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  مقدمه

در  گذار نظام بدوی به نظام تمدن، در همه نقاط جهان،  مناسبات  نظام 

ست جايگزين مناسبات بدوی پيشين جديد بزور اسلحه و سرکوب بود که   توان

علت اين امر اين بود که مناسبات جديد در مقايسه با مناسبات گذشته . گردد

تبعيض آميز و استثمارگرانه بود، و تازه بدوران رسيده ها و کسانيکه از ِقَبل 

مالکيت خصوصی و انباشت ثروت به گروه ها و  طبقات دارا تبديل شده بودند، 

ظ ثروت خود از تعرض ندارها و طبقات فقير، بلکه به منظور نه تنها برای حف

دست اندازی بيشتر به جان و مال آنان و افزايش دارايی های خود، ناچار به گرد 

طبقات دارا بموازات مسلح کردن . آوری نيروهای مسلح برای اين منظور بودند

امين امنيت خود، طبقات نادار را که اکنون منبع خطر بحساب می آمدند، برای ت

  .  خود، خلع سالح و بی خطر ميکنند

در جريان اضمحالل نظامهای بدوی و اوليه و شکل گيری ، در آتن و رم

نظامات طبقاتی جديد، در حاليکه طبقات دارا بر حسب ميزان درآمد و 

مالکيتشان به سه تا پنج طبقه تقسيم و بدرجات مختلف مسلح می شوند، طبقات 

بطور کامل از ) چهارم و در رم طبقه  پرولترها و بردگان در آتن طبقه(ديگر

  . حق حمل اسلحه محروم می گردند

در قاره آمريکا نيز، هنگاميکه اروپائـيان در جريان مهاجرت  به اين 

قاره، سعی در جايگزين نمودن نظام طبقاتی بجای     نظامهای اشتراکی و بدوی 

دون  ايجاد نيروی مسلح و سرکوبگر بوميان می کنند، نمی توانند اينکار را ب

در هردوی . پليس برای به اجرا در آوردن قوانين تبعيض گرانه خود انجام دهند



  

اين موارد، و در موارد بسيار ديگر، اين نيروی مسلح سرکوب کننده، در خدمت 

اتحادی از قبايل مختلف و بعبارت بهتر اشرافيت اين قبايل که برای تحت کنترل 

اين اتحاد قبيله ای . ده عضو و قبايل ديگر متحد شده اند، در می آينددر آوردن تو

در واقع، اتحاد طبقه دارا و صاحب مالکيت است که اکنون خود را در دستگاهی 

بعدا که اين دولت نطفه . که نطفه دولت آينده را تشکيل ميدهد متحد نموده است

ای ساده قبايل متحده و ای ِِِ،بکمک نيروی مسلح اش، قادر به سرکوب کامل اعض

قبايل سرکش ديگر، و باطاعت در آوردن کامل آنها بزيِر قدرت خود می شود، 

با دستگاههای اجرايی، قضايی، و احتماال قانونگزاريش، به دولت تمام و کمالع 

يعنی به دستگاهی تبديل می شود که در آن کليه طبقات دارا در برابر طبقات 

  .  شده اند ندار متحد و بر آنها مسلط 

باين ترتيب است که بدنبال پيدايش و شکل گيری نهادهای اوليه جامعه 

نوين، نهاد مالکيت خصوصی و  خانواده، سومين و نهايی ترين نهاد جامعه 

طبقاتی، يعنی دولت،  نيز شکل می گيردِِِ،و باين ترتيب کار تولد جامعه نوين با 

  . نهادهای طبقاتی سه گانه اش به پايان ميرسد

بنابراين در همه جا، پيدايش دولت، خود بمعنای بپايان رسيدن روند 

شکل گيری نظامی است که در آن طبقات فاقد مالکيت بطور کامل تحت تبعيت و 

زنان در نهاد خانواده تحت کنترل : کنترل طبقات صاحب مالکيت در ميايند

دهقانان در مردان، بردگان در مزارع و کارگاها تحت کنترل برده داران، و 

  . قطعه  زمين های کوچک و محقر خود در وابستگی به اربابان زميندار

بعالوه، دولت نه تنها دستگاه برقراری اين تبعيت بلکه با ارگانهای 

متفاوت خود به دستگاه اساسی حفظ و ادامه آن يعنی حفظ نظم و امنيت در 

اری به نفع  طبقات مقامات و دستگاههای قانون گز: جامعه طبقاتی تبديل ميشود

دادگاهها متخلفين از اين قوانين را محکوم می کنند، و . دارا قانون وضع می کنند



  

بدون . نيروی پليس احکام و مجازاتهای  آنانرا را به مرحله اجرا در می آورد

نيروی مسلح دولتی هيچيک از مقررات و نهادهای جامعه نوين نه معنای عملی 

باين ترتيب، نيروی مسلح، مهمترين ارگان . ی کنندو نه ضمانت اجرايی پيدا م

  . دولتی و اساس جامعه  نوين را تشکيل ميدهد

اين تحول، يعنی پيدايش دولت، برای اولين بار در جريان تاريخ در بين 

در ايران پيدايش آن به پادشاهی عيالم در . النهرين است که بوقوع می پيوندد

ميالد در مناطق غربی و جنوب غربی و  هزار سال قبل از ٢الی  ٣نزديک به 

پادشاهيهای ماد در يکی دو هزار ساله بعد از آن در مناطق ديگر فالت مربوط 

در کم و بيش همين زمان اولين دولتهای پادشاهی در سومر و اکد و . می شود

، در هند و چين در کمابيش . م. ق ٢۵٠٠در مصر در . بعد بابل بوجود می آيند

در اطراف مديترانه در هزاره های پس از آن است که اولين همين دوران و 

دولتهای طبقاتی سر بر می آورند که برجسته ترين آنها دولت شهرهای يونان، 

  . اسکندر مقدونی و سپس دولت امپراطوری رم بوده است

در اين بخش ما چگونگی پيدايش دولت اسالمی، و در واقع آخرين فاز 

بقاتی در عربستان مرکزی را که به عروج اسالم در گذار نظام بدوی به نظام ط

طبيعی است که اين پروسه . قرن هفتم ميالدی مربوط می شود بررسی می کنيم

در عربستان نيز، مانند هر جای ديگری، با تشکيل يک نيروی مسلح مرکزی، 

نيرويی که بتواند با سرکوب مردم و قبايل ديگرقدرت را بنفع خود يک کاسه 

اختيار اشرافيت عرب و در راس آن اشرافيت قريش قرار دهد،  نرا درنموده و آ

اين نيروی مسلح، . آغاز و با تشکيل ارگانهای ضروری ديگر آن به پايان ميرسد

همان اولين  نيروی نظامی محمد است که در مدينه تشکيل و همان طور که در 

ه عرب گسترش اين بخش خواهيم ديد پا به پای  سرکوب خونين و بيرحمانه تود

می يابد و سرانجام به قدرت بالمنازع شبه جزيره عربستان در دست اشرافيت 



  

از اين پس همه قوانين مردساالرانه و سرکوبگرانه .  جديد و قديم تبديل می گردد

ای که تنها مناقع اين طبقات را تامين مينمايند به بنام اسالم و به مدد همين نيروی 

ت که به تنها قانون شبه جزيره و بعد امپراطوری مسلح و دولتی پشت سر آنس

با برپائی دولت و نيروی مسلح آن، عربستان . بزرگ اسالمی تيديل ميگردد

  .مرکزی و غربی نيز وارد عصر تمدن ميگردد
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  نهمفصل 

شكل گيري نيروي مسلح سركوبگر، هسته جنيني و ستون فقرات 

    تدول

  كند محمد تعرض خود را آغاز مي

وده،        حدود محمد پس از     ه نيروهای خود را متشکل نم ه در مدين يکسال ک

د،     با عقد  قراردادهای گوناگون با قبايل ديگر موقعيت خود را   مستحکم می نماي

ه قريشيان می       برای اولين بار د ر علي ه تعرض ب د  ست ب ز او در   . زن ع ني در واق

امال روش   مدينه پس از آنکه صاحب نيروی مسلح و آماده به فرمانی می شود، ک

د  ی ده ر م ود را تغيي اکنون او. خ ه  ،ت امتش در مک عی  ،بخصوص در طی اق س

ه آتش        خود را هرچند با سالِحدعوت نموده بود که  دوی ب د اعراب ب د، تهدي تهدي

د   ترش ده غ گس المت و توضيح و تبلي ق مس ی از طري نم، ول ار، . جه ن ک ی اي ول

ان   ردم بخاطر عقب افتادگی و عدم مقبوليت نظراتش در مي اقض   م ين تن ، و همچن

با روحيه و تربيت دمکراتيک و آزاديخواهانه آنها به بن بست کامل    اين نظريات

  .  رسيده بود

ا تگو گف از همه آيه های قران که در آنها محمد الفين  ب اع  مخ ان سخن     و اقن آن

د  ی گوي ای او   م دگی و فعاليته ن دوره از زن ه اي ه(، ب اله اول ) دوران مک و يکس

و   ماقامتش در مدينه که  ود و هن اد ز شغول سازمان دادن نيروی خود ب  الزم گیآم
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د   . دنجنگ و تعرض را نداشت، تعلق داربرای  ا، هر چن ا  اين آيه ه د   در آنه محم

ع  وانمود می کند ا و    همگی  که از جانب خدا آمده اند، ولی در واق دستورالعمل ه

درت        های سياست ه در آن وی ق د ک اتخاذ شده ازجانب خود او در شرايطی بودن

  ∗.مقابله خشونت آميز و خصمانه با مخالفين را نداشت

ا    او در مکه، بدون نيرو و بی دفاع، در چنگال پرتوان قريش قرار داشت و ب

ان برداشته     ممکن بود کهتعرضی بر عليه قريش  کوچکترين حرکت ی از مي بکل

ود جديدی قرار  ولی اکنون او در شرايط کامال. شود ا پيوستن     .  گرفته ب ا ب ه تنه ن

ا   اد ب ا اتح ه ب درت  بعضی انصار، بلک ر ق ان، ب ر و بخصوص يهودي ل ديگ قباي

اعی  ود خوددف زوده ب ن موافقت .اف ر اساس اي ا، در صورتيکه توسط چون ب  ه

ه حمايت از  ب قريش يا هر نيروی خارجی مورد حمله قرار ميگرفت، آنها ناچار  

  . او بودند

بنى "از طايفه " مخشى بن عمرو" ها قرارداد صلح با ازجمله اين موافقت

و " بنى مدلج"با طوايف هجرت، و پيمان صلح  در آخرين ماه سال اول" ضمره

  میما را ازآنها مطلع  ∗*ریسال بود که بخا هماندرجمادى االخر" بنى ضمره"

                                                 
اسالم دين تحمل و مهرباني است به آنها  كهاينها همان آيه هايي هستند كه مسلمانان براي وانمود كردن  اين∗

نه بخاطر طبع دمكراتيك وي ا مخالفان استناد ميكنند، در حاليكه  برخورد مسالمت آميز محمد در اين ِآيه ها ب
   :تسالزم براي سركوب و ابراز خشونت بر عليه آنان نيروي بخاطر آنست كه او فاقد قدرتبلكه 

خلق را به حكمت و برهان و موعظه نيكو براه خدا دعوت كن و با بهترين طريق مناطره كن ) اي رسول ما("
كسي كه از راه او گمراه شده و آنكه هدايت يافته بهتر ) اقبت حالع(ته خدا بكه ال) وظيفه تو بيش از اين نيست(

بهنگام قدرت  بعداكه اي  اين آيه را با صدها آيه خشونت آميز و بيرحمانه. 125سوره النحل، ايه  ".ميداند
ناپاكي  افقان و آنان كه در دلهاشان مرض وناگر م) بعد از اين(": يافتنش مي آورد، منجمله آيه زير، مقايسه كنيد

دل اهل ايمان را مضطرب و هراسان ميسازند دست ) ميكنند يغاتلاسالم تببر ضد (است و هم آنها كه در مدينه 
ما هم تو را بر آنها مسلط گردانيم تا از آن پس جز اندك زماني در مدينه در ) از اين زشتي و بدكاري نكشند(

اندة درگاه حق اند بايد هرجا يافت شوند آنانرا گرفته و بقتل اين مردم پليد و بدكار، ر. جوار تو زيست نتوانند كرد
 .از ترجمة قمشه اي. سوره احزاب ،60آيه  ".برسانيد

محدثين معتبر اسالمی و مؤلف حديث بخاری از .) م ٨٧٠- ٨١٠(محمد ين اسماعيل بخاری   *∗
  .که از اصيل ترين مجموعه های حديث در نزد مسلمانان سنی است
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  ١.سازد

  دو ضعف بزرگ

د رد از دو     محم ريش بگي ه ق ر علي ل ب ت تعرضی کام ه حال رای آنک وز ب هن

ا      : برد رنج میضعف بزرگ  ارويی ب ه حد روي اول آنکه هنوز قدرت نظاميش ب

ه   روانش در مدين ی از پي داقل نيم ه ح ود، و دوم آنک يده ب ريش نرس اجرين(ق  )مه

د،     يان مهاجرت خانه و اموال خود رابخاطر آنکه در جر رده بودن ا ک در مکه ره

ديد ه بشمار می در مسکنت ش اکنين مدين رين س ی چيزت ه ب رده و از جمل  بسر ب

ان آغاز   که توانسته بود " عبدالرحمان بن عوف"اين افراد باستثنای . رفتند در هم

د و فروش   ورود به مدينه با ی   خري اس، جزئ دريج   اجن ی ارصاحب کسب و ک   بت

ه اگر مساعدت     د، بطوریمی نمودنتامين به سختی شود، بقيه معيشت خود را  ک

محمد را رها  ،ممکن بود حداقل بعضی از آنها زير فشار مالی ،مالی انصار نبود

عبدالرحمن بن عوف پس از   ( سر کار و زندگی خود در مکه باز گردندر کرده ب

  . ٢)هزار برده می شود ٣٠پيروزی اسالم، صاحب 

ود ت     خ رار نداش بی ق دان مناس ز در وضع چن د ني را محم ه چ ر عکس  ک ب

روانش  محل کرد، و تماما از  کار نمیديگران  ای پي ه   بخصوص انصار   کمکه ک

ار    . نمود غدا و پول می آوردند امرار معاش می برای اوگهگاه  ی يکب چنانچه حت

یسعی  د م ق دريافت حق  نماي ات،از طري روانش مالق رای   ،از پي عب ود منب  خ

ام آن   از آنجائیولی  ،درآمدی دست و پا کند که در اينکار توفيقی نمی يابد از انج

   .گردد منصرف می

د           رای محم لمانان از دو جهت ب ا کل مس اجرين و اساس الی مه بهبود وضع م

رم داشت ت و ضرورت مب ی  : اولوي ا ممانعت م دن آنه ده ش ه از پراکن اول اينک

  . می افزود شدوم اينکه بر قدرت نظامی او ، نمود

   ازقدرت اقتصادی بسيار بااليی که داشت، که قريش بخاطر  بايد توجه داشت
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ر خوردار بود، در حاليکه مسلمانان نظام باالئی بنيروی سوارتجهيزات جنگی و 

ب و   دون اس ه ب ا هم رات تقريب کل از نف ه  متش ر اينک اف ب د، مض اده بودن پي

  . را نداشتسالحهای قريش کارايی سالحهايشان 

د        ری نيازمن ای ديگ ا هرج ه ي ه مک ی ب گر کش ن، لش ر اي الوه ب دارکات ع ت

ان اردو طول  در  ،تامين غدای جنگجويان در طول راه لجيستيکی منجمله  ، و زم

ان     ،مسلمانان. بود در جريان جنگ اجر آن ز     ،بخصوص بخش مه ن نظر ني از اي

تند  ان  . در وضعيت بسيار بدی قرار داش ان ک    در آنزم ر شخصی جنگجوي ه در فق

د، در شکست    يشـول تامين مخارج و وسايل جنگی خو  ئهر جنگی خود مس بودن

  . در جنگ تاثير جدی داشتآنها يا پيروزی 

   ك جديد محمدتاكتي

  ها حمله به كاروان
ع و      ن موان ع اي ه رف تحت چنين شرايطی محمد مجبور بود در قدم اول دست ب

نع   نه تنها قادر به حمله چرا که بدون رفع اين موا. های نيروی خود بزند ضعف

ود، بلکه تضمينی        و در آوردنشان نب ه زان و جنگ با قريش و قبايل ديگر برای ب

ه  .  برای ادامه بقای خودش هم وجود نداشت او با ادعاهای بلند باالئی که داشت ن

های بعدی ديگران بسراغ او     ميتوانست دست روی دست گذاشته تا در کشمکش

ار  ده ک ام کنن ش رآم و   ا تم د خ م و ناکارآم روی ک ا ني ه ب ه  ،د، و ن ه حمل ادر ب د ق

ابی از اوضاع و   . بديگران و کنترل اوضاع به نفع خويش بود  با يک چنين ارزي

رای       کاروان هااحوالی بود که حمله به  ا راه ممکن ب ا را تنه ی مکه و غارت آنه

خيص داد   ود تش د خ ه مقاص يدن ب ارت  .  رس ی غ ار يعن ا اينک اب اروان ه اوال، ک

ر طرف      روی خود را ب د  ميتوانست ضعف اقتصادی مسلمانان و ني ا،    . نماي ثاني

ه      ه  ميتواست با ناامن کردن راه ه از اطراف مدين ور    ای تجاری مکه ک می  عب

  . دی مهلکی وارد آورداند به دشمن اصلی خود ضربه اقتصکرد
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اروان    ه ک ه ب ا، حمل ا ثالث ت   ه دانی نداش امی چن روی نظ ه ني از ب ه تنه . ني ا ن

اروان افظين ک ا مح ه ای  ه رات يک ارتش قبيل ر از نف داد بمراتب کمت از نظر تع

ه  د، بلک اروان تجاری يک هبودن وددک نمی آن افظان حمو  ف در حال حرکت ب

ان   ری  توانستند در انتظار حمله در جايی توقف کرده محل و زم را، خود، و  درگي

ين   ،مناسب حال خويش در زمان و مکان  د نمايتعي د  تيجه ندر . ن توانست   می  محم

اروان    می خواست  مکانی که خود در هر زمان و  هر ه ک ا  ب ه  ه جنگ  . دنماي حمل

   . کرد محروم می ايا بشدتمعمولی و رو در رو، او را از اين مز

ز دعوت        بود که باين ترتيب رويج مسالمت آمي غ و ت محمد در مدينه بجای تبلي

  . آغاز کردها  خود، کار خويش را با حمله و غارت کاوران

ا     ود، و ت ار ب بااينحال، محمد فردی بسيار محتاط و از لحاظ نظامی محافظه ک

. زد ، دست به حمله نمی هديگردنکه از پيروزی خود کامال مطمـن  يافتن فرصتی

اروانی از مک  ،او ور ک ا، بمحض اطالع از عب اندايم ا   ي ه، و ي ی مدين از نزديک

رای   ،، دسته ای از مسلمانان راتير رس خود در يانتجمع دسته ای از قريش چه ب

ان   رجز خوانی و چه به منظور  ه آن ه ب ه سوی   يافتن فرصت مناسب برای حمل ، ب

ان تاد  ش ه . می فرس ی آنک ه و ب ی نتيج ار ب د هر ب ای اعزامی محم ی گروهه ول

را بکنند، از ماموريت خود دست    آنها جرات برخورد با قريش يا غارت کاروان

  . خالی باز می گشتند

ريش    ،در همان سال دوم هجرت طبری می گويد ا ق ا ب   محمد و ياران او باره

د       ا را نيافتن ا آنه ه ب رو جرائت مقابل ار  . مواجه شدند، ولى هربار بدليل آمى ني يكب

ا شصت سوار     " عبيدة بن حارث بن مطلب"در ماه صفر آه محمد  تاد ي را با هش

ود  ه در    . به گشت زنى فرستاده ب ا آ ى آنه ا آ  "وقت ر     احي ى است در حجاز زي ه آب

دند      ةثني ه رو ش يان رو ب يارى از قرش روه بس ا گ ره ب ا   ٣ "الم ورد ب از زد و خ

  .دمی کننآنهااحتراز 
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 خارج شداز مدينه با تعدادى   ،اينبار خوِد محمد بار ديگر در ماه ربيع اآلخر،

محمد  ،تمام اين مدتدر  .بازگشتای بگيرد دست خالی نتيجه دون اين که ولى ب

در سال دوم  .آورد مناسبی بدست نمي ر پى درگيرى با مكيان بود ولى فرصتد

  .   ادامه مييابد  هجرت نيز اين وضع آمابيش

بن  ةحمز"عموی خود . ،محمداز هجرت،   در ماه رمضان يعنى هفت ماه پس

 مي  تن براى غارت آاروان  قريش ٣٠را با پرچمى سفيد همراه " عبدالمطلب

 شود، آنطور که طبری می نفره مواجه مي ٣٠٠ا يك نيروى ولى چون ب. فرستد

ولی واضح است که  ٤.آوتاه ميآيد" یَنهلجََُُا بن َعمِرو جدّىَم"گويد با ميانجيگرى 

گری نيز حتی اگر واقعيت داشته باشد، او هرگز جرات مقابله  بدون اين ميانجی

مورخ  ل ميرود کهاحتما نيروی ده بار قوی تر از خود را نداشته است، و کبا ي

برای و حيثيت برای کسب اعتبار مسلمان، يا راوی مورد استناد وی، صرفا 

  .  کشد گری را پيش می اوست که داستان ميانجی

از مكه به   قريش آزارمسلمانانى آه در اثر (با مهاجران محمددر همين سال 

بازگشته  از مهاجرت مسلمين به مدينه به آنجا  حبشه مهاجرت آرده بودند و پس

سوى شام مى رفتند خارج به  آه  به آاروانهاى قريش  به منظور تعرض) بودند

بطوری که گفته شد، در ادبيات . نامند می" ذات الُعَشير"می شود که آنرا غزوه 

نگ نبوده و صرفا جاسالمی اين تحرکات که در آنها هيچ اثری از  درگيری و 

، ستبوده ا کاروان هابر سر راه ار و در نهايت کمين کردن ذنوعی گشت و گ

نام گذاری شده اند، تا " اکرمپيامبر "غزوات يا جنگهای  اغراق آميزی بطور 

توجه . ساخته شود طمطراقیشايد از اين وقايع بی اهميت برای اسالم تاريخ پر 

يا جنگ ُبواط از قول ابن هشام، برای  هداستان يکی از اين غزوات بنام غزوبه 

  :می گويدابن هشام . ه فوق خالی از فايده نخواهد بودنشان دادن نکت

   آورده  خبر که  و سبب آن بود . در ماه ربيع االول سيد، عليه السالم، به غزو قريش بيرون شد"
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. جمعی از قريش بيرون آمده اند و در منزلی که آن را ُبواط گويند نزول کرده اند آورده بودند که

 طچون بمنزل بوا. ت که ايشان را دريابد و با ايشان قتال کندو سيد، عليه السالم، می خواس

مسلما بخاطر اينکه تعدادشان (رسيده بود، قريش آگاهی يافته بودند و از آنجايگاه رفته بودند

نباله ايشان نرفت و باِز د ؛ و سيد، عليه السالم، چون ايشان را نديد، )از من- بسيار کم بوده است

   ٥"مدينه آمد

جانب مورخين که چگونه چنين واقعه مطلقا بی اهميتی از  گردد میمالحظه 

شخصا " اکرم پيغمبر"که  ٦گانه ای ٢٧ يا ٢۶ های بعنوان يکی از جنگ اسالمی

در کم و تنها تعداد اين باصطالح غزوات . می گرددثبت  در آن شرکت نمود،

غزای بنامهای  :چهار عدد بودبالغ بر بيش يکساله  دوم هجرت تا ماه رجب 

  .    لیواُالدره و غزای َبيَرُعَشواط، غزای ُب

بهرحال، محمد که در اين عمليات نوميدانه در پی يافتن راهی برای حمله به 

ی قريش و غارت آنها بود، چه بخاطر برتری نيروی قريش و چه کاروان ها

ُ بجايی شبخاطر محافظه کاری خود و به سياست دفع الوقت و  نمی برد، راه

  .دهد ادامه میانتظار 

  اولين غارت كاروان قريش

ماه پس از هجرت محمد به  ١۵اين وضع همچنان تا ماه رجب، يعنی تا 

اقدامی بر عليه قريش و  هرگونهتا اينکه محمد نااميد از . مدينه، ادامه می يابد

ديدی می زند که از جی آنان، در پی يافتن راه چاره، دست به اقدام کاروان ها

او تصميم می گيرد تا در يکی .بی نهايت زشت و ناپسند بوده است ر  اعرابنظ

 بودهکه در آن قتل و خونريزی در ميان اعراب اکيدا ممنوع  ∗از ماههای حرام

 علت اقدام به اين عمل از . ی مکه بزندکاروان هااست، دست به حمله به يکی از 
                                                 

ربيع , ربيع االول, گانه حرام كه در آنها جنگ و خونريزي بكلي ممنوع بوده است عبارت از صفرهاي شش ماه  ∗
   .و رجب بوده اند آلخرجمادي ا, جمادي اآلول, اآلخر
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ی تجاری در اين کاروان هاو ياران او به اين خاطر بوده است که  دجانب محم

می بدون محافظ حرکت  ،ماهها، بخاطر اطمينان از ممنوعيت قتل و خونريزی

  . چنانچه بهمراه کاروان مزبور نيز سه نفر بيشتر نبوده اند. اند کرده

در واقع، جنگ و خونريزی در ماههای حرام، در ميان اعراب، در حکم 

است که بازرگانان يک تابو، و رسم ممنوعيت آن بحدی قوی و محترم بوده 

ی خود را بهمرا حجم زيادی از کاال و کاروان هاداده اند تا  بخود اجازه می

ثروت بدون هيچگونه محافظی در بيابانهای بی آب و علف و خطرناک عربستان 

از همين مسـله ميتوان درک کرد که حمله به يک کاروان . بحرکت در آورند

نسبت به وی چه اندازه مستلزم بی قيدی بدون محافظ در ماه حرام توسط محمد تا 

آداب و رسوم و اعتقادات مردمی بوده است که محمد در واقع قصد جلب آنها به 

بنابراين، اين سـوال پيش می آيد که چرا محمد دست به اين . خود را داشته است

پيش در ميان مردم عرب  بی اعتبار  ززند و خود را بيش ا عمل رسوا کننده می

  می کند؟ 

پاسخ اينست که همانطور که قبال نيز گفته شد، محمد با ورود به مدينه، و 

نکه صاحب نيروی مسلح خاص خود و اندک قدرتی می شود، بکلی در پس از آ

ر مکه او در پی د. گسترش اسالم تجديد نظر می کند ۀنحوسياست خود در امر 

دم به عقوبت روز تهديد مر راهمذهب خود از راه مسالمت و در نهايت از  تبليغ

اکنون او . ولی از اينکار نتيجه چندانی نگرفت. قيامت و مجازات در جهنم بود

در مدينه، با درس گيری از تجربه مکه، راه ديگری رادر پيش روی خود قرار 

اکنون او قصد داشت تا بجای تهديد مردم به مجازات در روز قيامت، . می دهد

. در همين جهان خاکی به مجازات برساند آنها را، در صورت عدم قبول اسالم،

و برای چنين کاری او اکنون بيشتر به نيروی فيزيکی نياز داشت تا اعتبار 

باين دليل .بود رعايت آداب و رسوم آنانمردم که الزمه اش در ميان احترام 
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موم ذاست که او حاضر به حمله به کاروان مکه و عمل تکان دهنده و بسيار م

  . در ماه حرام می شودقتل و خونريزی 

حمله به کاروان مکه، هر چند در ميان اعراب او را بی اعتبارتر و بدنام تر 

، ثروت، چيزی که برای او در اين ویاز گذشته می کند، ولی در عوض، برای 

برخوردار بود  تری اهميت بيشترو اساسی ازقدرت دست يابی اش به مرحله از 

ه چگونه بدست آوردن ثروت از طريق غارت ما در پيش ديديم ک.ببار می آورد

و تحقق در حکم تاکتيکی جديد برای رسيدن به قدرت ، برای محمد، کاروان ها

        .اهدافش بود

محمد چه در ميان مکيان بخاطر  عقايد پوسيده و عقب ما ميدانيم بعالوه، 

مر افتاده خود، و چه در ميان يهوديان و مسيحيان که به کذب ادعای او در ا

بنابراين، از اين نظر . پيامبری پی برده بودند، عمال، اعتبار و احترامی نداشت

بدون محافظ مکه  که ثروت باد آورده ايرا که کارواِن نمی ديدنيز نيازی به اين 

نگاهبانی از  رعايت سنن عرب و  ارمغان آورده بود، بخاطره برای او با خود ب

باين ترتيب است که محمد و  .ست بدهداعتباری که در اصل وجود نداشت، از د

  .يارانش با غارت کاروان مکه برای اولين بار در مدينه صاحب ثروت می شوند

ـله را باين صورت نمی ئالبته، خود مسلمانان و راويان و مورخين آنان، مس

با . کنند یمحمد در پوشاندن واقعيت امر مخود بينند و سعی در پيروی از 

" عبداهللا بن جحش"داستان غارت کاروان مکه بدست  اتجزئي اينحال، بررسی

  .روشن می کند برای ما بخوبی مسـله را

ا با يك گروه دوازده ر  "عبداهللا بن جحش"بگفته طبری، در ماه رجب محمد 

ميفرستد، و باو   براى خبرگيرى از قريش ٧ميان مكه و طايف محلینفرى به 

باز  راا پس از دو روز طی طريق آنتنه که اجازه داشته است می دهدنوشته ای 
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 می کندعبداهللا پس از دو روز که نامه را باز . به آن عمل نمايدپس از خواندن و 

  :در آن چنين ميخواند

نتظار ا برو به نام خدا و برکت او تا به نخلی برسی و در آنجا به. مهربان ۀبه نام خداوند بخشند"

   ٨."اوریکاروان قريش بمان، شايد خبری برای ما بي

 و آاالهای ديگر بازرگانى بار خودآه ميز و چرم   بزودی آاروان قريش

َعمرِِو ابن : "همراه آاروان چهار نفر بيشتر نبودند. می رسدداشت سر 

نوِفل ابن عبداهللا ابن "  شرو براد" عثمان بن عبداهللا ابن ُمَغيِره"ِ،"َِِحضَرمى

  : دطبری می گوي". َحَكم ابن َآيسان"و  ِ"همغير

اگر امشب آاروان را رها : گفتند د، و و آخرين روز رجب بوکردند، مسلمانان با هم مشورت "

حرکت کاروان طوری نتظيم شده بود که در آخرين لحظات باقيمانده از ( آنيد وارد حرم شوند

و بدان دست  )از من- وارد حرم مکه شده از آن رفع خطر گردد_ آخرين ماه حرام–ماه رجب 

حرام خون ريخته ايد، و مردد شدند و از عمل بيمناك  )ازمن- ماه( اگر بكشيدشان در شهر نيابيد و

از آن شجاعت آوردند و همسخن شدند آه هر آه را توانند بكشند و مال وى بگيرند، و   شدند، پس

و " عثمان بن عبداهللا"را بكشت و " عمروبن حضرمى"تيرى بزد و " واِقدبن عبداهللا َتميمى"

  "عبداهللا بن جحش"بگريخت آه به او نرسيدند و " نوفل بن عبداهللا"اسيرشدندو " آيسانحكم بن "

      ٩."پيمبر بردند  آاروان را با دواسير به مدينه پيش  و يارانش

   هاي حرام  هتك حرمت ماه

  در سنت عرب كارترين  زشت

ر و اذگها گشت و  ترتيب، اولين حمله به کاروان قريش پس از ماه به اين

ها و با استفاده از ماه حرام و بی دفاع بودن کاروان مکه سرانجام به  کردن کمين

زدن به رسم صلح آميزی  ، و مسلمانان برای اولين بار با پشت پامی رسدنتيجه 

که از دير باز در جامعه عرب وجود داشته است، صاحب مال و ثروت باد 

  کاروان، يک پنجم اموال عبداهللا جحش پس از غارت اموال . آورده ای می شوند
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غارت شده را برای محمد  بکنار گذارده و بقيه را ميان افراد خود تقسيم می کند 

                                                             .و همراه با دو اسير خود راهی  مدينه می شود

و زير پا گذاردن حرمت ماه  در اين ميان خبر حمله به کاروان مکه و قتل

حرام توسط مسلمانان بسرعت در مکه و مدينه و ساير نقاط انعکاس می يابد، و 

  :ابن عشاق می گويد. اعتراض همگانی را بر می انگيزد

قريش گفتند، محمد و يارانش احترام ماه حرام را زير پا گذاردند، خونريزی نمودند، و مردان "

است که  از فرمان خدا اطاعت کرده است، با اينحال او اولين کس محمد مدعی . را اسير کردند

  ١٠".مرتکب قتل شده است زير پا گذارده،است  که حرمت ماه حرام را 

  :    می گويدابن هشام نيز 

محمد و اصحاب وی هتک ماه حرام : کفار قريش در مکه زبان طعن بر کشيدند و گفتند که "

بشنيدند، شماتت کردند و قتل و  ونچاشتند؛ و يهود مدينه، بکردند و قتل و غارت در آن روا د

  ١١." غارت در آن روا داشتند

 نکه اب کار بجايی رسيد که خود مسلمانان نيز زبان به انتقاد گشودند بطوری 

  :هشام می گويد

   ١٢ ”مسلماناِن ديگر ايشان را سرزنش می کردند و سخنهای سخت در حق ايشان می گفتند"

و اعتراضات بحدی بوده است که محمد ناچار به سرزنش  فشار انتقادات

عبداهللا بن جحش شده و اموال غنيمت شده را که ميان آنها تقسيم شده بود از آنها 

ولی اين اقدامات صرفا ظاهر سازی و به منظور خاموش . باز پس می گيرد

 تابمحمد زيرا پس از چندی . ه استساختن آتش خشم عرب و انتقادات آنان بود

صرفنظر کردن از اموال غارت شده را نمی آورد، و مطابق معمول، با آوردن 

آيه ای نه تنها جنگ و قتل در ماه حرام را حالل می کند، بلکه غنايم بدست آمده 

رانيز حالل و پس از برداشتن سهم خود بقيه را ميان غارت کنندگان کاروان 

  .  می نمايدتقسيم 
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  که از غنيمت وی را جدا کرده ) از من- يک پنجمی را(تا آن خمس  و سيد، عليه السالم، بفرمود،"

بودند بر گرفت و باقی، چنانکه قسمت کرده بودند، به ايشان داد؛ و آن دو اسير که آورده بودند 

        ١٣"پيش خود بازداشت، تا از مکه فدای ايشان بفرستادند

هاد در راه خدا در آيه مزبور، محمد، از جانب خدا، جنگ در راه او يعنی ج

در ضمن ادعا می کند . ت ماه حرام ميداندايرا بهانه می کند و آنرا مهمتر از رع

که اذيت و آزاری که مسلمانان در مکه از قريش ديدند، منجمله، بيرون انداختن 

آنها از کعبه و مسجدالحرام مهمتر و گناه آميزتر از جنگ و کشتار در ماه حرام 

     .بوده است

بگو که نبرد در آن گناهی است . ر مردم از تو در باره جنگ در ماه حرام می پرسندای پيغمب"

بزرگ ولی بازداشتن خلق از راه خدا و کفر به خدا و پايمال کردن حرمت حرم خدا و بيرون 

فتنه گری فساد  .گناه بزرگتری است نزد خدا) که مشرکان مرتکب شدند(کردن اهل حرم 

                                                             ١٤.انگيزتر از قتل است

که محمد به حمله هواردارنش به کاروان  می دهدمتن خود اين آيه ها نشان 

، منتها با اظهار اينکه رام بعنوان يک عمل زشت اذعان داشتهقريش در ماه ح

، سعی در استبيرون کردن مسلمانان از مکه توسط قريش گناه بزرگ تری 

  .ردوجه جلوه دادن آن دام

  دروغ بزرگ محمد
  و مسلمانان 

بهرحال، مسلمانان برای پوشاندن گناه خود دست به دروغ و تناقض گويی 

محمد و ياران وى حرمت ماه حرام : "شيان می گوينديبگفته طبری قر. زنند می

و  ."نداشته اند و در ماه حرام خون ريخته اند و مال برده اند و اسير گرفته اند

اين .  ١٥" مسلمانان مكه به پاسخ گفتند آه آنچه آرده اند در شعبان بوده است"

زيرا چگونه ممکن است چنين جنجال بزرگی بر .  البته، يک دروغ آشکار است

  تاريخ   ٩٣٩ صفحه  ديديم که در خود طبری هم . سر اشتباه در تاريخ حمله باشد
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  .ن روز رجب بوده استگويد که تاريخ حمله در آخري میطبری بصراحت 

همچنين ما ديديم که عبداهللا جحش و يارانش در جريان تصميم گيری برای 

که اگر امشب که آخرين شب ماه حرام است به  می گويندحمله به کاروان 

کاروان حمله نکنيم فردا کاروان وارد حرم مکه می شود و فرصت را از دست 

  .و از اينرو همان شب حمله ميکنند می دهيم

، می رسدابن هشام  می گويد وقتی که عبداهللا بن جحش به مدينه  بعالوه،

اين .  ١٦"من شما را نفرموده بودم که در ماه حرام قتال آنيد: "می گويدمحمد باو 

علی رغم دروغ اوليه مسلمانان در ماه  ،که حمله می دهدگفته اوال خود نشان 

اين گفته از خود سلب  حرام بوده است، و گرنه  دليلی نداشت که محمد با

  . مسـوليت کند

دستور وی، انجام گرفته ه سِر خود و نه ب ه،اما اين ادعای محمد نيز که حمل

، يعنی محمد با عمل حمله در اوال، اگر چنين بوده. در نمی آيدبا واقعيات جور 

ماه حرام  مخالف بوده است، بايد ديد پس چرا محمد برای جبران اشتباه پيروان 

همراه با يک غذرخواهی از  ها وال غارتی را به صاحبان اصلی آنخود ام

می ، و حتی اسرای بيگناه را نيز آزاد نمی دهداشتباهی که رخ داده است، پس ن

آيه ای در تاييد حمله و حالل نمودن اموال غارتی می آورد، و  ،؟ و حتی بعدکند

ز خانواده های منجمله برای آزادی هر يک از دو اسيری که در دست داشته، ا

که اين ادعاها همگی  می دهدميگيرد ؟ اينها همه نشان فديه دينار  ١۶٠٠آنان 

ـوليت کار زشتی بوده است که محمد و ياران ئبرای شانه خالی کردن از بار مس

او آگاهانه مرتکب شده و خود نيز از قبل به کاری که در پيش داشته اند واقف 

  . بوده اند

امه محمد به جحش که قرار بوده آنرا پس از دو روز بعالوه، از محتوای ن

پياده روی باز و طبق آن عمل نمايد، بروشنی بر می آيد که محمد توسط 
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جاسوسان خود از حرکت دقيق کاروان و زمان رسيدن آن به نخله مطلع بوده 

. می فرستدعبداهللا جحش را برای غارت کاروان  ،است، و با محاسبات دقيق

در اينجا به انتظار "ه در نامه صريحا به وی متذکر می شود که مضافا بر اينک

مسلما خبری که محمد در ". بمان، شايد خبرى براى ما بياورى  آاروان قريش

ياران خود را به يک ماموريت دو روزه با  ،انتظار آن بوده و برای آوردن آن

ر بموقع پای پياده می فرستد، گزارش رنگ و روی کاروان يا اطمينان از عبو

  . قا غارت آن بوده استيآن نبوده، بکله دق

نکته ديگری که شکی در اين مورد که حمله به کاروان و غارت آن طبق 

هانه بوده است، سفارشی است که محمد در نامه خود به آگا نقشه قبلی و کامال

باين معنا که از او می خواهد که پس از مطالعه نامه و . می کندعبداهللا جحش 

ساختن اعضای گروه از ماموريتی که در پيش است، مراقب باشد که هر مطلع 

کس که از انجام اينکار اکراه دارد مجبور به شرکت در آن نمی باشد و ميتواند 

  :می گويدابن هشام . به مدينه باز گردد

ه چون دو روز راه رفته بود با آن ُسواران، سِر آن نامه باز کرد و مطالعت کرد و در آن نوشت" 

له روی، ميان مکه و طايف و تجسِس خچون به اين نوشته واقف شوی، بايد که بجانب ن: بود که

و هر چه اورا معلوم شود باز می نمايد، و چون اين وی را معلوم شود در  می کنداحواِل قريش 

اصحاب خود آگاهی نمايد و اکراهی نکند تا هر کس که خواهد با وی موافقت کند و هر کس که 

، و ةًعسمعًاو طا: پس عبداهللا بن جحشِِِ،چون نامه خوانده بود، گفت . نبود بازِِ مدينه گردد رغبت

پيغمبر، عليه السالم ما را چنين حکمی فرموده است و من : ئ و گفتدروی باِز اصحاب کر

بر شما اکراهی نکنم، هر که را رغبت نيفتد باز : ممتثل آن خواهم بودن، و مرا فرموده است که

  ١٧"سمعًا و طاعة: ايشان همه گفتند. دگرد

بايد از چنان  می دهدواضح است که ماموريتی که محمد به گروه جحش 

طبيعتی برخوردار بوده باشد که وی از قبول آن توسط همه اعضای گروه 

. که بطور داوطلبانه انجام گيرد می دهدمطمـن نبوده است، از اينرو، اجازه 



    ١۵                                    اسالم                                    ۀتاريخ گفته نشد
_________________________________________________                     
       

قبول چه چيزی جز غارت کاروان در ماه حرام  بنابراين، اين کار غير قابل

وگرنه، اگر قرار بوده کاروان در ماههای غير حرام  مورد ميتواند بوده باشد؟ 

غارت قرار گيرد، چر محمد بايد نگران امتناع بعضی از ياران خود از اينکار 

  بوده باشد؟ 

گی به بهرحال، غارت کاروان مکه در حاليکه مسلمانان را بخاطر غنايم جن 

 ، بهمان اندازه نيز غير مسلمانان، و همينمی کندتر  محمد اميدوار و نزديک

که در اين مورد و موارد ديگر منتقد محمد بوده و را از مسلمانان  یطور بخش

به بيشتر بتدريج به منافقين معروف می گردند، به او بدبين تر نموده، و آنان را 

قدرت شخصی بوده و آيه های وی  اين حقيقت واقف می کند که محمد در پی

   .توجيه اعمال خالف  و اغراض شخصی وی نمی باشند وسيلهچيزی جز 

به حالل  ربوزدر رابطه با اين واقعه است که برای اولين بار آيه های م

، عمالصارد می شوند، و باين ترتيب، محمد و يارانش،  کاروان هابودن غارت 

به صورت يک گروه در ضمن راهزن  از صورت يک گروه صرفا مبلِغ مذهبی

 .ديابن و غارتگر تغيير شکل می

  جنگ بدر

در اين . گ واقعی ميان مسلمانان و مکيان بودناولين ج.) م ۶٢۴( جنگ بدر

جنگ که در آن پيروزی از آن مسلمانان می شود، بسياری از سران و بزرگان 

... و "  َبة بن ربيعهُعت"دشمن سرسخت مسلمانانِِ،   ١٨"ابوجهل"قريش از جمله 

از اينرو، اين جنگ موقعيت مسلمانان . بدست مسلمانان کشته يا اسير می شوند

، و آنانرا در نظر قريش، از صورت يک نيروی مذهبی دهدتغيير می بشدت  را

می به يک نيروی نظامی جدی  و مطرح تبديل  ،کاروان زن و صرفا مزاحم

  و دور از   همان اندازه غير مترقبهه ن بپيروزی در اين جنگ برای مسلمانا. کند
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  . بود که شکست در آن برای دشمنانشان مکيانانتظار  

چيز ديگری نيز که در ميان هر دو مشترک بود اين بود که هيچيک از 

از اين نظر، جنگ چيزی . قصد جنگ نداشتند،ِ طرفين، حد اقل در يک مرحله

به محمد مربوط می شد، او در تا آنجا که . بود که به هر دو طرف تحميل شد

نبود،  قريش ابتدا، همچنان مانند موارد قبل،  در فکر چيزی جز غارت کاروان

که چيزی . کميا با محافِظين نگهبان بدون ی کاروان هاو سهل آنهم غارت آسان 

  . ماههای حرام ديگر ممکن نبودرعايت ن رسم ه شدبا شکست

که شوکت و سالحی بهمراه ندارند بی رنج جهاد، ) ز منا-کاروان(و شما مايل بوديد آن طايفه "

   ١٩."اموالشان نصيب شما شود

کاروانی . جنگ بدر بر سر غارت چنين کاروانی بود که ناخواسته در گرفت

بار از محصوالت  مشتمل بر هزار شتر  ٢٠هزار دينار ۵٠که ثروتی به ارزش 

سوار  مسلح  ٧٠تی و برواي ٣٠و کاالهای تجاری مختلف را با خود داشت، و 

   ٢١.بيشتر بهمراه نداشت

شت بود که ذمايلی مدينه می گ ۶٠محمد به قصد حمله به اين کاروان که از 

که با بيش از  می کرداو فکر . جنگ با قريشبقصد از مدينه خارج شد و نه 

ثروت عظيمی  هسيصد تنی که بهمراه داشت، براحتی و در يک حمله برق آسا ب

د، بدون آنکه درگير جنگی سخت و حتی يابمی دست بود  که بهمراه کاروان

  . معمولی شود

همچنان در پی طعمه های آسان بود، و بخاطر محافظه  محمدباين ترتيب، 

کاری فطری، و يا حتی تيزهوشی اش، تا آنجا که ممکن بود از درگيری های 

شود  مخاطره آميز که ممکن بود در همان اوان کار بقيمت نابودی کاملش تمام

  : طبرى مى نويسد. احتراز می کرد
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از شام بيامدو عبورشان از ساحل دريا بود و چون پيمبر   از آن ابوسفيان با آاروان قريش  پس"

مردان آن سخن گفت و برون شدند و به طلب  تعداد آماين بشنيد با ياران خود از مال آاروان و 

ى دانستند و گمان نمى بردند وقتى به آنها م  ابوسفيان و آاروان وى بودند و آنرا غنيمت خويش

      ٢٢.")تاکيدات از من(رخ دهد  جنگى سختمى رسد 

محافظه کاری محمد در جنگ و شهرت وی در  احتراز از هرگونه درگيری 

که نمونه آنرا در انتخاب ماه حرام برای حمله به کاروان  -سخت و مخاطره آميز

مسلمانان حاضر به همراهی محمد شاهد بوديم، بحدی بود که بعضی از مکه 

محافظ درگير   ٧٠يا  ٣٠ بافکر نمی کردند محمد با کاروانی ز زيرا هرگ. نشدند

ند همراه شدن با محمد اتالف وقت خواهد بود و اگر می کردفکر از اينرو، . شود

عبد . با او بروند بی آنکه جنگ و غارتی رخ دهد دست خالی باز خواهند گشت

وقتى محمد خبر يافت آه آاروان ابوسفيان از شام باز مى : ابن عباس ميگويد

  :گردد به مسلمانان گفت

است آه اموالشان را همراه دارد، برويد شايد خدا آنرا غنيمت شما آند و   اين آاروان قريش"

  ٢٣."بعضى روان شدند و بعضى سستى آردند آه گمان نداشتند جنگ مى شود

يک مرد جنگی نبود و از سنن ه وج هيچه بمحمد بايد توجه داشت که 

با وی بشمار ميرفت و يکی از فضايل و عرب بدوی ذاتی  شجاعت فردی که

اندک تحريکی شمشير می کشيد و بی توجه به عاقبت کار از غرور و حيثيت 

او در طول عمرش نه جنگ . بود بی بهرهد، نموشخصی يا قبيله ايش دفاع مي

ی در استفاده از شمشير و سالح در کرده بود و نه حتی کوچکترين سابقه ا

نقل از شرکت او در جنگ تنها موردی که . درگيری شخصی با کسی داشت

تير " فجار"مانی است که به سن چهارده سالگی در جنگ مربوط به زميکنند، 

   ٢٤.به عموهايش ميداده است

اقامتش در مکه نيز شاهد بوديم که هرچند در هدف نهايی خود،  سال ١٣در 

ش، بسيار پيگير و خسته ناپذير بود، ولی  همواره ا های گهگاهی م سازشعليرغ
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اگر در مکه . می کرداز اتخاذ اعمال ماجراجويانه و مخاطره آميز احتراز 

فعاليتش را تا آنجا ادامه داد که در معرض مرگ قرار گرفت، اين از سماجت و 

نگام ه هيم بديدکما اينکه . دناشی می شجسارت شخصی اش  و نهاو پيگيری 

، از مخاطره عقب نشست و بجای ايستادن و مقابله نيز سوء قصد بجانش

مخفيانه از مهلکه گريخت و  ،جسورانه با سوء قصد کنندگان، بهمراه ابوبکر

در مدينه نيز ابتدا، با عقد قرارداد با ديگران، موقعيت . خود را به مدينه رساند

اس کامل، و برای تقويت مالی خود را محکم کرد، و سپس با احتياط و وسو

ترين  در ضعيفاز نظر نظامی که زد يی کاروان هاخود، دست به حمله به 

  .قرار داشتندموقعيت 

. همانطور که گذشته وی نشان ميداد، محمد مرد خطر کردن نبود از اينرو،

حيله گر بود، و چنانکه  بسياربالعکس، او فردی بسيار محتاط و حسابگر، و 

در هدف و داشتن  شهمين خصوصيات باضافه سماجت و پيگيري خواهيم ديد،

 خودچشم انداز و نقشه عمل بود که سرانجام او را بر دشمنانش چيره و در کار

ه قريشيان از آن بی يژخصوصياتی که بسياری از دشمنانش بو. موفق ساخت

 در مورد کاروان مکه نيز. بهره بودند، و بهمين دليل نيز از وی شکست خوردند

محمد با اطمينان از برتری مطلق نيروهايش بر محافظان کاروان بود که به قصد 

الی  ٣٠همانطور که گفته شد محافظان کاروان .  حمله به آن از مدينه خارج شد

  .تن بالغ می شد ٣٠٠نفر، و نيروی محمد به بيش از  ٧٠

ه حدود هزار شتر است و ک - گويند پيغمبر خبر يافت که ابوسفيان بن حرب با کاروانی از قريش"

هر کسی از مردم مکه را که اندک مالی دارد، در آن کاروان، کااليی است و سی مرد سواره به 

     ٢٥."همراه آن است، از شام باز می گردد

بودند و انصار   هم روايت آرده اند آه به روز بدر مهاجران هفتاد و هفت آس  از ابن عباس"

بودند   بعضى ديگر گفته اند آه بدريان سيصد و چهار آس.... بودند   آس  دويست و سى و شش
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بودند   بعضى ديگر گفته اند سيصد و هيجده آس. آه حضور داشتند يا از غنيمت نصيب بردند

    از سدى روايت آرده اند آه . بوده اند  چند آس و   ده  و  سيصد  ولى غالب گذشتگان گفته اند آه

  و هم از قتاده روايت .  به شمار جنگاوران بدر،از نهر گذشت  سيصد و ده و چندآسطالوت با

   ٢٦"با پيمبر بودند  ده و چند آس آرده اند آه به روز بدر سيصد و

که ابوسفيان از حرکت محمد برای غارت کاروان خود  از سوی ديگر، همين

مطلع می گردد، به شهر مکه برای درخواست کمک قاصد می فرستد، و مکيان 

ت و مزاحت محمد بشدت  خشمگين شده اند، هر که را مالی در که از جسار

. اظت از کاروان روانه ميدان می کنندفکاروان دارد برای جنگ با محمد و ح

   .شوندمی جنگ با محمد بدر برای آمده عازم تن گرد  ٩۵٠الی  ٩٠٠باين ترتيب 

محمد که هشتم رمضان از مدينه خارج شده است، پس از فرود آمدن در 

های بدر، محل عبور کاروان مکه، منتظر رسيدن کاروان می شود،  ديکی چاهنز

ی می پردازد، توسط يک اعرابی نکه با ابوبکر در اطراف به قدم ز و هنگامی

مطلع می گردد که قرشيان نيز از مکه خارج و در جايی در آن نزديکی توقف 

خبر و کسب اطالعات او علی و دو نفر ديگر را برای اطمينان از اين . نموده اند

  . می فرستدبيشتر بر سر چاههای بدر 

در آنجا علی دو غالمی را که برای بردن آب برای قريش آمده بودند دستگير 

بنابراين، صحابه از .  محمد در حال نماز بوده است. و نزد محمد می آورد

عمد آنها را از آمدن ه ها سـوال می کنند، ولی چون  محمد ب ماموريت غالم

ها را مبنی بر اينکه  اعتراف غالم ،ريش بکمک ابوسفيان مطلع نساخته بودق

برای بردن آب برای قريش آمده اند باور نميکنند و شروع به کتک زدن  و 

شکنجه کردن آنها می کنند تا اينکه غالمها برای نجات خود از شکنجه، طبق 

ابن هشام . ميبرندميل اصحاب، بدروغ به آنها می گويند که برای ابو سفيان آب 

 :می گويد
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صحابه چنان دوستر داشتندی که ابو سفيان و کاروان يافتندی و نمی خواستند که ايشان را با "

ما از آِن ابوسفيان و : قريش مالقاتی باشد؛ و غالمان چون چوب خورده بودند، گفتند

 ٢٧."کاروانيم

برای جنگ واضح است که چون مسلمانان، همانطور که در قبل گفته شد، نه 

آمده بودند، و بنابر نقل قول باال،  ابوسفيان با قريش بلکه برای غارت کاروان

ادا بمايل به شنيدن چنين خبری نبودند،  محمد نيز بهمين دليل، و از ترس اينکه م

مورخين اسالمی و راويان . آنها دچار هراس شوند، اين خبر را بآنها نداده بود

نوع مسايل را معموال مسکوت می گذارند، چرا که  مورد استناد آنها، البته اين

  . نمی خواهند هيچ کجا ضعف و ترس مسلمين برمال گردد

که از نماز فارغ می گردد، چون از قبل از حضور  بهرحال، محمد همين

عجب دارم از شما : "قريش در نزديکی خبر دارد  رو به اصحاب کرده می گويد

ايشان را بزديد، چون ايشان با شما راست  يب کرديد،ذکه به اول غالمان را تک

، که البته ٢٨"گفته بودند؛ و ديگر چون دروغی بگفتند، ايشان را براست بداشتيد

اين نه از تيزهوشی محمد يا رابطه او با غيب، آنطور که معموال مسلمانان اين 

او از حضور قريش  یگونه مسايل را تاويل و تفسير می کنند، بلکه از اطالع قبل

جاست که برای اولين بار مسلمانان پی به  در اين. ر آن نزديکی بوده استد

  . لشگرکشی قريش برای جنگ می برند

در اين موقع چند نفری هم که محمد قبال برای کسب اطالعات از زمان فرا 

رسيدن کاروان باطراف فرستاده بوده است باز ميگردند و او را از اينکه 

در همين . های بدر ميرسند خبردار می کنند چاه کاروان و ابوسفيان فردا به

زمان، ابوسفيان که از اسکان محمد در نزديکی بدر مطلع گشته است، تصميم به 

به اين را و گيرد می تغيير مسير کاروان و بردن آن به مکه  از راهی ديگر 

  : می دهدخبر  مکيان



    ٢١                                    اسالم                                    ۀتاريخ گفته نشد
_________________________________________________                     
       
اه که نشسته ايد باز گرديد و پيشتر کاروان و ما بسالمت آمديم به مکه، و شما هم از اين جايگ"

       ٢٩."مرويد  که شما از بهر ما آمده ايد و ما بسالمت به مکه رفتيم

چون تمام دعوا بر . بايست به پايان خود رسيده باشد قائله در اينجا میا ظاهر

ی ولی جريان حوادث مسير ديگر. ه بودشدمکه  واردسر کاروان بود که اکنون 

با مخالفت بخشی از قريشيان با بازگشت به مکه،  داستان  و دبه خود می گير

  .واقعی تازه آغاز می شود

پيشنهاد می کند که  ،که در راس مخالفين بازگشت به مکه بوده است ابوجهل 

برای تمسخر مسلمانان و هر چند جنگ شروع نشده تمام گشته، ولی بهتر است 

بدر به خوشگذرانی و سه روزی را در کنار آبهای قدرت نمائی به آنان 

ميخواری بگذرانند و در ضمن به طوايف اطراف هديه و خلعت دهند تا شوکت 

و آوازه آنها در اطراف بپيچد و کسی ديگر هيبت اينکه قصد آنان را بکند نداشته 

  . باشد

با تاکيد بر اينکه ما بخاطر کاروان مکه بيرون آمديم و اکنون که کاروان به " َاخنَقس بن َشريق"

مکه رسيده موردی برای باقی ماندن در اينجا وجود ندارد، قوم خود را برداشته و بهمراه يکی 

از بنی قريش، از خاندان محمد، که مايل به " طالب بن َابی طالب"و " بنی َعدی"از طوايف 

مکيان که ولی بقيه .  جنگ نبودهِِِ،و در مجموع چند صد نفری می شده اند، راهی مکه می شوند

" تمامی آالت موسيقی و اسباب لعب و دختران خواننده را"مان زمان خروج از مکه با خود از ه

در راه ، هر جا که آبی بود، اطراق می کردند و دختران خواننده، نزديک هر آب، "آورده و 

آالت موسيقی خود را می نواختند و نسبت به آنها که به دين اسالم ايمان آورده بودند، بد زبانی 

نه، ما تا در بدر نفسی تازه : "می گوينداز بازگشت فوری به مکه امتناع کرده ، ٣٠"دندمی کر

نکنيم به مکه باز نخواهيم گشت و سه روز تمام را به جشن و سرور و گوش دادن به آواز و 

   ٣١."نواختن موسيقی توسط دختران خواننده گذراندند

با باقيمانده  ،ئیپس از سه روز خوش گذرانی و قدرت نماابوجهل سرانجام 

باالجبار محمد نيز که اکنون . می رسد" ُعدُوة الُقصوی"قريش حرکت کرده به 
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درگير نمايش قدرت ابوجهل شده است، برای حفظ اعتبار خود ناچار به ادامه 

  .دميشورستقم" يانعدوة الد" بازی می شود و در

و نميتواند روز بعد اردوی قريش دچار باد و طوفان شديد می شود، و از اينر

در زمين او باريده بارانی که  با استفاده از محمدولی  .از جای خود تکان بخورد

سرچشمه را برای حرکت سفت و مناسب کرده است بسرعت خود را به  و خاک

که برتری مسلمانان  می دهدرخ مهم زمان دو اتفاق ن در اي. آبهای بدر ميرساند

  .می دهدکتيک جنگی نشان را نسبت به قريش از نظر فرماندهی و تا

که هر چند بسرعت رفع  می دهدگی رخ راول اينکه در ميان قريش نفاق بز

ی آنها هامی شود ولی  از نااطمينانی قريش نسبت به جنگ و نا همدلی ميان نيرو

 باين معنا که عتبة ابن ربيعه که فردی صلح طلب و از رهبران. حکايت می کند

و عده " حکيم بن ِحزام"، به توصيه و همراهی ودهبانفود و مورد احترام قريش ب

 :  ای ديگر، در مخالفت با جنگ به سخن ايستاده می گويد

ای قريش، بدانيد که اين نه کاريست که شما در پيش گرفته ايد، و شما جنگ با محمد و اصحاب "

ويشان خود يا شما ايشان را بکشيد و خ: وی در پيش گرفته ايد که اين جنگ از دو بيرون نيست

کشته باشيد و برادران و خويشان در مکه اند، و چون باِز مکه رويد، در روی ايشان شرمسار و 

خجل باشيد و ندامت خوريد که اين کار نمی بايست کرد و آن وقت سودی ندارد، چون کار از 

و امت و خجالت ددست رفته باشد؛ يا واگر نه اصحاب محمد شما را بکشند، ان وقت اندوه و ن

خته گردد که اطفاء ممکن نگردد، و فتنه ای انگيخته شود که وحسرت زيادت شود و آتشی افر

بروزگار ما بر نخيزد؛ و من مصلحت آن می بينم که بر خيزيم و بسالمت بازِِ مکه رويم و جنگ 

با محمد و اصحاب وی درباقی کنيم و محمد با ديگر عرب را باز گزاريم، از برای آنکهِِِ،همچنان 

که ما را متعرض می شود ديگر عرب را نيز متعرض می شود و بدين وجه جمله عرب خصم 

يا آنکه محمد را عرب بکشند و آن وقت شما خود مراد : وی اند، و کار وی از دو بيرون نيست

حاصل شود، و يا آنکه محمد بر همه عرب غلبه کند و آن وقت شما نيز آنچه تدبير کار خود باشد 

              ٣٢."چه بهتر بينيد پيش گيريدمی کنيد و آن
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اکثريت  قريش، . مخالفت با جنگ تنها به عتبه و ياران وی خالصه نمی شد

قريش .  بجز ابوجهل و ياران وی، واقعا  قصد جنگ و برادر کشی نداشته اند

مکه، اساسا بخاطر منافع تجاری شان خواستار صلح در منطقه و آرامش و 

ن در مکه نيز بانحاء مختلف سعی در يبرای هم. بوده اند امنيت راههای  تجاری

حتی زمانی هم که نااميد از سازش، قصد از ميان . سازش با محمد کرده بودند

برداشتن وی را ميکنند، بخاطر اين  بود که تبليغات محمد بر عليه خدايان باعث 

ر از قصدش دنيز ابوجهلحتی . ـران و کسادی اقتصاد مکه می شدئنارضايی زا

ميان برداشتن محمد که امنيت راههای تجاری را بهم زده بود، چيزی جز 

  . برقراری آرامش و صلح در منطقه نبود

بالعکس، برای مسلمانان، بخصوص محمد و مهاجران که اکنون آهی در 

يعنی بهم کاروان هابساط نداشتند، تنها راه پيشروی، جنگ و بخصوص غارت 

مسالمت  اتو تبليغ تهديداتبخصوص که از . دزدن ثبات و آرامش منطقه بو

و راهی جز جنگ و بهم ريختن  در مکه نتيجه ای نگرفته بودندخود آميز 

  . اوضاع نداشتند

در نتيجه، در حاليکه مسلمانان در اين مورد يکدل و متحد بودند، نيروهای 

يکی از  خود اينقريش در مورد جنگ در دودستگی عميقی بسر ميبردند، و 

از آنها  بيشترل عمده شکست قريش از مسلمانان که از لحاظ نفرات بسيار دالي

  . بود ،بودند

که ابوجهل از نظر عتبه و ديگران در مخالفت با جنک مطلع  بهرحال، همين

عتبه که چون لشگر " می گويدو در حاليکه  کردهمی گردد، لباس جنگ بتن 

مروز در چنين فرصتی با محمد و اگر ا... محمد بديد، بترسيد و زهره اش بترکيد

"  عامربن حضرمى  "نزد " و اصحاب وی کاری نکينم، هرگز نتوانيم کردن 

برادر همان کسی که در غارت کاروان مکه در ماه حرام کشته شده بود رفته و 
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حاليکه او را از انصراف قريشيان از جنگ  مطلع و  به خونخواهی از  در

  : خون برادرش تحريک می کند، باو می گويدمسلمين و جلوگيری از پامال شدن 

اکنون بر خيز و در ميان قوم شو و فرياد بر آور و تظلم کن و جامه بر خود بدر، باشد که ايشان "

    ٣٣".را عصبيت بجنبد و حميت بکار آرند و قصاص برادرت باز خواهند

  :می گويدابن هشام 

خاست و فرياد بر آورد و سر برهنه چون ابوجهل چنين سخنی بگفت عامر چون ديوانه ای بر"

کجاست حميت " کرد و جامه بر خود بدريد و در ميان قريش رفت و فرياد بر آورد و گفت

مردان و تعصب مردان، شايد که شما در چنين روزی تدارک کار من نکنيد و حميت و مردی 

در ميان عرب کجا  کار نفرماييد؟ و خون برادرم مهمل فرو بگذاريد و برويد؟ و فردا اين حکايت

و از اين جنس سخنها بگفت و فرياد بر آورد، تا قريش که از سخن عتبه ساکن . باز شايد گفت

شده بودند ودل از قتال و مصاف باز گرفته بودند، ديگر بار متحرک شدند و تعصب جاهليت در 

ند و بر پس برخاستند و جامه حرب در پوشيدند و سالحها بر خود راست کرد. ايشان پيدا شد

عتبه چون چنان ديد و از اينکه ابوجهل در . نشستند و روی در مصاف نهادند و قلب بر کشيدند

حق وی چنان گفته بود، وی نيز حميت بجنبيد و زره بخود خواست و در پوشيد و سالحها بر 

م نا(خود بيند اين َالَحنَظليله : خود راست کرد و روی در مصاف نهاد و ابوجهل را ديد و گفت

  ٣٤."که امروز زهره کی طرقيده باشد، يا از آن من يا از آن او) مادری ابوجهل برای تحقيير وی

و اما واقعه دوم اين بود که همينکه محمد خود را بر سر آبهای بدر رسانيد، 

که فردی کارکشته در حيله های جنگی بود، از " حباب بن َالُمنِذر"به توصيه 

پس از بستن سرآنها با خاک و رمل، آخرين را رديف چاههای بدر عبور کرده و 

که به قريش نزديک تر بود برای خود نگهداشته، بر باالی آن حوضی پر از آب 

اين پيشدستی در . برای لشگريان خود ساخته، دشمن را از آب محروم ميسازد

کنترل آب، که در جنگ در  صحراهای خشگ عربستان  بطور عموم و در 

اين جنگ نقش کليدی داشته، مسلمانان را در موقعيت پيروزی مسلمانان در 

  . می دهدکامال برتری نسبت قريش قرار 
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اولين . باين ترتيب، دو لشگر در برابر هم صف کشيده آماده جنگ می شوند

دسته از مردان تشنه قريش که برای خوردن آب به حوض تحت کنترل مسلمانان 

و کشته می شوند، جز يک تن که نزديک می شوند مورد حمله آنان قرار گرفته 

جات خود  مسلمان می ی که نزد محمد برده می شود برای ناو نيز اسير و و قت

که از مشاهده " َاسَود بن َعبد َاَالسد"آنگاه، فرد ديگری از قريش بنام . شود

شقاوت مسلمانان بخشم آمده است، با سوگند  به الت و عزی  که اگر نتواند از 

محمد را پاره پاره کند، و گرنه تا ريختن خون خود "خورد، ب" حوض محمد"آب 

کس نتواند از آن بخورد، به محافظين حوض حمله  در حوض جنگ کند تا هيچ

عموی محمد، قطع می گردد،  که دو پايش بدست حمزهِِ، ور می شود، و همين

در حاليکه بدن خود را کشان کشان به حوض ميرساند و سر خود را برای 

حمزه، با ضربه ديگری، گردن او را قطع و  .فرو می بردبداخل آن  خوردن آب

       ∗.بدرون حوض می اندازد

بن ربيعه، همان مرد صلح طلبی که مخالف  ُعتَبةسپس از ميان لشگر قريش 

د و به منظور رفع اين شده بوجنگ بوده و از جانب ابوجهل متهم به بزدلی 

و پسرش وليد برای جنگ تن به تن با " َشيبة بن ربيعه"اتهام، بهمراه برادرش 

مسلمانان که رسم اعراب برای ابراز پهلوانی در آغاز هر جنگی بوده است، 

بيرون آمده و حريف می طلبند، و هر چند َشيبه و وليد بی درنگ بدست حريفان 

خود، حمزه و علی، کشته می شوند، ولی در نبرد ميان ُعتبه و حريف وی ُعَبيده 

و خونينی  چندين ساعت بطول می کشد، سرانجام عبيده بخاطر که بطور سخت 

تا اينکه علی و حمزه به کمک وی آمده پس از . زخمهای کاری بر زمين می افتد

   ٣٥.ه، عبيده را از ميدان جنگ بيرون کشيده نجات می دهندتَبقتل ُع

                                                 
كار را ين همحسين،  ،در روز عاشورا با بستن آب بروي نواده محمدجالب است كه بعدا شيعيان، يزيد را كه   ∗

 .بدست شمر به قتل ميرساند، با هياهوي زياد مورد لعن و نفرين قرار ميدهند و او را تشنه لب مي كند
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با . قريش حمله ور می شوند جنگجويانبدنبال کشته شدن اين سه تن، 

يروی محمد بدون اينکه از جای خود تکان خورده، دست از محافظت اينحال، ن

 نيروبعد دو . از حوض آب بردارد، قريشيان را زير باران تيرهای خود ميگيرد

سرانجام، مسلمانان . در هم شده کشت و کشتار خونينی ميانشان آغاز می شود

 ۴۴ه، با پس از يک جنگ خونين، قريشيان را که تعدادشان دو برابر آنان بود

 ٣٧تلفات. ، شکست داده و وادار به فرار می کنند٣٦کشته و همان اندازه اسير

 ۵٠مقدسی کشتگان قريش را . تن بيشتر نبوده است ١۵مسلمانان در اين جنگ  

  ٣٨.تن نقل می کند ٧٢و بروايتی  ۴٢و اسرای آنها را  ٧٠يا 

  چرا مسلمانان در جنگ بدر

  دبر نيروي چند برابر خود پيروز شدن 

گ بدربرای مسلمانان، همانطور که گفته شد، از اهميت پيروزی در جن

تا آنزمان، محمد در نظر قريش چيزی بيش از يک . بسيار بااليی برخوردار بود

اما . نبود ،مدعی کاذب پيامبری که اخيرا کار راهزنی را نيز در پيش گرفته بود

در برابر آنان تبديل  اکنون پيروزی در جنگ  او را نه تنها به يک نيروی جدی

کرده بود، بلکه بر نفوذ و اهميت وی در ميان مردم مدينه و قبايل اطراف نيز 

ترديدی نيست که از نظر نظامی تن دادن به جنگی که در آن دشمن . می افزود

گيری داشت،  عملی مهم از لحاظ نفرات و هم از نظر تجهيزات برتری چش

  .   ب می شدمحسوجنگی و نوعی خودکشی  نابخردانه

نيروی قريش، هر چند  پس از انشعابی که در صفوف آن رخ داده بود، از 

هنوز دو برابر نيروی   ٣٩نفر کاهش يافته بود ۶٠٠نفر بنا به روايتی به  ٩۵٠

بعالوه، اين نيرو از نظر تجهيزات نيز کامال بر نيروی .  نفری قريش بود ٣١۴

  بهسه و )  ٤٠روايتیه ب(د بيش از درحاليکه نيروی محم. مسلمانان برتری داشت
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شمشير نداشت، نيروی قريش  ٧٠شتر آبکش و   ٧٠يک اسب و  ٤١روايت ديگر

بايد توجه داشت که نقش اسب در . شتر برخوردار بود  ٧٠٠از صد اسب و 

اين، شرکت درچنين جنگ نامتعادلی،  بر بنا. جنگها بمراتب باالتر از شتر بود

يی با دشمن آنقدر محتاط و محافظه کار بود، آنهم برای محمد که در رويارو

  . کامال عجيب و غير منتظره بنظر می آمد

دانيم  ما می. ز يک طرف محمد ناخواسته درگير جنگ شده بوددر واقع نيز ا

که او در اصل برای غارت کاروان مکه آمده بود، ولی ناگهان خود را در برابر 

ل ميدانست که قريش به کمک اگر او از قب. نيروی مسلح قريش يافته بود

ابوسفيان و کاروان او خواهند آمد، مسلما هيچگاه قصد حمله به کاروان را حتی 

اما او تنها وقتی از بيرون آمدن قريش برای جنگ . در سر خود نيز نمی پرورد

با خود مطلع شده بود  که  نيروی مزبور عمال در نرديکی او چادر زده و خود 

کرده بود، و از اينرو فرار از جنگ ديگر برای او عملی را برای حمله آماده 

  . نبود

اول اينکه فرار در برابر دشمن در نزد اعراب بدوی عملی بسيار زشت و 

بن  ُعتَبةتوجه داشته باشيد که چگونه . بوددور از رسم شجاعت و مردانگی 

برند، ربيعه، فقط بخاطر اينکه مبادا ظن ترس و فرار از پيش روی دشمن را باو 

نه تنها بر خالف خواست قلبی خود وارد جنگ شد، بلکه اولين کسی بود که از 

. قريش برای جنگ تن به تن خارج و در اين راه جانش را نيز از دست دادصف 

بنابراين، پيشنهاد عقب نشينی حتی اگر مورد قبول پيروان محمد هم قرار 

بخصوص که . حمد بزندميگرفت، ميتوانست ضربه بزرگی به اعتبار و آبروی م

او قبال به پيروان خود وعده پيروزی در جنگ از جانب خدا و اينکه خدا در 

بنابراين، عقب نشينی از جنگی که بنا بر . را داده بود می کندوعده خود خالف ن

وعده خدا پيروزی در آن حتمی بود، از نظر ياران او، نه تنها خفت آور، بلکه 
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وانست دليلی بر دروغگويی محمد در رابطه با خدا و ميت برانگيز بودهسوء ظن 

  .   و يا حداقل بی اعتمادی خود او به وعده های اهللا تلقی گردد

ثانيا، حتی عقب نشينی در جنگ نيز معلوم نبود که محمد را از حمله قريش 

 ۶٠(محمد و نيروهايش از پايگاه خود مدينه بسيار دور شده بودند . مصون بدارد

تازه . و ممکن نبود که بتوانند براحتی از چنگ نيروهای قريش فرار کنند )مايل 

اين امکان وجود داشت که از نظر محمد اگر هم خود را به مدينه ميرساندند، 

مضافا بر اينکه، در چنين . را تا مدينه تعقيب و وادار به جنگ نمايند قريش آنها

در اثر فرار و عقب ن جنگی، با روحيه در هم شکسته ای که برای مسلمانا

  . باقی ميماند، شکست و نابودی آنها حتمی بودنشينی 

بهر حال محمد، در حاليکه از گرفتاری در اين جنِگ ناخواسته و نابرابر 

شديدا دچار وحشت شده بود، و از سر ناچاری تن به آن داده و دل به دست تقدير 

، براحتی در آن پيروز انسپرده بود، با اينحال، بر خالف انتظار خود و ديگر

 هر چند خود او اين پيروزی غير منتظره را به خدا و نيروهای غيبی. می شود

که پيروزی  می دهد، ولی بررسی جنگ از نزديک نشان می دهدسبت ن

  . مسلمانان در جنگ چندان هم غير منتظره و بدون علت نبوده است

نان و محروم ای آب توسط مسلماه تصرف چاههمانطور که گفتيم اوال، 

نمودن قريش از آب برای آشاميدن در صحرای داغ عربستان نقش اساسی را در 

  . مسلمانان داشته است پيروزی

، آب آشاميدنی که يک عنصر اساسی در حفظ انرژی و اعراب در جنگهای

توانايی جنگجويان در ادامه و پيش برد جنگ بوده  است،  توسط زنان و 

. جويان در پشت جبهه جنگ تامين می شده استبخصوص مادران و اقوام جنگ

باين ترتيب که جنگجويان، همينکه در گرما گرم جنگ دچار تشنگی می شده 

اند، به عقب باز گشته و با نوشيدن جرعه ای آب دوباره به ميدان  جنگ باز 
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قريش نيز در جنگ بدر قاعدتا جنگجويان . گشته و به نبرد ادامه ميداده اند

ولی بنظر می آيد که با وقوع . نمودند ين قاعده ای استفاده میميبايست از چن

از روی القيدی يا اطمينان به پيروزی  ،آنهاجنگ در نزديکی چاههای بدر 

برای همين است که قبل از . خود را بی نياز از حمل آب می پنداشته اندخويش، 

ی شروع جنگ يک دسته از جنگجويان قريش برای خوردن آب بسوی چاه آب م

  . آيند که همانطور که گفته شد بدست مسلمانان کشته می شوند

با " حباب بن َالُمنِذر"بعبارت ديگر، محمد موفق می شود که به توصيه 

در  )لجستيکی(تدارکاتی تصرف چاههای بدر و کور کردن آنها خود را از لحاظ 

  .   موقعيت کامال برتری قرار دهد

نيز در کتابش به آن اشاره می کند،  ثانيا، همانطور که ماکسيم رودنسون

قريش بهنگام جنگ رو بسوی شرق يعنی در طرفی بوده اند که آفتاب پيش از 

آگر به سوزندگی و قدرت کور کننده آفتاب . ظهر در چشم آنان می تابيده است

حد در چه آنگاه ميتوانيم درک کنيم که اين برتری نيز تا  ،عربستان واقف باشيم

  . ن موثر بوده استپيروزی مسلمانا

  نقش نظام طبقاتي 

  تكامل فن فرماندهي جنگدر 

عالوه بر اين دو عامل، مسلمانان از يک رهبری متمرکز، يعنی محمد، 

برخوردار بودند، در حاليکه قريش برسم اعراب بدوی، اگر نگوييم در جنگ 

شيوه جنگ .  بطور کلی، حداقل در حين جنگ فاقد هرگونه رهبری بودند

 و تاکتيک جنگی بود، و با شروع جنگ، نقشه کمتر دارای ، جنگی کهعشايری

به دشمن حمله   ،دسته جمعی ، بطورهمه با هم و بدون هيچگونه نظم و ترتيبی

ور می شدند، و تا پايان پيروزی يا شکست می جنگيدند، شيوه جنگ ميان قبايل 
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ده جنگی نيز با در اين نوع جنگ، خود رهبر قبيله يا فرمان .و عشاير بدوی بود

  . ديگران و مانند آنها در جنگ شرکت مينمود

اين امر، در عين حال که ناشی از خصلت دمکراتيک و برابری طلبانه 

، که در آن تفاوتی ميان رهبران و بود نظامات ماقبل تاريخ و جوامع اوليه

می و از اينرو همه بيکسان در جنگ شرکت  وجود نداشتاعضای ساده قبيله 

اين می شد که فرمانده و رهبر قبيله حتی اگر هم در ه در ضمن منجر ب ،ندکرد

ه  گذارد، بمی شد و نيروهای خود را بی سرپرست باقی نمی حين جنگ کشته ن

 اشتغال شخصی اش در جنگ، فرصت رهبری جنگ و هدايت آنرا از  خاطر

 سنتی جديد در ميان اعراب و ،جهت از اين جنگ بدر. بيرون  نداشته باشد

در جنگ ، هيرارشی  ،باين معنا که برای اولين بار. جامعه بدوی عرب بود

سيستمی که محمد مبلغ و پيام ای که از هيرارشی . را برقرار می نمودنظامی را 

  . آن بود ناشی می شد آور

بن ربيعه و ابوجهل، اولی  در  ُعتَبةبرای همين، در حاليکه رهبران قريش 

حين آن به قتل ميرسند، محمد در تمام طول جنگ  همان ابتدای جنگ و دومی در

رئـيس انصار برای او " ُمعاذسعد بن "در سايه بان يا عريشی که به پيشنهاد 

  . می کندبود، باقی ميماند و از آنجا جنگ را رهبری شده ساخته 

ی و ای پيغمبر خدای سايبانی از شاخه درختان برای تو بسازيم که آنجا باش: گفت ُمعاذسعد بن "

  ٤٢."مرکب های تو آماده باشد و به مقابله دشمن رويم

البته، همانطور که خواهيم ديد محمد هر چند رهبر و فرمانده نظامی 

چرا که اصوال فاقد . مسلمانان بود، ولی عمال نقشی در رهبری جنگ نداشت

با اينحال، نفس اينکه مسلمانان در . تجربه نظامی و توانايی چنين کاری بود

ين کننده، و از جمله هنگام بروز اختالف در   ميانشان، يحساس و تعلحظات 

  کسی را در ميان خود برای رجوع و تصميم گيری داشتند، به جمع آنها تمرکز و 
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  . از آن محروم بودند يانچيزی که قريش. نظم ميداد

در اينجا يک نکته الزم به توضيح بيشتر است، و آن اينکه مناسبات برابری 

دوی بداليلی که در باال به آن اشاره شد، يعنی بخاطر اينکه امکان قرار طلبانه ب

دادن يک فرد را بر باالی سر جامعه و در موضع قدرت نميداد، عمال و بطور 

تاريخی، مانع وقوع چنين انقالبی در  تاکتيک و فن رهبری جنگ و تکامل آن 

  . می شد

محمد و بخصوص  جنگهای بعدیدر ما بعدها، نه تنها در عربستان و 

می بينيم که در اين جوامع ابوبکر و عمر، بلکه در همه جوامع ديگر نيز 

د، با جدا شدن رهبری از بدنه ده می شوهنگاميکه نظام بدوی پشت سر گذار

که  راه را برای تقسيم کار ميان فرماندهی جنگ و خود  - نيروی جنگ کننده

  . می شروع به رشد می کنندجنگ باز می کرد،  فنون رهبری و تاکتيکهای نظا

بعبارت ديگر، همانطور که با پيدايش مالکيت خصوصی و طبقات باال، 

بخاطر بی اعضای آن قشری بوجود می آيد که   ،برای اولين بار در جامعه

در  علم و دانش را می يابندِ، نيازی از کار، فرصت فعاليت فکری و تکامل

ا بروز نابرابری و سلسله مراتب ب ،رهبری جنگ تکامل فِن ،عرصه نظامی نيز

باين ترتيب است که برای اولين . نظامی در خود جنگ است که بوجود می آيد

بار، فرماندهان بخاطر فراغت از جنگ فرصت پرداختن به رهبری آن و تدوين 

از اين نظر نظام طبقاتی جديد . و تکامل فنون و تاکتيکهای جنگی را می يابند

و کشتارهای وسيع انسانی بنا می شود، بهمراه خود،  همچنان که بر پايه جنگ

 ملزومات موثِر اين انسان کشی و قتل های جمعی در جنگها را نيزفراهم می

  .سازد

مقدار کمی در جنگ بدر، ولی به ه در عربستان نيز اين امر، هر چند ب

 به برتری مسلمانان در برابر دشمنان داخلی ،در جنگهای بعدی  زيادیميزان 
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بنابراين، جنگ بدر به سرآغاز اين انقالب و تکامل فن .  ن کمک می کندشاي

اين تکامل . رهبری و فنون جنگی در عربستان درميان مسلمانان تبديل می گردد

 ، ولی  در جنگيابدچندانی نمی عمل ، هر چند در خود جنگ بدر فرصت فنی

  .   می شود های بعدی مسلمانان به يکی از داليل مهم پيروزی  آنان تبديل

  هراس و وحشت محمد 

  در جريان جنگ 

همانطور که گفته شد، محمد با آنکه در جنگ بدر برای اولين بار فرصت   

، ولی عمال در رهبری جنگ نقشی ايفا می کندفرماندهی و رهبری جنگ را پيدا 

و در  فاقد هرگونه تجربه جنگی بوده دليل اين امر آن بوده است که او. نمی نمايد

. می کندقع اين اولين جنگی بوده است که وی ناخواسته در آن شرکت وا

در حاليکه  ،جنگ جريانکه در  می دهداظهارات مورخين و اطرافيان وی نشان 

،  بجای رهبری در تمام طول جنگ ،بشدت از درگيری در آن به هراس افتاده

فرستادن خدا برای آن، به دعا گويی و ناله و زاری و التماس و درخواست از 

  :می گويدنيز ابن هشام چنانچه  .مشغول بوده استکمک 

و بعد ار آن سيد، عليه السالم، صف لشگر خود راست کرد و ايشان را بقتال مشغول کرد، و "

از بهر وی پرداخته بود، و بايستاد و روی بقبله آورد " ُمعاذسعد بن "خود در آن عريش شد که  

خواند و از وی نصرت همی طلبيد و تضرع و زاری می  و دست بدعا برداشت و خدای را می

بارخدايا، در روی زمين، خود همين يک گروه اند که بتو و پيغمبر تو ايمان : کرد و می گفت

آورده اند و ترا همی پرستند، و اگر بفرياد ايشان نرسی و ايشان را نصرت ندهی، بضرورت 

کنند، و آن وقت کس نماند در عالم که ترا دشمنان تو بر ايشان چيره شوند و ايشان را هالک 

  ٤٣."پرستد

که سرانجام ابوبکر که  می کنداو آنقدر التماس و زاری و دعا و نماز 

  :می گويدهمواره در کنار او در چادر بوده است، حوصله اش سر ميرود و باو 
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وفا  با تو  شاست آه خدا وعدة خوي  دعا آردن بس  .بفدايت مادرم   و  پدرم  !خدا پيمبر   اى"

    ٤٤."مى آند

ن نيست که او در طول جنگ کامال بی تفاوت و منفعل آالبته، اين به  معنای 

بالعکس، روايات موجود نشان ميدهند که او بسيار نگران و از ترِس . بوده است

شکست احتمالی در جنگ ناخواسته ای که به او تحميل شده بود، بسيار نا آرام، 

راويان  وقتی بروايتچنانکه يکبار، . و جوش بوده است هيجان زده، و در جنب

ه ب  که( می روددر کمال تعجب برای ساعتی بخواب در هياهوی جنگ مسلمان 

نظر من برای آنکه بتواند برای تقويت روحيه افراد خويش، سناريوی خود در 

مورد مالقات با جبرئـيل و دريافت کمک از خدا را هر چه واقعی تر و قابل 

با می کند که ادعای  ،، پس از بيداری)تر بنماياتد، خود را بخواب ميزند قبول

مسلمين به کمک رای و پيام فرستاده شدن سپاه فرشتگان بمالقات نموده جبرئـيل 

  . دريافت داشته استرا 

در حال چشم سيد عالم، عليه السالم، در خواب رفت، بعد از ساعتی از خواب در آمد و روی "

يا ابابکر، بشارت باد ترا که حق تعالی مرا : ماه شب چارده می تافت، گفت مبارک وی چون

نصرت و مددکاری فرستاد؛ اينک جبرئـيل با چندين هزار فريشته فرود آمده اند از بهر نصرت 

چون . اسالم، و اينک اسب وی که غبار از زمين بر انگيخته است و روی در دشمن نهاده است

اين سخن بگفت، سيد، عليه السالم، از عريش بيرون آمد و در ميان  با ابوبکر رضی اهللا عنه،

لشکر و مصاف شد، ايشان را بشارت و دل خوشی داد و تحريض ايشان بر قتال همی کرد و 

ای مهاجر و انصار، قدم ثابت داريد و روی از دشمن خدای و رسول وی مگردانيد، : همی گفت

برئـيل، عليه السالم، با چندين هزار فريشته که که اينک نصرت رسيد و مدد آمد، و اينک ج

  ٤٥."باری تبارک و تعالی به ياری شما فرستاد، اين می گفت با لشکر

در يک مورد ديگر نيز وقتيکه مسلمانان در گرما گرم جنگ دچار ضعف و 

بيرون آمده، مشتی خاک در دست می گيرد و  خودسستی می شوند، از عريش 

  .کندمی آنرا بسوی سپاه دشمن پرتاب " اد چشمان شماکورب"در حاليکه می گويد 
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بر اسالم    سپاه  و بدنبال آن، بنا به ادعای محمد، چشمان قريش کور می شود و

در حاليکه اين داستان اگر هم از پايه ساختگی و از جعليات . آنان ظفر می يابد

ر خالف قرار گرفتن نور آفتاب دخود مسلمانان نبوده باشد، بی شک مربوط به 

  .  قريشيان بوده استجهت 

بنابراين، او در حاليکه در رهبری جنگ مانند يک فرمانده نظامی عمال 

نقشی نداشته است، ولی بطور توقف ناپذيری سعی در اين داشته که به شيوه 

از طريق پراکندن خرافات در ميان و به هر طريق ممکن، منجمله خود، 

  . سربازان، روحيه آنان را تقويت کند

شته اشاره شد، پيروزی و اعراب بدوی نيز، همانطور که در گذالبته، 

با اين تفاوت که . شکست در جنگهای خود را به خدايان خويش نسبت ميدادند

ـت عاليم و نشانهای خاصی که با خود حمل می کردند، مانند اخدايان آنها در هي

کردند، بلکه  فرماندهان و رؤسای خود، نه تنها شخصا در جنگها شرکت می

  . مسئوليت شکست و پيروزی در جنگ را نيز به عهده می گرفتند

در حاليکه در نظام جديد، خدای محمد با آنکه مانند خود وی، شخصا 

هيچگونه شرکتی در جنگ نداشت، با اينحال، بطور خودخواهانه ای، تالش و 

ات آن، همه ابتکارات نفرات نظامی را ناديده گرفته، پيروزی در جنگ و افتخار

در مورد جنگ بدر نيز، محمد در آيه ای که پس از . را،  به خود نسبت ميداد

پيروزی برای مسلمانان می آورد نه تنها خدا را مسئول کامل پيروزی آنان در 

روغ می يحا دجنگ معرفی می کند، بلکه در مورد کور کردن چاههای بدر صر

تعلق داشته است به " رب بن َالُمنِذحبا"مه ميدانند به گويد و ابتکار آنرا که ه

                                  .       می گذاردخدا حساب 

) از شهر مدينه(بياد آريد زمانی را که سپاه شما در وادی نزديک دشمن و آنان به مکانی دور "

قرار وعده و و اگر اين کارزار به ) که موفقيت و اتفاق خوشی خدا نصيب شما کرد(واقع شدند
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از خوف و انديشه ) چنين موافق و دلخواه شما نمی بود(با دشمن مقرر ميشد و در وعده گاه  شما

لکن برای آنکه حکم ازلی و قضای حتمی را که خدا مقرر فرمود . يدمی کرددر جنگ اختالف 

  ٤٦)تاکيد از من است)..." (شما را غلبه داد(اجرا سازد 

وزی در جنگ به خدا از جانب محمد بی البته بايد توجه داشت که انتساب پير

ما در گذشته بروشنی نشان داديم که چگونه  خدای واحد برای محمد . دليل نبود

اسم رمزی بود که در پشت آن قدرت و ديکتاتوری شخصی خوِد وی خوابيده 

بنابراين، هر چه که مقام و قدرت خدا در نزد مسلمانان باال ميرفت، . بود

از اينرو، . نيز که نماينده و پيغمبر او بود بيشتر می شدموقعيت و قدرت محمد 

را محمد با زدن مدالهای افتخار و پيروزی به سينه خدا، دراصل سينه خود 

، اعتبار پيروزی در جنگ بدر بی دليل نبود که از پس. می کردمدال مزين به 

سالت و محمد در ميان مسلمانان افزايش می يابد و پيروان او بيش از گدشته به ر

  .  پيامبری وی ايمان می آورند

عامل ديگری که باعث پيروزی مسلمانان در جنگ می شود، و قبال نيز  

اين . مختصرا به آن اشاره نموديم، دو دستگی در ميان اردوی قريش بود

هر چند با چاره جويی سريع ابوجهل از ميان ميرود، ولی  بخودی  ،دودستگی

  . بجا می گذارد خود را نيز خود تاثيرات منفی

يکی هم اينست که ذهن قريشيان بجای اينکه  ،اين تاثيرات منفیاز جملۀ 

مانند مسلمانان صرف بررسی موقعيت جنگ و اتخاذ تاکتيکهای مناسب جنگی، 

و تصرف و کور کردن چاههای بدر گردد، به  ُمعاذمانند پيشنهاد سعد بن 

  . اختالفات مزبور مشغول می گردد

آنان بر مسلمانان، و در  کمین دليل شکست قريشيان برتری سرانجام، آخري

و در نتيجه در جنگ نتيجه غرور و اطمينان بيش از حد به نيرو و پيروزی خود 

در , از اينرو. بود آنسهل انگاری و بی توجهی  در امر چگونگی پيشبرد 
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حاليکه مسلمانان، از ترس شکست، نهايت سعی خود را بخرج ميدهند تا نيروی 

پيروزی در جنگ   خود را به موثرترين شکلی بکار برده، واز هر امکانی برای

آن   به ،استفاده نمايند، در مقابل، قريش آنچنان به پيروزی خويش اطمينان داشته

که نه تنها برعکس مسلمانان بفکر هيچگونه نقشه و حيله  کرده بودنددل خوش 

را که متحد قريش بودند و " غفار بنی"جنگی نمی افتند، بلکه حتی پيشنهاد قبيله 

کرده در مسير راه با تحف و هدايای بسيار پيشنهاد فرستادن کمک به آنها را 

  :می گويندو به رئيس آنها می نمايند رد  بودند

ه شرط دوستی و هم سوگندی بود بجای آوردی و هيچ تقصيری نکردی، و حاجت نيست تو آنچ"

ی آنکه اگر ما جنک با محمد و لشگر وی ميکنيم، قوت و بدانکه تو ما را مدد فرستی، از برا

ِعّدت ما از آِن وی بيشتر است، و بهر يکی از لشگر محمد در لشگر ما سه چندان هست، و 

حاجت نباشد بدانکه ما را کسی مددی دهد، و اگر نه که ما را جنگ با خدای آسمانست، چنانکه 

      ٤٧."مدد ما باشند بی فايده بود محمد دعوی می کند، اگر لشگر روی زمين آيند و

همين اطمينان به پيروزی و سهل انگاری در امر چگونگی پيشبرد جنگ  

باعث می گردد که قريش که با داشتن يک نيروی سواره نظام صد نفره از 

قدرت خردکننده ای در برابر مسلماناِن برخوردار بودند، بدون اينکه از اين 

  . جنگ را به مسلمانان بی سوار ببازند نقطه قوت خود استفاده کنند،

بالعکس، مسلمانان که برای جبران ضعف عددی خود، تصميم به تيرباران 

نمودن قريشيان ميگيرند، در همان ابتدای جنگ، بدون آنکه به آنان فرصت 

ضربه زدن به خود از فاصله نزديک را بدهند، ضربه مهلکی بر آنان وارد 

. و استفاده از نور آفتاب آنها را از پای در می آورند ميسازند و بعد با کنترل آب

باين ترتيب است که مسلمانان علی رغم نيروی کم و اندک خود بر قريشيان که 

  . بمراتب از آنها قويتر بودند بطور خردکننده ای پيروز می گردند

  زنده   زنده را   و آنها بگيرند   را  مکيان  که بعضی  را می فرستد انیبدنبال بدر، محمد سوار"
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   ٤٨."بسوزانند

  جنگ بدر و بهره برداري از آن  

  براي تحكيم خرافات

همانطور که قبال گفتيم، محمد برای تحکيم قدرت و نفوذ خود، علت پيروزی 

در جنگ را تماما به خواست خدا مربوط می سازد، و با داستانهای ساختگی و 

نان، راه را برای خرافه خرافی مانند سپاه فرشتگان و کور کردن چشم دشم

سازی و داستانها ی ساختگی بيشتر توسط خوِد مسلمانان و راويان خبری آنان 

بطوريکه بعدا مسلمانان با آب و تاب نقل می کنند که چگونه . هموار می سازد

؛ و يا می فرستد" پنج هزار فريشته، از بهر نصرت دين اسالم"آنروز خداوند 

کنند که صدای وحشتناکی که همچون صدای رعد وقتی که از محمد سئوال می 

که اين صدای فرياد جبرئيل به اسبش  می دهدبه گوششان رسيده چه بوده، پاسخ 

بشتاب و لشکر اسالم درياب وکافران را دمار از "گفته  می واه بوده که ب

؛ و يا اينکه يکی از اصحاب که در پی قريشيان بوده است پيش "روزگار بر آر

يغش به آنها برسد، سر آنها توسط تيغ غيبی فرشتگان بزمين می افتاده از اينکه ت

داده بوده که چگونه عصايی را که محمد به عکاشه برای جنگ  است؛ و اين

شمشيری بران تبديل می شود؛ و سرانجام اينکه يکی  به در طول جنگ   است،

  :می گويداز اصحاب به مردم مدينه 

من ديدم که ... ز بهر چه می کنيد، که اين فتح نه بمردِی ما بودای اهل مدينه، ما را تهنيت ا"

کافران را سر ازتن جدا می شد و هيچ کس را نمی ديديم که شمشير می زد، و بعضی کافران 

می ديدم که به مثاِل اشتران ُبختی که افتاده و دست و پای بسته، پس ما چون ايشان را چنان 

چون اين . ايشان می رانديم و سِر ايشان از تن جدا می کرديم ميديديم می رفتيم و کارد در حلِق

راست می گويد که آن فريشتگان بودند که : بگفت، سيد، عليه السالم، تبسمی بکرد و گفت نسخ

دست و پای ايشان را می بستند و ايشان را می افگندند تا مسلمانان می رفتند و ايشان را می 

   ٤٩."کشتند
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  خوئي  اسرا و سنگدلي و درنده
  عمر

پس از خاتمه جنگ، اسرا که در ميان آنها اقوام محمد نيز وجود داشتند به 

عمر که فردی بسيار خونخوار و درنده بود، و ما بعدا .  مدينه برده می شوند

بکرات شاهد نمونه های ديگری از سنگدلی و بيرحمی های او خواهيم بود، 

ای پيمبر خدای ترا تکذيب "، يدمی گوخواستار قتل عام تمامی اسرا می گردد و 

ولی محمد که از يکطرف  ٥٠"کردند و بيرونت کردند، بيارشان و گردنشان بزن

اقوام خودش نيز در ميان اسرا بودند، و از طرف ديگر به منظور کسب در آمد 

از اسرا، بجز قتل تعدادی از آنها که سرسختترين دشمانش بودند، تصميم به 

تعداد معدودی از آنها را نيز . ازاء فديه می گيرد نگهداری و آزادی بقيه در

  .می کندبداليل خاصی امان داده و يا بدون گرفتن فديه آزاد 

از شما يكى از   هر آس "که  می کندوقتی که به مسلمانان خطاب  از جمله،

بن عبدالمطلب عموى مرا ديد او   و هر آه عباس....بنى هاشم را ديد او را نكشد

اين امر باعث اعتراض بعضی از     ٥١".ا به دلخواه آمده استرا نكشد آه ن

" بن ربيعه ُعتَبة"که پدرش " ابوُحّذيفة بن ُعتّبه"منجمله . او می شوده مسلمانان ب

در جنگ تن به تن، بشرحی که   سه هر " وليد"و برادرش " ّشيبه"و عمويش 

  : می گويدآمد، کشته شده بودند، از گفته محمد خشمگين شده 

پدران و برادران ما همه کشته شدند و عباس راچرا رها کنند، بخدای که اگر من او را دريابم "

   ٥٢".وی را پاره پاره کنم و زنده رها نکنم

، می کنددر اين مورد از عمر سئوال  می رسدمحمد که اين سخن به گوشش 

ای ابو حفض می شنوی که حذيفه گفته شمشير به روی عموی پيغمبر خدا می "

  : می دهدو عمر دوباره با سنگدلی و درندگی خاص خود پاسخ " شم؟ک

  ٥٣."ای پيغمبر خدا بگذار تا گردن او را به شمشير بزنم که منافقی کرده است"
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را که از مخالفين " ُسَهيل بن َعمرو"عمر، در يک مورد ديگر نيز، وقتی 

زد محمد می جدی و بسيار فصيِح محمد بوده، در جنگ بدر اسير کرده به مدينه ن

  :می گويدآورند، رو به سوی محمد کرده و 

يا رسول اهللا، اگر مرا دستوری دهی تا بروم و دندانهای سهيل بن َعمرو بکنم و زبان وی از "

  ٥٤"گفتن دهن بيرون کشم و بُبرَّم، تا بعد ازين در هيچ محفل سخن بد نتواند

با او برای دفاع گناه عمرو در مکه مخالفت نظری با محمد و جنگيدن  تنها 

ولی در اينجا البته اصرار عمر در بريدن زبان او نه . از اموالش بوده است

بخاطر جنگ با مسلمين، بلکه صرفا بخاطر نظريات مخالفت آميزش بر عليه 

چنانکه محمد در همان جنگ يکی ديگر از اسرا را که . محمد و اسالم بوده است

د سهيل سابقه بدگويی و مخالفت بر او نيز فردی فصيح و شاعر بود ولی مانن

  ٥٥.عليه محمد را نداشت، آزاد می کند

  و مروت اعراب بدوي شرافت

   و درنده خوئي سردمداران نظام جديد

واقعه دردناک وتحسين انگيزی که سطح باالی شرافت و بزرگواری  ازجمله

است  اعراب بدوی را نشان می دهد، داستان َابوَالَبختریَّ بن ِهشام، همان کسی

محمد، پس . که در مکه بنفع محمد با تحريم اقتصادی بنی هاشم مخالفت کرده بود

 می دهداو زنهارداده دستور ه ب ،اطالع  از زنده ماندن ابو البختری در جنگاز 

تا اينکه يکی از انصار بنام . که هرگاه او را يافتند از قتل او خودداری کنند

محمد مطلع نموده و درخواست رفتن با او را به او را يافته از زنهار " ُمَجذَّر "

گر مرا زينهار دهی رفيق مرا ا: می دهدابوالبختری باو پاسخ . می کندنزد محمد 

که محمد فقط جان ترا  می گويدو وقتی که مجذر به او .  نيز زينهار ده تا بيائيم

نيز نمی اکنون که رفيقم زينهار نمی دهی، من : "می گويدزينهار داده است، باو 
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از برای آنکه در : "می گويدوقتی مجذر از او علت را سئوال می کند ". آيم

مروت و حميت روا نباشد خود را رهانيدن و صاحب خود را بدست خصمان 

ابوالبختری، که :بازدادن، و فردا زنان قريش بنشينند و مرا عيب کنند و گويند که

پس . بدست خصم باز دادمردی پير بود، تن خود برهانيد و صاحب خود را 

و  ٥٦"ابوالبختری ُکنيت خود بر خواند و شمشير بر کشيد و روی به وی نهاد

ابوالبختری هنگام جنگ با ُمَجدز اين شعر را می خواند و . بدست مجذر کشته شد

  "می جنگيد

  هيچ آزاده همراه خود را رها نکند                                  

  ٥٧د را باز شناسدتا بميرد و يا راه خو

در مقابل، سه تن از مخالفان سرسخت محمد، يکی ابوجهل، در جريان 

که " ُعقَبة بن َابی ُمَعيط"و " َنضربن َالحارث"جنگ، و دو تن ديگر بنامهای 

. اسير شده بودند، در راه مدينه با بيرحمی بدست مسلمانان به قتل ميرسند

مين افتاده بوده است بدست ابوجهل که بسختی زخمی و در ميدان جنگ بر ز

عبداهللا بن : "می گويدابن هشام . سر از تنش جدا می شود" عبداهللا بن مسعود"

مسعود، رضی اهللا عنه، مردی ضعيف بود، و چون سر ابوجهل بريده بود، 

بهزار جهد بر گرفت و در خاک می کشيد تا بخدمت سيد، عليه السالم، برد و 

  ٥٨".بيفگند

بخاطر آشنائيش با اساطير و داستانهای ايرانی،  نضر همان کسی بود که

را بنام وحی و آيه های خدا به " اساطير پيشينيان"که  می کردمحمد را متهم 

وی که اسير شده بود، در وادی صفراء، در راه مدينه، . می دهدخورد اعراب 

عقبه نيز کسی بود که . بدستور محمد و بدست علی سر از گردنش جدا می شود

او نيز که . محمد را بسختی زير سئوال ميبرد ٥٩ائی اش به منابع يهودیبا آشن

اسير شده بود، در همان محل و بهمان سرنوشت شوم دچار و سر از گردنش جدا 
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يا : "می کندقبل از اينکه علی او را بقتل برساند، عقبه از محمد سئوال . می شود

ه السالم، جواب داد که محمد عيال و فرزندان من بکی باز می گذاری؟ سيد، علي

    ٦٠."به آتش دوزخ

اينکه کسانی محمد را بر اين اساس که کشتن اسرا رسم آن زمان بوده است، 

 می گويدمقدسی مورخ اسالمی در کتاب خود بما . تبرئه می کنند درست نيست

 زيسته اند که  زمان در شمال و مغرب چين اقوام ترکی می که چگونه در همان

يران و سختگيرى و تاخت آوردن بر مجروحان را روا نمى اسايشان کشتن "

و   اگر در جنگ مجروحى بيابند او را درمان مى آنند و نزد خانواده اش. دارند

نه تنها در  نشان ميدهند که انباين ترتيب، مسلمان.  ٦١"ميفرستند  به خانه اش

که ز  نيکنونی جنگ افروزان مقايسه با در  مقايسه با هم عصران خود، بلکه

سال  ١۴٠٠حداقل خود را ملزم به عدم آزار و قتل اسرای جنگی می دانند،  

  .درنده تر بوده اند

  آئين محمد

  حس نفرت و برادر كشي در ميان اعراب مروج 

يک   ميان جنگ   که  جنگ بدر که مايه افتخار مسلمانان بود، در عين حال

، در عين بود آمده بودند گروه چپاول گر و مردمی که برای دفاع از اموالشان

حال جنگ برادر کشی ميان افراد مختلف با اقوام و آشنايان خويش در قبايل 

َابو َغزيز بن "در جنگ بدر علمدار مسلمانان و " مصعب بن ُعَمير. "قريش بود

در يک سوی " هابوُحَذيفة بن ُعتَب. "کافران بود سپاهبرادر وی علمدار" ُعَمير

و برادرش " يبهَش"ش و عموي" ة بن ربيعهتَبُع"درش جنگ با مسلمانان و  پ

حمزه يکی از عموهای محمد در جبهه مسلمانان و . ندبا طرف ديگر بود" وليد"

از اينرو، نه تنها در حين جنگ  . ...ی ديگرش عباس در جبهه کفار بود وعمو

  ان دريدند، پس از پاي ديگر را میهم برادران و پسران و پدران بدستور اهللا شکم 
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از لحاظ انسانی کمتر از خود  رد ميان آنانجنگ نيز صحنه های دلخراِش برخو

  .صحنه های جنگ خفت آورنبود

بيند که مردی از انصار برادرش ابو  هنگاميکه مصعب علمدار مسلمانان می

اين مرد که گرفته ای : "می گويدعزيز را به اسيری می برد،  به اسير کننده او 

بايد که از تو بگريزد که مادرش مال بسيار دارد، و چون دست وی سخت ببند، ن

بشنود که وی را اسير کرده اند و گرفته اند، مال بسيار بفرستد و وی را باز 

، و ابوعزيز، چون اين حرف بيرحمانه را از برادرش می شنود، خنده ای "َخَرد

ب و مصع". چون شفقتی نمی کنی باری َغمزی مکن: "می گويدمی کند و باو 

تو برادر من نيستی، که برادر من آن کس است که هر دو دست تو : "می گويد

  ٦٢".می بندد، يعنی آن مرد انصاری

در گذشته کمتر سابقه داشت که کسی برادری با يک فرد غريبه و غير خونی 

ولی . را، بخصوص چنين بيرحمانه، بر برادر خونی و قبيله ای خود ترجيح دهد

از يک فرد، خدا  بردگی کورکورانهبرادری مذهبی، يعنی اکنون با ورود اسالم، 

. و رسولش، جايگزين برادری قبيله ای، يعنی تبعيت از منافع کل قبيله، می شد

   از اينرو، جنگ بدر، از اين نظر نيز، جنگی برعليه نظام قديم و اولين پيروزی

  .  عليه آن بود بر

کشته شدگان قريش را  تا جنازه می دهدپس از خاتمه جنگ، محمد دستور 

وقتی که جسد ُعتبة بن ربيعه رهبر انسان دوست و صلح طلب  . در چاه بياندازند

قريش را به طرف چاه، به روی صورتش بر روی زمين می کشيدند، پسرش 

را با آن وضع فجيع بروی که او پدرش  با ديدنابو ُحَذيفه که از مسلمانان بود، 

از اينرو، . ين از چشم محمد بدور نمی ماندا .ند، متغير ميشوديدخاک می کش

کنايه زنان از او می پرسد که چرا بخاطر پدرش ناراحت شده است؟ و ابو ايوب 

بود، " عقل و فضل"بخاطر اينکه چرا پدرم که صاحب اينهمه  :می دهدجواب 
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نرهانيد و به اسالم مشرف نشد، که البته محمد از چنين " خود را ازظلمت کفر"

اينکه او اين پاسخ را از روی . می کندار مسرور شده او را دعا پاسخی بسي

همينقدر، . ، ما نميدانيمخودش يا از روی عقيده می گويدترس و خوش آمد محمد 

که چگونه بتدريج که قدرت محمد افزايش می يابد، دهنده آنست اين داستان نشان 

  .عنصر کنترل و ارعاب ديگران در رفتار وی افزايش می يابد

در يک مورد ديگر . البته، اين تنها نمونه از اين نوع در رفتاِر محمد نبود

از اقوام " ُسَهيل بن َعمرو"از مشاهده " َسوده ِبنِت َزمَعه"نيز، وقتی زن او 

خويش و از بزرگان قريش که در اطاق محمد دست و پای او را بگردنش بسته 

بودندی بهتر بودی که ترا بدين اگر ترا کشته : "می گويدبودند، متاثر شده و باو 

، محمد که صدای او را می شنود، او را بخاطر اين "فضيحتی رسوا کرده اند

که سوده به  می کندگفته و احساس انسانی متهم به خيانت به خدا و رسول 

  : می گويداستغفار در آمده 

دم چون اين سخن می يا رسول اهللا، به آن خدائی که ترا براستی بحق فرستاد، که نه با خود بو"

گفتم، از بهر آنکه چون سهيل بديدم که وی را دست باِز گردن بسته است، عصبيت خويشی مرا 

     ٦٣."غلبه کرد و آن سخن از من بر آمد و اکنون مرا عفو کنی

  برقراري زكات

  و قانون تقسيم غنايم جنگي
يکی  .م، شاهد دو واقعه مهم ديگر ميباشيمی دهددر سالی که جنگ بدر رخ 

فطر، در شکل داوطلبانه آن، طبق آيه ای برقرار   زکاتاينکه برای اولين بار 

، و از اين نظر راه را برای آنکه بعدا، وقتی که بصورت اجباری در می گردد

  .زانه داری دولتی تکامل يابدمی آيد، به سيستم اسالمی ماليات دولتی و پيدايش خ

  . بوط به غنائم جنگی تعيين می گردددوم اينکه، در آيه ای ديگر قوانين مر

 و  خدا   خاص خمس آن ) زياد يا کم(و ای مؤمنان بدانيد که هر چه به شما غنيمت و فايده رسد "
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    ٦٤."يران و در راه ماندگان استقرسول و خويشان او و يتيمان و ف

اين آيه را محمد در پاسخ به اختالفی که ميان مسلمانها بر سر تقسيم غنائم 

غنائم مزبور، هر . ار در گرفته بود، می آوردرمانده از قريشيان پس از ف بجا

چند بپای غنائمی که ميتوانست از رهگذر غارت کاروان ابوسفيان بدست آيد 

نميرسيد، با اينحال، بآن اندازه بود که اشتهای غارتگرانه مسلمانان را تحريک 

شتر، ده اسب،  ١۵٠بودند  از اين غنائم عبارت . نموده آنها را بجان هم بياندازد

، و همينطور متعلقات ديگر قريشيان منجمله ٦٥مقادير زيادی اسلحه و زره

کاالهايی که آنها برای فروش در بازاری که هر ساله در همان فصل در اطراف 

 ی بعالوه. های بدر با تجمع قبايل مختلف بر پا می شد با خود آورده بودند چاه

اسير که برای آزادی هر يک  بعدًا هزار الی  ٧٠اال  ۴٠پولی که از کم و بيش 

  .حاصل می شد ،نده بوددو هزار درهم دريافت داشت

اختالف بر سر اين بود که هنگاميکه قريشيان شکست خورده فرار ميکنند، 

ها مراقب چادر محمد بوده اند، و عده ای ديگر به  در حاليکه عده ای از مسلمان

ده ای ديگر به اموال بجا مانده حمله برده همه آنها تعقيب قريش می پردازند، ع

دسته اول و دوم هر يک به اين دليل که اگر ما از .  را از آن خود می سازند

چادر محمد حمايت نمی کرديم و يا قريش را فراری نداده تعقيب نمی کرديم، 

 ولی. دردنماند، ادعای سهم در مال غارت شده می ک مالی برای غارت باقی نمی

دسته سوم می گفت که مال به هر کسی که آنرا در جنگ به چنگ آورده است 

، يک ! ختالف بود که محمد، پس از آنکه به فرمان خداابر سر اين . تعلق دارد

پنجم اموال غارتی را برای خود بر ميدارد، بقيه را به تساوی ميان همه تقسيم 

  . می نمايد

از محل سهم خود از غنائم را  قانون غنائم جنگی نيز از آنجا که محمد

می هر چند بدون ضمانِت کمک به فقرا، يتيمان، و افراد مسافرسئوِل م جنگی،
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، شبهی از وظايف دولتی و اقداماتی که شاهان بطور داوطلبانه و تيپيک در کند

بعبارت . شده اند را نيز بوجود می آورد قبال رعايای خويش عهده دار می

ميان مسلمانان همبستگی امتی جايگزين همبستگی قبيله  ديگر، بموازات اينکه در

، وظايف رهبر قبيله، منجمله کمک و حمايت داوطلبانه می گردد" خونی"ای و 

ه رهبری کل ه رهبر امت، و بعدا که رهبری امت بازافراد ضعيف قبيله نيز ب

  .  می گردد، به رهبر دولت اسالمی منتقل می گرددجامعه تبديل 

  يهوديان قطع رابطه با
 اميد خود را به يهوديان و جلب آنان ، تقريبادر سال دوم هجرت محمد 

قبال او برای جلب يهوديان و مسيحيان به . می دهدبه دين اسالم بکلی از دست 

دين خود، نه تنها بر حقانيت رسالت پيامبران  آنان مهر تاييد زده و خود را خاتم 

بلکه  حتی بسياری از قصص و قوانين آنانرا النبيين يا آخرين پيامبر ناميده بود، 

  .نيز پذيرفته  و در اصل کپيه برداری نموده بود

يم که تصديق براستی و درستی همه کتب که دبر تو به حق فرستا" قران عظيم را"و اين کتاب "

  ٦٦. "می دهددر برابر اوست کرده و به حقيقت کتب آسمانی پيشين گواهی 

های آنها از  ران و احکام و کتاببطقی که اگر پيغماو در برابر اين سئوال من

و درستند، ديگر چه احتياجی به اين بوده که خدا او را  بفرستد، آمده جانب خدا 

های يهود و مسيحی درست نموده آنها را بجان هم  و امت جديدی در برابر امت

  :بياندازد، دست به اين استدالل مسخره و بی معنا ميزند

ميخواست همه را يک امت ميگردانيد و لکن ) از من-يعنی از ابتدا) (شيت ازلیبه م(اگر خدا "

   ٦٧."اين نکرد تا شما را به احکاميکه در کتاب خود فرستاده بيازمايد

 البته، يهوديان و مسيحيان، که خود آغشته به خرافه خداپرستی بودند نمی

ار انسان بوده و هيچ توانستند استدالل کنند که خدائی که اختياردار رفتار و افک

که انسانها گمراه  می دهدبرگی بدون اراده او بزمين نمی افتد، چرا اساسًا اجازه 
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فقط ادعای  در نتيجه، آنها. دننيازی به فرستادن پيغمبر داشته باش وشوند 

اين خوِد ما ميدانيم در حاليکه  .پيامبری و خاتم النبی بودن محمد را رد ميکنند

وند بجای يک پيغمبر پيامبران متعددی را فرستاده است خود سئوال که چرا خدا

زيرا، در اساس نه خدائی در کار بوده است و . از اساس بی پايه و فريبنده است

بالعکس، از آنجائی که قوانين و اخالقيات و رسوم هر جامعه صرفا . نه پيامبری

، لذا  شکل حقوقی و اخالقی روابط اجتماعی موجود در آن جامعه ميباشند

مذاهب يکتاپرست و احکام و قواعد آنها در واقع چيزی جز روبنای ايدئولوژيک 

که در سطح کره خاک بطور ) نظام مالکيت خصوصی و مردساالر(نظام جديد 

  .خزنده ای در حال گسترش بوده است، نبوده اند

از اينرو، اگر يهوديت و مسيحيت، هر کدام، عليرغم ظاهر فريبی الهی و 

پيامبرگونه شان، صرفا مذاهب انسانِی خود ساخته ای بوده اند که برای  آرايشات

تحکيم و تقويت قوانين و نيازهای حقوقی و اخالقی  اين نظام در محل و منطقه 

خاصی بوجود آمده اند، اسالم نيز چيزی جز تحقق اين امر در عربستان نبوده 

ذاهب يکتاپرست همين امر در مورد مذهب کنفوسيوس، هندوئيسم، و م. است

بنابراين، وجود پيامبران و مذاهب متفاوت برای ترويج . ديگر صادق است

قوانين و احکام واحد، نه ناشی از حماقت خدا و نادانی او در کار خود، بلکه 

 اساسا دعوی پيغمبری و محصول حماقت و نادانی انسانهائی بوده است که

  . اندداشته دروغين پيامبران را باور  ادعای

بلکه از روی ترس و سرکوب  ،نه از روی حماقت ،با اينحال، انسانها نيز

اده ايدئولوژيک و ضد انسانی آن ميد- بوده  که تن به نظام جديد و روبنای مذهبی

منطقی برای متقاعد کردن مردم و يا قدرت  نظرياتمحمد که فاقد  ،در مکه. ندا

رت ديگر نظام جديد و مذهب خود، و بعباقبول آنان به واداشتن الزم برای 

 و ترساندن اعراب از روز   قدرت خدا شخص خود بوده است، الجرم متوسل به 
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 عايد او نمی راه نيز نتيجه ای  که از اين ، و هنگامیودقيامت و انتقام خدا می ش

، و قدرت نظامی که از اينراه کاروان ها، با مهاجرت به مدينه، حمله به رددگ

ليم مکيان و ديگر اعراب به مذهب خود، شمشير را بدست می آورد، برای تس

جايگزين ترساندن مردم از عذاب جهنم می کند، و همانطور که خواهيم ديد، از 

اعراب بدوی را وادار به قبول نظام جديد و مذهب خود  ،طريق ترور و سرکوب

  .  می نمايدکه صرفا توجيه الهی آن بوده است، 

شگردی برای  ،کردن ايدئولوژی نظام جديد خدا و مذهبیه بنابراين، توسل ب

برای همين . بوده استکننده آن الهی نيروی سرکوب  جبران بی منطقی و توجيه

هرجا که نيروی قهر الهی برای ترساندن مردم و بفرمان در آوردن آنها کفايت 

اين نه تنها در . نمی کرده است، نيروی شمشير اين کار را انجام ميداده است

م ، بلکه در مورد مسيحيت، يهوديت و همه مذاهب يکتاپرست ديگر مورد اسال

  . نيز صادق بود

نظام جديد نظامی بر پايه زور و فريب بود، و هيچ چيز مانند مذهب از اين 

محمد نيز نه تنها در مورد مکيان و . دو عامل بحد اعالی خود برخوردار نبود

بتدا سعی کرد تا آنان را از اعراب بدوی، بلکه در مورد يهود و مسيحيان نيز ا

طريق تحميق به پيامبری خود فريب دهد، ولی وقتی که به اينکار موفق نشد، با 

  .  می کندآيه زير برای ناکامی خويش دست به توجيه الهی زده از آنان سلب اميد 

 و تو ای پيغمبر محققا بدان که اگر هر قسم معجزه برای اهل کتاب بياوری پيرو قبله تو"... 

نشوند و تو نيز پيرو قبله آنان نشوی و بعضی از ملل پيرو قبله برخی ديگر نگردند و اگر تابع 

هوسهای جاهالنه آنها بشوی بعد از آنکه از جانب خدا علم يافتی در اين صورت از ستمکاران 

 ٦٨."خواهی بود

در اين آيه خدای محمد به وی می گويد که اگر تاکنون تابع هوسهای جاهالنه 

د شده بودی، ولی اکنون که خدا ترا به بيهودگی اينکار آگاهانيده است، اگر يهو
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باين ترتيب است که محمد،  . باز هم به آن ادامه دهی از ستمکاران خواهی بود

برای اين . می بندد يشانبه دشمنی با آنان پرداخته کمر به نابودی  ،اين پساز 

و از  می کندن به دشمنی با خود منظور ابتدا به بهانه جوئی و متهم نمودن آنا

 ،با کفار رفاقت ميکنند ،که به آنها نزديکتر است -اينکه بجای دوستی با او

  .می نمايدشکايت 

بسياری از آنها را خواهی ديد که با کافران دوستی ) با آنکه اهل کتاب و مدعی ايمانند باز"(

است و کتابی که بر او نازل شده  امبربه خدا و پي) اهل کتاب بخصوص يهود(و اگر ... ميکنند 

   ٦٩."ايمان ميآوردند البته کافران را دوست خود نمی گرفتند

هائی را  که برای نزديکی به يهوديان برداشته بود  از اينرو، در قدم اول گام

در همسوئی با  ، مسلمانان را که قبال در مکهی از جمله قبله . به عقب بر ميدارد

در ماه  شانزدهم  ،يم و مسجداَالقصی تعيين کرده بودروبسوی اورشيل ،اهل کتاب

تغيير داده و رو بسوی مکه و خانه کعبه  )روايات متفاوت(يا هيجدهم هجرت 

  . آيه زير را ميآورد نيز و برای توجيه کار خود می دهدقرار 

م گروهی ای پيغمبر ما قبله ای که بر آن بودی تغيير نداديم مگر بر اينکه بيازمائيم و جدا سازي"

  ٧٠."را که از پيغمبر خدا پيروی کنند

، او که قبال، برای نزديکی به يهوديان، روزه آنان در روز همچنين

برسميت  بر فرعون موسی و قومشپيروزی را به مناسبت سالگرد  ∗"کيپور"

مسلمانان  ٧١"حق ما نسبت به موسی از آنها بيشتر است"شناخته، با اعالم  اينکه 

نه تنها  ،، اکنون که از آنان نا اميد شده بودنموده بودعايت آن را نيز ملزم به ر

، بلکه روزه ی آنان از اجبار در گرفتن روزه يهوديان در می آورد مسلمانان را

به ماه رمضان که مصادف با ماه پيروزی در جنگ بدر  را نيز از روز کيپور

  : صحيح بخارى مى گويد  .می نمايدمنتقل ، بود

                                                 
     .شورا يعني دهمين گذاردندعا اين روز چون در دهمين روز ماه يهودي تيشري گرفته ميشد، مسلمانان نام آنرا*
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  از آنها در اين مورد   شورا روزه ميگيرندعاصل فبه مدينه آمد ديد آه يهوديان در وقتى پيامبر "

اين روزى است آه در آن خدا موسى و فرزندان اسرائيل را بر : "سئوال آرد و آنها گفتند

ما به موسى : "مبر خدا نيز گفتغپي" فرعون پيروز آرد و ما در بزرگذاشت آن روزه ميگيريم

   ٧٢".روزه را امر فرمود  و از آن پس" م نزديك تر از شمائي

ب ن  و جال ا اي ه ت ز ک وی خويش را ني وه آرايش م ی نح د، حت ه محم ر اينک  ت

ر    ه زمان ب تقليد از يهوديان و در تمايز از کفار  بلند و آويزان نگه ميداشت، تغيي

ی آورد    دوی در م راب ب م اع اره برس رق دوب ردن ف از ک ا ب ي. داده، ب ارى م  بخ

  : گويد

آويزان باشد، و بت پرستان عادت داشتند آه روى   داشت آه بگذارد موهاى سرش بر عادتپيام"

امبر    د و پي سرشان فرق باز آنند، و مردم اهل آتاب عادت داشتند آه موى سرشان را آويزان آنن

    ٧٣ ."محمد فرق باز آرد  سپس. نيز دوست داشت آه از آنان تقليد آند

  جنگ بدر 

  محمد ركوبو سديكتاتوري  و آغاز

محمد که تحت . جنگ بدر بکلی تعادل قوا را در مدينه بنفع محمد بهم ميزند

در موقعيت يک  ،حداکثربه اعتبار آنان، حمايت انصار وارد مدينه شده بود، و 

متحد معمولی با ساير قبايل مدينه قرار گرفته بود، اکنون بعنوان يک قدرت 

قبايل عربستان مرکزی را شکست برتر، کسی که قريش، يکی از قدرتمندترين 

اين پيروزی از سه جهت اوضاع را بنفع او تغيير . داده بود، وارد مدينه ميشد

  .دهمی د

را اول اينکه، تمايل به پيوستن به وی در ميان اهالی مدينه و قبايل اطراف 

صرفا ترس از عقوبت خدا اگر در گذشته، علت پيوستن به او . افزايش می دهد

 ،َخزَرجدر ميان اوس و  ،ود پيروانش، و يا اميد به قطع جنگدر جمع محد،

   :شدمي اضافه  اعراب به وی  بود، اکنون ترس و اميد ديگری نيز به علل پيوستن
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ابراز دوستی بعضی از قبايل   .ترس از قدرت محمد و اميد به کسب ثروت

  . وداطراف بر سر راه بازگشت به مدينه، از جمله اولين بروزات اين امر ب

محمد نيز که در گذشته اعراب را تنها با تهديد به  ،دوم اينکه، بنوبه خود

عالوه  ،، اکنونمی کردوی، دعوت به اسالم  دسترسقدرت خدا، تنها قدرِت در 

، قدرت خودش، برای گرويدن به انست آنها را با قدرتی  ملموس تربر آن، ميتو

محض بازگشت وی به مدينه، در ما اين سياست جديد را به . دنماياسالم تهديد 

ترور مخالفين و سرکوب خونين يهوديان، اولی بجرم مخالفت با اسالم و دومی 

  .بجرم نپيوستن به اسالم  می بينيم

و سوم اينکه، تهديد به انتقام خدا از ناباوران به وی، که بعنوان يک تهديد 

ر مدينه، که و خالی و بدون پشتوانه، در مکه خريداری نداشت، اکنون د کخش

ه ، و البد بو بطور معجزه آسانابرابر با پيروزی مسلمين بر کفار در جنگی 

خواست خدا، پشتوانه ای می يافت، پيروان محمد را بيشتر به ادعای پيامبری و 

اين امر نيز به نوبه خود، . معتقد ميساخت ی الهیوی به قدرتمستظهر بودن 

و در از اسطح ديسيپلين و فرمانبرداری  و اعتقاد به ویدرجۀ بموازات اينکه به 

ميان پيروانش می افزود، بهمان اندازه نيز راه را برای اعمال ديکتاتوری و قدر 

  . هموار می ساخت اشقدرتی شخصی 

پسر ُعتَبه و سوده زنش در خاتمه " ابو ُحَذيفه"برخورد تهديد آميز او به 

ند که بعدا خود را در  جنگ، فقط گوشه هائی از ديکتاتوری شخصی مهيبی بود

  . نظام اسالمی بروز ميدهند

در ضمن، خاصيت ديگر پيروزی در جنگ بدر اين بود که اگر زمانی محمد 

دعای اخواستند قدرت خدايش را بعنوان صحت  به مخالفين خود که از او می

 خود به آنها نشان دهد، حرفی برای گفتن نداشت، اکنون با اطمينان بيشتری می

  .   را با قدرتی که مدعی داشتن آن در پشت سِر خود بود تهديد نمايد نانتوانست آ
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 مهدفصل 

      بدوي  دمكراسي  جايگزين  حكومت ترور و سركوب

  شود مي         
 

  ترور  مخالفين 
  و ايجاد محيط رعب و وحشت در مدينه

  

  قَينُقاعبني محاصره   
با بازگشت محمد به مدينه از جنگ بدر، ترور و سرکوب مخالفين آغاز می 

تاکنون محمد ماشين جنگی اش را تنها برای غارت کاروانهای مکه بکار . شود

را می يابد که  ت اينراپيروزی شگفت انگيز در جنگ بدر ج اکنون با. ميبرد

اسی و عقيدتی خود نيز بکار آنرا همچون ماشين سرکوبی بر عليه مخالفين سي

و آنرا بعنوان  ه را بکلی از مخالفين خود پاک ست که مدينا هدف او اين. برد

در اين . در آوردخود کامال تحت کنترل خويش  بعدی   تعرضات  پايگاهی برای

  . اولين قربانيان او يهوديان مدينه اندمسير، 

تن يهوديان به اسالم نا ما ديديم که چگونه قبل از جنگ بدر، محمد از پيوس

 حال، نه تنها قدرت حمله به آنها را نداشت، بلکه و مهمتر از با اين. اميد شده بود

  عقبه  قرارداد   در آن، در صورت حمله به آنان ممکن بود حمايت انصار را که 
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و نه حمايت از او در  ،دشمانشحمله فقط متعهد به حمايت از محمد در برابر 

بخصوص که گروه منافقين . شده بودند، از دست بدهد ،يگرانصورت حمله به د

نه تنها با يهوديان مناسبات " ُاَبّیعبداهللا بن "در ميان مسلمانان و در راس آنها 

  . بسيار دوستانه داشت، بلکه با زياده رويهای محمد نيز مخالف بود

نها آ. منافقين، در واقع اپوزيسيون اسالمی در درون نيروهای محمد بودند

به  ديگران بخشی از مسلمانان بودند که بداليل مختلف، ولی بهرحال متفاوت از 

خود محمد در . بطور کامل همآهنگی نداشتندوی محمد پيوسته بودند و با اهداف 

قران از آنها بعنوان کسانی که نه با دل و جان بلکه بظاهر مسلمان شده بودند و 

  . د نام ميبرداز درون بر عليه وی فتنه گری می کردن

که چيزی جز تسليم شدن به بدترين  -در واقع نيز، اگر معنای واقعی اسالم را

بردگی انسان و هولناکترين ديکتاتوری فردی نبود، در نظر آوريم، آنوقت پی 

که شايد بتوان گفت اپوزيسيون ليبرال در  -ميبريم که تعريف محمد از منافقين

بنابراين، حمله به يهود، .  ربط هم نبوددرون حزب اسالمی بودند، چندان بی 

قبل از جنگ بدر، يعنی زمانی که محمد هنوز اتوريته کاملی بر نيروهای خود 

نداشت، ميتوانست با مخالفت جدی آنها روبرو و منجر به انشعاب بزرگی در 

در آنزمان او قدرت تحمل چنين اعتراضی را نداشت، ولی . ميان مسلمانان گردد

، و شايد هم، حمله به يهود بعنوان مقدم بودآنها ن نگران چندانگر دي اکنون، او

ترين هدف پس از جنگ بدر، يکی هم  خالی کردن زير پای منافقين، متحد آنها 

  . اين امر اشاره ميکنده خود محمد نيز در آيه ای ب. بود

ر راه که دلهاشان ناپاک و ناخوش است خواهی ديد که د" مسلمان ظاهری "گروهی منافق "

ترسيم که مبادا در گردش  ميشتابند و ميگويند ما ار اين می) يهود و نصاری(دوستی ايشان 

ی پيش آرد يا امر ديگری ا باشد که خدا برای  مسلمانان پيروزی. روزگار آسيبی از آنها بما رسد

 سختتا منافقان از آنچه در دل نهان کردند ) که عزت و دولت مسلمين قوت يابد( از طرف خود 

 گويند آيا اينان هستند که ) چون از نفاق و سيرت زشت آنان اگاه شوند(پشيمان شوند و اهل ايمان 



   ۵٧                                                           اسالم      ۀتاريخ گفته نشد
 __________________________________________________                  

   ١"با جديت و مبالغه بسيار بخدا سوگند ياد ميکردند که ما از شما هستيم؟

. می آورد  فراهم  مسلمانان  برای  را " قوِت عزت و دولت" جنگ بدر اين 

مدتها  از اوالبته، . ی برای حمله به يهوديان ميگردداکنون محمد بدنبال بهانه ا

بود در پی اواخر ماه رمضان از سال دوم هجرت که به مدينه باز گشته  پيش، از

در يک مورد، گروهی از نفرات خود را به سوی قبيله . بهانه جويی از آنان بود

 يهودی بنی سليم روانه و برای تحريک آنان برای مدت سه روز در نزديکی

شان اردو ميزند و چون بهانه ای برای جنگ با آنان پيدا نميکند، بی نتيجه به ي

غالب "که در روز يازدهم شوال " البته، بعضی نيز گفته اند . مدينه باز ميگردد

را با گروهى سوى بنى سليم و غطفان فرستاد آه آسان بكشتند " بن عبداهللا  ليثى

غنيمت سوى مدينه باز آمدند و در اين و گله بگرفتند و روز چهاردهم شوال با 

       ٢"از مسلمانان آشته شد  غزا سه آس

 طبق معمول در پی بهانه جويی های خود بوده است که بهرحال، محمد 

بنی "يکروز در بازار مدينه اتفاقی می افتد که بهانه خوبی برای حمله به قبيله 

  . ميدهداو بدست " َقيُنقاع

از اينقرار بوده که زنی بدوی برای فروش  ٣ابن هشامواقعه مزبور به نقل از 

ابی قزرگری يهودی سر بسر زن که ن. می نشيند َقيُنقاعشير به بازار بنی 

بصورت خود داشته گذارده از او می خواهد که نقاب از رو بردارد تا او را 

و وقتی زن امتناع می کند، برای مزاح دامن بلند او را بی آنکه زن . ببينند

جه شود به جائی گره ميزند، بطوريکه وقتی زن به پا می خيزد دامن از  متو

مسلمانی که در آن نزديکی بوده با . اعتراضش باال ميرودرفته فرياد  باالپايش 

بدنبال اين، يهوديان نيز . اندمشاهده واقعه پيش آمده فرد يهودی را به قتل ميرس

با شنيدن اين . ل او را ميکشندسر فرد مسلمان ريخته به خونبهای يهودی مقتوبر

  محمد .فرصت استفاده کرده بنی قيقناع را محاصره ميکند خبر است که محمد از
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  :بن اسحاق می گويد

اى گروه يهود : "آنها را در بازارشان فراهم آورد و گفت   آه پيمبر قصه بنى قينقاع چنان بود "

شما مى دانيد آه من . بياييد مسلمان شويد را نيز بليه اى چون قرشيان دهد، ازخدا بترسيد آه شما

اى محمد : يهودان بنى قينقاع گفتند. و پيمان خدا مى بينيد  پيمبر مرسلم و اين را درآتاب خويش

پندارى آه ما نيز قوم تو هستيم، مغرور مشوآه با آسانى رو به رو شدى آه جنگ نمى دانستند و 

واقدى ميگويد . ى خواهى ديد آه چگونه آسانيمفرصتى به دست آوردى، به خدا اگر باماجنگ آن

آنگاه به حكم پيمبر . از آنها به جنگ نيامد  روز يهوديان را محاصره آرد و هيچكس ١۵پيمبر : 

: ابن اسحاق مى گويد. خدا تسليم شدند و دستهايشان را بستند، پيمبر مى خواست آنها را بكشد، 

و اين سخن از آن ." اى محمد با وابستگان من نيكى آن :آمد و گفت  عبداهللا بن اََُبى پيش وی... 

پيمبر پاسخ نداد، و باز عبداهللا بن .  جهت گفت آه يهودان بنى قينقاع هم پيمان خزرحيان بودند

و عبداهللا بن : گويد. و پيمبر روى از او بگردانيد. اى محمد با وابستگان من نيكى آن: گفت   ُاَبّی

و خشمگين شد چنانكه چهره وى تيره " مرارها آن: "بر آرد آه فرموددست در گريبان پيم  ُاَبّی

بخدا رهايت نكنمِِِ، تا با وابستگان من نيكى : گفت ُاَبّیعبداهللا بن ". مرا رها آن: "شد، و باز گفت 

را آه مرا در مقابل سياه و سرخ حفط   مى خواهى چهارصد بى زره و سيصد زره پوش آنى،

: قتاده گويد". شى آه من از حوادث در امان نيستم و از آينده بيم دارمآرده اند در يك روز بك

يهودان را   پس. آنها را رها آنيد آه خدا لعنتشان آند و او را نيز با آنها لعنت آند: پيمبر فرمود

بروندو خدا اموالشانرا غنيمت مسلمانان آرد، زمين   رها آردند و بفرمود تا ازديار خويش

  ٤".تسيار با لوازم زرگرى از آنها گرفان زرگرى بودو پيمبر سالح بنداشتند آه آارش

يهودان بنى قينقاع "مورخين مسلمان، با بيشرمی تمام ادعا می کنند که  

نخستين گروه يهودان بودند آه مابين بدر و ُاُحد پيمان شكنى آردند و با پيمبر به 

بودن يهوديان همان  آنها دليل  خود را مبنی بر پيمان شکن". ٥جنگ برخاستند

. واقعه ای ميدانند که محمد آنرا بهانه حمله خود به قبيله بنی قيقناع قرار ميدهد

به   واضح است که اوال واقعه باال هيچ ربطی به مواد قرار داد مدينه که مربوط

حمله مورد  در صورت   تعهد هر يک از دو طرف به حمايت نظامی از يکديگر

 بهقتل عضوی از يک طرف  ،فرضه ب اگر هم   ثانيا،. قرار گرفتن بود، نداشت

  طرف ديگر باعث نقض قرارداد ميشد، اين مسلمانان بودند که   دست عضوی از
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  . با قتل فرد يهودی قرار داد مزبور را نقض نموده بودند

بعالوه، حتی اقدام متقابل يهوديان به قتل قاتل نه تنها مغايرتی با مواد 

چرا که بر اساس اين . ت، بلکه دقيقا منطبق با مواد آن بودقراردار مدينه نداش

مواد، اختالفات ميان طرفين قرارداد در مورد قتل و خونبها نيز ميبايست طبق 

سنن موجود عرب، يعنی دريافت خون بها و يا قتل قاتل، بنا به انتخاب خانواده 

ار مدينه توسط بنابراين، ادعای مسلمانان به نقض قرارد. مقتول، انجام ميگرفت

برای  ای چيزی جز يک اتهام بی پايه و در واقع بهانه خود ساخته َقيُنقاع یبن

  . حمله به آنان نبود

 جالب اينکه در اينجا نيز مانند مورد غارت کاروان مکه در ماه حرام، دروغ

دوباره منجر به تناقض   َقيُنقاع گويی مسلمانان در توضيح علت حمله به بنی

به اين معنا که توضيح خود محمد از طريق آيات قران در . ی شودگويی آنها م

با آنچه که ابن هشام در باال و در توضيح علت   َقيُنقاعتوضيح علت حمله به بنی 

محمد بگفته طبری ميگويد .  متفاوت است یحمله محمد به يهوديان نقل ميکند بکل

  :را می آورداين آيه  َقيُنقاعجبرئيل برای وی قبل از حمله به بنی 

چنانکه از خيانتکاری گروهی می انديشی در اينصورت تو نيز با حفظ عدل و دوستی عهد آنها "
  ٦."را نقض کن که خدا خيانتکاران را دوست ندارد

من از "طبری می گويد وقتيکه جبرئيل اين آيه را  برای محمد آورد او گفت  

گفته ه ب ،بنابراين ٧"ايشان رفتبيمناکنم و به حکم همين آيه به جنگ  َقيُنقاعبنی 

و نه چيز ديگری  َقيُنقاعمحمد، علت حمله محمد بيمناکی و نگرانی او از بنی 

فروش و قتل يک  اذيت زن شير  علت  ابن هشام بگفته  که  در حالی. بوده است

                                                          .يهودی و سپس يک مسلمان بود

قران ر ضمن اين آيه نشان می دهد که محمد بر عکس آنچه که همواره در د 

   میمورد خود و وفاداری اش به عهد و قراردادهای دوستی اش با قبايل ديگردر 
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چندان به قول و قرارهايش با ديگران پای بند نبوده، و هر زمان که گويد، 

خود را با  رارقمنافعش ايجاب می کرده، خود سرانه و به دل خواه، عهد و 

در اين مورد ما . می نموده استتوجيه ديگران زير پا گذارده، با آوردن آيه ای 

  .در آينده شاهد نمونه های بيشتری خواهيم بود

 که زمانی يهوديان را نزديک بهرحال، درجريان اين واقعه است که محمد

ه، برای که ازجلب آنان به خود نااميد شداکنون پنداشته،  ترين متحد خود می

، و برای گيرد تصميم به غارت و کشتار آنان می ،يکسره کردن قدرت در مدينه

 میدر همين زمان  ،، بنا به گفته ابن هشامنيز آيه های زيرراتوجيه عمل خود، 

را نيز مورد  ُاَبّیعبداهللا بن  بخصوصمنافقين و ،دراين آيه ها درضمن. آورد

  .قرار ميدهد خودانتقاد 

و هر که از شما ... به دوستی مگيريد) که دشمن اسالمند(يهود و نصاری را  ای اهل ايمان"

گروهی منافق ... به حقيقت از آنها خواهد بود) در کفر و ستمگری(مؤمنان با آنها دوستی کند 

يهود (که دلهاشان ناپاک و ناخوش است خواهی ديد که در راه دوستی ايشان " مسلمان ظاهری "

ميگويند ما ار اين ميترسيم که مبادا در گردش روزگار آسيبی از آنها بما  ميشتابند و) و نصاری

   ٨..."رسد

يان با يهوديان َخزَرجبا محمد اين بود که  ُاَبّیهمانطور که گفتيم علت مخالفت 

از اينرو، . هم پيمان بودند و لذا آنها ناچار به حمايت از يهوديان بودند َقيُنقاعبنی 

در برابر محمد می ايستاد محمد حتی قدرت بيرون کردن بطور جدی  ُاَبّیاگر 

در مخالفت با اقدام کامال ظالمانه و زورگويانه  ُاَبّیولی . را هم نداشت َقيُنقاعبنی 

   .محمد تا آنجا پيش ميرود که تنها ميتواند مانع قتل آنان بدست محمد گردد

  بهانۀ  هب   راظاه  يهوديان،  سرکوب غارت و  با اين آيه هاست که کشتار، 

واقع برای صاف کردن راه  قدرت يابی محمد در  در  ولی  پيمان شکنی  واهی 

 . مدينه رسمًا آغاز می شود
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  مخالفين كشتارترور و 
و اخراج آنها از مدينه، محمد بالفاصله بسراغ  َقيُنقاع در پی غارت بنی

له هرا در و مخالقين سياسی خود در مدينه ميرود و ماشين ترور و سرکوب خود

اين که چرا او در اولين قدم دست به ترور شعرا . اول متوجه شعرا می کند

ميزند، برای آنست که شعر چنانکه قبال گفته شد، از جايگاهی بس بلند در ميان 

اعراب بدوی برخوردار بوده است، بطوريکه بعنوان شکل اصلی بيان فعل و 

بی اندازه زيادی در  ذاز نفو عاطفی جامعه بکار ميرفت وانفعاالت نظری و 

  . ميان توده مردم برخوردار بود

ادبی  و حتی عاطفی  - بموازات آن، خود شعرا نيز، بعنوان وجدان سياسی 

باالئی در ميان مردم عرب و اجتماعی  قبيله و جامعه، از مقام روشنفکرانه

و غرور آنها حافظه تاريخی قبيله و پاسداران ادبی افتخارات . برخوردار بودند

  .  قبيله بشمار ميرفتند

همچنانکه در جامعه امروزی، جرايد و مطبوعات منعکس کننده حوادث 

د، در آنزمان اشعاِر شعرا نيزچنين نمهم، نظرات سياسی و انتقادی جامعه می باش

شعرا در اشعار خود، شجاعتها و فضايل اخالقی و . نقشی را ايفا می کردند

حوادث . بر مصيبتها و رنجهای آن زاری می کردندجنگی قبيله را می ستودند و 

بزرگ را در قصيده هايی که بمناسبت آنها می سرودند در اشعار خود برای 

مت خطاکاران و انتقاد از آيندگان ثبت می کردند، و زبان برنده خود را در مال

در . های مهم بکار ميگرفتند و خباثت های افراد و حتی شخصيت ها کجروی

از اينرو، بريدن زبان . آنها وجدان بيدار و گويای قبيله و جامعه بودنديک کالم، 

شاعر که در دمکراسی بدوی سابقه نداشت، چيزی معادل بستن و تعطيل جرايد 

به . و مطبوعات و در يک کالم سرکوب و خفه ساختن آزادی بيان در جامعه بود

ن قدم به جنگ همينکه صاحب قدرت می شود، در اوليمحمد اين خاطر بود که 
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کعب بن "فرمان قتل  َقيُنقاعاو بالفاصله پس از سرکوب بنی . خيزد شعرا بر می

  .شاعر قبيله بنی نضير را صادر می کند" اشرف

  ترور كعب بن اشرف

  شاعر بني نضير 

کعب از مخالفين سرسخت محمد بود، و همه جا در اشعارش بر عليه نيات او 

از جنگ بدر چند روزی به  مکه رفته  حتی پس. انتقاد و افشاگری می کرد

پس هنگاميکه از . مرگ سران قريش در جنگ بدر را به آنان تسليت ميگويد

کی باشد که شِر کعب : "سفر مکه باز ميگردد، محمد از هواداران خود می پرسد

محمد بن َمسَلمه از انصار داوطلب اين کار " بن اشرف از مسلمانان باز دارد؟

  . جام آن از حضور محمد خارج می شودمی شود و برای آن

سه روز هيچ نخورد از انديشه آن که " اين هشام می گويد محمد بن َمسَلمه 

چه کند و بچه طريق کعب بن اشرف را بقتل آورد، و اين کعب در ميان قوم خود 

شته بود، باز پيش پيغمبر، عليه ذو چون سه روز گ. سخت شريف و محترم بود

يا رسول اهللا، اين کار بحيلت از پيش توان برد، البد دروغی : السالم، آمد و گفت

ترا : سيد، عليه السالم، گفت. چند ببايد گفت و عداوت تو با وی ظاهر بايد کردن

   ٩."از ِقَبِل من بِحلی و هر چه خواهی می گوی

برای دروغ گفتن و بکار " محمد بن َمسَلمه"در اينجا معلوم نيست که چرا 

آيا علت اين . از محمد اجازه می خواهد در عذاب بوده و قتل کعببردن حيله در 

مردانه ديگران از طريق حيله و جوان قتل نا ،بوده است که در سنت عرب بدوی

فريبانه  زشت و نا پسند بوده است؟  يا تبليغات قبلی و عوام  بسيار  کاری دروغ 

به اجازه خواهی محمد در دعوت مسلمين به راستگويی و پرهيز از دروغ منجر 

  َمسَلمه ميگردد؟ 
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بار ديگر  چه که بوده، اجازه محمد به دروغگويی، يکآندليل اين امر هر 

که در مورد  نشان ميدهد که او برای رسيدن به مقاصد جاه طلبانه خود، همچنان

زدن کاروان در ماه حرام نيز ديديم، پايبند به هيچگونه اخالقياتی نبوده و برای 

سنت های واالی اخالقی و خود بهر کاری، حتی اگر بر خالف  مقصودپيشبرد 

  . ده استز باشد، دست می بوده گفته های قبلی خود وی نيزحتی 

با ديگران قرار ميگذارد و براى آنكه با "باين ترتيب است که َمسلََمه  

بهمراه خود راه يابد، ابو نائله را آه او نيز شاعر بوده  کعببخانه   همدستانش

و ابتدا وی را برای آنکه کعب به مقصد واقعی آنها شک نبرد پيش انداخته  برده

  .  نزد وى ميفرستنداو را به 

تو آمده ام آنرا نهان   من به حاجتى پيش! اى ابن شرف : "ابونائله به او ميگويد

  ." دار

  "  چنين آنم:"گفت 

د و بر ضد ما آمدن اين مرد بليه اى بود، آه عربان به دشمنى ما برخاستن:"گفت 

همسخن شدند و راهها بسته شد و نانخوران ما به سختى افتادند وهمه به محنت 

  ." افتاده ايم

به تو گفته بودم آه عاقبت آار   مرا پسر اشرف مى گويند، از پيش: "کعب گفت

  ." چنين مى شود

  . " خواهم آه آذوقه اى بما بفروشى و وثيقه به تو دهيم:"ابو نائله گفت 

  ." را وثيقه دهيد  فرزندان خويش": گفت 

مى خواهى ما را رسوا آنى ؟ مرا يارانى هست آه همرأی منند، مى : "گفت

تو آرم آه آذوقه به آنها دهى و نيكى آنى و ما سالح به وثيقه   خواهم آنها را پيش

آعب مى شوند وى بد گمان   مى خواست آه وقتى آسان با سالح پيش ."تو دهيم

و او نيز باز گشته داستان را برای مسلمه بازگو می ." قت آردآعب مواف. نشود
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کند و مسلمه و يارانش اسلحه برداشته برای رفتن به ماموريت نزد محمد 

  .   ميروند
و آنها را روانه آرد و   رقد برفت تا بقيع غ  همراهشان  پيمبر فراهم آمدند آه  آنگاه همگان پيش"

   ١٠".خدايا آمكشان آن:"د و گفت و دعا آر" بنام خدا برويد:"گفت 

. بهرحال آنها روانه قلعه آعب مى شوند و ابونائله از بيرون او را صدا ميزند

جلوگيرى بعمل می آورد   آه تازه عروس بوده است از رفتن شوهرش زِن آعب

  : و ميگويد

ت و ولى آعب توجه نميكند و با رشاد" نشان َشر مى بينم) ابونائله(به خدا در صداى وى "

آنگاه فرود آمد و ساعتى ." "اگر مرد را به سوى ضربت خوانند،  اجابت آند:"نترسى مى گويد

." بيا به دره عجو شويم و باقى شب را به صحبت بگذرانيم: "با آمدگان سخن آرد آه بدو گفتند

سر  آنگاه ابونائل دست به موهاى. و به راه افتادند و ساعتى برفتند " چنانكه خواهيد:"آعب گفت

از آن ساعتى برفت و   پس". هرگز عطرى چنين خوشبو نديده ام:"آعب آشيد و ببوييد و گفت 

باز چنان آرد تا آعب اطمينان يافت و ساعتى بعد باز چنان آرد و موهاى سراو را بگرفت و 

محمدبن َمسَلمه . و شمشيرها بر او فرود آمد اما آارى نساخت." دشمن خدا را بزنيد: "گفت

  قتى ديدم از شمشيرها آارى برنيامد و دشمن خدا فرياد زد و برهمه قلعه ها آتشو:"گويد

افروخت، شمشير باريكى را آه در نيام داشتم به ياد آوردم و به سينه او نهادم و فشار دادم تا به 

   ١١."رسيد و دشمن خدا بيفتاد  تهيگاهش

، لفت با محمدر بنی نضير، بجرم مخاترتيب، کعب بن اشرف، شاع به اين    

قتل کعب، اعالم . بدست پيروان وی، بطرز ناجوانمردانه و فجيعی به قتل ميرسد

و خفقان سياسی در مدينه، و سايه حکومت ترور و وحشت رسمی سرکوب 

يک  چرا که اگر بهانه محمد در غارت بنی َقيُنقاع. اسالمی بر سر يهوديان بود

مخالفت سياسی با محمد به قتل جرم مرافعه شخصی بود، ولی ترور کعب که به 

برای همين . ميرسيد، اعالم صريح دشمنی با آزادی بيان و دمکراسی بدوی بود

از  طبری .موجب ترس و وحشت نه تنها يهوديان بلکه حتی افرادغير يهودی شد

   :قول ابو جعفر طبری می گويد
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  ود آه بر جان خويشصبحگاهان يهودان ازآشته شدن دشمن خدا هراسان شدند و هيچ يهودى نب"

 و بعد از آن .به هر يک از مردان يهود دست يافتيد خونش را بريزيد: پيغمبر گفت. بيمناك نباشد

  ١٢"صحابه روی در نهادند و هر جا جهودی می ديدند می کشتند

يهودى بود و تا آه يك تاجر  "ابن ُسَنيَنه"، بر "ُمَحيَصة بن مسعود"از جمله 

. و رفت و آمد دوستانه داشتند تاخت و او را در دم بكشت آنزمان با هم داد و ستد

  :داستان بنقل از ابن هشام از اينقرار بود

ودر ميان يهود ... ُمَحيَصه و ُحَويَصه هر دو برادر بودند و محيصه مسلمان بود و حويصه کافر"

علی الخصوص  و او را يِد منَّت بر همه يهود بود،) از من-ابن سنيه(مردی بود ُمحتشم بازرگان 

بدين دو برادر محيصه و حويصه که ايشان هم از قوم يهود بودند و با وی همسايه بودند و پيوسته 

چون سيد، عليه السالم، بفرمود ... ها از وی بديشان می رسيد و پرورده نعمت وی بودند  احسان

و برادر وی احسان تا يهود بکشند، اتفاق افتاد و محيصه بر سر آن بازرگان افتاد که در حق وی 

بسيار کرده بود، و بدان يِد منَّت که بر وی داشت هيچ ابقا نکرد و هم در حال وی را بکشت؛ و 

برادرش حويصه او را بديد که اين چنين حرکت بکرد،  دشنام بسيار بداد و سخنهای سخت به وی 

شرم نداشتی که پوست و گوشت تو که بر اندام رسته است از نعمت وی بود و : گفت، و گفت که

آن کس که مرا فرمود که وی را بکشم اگر فرمايد که ترا : وی را همی کشتی؟ محيصه گفت که

   ١٣"بکشم هيچ تاخير نکنم و اگر چه برادر منی

از  در برابر تعصب و غضبی که در برادر خود مشاهده می کند حويصه      

يصه در آن محيط نمی گويد که حو ابن هشامالبته، . روی ترس مسلمان می شود

، از دريگمي در بری که نه تنها يهوديان بلکه حويصه کافر را نيز رعب و هراس

  . جانش بود که مسلمان شدجدی ترس 

خبر نقل ميکند که مشاهده صالبت برادر  بالعکس، او از قول راوی مسلماِن       

او به  ش که بخاطر آن حتی حاضر به قتل برادر خود بود، باعث پيوستنا در دين

بهرحال، اين داستان بخوبی نشان ميدهد که محمد و هوادارانش بدنبال   .اسالم شد

ين که بر قدرتشان افزوده می گردد، چگونه او بموازات  ،پيروزی در جنگ بدر

  نديده بوده است تبديل   بخود  به نيروی مهيب و سرکوبگری که عربستان تا کنون
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  . می شوند

  ترور ابورافع
گردد،  نمیجا محدود  به همين  ربانيان ماشين ترور و سرکوِب محمدق يستل      

نيز را " ابو رافع َسالم بن َابى الَحقيق"بلکه يکی ديگر از يهوديان مخالف وی، 

  . در بر ميگيرد

رقابت با اوسيان ه يان را که بَخزَرجاين بار  محمد يک گروه هشت نفره از 

قدم پيش گذارده بودند، مامور اينکار  که کعب بن اشرف را ترور کرده بودند،

َاسَود بن "، "مسعود بن ِسنان"، "عبداهللا  بن َعتيك"، "ابوقََََتاده"از جمله . ميکند

آنها وقتى به  خانه ابن رافع . در ميان آنان بودند"  عبداهللا  بن َانيس"و " خزاعى

آيستيد؟  شما  :سؤال می کندزن او از پشت در . ندنزمی ند، او را صدا می رس

: زن می گويد" از مردم عربيم و آذوقه مى خواهيم" جواب می آيد که ما

که در خانه آنگاه آنها وارد مى شوند و نامردانه ابن رافع را . " اينجاست در آييد"

  . به قتل ميرسانندبوده 

هنگاميكه به نزد محمد ميرسند هر يك سعى " ابو رافع"جالب است که قاتالن 

اين نشان ميدهد آه ، و آند می  گرفتن پاداشه عنوان قاتل و در معرفی خود ب

هم با انگيزه ايمان عمل نمی اينها آنطور که خود در مورد خود می گويند چندان 

و اين قتل و جنايات را بيشتر بخاطر پول و پاداش انجام می داده اند و  کرده اند

   .رايج بوده است ریودر ميان آنان امو اعمال ناجوانمردانه نيز دروغگويی 

چنانكه ديديم خود محمد نيز از اين دروغگويى ها تا زمانيکه در جهت منافع 

براى همين، در مورد قاتلين . اش بوده، نه ناراحت و نه متعجب می شده است

  ابو رافع نيز خيلى راحت به شمشيرهاى آنها نگاه ميكند و چون شمشير ابن انيس

اين او را آشته است آه نشان : "ند ميگويدرا آه يهودى هم بوده است مى بي
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بی آنکه ديگران را بخاطر ادعای دروغشان  ١٤."استخوان را در آن مى بينم

   .  سرزنش کند

  ق اغارت كاروان عر

  و حركت مكه براي سركوب محمد
امنيت با پيروزی مسلمانان در بدر، اکنون، محمد به يک خطر جدی برای 

ه مهمترين راه تجاری برای مکيان بود و مسير ک راه تجاری ميان مکه و سوريه

مکيان که قسمت قريب به تمام . آن از نزديکی مدينه می گذشت، تبديل شده بود

تجاری تامين می شد، حتی يکبار نيز سعی  یدرآمدشان از ارسال کاروانها

ميکنند تا اينبار، برای محفوظ ماندن از حمله محمد، کاروان خود را از راه 

  .   ن النهرين عبور دهندعراق و بي

خبر حرکت اين کاروان که در جمادی اآلخر با نزديک به صدهزار درهم 

. وسائل و ظروف نقره و کاالهای ديگر مکه را ترک ميکند به محمد ميرسد

شوهر سابق زينب نفره به فرماندهی زيد بن حارثه،  ١٠٠بالفاصله، يک گروه 

پسری وی پذيرفته شده بود، برای غالم سابق محمد که پس از آزادی به ناو 

هزار درهم می  ٢٠سهم محمد از اموال غارتی . غارت کاروان اعزام می گردد

که در جريان غارت کاروان اسير شده بود، نزد محمد "  فرات بن حيان. "شود

  .تهديد به مرگ می شود که با قبول اسالم آزاد می گردد

غذای روزانه اش بود و زندگی  اج محت در مدينه  قبال  دو ماه بعد، محمد که 

روزمره اش از صدقات  ناچيز انصار تامين می شد، اکنون با ثروتی که از 

را که دختر عمر " َحفَصه"غارت کاروانهای تجاری بهم زده است، سومين زن 

زن اول  او بعد از خديجه . سال بيشتر نداشت به عقد خود در می آورد ١٨و 

که و بالفاصله پس از مرگ خديجه به عقد خود در بود که او را در م" سوده"

سه سال (آورده بود و زن دومش عايشه دختر ابوبکر بود که او را نيز در مکه 
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فاف زسالگی با او هفت در به عقد خود در آورده، بگفته طبری  )قبل از هجرت

  . کرده بود و اکنون با زن سوم خود ازدواج ميکرد

همه راههای تجاری مکه به بيرون قطع و  با غارت کاروان عراق، تقريبا

حسان "شعر . برای مکيان جز جنگ راهی برای باز کردن آنها باقی نمی ماند

گويای و اهل مدينه، در شرح بسته شدن راهها  نشاعر دربار غسانيا ،"بن ثابت

  . اين حقيقت است

   آرواره های شترهای عظيم الجثه همانند راههای دمشق بگو 

  .اند، لبريز از جنگ شده اندپر  ∗برگهای َاراک از ميکههنگا

  شنی در پيش گيرند تپه هایاز پشت  راه دره را اگربگو آنها ه پس ب

  ١٥.نميبرند ره به جائی

گ بدر نگان جه شدنه تنها باز کردن اين راههای تجاری، بلکه انتقام از کشت

بار قريش در که بسياری از بزرگان مکه در ميان آنها بودند، باضافه تجديد اعت

ميان قبايل ديگر که اکنون با شکست در جنگ بدر به خطر افتاده بود، همگی، 

جنگ جديدی را از جانب قريش بر عليه محمد ضروری و اجتناب ناپذير می 

از خاندان بنی اميه، از " ابوسفيان بن حرب"رهبری اين جنگ اينبار با . کرد

ه رياست شورای شهر نيز به او کالن بنی شمس بود که با کشته شدن رهبران مک

او در جريان تدارک  يکی از حمالتش به شعر زير که آنرا . منتقل شده بود

احساس و حال و هوای مردم مکه در برابر می سرايد، گويای  اطراف مدينه

  : مدينه و محمد پس از جنگ بدر و غارت کاروان عراق است

  به يثرب و جماعتشان حمله کنيد، 

  م آورده اند غنيمت شما شود،که هر چه فراه

                         
نوعي درخت با برگهاي پهن و هميشه سبز - ∗  
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  اگر به روز چاه آنها ظفر يافتند،

  پس از آن نوبت شماست،

  قسم خورده ام که نزديک زنان نشوم

  و آب به سر و تن نزنم 

  را نابود کنيد َخزَرجتا قبايل اوس و 

    ١٦.که دل از غم مشتعل است

اروانی که در اولين قدم، ابو سفيان پيشنهاد می کند که تمام سود حاصل از ک

سپس، .  در بدر محمد در پی غارت آن بود برای تدارک جنگ کنار گذارده شود

الی  ٢٠٠برای نمايش قدرت، و نوعی رجز خوانی قبل از جنگ، با يک نيروی 

نفره تا نزديکی مدينه رانده در اطراف آن تاخت و تاز ميکند، و در حاليکه  ۴٠٠

 مزارعتن از انصار را در ٢ميکشد، چندين نخل از مزارع اهل مدينه را به آتش 

  . مدينه بقتل ميرساند و سپس بسوی مکه باز ميگردد

    محمد نيز بالفاصله پس از مطلع شدن از واقعه، با تعدادی از افراد خود،      

برای رجز خوانی و نمايش ظاهرا برای مقابله و گوشمالی آنان ولی به نوبه خود 

پس از اطالع از بازگشت  لی، وشدهمدينه خارج از  ،آنها در پیقدرت ، متقابل 

اين نيز البته بطور مسخره ای بعدًا از جانب . آنان، به مدينه باز ميگردد

جنگ  تحت عنوانمسلمانان از جمله يکی از غزوات محمد  محسوب شده 

محمد قول خدا را به دادن پاداشی  ،چرا که در آن. نام گذاری می شود" سويق"

  .  در يک جنگ واقعی، نصيب همراهان خود ميکندبا شرکت  ،برابر

ها به تشنج ميان مکه و محمد  اين رجزخوانيها و نمايش قدرتدر حاليکه 

برای ل بسته بودن راههای تجاری نيز در ادامه خود هر روز کدامن ميزند، مش

سرانجام، مکيان را به تدارک جدی  تا جائی کهتحمل ناپذيرتر می شود، مکيان 

  .    اردجنگ واميد
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  جنگ احد

  مسلمانان شكست مي خورند

، با آمادگی و جديت  ميالدی۶٢۵ از شكست بدر اينبار در سال   قريشيان پس 

ه در آن از کمک       در ک بيشتر روانه جنگ با محمد می شوند و بر عکس جنگ ب

ار،         د، اينب رده بودن ا را رد ک نهاد آنه ی پيش گرفتن از متحدين خود انصراف و حت

ى آِ    همراه با عد  يان، بن ه حبش ری منجمل ه و اهل تِ  ه کثي ه، متحدين حول و    نان هام

ا     . خوش خود، عازم مدينه می شوند در ب د جنگ ب در اين جنگ نيز قريشيان مانن

روی   روی         ٣٠٠٠ني ر ني ا هفتصد زره و دويست اسب ب ره خود ب ره   ٧٠٠نف نف

زات برت   ری کامل  مسلمانان با تنها يکصد زره و دو اسب از لحاظ نفرات و تجهي

   .دداشتن

با اينحال، در اين جنگ نيز،همانطور که خواهيم ديد، مانند جنگ بدر، نقش 

اصلی و تعين کننده در جنگ را نه صرفا نفرات بلکه جديت در تدارک و 

باين معنا که .  سازماندهی  جنگ و تاکتيهای بکار رفته در آن تعيين می کند

گيری از شکست بدر، سهل  درسه قريشيان بخاطر اينکه در اين جنگ، ب

   جنگ را با دقت سازمان ميدهند، درانگاری و غرور قبلی خود را کنار گذاشته، 

  . آن پيروز می شوند

 نگاریاه گفته خود در يک مورد دچار سهل بالعکس، مسلمانان، که بنا ب

  .   بزرگی می شوند، هرچند به داليلی بيش از آن، به هزيمت ميروند

 ٢١(شب روز پنجشنبه، پنجم شوال سال سوم هجرت سپاهيان قريش در 

به کوه احد در نزديکی مدينه ميرسند، و در حاليکه در آنجا اردو )  ۶٢۵مارس 

ميزنند، اسبان و شتران خود را برای چرا به ميان مزارع اطراف مدينه، که زير 

  . ها بوده اند، رها می سازند کشت جو و از جمله حاصلخيزترين زمين
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مسلمانان با گرد همايی در خانه محمد، بر سر تدوين يک نقشه  روز بعد،

که محمد  ُاَبّیجنگی به بحث و رايزنی می پردازند، و سرانجام بر سر نظريه  

در اين نقشه، آنها سعی می کنند با ماندن .  نيز با آن همراه بوده به توافق ميرسند

ريش را جبران در مدينه و دست زدن به يک جنگ تدافعی، برتری نظامی ق

چرا که فکر می کنند که اگر در خانه های خود که بصورت مجتمع ها و . نمايند

محالت جداگانه ای که هر کدام به يکی از کالنهای مدينه تعلق داشته، و با 

ديوارهای سنگیِِ موجود در حِد فاصل خود، حکم مجموعه ای از دژها و قلعه 

داشتند، بدفاع در برابر مهاجمين  ولی  مرتبط بهم راو کوچک های پراکنده 

توانند برتری دوگانه قريش از لحاظ نفرات و نيروی سوار را  بپردازند، می

سواره نظام هم   ،خودخانه های باين معنا که در پشت ديوارهای . جبران نمايند

با استفاده از نيروی از تحرک و کارآئی بياندازند، و هم  هدشمن را متوقف نمود

    ١٧.برتری نفراتی آنرا خنثی  کنندکودکان  کمکی زنان و

و امکانات آن تاکتيک نه تنها ميتوانست اجبارًا همه مدينه اين ، بعبارت ديگر

دفاع از خود بکشاند، بلکه نيروی اضافی زنان ه را، عليرغم اختالفات موجود، ب

و کودکان را نيز که ميتوانستند در خانه های خود و مصون از تعرض دشمن، 

نگجويان آب و غذا رسانده، زخمهايشان را مداوا کرده و حتی از پشت به ج

  ديوارها دشمن را سنگ باران نمايند، بطور موثری به ميدان بکشاند، و از اين

و سرانجام، محمد که بدرستی . طريق نيز ضعف نفراتی آنان را جبران نمايد

د، اين اميد را نيز خواستار به تعويق انداختن هر چه بيشتر در گيری با قريش بو

در دل می پروراند که بکمک اين  تاکتيک، مکيان پس از مدتی، نا اميد از عبور 

محمد . از ديوارهای دفاعی، محاصره مدينه را رها کرده و به مکه باز گردند

حتی برای اطمينان از توافق همگانی، راست يا دروغ، خواب شب قبل خود را 

  .را مستمسک بد يمنی خروج از مدينه ميکندنيز مورد استفاده قرار داده آن
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ای پيمبر در مدينه بمان که هر وقت از مدينه سوی دشمن رفته ايم شکست : گفت ُاَبّیعبداهللا بن "

قريشيان را واگذار که اگر . خورده ايم و هر وقت دشمن وارد مدينه شده شکست خورده است

رو به رو با آنها بجگند و زنان و کودکان از  بمانند به زحمت افتند و اگر وارد مدينه شوند مردان

   ١٨."باال سنگشان اندازند و اگر باز گردند با نوميدی رفته باشند

اما در اين ميان، و پس از آنکه همگی با نقشه جنگی فوق موافقت می کنند، 

و اکنون شايد با تند روی يک گروه از مسلمانان که در جنگ بدر شرکت نکرده 

آنها چه . با نظريه جمع به مخالفت ميپردازند نرا داشتند،خود قصد جبران آ

بخاطر غرور و ِغره شدن از پيروزی بدر و اطمينان به ياری انکارناپذير اهللا به 

مسلمانان در جنگ، خرافه ای که محمد آنانرا دچار آن ساخته   بود، و شايد هم 

، با يشينپمحروميت خود از غنايم جنگیِِ سرشکستگی قبلی و برای جبران 

بخصوص که آنها مصيبت حاصل از ميان . ماندن در مدينه مخالفت می کنند

رفتن کامل مزارع و محصوالت خود را نيز در صورت تن دادن به يک جنگ 

دفاعی و طوالنی مکمل استدالالت خويش قرار داده، و باين ترتيب محمد را نيز 

  .دکه تحت تاثير آنان قرار ميگيرد،با خود همراه می کنن

  برون  نيز   پيمبر  بن سلول مانند رأی پيمبر بود که سوی دشمن نبايد رفت، ُاَبّیرأی عبداهللا بن "

: گفتند... شدن از مدينه را خوش نداشت، اما گروهی از مسلمانان که در بدر حضور نداشته بودند

  ١٩."ای پيمبر خدای ما را سوی دشمن ببر که نگويند ما ترسيده ايم يا زبونيم

مصمم به خروج از مدينه می شود، و در پايان همان  نيز محمدن ترتيب، باي

، پس از برگزاری نماز عصر، عازم کوه احد مسلمانانروز نيروی هزار نفره 

ولی هنوز اندکی از مدينه خارج نشده، در ميانه راه، بين نيروهای . می شود

ن به رهبری تن از مسلمانا ٣٠٠محمد انشعاب رخ ميدهد، و يک سوم آن يعنی 

 در مخالفت با جنگ در خارج از مدينه تصميم به بازگشت می ُاَبّی بن عبداهللا

گيرند، و بنابر نقشه مورد توافق اوليه، در حاشيه شهر مدينه برای دفاع از شهر 

دو طايفه ديگر نيز، بنی سليمه و بنی حارثه، نيز قصد . موضع می گيرند
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در آخرين لحظه منصرف شده با محمد  همراهی با انشعابيون را داشته اند که

  .همراه می شوند

، و ِغِره از ُاَبّیباين ترتيب، محمد و پيروانش بی اعتنا به پيشنهاد خردمندانه 

پيروزی بدر، با اطمينان بيش از اندازه به نيروی خود در جنگ با قريش، دچار 

  .  نده بودشد د که قريشيان در جنگ بدر مرتکبهمان خطايی می شون

ر چنين شرايطی، در حاليکه نيروهای محمد در ابتدا و در همان شب، برای د

محفوظ ماندن از حمله سواره نظام قريش، در ميان صخره های ولکانيِک 

احد اطراق می کنند، و روز بعد، برای صف آرائی در  کوه پراکنده در کنار

دامنه کوه  برابر قريش بحرکت در آمده، برای حفظ عقبه خود از حمله دشمن در 

، نيروی هزار نفره قريش نيز برای حفظ تحرک و مسقر می شوندو پشت به آن 

مقابِل آن صف باز و بامانع دشت  فضایامکان تاخت و تاز سواره نظام خود در 

  . آرائی مينمايد

باين معنا که . شته را بکار می بنددذمحمد، در اين جنگ نيز همان تاکتيک گ 

د می خواهد که در صورتی که قريش حمله را شروع از نيروی پياده نظام خو

عبداهللا "در ضمن، . کردند، در جای خود باقی مانده مقدمتا آنها را تيرباران کنند

نفره تيراندازان وی را به حفاظت از باريکه باالی کوه،  ۵٠و گروه " ُجَبيربن 

ر دهد، سپاه قريش او را از آنجا و از عقب مورد حمله قرا بودجائی که ممکن 

گمارد، و به آنها سفارش می کند که تا پايان کامل جنگ در جای خود باقی  می

  .  محافظت نمايندمدخل مانده از آن 

سپاه قريش به فرماندهی ابوسفيان، اما اينبار، با يک نقشه جنگی دقيق وارد 

، بر سر راه مسلمانان، "در پيش خود"باين ترتيب که در جائی، . عمل می شوند

هايی حفر نموده، سر آن را با خاک و خاشاک می پوشانند تا در صورت چاله 

عقب نشينی، آنها را در جريان تعقيب خويش، در چاله های مزبور گير انداخته، 
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در يکی  ،بعدا ميبينيم که محمد خود در حين تعقيب دشمن. به ضد حمله بپردازند 

  .  از همين چاله ها می افتد

انب ديگر جنگ و جزئيات آنرا در نظر گرفته به بعالوه، ابوسفيان همه جو

تا جائيکه، حتی قبل از جنگ، به نزد علمداران خود رفته . تدارک آن می پردازد

  .نقش مهم آنان در جنگ را به آنها گوشزد ميکند

ظفر و هزيمت لشکر در ثبات و انقالب َعَلم تعلق می دارد، تا َعَلم بر پای است لشکر مقاومت "

روز بدر َعَلم ... کرد، و چون َعَلم از پای در آيد، انکسار و هزيمت غالب شود؛  خصم توانند

دل : پس علمداران گفتند... نگاه نداشتيد و زود پشت بداديد تا واقعه ای چنان بر قريش افتاد، 

    ٢٠."فارغ دار که تا جان داريم علم از خود جدا نکنيم و بهيچ حال ندهيم

ش در حين جنگ نهايت فدا کاری و از خود در واقع نيز علمداران قري

چنانکه ابن هشام می .  از خود بخرج دادند آنشتگی را برای بر پا داشتن ذگ

  :گويد

بود، و پيش از آن َعَلِم ايشان " َعمره بنت َعلقََمه"زنی بود که َعَلِم کفار بر افراشت، نام وی "

دست راستش بيفگندند و بدست چپ بدست غالمی بود که نام وی ُصواب بود، و مسلمانان اول 

عَلم نگاه می داشت، و بعد از آن دست چپش بيفگندند و عَلم بر افتاد و بسينه نگاه داشت، و بعد 

  ٢١..."از آن سرش بيفگندند و عَلم در افتاد

که دختر ُعتَبه فرمانده صلح طلب و به خاک " هند"حتی ابوسفيان و زنش   

از جنگ به ميان سپاهيان قريش ميروند و به  افتاده قريش در جنگ بدر بود، قبل

منجمله، به . آنان به جنگ می کنند ضانحاء مختلف سعی در تشويق و تحري

، غالم جنگجويی که هرگز زوبين اش به خطا نمی رفت،  قول ميدهند "وحشی"

جنگجوترين فرد ميان مسلمانان، او  ،عموی محمد" حمزه"که در صورت کشتن 

  . نموده وسائل زندگی در اختيارش بگذارند را توسط صاحبش آزاد

ابو سفيان حتی از آوردن ابو غزۀ شاعر برای خواندن اشعار جنگی و تهييج 

  .ويان خويش نيز کوتاهی نمی کندج جنگ
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آوردن زنان در پشت جبهه برای دف زدن و تشويق مردان به جنگ نيز 

جنگ احد از  در  نشان ديگری از جديت قريشيان است که بر خالف جنگ بدر،

زنی بود که زره پوشيده با سپاه قريش به  ١۵و اين عالوه بر  خود بخرج ميدهند

جمله، هند زن ابوسفيان بود که پدر، برادر، از   ٢٢.جنگ مسلمانان آمده بودند

او قسم خورده بود که تا انتقام . فرزند و عموی خود را در بدر از دست داده بود

  . نزديکی کندنه خود را بشويد و نه با شوهرش  از دست رفتگان خود را نگيرد،

برعکس و بر خالف قريش که در اين جنگ کامال متحد و يکپارچه بودند، 

مسلمانان، همانطور که ديديم، در مورد چگونگی و محل آغاز جنگ دچار دو 

حتی يک سوم نيروهايشان را قبل از آغاز جنگ از دست  دستگی می شوند ، و

  .  ميدهند

شرايطی است که جنگ ميان دو دسته در روز شنبه در دامنه کوه  در چنين

حمزه،  ،در گرماگرم جنگ. احد با حمله قريش به مسلمانان آغاز می شود

بدست وحشی که زوبينش بر سينه وی  ،نگجوی با ارزش و پر قدرت مسلمانانج

د ابراز قريش نيز با وجو م داِرَلَع. نشسته از پشتش بدر می آيد، بر زمين می افتد

شجاعت و پيگيری بی نظير و شگفت انگيزی که برای حفظ َعَلم از خود نشان 

همانطور که ميدهد، سرانجام بدست مسلمانان از پا در آمده به خاک می افتد، که 

علمدار .  بالفاصله يکی از زنان جنگجوی قريش جای او را ميگيردگفته شد، 

قريش به قتل جنگجويان ی از مسلمانان نيز در چند متری محمد با ضربه يک

ابو عامر راهب، يکتاپرستی که در مخالفت . ميرسد که جای او را علی ميگيرد

 ،، در آغاز جنگنيز با محمد با پيروان خود از مدينه به مکه مهاجرت کرده بود

پس از آنکه از دعوت قبيله خود به رها کردن محمد و پيوستن به او نتيجه ای 

  .   ز پيروان خود بر عليه مسلمانان شمشير می زندتن ا ۵٠نميگيرد، با 

  در پشت جبهه قريش، هند سر دسته زنانی که برای تشويق جنگجويان قريش 
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  :عرهای رزمی می خوانددف و تنبور ميزنند، با هيجان زياد ش

  !بشتابيد اين فرزندان عبدالدار

  !بشتابيد ای حمايتگران بازمانده ها

  .نيدبرنده ضربت بز هایشمشيربا 

  مائيم دختران طارق،

  که به فرش گرانبها خراميده ايم،

  خراميدن کبک با زر و زيور،

  تارک سرها را با مشک خوشبو کرده،

  بر گردنها، گوهر آويخته،

  اگر پيش بتازيد پيش می آئيم و در برتان ميگيريم،

   شما پشت می کنيم، ٧و اگر بدشمن پشت کنيد ب

    ٢٣∗.گذاريم می  ناهميشگی تدر فراق  و      

شکست خورده پا  يانمسلمانان ادعا می کنند که در اين مرحله از جنگ قريش

دست به غارت اردوگاه آنان   شان گذارند، و مسلمانان در تعقيب به فرار می

برای شرکت ) بخشی از آنان( ُجَبيرنفری کمانداران  ۵٠ميزنند، و چون گروه 

عقبه سپاه را ترک ميکنند،  در غارت، عليرغم دستور محمد، محل خود در

سواران قريش بفرماندهی خالد بن وليد از فرصت استفاده کرده مسلمانان را از 

  . عقب مورد حمله قرار داده آنها را شکست ميدهند

  اين ادعای مسلمانان، حتی  اگر درست هم باشد،  تنها ما را به نتيجه قبليمان  

                         
و اگر پشت / اگر روي آور شويد، روي مي آوريم": در ترجمة فارسي مقدسي سه بيت آخر باين صورت آمده ∗ 
 مقدسي. كه من آنرا به سليقة خود بشكل باال تغيير داده ام " .فراقِ  هر دوستاري را/ د روي گردان مي شويمنيك

  691، ص آفرينش و تاريخ، جلد چهارم تا ششم، فارسيمطهربن طاهر، 
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چرا که سهل .  تر می سازددر مورد علت شکست مسلمانان در جنگ نزديک 

، يک رقم ديگر بر ليسِت بی دقتی و سهل انگاريهای ُجَبيرانگاری کمانداران 

  . مسلمانان در سازماندهی و پيشبرد جنگ از جانب آنان می افزايد

اما واقعيت امر اينست که ادعای مسلمانان چندان با واقعيات جور در نمی 

ه چرا و به چه دليل قريش که از موقعيت چرا که آنها هيچ توضيحی در اينک. آيد

برتری از لحاظ نفرات و تجهيزات در جنگ  برخوردار بودند، به ناگهان پا به 

فرار ميگذارند؟  اگر در جنگ بدر، قريش با وجود برتری نفرات و تجهيزات 

شکست خوردند، همانطور که قبال ديديم، اين بخاطر ضعف تاکتيکی و بی دقتی 

نگ بخاطر اطمينان بيش از بيش  به نيروی خود و پيروزی در در سازماندهی ج

در حاليکه در جنگ احد، قريش، نه تنها همانطور که قبال نيز نشان . جنگ بود

داديم، با درس گرفتن از شکست قبلی خود، ديگر مطلقا چنين ضعفی را با خود 

، غّره حمل نميکردند، بلکه بالعکس اين مسلمانان بودند که با وجود ضعف کمی

بالعکس، آنچه که . از چنين ضعفی نيز برخوردار بودند از پيروزی گذشته،

  .نزديکتر به واقعيت امر بنظر می آيد، يکی از دو حالت زير ميتواند باشد

يکی اينکه، آنچه که مسلمانان از شکست و فرار قريش نام ميبرند، احتماال، 

و جلو رفتنهايی که در  عقب. عقب نشينی تنها بخشی از سپاه قريش بوده است

 ُجَبيربنابراين، آنچه که باعث ترک محل توسط کمانداران . هر جنگی  رخ ميدهد

و پيوستن آنها به تعقيب کنندگان و حمله سواران قريش از عقب بوده، نه شکست 

بايد توجه .  کلی قريش بلکه عقب نشينی موقتی بخشی از نفرات آن بوده است

خود  مستظهر بودن وای حفظ توهم شکست ناپذيری داشت که چرا مسلمانان بر

اين که قريش . بوده اند ها دروغنوع حمايت خدا،  ناچار به اختراع اين به 

خدا پيغمبر از فرمان  ُجَبيربخواست خدا شکست خورده بودند، و اگر کمانداران 

   سرپيچی نکرده از جای خود تکان نخورده بودند، اراده خدا بر عليه مسلمانان بر
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  .نمی گشت

حالت دوم اين که آنچه که مسلمانان بدروغ شکست قريشيان مينامند، در واقع 

برای گير انداختن مسلمانان در  حساب شدهنقشه يک امر، عقب نشينی طبق 

مورخين و راويان اسالمی، آنها  چاههای سرپوشيده ای بوده که بنا به گفته خوِد

  . کرده بودندحفر  ینقشه قبل طبق را برای اين منظور و

وها و گورها کنده بودند و سر آن بريگ و رمل پوشيده بودند تا ، چون کافران از پيش خود گََ"

  ٢٤."مسلمانان حمله برند، در آن چاهها افتند

طبيعی است وقتی سپاهی چنين چاههائی را ميکند حتما برای فريب دشمن 

اساس اين نقشه،  بر. سازد یدست به عقب نشينی ميزند تا تاکتيک خود را عمل

که قريش آگاهانه عقب نشينی می کنند، مسلمانان که فکر می کنند دشمن  هنگامی

را شکست داده اند، به تعقيب آنها پرداخته در چاله ها می افتند، و آنگاه قريش 

بنابراين، بنظر ميرسد که داستان . باز گشته آنان را زير ضربه خود می گيرند

ن ساختگی از جانب مسلمانان و يا در بهترين اوليه قريش يک داستا شکست

  .حالت ناشی از بدفهمی آنان بوده است

برای تعقيب و غارت  ُجَبيردر همين حال، حتی اگرداستان حرکت کمانداران 

سپاه مسلمانان هم درست نباشد، بهرحال، بين عقبه  پشتقريش و خالی گذاردن 

لو رانده شده اند و  کمانداران بجفراری سپاه مسلمانان که برای تعقيب قريشيان 

که طبق دستور محمد از جای خود تکان نخورده اند، فاصله افتاده و جا  ُجَبير

با خالی شدن پشت سپاه .  مسلمانان باز می شود لشکربرای نفوذ دشمن به عقبه 

مسلمانان،  سواران قريش که در جناح راست سپاه قريش قرار گرفته و منتظر 

اشند، تحت فرماندهی خالد بن وليد، سپاه مسلمانان را که در چنين گشايشی می ب

چاله ها زير ضد ضربه باصطالح فراريان قريش قرار گرفته اند، از عقب 

  . مورد حمله قرار ميدهند
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عامل ديگری که سناريوی باال را بيشتر به حقيقت نزديک می کند اينست که 

  : طبری می گويد

ت در مشرکان افتاد تا آنجا که زنان پوشش ساقهای خويش و چون دو گروه روبرو شدند هزيم"

  ٢٥!"غنيمت! غنيمت: را باال بردند و خلخالهايشان نمايان شد وتيراندازان همی گفتند

سئوال مطروحه در اين رابطه اينست که زنان قريش برای چه پوشش 

 ساقهای خود را باال ميزنند؟ جز برای جلب توجه سربازان دشمن و کشاندن آنها

بسوی خود؟ ولی آنها برای چه بايد سربازان دشمن را بسوی خود بکشند؟ جز 

اينکه زنان در حال فرار  بخاری نيز به برای تشويق آنان به ترک محل خود؟  

  .  اشاره می کندپاهای شان را نمايان می کنند خلخال های 

  لذا، . ن را نمايان می کنندبخدا، ما ديديم که زنان مکه در حال دويدن اند، و خلخال های پای شا"

معطل چه هستيم؟ به . ياران ما پيروز شدند! مسلمانان، غنيمت! ما هم فرياد بر آورديم، غنيمت

  ٢٦."ما سوی پاگان ها ميرويم و سهم خود را از غنائم باز می گيريم! خدا

اين نيز بخشی از نقشه قريش در   احتماال بنابراين، می توان نتيجه گرفت که

 ۵٠قب نشينی ساختگی خود برای کشيدن سربازان و يا شايد هم گروه جريان ع

سپاه  پشتبدنبال خود و گرفتار کردن آنها در چاله ها و خالی کردن  ُجَبيرنفری 

، وگرنه اگر سپاه قريش در حال فرار واقعی و برای حمله به آن بوده است

لب مسلمانان به های پايشان را برای ج هزيمت بوده است، چرا بايد زنان خلخال

  :طبری می گويد !!خود نشان دهند؟ برای اسير شدن خود؟

وقتى از پشت سر به مسلمانان حمله  شد عقب نشستند و مشرآان از آنها : ابوجعفر ميگويد"

زخمى شدند و   قسمتى آشته شدند و قسمتی: بكشتند و چون بليه در مسلمانان افتاد سه قسمت بودند

دندان پيمبر آسيب ديد و لب . ومانده بودند آه نمى دانستند چه آنندرن فقسمتى هزيمت شدند و چنا

زخمدار شد و ابن قميشه با شمشير به پهلوى او زد و عتبه بن   وى بدريد و صورت و پيشانيش

   ٢٧."او را زخم زده بود  ابى وقاص

  که خون صورت خود را پاک می  در حالی محمد نقل است که در اين زمان 
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  : الی که از قريش، دشمن خويش شکوه می نموده چنين می گفتهکرده، در ح

  ".چگونه فالح يابند قومی که رخساره پيمبر خود را خون آلود کرده باشند"

از جمله دروغهای ديگر مسلمانان اينست که برای پوشاندن علت واقعی 

شکست خود در جنگ پای شيطان را بميان آورده اظهار ميدارند که علت 

برای آنکه حق تعالی خواسته بود که جماعتی از "انان اين بود که شکست مسلم

می  سر کوه   بر شيطان را   گرم جنگ ، در گرما"صحابه کرامت شهادت بيابند

 فرستد که کشته شدن محمد را فرياد زده، مسلمانان را از شنيدن اين خبر دل

شکست خود اين نوع تحريفات عريان توسط مسلمانان برای توجيه . سرد نمايد

  نيز، ما را بيش از بيش به صداقت آنان در توضيح علل شکست خود مشکوک و 

   . بی اعتماد می سازد

بهرحال، حقيقت هر چه که بوده، مسلمانان در اين جنگ شکست خورده و با 

حمله سواران قريش از عقب، انسجام خود را از دست داده،  پس از مقاومتهای 

کشته از قريش،  به  ٢٢در برابر   ٢٨ه از خودکشت  ٧٠الی  ۶۵پراکنده با 

  . اطراف متواری می شوند

هند زن ابو سفيان و دختر عبداهللا بن ُعنَبه که برای انتقام قتل چهار عضو 

در جنگ بدر قسم خورده بود، پس ) پدر، عمو، برادر و فرزندش(خانواده اش 

رفته، پس  از پايان جنگ در جستجوی جسد حمزه عموی محمد بميان کشته ها

از آنکه جگر او را در آورده بدندان می گيرد و می جود به باالی صخره ای 

  :رفته اين اشعار را با صدای بلند می خواند

  پاداش روز بدر شما را داديم،

  .و جنگ از پس جنگ شراره ای است

  مرا از ُعتَبه شکيبی نبود،
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  خويش را گزاردم،يدم و نذر د، روانم را آرامش بخشو نه از برادرش و نه از داما     

  ام،"وحشی"همه عمر سپاسگزار 

  ٢٩.چندان که استخوانهايم در گور بفرسايد

و اما محمد طبق معمول، در جريان جنگ، خود برای رهبری جنگ خارج 

کی باشد که امروز اين شمشير از من بستاند "از آن می ايستد، و با اعالم اينکه 

خود را از خطر جنگ برکنار نگاه ميدارد، و ، "و داد شمشير از کافران بستاند

به تنها وقتی که قريشيان، عقب نشينی می کنند، بخيال پيروزی و برای تظاهر 

شمشيری بدست آورده، در حاليکه آنرا بدور ابراز دالوری و شرکت در جنگ 

روی ناشی گری ولی از . سر ميگرداند بهمراه سايرين دشمن را تعقيب می کند

بالفاصله، طلحه و علی به کمک او . از چاههای قريش می افتدبه درون يکی 

  . بيرون می آورندکه نمی تواند خود را از آن بيرون بکشد، به آمده وی را 

فرو شد و مرتضی علی دست سيد، عليه السالم، ) چاه(طلحه در پيش او ايستاده بود و به َگو "

از (نهاد و مرتضی علی، کرم اهللا َوجَهه، بگرفت و طلحه سر در زير پای پيمبر، عليه السالم، ب

  .٣٠"زور کرد و طلحه از زير قوت کرد، و سيد، عليه السالم، از آن َگو بر آوردند) باال

 يرون آمدن از چاه آن بوده است کهابن هشام ميگويد علت عجز محمد از ب     

زخمها خورده بود و سالحها بسيار بر خود کرده بود و حرکت زيادت نمی "

در حاليکه حقيقت امر اين بوده است که همانطور که قبال نيز ". انست کردنتو

اوال  زخم وی زخم چندان . گفتيم، محمد، اساسا مرد جنگی و چاالکی نبوده است

ثانيا، سنگينی او نه از سالحهای زيادی که با خود حمل می کرده، . مهمی نبوده

انان زره برای بتن کردن بلکه از اين بوده  که در حاليکه بسياری از مسلم

برای حفاظت خود دو زره  ،که در جنگ شرکتی نداشته استبا آننداشتند، وی 

  . بتن کرده بوده است

  که مسلمانان در جنگ شکست خورده پراکنده می شوند،  بهرحال، پس از آن
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محمد که بجای چاره جوئی برای جنگ در فکر خود زير حمالت پراکنده آنان، 

کی باشد که امروز نفس خود فدای ما کند و در پيش ما : "آوردبوده فرياد می 

کيست که امروز خود را فدای من کند و خود ( "ايستد و جنگ با دشمن می کند؟

يکی بدنبال اين درخواست است که ). را سپر من قرار داده با دشمن جنگ کند؟

همگی  ، اطراف او را گرفته،تن ديگر برای حفاظت از وی آمده ۵از انصار با 

. کشته می شوندکه قصد جان محمد را داشتند، مهاجمين قريش  در جنگ با 

سوی او پرتاب خودش را سپر محمد و تيرهايی که ب" جانهابو ُد"بدنبال اين، 

نيز خود را در مقابل محمد قرار داده، " وقاص ُاَبّیسعد بن "ميشده می کند، و 

  :طبری می گويد. دنبرای دور کردن قريش از او، بسوی آنها تير پرتاب می ک

د . وقاص در مقابل پيمبر تير به دشمن می زد ُاَبّیسعد بن " ه    : گوي ر ب ر تي می داد و می    من پيمب

 :و گاه می شد تيری به من می داد که پيگان نداشت و می گفت   . ر و مادرم فدايتبينداز پد: گفت

                                                    ٣١."بينداز

ده  سرانجام،         پس از خاتمه جنگ، محمد و چند تنی که  در اطرافش باقی مان

ه دره ای در آن نزد     رار از مهلکه خود را ب انند  يکی می  بودند برای ف ی  . رس ول

رار      انع ف ا م عده ای از افراد قريش در جائی بر باالی سر آنها مستقر می شوند ت

ند، و پس از آنکه عمر و ديگران آنها را از سر راه کنار ميزنند، شروع  گردآنها 

وه مجاور می      تن از ک د نمايبه باال رف تن از سنگی را       . ن اال رف ه  قصد ب د ک محم

ز   ود و دو زره       " د داشته است بر می خي ر صخره اى رود و چون سنگين ب ا ب ت

ه از روى وى        ةيده بود باال رفتن نتوانست و طلح پوش اه او شد آ ه گ د تكي ن عبي ب

ين  : "شنيدم آه پيمبر مى گفت : زبير گويد. باالى سنگ رفت  آنروز آه طلحه چن

د ر او واجب آم رد، بهشت ب ه "آ اطر آنک ه بخ ب، طلح اين ترتي ازه داد، و ب ه اج

   .الزم البهشت می شود از کول او باال رود،محمد است 

اک  کردن خون صورت وی و رسيدگی      نگآ        اه، اطرافيان محمد سعی در پ

ه ی  ب د و وقت ای او می کنن نان"زخمه ن س ردن خون از " مالک ب اک ک ام پ هنگ
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د د ميگوي ه می خورد، محم دهان گرفت را ب د، کمی از آن ه : "صورت محم هر ک

   ".خون وی رسد آتش دوزخ بر وی کار نکند خون من به

ده "، وقتی نيز در يک مورد ديگر        ه      " ابو ُعَبي ه دو حلق د ک جراح سعی ميکن

اران دشمن روی سر        ر سنگ ب ريش زي دسته سپری را که محمد بهنگام تهاجم ق

رو        د ف ه آن در صورت محم خود گرفته بود، و در اثر برخورد يکی از سنگها ب

ا دروغ،           رفته بود، با لمان، راست ي ان مس ه راوي رون بکشد، بگفت دان خود بي دن

     ".از بس که سخت فرو رفته بود دو دندان از آن ابوعبيده از بيخ برآمد و بيافتاد"

  عده ای   مسلمانان پراکنده شده، لشکرمانده  که باقی از سوی ديگر، در حالی

يز که خود را برای دور بسوی مدينه و نقاط ديگر فرار کرده بودند، تعدادی ن

نگاه داشتن از دسترس قريش به باالی صخره ای در آن نزديکی رسانده بودند، 

  .را واسطه نموده از ابوسفيان امان بگيرند ُاَبّیپيشنهاد می دهند که 

می فرستاديم که برای ما از ابوسفيان امان بگيرد، ای  ُاَبّیای کاش يکی را پيش عبداهللا بن "

  ٣٢."ته شد، پيش از آنکه قومتان بيايند و شما را بکشند سوی آنها برويدمردم محمد کش

مسلمانان روی . در اين هنگام محمد نيز بهمراه عده ای بپای صخره ميرسند 

صخره که فکر ميکرده اند محمد کشته شده است، از زنده بودن وی روحيه 

  . گرفته بگرد او جمع می شوند

ن از همراهانش در زير صخره ای مخفی سرانجام، هنگاميکه محمد و چند ت

شده اند،  ابوسفيان که در جستجوی او بوده است بر باالی صخره ای بر فراز 

محمد که خود " آيا محمد ميان شما هست؟: "سر آنها می آيد و دوبار فرياد ميزند 

آنگاه ابو سفيان سه بار ديگر ". ندهيد  جوابش: "را مخفی کرده است می گويد

  و محمد باز می گويد جوابش". آيا پسر ابى قحانه ميان شماهست؟: "ندفرياد ميز

" آيا پسر خطاب در ميان شما هست؟: "آنگاه سه بار ديگر می پرسد". را ندهيد

ابوسفيان که جوابی نمی شنود به ياران ". ندهيد  جوابش: "و باز محمد می گويد
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ولی ". ند جواب ميدادنداينان آشته شده اند آه اگر زنده بود: "می گويد  خويش

عمر که نميتواند مانند محمد، خواری پنهان کردن خود از دشمن را که بشدت 

به صدا در  مغاير با اخالقيات و سنن شجاعت  پيشه گی عرب بوده ، تحمل نمايد

دشمن خدا، دروغ گفتىِِ،ِ خدا آسانى را باقى داشته آه ترا خوار : "ميگويد آمده

: محمد می گويد". هبل باال گرفت ، هبل باال گرفت: "يدابوسفيان می گو." آنند

ماعزی داريم و شما : "ابوسفيان می گويد". " بگوييد خدا برتر و واالتر است"

خدا موالی ماست و شما مولی : "محمد به عمر ميگويد بگو". عزی نداريد

روزی در مقابل روز بدر و جنگ نوبت به نوبت : " ابوسفيان می گويد". نداريد

ابو اسحاق ". است، کشتگان شما را مثله کرده اند، من نگفته بودم، اما بدم نيامد

وقتی ". برو: "و محمد گفت". بيا اينجا: "ابو سفيان به عمر می گويد: می گويد

عمر ترا قسم می دهم به من بگو : "عمر نزد ابوسفيان رفت، ابوسفيان باو گفت

دا نه، هم اکنون او سخن ترا می بخ: عمر می گويد". آيا محمد را کشته ايم؟

سال آينده : "آنگاه ابوسفيان که آهنگ رفتن کرده است بانگ بر می آورد". شنود

بله، آنجا به هم : "محمد نيز می گويد که جواب دهيد". در بدر به هم می رسيم

     ٣٣."می رسيم

باين ترتيب، در جنگ احد، قريش، بر عکس جنگ احد، بخاطر جدی  

ازماندهی و تدارک دقيق آن، اتخاذ تاکتيک هوشمندانه، و گرفتن جنگ، س

سرانجام بررسی همه جوانب جنگ، چيزی که در جنگ بدر فاقد آن بودند، 

  . توانستند بر مسلمانان فائق آيند

متقابال، مسلمانان نيز بخاطر کم اهميت دادن به قريش و اطمينان غير واقعی 

ری و سرانجام فقدان   ابتکار به پيروزی خود، اختالف  درونی، سهل انگا

  . تاکتيکی در جنگ شکست خوردند

  گفته شد، مسلمانان تقصير شکست در جنگ را به گردن تنها   طور که همان
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گروه کوچکی از مسلمانان و سهل انگاری آنان در حفظ محل  ماموريت خويش 

ال در حاليکه، علت شکست فراتر از اين ميرفت و بشرحی که در با. می اندازند

آمد در درجه اول به رهبری جنگ و خود محمد که از روی احساسات تسليم 

البته، اين به اين . شد، مربوط می گشت ،ُاَبّی ،سرانه جناح مقايل نظرات سبک

معنا نيست که مسلمانان در صورت فقدان ضعف های باال، لزوما قادر به 

ر ،با وجود چرا که علت واقعی شکست قريش در جنگ بد. شکست قريش بودند

برتری کامل نفرات و تجهيزات جنگی، همانطور که گفته شد، عدم آمادگی 

بنابراين، در جنگ احد   دليلی وجود نداشت . جنگی  و جدی نگرفتن جنگ بود

رفع ضعف قبلی خود نتوانند بر مسلمانان، حتی اگر  صورت  در   يانکه قريش

  . دمانند جنگ قبل هوشيارانه عمل ميکردند، فائق شون

بخاطر تعصب مذهبی اساسا فاقد ظرفيت الزم برای   محققين اسالمیاگر 

بررسی علل واقعی شکست مسلمانان در جنگ احد ميباشند، محققين غير مذهبی 

نيز يا از کنار مسئله گذشته خود را به شرح صرف وقايع راضی کرده اند، و يا 

را  ُاَبّین نيروهای مانند پتروشفسکی که بطور ساده  لوحانه ای تنها جدا شد

بدون اينکه از سطح مسائل فراتر رفته،  ٣٤عامل شکست مسلمانان دانسته است،

در يافتن دقيق علل پيروزی و شکست مسلمانان در دو جنگ بدر و احد 

موشکافی بيشتری بخرج دهند، صرفا به قضاوتهای سطحی در اين مورد بسنده 

  . کرده اند

ّی حتی با شرکت اش در جنگ هر چند می نفری ُاَب ٣٠٠در حالی که نيروی 

توانست در موقعيت مسلمانان تاثير بگذارد، ولی بازهم معلوم نبود که بخودی 

زيرا نه تنها نفرات مسلمانان با محاسبه . خود موجب پيروزی مسلمانان گردد

ه، ما لکنفرات ُابََّی بازهم به پای نفرات قريش که سه برابر آن بود نمی رسيد، ب

  که صرفا برتری نفرات در جنگ نمی توانست عامل   بوديم بدر ديده  در جنگ
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   .دآيبشمار  در سرنوشت آنتعيين کننده 

ابو سفيان که اکنون پيروز شده است دوباره دچار سهل انگاری بهرحال،  

چراکه اکنون که دشمن خود را شکست داده تار و مار کرده است،  .می شود

را تعقيب نموده بطور کامل از ميان بردارد، تنها به بجای آنکه تا نابودی کامل آن

، شب را در مسير راه به از اينرو. وعده بازگشت در سال بعد بسنده ميکند

                    .ميهمانی نزد بنی نضير مانده، روز بعد عازم مکه ميگردد

نفر از همراهانش در ميان صخره ها ی  ١۵، شب را با نزديک به نيز محمد

. ندباز می گردميگذراند، و صبح فردا پس ار دفن کشتگان خود به مدينه احد 

شوال، با کل نيروهای باقيمانده از جنگ احد، ظاهرا به تعقيب  ١۶روز بعد، در 

قريش، ولی در اصل برای نشان دادن پابرجائی خود به مکيان و قبايل اطراف ، 

حمراء "مکه، تا و برای باال بردن روحيه افراد خود، هشت فرسنگ بسوی 

اين نيز . روز اقامت در آنجا به مدينه باز ميگردد ٣، پيش رفته، پس از "االسد

با آنکه هيچ نشانی از جنگ در آن نبوده است، در تاريخ اغراق گوی اسالم، به 

  . معروف می شود" حمراء االسد"جنگ 

با   اختالفش  نه تنها  خورده، شکست  در مدينه، محمد، اکنون که در جنگ 

که او را بخاطر خروج از مدينه و بکشته دادن  ُاَبّیگروه منتقد و صلح طلب 

، تشديد می شود، بلکه )از آل عمران ١۵۶آيه (برادران خود سرزنش می کنند 

، با اينحال. بيش از گذشته مورد سرزنش يهوديان و پاگانهای مدينه قرار ميگيرد

مسجد مسلمانان بپا ميخيزد، مورد برای موعظه در نماز جمعه در  ُاَبّیوقتيکه 

اعتراض هواداران متعصب محمد قرار ميگيرد، و آنها مانع موعظه وی می 

او که خشمگينانه مسجد را ترک ميکند، در پاسخ يکی از مسلمانان که می . شوند

مرا حاجت به استغفار محمد : "خواهد برای او نزد محمد استغفار کند، می گويد

  .  دامه ميدهد، و براه خود ا"نيست
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در مورد يهوديان و پاگانها هم، همانطور که محمد پيروزی در جنگ بدر  

را همچون دليلی بر پيامبری خود و قرار داشتن خدا در طرف خود برخ آنان 

می کشيد، اکنون آنان نيز، روی شکست وی  بعنوان دليلی بر دروغگويی و 

او را مورد بی اعتمادی  کذب پيامبری اش انگشت ميگذاردند و بيش از گذشته

و يهوديان با محمد بيشتر می  ُاَبّیاز طرف ديگر، هرچه خصومت . قرار ميدادند

  . شد، نزديکی آندو با يکديگر افزايش می يافت

حمد که در نتيجه شکست احد موقعيتش در ميان مسلمانان و غير مسلمانان م

رفع شبهات و  وضع موجودکاهش يافته بود، ناچار می شود برای  پاسخ به 

در ميان مسلمانان، و برای توجيه شکست خود در جنگ احد و منزوی  حاصله

    ٣٥.آيه جديد بياورد ۶٠کردن منافقين، بيش از 

گويند اگر کار ما به وحی خدا و آئين حق بود شکست نميخورديم و ... منافقان سست ايمان "

انه های خود هم می بوديد باز آنان که بگو ای پيغمبر اگر در خ. گروهی در اينجا کشته نمی شديم

سرنوشِت آنها در قضاِی الهی کشته شدن است از خانه به قتلگاه، البته، بپای خود بيرون می 

  ٣٦."آمدند تا خدا آنچه در سينه دارند بيازمايد

تا اينکه در جنگ احد ... به حقيقِت صدق، وعده خدا را، که شما را بر دشمنان غالب گرداند"

سپس شما را باز داشت تا ) ... گروهی در پس غنيمت رفتيد(... ه اختالف انگيختيد سستی کرد

  ٣٧."شما را بيازمايد

باز از روی تعجب گوئيد چرا بما که اهل ) ... در جنگ احد(آيا هرگاه مصيبتی به شما رسيد "

افرمانی رسيد؟ بگو ای پيغمبر، اين مصيبت از دست خود کشيديد که ن) از من-اين آسيب(ايمانيم 

آنچه در روز احد هنگام مقابله دو صف به شما رسيد به قضای خدا و مشيت نافذ او ... کرديد 

بود تا آنکه بيازمايد اهل ايمان را تا معلوم شود حال آنانکه ثابت قدم در ايمانند و تا نيز معلوم 

  ٣٨."شود حال آنهائی که در دين نفاق و دوروئی کردند

شما همانند آنان که راه کفر و نفاق پيمودند نباشيد که گفتند اگر برادران ای گرويدگان به اسالم، "

اين . و خويشان ما به سفر نرفته و يا به جنگ حاضر نمی شدند به چنگ مرگ نمی افتادند

  ٣٩..."خداست که زنده می کند و ميميراند. آرزوهای باطل را خدا حسرت دل آنان خواهد کرد
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آسيب و زيان سخت بشما نتوانند رسانيد مگر آنکه از نکوهش و ) جهودان دشمنان اسالم(هرگز "

آنها محکوم به . از اين پس هيچگاه منصور نخواهند بود... ياوه سرائی شما را اندکی بيازارند

  ٤٠."خواری و ذلت هستند

ر دجالب است که در اين آيه ها هرجا که مسلمانان مانند جنگ ب         

ا بوده و هرجا که شکست ميخورند تقصير خود پيروز می شده اند خواست خد

 .آنان بوده است

  بني نضير

 اراضي و اموال يهوديان مجددا بدست نماينده خدا  غصب مي شود

محمد که اکنون در مدينه، با تکيه به نيروی مسلح خود، به نيروی زورگو و 

نه ستمگری تبديل شده، و هيچ  چيز نميتواند او را از پيشبرد مطامع زورگويا

، اينبار قصد چپاول بنی نضير، َقيُنقاعاش باز دارد، پس از غارت اموال بنی 

 ،بهانه او، اينبار، درخواست از بنی نضير. يکی ديگر از قبايل يهود را ميکند

همان قبيله ای که ابوسفيان در راه بازگشت از جنگ احد شب را به ميهمانی نزد 

دو قتلی است که به ناروا يکی از برای پرداخت خونبها برای آنان می ماند، 

  . ياران محمد انجام داده است

ماه پس از جنگ احد، به  ۴داستان از اينقرار است که محمد، در ماه صفر، 

نفره از  ۴٢از روسای اهل نجد، يک گروه " ابو َبراء عامر بن مالک"توصيه 

مانان ولی گروه مسل. مسلمانان را برای ترويج اسالم به آن منطقه ميفرستد

بالفاصله پس ازرسيدن به نجد، همگی بجز يک تن از آنها که قادر به فرار می 

فرد . يکی ديگر از روسای نجد کشته ميشوند" عامر بن الُطفيل"شود، بدست

دو تن از اعضای قبيله  ،بوده، در راه بازگشت" َعمرو بن ُاَميه"فراری که نامش 

محمد که . ی کشد٥ند ا وطئه کنندگانبنی عامر را به اشتباه و به ظن اينکه از ت

آن دو مرد، ناچار به پرداخت  با نقلیه بخاطر قرارداد دوستی با بنی عامر و ب
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، با گروهی از افراد خود نزد بنی نضير ميرود تا از باشد خون بها به آنان می

البته، معلوم نيست برای چه محمد انتظار دارد که بنی  .آنها سهم خون بها بگيرد

  خون بهای قتلی را که افراد وی مرتکب شده اند بپردازند؟ نضير 

در حالی  ٤١."چون ميان بنی عامر و بنی نضير پيمان بود"طبری می گويد

  . بنی نظير را موظف به پرداخت خون بها سازد اين که بنظر نمی آيد

با سيد، عليه السالم، ... قوم بنی نضير "ابن هشام علت را در اين ميداند که 

در پيمانی که ميان ايشان "و مقدسی نيز علت را در اين ميداند که  ٤٢"اشتندعهد د

و پيامبر بود چنين آمده بود که يکديگر را مددکاری و ياری و فرياد رسی کنند و 

که در اين موارد نيز معلوم نيست  ٤٣،"طرفين سختيهای يکديگر را متحمل شوند

مدينه؟ در پيمان مدينه آمده  منظور ابن هشام و مجلسی کدام پيمان است؟ پيمان

بنابراين، معلوم نيست چرا بنی ". هيچکس مسئول خطای متحد خود نيست"بود 

  .نظير بايد جور خطای ياران محمد را بکشد

بعالوه، طبق قرارداد مدينه هر قبيله ميبايست خون بهای خود را خود 

بنا بر رسوم  مهاجرين قريش"بپردازد، چنانکه در قرارداد نيز قيد شده بود که 

  و يهوديان مسئول مخارج خودند و " پردازند خونبها را در ميان خود میخويش 

  .مسلمانان نيز مخازج خود را خود ميپردازند

، غارت اموال، َقيُنقاعاما مهمتر از همه، با تجاوزات محمد به قبيله بنی 

 واداشتن شان به ترک ديار و  خانه و زندگی خود، و بعد ترور دلخراش،

از جانِب (، شاعر بنی نضير "کعب بن اشرف"ناجوانمردانه و جنايتکارانه 

، تاجر يهودی، و بدتر از همه، صدور فرمان قتل يهوديان، "ابو رافع"و ) یمادر

باز هم صحبت کردن از قرار داد و عهد، توسط راويان مسلمان، جز بی شرمی 

ال زور گويانه محمد، و بی پروائی خارق العاده در دروغگويی برای توجيه اعم
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بنابراين، اگر . کعب ابن اشرف شاعر بنی نضير بود. نيستبيانگر چيز ديگری 

کسی قرار بود به کسی سهم خون بها بدهد، اين محمد بود که ميبايست به بنی 

  . نضير خون بها ميداد

در توضيح علت در خواست   اسالمی  مورخين  بنابراين، خود تناقض گويی

ی نضير، چنانکه در باال مشاهده کرديم، دليل کافی بر بی پايه خون بها از بن

 آن می حقانيت بودن اين در خواست و ساختگی بودن علل ادعايی مسلمين برای

  . باشد

البته مورخين همگی ميگويند که سران بنی نضير پس از آنکه محمد از آنها 

ر منتظر آنان سهم خون بها ميخواهد، قبول کرده و از او ميخواهند که پشت د

ولی اکنون که محمد به يک باجگير گردن کلفت و بيرحم تبديل شده، چه . بماند

برای همين، هنگاميکه محمد و يارانش، منجمله . کسی ميتواند به او نه بگويد

که عليرغم واقعه مسجد، بخاطر نفوذش محمد با او  ُاَبّیابوبکر، عمر، علی و 

وچه کنار ديوار منتظر می نشينند، نضيريان هنوز محتاطانه رفتار می کند، در ک

خود همين نشان ميدهد که رابطه يهوديان با محمد، .  قصد کشتن وی را ميکنند

در اثر اعمال قانون شکنانه و خشونت آميز وی، از حالت عادی خارج شده و 

 وخيمتر از آن بوده  که قراردادی ميان او و ديگران، حتی اگر وجود هم می

نشانگر اين حقيقت بود که محمد، خود در ضمن، اين .  رجا مانده باشدداشته، پا ب

بدنبال اقدامات تروريستی و وحشتناکی که بر عليه يهوديان و ديگران مرتکب 

شده بود به چه نيروی تهديد کننده و ترسناکی تبديل شده بود که ديگر هيچکس 

  .در برابر او احساس امنيت نمی کرد

 َقيُنقاعميتوان گفت که در اينجا نيز مانند مورد بين  با توجه به اين عوامل 

حقيقت عبارت از اين بوده که محمد در پی چپاول بنی نضير مترصد يافتن بهانه 

می  ای بوده است که آنرا با به قتل رسيدن دو تن از اعضای بنی عامر بدست
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مانی با بدون هيچ دليلی از بنی نضير می خواهد که بخاطر هم پي ازاينرو،. آورد

سران بنی نضير نيز که درد و قصد . شوند وی او در پرداخت خون بها شريک

محمد را ميدانند بجای کلنجار رفتن با وی شور و مشورت در مورد درخواست 

   .ندريز وی را بهانه کرده طرح قتل او را می

بری ميگويد هنگاميكه محمد و يارانش در انتظار تصميم گيرى يهوديان در ط

: نضيريان با هم خلوت ميكنند و ميگويند"پشت به ديوار نشسته بودند آوچه 

ميتواند از بام اين خانه سنگى بيندازد و  آى.... هرگز اين مرد را چنين نمى يابيد

" عمرو بن جحش بن کعب"يکی از يهودان به نام . او را بكشد و ما را آسوده آند

  "زدمن اينکار می کنم و برفت که سنگ را بيندا: گفت

د        ت محم وم نيس ه، معل ه در البت ور  ک ه حض ته  آن جلس ه نداش  از  چگون

ای فتگوگ ردد  ه ع ميگ ا مطل ه      . آنه ه ب ی آنک زد و ب ر ميخي له ب ه بالفاص را ک چ

ب،    ه اينترتي در    از مهلکه  ديگران بگويد، صحنه را ترک می کند و ب الم ب جان س

رد ل او را   . ميب ه جبرئي ان لحظ ه در هم د ک ود او ميگوي ر  خ اجرا خب از اصل م

  . ميکند

ست ا ما ميدانيم که هر وقت محمد به جبرئيل متوسل می شود يا زمانی ولی     

ه که می خواهد خواستهای شخصی و نامشروعش را  از ديگران مخفی داشته ب

تواند جواب دهد با  حساب او بگذارد و يا گره پاسخ  به سئوالی را  که خود نمی

. توسل به اوباز نمايد  

ا را               ًا م بنابراين، پاسخ محمد نه تنها معضل ما را حل نميکند، بلکه اساس

ن ظن     هم به اصالت داستان توطئه يهوديان بر عليه او مظنون  ه اي می سازد، و ب

ًا ساختگی و صرفا     می اندازد که شايد داستان توطئه سوء قصد بجان محمد اساس

ه غيبت او و در ک     رای توجي ه نضيريان      پيش درآمدی ب ه ب رای حمل ه ای ب ل بهان
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ل   . وده استب ئله را نق َره  "اين مس و ُهَري د      " اب د می کن ز تايي روز ني . از حوادث آن

  :وی ميگويد

بيت "لذا ما با او رفتيم تا به . بطرف يهود برويم: ما در مسجد بوديم که پيغمبر خدا آمد و گفت"

به خدا تسليم ! ای جمع يهود: را صدا زد و گفت پيغمبر در آنجا ايستاد و آنها.  رسيديم" َالِمدَرس

. آنها گفتند، ای ابوالقاسم، پيام خدا را دادی! و شما در امان خواهيد بود) اسالم را بپذيريد(شويد 

. پيغمبر خدا سپس به آنها گفت، من همين را می خواهم؛ اسالم را بپذيريد و در امان خواهيد بود

آنگاه پيغمبر خدا به آنها گفت، من همين را می . ی ای ابوالقاسمآنها گفتند، تو پيام خود را داد

خواهم و برای بار سوم  کالمش را تکرار کرد و ادامه داد، بدانيد که زمين از آن خداست و من 

ميخواهم که شما را از اين خاک بيرون کنم، بنابراين هر کس از ميان شما که مالی دارد بايد آنرا 

  ٤٤."رت، بدانيد که اين زمين به خدا تعلق دارد و پيغمبرشبفروشد، در غير اينصو

حالت و اما . بنابراين، بنا به نقل ابوهريره اساسا داستان طور ديگری بوده        

ديگر ميتواند اين بوده باشد که محمد از رفتار يهوديان در نگاه داشتن وی در 

ترس جان خود، خارج از قلعه بجای دعوت دوستانه او به داخل مشکوک و از 

بی آنکه به ديگران بگويد، وبرای جلوگيری از عکس العمل و تحرکات انها که 

ميتوانسته باعث سر و صدا و مطلع شدن يهوديان از قصد فرار او گردد، به 

تنهائی محل را ترک کرده باشد، و بعد برای توجيه ترس و حساسيت بيش از 

جاع پرور عرب بدوی منجمله اندازه خود نسبت به حفظ جانش که در فرهنگ ش

پيروان محمد قابل قبول نبوده، داستان ساختگی توطئه بر عليه خود را جعل 

  . کرده باشد

خود ياران محمد نيز که از غيبت ناگهانی وی متعجب می شوند، پس از       

يا رسول اهللا، چه : "آنکه او را در مدينه می يابند، با تعجب از او سؤال می کنند

که او داستان " تاد که از پيش يهود بيرون آمدی و ما را خبر نکردی؟حالت اف

     .خبر آوردن جبرئيل را برا ی آنها بازگو می کند

  روحيه محتاط و محافظه که درست باشد،  در صورتی اين حادثه در ضمن      
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از اين واقعه، محمد، حاال   پس،ِ بهرحالِِ .ميسازد کارمحمد را در نزد ما برمال

بهانه خوبى براى غارت اموال بنى نضير پيدا آرده باز ميگردد و قلعه بنى  آه

  :طبرى ميگويد.  نضير را محاصره مي آند

سوى بنى نضير رفت آه در قلعه ها حصارى شدند و پيمبر   از آن پيمبر با ياران خويش  پس"

محمد، تو از تباهكارى بزنند و يهودان بانگ زدند آه اى   بگفت تا نخلهايشان را قطع آنند و آتش

  ٤٥"بريدن و سوزانيدن نخلها براى چيست؟  منع مى آردى و از تباه آاران عيب مى گرفتىِِِ،پس

  : ابن هشام نيز نقل می کند

  قلعه آواز می ) سر(و سيد عليه السالم، بفرمود تا آن درختهای خرما می بريدند، و ايشان از "... 

   ٤٦"ائی که فساد مکنيد و خود چرا می کنی؟دادند که يا محمد، تو ديگران می فرم

محمد بن "البته، محمد قبل از آنکه دست به محاصره بنی نضير بزند، توسط 

از قبيله اوس، متحد بنی نضير، برای آنها پيام ميدهد که ده روز وقت " َمسَلمه

دارند که اموال و سالحهای خود را بجا گذارده محل زندگی خود را برای هميشه 

  . ايندترک نم

جالب است که وقتی َمسَلمه پيام محمد را برای آنان می آورد، بنی نضيريان 

که متحد (هرگز فکر نمی کرديم يکی از مردم اوس "که باو اعتراض ميکنند که 

می ر جواِب او نيز د ."برای ما چنين پيامی بياورد) از من-بنی نضير بودند

، که اشاره به "از ميان برده استدلها دگرگون شده و اسالم پيمانها را : "گويد

چيزی که   ،زير پا گذاشته شدن قرارداد مدينه توسط محمد و از ميان رفتن آن

  . ، بوده استدر باال بآن اشاره شد

 ُاَبّیچرا که . دورزبهرحال بنی نضير از قبول درخواست محمد امتناع می 

از د که ما در کنار شمائيم و اگر يآنان پيغام ميفرستد که تسليم نشومخفيانه برای 

را آنها  ،در ضمن. همه شما را گردن ميزندبيرون بيائيد محمد قلعه های خود 

  قبيلهو  ديگر،   يهودی قريظه، قبيله   گويد که بنی میاميدوار می کند  و به آنها 
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حيی بن "بر اين اساس است که . پيوست ن، به آنها خواهندنا، متحد آ∗"غََطََفان"

سرکرده بنی نضير تصميم به مقاومت ميگيرد و برای محمد پيام " طباخ

  ". م، هر چه خواهی بکنيما محل خود را ترک نمی کن"ميفرستد که 

 وقتی مقاومت، روز  ١۵رتيب بنی نضير محاصره می شود، و پس از باين ت

از هيچ جا به آنان کمک نميرسد، براى حفظ علی رغم وعدۀ ُاَبّی و غطفان، که 

  :طبری می گويد.  نشان ناچار به تسليم می شوندجا

و چنان با فخر و ... وقتى نضيريان با زن و فرزند و مال مى رفتند دف و مزمار مى زدند "

يامين "مسلمان نشد مگر   از بنى نضير آس... نظير آن نديده بود  فرازى مى رفتند آه آس گردن

  ٤٧."و اموالشان محفوظ ماندآه مسلمان شدند " ابوسعدبن َوَهب"بن ُعَمير و 

وی داشتند، قبل از رفتن  های گری ستم از محمد و  که حقیه آنان از نفرت ب
ها در آن می نهَ ای خود همه بدست خود خراب می کردند و درها می شکستند و رخه هنخا"

ند، هر بعد از آن، چون اينها کرده بود. از آن راحتی نبَود) را(کردند، از بهر آنکه تا مسلمانان 

و بعضی به . چهار پای که در قلعه بود برگرفتند و زن و فرزند در پيش کردند و بيرون آمدند

  ٤٨."خيبر رفتند و بعضی به شام، و آن جايگاه مقام کردند
ن و ناطبق اکثر روايات، اهل بنی نضير اجازه می يابند که تنها ز  

هر چند طبق . شد" يمبرمال و سالحشان از آن پ"شان را با خود ببرند و انفرزند

به هر سه نفرشان "برند، و به گفته ای محمد  روايتی اموالشان را نيز با خود می

هر کدام "، يا طبق گفته زهری به آنها اجازه داد که "يک شتر و يک مشک داد

  ٤٩".بار يک شتر ببرند اما سالح نبرند

آيه ای  چون در. با غارت بنی نضير، به ثروت محمد بازهم اضافه می شود

  برای بدست آوردن آنها جنگی   کسی  که خاطر اينه بدستور خدا همه غنائم را ب

                         
غطفان همان قبيله ايست كه محمد پس از جنگ بدر و قبل از محاطره بني قَنُقاع بروايتي آنان را بهمراه بني  ∗  

  .سليم مورد غارت قرار مي دهد
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  . نکرده است، به شخص خود اختصاص ميدهد

به رسم غنيمت باز داد متعلق به رسول است که ) يهودان بنی نضير(آنچه را خدا از مال آنها "

  ٥٠)."ار نبرد نکشيديدو آز" (شما سپاهيان اسالم بر آن هيچ اسب و استر نتاختيد 

شمشير  ٣۴٠کاله خُود، و  ۵٠عدد کت مردانه،  ۵٠در ميان غنائم ،  منجمله 

بعالوه،  زمينهای بنی نضير و . وجود داشت که همه آنها به محمد تعلق گرفت

جنگی بخاطر آنها رخ نداده  ،باقيمانده درختان خرما که چون مانند غنائم ديگر

پاه فاتح، تعلق ميگيرد که او داوطلبانه آنها را بود همگی به محمد، فرمانده س

ميان مهاجرين که اموال خود را در مکه بجا گذارده و منبع در آمدی نداشتند و 

البته، وی سهم خود را نيز از . چند نفر از مسلمانان غير مهاجر تقسيم می کند

ت جو زمينهای مزبور، و البته بهترين قطعات در ميان درختان نخل را که به کش

  . ٥١.اختصاص داشته اند، فراموش نمی کند

تدريچ که بر ثروت محمد افزوده می شود، تعداد زنان وی نيز فزونی ه ب

و اکنون " زينب بنت خزيمه"پس از جنگ احد، محمد چهارمين زن . ميگيرد

ساله و شوهرانشان در جنگهای بدر و  ٣٠را که هر دو " ام سلمه"پنجمين زن 

رونق ، به عقد خود در می آورد و زندگی فقيرانه اوليه اش احد کشته شده بودند

  . بيشتری می گيرد

و آواره کردن آنان خشم يهوديان و ديگر آعراب را بر " بنی نضير"غارت 

که از قتل کعب " ِسماک بن َخَرَشه"شعر شاعر يهود . عليه محمد بر می انگيزد

 و نفرت از محمد شمبن اشرف و اخراج بنی نضير برافروخته شده است، اين خ

  :را نشان ميدهد

  - و برای تو اين چيزی جز الف نيست -از وقتی الف زدی

  که کعب بن اشرف را به قتل رساندی،

  و آمدی و او را در سپيده دم کشتی،
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  هم او را که قادر به خيانت و پيوستن به دين زشت تو نبود،

  شايد که شبها و بخت ها برگردند

  ه به بنی نضير و اخراجشانوانتقام خود را برای حمل

  و انداختن درختان خرمايشان قبل از برداشت محصول 

  .گذارده ای، از تو بگيرند" درستی"و " عدالت"که نام آنرا 

  اگر من زنده بمانم، با نيزه های آماده 

  و شمشيرهای صيقل يافته

  . خواهند بود، به مالقات تو ميائيم يشانکه در دستان جنگجويان، حامی 

  .ا بهنگام رويارويی با دشمن، يک لحظه هم در کشتارشان ترديد نخواهند کردآنه

  .و يارانش در کنار مردم می ايستند) ابوسفيان(َسخر 

  او مانند شيِر کوِه ُترج که از آشيان خود دفاع می کند،

  هرگز بهنگام حمله بر دشمن دچار ضعف نمی گردد،

  ٥٢.طعمه اش را در هم ميکوبد، که با قامتی قدرتمند، صحرا فرزندو همچون 

آيه آنرا   ٢۴محمد برای توجيه عمل ستمگرانه خود سوره الحشر و تمام    

  .می آورد و اقدامات خود را مطابق خواست خدا قلمداد می کند

هر چه در زمين و آسمانهاست همه به تسبيح و ستايش يکتا خدای عالم که مقتدر و حکيم است  "

کافران اهل کتاب را برای اولين بار همگی را ) برای نصرت اسالم(اوست خدائی که .مشغولند

ترس افکند تا بدست خود و بدست ) از سپاه اسالم(و در دلشان ... از ديارشان بيرون کرد 

... ای هوشياران عالم از اين حادثه عبرت گيريد . مومنان خانه های خودشان را ويران کردند

ن بود که آنان با خدا و رسول سخت مخالفت و دشمنی کردند برای اي) آوارگی آنها از وطن(اين 

آنچه از درختان خرما را که در ديار يهود بريديد و آنچه را بر پا گذاشتيد همه به امر خدا و ... 

به ظاهر مسلمان (ای رسول ما آنانکه ... جهودان فاسق نابکار بود) و سرکوبی(برای خواری 

اهل کتاب که ) يهوِد(و همان ) دشمنان اسالم(که با برادرانشان با خدا نفاق ورزيدند نبينی) شده
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گويند اگر شما از ديارتان اخراج شديد البته ما هم به همراهی شما خارج ) در پيوسته(کافر شدند 

خواهيم شد و در راه حمايت شما از احدی اطاعت نخواهيم کرد و اگر مسلمانان با شما جنگ 

يهود (اگر آنها . نيم و خدا گواهی ميدهد که آنها محققا دروغ ميگويندکردند البته شما را مدد می ک

اخراج شدند هرگز منافقان با آنان خارج نمی شوند و اگر مسلمانان به جنگشان آيند ) از مدينه

اين مردم منافق در دلشان بسيار از شما بيشتر ترس دارند تا از ... هرگز ياريشان نمی کنند

شما آنها را ... بر جنگ بر شما جمع نمی شوند مگر در قريه محکم حصاريهودان از جبن ... خدا

در صورتيکه  دلهاشان سخت متفرق است زيرا آن قوم دارای فهم و . جمع و متفق می پنداريد

اين منافقين در َمَثل مانند شيطان اند که انسان را گفت به خدا کافر شو پس از آنکه . عقل نيستند

   ٥٣"شد آنگاه بدو گويد من از تو بيزارم  آدمی به طاعت او کافر

در اين آيه ها، او نه تنها سعی در توجيه اعمال تجاوزگرانه خود بر عليه 

مردم بيگناه بنی نضير ميکند، بلکه طبق معمول سرنوشت دردناک آنانرا   

به مجازات از جانب خدا در صورت عدم  آنانتهديد عبرت ديگران و وسيله 

  در ضمن او در اين آيه ها، برای قوت قلب مسلمانان،. ميدهدتسليم به خود قرار 

صری و ناپيگيری منافقين و ُاَبی ، سست عنبدرستی بر پراکندگی و ضعف يهود

  .  ، دست ميگذاردمتحد شوندکه نميتوانند بر عليه محمد 

در واقع نيز، همانطور که می بينيم، قبايل يهود، هر کدام، همينکه مورد 

ر ميگيرند، بجای متحد شدن با يکديگر و ساير مخالفين محمد، به حمله محمد قرا

. تنهائی در قلعه خود موضع گرفته پس از يک مقاومت اوليه تسليم وی می شوند

ليبراليسم جناح اصالح طلب تزلزل و همين پراکندگی يهود و مخالفين و منجمله 

سستی و وقت  که بجای متحد شدن بر عليه محمد، در مبارزه با او) منافقين(

گذرانی می کنند تا يکی يکی بدست او از ميان برداشته ميشوند، باعث قدرت 

  .يابی تدريجی محمد ميگردد

بعالوه، آيه آخر نشان ميدهد که اسطوره شيطان و مجازات انسان بخاطر 

وی به سرکشی بر عليه خدا، در واقعيت امر و همانطور  ۀبه وسوس گوش دادن

مذهبِی سرکشی  - به آن اشاره می کند، انعکاس اساطيری که محمد نيز به درستی
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انسان اوليه  بر عليه نظام ديکتاتوری فردی ، و روی گرداندن انسان ازخدا و 

گوش دادنش به   شيطان بوده است که ديگران را به مبارزه برای آزادی و 

  .  خدا تشويق می کرده استقدرت مطلقه و ديکتاتوری سرکشی بر عليه 

می رک د و اگر هم   در ابتدا درک نمی نمودند يانآنچه را که يهود بهرحال،

دند، يعنی ضرورت اتحاد با خود و نمو آن عمل نمیه کردند بطور جدی ب

به آنها  خود،تلخ زير فشار خود واقعيت،  ديگران بر عليه محمد را، سرانجام

ين گام در در جنگ خندق اول و در سال پنجم هجرتباين معنا که  .تحميل می کتد

 رديگمهم اما قبل از آن دو واقعه . راه متحد شدن بر عليه محمد را بر ميدارند

  . رخ ميدهد که الزم به يادآوری ميباشد

دوم بدر   غزوهيکسال پس از جنگ احد،  -در سال چهارم هجری اول اينکه 

ات هر چند بنا بر بعضی رواي. قول آنرا داده بود در نمی گيردابوسفيان با آنکه 

قرار نزديک هم گرد آمده در  در اطراف بدرمخالف در موعد مقرر  لشکردو 

ولی روايت طبری واقعی  .گردند ، ولی از جنگ احتراز کرده باز میمی گيرند

کشی در آن سال  لشکرگويد که ابوسفيان از  او می. رسد تر از بقيه بنظر می

، مواجه با نبود ترسيد بخاطر خشگسالی در آنسال منصرف می گردد، چون می

محمد نيز خوشحال از . علوفه برای چرای حيواناتش در اطراف محل اردو شود

اين واقعه، ولی بهرحال، برای آنکه گمان ترس از جنگ با قريش را از ميان 

ولی در واقع برای مبادله کاال در بازار  ،ببرد، افراد خود را ظاهرا برای جنگ

از چند روزی با سود زياد به مدينه باز برد و پس  ساليانه بدر به آنجا می

  . ميگردد

واقعه دوم اينکه در اين سال محمد دست به ششمين ازدواج خود، با زن 

  .ش زينب، ميزندا ناپسری
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  زينب

  و ازدواج رسوائي بر انگيز محمد با وي

محمد که بموازات افزايش قدرت و ثروت اش، روز بروز اشتهايش برای 

  . يش می يابد، بيشتر در اين مورد بی تابانه عمل ميکندلذت جويی از زنان افزا

چنانکه قبل از جنگ خندق، يکروز، وقتی برای ديدن زيد، نا پسريش، به خانه 

ميبيند و شيفته زيبائی او  در لباس بدن نمای خوداو ميرود، زن وی، زينب را، 

 محمد که دعوت زينب برای ورود به خانه را رد ميکند، در حال. ميگردد

تقديس پروردگار بزرگ را، تقديس خدايی که دلها را : "بازگشت زير لب ميگويد

زينب که سخنان محمد را می شنود، آنرا برای زيد بازگو می ". دگرگون می کند

  " زيد نيز به نزد محمد رفته به او ميگويد.  کند

نشدی، اگر زينب  ای پيمبر خدای شنيدم سوی خانه من رفته بودی پدر و مادرم فدايت چرا وارد"

  ٥٤."ترا به شگفتی آورده است من از او جدا می شوم

ولی  سرانجام وقتی که مقاومتش به پايان ميرسد، . البته، محمد قبول نمی کند

و پس از آنکه زيد نيز راه را برای وی هموار نموده، زينب را  طالق ميدهد، 

  .در يک موقعيت مناسب دست به عمل ميزند

با عايشه  سخن ميکرد، پيمبر را حالت وحی گرفت و چون به خود آمد  يک روز که پيمبر"

کی پيش زينب می رود و مژده ميدهد که خدا او را به زنی بمن داده است : خندان بود و می گفت

  ٥٥:"و اين آيه را می خواند

، امری طبيعی و بی تابی او در برابر زنانو نه ازدواج با زينب،  نه البته،

چرا که اگر فرض کنيم که زيد داوطلبانه از . در بر نداشت شکالیهيچگونه ا

زينب جدا شده و زينب نيز به ازدواج با محمد بی عالقه نبود، بنابراين همه چيز 

  . با رضايت طرفين انجام گرفته بود

  در اين بود از نظر جامعه آنروز عرب منجمله مسلمانان،  ولی اشکال مسئله
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دوم شرح داده شد، بر خالف يکی از رسوم همانطور که در فصل محمد، که 

، عروس خود، عمل عيت ازدواج با يکی از محارم جنسیمهم عرب يعنی ممنو

می کرد، و اين بهيچوجه برای اعراب و منجمله مسلمانان قابل قبول نبود، و 

جای رضايت کسی که در اين ميان وجه المصالحه قرار می گرفت، اينکه بديگر 

اين  ، يک عنصر خارجی و خيالی، مبنای مشروعيت داخواست خ ،يعنی زينب

  .  واقع می شدوصلت 

، به )يعنی زيد بن حارثه(و چون تو آنکس که خدايش نعمت اسالم بخشيد و تواش نعمت آزادی "

و آنچه در ) و طالقش مده(نصيحت  گفتی برو زنی را نگهدار که همسر تست و از خدا بترس 

اخت و تو از مخالفت و سرزنش خلق ترسيدی و از خدا دل پنهان ميداشتی خدا آشکار س

و طالقش (چون زيد از آن زن کام دل گرفت ) بدين غرض(سزاوارتر بود بترسی، پس ما هم 

او را به نکاح تو در آورديم تا بعد از اين مومنان در نکاح زنان پسر خوانده خود که از آنها ) داد

     ٥٦."گناهی نپندارند و فرمان خدای به انجام رسيد بر خويش حرج و) وطالق دادند(کامياب شدند 

جز گروه کوچکی از مسخ شده ترين پيروان ه از اينرو، اکنون برای همه ب

او، و حتی برای بسياری از کسانی که به پيامبری وی باور داشتند، مشاهده 

چنين مورد رسوا بر انگيزی که در آن محمد خدا و رابطه با او را با چنين 

وسيله رفع موانع جنسی خود قرار ميداد، شک برانگيز بود و در  صراحتی

قدرت محمد  بر ين وجود، هر چه کهبا ا. اصالت پيامبری وی ايجاد ترديد مينمود

، بيداری وجدان در ميان آنان می شداضافه و سهم مسلمانان ازغنائم جنگی 

  .           می شد ویبيشتر دور از صرفه و کمتر منجر به ارتداد و سرکشی بر عليه 

 های زياده روی محمد در آوردن آيهبرای همين، در حاليکه در مکه،  

کناره گيری مسلمانان و   ری بعضیمنجر به بيدا ،خرافی در جريان معراج

بودن   از جعلی واضح و روشنآيه ای چنين   از اسالم گشت، ولی اکنون،يشان 

  . از خواب بيدار نمی نمودبازی محمد با خدايش، هيچ مسلمان خفته ای را 

  مورد علت تضعيف تدريجی منافقين و جناح اصالح طلب که   در  همين امر
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افتضاحات جنگی و جنسی و اقدامات تجاوزگرانه محمد بر عليه يهوديان قاعدتا 

و  ،ولی ما ميبينيم. ميبايست بر نفوذ آنان در ميان مسلمانان  بيافزايد، صادق بود

، که بالعکس، با افزايش ديکتاتوری محمد و دستگاه خفقان و بعدا نيز خواهيم ديد

  .  سرکوب وی چگونه نفوذ منافقين در ميان مسلمانان روز بروز کاهش می يابد

  خندق جنگ 

 جان سالم بدر بردحيله گري  جنگي كه محمد از آن تنها با  

: ابن اسحاق ميگويد .در شوال سال پنجم  هجرت جنگ خندق رخ ميدهد

جنگ آن بود آه وقتى پيمبر يهودان بنى نضير را از ديارشان بيرون آرد سبب "

سالم بن ابى الحقيق "تنى چند از يهودان بنى نضير و بنى وائل و از جمله 

به مكه رفتند و آنها را به " ابو عمار وائلى"و " وائلى  بن َقيس ةَهوَذ"و " نضيرى

قرشيان به اين . ريشه او را بكنيم شماييم تا  ما با: جنگ با پيمبر خوانده و گفتند

آيا دين ما . شمااهل آتابيد واز موارد اختالف ما و محمد خبر داريد: يهودان گفتند

." دين شما بهتر است و شما به حق نزديكتريد: بهتر است يا دين او؟ يهودان گفتند

  :و خدا اين آيه را در بارة آنان نازل فرمود

مانى بهره اى به ايشان داده اند نمى بينى آه به بت و طغيانگر مگر آن آسان را آه از آتاب آس"

اينان همان آسانند آه خدا . گروند و در باره آافران گويند اين گروه از مومنان هدايت يافته ترند

مگر آنها را از اين . لعنتشان آرده و هر آه را خدا لعنت آند هرگز ياورى براى او نخواهى يافت

ه در آن صورت پوسته هسته خرمائى به مردم ندهند و يا به مردم نسبت به ُملك بهره اى هست آ

به ايشان داده حسد مى برند ؛ حقا آه ما خاندان ابراهيم را آتاب و   آنچه خدا از آرم خويش

  ٥٧."افروخته آتشى است  بس) آنها را(حكمت داديم و روى گردانيدند و جهنم 

ا پرست اند و را يهوديان آه خددر اينجا محمد اعتراض می کند آه اوال چ

از  بخاطر نجات خود: پاسخ روشن است . دگرونبه بت پرستان مى  دارای کتاب

براى همين است آه يهوديان بدرستی . و قتل و غارت هاى محمدی ها بر  گوش
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چون از آنها آمتر . بر حق تر از محمد و پيروانش ميدانندبهتر و بت پرستان را 

آزارشان به کسی ه اند و واقعا هم، آنها، در مقايسه با محمد، ظلم و بى عدالتى ديد

حقوق و آزاديهاى نمی رسيد، و ما هيچ اثر تاريخی نداريم که از تجاوز آنها به 

زن و فرزند و  يا حاکی از اين باشد که مانند مسلمانان و محمدد و خبر دهمردم 

  .  دنددا ميغارت و مورد دست درازی قرار اموال مردم را 

يهوديان را که آنان نيز مانند  ،با اينحال معلوم نيست آه چرا خداى محمد

و واقع شده مسلمانان از بندگان مومن وی بوده، و حداقل در اين مورد مظلوم 

حامی  ؟ جز اينکه اين خدا بايد  کند لعنت می ،کردند کمتر به ديگران ظلم  می

  ن؟ ظالمين و ستمگران باشد تا مظلومين و پامال شدگا

خدای يکتای محمد، چرا و چگونه در واقع نيز، ما در گذشته نشان داديم که 

همانطور که خود  گفته بود، قرار بود بيان سلطه اشرافيت عرب بر توده بدوی 

   .و سلطه عرب بر عجم باشد

و اما نکته جالب ديگر در اين آيه اينست که در آن، از نظر قرآن، يهوديان 

دگی کرده و خانه و زندگی شان توسط محمد و يارانش که قرنها در مدينه زن

و بر باد رفته بود، متهم می شوند که هسته خرمائی به مردم نميدهند، به صب غ

لک بهره ای ندارند، ولی مسلمانان که از ل مسلمانان حسد برده  و از اين ِماموا

ار محل ديگری آمده اموال و زن و فرزندان مردم را مورد حمله و تجاوز قر

داده، و زمينهای يهوديان را غصب کرده اند، صاحبان واقعی مدينه و مشمول 

همين سخنان بی پايه و ياوه به خودی خود و به تنهائی  ∗.کرم خدا قرار ميگيرند

ته محمد و خدای خود برای نشان دادن ماهيت غارت گرانه و ظالمانه دار و دس
                         

ائي خود را ذسال بعد عدالت ك 1400جالب است كه خداي محمد كه اين بال را به سر يهوديان مدينه مي آورد ∗
بار، آنان  اين ،هاي آنان توسط يهوديان با غصب زمين   د، ور مسلمانان خراب مي كنطين، و بر سبار در فلسن اي

    .نمايدمي  "بي بهره"از ملك خود  را 
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کافی و واف۟ به نظر می  فق و انصابرای هر آدم صاحب اندکی منط ساخته وی

  .رسد

از آنكه قريشيان پيشنهاد يهوديان را در اتحاد بر عليه محمد   بهرحال، پس 

و گفتند  خواندند پيغمبرخداقبيله غطفان رفتند و آنها را به جنگ   پيش"می پذيرند 

و قرشيان نيز همدلى مى آنند و مردم غطفان نيز دعوت يهودان  آه با آنها هستند

" بنی اشجع"و " ُمرًّه بنی "و " بنی َفزاره"از مردم غطفان طوايف ". فتندرا پذير

با افراد خود بهمراه ديگران راهی مدينه می شوند تا بيکباره و برای هميشه، 

  باين ترتيب، کار تدارک جنگ. نداز کنل محمد را از سر اعراب بکمشگره 

برای آن می  آغار می شود و دو طرف دست به کار گرد آوری نيروخندق 

   .شوند

. تن نميرود ٣٠٠٠نيرويی که محمد ميتواند در اين جنگ گرد آورد فراتر از 

در يک جنگ رو در رو تحت هيچ شرايطی نميتوانسته در برابر  چنين نيرويی

قريش و متحدين آن برای يک  ٥٨نفرِی ٢٠٠٠٠نفری و بروايتی ١٣٠٠٠نيروی 

، و ر می آمده که کار محمد تمام، بنظاز اينرو. لحظه هم  تاب تحمل بياورد

ظاهرا تنها يک معجزه ميتوانسته او را از چنين مهلکه غير قابل گريزی نجات 

  . بخشد

  نقشه جنگي هوشمندانه 

  مسلمانان
قبلی، شکست شکست بالفاصله پس از يک در جنگ خندق نيز از آنجا که 

ن خود را در مسلمانا ،در آنمانند جنگ بدر، ، و د، بودهمسلمانان در جنگ اح

هوش و فراست خود را در آن به نهايت  بناچار،معرض نابودی حتمی می بينند، 

حد اکثر  در امر نفرات برای جبران ضعف خودتا می شوند  واداربکار برده و 

آنچه که  در واقع نيز .خود بنمايندهره برداری را از عوامل طبيعی و پيرامونی ب
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ر جنگ خندق ميشود نه يک معجزه بلکه باعث نجات محمد از مهلکه نابودی د

 چيزرا ميتوان در دو اين عوامل . در خود جنگ بودند زمينیعوامل و علل 

که مسلمانان با بهره برداری از ای  يکی نقشه جنگی هوشمندانه: خالصه نمود

شرايط طبيعِی اطراف مدينه برای جبران ضعف کمی خود، بکار می برند و 

   .ی محمد در اواخر جنگديگری حيله گری و هوشمند

وشيده از پ های شرايط طبيعی، يعنی دشت ،در مورد اول يک عامل مهم

اين صخره ها در جنوب، غرب . بودصخره های پراکنده باقيمانده از آتش فشان 

و بخصوص حمله سوار آن  بطور طبيعی هجوم ناگهانی دشمن به و شرق مدينه

  . ردرا که خطرناکتر از همه بود، سد می ک نظام

بنابراين، تنها قسمت باز بروی دشمن، بخش شمالی مدينه بود که آنهم به 

که با تاکتيکهای جنگی پيشرفته ايرانيان آشنا بود،  توسط فارسی پيشنهاد سلمان 

   ٥٩.حفر يک خندق، در برابر هجوم دشمن محافظت می شود

ن جنگى بودآه سلمان در سلمان به پيمبر گفت آه خندق بزندو اين نخستي: محمدبن عمر ميگويد"

اى پيمبر بخدا ما در آشور پارسيان وقتى : آن حضور داشت و در اين هنگام آزاد بود و گفت

  ٦٠."محاصره مى شديم خندق مى زديم

البته، حفر خندق بعنوان وسيله دفاعی در عربستان، و برای نمونه در طائف 

چندانی نداشته و  با اينحال، در ميان اعراب عموميت. و يمن، بی سابقه نبود

بعالوه، همانطور که قبال نيز گفته . بهمين دليل نسبت به آن اطالع زيادی نداشتند

شد، جنگ در ميان اعراب، صرفنظر از علل و ضرورتهای مادی، در ضمن 

عرصه ای برای به نمايش گزاردن شجاعتها و دليری های آنها و دفاع از غرور 

از اينرو، اشکالی . وهين قرار گرفته شان بودو تعصبات قبيله اِی احتماال مورد ت

 ضعف و زبونی آنان  بخواهد نشاناز آرايش جنگی که حالت دفاعی داشته و 

   .رايج نبودچندان  لذا ناچاری، مقبوليت چندانی نداشته و، مگر از روی باشد
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 يورش ، جنگ رو در رو و بالواسطه، يعنیدر نتيجه، افتخارآميزترين جنگ

دشمن بود، جنگی که بيش از همه دليری و جسارت عرب بدوی را بی محابا به 

در اخالقيات بدوی، شکست و مرگ  شرافتمندانه در برابر . به نمايش می گذارد

خرد . زی زبونانه و حيله گرانه بوددشمن، واالتر و خردمندانه تر از پيرو

ر اخالقی بدوی، خردی اخالقی و شرافتمندانه و متفاوت از خرد حيله گرانه و غي

  . انسان متمدن بود

که همه، منجمله زنان و کودکان، و حتی خود محمد نيز  خندقبهرحال، کندن 

حتی اعضای قبيله بنی . در آن شرکت می کند، شش روز بطول می انجامد

قريظه، تنها قبيله از يهوديان که اتحاد خود با محمد را همچنان حفظ کرده بود، 

اين حال، تعادل قوا چنان بر ضد مسلمانان بود که در با . در آن شرکت می نمايند

بطوريکه بسياری فکر می . دل آنان بطور جدی ترس و ترديد بوجود می آيد

کنند که حتی کندن خندق نيز نميتواند آنانرا از مهلکه ای که در آن گرفتار آمده 

  . اند نجات دهد و در صدد ترک معرکه بر ميايند

ديگر شما را در مدينه جای  بيانقان دين گفتند ای يثرفکافران و منا و آنگاه طايفه ای از آن"

در آنحال، گروهی از . باز گرديد" به شهر و ديار خويش. که همه کشته خواهيد شد"ماندن نيست 

در . آنها برای رفتن از پيامبر اجازه خواسته ميگفتند خانه های ما ديوار و حفاظی ندارد

  ٦١."صودشان جز فرار از جبهه جنگ نبودصورتيکه دروغ ميگفتند و مق

را باال ببرد   محمد متوجه مى شود آه بايد آارى انجام دهد و روحيه افرادش

اطراف او  ،و گرنه ممکن است ترس و ترديد در ميان آنان گسترش يافته و همه

باين . از اينرو، مانند گذشته، دست به دامن خرافات می شود. را رها کنند

ان در حين کندن خندق به سنگ بزرگی بر ميخورند که صورت که مسلمان

از اينرو سلمان بنزد محمد آمده او را برای . شکستن آن غير ممکن می نمايد

در اين موقع محمد خود کلنگ را بدست . چاره جويی بر سر سنگ می برد

گرفته برای شکستن سنگ بر آن ميکوبد و از برخورد کلنگ و سنگ جرقه ای 
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و محمد از اين مسئله استفاده نموده و . در تاريکی شب ميدرخشدبر ميخيزد آه 

  : به مسلمانان روحيه باخته می گويد 

و مداين  ∗راست گفتيد وقتى ضربت اول را زدم و برقى آه شما ديديد پيدا شد قصرهاى حيره"

مى آسرى را ديدم آه گويى دندانهاى سگ بود و جبرئيل به من خبر داد آه امت من بر آن تسلط 

آنگاه ضربت دوم را زدم و برقى آه شما ديديد نمودار شد قصرهاى سرخ سرزمين روم را . يابند

. ديدم آه گويى دندانهاى سگ بود و جبرئيل به من خبر داد آه امت من بر آن تسلط مى يابند

را ديدم آه گويى  ∗آنگاه ضربت سوم را زدم و برقى آه شما ديديد نمودارشد و قصرهاى صنع

بشارت آه فيروز . اى سگ بود و جبرئيل به من خبر داد آه امت من بر آن تسلط مى يابندددانه

  ٦٢."مى شويد، بشارت آه فيروز مى شويد

  اين وعدة صدق است آه خدا پس: "مسلمانان خوشدل می شوند و می گويند

روز بعد، وقتی اين خبر برای تقويت روحيه ". از حصار وعده فيروزى مى دهد

منجمله جناح . يان آنان پخش می شود، بسياری آنرا نمی پذيرندمسلمانان م

مخالف محمد، منافقين، می گويند محمد ميخواهد با وعده هاى دروغ در دل شما 

شما آه در اينجا خندق ميكنيد و اجازه چند قدم آنطرف . اميد و آرزو بوجود آورد

ثرب قصرهاى تر رفتن برای قضاى حاجت را هم نداريد چگونه ميتوانيد در ي

  حيره و مدائن را ببينيد؟ 

مى گويد آه در . تعجب نمى آنيد آه سخن مى گويد و آرزومند مى آند و وعده نادرست مى دهد"

يثرب قصرهاى حيره  و مداين آسرى را مى بيند آه شما آنرا مى گشاييد، ولى شما خندق مى 

   ٦٣." آنيد و نمى توانيد به قضاى حاجت رويد

دن خندق در ميان اميد و ترس بپايان ميرسد و مسلمانان کار کن ،رانجامس

محمد، مقر فرماندهی . خود را برای دفاع از مدينه در آنسوی آن آماده می کنند

را در اين سوی خندق  اشو نيروهای " َسلع"خود را در همان نزديکی در کوه 

                         
حيره يکی ار مراکز مسيحی در شمال شبه جزيره عربستان بود که خانواده بنی لخم از قبيله  ∗

  .ثنوخ بر آن پادشاهی می کردند و زير نفوذ ساسانيان بود
  .نظور صنعا استم ∗
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بودند نيروی سيزده هزار نفری دشمن که ده هزار نفرشان از قريش . قرار ميدهد

در قسمت شمال و شمال شرقی مدينه مستقر می جداگانه نيز، در دو اردوگاه 

                         .            شوند

رای سه هفته متوالی مسلمانان در يک طرف خندق و قريش و متحدان آنها ب 

و مشاجره سياسی کرده،  ،رجز خوانی ،شعر خوانیطرف ديگر بر عليه هم  در

در چند مورد که تعدادی از قريش با اسبهای . کنند میپرتاب  ر تيربسوی يکديگ

خود بداخل خندق رانده قصد عبور از آنرا ميکنند، با سنگ باران دشمن که در 

های کنده شده در آنسوی خندق پنهان شده بودند مواجه شده،  ت تلی از خاکشپ

يک مورد که  در. بی نتيجه پس می نشينند و به محل اوليه خود باز ميگردند

تعدادی از آنها موفق به عبور از خندق و رساندن خود به آن سوی آن می شوند، 

با نيروی دفاعی مسلمانان مواجه شده، بعلت قلت نفرات شکست خورده به اين 

يکی از آنان که پيرمرد نود ساله ای بوده بدست . سوی خندق رانده می شوند

م بازگشت در داخل خندق گير افتاده علی کشته می شود و فرد ديگری نيز بهنگا

  . زير سنگ باران مسلمانان بقتل ميرسد

در همين واقعه است که عمر با برادر خود که از مهاجمين بوده و موفق به 

ولی از قتل وی، بخاطر قولی که . عبور از خندق می شود روبرو می گردد

د، خوداری می بخود داده بوده است که دستش را به خون هيچ قريشی آلوده نکن

آيا عمر اين قول را بخود از روی عاقبت انديشی منفعت طلبانه و برای  ٦٤.کند

يا از  ؟داده بوده استاينکه اگر احتماال قريشيان پيروز شدند جانش در امان بماند 

  .روی غيرت و تعصب قبيله ای؟ ما نميدانيم

 جنگ و گريزهای پراکنده در دو طرف خندق برای سهدر هر صورت،  

کشته از مسلمانان و سه کشته از متحدين، بی آنکه   ۵با بر جا گذاشتن  و هفته

اين ترتيب، تاکتيک جنگی خندق به ه ب ، وابدي ، ادامه میحاصل آيدنتيجه ای 
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چنانکه در . فظت می کندابهترين وجه از مسلمانان در برابر نيروی دشمن مح

  :مورد آن شاعر عرب چنين می گويد

  خندقی که دست به دامنش شدند نبود،اگر بخاطر اين 

  آنها را از صفحه زمين پاک کرده بوديم،

  ولی خندق، آنجا، در مقابل آنها بود و آنها،

      ٦٥.در وحشت از ما، دزدانه پشت آن اين سوی و آنسو ميرفتند

در چنين شرايطی، وقتی که تالش برای عبور از خندق بی حاصل مانده و 

، به بن بست ميرسد، تالش طرفين متوجه سمت پيشبرد جنگ  از طريق جنگ

  . ديگر جبهه ميشود

  بني قريظه

  و فريب دردناك آن در جنگ 
حيله ايست که وی  ،همانطور که گفته شد عامل ديگر نجات محمد از نابودی

بنی قريظه حلقه ضعيف جبهه مسلمانان را . در مورد بنی قريظه بکار ميبرد

فتيم اين تنها قبيله از يهوديان در مدينه بود که همانطور که گ. تشکيل ميداده است

همچنان، با همه ترورها و  قتل و غارتهای عهد شکنانه ای که محمد از يهوديان 

بعمل آورده بود، همچنان در کنار محمد باقی مانده بود و از اينرو، هر دم امکان 

ق می افتاد چنين چيزی اگر اتفا. داشت که از محمد جدا شده به يهوديان بپيوندد

چرا که  عالوه بر از دست دادن يک . برای محمد يک مصيبت جبران ناپذير بود

در خط دفاعی اش نيز به نحو خطرناکی شکاف متفق در شرايط ضعف قوا ، 

در خط دفاعی مسلمانان محل حساسی را اشغال چرا که بنی قريظه . می افتاد

رست در پشت  سر د ، يعنیمدينه یبنی قريظه در جنوب شرق. کرده بود

از اينرو، در صورت تغيير جبهه . خندق قرار داشتو در طرف شرق  ،مدافعين

و پيوستن به مهاجمين ميتوانست مدافعين مدينه را در اين سوی خندق از پشت 
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مورد حمله قرار داده، تمام خط دفاعی مدينه را در هم ريخته، راه حمله به آنرا 

  . باز نمايد

که کامال به اين نکته واقف    نيز وی   متحدين و  يان از طرف ديگر، ابو سف

و از امکان گذشتن از خندق نا اميد شده بودند، نيروی خود را متوجه جلب 

، رئيس بنی نضير را برای ُحیَّ بن أخَطب"ابوقريظه به جناح خود می کنند، و 

  . فرستند می" کعب بن اسد قرظی"جلب بنی قريظه به بسراغ رئيس آن 

ماند و برای عقد قرارداد صلح با  ی ديگر، محمد نيز بيکار نمیاز سو

فرستد، و با وعده دادن يک سوم  غطفان مخفيانه فرستاده ای را نزد آنان می

ولی قبايل اوس و . ميگردد هاآنان، موفق به جلب نظر آنه محصول مدينه ب

يان صلح م که حاضر به چشم پوشی از يک سوم محصول خود نبودند، با َخزَرج

رئيس قبيله اوس " سعد بن معاذ"بطوری که . می نمايندمحمد و غطفان مخالفت 

  . قراد داد صلح را پاره پاره می کند

از طرفی کعب که در ابتدا حاضر به شکستن پيمان اتحاد خود با محمد نبوده 

می  قريشحاضر به پيوستن به " ُحیَّ بن أخَطب"است، سرانجام به اصرار 

ب، بزرگترين ضربه ممکن به محمد وارد می آيد، و بدنبال آن، باين ترتي. گردد

هر کس در صدد بيرون . ترس و ترديد در ميان مسلمانان به اوج خود ميرسد

  : معتب بن قشير می گويد. "کشيدن خود از مهلکه ميشود

محمد به ما وعده می دهد که گنجهای کسری و قيصر را می خوريم اما به قضای حاجت نمی "

ای پيمبر، خانه های : "در حضور مردان قوم خويش می گويد" اوس بن قيظی"و ". م رفتتواني

                                               ٦٦".ما بی حفاظ است اجازه بده سوی محله خويش رويم که بيرون مدينه است

ديگر به سختى از او فرمان د آه افراد محمد شو ی میحراناوضاع چنان ب

بطوريکه محمد ناچار می شود برای حفظ اطاعت و ديسيپلين نظامی و . ميبرند
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آنانرا آيه زير ، با آوردن جلوگيری از  بی احترامی به خود متوسل به خدا شده

  .  تهديد می کند

صدا کردن (کردن او را مانند ندای بين يکديگر) از من- صدا(ندا   و  رسول  دعای  ای مومنان"

خدا به حال آنانکه برای سرپيچی از ... بدون حفظ ادب مقام رسالت قرار ندهيد) از من- همديگر

پس کسانيکه امر خدا را مخالفت ميکنند . حکمش بيکديگر پناه برده رخ پنهان می دارند آگاه است

  ٦٧."شوندبترسند که مبادا به فتنه بزرگ يا غذاب دردناک ديگر مانند قتل و اسارت گرفتار 

اوضاع نداشته، متوسل به در اين زمان محمد که هيچ اميدی به غلبه بر 

شده برای شکاف انداختن ميان متحدين دست به حيله شگفت فريب دشمن 

را آه از دوستان " نعيم بن مسعود اشجعى"باين ترتيب آه . انگيزی ميزند

و بنى غطفان   قريش": يهوديان بنى قريظه بود نزد آنان ميفرستد تا به آنها بگويد

و غطفان   ِشما نيز با آنها همدست شده ايد اما قريش ،ندبراى جنگ محمد آمده ا

شهر شهر شماست و اينجا مال و زن و فرزند داريد و به جاى . مانند شما نيستند

و غطفان جاى ديگر   ولى مال و زن و فرزند و ديار قريش. ديگر رفتن نتوانيد

اگر غنيمتى به آف آرند بگيرند و اگر آار صورت است و چون شما نيستند، 

روند و شما را در اينجا با اين مرد واگذارند آه به   ديگر گيرد به ديار خويش

همراه قرشيان و غطفان جنگ نكنيد تا تنى چند   تنهايى تاب مقاومت او نداريد پس

نگ از سران آنها را گروگان بگيريد و مطمئن شويد آه همراه شما با محمد ج

  ".  ميكنند تا او را از ميان بردارند

و مردم غطفان ميفرستد تا به آنها هم  بگويد چه   بعد نعيم را نزد قريش

او   پيش  گروه يهودان از شكستن پيمان محمد پشيمان شده اندو آس"نشسته ايد آه 

و غطفان را بگيريم و به تو   اگرگروهى ازسران قريش. فرستاده اند آه پشيمانيم

مى م آه گردنشان را بزنى و همراه تو با بقيه آنها جنگ آنيم از ما راضى دهي

فرستادند و از شما   بنابراين اگر يهودان آس  آرى آه   داده  پيغام  محمد شوى؟ 

  ." گروگان خواستند حتى يك گروگان ندهيد
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و غطفان نزد بنى   در همين زمان در شب شنبه از ماه شوال سران قريش

يفرستند آه چون اينجا محل اقامت ما نيست و چهارپايان ما در حال م  قريظه آس

يهودان بنى . تلف شدن اند براى جنگ و يكسره آردن آار محمد آماده شويد

قريظه نيز پاسخ ميدهند آه اوال رسم شان نيست آه روز شنبه دست به آارى 

. سره ميشودزنند و ثانيا خواستار چند گروگانند تا مطمئن شوند آه آار محمد يك

رويد و ما را با   اگر جنگ سخت شود سوى ديار خويش"زيرا بيم آن دارند آه 

  ." اين مرد واگذاريد آه تاب مقاومت وى نداريم 

وقتى آه فرستادگان پاسخ قريظيان را نزد قريشيان و سران غطفان آوردند 

بنى   پيش  آنچه نعيم بن مسعود مى گفت راست بود، آس: " آنها با خود گفتند

قريظه فرستيد و بگوييد به خدا يك گروگان به شما ندهيم اگر سر جنگ داريد 

قريظيان نيز با شنيدن اين پاسخ مطمئن شدند آه سخن نعيم ". بياييدو جنگ آنيد

و غطفان درست بوده است و به اين ترتيب اتحاد ميان بنى   در مورد قريش

به نفع محمد بهم  قريظه از يكطرف و قريشيان و غطفان از طرف ديگر

  .ميخورد

پيروزی در جبهه مسلمانان، هرچند بهم خوردن اتحاد بنی قريظه با قريشيان 

نجات می دهد، سر حمله از پشت از خطرموقتا محمد را بزدگی محسوب شده و 

 ١٣با اينحال، هنوز نميتواند روحيه پائين مسلمانان را که با ادامه تهديد نيروی 

داستانی که حذيفه از . به آينده خود ندارند، تغييربدهدهزار نفری دشمن اميدی 

حال و احوال محمد و مسلمين نقل  ميکند بقدر کافی گويای اوضاع و احوال در 

  : وی ميگويد. جبهه آنان است

آى مى : ما در خندق با پيمبر بوديم و پاسى از شب را نماز آرد آنگاه به ما نگريست و گفت "

از آن   پس. بر نخواست  ميكند و باز گردد و خدا او را بهشتى آند؟ و آسرود ببيند قوم دشمن چه 

  پيمبر خدا پاسى از شب را به نماز گذرانيد و باز سوى ما نگريست و همان سخنان گفت و آس

آى مى : و باز پاسى از شب را به نماز گذرانيد و سوى ما نگريست و گفت . از جا بر نخاست 
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ى آنند و باز گردد؟  بدينسان از بازگشت او خبر مى داد و من از خدا رود ببيند قوم دشمن چه م

و گرسنگى و   از جماعت برنخاست آه ترس  بخواهم آه او را در بهشت رفيق من آند؟ و آس

  ٦٨."بر نخاست پيمبر مرا بخواند آه جز برخاستن چاره نبود  و چون آس. سرما سخت بود

ن با وضعيت مسلمين قابل مقايسه آنا وضعيت   هرچند در جبهه قريش نيز، 

نيست، ولی اوضاع آنان نيز، با گذشت نزديک به يکماه از محاصره بی نتيجه 

از يک طرف ، محاصره مدينه زمانی رخ داده بود . بودمدينه، چندان مناسب ن

بنابراين، در . که قبال اهل مدينه محصول خود را درو و به داخل برده بودند

ار کمی غذا برای ادامه مقاومت داشتند، محاصره کنندگان حاليکه آنها هنوز مقد

که خود را برای يک حمله برق اسا و يک پيروزی سريع سازمان داده بودند، 

اکنون که محاصره بطول کشيده و منابع غذايی آنها رو به پايان رسيده بود، 

ل می کبخصوص برای تامين علوفه اسبان و شتران خويش بتدريج دچار مش

خرين اميد آنها به رفع بن بست آبخصوص که عدم همکاری بنی قريظه، . شدند

و زمينه را برای آغاز زمزمه های بازگشت در   برده بودجنگ را نيز از ميان 

  . فراهم نموده بودميان آنان 

اما آنچه که اين زمزمه ها را به تصميم قطعی به ترک محاصره و باز گشت 

که ديگهاى غذا  بودطوفان و صاعقه شديدی به سرزمين های خود تبديل ميکند، 

و خيمه هاى آنان  را  در هم ريخته، بهمراه سرمای زمستان، باقی ماندن در آنجا 

باين ترتيب است که ابوسفيان فرمان حرکت داده .  را دشوارتر از گذشته می کند

  :و رو به ديگران ميگويد

نه . از اين باد بليه ای داريم که می بينيدای گروه قرشيان به خدا اينجا اقامتگاه شما نيست و "

ريگ به جا می ماند و نه آتش می سوزد و نه خيمه به پا می ماند، حرکت کنيد که من نيز حرکت 

   ٦٩."می کنم

يکبار ديگر در مبارزه با محمد از خود ناپيگيری  يانباين ترتيب، قريش

برای يکسره  کهرا  بخرج داده صحنه نبرد را ترک ميکنند و فرصت گرانبهائی
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و بالعکس، محمد بخاطر پيگيری . داشتند رها ميکنند اختيارکردن کار محمد در 

اتخاذ تاکتيک درست ولی در اصل بخاطر ناپيگيری قريش و  مقاومت و همچنين

  . مخالفين خود از نابودی کامل نجات يافته، جان سالم بدر می برد

اب و دشمنان وی پيروزی محمد در جنگ خندق يک چيز را برای اعر 

اينکه محمد عالوه بر اينکه يک نيروی مزاحم برای زندگی . محرز می کند

 مشگلی صلح آميز قبايل و مردم منطقه و امنيت راههای تجاری است، بعالوه، 

ر کشی کلش. از ميان برداشتباز کرده است که نميتوان آنرا به آسانی از سر 

کشی از نوع خود  لشکربزرگترين قريش، غطفان و يهود بر عليه وی از جمله 

با اينحال، در شرايطی که نابودی محمد بدست چنين ارتشی برای همه مسلم . بود

اکنون محمد با اطمينان بيشتری . بود، اين نيرو نتوانست کاری از پيش ببرد

ميتوانست بر اين ادعای خود که حمايت خدا را در پشت سر خود دارد پا فشرده، 

باين ترتيب . پيروان خود را به جنگ بر عليه ديگران بکشاندبا جسارت بيشتری 

و متحدين آن، فرمان حرکت  ياناست که وی بالفاصله پس از عقب نشينی قريش

  . بسوی بنی قريظه را صادر می کند

  قتل عام هولناك بني قريظه

  بدست محمد

محمد که ميداند مکيان و غطفان که بتازگی از جنگ طوالنی و خسته کننده  

خندق بازگشته اند، بدشواری ممکن است به جنگ ديگری تن داده به ياری بنی 

قريضه بيايند، فرصت را از دست نداده  و بالفاصله مسلمانان را برای حمله به 

ولی در ضمن از آنجا که ميداند  مسلمانان ممکن است . بنی قريظه فرا می خواند

ی ُقَريَظه و درگيری مجدد خسته از يک محاصره طوالنی، حاضر به حمله به بن

در جنگ بالفاصله ديگری نباشند، با حيله گری پای جبرئيل را بميان کشيده به 

  گويد که  حکم حمله به بنی قريظه توسط جبرئيل از جانب خدا آمده  مسلمانان می
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  .است

مد و روز ديگر که لشکر قريش و غطفان بهزيمت رفته بودند و پيغمبر عليه السالم باِز مدينه آ"

سالح از خود باز کرد و بنشست، و لشکر اسالم سالح از خود باز کردند وبنهادند، چون وقت 

نماز پيشين بود، جبرئيل، عليه السالم، بيامد و عمامه ای از ِاسَتبَرق در سر داشت و بر اََسَتری 

الح بنهادی يا محمد، س: خنگ نشسته بود و قطيفه ديباج بر افگنده بود، بيامد و سالم کرد و گفت

و ما، که جمع فريشتگانيم، هنوز از بهر دشمنان تو سالح ننهاده ايم و اين ساعت از طلب ايشان 

می آييم، تو چرا سالح بگشودی؟ زود زود برخيز که حق سبحانه و تعالی ترا می فرمايد که 

نمودند و سالح در بند و بجنگ يهود بنی قريظه رو، از بهر آنکه عهد تو بشکستند و مخالفت تو 

  که زلزله در قلعه ايشان افگنم و گوشکهای   ميروم  پيش  از  لشکر بر سر تو آورده اند، و من

  ٧٠." ايشان بجنبانم

آماده  آيد، نه تنها مسلمانان بالفاصله محاسبه محمد درست از آب در می

جنگ می شوند، مکيان نيز، هر چند دلگير از بی وفائی قريظيان، ولی بيشتر از 

که در گذشته نيز بارها شاهد آن بوديم، دست روی  -ستی و ناپيگيريشانروی س

  . دست گذارده هيچ عکس العملی در دفاع از آنان بخرج نميدهند

محمد که قبال علی را با سپاهيان به سوی قلعه های بنی قريظه فرستاده است 

از اينجا سئوال می کند که آيا کسی را نديده اند که "  بنی غنم"در راه از مردم 

از اينجا گذشت که بر " بن خليفه کلبی ةدخي"آری، : "بگذرد؟ و آنها پاسخ ميدهند

و محمد که در عوام ". استری سپيد بود که زين داشت و قطيفه ديبا بر زين بود

نميکند، با  همفريبی ها و جعل سازی های خود، ديگر حتی رعايت ظاهر را 

بود که از اينجا می " ن دخيه کلبیاي"آنکه مردم مشخصًا باو می گويند که 

اين جبرئيل بود، او را سوی : "با اينحال بخود جرأت ميدهد که بگويد گذشت،

  ٧١".بنی قريظه فرستاده اند تا حصارهايشان را بلرزاند و ترس در دلشان بيافکند

محمد، هنگاميکه به پای قلعه های بنی قريظه ميرسد، با چنان کلماتی 

  او رو . نت قرار ميدهد که خود مسلمانان به تعجب می افتنديهوديان را مورد اها
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  : به قلعه های يهوديان کرده ميگويد

  باو و مسلمانان ." بر شما فرود آورد  اي همسنگان بوزينه، خدا خوارتان آرد و عذاب خويش"

 ٧٢.اى ابوالقاسم تو که ناسزا گو نبودی"  :می گويند

رئيس  "کعب بن اسد"ند تا اينکه  روز يهوديان را محاصره می ک ٢۵محمد 

  : بنی قريظه يهوديان را جمع کرده به آنها ميگويد

اى گروه يهودان خداى آار شما را چنان آرده آه مى بينيد، اآنون چند چيز به شما عرضه "

يكى اينكه پيرو اين مرد شويم و : بگو چيست؟ گفت: گفتند. ميكنم هرآدام را مى خواهيد بر گزينيد

گونه جان و مال و زن و  بدين... آنيم آه معلوم داشته ايد آه او پيمبر فرستاده خداست تصديق او

: گفت. هرگز از دين تورات نگرديم و دينى به جاى آن نگيريم: گفتند. فرزندتان محفوظ مى ماند

را بكشيم و چيزى آه در خور اعتنا باشد   اگر اين آار نمى آنيد بياييد زنان و فرزندان خويش

سر نگذاريم و شمشير بكشيم و سوى محمد و ياران او رويم تا خدا ميان ما و محمد داورى  پشت

آند، اگر هالك شديم چيزى به جا نگذاشته ايم آه بر آن بيمناك باشيم و اگر فيروز شديم زن و 

نكار اگر اي: از آنها زندگى به چه آار آيد؟ گفت  اگر اينان را بكشيم پس: گفتند. فرزند توانيم يافت

پايين . را نيز نمى آنيد اآنون شب شنبه است ومحمد و ياران وى از طرف ما نگرانى ندارند

حرمت شنبه را بشكنيم و آارى : گفتند. دست يابيم  رويم شايد به غافلگيرى بر محمد و يارانش

  هيچيك از شما در همه عمر يك روز دورانديش: آنيم آه گذشتگان آرده اند و مسخ شده اند؟ گفت

     ٧٣ ."نبوده ايد

آنگاه قريظيان از محمد مى خواهند آه ابولبابه را آه يهودى ولى از قبيله 

محمد ابولبابه را نزد  . و متحد محمد بوده براى مشورت نزد آنها بفرستد  اوس

مرد و زن و آودك بسوى او "طبری می گويد با ديدن او . قريظيان مى فرستد

آنگاه مردم از او   ."بولبابه بر حالشان رقت آورددويدند و گريه آغاز آردند آه ا

و " آرى:"گفت" اى ابولبابه به نظر تو به حكم محمد تسليم شويم؟:"پرسيدند

  ."دست به گلو اشاره آرد، يعنى حكم وى آشتن است"

تسليم محمد  است  بهتر  آه  ميرساند  آنها  به اين ترتيب، ابولبابه با اشاره به

و بعد وقتی که از عمل خود، يعنی از . نها را خواهد آشتنشوند چون او همه آ
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اينکه بر خالف ميل محمد قريظيان را تشويق به مقاومت کرده، پشيمان می 

که اکنون قدرت مطلقه شخصی اش او را شود، از فرط وحشت از انتقام محمد، 

و براى مصون  ی ترسناک و بيرحم تبديل کرده است،به موجوددر نظر ديگران 

ن از خشم  وی  به مسجد رفته خود را به يكى از ستون هاى آن مى بندد و ماند

نذر ميكند آه اگر محمد او را ببخشد ديگر هرگز پا به سرزمين بنى قريظه 

آورد  یمسرانجام، محمد آه مصلحت نميداند او را مجازات آند آيه اى . نگذارد

    . وى بازگردد مبنى بر اينكه خدا توبه او را پذيرفت و او ميتواند نزد

از سوی ديگز، قريظيان که در نتبجه ساده انديشی و اعتماد ساده لوحانه شان 

به محمد و انفعال و سستی خودشان به چنان وضعی افتاده اند که اکنون نه راه 

لى آه کپس دارند و نه راه پيش، واقعا نميدانند چگونه گريبان خود را از مش

ز يكطرف آنها نمى خواهند به فرد خون آشام و ا. شده اند رها سازند  دچار آن

حيله گرى آه همه جا يهوديان را غارت آرده، فريب داده و از هستى انداخته و 

آنند، و از طرف ديگر ميدانند آه هر نوع مقاومتى نه   آواره بيابان نموده سازش

از تنها آنها را از اين وضع نجات نميدهد، بلکه به قيمت مرگ خود و دردناآتر 

 .و فرزندانشان تمام مى گردد آن بى خانمانى و بردگى تمام عمِر زن

تا قبل از آنکه ابو لبابه به آنها بفهماند که در صورت تسليم چه سرنوشتی 

خواهند داشت، ظاهرا، اينطور بنظرشان ميرسيد که بهترين راه حل آنست آه 

خود و خانواده شان  قاع از خير مال و اموال خود بگذرند و جانيُنمانند مردم َق

در اينصورت، نه با قبول اسالم و پيوستن به محمد به ورطه . را نجات دهند

مي افتادند و قاتالن آنها در آنار رار گرفتن خيانت به همنوعان يهودى خود و ق

.  خود را از دست ميدادند اننه آنكه با جنگ با محمد زندگى و مال و زن و فرزند

ابو لبابه، اين بهترين راه حلی بود که  به نظر آنها مى  تا لحظه شوِم مالقات با

ولى اآنون، و پس از دريافت پيام و۟ متوجه شده اند آه حتى اين راه حل . رسيد
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نيز توهمی بيش نبوده و حتی از روی وهم و خيال نيز نميتوانند دل به آن خوش 

  . کنند

آنها را داشت، و تنها  در مورد بنىَ قيَنقاع نيز محمد، در ابتدا، قصد قتل عام

بود آه محمد حاضر به قبول راه حل ميانى و چشم  ُاَبّیيان و َخزَرجزير فشار  

از اينرو، و به اميد اينكه شايد در مورد . پوشيدن از جان مردان بنى َقُينقاع گشت

محمد قرار گيرد، تصميم   مورد پذيرش ،آنها نيز همين راه حل کارگر واقع شده

  .  از قلعه و تن دادن به حكم وی مى گيرندبه فرود آمدن 

خوشبختانه همانطور که قريظيان پيش بينی کرده اميد بسته بودند، اوسيان 

يا رسول اهللا، بنی قريظه دوستان ما اند و "نزد محمد آمده اظهار ميدارند که 

اگر من " :آنوقت سيد، عليه السالم، گفت قوم اوس را که . ايشان را بما سپار

: ی قريظه به يکی از شما سپارم شما راضی باشيد يا نه؟ ايشان گفتندحکم بن

من حکم ايشان به سعد بن معاذ که مهتر شما است سپردم، و : پس گفت... بلی

ما : بعد از آن ايشان گفتند. آنچه وی حکم کند ما راضی شويم و کار ازان کنيم

  ". نيز راضی ايم

رفته سعد را که از جنگ خندق  باين ترتيب، چند تن از اوسيان به مدينه

  . مجروح و تحت مداوا بود برای قضاوت به محل می آورند

ايشان می پنداشتند که سعد بن معاذ جانب بنی قريظه نگاه دارد و روا ندارد که ايشان بقتل "

   ٧٤"آورند، از بهر آنکه ايشان با قوم سعد بن معاذ دوستی ديرينه داشتند

  : ه باو می گفتنداز اينرو، در بين را      

  نيكى آن آه پيمبر اين آار را به تو واگذار آرد   ، با بستگان خويش)عاذسعدبن ُم(اى ابو عمرو "

   . ٧٥"تا به آنها نيكى آنى

از حس و قريظيان بی خبر از همه جا اوسيان برخالف  که اما محمد         

  می بانتخا حكميت را براى  کسیچه  دانست  مي و آگاه بود کامال  انتخاب خود
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چون سعد همينكه از دو طرف قول اطاعت از حكم خود را مى گيرد، در  ∗.آند 

  :فرومايگى و قساوت مى گويد کمال

   ٧٦."حكم من اينست آه مردان را بكشند و اموال تقسيم شود و زن و فرزند را اسير آنند"

  : ميگويد" َالُقَريظه ةعتيَّ"

ها ما را معاينه کردند، و هر که مو بر صورتش جوانه زده آن. من جزو اسرای بنی قريظه بودم"

 جمله آنانی بودم که مو بر صورت من از. کشتند، و بقيه را نگهداشتند) بعنوان فرد بالغ(بود 

  ٧٧."ندنداشت

بنابراين، وقتی معاذ حکم به قتل همه مردان ميدهد، بسياری از پسرکان   

  .معصوم و جوان نيز در بين آنها بوده اند

  :ابن اسحاق ميگويد

بنى "آنگاه يهودان را از قلعه ها فرود آوردند و پيمبر آنها را در خانه دختر حارث يكى از زنان "

از آن به بازار مدينه آه هم اآنون به جاست رفت و گفت تا چند گودال   آرد، پس  محبوس" نجار

شمار يهودان ششصد يا هفتصد  .بكندند و يهودان را بياوردند و در آن گودالها گردنشان را بزدند

   ٧٨." بود و آنكه بيشتر گويدهشتصد تا نهصد گويد

طبری می ٧٩.ها همه توسط علی و زبير در برابر خود محمد زده شدند گردن

   :گويد

  ٨٠."پيمبر گفته بود هر کس از آنها را که بالغ شده بود بکشند"

کنون آسى در به اينترتيب است آه آثيف ترين و زشت ترين جنايتى آه تا  

انجام  ت محمد، علی و زبير و يارانشعربستان نظير آنرا نديده و نشنيده بود، بدس

هم که در  همه جا ميکوشد  " ِاِون کاِرن آرمسترانگ"تا جائی که حتی . می گيرد

  زشت و شرم آور محمد را توجيه نمايد، از واقعه بنی  اعمال   تا  به هر دری بزند

                         
حكم تو ": در ابراز رضايت از حكم وي مي گويد محمد پس از آنكه سعد حكم خود را مي كند مي گويد، طبري∗ 

     1088طبري، جلد سوم، فارسي، ص . "در بارة يهودان همان است كه خدا از فراز هفت آسمان مي كند
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  :اظهار ميدارد قريظه بر آشفته شده و

  ميان اين داستان و بيرحمی های نازی ها بتوان فرقی گذارد و اين   غير ممکن است که احتماال "

      ٨١."بطور اجتناب ناپذير و بی برو برگردی، باعث دوری مردم از محمد ميگردد
  

بهرحال، اين سرنوشت تاسف آور گروهى انسانهاى بى گناه و صلح طلب است     

آنكه بهر درى ميزنند تا راهى براى احتراز از جنگ و خشونت بيابند  آه با وجود

و به زندگى صلح جويانه خود ادامه دهند، سرانجام، گرفتار همان سرنوشتى مى 

  .شوند آه با تمام نيرو سعى در احتراز از آن داشته اند

نحوه قتل عام قريظيان، باين طريق بوده است که آنان را از محلی که 

ده بودند، يك به يك، بدون آنکه اجازه دهند از سرنوشتی که در محبوس کر

انتظارشان بوده خبر دار شوند، خارج ساخته و بر سر گودالی که برای اين 

  . ان جدا می سازندتنشسر از  ،منظور کنده بودند

قوم بنى قريظه را   رئيس" آعب بن اسد"گويد وقتى آه  از جمله طبرى مي

  : و سئوال ميکنندميبردند، يهوديان از ا

  " پنداری با ما چه ميكنند؟"

  :و او جواب می دهد

در هيچ جا فهم نداريد مگر نمى بينيد آه هر آه را مى برند بر نمى گردد؟ به خدا ما را مى "

  ∗."آشند

                         
، م واقعي يعني اسالم ناب محمدي تفاوتي وجود داردكساني كه فكر مي كنند، ميان بنيادگرايان اسالمي و اسال ∗

در زندان اوين جمهوري  1367در سال  جريان قتل عام هولناك زندانيان سياسي درجالب است كه بدانند 
را اعدام كردند، درست مانند قتل عام قريظيان،  نفر رهزا ينكه به تنهائي چنداسالمي، در مدت كوتاهي 

ي سنت محمدي به آنها حتي نمي گفتند برا همين ي اعدام، يك به يك مي بردند، بنا برهنگاميكه زندانيان را برا
اعدامش   حكمچه منظوري آنها را ميبرند، يعني بر خالف كوچك ترين اصول انساني، محكوم را حتي از وقوف بر 

   . هم محروم مي كردند
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  حماسه هاي بني قريظه
 راژيكى بشمار ميآيد آه مايه نفرتواقعه بنى قريظه بى شك از جمله وقايع ت

بوده و خواهد بود، و لکه ننگ آن برای هميشه بر دامن اسالم و و شرم بشريت 

هر مسلمانی که با وجود اطالع از اين جنايات همچنان خود را مسلمان ميداند، 

اين واقعه هر چند بخاطر تسليم قريظيان حماسه نبود، ولى در دل .  باقی ميماند

حماسه هايی . ندخود وقايعى را داشت آه بى شباهت به داستانهای حماسی نبود

  . آه بازيگران آن نه قهرمانان بزرگ، بلكه انسانهاى عادى بودند

: وی می گويد. داستانی است که عايشه نقل می کند از جمله اين وقايع يکی

سخن ميكرد و مى خنديد و . من بود  يك زن از بنى قريظه آه آشته شد، پيش

ن نام او را بگفتند پيمبر در بازار، مردان بنى قريظه را مى آشت، و چو

." مى خواهند بكشندم:"گفت" چكارت دارند؟:"گفتم" به خدا منم:"گفت

هرگز او را از ياد :"عايشه ميگفت." براى آارى آه آرده ام:"گفت" چرا؟:"گفتم

، "بنانه"او ". نمى برم آه مى دانست او را مى آشند اما خوشدل و خندان بود

چرا که با انداختن سنگ آسياب از . ه شدتنها زن از بنی قريظه بود که گردن زد

، يکی از محاصره کنندگاِن مسلمان، او را "َخالد بن ُسَويد"فراز قلعه بر سر 

  . بقتل رسانده بود

او ساالر قوم بنی نضير بود که در جريان . را آوردند" ُحیَّ بن َاخَطب"آنگاه      

و مردم بنی نضير " يقسالم بن ابی الحق"قوم خود بدست محمد، همراه با  چپاول

) در شمال مدينه و محل گروه ديگری از مردم يهود(به سوی قلعه های خيبر 

در جنگ همان طور که ديديم، " ٌحّی بن َاخطب. "کوچ و در آنجا ساکن می شوند

رئيس بنی قريظه برای قانع کردن وی به رها " کعب بن اسد"خندق وقتی به نزد 

 نگران انتقام محمد بود،او که ه رفته بود، ب کردن محمد و پيوستن به قريشيان
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اگر قريش و غطفان بازگشتند و به محمد دست نيافتند در قلعه "قول داده بود که 

وقتی که قريظيان .  ٨٢"تو جای گيرم تا هر چه به تو می رسد به من نيز رسد

تحت محاصره محمد قرار می گيرند، او که خود را مسئول ميداند، برای اجرای 

ش، داوطلبانه و با پای خود، به محاصره شدگان می پيوندد تا همانطور که عهد

   :يگويدطبری م. خودرا در سرنوشت آنها سهيم گرداند قول داده بود

را بياوردند حله ای فاخر به تن داشت که همه جای آنرا دريده بود که از  ُحیَّ بن أخَطبو چون "

    : به گردن بسته بودند و چون پيمبر را بديد گفت تن وی بر نگيرند و دستان وی را با ريسمان

آنگاه رو به ". بخدا هرگز از دشمنی تو پشيمان نيستم، ولی هر که شکست خورد شکست خورد" 

از فرمان خدا چاره ای نيست، مکتوبی است و تقديری که بر بنی اسرائيل : "کسان کرد و گفت

  ٨٣."آنگاه بنشست و گردنش بزدند". رقم زده اند

ثابت بن : " "نقل ميکندوی . استابن شهاب زهرى  داستان ديگر به نقل از

رفت آه آنيه او ابوعبدالرحمن بود، و چنان " زبيربن باطا"  پيش  "شماس  قيس

منت گذارده بود و چون   "ثابت بن قيس"بود آه به روزگار جاهليت، زبير، بر 

  :وى رفت پيرى فرتوت بود و بدو گفت   ثابت پيش

  "بوعبدالرحمن، مرا مى شناسى؟اى ا"

 ."م چطور ممكن است ترا نشناس:"گفت

 "دهم؟  مى خواهى منتى را آه برمن دارى عوض: "ثابت گفت

  "؟.ميدهد  جوانمرد جوانمرد را عوض: "زبير گفت

                 اى پيمبر خداى، زبير را بر من منتى : "پيمبر آمد و گفت  آنگاه ثابت پيش

  ."دهم و خون او را به من بخشى  ست دوست دارم آه او را عوضه

 ."ماو را به تو بخشيد: "پيمبر گفت

  ."پيمبر خون ترا به من بخشيد: "زبير رفت و گفت  ثابت پيش
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 "ند؟ت بى زن و فرزند با زندگى چه آپيرى فرتو: "زبير گفت

   ا هم به من زن و فرزند او ر! اى پيمبر خداى: "پيمبر رفت و گفت  ثابت پيش

 ." ببخش

 ."آنها را نيز به تو بخشيدم: "گفت

پيمبر خدا زن و فرزند ترا نيز به من بخشيد آه : "زبير رفت و گفت  و باز پيش

 ."به تو مى بخشم

 ."خاندانى در حجاز بى مال براى چه بمانند:"زبير گفت

 ." ببخش مال او را نيز به من!  اى پيمبر خداى: "پيمبر رفت و گفت  ثابت پيش

  ."مال اورا نيز به تو بخشيدم: "پيمبر گفت

 ."مال ترا نيز به من بخشيد آه به تو مى بخشم: "زبير رفت و گفت  پيش

چون آينه چينى بود آه صورت خود را در آن   اى ثابت، آنكه چهره اش: "گفت

  .بود) بزرگ بنی قريظه"( آعب بن اسد"  منظورش" مى ديدم چه شد؟

 ”.ه شدآشت: "ثابت گفت

 "چه شد؟) بزرگ بنی نضير" (حيى بن اخطب"ساالر شهرى و بدوى : "گفت

 ."آشته شد: "ثابت گفت

 "چه شد؟" عزال بن شمويل"پيشاهنگ و حامى ما : "گفت

 "آشته شد: "ثابت گفت

 "پسران آعب بن قريظه و َعمروبن قريظه چه شدند؟: "گفت

 ."همگى آشته شدند: "ثابت گفت



   ١٢٣                                                           اسالم      ۀتاريخ گفته نشد
 __________________________________________________                  

همان منتى آه بر تو دارم مرا به دنبال آنها بفرست آه  اى ثابت به حق: "گفت

 ."مى خواهم هر چه زودتر با دوستان ديدار آنم. نيست  از آنها زندگى خوش  پس

همه مردان و  از گردن زدِن  پس ٨٤.بزد  آورد و گردنش  و ثابت او را پيش: گويد

  : پسران بالغ بنى قريظه بگفته ابن اسحاق

و سلم، اموال و زنان و فرزندان بنى قريظه را تقسيم آرد و اسبان را  پيمبر خدا، صلى عليه"

برداشت، سوارسه سهم ) براى خود(را ) يك پنجم آل غنائم( سهم داد و مردان را سهم داد و خمس

  ".  گرفت؛ دوسهم براى اسب و يكى براى مرد و مرد بى اسب يك سهم گرفت

و همسر " عمرو بن جنانه" دختر"  ريحانه"از جمله سهم محمد از غنائم، 

يکی از کشته شدگان بنی قريظه بود که محمد وی را از ميان زنان اسير برای 

کنيزان زنانی بودند که پس از آنکه . خود انتخاب کرد و به کنيزی خود در آورد

در جنگها بدنبال کشته شدن شوهران يا پدرانشان اسير می شدند، بعنوان برده 

شان جديد فاده، تجاوز جنسی و لذت جوئی صاحبانجنسی و کاری، مورد است

تن  ۶محمد نيز عالوه بر زنان عقدی که تا کنون تعداد آنها به .  گرفتند قرار می

رسيده بود، بعضی زنان اسير را نيز بعنوان کنيز، برای لذت جوئی جنسی خود، 

      . ريحانه نيز از جمله اين زنان اسير بود. نگه ميداشت

قجنگ  بنى المصطََل 

" بنى المصطلق"آه به محمد خبر ميدهند آه طايفه  بود علت اين جنگ اين

از اينرو، محمد . جنگ با او ميشوند آمادۀ" حارث بن ابى ضرار"تحت رهبرى 

از   دستى ميكند و بی خبر بر سِر آنها تاخته آنان را غافلگير ميکند و پس  پيش

می " زن و فرزند ايشان جمله بغارت"اموال بجا مانده و  ،آشتار بسياری از آنها

  : عايشه مى گويد. برند

قوم بنى   رئيس(، دختِر حارث "جويريه"وقتى پيمبر اسيران بنى المصطلق را تقسيم مى آرد "

يا پسر عموى وى شد و دخترى نمكين و شيرين حرآات   "ثابت بن قيس"، جزو سهم )المصطلق

با صاحب خود قرار مكاتبه نهاد، يعنى مالى بدهد و او را ميديد مجذوب مى شد، و   بود و هر آس
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چون وى را بر در : گويد. پيمبر آمد تا در آار پرداخت مال از او آمك بخواهد  آزاد شود، و پيش

شود و چون به نزد پيمبر آمد گفت اطاق خود ديدم از او بيزار شدم آه دانستم پيمبر دلبسته او مى 

ساالر قوم هستم و به بليه اى افتاده ام " حارث بن ابى ضرار"اى پيمبر خداى من جويريه دختر "

يا پسر عموى وى افتاده ام و قرار مكاتبه نهاده ام و   بن شماس  آه دانى و در سهم ثابت بن قيس

  "آمده ام آه در پرداخت مال مكاتبه با من آمك آنى؟

  "مى خواهى آه آارى بهتر از اين آنم؟: "پيمبر گفت  

 "بر خدا بهتر از اين چيست؟اى پيم: "گفت  

 ".آنم  مال مكاتبه را بدهم و ترا زن خويش: "گفت  

 "آرى: "جويريه گفت  

    ٨٥."چنين آردم: "پيمبر گفت  

بجای کنيزکردن جويريه او را زن خود کرده و در ولی اکنون که محمد 

قبيله  با ازدواج با جويريه با قبيله او خويشاوند شده بود، زنان و دختراننتيجه 

فديه از طرف  پرداختکه قبال اسيروميان سپاه تقسيم شده بودند، می توانستند با 

  . اقوامشان آزاد گردند

 کامد  بدون بودنکه هيچيک حاضر ن بودولی پستی اخالقی مسلمانان تا حدی 

از اينرو، قبل از پس دادن . جويی از زنان و دختراِن بی نوا از سِر آنان بگذرند

امشان، همگی آنان را مورد تجاوز قرار ميدهند و در اين مورد تاييد آنان به اقو

  .ابو سعيد ُخدری، داستان را اينطور نقل می کند. محمد را نيز بدست می آورند

می  ما در شهوت نزديکی با زنان بوديم و َعَزبيت بر ما سخت گران آمده بود، از اينرو،"

ما ازپيمبر در مورد آن سؤال  …کنيم)  Coitus Interruptus(∗"َعزل"خواستيم با زنان عمل 

بعدا کسانيکه دنبال زنان و ... شما هيچ اجباری نداريد از اينکار خودداری کنيد: کرديم و او گفت

  و حتی يک تن از   رفتند  خود ر کشو کودکان خود به مدينه آمدند فديه آنان را پرداختند و آنها به 

                         
 ئی، آلت خود را خارج میعملی که در آن اعراب برای جلوگيری از بارداری، در لحظه نها ∗

  .کردند
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  ٨٦."د، هر چند اگر ميخواست ميتوانستآنها هم نخواست که در مدينه بمان

هنگام آب . حائز اهميت است  که  دهد در راه بازگشت واقعه ديگری رخ می

دادن اسبها ميان يکی از انصار و يکی از مهاجرين بر سر مسلمانی که در 

اشتباه بدست يکی از انصار کشته شده بود،  نزاع و گفتگوی سختی در ه جنگ ب

سعی می کند تا از اين مسئله استفاده نموده انصار را بر  َبّیُاعبداهللا بن . گيرد می

او که در محل نزاع حضور داشته با خشم رو . عليه محمد و مهاجرين بشوراند

  :به انصار کرده می گويد

چون مهاجر به پيش ما آمدند، درويش بودند و ما ل داديم و عاجز بودند و ما ايشان را شوکت و "

د را باز نمی شناسند و بما باز گرديده اند و بر ما جفا می کنند، و اين همان قوت داديم، اکنون خو

سگ خود را فربه کن تا ترا بخورد، لکن فردا که به : مثل است که عرب بپيش از ما گفته اند

  ٨٧."مدينه باز رويم و ايشان را از مدينه بيرون کنيم

بق معموِل اين خبر بگوش محمد ميرسد، وعمر که نزد وی بوده است، ط

   :حل کند، می گويد خشونتخود که ميخواهد همه مسائل را با درندگی و از راه 

تا اين منافق را گردن بزند و شر وی از مسلمانان کفايت   يا رسول اهللا، عباد بن ِبشر را بفرمای"

   .٨٨"کند

البته، محمد که از عمر بسيار محتاط تر و دورانديش تر بوده، با توجه به 

چنين چيزی گفته  ُاَبّیدر ميان انصار، و امتناع انصار از تاييد اينکه  ّیُاَبنفوذ 

است، برای جلوگيری از دو دستگی ميان مسلمانان، با پيشنهاد عمر مخالفت 

نشايد ای عمر، که آنگاه مردم ندانند، گويند محمد اصحاب "کرده به او ميگويد، 

  ٨٩".خود می کشد

  با صفوان رابطه جنسي عايشهشايعه 
محمد در هر يک از جنگها يکی از زنانش را بفال قرعه انتخاب می کرد و 

  ولی در . فال عايشه می افتده قرعه ب در جنگ بنی الُمصَطِلق . همراه خود ميبرد
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سحرگاهان ، پس از يک توفق شبانه در راه  ،راه بازگشت، هنگاميکه کاروان

شود و تا توقف بعدی  به حرکت در می آيد، عايشه ناپديد می دوبارهمدينه، 

، "صفوان بن َالُمَعَطل" کاروان خبری از او نمی شود، و وقتی که در معيت 

يکی از سربازان، خود را  به کاروان ميرساند، معلوم می شود که تمام مدت را 

  . در باقيمانده شب با وی بوده است

نيز  آنچه بيشتر مسئله را شک برانگيز می کند، اينست که اين دو در گذشته

با هم روابط و مراودات بيش از حد و پرسش برانگيزی داشته اند که به سئوال 

  .   برانگيز کردن واقعه جديد نيز کمک ميکند

قضای در پی بهرحال، ادعای عايشه مبنی بر اينکه هنگام عزيمت کاروان، 

حاجت، گم کردن گردنبند و بازگشت برای يافتن آن، از کاروان عقب مانده، و 

آورد، کسی را قانع نمی کند، و اين می با خود  ،کردهاو را پيدا فوان بعد ص

يان پيچيده، مشکل و رسوائی بزرگی را برای لشکرشايعه بسرعت در ميان 

تا جائی که عايشه در اثر سردی محمد قهر کرده به نزد . محمد ببار می آورد

  . مادرش باز ميگردد

رفته و ديگران را از شايعه  حتی در يک مورد، وقتی محمد بر باالی منبر

پراکنی در مورد همسر خود منع نموده، منافقين را مسئول اين شايعه پراکنی ها 

يان و اوسيان بر سر اينکه چه کسانی شايع پراکنی َخزَرجاعالم می کند، ميان 

بهم بر آمدند و خواستند جنگی بکنند و فتنه "می کنند درگيری بوجود آمده 

باز جای "حمد چنين می بيند  از منبر پائين آمده آنها را که چون  م" انگيزند

سرانجام، محمد که ". نمی گذارد که ميان آنها خصومتی رود" نشانده " خود

اسامة "متوجه می شود بايد برای رفع اين مشکل کاری انجام دهد، نزد علی و 

  . رفته به چاره جوئی می پردازد" بن زيد

  . عايشه را طالق داده و زن ديگری اختيار کندعلی به او پيشنهاد می کند که 
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سال داشته و بسيار زيبا بوده،  ١٣محمد که نميتواند از سر عايشه که اکنون 

ه کنيز عايشه را صدا زده در مورد روابط عايشه با ديگران از او يَرَربگذرد، ُب

علی هم برخاسته کنيزک بيچاره را بشدت کتک زده از او .  سئوال  می کند

. ٩٠"ای کنيزک سياه، راست بگو با پيغمبر خدای، عليه السالم: "ال می کندسئو

اکنون از خدای ":به او می گويدحتی محمد دست بدامن خود عايشه می شود و 

بترس و اگر کاری بد کرده ای توبه بکن از آن، که خدای تعالی قبول کننده توبه 

ام محمد به حربه هميشگی سرانج تا اينکه. اين نيز نتيجه نمی دهد ٩١".بندگانست

بالشی زير . "او حالت وحی دست داده استه متوسل شده وانمود ميکند که ب اش

محمد نيز پس از لحظه ای ". سرش می گذارند و برد يمانی بر سر وی می کشند

سپس . او را کرده استبرائت برخواسته به عايشه تبريک می گويد که خدا 

در اين مورد )  ٧تا  ١١آيه های (ز سوره نور آيه ا ١٧الی ١۶باالی منبر رفته  

  .                     می آورد

و به عايشه تهمت کار ناشايسته زدند  (بستند   سلمانانم همانا آن گروه منافقان که بهتان به شما "

مپنداريد ضرری به آبروی شما ميرسد بلکه خير و صواب نيز ) که رسول و مومنان را بيازارند

فت و هر يک از آنها به عقاب اعمال خود خواهيد رسيد و هر کس از منافقان که راس خواهيد يا

و خدا به شما مومنان ... و منشاء اين بهتان بزرگ گشت هم او به عذاب سخت معذوب خواهد شد

    ٩٢."موعظه و اندرز می کند که زنهار ديگر گرد اين سخن اگر با ايمان ايد هرگز نگرديد

د تا سه تن از سران تهمت زنندگان و شايعه پراکنان را در ضمن دستور ميده

  :  چوب بزنند  ٨٠هر يک را "فحش بزبان آشکارا می کردند"که 

اين سه تن عبارت بودند از ِمسَطح، َحمَنه، و َحّسان بن ثابت که شاعر بود و 

                   :اين شعر نيز در مورد سه نفر مزبور گفته می شود .در اين مورد شعر گفته بود

  

  حسان و حمنه، 

  که اهل آن سخن ناروا بودند چشيدند،
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  ايشان که ناديده تهمت بستند بر همسر پيامبرشان،

  ٩٣.گين شدندو باعث خشم خداوندگار عرش گشتند و خود اندوه

در ضمن حسان بن ثابت مجبور می شود شعری در مدح محمد و ندامت از  

                                                                                              .   ايدسرعمل خود ب

  پاکدامن است و پردگی که هيچ تهمتی بر او نشايد،

  تهی است، و اندرونش از غيبت مردمان

  اگر من آن سخن را گفته باشم که شما می پنداريد،

  !انگشتانم را توانائی آن مباد که تازيانه ام را بردارد

  چگونه است اين سخن، با اينکه محبت و يارِی من تا زنده ام،

  در حق خاندان پيامبر زينت بخش انجمنهاست،

  و آنرا که گفته اند نمی چسبد و اين،

  ٩٤.او را با من سر نيرنگ و سخن چينی استسخن مردی است که       

ن شعرا که با قتل کعب به اينترتيب، خفقان سياسی و از بين رفتن آزادی بيا 

فک در انتقاد از محمد و نظام ديکتاتوری وی برقرار شده ابو عبن اشرف و 

بود، اکنون، با مجازات حسان بن ثابت که شاعر خوِد مسلمانان بود، فراتر رفته 

  . تهمت و انتقاد از اهل بيت محمد را نيز در بر ميگرفتممنوعيت 

بعالوه، اين مجازات نوعی اعالم محدوديت شعرا در بازگويی و ثبت حوادث 

باين معنا که به آنها می فهماند که در بازگويی اخبار و . پيرامونی خود بود

حوادث، که از جمله مسئوليتهای شعرا بود، ديگر نميتوانند آنطور که سنت 

جامعه بدوی بود، نظر و تفسير آزادانه خود را  منعکس نموده، اعتبار و حيثيت 

محمد و اهل بيت او را، که بتدريج به قدرت مطلقه جديدی در جامعه عربی 

  . تبديل می شد، بخطر اندازند
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باين ترتيب، چوب زدن حسان بن ثابت و دو تن ديگر، نشان اين بود که 

ود عادالنه رفتار نمايد، با دوستان خود نيز نميتواند نظامی که نتواند با دشمنان خ

برقراری سانسور و خفقان در جامعه خارج . از روی عدل و انصاف عمل نمايد

کسی که شاعر غير . از خود الجرم به برقراری آن در داخل خود می کشد

مسلمان، کعب بن اشرف، را بخاطر افشای حقيقت در مورد خود به کيفر مرگ 

ته بود، اکنون شاعر مسلمان، حسان بن ثابت، را نيز به خاطر محکوم ساخ

  . افشای حقيقت در مورد همسرش به چوب و فلک می بست

که بتواند بر عليه زنا و  بودنرسيده لبته، محمد هنوز قدرتش به آن حد ا

آن چنانکه بعبارت ديگر آزادی جنسی در جامعه بدوی قوانين شداد و غالظی 

بعالوه، عالقه به عايشه و بعبارت ديگر نفع . کند رقرارمی شود، ب وضعبعدا 

شخصيش ايجاب ميکند تا  در اين مورد تا فرصت مناسب بعدی دست به آوردن 

  . آيه شديدی برعليه زنا نزند
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  ميازدهفصل 

  صلح حديبيه
  و استراتژي جديد محمد

  

از آن بسالمت بيرون جست، ليکن بيش از آنکه محمد  جنگ خندق، هر چند

نشان قوت و قدرت وی در برابر دشمنانش باشد، بالعکس، بيانگر وضع ناپايدار 

براستی نيز آگر عامل خندق و حيله گری . و مخاطره آميز وی در مقابل آنان بود

محمد و يارانش با  ،باضافه ناپيگيری قريش و يهود در مبارزه با وی نبود، او

قريش و يهود داشتند، در چشم بهم زدنی ه قلت نيرويی که در برابر نيروی متحد

  . بدست آنان محو و نابود می شدند

. نبودکافی خندق نيز بهيچوجه برای نجات محمد از مهلکه نابودی  کندنحتی 

دشمن و عجز آن در يکی کردن نيروهای خود بر عليه وی، سستی و ناپيگيری 

و برخورد تعصب آميز  ُقَريظهو سرانجام حيله ماهرانه محمد در فريب بنی 

 که بدون آنها محمد نمی ندنيز عوامل مهم ديگری بودقريش با درخواست آن 

  .نجات دهدتوانست خود و يارانش را از چنگال نابود کننده دشمنانش 

محمد که قدرت نظامی قريش و متحدين آنرا، قبال در جنگ احد و بنابراين، 

درايت بعد بطور جدی تری در جنگ خندق تجربه کرده بود، اکنون، بخوبی اين 

يک وی و قريش بود که با تعادل قوای موجود، هر نوع درگيری ميان را يافته 

از  .خودکشی نظامی محسوب شده، ممکن است به نابودی کامل وی منتهی گردد
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، روش تحريک آميز و ماجراجويانه تاکنونی خود تر از گذشته اينرو، هوشيارانه

 ژیتتغيير داده، استرا ،که بسيار نابخردانه بنظر ميرسيد را در برابر قريش

اين استراتژی بر دو پايه قرار . دمی نمايتخاذ کامال جديد و خردمندانه تری را ا

  :داشت

جه به تعادل قوای موجود ميان خود و اول اينکه برعکس گذشته که بی تو

نظامی از هيچ عملی در جهت  -قريش و از روی بی تجربگی و خامی سياسی

بود که رسيده تحريک قريش بر عليه خود کوتاهی نميکرد، اکنون باين نتيجه 

بالعکس، و حداقل برای مدتی که طی آن بتواند قوای خود را برای رويارويی 

يد، از هر اقدامی که منجر به تحريک و رويارويی با قريش تقويت نما ینهاي

از اينرو، مصممانه در پی برقراری صلح با . قريش با او گردد احتراز نمايد

  .قريش بر می آيد

دوم اينکه، در سايه فرصتی که صلح با قريش برای او فراهم  می آورد،  

ر بدون نگرانی از دخالت آنها ، بسراغ يک سلسله قبايل کوچک و ضعيفت

رفته، با به انقياد در آوردن آنها طی يک دوره جنگهای پراکنده با پيرامونی 

، بر قدرت خود افزوده، خود را برای رودررويی نهايی با قريش آماده انآن

البته، قبل از اينکه اين استراتژی جديد را به مرحله اجرا بگذارد،همانطور . نمايد

ده، خود لی خود در مدينه  را مستحکم نموپايگاه داخ ُقَريظهبنی محو که ديديم، با 

  .    نمايد خالص می را از دل نگرانی آنها

در ماه ذيقعده، به  ،بر پايه اين سياست جديد است آه در سال ششم هجرت

ه زيارت کعبه، با هفتصد و بروايتى هزار و چهار صد تن از پيروان خود، بهان

 ،ندارد با کسی را که قصد جنگ برای آنکه همه بدانند ه،رمُعو با بستن احرام 

از مدينه خارج شده، بهمراه هفتاد شتر قربانى، براى زيارت کعبه عازم مكه 

با محمد را ندارند، برای   که همچنان سر آشتى و سازش  ولى قريش. ميشود

    "الغميم آراع"جلوگيری از ورود اوبه مكه، خالدبن وليد را در راس لشگری به 
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  . يفرستندبه مقابله با وی م

محمد که قصد درگيری با آنان را ندارد، براهنمائى يكى از مردم أسَلم از 

بيراهه و بطورى آه ديده نشود خود را به آبهاى حديبيه در نزديگى مكه 

، از متحدين قريش، "ّىَوربن ُلعاِم"و " ّىَوآعب بن ُل"در اين جا، قوم . ميرساند

درگيری با آنان براى قريشيان پيشنهاد  ولى محمد بجای . دراه را بر او می بندن

  :صلحی باين مضمون ميفرستد

آمده ام تا زيارت خانه کعبه بکنم و باز گردم و مرا سر جنگ و خصومت نيست با قريش؛ پس "

اگر جنگ و محاربت فرو گذارند و مرا با ديگر عرب باز گذارند، من خود با عرب می کوشم، 

مطاوعت می کنند و به اسالم در آيند، و اگر نه که عرب بر  اگر من غالب آيم، قريش آنگاه مرا

من چيره گردند و مرا از ميان بردارند، آنگاه مراد قريش خود حاصل آيد و خونی در گردن 

  ١."ايشان نباشد

ه سياست جديدی بود که محمد، همانطور که گفتيم، در اين اين دقيقا فشرد

و از طنز روزگار اين دقيقا همان  دوره از فعاليتهای خود در پيش گرفته بود،

، رهبر صلح طلب قريش، در جنگ بدر به "هربيَععَُتبة بنَ "پيشنهادی بود که 

  . قريشيان داده بود و در اثر مخالفت و تحريک ابو جهل رد شده بود

 تا اينکهولى بسيارى از قريشيان حتى حاضر به شنيدن پيام او نمى شوند   

ُعروة بن "حاضر ميشوند " ل بن َورقاى ُخزاعىَبدي"سرانجام به پيشنهاد 

عروه باز ميگردد و به . را براى مذاآره با محمد نزد وى بفرستند" مسعود

با اينحال، نظر مساعد . پيشنهاد صلح محمد را بپذيرند قريشيان توصيه ميكند آه

قريشيان . عروه در امر صلح با محمد باز هم مورد قبول قريشيان قرار نميگيرد

ما هرگز محمد به مکه نگذاريم؛ که اگر ما وی را به مکه گذاريم، : "گويندمی 

بار  اين". نيامدند بر  وی با   عرب گويند که محمد به قهر در مکه رفت و قريش

جالب . فرستند قريشيان فرد ديگری از قبيله َآنانه را براى گفتگو نزد محمد مي

ياران وى می رسد، محمد که در به نزديك محمد و   است آه وقتى فرستادة قريش
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به حيله گرانه  صدد است بهر ترتيبی رضايت قريش را برای صلح بدست آورد 

وى از طايفه ايست آه قربانى را . اينك فالنى مى رسد:"اطرافيان خود ميگويد

مهم مى شمارند قربانيها را رها آنيد و قربانيها را رها آردند و قوم لبيك گويان 

اين قوم را نبايد از آعبه ! خداى  تقديس: ند و چون اين بديد گفتوى رفت  پيشاپيش

   ٢."بازداشت

و مانند  گشتهباز محمد  تحت تاثير قربانيان پيش کِشعروه باين ترتيب، 

به مكيان ميگويد آه بهتر است به محمد اجازه دهند براى زيارت وارد " بديل"

شيان بشدت متشنج و بر البته در اين ميان آه اوضاع در جانب قري. مكه شود

بر عليه ای دائم از جانب آنها تحريکات و درگيريهاى پراآنده  ،عليه محمد است

منجمله اينكه . همواره آوتاه ميآيدمحمد در مورد آنها مسلمانان رخ ميدهد آه 

ن را بقتل مى رسانند، و يا براى آزار محمد افرادى را ناقريشيان يکی از مسلما

می فرستند آه در همه اين موارد وقتى افراد مزبور را   شبه نزديك محل اقامت

دستگير ميكنند و نزد محمد مى آورند، او در کمال انعطاف آنها را آزاد ميكند و 

حتی در مورد قاتِل فرد مسلمان نه تنها او را آزاد ميكند بلكه حتى برای قتل او 

  . خون بهايی هم درخواست نميكند

ه با فرستادگان قريش نتيجه ای نميگيرد، از سرانجام محمد که از مذاکر

بگويد آه او براى   عمربن خطاب ميخواهد آه به مكه رود و به اشراف قريش

نشان ميدهد   زيارت مكه آمده است، آه در اينجا عمر طبق معمول از خود ترس

در   بر جان خود بيمناآم و از بنى َعدى آس  اى پيمبر من از قريش: "و ميگويد

. ت آه مرا حفظ آند قريشيان ميدانند آه در دشمنى آنها سرسخت بوده ام مكه نيس

و اين در حاليست که . ٣"اما عثمان بن عفان در مكه از من محفوظ تر است

عمر، همانطور که در جنگ خندق ديديم، طبق قسمی که خورده بود هرگز 

ی انجام و کمتر از هر کس ديگری برا دستش را به خون قريش آلوده  نکرده بود
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حال، از روی محافظه کاری از رفتن  با اين. اين ماموريت در معرض خطر بود

محمد نيز که قدرت سرزنش . ميزندباز شده از انجام آن سر ترس دچار نزد آنها 

عمر را ندارد، بجاى وی عثمان را برای اين ماموريت انتخاب کرده به مکه 

  .ميفرستد

در نرم ميشوند و اشراف مکه  گر افتاده راما اينبار سرانجام تدبير محمد کا

بهمراه نيز را " ُسهيل بن َعمرو" ،اجازه طواف آعبه را ميدهند عثمانحاليکه به 

با وى صلح آن به شرط آنكه امسال " وی نزد محمد مى فرستند و به او ميگويند

محمد نيز على را ." باز گردد آه عربان نگويند به زور وارد مكه شده است

  . بسم اهللا  الرحمن الرحيم  بنويس: شتن صلح نامه ميكند و به او ميگويدمامور نو

 .اّلُهمًّ َکِبسِم  من اين را نمى شناسم بنويس: سهيل بن عمرو ميگويد

 .اين صلحنامه محمد پيمبر خداست با سهيل بن عمرو  ويسنب: محمد ميگويد

 اشتم، اسم اگر ترا پيمبر خدا مى دانستم آه با تو جنگ ند: ميگويدسهيل 

 .خودت و اسم پدرت را بنويس

، اين صلحنامه محمدبن عبداهللا  است با سهيل بن  بنويس: ميگويدپيمبر 

  . عمرو

سال جنگ ميان آسان نباشد و همه در امان باشند و دست از  مقرر شد آه ده

  پيش  ه سرپرست خويشاز قرشيان بى اجاز  يكديگر بدارند به شرط آنكه هر آس

  آيد او را پس  قريش  از آسان پيمبر پيش  دهد، و هر آس  و را پسمحمد رود ا

خدا ميان ما صلح است و جنگ و اسارت نيست و هر آه خواهد با پيمبر . ندهند

       ٤.پيمان آند و هر آه خواهد با قريشيان پيمان آند

در ضمن محمد طبق در خواست قريش موافقت می کند که آن سال را بدون 

 مدينه بازگردد، ولی سال بعد، بشرط اينکه بدون سوار واسلحه و ه بزيارت کعبه 
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  .فقط با يک شمشير در نيام فرو رفته بيايند، حق زيارت کعبه را بيابد

 کوچکترين انعطافی،  توانست، بدون یآه در گذشته، هر جا که م محمد 

داند به ديگران تحميل ميكرد، اکنون که دقيقا ميسماجت هاى خود را با  خواست

يست، از روی زيرکی، و برای آنکه بهر ترتيبی به قرارداد صلح با چدر پی 

ن ميدهد و قرارداد صلح مه درخواستهای قريش تقريش دست يابد، تقريبا به ه

 طرفه ای را که ظاهرا به نفع آنها ولی در اساس کامال بنفع خود وی بوده يک

اض و مخالفت شديد مسلمانان تا جائيکه اين امر باعث اعتر. دنمايامضاء مي است

به ياران  محمد ميرسد صلحنامه به سرنوشتن  از جمله، وقتى.  قرار ميگيرد

  : ميگويد  خويش

پيمبر اين سخن سه بار . برنخاست  اما آس" موى سر بستريد  بر خيزيد و قربان آنيد و سپس"

اگر : "ام سلمه گفت. ى بگفتُاّم َسَلمه رفت و آنچه ديده بود با و  بر نخاست پيش  گفت و چون آس

را   خويش  سخن مگوى و قربان آن و موى تراش  مى خواهى چنين آنند برون شو و با هيچكس

سخن نكرد و قربان آرد و موى بسترد و   پيمبر برون شد و با آس ."تو بستردبخواه آه موى سر 

تردند و نزديك بود چون قومِِ،اين بديدند برخاستند و قربان آردند و موى از سر همديگر بس

     ٥."آسانى در آن ميانه آشته شوند

طور، هنگام نوشتن صلح نامه، عمر به مخالفت با قرارداد نزد ابوبکر  همين

: گفت. بلی: يا ابوبکر، محمد نه رسوِل خداست؟ ابوبکر گفت: "ميرود و ميگويد

کافران  يا ابابکر، قريش نه: ديگر گفت. بلی: ما نه مسلمانان ايم؟ ابوبکر گفت

يا ابابکر، چون چنين است، پس چرا ما : آنگاه عمر گفت. بلی: اند؟ ابوبکر گفت

اد ايشان صلح کنيم؟ آنگاه بُمراز دست مشتی کافران ُذّل و َهوان بخود گيريم و 

برو و دست در رکاب وی زن و هر چه وی کند اعتراض مکن که : ابوبکر گفت

  ٦."ن باشدآو مصلحت در  وی پيمبر خداست و هر چه کند به وحی کند

طور پس از عقد قرارداد، ابوجندل پسر ُسَهيل ابن َعمرو که زندانی  همين 

قريش بود از نزد آنان ميگريزد و با پاِی در زنجير نزد مسلمانان می آيد، ولی 
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بلند می شود و در حاليکه سيلی به او  ،پدرش از ترس باطل شدن قرارداد صلح

اين امر باعث  . بازگردد وادار به بازگشت ميکند ميزند وی را که نميخواست

رنجش بيشتر مسلمانان از صلح می گردد، تا جائيکه عمر که مخالف صلح بود، 

شمشير بر گرفت و برفت "هنگاميکه سهيل سعی در بازگرداندن ابوجندل ميکند، 

صبر کن، ای ابو جندل، َجَزع : و در پهلوی ابوجندل می رفت و او را می گفت

و بدان که ايشان کافران اند، و چون يکی بکشته باشيد از کافران، چنان مکن 

ه شمشير فرا پيش وی اين سخن با وی ميگفت و قبض. باشد که سگی کشته باشيد

اشت و بتعريض او را بسخن تحرض می کرد تا مگر شمشير از عمر بستاند ميد

    ٧."شودو بگردن پدر خود زند و او را بکشد، تا آن صلح در باقی 

بوده است که محمد قبل از حرکت بسوی  اين از جمله علت مخالفت مسلمانان

 ديده است که در مکه خواهند بود و خداوند قول مکه به آنها گفته بود که  خواب

محمد به خودساخته بودن آيه های خود واقف بود و . ه استادفتح مکه را د

که در  چنان که بارها، هم ولی مسلمانان. اصراری در جدی گرفتن آنها   نداشت

جنگ خندق، بطور معجزه آسايی از چنگال قريش نجات يافته بودند و در نتيجه 

باور يافته کم و بيش  اودر امر پشتيبانی خدا از  ویجعليات آيه های محمد و به 

با وجود قول خدا به پيروزی  ،بودند، نميتوانستند درک کنند که چرا محمد

تا . خفت آوری تن در دهداز نظر آنان  بايد به چنين صلِح ،مسلمانان در فتح مکه

در ايمان ] نيز که[بعضی "حاليکه بسياری با آن مخالفت می کردند، جائيکه، در 

تا نزديک آن بود که شيطان ايشان را از راه  باِز شک افتادند  ضعفی بود ايشان 

  ٨".بُبردی و ايشان را از دين بر آوردی

ها و قول و قرارهای الهی  جاعل خواب و خيال که  محمد خود   جالب است

در ناديده گرفتن آنها  به کذب آنها واقف بود، در امر پشتيبانی از مسلمين  بود، و

و برعکس پيروانش که اسير اوهامات ساخته  لی نداشت و از اينرو،کمش
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ش که پيروان در حالی . کرد می ها عمل ر اساس واقعيت، ببودند شدهپرداخته او 

گاهی با اعمال و گفتارهای ظاهرا وحی گونه  ،امر بخاطر عدم آگاهی از واقعيِت

نه آنها استفاده نموده کابا اينحال، محمد از   سادگی کود. وی در تضاد می افتادند

   :هشام می گويد چنانکه. آنها را فريب ميداد

م، پرسيدند، يا رسول اهللا، و چون سيد بنزديک مدينه رسيده بود، جماعتی از پيغمبر، عليه السال"

بلی، : ما ايمن درمکه رويم و زيارت کعبه کنيم؟ سيد، عليه السالم، گفت: نه تو ما را گفتی که

لکن نگفتم که امسال رويم، بعد ازين همچنانکه شما را گفتم ايمن و ساکن رويم به مکه و زيارت 

   ٩."کعبه بکنيم

فع شک و ترديدهای آنان به او در مجموع برای قانع کردن پيروان خود و ر

دست از جمله آيه زير ) سوره فتح{آيه  ٢٩تناقض گوئی های خويش، به آوردن 

  .  می زند

البته خدا صدق و حقيقت خواب رسولش را آشکار و محقق ساخت که در عالم رويا ديد و شما "

احرام بی ترس و  - ---مومنان البته بمسجد الحرام با دل ايمن وارد شويد و سر بتراشيد  و اعمال 

حديبيه  که شما نميدانستيد ميدانست و قبل ) از مصالح صلح(هراس بجای آوريد و خدا آنچه را 

  ١٠."را مقرر داشت) و خيبر... در( فتح نزديک ) که فتح مکه کنيد(از آن 

همچنين بهانه ديگری که برای پوشاندن تناقض خود در مورد فتح مکه می 

عدم حمله به مکه و فتح آن اين بوده است که در  آورد اينست که ميگويد علت

ی وجود دارند که در صورت جنگ پامال فمکه مسلمانان زيادی بصورت مخ

  .شده و آنوقت ناچاريم برای آنها خون بها بپردازيم

وجود نداشتند که اگر حمله ) در مکه(اگر مردان مومن و زنان مومنه که شما اکنون نميشناسيد "

پس ديه و غرامت خون آن مومنان بگردن شما . انسته پامال و هالک ميسازيدکنيد آنها را ند

   ١١)."اگر اين قضيه نبود بشما اجازه حمله بمکه داده ميشد و ليکن اين اجازه بتاخير افتاد(ميماند 

صرفا برای توجيه صلح و عدم اين آيه که البته دليل کامال بی پايه ای بوده و 

  .  می آيدتحقق وعده خدا به فتح مکه 
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البته ما ميدانيم که زبان محمد از همان ابتدا زبان منطق و استدالل و توضيح 

های خرافی  پردازی واقعی حقايق برای مردم نبوده، بلکه زبان توسل به دروغ

 - در جنگ بدر نيز. و معجزات غير واقعی برای پيشبرد مقاصد خود بوده است

اليل روشن و واقعی بر مکيان پيروز که همانطوری که شرح داديم مسلمانان به د

شدند، ديديم که محمد بجای توضيح صادقانه همين داليل واقعی و روشن، برای 

توضيح علت پيروزی مسلمانان متوسل به زبان فريب آميز و دروغيِن کمک از 

  . لشگر جنيان می شود

 باين ترتيب زبان وی و کال زبان مذهب، از همان ابتدا زبان ريا و دروغ و

تا جائيکه حتی . ر بوده استوزبان فريب و منحرف کردن ديگران از حقايق ام

. آنرا بکار می برده است ، ولیدر مواردی که ظاهرا نيازی هم به آن نداشته

باين ترتيب است که خصلت ريا، دروغ و فريب به خصلت ذاتی و تفکيک ناپذير 

  . مذهب تبديل می شود

مد در امر صلح با مکيان عملی از نظر در اينجا نيز در حاليکه نقشه مح

نظامی بسيار هوشمندانه و خردمندانه بوده است، ولی او بجای توضيح داليل 

در واقعی امر، همانطور که گفته شد، متوسل به خوابها و آيه های دروغين 

استدالالت غير واقعی و دروغ آميزتر در مورد  ،ال آنبفتح مکه، و بدن مورد

اساسی علت بايد توجه داشت که . وصلح با قريش می گردد انصراف از فتح مکه

رياکارانه آن  و  ضد انسانی هدِف  خوِد ،و ريا دروغ   مذهب به زبان توسِل تِر

ديکتاتوری مطلقه سر خم آوردن به بردگی انسان در نظام طبقاتی و  هدِف: بود

  .   ناشی از آن

  حمله به قبايل كوچك

  و قتل و غارت آنان  
 دوم  بخشاز عقد قرارداد صلح با مکه، بالفاصله دست به اجرای  محمد پس
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آنان  بی سابقه و وحشيانه خود زده،  حمله به قبايل کوچک و قتل و غارت هنقش

را " ُعّكاشة بن ُمحَصن) "سال ششم(در ربيع االخر همين سال . می کند آغاز را

مزبور خبردار فرستد آه قوم مي" َغمَره"با چهل نفر براى غارت مردم سوى 

طاليه داران به هر سو فرستاد آه "عكاشه  ، وشده و به آوهها فرارى مى شوند

يكى از خبرگيران دشمن را بياوردند آه چهارپايان قوم را نشان داد ودويست 

     ١٢."شتر يافتند و سوى مدينه آوردند

ه جنگ قبيل به  ده نفر  را با "مهَلمحمد بن َمس"در ربيع االول همان سال 

  .زخمی می شود نيز ميفرستد که همه  کشته و خود وی "ُقَرطاء"

" ُذَوالَقَصه"تن به سوی  ۴٠را با " ُعَبيدة بن َجّراح"آلخر، ادر ربيع        

با تعدادی شتر و مهاجمين و  ندنکی مبه کوهها فرار يچاره فرستد که مردم بمي

ند، ه بودها کردو او را ر هکاالهای ديگر و مردی که از ترس اسالم آورد

  .دميگردنباز

ه  "در همين سال،   دبن حاِرث ليم        " َزي ی س وم از بن ه سفر جنگى سوى َجم را ب

ه او     " بنى مرينه"يكى از زنان " ، و اوفرستدمي ام داشت بگرفت آ را آه حليمه ن

رد   ايى آ ه راهنم ام قبيل ل احش ه مح ا را ب ز"آنه فند و ب دادى گوس و  و تع

    ." جمله اسيران بود و پيمبر او را به حليمه بخشيد اسيربگرفتند و شوهر حليمه از

 رفت و آاروان)  (Is"  عيص"همانسال زيدبن حارثه نيز به سوى 

  .را با اموال آن غارت کرد" بن ربيع  َابوالعاص"

سفر   به   آس پانزده  با   زيدبن حارثه  در جمادى اآلخر اين سال"همچنين، 

آنجا بودند و بدويان بگريختند آه " بهعلَََََبنى ثَََ" مرفت آه قو" فرِِِِطََ"جنگى سوى 

        ١٣."بيم داشتند پيمبر سوى آنها آمده باشد و بيست شتر از آنها بگرفت

  اينست که محمد که اکنون خاطرش از چشم می خورده جا ب آنچه که در اين



                   ١۴۵ تاريخ گفته نشده اسالم                                                                 
__________________________________________________  

ت جانب قريش آسوده گشته است، در آزادی کامل و با دست باز، به قتل و غار

را که تسليم او نشده و به اسالم تن در  قبايل کوچک می پردازد، و هر قبيله ای

. نميداد، مورد کشتار و اسارت قرار داده و در يک کالم نابود می سازد

بطوريکه ديگر حتی ظاهر سازی های اوليه وی بعنوان کسی که  از جانب خدا 

وی که غارت مردم و برای هدايت مردم آمده نيز بکناری رفته و هدف واقعی 

آوردن مردم تحت کنترل شخصی و مطلقه وی بوده است بيش از هر زمان  در

  .ديگری برای آنان برمال می گردد

در واقعيت امر نيز تاخت و تازهای محمد به جان و ناموس مردم در اين  

زمان به حدی بود که براحتی ميتوان تصور کرد که مردم عرب، در چنين 

د، در عمل و عليرغم مدعياتش، جز بعنوان فردی جرار و شرايطی ، به محم

خون آشام که با باندهای مسلح خود بجان مردم بيگناه افتاده، در صورت عدم 

اطاعت، مردان آنان را به قتل رسانده، اموالشان را به يغما برده و زن و 

به اسارت خود در می مورد تجاوز سپاهيان خود قرار داده، فرزندانشان را 

  . رد، فکر نمی کردندآو

بنابراين، آنها چگونه می توانستند بطور داوطلبانه به خدايی که با چنين 

وحشيگری و قصاوتی بندگان خود را بدست فرستاده اش سالخی می کرده،  دو 

بدنشان را از هم ميدرانده، و زنان و دختران کوچک و  ،پای آنها را به شتر بسته

آنان را به طرز موهن و رقت آوری ای جگر گوشه هبزرگ و در يک کالم 

خوِد نام اسالم نيز که . مورد تجاوز خود و سپاهيانش قرار ميداده، عقيده بياورند

 جهتنداشته، بي )خدا و پيغمبرش از(فرمانبرداری کورکورانه معنايی جزتسليم و

  ∗. ه استبه روی اين مذهب گذارده نشده بود

                                                 
انقياد، تسليم، فرهنگ المنجد؛ تسليم شدن، گردن نهادن،فرمان برداري، : اًسلَم: م -ل -از مصدر س: اَالسالم -∗

 .لحديث، دكتر خليل جرفرهنگ عربي به فارسي المعجم العربي ا
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خاطر نشان نموديم، محمد همه جا و  در گذشته که   همانطور در واقع نيز، 

همان ابتدا، همه را تهديد به اين ميکرد که در صورتی که با قبول اسالم به  از

و اين . اطاعت وی و خدای او در نيايند به عذاب و قهر وی گرفتار خواهند شد

اعراب را به آن تهديد کرده  بود  ،دقيقا همان عذابی بود که محمد از مدتها پيش

استقرار  ۀالزم ،اين عذاب .سال آنرا به مرحله اجرا ميگذارد ١٩ن پس از و اکنو

ديکتاتوری مطلقه ای بود که محمد به منظوری جز آن مبعوث نشده بود، و خود 

نيز در ابتدای دعوتش، چه از طريق آيات قران و چه در مالقات خود با سران 

سال، بجز  ١٩ز آن اعتراف نموده بود، و اکنون که اعراب پس ا هقريش، ب

او پيوسته بودند، همچنان از پيوستن به ه که عمدتا بخاطر غارت اموال بنفراتی 

ضرب شمشير و زور بود که تسليم او شده ه وی سر باز ميزدند، بقيه تنها ب

  . مسلمان ميشدند

ما در گذشته نيز گفتيم که در همه جا نظام جديد از طريق سرکوب و خون و 

دمکراسی بدوِی نظامهای های وری خود را بر ويرانه شمشير بود که ديکتات

  .        نمودمحمد نيز کاری جز اين ن. ماقبل خود بر پا کرد

بر " رىَالُق وادى"را به سوى  "زيدبن حارثه"در شعبان همان سال دوباره  

انده زن و فرزندان آنها ميفرستد که بسياری از آنها را بقتل رس" زارهبنى فََ"سر 

  ١٤.به مدينه می آورد ترارا به اس

 "الَجندل ُدوَمُة"را بسوى " عبدالرحمن بن عوف"در شعبان همان سال محمد 

  اگر قوم به اطاعت تو در آمدند دختر پادشاهشان را به : "ميفرستد و به او ميگويد

   ١٥.آه قوم مزبور تسليم شده و زن رئيسشان را بزنى ميگيرد." زنى بگير

ُامَّ "زيد، . ميفرستد" ُاّم ِقرَفه"ه را دوباره سوى در رمضان همان سال حارث 

   را آه پيرمرد فرتوتى" ام قرفه"دو پاى   و  آند و دختر او را دستگير مي" ِقرَفه
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   :طبرى مى گويد  ”.دو شتر بستند و براندند تا به دو نيمه شد"بود، به 

شريفتر از ُامَّ ِقرَفه بودى، بيشتراز  اگر: شريف قوم خويش بود و عربان بَمَثل مى گفتند" ُامَّ ِقرَفه"

     ١٦."اين نبودى

ن بر عليه مردم انااينها بخشی از جنايات نابخشودنی است که محمد و مسلم

محمد در مجموع، در مدت يکسال . جوی عرب مرتکب می شوند بيچاره و صلح

حمله به قبايل و طوايف کوچک ميزند، و   ٣٨پس از صلح با قريش، دست به 

ن را به اطاعت شابيشتر ،آنها قتل و غارت و اسير کردن زنان و کودکاِن پس از

  . خود در می آورد

 ترور عصماء و ابوعفك شاعر

ازجمله ترورهايی که در اين زمان انجام ميدهد ترور ابو َعفَََََک پيرمرد 

مردم  ∗،و همانطور که قبال گفتيم هشاعر است که بر عليه محمد شعر می گفت

محمد . د نمورا از دنباله روی از ديکتاتوری او نهی می  َخزَرج قبايل اوس و

همچنين در همين زمان ُعَمير بن  ١٧.ساِلم بن ًعَمير را مامور قتل وی می کند

که قبال نمونه ای از اشعار او را به ماموريت ترور ًعصماء دختر مروان  دّیَع

 : ابن هشام می گويد. می فرستد ∗را بر عليه محمد آورديم،

وی زن فصيحه ای بود و شعر گفتی و عيب مسلمانان کردی و آِن دين اسالم، و بعد از آن "

حکايت کردند در خدمت پيغمبر، عليه السالم، و ُعَمير بن َعدّی را که هم از قوم وی بود بفرمود 

و عمير هم در شب برفت و آن زن را بقتل آرود، و روز ديگر . تا برفت و آن زن بقتل آورد

سيد، عليه . يا رسول اهللا ، عصماء را بقتل آوردم: پيغمبر، عليه السالم، آمد و گفت  بخدمت

ُ  اُهللا . ای عمير نصرِت خدای و پيغمبر کردی بکشتن عصماء: "السالم، وی را گفت َجزاه

   ١٨”.خيرٌا

                                                 
  .همين كتاب، فصل هشتم، مخالفين محمد در مدينه مراجعه كنيد  به شعر او در جلد اول  ∗
  .به جلد اول، فصل هشتم، مخالفين محمد در مدينه مراجعه كنيد  ∗
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  جنگ خيبر

 و قلع و قمع باقيمانده قبايل يهود

يش، يهود، و قبايل بدوی بنی باقرارداد صلح ُحَديبِيه، اتحاد قبلی ميان قر

غَََطفان و بنی فََزاره که در جنگ خندق بر عليه محمد بسته شده بود، بکلی باطل 

چون بنابر مواد توافق، دو طرف نمی توانستند با قبايل ديگر بر عليه . ميگردد

از اينرو، قرارداد ُحَديبيه برای محمد بهترين فرصت را . هم عقد اتحاد ببندند

بخصوص که . به دشمنان سابق و انتقام از آنان فراهم آورده بود برای حمله

يهوديان خيبر که عمدتا به کار کشاورزی و نخل داری اشتغال داشتند از ثروت 

  . خوبی برخوردار بودند

قلعه بنامهای  ۵خييبر در نود مايلی شمال مدينه قرار داشت و در کنار آن 

قرار داشت که  اين " ُسالِلم"و " َوطيع"، "َصعب بن ُمعاذ"، "قََُموص"، "ِحصن"

های خرما و مزارع  کشاورزی اهالی آن  قلعه ها بطور پراکنده در ميان باغ

اين مزارع طی ساليان دراز، در اثر کوشش و تالش پيگير و . قرار گرفته بودند

، بطوريکه  زندگی آنان بطور عمده نددلسوزانه يهوديان کشاورز بوجود آمده بود

آنها در طی روز در اين مزارع به کار . بهره برداری از آنها می گذشت از ِقَبل

پرداخته و هنگام شب، به قلعه های خود که از امنيت بيشتری برخوردار بودند، 

  . پناه می بردند

ولی از آنجا . اهالی هر قلعه يک جمع مستقل و خود ران را تشکيل ميدادند

ه  اقوام بدوی دامدار که با جنگ و که بکار کشاورزی اشتغال داشتند، نسبت ب

درگيری نظامی بيشتر سر و کار داشتند، از قدرت و چيرگی نظامی چندانی 

از اينرو، قلعه های مزبور، نه تنها فاقد يک اتحاد نظامی . برخوردار نبودند

سازمان يافته ميان خود در برابر حمالت خارجی بودند، بلکه معموال با پرداخت 

 ود به قبايل بدوی، هم از تعرضات احتمالی آنها مصون میسهمی از محصول خ
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. نمودند به حمايت نظامی از خود می تعهدماندند و هم طبق قراردادی آنها را م

از اينرو، هنگاميکه محمد ، آنها را تحت محاصره خود ميگيرد، مردم هر قلعه، 

و بدون با ابتکار خود، بشکلی خودبخودی و از نظر نظامی سازمان نيافته ، 

  .پردازند ارتباط و هماهنگی با قلعه های ديگر بدفاع از خود می

مضاف بر اين، آنها که اکنون بيش از هر زمان ديگری به کمک قبايل ديگر 

نياز داشته اند، بطور نااميد کننده ای، زير محاصره نيروهای محمد کامال تنها 

کمک آنها نمی آيند،  رداد صلح حديبيه بهانه تنها قريش، بخاطر قر. می مانند

بلکه قبايل بدوی ديگری نيز که متحد و يا مسئول حمايت از آنان بودند جز 

غطفانيان ، چه از روی ترس و چه بخاطر پول بيشتری که احتماال محمد به آنها 

. پيشنهاد کرده  بود، خود را کنار کشيده، هيچ اقدامی در کمک به آنها نمی نمايند

  .ان به خيبريان توسط نيروهای محمد سد ميشودغطفانيان نيز راه کمکش

در چنين شرايطی است که محمد، در بازگشت از حديبيه، پس از يک توقف 

نفر از افراد  ١۶٠٠دو ماهه در مدينه، در آواخر ماه محرِم سال هفتم هجرت، با 

جرار و کارآزموده خود راهی خيبر شده، مردم بيگناه و کشاورز آنرا در فلعه 

  .حت محاصره خود در می آوردهايشان ت

رسم محمد در حمله به قبايل ديگر اين بود که چون بدون اطالع قبلی و 

بطور غافلگيرانه  به آنها حمله ميکرد، از اينرو، برای آنکه بداند که آيا آنها 

تهديد عمومی او به پيوستن به اسالم را جدی گرفته اند يا نه، نيروهای خود را 

شب را در نزديکی آنان اطراق می کرد، و  ،آنها گسيل داشتهيانه به نزديکی فمخ

بهنگام صبح آگر بانگ نماز را از جانب آنان نمی شنيد، آنها را مورد حمله خود 

بانگ نماز از ميان ايشان بشنيدی، دست از ايشان بداشتی و "قرار ميداد، و آگر 

خود  و چون بانگ نماز بگوش محمد نرسيد، به اصحاب". غارت نفرمودی

  فرود آمديم، وای بر   کفار  قومی از بساحت   خراب شد خيبر، و ما چون: "گفت
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خصلت اجباری و نه اعتقادی پيوستن اعراب به اسالم خود، اين نيز   ١٩".ايشان

  .     را نشان ميدهد

ر کدر اين زمان مردم خيبرکه در مزارع خود بودند، با ديدن لش

اليکه بانگ ميزدند که محمد و لشگرش غارتگرمحمد از دور با شتاب و در ح

  . فرار می کنندخود  آمدند، بدرون قلعه های 

فانيان حايل طيان اهل خيبر و قوم غمد تا مآنجا فرود آ: "ابن اسحاق ميگويد 

بر آمك ندهند و چون غطفانيان از مِخيبريان را بر ضد پيغ شود آه غطفانيانِِ،

به آمك يهودان شتابند و چون روان شدند از آمدن پيمبر خبر يافتند فراهم آمدند تا 

آار اموال و آسان خود خود نگران شدند و پنداشتند مسلمانان بدانجا حمله برده 

  ٢٠. "تندشبماندند و پيمبر را با خيبريان واگذا  تند و در جاى خويششاند و باز گ

است که " ناعم"اولين قلعه ای که پس از مقاومتی کوتاه باز می شود، قلعه 

يهودی يک زن بضرب سنگ آسيابی که " محمود بن َمسَلمه"در جريان فتح آن 

  .از باالی ديوار قلعه بر سر وی می اندازند، بقتل ميرسد

قلعه دوم، قموص است که با فتح آن زنان و کودکان بيگناه زيادی به اسارت 

    .مسلمانان در می آيند

رئيس قوم بنی " بن َاخطََب ُحَيیِّ"دختر بسيار زيبای " َصفّيه"اسرا،  از جملۀ

ه و در به خيبر کوچ کرد ،توسط محمدبيرون راندن آنان نضير بود که پس از 

بنا به " ی بن اخطبُحيِِّ"ما ديديم که چگونه . ميان قلعه های آنها تقسيم شده بودند

هنگاميکه در  ،ميان آنانب داده بود داوطلبانه ُقَريظهقولی که به رئيس بنی 

 .شود میگردن زده  مانان بودند، ميرود و شجاعانه بدست محمدمحاصره مسل

 از همان اول دست رویو  ختهاکنون محمد چنگ بر زن و فرزندان او اندا

رئيس  ،"َکناَنة بن َربيع"پس از آنکه شوهرش  صفيه می گذارد و زن بيگناه را
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برای  ،ندزمی گردن  ،های امانتی مردم ، بجرم افشا نکردن محل گنجرا يهوديان

  .کامروائی به چادر خود ميفرستد

داستان قهرمانانه کنانه از اينقرار بوده است که او در برابر اصرار محمد در 

هايی که مردم به امانت نزد او گذارده بودند تا  افشای محل اموال و دارائی

تا . آخرين لحظه مقاومت می کند و اساسا منکر وجود چنين چيزی می شود

هوديان خرابه ای را که کنانه دارائی و پولهای مردم را در آن اينکه يکی از ي

مخفی نموده بود به محمد نشان داده و محمد مقداری از آنها را از زير خاک در 

آنگاه محمد مجددا کنانه را برای افشای محل بقيه دارائيها به نزد خود . می آورد

مجددا محمد . دنماي کنانه طبق معمول انکار می. آورده از او سئوال می کند

عذاب   تا او را ":ميگويد" ُزبَِير بن َالَعوام"و به  ∗دهد شکنجۀ او را میدستور 

ميکرد و هيچ ] شکنجه[و زبير او را عقوبت . آنوقت که اقرار بکند تا دهد

پس سيد، عليه السالم، او را به محمد بن َمسَلمه داد تا وی را . نمی کرد اقراری

  وی  و  برخاست  سلمهَم پس . باز کشد" ود بن َمسَلمهمحم"بعوض برادر خود 

  :بخاری نيز شرح ماجرا را اينطور تعريف ميکند ٢١". حال گردن بزد در    را

او را آنقدر شکنجه بده تا آنچه را  که : پيامبر در مورد شکنجه کنانه به زبير دستور داد و گفت"

سينۀ کنانه آتشی روشن کرد، و آنرا با چوب لذا زبير روی . دارد از او در آوری و بيرون بکشی

سلمه داد تا سر از تنش جدا پيامبر او را به َم آنگاه .کبريت پخش کرد تا کنانه به حال مرگ افتاد

    ٢٢."کند

  ديگران را به  راباين ترتيب، کنانه، بدست محمدی که در آيه های قران مکر
                                                 

بهتر  كه بعضي مسلمانان فكر مي كنند اسالم مذهبي انساني بوده و منجمله شكنجه در آن ممنوع ميباشد، اين∗
در زندانهاي خود سعي در  البته مسلمانان فريبكارانه با گذاشتن نام حد برشكنجه. است به اين حقايق توجه كنند
، سعي ميكنند تا قباحت بهانه جنگدليل ديگر مسلمانان اينست كه با آوردن . شرعي جلوه دادن آن مي كنند

در حاليكه، با چنين استداللي . دنخالص نمايبه آن شكنجه را مخفي نموده، خود را از شرمندگي و گناه ارتكاب 
نشان ميدهند كه از سرمايه داري كه با همه وحشيگري و عقب افتادگي تاريخي اش، حداقل در حقوق بشر خود، 

   .در حرف هم كه شده، شكنجه اسراي جنگي را منع مي كند، عقب افتاده ترند
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شکنجه و به  يت،خصوصامانت داری تشويق و ترغيب ميکرد، بخاطر همين 

  . قتل ميرسد

 از اصحاب محمد می" ِدحَبة بن خليَفة اََلَکلبی"جالب است که صفيه را 

  :ابن عشاق می گويد. دهد خواسته است، ولی محمد وی را به او نمی

وقتی دحَبه که خواستار نگهداری صفيه برای خودش بوده اعتراض می کند، پيامبر بجای "

   ٢٣ ."ه دحبه می دهدصفيه دو دختر عموی او را ب

محمد در کام اما . بقيه زنان خيبر ميان مسلمانان تقسيم می شوند، پس از آن

گرفتن از صفيه آنچنان بی تاب می شود که در کمال بی پروائی قوانين قرآنی 

که  ،چرا که طبق قاعده اسالمی و مردساالرانه عّده. خود را نيز زير پا ميگذارد

 بود و ما آنرا قبال مفصال شرح داديم، مسلمانان نمی خود محمد آنرا تاييد کرده

توانستند با زنی که شوهر داشته و بواسطه طالق يا هر دليل ديگری در تملک 

. آنها قرار گرفته، بالفاصله و بدون رعايت مدت چند ماهه عده، هم خوابگی کنند

قه خود بوقت ضرورت ساب! ولی محمد که در زير پا گذاردن قوانين خدائیِِ 

درخشانی داشته است، تحمل چنين انتظاری را نداشته، و در همان راه بازگشت، 

  . گيرد در ميانه راه، از زن بيچاره و عزادار کام دل می

اين در حاليست که در همان روز محمد مسلمانان را  از نزديکی فوری با  

قانون ولی خود اين . اسيری که آبستن باشد، تا زمان وضع حمل، منع می نمايد

در . چرا که ظاهرا به چشم نمی آمده که صفيه آبستن باشد. نمايد را رعايت نمی

حاليکه می بايست برای روشن شدن مسئله حد اقل تا قاعدگی بعدی وی صبر 

از اينرو، قانون جديد محمد که برای پوشاندن خالفکاری او وضع . می کردند

پاک نمی کرد، بلکه آنرا بيشتر می شود، در عمل نه تنها خالفکاری و گناه او را 

  . نمايد برجسته می

    در مطلق العنانی وی   می شد بيشتر   تدريج که قدرت محمده حال، ب با اين
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ش، و بموازات آن ترس از انتقاد از وی نيز در ميان مسلمانان افزايش  اعمال

 بهمين دليل، بر عکس گذشته که بعضی از پيروانش گهگاه تخلفات او.  مييافت

را مورد انتقاد قرار ميدادند، هرچه جلوتر ميرويم کمتر نغمه مخالفت و انتقادی 

درهرحال، . در اينمورد نيز کسی چيزی بر عليه او نمی گويد. بگوشمان ميرسد

  :  محمد در آن روز، مسلمانان را از چهار چيز نهی ميکند

وی نکنند تا َحمل بنهد؛ و از از کنيزکی که او را بملک خود آورند و آبستن باشد، نزديکی با "

که گزنده باشند نهی  َددهاگوشت خر نهی کرد و پيش از آن حالل بود، و همچنين از گوشت 

  . ٢٤"کرد؛ و ازبيع غنيمت پيش از آنکه قسمت کنند

مدينه، شب را در راه اطراق می کند، ه در ضمن محمد که در راه بازگشت ب

از اينرو، با . د را فراموش می کندبهمراه ديگران به خواب رفته نماز شب خو

  . خواندن آن در روز بعد، برای اولين بار نماز قضا باب ميشود

پس از فتح قلعه های ناعم و قموص که بدون زحمت بودند نوبت به قلعه 

اين قلعه نير پس از . صعب بن معاذ رسيد که در آن ثروت بيشتری نيز نهفته بود

دسترنج ساليان سال کار و زحمت ساکنان  مختصر جنگی باز شد و ثروت آن که

نطاه و ِِ ،قلعه هاى شقِِ بهمراه آن،. آن بود ميان غارتگران مسلمان تقسيم گشت

  .نيز به تصرف در آمدندآتيبه 

محکم ... از همه ِحصن های خيبر"آنگاه، نوبت به دو قلعه َوطيع و ُساللِِم که 

ميرسد، که اين دو نيز پس از " تر بود و مردم بسيار در آن هر دو ِحصن بودند

جنگهای تن به تنی که قبل از آغاز جنگ، در بيشتر جنگها رايج بود، سرانجام، 

  .پس از ده روز محاصره و جنگ و زد و خورد به تصرف مسلمانان در ميآيد

محمد ابتدا ابوبکر و روز بعد عمر . سرانجام، نوبت به خود قلعه خيبر ميرسد

سرانجام، . ولی آنها هر يک بی نتيجه باز می گردند. فرستد را برای فتح آن می

  علی را اعزام ميدارد که وی بنا به روايات راويان اغراق گوی مسلمان دِر آنرا 
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  .با بازوی خود از جا کنده، قلعه را به تصرف خود در می آورد

پيامبر شروع کرد به گرفتن خانه ها "علی، بدنبال گشوده شدن خيبر بدست   

 زينهاربعضی که " بعالوه،. ٢٥."که از همه نزديک تر به او بودند و امالکی

قتل ی که زينهار نخواستند آنها را به خواستند ايشان را زينهار داد و بعض

    ٢٦"آورد

ما عمارت : گفتند که"د آنها که زينهار خواسته از اينرو اسير شده بودن      

سيد، عليه السالم، ايشان را  توانيم کردن، و التماس کردند خيبر بهتر ضياعهای 

رها کند و هم در خيبر می باشند و عمارت و زراعت زمين خيبر می کنند 

بقاعده خود و ايشان را نيمه ای از ثمار آن باشد و ديگر ارتفاعها می دهند؛ و 

سيد ،عليه السالم، بدين موجب رضا داد و تقرير با ايشان نبشت بشرط آنکه هر 

  ٢٧."ا از خيبر بيرون کندگاه که خواهد ايشان ر

باين ترتيب، يهوديان خيبر که تا ديروز صاحب زمينهای خود بودند، اکنون 

ناچار بودند بر روی زمينهای خود بعنوان سرف و رعيت محمد و اطرافيان او 

 اين نيز مجازات خدای محمد برای انسان. کار نموده به استثمار وی در آيند

طريق کار و زحمت شرافتمندانه بر روی هائی بود که قصدشان  زندگی از 

هايشان بود، و چون حاضر به قبول بردگی او نشده بودند اکنون ناچار  زمين

  .بودند به بردگی فئودالی برای نماينده او محمد تن در دهند

هم از قبل وجود   و يا اگر ،آن  بانی اين فئوداليسم عشيرتی که محمد شخصا 

ربستان بود، حتی از بردگی فئودالی معمولی که داشت وی ادامه دهنده آن در ع

زيرا در . ود خشن تر و عقب افتاده تر بودمی شدر اروپا و نقاط ديگر رايج بعدا 

حاليکه در آنها ارباب حق بيرون کردن رعيت و حتی فرزندان او از زمين را 

، در اينجا محمد بخود حق ميداد و آنرا ٢٨در تمام عمر و حتی پس از آن نداشت

   روی را از  آنها  خواست که می  زمان  هر  کند که تبا در قرارداد نيز قيد میک
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    ∗بياندازدزمين به بيرون 

عالوه بر اين، اموال و ثروتهای منقول نيز بعنوان غنائم جنگی ميان محمد و 

می توضيح چنانکه ابن هشام . اطرافيان غارتگر وی بشرح زير تقسيم ميگردد

الم، چون خيبر بگشود، خمسی از غنائم خود را برگرفت و سيد، عليه الس"، دهد

سهم قسمت کرد، از بهر آنکه هشده  *∗باقی ميان مسلمانان بهزار و هشتصد

و چند امير از مهاجران . بودند و هر اميری صد سوار و پياده داشت ∗**امير

بودند مثل عمر، و علی، و طلحه، و زبير، و عبدالرحمان بن عوف؛ و باقی از 

و خمسی که خود برگرفت ميان زنان خود و خويشان و اهل بيت . نصار بودندا

  ٢٩."قسمت کرد
                                                 

∗ Ĥيد كه كسانيكه نا آگاهانه و يـا از روي غـرض و بـا هـدف فـريفتن      در اينجا اشاره به اين نكته ضروري بنظر مي
ديگران از هدف اسالم به برپائي جامعه بي طبقه توحيدي و يا راهي جز سرمايه داري و سوسياليزم سخن سـرائي  
مي كنند، بايد بدانند كه اسالم در همان نطفه خود، يعني درهمان  شكل اسالم ناب محمدي اش، حتي از نظـام  

لي و تكامل يافته فئودالي نيز عقب افتاده تر و مبلغ مخلوطي از اشكال مقدماتي و عشيرتي فئودالي و بـرده  معمو
  .داري بوده است

تقسيم از اينقرار بوده است كه براي هر يك تن از افراد يك سهم و براي هر اسبي دو سهم منظور شده و *  ∗
مجموعا مقدار سهام بهزار و هشتصد سهم بالغ ميشده  نفر بوده و اسبها دويست راس، 1400چون عده افراد 

اهب و ذاين نيز جنبه ديگري از سرشت ضد انساني، غير روحاني و شديدا ثروت طلبي و مادي بودن م. است
دو برابر مومنين بوده است، به اين خاطر كه ) ه درستيب(منجمله مذهب اسالم ميباشد كه در آن ارزش اسب 

بنابراين، معلوم نيست در مذهبي كه . پيروزي و بدست آوردن غنائم داشته است اسب نقش سود آورتري در
البته، نظر شخصي من . هم ارز اسب هم نيستند چگونه ممكن است از برابري آنها با يكديگر سخن گفت ،انسانها

ان اينست كه ارزش اسب، نه بخاطر سودمنديش در جنگ بلكه بالعكس بخاطر معصوميت و نجابتش، از هزار
     .است بوده مسلماني كه كاري جز قتل و غارت مردم بيگناه نداشته اند، بمراتب باالتر

نكته قابل ذكر در اين مورد اينست كه در ميان غارتگران رومي نيز رسم بر اين بود كه بهنگام جنگ غنائم  ** ∗
شركت ميكردند و از طريق آنـان  كه در جنگ ) يا اميراني(حاصل از غارت سرزمين هاي مفتوحه را ميان سرداران 

ميان سربازانشان تقسيم ميكردند، بطوريكه در آنزمان كه هنوز ناسيوناليزم نقـش كمتـري در شستشـوي مغـزي     
سربازان براي حمله به ملل ديگر و چپاول آنان داشت، اين غنائم جنگي بود كه بعنوان محرك اصـلي، بـراي ايـن    

از اين نظر نيز انقالب كثيفي كه اسالم وسيله تحقق نهائي آن در جامعه اين نشان ميدهد كه . منظور بكار ميرفت
بدوي عرب بود، در نهايت جامعه بدوي و انساني تر عرب را بـه جامعـه بمراتـب چپـاولگري كـه نمونـه عـالي آن        

ي انسـان  بود، تكامل ميداد، و از اينرو، از نظر اخالقيات انساني نـه تنهـا بهـيچ وجـه بـرا      و ساساني امپراطوري رم
  . افتخار آميز نبود، بلكه برعكس بيان سقوط اخالقي انسان و مايه ننگ بشريت بود
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اهل فدک نيز که روستای بسيار آباد و حاصلخيزی بود، وقتی که پايان کار 

يهوديان و خيبر را ديدند، پيش دستی کرده، قبل از آنکه سپاهيان محمد به 

رقراری همان قرار فئودالی مرزهای آنها برسد، تسليم محمد شده و خواهان ب

با اينحال، از آنجا که فدک خود را داوطلبانه به محمد . محمد با خيبريان می شوند

تسليم کرده بود و سربازان محمد در فتح آن نقشی ايفا نکرده بودند ، يک کاسه، 

های خيبر حتی از لگدکوب   با زمينهای آباد و حاصلخيزش که برعکس  زمين

   .امان مانده بود، به شخص محمد تعلق ميگيرد سم سواران نيز در

داده           " د و آن را ب ود، از بهر آنکه جنگی نکرده بودن ه السالم، ب ر، علي و فدک خاص ازاِن پيغمب

  ٣٠."بودند

قرار شد آه نيمى از محصول  مى گويد وقتى در جنگ خيبر نيز ابن عشاق

تبديل شد چون  به ملك شخصى محمد ]نيز[ بنابراين فدك. "به محمد تعلق گيرد

  :وی در ضمن می گويد  ٣١."مورد حمله شتر و اسب قرار نگرفته بود

وقتی که غنائم خيبر تقسيم شد، َشق و َنطا به مسلمانان داده شد، در حاليکه َکتيَبه "

قرار می محمد تحت نظارت که (دا سهم خ خمس: منقسم گشتقسمت  ۵به 

سهمی که ؛ )محمد ان و تباردخان(مبر؛ سهم نزديکان وی اسهم پيخمس ؛ )گرفت

که در اين مورد اکنون گزارش ( اختصاص می يافت  برای نگهداری زنان او

؛ و مبلغی که به کسانی که بعنوان واسطه در مذاکرات صلح )موجود استدقيقی 

 )و پيامبر را قادر ساخته بودند تا بر کل غنائم چنگ اندازد( عمل کرده با فدکيان 

  ٣٢. تعلق می گرفت

چنانکه . البته، اينها همه بنا به ميل محمد و خواست و سليقه او انجام می گيرد   

 در اختيار او گذارده و مسلمانان خدا در آيه ای نحوه تقسيم غنائم را بطور کامل

                     .را به پيروی بی چون و چرا در اين مورد دعوت نموده است

   به رسم غنيمت بازداد) يعنی يهودان بنی نضير(و آنچه ترا که خدا از مال آنها "
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  متعلق برسول است

به رسم غنيمت باز داد متعلق برسول ) يعنی يهوديان بنی نضير(و آنچه را که خدا از مال آنها " 

وليکن ) و آزار کارزار نکشيديد(ختيد که شما سپاهيان اسالم بر آن هيچ اسب و استری نتااست 

  ٣٣"خدا رسوالنش را بر هر که خواهد مسلط می گرداند و خدا بر هر چيز تواناست

  :ادامه ميدهدابن عشاق    

او به . تقسيم کرد آنگاه پيامبر غنائم را ميان اقوام خويش ، زنانش، و مردان و زنان ديگر"

سهم و ١٠٠ ، به بکر ٢٠٠، به عايشه ٢۵٠ن ، به عثما١٠٠سهم، به علی  ٢٠٠دخترش فاطمه 

 ١٨٠: پيامبر به زنان اش از خرما و آرد داد آنچه است که محمِدصورت اين   - بنام خدا. داد ...

   ٣٤."بار

اموال مردم بی گناه ميان اقوام محمد تقسيم می گردد و عالوه باين ترتيب،  

يت شخص محمد در فدک تماما به مالکبر آن امالک و زمين های آنها منجمله 

بنا به استناد محمد آه زمانى گفته  ، وقتی بخالفت ميرسد،عمرا بعدالبته . ∗می آيد

بدست محمد  يهوديان را سرانجام" دنالعرب دو دين با هم نباش ةدر جزير"بود 

 میها بيرون  زميناين از  برای هميشهرعيت زمين های خودشان شده بودند، 

يهوديان در عربستان مرکزی به پايان خود  و باين ترتيب، داستان ٣٥ريزد،

  . ميرسد

 بشه به مدينه باز میتن از مسلمانان مهاجر به ح ١۶بر، در روز فتح خي

بی شک باز گشتن آنها بخاطر سهم بردن از چپاولی سود آوريست که  .گردند

  .محمد و يارانش به آن مشغول می باشند

                                                 
چنانكه بعدا، به يكي از علل عدم بيعت علي شوهر . فدك بعدا پس از مرگ محمد به فاطمه دختر وي ميرسد ∗  

مد، فدك را تحت اين چرا كه ابوبكر، پس از مرگ مح. فاطمه با ابوبكر خليفه جديد مسلمين تبديل مي گردد
عنوان كه كسي از پپغمبر خدا ارث نمي برد، ضبط مينمايد و اين در كنار داليل ديگر، باعث عدم بيعت اوليه 

اينهم نشان . تا اينكه ابوبكر كوتاه آمده با پس دادن فدك، بيعت علي را بدست مي آورد. علي با او مي شود
يعت ها و دشمني هاي ميان اصحاب محمد و جانشينان او بوده ديگري از انگيزه هاي مادي و منفعت طلبانه ب

    .است
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در آنجا واقعه جالبی رخ . پس از فتح خيبر محمد به وادی الُقری ميرود

باين ترتيب که غالم محمد . ميدهد که عمق تحميق گری محمد را نشان ميدهد

هنگاميکه مشغول پائين گذاردن بارهای شترها بوده، تيری ناشناس او را بخاک 

   .می اندازد

محمد ". بهشت بر او خوش باد: "اطرافيان بدنبال مرگ غالم بيچاره ميگويند

پارچه (که غالم بيچاره را متهم به دزديدن يک قطعه شمله  اعتراض ميکند چرا

  :ميکند و ميگويد هااز بار شتر) کوتاهی که بدور خود می پيچيده اند، شايد َشَمد

بدان خدائی که جان محمد در دست وی است که شمله که وی .نه چنين است که شما ميگوئيد"

ن می آن افتاده است و وی را درآبخيانت از غنيمت خيبر برگرفته،  اين ساعت آتش در 

  ٣٦".سوزد

آنگاه يکی از صحابه نيز اعتراف ميکند که او نيز دو ِشراک نعلين از غنائم  

اگرت باز پس : "محمد به او نيز ميگويد. خيبر بدون اجازه محمد برداشته است

  ". نياوردی، بعوض آن دو شراک، فردای قيامت ترا دو شراک آتشی بر ُبريَدندی

. تش جهنم داستانی برای فريب و ترساندن تنها مردم عادی بوده استالبته آ

چرا که آنهمه غارت و تجاوز به اموال ديگران و زن و فرزندان آنها، بدست 

محمد و اطرافيانش، دزدی بحساب نمی آمده، ولی برداشتن يک شمد و نعلين از 

   . مستوجب آتش جهنم بوده استتوسط يک بردۀ بيچاره اموال غارتی 

  ادامه حمله به قبايل كوچك

  و كشتار و غارت آنها 
حمالت خود به قبايل کوچک ديگر به  پس از پايان کار يهوديان، محمد

 عمر. ميفرستد" َهواِزن"عمر را در سال هفتم هجرت به . همچنان ادامه ميدهد

د و ودنشبانه راه می پيم" ،همچنان که تاکتيک هميشگی محمد بودوهمراهانش 

ار مردم بدبخت هوازن با شنيدن خبر آمدن مسلمانان جّر". ان می شدندبروز پنه
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 فراری دشت و بيابان می شوند و اموال آنان بدون هيچ تصادمی بدست عمر می

  . افتد

نفری  ٣٠گروه .  در شعبان همين سال، محمد ابوبکر را به نجد ميفرستد   

بنى "سرزمين  هروان" عدشير بن َسَب"به فرماندهی  نيزديگری از مسلمانان را 

از اينرو، محمد . ميکند که همه کشته و خود وی زخمی ميشودسوی فدک " ُمرَّه

از گروه " بن َنهيک  ِمرداس"گروه قدرتمندتری را به آنجا ميفرستد و با آنكه 

گويان بآنها حمله ميکند، با اينحال، او را بقتل " الاله االاهللا"دشمن، هنگام جنگ 

  . ميرسانند

آنها  به . نفره ای را به ميفعه ميفرستد ١٣٠ضان همان سال، گروه در رم

او را مى آشند و تمامى شترها و گوسفندهاى . حمله مى آنند" بنى عبد بن َثعَلبه"

" بنی عبد بن ثعلبه"را بسوی " غالب بن عبداهللا"سپس، . او را به مدينه ميآورند

سفندان غارتی به مدينه باز ميفرستد که پس از حمله به بنی عبد با شتران و گو

را به سوی يمن ميفرستد که  "بشير بن سعد"در ماه شوال همانسال، .  ميگردد

  . ٣٧پس از جنگ با شتران و گوسفندان غنيمتی باز ميگردد

مداومی که به غزوات پيغمبر کشتارها و غارتگری های باين ترتيب ،  

ه، توقف ناپذير معروف شده، ولی چيزی جز قتل وغارت و چپاول بی سابق

 وحشيانه مردم بيگناه عرب و اسير کردن زن و فرزندان آنها نبوده است 

ميکند، ادامه را ماه ذيقعده همان سال که محمد آهنگ زيارت کعبه   تا  همچنان

  .می يابد

واقعا نيز اين مسئله بسيار تامل برانگيز است که اين خدای واحد، اهللا، 

برش را، همچون غارتگران مغول، اينچنين چگونه خدائی بوده است که پيام

، بميان آنها می که خود آنها را خلق کرده بودهبرای قتل و غارت وقفه ناپذير مرد

ميفرستاده است، و اين چگونه هدايتی بوده است که بايد بزور شمشير و غارت 
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ه اموال و اسير کردن زن و فرزندان مردم انجام گيرد؟ آيا کسان و قبايلی که ب

او اعالم سفاک ترتيب، و برای فرار از قتل و غارت محمد و باندهای  اين

مسلمانی ميکردند، واقعا به خدای وی ايمان ميآوردند؟ يا از روی ترس و 

ناچاری به او می پيوستند؟ و آيا اين خيل مسلمانان، بجز آن چند صد نفر اوليه 

بقيه جزو همين که خود مسلمانان نيز برايشان اهميت واالئی قائل اند، ای 

گروندگان بدون ايمان و از روی ترس به اسالم نبوده اند؟ بايد توجه داشت که 

نيست، بلکه خشگ و خالی  اينها بهيچوجه صرفا يک مشت نظريه پردازی

و واقعيات انکار ناپذير تاريخی، با ما  اسنادمجموعه حقايقی است که با پشتوانه 

  . سخن ميگويند

هيچگاه، بصورت مذهبی که مردم به آن ايمان  واقعيت اينست که اسالم

بلکه، از طريق زور، کشتار و اجبار بود که . بياورند بر عربستان مسلط نشد

اين نبود که محمد، اکنون که به قدرت دست يافته بود، . مردم را تابع خود کرد

چنين تصوری از اساس . تغيير يافته و بفرد زورگو و ستمکاری تبديل شده بود

نظام سياسی که او در پی برپا داشتن آن در عربستان . يه و نادرست استبی پا

الزمه اش سرکوب مردم و  ٌانه تنها ماهيتبود، يعنی ديکتاتوری مطلق شخصی، 

مطيع ساختن آنها بزور شمشير و خون بود، بلکه خود وی نيز در همان ابتدا، 

نکه پس از مرگ چنا. هنگاميکه در مکه بود، صريحا به آن اعتراف کرده بود

ابوطالب، روزی در خانه کعبه هنگاميکه مکيان او و دعوی پيغمبريش را 

  : ، محمد رو بآنها نموده ميگويدمی کنندمسخره 

بهر آن آمده ام تا  از ای قوم قريش، بشنويد ، به آن خدائی که جان من در يد قدرت اوست که من"

و مپنداريد که شما رايگان از چنگ من بدر  من شما را همچون گوسفند کارد بگلو بر نهم و بکشم

    ٣٨."رويد

ما در گذشته نيز اين امر را خاطر نشان کرديم که همه مذاهب توحيدی، بر 

خاکستر سرکوب خونين توده های مردم صلح طلب بود که قامت شوم خود را بر 



                   ١۶١ تاريخ گفته نشده اسالم                                                                 
__________________________________________________  

چرا که همه آنها روبنای نظام سرکوبگر مالکيت خصوصی يعنی . افراشتند

ودند که با روحيه آزادی طلبانه انسان بدوی بهيچوچه جور در نمی سيستمی ب

آمد، و از اينرو، تنها از طريق زور و سرکوب ميتوانستند مورد قبول توده های 

منتها، اگر اين وظيفه سرکوب را مثال دررم امپراطوران و . مردم قرارگيرند

ل مسيحيت و سرداران رمی انجام داده و از اينراه، زمينه روحی برای قبو

متوسل شدن به آنرا در ميان مردم مايوس وسرخورده از قيامهای خود فراهم 

  . آن انجام گرفت خونين آوردند، اينکار در عربستان بدست خود اسالم و شمشير

برای همين، اسالم از همان ابتدا يک جريان سياسی برای تصرف قدرت از 

مسيحيت، که مسيحيان را  طريق سرکوب توده ها و قبايل عرب بود، و برعکس

اگر (  - امپراطوری رم -ازطريق تسليم به دشمنی که قبال اورا سرکوب کرده بود

دشمن بتو سيلی زد آن سوی صورتت را نير برای سيلی خوردن بسوی او 

 را از طريق تهديد آنها به انتخاببه عبوديت خدا دعوت ميکرد، اينکار  ∗ ،)بگير

  . دميان مرگ و اسالم انجام ميدا

در يک کالم، مسيحيت پس از سرکوب خونين مردم اورشيليم و سرزمينهای 

ديگر امپراطوری ميان آنان پراکنده شد، و اسالم در جريان سرکوب  مردم 

  .  عرب

رميها ابتدا، قيامهای متعدد مردم را بشدت سرکوب کردند، و بعد که مردم 

از دست داده و در پی در حالتی از ياس و سرخوردگی، اميد به نيروی خود را 

توسل به نيروئی ماوراء الطبيعه برای نجات خود بودند، افسانه مسيح را با 

که تسليم به دشمن و عشق به همه منجمله دشمن خود، و ! معجزات شفا بخش اش

                                                 
مسحيت را قانوني و در پايان همين قرن آنرا  به مذهب  ،علت اينكه امپراطوري رم  بعدا در اوائل قرن چهارم∗  

به نفع و   قرار گرفته رسمي خود تبديل ميكند، همين تبليغات تسليم طلبانه آن بوده كه خوش آيند امپراطوري
  .   عمل مي نمودهآن 
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ر پيغ ميکرد، ساخته، مرهم زخمها و تسلی دل لدر يک کالم عدم مبارزه را تب

ابتدا، به مردم بدوی اعالم کرد که ميان اسالم درد خود کردند، و محمد از همان 

و آتش جهنم و بعد شمشير او راه ديگری وجود ندارد، و از اينرو، در حاليکه در 

يک دست قران و شمشير را در دست ديگرش داشت، کار جالدان رمی و مسيح 

    ∗.انجام دادهر دو را خود 

  سال  7پس از  حمدم

  دشو راي اولين بار  وارد مكه ميب
، همان ماهی که سال گذشته به  از سال هفتم ماه ذيقعده درمحمد يک ماه بعد 

اجازه  به او طبق معاهده ُحَديبيه که در آن سالی يکبارزيارت مکه رفته بود، 

  . دگردعازم زيارت مجدد مکه می ، داده می شودزيارت کعبه 

خود  تن از مسلمانان و مقادير زيادی سالح با ٢٠٠٠در اين سفر محمد 

شيرهای با شمهمراه ديگران ميبرد، ولی سالحها را در مرز خاک مکه گذارده 

اکنون محمد، پس از هفت سال برای اولين بار . دغالف شده وارد کعبه می شو

مکيان برای . وارد مکه می شود، منتها اينبار با سری افراشته و بدون ترس

ی تپه ای اعمال محمد و ند و از باالمی شوهمه از شهر خارج  ،ورود مسلمانان

در ضمن، مکيان که کنجکاوند ببينند آيا مسلمانان  ٣٩.ياران او را نظاره ميکنند

آيا از اين چگونه گذران کرده و  ،هدسال تنگ و پر مشقتی بو در آن سال که
                                                 

اين گفته خميني گوياي واقعيتي است كه بايد براي كساني كه فكر ميكنند جريانات بنيادگرا مانند بن الدن  - ∗
او در سخنراني خود در مراسم سالروز تولد . ، خميني و طالبان درك نادرستي از اسالم دارند، عبرت آموز باشد

اگر به . مذهبي كه جنگ در آن نيست ناقص است": ميگويد) 1984دسامبر ( 1363آذر  30پيغمبر اسالم در 
حضرت عيسي عليه السالم عليه هم مهلت ميدادند به همين ترتيب عمل ميكرد كه حضرت موسي سالم اهللا عليه 

سي اصال سر اين ياين اشخاصي كه گمان ميكنند كه حضرت ع. عمل كرد و حضرت نوح سالم الل عليه عمل كرد
ا را نداشته و فقط يك ناصح يوده است، اينها به نبوت حضرت عيسي لطمه وارد ميكنند، براي اينكه پيغمبر كاره

همانطور كه امام هاي ما هم همه جندي . شمشير دارد، جنگ دارد، جنگ ميكند كه مردم را نجات بدهد
ميگويند اسالم دين جنگ  آنهائيكهبودند، با لباس سربازي به جنگ ميرفتند، همه آدم ميكشتند، ) جنگجو(

   .دنيست و اسالم نبايد آدمكشي بكند اسالم را نميفهمن
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، بر خالف ا نتظار خود می بينند که مسلمانان، چست و تنگی به ضعف افتاده اند

 البته، آنها نميدانند که. ر حال دو، کعبه را طواف ميکنندحتی د ،چاالک، اينبار

برای  ،شده استمطلع   قريش اين کنجکاویازخود  محمد که توسط جاسوسان

  . است که چنين کنند گفته خودياران قبال به  تضعيف روحيه آنها

طواف، و  در[اول، سيد عليه السالم، دست به َحَجُراَالسَود نهاد و بطواف در آمد و می دويد "

، تا سه بار طواف کردند همچنان می ]اصحاب جمله بطواف در آمدند و از پی پيامبر می دويدند

. طواف آهسته بکردند] ديگر[دويدند، و بعد از آن پيغمبر، عليه السالم، ساکن شد و چهار بار 

بودند، حال بر خالف آنست که ما را گفته : پس کافران، چون چنان ديدند، عجب کردند و گفتند

پس دويدن در طواف حاجيان را سه بار، از آن . که اصحاب محمد سخت با نشاط و قّوت اند

    ٤٠."روز باز سنت شد

پس از آنکه مکيان بچشم خود می بينند که چگونه مسلمانان بدنبال محمد،        

بينند که بالل بر بام کعبه ميرود و  گويان، مراسم آنان را تقليد ميکنند، می لبيک

اذان مسلمانان را که رسم آن در مدينه نهاده شده بود و  نماز بانگ برای آغاز

های  آنها از مشاهده اين اعمال صورت. برای قريش تازگی داشت، سر ميدهد

خود را می پوشانند و خدايان خود را سپاس ميگويند که پدرانشان قبل از آنکه 

به باشند، چشم از جهان شاهد اين همه توهين به مقدساتشان در خانه مقدس کع

  ٤١.فرو بسته اند

از . محمد بيش از سه روز نميتوانست در مکه بماند ،يبيهدطبق قرارداد ح

با تنى چند از قريشيان نزد وى " ُحَويِطب بن عبُدالُعّزى"و، در روز سوم راين

وقت تو تمام شده از "او می گويند ه آنها ب. ميايند آه او را به ترك مكه وادارند

محمد که در سه روزه ايکه در مکه بوده دهمين زن خود ". ما برو  پيش

 را بعقد خود در می آورد، ∗"خالد بن وليد" واهرو خ" حارث"دختر " ميمونه"

برای آنکه بيشتر در مکه باقی مانده، با قريشيان دوستی نموده دل آنانرا بدست  
                                                 

   .بدنبال اين ازدواج است كه به اردوي مسلمانان مي پيوندد  بنا بر يك روايت، خالد بن وليد، ∗
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شما را : "ا ميگويدآورد، زيرکانه عروسی خود با ميمونه را بهانه کرده به آنه

چه زيان دارد اگر بگذاريد و من هم در مکه ميمونه بخانه برم، و از بهر شما 

ما مهمانی تو نمی "و آنها پاسخ می دهند، " مهمانی سازم و عروسی کنم؟

پس سيد، عليه السالم، از مکه بيرون شد و ميمونه . خواهيم و از مکه بيرون شو

    ٤٢".را در راه مدينه به خانه برد

هنوز برای حمله به مکه آماده نيست و  اونشان ميدهد که  نرمش محمد

همچنان به صلح با قريشيان برای ادامه حمالت خود به قبايل ديگر و تقويت 

از اينرو، با زيرکی تمام، نهايت کوشش خود را بکار . نيرويش نيازمند ميباشد

  .نمايد ظفميبرد تا روابط دوستانه و صلح آميز خود را با آنها ح

 در مقابل، مکيان که اصوال هيچ نوع آينده نگری نداشته، دلخوش از قرارداد

صلح با محمد و بی اطالع از نقشه های او، قدرت يابی و پيشروی های قدم به 

ن ه آقدم وی را در جريان حمله به يهوديان و قبايل کوچک ناديده انگاشته و ب

 مانند  کوچکی  کن های خنک  خوش دل خود را بهبديده اهمال می نگرند، 

  .  راضی می کننداز مکه بيرون کردن محمد 

ورود خود به مکه از واقعۀ محمد، اما، از بهره برداری از اين واقعه، يعنی 

برای تاييد پيغمبری و رابطه  منجمله. دورز و زيارت خانه کعبه، غفلت نمی

ا صلح حديبيه، در ميان هوادارانش که ب يشخود با خدا و تحکيم موقعيت خو

که  آيه ای. آورديهمانطور که گفته شد، کمی به ترديد افتاده بودند، آيه زير را م

برای گردآوری قوا جهت حمله نهائی را صلح با مکه  بردقيقا نقشه محمد مبنی 

  .نشان می دهد قريشبه 

و شما البته خدا صدق و حقيقت خواب رسولش را آشکار و محقق ساخت که در عالم رويا ديد "

احرام بی ترس و ... مومنان البته بمسجد الحرام با دل ايمن وارد شويد و سر بتراشيد  و اعمال 

  ُحَديبيه که شما نميدانستيد ميدانست و قبل از ) از مصالح صلح(هراس بجای آوريد و خدا آنچه را 
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  ٤٣."را مقرر داشت) و خيبر.... در( فتح نزديک ) که فتح مکه کنيد(آن 

  قبايل كوچكحمله به 

  ادامه مي يابد 
محمد پس از باز گشت از مکه بقيه ذی الحجه و ماه صفر از  سال هشتم را 

در اين ماه، . در مدينه ماند) چهار ماه بعد از سال هشتم را تا ماه جمادی االول(

" بنی اََلُمَلوَّح"را بهمراه ده و چند نفری  به سوی قوم کوچک " غالب بن عبداهللا"

تا گله بيامد "مسلمانان پس از رسيدن به مقصد در جائی کمين کردند  فرستاد، که

و چون شير بدوشيدند و بنوشيدند و آرام گرفته و پاسی از شب گذشت به آنها 

و باز گشتيم و بانگزن به طلب   گوسفندان برانديم  بکشتيم و حمله برديم و کسان 

   ٤٤".کمک سوی قوم رفت و ما شتابان بيامديم

ميفرستد " منذربن ساوی عبدی"را به سوی " م عالء بن حضرمیسل"سپس، 

جزيه مالياتی بود که اهل کتاب در . که آنها قبول ميکنند که جزيه بپردازند

اين اولين جزيه بود، چيزی که در مورد . صورت مسلمان نشدن می پرداختند

دا، پس چرا که محمد از همان ابت. يهود که آنان نيز اهل کتاب بودند بکار نرفت

شايد محمد هنوز . از نااميدی از مسلمان شدن آنان، طرح نابوديشان را ريخت

خود را آماده درگيری با رم نميدانست و از اينرو با مسيحيان رفتار محتاط 

  .آميزتری داشت

را سوی جيفر و عباد پسران جلندی " َعمرو بن عاص"در همين سال، محمد 

  دين وی گرويدند و عمرو بن عاص زکات  که تصديق پيغمبرکردند و به"فرستاد 

  ". اموالشان بگرفت

نظر می آيد که از اين تاريخ، قبايل کوچک که از تاخت و تازها و قتل و ه ب

های محمد به وحشت افتاده اند، شروع به تسليم شدن و پرداخت ماليات  غارت
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جزيه در ضمن، زکات که امری داوطلبانه بود، اجباری شده و بهمراه . می کنند

از اهل کتاب، شکل ماليات دولتی را که  نيروی مسلح مرکزی  جمع آوری آنرا 

  . ضمانت ميکند، بخود ميگيرد

نزديک می  يگ گام به شکل ارگانی دولتینيروی مسلح اوليه باين ترتيب، 

که باتکاء نيروی مسلح خود، قبايل و مردم تحت قلمرو خود را به  دولتی. شود

خود منجمله قوانين مالياتی اش را به آنها تحميل نموده، و  رعب  انداخته، قوانين

با اينحال، محمد هنوز بيشتر شکل نيروی . اطاعت خود در می آورده آنها را ب

غارتگری را دارد که به قبايل حمله ميکند، از آنها باج ميگيرد، و در صورت 

ديگر،  عبارت   به. برد مقاومت آنها را بقتل رسانده و اموالشان را به غارت می

تبعيت ه هنوز بصورت دولتی که قلمرو معينی داشته، در آن محدوده مردم را ب

 ،ب و مجازات کندآنرا سرکومتجاوزين از در آورده و قوانينش نفوذ داشته،  خود

چنين دولتی البته در مدينه که اکنون کامال تحت کنترل وی و . در نيامده است

يکتاتوری شخصی وی قرار گرفته تا حدود قوانين اسالمی و بعبارت ديگر د

ولی آنچه که در خارج از قلمرو مدينه جريان دارد، . زيادی بوجود آمده است

تالش برای گسترش و بسط اين قدرت به نقاط پيرامونی و در تحليل  نهائی کل 

  . عربستان ميباشد

د و نفر به بنی عامر حمله ميکنن ٢۴با " شجاع بن وهب"در ماه ربيع االول، 

. شتر ميرسد ١۵شتر و گوسفندان آنها را بغارت ميبرند که بهر يک از آنها 

" ذات اطالع"را به سوی " عمرو بن کعب غفاری"درضمن، در اين سال 

به " در نزديکی شام ميفرستد و جماعت آنجا را که بسيار بودند " بنی قضاعه"از

تند و او با زحمت بسيار اسالمشان خواند که نپذيرفتند و همه ياران َعمرو را بکش

  ".  به سوی مدينه باز گشت

  َابی "را سوی سالسل ميفرستد، و سپس " عمرو بن عاص"در جمادی اآلخر
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سال در شعبان همان. ها اعزام می داردتن به کمک آن ٢٠٠را با " عبيدة بن جراح

فرستد می به ماموريت ديگری " ابو قتاده"نيز محمد گروه ديگری را بفرماندهی 

در . گردند زن اسير، باز می ۴با گوسفندان و شتران   غارتی بسيار، بهمراه  که

  . ميفرستد" اضم"همين سال، محمد برای بار دوم ابوقتاده را به  دره 

در اينجا واقعه ای رخ ميدهد که هرچند بی اهميت ولی نشان دهنده اينست  

قبايل همگی  که چگونه سرکوب و مطيع کردن قبايل عرب، عليرغم اينکه اين

 قبايل کوچکی بوده اند، ولی با چنان سرعت و شدت عملی پيش ميرود که همان

به تدريج وزنه قدرت را به  ،طور که نقشه محمد بوده است،  در نظر اعراب

بيانگر   چرا که لحظه مهمی است  برای محمد  اين البته .  چرخاند سوی وی می

 که   است از اينقرار بوده  داستان .او استه طرف چرخش تدريجی قدرت ب

جنگ خندق گروهی از دوستان قريشی اش را گرد  از  پس  "مرو بن عاصَع"

  :آورده به آنها ميگويد

: گفتند" بخدا می بينم که کار محمد باال ميگيرد و مرا رای و نظری هست، شما چه ميگوئيد؟"

اشيم، اگر محمد بر قوم ما رای من اينست که پيش نجاشی رويم و آنجا ب]: گفت[رای تو چيست؟ 

  ٤٥". غلبه يافت پيرو او باشيم که زير تسلط او باشيم بهتر از آنست که زير تسلط محمد باشيم

آنها نزد نجاشی ميروند، و بعد پس از گذشتن چند سالی که قدرت محمد با 

حمله و غارت قبايل ديگر باال ميگيرد، َعمرو به مدينه باز ميگردد و مسلمان می 

و در راه مدينه خالدبن وليد و عثمان بن طلحه را نير ميبيند که برای ا. شود

  ∗.منظور بسوی مدينه ميرفتندهمين

  جنگ مؤتَه
  با دوباره محمد که از پيروزيهای مکرر خود با قبايل کوچک غّره شده است، 

                                                 
مسلمان به روايتي قبل از آن  وي، و  خواهر ازدواج محمد با ميمونه  زطبق روايات ديگر خالد بن وليد پس ا ∗

  .مي شود
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خامی تمام تصميم به تعرض به قلمرو امپراطوری بيزانس ميگيرد، و دو ماه بعد 

االول، يک نيروی سه هزار نفری از قبايل بدوی را به سرکردگی  در جمادی

. ميفرستد) سوريه(زيد بن حارثه، غالم سابق و ناپسری خود، به سوی شام 

. راويان اسالمی در اين لشگر کشی از جنگ مسلمانان با هرقل سخن می گويند

هرقل همان هراکليوس سردار بزرگ رمی است که اکنون پس از شکست ايران 

و فتح متصرفات آن در آسيای صغير در آنجا مستقر شده است  و مسلمانان برای 

در حاليکه محتمال منظورشان يکی . زنند نمائی از رويارويی با او دم می بزرگ

از قبايل عرب دست نشانده رم که از مرزهای آن در برابر حمالت اقوام بدوی 

رمی بوده است که از های کمکی  نگهبانی ميکرده اند و يا يکی از لژيون

گروههای بدوی عرب  و مسيحی تشکيل ميشده و وظيفه حفظ سرحدات 

  . داشته استبعهده امپراطوری رم را در برابر مهاجمين خارجی 

  بی وقفه  حمالت  امپراطوری در مقابل  مرزهای  حفظ  اين نيرو که وظيفه

ها قبل توسط رميها و غارتگرانه  قبايل بدوی پيرامونی را بعهده داشته، از مدت

. بدويان عرب که زير آموزش رميها قرار داشتند تشکيل شده بوده است  از خوِد

از اينرو، در نظر هراکليوس، حمله مسلمانان نيز از جمله يکی از همين حمالت 

رايج بدويان بوده است که طبق معمول غارت شهرهای ثروتمند منطقه را در 

  .نظر داشته اند

آغاز می شود، و مسلمانان بسرعت در مقابل " ُمؤَته"بنام جنگ در نقطه ای 

در . لژيون و قوای منظم و تعليم ديده رمی شکست خورده پا بفرار ميگذارند

آنگاه . جريان جنگ، ابتدا زيد که فرمانده و علمدار مسلمانان بوده به قتل ميرسد

ولی . گيردکه بدستور محمد جانشين او بوده علم را بدست مي" جعفر ابی طالب"

نيز که فرمانده " عبداهللا بن رواحه"سپس، . بالفاصله او نيز بقتل ميرسيد

مسلمانان پس از جعفر بوده کشته ميشود، و بدنبال آن، مسلمانان بطور کامل به 
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زيمت ميروند، و خالد بن وليد، فرمانده سابق قريش در جنگ احد که بتازگی ه

جمع آوری نيروی بهزيمت رفته به مسلمانان پيوسته بوده است، موفق به 

  .دانگرد به مدينه باز می ومسلمانان شده، باقيمانده سپاه را جمع آوری 

جنگ ُمؤَته به محمد نشان داد که قدرت او، هر چند آنرا بتمامی بکار نگرفته 

البته . بود، ولی هنوز برای رو در روئی با قدرتهای بزرگ ابدا کفايت نميکند

ه مورخين اسالمی به منظور بزرگنمائی از خود وانمود جنگ با هرقل، آنطور ک

همانطور که گفته شد، اين جنگ، . ميکنند، جنگ با امپراطوری بيزانس نبود

تصميم به چنين جنگ نابرابری . با يکی از عمال آن در منطقه مرزی بود جنگ

 را، اگر به پای خامی و  بلند پروازی سبکسرانه محمد نگذاريم، بايد قبول کنيم

که در بهترين حالت برای آزمودن نيروی هراکليوس برای تدارک حمالت 

با اينحال، اين جنگ، با هر انگيزه ای که در پشت آن . مجهزتر بعدی بوده است

مهمترين رقيب . بود، محمد را واداشت تا دوباره متوجه رقبای داخلی خود گردد

نها وحشت داشت و از محمد که همواره از قريش و رودر رويی با آ. او مکه بود

آن احتراز مينمود، اکنون، از پی غارت يهود، حمالت و قتل و غارت  بی امان 

و بدون وقفه قبايل کوچک، و مطيع ساختن آنها،  خود را برای رودر رويی با 

درگيری بدنبال باين ترتيب بود که در دهم ماه رمضان، . ديد آماده می قريش

بهانه حمايت از اولی که متحد او بود، با يک  ميان بنی خزاعه و بنی بکر و به

  . نيروی ده هزار نفری عازم مکه ميگردد

داستان ازاينقراربود که يکی ازافراد متحِد بنی بکر، هنگاميکه با بار تجاری 

بدنبال . ه ميگذشته، بدست آنها کشته و مالش بغارت ميرودعاز سرزمين بنی خزا

بدست بنی بکر کشته، و سپس هنگاميکه  اين واقعه، يکی از افراد خزاعه نير

بنی خزاعه برای انتقام گيری تعدادی از افراد سرشناس بنی بکر را بقتل 

بنا به گفته مورخين اسالمی، قريش، بر . ميرساند، ميان آنها جنگ بپا می شود
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بنی خزاعه نيز . اسلحه داده کمکشان ميکنندبنی بکر  خالف قرارداد حديبيه، به

، به محمد، متحد خود روی آورده از او قول قريش به بنی بکر مکبه دنبال ک

مکه و محمد دوباره در برابر هم قرار است که باين ترتيب  ، وکمک ميگيرند

 .ميگيرند

  فتح مكه
ثروتی که از غارت  از پی اکنون هنگاميكه محمد بسوى مكه حرآت مى آند،

قبايل يهود و قدرتی که از طريق مطيع کردن قبايل ديگر بدست آورده بود، برای 

براى . ياراى مقاومت در برابر وى را داشت   خود قدر قدرتى شده و کمتر آسی

همين اختالف طوايف خزاعه و بنى بكر را آه اولى با مسلمانان و دومى با 

ردن يك طرفه قرارداد صلح و با زير پا گذا هبهانه آرد ندهم پيمان بود  قريش

  . مسلح بسوى  مكه حرآت ميکندمرد حديبيه با ده هزار نفر 

دن قرارداد صلح و آغاز خواستار بهم خورآشکارا واضح است که محمد 

قرارداد مبنی بر اين که اين قريش بوده اند که و روايت مسلمانان  جنگ بود

اگر غير از اين  که چرا. استو رياکارانه سراپا دروغ  ،صلح را بهم زده اند

جناح سازشکار و مآل انديش  هنمايند ،ابوسفيان  دست رد به سينه ، هيچگاهبود

لوگيری از شکسته شدن قرار داد و جآشتی برای رفع سوء تفاهم و که قريش، 

نمی  تقاضای مالقات با محمد را می کند، ،ودهنمبه مدينه سفر بعدا حديبيه، 

باين . دادندنمی قرار و بی مهری د بی اعتنائی مور او را اين چنين زدند، و

با آنکه او در  ،و بعدد، شومحمد حاضر به مذاکره با او نمی ابتدا ترتيب که 

عمر، و  سپس ابوبکر، و کمال فروتنی و با حالت درخواست و التماس به نزد

و فاطمه علی و حتی فرزند خردسال  رفته و برای پا در ميانی به آنها بعد علی

حاضر به  سفارش قبلی محمد، هبا ا، بنهيچيک از آنه ،ميشودر محمد متوسل دخت

به مايوس و سر شکسته،  ،ابوسفياندر نتيجه د و شون مورد نمی کاری در اين
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برای اجرای  ،قبل ازکه محمد  شکی باقی نمی ماندبنابراين، . گردد مکه باز می

بهانه ای برای حمله به و  دنبال فرصتبآماده بوده و تنها  ه خودبخش دوم نقش

  .  است گشته می مکه

و جمع آوری يک نيروی ده  اين ترتيب او پس از يکی دو ماه آماده سازیه ب

هزار نفری از مهاجرين و انصار و قبايل مختلفی که اکنون به اطاعت وی در 

 که تظاهر به تدارک نيرو برای حمله مجدد به شمال ميکند، آمده بودند، در حالی

  .ی ممکن آماده ميکندمکه، با حد اکثر نيروه برای حمله ب را دخو عمال

چهار صد کس از بنی غفار، چهار صد کس از "طبری ميگويد نيروی محمد      

اسلم، هزار و سه کس از مزينه، و هفتصد کس از بنی سليم و هزار و چهار صد 

ان از بنی کس از جهينه و باقيمانده از قريشيان مهاجر و انصار و هم عهدانش

  ٤٦."تيمی و قيس بودند

 ، بهيچوجه نمیدکن میجالب است آه هنگاميكه محمد بسوى مكه حرآت  

 مانند هميشه، سعی در غافلباين معنا آه  .آسى از قصد او مطلع گرددگذارد 

 ّرَم"برای اين منطور، بی خبر و پنهانی، يک نفس تا  .نمايد گيری مکه می

، ميراند  و حتی از مطلع کردن قبايل و گروههای چند منزلی مکه ،"هرانلظَََّّا

  . آمده در راه که باو می پيوندند، خودداری ميکند هوادار و باطاعت در

توسط يکی از زنان " حاطب بن ابی بلتعه"که محمد از نامه ايکه  حتی وقتی

برای مطلع کردن مکيان از حرکت محمد برای آنها ميفرستد مطلع " مزينه"

علی را برای دستگيری  ،جلوگيری از اطالع مکيان از قصد خودميگردد، برای 

. بطوريکه زن، دستگير شده و نامه از او بازستانده می شود.  آن زن ميفرستد

جالب است که عمر دوباره در اينجا بخاطر خوی خون آشامی که داشته است، 

  ردنش ای پيغمبر خدا بگذار که گ: "خواستار قتل زن می شود و به محمد ميگويد
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  . ، که محمد بخواست او تن در نميدهد٤٧"بزنم که منافقی کرده است

بهرحال، محمد بدون آنکه اجازه دهد کسی از قصد او مطلع گردد، پس از 

دل اطراق ميکند و برای ايجاد هراس در  در آنجا "هرانلظَََّّا ّرَم"رسيدن به 

باندازه دو آتش عظمت لشگر خود دستور ميدهد که هر نفر  دشمن و نشان دادن

  . آنچه که بود وانمود شود زکه تعداد نفرات او بيش ا ٤٨بپا کند

در  خود،   مسلمانی  انکاِر  با مخفيانه و خود را که ، عموی از طرفی عباس

 مکه را ترک کرده در راه ،تازگی و طبق قرار قبلیه و ب زيسته می قريش ميان

و  آنها ،ابتکار خوده يفرستد که ب، به نزد قريش مملحق شده استبه محمد  مدينه

  . به تسليم نمايد، وادار بخصوص ابوسفيان را دچار وحشت نموده

باين ترتيب است که ابوسفيان بهمراه عباس که او را در پناه خود ميگيرد، به 

وقتی که به نزد محمد ميرسند، ميان عباس و . دشومی آورده اردوگاه مسلمانان 

در عطِش گردن زدن  طبق معمولعمر که . ميدهد عمر اختالف و مشاجره روی

دورانديشی سياسی نشان دهد به محمد  از خود هديگران می سوخته، بدون اينک

   :ميگويد

افتاده  پيغمبر خدا، اينک ابو سفيان دشمن خداست که بی قرارداد و پيمان بدست تو ای"

ابوسفيان در زينهار او بوده و در اين مورد اصرار ميکند و عباس که ." بگذار تا گردنش بزنم

تا جائيکه محمد از عباس ميخواهد تا برای رفع مرافعه . است، بسختی در برابر او می ايستد

روز بعد هنگاميکه آنها دوباره پيش . ابوسفيان را به چادر خود برده روز بعد به نزد او بياورد

َک يا ابو سفيان، هنوز وقت آن َويَح: "محمد می آيند، محمد رو به ابوسفيان کرده از او ميپرسد

پدرم و مادرم فدای تو باد، : "ابو سفيان جواب ميدهد  و" ال اله اال اهللا را بگوئی؟ هنيامد که کلم

حلم و کرم تو بيش از آنست، و يقين دانستم که اگر با خدای تعالی خدائی ديگر بودی، اين همه 

َويَحَک ای ابو سفيان، وقت آن نرسيد : "يگويدآنگاه محمد به او م". رنج و بال بر سِر ما نيامدی

مادرم و پدرم فدای تو باد، تا اکنون : "و ابو سفيان جواب ميدهد" که بگوئی من پيغمبر خدايم؟

   ٤٩".شکی بود و مرا آن شک برخاست
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 ، به زمانیگردد باز می سال به عقب ١٧ ،تاريخعقربه ،محمد با اين سؤاِل

 اوه بود از کرده بود و از آنها خواستاف قريش اشر ال را ازؤهمين س که محمد 

 مطابعت آنها و عجم را به عرب را به اطاعت او  تا کنند اطاعت اوو خدای 

محمد که تاريخ را در جهت خواست خود در بار،  منتها، اين. در آوردعرب 

بعبارت ديگر، آنچه را که محمد . مواجه ميشودپاسخ مثبت سران قريش  آورده با

مکه  اشرافيت  به  منطق  و  استدالل  طريق  از  بود  نتوانسته ال قبل س ١٧در 

  . باور آنها در می آورده بقبوالند، اکنون بزور شمشير ب

که  است   مردی يا رسول اهللا، ابو سفيان : "گويد می محمد  به  آنگاه عباس 

منصب دوست ميدارد و جاه می ورزد، اکنون در حق وی بتخصيص منصبی 

هر کی پناه به سرای : "گفت آن بعد از". چنين کنم: "و محمد ميگويد". یبفرما

  ٥٠."ابو سفيان برد ايمن باشد

بعدا، محمد برای افراد سپاه خود که در اثر سازش محمد و قريش از غارت 

مکه محروم شده اند مبلغ زيادی پول از اشراف قريش بقرض ميگيرد، و ميان 

اينکه آيا اين نيز جزئی از توافق ميان . ميکنددو هزار تن از افراد خود تقسيم 

محمد و ابوسفيان بوده، و يا بعدا و جدا از اين توافق اوليه محمد بآن دست ميازد، 

قدر، اين باجی است که قريش در قبال جان بدر بردن از  همين. ما نميدانيم

از به هر يک از اينرو، . غارت شدن بدست جنداهللا به نماينده خدا ميپردازند

  ٥١.درهم ميرسد ١۵مسلمين 

وارد دستگاه اين ترتيب، ابو سفيان در قبال گردن نهادن به قدرت محمد ه ب

و بدنبال آن برای اعالم توافق خود با محمد به قريش راهی  قدرت او می شود 

  :در مکه مردم بگرد او جمع می شوند و او به آنها اعالم ميدارد. مکه می شود

طاقت آن نباشد، خود را دريابيد يا بطاعت ] را[د با لشکری که هيچ کس ای قوم، اينک محمد آم"

 هوی در آئيد، و اگر نه بسرای من شتابيد که مرا اين توقيع و ترفيع داده است که هر کی در خان
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سرای تو کجا : "آنگاه قريش به او ميگويند". خود بنشيند و در از پيش خود ببندد ايمن باشد

اين يک توقيع ديگر داده است که هر کی : "و ابو سفيان ميگويد". د داشتکثرت ما را جای توان

چون سخن ابو سفيان "سپس قريش ". خود بنشيند و در از پيش خود ببندد ايمن باشد هدر خان

بشنفتند، بعضی بسرای ابو سفيان دويدند، و بعضی در سراهای خويشتن دويدند و در از پيش 

   ٥٢".َرم گريختند و بنشستندخود در بستند، و بعضی بمسجد ح

مکه می شود، و تنها مقاومتی که   بدنبال آن، سپاه محمد از چهارطرف وارد

و " ِعکَرَمة بن َابی جهل"، "َصفوان بن ُاَميه"جانب   از  می شود وی   در برابر

 با گروهی به يکی از کوه  که قريش بوده است   مهتران ، از "ُسهيل بن َعمرو"

اه را بر يکی از دستجات چهارگانه ارتش محمد می بندند که های مکه رفته ر

مقاومتشان در پی جنگی سخت با خالدبن وليد و سپاه تحت فرماندهی او در هم 

  . روند هزيمت میه ب∗ شکسته و با بجا ماندن کشتگانی ار هر دو طرف

در ميان . م ۶٣٠ژانويه  ١١باين ترتيب محمد در بيستم رمضان مصادف با 

ريان خود پيروزمندانه وارد مکه می شود و در مقابل چشمان مردمی انبوه لشگ

که بر روی بامهای خانه های خود وحشتزده او و انبوه پر هياهيوی سربازان 

که بر شتر خود نشسته،  وی را در خيابانهای تنگ مکه نظاره ميکنند، در حالی

  . ∗بسوی خانه کعبه روانه می شود

د را به حجر االسود ميمالد، فرياد اهللا و که عصای خو در آنجا، در حالی

 هزار سربازده دنبال او غريو تکرار اهللا و اکبر از حلقوم ه ب. اکبر را سر ميدهد

و ديوارهای مکه را به لرزه  ٥٣خيزد که اطراف او را گرفته اند، بر می مسلحی

که  اين ترتيب، آنها اعالم ميکنند که حاضرند با نيروی تازه ایه ب. در می آورد

محمد و اشرافيت قريش که اکنون به آنها پيوسته است،  یيافته اند، تحت فرمانده

                                                 
 3تا  2بگفته مورخين اسالمي كه ممكن است در رقم كشته شدگان دشمن اغراق كرده باشند، از مسلمانان   ∗

  .تن كشته مي شوند 20الي  10نفر و از مكيان 
  .ابن هشام رفتن به كعبه را به چند روز بعد نسبت ميدهد  ∗
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بقيه عربستان و بسياری از سرزمين های ديگر جهان را برای فرونشاندن 

  . عطش سيری ناپذير اهللا، بخاک و خون بکشند

سپس محمد پس از چند روز به زيارت خانه کعبه می رود، و سوار بر شتر 

، هفت بار طواف ميدهد و هر بار بهنگام گذشتن از کنار حجر "راحله"خود 

سپس کليد خانه کعبه را از . االسود نيزه ای را که در دست داشت به آن ميمالد

در را باز و . کعبه بوده است طلب ميکند هکه کليد دار خان" عثمان بن َطلحه"

ر مثال کبوتر از چوب پرداخته بودند ب"بدرون کعبه ميرود و صورتهائی را که 

و بدست خود از خانه  ]ميکند[همه را خرد ... و در ميان خانه کعبه نهاده بودند

و  همينطور، دستور ميدهد که تصاوير ابراهيم و خدايان. ٥٤می اندازد" بيرون

و بدنبال آن اين  ،پاک نمايند که در کنار يکديگر بودند را در کعبهبتهای ديگر 

  :آيه را می آورد

و ليکن به دين حنيِف توحيد و اسالم بود و هرگز از آنان . يهود و نصارا نبود  آئين ابراهيم به"

  ٥٥."ند نبودآرکه بخدا شرک 

آنگاه با چوبی که در دست داشت، در حاليکه به بتهايی که در اطراف کعبه      

 زمين می انداخت،  آيه ای را که در آن میه قرار داشتند اشاره نموده آنها را ب

در برابر  سپس،. ∗بزبان می آورد  ٥٦..."حق آمد و باطل از ميان رفت "، گويد

دست به مناسبت فتح مکه ه بقريش و مردم مکه که همگی حاضر بودند  سران

  . زند میسخنرانی 

بر کفار  ی اشس از آنکه خواست خدا را در پيروزدر اين سخنرانی، پ      

ی را در جاهليت بر کسی هر دعوی که کس"اعالم ميکند  د،سازخاطرنشان مي

  باطل شد و همه را زير قدم نهادم و  بحکم اسالم آن دعوی ... بود از خون و مال

                                                 
: ، هنگام ورود خميني به ايران، براي او ميگفتند 57 اين جمله ياد آور جمله مشابهي است كه در انقالب -  ∗
  "ديو چو رفت فرشته در آمد"
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  ". از سر آن برخاستم

از قريش می خواهد از تفاخر به اصل و نسب قبيله ای دست شسته سپس 

را مبنای ] تر، ترس و فرمانبرداری از خود او و بعبارت صحيح[ ترس از خدا

برويد که شما را " :ت ميگويدقآن و. خود بر ديگری قرار دهند برتری و فضل

چون بنا به قانون محمد، همه مکيان که در جنگ تسليم او شده بودند [آزاد کردم 

  جرمی و خطائی که شما   و هر] او محسوب می شدند جنگی اکنون برده و اسير

".  برخاستمدر حق من کرده بوديد قلم َعفو و َصفح بران کشيدم و از سر آن 

حکم قصاص در آنروز ظاهر کرد و بيان بفرمود که ِدَيت قتِل خطا چند "آنگاه، 

    ٥٧".باشد و قتِل َعمد چه باشد

بودن مسلمانان و مردم در " يکی"  و  برابری  در اين خطبه او در ضمن از

که بر خيزد و از ندارد برابر خدا سخن ميگويد که البته کسی جرات اينرا 

از برده های خود او، زنان : ای موجود در نظام اسالمی سخنی بگويدنابرابری ه

و کودکانی که به اسارت وی در آمده برده وی شده و از کوچکترين حقوق 

انسانی محروم گشته بودند؛ از زنان که بطور کلی و طبق قوانين اسالمی برده 

صريحا از برتری و  می شدند؛ از سوره النساء که جنسی مردان محسوب

حيان و زرتشتيان که ِصرف عدم ينگهبانی مردان بر زنان سخن ميگويد، از مس

پيوستنشان به محمد ميبايست بعنوان اتباع درجه دوم بزور جزيه بپردازند؛ از 

يهوديان خيبر و فدک که همچون سرف مجبور بودند به محمد بدون هيچ دليلی 

ری اقتصادی ميان مردم بهره فئودالی بپردازند؛  و مهمتر از همه، از  نابراب

عادی و فقير عرب که بدست محمد و اطرافيانش غارت شده و وسائل 

معيشتشان، مانند گوسفند و شتر، مايه ثروت اندوزی محمد و ياران او گشته بود؛ 

و از تفاوت ميان خود اشراف قريش و مردم فقير مکه که با فتح آن توسط محمد، 

  بعدی مسلمانان به چند   فتوحات  و  ها رتدست نخورده باقی مانده، و در پی غا
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  . دزن برابر افزايش يافته سر به آسمان می

آنچه که محمد از برابری مسلمانان و مردم در اين خطبه درنظر دارد، در 

واقع، بردگی و اطاعت برابرانه و بدون استثناء همه افراد از دارا و ندار، زن و 

او می باشد، از برابرِی اجزاء يک نظام مرد و برده و برده دار در برابر خود 

نابرابر در اطاعت و فرمانبری از رهبر خود يعنی از موجودی با قدرت مطلق، 

  .    از برابری خيالی ميان اجزاء نظامی سياه و نابرابر

  اشرافيت قريش

  و هيرارشي جديد قدرت
نظر  محمد ميداند که کنترل بر عربستان بدون اتحاد با اشرافيت قريش که از

از اينرو، چه . اقتصادی پر قدرت ترين قبيله عرب بود امکان پذير نميباشد

، نهايت کوشش در  بودهنگاميکه در مکه بود و چه اکنون که بر آنها چيره شده 

بحد باز هم که وارد مکه می شود، هم  و لذا هنگامی کرده بودجلب آنان را بخود 

فتاری کامال متفاوت با ديگر قبايل در ت حال آنان را نموده، با آنان ريممکن رعا

حتی هنگاميکه علی پس از فتح مکه و مراسم طواف کعبه، بپا . پيش ميگيرد

او داده شده بود، از محمد درخواست ه خواسته، عالوه برمقام سقايِی حجاج که ب

کعبه را نيز ميکند، محمد تقاضای او را ) حجابت(مقام کليدداری و پرده داری 

را که از قبل عهده دار مشاغل مزبور بود در " ثمان بن ابی طلحهع"رد کرده، 

   ٥٨ .مقام خود ابقا ميکند

 بهخوبی به موقعيت وقدرت اقتصادی خود واقفند   به  که  اشراف قريش نيز

روشنی ميدانند که هر چند جان و هستی شان در دست محمد است، ولی بلحاظ 

رای خود از پس اينهمه جنگ و همين موقعيت اقتصادی شان، قدرتی که محمد ب

سرانجام به دهان باز آنها ست  ی،پر حالوت هميوهمچون خونريزی بپا ساخته، 

بعدی نشان ميدهد که شکست قريش از محمد در  هتاريخ صد سال. ی افتدکه م
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ن ايهمه کشاکش محمد با قريش بر سر . بود واقع يک پيروزی بزرگ برای آنان

ر اولين مالقاتش با آنها بوساطت ابوطالب گفته بود که همانطور که خود او د

آنچه را ناچار شده بود منتها . بود، عرب را تابع آنها و عجم را مطيع عرب نمايد

به آنها به زور اکنون ، به آنان بفهمانددر ابتدا با مسالمت  کرده بودسعی که 

  . بقبوالند

دون آنک  اريخی، و ب د، ازنظر ت الش محم ام ت ز، تم ع ني د، در واق ود بدان ه خ

يک   بناي ه هيرارش زی جامع رغم هم       و متمرک اهيتش، و علي ر م ا ب ه بن ود ک ه ب

ه    تشنجات و ايی ک ه  باال و پائين رفتن ه رفتن    الزم رار گ ايش   آن ق ر روی دو پ ب

اکنون نيز با پيوستن اشرافيت قريش به . بر سروری طبقات مرفه مبتنی بودبود، 

اتی   افيتاشر  بزرگترين ،ديکتاتوری مطلقه محمد  و   عرب در راس نظامی طبق

  .  محمد بودخود گرفت که عنان آن در دست  مطلقه ای قرار می

به يکی از مشاوران قابل اعتماد  ابوسفيانخود درنظام جديد، برای همين،  

وپسر ديگرش " تيمه"محمد تبديل می شود، و يکی از پسرانش يزيد حاکم 

 . راطوری اسالمی يعنی بمقام خالفت ميرسدبه باالترين مقام در امپبعدا معاويه 

مانند ساير همه جا به حکومت ميرسند و نيز اينکه اقوام بنی اميه  رمضافا ب

زمينها و ثروت بی قياسی را در سوريه و نقاط ديگر عناصر طبقه حاکمه جديد، 

  .  از آن خود ميکنند اموال مردم از راه چپاول و غصب

بپا   جز  رسالتش از نظر تاريخی چيزی انقالب محمدی که باين ترتيب،

تمام و کمال يک جامعه هيرارشيک و قرار دادن اشرافيت استثمارگر  داشتن

بطور کامل محقق می  ،به آناشرافيت قريش با پيوستن عرب بر راس آن نبود، 

که از اينرو، همه جنگها و تالشهای محمد تا کنون چيزی جز اين نبوده . شود

، بخاطر آنکه در ابتدا به رسالت تاريخی رب راعرافيت اساسی ترين بخش اش

بعبارت ديگر، . نشاندبود، بزور بر سِر قدرت شده بوی پی نبرده و با او همراه ن
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برای زايمان نظام در عربستان قابله تاريخ مزبور مسيری می شوند که  وقايع

نکه از افراد شرکت کننده در آن، بی آکه  وقايعی. از طريق آن عمل کندجديد 

پيش به نقش تاريخی خود واقف بوده باشند، با انگيره های صرفا شخصی، 

کسی که  اين ميان، درو  طلبانه، در آن ايفای سهم می کنند،داوطلبانه يا غير داو

مجبور  يشيا نابود ميشده و يا بزور و عليرغم ميل خو ردهنقش خود را ايفا نميک

  . يه ايفای آن می شده است

ابتدا بخوبی ميدانست که رويای نظام يکپارچه و متمرکزی  محمد از همان

که او قصد برپائی آن را تحت پرچم خدای يکتا در عربستان داشت بدون شرکت 

خود اشرافيت قريش نيز بلحاظ قدرت اقتصاديش به . اشرافيت عرب ممکن نبود

. جايگاه حاکمه خود در هر نظامی که در عربستان بوجود می آمد واقف بود

ای همين رهبران دورانديش قريش مانند عتبة بن ربيعه از بقدرت رسيدن بر

محمد ترسی نداشتند و معتقد بودند بجای جنگ بامحمد او را با اعراب ديگر 

اگر بدست آنها از ميان رفت آنها به مراد خود رسيده اند و . بحال خود رها کنند

منتها بخش ديگر .  دنداگر بر آنها چيره شد صالح خود کنند يعنی به او بپيون

اشرافيت قريش مانند ابوجهل و ابولهب نه سلطه بر قبايل ديگر عرب و برپائی 

ديدند و نه بردباری امثال عتبه را در نشستن  چنان نظامی را در توان محمد می

  . و در انتظار وقايع ماندن را داشتند

بوجود آمده اکنون محمد بر قبايل ديگر چيره گشته، و نظام مزبور بدست وی 

هزار نفری آن بر سر  ١٢بود و نمايندگان  سياسی و قدرت نظامی هيبت آسای 

دروازه های مکه، عليرغم ظاهر تهديد کننده اش، در انتظار تسليم سروران آتی 

  .خود نشسته بود

ميان  جز انتخاب اما تا آنجا که به اشرافيت قريش مربوط ميشد، چاره ای 

بهای خفت تن دادن به سروری ه عه جديد، هرچند بقبول سروری جام يانابودی 
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اگر در جنگ بدر که اولين پيروزی نظام جديد بر عليه نظام قديم . نداشت ،محمد

که البته شرايط درک آن  - بود، اشرافيت قريش بخاطر عدم درک اين حقيقت

هنوز برای هيچکس فراهم نشده بود، بخشی از رهبران خود را از دست داد، 

  . مسئله چندان دشوار نبود اکنون فهم

رو،  ابوسفيان، اولين کسی است که به اين بازی تاريخ پی ميبرد، و از همين

 ماکسيم رادينسون. وی  محمد می گرددارد برای قبول نقش خود با شتاب راهی 

  :در کتاب خود محمد در مورد فتح مکه چنين ميگويد

د بود و باين ترتيب، اهللا، يکبار و برای هميشه تاييدی بر کليه سياستهای قبلی محم... فتح مکه "

اکنون بدترين دشمنان وی با . حقانيت او را اثبات ميکرد، و نشان ميداد که حق با او بوده است

قبول سروری وی، و اعتراف به اينکه واقعا او پيامبر خداست و آنها در مورد او اشتباه ميکرده 

. ر بوده اند،  به مشتاق ترين خادمان او تبديل شده بودنداند و در برابراعمال شگفت انگيز خدا کو

بالعکس، آنها صاحب پرستيژ، نفوذ سياسی و . با اينحال، قريشيان چيزی از دست نداده بودند

آنها در ميان اولين مقامات دولت مدينه، که قلمرو اش اکنون از مرز .امتيازات مادی شده بودند

... نفوذش سراسر عربستان را فرا گرفته بود، قرار داشتند بيزانس تا مرز طائف گسترش يافته و

کمی بعد نيز، هوازن و طائف، هر دو دشمنان قريش بدست وی شکست خورده و مطيع او و 

سرانجام قريش رهبر طبيعی خود را در وجود کودکی عجيب که با آنها گفته ... قريش شده بودند

اذيت و آزارهای . راهبر می شود يافته بودند بود آنان را برای سروری بر همه اعراب و جهان

ولی اکنون . محمد و جنگهای او چيزی جز بدرازا کشيدن اين بدفهمی قريش از اين سخن او نبود

اهللا سرانجام بر الت ، عّزی و منات پيروز گشته بود، تعدادی عرب ديگر . نظم بر قرار شده بود

و نه هنوز دمشق،نيز بجای  - مدينه... ه بودندهم در درکنار قريشيان به رهبران عرب اضافه شد

  بزرگوبنابراين مقدر شده بود که مکيان به فرمانروايان يک امپراطوری ...مکه پايتخت شده بود

   ٥٩."بزرگ تبديل شوند

  ترور و قتل شعراي مكه
محمد هرچند بدالئلی که گفته شد از قتل و اسارت مردم مکه خوداری ميکند 

ان خوش رفتاری مينمايد، ولی از مجازات کسانی که در و بداليل سياسی با آن
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گذشته بطور ويژه با او به مخالفت برخواسته و از نظر او گناه بزرگی مرتکب 

  . شده بودند فارغ نميماند

او در همان لحظه ورود به مکه در حاليکه به سرداران خود می سپرد که 

ن فرمان قتل و ترور ، در ضم"با کسی جنگ نکنند، اال با کسی که جنگ کند"

جماعتی که هر يکی گناهی داشتند و گناهی بزرگ کرده بودند، و سيد، عليه "

او حتی به سپاهيان خود می سپرد . را صادر ميکند" السالم، بغايت رنجيده بود

اگر ايشان "که در قتل اين افراد هيچگونه رحم و تخفيفی بخرج ندهند، حتی 

برای زينهار (ته باشند يا دست در حلقه کعبه تقديرا در ميان أستار کعبه گريخ

  ". زده باشند) از من -گرفتن

 ،گذشتهدر. گناه اين افراد،البته واضح است که چيزی جز انتقاد از محمد نبود

نقد نظرات و انتقاد از ديگران، چه در اشعار شاعران و چه در مکالماِت افراد 

جمله حقوق فردی افراد  معمولی، جزئی از آزادی بيان در نظام بدوی و از

  . محسوب می شد

در تاريخ قبل از اسالم، هيچ شاعری بخاطر ابراز نظراتش به قتل نرسيده 

ولی اکنون در نظام جديد که نظام خفقان و سرکوب بود، مانند همه نظامات . بود

متمدن، آزادی و شعر تنها محدود به حمد و ثنای ديکتاتور و فرمانروای بزرگ 

  . از آن با مرگ پاسخ داده ميشدبود، و تخلف 

اين قانون خونين که قبال پايه آن با ترور شعرای مدينه بنا نهاده شده بود، 

: واقدىبگفته . اکنون با ورود محمد به مکه، سايه شومش را بآنجا نيز ميکشاند

که البته تعدا آنها بيش از اينها  ٦٠"مرد وچهار زن را بكشند  پيمبرگفته بود شش"

بود آه يكباربه اسالم " اَالدَرمی لطََعبداهللا  بن َخ"اين افراد يکی  هجمل از  .بود

پيوسته و بعد از آن در آمده بود و براى همين پيغمبر گفته بود آه او را به همراه 

بيرون  وارتداد   گناه خود وى. دقتل برساننپيدا آرده و ب  دو آنيز آوازه خوانش
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 ٦١ )يا َارَنب(و قَََََََََََََََََََََََََََََريبه  )رتنافَََيا َکريّنا يا ( ُقَرينه نيز  آمدن از اسالم بود و آنيزانش

عبداهللا بدست . بود عبداهللا هجو آردن محمد در آوازهای خود در مجلس  جرمشان

ولى آنيزانش، . کشته می شود" اسلمی هابو بريد"و " سعيد بن حريث مخزومی"

  ه فرارى مى شود، بعدا اظهار ندامت آرده امانآ ديگری  و  رسيده  بقتل  ٌقَرينه

نيز فرد ديگری بود که از اسالم بيرون آمده و " مقيس بن صبابه" ٦٢.گيرد مي

  . ∗ ٦٣".کشته می شود" نميلة بن عبداهللا"مرتد شده بود که بدست 

. بود که کشته می شود" َعمرو بن هاشم بن عبدالمطلب"، کنيز نيز ساره

  .که بدست علی بقتل ميرسد" قيذحريث بن ن"همينطور، 

" عدعبداهللا بن َس"صادر می شود،   محمد فرد ديگری که فرمان قتلش توسط 

محمد در جريان کتابت  منشی سابق او بود که همانطور که ديديم، پس از آنکه

پيغمبری  دعایبه کذب ا گذارد،می آيه های خود، گفته وی را نيز بحساب وحی 

او نيز بدنبال صدور . فرار ميکندم خارج شده به مکه از اسالو پی ميبرد،  او

که برادر شيری وی بود پناه می  "بن ابی طلحه عثمان" هفرمان قتلش، به خان

وی سرانجام خود پنهان ميکند،  هعثمان پس از چند روز که او را در خان. برد

                                                 
جالب است كه در اسالم، كسي كه به اين مذهب وارد شد، حق خارج شدن از آنرا ندارد كه در اينصورت بايد  -  ∗

. سي آنرا نشان مي دهداين قانون،خصلت تا مغز استخوان ديكتاتورمنشانه اسالم ونظام سيا. او را بقتل برسانند
بطوري كه، تنها گروه ديگري كه در اينمورد با آن برابري مي كند، گروه هاي مافيائي مي باشند كه خروج از آنها 

كه سال قتل عام زندانيان سياسي در )   1367( 1988در سال . نيز ممنوع بوده، مرتدين از آن بقتل مي رسند
يكي يكي براي تعيين تكليف  قُرَيظه، هنگاميكه زندانيان را مانند مورد ابو زندانهاي جمهوري اسالمي در ايران بود

آيا شما مسلمانيد؟ و آنها كه كمونيست بودند، پاسخ مي : مي بردند، اولين سئوالي كه از آنها مي كردند اين بود
براي سبك كردن ها كه ، آن"آيا در خانواده مسلمان بدنيا آمده ايد؟": آنگاه در پاسخ به سئوال بعدي. دادند نه

مي گفتد بلي، بالفاصله اعدام، و آنها كه نه ميگفتند موقتا از مرگ نجات يافته به محل ديگري پرونده شان 
علت اين بود كه دسته اول مرتد محسوب شده و طبق قانون اسالمي مستحق مرگ شناخته . فرستاده مي شدند

رده براي نجات جان خود در جواب به سؤال دوم شروع به متاسفانه، وقتي زندانيان به مسئله پي ب. مي شدند
گفتن نه مي كنند كه ديگر دير شده بوده، و صدها تن از آنان، بخاطر عدم اطالع از قانون اسالم در مورد مجازات 

در ضمن، اين داستان نشان دهنده انطباق رفتار و اعمال . مرگ براي مرتدين، اعدام شده از ميان رفته بودند
  .   نان فناتيك، بعنوان تنها گروه اسالمي، با اسالم ناب  محمدي استمسلما
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محمد که نميتواند در خواست . را نزد محمد برده برای او زينهار می خواهد

عثمان را رد نمايد، ساعتی خاموش مانده و سرانجام او را بر خالف ميل قلبی 

بعدا وقتی که عثمان خارج می شود، محمد که از . خويش به عثمان می بخشد

چرا "کند که  گله میاطرافيان حاضر در جلسه  از بودروی اجبار او را بخشيده 

  "چون من خاموش شده بودم او را نکشتيد؟

ُاَميَّة بن  ًابی ُزَهير بن"و " حارث بن ِهشام"در ابو جهل، سرانجام، برا

، خواهر علی پناه برده بودند، وی مانع "اُّم هانی" هبودند که چون بخان" هَالُمغيَر

 می کشته شدن آنها بدست علی ميگردد، و سرانجام از محمد برای آنها امان

  . گيرد

که ست ، يکی از کساني"ِعکَرمة بن أبی جهل" اما جالب تر از همه داستان

اميدی به پيروزی نداشت، با اينحال، دليرانه با  چهي، با اينکه بهنگام فتح مکه

. ميشودجنگيده و پس از شکست متواری " خالد بن وليد"سپاه محمد بفرماندهی 

داستان وی که طبری آنرا بتفصيل نقل ميکند، از اينجهت اهميت دارد که محيط 

 بخوبی آرده بود برقراردر شبه جزيره عربستان مد ترور و  وحشتى را آه مح

صادر شده و از   عکرمه نيز از جمله کسانی بود آه فرمان قتلش. نشان ميدهد

  : طبرى مى گويد. اينرو درحال فرار به سوى يمن بود

از فرار به يمن مسلمان شد چنان بود آه خود او گفته بود خواستم به   سبب اينكه عكرمه پس" 

 هاى بند: "نم و سوى حبشه شوم و چون به نزديك آشتى رفتم آه بر نشينم آشتيبان گفت دريا نشي

خدا تا آلمه توحيد نگويى و از شرك باز نيايى بر آشتى من منشين آه اگر چنين نكنى بيم 

بر آشتى تونمى نشيند مگر آلمه توحيد گويد و از شرك باز   هيچكس: "گفتم  ”.هالآمان است

چرا از محمد   پس: "با خود گفتم  ”.بر ننشيند مگر آنكه موحد باشد  ، هيچكسآرى: "گفت" آيد؟

اسالم را بشناختم . همين است آه او مى گويد آه خداى ما به دريا و خشكى يكى است. جدا شده ام

  ٦٤".و در دلم نفوذ آند

  که راوی اسالمی با تحريفاتی که در اصل  تواضح است که اين روايتی اس
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آورده، آنرا مطابق ميل خود يا دستگاه سانسور آنزمان در آورده داستان بعمل 

به حقانيت روی ميل در حاليکه اصل داستان اين نبوده که عکرمه از . است

اسالم پی برده باشد، بلکه علت مسلمان شدن او منطقا ميبايست اين بوده باشد که 

ی و کدر خشمردم  رویکه  کنترلیبا مشاهده چنان درجه از سانسور و ترس و 

دريا ايجاد شده بود، فکر نميکرده است که بتواند، بعنوان مخالف محمد، از دست 

  . و بناچار مسلمان ميشود ،رساندبه خود را به حبشه او جان سالم را بدر برد

مهم در اين داستان نه مسلمان شدن اجباری عکرمه، بلکه اين است  هاما نکت

عربستان، چنان محيط رعب و وحشتى که چگونه محمد، با آشتارهاى خود در 

براى اعراب عادی بوجود آورده بوده است آه صاحب آشتى وحشت داشته که 

سر   ه، شاهدى خبر بردکندآشتى سوارآلمه توحيدى  ذکررا بدون فردی اگر 

در واقع نيز کلمه بسم اهللا الرحمن الرحيم باين ترتيب بعدا . خود را بر باد دهد

  ی می شود، شده ا مانمسلبزور ورد زبان هر 

افراد ديگری نيز بودند که حکم قتلشان صادر شده بود و در ميان آنان هند  

، رهبر صلح طلب قريش بود که در دو "عتبة بن ربيعه"زن ابو سفيان و دختر 

جنگ بدر و احد،  پسر، برادر، پدر و عموی خود را از دست داده بود، و در 

ر حمزه عموی محمد را در آورده  و از انتقام مرگ آنها، در جنگ احد، جگ

  .     گرفته بود اندنده فرط  خشم ب

محمد  نزد ناچار ابوسفيان بکه  بهرحال، ترور مخالفين به حدی ادامه می يابد

محمد نيز قول . می داردو نگرانی قبيله قريش را از ترورهای مزبور اعالم ه آمد

  . د که بآنها خاتمه دهدمی ده

  با محمد  بيعت مردم مكه
بر باالی آن می نشيند و  از . آنگاه محمد، از کعبه راهی سنگ صفا ميشود

صف . مردم مکه ميخواهد که برای بيعت و اعالم تبعيت از وی به نزد او بروند
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د و با عمر که کمی دورتر زير سنگ نشسته ذرناز برابر او ميگ مردانطوالنی 

سخر کرده خاک و خاشاک بر بود، بعالمت بيعت با مردی که زمانی او را تم

محمد . آنگاه، نوبت به زنان ميرسد. ندهدست ميديکی يکی  ،سرش می پاشيدند

فرزندانتان را .... شما با من بيعت می کنيد: "رو به سوی زنان کرده می گويد

ما . تو آنها را کشتی: "و زنی از ميان زنان جواب می دهد." هرگز نکشيد

و عمر بشدت از  ٦٥."ا از کشتن آنها خبر داریتو بهتر از م. بزرگشان کرديم

  . سخنان زن خنده اش می گيرد

با زنان دست نميداد، مگر زنی که بر او حالل باشد "محمد طبری می گويد 

ظرف آبی پيش روی پيغمبر نهادند و چون شرايط "از اينرو، ". يا محرم باشد

ورد و زنان نيز بيعت را بگفت و زنان پذيرفتند دست در آب فرو برد و در آ

دست در آب فرو بردند ولی پس از آن چنان شد که پيغمبر شرايط بيعت را 

برويد که با شما بيعت کردم و چيزی بيش : ميگفت و چون می پذيرفتند، می گفت

   ٦٦".از اين نبود

 در. واضح است که مردم مکه بزور و از روی ترس با محمد بيعت ميکردند

قصد ترور " َفضالة بن ُعَمير َالَّيثی"ام همان روز طواف مکه، شخصی بن

البته، راويان اسالمی با . ماند را ميکند که در کار خود ناکام می ٦٧محمد

افسانه های  دروغپردازی های خود، علت ناکامی او را زير کوهی از

منجمله اظهار ميدارند وقتی که او خود را به . خود مدفون ميکنند هخودساخت

ز آنکه نيت خود را محقق کند، محمد که با عالم غيب محمد ميرساند، قبل ا

در نتيجه، او به پيغمبری محمد . باو ميگويد که چه قصدی دارد، شتارتباط دا

اين بوده که او که  مسلما در حاليکه، حقيقت امر. ايمان آورده مسلمان می شود

بهر دليلی در کار خود موفق نمی شود دستگير ميشود و هنگاميکه قصد زدن 

  .  گردنش را داشته اند، برای نجات از مرگ مسلمان می شود
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آن رخ ميدهد برای  زبرای همين،  محمد، در  مراسم بيعت که پس ا

خود، دست دادن با عمر را بجای دست دادن ه جلوگيری از نزديک شدن افراد ب

واضح است که اگر محمد با عالم غيب رابطه داشت، . با خود مقرر ميدارد

      .  ينکار نميداشت و خودش با مردم دست ميدادانيازی به 

عوت به دهمچنين در روز طواف کعبه، وقتی که بالل به دستور محمد برای 

مهتران قريش، چون ابوسفيان، َعّتاب بن َاسيد، "نماز بر بام کعبه اذان ميگويد، 

و [کعبه نشسته بودند  نایِف و برادر ابوَجهل، حارث بن ِهشام، هر سه با هم در

، "بانگ نماز شنيدند] َعّتاب و حارث هنوز مسلمان نشده بودند، پس چون ايشان

شکر خدای بود که پدرم مرده بود پيش از آنکه اين آواز بگوش : "عتاب ميگويد

اگر دانستمی که وی بر حق : "حارث نيز ميگويد". وی رسيدی، يعنی بانگ نماز

د و به محمد عقيده ای ، يعنی بيعتش اجباری بو"است متابعت وی نمودمی

: آنگاه از ابو سفيان ميپرسند که چرا تو چيزی نميگوئی؟ و او ميگويد. نداشت

ست محمد را خبر ااگر من چيزی گويم، ترسم که اين ريگ که در مسجد "

   ٦٨".دهد

ند و ميگويند تراشالبته، مورخين اسالمی باز در اينجا برای محمد معجزه مي

کنار آنها ميگذرد سخنانی را که در خفا گفته بودند  که اندکی بعد، محمد که از 

  . برايشان تکرار ميکند، و باين ترتيب َعّتاب و حارث مسلمان می شوند

اين داستان نيز نه تنها بعنوان مشتی از خروار نشان ميدهد که چگونه مکيان 

نيز عليرغم ميل خود و از روی ترس مسلمان شدند، بلکه از محيط سانسور و 

د، و تفاوت آن با محيط آزاد و می شوی که با ورود محمد بر مکه مستولی خفقان

از آن در مکه رايج بود حکايت  پيشکه  یاز آزادی بيان قبل از آن و بدون ترس

  . ميکند

   محيطبدويان را که در ههمين عامل است که بتدريج اخالق و فرهنگ برجست
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ن هراس و ترس از کسی ابراز آزاِد عربستان قبل از اسالم،  نظرات خود را بدو

مخفی کردن دو روئی و دروغگوئی،  داشتند، به اخالق و فرهنگ پسِت می

و  سياسیو دورنگی های ، تقيه، و خالصه چاپلوسی آنترس از ابراز نظرات و 

، بوداسالمی  هجامعمنجمله که ويژه نظام سرکوبگرانه عصر تمدن و  اخالقی

  .  ∗دتغيير می ده

اسالم و نظام سياسی  رود اين تباهی و فساد اخالقی توسط مورد ديگری که و

" یعبداهللا بن َالزَّ َبعر "عرب نشان ميدهد، داستان  شاعر مکه  هرا درجامع محمد

تح مکه از ترس           ام ف د را هجو ميکرد و بهنگ ه در اشعارش محم ود ک ه  ،ویب ب

  .فرار ميکندنجران 

کار عرب که اکنون از اينرو، َحّسان بن ثابت، شاعر چاپلوس و خيانت

همچون شاعران درباری کارش تماما مدح و ثنای محمد و مسلمانان بود، اين 

شعر را برای عبداهللا ميفرستد و او را تشويق به ابراز ندامت و بازگشت به مکه 

  .  ميکند

  چرا تجاوز مينمائی از حکم مردی که خشم او ترا به نجران فرود آورده است،

  شده است، صو ُمَنغَّو از اين سبب عيش بر ت

  و زُّل و َهوان بر تو راه يافته است،

  اکنون برخيز و بيا و خود را چندان مرنجان،

  که چون بيامدی وی ترا زينهار دهد،

   ٦٩. و از قلِم عفو درکشد

  آيد و شعر زير را در ندامت از عمل گذشته خود و برای  او نيز به مکه می  
                                                 

ما همين صراحت بيان و بي پروائي در حقيقت گوئي را در اخالقيات سرخپوستان آمريكاي شمالي كه آنها نيز   ∗
زندگي  تا قبل از فرارسيدن اروپائيانِ متمدن و فريبكار در مرحله بدوي بسر ميبردند، در فيلمهاي مربوط به

 .سرخپوستان، مشاهده مي كنيم
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محمد ميسرايد و باين ترتيب، با تسليم صدور جواز زندگی برای خود در مدح 

يک تن ديگر از شعرای عصر آزادی، و پيوستن يک شاعر ديگر به ثناگويان 

چاپلوِس نظام سانسور، خفقان و رياکاری، ضربه ديگری بر آزادی بيان و شعر 

  .آزاد عصر بدويت يا بقول مسلمانان جاهليت وارد می آيد

  
  تو بدی بگفته است، ای پيغمبر خدای، اگر زبان من در حق

  بهر بدی که گفتم صد مدح و ثنا باز گفتم،

  که من چنان سخنها ميگفتم،] وقت[و در آن 

  کافر بودم و با شيطان هم نديم بودم،

  و ضرورت هر که کافر باشد،

  و با شيطان هم نديم و همراه باشد،

  و بهوای شيطان و بهوای نفس خود سخن گويد، 

  باشد، از جمله هالکان و بدبختان 

  لکن اين ساعت که گوشت و استخوان من بخداوند َعزَّ  و َجل،

  ايمان بياورد، و تو که پيغمبر وی ای،

   ٧٠.خيرها و مدح های وی بتواند گفتن

آيا اين خدای محمد بود که آنقدر خودخواه  بود که نيازمند چاپلوسی و حمد و 

رها برای تحکيم قدرت ثنای ديگران بود يا خود محمد که مانند شاهان و ديکتاتو

  شاعران داشت ؟ و مجيزگوئی جبارانه اش نياز به تاييد

که او نيز به " بن َابی َوهب َالَمخزومی ُهَبَرة"البته، شاعران شرافتمندی مانند 

 و کرده   مانده، از آزادی دفاع کافر   نجران گريخته بود، بودند که تا پايان عمر

   .ه محمد نشدندحاضر به فروش شرافت و عقيده خود ب
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  ازدواج هاي جديد

  محمد

معشوقه های   بجز  بود، با آنکه  ساله ۶٠ حدودا  در همين سال، محمد که 

صاحب ده زن ديگر نيز بود، با اينحال، از پای  ی که در اختيار داشتکنيز

البته، هيچ يک از دو زن مزبور از . ازدواج ميکندنيز ننشسته  با دو زن ديگر 

از اينرو، محمد ناچار . ه دست زدن به خود را به محمد نميدهندفرط نفرت اجاز

، زن "مليک"يکی از اين زنان . ميشود هر دوی آنها را بالفاصله طالق دهد

ان فتح مکه بدست يدر جر" داوود ليثی"جوان و زيبايی بود که شوهرش  

ه وی هنگاميکه محمد به سوی او ميرود با گفتن اينک. مسلمانان کشته شده بود

از نزديکی با محمد امتناع ميکند و محمد ناچار " از دست تو به خدا پناه ميبرم"

  . به طالق او می شود

اين نمونه و نمونه های ديگر نشان می دهند که در زمان محمد، همچنان که 

بجز در (ازدواج با زنی بدون رضايت او ممکن نبود  در دوران قبل از اسالم

، هنوز زنان می توانستند ازدواج با مردی را )انموارد خريد يا اسيرکردن زن

که دوست نداشتند رد نمايند، و مدتها طول می کشد که نظام جديد بتوانند زنان را 

از کليه حقوق خود محروم نموده، در جريان ازدواج آنها را به عامل کامال بی 

  .اراده ای تبديل نمايد

سوده بوده است که در زن ديگری نيز که توسط محمد طالق داده می شود 

سالگی بنا بر سنن مردساالرانه عرب پير قلمداد ميشده و خاصيت لذت  ۴٠سن 

ولی وقتی . دهی چندانی نداشته است و محمد نيز بهمين دليل او را طالق ميدهد

سوده باو ميگويد که اجباری در خوابيدن با او نداشته نوبتش را به خديجه ميدهد، 

دد وی موافقت نموده دوباره او را به زنی  در می محمد با درخواست عقد مج

  . آورد
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  داستان ماريه
 ،داردواقعه ديگری که حکايت از اشتهای باالی فرستاده خدا نسبت به زنان 

داستان ماريه کنيز قبطی زيبا و سفيد پوست با موهای فرفری بود که همراه با 

ده بود و او نيز وی را کنيز ديگری از جانب مقوقس پادشاه اسکندريه باو هديه ش

برای محمد پسری  بعدا ماريه تنها کسی بود که. به زينب زن خويش بخشيده بود

از اينرو، نه تنها بخاطر زيبائيش، بلکه از اين جهت نيز . آوردمی  بنام ابراهيم

  . می گيردمورد حسادت زنان ديگر محمد قرار 

را با آنروز نانکه چ محمد هر روز را به يکی از زنانش اختصاص داده بود

در يکی از روزها که نوبت حفصه بود، محمد در . نزد وی ميمانداو ميگذراند و 

.  همبستر می شودکنيز او غيبت وی که بخانه پدرش عمر رفته بود، با ماريه 

حفصه که نا بهنگام بر سر آنان فرود می آيد، در حالی که خشمگينانه فرياد 

از اين عمل محمد  ٧١"من؟، و در بستر من؟در نوبت من؟، در خانه : "ميزند

محمد که  نگران افشا شدن مسئله بوده است، بهر . بسيار برآشفته می شود

در . ترتيبی که شده او را راضی ميکند که اين مسئله را با کسی در ميان نگذارد

 حفصه با اينحال . مقابل قول ميدهد که ديگر با ماريه هرگز همبستر نشود

عايشه در ميان گذارده، و او نيز برای انتقام از محمد با علنی کردن داستان را با 

ی نمحمد خشمگين از عهد شک. قضيه زنان ديگر محمد را بر عليه وی ميشوراند

ه، به تالفی اعالم ميکند که تا يکماه ترک همه زنان خود را ميکند و تمام صحف

می شود و به گوش  بيرون پخش دراين خبر بسرعت . ماه را با ماريه ميگذراند

رفته است، برای  عمر که هر يکروز در ميان به نزد محمد می. عمر ميرسد

اطمينان از درستی خبر به سوی مسجدی که خانه محمد و زنان وی نيز بخشی 

از قول عمر بقيه داستان را ماکسيم رادينسون  .شتابداز ساختمان آن بوده است مي

  :اينطور نقل ميکند
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ق باالئی ابعد از نماز، پيغمبر به اط.ب کردم و برای ادای نماز سحر عازم شدملباسهايم را مرت"

من با عجله نزد حفصه که اشگ ميريخت رفتم و از .مسجد، روی بام، رفته بود که با خود باشد

چرا گريه ميکنی؟ مگرمن بتو نگفته بودم؟ باالخره، پيغمبر خدا دست رد به سينه "او پرسيدم، 

او را ترک کرده و به طرف منبر ". نميدانم، او االن در اطاق باالئی است"، جواب داد" ات زد؟

. آنجا در اطراف منبر چند نفری از مردان بودند که بعضی شان در حال گريه بودند. مسجد رفتم

در . ولی تحمل نياوردم و به اطاق بااليی، جايی که او در آن بود رفتم. لحظه ای نزد آنها نشستم

او بدرون اطاق رفت . بگو ،عمر اجازه می خواهد که وارد شود: م سياه جوانش گفتمآنجا، به غال

دوباره به پائين ". باو گفتم ولی حرفی نزد: "و گفت تو با پيغمبر صحبت کرد و سپس بازگش

ولی باز پس از لحظه ای تحمل نياوردم و . رفتم و کنار همان مردانی که دور منبر بودند نشستم

دوباره به پائين رفتم و باز . همان وضع تکرار شد. رفتم و اجازه ورود خواستم دوباره به باال

بگو که عمر اجازه ورود : دوباره به باال باز گشتم و به غالم گفتم.نتوانستم تحمل بياورم

وقتی که داشتم آنجا را ترک ميکردم، غالم مرا صدا زد و . مثل گذشه بی نتبيجه بود. ميخواهد

او روی پهلويش بروی حصيری بی . من نزد او بداخل رفتم". ميخواهد ترا ببيندپيغمبر "گفت که 

به آرنجش، بروی بالش چرمی که ... شيده بودکآنکه حتی پتويی روی آن کشيده شده باشد، دراز 

سالم کردم، و در حاليکه هنوز سر پا بودم . ف نخل پر شده بود، تکيه داده بودااز الي

در حاليکه هنوز ." نه"نگاهی بباال بطرف من کرد و گفت، " شته ای؟زنانت را کنار گذا"گفتم،

يا رسول اهللا، اگر فقط بمن نگاه کرده "ايستاده بودم و سعی ميکردم او را دلداری بدهم، باو گفتم، 

اما ما ميان مردم مدينه آمده . بودی ميديدی که ما قريشيها ميدانيم چگونه زنان خود را کنترل کنيم

او شروع به شرح مشکالت خودش با ." اين زنان اند که کنترل  را بدست دارند ايم، جائيکه

. زنانش کرد که چگونه با سرمشق گرفتن از زنان مدينه به گمراهی کشيده شده اند، و لبخندی زد

پيغمبر تو وقتی که می بينی  در نظر : "اگر مرا ديده بودی پيش حفصه رفتم و باو گفتم"گفتم، 

که منطورش عايشه ."(تر و دوست داشتنی تر از توست، نبايد بگمراهی بيفتیتميزهمسايه ات 

آنگاه، نگاهی باطراف اطاق انداختم، . وقتی خنده او را ديديم بزمين نشستم. او دوباره خنديد). بود

و در حاليکه قسم بخدا هيچ چيز قابل نگاه کردن بجز چند چرم دباغی نشده در آنجا نديدم، گفتم، 

او به ايرانيان و بيزانسی ها اينهمه فراوانی داده ! طلب که کمی راحتی به مردمت بدهدخدا را ب"

او هنوز روی آرنجش لم داده !" است، و دنيا بهشان بخشيده شده است بی آنکه اهللا را بپرستند

تو ای ابن خّطاب آيا دچار شک شده ای؟ آنها مردمی هستند که اگر در اين دنيا "گفت، . بود

 خداپيغمبر خدا، از"گفتم، ." وبی دارند، در عوض در آن دنيا هيچ چيز نخواهند داشتچيزهای خ

   ٧٢ ."بخواه که مرا ببخشد
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، روز بيست و نهم نزد خواهد رفتماه نزد زنانش ن محمد که گفته بود تا يک

  ماه نزد ما نيايی، قسم خورده بودی که تا يک"عايشه باو ميگويد، . عايشه ميرود

و محمد جواب ." بيست و نهم است، من روزها را شمرده امو امروز روز 

. محمد از عايشه بی تاب تر بود و واقعا هم!" روز است ٢٩اما اين ماه "ميدهد، 

    ٧٣.آن ماه بيست و نه روزه بود چون

دست از ماريه بشويد، با آوردن  نميتواند به قول خود وفادار مانده، محمد که

از خود رفع مانع ميکند، بلکه با تهديد مستقيم آيه ای نه تنها در اين مورد 

بتوصيه خدا، به اينکه در صورت سرکشی، زنان بهتری در انتظار  ، البتهزنانش

اويند، از حربه طالق برای سِر جا نشاندن زنان خود و واداشتن آنان به سکوت 

  . و تسليم بی قيد و شرط نسبت به اعمال خود نهايت استفاده را مينمايد

يغمبر گرامی برای چه آنرا که خدا بتو حالل فرمود حرام کردی تا زنانت را از خود ای پ"

خدا ). از من - البته فقط نسبت به مردان(خشنود سازی در صورتيکه خدا آمرزنده مهربان است 

يعنی زير قول خود بزنيد و با (  بگشائيد) به کفاره(حکم کرد برای شما که سوگندهای خود را 

با (وقتی پيغمبر با بعضی از زنان خود ). از من- از خود رفع مسئوليت کنيد پرداخت کفاره

را بر سِّر ) عايشه(، آن زن چون خيانت کرده ديگری )و به او سپرد(سخن به راز گفت ) َحفصه

و به رويش ( پيامبر آگه ساخت، خدا به رسولش خبر داد و او بر آن زن برخی را اظهار کرد

در پرده نهاد و اظهار نکرد و آن زن گفت رسوال ترا که واقف ساخت  و برخی را از کرم) آورد

) از همه اسرار عالم(رسول گفت مرا خدای دانای آگاه ).  که من سِّر تو به کسی فاش نکرده ام (

خالف رضای (خبر داد اينک اگر هر دو زن به درگاه خدا توبه کنيد رواست که البته دلهای شما

خدا ) باز هرگز بر او غلبه نکنيد که(و اگر با هم بر آزار او اتفاق کنيد ميل کرده است ) پيغمبر 

يار و مدد کار  ،يار و نگهبان اوست و جبرئيل امين و مردان صالح و با ايمان و فرشتگاِن حق

شما را طالق داد خدا زنان بهتر از شما بجايتان با او همسر کند  ،اميد است که اگر پيغمبر. اويند

از -يعنی بردگی کامل(قام تسليم و ايمان و خضوع و اطاعت و اهل توبه و عبادت که همه با م

  ٧٤."باشند چه بکر و غير بکر) طريق معرفت(رهسپار ) من

   خودزنانت  تخدا در اين آيه ها به محمد ميگويد که اوال چرا برای رضاي       
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پا  ، خدا راه زيره ایاگرهم دراين مورد سوگندی خورد. را محدود کردی

سپس، محمد در . برايت باز گذارده) پرداخت پول(گذاشتن آنرا از طريق کفاره 

از خيانت حفصه و فاش ) يعنی خدا(اينجا ادعا ميکند که از طريق عالم غيب 

از  محمدواضح است که در حاليکه . کردن سر او نزد عايشه مطلع شده است

و در اينجا   بود زبان ديگران و نه توسط خدا از فاش شدن سرش مطلع شده

ثانيا حفصه و عايشه را تشويق ميکند که خود را . دروغ می گفتصريحا 

با هم متحد شده  نميتوانندميکند که اعالم آنها به گناهکار دانسته و توبه کنند، و 

و . ند، چون خدا ياور اوست و بر آنها غلبه ميکندنمايبر عليه ميل او عمل 

بهتر و  ۀکرده ميگويد که زنان باکره و غير باکر سرانجام آنها را تهديد به طالق

  . برای او وجود دارند ،مطيع تر از آنها

باين ترتيب، خدای محمد، در اينجا نيز مانند هميشه، از هيچگونه مساعدتی  

اطاعت در ه بهمچنين به وی برای رفع موانع جنسی موجود در پيش پايش، و 

  . کوتاهی نميکند ،آوردن زنانش

ه داشت که هر چند در اينجا محمد صرفا در پی حل و فصل مسائل بايد توج

شخصی و فراهم آوردن آزاديهای جنسی بيشتری برای شخص خودش ميباشد، 

چون در آنها ( ولی امتيازاتی که در اين آيه ها برای خودش قائل می شود 

او  خاطرنشان می شود که اين امتيازات ويژه پيغمبر بوده و از جانب خدا تنها به

در مورد حقوق  ی جامعه اسالمیها ميزانو  معيارهابه  عمال) است اهدا گرديده

تبديل ميشود که نتيجتا به تحکيم هر چه بيشتر نظام مردساالری و کنترل  زنان

 بيشتر مردان بر زنان و بی حقوقی هرچه بيشتر آنان در اين نظام منجر می

  . گردد

صريحا  محمد  زنان   آن در  ه صريح و روشن زير است ک آيه نمونۀ ديگر

  به او مانند يک برده مطيع و سر براه رفتار کنند ، و   نسبت  کهتشويق می شوند 
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بدتر از همه اينکه به آنها قول داده می شود که در صورتی که چنين بوده در 

  و کال اعمال وی سکوت نمايند، به آنها غذا و معيشت  او  برابر خطاهای جنسی 

  . خواهد شده بيشتری داد

نيکوکار باشد پاداشش دو بار عطا کنيم و  و هر که از شما مطيع فرمان  خدا و رسول باشد"

... ای زنان پيغمبر شما مانند يکی ديگر از زنان نيستيد .برای او روزی بسيار نيکو فراهم سازيم

و در ... افتدپس زنهار نازک و نرم با مردان سخن نگوئيد مبادا آنکه دلش بيمار است به طمع 

و از ... خانه هاتان بنشينيد و آرام گيريد و مانند دورۀ جاهليت پيشين آرايش و خود آرائی نکنيد

  ٧٥".امر خدا و رسول اطاعت کنيد

علت واقعی اينکه اين امتيازات را محمد از جانب خدا تنها به خود البته، 

زی زنان در اختصاص ميدهد اينست که در شرايط موجود عربستان کار برده سا

آن حدی که بعدا طی يکی دو قرن در نظام اسالمی انجام ميگيرد، يکشبه ممکن 

زنان عرب در زمان محمد، حتی در بخشهای مردساالر جامعه، . نبوده است

جائيکه نظام مردساالری و  از آن ،هرچند تحت کنترل مردان بودند، با اين وجود

بوده است، زنان هنوز از مالکيت خصوصی هنوز بطور کامل برقرار نشده 

بنابراين، گرفتن همه اين . برخوردار بودند باقی مانده از گذشته بعضی حقوق

. حقوق از آنان يکشبه امکان پذير نبود و ميتوانست با مقاومت آنها روبرو گردد

از اينرو، اين امتيازات از جمله مورد باال،  مورد حجاب و پوشاندن سر و سينه 

ممنوعيت خروج از خانه و پرسه زدن در خارج، ممنوعيت  و زيور آالت، مورد

و نرم و نازک صحبت کردن با مردان برای جلوگيری از تحريک جنسی آنان، 

تماس بدنی  به منظور جلوگيری از از پشت پرده )  غير محرم(تماس با مردان

غذا و آب آشاميدنی، همگی در ابتدا تنها برای  ميان زن و مرد بهنگام رد کردن

علت اين امر البته . گردند خاص او صادر می اتنان پيغمبر و بعنوان امتيازز

به . در درجه اول اين بوده که پشت  آنها  انگيزه های شخصی خوابيده بوده است

  رو  اين معنا که محمد واقعا اين امتيازات را تنها برای خود می خواسته و از اين
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ان، برای خود دردسر و مزاحمت ايجاد دليلی نداشته که با اعالم آنها برای ديگر

  . مايدن

بعالوه، تعميم اين محدوديتها به همه زنان عرب موجب شورش و مخالفت 

 برای آنزمان اين امتيازات. الت زيادی را بوجود می آوردکآنها قرار گرفته مش

توانست  که محمد با هيچ منطقی نمی ندآنچنان زورگويانه و غير قابل قبول بود

در حاليکه . نها را برای زنان عرب توضيح داده آنها را قانع سازدحقانيت آ

اين حسن را داشته که مانند همه  ،خود محدود کردن اين امتيازات به شخِص

های بی پايه و غير قابل قبول ديگر، بتواند آنها را به خواست خدا نسبت  خواست

  . داده از خود سلب مسئوليت نمايد

همانطور که ديديم، محمد تنها با اين استدالل که بهرحال، در اين آيه     

، اعتراض زنان خود و هرکس خداستخواست به او  اتاين امتيازاختصاص 

وگرنه محمد واقعا مخالفتی با اين نداشته که اين . ديگر را در گلو خفه ميسازد

به قانون جامعه هماندم همه مردان مسلمان را در برگرفته  ،امتيازات مردانه

کمااينکه ما ميبينيم، در طی صد سال بعدی که بتدريج قدرت . ی تبديل شوداسالم

دولت مردساالر اسالمی افزايش يافته، مقاومتهای زنان در برابر آن منکوب 

، همه اين محدوديتها، مانند قانون حجاب، ماندن در خانه و قطع تماس با شده

نجام عدم حق دنيای خارج، نمايش زيور آالت به تنها شوهر خود، و سرا

  اسالمی  جامعه تخلف ناپذير  اعتراض به رفتار جنسی شوهر، همگی به قوانين 

    ∗.تبديل ميگردند و بعنوان امتيازاتی برای همه مردان مسلمان

  تنها رابطه خود با   زنانش، نه  بر عليه  بهرحال، محمد پس از اين پيروزی

                                                 
همينطور، مدتها . حجاب در زمان هارون الرشيد است كه سرانجام بشكل كامل آن به زنان تحميل ميگردد -∗

چنانكه در . طول ميكشد كه بتوانند زنان را در مراسم دستجمعي مذهبي مانند نماز و خطبه از مردان جدا كنند
    .با مردان نماز مي گذارده استزمان عمر، هنوز زن او در مسجد 
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ينکار را با خيال راحت و بدور از ماريه را قطع نميکند، بلکه برای آنکه بتواند ا

مداخله و مزاحمتهای زنانش انجام دهد، او را به محلی دورافتاده در قسمت 

شمالی مدينه و کامال دوراز دسترس زنانش، منتقل نموده يک غالم قبطی را نيز 

  . برای آوردن آب و هيزم برای او در خدمت وی قرار ميدهد

ی در مورد اين زياده رويها و اجحافات با اينحال، مقاومت و لجاجت زنان و

محل  درد که غالم قبطی و ماريه شو بزودی شايع می. محمد متوقف نمی شود

. دارندبا يکديگر رابطه جنسی ، در خلوتدور افتاده ايکه در آن سکونت دارند، 

 محمد که اين شايعات او را می آزرده است، علی را برای بررسی قضيه می

مشکل محمد را درک ميکند به تنهائی و بدون شاهد به آنجا  علی نيز که. فرستد

ميرود و برای رفع شبهه ديگران با داستانی که ما نميدانيم از خود ساخته يا نه 

داستان اين بوده که هنگاميکه علی بی خبر به آنجا ميرسد، غالم . باز ميگردد

هده قيافه بدبخت قبطی که در حال باال رفتن از درخت خرمائی بوده با مشا

عبوس و خشمگين علی دست و پايش را گم کرده از درخت به پائين می افتد و 

با افتادن جامه از تنش، اخته بودن او معلوم ميگردد، و باين ترتيب از ماريه 

  . رفع شبهه می شود

او را صدا نزده تا در  خوِد ،اينکه چرا محمد بجای فرستادن علی به نزد غالم

وانائی جنسی او را آزمايش  کند، تنها بر ظن ما  به برابر چشم ديگران ت

  .       ساختگی بودن داستان علی می افزايد
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  فصل دوازدهم

  فتح مكه
  يك نقطه عطف تاريخي

فتح مكه يك نقطه عطف تاريخی در قدرت يابی محمد و در تاريخ عربستان 

. زيرا مبين خزيدن اشرافيت قريش بزير قدرت محمد و يکی شدن با آن بود. بود

با پيوستن مکه و اشرافيت قريش به محمد، تعادل قدرت به نفع وی بهم ميخورد 

پيوستن باقيمانده قبايل عرب به محمد تسهيل و از اينرو آغاز و در نتيجه 

 . اين چيزی است که ابن هشام نيز بصراحت بر آن تاکيد ميکند. ميگردد

قبايل عرب در کار اسالم و مطاوعت پيغمبر ، عليه السالم، منتظر قريش می بودند، تا ايشان "

ان بچه خواهد رسيدن، از بهر آنکه قريش خود چه خواهند کردن و کاِر سيد، عليه السالم، با ايش

اهل َحَرم بودند و فرِع خالِص اسماعيل بودند، و عرب در جمله احوال ايشان را پيشوا و مقتدای 

خود می دانستند و از أمر و حکم ايشان عدول ننمودندی، و دين ايشان بر همه واجب بودی و 

ول ايشان بعداوت پيغمبر، عليه السالم، و ديگر آنکه ا. طريق ايشان جمله را شرع ُمَتبع بودی

برخواسته بودند و مخالفت و محاربت با وی در پيش گرفته بودند، و می شنيدند که در جمله 

. أحوال قريش را وی معاندند و شب و روز در خلل کار وی اند و در بند ُخبث و مکايد با وی اند

د و قريش را ُمَسخَّر و ُمنقاد خود گردانيد پس چون بشنيدند که پيغمبر، عليه السالم، مکه را بگشو

و عرب که در طرِف حجاز مقام داشنتند همه را در ِربقه طاعت، خود آورد، جمله اصناف عرب 

را معلوم و محقق شد که ايشان را بضرورت متابعت دين وی می بايد کردن و ُمطاوعت امر و 

آنگاه از . ببايد آمدن] را[ضطرار ايشان و اگر به اختيار نروند که مسلمان شوند، به ا. ُحکم وی

هر طرفی گروهی روی در نهادند و از هر گوشه ای قومی به مدينه می آمدند بخدمت پيغمبر، 

 ١."عليه السالم، و مسلمان می شدند
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البته، همانطور  که خود ابن هشام نيزخاطر نشان ميسازد، از اين گفته نبايد 

واقعا داوطلبانه و از روی ميل به اسالم  نتيجه گرفت که پس از فتح مکه اعراب

چرا که آنها . ميگروند، بلکه پيوستن آنان به اسالم در اصل از روی اجبار بود

ميدانسته اند که در غير اينصورت، اگر خود با پای خود به سوی اسالم  نيايند، 

  ". به اضطرار ايشان را ببايد آمدن"

ل عرب به اسالم واجد اهميت فتح مکه از اين جهت در پيوستن ديگر قباي

سوره فتح . بود، که نشان پيروزی و برتری محمد بر قريش و اشرافيت آن بود

  :نيز که در همين رابطه از طرف محمد آورده می شود به اين نکته اشاره دارد

ای محمد چون نصرت حق تعالی به تو رسيد و فتح مکه ترا حاصل شد و قريش ُمَسخَّر و ُمنقاد "

و أهل حجاز بجملگی در طاعت تو درآمدند و احکام شرع ترا ملتزم شدند؛ پس شکر  تو شدند

  ٢..."نعمتی چنين خداونِد خود را می کن

قبل از اين، اشرافيت قريش از طريق توسعه اقتصادی خزنده و تدريجی در 

اکنون، اين هدف را، هر چند اجبارا، ولی با نشستن بر . پی بسط قدرت خود بود

محمد، يعنی از طريق سرکوب و باطاعت در آوردن قهری قبايل مرکب قدرت 

برای همين در اولين لشکر کشی بزرگ محمد . عرب بدست وی دنبال ميکرد

  .پس از فتح مکه دو هزار نيروی مسلح خود را ضميمه قدرت او می نمايد

  ويراني بت ها

  پايان دمكراسي بدوي
ا را     از فتح مكه محمد سرداران خود را به اطرا  پس  ه بت ه تاد و هم ف فرس

بنابراين، فتح  مكه  در ضمن پايان بت برستى در عربستان و  . از ميان برداشت 

بت ُعّزى در َنخله بود و قوم قريش، ِآنانه . يكسره شدن قدرت در دست محمد بود

  . و ُمَضر به آن احترام مى گذاردند

  دن  اين  بت،  زن  هنگام  ويران  کر. شد  خالد بن وليد ويران  اين بت بدست



     ٢٠٣تاريخ گفته نشدۀ اسالم                                                                 
     __________________________________________________  

سياه حبشی عريانی که احتماال از کاهنان و يا زيارت کنندگان آن بوده، ولوله 

  ٣.کنان از آن بيرون می آيد که بيرحمانه بدست خالد کشته می شود

پس از ويران کردن ُعّزی، وی زيور آالت و هدايايی را که به آن تقديم شده 

  .بود تصاحب کرده نزد محمد می آورد

ان ويران کردن ُعّزی از اينقرار بوده است که رئيس نخله که قدرت جري

رويارويی با وليد را نداشت، همينکه از ورود وی برای خراب کردن  ُعّزی 

مطلع ميشود، شمشير خود را بر دِر ُعّزی می آويزد و اين ابيات را گفته به کوه 

  .عقب می نشيند

  م،ای ُعّزی که معبود مائی و ما ترا می پرستي

  می دانی که خالد و لشکر اسالم روی بر در تو نهاده اند تا ترا ويران کنند،

  و مرا طاقت مقاومت با ايشان نيست که بر سر تو باز ايستيم و با ايشان جنگ کنيم،

  اکنون شمشير خود بياوردم و بر در توآويختم تا چون خالد را در آيد،

که اگر تو او را بقتل نياوری و بگذاری تا       حمله سخت به وی بری و او را از خود بازداری 

  ترا ويران کند،

  جرم از تو بوده باشد که رفع از دشمنان نکرده باشی،

  و چون ترا ويران کرده باشند،

  ٤."ما نيز از پرستيدن تو بيزار شويم و برويم و  دين ترسايان اختيار کنيم

محمد از او . دهدسپس خالد به نزد محمد بازگشته گزارش کار خود را مي

آنگاه . و او جواب ميدهد آری" ّال ُعّزی بود؟"آيا مطمئنی که : سئوال می کند

  ٥."ّآل ُعّزی را ديگر هرگز کسی پرستش نخواهد کرد: "محمد می گويد

جالب است که  بدويان  نيز  مانند  محمد علت پيروزی و شکست خود را در 

  کنيم، به  می در اينجا نيز مشاهده  طور که در قبل نيز گفته شد و جنگ ها، همان
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اول، در حاليکه آنها، : منتها تفاوت آنها در دو چيز بود. خدايانشان نسبت ميدادند

همانطور که ميبينيم هرچند کودکانه، ولی صادقانه به قدرت خدايانشان عقيده 

داشتند، اما محمد که حداقل خود از ساختگی بودن خدا و وحی و تماس با او خبر 

شته است، چنانکه ما اينرا در داستان پياز و بد آمدن جبرئيل از بوی آن و دا

و اين نمونه ای از . نمونه های بيشمار ديگر ديديم، اين صداقت را نداشته است

تفاوت روحيه پاک و ساده انسان بدوی، و اخالق دو رو و حيله گرانه انسان 

  . متمدن بوده است

ای انسان بدوی، خدا وسيله دست او و برای دوم اينکه، در حاليکه بر       

حمايت از وی بوده است، و از اينرو، بهنگام ديدن بی لياقتی از او آنرا رها 

کرده به دور می انداخته ، خدای محمد ديکتاتور مطلقی بوده است که شکست ها 

و بی لياقتی های خود را نيز، چنانکه در جنگ احد ديديم، بپای بندگان خود می 

اين، همانطور که قبال نيز گفتيم، انعکاس نظام سياسی بدوی و . ده استگذار

اسالمی بوده است که در اولی وقتی رئيس قبيله از خود بی لياقتی نشان ميداده 

توسط اعضای قبيله عزل می شده، ولی در دومی هيچکس حق عزل محمد و 

  .   خليفه را نداشته است

و اوس نيز آنرا می پرستيدند و  َخزَرج بت بعدی، َمنات بود که منجمله قبايل

ويران می " سعد بن زيد اشهلی"اين بت نيز بدست . قرار داشت" مشلل"در 

، "عباس بن َمرداس"ديگری بت ضمار بت قوم ُسَليم بود که رئيس قوم .شود

وقتی چاره ای جز پيوستن به اسالم نمی بيند، با يک داستان ساختگی، اهل قبيله 

  . آن کرده خود آنرا آتش ميزندرا قانع به ترک 

داستان ساختگی وی اين بوده که روزی از درون بت صدائی بيرون می آيد 

که به شعر می گويد، اکنون که  محمد  آمده  است پرتش مراترک گفته به دين او 

  واضح است که قوم ُسليم نير  داستان  َمرداس  را  نه  از  روی  باور و . در آييد
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که از آن رو می پذيرد که تشخيص ميدهد زير شمشير خونريز عقيده به آن بل

   .محمد بهتر است که آن را قبول کند

ميرسد آه بصورت يك قطعه سنگ و بت قوم " سواع"آنگاه نوبت به بت      

  .  شكسته ميشود"  عمروبن عاص"بوده که بدست " يلَذُه"

تحمل مذهبی،  بت ها نشان گوناگونی و آزادی مذهبی،  همزيستی خدايان و 

آزادی مذهب، بخشی از . و نشانی از دمکراسی بدوی در جامعه عرب بودند

چرا که همانگونه که خدايان عرب يکديگر را . آزادی بيان در جامعه بدوی بود

تحمل کرده در کنار هم زندگی ميکردند، مردم عرب نيز نظرات مذهبی و 

  . رام می گذاردندسياسی يکديگر را تحمل نموده، به حق ابراز آن احت

در . مکه سمبل آزادی بيان، آزادی مذاهب و همزيستی آنان با يکديگر بود

مکه نه تنها بسياری از بتهای  گوناگون در يکجا و در کنار هم نگهداشته می 

شدند، بلکه پيروان گوناگون آنان نيز از نقاط مختلف شبه جزيره به مکه آمده در 

بتهای اعراب از . ر کنار آنان اجرا مينمودندکمال صلح و صفا مراسم خود را د

  : قول ابن هشام از اين قرار بودند

إساف، ُذوالَخَلَصه، ذوالَکَعبات، ذوالَکفَّين، ِرئام، ُرضاء، ُسواع، َضمار، 

  .طاِغَيه، ُعّزی، ُعمياِنس، َفلس، الت، َمنات، ناِئله، َنسر، َهَبل، َود، َيُعوق و َيُغوث

محمد، بر سر اين بود، که مذهب وی، بخاطر جوهر  مخالفت مکيان با مذهب

. يکتاپرستی اش، مذاهب ديگر را تحمل نميکرد، و خواستار نابودی آنها بود

بنابراين، عدم تحمل مکيان از مذهب محمد، عدم تحمل ديکتاتوری مذهبی و در 

  . يک کالم ديکتاتوری خود محمد بود

يان  آنها بود، بارها  اعالم قريشيان در زمانی که محمد در مکه متعرض خدا

  به خدايان آنها کاری نداشته باشد، او را در   که وی در صورتی  که  کرده بودند
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ولی مذهب محمد در ذات خود يکتاپرست و از . تبليغ مذهبش آزاد ميگذارند

بهمين . اينرو تجاوزگر بود و نميتوانست هيچ خدا و مذهب ديگری را تحمل کند

ذهب مناسب نظام ديکتاتوری فردی، يعنی نظامی بود که در دليل هم مذهب او م

چنانکه ديديم، شرک و ارتداد، يعنی عقيده . آن هيچ قدرت رقيبی تحمل نمی شد

به خدايان ديگر و حرکت از يک مذهب به مذهب ديگر از جمله بزرگترين 

  . معاصی در اسالم بود که هر دو با مرگ پاسخ داده می شد

ه پايان دمکراسی بدوی، سيستم کثرت گرای آن، و از اين نظر، فتح مک

با فتح مکه، ديکتاتوری فردی برای هميشه . آزادی بيان در عربستان بود

آزادی بيان جای خود را به خفقان و سانسور . جايگزين دمکراسی بدوی می شود

نسل آزاده، خوشگذران و گردن فراز عرب بدوی به انسان سرکوب شده، . ميدهد

رده، دل مرده، و دل ترِس از قدرت خدا وخليفه تبديل می شود؛ و مطيع ، افس

بدنبال آن، اخالقيات سرافرازانه و شعر و ادب خالق و بالنده عرب بدوی نيز به 

اخالقيات و شعر و ادبيات مرده، چاپلوسانه و ثناگوی ديکتاتوری مذهبی و 

  . قدرتهای موجود تبديل ميگردد

د، و محمد با مسالمت وارد آن می شود، مکه هر چند با محمد سازش ميکن

. ولی روح آن از همان لحظه ورود محمد، زير خفقان ديکتاتوری وی  می ميرد

مکه برای جلوگيری از نابودی فيزيکی خود، به مرگ روحی و فکری خود تن 

مکه آزادی  انديشه را برای . جان خود را ميدهد تا جسمش را حفظ کند. ميدهد

  . ی فروشدحفظ موجوديت خود م

به اين ترتيب، مکه، تاج آزادی و غرور عربستان، به سرزمينی مرده که 

  .     محمد جان ميدهد و می ميرد، تبديل ميگرددنظام روحش زير سنگينی سپاه 

  



     ٢٠٧تاريخ گفته نشدۀ اسالم                                                                 
     __________________________________________________  

  ردن زدن بني جذيمهگ

  جنايتي ديگر
پس  از  فتح  مکه، در همان  سال، محمد  نيروهايی  را  به اطراف مکه   

يکی از اين دسته جات گروه . قبايل پيرامونی را دعوت به اسالم کنند ميفرستد تا

اعزام می " بنی َجذيَمه"خالد بن وليد بوده است که به پايين تهامه، بسوی قوم 

ليکن شهرت محمد و بخصوص . مردم بنی جذيمه قصد مقاومت نداشتند. شود

بحدی بود که با سردار او خالد بن وليد به درنده خوئی و قتل و غارت  قبايل 

رسيدن دشمن به سرزمينشان، همگی اسلحه بدست گرفته آماده جنگ و دفاع از 

  . خود می شوند

پس خالد، چون ايشان را ديد که سالح پوشيده اند و سر "ابن هشام ميگويد، 

ما جنگ نميکنيم و بجنگ شما نيامده ايم : جنگ دارند، آواز داد و با ايشان گفت

ان خواستند که سالح بنهند، و يکی در ميان ايشان بود که او ايش. و سالحها بنهيد

شما بقول : را َجحَدم گفتندی، و خالد بن وليد را می شناخت، قوم خود را گفت که

خالد غّره مشويد و ايمن مباشيد، که بخدای که شما چون سالحها نهاده باشيد، با 

و اين جحدم . ن بزندشما نکند اال آنکه دستهای شما بر بندد و شما راهمه گرد

خالد ديگر بار پيغام فرستاد . مردی مردانه بود و البته سالح از خود نمی گشود

که ما باشما سر جنگ نداريم و از بهر قتال نيامده ايم، اگر شما سالح می نهيد و 

، و اگر نه تا مرد به مکه فرستم و لشکر مکه ]فخيره[جنگ فرو ميگذاريد 

پس چون قوم بنی جذيمه ديگر  ٦".سزای شما باشد بدهمبخواهم و آنگاه آنچه که 

  :                 سخن خالد بشنيدند، همه بخصومت جحدم در آمدند و او را گفتند

تو مى خواهى خون ما را بريزند، مردم مسلمان شده اند و جنگ از ميان رفته و آسان "

ه گفته خالد سالح فرو گذاشتند، آنگاه و اصرار آردند تا سالح بنهاد و قوم نيز ب. ايمنى يافته اند

     ٧."بكشت  خالد بگفت تا دستهايشان را ببستندو آنها را از دم شمشير گذرانيد و بسيار آس
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البته هر چند محمد خود در گذشته بيشتر از اينها دست به اين جالدى ها زده 

دم عرب از بود که نمونه آنرا در مورد بنی قريظه ديديم، با اينحال، اکنون که مر

روی ترس دسته دسته به او روی می آوردند، برای آنکه مانع روی آوری انها 

بسوی خود نشود، با چنين سياستى موافق نبود و آنرا مضر به حال سرتاسری 

برای همين، با ابراز نارضايتی از کار خالد، بعدا . شدن قدرت خود ميدانست 

همينطور . نی جزيمه ميفرستدعلی را برای دلجوئی و پرداخت خون بها نزد ب

  :ميگويد" عبداهللا  بن ابى حدرد اسلمى"

با   من جزو سپاه  خالد  بودم، يكى از جوانان  بنى جذيمه  آه جزو اسيران بود  و دستهايش"

مى توانى اين : ريسمان به گردن بسته بود و زنانى نه چندان دور از او فراهم بودند به من گفت 

اين زنان ببرى آه آارى دارم آنگاه بازم آرى آه هر چه خواهيد با   پيش ريسمان را بكشى و مرا

و "پس همچنان او را دست بسته پيش آن زنان بردم، . ٨"اين آار آسان است: گفتم ". من آنيد

  و اشعار عاشقانه خواند،  ٩"روی در يکی از ايشان آورد که معشوقه وی بود و نام وی ُحَبيش بود

   ١٠."را بزدند  ردم و گردنشآو  آنگاه او را پس

وقتى او را گردن زدند زن بر او افتادو : بن ابو سنبله اسلمى گويد   ابوفراس

   .  جان داد  او را همى بوسيد تا بر آشته اش

 جنگ حنَين

 و مقاومت طائف در برابر محمد

هر چند بسياری از قبايل کوچک و درشت تسليم محمد می شوند، ولی هنوز 

که حاضر  به تسليم  به محمد و گردن گذاردن به ديکتاتوری وی و  قبايلی بودند

از جمله کنفدراسيون هوازن متشکل از . به چيزی که به آن عقيده نداشتند نبودند

قبايل بين مکه و طائف مانند بنی نصر، بنی ُجَشم، و بنی َسعد بن بکر و عده ای 

که موطن اصلی اش  شهر از بنی ِهالل بود که با  قبيله بزرگ بنی ثقيفه نيز 

اينها که همگی . مايلی جنوب شرقی مکه بود عقد اتحاد داشت ۶٠طائف واقع در 
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از رقبای جدی قريش بوده، و از شکست مکه بدست محمد ميدان را برای خود 

خالی ميديدند، برای مقاومت در برابر محمد و  شکست وی، اتحاديه قدرتمندی 

جريان لشکر کشی وی به مکه، از آنجا که را بر عليه وی تشکيل داده و در 

محمد قصد خود را آشکار نکرده بود، بگمان اينكه قصد حمله به آنان را دارد، 

از قبل براى جنگ با وی آماده شده بودند، و اکنون که محمد پس از فتح مکه 

آنان را نشانه گرفته بود، عزم خود در مقاومت در برابر وی را از دست نداده، 

که پر از گردنه ها و کمين گاههای " ُحَنين"له با او شتافته و در وادی به مقاب

 . خطرناک بود به انتظار او نشسته بودند

هزار تن از  ٢محمد نيز با ده هزار تنى آه به مكه حمله آرده بودند، باضافه 

ماِلك بن َعوِف "سرآرده هوازن . قريشيان مكه، به مقابله با آنان می رود

د آه همه زنان و آودآان و اموال قبيله را با خود آورده و آنها را بو" النَّصرى

در پشت جنگجويان قرار داده بود آه افراد قبيله بخاطر زن و بچه هاى خود 

که ساالر " دريد بن صمه"البته . نهايت رشادت و جنگجوئى را بخرج دهند

از رأی وی  او پيری فرتوت بود که. "ُجَشميان بود  با اين امر مخالفت ميکند

، و او را بخاطر تجربيات جنگی اش "تبرک می جستند و  به کار جنگ دانا بود

چون بسيار ضعيف و .  برای مشاوره و راهنمائی به ميدان جنگ آورده بودند

قادر به راه رفتن نبود، او را  در هودج که ويژه زنان بوده، منتها بدون قّبه،  بر 

  فرماندهی جنگ با مالک بود که به افرادش با اينحال.  روی شتر نهاده بودند

هنگاميكه با دشمن روبرو شديد نيام شمشيرها را بشكنيد و يكباره حمله : "ميگويد

   ١١".بريد

در همين جنگ است آه مسلمانان، بخاطر اينکه در کمين می افتند، با وجود 

دچار  برترى اعجاب انگيز نفراتشان، زير حمله دليرانه مالك، در ابتدا، بشدت 

در اين ميان، محمد که با چند تن از . هزيمت شده و  پا به فرار مي گذارند
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اطرافيان خود تنها مانده و بقيه در حال فرار بودند، برای آنکه آنانرا از فرار 

ای مردم، سوی من آييد، من پيغمبر خدايم، من محمد "بازدارد مدام فرياد ميزده، 

افتاده بودند و مردم برفتند و تنی چند از  گويد شتران در هم". بن عبداهللا ام

ابوبکر و عمر و علی ... مهاجر و انصار و خاندان پييمبر با وی بماندند از جمله

      ١٢ ..."و 

تن به اطاعت از محمد   جالب اينكه قريشيان و آنانكه از روی اجبار و ترس

وی بهزيمت اينكه مى بينند آه ممكن است   داده به او پيوسته بودند، به محض

و چون مردم : "طبرى مى گويد. رود، بنای مخالف خوانى با او را می گذارند

فرارى شدند و نو مسلمانان مكه آه همراه پيمبر بودنداين بديدند آنچه را در دل 

  :ابوسفيان گفت  ١٣."داشتند به زبان آوردند

د و هيچ جای باز اين بار آن بار است که که اصحاب محمد بهزيمت تا بکنار دريا می رون"

: برادر مادرى صفوان بن اميه که هنوز باسالم نيامده بود، گفت" آَلدة بن ُحنَبل"و . نايستند

."  اآنون جادو باطل شد:"بانگ زد."  امروز آن روز است که افسون و سحر محمد کار نکند

تم آه امروز با خودم گف:  َشيَبة بن ُعثمان نيز که پدرش در جنگ احد آشته شده بود، ميگويد

آه او را بكشم و چيزى بيامد و  امروز محمد را ميكشمِِِ، و سوى پيمبر خدا رفتم. انتقام مى گيرم

  ١٤." دلم را برفت و طاقت اين آار نياوردم

نيروی هوازن و متحدين آن هرچند در ابتدا سپاه محمد را وادار به فرار 

محمد که پايداری  ميكنند، ولی به همت صد تن از گروه انصار و اطرافيان

ميکنند و به جنگ ادامه ميدهند، بقيه نيز باز گشته جنگ سختی ميان آنان و 

محمد، طبق معمول، دور از صحنه جنگ بر . اتحاديه هوازن در گير می شود

.    تپه ای می ايستد و با محافظان خود صحنه جنگ را تماشا و رهبری ميکند

زه نفرات خود، دشمن را شکست داده سرانجام، مسلمانان بعلت فزونی بی اندا

آشته وادار به عقب نشينی به شهر طائف که از برج و  ٧٠آنها را با بجا گذاردن 

  آنگاه،  محمد  شهر را به محاصره در . باروی محکمی برخوردار بوده، می کنند
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  . آورده، بهر طريقی ميکوشد آنرا به تصرف خود در آورد

خراب کرده باغهای آن نيز دريغ  و" رزهای طائف"محمد، از بريدن 

حتی به تقليد از مدافعان شهر که بر سر هر کنگره ای از حصار شهر . نميکند

منجنيق نهاده بودند، دستور ميدهد که مسلمانان نيز منجنيق گذارده با آن شهر را 

سرانجام، پس از . ولی باز هم موفق به تصرف نمی شود. سنگ باران کنند

، دست )تن از انصار ٧تن از قريش و  ۵(کشته  ١٢ذاشتن بيست روز، با بجا گ

  . از محاصره شهر برداشته عقب می نشيند

جنگهای پراکنده ای نيز ميان مسلمانان و گروههايی از دشمن که باطراف 

از .  پراکنده شده بودند در ميگيرد که در آنها کسانی از دو طرف کشته می شوند

به شتر بجا ماندۀ دريد ميرسد و " عة بن رفيعربي"جمله، يکی از مسلمانان بنام 

طبری داستان برخورد آندو را اينطور تعريف . پيرمرد را درون هودج می يابد

  :ميکند

  "چه خواهی کرد؟: "دريد گفت

  ."ترا ميکشم: "گفت

  "تو کيستی؟:"دريد گفت

ت لمی : "گف ع س ن رفي ة ب اری    " ربيع ه ک ه او زد ک ود ضربتی ب ير خ ا شمش ت و ب ن بگف اي
  .نساخت

د گفت   رده است    : "دري ّلَحت ک د ُمَس ادرت چه ب ر و    . م ه در هودج است برگي را ک شمشير م

باالتر از استخوانها و پائين تر از سر ضربت بزن که من کسان را چنين می کشتم و چون به نزد 

و       وم ت ان ق ه از زن ا ک مادرت رفتی به او بگوی که دريد بن صمه را کشته ای و چه بسيار روزه

ر داد گفت  . کرده ام دفاع دا   : "وقتی ربيعه پيش مادر خود بازگشت و کشتن دريد را به  او  خب بخ

  ∗"١٥.سه  تا از مادران ترا آزاد کرده بود

                                                 
ما در گذشته گفتيم كه بنا بر يك سنت بدوي در قبايل اشتراكي ماقبل . منظور سه تن از زنان قبيله بوده است ∗

  .  تاريخ همه زنان قبيله مادران و خواهران مردان محسوب مي شدند
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  غنائم جنگي

  اختالف و درگيري مسلمانان بر سر تقسيم آن
شش هزار . "غنائمی که محمد از اين جنگ بدست آورده بود بی سابقه بود

ک و بزرگ و گوسفند و شتر چندان که کمتر در حساب مرد و زن اسير، کوچ

چنانکه بر سر ". آمد، و قماش و مالهای ديگر از هر جنسی هم بر اين قياس

تقسيم اين غنائم که هنگام حرکت بسوی طائف در حنين بجا نهاده شده بود، 

چنانکه در گير و دار آن، خود . چپاول و شورشی در ميان مسلمانان در ميگيرد

  ١٦.يز بسوی درختی هل داده می شود و لباسش پاره ميگرددمحمد ن

ده، حاضر        د آم زد محم ذاکره ن رای م در اينموقع، نمايندگانی از قوم هوازن ب

دان خود ميشوند    ا   . به تسليم بشرط باز پس گرفتن اموال و زن و فرزن د، آنه محم

د   ا   را مختار ميکند که از ميان زن و فرزندان و اموال يکی را انتخاب کنن ه آنه ک

لمان          ار مس ه باالجب ن ترتيب است ک ه اي د و ب زن و فرزندانشان را انتخاب ميکنن

  . می شوند

برای اين منظور او ابتدا، از سهم خود از زنان و کودکان اسيری که به 

سپس  مهاجرين نيز از او تأسی کرده، . بردگی او در آمده بودند صرفنظر ميکند

وم بنی سليم نيز که حاضر از گذشتن از سهم و کسانی از مسلمانان منجمله از ق

خود نمی شوند، به پيشنهاد محمد، آنها نيز با گرفتن شش شتر در برابر هر اسير 

   ∗.از او از سهم خود ميگذرند

، اين بی !، اين کريم بخشنده!به اين ترتيب، خدای اهللا، اين مقتدر بزرگ

فرستاده بود، اموال مردم ، از طريق پيغمبری که برای هدايت بندگان خود !نياز

                                                 
جويان تعلق داشته و كسي جز آنها حق بخشيدن آنها را علت اين امر آنست كه طبق قوانين بدوي، غنائم به جنگ∗

محمد نيز از ترس اينكه مبادا بخشيدن اسراي هوازن منجر به اعتراض و شورش مسلمانان شود، سعي . نداشته
    .ميكند اينكار را طريق داوطلبانه بانجام برساند



     ٢١٣تاريخ گفته نشدۀ اسالم                                                                 
     __________________________________________________  

بيچاره را غارت ميکند، و به شرط آنکه او را بپرستند زنان و فرزندان معصوم 

  .  آنها را آزاد می کند

ردم ثقيف در شهر         ا م ه ب ز ک با تسليم هوازن، رهبر آنان، مالک بن عوف ني

از پس دادن اهل و             ر ب ی ب د مبن نهاد محم ا پيش وده و مقاومت ميکرده، ب طائف ب

ا ه و دور از    عي ليم، مخفيان رط تس افی بش تر اض د ش افه ص وال وی، باض ل و ام

د      د ميکن ليم محم ده خود را تس ز مالک را    . چشم ثقفيان از قلعه بيرون آم د ني محم

د  " ساالر هوازن و مسلمانان قبايل اطراف طائف آرد آه ثماله و سلمه و فهم بودن

ه هايشان      ) که متحد سابق وی بودند(و به آمك آنها با ثقفيان  رد و گل جنگ مى آ

    ١٧..." را به غارت ميبرد تا آار بر آنها سخت شد

مسلمان شدن هوازن که قبيله بزرگ و بسيار مهمی بود برای محمد اهميت 

بخصوص اکنون که محمد به قدرتی بزرگ تبديل شده بود، خرده . زيادی داشت

يعنی کنترل  غنائم جنگی در مقايسه با هدف بزرگتری که او در پی آن بود،

قدرت در کل عربستان و استقرار دولت سراسری طبقاتی و ديکتاتوری شخصی 

از اينرو، برای جلب کامل  قوم . خود در راس  آن، چيز ناچيزی بشمار ميرفت

هوازن به خود، و همچنين تشويق قبايل ديگر به تسليم به قدرت خود، برخالف 

  .گذشته اينجا و آنجا دست به گذشت ميزد 

اين ميان سران قريش که از قبل رقيب و دشمن هوازن بودند، از اين در 

آسان گيری محمد نسبت به رقبای شکست خورده خود، بخصوص رياست مالک 

بر قبيله خود و قبايل جديد،  دل نا خوش آيند شده و بهمراه بعضی ديگر بنای 

ای در نتيجه اين اعتراضات، محمد ناچار ميشود بر. اعتراض را ميگذارند

استمالت از آنان، به ابوسفيان، پسرش معاويه خليفه آتی، يزيد و جمع ديگری از 

اشراف قريش نفری صد شتر، به دسته ای ديگر هر يک پنجاه شتر، و دسته بعد 

حتی بعضی از پاگان ها و کفار . چهل شتر، و سرانجام ده و بعد دو شتر ببخشد
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از بخشش محمد که البته از آن قريش نيز با آنکه هنوز اسالم نياورده بودند 

تا جائيکه يکی از معترضين . منظور سياسی داشته است، برخوردار می شوند

  ١٨"با اين هدايا نيست که ا نسان به خدا رو می آورد: "ميگويد

البته، منظور اصلی محمد جلب هر چه بيشتر اشراف قريش و مطمئن  

ه از  شرکت در يک دولت ساختن آنها از منفعت  اتحاد با خود و سودی بود ک

طبری که اين نکته را مد نظر دارد چنين . چپاول گر اسالمی می توانستند ببرند

  :ميگويد

پيغمبر به کسانی از اشراف ناس که جلب قلوبشان می خواست کرد عطا کرد و آنها را المؤلفة "

   ١٩."قلوبهم گفتند

سيده بود برآشفته بااينحال، عباس بن مرداس که بيش از چند شتر الغر باو نر

شده، چند بيتی در عتاب محمد ميسرايد، و آنقدر اصرار ميکند که محمد دستور 

آنگاه، يک بيت شعر به ستايش محمد . ميدهد با دادن مال بيشتر دهانش را ببندند

بعدا وقتی محمد ميخواهد از او سئوال کند که آيا او اين شعر را گفته . ميگويد

می خواند،  که ابوبکر او را اصالح ميکند و محمد است، شعر را با وزن غلط 

  . اين آيه را برای رفع شرمندگی از خود می آورد

) الهی(را شعرآموختيم و نه شاعری شايسته مقام اوست، بلکه اين کتاب ذکر ) محمد(و نه ما او "

  ٢٠..."ست)خدا(و قراِن روشن 

ه همينجا ختم بااينحال، کشمکش و دعوای مسلمانان بر سر غنايم غارتی ب

از بنی تميم بود که " ُذو ُخَو يِصَره"يکی از معترضين . نميگردد و ادامه می يابد

  :به محمد اعتراض می کند و ميگويد

عدل کار نفرمودی که بعضی را : چه کردم؟ گفت: يا محمد ديدم که امروز چه کردی، گفت"

وای بر : ن وی خشم گرفت، گفتسيد، عليه السالم، از سخ. بسيار بدادی و بعضی را هيچ ندادی

  ٢١"تو مرد، اگر عدل پيش من نباشد پيش کی خواهد بودن؟
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د    د شده ميگوي ا رسول اهللا، دستوری    : "در اين زمان، عمر از جای خود بلن ي

  ."ده تا اين مرد را بکشم

آنان نيز از اينکه از غنائم و زنان و . آنگاه نوبت اعتراض انصار می رسد 

روسای قريش و مهتران "بی به آنها نرسيده و محمد به کودکان اسير شده نصي

برنجيدند و بسخن در ... عرب و ديگر قبايل نصيبه بداد و أنصار را هيچ نداد 

محمد نيز آنان را جمع نموده و با تقسيم بقيه ". آمدند و هر کسی چيزی گفت

ند، غنائم ميان آنان و ديگران، و سخنرانی گرمی که برای دلجوئی از آنها ميک

آنان را از اين نگرانی که با فتح مکه و آشتی با مردم خود آنها را فراموش کرده 

  .  است در ميآورد

بهرحال، غارت قبايل عرب در اين جنگ در چنان حدی بوده است که با 

آنکه اموال مردم هوازن بآنها پس داده می شود، با اينحال تنها رقم شترها به 

ر ميرسيد، و اين جدای از گوسفندان و ساير غنيمت گرفته شده به دهها هزا

  :  ابن هشام ميگويد. اموالی بود که ذکری از آنها بعمل نيامده بود
آن روز دوازده هزار مرد بودند که هر يکی چهار شتر داده بود، اين چهل و هشت هزار باشد "

   ٢٢".دو هزار بداده بود از شتر، اين جمله پنج هزار باشد ∗از شتر، و مؤلف قلوب

      

  : و طبری از قول واقدی ميگويد 
  

ز      " ود را ني هم اسب خ ود س وار ب ه س ر ک يد و ه فند رس ل گوس تر و چه ار ش ر کس چه به

  ٢٣."گرفت

اين نيز ديگر ... و چون اين همه بداده بود : " آنگاه ابن هشام ادامه ميدهد

چ معجزه ای بود از معجزهای پيغمبر، عليه السالم، از بهر آنکه از دست هي

                                                 
گفتيم براي جلب قلوبشان بهر يك صد تـا  منظور ابو سفيان ، ديگر سران قريش و بقيه بودند كه همانطور كه  - ∗

  .ده شتر داده بود
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که بايد ." آفريده ای بر نخيزد که بيکبار چندين عطا بدهد و خود را هيچ نگذارد

! گفت اگر در اينجا بتوان چيزی را به معجزه شباهت کرد، نه بذل و بخشش

  محمد از اموال مردم، بلکه اينست که پيغمبری که ادعای هدايت  مردم و مبارزه 

  . از اموال مردم بزند با زشتی ها را دارد دست به چنين غارت وسيعی

  در هر صورت، وقايع باال نشان ميدهد که چگونه انگيزه واقعی مسلمانان در

جنگ هائی که در کنار محمد ميکرده اند، چيزی جز غارت مردم و دستيابی به  

بی "خود مسلمانان نيز، اغلب، همان مردم غارت شده . غنائم جنگی نبوده است

  .ن ايمان به اسالم درِسلک غارتگران درآمده بودندبودند که اکنون به يم" ايمانی

  هنگام ترک طائف ُعمر اعالم حرکت می کند، و هنگامی که  مسلمانان براه می 

ُعَبيَنة ". "محله به جای خويش است: "بانگ ميزند" سعيد بن عبيده ثقفی"افتند، 

: ميگويدو يکی از مسلمانان باو ". بله، با مجد و بزرگواری: "ميگويد" بن ِحصن

عبينه، خدايت بکشد تو که به ياری پيمبر آمده ای قومی از مشرکان را می "

  : و او جواب ميدهد" ستايی که در مقابل وی مقاومت کرده اند؟

  
بخدا نيامده بودم که همراه شما با ثقيف جنگ کنم، ميخواستم محمد، طائف را بگشايد و دختری "

م شايد مردی برای من بيارد که ثقفيان مردمی بسيار از ثقفيان به دست آرم و با وی در آميز

  ٢٤."اليقند
  مكه

  دمكرات ترين شهر جهان

محمد پس از ترک محاصره طائف و تقسيم غنائم جنگی در اواخر ذی الحجه 

" ضحاک کالبی"در همين ماه فاطمه دختر . از سال هشتم  به مکه باز ميگردد

رده با گفتن به خدا پناه می برم گيرد، ولی فاطمه از او امتناع ک را بزنی می

  : چنانکه طبری می گويد. حاضر به تسليم کردن خود به وی نمی شود
و چون مخير شد دنيا را اختيار کرد و بقولی وقتی پيمبر پيش او رفت اعوذ باهللا گفت و پيمبر "

              ٢٥."از او جدا شد
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را " بن عاصعمرو "در مکه، محمد پس از توقفی کوتاه و پس از آنکه 

را با حقوق " عتاب بن اسيد"برای جمع آوری صدقه و جزيه به اطراف فرستاد، 

  بجای خود در مکه ) يا بقول  مورخين  يک  درهم  در  روز(درهم  در  ماه  ٣٠

  . گذارده و عازم مدينه می شود

در تواريخ اسالمی اين اولين بار است که به گماشتن حاکمانی که برای آنها 

صرفنظر از اينکه اين . مستمری ثابت تعيين می شود اشاره می شودحقوق و 

اول اينکه . اولين بار بوده يا نه، بهرحال اهميت اين مسئله در دو چيز بوده است

با تعيين حاکم و در موارد ديگر رئيس قبيله توسط محمد، نظام دمکراتيک بدوی 

می گرفت، بکلی از ميان که در آن انتخاب رئيس توسط افراد قبيله و مردم انجام 

رفته جای خود را به نظام ديکتاتوری جديدی  که  در آن  رئيس  قبيله از بيرون 

  .  و از باالی سر قبيله تعيين می گردد، ميداد

در قبايل عرب، همانطور که قبال نيز گفته شد، نه تنها رئيس قبيله  با توافق 

عمومی نيز هيچگونه اعضای قبيله انتخاب می شد، بلکه بدون نظرخواهی 

. تصميمی، حداقل تصميمات مهم، يکطرفه از جانب رئيس قبيله گرفته نميشد

علت اين امر اين بود، و فقط هم اين بود، که نيروی مسلح جدا از توده وجود 

رئيس قبيله، دارای نيروی مسلح ويژه خود، و بعبارت ديگر نيروی . نداشت

نيروی مسلح قبيله تنها . باشد نبودپليسی که ضامن اجرای تصميمات فردی وی 

از اينرو، هيچ تصميمی، بدون رضايت توده عضو . نيروی مسلح خود مردم بود

قبيله که تنها نيروی اجرائی هر تصميمی بود، ضمانت اجرائی و در نتيجه 

اين مسئله بخصوص در مورد تصميمات مربوط به جنگ . اعتبار عملی نداشت

بايل ديگر و کوچ، يعنی همه اموری که پيش برد آن و صلح، خون بها، اتحاد با ق

  . بدون همکاری اعضای قبيله امکان نداشت، صادق بود

در نتيجه، رئيس قبيله که عمدتا  برای پيشبرد همين امور انتخاب می شد، 

چاره ای جز اين نداشت که تصميمات خود را قبل از همه به نظر اعضای قبيله   
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حتی اقليت نيز ملزم به اجرای رای اکثريت . ت آوردرسانده توافق آنان را بدس

علت اين بود که طبق سنت بدوی، هيچکس مجبور نبود از تصميمی که . نبود

اين بخصوص در مورد جنگ، يعنی مهمترين . مورد قبولش نبود تبعيت کند

در ميان اعراب، و حتی در ميان انصار، . مسئله در زندگی قبيله ای صادق بود

اير قبايل مسلمان شده نيز که با وجود مسلمان شدن هنوز تحت مهاجرين و س

نفوذ بعضی سنن قبيله ای بودند، شرکت در جنگ امری داوطلبانه بود و کسانی 

از اعضای قبيله که موافق جنگ نبوده يا مايل به شرکت در آن نبودند بسادگی 

که بنا به  ما بسياری از مسلمانان را ديديم. از شرکت در آن احتراز می کردند

  . ∗ميل خود در  جنگ  بدر يا احد شرکت نکردند

در آنزمان محمد هنوز قدرت اينکه اين رسم دمکراتيک را از ميان برده 

ولی بعد، بتدريج که بر قدرت او . شرکت در جنگ را اجباری نمايد نداشت

افزوده شد، ابتدا با مالمت کردن از کسانی که از شرکت در اين يا آن جنگ شانه 

و  ∗∗ ، فشار روانی بر متخلفين∗خالی ميکردند ، و بعد با اجباری کردن جهاد

، خصلت دمکراتيک داوطلبانه ∗**حتی در مواردی مجازات وحشتناک آنان

بودن شرکت در جنگ در ميان قبايل بدوی را از ميان برداشته، امر جنگ را 

چنانکه . ديل کردتحت عنوان جهاد، به يکی از وظايف امتناع ناپذير مسلمانان تب

در جنگ تبوک، هنگاميکه عده ای از افراد حاضر به شرکت در جنگ نشدند، 

                                                 
هيچ معاتبتي نبود از قبلِ خداي و رسول، عليه السالم، و هر كي خواست مي "ابن هشام ميگويد در جنگ بدر  ∗

  . 983ابن هشام، فارسي، ص . "رفت و هر كي نمي خواست نمي رفت
  122آلتوبه، آيه . "سول را تنها بگذارندو هنگام جنگ نبايد مومنان همگي بيرون رفته ر" ∗ 

در جنگ تبوك، پس از بازگشت از جنك، سه تن از مسلمانان را كه مخفيانه از شركت در جنگ طفره رفته ∗∗ 
روز بايكوت كرده به مسلمانان ميگويد كه با انها  50بودند ولي  صادقانه به گناه خود اعتراف نموده بودند، براي 

دستور ميدهد كه از تماس با زنش اختراز جويد، تا  "كعب بن مالك"، و حتي در مورد نشست و برخاست نكنند
كه از )  مرار، هالل و كعب(و بر آن سه تن ":آنها را مورد بخشش خود قرار ميدهد) 118التوبه، ايه (آنكه با ايه اي 

  "لطف فرمود تا توبه كنند... شركت در جنگ تبوك تخلف ورزيدند
  .ه مخالفين جنگ كه در خانه سويلم يهودي جمع شده بودندآتش زدن خان  **∗
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خانه ای را که آنها در آن گرد آمده بودند  آتش زد، و بعد اين مجازات دلخراش 

  . را  با آوردن آيه ای مايه عبرت ديگران قرار داد

انند همه به اين ترتيب، محمد اکنون نه تنها  تصميم  به جنگ  را  م

ديگر حق منحصر به فرد خود کرده بود، بلکه شرکت در جنگ را   تصميمات

مسلم است که .   نيز از اختيار فردی آنها در آورده برای آنها اجباری نموده بود

و با انگيزه (نيروی اجرائی تصميمات او، توده مسلح مسلمانی بود که به اختيار 

به اين . وسته، سر به طاعت وی نهاده بودنديا بزور به او پي) دست يابی به غنائم

برای اجرای (ترتيب، محمد بجای ايجاد نيروی پليس و ارتش حرفه ای جداگانه  

، همه توده مسلمان شده عرب را به ارتش حرفه ای خود )تصميمات شخصی اش

. او ابتدا، اين کار را از انصار و مهاجرين در مدينه شروع نمود. تبديل کرد

که نيروی مسلح و داوطلبانه آنان را بطور کامل در اختيار خود و بدين معنا 

تصميمات فردی اش گرفت، و بعد اين نيروی سر سپرده را برای سرکوب ساير 

از اين پس قبايل مسلمان . قبايل عرب، مطيع و ضميمه ارتش مسلح خود کرد

شده عرب، همچون ارتش تحت فرمان و سر سپرده ای عمل ميکردند که تحت 

نوان دعوت به جهاد، هر زمان که اراده ميکرد، آنانرا در جهت مقاصد جنگی ع

اين ارتشها، در حاليکه از نظر عدم شرکت در تصميم . خود بکار ميبرد

گيريهای جنگی و سرسپردگی کامل به فرمانده خود، بکلی از نيروی مسلح توده 

ميکردند، از  ای در نظام بدوی متفاوت بوده به مثابه يک ارتش حرفه ای عمل

يک نظر با ارتشهای حرفه ای ِی تمام وقت و نگه داری شده در پادگانها تفاوت 

از اين نظر که مخارج  نگهداری آنها، نه بعهده فرماندهان، بلکه بعهده . داشتند

خودشان و در واقع مردم بينوائی بود که مورد حمله و غارت آنها قرار می 

چرا که بجای . های حرفه ای همانند بودندو از طرف ديگر، با ارتش . گرفتند

  . حقوق ثابت ازغنائم جنگی که حکم همان را داشت، بهره مند می شدند

  بنابراين، جنگهای محمد، از اين نظر نيز برای وی از صرفه باال و استثنائی     
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اين جنگها، نه تنها برای او هيچگونه مخارجی را در بر . يی برخوردار بود

 ∗ه مخارج نگهداری و تجهيزات ارتش تماما بعهده خود سربازاننداشت، چرا ک

. و در واقع مردم بی نوائی بود که مورد حمله و غارت آنان قرار می گرفتند

بنابراين، جنگهای محمد از اين نظر نه تنها برای وی از صرفه باالئی 

کل از اينرو که يک پنجم . برخوردار بود، بلکه برايش بسيار هم سود آور بود

غنائم جنگی و تمام دارائی فرمانده شکست خورده دشمن، و در صورت تسليِم 

بدون جنگ دشمن، همه غنائم جنگی يعنی تمامی اموال، امالک و اعضای قبيله 

  . دشمن به شخص او تعلق ميگرفت

  در شهرهايی که مانند . در شهرها نيز همين دمکراسی قبيله ای حکمفرما بود

يب  بسر  ميبردند، تصميمات عمومی در صورت توافق، مدينه  چند قبيله  رق

با آمدن محمد به مدينه، و سرکوب . توسط قبايل ساکن در شهر اتخاذ می شد

قدرتهای مخالف يهود و پاگان در مدينه، و تبديل محمد به تنها منبع تصميم 

گيری، دمکراسی قبيله ای بکلی از ميان رفته، ديکتاتوری شخصی وی جايگزين 

از اين پس، هر قبيله ای که به اطاعت محمد در ميآمد، استقالل و . شود آن می

قدرت تصميم گيری متکی بخود و توده اعضا را از دست داده، جز در موارد 

بی اهميت داخلی، تحت فرمان وی يا نماينده وی در قبيله قرار می گرفت، و در 

ر داخلی و مذهبی حاليکه قبايل مسيحی و زرتشتی در ازاء جزيه حداقل در امو

خود مستقل بودند، قبايل مسلمان شده حتی در اين موارد نيز استقالل عمل خود 

را از دست داده و با الزام در انطباق کامل قوانين و سنن خود با قوانين اسالمی، 

  .استقالل شان را از دست می دادند

  و از يک اما در شهرهائی که مانند مکه، قبايل ساکن آن با يکديگر خويشاوند

  حادی ميانشان وجود نداشت، در عين حال که هر  رقابت  و  جنگ  و  تبار بوده

                                                 
  قران ".بر ناتوانان و بيماران و فقرا كه خرج سفر و نفقه عيال خود را ندارند تكليف جهاد نيست" -  ∗
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قبيله يا طايفه در اتخاذ تصميمات خود مستقل بود، در موارد عمومی نيز با تجمع 

معروف بود، " دارالندوه"سران و ريش سفيدانشان   در محل مخصوصی که به 

در اين تجمعات نيز . ذ تصميم مينمودندبر اساس دمکراسی قبيله ای و بدوی اتخا

در حاليکه افراد آزادانه نظرات خود را ابراز ميکردند، هيچ تصميمی برای 

هر . هيچکس بدون رضايت شخصی يا قبيله ای وی، الزم اِالطاعه نبود

تصميمی در مورد شهر مکه تنها در صورت توافق همه قبايل و سران شرکت 

به اين معنا که در . رالندوه قابل اجرا و عملی بودکننده آنها در شورای شهری دا

حاليکه هر قبيله و طايفه مستقال برای خود تصميم می گرفت، تصميمات عمومی 

در سطح شهر نيز تنها از طريق توافق ميان قبايل و طوايف ساکن در مکه اتخاذ 

  . ما اين را در مورد، حمايت بنی طالب از محمد، بروشنی ديديم. می شد

اين امر باز در اينجا نيز اين بود که در مکه هيچ نيروی مرکزی و  علت

در نتيجه، مکه، که مانند بسياری از . نيروی مسلح جداِی از مردم وجود نداشت

شهرهای عربستان مرکزی در حالت بدوی باقی مانده و به آلودگی های تمدن 

مردم آن به چشم گرفتار نشده بود، و برای همين هم بود که رياکاران متمدن به 

انسانهای وحشی و مردم عصر جاهليت نگاه ميکردند، آزادترين و دمکرات 

  :شهری که بقول ابن هشام. ترين شهر جهان بود
در ابتدای جاهليت چنان بود که هر که در مکه ظلمی کردی زود او را هالک کردندی يا او را "

نهادند؛ يعنی گردِن جباران فرو می کوبد  از مکه بيرون کردندی، و از اين جهت مکه را َبكَّه نام

   ٢٦."و ظالمان و ستمگاران راه بخود نمی دهد

در اين شهر، که مردِم آن، در کمال امنيت، صلح و صفا و آزادی بسر می  

بردند، و درست بهمين خاطر به يکی از مهمترين محل های عبور و اطراق 

کننده و سرکوب کننده پليس کاروانهای تجاری تبديل شده بود، نه نيروی کنترل 

همه کارها، منجمله نظم و انظباط . وجود داشت، و نه زندان و نه بازداشتگاه

شهر بدست مردم وفعاليتهای خود انگيخته آنان، و در چهارچوب سننی که حکم 
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قوانين آنان را داشت انجام ميگرفت، و کسی جز خود مردم و قبايل ساکن آن بر 

           .    آن حکومت نميکردند

  مکه، با آنکه تحت تاثير مالکيت خصوصی و اشرافيِت از نظر اقتصادی ذی 

نفوذی که در آن بوجود آمده بود هنوز از شکل ايده آل دمکراسی بدوی تا حدود 

زيادی بدور بود، با اينحال، از نظر آزادی و نظام دمکراسی،  تاجی بر سر 

  . ولی کم نظير بود جهان، و در عصر  خود شهری اگر نه بی همانند

  شعر بدوي
  و سرنوشت آن در نظام اسالمي 

  شعر کالم  روزانه مردم،  زبان. در مکه شعر و موسيقی در اوج کمال بود

عامه و رايج ترين شکل ابراز هنری، سياسی و اجتماعی عقايد و نظرات آنان  

محمد  ∗شايد تنها کسی که شعر نميگفت و شعر نميدانست. همه شعرمی گفتند. بود

  .بود

او مخالف شعر بود و تنها شعر مرده، شعر خاموش، بی جان و چاپلوسانه و 

  . ثناگويانه از قدرت خود و خدا، مانند حسان بن ثابت را، تاييد ميکرد

شعر زنده و جاندار عرب با مرگ آزادی و ماترياليسم بدوی در شبه    

زندگی واقعی و  شعر بدوی عرب با. جزيره عربستان تمام ميشود و ميميرد

همچون خود ماترياليسم بدوی لذت . غمها و شاديهای آن، هردو، سروکار داشت

از . های زندگی را ميستود و بر گذرا بودن و کاستی های آن نيز اشک ميريخت

ما اين را بخوبی در . اينرو، خصلتی کامال رئاليستی، باروح و حساس داشت

  ان نمونه ای از شعر بدوی قبل از اسالم ص بعنوبَربد اَاليکی از اشعار زيبای َع

                                                 
و نـه مـا او    ": از سورة ياس نيـز خـود بـه آن اعتـراف ميكنـد      70چنانكه در آيه . محمد واقعا شعر نميدانست  ∗

 ."ست)خدا(و قرانِ روشن ) الهي(شعر آموختيم و نه شاعري شايستة مقام اوست، بلكه اين كتاب ذكر را ) محمد(
البته، علت اصلي بيزاري محمد از شعر اين بود كه شعر وجدان بيدار جامعه عرب و از اينرو همـانطور كـه ديـديم    

اگر شـكم يكـى از شـما پـر از     ": گفتچنانچه عايشه ميگفت شنيده است كه پيغمبر مي. شعرا منتقد محمد بودند
    ".باشد، دوست تر دارم از آنكه پر از شعر باشد) از من-چرك و كثافت(ريم 
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  :می بينيم
  ، قومى آه در ملحوب ساآن است فرو رفتم،  در انديشه هاى قوم خويش

   دلم بر آنها آه سرشار از غم و اندوهند، سوخت،

 و چون وجودم از خاطره آنها لبريز گشت،

  د، اشك همچون جويبارى آه مزرعه آسى را آه رو به نابودى است آبيارى آن

   بى امان بر رخسارم جارى گشت، 

  آرى، به چه خيمه ها، آه از درون آنها بوى ُمشك بر مى خاست،

   گاه پنهان و گاه آشكار، براى عشق بازى وارد نشده ام،

 و چه بسيار به آواز نغمه خوانان آه صدايشان از مستى شراب گرفته بود،

  هى آشيده شده بود نغمه سر  مى دادند،تارهايى آه بر چنِگ خميده و ميان ت  و به آهنِگ

  با ياران خويش،

   آن مردان نژاده اى آه خويشتن را به دستگيرى از همه يارى خواهندگان،

  بى هيچ خست و تنگ نظرى مقيد مى دانستند، 

 فراداده ام،  گوش

  اآنون همه اينها سپرى گشته است،

   دهم،و من باقى مانده ام تا بر از دست رفتنشان ندبه سر 

 بر آب نشده باشد؟  نقش  نه من تنها، بلكه آن آيست بر روى زمين آه اميدهايش

   تو آدمى را مى بينى آه پيوسته در آرزو و اشتياق عمر دراز است،

   ٢٧"اما حاصل عمر دراز چيست جز تحمل اندوه و رنج؟

  ، با زندگی خيالی و غيرواقعِی پسدر حاليکه شعر مرده پس از آن، با مرگ

اين شعر، برعکِس شعر بدوی، اجازه نداشت از زندگی . آن سروکار داشت  از

شعِر شهری . زيرا که شعِر شهر مرده بود. لذت و شادی در آن قدغن بود. بگويد

شهری که زير پای گزمه ها ی مرگ، . که روحش را تسليم دشمن کرده بود

خوانی ساالنه گزمه های تيرگی و جهل، ديگر در آن، نه مسابقات پر شوِر شعر 

  برگزار می شد، و نه در چادر زنان مشهور موسيثيدانش چون  ∗ر بازار عکاظد

                                                 
  .قبل از اسالم بازار معروف مكه، عكاظ، محل عرضه بهترين اشعار و قطعات در مسابقات ساالنه  ادبي بود  ∗
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   توجه  به نمونه ای از اين شعر   ٢٨∗.آواز خوانی  مشهور  ، مسابقات"ُام ُجنَدب"

  :توجه کنيد
  ی پيغمبر خدای، اگر زبان من در حق تو بدی بگفته است،ا

  تم،بهر بدی که گفتم صد مدح و ثنا باز گف

  که من چنان سخنها ميگفتم،] وقت[و در آن 

  کافر بودم و با شيطان هم نديم بودم،

  و ضرورت هر که کافر باشد،

  و با شيطان هم نديم و همراه باشد،

  و بهوای شيطان و بهوای نفس خود سخن گويد، 

  از جمله هالکان و بدبختان باشد، 

  و َجل،  لکن اين ساعت که گوشت و استخوان من بخداوند َعزَّ

  و تو که پيغمبر وی ای،

  ايمان بياورد،

    ٢٩.خيرها و مدح های وی بتواند گفتن

  
  :در عربستان بدوی آنطور که ماکسيم رادينسون می گويد

اعراب فصاحت كالم را تمجيد مى كردند، و به كسى كه مي توانست فى الفور به سئوال دشوار و "

از . قبيله يا كالن بقبوالند، به ديدة تحسين مي نگريستندرا در شوراى   نابجائى پاسخ دهد و يا نظرش

باالترى برخوردار   با اينحال شاعرى از ارزش. ∗اين رو حكما و سخنوران عرب بسيار مورد توجه بودند

  مهمى بود كه از او مي ترسيدند، زيرا فكر مى كردند كه  در تصرف  روحى است كه   شاعر شخص. بود

  در عربستان . و زيبائى وحشى سرزمين وى مى باشد  شادى و غم ، اندوه ،   و  همه جا نغمه گر عشق
                                                 

رت زيادي برخوردار بود، مسابقات آواز خواني   در چادر بسياري از زنان عرب كه در ميان آنها اُم جندب از شه ∗
  .برگزار مي شد كه در آن آنها نقش داور و منتقد را ايفا ميكردند

نظامي كه در . اين خصلت واال در جامعه بدوي امري اتفاقي نبود، بلكه نتيجه طبيعي نظام دمكراسي بدوي بود∗
 .جامع عمومي آنرا به كرسي بنشاند، ضامن پيروزي بودآن نه شمشير و زور، بلكه منطق و فصاحتي كه بتواند در م

در آنجا نيز بر عكس نظام هاي ديكتاتوري هخامنشي . ما همين امر را در دمكراسي آتني و نظام رمي مي بينيم 
و ساساني كه در آنها حرف آخر با شمشير بود، از آنجا كه عمده تصميمات در مجامع عمومي اتخاذ مي شد، 

  .  اني چون سيسرون از مقام و احترام باالئي برخوردار بودندسخنوران و خطيب
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از همه از شاعر بعنوان   ولى بيش... هنر كامل شاعرى، منجمله فرمهاى هنرى شعرى وجود ميداشت 

اغلب در . مسابقات خطابه برگزار مى شد. او يك روزنامه نگار صحرا بود. يك مبلغ استفاده مى شد

قبيله مخالف را طنز و افشا   زرگ كه در آن هر يك از رقبا در تمجيد از قبيله خودش،مناسبت هاي ب

  30".حمالت و ضد حمله ها ميبايست هم اندازه و هم قافيه باشند. مى كرد

  
ويی             ی اراده  و مجيزگ رد  ب ه  ف اعر ب المی ش اتوری اس ام ديکت ون درنظ اکن

ويی يکی را انتخاب ميکرد     تبديل شده بود که بايد ميان سِر خود و حقيقت   پس  . گ

از ميگردد،         ه ب ه مدين د ب ه محم ی ک ن   "از فتح مکه و محاصره طائف، وقت ر ب ُبَجي

رو    " َکعب بن ُزَهير"به برادرش "  ُزَهير ود و از اين ه ب که بر عليه محمد شعر گفت

ی  ه در پ ود ک انگر وضعی ب ه بي ه ای می نويسد ک ود، نام ده ب رار ش ه ف ور ب مجب

  : و آزادی بيان توسط محمد بر عربستان حاکم شده بودسرکوب شعرا 

  
ای برادر، بدان که پيغمبر، عليه السالم، جماعتی از شعرا که در مکه بودند و او را رنجانيده "

بودند و هجِو وی گفته بودند، همه را برداشت و ايشان را هالک گردانيد، و از شعرا که مانده اند 

و ايشان نيز هم گريخته اند و روی در عالم نهاده " َرة بن أبی َوَهبُهَبي"است و " ابن الُزَبعری"

اکنون اگر تو رستگاری خود می خواهی، بشتاب و خدمت پيغمبر، عليه السالم، در ياب و . اند

مسلمان شو و توبه کن، که پيغمبر ، عليه السالم، هر کس که پيش وی آيد و توبه کند و مسلمان 

گر چه آن کس کارهای بد کرده باشد؛ و اگر سر آن نداری که به اسالم شود او را زينهار دهد، ا

   ٣١."در آئی، آنجا که هستی منشين و روی در عالم نه و آواره می شو

  

  واضح است که کعب نيز  مانند ديگران  در شرايطی که تهديد  شمشير اسالم 

  مت به نزد بر خشکی و دريا پرتو افکنده بود، ناچار می شود  پس  از کمی  مقاو

  . محمد آمده توبه نموده برای حفظ جان خود اشعاری در مدح وی بسرايد

بهرحال، با فتح مکه بدست محمد، دمکراسی بدوی در آزادترين شهر جهان 

به زير چکمه ديکتاتوری محمد افتاده برای هميشه از ميان می رود و خفقان و 

ان شده يا بعبارت بهتر همان طور که قبايل مسلم. سرکوب جايگزين آن می شود
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به اطاعت در آمده عرب استقالل خود را از دست داده و مردم آن حق تصميم 

گيری جمعی در مورد سرنوشت خويش را از دست ميدهند، شهر مکه نيز، هم 

  . چنان که همه شهرهای مسخر شده بدست محمد، دچار همين سرنوشت می گردد

را بعنوان "  عتاب بن اسيد"برای همين است که محمد هنگام ترک مکه 

جانشين خود، و در واقع نماينده دولت جديد التاسيس اسالمی، باقی گذارده، به 

اکنون، اين عتاب بن اسيد است که در تبعيت مستقيم از محمد در . مدينه ميرود

  . مورد زندگی مردم مکه بجای آنها تصميم ميگيرد

  ه بوجود آمده و گام بگامهمچنين، بتدريج قدرت مرکزی اسالمی که در مدين

سلطه و اتوريته خود را بر مناطق بيشتری از شبه جزيره عربستان ميگستراند، 

نه تنها با وضع مالياتهای عمومی مانند زکات و جزيه و غيره، و ارسال 

ماموران مالياتی بمناطق مختلف برای جمع آوری ماليات، بلکه همچنين با 

ن خود بر سر قبايل و شهرها، و تعيين گماردن عوامل، مامورين و جانشينا

مستمری ثابت برای آنها، هر چه بيشتر شکل يک دولت، چيزی که تا کنون در 

با اينحال، نبايد فراموش کرد . عربستان مرکزی سابقه نداشت را بخود ميگيرد

که آن عنصری که اساس دولت و مناسبات ديکتاتور منشانه آنرا تشکيل ميداد و 

د، نه مامورين و مقررات مالياتی، بلکه نيروی مسلحی بود که در همه جا ميده

نيروی مسلحی که بدون آن نه هيچ فرمان و آيه ای . در پشت سر آن قرارداشت

اعتبار عملی و قانونی می يافت و نه حکم هيچ مامور  و جانشينی  ضمانت 

  .اجرائی

  لشكر كشي به تبوك
ره بنی ثقيف در طائف به محمد پس از تسليم هوازن و قطع اميد از محاص

مکه و از آنجا به مدينه بازگشته، ماههای ذی الحجه تا رجب از سال نهم را در 

مايلی مدينه در شمال، به  ٢۵٠و آنگاه اعالم ميكند آه به تبوك، در . آنجا ميماند

هزار  ٣٠با آنکه محمد با گردآوری يک ارتش . جنگ هرقل يا هراکليس ميرود
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 ٨، و - احتماال شترسوار -هزار سوار ١٢اسب سوار، -کارهزار سوار ١٠(نفره 

دست به يکی از بزرگترين لشکر کشی های تاکنونی خود ميزند،  ٣٢)هزار پياده

با اينحال، بسيارى با اقدام او به مخالفت مي پردازند چرا آه ياراى حتی نزديک 

ه بود، شدن به ارتش روم را که بتازگی در جنگ با ايرانيان آنها را شکست داد

برای همين، بسياری از مسلمانان با اين حرکت مخالفت کرده . در وی نمی ديدند

چنانکه بنا بر يک روايت تعداد آنها حتی . حاضر به شرکت در آن نمی شوند

" َجدَّ بن قََيس"از جمله مخالفين . بيش از کسانی بوده است که به جنگ ميروند

 :در جنگ شرکت ميکند ميگويد بوده که در جواب محمد در مورد اينکه آيا

  يا رسول اهللا، مرا در فتنه ميفکن و دستوری ده تا در خانه خود بنشينم  که  همه قوم من ميدانند "

  که هيچ کس حريص تر و ُمولع تر از من نيست بر زنان، و من می ترسم که چون زنان روميان 

    ٣٣."نی بر آيمببينم، خود را باز نتوانم گرفت و در فتنه افتم و از مسلما

  .و محمد در جواب او اين آيه را می آورد

از اين پيش در جنگ خندق و احد هم آنان در صدد فتنه گری و انهدام اسالم بودند و کارها را "

اسالم را فتح (به تو بر عکس می نمودند تا آنگاه که حق روی آورد و امر خدا آشکار گرديد 

کمال کراهت داشتند و برخی از آن مردم منافق ) وحاتاز فت(در صورتيکه آنها ) نصيب فرمود

آگاه باش که . با تو گويند که به ما در جهاد اجازه معافی ده و ما را در آتش جنگ و جدال ميفکن

آگر تو را . آنها خود به فتنه و امتحان در افتادند و دوزخ همانا به آن کافران احاطه خواهد داشت

ها ناگوار آيد و اگر تو را از جهاد زحمت و رنجی پيش آيد حادثه خوش نصيب شود سخت بر آن

  و  آنها از دين )  که به جنگ نرفتيم(گويند ما در کار خود نيک پيش بينی کرديم  ) خوشحال شده(

      ٣٤."روگردانند در حالی که شادمانند

در اين آيه چند نکته بسيار جالب و مهم وجود دارد که نميتوان بسادگی از 

اول آنکه در نظر محمد، بر عکس، آنطور که وانمود ميکند، کفار . تآنها گذش

فقط منکران وجود خدای يکتا را در بر نميگيرد، بلکه هرکسی را که با فرامين 

چرا که منافقين مسلمان بوده . و ديکتاتوری محمد مخالفت نمايد شامل می شود
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ده و مخالف اين اند، ولی در اين آيه چون از رفتن به جنگ تبوک امتناع نمو

و دوزخ همانا به آن کافران احاطه خواهد (جنگ اند، محمد آنها را کافر دانسته 

اين دقيقا همان چيزی است که در قبل . و مستحق آتش جهنم می داند) داشت

اينکه مقصود محمد از يکتاپرستی چيزی جز ديکتاتوری . خاطر نشان کرديم

عنايش عقيده به سلطه مطلق خودش شخصی خود نبوده و عقيده به خدای يکتا م

بنابراين، وقتی که او ميگفت کافر کسی است که . بعنوان نماينده خدا بوده است

به خدا عقيده ندارد منظور واقعی اش همانطور که در اين آيه ميبينيم کسی بود 

بنابراين، در اينجا نيز می بينيم که چگونه کلمه . که به فرامين او تن در نمی داد

،  نام  رمزی  بود  که  همان طور که بارها خاطرنشان کرديم، در  پشت توحيد

  . آن ديکتاتوری شخصی محمد خوابيده بود

دوم اينکه اينها مردمی هستند که نميخواهند در جنگ شرکت کنند و بدست  

اين حق هر . اين حق آنهاست. محمد در آتش جنگ و جدال با ديگران بيافتند

حد اقل در قبايل عرب قبل از محمد رسم . ود يا نرودفردی است که به جنگ بر

ولی اکنون محمد . چنين بوده که افراد بنا به ميل خود به جنگ ميرفته اند

ميخواهد اين حق را از آنها بگيرد و آنها را بجرم عدم شرکت در جنگ کافر 

  . قلمداد نموده گرفتار آتش جهنم نمايد

نی که با جنگ طلبی بيش از حد محمد بنابراين، در اينجا می بينيم مسلمانا

مخالفند، چگونه بخاطر سرپيچی از فرمان وی مستوجب آتش جهنم شده و منافق 

آنها که در ابتدا با نيت خاتمه دادن به جنگهای خانمان . محسوب می شوند

در مدينه بود که با محمد همراه شدند، اکنون از اينرو از  َخزَرجبرانداز اوس و 

نافق تبديل شده اند که به مقاصد واقعی وی پی برده و متوجه شده نظر محمد به م

اند که او نه تنها برای آنها صلح و آرامشی فراهم نکرده، بلکه با حمله به قبايل 

ديگر و حتی کشورهای همسايه، تمام عربستان و شبه جزيره عربی را بطور بی 
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يز در اين آتش سابقه ای دچار جنگ و کشتار نموده  و ميخواهد آنان را ن

از اينرو، از راه او جدا شده و با او بمخالفت بر خاسته . افروزی و فتنه بياندازد

اند و با مخالفت خود بزعم او می خواهند در ديکتاتوری يکپارچه و يکدست او 

بنابراين، خود کلمه منافق و . شکاف انداخته و نفاق و دو دستگی ايجاد نمايند

الفين نيز عالمت تمايل شديد محمد به حفظ بکار بردن آن در مورد مخ

بعالوه، اين . ديکتاتوری شخصی خويش و هر چه تنگ تر کردن دايره آن آست

خود نشان فقدان کمترين احترام از جانب وی به آراء و عقايد ساير مسلمانان 

   .  است

سوم اينکه منافقين از اينجهت به جنگ تبوک مايل نبودند که معتقد بودند 

بکجا می : "آنها به مردم ميگفتند. ارای مقاومت در برابر رميها را نداردمحمد ي

رويد به اين گرمای گرم که حساب لشکر روم با لشکر قريش و ديگر عرب 

راست نباشد، و ما کثرت و شوکت ايشان ديده ايم و همچون آفتاب يقين می دانيم 

  ٣٥."که هر کی برود از لشکر شما، سر باز پس نياورد

هم اين را ميدانست و قصدش از لشکر کشی بسوی سوريه نه واقعا  خود او

جنگ با رومی ها بلکه صرفا مانور تبليغاتی و نمايش قدرت به قبايل عرب 

کمااينکه در تبوك جرات حتی نزديك شدن به رميان . شمال و جلب آنان بخود بود

  . از گشترا هم نکرد و بدون آنکه به مقابله با آنها تن در دهد به مدينه ب

در  صدد  فتنه گری  و انهدام " بنابراين، عليرغم اتهام محمد که گويا مناققين 

، آنها نه تنها در مورد جنگ "اسالم بودند و کارها را به تو بر عکس می نمودند

تبوک ارزيابی درستی داشتند، بلکه در مورد جنگهای ديگری نيز که در آن 

در حاليکه برعکس، . غير محق نبودند شرکت ننمودند، مانند جنگ احد، چندان

محمد، بجای آنکه صادقانه آنها را در جريان اهداف واقعی خود بگذارد، با 

وارونه جلوه دادن واقعيت اهداف خود، بالعکس، آنها را متهم به وارونه جلوه 
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اين نشان ميدهد که . دادن واقعيات و فتنه گری در ميان مسلمانان ميکرد

ی تحمل اينرا که مسلمانان در مورد جنگ ابراز نظر نموده ديکتاتوری محمد حت

درستی آنرا از لحاظ امکان پيروزی و شکست در آن مورد بحث قرار دهند، 

  .  نداشته است

کما اينکه هنگامی که عده ای از مسلمانان که در مخالفت با جنگ، هر روز 

کردند، محمد که يهودی جمع شده ديگران را از جنگ منع می " ُسَويِلم"در خانه 

َطلحة بن ُعَبيداهللا را با "تحمل هيچ گونه مخالفتی را با تصميمات خود نداشت، 

 ٣٦".جماعتی از صحابه بفرستاد که خانه آن يهودی را خراب کنند و بسوزانند

آنها با کمال قصاوت، خانه را با مردم داخل آن بی اطالع آنان آتش ميزنند و 

مشان تنها مخالفت با جنگ بود، ناگهان خود را مردم بی گناه داخل خانه که جر

در محاصره آتش ديده عده ای به روی بام فرار کرده خود را از آن به پائين می 

. اندازند که پايشان می شکند، و بقيه نيز موفق به فرار از در خانه می شوند

    .آنگاه محمد برای عبرت کسی که از فرمان او سرپيچی کند اين آيه را می آورد

آنهائی که خوشحالند که از حکم جهاد در رکاب رسول خدا تخلف ورزيدند و مجاهده به جان و "

مالشان در راه خدا بر آنان سخت ناگوار بود و مومنان را از جهاد منع کرده و به آنها ميگفتند 

شما در اين هوای سوزان از وطن خود بيرون نرويد آنانرا بگو آتش دوزخ بسيار سوزانتر از 

اکنون آنها بايد خنده کم و گريه بسيار کنند که به مجازات سخت . اين هواست اگر می فهميد

  ٣٧."اعمال خود خواهند رسيد

به اين ترتيب، محمد برای  مجازات  مخالفين  کمی  از طعم آتش جهنم را به 

آنها تقديم ميکند تا آنرا با هوای گرم عربستان که برای نرفتن به جنگ بهانه 

بعالوه، آنچه که در اين مجازات اهميت دارد آنست که . دند، مقايسه کنندکرده بو

او به اين ترتيب، لغو قانون دمکراتيک بدوی را مبنی بر آزادی افراد به رفتن به 

جنگ با آيه قران مورد تاکيد قرار ميدهد، و به اين ترتيب، ضربه  ديگری در 

  ام قبيله ای موجود در عربستان به   نظ  فردی  ديکتاتوری  نظام  استقرار  جهت
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  . وارد ميسازد، و آنرا از يکی از مهمترين آزاديهای مندرج در آن تهی ميسازد

محمد، بهنگام جنگ بدر، يعنی بهنگاميکه هنوز فاقد قدرت بود اين آزادی را 

هيچ معاتبتی "چنانکه ابن هشام ميگويد در جنگ بدر. کامال برسميت می شناخت

دای و رسول، عليه السالم، و هر کی خواست می رفت و هر کی نبود از ِقَبِل خ

ولی اکنون که قدرت ديکتاتوری وی افزايش يافته  ٣٨"نمی خواست نمی رفت

  . کسانيرا که به جنگ نميروند بسختی مجازات ميکند

عبداهللا بن ُاَبّی رهبر جناح ليبرال مسلمانان نيز، ابتدا لشکر خود را برای 

ر آورده، همراه محمد از مدينه خارج ميسازد، ولی شرکت در جنگ بحرکت د

البته، بايد . بعد، از ادامه حرکت منصرف شده با لشکر خود به مدينه باز ميگردد

توجه داشت که محمد هنوز  قدرت  درگيری و مجازات سهل و آسان وی را، 

  . آنطور که در مورد ساکنين خانه سويلم ديديم، در خود نمی ديده

ن جنگ اشرافيت عرب که  اکنون  پس  از  فتح مکه به محمد در ضمن در اي

پيوسته است، باز هم به کمک مالی محمد برای تدارک حمالت نظامی و گسترش 

منجمله، عثمان در پاسخ به دعوت محمد برای کمک مالی .  قدرتش  می شتابد

برای تدارک جنگ، چهارصد شتر، باضافه هزار دينار تقديم محمد نموده، 

بخشی از نفرات فقير لشکر او را از جهت نفقه، تجهيزات و مخارج سفر  مخارج

  .      جنگ تامين مينمايد

  محمد 

  مسجد مسلمانانِ مخالف خود را به آتش ميكشد    
زيرا، . جنگ تبوک از چند جهت با مخالفت بی اندازه مسلمانان مواجه ميشود

، کاری از نظر نظامی نه تنها درگيری با رميان، در آن سطح از قدرت محمد

  نابخردانه بنظر ميرسيد، بلکه اينکاراز لحاظ زمانی و مکانی نيز برای مسلمانان
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نه تنها بخاطر تابستان بی نهايت گرم عربستان، بلکه . نامناسب و دشوار بود

مايلی مدينه قرار داشت و در  ١۵٠همچنين بخاطر دور بودن مقصد که در 

بخصوص . مالی برای سربازان دشوار مينمود نتيجه  تدارک مالی سفر از نظر

که قحطی و خشکسالی در آن سال نيز کار را بر مسلمانان از جهت تهيه 

مايحتاج خانواده های خود که بايد آنها را بحال خود گذارده بجنگ ميرفتند، بيش 

  . از پيش دشوار ساخته بود

نه تنها آنهائی . ما قبال مقاومت بسياری از مسلمانان را در برابر جنگ ديديم

که از همان ابتدا، از رفتن به جنگ احتراز کردند، بلکه همچنين عبداهللا بن ُاَبی 

که هرچند با جنگجويان خود رهسپار جنگ شد، ولی در همان ابتدای راه پشيمان 

با اينحال، بسياری نيز با آنکه بداليل گفته شده در باال . و به مدينه بازگشت

شنتد، با اينحال، از ترس محمد و اطرافيان بی اراده، رغبتی به اين جنگ ندا

از اينرو، مخالفت با جنگ در . متعصب و دنباله روی  وی  راهی جنگ شدند

  :  چنانکه ابن هشام ميگويد. مسير راه نيز به اشکال گوناگون  ادامه داشت

شما می : جماعتی از منافقان در راه تبوک افسوس بر مسلمانان می کردند و می گفتند که"

پنداريد که قتال با روميان همچون قتال با عرب است، بخدای که فردا دستهای شما بر بندند و 

    ٣٩."شما را به اسيری به روم برند

اين مخالفت ها باعث شده بود که در ميان مسلمانان موارد زيادی از بی 

کر منجمله  وقتی که لش. نظمی و سرپيچی از دستورات محمد نيز بچشم بخورد

اسالم که دچار کمبود آب شده با تشنگی زياد به وادی ُمَشَقق ميرسد تعدادی از 

مسلمانان، از دستور قبلی وی مبنی بر خودداری از مصرف آب تا رسيدن بقيه 

  .سپاه، سرپيچی ميکنند که محمد آنها را لعنت فرستاده در حقشان دعای بد ميکند

جنگ تبوک، در ميان راه، مخالفين  حتی بنا بر يک روايت، يک عده از

  نمايند که به نقل از  را می  از صخره  را کشيده قصد پرتاب وی محمد قتل نقشه 
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  ٤٠.راويان مسلمان با دخالت اهللا از اين سوء قصد نجات می يابد

طور، بهنگام خارج شدن محمد از مدينه، يک گروه از رهبران  همين

که بنابر نظر مورخين اسالمی منافقين، در خارج از مدينه مسجدی بنا ميکنند 

قصد پنهانِی شان اين بوده که آنرا  به مسجد رقيبی در برابر مسجد محمد و  به 

از اينرو، پس از . مرکزی برای گردآوری مسلمانان مخالف وی تبديل کنند

  :ساختمان آن نزد محمد آمده به او ميگويند

ر ضعيفان، و ايشان را که عذری باشد، و يا رسول اهللا، ما بيرون مدينه مسجدی بکرده ايم از به"

از بهر شبهای باران که مردم را عذری باشد، و غريبان که برسند، آن جايگاه نماز ميکنند و 

بشب جماعت بر پای می دارند؛ اکنون ما را التماس چنانست که تو بيائی و آن جايگاه نماز 

   ٤١".کنی

گفته شد، و اکنون نزد  که داستان وی قبال" ابو عامر راهب"آنها حتی با 

قيصر رم برای گرد آوری سپاه برای حمله به محمد رفته بود، قرار می گذارند 

  . که پس از جمع آوری سپاه و ورود به مدينه در مسجد آنها نماز برگزار کند

محمد که در ابتدا از مقاصد آنها بی اطالع بوده به آنها قول ميدهد که پس از 

است آنها جامه عمل پوشيده در مسجد آنها نماز بازگشت از تبوک به درخو

ولی در بازگشت از تبوک، وقتيکه توسط مسمانان به مقاصد آنان پی . بگذارد

را که از انصار بودند می فرستد " عاِصم بن َعدّی"و " خُشممالک بن ُد"ميبرد، 

  . تا آن مسجد را آتش زده ويران کنند

  
که از اول بنيانش بر تقوای ) قبا(مگذار و همان مسجد  تو ای رسول ما هرگز در مسجد آنها قدم"

آيا کسی که مسجدی به ... محکم بنا گرديده بر اينکه در آن اقامه نماز کنی سزاوارتر است

غرض تقوا و خدا پرستی تاسيس کرده و رضای حق را طالب است مانند کسی است که بنائی 

د و بر پايه سستی در کنار سيل که زود به ساز)  به غرض کفر و نفاق و تفرقه کلمه در اسالم(

  و خدا ) اين حال بنای نفاق و ستم است(بنا از پايه به آتش دوزخ افتد؟   عاقبت آن  و  ويرانی کشد
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  ٤٢∗."هرگز ستمکاران را هدايت نخواهد کرد

اين نمونه ديگری بود از سرکوب آزادی بيان در نظام اسالمی محمد در 

 ١٧ر طول لشکرکشی اش به تبوک، در مسير راه، البته، خود محمد د. مدينه

مساجدی که مانند همه تجمعاتی که در نظامهای ديکتاتوری .  مسجد می سازد

برای تاييد و تمجيد ديکتاتورها بر پا می شوند، محل تجمع و  تملق گوئی های   

از ريشه عبد بمعنی (مشتی آدم بی اراده و گوش به فرمان خدا و محمد، يا عابد 

  .    ، و نه مانند کعبه محل تجمع انسانهای آزاده و منتقد بدوی بود)ده و غالمبر

در جريان لشکر کشی به  تبوک،  هر چند  هيچگونه برخوردی با رمی ها 

هزار نفری که به يک روايت بهمراه  ٣٠تا  ٢٠رخ نمی دهد، ولی محمد به مدد 

ساکن در شمال را  داشته است، ميتواند بعضی از جماعت های مسيحی و يهودی

  . به وحشت انداخته با تهديد و زور، آنها را خراج گذار خود کند

ی،  ا"اول يحی" يوحن يس مس ه"رئ ه،  " أيَل يج عقب ای خل وچکی در انته هر ک ش

اليانه  ه پرداخت س د ب ه متعه ود ک ای سرخ ب رين نقطه ساحل دري  ٣٠٠شمالی ت

  ٤٣.درهم به محمد ميشود

اردن   نزديکی در   آنها  دند که دو تایديگری، سه جماعت يهودی نشين بو

آنها نيز از . کنونی و سومی يک دهکده ماهيگيری در کنار دريای سرخ بود

و . روی ترس متعهد به پرداخت باج مشابهی مانند يوحنا به محمد ميشوند

قرار " ُدَمُة الَجنَدل"سومی، پادشاهی کوچک مسيحی نشينی بود که در واحه 

 . داشت

                                                 
جا بازهم به معني ستمكار در قران بر ميخوريم كه همانطور كه قبال نيز گفتيم به هركس كه مخالف  در اين ∗ 

آن  محمد بوده يا مانند كفار افكاري آزاديخواه و متفاوت با او داشته اطالق مي شده است، و با معنايي كه ما از
در ضمن معناي تقوا نيز در اينجا مانند سرتاسر قران ترس از خدا و بعبارت ديگر  .درك ميكنيم متفاوت است

  .ترس از محمد مي باشد كه چون منافقين فاقد آن بوده اند لذا كارشان بر پايه اي جز تقوا ارزيابي مي شود
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رهبر اپوزيسيون ليبرال و مسلمان محمد، کسی " عبداهللا بن ُاَبی"اندکی بعد، 

که محمد، عليرغم مالمتهای سخت ولی غير مستقيم، هيچگاه جرات حمله مستقيم 

محمد بر سر گور وی نماز می گذارد و . به او را نيافت، در مدينه در ميگذرد

ردن آيه ای اين باعث اعتراض اطرافيان متعصب وی شده محمد را ناچار به آو

ميکند که در آن خدا نيز او را از نماز گذاردن برسر خاک منافقين، مسلمانانی 

که گاهًا با اعمال محمد مخالفت ورزيده از تبعيت کورکورانه از ديکتاتوری وی 

  . امتناع می ورزيده اند، منع ميکند

مايست که آنها به ديگر هرگز به نماز ميت آن منافقان حاضر نشده و بر جنازه آنها به دعا "

  ٤٤".رسول و خدايش کافر شدند و در حال فسق و بدکاری مردند

به اين ترتيب، بازهم در اينجا به روشنی می بينيم که چگونه منافقين جزو 

کفار محسوب شده، آزادی بيان و نظرات درنظام ديکتاتوری اسالم به فسق و 

کفر و انکار خدا و بدکاری تعبير شده، انتقاد از حکومت و رئيس آن در حد 

بهرحال، مرگ ُاَبی ضربه بزرگی به اپوزيسيون محمد . پيامبرش قرار ميگيرد

  .وارد ساخته عمال آنرا از کار می اندازد

  محمد يوغ ديكتاتوري خود بر گردن مردم را

  تنگتر مي كند 
محمد پس از بازگشت از جنگ تبوک و در ماه ذيقعده همانسال، ابوبکر را 

آيه  ۴٠راسم ساليانۀ حج مينمايد، و علی را نيز بدنبال او، همراه با مامور انجام م

جديد از سوره برائت يا توبه، راهی مکه ميکند تا فرامين جديد وی را  در 

 . مراسم حج برای مسلمانان و کفار قرائت کند

" نقض عهد کفار"اين سوره که آخرين سوره ابداعی محمد است در ابتدا از 

سلمانان مخالف محمد يا منافقان و در آخر از جنگ تبوک و سپس از مذمت م

مهمترين بخش اين فرمان، دادن اولتيماتوم چهار ماهه به همه . سخن ميگويد
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بر اساس اين فرمان، مسلمانان . مشرکين برای توبه و پيوستن به اسالم است

موظف می شوند، پس از چهار ماه، هرجا که مشرکين را يافتند، اگر هنوز 

  .ان نشده اند، بدون استثناء دستگير و بالفاصله بقتل برسانندمسلم

... پس به شما مشرکان تا چهار ماه ديگر مهلت داده می شود که در زمين گردش و آسايش کنيد"

روز عرفه يا روز عيد که همه درمکه جمعند يا آنروز که مومنان و (و در بزرگترين روز حج 

رسولش به مردم اعالم ميدارند که بعد از اين خدا و خدا و ) مشرکان همه به مکه حاضرند

) به اسالم گرويديد(پس هر گاه شما مشرکان از شرک توبه کرده . رسولش بيزارند از مشرکين

عذاب (و چنانچه ايمان نياورند مژده عذاب دردناک ... برايتان در دنيا و ُعقبی بهتر خواهد بود

ن کافران برسان، مگر آن گروه از مشرکان که با به آ) شمشير در دنيا و آتش دوزخ در آخرت

پس . آنها عهد بسته ايد و هيچ عهد شما نشکستند و هيچيک از دشمنان شما را ياری نکرده باشند

ذی القعده، ذی (پس از آنکه ماههای حرام ... با آنها عهد را تا مدتی که مقرر داشته ايد نگاه داريد

ه مشرکين را هر جا يابيد به قتل رسانيد و آنها را در گذشت، آنگا) الحجه ، محرم و صفر

  ٤٥."دستگير و محاصره کنيد و از هر سو در کمين آنها باشيد

اعالم ميکند که ديگر مشرکين از سال اينده از جانب محمد در ضمن علی 

ببعد حق زيارت خانه کعبه را نداشته و رسم بدوی برهنگی بهنکام طواف کعبه 

د توجه داشت که تا آن زمان عالوه بر قبايلی که هنوز به باي. را نيز لغو ميکند

عقايد بدوی خود باقی مانده بودند، بسياری از قبايل و کسانی نيز که با محمد 

بيعت کرده يا بزور تسليم وی شده بودند، منجمله بسياری از مکيان، هنوز اسالم 

ز قبل با محمد، ا  که  بودند  نيز ديگر  عرب بعضی از  قبايل . نياورده بودند

قراردادهای صلح جداگانه بسته بودند که به يکديگر تعرض ننموده به دشمنان هم 

 .کمک نرسانند

محمد به تمام مشرکين باستثنای کسانی که با آنها قراداد صلح داشته، و در 

 به اسالم مورد آنها هم تا بسر آمدن زمان قرارداد، چهار ماه فرصت ميدهد که

ليه مسلمانان می خواهد که پس از چهار ماه، در شبه جزيره بپيوندند، و از ک

  بيدرنگ، عربستان، هر جا پاگان يا عرب کافری را يافتند که هنوز مسلمان نشده
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    ∗ .به قتل برسانند

به اين ترتيب، محمد که اکنون از قدرت مطلقه و غير قابل چالشی برخوردار 

ا تنگتر کرده، ديکتاتوری سياه است، حلقه استبداد خود به گردن اعراب بدوی ر

و تئوکراتيکی را که بپا کرده بخصوص بر عليه مشرکين و ناگروندگان به 

خويش به اوج خود ميرساند و فرمان قتل عام همه مشرکين يعنی عناصر 

او ظاهرا . آزاديخواه و روشنفکر باقی مانده از جامعه بدوی را اعالم ميکند

ی را دنبال مينمايد، ولی درپشت اين  هدف مسلمان کردن تمام جامعه عرب

اسالمی کردن، ريشه کن کردن بقايای همه قوانين انسانی و آزادی خواهانه 

بدوی و جايگزين کردن کامل آنها با نظام ديکتاتور مآبانه و ضد انسانی خود را 

در واقع، محمد سعی در يکپارچه کردن جامعه عربی بدور از حشو . دنبال ميکند

ی و انسانی آن و استقرار يک جامعه کامال هيرارشيک و مبتنی بر و زوائد بدو

مشرکان حاضر در مراسم حج پس از . قدرت مطلقه شخصی بجای آنرا دارد

  :شنيدن اولتيماتوم محمد توسط علی بر آشفته شده می گويند

  ون ما از پيمان تو و پسر عمويت بيزاريم و جز  طعنه  و ضربت  چيزی  در  ميان  نيست  و چ"

برفتند همديگر را مالمت کردند و گفتند اکنون که قرشيان مسلمان شده اند شما چه ميکنيد و همه 

  ٤٦ ."مسلمان شدند

  در همين سال، سال نهم هجرت،  فرستادگان  طايفه بهرا،  فرستادگان طايفه بنى

نيز " سعد هذيم"همينطور، طايفه  .بكا، براى مسلمان شدن به نزد محمد می آيند

 .ند بقيه از روی ترس مسلمان می شوندمان

  ماههایهمين مراسم است که جنگ و قتل که بنابر سنن عرب در بعالوه، در

                                                 
مي و نظام مورد نظر بن الدن متفاوت از نطـام  قابل توجه كساني كه فكر ميكنند نظام طالبان و جمهوري اسال  ∗

با اينحال، نظام طالبان كه بدترين اين ها بود هيچگـاه اعـالم نكـرد كـه در     . اسالمي در شكل ناب محمدي آنست
 .  افغانستان پس از يك مهلت چهار ماهه همه مشركين را در هر جا ببيند بقتل ميرساند
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حرام ممنوع شده بود، توسط محمد حالل گشته  کشتن مشرکين در تمام ماههای 

 ٤٧.سال بدون اشکال اعالم می گردد

  تسليم طائف 
  و شكستن اَل الت 

نکه محمد از محاصره آنها در شهر طائف سرانجام، بنی ثقيفه، پس از آ 

نتيجه اى نگرفته به مکه و سپس مدينه باز ميگردد، زير فشار هوازن و قبايل 

متحد محمد که در خارج از قلعه راه را بر آنها بسته، رابطه شان با مکه را قطع 

نموده وگله هايشان را در چراگاهها غارت ميکردند، پس از ده ماه مقاومت، 

  .  ه، آمادۀ پذيرش صلح با محمد می شوندتسليم شد

به آنها ميکند گوياى اوضاع موجود " عمروبن اميه عالجى"توصيه ايکه 

چنان شده است آه مى بينى و ) محمد(اينمرد : "...او به آنها ميگويد. بوده است 

همه عربان مسلمان شده اند و شما تاب جنگ آنها را نداريد، در آار خود 

  ." بنگريد

برای مذاکره نزد محمد مى آيند  فرستادگان بنی ثقيف در ماه رمضانوقتى 

از آنجا آه به قول او اطمينان نداشته اند براى تامين جان اقوام و اموال خود از 

حتى به غذائى آه محمد جلويشان ميگذارد  اطمينان . او درخواست نوشته ميكنند

. ل ميكند دست به آن ميزنندنميكنند و تنها وقتى آه آورنده غذا خود از آن تناو

از جمله . آنها برای صلح و عقد اتحاد با محمد چندين شرط را پيش ميگذارند

مجاز به نوشيدن . اينکه به پرستش الهه محافظ شهر خود، َال الت، ادامه دهند

شراب از تاکستان های  معروف  خود  و  قرض دادن  پول خود و دريافت بهره 

حتی حاضر به قبول تقاضای آنان مبنی بر   . را رد ميکندمحمد اين شرايط . باشند

به آن   برای سه سال و حتی يکماه و چشم پوشی از تعرض" َال الت"باقی ماندن 

محمد تنها موافقت ميکند که بت ال الت، بجای آنکه بدست خود آنها . نمی شود

ه ماه شکسته شود، مسلمانان آنرا ويران نمايند، و ديگر اينکه در مورد روز
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رمضان سختگيری کمتری در مورد آنها اعمال گردد، و سرانجام مکان مقدسی 

شکار )  ممنوعيت(ميگفته اند، تقدس خود را حفظ نموده و تابوی " واج"که بآن 

  ٤٨.معروف بوده، حفظ گردد" ِعدَّه"و قطع درختان آن که به 

م که در هرچند نسخه اصل اين توفقنامه از ميان رفته است، ولی ما ميداني

متن آن درخطاب به محمد، بجای پيغمبر خدا از نام محمد بن عبداهللا استفاده شده 

   ٤٩.است که اين نيزحائز اهميت می باشد

ثقفيان مى گفتند آه منظورشان از گرفتن مهلت براى نگه : طبری ميگويد

سفيهان و زنان و فرزندان   اين بود آه با بقاى الت، از تعرض"داشتن الت 

مصون مانند و قوم از ويرانى آن آشفته نشوند تا اسالم در دلشان نفوذ   خويش

بعالوه، هنگاميکه نمايندگان قبيله متن توافقنامه خود را برای نظرخواهی ". يابد

. از اعضای قبيله به نزد آنها باز ميگردانند، با مشکالت زيادی مواجه می شوند

  .اين امر دو چيز را بما نشان ميدهد

. دمکراسی قبيله ای در نظام بدوی ماقبل اسالم را بما نشان ميدهد اول اينکه

به اين معنا که همانطور که ما در مورد سرخپوستان قاره آمريکا نيز قبل از 

، نماينده يا رئيس قبيله در مورد مسائل اساسی و در ∗رسيدن سفيد پوستان ميبينيم

را نداشته و هر اينجا در مورد جنگ و صلح حق تصميم گيری بجای قبيله 

  . توافقنامه ای با ديگران بايد به تصويب توده اعضا می رسيده است

و دوم اينکه توده قبيله حاضر به قبول اسالم نبوده اند و فرستادگان قبيله 

  وحشت داشته اند آه در صورت ويران آردن بالفاصله الت، بت مورد پرستش

وص زنان که جزو  مخالفين جدى قبيله، مورد حمله و انتقام افراد قبيله و بخص

  . محمد بوده اند قرار گيرند

                                                 
   .كتاب زن و سكس در تاريخ، جلد اول، اثر همين نويسنده مراجعه نمائيدبراي اطالعات بيشتر در اين مورد به  ∗
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البته، ترس فرستادگان از برانگيخته شدن خشم و مخالفت مردم بی دليل 

که " عروة بن مسعود ثقفی"قبل از اين نيز، بنا به نقل طبری وقتی . نبوده است

حمد به مسلمان شده و در ميان ثقفيان بسيار محبوب و محترم بوده، با موافقت م

از باالخانه خويش کسان را به اسالم خواند و دين  خود را  "ميان آنها باز گشته 

   ٥٠". آشکار کرد، از هر سو به او تير انداختند و تيری بدو رسيد و کشته شد

خشم و مخالفت مردم شهر و ثقفيان بر عليه محمد در چنان حدی بود که 

يفرستد او جرات اينكار را وقتی محمد ابوسفيان را براى شكستن آل الت م

بوده مى " بنى معتب"آه مسلمان و از طايفه " مغيرة بن شعبه"محمد از . نميكند

بهرحال، صحنه ويران . خواهد آه در پناه قبيله خود اينكار را به انجام برساند

کردن َال الت، بت بزرگ بنی ثقيفه، که در سال نهم هجری اتفاق افتاد، بسيار 

  :طبرى مى گويد. است تاثر انگيز بوده

بودند   و چون مغيره وارد شد الت را با آلنگ آوفتن گرفت و بنى معتب طايفه وى، اطرافش"

را بريزند، چنانكه عروه را آشته بودند، و زنان ثقيف سر برهنه   مبادا تير بيندازند يا خونش

    ٥١."مى گريستند  برون شدند و بر بت خويش

ذهبی در عربستان و      نشانی ا  ال التاز ميان رفتن  تن دمکراسی م ان رف زمي

  . جايگزينی ديکتاتوری اهللا بجای آن بود

  موانع پيشروي بيشتر محمد 

  در عربستان

تاکنون محمد توانسته بود سلطه خود را بر قسمت های مهمی ازشبه 

جزيرهعربستان منهای يمن در جنوب، مناطق مرکزی و شرقی، مناطق تحت 

، و تحت کنترل ايران در شمال  شرقی )  فلسطين شام و(کنترل رم در شمال 

بنابراين، قلمرو دولت اسالمی، از نوار غربی شبه جزيره . بگستراند) عراق(

عربستان، منطقه ای که از مرزهای رم در شمال شروع شده، بموازات دريای 
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. سرخ، از مدينه، مکه و طائف  گذشته به نجران دروازه يمن در جنوب ميرسيد

، يا شمال )سوريه و فلسطين(، گسترش بعدی آن ميبايست بسوی شمال بنابراين

  . باشد) يمامه(و مرکزی ) نجران و يمن(و يا عربستان جنوبی ) عراق(شرقی 

دو لشکر کشی قبلی خود به شمال که ما قبال ديديم که چگونه محمد، در  

بسختی شکست خورده و در ) جنگ مؤته(تحت کنترل رمی ها بود، در يکی 

، بی آنکه جرات درگير شدن با نيروهای دشمن و حتی نزديک )تبوک(ومی د

شدن به مرزهای آنرا داشته باشد، جز آنکه چند تائی از حکام و جماعت های 

مسيحی نشين در خارج از قلمرو رم  را تابع و باجگزار خود نمايد، کاری از 

  . پيش نبرده، دست خالی به مدينه باز گشته بود

نيز امپراطوری قدرتمند ايران قرار داشت که با آنکه به  در شمال شرقی

تازگی از رم شکست خورده و در کوران کشمکشهای داخلی می سوخت، با 

  . اينحال، هنوز محمد يارای درگير شدن با آن را در خود نمی ديد

يمن نيز در عربستان جنوبی، تا قبل از شکست ايرانيان از رم و خروج از 

بنابراين، اين منطقه نيز . داده بود، تحت کنترل ايرانيان بود که بتازگی رخ - آن

جائی نبود که محمد با قدرت موجودش بتواند حتی فکر حمله به آنجا را در سر 

ولی اکنون با  خالء قدرتی که در اثر عقب نشينی ايران از آن . داشته باشد

  . کيل ميدادبوجود آمده بود، تنها محل مناسب بعدی برای پيشروی محمد را تش

اين منطقه و منطقه شمال که در گذشته سرزمينهای ثروتمند و پيشرفته ای را 

ل طور که قبال ديديم، مدتها قب های قديمی بودند، همان جايگاه تمدنتشکيل داده،

پادشاهی . را از سر گذرانده بودندپروسه تشکيل دولت و ورود به عصر تمدن 

آنچه . شمال بر جسته ترين اين موارد بودند های سبائيان در جنوب و َنَبطيون در

 که اين دولتها قادر و يا به فکر انجام آن نبودند، گسترش قدرت خود به سراسر

  .   شبه جزيره عربستان و ايجاد يک دولت سراسری برای تمام شبه جزيره بود
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  . چيزی که بعدابدست محمد انجام ميگيرد

به يمن لشکر کشی کرده و در  .م. حتی  رمی ها که در اواخر قرن اول ق

پادشاهی نبطيون را ضميمه خود می نمايند، ) قرن سوم ميالدی(قرن های بعدی 

و بعد ايرانيان که درقرن ششم ميالدی ناوگان خود را برای تصرف يمن روانه 

اين منطقه کرده آنرا به يکی از استانهای خود تبديل می نمايند، حرکت جدی 

ی و گسترش قدرت دولتی خود به مکه و مدينه برای تصرف عربستان مرکز

  .  انجام نداده بودند

حتی يکبار قبل از محمد، هنگاميکه فردی بنام عثمان طی يک توطئه سعی 

در روی کار آوردن يک دولت تحت حمايت و کنترل رم در مکه مينمايد،  

که شورای قبايل قريش ساکن مکه بوده است " ملعه" دسيسه اش  توسط شورای

بهمين دليل مسئله گذار عربستان مرکزی به .  دت محکوم و خنثی ميگرددبش

نظام تمدن به تعويق افتاده شهرهای اين منطقه مصون از شکل گيری قدرت 

سرکوبگر دولتی در آنها، بعنوان دمکرات ترين شهرهای شناخته شده آنزمان 

  .   باقی ميمانند

بعدی اين امپراطوری،  با نفوذ رمی ها در شمال و جنوب، و مسيحی شدن 

نفوذ مسيحيت در اين مناطق که قبال صاحب مذاهب خاص خود بودند، از طريق 

در حاليکه رم و متحد مسيحی اش پادشاه حبشه . زور و اجبار افزايش می يابد

حامی مسيحيت بوده اند، امپراطوری ايران نيز در  رقابت با رمی ها معموال در 

  . يهودی حمايت ميکرده اند  يمن و نقاط ديگر از جماعتهای

در عربستان جنوبی نيز، پادشاهی سبا که مانند همه پادشاهی های باستانی 

، بر ويرانه های نظام بدوی و اشتراکی اين .م. ديگر، در کم وبيش قرن هشتم ق

و حمله . م. منطقه شکل ميگيرد، با کشف بادهای مانسون در اوائل قرن دوم ق

 تضعيف و رو بزوال به شهر مآريب،. م. نظامی رمی ها در اواخر قرن اول ق
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ميالدی ضربه مهلکی به  ۴٠٠پس از آن، شکستن  سد مآريب در  .ميرود

  . اقتصاد کشاورزی يمن وارد ميسازد

ميالدی پادشاهی حبشه که مسيحی و متحد رم بوده است آنرا مورد  ۵٢۵در 

حمله واشغال خود قرار داده، پادشاهی يهودی مستقر در آنرا که مسيحيان را 

  . اذيت خود قرار ميداده است برکنار می سازد تحت آزار و

سد مآريب برای بار دوم ويران شده، با خرابی هائی که ببار  ۵۵٠در سال 

در . می آورد افتصاد کشاورزی يمن را بيش از پيش  به نابودی می کشاند

نتيجه، يمن که زمانی يکی از مناطق پيشرفته شبه جزيره عربستان بشمار 

اقتصادی و نظامی پی در پی ای که به آن وارد می شود  ميرفته، زير ضربات

ان، که از قرن ها گبکلی  تضعيف شده و سرانجام زير حمالت اعراب بدوی پا

قبل بطور مداوم به مناطق آباد آن دست اندازی ميکرده اند، از پا در آمده، تحت 

ه ب ∗سلطه کامل آنان در می آيد و به اين ترتيب، با يک پس نشينی تاريخی

   .های کوچک و محلی آنان تجزيه می شود قدرتهای قبيله ای و حکمرانی

ميالدی، يمن  ۵٧٢تحت چنين شرايطی است که ايرانيان با ناوگان خود، در 

، ۶٢٧را به تصرف خود در آورده، حبشيان را از آن بيرون ميريزند، و تا سال

خود نگه سالی که محمد درگير جنگ خندق بود، با قدرت آنرا تحت کنترل 

  . ميدارد
 

 

 

                                                 
، نشاندهنده   از خرابى سيستم آبيارى متوقف شد، به طريق عكس  بارور سازى مصنوعى زمين كه بالفاصله پس∗

زير كشت بوده است اكنون بى حاصل و لم يزرع   اين حقيقت است كه تمام گستره اى كه زمانى با درخشش
پالميرا، پترا، خرابه هاى يمن ، مناطقى در مصر، ايران و هندوستان؛ همگي گوياى اين حقيقت اند .تاده است اف

كه چگونه يك جنگ نابود كننده يك كشور را براى قرن ها خالى از سكنه كرده و آنرا از تمدن لخت  و خالى مى 
   " . كرده است

Marx and engels، On Religion، Schocken Book، New York، ١٩۴۶, pp. 421-52.  
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  شكست ايران از رم

  و پيدايش خالء قدرت به نفع محمد در عربستان

اين . شکست ايران از رم بزرگترين تحولی است که به نفع محمد رخ ميدهد

شکست چنان خالء قدرتی در مناطق جنوبی، مرکزی و شرقی شبه جزيره 

محتمل بنظر می عربی بوجود می آورد که بدون آن پيشروی بيشتر محمد غير 

  . آمد

، اندکی پس از آنکه  محاصره  مدينه  در جنگ خندق بپايان ۶٢٧در دسامبر 

اين شکست در شرايطی . ميرسد، هراکليوس در نينوا ايرانيان را شکست ميدهد

ميالدی، رمی ها در يک  ۶٢٠- ۶٠٠طی سالهای  رخ ميدهد که اندکی قبل، 

کنستانتين "پايتخت شرقی خويش سلسله از شکست های سخت از ايرانيان تا 

عقب نشسته به محاصره آنان در آمده بودند و تنها با مجاهدت های زياد   ∗"پل

مردم منجمله جلوگيری از فرار امپراطور از کنستانتين پل ميتوانند در  مقابل  

  . ايرانيان  مقاومت نموده، با يک سلسله شکست های متقابل آنها را بعقب بنشانند

که پس از خروج از محاصره با جسارت دست به تهاجم زده  هراکليوس 

در نينوا شکست سختی ميدهد، بسوی پايتخت ايرانيان  ۶٢٧ايرانيان را در 

را که خواستار " خسرو پرويز"نجبا و اشراف ايرانی . تيسفون حرکت ميکند

قباد "ادامه جنگ بوده، خلع و به مرگ محکوم ميکنند، و با نشاندن پسرش 

اين . بجای وی به عقد قرارداد صلح با هراکليوس مبادرت ميورزند "شيرويه

. مصادف با زمانيست که محمد در مکه با قريش به صلح ُحَديبيه دست می يابد

بدنبال جانشينی قباد، و قرارداد صلح با رم، ايران همه فتوحات خود در قلمرو 

فلسطين و رم را از دست ميدهد و شمال و جنوب عربستان منجمله سوريه، 

  .   اورشليم و حتی مصر از کنترل آن خارج می شود
                                                 
∗ Constantineple  
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، هراکليوس ظفرمندانه برای زيارت وارد اورشليم ميشود و بار ۶٣٠در 

ديگر صليب مسيحيان را که بدست ايرانيان افتاده بود، به آنجا باز ميگرداند 

. )همان صليبی که مدعی بوده اند مسيح به آن به صليب کشيده شده بوده است(

اين قبل از لشکر کشی به تبوک و مصادف با زمانی است که محمد پس از فتح 

  ٥٢.مکه به مدينه باز ميگردد

 با شکست ايرانيان بدست رم، قدرت و نفوذ آنها در يمن بکلی از ميان رفته 

قبايل يمنیِِ تحت کنترل آنان بی دفاع گشته در پی متحدين جديدی برای خود بر 

پيروز شده  که بطور اعجاب انگيزی بر ارتش ايرانيان رمی ها نيز . می آيند

بخاطر اشتغال در رتق و فتق امور در متصرفات جديد و درگيری در  اند،

مرزهای خود در مناطق ديگر قادر به ارسال نيرو به يمن و پر کردن جای 

  .  خالی ايرانيان نمی باشند

ن، تنها به يمن تاثيرات شکست ايرانيان و خروج نيروهای آنها از عربستا

در تمام شبه جزيره عربی، در شرق، مرکز، و حتی شمال . محدود نميماند

شرقی نيز هر جا که ايرانيان حضور و نفوذ داشته اند، خالء قدرت ناشی از اين 

در واقع نيز، شکست مزبور . شکست و تاثيرات ناشی از آن بچشم می خورد

و بالتبع آن در عربستان رخ  بزرگترين تحولی است که در اين زمان در جهان

به اين معنا که در . تحولی که بطور عجيبی به نفع محمد تمام ميشود. ميدهد

عربستان شرقی و مرکزی برای او متحدينی ببار آورده، راه را برای پيشروی 

  .بعدی وی به يمن باز ميکند

  نفوذ محمد

  در عربستان شرقي و مركزي    

ه عطفی بود که با تغيير تعادل قوا به نفع همانطور که گفتيم فتح مکه نقط

تسليم هوازن و بنی . محمد، منجر به روی آوری قبايل عرب به سوی او می شود
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ثقيف نيز که رقيب مکه و چيزی در حد خود آن بودند اين روند را تقويت می 

   .  کند

در سوره الفتح، محمد خود نيز به اين مسئله اشاره نموده و خويشتن را ملزم 

در حاليکه، خود . ه شکر خدا بخاطر اين روی آوری اعراب بسوی خود ميکندب

وی بخوبی ميداند که اين شمشير خون آلود و سرکوب کننده ويبوده است و نه 

چنانکه . خدا، که منجر به فتح مکه و روی آوری قبايل عرب بسوی او می شود

د که مسلمان شوند، به اگر نرون"ديديم که خود ابن هشام نيز با اعتراف به اينکه 

  . بر اين مسئله مهر تاکيد می زند" ببايد آمدن] را[اضطرار ايشان 
ای محمد، چون نصرت حق تعالی بتو رسيد و فتح مکه ترا حاصل شد و قريش مسخر و منقاد "

تو شدند و ا هل حجاز بجملگی در طاعت تو آمدند و اصناف عرب که در اطراف بالد بودند 

ادند، و گروه بگروه بدين تو در آمدند و احکام شرع ترا ملتزم شدند؛ پس روی بخدمت تو نه

  ٥٣..."شکر نعمتی چنين خداوند خود را می کن

هرچند فتح مکه نقش تعيين کننده ای در تبديل محمد به قدرت درجه اولی در 

شبه جزيره عربی می نمايد، و بهمين دليل تقريبا کليه قبايل باقيمانده در بخش 

ستان را به اطاعت از او ميکشاند ، با اينحال، همانطور که نشان غربی عرب

داديم، در ساير نقاط  عربستان، تا زمانی که قدرت های رم و ايران حضور 

چرا که قدرت محمد . داشتند، گسترش قدرت و سلطه محمد بر آنها امکان نداشت

  . هنوز در حدی نبود که بتواند با اين قدرتها رو در رو شود

  ينرا در جنگ  مؤته  و  لشکر کشی  تبوک در مورد رمی ها ديديم، و در ما ا

  به اين معنا که درمورد ايرانيان نيز، محمد . مورد ايرانيان نيز چيزی جزاين نبود

ا            رل ي ل تحت کنت ر قباي رل ب رای کنت د ب ه بتوان ، در آن مرحله از  قدرت  نبود ک

  . متحد ايرانيان با آنها درگير شود

يل يمنی که قبل از شکست ايران از رم مستقيما در قلمرو آنان قرار بجز قبا

داشتند، قبايل ديگر، يکی بنی حنيفه بود که بر مناطق وسيعی از عربستان 

اين قبيله که اکثر افراد آن . مرکزی که به يمامه شهرت داشت تسلط داشت



     ٢۴٧تاريخ گفته نشدۀ اسالم                                                                 
     __________________________________________________  

ت ميان مسيحی بودند، متحد ايرانيان بوده و اعضای آن عمدتا از طريق تجار

  . ايران و عربستان جنوبی گذران ميکردند

و ِتغلب بودند که اغلب اعضای آن دو )  بکر بن َويل(قبايل ديگر، بنی بکر

نيز مسيحی بوده و در شمال شرقی شبه جزيره عربستان در مرزهای 

آنها نيز با امپراطوری ساسانی، بنا بر قدرت و . امپراطوری ايران قرار داشتند

چنانکه بعدا، يکی از آنها، .  ط دوستانه و گاهی دشمنانه داشتندضعف آن، رواب

"  ذوَقر"بنی بکر، حتی يکبار با نيروهای ايرانی درگير شده آنها را در جنگ 

  . شکست ميدهد

اين دو قبيله، پس از مرگ محمد، و هنگامی که امپراطوری ايران بدنبال 

ه اقبالش رو به افول شکست از رم و اختالفات داخلی به ضعف گرائيده ستار

ميرود، با مسلمانان که رو به صعود بوده اند متحد شده، و بی آنکه بسياری از 

اعضای آن مسلمان شده باشند، جزء اولين نيروهايی قرار ميگيرند که بنام اسالم 

  . به ايران حمله ميکنند

که منقرض می  ۶٠٢نيز،  تا سال ) درشمال شرقی(پادشاهی  لخم در حيره 

از جمله قبايل عربی بود که برای دوره ای متحد و وابسته به  ايران بوده  شود،

قدرتهای بزرگ و منجمله ايران با پرداخت پول و آموزشها و تجهيزات . است

نظامی اين قبايل را هم برای حفظ مرزهای خود در برابر اعراب بدوی مهاجم، 

  .    و هم برای اعمال نفوذ در منطقه بکار ميبردند

شکست ايران و خارج شدن آن از صحنه عربستان، رم عمال  تنها  در  با 

بقيه مناطق . شمال، در سوريه، فلسطين، و مصر بود که جايگزين آن شده بود

عربستان در برابر تعرض محمد که با فتح مکه و تسلط بر هوازن و بنی ثقيف 

  . ودبه قدرتمندترين نيروی عربستان تبديل شده بود، بی دفاع مانده ب

  سال بعد که  ٣يعنی  ۶٣٠افتاده بود و تا   اتفاق  ميالدی  ۶٢٧  در  اين واقعه
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محمد مکه را فتح کرده بود، اساسا در عربستان هيچ قدرتی برای پر کردن 

  . خالء قدرت مزبور پديدار نشده بود

با فتح مکه بخصوص پس از چيرگی بر بنی ثقيف اين قدرت بوجود می آيد 

گروههای عرب بسيار در می " َنُة الوفود يعنی دوره ای  که و سنه تسع يا س

ولی اگر فتح مکه منجر به ظهور . آغاز می شود" آمدند و مسلمان می شدند

قدرتی برای جلب قبايل ديگر بزير سلطه خود ميشود،  شکست ايران نيز منجر 

 . به رها شدن قبايل تحت کنترل آن برای پيوستن به اين قدرت جديد ميگردد

بنابراين، سنُة وفود در مقياس وسيع تنها نتيجه فتح مکه نبود، بلکه شکست ايران 

  .نيز علت ديگر آن  بود

اولين گروه از قبايلی که رو بسوی محمد می آورند نمايندگان بخشی از 

اعضا و طوايف قبيله بنی تميم بودند که بهمراه   تنی چند از روسا و بزرگان 

قبيله بنی تميم که در ساحل شرقی شبه . ه می آيندخود به نزد محمد به مدين

به احتشام "جزيره عربستان سکونت داشت، قبيله بزرگی بود که بقول ابن هشام 

اين قبيله شامل طوايف و قوم های پاگان و ". و مال از ديگر عرب زيادت بودند

در ميان اين قبيله در ضمن يک عده مخالفين محمد نيز . مسيحی هر دو بود

  . مله زنی با ادعای پيغمبری بر عليه وی قيام ميکنندمنج

بايد توجه داشت که اين نيز  بخشی  از  سنت  آزادی عقيده و عمل در درون 

قبيله و نظام بدوی و  ماقبل تاريخ بود که افراد مجبور به  تبعيت از رای اکثريت 

گر، و در نبوده، و مثال در مورد جنگ و دوستی و دشمنی با قبيله يا قبايل دي

اين آزادی و انعطاف عملی . اينجا محمد، هر گونه که مايل بودند عمل ميکردند

باعث می شد که افراد در عين حفظ همبستگی قبيله ای از آزادی عمل و عقيده 

بهمين طريق نيز اقوام کافر يا پاگان با اقوام مسيحی و . نيز برخوردار باشند

درون قبيله روابط دوستانه ای داشتند و يهودی و اصوال پيروان مذاهب ديگر در 
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تحت چنين شرايطی بود که حتی متحدين . براحتی و در کنار هم زندگی ميکردند

اوليه محمد گاهی تمامی يک قبيله و گاهی  بخشی از يک قبيله را تشکيل 

  . ميدادند

راويان مسلمان، اکثرا برای بزرگ جلوه دادن نفوذ وقدرت محمد، به تحريف 

ايق پر ه   حق تن ب رای پيوس ه ب دگان بخشی از يک قبيل ه نماين اهی وقتيک ه، گ داخت

د   در . محمد به نزد او می آمده اند از آنها بعنوان نمايندگان کل قبيله ياد ميکرده ان

د   . مورد قبايل بنی تميم و بنی حنيفه نيز همينطور بوده است ه هرچن به اين معنا ک

ع،      آنان از آمدن نمايندگان کل اين قبايل به ن ی در واق د، ول د سخن ميگوين زد محم

ه   ده ب ور نماين ل مزب هائی از قباي ا بخش ه، تنه تح مک ان و ف دنبال  شکست ايراني ب

د در می       ا محم مدينه می فرستند، بطوريکه بخشهای ديگر آن از در خصومت ب

  .  آيند

بهرحال، هنگاميکه نمايندگان بنی تميم به مسجد مدينه که خانه محمد نيز 

ن بود ميرسند، بی آنکه صبر نموده منتظر بيرون آمدن وی شوند، با بخشی از آ

  :صدای بلند او را صدا زده فرياد می زنند
  
يا محمد، بيرون آی ببِر ما، و سيد، عليه السالم، در اندرون حجره آواز ايشان بشنيد و از آن بی "

ردمی که ترا از پشت به حقيقت م: ادبی ايشان برنجيد؛ آنگاه حق تعالی اين آيت فرو فرستاد

اکثر مردم بی خرد و بی ) و فرياد يا محمد يا محمد می کنند(حجره ات به صدای بلند می خوانند 

صبر می کردند تا وقتی که تو بر ايشان خارج شوی بسيار ) ادب نگه داشته(شعورند و اگر آنها 

  ٥٤."خدا غفور و مهربان است) اگر باز هم توبه کنند. (بر آنها بهتر بود

  
از آنجا که اعراب بدوی در يک نظام . در اين داستان نکته جالبی وجود دارد

دمکراتيک و آزاد می زيسته اند ، و فاقد سلسله مراتب بوروکراتيک و 

احترامات فائقه به روسا، پديده ای که با پيدايش سلسله مراتب قدرت در نظام 

زرگان خود نيز اسالمی باب می شود، بوده اند، از اينرو با رهبران و ب
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نظام . همانگونه ساده و بی آاليش رفتار ميکرده اند که با يکديگر و مردم عادی

تمدن، برای تنظيم روابط بوروکراتيک ميان اعضای نابرابر خود نياز به 

رفتارهای فردی جديد و نوکرصفتانه ای دارد که برای پوشاندن ماهيت زشت و 

  . ميکند برده وارانه آنها از کلمه ادب استفاده

در اينجا نيز، خدای خود ساخته محمد که همه جا در جزئی ترين مسائل در 

کنار وی ايستاده، و اخالقيات زشت و برده وارانه نظام سلسله مراتبی جديد، 

منجمله احترامات فائقه به افراد قدرتمند را ترويج ميکند، غير از آنکه رفتار 

محکوم می نمايد، بلکه در کمال بی پاک و بی آاليش انسانهای بدوی را بناحق 

. ادبی، آنها را مورد اهانت قرار داده، متهم به بی شعوری و بی خردی می نمايد

بهتر "او فريبکارانه، اخالقيات و رفتار مورد توصيه خود به اعراب بدوی را 

قلمداد ميکند، در حاليکه مانند روز روشن است که اين ادب و " برای خود آنها

ی چه کسی بهتر بوده است و در نهايت چه کسی را در جهت جاه احترام برا

  .   طلبی های خود سود می داده است

پس از آنکه محمد از حجره خود بيرون آمده پيش ايشان می نشيند، از آنها 

می خواهد که اگر حرفی دارند بزنند و آنها جواب ميدهند که برای ُمفاخرت و 

، که پيشوا و "ُعطارد بن حاِجب بن ُزراَره"آنگاه، . ذکر َمآثر خود آمده اند

خطيب آنان بوده،  بر ميخيزد و خطابه ای در ذکر افتخارات و بزرگيهای قبيله و 

شاعر " ثابت بن قيس" محمد به . اجداد خود می خواند و بر زمين می نشيند

درباری خود اشاره ميکند که او نيز بر ميخيزد و با خطابه ای در مدح محمد و 

از جای " زبرقان بن بدر"آنگاه، شاعر بنی تميم، . او جواب او را ميدهد خدای

در اينموقع محمد که . خود برخواسته قطعه شعری در ستايش قبيله خود ميخواند

، شاعر جيره خوار ديگر خود می گردد، او "َحّسان بن ثابت"برای جواب در پی 

  آمدن وی جلسه مفاخره موقتا   تا  و  فرستند رو، دنبال او می از اين. را نمی يابد
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  . متوقف می شود

با آمدن َحّسان، شاعر بنی تميم دوباره اشعار خود را ميخواند تا حسان به آن 

راويان اسالمی اينطور نقل ميکنند که نمايندگان بنی تميم . گوش داده پاسخ دهد

اده، بوده به تعجب افت" ستايش محمد و فضيلت مسلمانان"از پاسخ َحّسان که در 

  :يکی از مهترانشان رو بسوی قوم خود کرده ميگويد

ای قوم، حق تعالی هيچ از اين مرد، يعنی پيغمبر، عليه السالم، دريغ نداشته است، که خطيب "

وی بليغ تر است از خطيب ما، و شاعر وی فصيح تر است از شاعر ما، و ُمفاخرتی که ايشان 

َمآثری که ايشان بر شمردند نيکوترست از َمناقب و  گفتند بهتر است از مفاخرت ما، و مناقبی و

. پس برخاستند و مسلمان شدند. مآِثِر ما، اکنون شما را بهانه ای نماند، بر خيزيد و مسلمان شويد

   ٥٥."و سيد، عليه السالم، ايشان را نواخِت بسيار بفرمود و عطای بسيار بداد

د به پيوستن به محمد را واضح است که نمايندگان بنی تميم از قبل تصميم خو

گرفته بودند، و اين نمايش را صرفا برای توجيه عمل خود و احتماال درآمدن از 

خجالت تسليم که در سنن عرب عمل خواری آوری بود، براه انداخته بودند تا 

وانمود کنند که نه از ترس شمشير محمد، بلکه بخاطر فصاحت و مناقب و 

  . او پيوستندشاعر وی  بود که ب! مفاخر برتر

قبيله ديگر بنی حنيفه از يمامه در عربستان مرکزی بود که بخشی از آن 

نمايندگان مهم خود را برای پيوستن به محمد به مدينه ميفرستند که همگی 

اين قبيله ای بود که تقريبا بر سراسر يمامه تسلط داشت و در . مسلمان می شوند

شراکت در پيغمبری بر عليه محمد قيام  با ادعای" ُمَسَيلمه"آن بعدا شخصی بنام 

اين قبيله نيز همانطور که گفتيم مخلوطی از اقوام پاگان و . عظيمی را بپا ميکند

  . مسيحی بودند که در کنار هم زندگی ميکردند

از جمله قبايل ديگری که جمعا يا بخشا به مدينه آمده به محمد می پيوندند، 

" ُزَبيد"، "ُمراد"، قبايل "َطيِّی"هی از قبيله ، گرو"عبد القيس"، "بنی سعد"قبايل 
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به اين ترتيب، در شرق و مرکز شبه جزيره . بودند" ِکنده"، و قبيله "َمذِحج"و 

  . عربستان نيز محمد صاحب متحدينی برای خود می شود

همانطور که قبال نيز گفته شد قبايل يمن و يمامه و بسياری قبايل ديگر، تا 

تيغ پيغمبر قرار نداشتند، در مورد پيوستن به محمد در  زمانيکه مستقيما زير

در . ما اينرا در مورد بنی تميم و بنی حنيفه ديديم. داخل خود هم نظر نبودند

منجمله، در ميان زبيديان، کسانی . مورد قبايل ديگر نيز کم و بيش چنين بود

ه قيس نزد محمد آمده مسلمان می شوند، در حاليک" عمرو بن معديکرب"مانند 

ساالر زبيديان مخالف محمد بود و عمل عمرو را در پيوستن به محمد عملی 

در ميان مردم ِکنده . قيس تا پايان عمر مخالف محمد باقی ماند. سفيهانه می خواند

  .  نيز در مورد محمد دو دستگی وجود داشت

حتی در قبيله بنی عامر که ساکن نجران بود، مخالفت با محمد در حدی بود 

أرَبد بن "بهمراه دو تن ديگر از مهتران آن،  " عاِمر بن آلُطَفيل " رئيس آن  که

، ظاهرا برای  پيوستن به محمد ولی در عمل برای "جبار بن َسلمی"و " َقيس

ولی، بگفته راويان اسالمی و طبق روال هميشه، . قتل وی عازم مدينه می شوند

به اين معنا که . ان باز می داردمعجزه ای رخ ميدهد که آنها را از انجام نقشه ش

بهنگام گفتگو با محمد، هر بار که أربد بن قيس ميخواسته با شمشير خود بر فرق 

وی بزند، بجای او عامر بن طفيل را در برابر خود ميديده و لذا قادر به انجام 

عامر کسی بود که بدنبال جنگ بدر، هنگامی که . ماموريت خود نمی شده است

چهل نفره از مسلمانان را برای دعوت اسالم به نجد ميفرستد،  محمد يک گروه

  . همگی را بقتل ميرساند

  نفوذ محمد

  در نجران و يمن 

  محمد   هائی از قبايل يمن نيز به سوی قدرت با خروج ايرانيان از يمن بخش
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سال پس از شکست ايران، در  ۴به اين ترتيب است که درست . جلب می شوند

فتح مکه و تکميل فتوحات خود در نوار غربی عربستان، و  زمانی که محمد با

پس از ناکامی  در نفوذ به شمال، آماده گسترش در جنوب می شود، حاکم نشينان 

نيز که تکيه گاه ايرانی خود را از دست داده اند،  ∗"َقيل"پراکنده يمن موسوم به 

  . در پی عقد قرارداد با متحدين جديد منجمله محمد بر می آيند

تحت چنين شرايطی است که حتی قبال از آنکه خود محمد، برای پر کردن 

خالء قدرتی که در اين منطقه به بوجود آمده دست به اقدام جنگی بزند، بعضی 

از قبايل و قدرتهای محلی در يمن برای عقد قرارداد دوستی و اتحاد با وی که با 

نماينده بسويش می  فتح مکه و شکست بنی ثقيف اکنون قدر قدرتی شده است،

اين دومين شانس بزرگی است که پس از مورد مدينه و پذيرفته شدن . فرستند

، اينبار در مورد يمن نصيب او َخزَرجسهل و راحت وی توسط قبايل اوس و 

  . می شود، و راه را برای قدرت يابی بيشتر وی هموار مينمايد

بعضی  از سرکردگان از  بازگشت  از  تبوك  فرستادگان     از جمله،  پس

ُنَعيم بن عبد "، "حاِرث بن َعبد َکالل"ِحمَير در يمن نيز که چهار تن بنامهای 

بوده اند، نزد او مى آيند و پيوستن " معافر"و "ُنعمان شاه َقيل ذی ُرَعين"، "ُکالل

محمد در پاسخ به نامه آنان است که مقررات مالياتی . خود را به او اعالم ميكنند

می را با جزئيات بيشتری شرح و مقرر نموده، يک گام بيشتر به نظام اسال

  :او در اين نامه می نويسد. قدرت ديکتاتوری خود شکل رسمی و دولتی ميدهد

  اما بعد هنگام بازگشت از سرزمين روم فرستاده شما در مدينه ما را بديد و نامه شما را رسانيد "
                                                 

نام  "زورعه ذويزَن"و  "همدان"در بعضي روايات از دو پادشاه ديگر بنامهاي . قَيل بزبان يمني بمعني مهتر است∗
بنظر مي آيد كه پس از فروريزي پادشاهي هاي بزرگ مانند سبائيان در يمن، و تغيير و تحوالت بعد از . ميبرند
انند شكستن سد مأريب و كشف راههاي دريايي جديد و تغيير مسير كاروانهاي تجاري، سرزمين يمن از نظر آن م

اقتصادي به عقب رفته و به حاكم نشين هاي كوچكي تجزيه ميگردد كه اكنون با گسترش قدرت محمد به وي 
  مي پيوندد
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، و خدا شما را مشرکان را کشته ايدرده ايد و و خبر شما را بگفت و اعالم کرد که اسالم آو

هدايت کرده بشرط آنکه پارسائی کنيد و مطيع خدا و پيغمبر باشيد و نماز کنيد و زکات دهيد و 

از . خمس خدا و سهم پيمبر وی را در غنيمت ادا کنيد، و زکات مقرر بر مؤمنان را بدهيد

آنچه با چاه آبيادی شود نيم ده يک، از  حاصلی که با چشمه يا باران آبياری شود ده يک و از

چهل شتر يک بچه شتر شيری ماده و از سی شتر يک بچه شتر شيری نر و از هر پنج شتر يک 

بز و از هر ده شتر دو بز و از چهل گاو يک گاو و از سی گاو گوساله ای نر يا ماده و از چهل 

و هر که بر دين يهود و ... تهاين زکاتی است که خدا بر مؤمنان مقرر داش. گوسفند يک بز

نصارا بماند وی را از دينش نگردانند و بايد جزيه دهد که برای زن و مرد بالغ يک دينار کامل 

يا معادل آنست و هر که بدهد در پناه خدا و پيغمبر است و هر که ندهد دشمن خدا وپيغمبر 

ساالر . من تسليم کنيدجزيه و صدقه واليت خويش را فراهم کنيد و به فرستادگان ... است

  )تاکيدات از منند( ٥٦"فرستادگان من معاذبن جبل است و بايد راضی بازگردد 

نکات جالب توجه در اين نامه يکی اينست که محمد در قوانين مالياتی خود 

از همان رسوم ستمگرانه ای پيروی ميکند که شاهان و گردنکشان ديگر در 

م عبارت از اين بوده است که آنها از اين رسو. دوران وی دنبال ميکرده اند

دسترنج مردم، بی آنکه خود در توليد آن نقشی داشته باشند، بعنوان ماليات 

زکات، باج و خراج ميگرفته اند و اين باج و خراجها را صرف نگهداری از 

حاکم هر منطقه بايد اين مالياتها . دستگاه ديکتاتوری و ستمگرانه خود ميکرده اند

اجها را از مردم ميستانده و به فرستاده پادشاه تحويل ميداده و يا خود و باج و خر

تمام نظامات برده داری و فئودالی در زمان محمد . آنرا نزد شاه می برده است

از اين شيوه برای غارت مردم و تامين مخارج شخصی و دولتی مستبدان و 

. محمد همين کار را ميکنددر اينجا نيز . دستگاه استبدادی آنها استفاده ميکرده اند

او در نامه خود به شاهان ِحمَير ميگويد که جزيه و صدقات واليت خويش را 

جمع آوری و به فرستاده او تحويل دهند تا مورد حمله وی قرار نگرفته از آنها 

  . حمايت شود

  محمد در نقاط مختلف دنيا مانند ايران   اين همان نظامی بوده است که قبل از
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اهای ديگر بدون کمک خدا و پيامبرش توسط خود انسانهای جبار و و رم و ج

بنابراين، معلوم نيست چرا فقط در اين نقطه جهان، . ظالم برقرار شده بوده است

  . يعنی عربستان، اين کار بايد توسط خدای يکتا و فرستاده اش محمد انجام بگيرد

بجای راهبری  بهرحال، اگر هم چنين بوده باشد بايد گفت که خدای محمد

انسانها، مقلد آنها، و آنهم مقلدی بسيار دير فهم و عقب افتاده از خود آنها بوده 

بعالوه، معلوم نيست او که برای هدايت انسانها و کل بشريت آمده است . است

چرا از جباران و ظالمان عالم و نه انسانهای شريف آن پيروی و تقليد ميکرده 

  .است

يم نظام جباريت و        واقعيت امر اين بود ک   اريخی، جز تعم د از نظر ت ه محم

داول            ان مت اط جه اير نق ل از او در س د هزار سال قب ه از چن ردی ک ديکتاتوری ف

ه در گذشته نشان     . شده بود، کاری نمی کند انطور ک برای همين هم عقايد او، هم

  .داديم، عقايد انسان خرافی در چند هزار سال قبل از وی بوده است

ای ديگ  ه   در ج ازد ک ان ميس ه، او خاطرنش د و   "ری از نام ر محم ات  ب زک

  ". خاندان وی حالل نيست، اين زکات برای مومنان فقير و به راه ماندگان است

البته ما ميدانيم که قبال سهم مومنان فقير  و به راه ماندگان، از خمس که سهم 

مينها و محمد از اموال غارتی، دارائی فرماندهان و شاهان شکست خورده و ز

ولی اکنون که . باغهای غصبی مردم بيگناه در جنگها بود تامين می  گرديد

زکات از صورت اختياری در آمده و بهمراه جزيه اجباری شده است، به منبع 

  . تامين اين نوع مخارج، يعنی مخارج دولتی تبديل گشته است

همان طور که در همه نظامهای ضد مردمی رخ ميدهد، جز بخش بسيار 

کوچکی از اين پولهای بزور گرفته شده که به معدودی مردم فقير و از راه 

مانده، آنهم بخاطر نمايش و تزوير، داده ميشده است، قسمت اعظم آنها صرف 
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دادن مستمری و باج به مفت خوران پولدار و مدعی قدرتی ميشده است که 

با خالفت و حکومتها و خلفای اسالمی برای گرفتن بيعت و همراه کردن آنها 

چنانکه تمام اصحاب محمد مانند . دستگاه چپاولگری خود صرف ميکرده اند

علی، عثمان، معاويه، زبير، طلحه و غيره هرکدام در زمان خالفت ديگران از 

محل بيت المال مسلمين بطور ماهانه مستمريهای کالنی دريافت ميداشته اند که 

. اه خالفت به آنان داده می شده استبعنوان باج برای بيعت با خليفه و حفظ دستگ

با اينحال، بابد توجه داشت که در اينجا نيز مثل هميشه منظور از مؤمنان ، 

هواداران سرسخت و متعصب نظام اسالمی بوده که با شرکت در جنايات آن 

ايمان خود به خدا و پيغمبر آنرا به اثبات رسانده، ولی بخاطر آنکه هنوز از 

به قدر کافی  سهم نبرده و متمکن نشده اند، فقير تلقی شده  چپاول گری های آن 

  . و نياز به کمک دارند

به اين ترتيب، مالحظه ميگردد که چگونه قدرت اسالمی به تدريج و بمرور  

زمان، همراه با گسترش قلمرو، مخارج و وظايفش، با احکام و قوانين دقيق تری 

دولت تمام عيار در می آمده  خود را سازمان داده، هر چه بيشتر بصورت يک

  .    است

دوم اينکه، آزادی و برابری مذاهب در مدينه و مکه و ساير نقاط عربستان، 

بعنوان جزئی از دمکراسی بدوی، با آمدن اسالم از ميان رفته و انحصار و 

تبعيض مذهبی، چيزی که جامعه بدوی  با آن بيگانه بود، شکل قانونی و رسمی 

ظام جديد، نه تنها مشرک و کافر حق حيات و موجوديت نداشتد، در ن. پيدا ميکند

بلکه اهل کتاب نيز از حقوق کمتری از مسلمانان برخوردار بوده، بخاطر تن 

  .ندادن به اسالم، بايد به دولت اسالمی جزيه و بعبارت صيحيتر باج ميداده اند

ر ِقبال سوم اينکه، در اين نامه وظايف و تکاليف مسلمانان و اهل کتاب د

اين تکاليف . ديکتاتوری محمد و دولت اسالمی با وضوح بيشتری معين ميگردد
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برای مسلمانان پرداخت خمس و زکات و کشتن مشرکين يعنی جنگ با دشمنان 

نظام اسالمی بوده و برای اهل کتاب پرداخت جزيه و عدم اتحاد با دشمنان آن که 

بعدا خواهيم ديد، جزو شرايط وی اين آخری در اينجا قيد نشده ولی همانطور که 

  .   بوده است

چهارم اينکه  دولت  اسالمی، خود  را در  مقابل  تابعينش موظف به حمايت 

سياسی و نظامی از آنها ميکند و اعالم ميدارد که هر کس که از اين دولت تبعيت 

هد نموده بآن ماليات و در واقع باج بپردازد، در پناه خدا و پيغمبر او قرار خوا

گرفت، يعنی مورد حمله وی قرار نگرفته، دولت اسالمی در برابر دشمانش او 

  . را مورد حمايت خود قرار ميدهد

  چگونه قدرت دولتي جايگزين قدرت قبيله اي 

  مي شود
مسلما نظام سياسی محمد، در مقايسه با نظام بدوی قبيله ای، نظام سياسی 

ای قلمرو قدرت سياسی و قوانين آن  اول اينکه در نظام قبيله. کامال جديدی بود

در حاليکه، اکنون برای اولين بار در عربستان . به مرزهای قبيله محدود می شد

مرکز قدرتی بوجود آمده بود که اتوريته اش از مرزهای قبيله فراتر رفته همه 

قبايل  را در بر ميگرفت و اين خود يک تحول اساسی درنظام سياسی عربستان 

ديگر افراد نه در برابر قبيله و قدرت همبسته آن، بلکه در برابر اکنون  . بود

ارگانی فراتر از آن ،ارگان دولت، که همه افراد را، جدا از هويت قبيله ای 

يشان، در قلمروی فراتر از آن، قرار داده و در برابر خود  موظف مينمود، 

نظام بدوی  بعبارت ديگر مرکز ثقل قدرت که تا آن زمان در. قرار ميگرفتند

عربستان در قبيله قرار داشت اکنون، با ظهور دولت اسالمی، به آن انتقال 

  . مييافت

  جابجائی قدرت از قبيله به دولت بزور و با قدرت   اين  که داشت   بايد توجه
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چيزی که قاعدتا ميبايست در همه جوامعی که از . شمشير انجام گرفته بود

  . ام تمدن گام نهاده بودند، انجام گرفته باشدنظامهای بدوی ماقبل تاريخ به نظ

علت اين امر آن بود که در نظام قبيله ای، قدرت سياسی در دست توده عضو 

در حاليکه، در . قبيله بود و قدرت سياسی جداگانه ای بنام دولت وجود نداشت

نظام جديد قدرت سياسی، خارج از دست مردم و بر باالی سر آنها قرار 

تيجه، اين اولين بار بود که در عربستان   قدرتی که نه در دست در ن. ميگرفت

مردم بلکه خارج از کنترل و باالی سر آنها قرار داشت بوجود می آمد و اين  

  . همان  بر پا شدن ديکتاتوری فردی بر فراز ويرانه های دمکراسی بدوی بود

ر برابر موظف بود و اکنون د) کل قبيله(در گذشته هر فرد در برابر جمع 

اکنون قدرت جديدی بر . بود که قرار ميگرفت )دولت( يک قدرت جدا از جمع 

در نتيجه، موقعيت افراد و منجمله امنيت . فراز قدرت قبيله ای قرار گرفته بود

. جانى و مالى آنها بيشتر در رابطه با اين قدرت بود آه تعيين و تامين ميگشت

خود را در درجه اول با اسالم و دولت هر فرد عرب اآنون ناچار بود آه تكليف 

در اين يا آن   اسالمی، اين ارگان تازه تاسيس شده سراسری، و نه عضويتش

  در حقيقت، مسلمان يا مسلمان نبودن فرد، مهمتر از انساب وی . قبيله تعيين نمايد

   ∗.به اين يا آن قبيله بود
هويت ديگری نيز  در نظام جديد، اکنون بجز هويت قبيله اِی فرد، از او   

درخواست می شد که در تعيين زندگی و سرنوشت وی از اهميت بيشتری 

                                                 
قبيله اي خود منع و آنها را به پارسائي و تقوي براي همين بود كه محمد دائما اعراب را از مفاخرت به اجداد   ∗

چنانكه در مالقات با سران قبيله كنده كه براي  . يعني ترس از خدا و در واقع ترس از خود ش فرا ميخواند
اكنون بدانيد، اي اهل كنده، كه ": پيوستن به او به مدينه آمده و به اجداد خود مفاخرت ميكردند، ميگويد

ابن . "اهل جاهليت است، و در اسالم فخر بپارسائي است نه به نسب و حسب] رسم[و اجداد دأب  مفاخرت به آباء
  .1039هشام، سيرت رسول اهللا، جلد دوم، فارسي، ص 
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برخوردار بود و آن هويت مذهبی، يعنی مسلمان بودن ومسلمان نبودن او، و 

بنابراين، . بعبارت ديگر رابطه او با قدرت مرکزی ، يعنی هويت سياسی او بود

ود، همچنانکه در پشت آئين در پشت هويت مذهبی هويت سياسی فرد خوابيده ب

سرتاسر مبارزه اعراب بدوی با محمد . يکتاپرستی محمد ديکتاتوری فردی وی

هم چيزی جز مبارزه با اين آئين جديد يعنی مقاومت در برابر شکل گيری اين 

  . قدرت سياسی جديد و وابستگی به آن که متضمن آزادی شان بود، نبود

مانند مصر، چين، ايران، يونان و رم اين تحول قبال در نقاط ديگر جهان 

هزار سال پيشتر آغار و به پايان رسيده بود و اکنون دامنه آن تازه  ٣بتقريب از 

پيدايش فراعنه در مصر، .   پس از چند هزار سال به عربستان مرکزی ميرسيد

) عيالميان(خاقان ها در چين، حکومتهای شاهنشاهی آريايی و بعضا غير آريائی 

، دولت شهرهای يونانی، و امپراطوران رمی، همه از جمله در ايران

  .محصوالت همين تحول تاريخی بودند

، در  ∗در عصر پادشاهيهای کهن. م. هزار سال ق ٣اين تحول در مصر در 

و در ميان آريائيها . م. ق ٢۵٠٠و   در عيالم نزديک به . م. ق ١۵٠٠چين در 

قبل از ميالد و تشکيل  ١٠٠٠از   با کم و بيش  ورودشان به فالت ايران بيش

  .   پادشاهی های ماد و هخامنشی  به انجام رسيده بود

دورانی که به عصر . م. ق ١١٠٠تا  ١۶٠٠در يونان، اين تحول، در فاصله 

اساطيری شهرت می يابد انجام ميگيرد و خود را در اشعار هومر منعکس 

ال متشکل از همه سران اين دورانيست که در آن شورای قبايل که قب. ميسازد

قبايل بود و اکنون تنها بخش دستچين شده و کم و بيش اريستوکرات آنان را در 

بر ميگرفت، بر عکس گذشته که نميتوانست دست به هيچ تصميمی جدا از توده 

اعضای خود بزند، اکنون، در چهارچوب اختياراتی که برای اولين بار بدست 
                                                 
∗ Old Kingdom 
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همان . مهم مستقالنه تصميم گيری ميکردآورده بود، در مورد بعضی مسائل 

شورائی که ديونی سيوس در اشعار مربوط به دوران اساطيری تحت عنوان 

  . از آن صحبت بميان می آورد  ∗شورای اشراف و نجبا

در اشعار ايلياد نيز نطفه های پيدايش حکومت فردی که کامال مغاير با نظام 

چنانکه هنگاميکه ُاديسه از . خورددمکراتيک سازمان قبيله ای بود، به چشم مي

فرمانده عالی ارتش فدرال در برابر شهر اشغال شده توروا سخن  آگاِممنون

  ". بگذار فرمانده يکنفر باشد. حکومِت جمع شر است: "ميگويد، اظهار ميدارد

اين همان زمانيست که قدرت مرکزی در آتن، بجای شورای قبايل، اگر نه 

موری را که قبايل و کالنها مستقال در دست داشتند، همه ولی حداقل بخشی از ا

در اختيار خود ميگيرد، و قانون اساسی جديدی جايگزين قانون کالن شده و 

را صرفنظر ) آتن(بجای عضو قبيله، شهروند آتنی را، يعنی همه ساکنين آتيکا 

در آتن نيز مانند . از عضويت يا عدم عضويت شان در قبيله برسميت می شناسد

  جای ديگر اين تحول از طريق سرکوب و جنگهائی  که  بايد توده قبيله را به  هر

  ٥٧.عقب رانده آنرا از قدرت تصميم گيری مستقل اش خلع نمايد انجام می گيرد

در عربستان نيز مانند آتن و هر نقطه ديگر جهان که اين تحول در آن قبال 

ه در پشت سر آن قدرت طبقه ک -رخ داده بود، اين انتقال قدرت از قبيله به دولت

حاکمه جديد قرار داشت، بزرگترين ضربه ای بود آه به سازمان قبيله اى وارد 

  . چرا که آنرا از محتوی واقعی اش تهی ميساخت و از درون  می خشکاند. ميآمد

در زمان محمد و پس . البته اين به اين معنا نبود آه  خود قبيله ازميان ميرفت

ياين معنا که ارتش . قبيله اي بود  اسالمى يك ارتش  ها ارتشاز او هنوز تا مدت

اسالمی همان نيروهای نظامی قبايل بودند که به دستور او عازم ماموريتهای 

                                                 
∗ Kratistoi 



     ٢۶١تاريخ گفته نشدۀ اسالم                                                                 
     __________________________________________________  

ولی اين قبايل، ديگر از نوع قبايل نظام بدوی که دارای قدرت . جنگی می شدند

نها قدرت چرا که بر باالی سر آ. تصميم گيری مستقل بودند بشمار نميرفتند

  . حاکمه دولت اسالمی قرار داشت

البته در عربستان، تهی شدن قبيله از محتوای اشتراکی و برابری طلبانه اش     

مدتها قبل، از همان زمان که مالکيت خصوصی در آن ريشه دوانده بود، شروع 

يعنی با آنکه . با اين وجود، اين تغيير عمدتا در قلمرو اقتصادی بود. شده بود

ز مرتع احشام و منابع آب در مالکيت اشتراکی قبيله قرار داشت، ولی خود هنو

احشام و بطور کلی اموال منقول و بعضی مالکيت های غير منقول به مالکيت 

خصوصی افراد در آمده، منجر به ايجاد تفاوتهای اقتصادی ميان اعضای قبيله 

ند قبل بطور کامل، با اين حال، از نظر سياسی، هر چند هنوز نه مان. شده بود

چنانکه جنگ برای هيچکس امر اجباری . نوعی دمکراسی توده ای برقرار بود

نبود و هنوز راجع به جنگ و صلح و مسائل عمده ديگر بدون نظر اعضا 

  . تصميمی گرفته نمی شد

با ظهور اسالم، اين دمکراسی باقيمانده  از  نظام بدوی نيز از ميان ميرود و 

واحد سياسی مستقل بی معنا شده از گذشته خود فاصله ميگيرد  قبيله بعنوان يک

چرا که اکنون اين محمد بود که . و به زائده نظام ديکتاتوری جديد تبديل ميگردد

در امور مهم مانند جهاد و جنگ بر عليه اين يا آن قبيله دشمن به آنها فرمان داده 

م که چيزی جز تبعيت از در و اقع قبايل با قبول اسال. برای آن تصميم ميگرفت

به اين . قدرت مرکزی و اتوريته آن نبود، استقالل خود را از دست ميدادند

ترتيب، رابطه دمکراتيک ميان فرد و  قبيله که در نطام قبل جاری بود، جای 

خود را به قرارداد سياسی و فرمانبردارانه فرد از دولت، قدرتی که بر باالی سر 

رابطه انسانی آزاد و طبيعی ميان فرد و جامعه به .  قبيله  قرار داشت، ميداد

  و طبقه حاکم ، يعنی رابطه ميان صاحب قدرت و   فرد  ميان رابطه غير انسانی 
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  . فاقد قدرت تبديل ميشد

اين قدرت قبال در دست مردم يعنی خود قبيله بود که  طی يک سلسله جنگها 

ز دست آنها خارج و به که به غزوات اسالمی معروف بود، و بزور شمشير، ا

اين، اساِس تحول مهمی بود که با ورود اسالم در . شخص محمد انتقال يافته بود

عربستان مرکزی انجام گرفته و اين نقطه از نقاط بجا مانده از کره ارض را که 

در آن هنوز دمکراسی بدوی دوام داشت، به کاورانی که از نظر اخالقی و 

  .  اهه افتاده بود، متصل می ساختانسانی از مدتها قبل به کجر

به اين ترتيب، عربستان نيز با رفتن به  زير قدرت دولتی به نظام تمدن که 

بدون .  بر فراز سر آن تاج دولت سرکوبگر طبقاتی ميدرخشيد ملحق  می شد

اگر محمد هم . شمشير خونريز محمد، اين تحول در عربستان انجام پذير نبود

اين کار توسط قدرت جبار و سرکوبگر ديگری يا  وجود نميداشت، بهرحال،

. بدست قدرتهای ديکتاتوری و گردنکش خارجی مانند رم و ايران انجام ميگرفت

تمام داستان بعثت چيزی جز به انجام رساندن همين وظيفه تاريخی بدست محمد 

  .        و نيروی مسلح و جرار وی نبود

  فرمول محمد

  براي گسترش در مناطق جديد 
رمول محمد برای جلب نيروهای متمايل بخود بطور کلی و بخصوص در ف

پيوستن به اسالم و يکی شدن با دولت اسالمی، يا پرداخت : يمن از اينقرار بود

جزيه و باقی ماندن در مذهب و عقيده خود و قرار گرفتن تحت حمايت  دولت 

  . اسالمی در ازاء آن

وی نيروی نظامی و خراج ساليانه در مورد اول، قبايل مسلمان شده بايد به 

اين همان . ميدادند و در مقابل از حمايت نظامی وی برخوردار می شدند) زکات(
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روابط و سلسله مراتب رايج در ميان قدرتهای محلی و مرکزی در نظامهای 

فئودالی و برده داری رايج در نقاط ديگر جهان بود که اکنون در عربستان نيز 

در اين مناسبات پادشاهان و حکمرانانی که به تبعيت . دبدست محمد رايج می ش

قدرت قوی تری مانند امپراطوری هخامنشی و ساسانی در ايران يا امپراطوری 

رم در می آمدند، در ازاء مصون ماندن از حمله و غارت آنان و برخورداری از 

حمايت آنان در برابر حمالت ديگران، به آنها خراج ساليانه و کمک نظامی 

  . بهنگام جنگ ميدادند و بعبارت ديگر تحت فرمان و حمايت آنها قرار ميگرفتند

بعالوه، آنها در ازاء خراجی که به قدرت باالتر از خود ميدادند، مجاز بودند 

تا برای تامين اين خراج، از طريق مالياتهای کمر شکن، بهر اندازه و بهرشکل 

د چپاول و غارت خويش قرار که ميخواهند توده های تحت کنترل خود را مور

آنها مخارج . البته اين غارتهای مالياتی فقط برای تامين خراج نبود. دهند

کمرشکن نظامی و حکومتی به اضافه ريخت و پاش های دم و دستگاه های 

  . پادشاهی خود را نيز از اين مالياتها تامين مينمودند

که جزئيات آن در نامه بنابراين، با ظهور اسالم  و  خراجهای دولت اسالمی 

محمد به سرکردگان ِحمَير در يمن تعيين شده بود، اين نوع مناسبات باجگيرانه 

که در گذشته بشکل پراکنده و استثنائی ميان بعضی جماعتهای کشاورز و قبايل 

بدوی غارتگر وجود داشت، به قانون اساسی ورسمی دولت اسالمی تبديل می 

اسالم، پديده استثمار توده قبيله از طريق ماليات، بعبارت ديگر، با ظهور . گرديد

  . برای اولين بار به شکل رسمی و همه جا گير باب می شد

در مورد دوم نيز، بهمين ترتيب، گروههای مسيحی و غير مسلمان مجبور به 

پرداخت ماليات اضافی ديگری بنام جزيه در قبال دريافت حمايت از دولت 

ه در مورد اول، قبايل مسلمان شده، موظف به جنگ در حاليک. اسالمی بوده اند

در راه اسالم بودند، در مورد دوم، قبايل نامسلمان، چنين وظيفه ای را بر دوش 
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ولی در هر دو مورد، چه قبايل مسلمان  شده و چه  غير  مسلمان، . خود نداشتند

  . هيچيک  حق حمله به قبايل دوست و متحد محمد را نداشتند

ا از قبايلی که با قبول اسالم کامال به او می پيوستند، قبايل در نتيجه، جد

پاگاِن مسلمان نشدۀ ديگری نيز وجود داشتند که با پرداخت جزيه و تعهد عدم 

همکاری با دشمنان وی، در ازاء دريافت حمايت از وی، عمال در صف متحدين 

  . هرچند منفعل او، در می آمدند

رشته ای از قبايل عرب، به اشکال و باين ترتيب بود که با اين لشکر 

درجات مختلف، با قدرت مرکزی محمد بطور مستقيم و غير مستقيم مربوط و 

  . وابسته شده، خواسته يا ناخواسته در کنار آن  قرار ميگرفتند

در واقع محمد، در حاليکه در درون قلمرو خود که صاحب قدرت بود و به 

کليف خود را با اسالم روشن نمايند، در ماهه ميداد که ت ۴مشرکين اولتيماتوم 

خارج از قلمرو خود، در نقاطی که فاقد قدرت کافی بوده تنها قصد نفوذ و تسلط 

بر آنرا دنبال می کرد، انعطاف بيشتری بخرج ميداد و راه را برای همه درجه 

اين روشی بود که او در ابتدا، در خود . همکاری و مصالحه با خود باز ميگذارد

  .  ی هم که اکنون جزو قلمرو وی شده بودند بکار برده بودمناطق

به اين ترتيب بود که محمد در وهله اول موفق می شود بدون جنگ بعضی 

  . از قبايل يمنی را تماما يا بخشا در صف متحدين خود در آورد

بايد توجه داشت که از گذشته دور، ميان قبايل يمنی و قريش رقابت زيادی 

د می آوريم که در گذشته دور، چگونه حتی يکبار هنگاميكه فهر بيا. وجود داشت

مكه بود، حسان بن عبد آالب با ِحمَير و بسيارى از افراد قبايل يمن   در راس

براى جنگ به مكه حمله ميکنند تا سنگهاى آعبه را به يمن برده حج گزاران را 

   .خورند شكست میبسوى آنجا بکشانند، که البته درآارخود موفق نشده از مكيان 
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بنابراين، قريش که از نظر اقتصادی و سياسی قبيله پر قدرتی بود همواره 

از . درمرکز توجه و رقابت قبايل يمنی و قبايل ديگر عربستان قرار داشت

اينرو، در حاليکه بعضی قبايل نفع خود را در دوستی با قريش می جستند، 

اختالف نظری نه تنها در  چنين. بعضی ديگر نيز به عکس آن فکر ميکردند

به اين معنا که . ميان قبايل، بلکه گاهی در درون خود يک قبيله نيز وجود داشت

در درون بعضی از قبايل، در حاليکه  بخشی از اعضای قبيله، هوادار دوستی با 

  . قريش بودند، بخش ديگر آن در صف مخالفان آن قرار داشتند

شرايطی بخشا يا کال به محمد می از جمله قبايل ديگری که تحت چنين  

پيوندند، قبايل محارب، رهاويان، عبس، خوالن، قوم سالمان، قبيله غسان، طايفه 

  . غامد، قبيله أزد بودند

حاکم ايرانی عربستان جنوبی و پسرش به محمد را، و همين " بازام"پيوستن 

را يمنی های ساکن عربستان جنوبی به قدرت وی  - طور تمايل بعضی ايرانی

ايرانيانی نيز که بهنگام سلطه . پس از ترک ارتش ايران، بايد از اين زمره شمرد

" ابناء"ايران بر يمن با يمنی ها ازدواج کرده از نظر نژادی با آنان مخلوط  و به 

معروف شده بودند، اکنون که با رفتن ارتش ايران تکيه گاه خود را از دست داده 

د در عربستان يعنی محمد روی آور شده بودند، به تنها قدرت رو به صعو

    ٥٨.بودند

به اين ترتيب است که اولين کار محمد در يمن، مانند مورد مدينه، بيعت و 

  .  عقد اتحاد با متحدين خود برای بکار بردن آنها بر عليه مخالفان خويش است

برای همين در حين پذيرفتن نمايندگان قبايلی که به او روی می آوردند، 

را نيز با نامه های دعوت به اسالم به نزد بعضی روسای يمن و يمامه که  کسانی

از جمله به روسا . بعضا و بطور اغراق آميزی خود را شاه می خواندند ميفرستد

در يمامه، به " هوذة بن علی"و " ثمامة بن أثال"يا  شاهان ِحمَير در يمن، به 



     ٢۶۶تاريخ گفته نشدۀ اسالم                                                                 
     __________________________________________________  

پادشاه بحرين، و به " یمنذر بن ساوای عبد"جيفر و عياذ در ُعمان،   به 

  . ، رئيس غسانيان در اطراف شام"حارث بن شمر ابی غسانی"

  پيش روي جنگي محمد

  در يمن
در پی اين اوضاع، بالفاصله محمد نيروی نظامی خود را به سرکردگی خالد 

بن وليد، نه برای جنگ، بلکه برای نمايش قدرت  به نجران دروازه يمن 

دارد قبل ازاينکه وارد جنگ با دشمنان خود شود  با اينکارمحمد قصد. ميفرستد

حداکثر نيروهای ممکن را، بخصوص آنهائی را که هنوز در پيوستن به او شک 

  . و ترديد دارند، از طريق نمايش قدرت و تهديد بسوی خود بکشد

تن نيروی مسلح به  سراغ  ۴٠٠در ماه ربيع االول، محمد، خالدبن وليد را با 

بنی حارث قبيله ای متشکل از عمدتا .  در نجران ميفرستد "بنى حارث"طايفه 

صد سال قبل مسيحيان . طوايف مسيحی و تعدادی طوايف برادر پاگان بوده است

گرفتار آزار و اذيت " ذو نوواس"اين شهر زير فرمان يک پادشاه يهودی بنام 

  . زيادی شده بودند

سليم به محمد نمی با ورود خالد به نجران مردم بنی حارث چاره ای جز ت

بينند و نمايندگان خود را بهمراه رئيس شورای خود که اسقفی مسيحی بوده به 

در مدينه ميان نمايندگان مسيحی و . مدينه برای مذاکره با محمد روانه ميکنند

محمد که . محمد بر سر اينکه آيا مسيح خدا بوده يا نه بحث سختی در ميگيرد

شنهاد ميکند که بنا بر سنن اعراب همديگر را نفرين نميتواند آنها را قانع کند پي

در ميان اعراب رسم بر اين بوده که وقتی . کرده و منتظر نتيجه امر بشوند

نميتوانسته اند به توافق برسند با نفرين کردن هم منتظر می مانده اند تا با کارگر 

. است افتادن نفرين بر يکی از طرفين، معلوم شود که حق با کدام طرف بوده

مسلم است که در اين دعوا نفرين مسيحيان بنی حارث که از قدرت نظامی بسيار 
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کمتری برخوردار بوده اند نميتوانسته هيچ شانسی برای کارگر شدن داشته 

  !. باشد

از اينرو، آنها پس از مشورت در ميان خود به اين نتيجه ميرسند که دست از 

رداخت جزيه و عقد پيمان اتحاد با مباحثه برداشته و با حفظ مذهب خود به پ

متن اين قرارداد که بعدا بعنوان نمونه برای پيمان نامه های بعدی . محمد تن دهند

اتحاد با اهل کتاب بکار ميرود، در دست مورخين اسالمی، هر چند نه کامال 

بر طبق اين پيمان نامه، مسيحيان بنی حارث . مطابق نسخه اصلی، حفظ می شود

  :در ازاء قرار گرفتن در لوای حمايت دولت اسالمی: ندمتعهد می شو

بعنوان جزيه، ساليانه دو هزار جامه از نوع و ارزش معين به محمد  -١

  .تحويل دهند

  .اسب اضافی نيز بدهند ٣٠شتر و  ٣٠کت مردانه،  ٣٠به هننگام جنگ  -٢

فرستادگان و مامورين محمد را تا حداکثر يک ماه در خانه های خود  -٣

  .ی داده از آنها پذيرائی و نگهداری کنندجا

 .دست از رباخواری بردارند -۴

 :در مقابل محمد نيز قبول ميکند که

جان و مال و مذهب آنان را مورد حمله قرار نداده در برابر هر حمله ای  -١

  .  در امان نگاه دارد

 اسقف ها و کشيشها را از مقامات خود و تارکان دنيا را از صومعه های -٢

     ٥٩.خود بيرون نکند

طبری جريان مالقات نمايندگان بنی حارث با محمد را به نحو ديگری شرح 

شهادت مى دهيم آه : "وی ميگويد، آنها وقتى به نزد محمد ميرسند ميگويند. ميدهد
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من نيز : "محمد نيز ميگويد". تو فرستادة خدائى و خدائى جز خداى يگانه نيست

 ”.خداى يگانه نيست ومن فرستادة خدايمشهادت مى دهم آه خدايى جز 

از آنها به   و هيچكس" شماييد آه به مانع اعتنا نكنيد؟: "آنگاه محمد ميگويد

محمد سه بار اين سئوال را تكرار ميكند و  باز .  اين سئوال محمد پاسخی نميدهد

 بله ماييم آه به مانع: "تا اينكه بار چهارم جواب ميدهند. هم آسى جواب نميدهد 

يعنى اقرار ميكنند آه هيچ ." اعتنا نكنيم و اين سخن را چهار بار تكرار ميكنند

اگر خالد : "بعد محمد ميگويد.  مانعى آنها را از راه اسالم باز نخواهد داشت

ننوشته بود آه اسالم آورده ايد و به جنگ ما نيامده ايد، سرهايتان را زير پايتان 

  ٦٠." مى انداختم

  که  البته  ما آنرا در موارد ديگر نيز   - درست بوده باشد چنين برخوردی اگر

بکرات ديده ايم، عمق  خشونت طلبی و تجاوزگری محمد به حقوق ديگران را 

چرا که نه تنها و بدون هيچ دليل انسانهای ديگر را وادار ميکند که . نشان ميدهد

ج بدهند، بلکه برای آنکه مورد حمله و غارت وحشيانه او قرار نگيرند، به وی با

  .آنها را تهديد مينمايد که اگر تسليم او نشده بودند سر از تنشان جدا می ساخت

يمن پس . بهرحال، با يکسره شدن کار نجران محمد متوجه خود يمن می شود

نه تنها يکی از . از مکه برای وی از اهميت بسيار باالئی بر خوردار بوده است

که ،هرچند نه مانند گذشته، ولی همچنان مناطق حاصلخيز و ثروتمند عرب، بل

از اينرو، خالدبن وليد را با . نقطه مهمی بر سر کاروانهای تجاری بوده است

ولی در مدت شش ماهی که خالد در آنجا بوده، هيچکس . سپاهی به آنجا ميفرستد

به اسالم نمی پيوندد، و محمد ناچار ميشود خالد را فرا خوانده بجای او علی را 

علی با تهديد و ترس قبيله َهمدان را واميدارد که به . يمن اعزام داردبسوی 

که برای او  - محمد با شنيدن خبر پيوستن قبيله همدان به اسالم. اسالم بپيوندند

 درود بر قبيله َهمدان، : "اهميت زيادی داشته است،  به سجده  می افتد و  ميگويد
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  ٦١".درود بر قبيله َهمدان

را با سپاهی " صرد بن عبداهللا"متحدين يمنی خود بنام  سپس محمد يکی از 

صرد مهتر . برای جنگ با بعضی قبايل و مطيع کردن آنها جانب يمن ميفرستد

قبيله َأزد بود که پس از تغيير و تحوالت يمن با قبيله خود به محمد پيوسته 

ه برای همين، اکنون محمد او را به جنگ قبايل ديگر يمن ک. مسلمان شده بود

  . حاضر به قبول سروری وی نمی شدند ميفرستاد

قبايل مزبور در شهر ُجَرش گرد آمده به دفاع از خود ميپردازند، و پس از 

آنکه بعد از يکماه محاصرۀ بی نتيجه، به خيال عقب نشينی محاصره کنندگان و 

ی تمام شدن غائله، از شهر خارج  می شوند، ناگهان  بدام  مسلمانان افتاده، تعداد

  . کشته می شوند و بقيه با فرستادن نمايندگان خود نزد محمد مسلمان می شوند

تد    در اين سال محمد ماموران خود را به همه نقاط تحت آنترل خويش ميفرس

د  ال دارن ه ارس ه مدين ع آورى و ب ت اسالمی را  جم ای دول ات و مالياته ا زآ . ت

ه کمک    نيز که به نزد رميان پناهنده شده" ابو عامر راهب" و قصد لشکرکشی ب

ال و در     ين س د در هم د بيافت ه بدست محم ل از اينک ت، قب ه را داش ه مدين ان ب آن

  .همانجا در می گذرد

  زبان واقعي قران
مينموده و يكى از   محمد روساى قبايل شکست خورده را بالفاصله تعويض

ه در مزدواران خود را جانشين آنان ميكرده است و با اين کار حق اعضای قبيل

امر تصميم گيری در امور خود را که در نظام بدوی مراعات می شده نقض 

را پس از آنکه " َفرَوة بن ُمَسيک الُمرادی"کما اينکه . کرده از ميان ميبرده است

از روی فرصت طلبی نزد محمد آمده مسلمان می شود، سِر خود، به  رياست دو 

) باضافه قبيله خود وی ُمراد(َمزِحج  قبيله قبال مسلمان شده ديگر، قبايل ُزَبيد و



     ٢٧٠تاريخ گفته نشدۀ اسالم                                                                 
     __________________________________________________  

به اين ترتيب در نزد او آراء عمومى و اراده مردم در تعيين  ٦٢.منصوب مينمايد

  . نمی داشته است   پشيزى هم ارزش  سرنوشت خويش

به او ! در مورد قبايلی مانند بنی حارث نيز که تسليم او شده و يا داوطلبانه

ؤسای قبايل را آه اکنون ناخواسته به مزدور می پيوندند، اغلب با آنکه همان ر

او تبديل شده بودند در مقام خود ابقاء مينموده است، بااينحال، يکی از افراد قابل 

اعتماد خود را نيز تحت عنوان آموزش قران و نظارت بر اجرای احکام دين بر 

ويش سر آنها ميگمارده است تا از اينطريق کامال آنها را تحت کنترل و فرمان خ

  . داشته باشد

" قيس بن حصين"در مورد بنی حارث نيز پس از آنکه به اسالم ميگروند، 

َعمرو بن َحزم، را از جانب خود بر سر "را در مقام ساالری خود ابقاء نموده، 

به عمرو بن حزم   آه قرار است به آنها   محمد در نامه اش. آنان ميفرستد

و قوانين دين در ميان آنان ! اسالمى دين داده و مراقب اجراى عدالت  آموزش

  :باشد اينطور فرمان ميدهد

و نكوآار است و فرمان ميدهد آه   آه در هر آار از خدا بترسد آه خدا پشتيبان مردم خدا ترس" 

و حقوق و ...... حق را مطابق دستورخدا بگيرد و مردم را بشارت نيك دهد و به نيكى وادارد 

ويد و در آار حق با مردم مدارا آند و در آار ظلم با آنها خشونت آند تكاليف مردم را به آنها بگ

آه خدا عز و جل از ظلم بيزار است و از آن منع آرده و گفته لعنت خدا بر گروه ستمگران 

   ٦٣."باد

اگر آمى در مطالب باال دقيق شويم آنوقت به زبان واقعی قرآن و اسالم مانند 

ه فرستاده خود مى گويد آه در هر کار از محمد ب. هر زبان ديگری پى ميبريم

خدا . بعبارت ديگر، از سرپيجی از او ترس داشته باشد. خدا ، يعنی از او بترسد

ولی ببينيم آدم خداترس و .  از مردم خدا ترس و نيکوکار پشتيبانی می کند

نيکوکار از نظر محمد و اسالم چه کسی ميتوانسته باشد؟ مسلما کسی که از خدا 

طبق فرامين و قوانين او که نيکوکاری هم در همان چهارچوب معنا ميدهد بترسد 
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يعنی با زنان چون برده جنسی رفتار می کند؛ با غير مسلمانان . عمل می نمايد

معاشرت نمی نمايد؛ با کفار يعنی افراد آزاده به جنگ می پردازد؛ در جهاد يعنی 

کودکانشان شرکت می  قتل و غارت مردم بيگناه و به اسارت گرفتن زنان و

  . جويد و غيره

حقوق و تکاليف مردم را که چيزی جز  وظا يف و تکاليفی که : بعد ميگويد

مردم بايد برای يک ديکتاتور انجام دهند  نيست، به آنها بگويد و در کار حق با 

  . مردم مدارا و در کار ظلم با آنان خشونت نمايد

در اسالم چيست؟ هر چه که اسالمی ما اکنون می دانيم که معنای  حق و ظلم 

و ظالم کسی است که به قوانين و حرف خدا تن ندهد و بر عليه . است حق است

پس کشتن کفار، تبعيض به غير مسلمانان، و برده گرفتن زنان و . آن قيام کند

همه حق اند ولی عکس آن، يعنی عدالتخواهی و آزادی ... غارت اموال مردم و 

  . طلبی، ظلم

ين فرستاده خدا بايد با غارتگران و خطاکاران مدارا و در مورد   بنابرا

کسانی که برای آزادی و بر عليه ديکتاتوری محمد و قوانين سياه آن  مبارزه 

  . ميکنند، خشونت بخرج دهد

آنگاه ميگويد، خدای عز و وجل از ظلم، يعنی عدالت و برابری طلبی، بيزار 

  . نيست) يعنی آزاديخواه(رد کافراست، و لعنت به ستمگر که کسی جز ف

بطوريکه اگر کسی اين زبان را نداند واقعا فکر ميکند . اين زبان قران است

محمد دارد از ظلم و ستمگری بهمان معنائی که او از آن می فهمد صحبت 

او وقتی از  عدالت سخن ميگويد، منظورش . در حاليکه، ابدا چنين نيست. ميکند

. ج گرفتن از مردم بيگناه و تهديد آنها به قتل استعدالت اسالمی، يعنی با

بودن باج دادن و اطاعت از نظام ظالمانه وی   همينطور منظورش از  خداترس
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و زآات و جزيه   منظورش از گرفتن حق مطابق دستور خدا، همان خمس. است

است آه اولى سهم محمد از غارتها، دومی گرفتن ماليات از قبايل و مردم بزور 

ان شده، و سومی گرفتن ماليات اضافی  از مردمى است آه به مذهب مسلم

  . اين معناى واقعى حق به زبان قرآن است. اجبارى او تن نداده اند

بالعکس، هر جا که محمد در قرآن يا هر جاى ديگری از ظالم و ستمگر نام 

مي برد، منظورش آسى است آه بر عليه او قيام ميکند و از حق خود دفاع 

خداى عز و "بنابراين معنای ظلم نيز در زبان قران عدالت است و البته . ايدمينم

  ". از آن منع آرده"است و " وجل از ظلم بيزار

  دولت اسالمي

  ابزار اتحاد طبقاتي اشراف

نگذارد آه از : "...در همين فرمان است آه محمد به فرستاده خود ميگويد

انند، بايد همه سخن از دعوت قبايل و عشاير سخن آرند و آسان را بدان خو

خداى يگانه باشد و هر آه به خدا نخواند و به قبايل و عشاير بخواند او را به 

آه اين     ٦٤..."شمشير بزنيد تا همه دعوت به خداى يگانه بى شريك باشد 

چيزی جز تاآيد بر گريز از ساختار غير متمرکز و  آزاديخواهانه سيستم قبيله 

  . ر دولت و ديکتاتوری مطلقه قدرت مرآزى نيستای و دعوت به ساختا

 الزم به توضيح نيست که در سيستم قبيله ای، همانطور که قبال نيز ديديم، 

هر قبليه، بعنوان يک واحد مستقل حاکم . قدرت سياسی متمرکزی وجود نداشت

  . بر سرنوشت خويش بود و هيچ نيروئی از خارج بر آن اعمال قدرت نميکرد

يدانيم که در دايره دمکراسی بدوی تا زمانيکه رئيس قبيله فاقد البته، ما م

نيروی مسلح جداگانه بود، بنابراين، انتخاب وی و همه تصميمات اساسی با نظر 
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خود رئيس قبيله نيز . توده اعضا و يا حداقل ريش سفيدان قبيله اتخاذ ميشد

  .انتخابی و عزل کردنی بود

بلکه در خارج از قبيله نيز نظام قدرت  بنابراين، نه تنها در درون قبيله،

مرکزی، يعنی منبعی که همه قدرت در دست آن باشد وجود نداشت، و اصوال 

منابع قدرت در درون قبيله، . دولت بعنوان چنين منبعی هنوز بوجود نيامده بود

بجز توده اعضا، صاحبان ثروت بودند که با پيدايش مالکيت خصوصی از مدتها 

اينها همان . نيروی موثر و صاحب نفوذ بوجود آمده بودندقبل بعنوان يک 

  . اشرافيت قبيله ای بودند که مثال در مکه ابوسفيان از جمله اين اشرافيت بود

اين اشرافيت هرچند صاحب قدرت اقتصادی بود، و از اين طريق  تقريبا در 

 همه امور بطور غير مستقيم اعمال نفوذ ميکرد، ولی هنوز قدرت سياسی اش

دردرون قبيله محدود بود و نميتوانست چندان از مرزهای دمکراسی بدوی فراتر 

بعبارت ديگر، حقوق سياسی و اجتماعی و حتی فردی اين اشرافيت، حداقل . رود

در واقع، . از نظر رسمی، بهمان اندازه بود که حقوق يک عضو ساده قبيله

از توده اعضا و ذی اشرافيت قبيله ای هر چند از لحاظ قدرت اقتصادی برتر 

نفوذ بر آنها بود، ولی اين نفوذ هنوز به سطح سلطه سياسی ارتقاء و حد اقل 

از اينرو، اين اشرافيت، که اکنون تقريبا در بيشتر قبايل  . رسميت نيافته بود

بوجود آمده بود، ازنظر اقتصادی هنوز پراکنده و نتوانسته بود خود را زير لوای 

  .  تحد سازديک قدرت سياسی مرکزی م

و شمالی که قبال شاهد پيدايش نظام ) يمن(اين پديده در عربستان جنوبی 

ولی در عربستان . پادشاهی شده بود، در سطح منطقه ای بوجود آمده بود

. مرکزی، سير تحول اجتماعی هنوز به اين مرحله از تکامل خود نرسيده بود

ر چهارچوب دولت شهر اشرافيت قبيله ای هنوز حتی خود را از نظر سياسی د

در نتيجه، نيرويش از نظر اقتصادی پراکنده و از . هم متمرکز و متحد نکرده بود
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نظر سياسی ضعيف بود و هنوز نتوانسته و يا هنوز نخواسته بود  خود را به 

  . طور  کامل از  بندهای قبيله ای آزاد و بصورت يک طبقه متشکل سازد

ل قبيله ای، و قرار دادن خود بعنوان يک الزمه اينکار از ميان بردن استقال

اشرافيت قبيله ای . طبقه، و تحت لوای  يک قدرت مرکزی، بر باالی سر آن بود

تنها تحت لوای چنين دولتی بود که ميتوانست خود را در سطح يک طبقه متحد 

اين وظيفه ای بود که آگاهانه يا نا آگاهانه محمد انجام آنرا بعهده گرفته . سازد

همه سخن از دعوت خداى "هنگاميکه محمد به فرستاده خود مينويسد که  .بود

يگانه باشد و هر آه به خدا نخواند و به قبايل و عشاير بخواند او را به شمشير 

،  او  در  واقع  بسط  قدرت "بزنيد تا همه دعوت به  خداى يگانه بى شريك باشد

  . مد نظر دارديگانه مرکزی بجای قدرت های پراکنده قبيله ای را 

همانطور که ميدانيم تشکيل قدرت مرکزی دولتی در عربستان، بدست محمد، 

چرا که اشرافيت مکه در . و در ابتدا جدا از خود اين طبقه بود که انجام گرفت

ابتدا، زمانيکه محمد با ادعای مطيع کردن عرب و عجم در پشت سر آن قدم به 

روزی محمد بتواند بر قبايل عرب پيش گذارد، تصور اينرا هم نمی کرد که 

مسلط شده، قدرت شخصی خود و اطرافيانش را بمثابه يک دولت مرکزی 

برای همين وقتی که اين قدرت بوجود آمد، و هنگامی . جايگزين قدرت آنها نمايد

که خود را بطور تهديد کننده ای به دروازه های مکه رسانيد، بسرعت و براحتی 

  . صوص ابوسفيان پذيرفته شداز طرف اشرافيت مکه و بخ

ما نيز ديديم که محمد نه برای قتل عام و نابودی اشرافيت قريش، بلکه برای 

جلب رضايت آن به قبول و خزيدن زير لوای اين قدرت مرکزی بود که به مکه 

در واقع نيز، تاريخ بعدی اسالم، تاريخ افتادن اين قدرت بدست . آمده بود

در جهت تحکيم و بسط قدرت آن، و ارتقاء اش به  اشرافيت عرب، بکار رفتن آن
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سطح يک طبقه مسلط ملی و بعد جهانی در اشتراک و اتحاد با کل اشرافيت 

  . عرب و اشرافيت سرزمين ها و ممالک مفتوحه بود

رقابت های ميان جانشينان محمد پس از مرگ وی چيزی جز رقابت های 

رفتن در راس اين قدرت ميان بخشهای متفاوت اين اشرافيت برای قرار گ

وبرخورداری از سهم بيشتری از چپاول و غارت مداوم توده های عرب و 

برای همين، بدرجه ای که اين طبقه، قدرتی را که محمد . سرزمينهای ديگر نبود

در سايه تالش و کوششهای پيگير خود بوجود آورده بود، پس از مرگ وی، 

يش ثروتی که از چپاول و غارت بيشتر در دست خود می گيرد، بموازات افزا

کشورهای ديگر عايدش ميشود، هرچه بيشتر انرا از صورت شکل ساده و 

ابتدائی اش در زمان محمد در آورده،  به دستگاه پر تجمل و پر زرق و برق 

يک قدرت مسلط جهانی، مشابه آنچه قبال اشرافيت رمی و ايرانی برای خود 

تقليد دستگاه خالفت از دربار ساسانی، و  .فراهم آورده بوده است، در می آورد

بخدمت گرفتن بعدی کل بوروکراسی دولتی ايرانی، چيزی جز ارتقاء و تکميل 

اداری اين طبقه از يک طبقه ساده منطقه ای و محلی به يک طبقه گسترده 

  .  جهانی نبود

در پايان همين سال، سال دهم، محمد ماموران خود را برای جمع آوری 

زياد بن َلبيد را به َحضَرموت . ات به نقاط تازه در قلمرو خود ميفرستدماليات زک

، مالک بن ُنويَره را بقبيله بنی َحنَظله و ) َطی(در يمن، َعدّی بن حاتم را به َطئی 

  .َعالء بن َالَحضَرمی را به بحرين ميفرستد
م، بعالوه، کمی بعد نامه هائی را نيز بهمراه فرستادگان خود، برای قيصر رو

کسری شاه ايران، ُمَقوِقس پادشاه اسکندريه، همان که ماريه را بهمراه يک کنيز 

  .  و غالم ديگر برای او فرستاده بود، ارسال نموده آنان را دعوت به اسالم مينمايد
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  حجة الوداع
در  اين سفر همه .  محمد، در ذيقعده سال دهم، برای حج عازم مکه می شود

پس از ترک مکه، اين . ی خود را بهمراه می بردزنان، و در واقع حرمسرا

دومين بار بود که محمد مراسم ُعمره، طواف کعبه و سفرهای ميان َصفا و َمروه 

اما او تاکنون در مراسم حج که در سالهای بعد از صلح . را خود انجام ميداد

در  حديبيه با حضور مسلمانان و پاگانها، هر ساله در تپه های عرفه و ُمزدليفه و

  . دره ِمنا انجام ميگرفت شرکت نکرده بود

حتی در سال گذشته، سال نهم، او از شرکت در مراسم حج، شايد بخاطر 

ولی اکنون، بعد از آنکه در سال . حضور کفار و پاگانها امتناع ورزيده بود

گذشته، علی را بهمراه ابوبکر برای قرائت سوره برائت و محروم کردن اعراب 

در مراسم حج به مکه فرستاده بود، مانعی در اينکه شخصا در  پاگان از حضور

براستی هم، اکنون   ٦٥.اين مراسم شرکت نموده مراسم آنرا رهبری کند، نمی ديد

که خانه کعبه از وجود انسانهای بدوی و آزاده ماقبل تاريخ و بت های بی آزار 

وبگران عرب آنان پاک شده بود، مناسب خلوت و تجديد ميثاق غارتگران و سرک

  . با خدای جبار و ستمگر خود شده بود

. محمد هنگاميکه به عرفه رسيد، کوهی را که بر آن ايستاده بود موقف ناميد

سواالت محمد را از باالی عرفه با " ربيعة بن امية بن خلف"آنگاه، در حالی که 

بانگ بلند برای خيل اطرافيانش، کسانيکه دستشان به خون بسياری از مردم 

يگناه عرب آلوده شده بود و اکنون در مراسم حج در پی او روان بودند، تکرار ب

ای مردم : محمد سئوال می کرد. می کرد، مردم نيز يکصدا باو پاسخ ميدادند

سپس مردم . ميدانيد اين چه ماهيست؟ و ربيعه با صدای بلند آنرا تکرار می نمود

بگو ميدانيد اين چه . ربيعه ميگفتآنگاه به . ماِه حرام است: يکصدا جواب ميدادند

. روز حج اکبر است: روزيست؟ ربيعه آنرا تکرار می کرد ومردم جواب ميدادند
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خداوند خونها و اموالتان را بر يکديگر چون اين ماه حرام کرده تا به : بگو

خدا ! بگو، خوب فهميديد؟ و مردم جواب ميدادند، بله ٦٦.پيشگاه پروردگار رويد

  ٦٧.يدهيميا بتو شهادت م

در اين مراسم، محمد مراسم حج را در هرجا که ميخواست متفاوت از 

مراسم پاگانها باشد، تعيين نموده به پيروان خود نشان ميدهد تا بعد از وی دقيقا 

در آخر، دست به ايراد خطبه ای ميزند که در آن چند . مورد عمل قرار گيرد

  . نکته مهم را مورد تاکيد قرار ميدهد

اظهار ميکند که نميداند آيا سال بعد هرگز آنها را  ٦٨ه، در اين خطبهاول اينک

در اين محل باز هم ببيند يا نه، که بر حسب اتفاق، حدس او درست از آب در 

  . معروف می شود" الوداع ةحج"بور به زمی آيد و بهمين دليل حج م

. ميان رفترباها از : "دوم اينکه، اعالم از ميان رفتن ربا را ميکند و ميگويد

ربای عباس بن . خدا فرمان داده که ربا نباشد... فقط به سرمايه خود حق داريد 

بنابراين، هر کس که بدهی داشته است، ." عبدالمطلب نيز همه از ميان رفت

اين قانون را البته محمد برای جلب نظر اعراب . بخش بهره آن از ميان ميرود

ف قريش، احساس سختی ميکرده که زير بهره وامهای اشراف، بخصوص اشرا

  . اند وضع مينمايد

  سوم اينکه، بار انتقام خونی را از  دوش  قبيله   برداشته، و همانطور که در

به . ، بصورت قصاص بر دوش خانواده ميگذارد∗گذشته مفصال شرح داده ايم 

اين ترتيب، با جايگزين کردن همبستگی خانوادگی بجای همبستگی قبيله ای در 

ورد نيز،  ضربه ديگری به نظام قبيله ای، و بنفع خانواده که يکی از اين م

حارث "ارگانهای بسيار مهم نظام جديد بود وارد می آورد، و برای نمونه، خون 

بن عبدالمطلب را که به شيرخواره گی او را به طايفه بنی ليث سپرده بودند و 
                                                 

   .مراجعه نمائيد قانون خون بها در اسالم،   براي اطالع بيشتر به فصل چهارم، بخش انتقام خوني  ∗
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اين نخستين خون : "م ميدارداو را کشته بودند، ناديده ميگيرد و اعال ُهَذيلمردم 

  ."ايام جاهليت است که از ميان ميرود

چهارم اينکه، ماههای حرام اسالمی را جايگزين ماههای حرام کفار نموده 

چهار ماه حرام است، سه ماه پياپی و رجب "اعالم ميکند که از اين پس فقط 

که در  البته، برعکس ماههای حرام کفار." مضر که ميان جمادی و شعبان است

آن هر نوع کشت و کشتار غدقن بوده است، در ماههای حرام اسالمی تنها کشتار 

و سرانجام، به منظور تاکيد بر . مسلمانان بدست يکديگر و نه کفار منع ميگردد

  :موقعيت پست و برده وار زنان اظهار ميدارد
دارند، حق شما بر  و اما بعد، ای مردم شما بر زنانتان حقی داريد و آنها نيز بر شما حقی"

زنانتان چنان است که کسی را که از او بيزاريد بر فرش شما ننشانند و مرتکب کار زشت نشوند 

و اگر مرتکب شدند خدا به شما اجازه داده که در خوابگاه از آنها دوری کنيد و انها را نه چندان 

با زنان به . دهيدسخت بزنيد، اگر دست برداشتند روزی و پوشش آنها را به طور متعارف ب

نيکی رفتار کنيد که به دست شما اسيرند و اختياری از خويش ندارند، شما آنها را به امانت خدا 

       ٦٩."گرفته ايد و بوسيله کلمات خدا حاللشان کرده ايد

بار خدايا، نمی دانم که من رسالت تو : "آنگاه رو به آسمان ميکند و ميگويد

د به بندگان تو رسانيدم و از عهده آن بيرون بشرط گزاردم، چنان که شرط بو

داشته اند همصدا آواز  و همه  کسانی  که در  مراسم  حج حضور" آمدم يا نه؟

بلی يا رسول اهللا، رسالت حق تعالی بتمامی بما گزاردی و از : "بر می آورند که 

بارخدايا، تو گواه باش بر ايشان که : "بعد ميگويد". عهده آن بيرون آمدی

تراف نمودند بدان که من رسالت تو به ايشان گزاردم و شرط آن ايشان را اع

   ٧٠".بجای آوردم و از ُعهده آن بيرون آمدم

البته، ما ميدانيم که در رسالت محمد، مانند هر ديکتاتوری ديگری، جايی 

چرا که بنا به . برای رجوع به آراء عمومی برای گرفتن تاييديه وجود ندارد

اناتر از آنست که بخواهد در کشف حقيقت به آرای مردم فرض، خدای وی د
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را که در آن جمع برخيزد و  با اينحال، همينکه کسی جرات اين. مراجعه نمايد

موفقيت او را در انجام رسالتش تکذيب نمايد، نمی کند، خود باالترين نشان 

  .  موفقيت او در انجام رسالتش بوده است
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  سيزدهمفصل 
  

    مرگ محمد 
  و قيام سرتاسري اعراب بر عليه اسالم

  

ش دشوار می ا محمد پس از بارگشت از مکه دچار بيماری شده راه رفتن

بهبود يافته و پس از يکی دو ماه در اواخر محرم يا صفر و موقتا ولی . شود

عود ميکند و  بروايتی اوائل ربيع االول از سال يازدهم هجرت، بيماريش دوباره

 های روزانه اش بر با اينحال، دست از فعاليت. دچار سردردهای شديد می شود

 های جنگی را برای فرستادن به اطراف آماده می همچنان، گروهاو . اردد نمی

  .  گذرانده ها را بنوبت نزد زنانش می کرده و شب

ادن او که اطرافيانش سعی در فرست منجمله در همين زمان است که در حالی

غالم سابق و  و پسر زيد ،به خانه و استراحت ميکنند، برای اسامة بن زيد

در اردن و " ابل زيتو"پيچيده او را مامور حمله به بيرقی پسرخوانده خود، 

ته شده شبن حارث در جنگ مؤته ک اطراف شام ، در منطقه ای که پدرش زيد

  . کند بود، می

د می شود و با موافقت زنانش قرار بزودی، در خانه ميمونه بيماريش تشدي

  : عايشه ميگويد. ميشود برای استراحت و مراقبت بيشتر در حجره عايشه بماند
از - علی(پيغمبر در ميان دو تن از کسان خود که يکيشان فضل بن عباس بود و يک مرد ديگر "

نه من جای برون آمد و پاهای خود را به زمين ميکشيد و سر خويش را بسته بود و در خا) من

   ."گرفت
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های جاری اش مانند نوشتن نامه و  اما در خانه عايشه  نيز دست از فعاليت

منجمله، بدنبال زمزمه های اعتراض . تصميم گيری در امور روزانه نمی کشد

سپاه، بکمک ديگران به  ماندهیره فگماردن اسامه ب در موردآميز اطرافيان 

  .  مسجد رفته اسامه را تاييد ميکند

ش فروکش ا ر يکی دو روز بعد سردردش شدت می يابد و برای آنکه تبد

آورده بر سرش " هفت مشگ آب از هفت چاه مختلف "کند دستور ميدهد که 

. او را در تشتی که از آِن حفضه بوده قرار داده آب بر سرش ميريزند. بريزند

اشته و سرش در آنجا، در حاليکه تب د. آنگاه می خواهد که او را به مسجد ببرند

ميان خدا يکی از بندگانش را "را بسته بوده است به منبر می رود و ميگويد، 

 با. ١"کردرا انتخاب پيشگاه خدا مخير کرد و او دنيا و آنچه در پيشگاه خدا هست 

او با ديگران تفاوت داشته و به پيشنهاد اين گفته می خواهد به ديگران بگويد که 

 ،اين گفته بهرحال، با. دگی اش را در دست داردخدا، خودش اختيار مرگ و زن

  . ابوبکر به گريه می افتد

آنگاه، پس از تمجيد از ابوبکر و انصار، و توصيه به اينکه پس از او با آنها 

خوشرفتاری کنيد، از منير پائين آمده، و پس از انجام نماز ظهر دوباره به باالی 

  :منبر رفته ميگويد

حقوقی از شما بگردن من هست اگر به پشت کسی . گانه می کنمای مردم، ستايش خدای ي"

تازيانه زده ام، اينک پشت من، بيايد تالفی کند، اگر به عرض کسی ناسزا گفته ام اينک عرض 

من بيايد و تالفی کند، کينه توزی در طبع من و سزاوار من نيست، آنکس بيشتر دوست دارم که 

   ٢."ا با خاطری آسوده به پيشگاه خدا رومحق  خويش از من بگيرد يا حالل کند ت

آنگاه کسی برميخيزد و ميگويد که سه درهم از محمد طلب دارد که باو 

شخص ديگری ادعا ميکند که سه درهم بناحق از غنائم برداشته است که . ميدهند

البته، کسی در آنجا نيست که جرات بر هم زدن . هذا از او ميگيرند و قس علی

نمايشی که در آن هزاران هزار درهم و . رياکارانه را داشته باشداين زهد نمائی 
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اموال غارت شده مردم تحت عنوان غنائم جنگی، وجدان کسی را نمی آزارد، 

ولی دزدی  سه درهمِی يک دزد از اموال غارتی دزدان ديگر مايه  نگرانی می 

ری نمايشی که در آن بدهی سه درهمی محمد ، که از روی فراموشکا  .شود

ياد آورده و حتی پرداخت می شود، ولی سخنی هم از ه تاديه نشده بوده است ب

نوای عرب بخاطر اموال غارت شده شان يهزاران هزار بدهی او به مردم ب

زير پا گذاشتن ابتدائی ترين حقوق مردم عرب در حفظ  آزاديهای . بميان نمی آيد

نان و فرزندانشان  زير شان، در حفظ مذاهبشان، اموالشان، زيفردی و سياسی 

ترک تازيها و کشت و کشتارهای محمد نا ديده گرفته می شود، ولی برای حق و 

حقوق احتماال پامال شده يکی از همين غارتگران که ممکن است باشتباه باو 

ه ضتازيانه ای خورده شده باشد، رو! ناسزائی گفته شده يا بر تن مبارکش 

  .  خوانی و اشگ افشانی می شود

او . سلما محمد به آنچه ميگفته عقيده داشته و در آن جدی بوده استم

او از . های بی عدالتی بنا شده بوده است بنيادخواستار عدالتی بوده است که بر 

ياران و اطرافيان خود می خواهد که از يکديگر يعنی از اموال غارتی مردم 

ده بر پشت يکديگر ندزدند؛ تازيانه ای را که برای زدن بر پشت مردم بلند ش

بر عليه هم بکار  شدهسلب قدرت از مردم کسب راه نزنند؛ قدرتی را که از 

، برای حفظ نظامی که از طريق کينه توزی با انسان بپا در يک کالمنبرند؛ و 

  .  دشده، دست به کينه توزی بر عليه هم نزنن

د، دوباره چند روز بع. سپس، محمد از منبر پائين آمده به خانه برده می شود

اصحاب را به حجره عايشه، بگرد خود فرا ميخواند و در حاليکه اشگ به 

  :چشمانش راه يافته، به آنها نگريسته ميگويد

مرحبا به شما، خدا رحمتتان کند، خدا پناهتان دهد، خدا حفظتان کند، خدايتان بردار، خدايتان "

ن درود گويد، خدايتان رحمت کند، سود دهد، خدايتان توفيق دهد، خدايتان ياری کند، خدايتا
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خدايتان مقبول دارد، به شما سفارش می کنم که از خدا بترسيد، از خدا می خواهم که شما را 

  ٣... "رعايت کند و شما را بدو می سپارم که من بيم رسان و مژده رسان شما هستم

  :آنگاه، ياران وی ازاو ميپرسند

  ."کسان من، نزديکتر و نزديکتر":ميگويد واو" ای پيغمبرکی تراغسل دهد؟"

  "کفن تو چه باشد؟: "... گفتيم

  ."اگر خواستيد همين لباسم با پارچه سفيد مصر يا يک حله يمنی: "گفت

  کی بر تو نماز کند؟: "... گفتيم

  ."آرام باشيد، خدايتان ببخشد و در مورد پيمبرتان پاداش نيک دهد: "گفت

وقتی مرا غسل داديد و : "و گفت و ما بگريستيم و پيغمبر بگريست: گويد

کفن کرديد در همين خانه بر کنار قبر روی تختم بگذاريد و برون شويد و 

ماز کند همدم و دوست من جبرئيل نساعتی بمانيد که نخستين کسی که بر من 

است، پس از او ميکائيل و آنگاه اسرافيل و پس از آن ملک الموت با گروهی 

آنگاه گروه گروه سوی من آييد و نماز کنيد و درود . دبسيار از فرشتگان نماز کنن

  ∗٤."گوييد و مرا به ستايش و ناله و فغان آزار مکنيد

باين ترتيب، محمد و يارانش، در مدينه، در کنار غم بزرگی که داغ آنرا طی 

عرب گذارده بودند، گردهمائی مردم ها کشتار و غارت و ظلم بر دل  سال

 دست رفتن نزديک وی بپا شده بود، به پايان می کوچک خود را که در غم از

 برای چنگ انداختن بر قدرتی که او از  که   کشمکش هائی  رسانند و برای آغاز

                                                 
وهابيون، فرقه ايكه معتقد به پيروي كامل از قران و گفتار و كردار محمداند، و كـوچكترين عملـي متفـاوت از     -∗

زمان محمد اند، آنچنان در پيـروي از او   آنرا تحمل نكرده خواستار تجديد بي كم و كاست حكومت اسالمي شبيه
دقيق و مو شكافند كه بنابر همين گفته محمد، و بر عكس ساير فرق اسالمي، از گريه و زاري پس از مرگ بشدت 

عربسـتان سـعودي   . نمونه اين امر را در عربستان سعودي پس از مرگ ملك فهد مشاهده ميكنيم. احتراز ميكنند
     A3.، 2005لس تايم، سوم آگوست لس آنج. مركز وهابيون است



  ٢٨٩               تاريخ گفته نشدۀ اسالم                                                
_________________________________________________  

  . آماده می گردند ،خود بجا گذارده بود

 شود و پاهايش شروع به بی حس تر می بيماری محمد سخت ،روز پنچشنبه

دچار بيماری ذات الجنب شده است، وقتی باو ميگويند که احتماال . کنند می شدن

 عباس عمويش  همينکه از درد بی هوش می شود، اطرافيانش به راهنمائی

وقتی که بخود آمده متوجه می شود، . اسماء دختر عميس دوائی بدهانش ميمالند

و پيش خدا ... اين بيماری از آن شيطان است"از آنجائيکه معتقد بوده است که 

، دستور ميدهد برای "و را باين بيماری گرفتار کندگرامی تر از آنست که ا

منجمله همه اهالی خانه مجازات همه کسانی که در اينکار دست داشته اند، 

که بزعم وی  بجز عمويش، است را ميمونه، يکی از زنانش که روزه داشته

  ٥."دوا  به دهانشان بمالند"همان، با مقصر اصلی بوده 

ده، محمد از اطرافيانش می خواهد که برايش روز دوشنبه که روز آخر او بو

". نشوند گمراه"کتوبی بنويسد که پس از وی لوازم نوشتن بياورند تا برای آنها م

آنها . ولی بر سر آوردن وسايل نوشتن ميان اطرافيان وی اختالف می افتد

و از او توضيح ." چه ميگويد؟ هذيان می گويد؟ از او بپرسيد"ميگويند، 

ولم کنيد که اين حال که من دارم از آنچه سوی آنم می : "يگويدم. ميخواهند

مشرکان را از جزيرة : "ميگويد. آنگاه سه سفارش ميکند." خوانيد بهتر است

." العرب بيرون کنيد و فرستادگان قبايل را چنان که من جايزه ميدادم جايزه دهيد

     ٦."فراموش کرده ام"و در مورد سومی سکوت ميکند و بعد ميگويد، 

کينه توزی در طبع من و سزاوار من "باين ترتيب، محمد، که قبال گفته بود، 

بدوی و غير آزادۀ نشان ميدهد که چه کينه پايان ناپذيری بر عليه اعراب " نيست

  .  معتقدين بخود داشته است

وقتی علی از اطاق وی بيرون می آيد، مردم از او در مورد حال وی جويا 

عباس ". امروز بحمد اهللا او را هيچ رنجی نيست"ب ميدهد که می شوند و او جوا
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تو هنوز جوانی، : "بن عبدالمطلب، عموی علی، دست او را ميگيرد و ميگويد

من می دانم که پيمبر از اين بيماری می ميرد، من چهره فرزندان عبدالمطلب را 

 که سوی مرگ می روند می شناسم، پيش پيمبر برو و بپرس کار خالفت از

و علی ." کيست؟ اگر از ماست بدانيم و اگر از ديگران است سفارش ما را بکند

بخدا . بخدا اگر از او بپرسم و به ما ندهد، هرگز مردم بما نمی دهند: "ميگويد

  ٧."اين سؤال را از پيمبر نمی کنم

محمد وقتی که در بستر مرگ " ارقم بن شرحبيل"برطبق روايت ديگری از 

اگر کس پيش : "اما عايشه دختر ابوبکر ميگويد." را بخوانيد علی: "بوده ميگويد

و ." اگر کس پيش عمر فرستی: "ه دختر عمر ميگويدصو حف" ابوبکر فرستی

اگر : "بجای علی خود همگی به نزد محمد می آيند که محمد به آنها ميگويد

  ٨."کاری با شما داشتم کس به طلب شما ميفرستم

هد که ابوبکر را برای امامت نماز بجای او به آنگاه محمد از عايشه ميخوا 

مسجد بفرستد و عايشه از ترس اينکه مبادا رقبای ابوبکر به بهانه اينکه او در 

زمان حيات پيغمبر خود را قائم مقام او کرده است، برايش دشمن تراشی کنند، 

يا رسول اهللا، ابوبکر : "سعی در منصرف کردن محمد ميکند و به او می گويد

دی تنگ دل است و آوازی باريک دارد و در نماز بسيار می گريد، کس مر

محمد که درخواست خود را تکرار کرده و ". ديگری بفرمای تا با مردم نماز کند

شما : "دوباره با همان جواب عايشه روبرو می شود، خشمگين شده باو ميگويد

و عايشه ادامه ." از آن زنانيد که يوسف را از راه ببرديد و بر وی دروغ گفتيد

يعنی خاموش باشيد که زنان ناقص عقل باشند و در غور هيچ کار "ميدهد که 

  ٩."نرسند

آنروز چون ابوبکر را نمی يابند، و يا عمدا بر خالف نظر محمد، عمر را 

محمد که اصرار داشته ابوبکر بجای او نماز . برای نماز به مسجد ميفرستند
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ذاری عمر، از ابوبکرمی خواهد که دوباره با بگزارد،  پس از اطالع از نمازگ

مردم نماز بگزارد و خودش هم که حالش بهتر شده بکمک دو مرد به مسجد 

رفته در کنار او بنماز می نشيند و پس از نماز با صدايی بلند که در بيرون از 

  :مسجد هم شنيده می شده رو به مردم کرده چنين ميگويد

خرده ای بر من بخدا  فتنه ها چون پاره های شب تاريک بيامد،و  ای مردم، آتش افروخته شد "

نتوانيد گرفت که من جز آنچه را قرآن بر شما حالل کرده حالل نکردم و جز آنچه را قرآن بر 

   ١٠."شما حرام کرده حرام نکردم

آيا محمد از جنب و جوش اعراب در خارج از مدينه که از خبر بيماری 

رای طغيان بر عليه حکومت جبار و ستمگر وی محمد اميدوار شده خود را ب

آماده ميکردند مطلع شده و اين مطالب تبرئه کننده را در رابطه با آن ميزند؟ جز 

چون سير وقايع  پس از مرگ وی نيز بر آن مهر تاييد . اين نميتوان فکر کرد

  .ميزند

ی ا: "بهرحال، ابوبکر که از بهبود حال محمد خوشحال شده است باو ميگويد

پيمبر خدای، می بينم که به نعمت و فضل خدا چنان شده ای که ما دوست داريم، 

آنگاه، پس از پايان ." امروز نوبت دختر خارجه است و من پيش او می روم

نماز، محمد بخانه ميرود و ابوبکر برای خبر کردن دختر خارجه به سوی سنح 

  . ميرود

. ازگشت در دامن من بخفتوقتی آنروز پيمبر از مسجد ب"عايشه ميگويد، 

يکی از خاندان ابوبکر بيامد و مسواکی سبز به دست داشت، پيمبر نگاهی به 

دست او کرد که دانستم مسواک را می خواهد و آنرا گرفتم و خاييدم تا نرم شد و 

. با مسواک چنان به سختی مسواک زد که کمتر ديده بودم: گويد. به پيمبر دادم

جه شدم که پيمبر در دامن من سنگين می شود، به چهره سپس آنرا بينداخت، متد

رفيق : "او نگريستم و ديدم که چشمانش به يک جا دوخته شده بود و می گفت
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حق بر انگيخت مخيرت کردند و  به  ترا قسم به آنکه : "گفتم .."باالتر از بهشت

و را سر ا... و هماندم پيمبر خدای صلی الل عليه وسلم جان داد." اختيار کردی

  ." بر بالش نهادم و برخاستم و با زنان ناليدم و به چهره زدم

  نه آوتاه، سر بزرگ داشت و ريشد، پيمبر نه دراز بو: على ميگويد      

. بسخى مى زد  انبوه، و دستان و پاهاى ضخيم، درشت استخوان بود، چهره اش

يى از باال ِگو لنگر مى گرفت،  هنگام رفتن پيكرش. موى بلند بر سينه داشت

از او آسى را چون او صلى اهللا  عليه و سلم   از او و پس  سرازير شده يود، پيش

   ١١."نديدم 

  پيامبران جديد

  و قيام يمن و يمامه بر عليه محمد
با مرگ محمد سرتاسر شبه جزيره عربستان بر عليه وی و نظام ديکتاتوری 

حتی دامنه شورش به . بدو سرکوبگرانه او بپا ميخيزد تا بساط آنرا در هم بکو

ها نشان ميدهد که تا چه حد اين حقيقت که  خود اين قيام. خود مدينه هم ميرسد

بلکه بزور شمشير بر جامعه بدوی عرب تحميل شده  ،اسالم نه بدنبال باور مردم

  . بوده ،  واقعيت داشته است

در واقع شورش اعراب بر عليه محمد نه پس ار مرگ وی، بلکه از همان 

در . آغاز می گردد ،ان که بيماريش آغاز و خبر آن به اطراف پراکنده ميشودزم

فتنه های "حقيقت، هنگاميکه محمد در نطقش در مسجد مدينه بهنگام بيماری از 

سخن ميگويد و از مردم ميخواهد که بر او " بپا شده چون پاره های شب تاريک

م داده، دارد به همين ش را انجاا خرده نگيرند چرا که او فقط وظيفه خدائی

زمان شروع  های يمن و يمامه برعليه خودش اشاره ميکند که در همان شورش

 : برای همين طبری ميگويد. شده بوده است

  خواستند و پيغمبر  پا  به  در يمامه در يمن و ُمَسيَلمه    أسَود  وقتی خبر بيماری پيمبر شايع شد"
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در ديار اسد بپا خواست و اين بهنگامی بود که پيمبر  هُطَليحپس از آن . از کارشان خبر يافت 

    ١٢."پس از آن در محرم، بيماری وی که از آن درگذشت آغاز شد. بهبود يافته بود

هائی که در مناطق يمن، شرق و مرکز شبه جزيره عربستان، بر عليه  قيام

محمد انجام ميگيرند نه خصلت ضد ديکتاتوری بلک بيشتر خصلت استقالل 

ها اغلب تحت لوای کسانی که خود نيز مانند  چرا که اين قيام. انه داشته اندطلب

اين پيامبران بيشتر قصدشان . محمد ادعای پيامبری داشته اند انجام می پذيرند

کوتاه کردن دست محمد از سرزمين خود و پهن کردن بساط حکمرانی خود بر 

های درونيشان در  شمکشبنابراين، قيام آنها بخشی از ک. آن مناطق بوده است

رابطه با   قريش و بطور اخص محمد و قطب قدرتی بوده است که او بوجود 

های  در حاليکه، در ساير مناطق، همانطور که خواهيم ديد، قيام. آورده بود

موجود بر عليه نظام ديکتاتوری و به منظور بازگشت به نظام بدوی ما قبل آن 

  . بوده اند

بن  أسَود"در يمامه درعربستان شرقی، " جاحس"و " ُمَسيَلمه"های  قيام 

پيرو او   َغَطفانو اسد و  َطّیکه مردم  ُطَليحهدر يمن، و " لَعنسی اََ ]کعب[

ها که همگی اندکی قبل از مرگ  اين قيام. همگی از نوع اول بوده اند ميشوند

از خود محمد  و بنا برواياتی بعضی از آنها پس از آن آغاز می شوند، به تقليد 

  . محمد، يعنی با ادعای پيغمبری بوده اند

ُمَسيَلمه که از قبيله بنی حنيفه در عربستان مرکزی بوده است، بنا بر بعضی 

منابع، ادعای پيغمبری اش قبل از هجرت محمد به مدينه، و تحت نام رحمان 

ولی با آغاز بيماری محمد و در واقع تعرض وی به يمن است . اليمامه بوده است

  . ه شکل شورشی و جنگی بخود ميگيردک

 که ُمَسيَلمه بر يمامه تسلط يافته"هنگاميکه محمد بيمار بوده باو خبر ميرسد 

 و در   کرد پيمبری  دعوی   ُطَليحه نگذشت   چيزی  يافته  تسلط  بر يمن أسَودو 
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    ١٣."سميراء اردو زد و همگان پيرو او شدند و کارش نيرو گرفت

آنکه با ادعای پيغمبری قيام ميکند به تقليد از محمد شراب را ُمَسيَلمه پس از 

.   ممنوع کرده و حتی به آوردن آيه هايی نظير آيه های او در مکه می پردازد

منجمله، . با اينحال، تحت تاثير مسيحيان، دارای گرايشات رياضت طلبانه بوده

ل که نظر چندان مساعدی با لذت جنسی، حتی در شک انمانند مسيحي

جنسی پس از داشتن يک فرزند را رابطه مردساالرانه آن نداشته است، سکس و 

   ١٤.دانستهيجايز نمی نم

ُمَسيَلمه، کار خود را با اعالم اينکه خدا او را در پيامبری محمد شريک 

برای همين محمد را دعوت به ماندن در قلمرو خود و باقی . کرده، شروع ميکند

او در نامه ای که بهمراه دو فرستاده برای . ی نمايدگذاردن بقيه نقاط برای او م

  .  محمد ارسال ميدارد چنين مينويسد

از ُمَسيَلمه پيغمبر خدا به محمد پيغمبر خدا، درود بر تو که مرا در کار پيغمبری شريک تو "

کرده اند که نيم سرزمين از ما باشد و نيم سرزمين از قريش باشد ولی قريش قومی 

  ١٥."متجاوزند

حمد پس از آنکه به فرستادگان ُمَسيَلمه ميگويد که اگر پيام رسان نبوديد م

  :گردنتان را ميزدم، اينطور جواب او را ميدهد

هدايت تبعيت  از  بر آنکه  مسيلمه کذاب، درود  خدا، به بسم اهللا الرحمن الرحيم، از پيغمبر "

که خواهد دهد، و سرانجام با  کند، اما بعد زمين از آن خداست که به هرکسی از بندگان خويش

  ١٦."پرهيزکاران است

جالب است که درنامه نگاری ميان محمد و ُمَسيَلمه بطور بی پرده ای روشن 

ُمَسيَلمه، شراکت . است که دعوای آنها بر سر زمين و در واقع قدرت بوده است

در پيغمبری يعنی  در قدرت، ومحمد، همانطور که قبال در مذاکرات وی با 

قريش و رئيس قبيله ای که برای زيارت به مکه آمده بود ديديم،    سران 
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 رو با هرگونه شريک خواهد و از همين انحصار همه قدرت برای خود را می

  . نمايد شدن در قدرت خودش مخالفت می

ش برقراری ديکتاتوری فردی خودش بر سراسر ّمبهرحال، محمد که تمام َه

َسيَلمه موافقت نميکند و جنگ ميان آنان شروع با پيشنهاد ُم ،عربستان بوده است

البته، کار ُمَسيَلمه بعد از مرگ محمد است که باال ميگيرد، چنانکه . می شود

او بعدا حتی با پيغمبر . تقريبا تمام قبيله بنی حنيفه پشت سر او قرار ميگيرند

  .نوخواسته بنی تميم که زنی بنام سجاح بوده است متحد می شود

ه مسيحی بوده است، در ميان تميميان و همزمان با ُمَسيَلمه، سجاح نيز ک

عطارد "و " زبرقان بن بدر"او کاهن يمامه بوده است و . ادعای پيغمبری ميکند

ما قبال ديديم که در .  از بنی تميم و مردم زيادی پيرو او می شوند" بن حاجب

به محمد روی می اين قبيله نيز مانند قبايل ديگر در ابتدا بعضی از سرانشان 

  .ولی پس از بيماری محمد کار مخالفين باال ميگيرد. آورند

آيه های سجاح نيز مانند آيه های محمد و ُمَسيَلمه يا تکرار بديهيات و يا 

پروردگاِر ابر، شمايان را : "مثال می گفته. حاوی مسائل بی پايه بوده است

" عمروبن لجأ"ه است که اين جنگی بود." جنگ کنيد" رباب"فرمان ميدهد که با 

  : شعر بی معنای زير را در مورد آن می سرايد

  سرکردگی ايشان با سجاح بود که از پی او می رفتند

  ١٧.آنها را که تو پيشوايی، استوار بدار! پس ای سجاح

آنچه که ما در مورد اين پيغمبران ميدانيم البته همگی از قول راويان مسلمان 

تماال بی آبرو نمودن آنها داشته اند ميباشد، که سعی در کوچک کردن و اح

 ،چون محمداز آنجا که ادعای پيامبری داشته اند، دانيم که آنها نيز  هرچند ما می

 :از جمله اين راويان می گويند. در پی قدرت و فريب مردم بوده اند
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 ی ازچه چيزی بر تو وحی شده است؟ ُمَسيَلمه بعض: سجاح نزد ُمَسيَلمه رفت و بدو گفت"

خداوند زنان را فرج : ديگر چه؟ خواند: سجاح گفت. بر ساخته خويش را بر او خواند ∗اساطير

ها آفريد و مردان را همسران ايشان قرار داد و با ايشان می آميزيم تا فرزندانی برای ما بار 

من باشی آيا موافقی که همسر : ُمَسيَلمه باو گفت. سجاح گفت گواهی ميدهم که تو پيامبری. آورند

برخيز و به : ُمَسيَلمه گفت. تا به کمک قوم خود و قوم تو عرب را نابود کنيم؟ سجاح گفت آری

خواهی بر زمينت افکنم، خواهی به چهار زانو نشينيم، به دو سوم . بستر رو که بستر آماده است

  ١٨"يا به تمام؟

 يمِِاز مقررات سجاح يکی هم اين بود که زن را در گرفتن دو شوهر يعنی ن

در مورد او اين . تعداد زنی که محمد برای مردان مجاز کرده بود آزاد ميگذارد

  :شعر را گفته بودند

  پيامبر ما زنی است که بر گردش طواف می کنيم،"

  ١٩."و همه پيامبران خدا مردان بودند   

پس از حجة الوداع  "بن َالَعنسی  باين ترتيب بوده است که  أسَودو اما داستان 

و " زمو بن َحمِرَع"به نجران حمله ميکند و " ج خروج کردهذِحه قوم َمبا هم

نمايندگان محمد را از آنجا بيرون نموده، خود بجای " خالدبن سعيد بن عاص"

سپس به صنعا حمله نموده آنجا را به تصرف خود در می آورد، . آنها می نشيند

رای همين منظور توسط را که در ماه ذيقعده، ب" هيَرَغمية بن ُممهاجر بن ُا"و

  . محمد به صنعا اعزام شده بود، از آنجا بيرون ميکند

نيز با آنکه دعوی پيغمبری داشته، اما منکر پيامبری محمد نيز نبوده  أسَود

او را ذوالخمار می " روبند نازکی بر روی خود می افکنده"است و از آنجا که 

و " سحيق"ه اند بگفته خودش دو فرشته ای که برای او وحی می آورد. ناميده اند

خری داشت که چون بدو "راويان مسلمان ميگويند که . نام داشته اند" شقيق"

                                                 
     .در زبان عربي اساطير يا االسطوره به معناي روايتي است كه اصل آن معلوم نيست ∗
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ميگفت سجده کن سجده می کرد و چون می گفت به زانو بنشين به زانو می 

مردم شيفته آن روبند و خر شدند و گروه بسياری پيرو او "از اينرو، ." نشست

مغرضانه مسلمانان از انگيزه پيوستن مردم به  واضح است که اين تفسير." شدند

  .وی است

مخالف شرابخواری نبوده است و خود شراب می  أسَودبرعکِس ُمَسيَلمه، 

خورده، و آنطور که راويان مسلمان که همواره بر مسائل مسخره و بی اهميت 

نماز نميگزارد و از جنابت غسل نميکرد و ميگفت "دست ميگذاردند، ميگويند، 

  ٢٠. "گويد در وادی صنعا غسلی بر تو واجب نيست سحيق

به جز  َغَطفانو اسد ، مردم  َطّیبوده است که مردم  ُطَليحهپيامبر ديگر، 

او نيز خود را صاحب وحی . طايفه اشجع و بعضی ديگر با وی بيعت ميکنند

او مخالف نحوه . برای او وحی می آورد" ذوالنون"اعالم ميکند و ميگويد که 

  :ندن مسلمانان و سجده و رکوع آنها بود و ميگفتنماز خوا

اين به خاک ماليدن شما خود را و خوار کردن چهره هاتان و گشودن دبرهاتان، برای خدا "

خدا را ايستاده و با عفاف و پاگيزگی ياد کنيد، چرا که من گواهی می دهم که . سودی ندارد

  ٢١."هميشه کف بر روی خالص هر چيز قرار دارد

   پيامبري

  و  خشونت و دروغ
علت اين . تا قبل از محمد در ميان اعراب بدوی سنت پيامبری وجود نداشت

حتی . بود که اعراب خدايان خود را مستقيما و بدون واسطه می پرستيدند

مدعيان يکتاپرستِی قبل از محمد نيز مانند ابوعامر راهب  مذهب و آئين خود را 

رفا از طريق تبليغ مسالمت آميز ايده بدون ادعای وحی و رابطه با خدا، و ص

اين .  های خود و جلب داوطلبانه ديگران به مسلک و آئين خود انجام ميدادند

  سرو کاری با تحميل عقايد خود   سنت، بعنوان بخشی از نظام دمکراتيک بدوی،
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  .  ديگران بزور شمشير و جنگ نداشته استه ب

ی که او بوجود ميآورد، هر در حاليکه، با آغاز بدعت محمد و تحت شرايط

در صنعا و  أسَودکسی که ادعای پيغمبری ميکند، از ُمَسيَلمه در يمامه گرفته تا 

سجاح در ميان بنی تميم، ناچار کار خود را با گردآوری سپاه و جنگ و 

  . خونريزی بر عليه مخالفين خود آغاز می نمايد

ری از طريق  جنگ و در واقع، جامعه بدوی، قبل از محمد، با پديده پيامب

. خود محمد نيز در ابتدا در مکه از همين سنت پيروی ميکرد. ستيز بيگانه بود

ش از طريق ا ولی با مهاجرت به مدينه و اتخاذ تاکتيک جديد برای بسط مذهب

ش در ا های تجاری و جنگ و کشتار مخالفين، و با اخذ موفقيت غارت کاروان

يغمبری پايه ميگذارد که  مورد تقليد ساير اين مورد، بدعت جديدی را در امر پ

  . مدعيان پيامبری نيز قرار ميگيرد

باين ترتيب، يکی از نتايج ظهور محمد جايگزينی سنت پيامبری و تحميل 

مذهب از طريق زوربجای سنت جلب دمکراتيک و داوطلبانه ديگران بخود 

تناک جنگ و نتيجه اين امر ميليتاريزه شدن جامعه عربی و گسترش وحش.  است

در واقع نيز جنگ و کشتار وحشيانه يکی از . کشتار در عربستان است

ابتکار محمد به ه دستاوردهای تمدن در نقاط ديگر جهان بوده است که اکنون ب

  . نيز راه می يابد!" وحشی و عصر جاهليت"عربستان 

ترويج اسالم از راه خشونت الجرم منجر به آن ميشود که همه راهها بروی 

باين معنا که هر عقيده مخالفی، . دنهای مسالمت آميز بسته شو بليغات و رقابتت

شده است  از آنجا که مورد حمله مسلحانه محمد قرار ميگرفته است، ناچار می

. که برای دفاع از خود به گردآوری نيروی  نظامی در اطراف خود بپردازد

ت و جنگ گره می خورد باين ترتيب است که بعد از محمد امر پيامبری با خشون

  برایو طليعه،  أسَوديد پيامبری، از ُمَسيَلمه گرفته تا دواز اين پس همه مدعيان ج
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  .  برای پيشبرد مقاصد خود به خشونت و شمشير متوسل می شوند

يکی ديگر از نتايج بدعت محمد آنست که برای اولين بار، و حداقل تا آنجا 

بهمين . ر جای قدرت کالم را ميگيردکه به مذهب مربوط می شود، قدرت شمشي

دليل است که از اين پس، شعر و شاعر بدوی، که توانائی نفوذ و بسط قدرتش 

شده و از صحنه جامعه پاک می سالخی وابسته به کالم و قدرت فصاحتش بود، 

خوِد ادعای فصيح بودن قران نيز محصول چنين شرايطی يعنی از . گرد

يان اعراب، و از طرف ديگر، زبونی قران يکطرف اهميت فصاحت کالم در م

در برابر قدرت کالم و در واقع دروغی برای جبران ضعف واقعی آن، يعنی بی 

همانطور که تاکيد بيش از اندازه قران بر . فصاحتی وحشتناک آن  بوده است

عدالت، تعقل و درستکاری نيز، نتيجه فقدان وحشتناک اين خصوصيات در نظام 

  . خالقی آن بوده استسياسی، فکری و ا

قبل از آن در جامعه بدوی، البته خشونت و جنگ، هرچند به ميزان بسيار 

ليکن، اين خشونت برای هر چه که بوده، مسلما برای . کمتری وجود داشته است

آزادی مذهب، همانطور که . تحميل عقايد و مذهب خود به ديگران نبوده است

برای . يان در جامعه بدوی بوده استديديم، جزئی تفکيک ناپذير از آزادی ب

همين پيروان مذاهب مختلف، در کمال صلح و آرامش در کنار هم و حتی در 

ما ديديم که چگونه . درون يک قبيله با يکديگر همزيستی و زندگی ميکرده اند

در بسياری از قبايل بزرگ عرب، مانند بنی حارث، بنی تميم،  و بنی حنيفه، 

که  بعنوان برادر و بمعنی واقعی کلمه، يعنی به معنای اينها  مسيحيان و پاگان

دفاع می  و قبيلۀ خود ايطی تا پای جان از يکديگرربنا بر سنت عرب تحت هر ش

  . نمودند، در کنار هم زندگی ميکردند

بنابراين، خشونت و جنگ بعنوان وسيله حل اختالف عقيده و مذهب پديده ای 

  خاطر   هب  اغلب  بدوی  جامعه  های جنگ. ودب بدوی  اعراب   برای  ناشناخته
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 اختالفات خونی و اختالفات مربوط به دام و چراگاه و زير پا گذاردن قرارداد

 تازه اين جنگ. های مربوط به اتحادهای قبيله ای در ميان قبايل بدوی بوده است

با .  ته اندگرف های بسيار کوچکی انجام می اهی و در مقياسه گگ که بطورها 

خصلت دائمی جامعه عرب تبديل می امر هميشگی و به  ورود اسالم، نه تنها

وسيله برای گردن نهادن ديگران به تنها د، بلکه برای اولين بار نيز بعنوان نشو

  . ندرو می به کاراين يا آن عقيده و مذهب 

اين پديده، يعنی بکار بردن جنگ و خشونت برای معتقد کردن ديگران بخود 

از  ،جوامع ديگر مانند يونان، رم و ايران نيز باب بوده استکه در همه 

محصوالت تمدن و ويژه نظام های ديکتاتوری و مذاهب توحيدی بوده است که 

در ذات خود با دمکراسی، آزادی و کثرت گرائی و پيش بردن نظرات از طريق 

  . ∗بحث منطقی متناقض بوده اندمسالمت و 

که قبال نيز گفتيم بايد در هدف واقعی  طور علت اين امر را البته همان

ه و جايگزينی آن ببر مردم  نظام ديکتاتوری فردی  تحميلمذاهب توحيدی که 

  . جستجو کرد  ،جای دمکراسی بدوی بوده است

که در مورد محمد نيز ديديم کلمه خدای واحد چيزی جز نام رمز  طور همان

   امری بدون بکار  چنين  هک  واضح است. ديکتاتوری فردی خود وی نبوده است

                                                 
در كه يكي از همين مذاهب يكتاپرسـت مـي باشـد،    يا سرودهاي آسماني زدتشت نيز  گاتها ترجمة فارسي در ∗ 
ين پاسـخ داد، آن سـردار و رهبـري كـه بـراي جهانيـان       اَشا به اهورمزدا چنـ ": مي خوانيم 29از يسناهات  3بند 

 ترجمـه ".قطعا او بايد نيرومندترين فرد در ميان مردم باشد تا بدرخواست او بيـاريش شـتابيم  ... برگزيده مي شود
بايـد نيرومنـدترين   "در عبـارت   "فرد"بجاي كلمه  انگليسي گاتها  متن البته، در . 5موبد  فيروز آذرگشسب، ص 

بنـابراين،  . بمعني كشنده، يعني كسي كه مي كشـد اسـتفاده شـده     mortalsاز كلمه  "ن مردم باشدفرد در ميا
     the بنابر ترجمه انگليسي، آن سرداري كه قرار است توسط اهورمزدا براي هـدايت جهـان برگزيـده شـود بايـد      

strongest of mortals   ي بيشـتر جـور در مـي    نيرومندترين كشنده باشد كه با خصوصيات مذاهب  توحيد
ما اين نوع تحريفات را در امر ترجمه آثار مقدس، براي پوشاندن چهره خشونت آميز و سركوب گرانه خدايان  .آيد

  . مذاهب يكتا ، در  ترجمه مسلمانان منجمله الهي قمشه اي از قران نيز مي بينيم
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  . بودن زور و خشونت ميسر نمی شده است

و بعبارت ديگر بکار بردن  ∗در عربستان نيز، سنت جنگ در کار پيامبری

و در واقع کنترل ديگران، اين اصل اساسی نظام تمدن، با !! زور برای هدايت 

د يمن و برای همين است که پيامبران جدي. محمد و آئين اوست که باب می شود

  . يمامه نيز، کار خود را با نيروی نظامی و خشونت است که شروع ميکنند

آنها همه . خصوصيت ديگر اين پيامبران حيله گری و شيادی آنها بوده است

چنين نيروئی وجود . صاحب وحی و رابطه با يک نيروی غيبی بنام خدا بوده اند

آنان به اطاعت از خود بوده ولی آنها برای فريب مردم و واداشتن . نداشته است

اين شيوه کشيدن مردم به . ذبی دست ميزنندااست که به ابداع چنين نيروی ک

دنبال خود نيز، تا آنجا که به عربستان مربوط می شود، با محمد است که آغاز 

ی ماز وی چنين شيوه هائی را بکار ن هيچيک از مدعيان پيغمبری قبل. می شود

سانی مانند ابو عامر راهب، اساسا مدعی پيامبری نبوده برای همين، ک. برده اند

برای همين ُمَسيَلمه و . اين نيز با محمد است که در عربستان رايج می شود. اند

نيز همگی خود را فرستادگان خدا و در رابطه با وی قلمداد ... و سجاح و  أسَود

  . کنند می

دی جديد، يعنی ما در گذشه نشان داديم که اين خصائص در مذاهب توحي

خصلت خشونت و زورگويی و خصلت فريبکاری و شيادی، از ذات ضد انسانی 

 ،همه اين مذاهب از نظر تاريخ. و سلطه گرانه اين مذاهب ناشی می شده اند

اجتماعی نظام مالکيت خصوصی - را داشته اند که در سطح اقتصادی رسالت اين

                                                 
... ي كه جنگ در آن نيست ناقص استمذهب... ":او ميگويد. خميني بهتر از هركس اين حقيقت را ميفهمد ∗ 

همانطور كه امام هاي ما همه جندي . جنگ ميكند كه مردم را نجات بدهد. جنگ دارد. پيغمبر شمشير دارد
آنهائيكه ميگويند اسالم دين جنگ . بودند، با لباس سربازي به جنگ ميرفتند، همه آدم مي كشتند) سرباز(

از سخنراني خميني در "...قران ميگويد جنگ جنگ. را نميفهمند نيست و اسالم نبايد آدمكشي بكند اسالم
 . 1366آذر  30سالروز تولد پيغمبر اسالم در 
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ديکتاتوری مطلقه فردی، در  و استثمار انسان از انسان، در سطح سياسی  نظام

سطح ايدئولوژيک عقايد عقب افتاده و خرافی غير قابل قبول، و در سطح 

از . اخالقی زشت ترين اخالقيات و سنن موجود را بر جامعه بشری مسلط کنند

  .  اينرو، چاره ای جز بکار بردن زور و فريب نداشته اند

  مرگ محمد

  و اختالف ميان اصحاب وي 

نه تنها شورش و ارتداد کل قلمرو اسالمی را در بر ميگيرد،  با مرگ محمد،

 بلکه در خود مدينه نيز روحيه ها پائين رفته، با رسيدن اخبار مربوط به شورش

برای همين، بالفاصله پس ار دفن . ها دامنه تزلزل ميان مسلمانان باال ميگيرد

ديد به قطع دست و عمر به ميان مسلمانان رفته با کمال شقاوت آنها را ته ،محمد

  : پا کرده ميگويد

  
بخدا پيغمبر ... کسانی از منافقان پنداشته اند پيمبر مرده، بخدا نمرده، بلکه پيش خدای خود رفته"

    ٢٢."باز ميگردد و دست و پای کسانی را که پنداشته اند پيمبر خدا مرده قطع ميکند

  
صرفا بر پايه زور اين نشان می دهد که قدرت حکومت اسالمی چقدر پوشالی و 

و بی عدالتی بوده که با مرگ محمد اين چنين سريع هوادارانش روحيه خود را 

  . باخته از خشم و انتقام مردم دچار وحشت می شوند

گفته محمد  گويد هرکس که می رود که طبری می عمر حتی تا آنجا پيش می

    . کرده او را تهديد به کشتن می ،مرده

ه ست مدارتر از عمر بوده، سعی ميکند تا مردم را بابوبکر نيز که سياحتی 

او نيز با اشاره به اينکه اگر پيغمبر خدا مرده ولی . تهديد خدا آرام سازد زوِر

 طريق، هرچند با لحن ماليمتری از که آنانرا از اين خدای او نمرده، در عين اين

 حتراز از عقب را تشويق به پايداری و ا د آناننماي کند، سعی می عمر، تهديد می
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  :ابوبکر در سخنان خود برای مسلمانان ميگويد. گرد کند
محمد جز فرستاده ای نيست که پيش از او فرستادگان در گذشته اند، آيا اگر بميرد يا کشته شود "

عقبگرد ميکنيد و هر که عقبگرد کند ضرری بخدا نمی زند و خدا سپاسداران را پاداش خواهد 

   ٢٣."داد

طی، اصحاب محمد در عين نگرانی از اوضاع و تالش تحت چنين شراي

برای آرام کردن اوضاع از رقابت با يکديگر برای چنگ انداختن بر ميراث 

  . باز نمی مانندنيز قدرت محمد 

 هم گرد" سقيفه بنى ساعده"بودند در  َخزَرجانصار که از طوايف اوس و 

سعد . ى خالفت بيعت آنند، فردى از خودشان، برا"سعد بن عباده"يند تا با آ می

بن عباده برای آنها سخنرانی ميکند که قوم محمد او را از خود راندند و اين 

انصار بودند که به او پناه داده برايش جنگيدند تا سرانجام اعراب را مطيع او 

  . ساختند و بنابراين آنها تنها کسانی هستند که شايسته خالفت و ادامه کار محمداند

گروهی از هوادارانش که ميگويند اگر مهاجرين نپذيرند به آنها سعد حتی با 

مخالفت نموده و آنرا  ،را ميدهيم" يک امير از ما و يک امير از شما"پيشنهاد 

  . نامد می" نخستين سستی"

در اين ميان ابوبكر و عمر وقتی از ادعای خالفت سعد خبردار می شوند 

کردن تالش انصار  با عجله راهى  و برای خنثی" ابو عبيدة بن جراح"بهمراه 

ابوبکر با سخنرانی خود مبنی بر اينکه خالفت بايد در ميان . آنجا مى شوند

قريش، قبيله محمد، و مهاجرين که اولين کسان در پيوستن به او بودند باقی 

يک امير از : "و آنها جواب ميدهند" چه ميخواهيد؟: "بماند، از انصار می پرسد

اميران از ما باشند و "ابوبکر پيشنهاد ميکند . باشد" شما ما و يک امير از

ما اميران می شويم و شما وزيران که با شما مشورت کنيم و "، "وزيران از شما

  ". بی رای شما کاری را به سر نبريم

 بوده،  َخزَرجکه هميشه ميان دو قبيله اوس و   رقابتی  و با  پيشنهاد،  اين  با
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يان بر آنها مسلط َخزَرجشوند که مبادا با خالفت سعد  اوسيان دچار ترديد می

شوند، همه برای بيعت با ابوبکر بسوی او روی آور می شوند، بطوريکه 

  پيچيده شده بود، زير دست   پتويی  نزديک بوده سعد بن عباده را که مريض ودر

  .  و پای خود لگد مال کنند

اقب سعد باشيد و پايمالش مر: "در اين زمان يکی از ياران وی فرياد ميزند

، آنگاه باالی سر سعد "بکشيدش که خدا او را بکشد: "و عمر ميگويد." نکنيد

سعد ريش ". ميخواستم پايمالت کنم تا بازويت در هم بشکند: "ايستاده ميگويد

بخدا اگر مويی از آن ميکندی دندان در : "گويد عمر را در دست گرفته می

با . بکر پا در ميانی کرده عمر را آرام ميکندسرانجام ابو." دهانت نميماند

: اينحال، سعد که بطور غير منتظره ای قافيه را باخته است، با خشم ميگويد

اگر نيروی برخاستن داشتم در اقطار و کوچه های مدينه چنان بانگی از من می "

 شنيديد که تو و يارانت گم شويد و ترا پيش کسانی می فرستادم که در ميان ايشان

يان او را بخانه خود َخزَرجکه  ٢٤."ع بودی نه مطاع، مرا از اينجا ببريدمطببه 

گاه نه در نماز جماعت شرکت ميکند و نه با ابوبکر  برند، و او ديگر هيچ می

   ∗.نمايد بيعت می

باين ترتيب، انصار با اين استدالل ابوبکر که جانشين محمد بايد از خاندان او 

قت کرده و چون ميان عمر و ابوبکر نيز بر سر يعنی از قريش باشد مواف

  . پيغمبری اختالفی نبوده، روی خالفت ابوبکر توافق  ميشود

با علی   جز  ما" : گويند ديگر اين بوده که بعضی از انصار می مشکلولی 

 در ضمن طلحه و زبير نيز بگفته زيادبن آليب خواستار بيعت با ". بيعت نميکنيم

                                                 
در دفاع از سعد بن عباده شمشير مي كشد و به انصار  رذنوقتي كه حباب  بن م "ضحاك بن خليفه"بروايت  -∗

وي را كه ار دستش مي افتد، برداشته  ميگويد كه به حرف عمر گوش ندهند، عمر به او حمله نموده و  شمشير
 .1349طبري، ص . پس از آن انصار و خود سعد با ابوبكر بيعت ميكنند. به سعد حمله ميكند
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تيجه، عمر به خانه على رفته، او طلحه و زبير و جمعی از در ن.  على بوده اند

اگر براى بيعت نياييد خانه را : "مهاجرين را که آنجا بوده اند تهديد کرده  ميگويد

  زبير با شمشير آشيده به طرف او ميايد آه شمشير از دستش." ميزنم  آتش

   ٢٥.و را بگيرندبيايند و ا  ميلغزد و بزمين ميافتد، و اين باعث ميشود آه پيش

وبکر نمی شود      ا اب ر   . با اينحال، علی همچنان حاضر به بيعت ب طلحه و زبي

د . نيز خواستار بيعت با علی ميباشند ام   : "تاجائيکه زبير می گوي شمشير را در ني

      ٢٦."نگذارم تا برای علی بيعت گيرم

ن را ، و اياين ها همه،  بيش از بيش، پوشالی بودن اعتقادات اطرافيان محمد

و ثروت  نبوده، زهد و جز در پی قدرت مانند اطرافيان هر ديکتاتوری  که آنها

  .  پارسائی يشان ظاهری و صرفا از روی ريا بوده، نشان می دهد

عمر روز بعد به مسجد آمده، پس از آنکه جريان گفتگو با انصار و بيعت با 

ببرد همه را دعوت  ابوبکر را برای مسلمانان نقل ميکند، بی آنکه از علی نامی

  .د و کسی با او مخالفت نميکندنماي به بيعت با ابوبکر می

او هرچند ميداند که در حال . در اين ميان ابوسفيان نيز بيکار نمی نشيند

حاضر برای او و خانواده اش هيچ شانسی برای خالفت وجود نداشته و برای 

را که از لحاظ  اين منظور بيشتر بايد صبر کند، با اينحال، خالفت علی

چرا که بزعم وی اين . خويشاوندی نزديکتر از ابوبکر باو بوده ترجيح ميدهد

بخاطر همين . امر شانس رسيدن خالفت به خانواده او را نزديکتر می کرده است

  :است که پس از بيعت انصار و مهاجرين با ابوبکر نزد علی رفته باو ميگويد

يش باشد، بخدا اگر خواهی مدينه را برضد وی از اسب و چرا اين کار در کوچکترين طايفه قر"

  ٢٧."ای ابوالحسن دست پيش آر تا با تو بيعت کنم... مرد پر کنم 

 با اينحال، بنظر ميرسد که خود علی در برابر ابوبکر و عمر شانس چندانی 



  ٣٠۶               تاريخ گفته نشدۀ اسالم                                                
_________________________________________________  

برای خالفت خود نمی بيند، بخصوص که اکنون عمر و ابوبکر با حرکت سريع 

در  ه، او و ديگران را رای جلب نظر انصار همه را غافلگير کردو بموقع خود ب

از اينرو، رقابت با آنها را کنار گذارده، . برابر يک عمل انجام شده قرار داده اند

نه تنها تقاضای ابوسفيان را رد ميکند، بلکه طلحه و زبير را نيز وادار به بيعت 

ری ما را از آن مطلع َهگری که ُزبااينحال، بر سِر مسئله دي. نمايد با ابوبکر می

  :زهری ميگويد. سازد، همچنان از بيعت با ابوبکر خودداری ميورزد می

ابوبكر آمدند و ميراث پيمبر را از او طلب آردند آه   پيش  از مرگ محمد فاطمه و عباس  پس" 

ما : گفت  از پيمبر خدا شنيدم آه: زمين فدك و سهم خيبر را مى خواستند، ابوبكر به آنها گفت

من . ارث نمى گذاريم و هر چه از ما بماند صدقه است، خاندان محمد فقط از اين مال مى خورند

     ٢٨."آارى را آه پيمبر مى آرد تغيير نمى دهم

باين ترتيب، فاطمه از ابوبکر دوری ميکند و هرگز با او در اين باب 

فوت ميکند با ماه بعد که فاطمه  در نتيجه، علی تا شش.  نمايد صحبت نمی

  : زهری ميگويد. ابوبکر بيعت نمی نمايد

نه علی بيعت کرده بود و نه هيچيک از بنی هاشم بيعت کرده بودند و چون علی ديد که مردم از "

دور وی پراکنده شدند با ابوبکر از در صلح در آمد و کس فرستاد که پيش ما بيا و هيچکس با تو 

  ٢٩."ونت وی را ميدانستنيايد که خوش نداشت عمر بيايد و خش

گويد تنها نزد علی نرود، به خانه  ابوبکر، عليرغم توصيه عمر که به او می

بنی هاشميان به نزد وی فراهم بودند، علی برخاست و "... در آنجا . رود او می

باز ماندن ما از بيعت تو از اينرو : چنانکه بايد حمد و ثنای خدا کرد آنگاه گفت

ار می کنيم يا خيری راکه خدا سوی تو رانده به ديده حسد نيست که فضل ترا انک

و از ." می نگريم، ولی ما را در اين کار حقی بود که ما را نديده گرفتيد

خويشاوندی خود با محمد و حق بنی هاشم آنقدر ميگويد که ابوبکر به گريه می 

  و وقتی علی ساکت می شود ميگويد، . افتد

 در بارة اين . دوست دارم بيشتر  خودم  را از رعايت خويشاوندان بخدا خويشاوندان پيمبر خدا "
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اموال آه ميان من و شما اختالف است نيت خير داشتم و شنيدم آه پيمبر خدا مى گفت از ما ارث 

نمى برند، هر چه به جا گذاريم صدقه است، خاندان محمد فقط از اين مال مى خورند و من در 

  ."يمبر خدا آرده باشد همان مى آنم پناه خدا هر آارى آه محمد پ

به اين ."  وعده ما و تو براى بيعت امشب باشد: "پس از آن على ميگويد 

  به يزدگرد   که است   سال  در همين. کند با ابوبکر بيعت می  نيز  علی ،ترتيب

  .پادشاهی ايران ميرسد

  قيام مردم عرب بر عليه

  اسالم و محمد 

عليه نظام ديکتاتوری اسالمی باال گرفته  با مرگ محمد دامنه شورش بر

مردم قبايلی که بزور مسلمان شده . سراسر عربستان را در خود فرو ميبرد

های تحميلی  نه تنها از پرداخت ماليات ،بودند، يکی پس از ديگری بپا خواسته

سر باز ميزنند، بلکه به نمايندگان و حکامی که محمد با رای خود بر سر آنان 

ابن هشام . د حمله ور شده آنان را از مناطق خود بيرون ميکنندگمارده بو

  :ميگويد
چون سيد، عليه السالم، وفات يافت، بال و مصيبت بر مسلمانان بزرگ شد، و جهودان سر بر "

افراشتند و ترساسان ُخّرمی کردند، و اهل نفاق ِردَّت گرفتند و عر ب خواستند که مرتد شوند، تا 

    ٣٠."ر مسلمانان، و ابوبکر را خليفه ايشان کردحق تعالی فضل کرد ب

  :طبری نيز ميگويد

. وقتى پيمبر در گذشت و اسامه برفت هر يك از قبايل همگى با بعضيشان از دين بگشتند"

مسيلمه و طليحه سر برداشتند وآارشان باال گرفت، همه مردم طى و اسد  به دور طليحه فراهم 

اشجع و بعضى ديگر از دين بگشتند و با وى بيعت آردند، به جز طايفه  َغَطفانشدند، مردم 

. طايفه جديله و آسان ديگر آه ثابت ماندند مردم هوازن مردد بودند اما زآات ندادند بجز ثقيف و

 ٣١."جمعى از بنى سليم نيز از دين گشته بودندو بيشترمردم در هر جا چنين بودند

 يام بر عليه دم و دستگاه کار بجائی ميرسد که حتی مردم مکه نيز مترصد ق
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  :اين هشام در اين مورد ميگويد. ام قبلی خود می شوندظو بازگشت به نحکومتی 

  
چون خبر وفات سيد، عليه السالم، به اهل مکه رسيد، اهل مکه خواستند که مرتد شوند و ترک "

منسوخ کنند، دين اسالم گويند و ديگر بار بت پرستی آغاز کنند و شريعت پيغمبر، عليه السالم، 

چنانکه َعّتاب بن أسيد را که از جهت پيغمبر، عليه السالم، در مکه والی بود، از اهل مکه 

   ٣٢."بترسيد و پنهان شد

  می  کار قيام بر عليه دستگاه ديکتاتوری و جور و ستم اسالمی به درجه ای

وز        د هن اری و مرگ محم ه بخاطر بيم رسد که عروة بن زبير در مورد اسامه ک

  :دينه خارج نشده بود، می گويداز م

گروه اسامه : وقتی با ابوبکر رضی اهللا عنه بيعت کردند و انصاريان به جماعت پيوستند گفت"

و چنان بود که عربان، يا همه قبيله يا گروهی از آن، از اسالم بگشته بودند و نفاق . راهی شود

دان در شب بارانی زمستان عيان شد و يهود و نصاری سر برداشتند و مسلمانان چون گوسفن

بودند که پيغمبرشان درگذشته بود و جمعشان اندک بود و دشمن فراوان بود و کسان به ابوبکر 

همه مسلمانان همينند که در سپاه اسامه بايد بروند و عربان چنانکه می دانی برضد تو سر : گفتند

   ٣٣."ه کنیبرداشته اند و روا نيست جماعت مسلمانان را از دور خويش پراکند

اسامه نيز که متوجه اوضاع شده بود، بهنگام خروج از مدينه توقف کرده به 

سوى خليفه پيمبر رو و اجازه بخواه آه با مردم باز گردم آه : "عمر ميگويد

ه دسران و بزرگان قوم همراه مند و بيم هست آه مشرآان بر خليفه و باقيمان

: که ابوبکر نيز در جواب عمر ميگويد." پيمبر و باقيمانده مسلمانان تاخت آورند

د کاری را که پيمبر نبخدا اگر در خطر سگان و گرگان باشم که مرا بدر"

  ." خواسته تغيير نمی دهم

اگر ابوبکر اصرار دارد که " آنگاه عمر توصيه انصار را که گفته بودند

يکند مطرح م" برويم از قول ما بگو که يکی سالدارتر از اسامه را ساالر ما کند

ابوبکر، . اسامه براه می افتدسرانجام گروه . که ابوبکر با آن نيز مخالفت ميکند

  :قبل از عزيمت گروه اين خطبه را برای آنان ميخواند
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خيانت مکنيد، به غنيمت دست : ای مردم بايستيد که ده چيز با شما بگويم که بخاطر گيريد"

خردسال و پير فرتوت را مکشيد، نخل نبريد  مزنيد، نامردی نکنيد، کشته را اعضاء نبريد، طفل

به کسانی بر . بز و گاو و شتر را جز برای خوردن مکشيد. و نسوزيد، درخت ميوه را نبريد

تا وقتی که به کار خودشان مشغولند با آنها . خورد ميکنيد که در صومعه ها گوشه گرفته اند 

ر را سترده اند و اطراف آنرا بجا نهاده به کسانی برميخوريد که ميان س... کاری نداشته باشيد،

به نام خدا روان . آنها را با شمشير بزنيد) از من- احتماال انسانهای آزاديخواه بدوی و کافر(اند 

  ٣٤."شويد که خدايتان از طعنه و طاعون محفوظ دارد

البته، ابوبکر فراموش ميکند که به سپاه اسامه بگويد که آدم کشی نکنيد، 

هرانشان و کودکان را از مادرانشان و پيران را از خانواده زنان را از شو

او نميگويد که اموال مردم را غارت . هايشان جدا نکنيد و به اسارت نگيريد

نکنيد، ولی توصيه ميکند که پس از غارت تا تقسيم سهم خليفه به آنها دست 

بريدن  بقيه جرم و جنايات مانند کشتن پيرمردان و کودکان، سوزاندن و. نزنيد

درختان ميوه و خرما،  غيره را نيز از آنجهت که اکنون به ضعف افتاده نهی 

، همانطور که آن زن محمد خودهمه آنها را قبال ميکند، وگرنه ما ميدانيم که 

مکی در خانه کعبه او را در مورد کشتن کودکان، و نضيريان در مورد قطع 

   . درختان نخل سرزنش کردند، انجام می داده است

   أسودترور 
بدنبال شورش اعراب بر عليه حکومت اسالمی، ماشين ترور و جنايت 

بن  أسَوداين ماشين قبل از همه به سراغ . حکومت اسالمی دوباره بكار ميافتد

قبال، در سال دهم هجرت و پس از حجة الوداع، محمد . َعنسی در يمن ميرود

موت  را َرضَح. کرده بود ماشتگان خود تقسيمحکمرانی سرزمين يمن را ميان گ

بازام را . که نجران نيز جزو آن بود ميان سه کس از افراد خود تقسيم نموده بود

عامر بن شهر را حاکم همدان کرده و  ابو موسی اشعری را . بر صنعا گماشته

  . نيز بر سر مآريب گماشته بود
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وی می  پسر بازام که پس از مرگ وی جانشين" شهربن بازام"، أسَودبا قيام 

به نجران حمله نموده  أسَودآنگاه . می افتد أسَودو صنعا بدست  ،کشته شده ،شود

 ،بزودی، عثر، شرجه، حرده، غالفقه، عدن و جند.  آنجا را نيز تصرف ميکند

محمد . عليب و عدن نيز به تصرف وی در می آيند و کارش باال ميگيرد ،حسيه

و يمن   َحضَرموتو ياران خود در نيز بهنگام حيات دائما به سران مسلمانان 

مينموده  أسَودنامه ميفرستاده و آنها را تشويق به تحريک مسلمانان و جنگ با 

از اينرو، متوسل به . ولی هيچيک جرات و قدرت مقابله با او را نداشته اند. است

 ∗ برای اين منظور، با تنی چند از ابناء. توطئه برای قتل و ترور وی می شوند

تماس  ،نداشته و همچنين زن وی که از او نفرت داشت أسَودوشی از که دل خ

  . نقشه ترور او را ميريزند ،گرفته

همانطور که گفتيم ايرانيان ساکن يمن و صنعا بودند که با يمنی ها  ،ابناء

. ازدواج کرده بودند و بهنگام سلطه ايرانيان بر يمن از کارگزاران يمن بودند

ايرانيان، به محمد که ستاره اقبالش در حال صعود  پس از شکست و عقب نشينی

در نتيجه، حکمرانی صنعا از طرف محمد به بازام و پس از . بوده می پيوندند

  . وی به پسرش منتقل ميگردد

را به " ازاد"بدست وی کشته شده و زنش  "شهر بن بازام"، أسَودبا قيام 

ت پسر عموی ازاد بنام در ضمن امور ابناء را به دس. همسری خود در می آورد

فيروز که اکنون با وی خويشاوند شده بود و به يکی ديگر از ابناء بنام داذويه 

  . دشمنی داشتند أسَوداينها، همگی با . ميدهد

که از ماموران محمد بوده و قبال نيز در "  جشيش بن ديلمی"از اينرو، 

ميرود و او را دعوت  با او مکاتبه داشته نزد ازاد أسَودمورد از ميان برداشتن 

 او   چون کس  از هيچ: "گويد ازاد موافقت کرده می. کند کاری با خود می به هم
                                                 

  . فرزندان ايرانيان بازمانده در يمن  ∗
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  ." وقتی مصمم شديد به من بگوييد تا راه کار را بشما بگويم... نفرت ندارم

ولی از روی خام . به توطئه کنندگان مشکوک ميشود أسَوددر اين ميان، 

ان چشم می پوشد، و اين امر آنان را در امر هنی ترحم بخرج داده از قتل آنذ

  . نابودی وی مصصم تر ميکند

کند و  به  خوابيده هدايت می در آن می أسَودد آنها را به خانه ای که شب ااز

گويد که چگونه برای گذشتن از نگهبانان و رساندن خود به اطاق خواب  آنها می

 أسَودخود را به اطاق  هنگام شب وقتی که جشيش از راه نقب. او نقب بزنند

باو ضربه  أسَود. از در وارد شده با او گالويز می شود أسَودميرساند، ناخواسته 

بر سر او داد ميزند که  أسَودازاد برای فريب . ای زده بر زمينش می اندازد

مگر نميگوئيد که شما ". "چرا او را ميزنی؟. پسر عمويم برای ديدن من آمده"

خجل می شود و  أسَودجوانمردی تو اينست؟ ... نسبيد؟ مردمی آزاده و واال 

  ". نميدانستم: "ميگويد

ولی فرستاده ازاد به آنها . جشيش به نزد يارانش باز گشته قصد فرار ميکنند

دوباره جشيش . را خام کرده و ميتوانند بکار خود ادامه دهند أسَودخبر ميدهد که 

شيش بقيه داستان را اينطور ج. برای عبور از نقب از يارانش جدا می شود

  :  تعريف ميکند

آجاست، چراغ مى  أسَودآنها نهادم و وارد شدم آه به بينم سر   را پيش  ومن شمشير خويش"

  آجاست و پايش  سوخت و او در ميان بسترها خفته بود آه در آن فرو رفته بود و ندانستم سرش

انيد تا بخفت و من به او اشاره آردم آه نشسته بود و انار به او مى خور  آنارش  آجاست؟ زنش

استادم و نمى دانم   اشاره آرد، و من برفتم و باالى سرش  آجاست و او به جاى سرش  سرش

با خود گفتم اگر براى برداشتن شمشير . را ديدم يا نه آه ناگهان چشم گشود و مرا ديد  تشرصو

و ... گيج بود  أسَود... خود بخواند بروم بيم هست آه آار از دست برود و آسانى را براى حفظ

  را به يكدست و ريشش  به من مى نگريست و خرخر مى آرد، با دو دست به سر او زدم و سرش

اما زن در . را پيچيدم و آوفتم و خواستم پيش يارانم بر گردم  را به دست ديگر گرفتم و گردنش



  ٣١٢               تاريخ گفته نشدۀ اسالم                                                
_________________________________________________  

گفتم بخدا او را کشتم از شرش من آويخت که خواهرتان را و خير خواهتان را رها می کنی؟ 

گفتند برگرد و سرش را جدا . آنگاه پيش دو رفيقم رفتم و ماجرا را به آنها خبر دادم. آسوده شدی

را بريدم و پيش دو   را ببستم و سرش  دهانش. صدائی نامفهوم داشت أسَود. بازگشتم. کن و بيار

بوديم و سران قوم آسوده  أسَوداز آمدن   ما چنان شديم آه پيش أسَوداز قتل   پس".   رفيقم بردم

    ٣٥ .شدند و آسان به مسلمانى باز آمدند

سه الی چهار ماه  أسَودشورش . ، اطرافيان او پراکنده می شوندأسَودبا ترور 

و با مرگ وی اندکی پس از خروج اسامه از مدينه بسوی شام  انجامدبطول می 

  .  پايان می پذيرد

  قبايل شورشي

  ان از پرداخت ماليات زكاتو امنتاع آن
، يکی از شورشهای مهم بر عليه حکومت أسَودهر چند با از پا در آمدن 

مرکزی بپايان ميرسد، با اينحال، در نقاط ديگر دامنه شورش همچنان رو به 

. گرد آمده بودند ُطَليَعهو اسد به دور  َطّیقبايل  از جمله،. افزايش می گذارد

هوازن مردد بودند و زکات نميدادند . م برداشته بودنددست از اسال َغَطفانمردم 

بخشی از بنی سليم نيز . و بجز بنی ثقيف و طايفه جديله همه مرتد شده بودند

  . دست از دين شسته بودند

به پايان رسيده بود، ولی در يمامه کار  أسَوددر مورد يمن نيز هرچند کار 

اعزام اسامه با نامه به عامالن خود  ابوبکر نيز پس از. ُمَسيَلمه  باال گرفته بود

در مناطق شورشی و کسانيکه هنوز با او مانده مرتد نشده بودند، اطالع ميدهد تا 

در واقع نيز برای حکومت مرکزی . ش در انتظار بمانندلشکرباز گشت اسامه و 

اسامه که همگی از مهاجرين و انصار بودند و  لشکرو اسالم جز سه هزار تن 

  . ر مدينه باقی مانده بودند، نيروی چندانی باقی نمانده بودکسانی که د

 مردم مرتد شده بجان مسلمانان افتاده،  ،در مناطق شورشی، در بسياری نقاط
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از دست به قتل عام و کشتار آنان زده بودند و نمايندگان و مامورين محمد را 

خشهائی از بنابراين، در مناطق ديگر نيز جز  ب. بيرون ريخته بودندهمه جا 

بعضی قبايل که هنوز، آنهم با ترديد، وفادار مانده بودند، کس ديگری باقی نمانده 

اينها هم که در گستره وسيع مناطق شورشی نيروهای پراکنده و ضعيفی  . بود

را نداشتند، دست زدن به عمل مستقل و متکی به خود توان  از اينرو بودند، و

در واقع، با مرگ . اسامه نشسته بودند بدستور ابوبکر منتظر بازگشت نيروی

محمد و شورش سراسری اعراب بر عليه وی شيرازه قدرت و دولت اسالمی در 

  . هم پاشيده و بحد اوليه خود در مدينه کاهش يافته بود

بنی "واقعه مهم ديگری که در اين زمان رخ ميدهد ورود نمايندگان طوايف 

، "يثيانَلينی "، "نانهبنی ِک"شی از مردم ، بخ"عبسبنی "، "بهعَلَثبنی "، "هرَُّم

نيز در ميان آنان بوده اند، به  ُطَليحهکه طرفداران " جياندِلُمبنی "، "ديليانبنی "

اين نمايندگان همگی از ابوبکر . مدينه برای مذاکره با ابوبکر بوده است

مردم هوازن و .  درخواست قطع پرداخت ماليات به دولت مرکزی را ميکنند

نيز از پرداخت ماليات سر ميزنند و بهمين منظور نماينده به مدينه د سا بنی

  :طبری ميگويد. ميفرستند

فرستادگان قبايل عرب که از دين گشته بودند پيش وی می آمدند که می خواستند نماز را "

    ٣٦".کات ندهند، اما ابوبکر نپذيرفتزبپذيرند اما 

يل عرب مربوط به نپرداختن بنظر ميرسد که وسيعترين جنبش در ميان قبا

قبايل اطراف مدينه نيز برای . دکات يا ماليات اسالمی به دولت مرکزی بوز

حتی در زمان حيات . همين مطالبه نمايندگان خود را نزد ابوبکر فرستاده بودند

را بر سر بنی فزاره برای " نوفل بن معاويه دئلی"محمد نيز هنگامی که او 

به او برخورد " شربه"خارجة بن حصن، در "تد، کات ميفرسزگرفتن ماليات 

 چنگ او بدر آورده به بنی فزاره پس از   را  دريافتی های  ماليات کرده و همه 
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  :مقدسی نيز باين مسئله اشاره ميکند و ميگويد. ميدهد

. همه مرتد شدند ِکندهتمام عرب جز اهل سه مسجد، مکه، مدينه، بحرين و مردمی از نخع و "

پردخت زکات سر باز زدند و بعضی منکر زکات شدند و بعضی کفر خود را منکر بعضی از 

  ٣٧."بودند اما با مسلمانان از در دشمنی در آمدند

و مهمترين   اولين  يعنی ماليات تحميلی که زکات   رسيد بنابراين، بنظر می

حتی در . بود  در شبه جزيره و ضد ديکتاتوری مطالبه جنبش ضد اسالمی 

که ابوبکر در مدينه برای جنگ با شورشيان تشکيل ميدهد، حاضرين جلسه ای 

چگونه به جنگ مردمی ميروی که : " او را مورد انتقاد قرار ميدهند و ميگويند

من : "به خدا و رسول خدا گواهی می دهند و حال آنکه پيامبر خود مى فرمود

ون اين سخن را گفتند الاله اال اهللا  و چ: مامورم آه با مردم پيكار آنم تا بگويند

و ابوبکر ." ِمگر حقى ايجاب آند ونشان و اموالشان در زينهار استديگر خ

. ميان نماز و زآات تفرقه بيندازد جنگ خواهم آرد  من با هر آس: "پاسخ ميدهد

ايتى زآات يك سال يك وريا به  - اگر از پرداخت بزغاله اىبه خدا سوگند آه 

    ٣٨."جنگ خواهم آرد سر باز زنند من با ايشان - شتر

در نتبجه، ابوبکر حاضر به اين نميشود که مسئله زکات را از نماز جدا 

او به درستی تشخيص ميدهد که کوچکترين . نموده تن به مطالبه شورشيان بدهد

عقب نشينی در برابر مخالفين، آنانرا جری تر ساخته، مقدمه عقب نشينی های 

و دولت جّرار اسالمی می ت مسلمانان دس بعدی و خارج شدن شيرازه امور از

از اينرو،  مالک مسلمان بودن را عمال از نماز به پرداخت ماليات تغيير . گردد

ميدهد و نشان ميدهد که مسئله پايه ای در جنبش محمد نه صرفا ترويج تجريدی 

در واقع . يک دين  بلکه برپائی يک دولت جديد و استقرار اتوريته آن بوده است

چه که اکنون بيش از هر چيز ديگری در معرض خطر و موضوع اصلی نيز، آن

کشمکش قرار گرفته بود، در درجه اول دولت مرکزی و قدرت آن و نه چيز 

  . ديگری بود
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ان بياوردند، ما در گذشته ديديم که اسالم چيزی نبود که مردم عرب بآن ايم

محمد نيز، هدف واقعی و اصلی . بر آنان تحميل شد بلکه به زور  شمشير

مطيع کردن عرب تحت فرمان خود و عجم  ،همانطور که خود بارها گفته بود

داستان خود ساخته خدا، و وحی و در يک کالم اسالم، . تحت فرمان عرب بود

هر جا که قبيله ای اسالم آورده بود، . تنها بهانه ای برای پيشبرد اين مقصود بود

واسته طوق اطاعت از محمد را بر اسالم آوردن آن چيزی جز اين نبود که ناخ

بنابراين، استقرار قدرت دولتی و ديکتاتوری مطلقه آن . گردن خود انداخته بود

بدون آن نه اسالم معنايی ميداد و نه  . همه منظور و هدف اسالم و خود آن بود

هردو طرف با درک عملی اين موضوع بود که  بر . چيزی  از آن باقی ميماند

سمبل عملی اين تبعيت بود به مشاجره و رو در اولين که سر ماليات زکات 

وی، : "گفته بود" سعيد بن مسّيب"در همين رابطه بود که . روئی پرداخته بودند

  ." يعنی ابوبکر، از همه شان در کار دين آگاهتر و درست رای تر بود

  رد مطالبه شورشيان

  و حمله آنان به مدينه 

شورش و  دامنه  زکات،  طع مالياتبا رد درخواست شورشيان در امر ق

جنگ به مدينه نيز ميرسد، و قبايل درخواست کننده که در اطراف مدينه مستقر 

زيدبن . بودند، پس از رد درخواستشان تصميم ميگيرند که به مدينه حمله کنند

  : اسلم مى گويد

خبر دادند آه در  رفتند و به آنها  فرستادگان قبايل از دين گشته اطراف مدينه سوى قوم خويش"

   ٣٩."نيست  و آنها را به انديشه حمله به مدينه انداختند  مدينه چندان آس

هاى مدينه  را بر سر گذرگاه" عبداهللا  بن مسعود"طلحه و زبير و  ،ابوبكر

  :مى گذارد و مسلمانان مدينه را در مسجد آماده نگاه داشته به آنها ميگويد

 فرستادگانشان ديده اند آه جماعت شما آم است، معلوم نيست  مردم اطراف به آفر گراييده اند و"
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اين . از يك روز فاصله ندارد  شبانه حمله مى آنند يا روز آه نزديكترين طايفه مرتد تا اينجا بيش

  قوم اميد داشتنند آه شرطشان را بپذيريم و با آنها صلح آنيم آه نپذيرفتيم و ردشان آرديم؛ پس

  ٤٠."آماده باشيد

می ور ز ميگذرد تا اينکه شورشيان شبانگاه به سوى مدينه حمله سه رو

سپس ابوبکر با نيروی شتر سوار . مانند می "ذى حسى"در ند و گروهى شو

در ابتدا، شورشيان با يک حيله جنگی که در آن . شتابد آنها می کمکخود به 

لو مشکهای پر باد به ريسمان بسته بودند که آنرا با پای خويش بزدند و ج"

سپاه ابوبکر را بی آنکه کسی از آن کشته " شتران راندندند و شتران رم کردند

که خود جزو شورشيان بوده " عبداهللا ليثی. "شود تا درون مدينه فراری ميدهند

  :سرايد همين مناسبت اين شعر را در وصف پيروزی شورشيان میه ب

  تا پيغمبر ميان ما بود اطاعت وی کرديم،

  بوبکر چکاره است،ای بندگان خدا ا

  آيا وقتی او درگذشت، ابوبکر وارث وی شد؟

  .بخدا اين تحمل ناپذير است

  چرا تقاضای فرستادگان ما را نپذيرفتيد،

  و از عواقب رد آن بيم نکرديد؟

  آنجه فرستادگان ما می خواستند و پذيرفته نشد

  ٤١."برای من چون خرما شيرين و بلکه شيرين تر از خرماست

ز عقب نشينی به مدينه خود را تجديد سازمان نموده تمام شب ابوبکر، پس ا

را صرف تدارک حمله متقابل ميکند و در پايان شب روانه جنگ مجدد با 

اينبار، بر آنها چيره شده تا ذوالقصه آنان را به عقب می . شورشيان می شود

اين  .اين اولين پيروزی مسلمانان بر مرتدين و شورشيان در عربستان بود. نشاند

چرا که در اثر کشتاری که شورشيان از . پيروزی روحيه مسلمانان را باال ميبرد

  . مسلمانان در قبايل خود کرده بودند، روحيه آنها  بشدت پائين آمده بود

 را ريخته بودند و   و خونشان  بودند  تاخته چنان بود که بنی ذبيان و عبس به مسلمانان خويش "
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نين کرده بودند، جنگ ابوبکر مايه عزت مسلمانان شد و قسم خورد که از قبايل مجاور آنها نيز چ

مشرکان بسيار کس می کشد و از هر قبيله که مسلمانان را کشته اند معادل مسلمانان مقتول و 

   ٤٢."بيشتر، کشتار ميکند

اين کشتار و برادر کشی خونين که محمد آغازگر آن بود و اکنون ميرفت تا 

همانطور که قبال گفته شد، تا کنون در سرزمين عربستان در به اوج خود برسد، 

نظام بدوی، در سرتاسر جهان بسيار صلح طلب . ميان قبايل بدوی سابقه نداشت

جانشينانی که برای . تر، دمکراتيک تر، و متمدن تر از جانشينان وحشی آن بود

وبگر از ميان بردن اين دمکراسی که الزمه برقراری نظام ديکتاتوری و سرک

. آنان بود، چاره ای جز براه انداختن کشتارها و برادر کشی های خونين نداشتند

برای همين، هر جا که انسان . اين حمام خون قبال در همه جا براه افتاده بود

متمدن،  نظام وحشی و ضد بشر خود را بپا داشته بود، برای پوشاندن 

مکرات ما قبل خود را وحشيگری خود، خود را متمدن و اقوام صلح طلب و د

  . وحشی و بربر نام نهاده بود

در مورد اسالم نيز ديديم که چگونه نظام جهل و جاهليت و خرافات، نظامی 

که برای برقراری ديکتاتوری خون آشام خود، جامعه دمکرات و بدوی عرب را 

ان به خاک و خون کشيده، و بزرگترين برادر کشی و حمام خون را در ميان آن

بود، برای پوشاندن جهل و بربريت خود، آنان را به همين القاب نداخته ا هبه را

  .  منتسب کرده بود

 ،طر حمله به مدينه از ميان نميرودبا عقب نشينی شورشيان به ذوالقصه، خ

. با اخبار بيشتری که از شورش مردم در ساير نقاط ميرسد باال ميگيردبلکه 

  :مقدسی ميگويد

فرزندان و . ، بسياری يافت]ارتداد[ه نه از گرايش همگانی عرب به ردديهراس مسلمانان در م"

زنان را به حصارها و ميان کوهها بردند و ابوبکر با يارانش از مهاجر و انصار ، بيرون آمد و 

   ٤٣."در ذدوالقصه فرود آمدند
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 خاکباين ترتيب، حتی خود مدينه نيز برای جنايتکارانی که مردم عرب را ب

  .شدی نمجای امنی محسوب ديگر آنانرا تشنه خون خود کرده بودند، سياه نشانده 

خارجة "مورد حمله  ،در ذوالقصه، ابوبکر که نفرات کمی در اطرافش بوده

قرار گرفته فراری می شود و به  َغَطفانو قبيله " زاریيقه بدر َفَذصن بن ُحبن ِح

به کمک " عبداهللاطلحة بن "در اين زمان، . بيشه ای در آن نزديکی فرار ميکند

خارجه همان کسی بوده . ميرسد و مسلمانان بازگشته و بر خارجه فائق می شوند

زاره را از چنگ نماينده محمد در آورده ميان آنها تقسيم است که زکات بنی َف

  :خطيئه اين شعر را در باره اين جنگ و در ستايش خارجه ميگويد. ميکند

  پاه خويش را آورد،جانم فدای فرزند بدر باد روزی که س"

  - آنگاه که همه اموال ميراثی و اکتسابی مرا در حصار گرفته بودند- 

  تا محو کنند آنچه را که قريش جان خود را بر سر آن نهادند،

  ٤٤."سوارانی دلير با بازوان کشيده و بلند

هائی که در يمن قبل از آغاز شورش جمع ماليات  بزودی شتران حامل 

مسلمانان که هر لحظه خود را در معرض . می رسند ،آوری و ارسال شده بود

حمله مجدد شورشيان ميديده اند وقتی از دور نزديک شدن شتران را می بينند 

وقتی نزديک می . اما ابوبکر بشارت نيک ميدهد". خطر است"فکر ميکنند که 

  . را می آورند دّیفوان، زبرقان و َعشوند، معلوم می شود که زکات شتران َص

روز بعد اسامه نيز بعد از دو ماه و چند روز با غنايم غارتی خود باز چند 

ابوبکر، او را در مدينه بجای . اين نيز بر روحيه مسلمانان ميافزايد. ميگردد

ی به ذوالقصه، جائيکه شورشيان به آن عقب نششته بودند لشکرخود گذارده با 

ين آنها را بعنوان غنيمت می تازد و بنی ذبيان و  بنی ثعلبه را شکست داده سرزم

آنها نيز دوباره مسلمان شده، به سرزمين خود باز .  جنگی غصب ميکند

شان غنيمت جنگی است بآنها يها ولی ابوبکر تحت اين عنوان که زمين. ميگردند
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او ابرق را چراگاه اسبان مسلمانان و . اجازه اقامت در سرزمينشان را نميدهد

ولی پس از درگيری ميان . ودشان ميکندسرزمين ديگر آنان را چراگاه خ

  . ماموران مالياتی و مردم، اين چراگاه نيز بعنوان زکات غصب ميگردد

  ابوبكر 

  دست به تعرض  ميزند
ش، همانطور که در ا يکی از داليل پيروزی محمد بر قبايل عرب و مخالفين

يل بالعکس، دل. قبل ديديم، سياست تعرضی و تحرک دائمی و بالوقفه او بود

عمده شکست قريش در برابر محمد، عدم تحرک نظامی و سياسی آن، حالت 

دفاعی و سياست صبر و انتظار، و رها کردن محمد بحال خود و بی اعتنائی به 

اين سياست که بعنوان سنت محمد، از جانب او به . های او بود ترک تازی

ی وی بر بارث می رسد، در نهايت باعث پيروزی نهائ) و بعد عمر(ابوبکر 

بر اساس اين سياست، در حاليکه شورشيان . شورشيان و سرکوب آنان ميگردد

شان بر عليه مدينه و تعرض  یها وقت گذرانی کرده از يک کاسه کردن نيرو

فوری بآن غافل ميمانند، بالعکس ابوبکر، بالفاصله پس از دفع حمله به مدينه، 

بدون کوچکترين تامل، خود را  دست به حمله متقابل به آنان در ذوالقصه نموده،

  . برای تعرض گسترده بعدی آماده ميکند

البته، نبايد فراموش کرد که اعزام نيروی چند هزار نفری به شام، به نقطه 

ای تا آن حد دور، و آنهم در شرايطی که مسلمانان از نظر نيروی نظامی کامال 

ود و در معرض در مضيقه، و در دو قدمی خود زير حمله بالوقفه دشمنان خ

انقراض بودند، از نظر نظامی نهايت حماقت، و صرفا از روی تعصب به 

  . اجرای دستور قبلی محمد بود

بهرحال، ابوبکر به محض شکست شورشيان در ذوالقصه، بدون اينکه 

کوچکترين اهمالی بخرج دهد، در همانجا، نيروهای خود را به يازده بخش تقسيم 
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رچم می بندد و آنها را روانه  نقاط مختلف برای جنگ نموده، برای آنها يازده پ

مسلمانانی را که : "در ضمن به ساالر هر گروه ميگويدو  ،با شورشيان ميکند

در مسير اويند و توان جنگ دارند راهی کند و بعضيشان را برای دفاع از 

  ".  سرزمينشان به جای گذارد

رمة بن ابی جهل را نيز و عک ُطَليحهتن به جنگ  ۴۵٠٠خالدبن وليد را با 

در آن  أسَودکه  مهاجر بن ابی اميه را نيز به منطقه ای. به جنگ ُمَسيَلمه ميفرستد

قيام کرده بود اعزام داشته و باو ميگويد که ابناء يمن را بر ضد قيس بن مکشوح 

. برود  َحضَرموتدر  ِکندهو همدستان يمنی وی کمک نمايد و سپس بسوی قبيله 

ه و وديعه و ضاَعرا نيز به حمقتين نزديکی شام، به سوی قوم ُق ها بقيه گروه

حارث، به جنگ مردم دبا، مردم مهره، به سوی يمامه، به سوی بنی سليم و 

  .  مردم هوازن، به تهامه در يمن، و به بحرين گسيل ميدارد

ای نظامی، نامه هائی را نيز برای سران شورشيان در ه قبل از اعزام گروه

در اين نامه ها با کمال . ف برای اتمام حجت با آنان ارسال ميداردنقاط مختل

  :شقاوت به آنها اطالع ميدهد

هر ... من فالنى را با سپاهى از مهاجران و انصار و تابعان سوى شما فرستادم و فرمان دادم "

آرد از آنها را به چنگ   دريغ آرد، با او جنگ آند و هر آس) از فرمان پيوستن به اسالم(آه 

جز اسالم   بسوزد و بى پروا بكشد و زن و فرزند اسير آند و از هيچكس  زنده نگذارد و به آتش

دعوت اذان ... نپذيرد، هر آه اطاعت آند براى او نيك باشد وهر آه نكند خدا از او عاجز نماند

    ٤٥."يداست و چون مسلمانان اذان گفتند از آنها دست بداريد و اگر اذان نگفتند به آنها بتاز

ها بعنوان راهنمای عمل  همچنين در نامه ای که به هر يک از ساالران سپاه

ميدهد نيز ميگويد که اگر مرتدين دعوت او به بازگشت به اسالم را قبول کردند، 

ولی . دست از آنها بدارد، در حاليکه، طبق احکام قبلی مجازات مرتد مرگ بود

ک قدم بعقب، مجددا برای آنها راهی اکنون که اوضاع بر وفق مراد نبود، با ي

 ، و اين خود باز نشان ميداد که اسالم و آيه ها برای بازگشت به اسالم باز می شد
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 .و قوانين آن، چيز بهانۀ رسيدن به قدرت و حفظ  آن نبود

   طُلَيحهپيروزي خالد بر 

  و فرار وي به شام
کاشة ُعی آورد و م ُطَليحههمانطور که گفته شد خالد با سپاه خود رو بسوی 

. خود پيشاپيش می فرستد لشکرم را به عنوان طاليه قَرو ثابت بن َا نحَسبن ِم

طليعه بيرون می آيد و توسط افراد خود هر دو را ميکشد و در اينمورد اين شعر 

  :را ميسرايد

  شما می پنداريد که مردمان هيچ نيکی و سودی ندارند،

  هر که مسلمان نشود مرد نيست،

  با حمله خويش، در آن جوالن،شبی که 

  .کاشه عيمی کينه کشيدمم و ُعقَراز ابن َا

  من برای او بند شمشير را نصب کردم،

  ،"پيکار: "که سخن دليران را تکرار ميکرد

  يک روز او را در جالل و زينهار می ديدی،

  و يک روز در غير آن،

  روزی که شمشير بر گلوگاهش بود،: دو روز

  ٤٦.سايه های بلند می ديدیو روزی که او را در 

سپس خالد با سپاه خود در بزاخه فرود می آيد  و جنگی سخت ميان او و 

زاره در اين جنگ، فقط از طرف بنی َف. طليعه و قبايل شورشی بپا می شود

جنگ بطول ميکشد و . آمده بودند ُطَليحهبه کمک " هيَنَيُع"هفتصد تن به ساالری 

که در اثر ادامه جنگ نگران  ٌعَييَنه . شوند از دو طرف کسان زيادی کشته می

که مانند محمد در جنگ بدر در چادر خود به دعا  ُطَليحهشده بوده پی در پی نزد 

آمده و از او از آمدن جبرئيل و آوردن وعده  و ورد خوانی مشغول بوده می

دوباره به ميدان جنگ  ُطَليحههای منفی  پيروزی می پرسيده و خشمگين از پاسخ
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او خبر آمدن جبرئيل و آوردن آيه ای ه ب ُطَليحهتا اينکه، سرانجام، . گشته از میب

آيه مزبور که بنا به روايت راويان اسالمی، تقليدی از يکی . برای او را ميدهد

همانا ترا روزی است که آغازش : "از آيه های قران بوده از اينقرار بوده است

توست و سخنی خواهد بود که هرگزش  از آن تو نيست اما سرانجام گردش آن با

نا اميد شده به  ُطَليحهاز  ٌعَييَنه با شنيدن اين آيه، ".   فراموش نخواهی کرد

  ٤٧."ای بنی فزاره اين مرد دروغگوی است: "سپاهيان خود می گويد

 زاره، تکليف جنگ يکسره می شود و وقتی که باقیبا کنار کشيدن بنی َف

زاره نيز بهمراه زنش و به ه از او چاره جوئی ميکنند، َفآمد ُطَليحهمانده سپاه نزد 

منظور ترک صحنه جنگ سوار بر اسب شده و به پيروان خود ميگويد که آنها 

او ابتدا به شام . باين ترتيب، طليعه شکست خورده فرار ميکند. هم چنين کنند

  .ميرود و پس از مدتی به مدينه باز گشته امان ميگيرد و مسلمان می شود

و اسد پراکنده می شوند، وبا شکست  َغَطفان،  شورشيان ُطَليحهبا فرار 

شورش ، ماشين سرکوب و کشت و کشتار دولت اسالمی دوباره شروع بکار 

در حاليکه، بسياری برای حفظ جان خود دوباره به اسالم برگشته اظهار . ميکند

ورين دولت ندامت ميکنند، بسياری نيز، بخصوص آنانکه در کشتن عمال و مام

  .اسالمی دست داشته اند دستگير و به طرز فجيعی به قتل ميرسند

آه بر عليه دولت  َغَطفانهنگاميكه خالدبن وليد براى سرآوب مردم اسد و 

جمع شده بودند اعزام شده بود، ابوبكر  ُطَليحهاسالمى قيام آرده و در اطراف 

آه مايه   از قتله مسلمانان را به دست آورى بكش  هر آس"... براى او نوشته بود 

از آنها راآه از دين بگشته و مخالفت خدا آرده،   عبرت ديگران شود، و هر آس

ا آنهه از تسليم قبايل مزبور، ب  خالد نيز پس ".  و مايل باشى و صالح دانى بكش

شان بسر می برده و پس از شکست ا و قبايل هوازن و سليم که در نزديکی

آنان نيز تسليم شده بودند، دستور ميدهد تا شورشيانى را آه عمال  ُطَليحه
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آنها را به ... بيارند و چون بياوردند "حكومت اسالمى را به قتل رسانده بودند 

سوخت و   عضاء بريد و به آتشبند آرد و آسانى را آه به مسلمانان تاخته بودند ا

آنگاه،      ٤٨."سنگسار آرد و از آوه بينداخت و به چاه افكند و تيرباران آرد

خالد طی نامه ای اعمال خود را باو گزارش کرده منجمله مينويسد که چگونه 

  : ابوبکر نيز برای او مينويسد". به بدترين وضعی کشتم"شورشيان را 

نعمت آدمکشی و کشتن مخالفين به بدترين وضع (ه فزونی خير باشد نعمتی که خدا بتو داده ماي"

، در کار خويش خدا را در نظر داشته باش که خدا با پرهيزکاران و نکوکاران )از من - ممکن

، )از من -به معنی پرهيزکاری و نکوکاری که معنی قرآنی آنها هم همين است توجه کنيد(است 

وشا باش و سستی مکن و هر کس از قتل مسلمانان را ک) کنترل ديگران بزور(در کار خدا 

بدست آوردی بکش که مايه عبرت ديگران شود، و هر کس از آنها را که از دين بگشته و 

   ٤٩."مخالفت خدا کرده، و مايل باشی و صالح دانی بکش

  :ابن هشام ميگويد

بعضی را بسوخت  خالد يک ماه در بزاخه بود و به جستجوی قتله مسلمانان به هر سو ميرفت،"

  ٥٠."و بعضی را با سنگ بکوفت و بعضی را از فراز کوه بينداخت

  يلمرمل  يا س ِماُ  قيام

دختر مالک بن ) سلما(رمل يا سلمی  مِّيکی ديگر از رهبران شورشيان ُا

های مسلمانان  او کسی بود که در زمان محمد، در يکی از غارتگری. بود ُحَذيَفه

. عايشه نيز او را آزاد کرده بود. به عايشه رسيده بود اسير شده و بصورت برده

نيز ابتدا نزد او باقی مانده و سپس به نزد قوم خودش رفته بود و بعد به  یسلم

انتقام از مسلمانان برعليه آنان قيام کرده بود و اکنون با باقيمانده شورشيان 

دند، از ظفر بسوی که بگرد او جمع شده بو َطّیو هوازن و سليم و اسد و  َغَطفان

اين پراکندگان به دور سلمی فراهم شدند که، : "طبری ميگويد. حوائب ميرفت

وی . همانند مادر خويش حرمت و لياقت داشت و شتر ام قرفه پيش وی بود
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بايد جنگ کنيد و يکی را ميان قوم فرستاد و آنها : کسان را ترغيب کرد و گفت

پاه او با سپاه خالد روبرو می شود، هنگاميکه س." را به جنگ خالد دعوت کرد

  :طبری ميگويد. جنگی سخت ميان آنان درگير می شود

هنگام جنگ سلمی بر شتر مادر خويش ايستاده بود و مانند وی حرمت و عزت داشت، می "

در اين . و اين به سبب حرمت وی بود. هرکه شتر او را رم دهد صد شتر جايزه دارد: گفتند

نابود شد و بسيار کس از طايفه کاهل " غنم"و " هار به"و " خاسی"يفه ها از طا جنگ خاندان

گروهی از سواران اسالم به دور شتر فراهم آمدند و آنرا پی کردند و . جنگ سخت بود. کشته شد

خبر فيروزی اين جنگ بيست روز پِس قره به مدينه . بکشتند و يکصد مرد به دور شتر کشته شد

  ٥١ ."رسيد

ها، مقاومت توده های واقعی مردم بر عليه  ها و جنگ اين نوع مقاومت

رهبران اين جنبش ها کسانی بودند که مانند ام . ديکتاتوری سياه اسالمی بود

رمل از ميان مردم برخاسته بودند و از اينرو در کنار آنان تا آخرين قطره خون 

ا اين رهبران، و جنبش هائی که تحت رهبری خود داشتند، ب. خود ميجنگيدند

ه، ُمَسيَلمه و سجاح که ادعای پيامبری حيَل، ُطأسَودرهبران خرافی و شيادی مانند 

داشته و مانند خود محمد قصد فريب مردم و حکمرانی بر آنها را داشتند، از 

ضعف اساسی اين جنبش ها و رهبران آنها اين . زمين تا آسمان متفاوت بودند

اندازشان قادر به اتحاد فوری و  بود که پراکنده بوده بخاطر محدود بودن چشم

  .  وسيع در ميان خود نبودند

مسلمانان و بخصوص ابوبکر در   ديگر  وحشيگری های از جمله جنايات و 

در مدينه " يلبد ياِلياس بن َعإ"ها يکی بآتش انداختن و سوزاندن  طی اين جنگ

انی از او اياس که از بنی سليم بود نزد ابوبکر می آيد و با ادعای مسلم. بود

ولی پس از . درخواست مرکب و سالح برای جنگ با مرتدين و شورشيان ميکند

در جواء مقام ميگيرد و نجبة "گرفتن مرکب و سالح بر عليه مسلمانان برخاسته 

بن ابی الميثاء از بنی شريد را مامور حمله به مسلمانان طايفه سليم و عامر و 
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در جنگی که . ا به جنگ او ميفرستدابوبکر، طريفة بن حاجز ر. هوازن ميکند

ياس فراری و سپس دستگير شده به مدينه إميان آين دو در ميگيرد، نجبه کشته و 

تا در نمازگاه مدينه هيزم بسيار آماده "ابوبکر نيز دستور ميدهد . آورده می شود

  ٥٢."کردند و آتشی افروختند و او را دست و پا بسته در آتش انداختند

  شكست سجاح

  ار وي به شامو فر

و اسد و بنی سليم و  َغَطفانو قبايل  ُطَليحهخالد، پس از تمام کردن کار 

در آنجا، سجاح و ُمَسيَلمه با ادعای .  هوازن، بسوی يمامه، حرکت ميکند

غِلب بود و طوايف ربيعه را نيز با سجاح از قبيله بنی تَِ. پيغمبری قيام کرده بودند

ه گری بيرون آمده به او پيوسته بودند و ب ز مسيحیيل نيز اَذطايفه ُه. خود داشت

  . اين ترتيب کارش باال گرفته بود

، از جمله "يرهَومالک بن ُن"و " وکيع بن مالک"پس از مرگ محمد، 

عامالنی که محمد پس از روی آوری يمن و يمامه به وی، بر سر بنی حنظله 

ر طايفه رباب  به سجاح در، عامل محمد بر سقان بن َببِرِز"نهاده بود، و بعدا 

در ميانه راه .  آنگاه سجاح با سپاه  خود بسوی مدينه حرکت ميکند. می پيوندند

که بگرد " مروبنی َع"و مردم " اوس بن خزيمه هجيمی"هنگام گذشتن از نباج  

سجاح نيز .  سجاح جمع شده بودند ناگهان به وی حمله نموده از او اسير ميگيرند

ن اسيران خود تعهد ميکند که ديگر از منطقه آنان عبور پس از مذاکره و گرفت

ننمايد و چون مالک و وکيع نيز از او جدا شده بودند، از حمله به مدينه منصرف 

  . شده با سپاه خود قصد بنی حنيفه در يمامه را ميکند

و می ترسد که اگر با سجاح درگير   می شود  ُمَسيَلمه که از قصد او بيمناک

" شرحبيل بن حسنه با قبايل اطراف بر سرزمين حجر تسلط ثمامه و"شود 

. مييابند، به قصد دوستی برای او هديه فرستاده با او به مذاکره می نشيند



  ٣٢۶               تاريخ گفته نشدۀ اسالم                                                
_________________________________________________  

در . های ارسالی ابوبکر برای جنگ با ُمَسيَلمه بوده است شرحبيل يکی از گروه

  :رد و بدل می شود!! اين مذاکره، گفتگوی زير ميان دو پيغمبر

نصف زمين از ماست، اگر قريش عدالت کرده بود يک نيمه زمين از آن وی بود،  - مه ُمَسيَل

 .اينک خدا نيمه ای را که قريش نخواست به تو داد که اگر قريش خواسته بود از آن وی می شد

 .نصف را کسی رد ميکند که ستمگر باشد، نصف را به سپاهی ده که بدان راغب است -سجاح 

هر که اطاعت آورد، شنيد، و چون در خير طمع بست او را اميد داد و پيوسته خدا از  - ُمَسيَلمه 

خدايتان ديد و عطا داد و از بيم رها کرد که به روز جزا نجاتتان . کارش به خوشی فراهم آمد

آنها که شب به پا . دهد و زنده کند، درودهای گروه نيکان، نه تيره روزان و بدکاران، بر ما باد

  . ز روزه دارند برای پروردگار بزرگتان که پروردگار ابرها و بارانها استخيزند و به رو

وقتی ديدم که صورتهاشان نيک بود و چهره هاشان صفا داشت و دستهاشان نرم بود،  - سجاح

نه با زنان در آميزيد و نه شراب نوشيد که شما مردان نيکيد که يک روز روزه داريد : گفتمشان

خدای که وقتی زندگی آيد چگونه زنده شويد و سوی پادشاه آسمان باال و روزی بگشاييد، تسبيح 

رويد، که اگر دانه خردلی باشد شاهدی بر آن به پا خيزد که مکنون سينه ها را بداند، و بسيار 

   .کسان در اين باره حسد برند

اما . آنگاه، ُمَسيَلمه متعهد می شود که نيمی از محصول سال آتی يمامه را برای وی بفرستد

ُمَسيَلمه ميگويد، کسانی را بگذار  که حاصل . سجاح ميخواهد که سهم سال بعد را از پيش بدهد

آنگاه ُمَسيَلمه برفت و يک نيمه را . را برای تو فراهم آورند و اينک يک نيمه را بگير و برو

بياورد که سجاح بر گرفت و سوی جزيره رفت و هذيل و عقه و زياد را به جا گذاشت که 

   ٥٣.باقيمانده را بگيرند

تحت تاثير  تمامی شبه جزيره عربستان در اينجا، مالحظه ميگردد که چگونه

پيروزی های اوليه محمد به روش های خرافی و رياکارانه او آلوده گشته و 

  . بوده است خود اواعمال و رفتار اين پيغمبران جديد مشابه و بتقليد از و کارها، 

از محمد   دزدانه عا ميکنند که آيه های آنان تقليدی راويان مسلمان، اغلب اد

. اگر منظورشان تقليد در شکل است که چه اهميتی ميتواند داشته باشد. بوده است

ولی اگر منظور آنان تقليد در محتوا ميباشد که تمام عقايد و ايه های محمد نيز از 
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نيز در گذشته ما . نظر محتوا تقليدی از پيغمبران يهود و مسيحيت بوده است

نشان داديم که همه اين باصطالح پيغمبران، نه تنها در ايده های خود که چيزی 

جز دفاع از مردساالری و نظام مبتنی بر مالکيت خصوصی نبوده مشترک بوده 

اند و در نتيجه هدف واحدی را دنبال ميکرده اند، بلکه از نظر روش يعنی 

برای فريب مردم و پيشبرد مقاصد  او متوسل  شدن به خدا و آوردن آيه از جانب

مثال، . نموده اند شخصی و سياسی خود نيز کامال بطور مشابهی عمل می

هنگاميکه سجاح قصد جنگ با ُمَسيَلمه را ميکند، پيروان او مانند مسلمانان که با 

کشی های محمد مخالفت ميکنند، از در مخالفت با وی  لشکرجنگ بدر و بعضی 

مردم يمامه نيروی بسيار دارند و کار ُمَسيَلمه باال گرفته "ويند، در می آيند و ميگ

ولی او نيز مانند محمد برای ساکت نمودن آنها، وحی خدا و امر او به ." است

  : رفتن به يمامه را بهانه ميکند و اين آيه را برای آنان می آورد

و از آن پس مالمتی به  سوی يمامه روی کنيد، و چون کبوتر بال گشاييد که غزايی قاطع است"

    ٥٤."شما نرسد

گ بدر، از رفتن به جالب است که در اينجا نيز سجاح مانند محمد در جن

بنابراين، او نيز ميتواند . رو سفيد بيرون آمده منتفع می شود جنگ ُمَسيَلمه

به خود موفقيت خود در گرفتن نيمی از حاصل يمامه را بپای مستظهر بودن 

بگذارد، که بطور قطع هم اينکار را  اشلت ادعای پيغمبری پشتيبانی خدا و اصا

 بنابراين، اگر سجاح نيز از درايت، فرصت طلبی، پشتکار و. کرده است

ی های تاريخی و مناسِب فرصت از مانند او بيرحمی  محمد بر خوردار بود، و

، با يکی دو پيروزی ديگر، هوادارنش را بطور قطع معتقد بهره مند می شد نيز

های بعدی، بجای محمد  به پيغمبر برگزيده  پيغمبری خود نموده، با پيروزی  به

  .                       خدا در عربستان تبديل می شد

  ، َطّی  و و اسد و هوازن  َغَطفاندر اين زمان، خالدبن وليد پس از پايان کار 
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امه که برای انجام ماموريت بعدی خود، و احتماال به ابتکار خود، وارد يم

عکرمه و شرحبيل نيز در دسته های جداگانه برای جنگ با ُمَسيَلمه  به آنجا 

راويان اسالمی در يک کالم ميگويند که با آمدن وليد . اعزام شده بودند، می شود

ولی هيچ توضيحی دراين مورد و . به يمامه ياران سجاح پراکنده می شوند

دن ياران سجاح، عاملين قبلی محمد بهرحال، با پراکنده ش. چگونگی امر نميدهند

در عامل طايفه رباب،  و وکيع و سماعه که پس از قان بن َببِردر منطقه مانند ِز

. مرگ محمد به سجاح پيوسته بودند تغيير جهت داده به خالد روی می آوردند

  . ولی مالک که در بطاء بوده است تا آمدن خالد دو دل ميماند

ولی . م بنی يرموع برای دفاع جمع می شوندبا آمدن خالد به بطاء، مرد

وقتی خالد وارد می شود طبق . مالک آنانرا منصرف ساخته پراکنده می سازد

وقتی بجائی فرود آمديد اذان گوئيد و اقامه نماز "دستور ابوبکر که گفته بود 

و . آگر مردم آنجا نيز اذان گفتند و اقامه نماز گفتند، از آنها دست بداريد. گوئيد

بسوزيد و به طرق ديگر نابود   اگر نگفتند به آنها حمله آنيد و بكشيد و به آتش

مالک و اطرافيانش نيز در جواب اعالم مسلمانی . ، همين کار را ميکنند."آنيد

کرده، اسلحه هايشان را زمين گذارده با آنها نماز می کنند، با اينحال، خالد مالک 

  . را با کسانش گرفته گردن ميزند

روايت اينست که خالد، از آنجهت مالک را ميکشد که دلباخته زن زيبای يک 

بهانه خالد اين . او می شود و برای همين در پی بهانه ای او را بقتل ميرساند

بوده که پس از آنکه مالک و کسانش با مسلمانان نماز ميگزارد، روزی خالد او 

  :عر را گفته ایرا احظار نموده و باو ميگويد آيا تو نيستی که اين ش

  پيش از آنکه سپاه ابوبکر فرا رسند مرا شراب دهيد،

  ٥٥.شايد مرگها نزديک شده اند و ما آگاه نيستيم

  اگر صاحب شما خود اين سخن را از زبان : "مالک انکار ميکند و ميگويد
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پيامبر خدا را صاحب ما ميدانی و : "خالد ميگويد". من شنيده بود مرا نمی کشت

آنگاه مالک اشاره به زنش ميکند و ". ؟ گردنش را بزنيدصاحب تو نيست

  ٥٦."ای خالد، اين زن است که باعث کشتن من می شود: "ميگويد

برای همين وقتی که خالد برای توضيح به مدينه احضار می شود، عمر که 

ريا می کنی؟ يک مرد مسلمان را کشتی "در کنار ابوبکر بوده به خالد ميگويد، 

  ".  ترا سنگسار می کنمو بر زنش جستی، 

او پس از گردن زدن مالک و . البته، جنايات خالد به همينجا ختم نمی شود

نزديکانش دستور ميدهد تا از سر آنان اجاقی بسازند و  در آن آتش بپا کرده سر 

  .سويری شرح ماجرا را اينطور ميدهد. آنها را بسوزانند

شت و مردم سپاه خالد با سر آشتگان اجاق ساختند يره از همه آشتگان بيشتر موى داَومالك بن ُن"

  آسيب ديد مگر سر مالك آه ديگ پخته شد اما سر وى از آتش  و پوست همه سرها از آتش

محفوظ داشته   موى آه داشت و موى انبوه پوست سر وى را از حرارت آتش  از بس نسوخت

  ٥٧".بود

ز ابوبکر ميخواهد عمر ا. بهرحال، سر و صدای اين جنايت به مدينه ميرسد

ابوبکر که . که خالد را بتالفی کاری که کرده قصاص و يا حداقل برکنار کند

من ! نه عمر : "هرگز اعمال سپاهيان خود را قصاص نمی کرد باو ميگويد

  ".  شمشيری را که خداوند بروی کافران کشيده در نيام نميکنم

 منظورشانميدانند، اينکه مسلمانان عمر را در اجرای عدالت فردی سختگير 

عدالتی که در آن کشتن بيمورد هزاران هزار انسان آزاده . چنين عدالتی است

ولی نا مسلمان جرم نيست و بی مجازات ميماند،  ولی کشتن بيمورد يک مسلمان 

عدالت عمر نيز مانند عدالت ابوبکر و علی و . نهايت بی عدالتی است) مالک(

  . ستحتی خود محمد از اين نوع بوده ا

  چرا . عدالت مسخره نيز اجرا نمی شود  همين  بااينحال، در مورد خالد حتی
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ها و زياده روی های  که شمشير خون ريز وی که بخاطر همين خود سری

های معصوم و سرکوب شده عرب رعب و هراس  وحشيانه اش در دل انسان

ابوبکر،  .می انداخته، برای اسالم و فتوحات بعدی آن ارزش زيادی داشته است

فقط حاضر می شود که خالد را توبيخ کند، آنهم نه بخاطر جنايت هولناکی که 

مرتکب شده بود، بلکه بواسطه اينکه در ميان اعراب زن گرفتن بهنگام جنگ 

  . زشت بود و خالد اينکار را در مورد زن مالک انجام داده بود

  شكست مسيلَمه
بر عليه شورشيان، عکرمه و  سرکوبگر خود ابوبکر هنگام ارسال نيروهای

بدنبال وی شرحبيل را برای جنگ با ُمَسيَلمه به يمامه ميفرستد، و به خالد نيز 

دستور ميدهد که پس از پايان کار سجاح، به آنان پيوسته کار ُمَسيَلمه را تمام 

اما عکرمه برای آنکه بر ديگران پيشدستی کند و کار ُمَسيَلمه را خود تمام . کنند

ابوبکر .  عجله کرده به تنهائی به جنگ با ُمَسيَلمه رفته و شکست ميخورد نمايد،

از شرحبيل ميخواهد که بدون آنکه دست به عملی بزند در انتظار بازگشت خالد 

خالد که برای پاسخگوئی در مورد قتل مالک سپاه خود را در . از مدينه بماند

پس از پايان کار به نزد  بطاء گذارده و به تنهائی به مدينه رفته بوده است،

سپاهيان خود باز ميگردد، و منتظر ميماند تا سپاه ديگری از انصار و مهاجرين  

در اين ميان، شرحبيل . از مدينه به بطاء آمده از آنجا همگی راهی تمامه  شوند

 ۴٠نيز مانند عکرمه بدون آنکه منتظر خالد شود به تنهائی به جنگ ُمَسيَلمه که 

نگی از مردم بنی حنيفه را در اختيار داشته است ميرود، و از او هزار نيروی ج

از اينرو ابوبکر، سپاه ديگری به فرماندهی سليط به کمک . شکست می خورد

باين ترتيب، سومين جنگ ميان مسلمانان و ُمَسيَلمه آغاز می . خالد می فرستد

ُمَسيَلمه به . وندآماده کارزار می ش و  هر دو سپاه در عقربا اردو می زنند . شود

                                                           :جنگجويان بنی حنيفه می گويد
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اگر امروز هزيمت شويد، زنان به اسيری . روزغيرت و حميت است بنی حنيفه اکنون ای"

و بی عقد با آنها در آميزند، برای حفظ کسان خويش بجنگيد و زنان خود را مصون روند

  ٥٨."داريد

  
جنگی که به . سخت و خونين ميان دو طرف آغاز می شود یآنگاه جنگ

، بطوريکه از "در اسالم جنگی دشوارتر از آن نبود"عقيده  راويان اسالمی، 

دو هزار و دويست تن کشته ميشوند و بيشتر آنها که ماندند مجروح "مسلمانان 

   ٥٩".ته شدکه رايت دار مسلمانان بودکش -شدند و زيد بن الخطاب

در اين جنگ بارها طرفين به هزيمت رفته دوباره بر طرف ديگر چيره 

حتی يکبار جنگجويان بنی حنيفه چنان مسلمانان را به هزيمت انداختند که . شدند

. تا چادر خالد بن وليد فرمانده آنان پيشروی کرده و حتی وارد چادر وی شدند

     د و بنی حنيفيان قصد زن اوبطوريکه، خالد مجبور به فرار از چادر خود ش

را که در چادر بود کردند و تنها به توصيه مجاعه، يکی از ساالران  "تميم مُِّا"

از اينکار منصرف می  ،بنی حنيفه که اسير و در چادر خالد زندانی بوده است

  . شوند

سرانجام نوبت پيشروی مسلمانان ميشود که تا باغ محل سکونت ُمَسيَلمه پيش 

در اين باغ که باغ . وفق به گذشتن از ديوار و بازکردن درب آن ميشوندرفته م

مرگ معروف می شود، ُمَسيَلمه با کسانی که دور او را گرفته بودند بشدت 

طبری، به . مقاومت می کنند، بطوريکه کسان زيادی در اين باغ کشته می شوند

  د و منجمله اين باغ را نبر  ميدان ير، رقم کل کشته شدگان در َمنقل از عبيد بن ُع

  و مجروحين مسلمانان بيش از  تلفات  او   از نقل   ده هزار نفر ذکر ميکند که به

  . باديه نشينان بوده است

سرانجام، با کشته شدن ُمَسيَلمه با ذوبين وحشی، غالم نيرومندی که در جنگ 

نهائی به  احد حمزه عموی محمد را نيز از پای در آورده بود، بنی حنيفيان بطور

او مردی کوچک اندام و بينی فرو . هزيمت رفته و مسلمانان پيروز می شوند
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رفته بود و در مورد وی، قبل و پس از مرگش اشعار له و عليه چندی گفته 

  :  از جمله مردی از بنی حنيفه در مرثيه او چنين ميسرايد. بودند
  

  !دريغ از تو ای ابوثمامه 

  ،"امهشم"دريغ از تو، ای دو رکِن 

  چه مايه آيات که از تو در ميان ايشان هست،

   ٦٠.و به مانند خورشيد، از ميان ابر، می تابد

  :ثمامة بن مالک نيز در آغاز پيغمبری وی اين شعر را گفته بوده است
  برگرد و ستيزه مکن،! ای ُمَسيَلمه

  که تو را در اين کار شرکتی نيست،

  تو در کار وحی بر خداوند دروغ بستی،

  ست تو، خواست احمقان است،خوا

  تو را در آسمان هيچ صعود گاهی نيست،

  ٦١.و در زمين آرامگاهی
بنی حنيفه های   پس از شکست بنی حنيفه، خالد کسانی را به نزديکی قلعه

آنگاه، .  آنچه که يافتند بگيرند و بياوردند" مال و زن و بچه"فرستد تا از  می

  . قصد خود قلعه ها را ميکنند

  بخدا : "يکی از سران بنی حنيفه که اسير خالد بوده است، باو ميگويدمجاعه، 

 بارهمردم شتابجو به مقابله شما آمده اند و قلعه ها پر از مرد جنگی است بيا تا در

  ." باقيماندگان با تو صلح کنم

خالد قبول ميکند و قرار بر اين می شود که خالد همه طال و نقره ها و نيمی      

و سالح و مرکب و يک باغ و مزرعه از هر ده و بانتخاب خود، از اسيران 

  .  بگيرد و ساکنان قلعه ها مسلمان شده امان بگيرند

خالد به مجاعه سه روز فرصت ميدهد که بر سر شرايط صلح با اهالی قالع 

در قلعه ها که جز زن و فرزند و پيران و واماندگان قوم نبوده اند، . صحبت کند

ای : "ير با مجاعه بشدت مخالفت ميکند و به ساکنين قلعه ميگويدَمة بن ُعَمَلَس
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برای حفظ کسان خود بجنگيد و صلح نکنيد که قلعه استوار ! مردم بنی حنيفه 

: ميگويد َسَلَمهمجاعه در مخالفت با ." است و آذوقه بسيار و زمستان در پيش

ا پذيرفته اند تو مردی شومی و از اينکه من حريف را فريب داده ام و صلح ر"

مغرور شده ای، مگر کسی از شما مانده که مايه خير باشد و دفاع تواند کرد؟ 

مردم از مجاعه ." من اين کار را کردم تا چنانکه ُمَسيَلمه گفته است نابود نشويد

آنوقت مجاعه به زنان . پيروی ميکنند و حاضر به قبول شرايط صلح می شوند

را بشکل مردان در آوريد، و مسلح شويد و  ميگويد که برای فريب خالد، خود

صلح مرا نپذيرفتند و "باالی قلعه ها برويد و خود نزد خالد بازگشته ميگويد که 

بعضی از آنها بخالف رای من باالی قلعه ها رفته اند و کار انها به من مربوط 

 خالد به باالی قلعه ها". اگر ميخواهی کاری کن که قوم را راضی کنم... نيست 

مسلح را می بيند و چون تلفات زيادی داده از جنگ " مردان"نگاه ميکند و انبوه 

خسته شده است و تازه نميدانسته که اگر جنگ ادامه يابد چه خواهد شد و می 

خواسته که پيروز بازگردد، قبول ميکند و حاضر می شود از يک چهارم ديگر 

واقعا هم تن دادن به . بگيرداز اسيران بگذرد و فقط يک چهارم آنان را باسارت 

چرا که در . جنگی ديگر برای مسلمانان هم دشوار و هم خطرناک بوده است

تن از ساکنين مدينه و ششصد تن از مهاجران و تابعان جز  ٣۶٠جنگ قبلی فقط 

. اهل مدينه کشته شده بودند و تازه به دشواری بر بنی حنيفه پيروز شده بودند

وقتی ساکنان قلعه ها که . د دوباره تن به سازش دهدباين ترتيب، ناچار می شو

مرا : "زن و کودک و پيرمردان بوده اند بيرون می آيند، خالد به مجاعه ميگويد

قوم منند، جز اين چه می توانستم : "و مجاعه جواب ميدهد." فريب دادی

   ٦٢."کرد

 اگر خدای عز و وجل"در اين زمان دستوری از ابوبکر به خالد ميرسد که 

ولی اين پس از قرارداد ". وی را بر بنی حنيفه ظفر داد همه ذکور بالغ را بکشد

صلح بود و خالد نميتواند دستور جنايتکارانه ابوبکر را در قتل عام مردان و 
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نفری را که در اطراف  ۵٠٠از اينرو، . پسران بنی حنيفه  بمرحله عمل در آورد

د صلح نمی شدند، بعنوان اسير و  که مشمول قراردا - قلعه ها دستگير کرده بود

  . برای بستن دهان ابوبکر به مدينه ميفرستد

وقتی مردم بنی . داستان اعجاب انگيز بنی حنيفه به همينجا ختم نمی شود

حنيفه برای اعالم بيزاری از گذشته و بيعت با خالد به اردوگاه وی می آيند، 

ا صلح مجاعه مخالفت ميکرد  همان کس که خواستار ادامه مقاومت بود و ب َسَلَمه

در باره حاجت خويش و "از او می خواهد که از خالد برای او اجازه بگيرد که 

اين بود که هنگام صحبت با خالد  َسَلَمهقصد . بگويد" نيکخواهی او با وی سخن

. او را بانتقام مردم بنی حنيفه که بناحق سرکوب و اسير شده بودند بقتل برساند

که شمشيری بهمراه خود داشته نزديک می آيد  َسَلَمهاما وقتی . هدخالد اجازه ميد

و مجاعه " اين کيست که می ايد؟: "که قصد خود را انجام دهد، خالد سؤال ميکند

آنگاه خالد . ميگويد اين همان است که با تو سخن گفتم و باو اجازه ورود دادی

رند مردم بنی حنيفه با وقتی او را ميب." او را از پيش من بيرون کنيد"ميگويد 

جستجو و يافتن شمشيری که نزد خود پنهان داشته به قصد وی که ميتوانسته به 

نابودی آنها منجر گردد پی برده بشدت او را سرزنش و در قلعه  ببند ميکنند و 

شبانه بند باز ميکند و از قلعه  َسَلَمهولی . مانع اطالع خالد از آن می شوند

نگهبانان با ديدن او فرياد . خالد وارد اردوگاه وی می شودميگريزد و برای قتل 

ميکنند و مردم قلعه که متوجه فرار او می شوند او را دنبال کرده در باغی 

که با شمشير به کسان حمله برد و با سنگ او را بزدند و شمشير به "ميگيرند 

   ٦٣".گلوی خويش کشيد که رگهايش ببريد و در چاهی افتاد و بمرد

ان ديگر اين بود که پس از تسليم مردم بنی حنيفه، خالد به مجاعه داست

مرا . آرام باش: "و مجاعه پاسخ ميدهد." دختر خويش را بزنی بمن بده: "ميگويد

علت اين بود که زن گرفتن ." و خودت را پيش ابوبکر به زحمت خواهی انداخت

کبار اين رسم را بهنگام جنگ نزد اعراب زشت بود و ديديم که خالد قبال نيز ي



  ٣٣۵               تاريخ گفته نشدۀ اسالم                                                
_________________________________________________  

: بهرحال، خالد به مجاعه ميگويد. زير پا گذارده و ابوبکر او را توبيخ کرده بود

که مجاعه بناچار تسليم می ." ای مرد می گويم دخترت را به زنی به من ده"

به : "وقتی خبر به ابوبکر ميرسد نامه ای بدين شرح برای او مينويسد. شود

و فراغت داری و با زنان همخوابه می شوی و مرگ من ای پسِر مادر خالد که ت

رو به روی خيمه تو خون يک هزار و دويست مرد مسلمان ريخته که هنوز 

بخدا اين کار چپ دست : "وقتی خالد نامه را می خواند ميگويد." خشک نشده

   ٦٤ .منظورش عمر بن خطاب بود." است

 سركوب بحرين و عمان

  
شورش زده از مسلمانی روی بر  با مرگ محمد مردم بحرين نيز دست به

قبيله عبدالقيس، با تالش مسلمانان به اسالم باز ميگردد، ولی بنی .  ميگردانند

تا آنکه، ابوبکر عالء بن . يماندبکر در ارتداد و مخالفت با اسالم باقی م

هنگاميکه عالء به . می را با سپاهی برای سرکوب مردم بحرين ميفرستدضَرَالَح

. عبدالقيس را که مسلمان بودند به جنگ شورشيان ميفرستد هجر ميرسد مردم

نزديک به يکماه ميان آنها جنگ و زد و خورد بوده، تا اينکه شبی که شورشيان 

. همگی مست بوده اند مسلمانان بر سر آنان ميريزند و همگی را بقتل ميرسانند

همه را از  عالء به دارين حمله کرده. بسياری نيز فرار کرده به دارين ميروند

سهم سوار از غنايم شش . "بين ميبرد و زن و فرزندان آنها را به اسارت ميگيرد

باين ترتيب، بحرين نيز مجددا تحت   ٦٥.می شود" هزار و سهم پياده دوهزار

  . کنترل مسلمانان در می آيد

مامور سرکوب شورش عمان که در سال . آنگاه نوبت به عمان ميرسد

رهبر مرتدين و شورشيان در . مه بوده استکَرگيرد َعدوازدهم هجرت انجام مي

دعوی وی چون "ملقب به ذوالتاج بوده است که " لقيط بن مالک ازدی"عمان 

او نيز پس از مرگ محمد مرتد شده، جيفر و عباد از . است" دعوی پيمبران بوده
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سران و شاهان سابق عمان را که زمان محمد مسلمان شده بودند، به عقب رانده 

  . طور کامل بر عمان تسلط می يابدب

و عرفجه را از مدينه عازم سرکوب شورش عمان و مهره  يَفهَذُحابوبکر نيز 

ميکند و به عکرمه نيز که از ُمَسيَلمه بخاطر شتاب در جنگ با وی شکست 

و  ُحَذيَفه، عکرمه و "دبا"لقيط در .  خورده بود، دستور پيوستن به آنها را ميدهد

اردو " صحار"ر و عباد نيز در يَفدر نزديکی عمان، و َج عرفجه در رجام

جنگ در دبا، شهر و .  ميزنند و جنگ سختی ميان آنها و ذوالتاج آغاز ميگردد

در ابتدا، ذوالتاج کم مانده است که بر مسلمانان . بازار بزرگ ناحيه در ميگيرد

برای  پيروز شود، ولی با رسيدن نيروهای کمکی از بنی ناجيه و عبدالقيس

مسلمانان آنها را . مسلمانان، از آنها شکست خورده مجبور به فرار می شود

  . تعقيب نموده بسياريشان را بقتل ميرسانند

راويان مسلمان ميگويند که در اين جنگ ده هزار تن از شورشيان کشته می 

شوند و زن و کودک آنها اسير شده پس از جدا کردن سهم خمس و ارسال آن به 

شتر بوده  ٨٠٠خمس غنائم بتنهائی .  قيه ميان مسلمانان تقسيم می شودمدينه ب

  . است و همه بازار دبا نيز غارت شده به غنيمت ميرود

در آنجا ميان دو گروه شورشی، . جد می شودآنگاه عکرمه عازم مهره در َن 

مصبح "يکی در جيدون و نضدون برهبری شخريت، و ديگری در نجد برهبری 

سر کسب برتری رقابت بوده است که اين به نفع مسلمانان تمام ، بر "محاربی

به جنگ  با او را بسوی خود جلب نموده ،شده ميتوانند يکی از آنها، شخريب

جنگی که ميان آنان درگير می شود بگفته مورخين از جنگ . ندروديگری ب

 ۀاز جمل. اری کشته و اسير می شوندعمان نيز سخت تر بوده است و در آن بسي

  . ها دو هزار اسب بوده است غنيمت
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  مردم يمن مجددا قيام ميكنند

پس از مرگ وی، مردم . نسی در يمن قبل از مرگ محمد بودَعَال أسَود قيام

. قيام ميکنند "قيس بن عبد يغوث بن مكشوح"بار برهبری  يمن برای بار دوم،اين

محمد دوباره  قيس قبال يکبار مرتد و بعد مسلمان می شود و اکنون پس از مرگ

مخالفان وی بيشتر ابناء، متحدين ايرانی و قبلی محمد . می افرازد علم طغيان بر

. برهبری داذويه و فيروز، و جشيش، يکی از عوامل سابق محمد در يمن بودند

قيس بالفاصله پس کشتن داذويه با همکاری . بودند أسَودها همان قاتالن  اين

ام کرده بسرعت شهر صنعا را بتصرف خود در مردم که از اسالم متنفر بودند قي

از سوی . نيز باو می پيوندند أسَودبا تصرف صنعا، باقيمانده سواران . می آورد

ديگر، فيروز که ابوبکر او را ساالر نيروهای هوادار خود ميکند، پس از آنکه 

از توطئه قيس برای قتل خود و جشيش جان سالم بدر ميبرد، بکمک نيروهای 

دولت مرکزی و قبايل عقيل و عک که به کمک وی می آيند، در برابر هوادار 

می شود، قيس را  در گيرآرائی ميکند و در جنگی که ميان آندو  صفقيس 

در اينزمان، عکرمه با نيروی خود از عمان به  يمن آمده، و در . شکست ميدهد

و بن مِرَع"نتيجه، قيس   به منطقه ميان صنعا و نجران عقب نشينی کرده به نزد 

  .، و به اين ترتيب شورش او ناکام می ماندميرود" بِرَک عدیَم

باين ترتيب، قيام مردم عرب بر عليه جور و ظللم حکومت اسالمی بطور 

همانطور که ديديم در واقع تمام شبه جزيره . خونينی سرکوب می شود

 عربستان، هر جا که زير کنترل حکومت اسالمی بود، بر عليه آن دست به

علت آن بود که اشراف قريش پس از سازش با محمد . شورش ميزنند، بجز مکه

خود به جمع سردمداران حکومت مرکزی پيوسته و در منافع آن بيش از همه 

    شريک شده بودند و از صورت مخالفين درجه اول دولت اسالمی به طرفداران 

. راف مکه مخالف آنمردم مکه خواهان قيام بودند، ولی اش. آن تبديل شده بودند
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برای همين، وقتی در مکه، بدنبال مرگ محمد مردم آماده قيام ميشوند و َعّتاب 

سيد که از طرف محمد والی مکه شده بود از ترس خود را مخفی ميکند، اين أبن 

يکی از سران قريش است که در برابر مردم ايستاده با جديت " مروُسهيل بن َع"

البته، کل اشرافيت قريش نيز با سکوت خود از  ٦٦.ندآنها را از اينکار منع ميک

  . وی حمايت نموده و مانع اينکار می شوند

بهرحال، بجز مکه جائی نيست که مردم دست به شورش و قيام نزنند و 

همانطور که ديديم در بعضی نقاط مردم حتی دوبار دست به شورش برعليه 

ها، ديگر  ا سرکوب شورشطبيعتا نبايد فکر کرد که ب. حکومت مرکزی ميزنند

زيرا، اگر انگيزه شورش وجود ديکتاتوری مطلقه . قيام و شورشی رخ نميدهد

ها نه تنها  در مدينه و ظلم و جور دولت اسالمی بوده است، با سرکوب شورش

اين ديکتاتوری از ميان نميرود، بلکه برعکس پابرجاتر شده و در نتيجه ظلم و 

  . جور آن افزايش ميابد

هجری   ١٢و  ١١  سالهای  های با سرکوب خونينی که از شورش البته،

گيرند، برای مدتی از  های خود نتيجه ای نمی بعمل می آيد، مردم که از قيام

بر زمينه اين نااميدی است که . سرنگونی حکومت اسالمی نا اميد می شوند

حکومت مرکزی قادر می شود که حاکميت جبارانه خود را برای مدتی، تا 

ها، باز  با اينحال، پس از سرکوبی اين شورش. های بعدی، برقرار کند آرامینا

هم در اينجا و آنجا، بخاطر ذات جابرانه و زورگويانه حکومت مرکزی و 

  . هائی درگير می شود ها و قيام اجحافات ماموران دولتی، شورش

ها، شورش مردم بنی عمرو بن معاويه در رياض بوده  يکی از اين شورش

که در اثر زورگوئی و اجحاف بيش از اندازه عامل دولت اسالمی بر  است

. در جمع آوری ماليات زکات در می گيرد" بيد بياضیزياد بن َل"  َحضَرموت

 کنند و از دادن ماليات خوداری می ورزند،  قيام می  بنی معاويه  مردم  وقتی که
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  . پيوندند نيز به آنها می  َحضَرموتگروهی از مردم سکاسک، سکون و 

مردم به شورشيان نگران می شوند، قبل از آنکه مسلمانان که از روی آوری 

جمعيت شورشيان بيشتر شود به آنها که با زن و فرزندان خود از روی ناچاری 

های خود جمع شده بودند حمله کرده، هر چه از آنها را  در صحرا و بدور آتش

ولی هنگامی . به اسارت ميگيرند که ميتوانند می کشند و زن و فرزندانشان را

بنی الحارث بن "و ) ِکندهساالر بنی (که زياد همراه اسرا از ميان اردوگاه اشعت 

ای اشعت : "گذشتند، به استغاثه زنان بنی معاويه که فرياد ميزده اند می" معاويه

به هيجان آمده ." خاله هايت را ميبرند، خاله هايت را می برند! ای اشعت ! 

، ِکندهدر نتيجه اشعت ناچار می شود بهمراه مردم بنی . ا نجات ميدهندزنان ر

هايی از مردم سکاسک و قبايل اطراف قيام  بنی حارث، بنی عمرو، و گروه

که از قبل آنجا را  ∗يرَجقيام کنندگان دوباره شکست می خورند و اينبار به ُن. ندنک

. کرده بدفاع ميپردازند آماده کرده بودند پناه برده خود را در قلعه  محصور

کرمه، مهاجر و زياد از سه نيروهای سرکوبگر مسلمان نيز به فرماندهی َع

. طرف آنها را محاصره کرده، همه راهها منجمله راه آذوقه را بر آنان می بندند

می " مردم دهکده های بنی هند را تا برهوت"آنگاه، به اطراف حمله نموده 

" مردم مخا و طوايف ديگر را"ل ميفرستند که کشند، و گروهی را نيز به ساح

ها خبردار می شوند و  شورشيان که در حصار بودند از اين قتل عام. می کشند

  :ميگويند

مرگ از اين وضع بهتر است، پيشانی ها را بتراشيد که گويا خويش را بخداوند واگذاشته ايد و "

  ٦٧."ان نصرتتان دهداو نعمتتان داده و قرين نعمت اوييد شايد بر اين ستمگر

باين ترتيب، جنگجويان شورشی پيشانی های خود را می تراشند و پيمان 

روز بعد . نهاده تعهد ميکنند که از عرصه نگريزند و تا پای جان مقاومت نمايند
                                                 

  محلی در َحضَرموت  ∗
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از حصار بيرون آمده جنگ سختی ميان آنان و نيروهای سياه شرارت آغاز 

ير َجهای ُن نگی سخت شد و در راهير جَجدر اطراف ُن: "طبری ميگويد. ميشود

ولی اشعت و باقيمانده شورشيان که در قلعه بوده اند همچنان ." کشتار بسيار شد

تا اينکه اشعت که در اثر رسيدن نيروهای کمکی . به مقاومت خود ادامه ميدهند

بی وقفه برای مسلمانان اميد خود را از دست ميدهد، دست به خيانت زده با 

رای جان خود و اقوامش، درهای قلعه را بروی محاصره گرفتن ضمانت ب

  :ابو اسحاق ميگويد. کنندگان باز ميکند

وقتی در گشوده شد مسلمانان به درون حمله بردند و هر چه مرد جنگی آنجا بود کشتند، همه را "

دست بسته گردن زدند، در نجير و خندق يکهزار زن به شمار آمد و بر غنيمت و اسيران نگهبان 

  ٦٨ ."ماشنتد و کثير بن صلت نير از آنجمله بودگ

هائی بود که مانند  بنابراين، دولت اسالمی بر پايه چنين جنايات و سرکوب

های طبقاتی توانست قدرت خود را بر سر مردم عرب بر پا  همه اولين دولت

اين داليل و شواهد بروشنی نشان ميدهند که اسالم هيچگاه، و هرگز، . کند

اين مذهب، از آنجا که قرار . ه از روی ميل و رغبت پذيرفته شودمذهبی نبود ک

بود اولين دولت سرکوبگر طبقاتی در عربستان غربی و مرکزی را بر سر 

قدرت بنشاند، از همان ابتدا مورد کينه و نفرت اعراب بود وتنها بياری شمشير 

ميل های خونين بر عليه مردم بود که توانست خود را بر آنها تح و سرکوب

  . نمايد

، آخرين جنايت دولت اسالمی و َحضَرموتبا اين وجود، سرکوب مردم 

مهاجر، يکی از فرماندهان سه گانه سرکوب کننده . عامالن خون آشام آن نبود

، بزودی، وقتی دو زن آوازه خوان فراری به چنگش می  ِکندهشورشيان بنی 

جو کرده بود با بيرحمی افتند، يکی از آنها را که در آوازهای خود محمد را ه

ابوبکر که از اين قضيه . های پيشين او را ميکند دست او را می برد و دندان

مطلع ميگردد برای آموزش او به اجرای عدالت اسالمی که مجازات باالتری را 
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برای زن بی نوا طلب ميکرده، برايش مينويسد که قطع کردن اعضای بدن ويژه 

چون حد اهانت به پيمبران "و را ميريختی بايد خون ا. مجازات قصاص است

    ٦٩."مانند حدود ديگر نيست و هر مسلمانی چنين کند مرتد است

در ضمن در همين سال، سال يازدهم هجرت، ابوبکر که در همه ايام خالفت 

خود امر قضاوت را بعهده داشت، برای اولين بار آنرا به متحد خون آشام خود 

   .مر بن خطاب محول می سازدُع

   
  ها احتراز از شركت در جنگ  

  و شكل گيري تدريجي بوروكراسي دولتي

ابوبکر پس از آنکه خالد کار يمامه را تمام ميکند، در محرم سال دوازدهم 

باو دستور حرکت به سوی عراق را که جزو ايران و امپراطوری ساسانی بوده 

ود نيز دستور در ضمن به عياض بن غنم که مابين حجاز و نباج ب. ميدهد ،است

ابوبکر در نامه خود به آنها . حرکت و پيوستن به خالد در محل مذکور را ميدهد

می نويسد که تنها کسانی را که مايل به جنگ اند با خود ببريد و هر که مايل 

  . نيست آزاد است که بازگردد

البته، نبايد فکر کرد که اين دستور را ابوبکر از روی آزادی طلبی و 

او که . سنت قبلی اعراب بدوی در امر داوطلبانه بودن جنگ ميدهد بازگشت به

ميداند که اينبار با حريفی قوی طرف است، قصد دارد تا با اعزام نيروهای 

جالب آنست که با . مصصم برای جنگ، شانس پيروزی خود را  باال برد

 :داوطلبانه شدن جنگ آنطور که طبری ميگويد
گشتند و اطرافشان خالی شد و از ابوبکر کمک خواستند که قعقاع همه مردم مدينه و اطراف باز"

بکمک کسی ميروی که سپاهش از دو رو : بدو گفتند. بن عمرو تميمی را به کمک خالد فرستاد

   ٧٠."پراکنده شده است

  ساکنين مدينه و . توان از آن گذشت جا نکته جالبی وجود دارد که نمی در اين
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هاجرين، اين مسلمانان واقعی، همانطور که قبال اطراف آن، منجمله انصار و م

نيز گفتيم، هيچگاه بخاطر ترويج اسالم و عقيده به آن نبوده است که به جنگ 

  . ميرفته اند

انصار، در ابتدا بخاطر برقراری صلح و آرامش بود که بدنبال محمد راه 

ه جنگ نکه صلح برقرار شد، در حاليکه عده ای مايل به اداميولی هم. افتادند

و که ما اينرا در جنگ بدر و اکراه بعضی مسلمانان به شرکت در آن  - نبودند

ديديم، ولی بقيه عمدتا بخاطر غارت و غنائم جنگی بود که در آن جنگ منافقين 

  . های بعدی شرکت نمودند و جنگ

البته، مهاجرين، در ابتدا، بخاطر غارت نبود که به محمد پيوستند، زيرا در 

ولی آنان نيز پس از چشيدن طعم . غارت و غنيمتی در کار نبود آنزمان هنوز

حتی اگر ، خصوص پس از يک دوره فقر و گرسنگیبغنائم جنگی در مدينه، 

قبول هم کنيم که کسب غنائم جنگی تنها انگيزه شان در حمله به قبايل ديگر و 

 شرکت در جنگ را تشکيل نميداده، ولی مسلما بخش مهمی از آنرا در بر می

  . گرفته است

دعوا و کشمکش آنها بر سر تقسيم غنائم جنگی هوازن را که در آن حتی 

اکنون، يک دليل . محمد را بکناری رانده باعث پاره شده لباسش می شوند ديديم

مهم ديگر نيز به داليل مزبور اضافه می شود، و آن اينکه، حاال که ساکنين 

ا و آدمکشی های مکرر، بقدر ه مدينه و مسلمانان واقعی، از پی غارت گری

کافی صاحب ثروت شده اند، با اکراه خود نشان ميدهند که تمايلی به رفتن به 

مرگ را بهمراه داشته باشد  ه ممکن است بجای غنائم برای آنهاجنگ با ايران ک

  . ندارند

بی شک، اگر آنها بخاطر عقيده به اسالم و رفتن به بهشت پس از شهادت 

رفتند، دليلی نداشت که از رفتن به اين جنگ آنهم بطور دسته بود که به جنگ مي

ما در متون مورخين اسالمی و از قول آنان بسيار می . جمعی سرباز بزنند
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خوانيم که مسلمانان مشتاقانه خواستار شهادت و رفتن به بهشت بودند و حتی در 

که در  های تاريخی ولی اين نوع فاکت. اين مورد با يکديگر رقابت می کردند

آن از جنگ با ايران سر باز زده خود را کنار ميکشند، نشان ميدهد که اين ابراز 

آنان و اغراق  عالقه ها به شهادت اگر درست بوده باشد، صرفا تظاهر خوِد

  . در اين مورد بوده استاسالمی گويی مورخين و راويان 

به پيروزی ها بخاطر اطمينان آنها  بعالوه، اگر پيروزی مسلمانان در جنگ

در جنگ بخاطر ياری و قراد داشتن خدا در کنار آنها بوده، چيزی که باز 

مورخين اسالمی بسيار بر آن تاکيد ميورزند، پس باز چرا آنها بايد از جنگ با 

  . ايران وحشت داشته، سرباز بزنند

بنابراين، اگر مسلمانان، واقعا طالب شهادت و مطمئن به ياری خدا و 

بودند، و بخاطر اين بود که متهورانه می جنگيدند و پيروز  پيروزی در جنگ

می شدند، در اينصورت، دليلی وجود نداشت که از شرکت در اين جنگ امتناع 

آنکه غنيمتی جز آنکه فکر ميکردند که ممکن است در اين جنگ بدون . دورزن

  .  سرشان را نيز بر باد دهند خورده،شکست  کنند،کسب 

  در آنجا نيز، بسياری . کشی به تبوک هم ديديم لشکردر و ما اينرا در جنگ ب

از مسلمانان، چون بنا به محاسبات مادی و زمينی امکان پيروزی و بدست 

ديدند، از رفتن به جنگ امتناع کردند، و در حاليکه  آوردن غنيمت را نمی

بسياری در جنگ شرکت ننمودند، خيلی ها هم تنها زير فشار و تاثير جو موجود 

در حاليکه، چنين چيزی در مورد حمله به قبايل . ود که راهی جنگ شدندب

  .  کوچک ابدا وجود نداشت

اينها همگی نشان ميدهند که هر چند ممکن است بخش کوچکی از ياران و 

پيروان محمد وجود داشته اند که از روی جهالت و نادانی به خرافاتی مانند ياری 

ت و بهشت عقيده داشته و تحت هر خدا و پيروزی حتمی در جنگ و شهاد

ها شرکت ميکرده اند، ولی توده انصار و مهاجرين  شرايطی مؤمنانه در جنگ
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ها شرکت نموده خود را  بيشتر بخاطر غارت و غنائم جنگی بود که در جنگ

برای همين نيز، اکنون که صاحب ثروت شده بودند، . بخطر می انداخته اند

و با داوطلبانه شدن از رفتن به جنگ خودداری  ديگر تمايلی به اينکار نداشته

  . نديده اورز می

در نماز  ،بعدا خواهيم ديد که در مورد ديگری نيز، وقتی عمر بهنگام خالفت

جمعه در مدينه، مسلمانان را دعوت به رفتن به جنگ ديگری با ايران ميکند، تا 

ن به جنگ سه روز هيچکس حتی ياران نزديک محمد مانند علی نيز برای رفت

گذارند، و تنها وقتی روز چهارم، پس از نطق عمر و ابرام و  قدم پيش نمی

يد قدم بجلو گذارده داوطلب رفتن به جنگ َبابی ُع ،سرانجام ،اصرارهای وی

زير خحالت او که فردی ميشود، تازه بقيه که بيش ار هزار نفر هم نبوده اند، 

از اينرو، . به جنگ می شوندداوطلب رفتن تازه کار و نومسلمان بوده است 

وقتی عمر او را به فرماندهی سپاه برميگزيند، در مخالفت ديگران مبنی بر 

اينکه چرا يک نو مسلمان تازه کار را به فرماندهی سپاه بر گزيده است  چنين 

  :ميگويد
وقتى سستى . اى ياران پيامبر، شما را دعوت ميكنم و سستى مى آنيد و ديگران مى پذيرند"

    ٧١."نخستين داوطلب را ساالر شما ميكنم. ديد ديگران از شما برترندآر

ها و واقعيات مسلمی هستند که کسی نميتواند آنها را  اينها بی شک فاکت

هائی که اگر خوب در آنها نگريسته  فاکت. بسادگی انکار نموده ناديده بگيرد

بر تن تاريخ شود، بروشنی از پس پرده سنگين تحريفاتی که طی قرون متمادی 

اين تحريفات در مجموع، اين هدف را  .پوشانده شده است، با ما سخن ميگويند

دنبال ميکنند که بما بباورانند که اسالم مجموعه احکام و قوانين اخالقی و 

راهگشائی بوده است که از طريق روياوری داوطلبانه و عقيده مندانه اعراب 

  . بآن بر شبه جزيره عربستان چيره شده است

     دام ک هيچاسالم قوانين و احکام اوال، طور که نشان داديم،  در حاليکه، همان



  ٣۴۵               تاريخ گفته نشدۀ اسالم                                                
_________________________________________________  

و قبال در عربستان وجود داشته اند و از اينرو اساسا چيز جديدی  تارگی نداشته

 اتوريته دولت اسالمی قبول اسالم و ثانيا، . نبوده است که بخواهد راهگشا باشد

از طريق زور و  صرفا طلبانه نداشته وبهيچوجه از طرف مردم عرب شکل داو

، راهگشای و از اينرو های وحشتناک بر آنان تحميل شده کشتار و قتل عام

رقراری جبارترين نظام سياسی و رواج پليد ترين اخالقيات ضد چيزی جز ب

  .  ستوده انبانسانی بر جامعه بدوی عرب و نقاط ديگر تحت سلطه آن 

سلمانان واقعی و کارکشته تر، بجای شرکت در اما بهمان اندازه که اکنون، م

  های  ها و کسب غنائم بيشتر، ترجيح ميدادند در مدينه مانده و از ثروت جنگ

تازه مسلمان شده و فقير بالعکس در  خود لذت ببرند، قبايل بدوِی ۀبدست آمد

 زندگی راحت تری ای برای مايه دست اشتياق شرکت در جنگ و فراهم آوردن 

برای همين خواهيم ديد که چگونه وقتی که ساکنين مدينه از . بوده اند برای خود

رفتن به جنگ احتراز می کنند، خالد و متحدينش با جمع آوری همين نيروهای 

تازه نفس و مشتاق جنگ است که به سوی مرزهای ايران حرکت کرده به جنگ 

  :طبری ميگويد. با هرمز ميرود
ق بودند جمع آورد، قبايلی را که ميان وی وعرا... د رسيدو چون نامه ساالری عراق به خال"

دو هزار کس نيز خود وی همراه داشت و با ده . ر فراهم آمدَضربيعه و ُم زهشت هزار کس ا

پيوست و  مثنی و مذعور و سلمی و حرملههزار کس به هشت هزار سپاه اميران چهارگانه يعنی 

   ٧٢."با هيجده هزار کس با هرمز روبرو شد

  
 نابراين، می بينيم که چگونه، آنطور که در هر نظام غارتگر ديگر اتفاق میب

افتد، در حاليکه ياران و مسلمانان قديمی و اوليه محمد در سايه ثروتی که بدست 

آورده اند خانه نشين شده در جای راحت خود در مقاماتی چون امير و حاکم و 

را از جنگ بکنار می مشاور و قاضی  و مقامات ساکن دولتی ديگر، خود 

 غارت و ثروت، نيروی اصلی و جنگنده   عطش  کشند، گروه تازه رسيدگان، در

  . ارتش اسالم را تشکيل ميدهند
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بعبارت ديگر، در حاليکه مسلمانان و ياران اوليه محمد بتدريج جايگاه قديم و 

های جنگ را ترک کرده به دستگاه تازه تشکيل  مخاطره آميز خود در ميدان

ه و رو به گسترش بوروکراسی دولتی پيوسته آنرا شکل ميدهند، توده تازه شد

باين . جای آنرا در ميدان جنگ ها می گيردمسلمان شده و تشنه ثروت و قدرت، 

ترتيب است که دستگاه عريض و طويل بوروکراسی اسالمی بموازات فتح و 

آن بتدريج های غارتی بسوی  فتوحات خود در ساير نقاط و سرازير شدن ثروت

  . گسرش يافته وسيعتر می شود

خالد بن وليد  همچون در اين ميان ، سرداران جالد، جنايتکار و توانائی نيز 

بوجود می آيند که  ،های مداوم کارکشته و آبديده شده اند جنگ جريانکه در 

  . رهبری مينمايند های مهم تر و صعب تر ارتش مسلمانان را برای جنگ

  زيحمله به مناطق مر
  ايران 

ابوبکر به خالد مينويسد که پس از يکی شدن با نيروهای ديگر در ابله در  

های پارسيان در آنجا،   عراق به حيره حمله نموده پس از پراکنده کردن اردوگاه

حيره در شمال ."  در خانه پارسيان و قرارگاه قوتشان مداين به آنها حمله برند"

زديکی  انتهای شمالی خليج فارس قرار شرقی و اولين شهر مرزی عراق در ن

: خالد برای هرمز که مرزدار ايرانيان بوده از پيش نامه ميدهد که. داشته است
اما بعد، اسالم بيار تا سالم بمانی يا تسليم شو و جزيه بده و گر نه جز خويشتن کسی را مالمت "

ما زندگی را دوست مکن که با قومی سوی تو آمده ام که مرگ را چنان دوست دارند که ش

  ٧٣."داريد

هرمز برای مقابله با خالد ابتدا خود را به حفير و سپس به کاظمه ميرساند و 

مورخين اسالمی ميگويند، . در آنجا دو طرف درگير جنگی سخت می شوند

هرمز از همه ساالران اين مرز برای عربان بدتر بود و همه عربان از او "

خبيث تر از هرمز و : می زدند و ميگفتندخشمگين بودند و در خبث بدو مثل 

  همينطور، ميگويند که  نفرات سپاه وی را با زنجير بهم بسته ". کافرتر ازهرمز
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  . بودند که فرار نکنند و برای همين اين جنگ را ذات السالسل نام نهادند

در ضمن، هرمز توانسته بود خود را زودتر به محل رسانده منابع آب را در 

ولی قبل از جنگ در پشت سر مسلمانان نيز که از آب . يردتصرف خود بگ

  .  محروم بودند باران ميبارد و آنان نيز از اين کمبود رهايی می يابند

در اين جنگ خالد بر هرمز پيروز می شود و غنائم زيادی نصيب مسلمانان 

بطوريکه در اين  جنگ و جنگ بعدی سهم هر سوار از غنائم هزار . می شود

نقره جواهر "منجمله، کاله هرمز که . سهم پياده يک سوم آن ميگردددرهم و 

  .  يکصد هزار درهم ارزش داشت که ابوبکر آنرا به خالد ميدهد" نشان بود

های پارسيان به نسبت اعتباری که در ميان قوم خويش  کاله: "طبری ميگويد

می ارزيد داشتند گرانقدر بود، هر کس مقام واال داشت کالهش يکصد هزار درم 

   ٧٤."و هرمز از آن جمله بود

زنجيرهايی که سربازان به آن بسته شده بودند نيز  ،ميان غنائم ،در ضمن

وجود ميداشت که هر کدام هزار رطل وزن داشتند و جزو اموال ارسالی خمس 

  . برای  خليفه در مدينه هر کدام بار يک شتر بودند

وقتی آنرا در مدينه برای  در ميان اموال خمس يک فيل نيز وجود داشت که

راستی آنچه : "گرداندند زنان ميگفتند ديدن مردم که تاکنون فيل نديده بودند می

انسان است و ابوبکر آنرا   مصنوع  فيل  پنداشتند  که می بينيم مخلوق خداست؟ 

    ٧٥."پس فرستاد

قبل از اينکه جنگ ذات السالسل در بگيرد، از سوی اردشير، قارن با 

ولی سپاه زمانی ميرسد که ايرانيان . کمک هرمز فرستاده می شودسپاهی ب

از اينرو، باقيمانده سربازان با قارن يکی شده در مذار . شکست خورده بودند

در اين جنگ نيز ايرانيان شکست خورده . برای جنگ با خالد اردو ميزنند

در : "يدابی عثمان ميگو. باقيمانده نيروی خود را با کشتی به عقب می نشانند

تن از پارسيان کشته شد بجز آنها که غرق شدند و اگر آب  ٣٠٠٠٠جنگ مذار 
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مانع نبود همه نابود شده بودند و آنها که جان به در بردند لخت يا نيمه لخت 

  ٧٦."بودند

سپس خالد در ناحيه فرات در کنار دجله فرود می آيد و در جنگ ديگری با 

نيز که به جنگ رود معروف می شود، در اين جنگ . ايرانيان روبرو می شود

زن و فرزند جنگاوران و "خالد . غنائم باز هم بيشتری نصيب مسلمانان می شود

، و کشاورزان را که ]ميگيرد[کسانی را که به آنها کمک کرده بودند به اسارت 

در ضمن، در همه ." تعهد پرداخت خراج کرده بودند بحال خود می گذارد

های کسانی که متعهد به  های زراعتی بجز زمين مينمناطق فتح شده تمام ز

  . پرداخت خراج شده بودند ميان سپاهيان مسلمان تقسيم ميگردد

 در ضمن خالد فرماندهان خود را بسوی دو قلعه مقاوم در برابر اعراب می

فرستد که يکی از فرماندهان مزبور تمام ساکنان قلعه اولی را پس از آنکه وادار 

قلعه  ،و فرمانده ديگر نمودهوند، بقتل رسانده اموالشان را غصب به تسليم می ش

دومی را که از پيش تسليم و مسلمان شده بودند رها کرده زنی را که در راس 

  .گيرد آنان قرار داشت به زنی می

را که از مواليد سواد  "اندرزغز"اردشير پس از اطالع از کشته شدن قارن، 

و خالد در محلی  "اندرزغز"سپاه . انان ميفرستدو زاده مداين بود به جنگ مسلم

با رسيدن . دگيرمی بنام ولجه با يکديگر روبرو شده جنگی سخت ميان آنان در 

ايرانيان به هزيمت ميروند و با کمينی که خالد پشت  ،نيروهای کمکی برای خالد

سر آنها قرار داده بوده است همگی را بقتل ميرساند و خود اندرزغز نيز از 

  . شنگی جان ميدهدت

خالد در برابر سپاه خود می ايستد و ميگويد اگر وظيفه جهاد و دعوت بخدا 

 نبود، در همين سرزمين که در آن مواد خوراکی مانند خاک فراوان است می

مانديم و آنهائی را که نتوانستند در اين جنگ شرکت کنند از نداری و گرسنگی 

ر ايرانيان که کشتن يکی از پهلوانان لشد پس از کدر ضمن، خال. در می آورديم
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با وی در يک جنگ تن به تن هماوردی کرده بود، به جسد وی  تکيه داده و 

  . ميگويد غذای او را بياورند

  رود خون

در آنجا گروهی از . خالد در مسير پيشروی خود به روستای اليس ميرسد

رسيان رفته و که اقوامشان در جنگ ولجه به کمک پا) نصرانی(عربان مسيحی 

کشته شده بودند، بهمراه عربان روستای حيره جمع شده و منتظر رسيدن سپاه 

ولی جنگ ميان آنان و خالد قبل از . بهمن جاذويه از طرف اردشير ميشوند

ساکنان روستای اليس در انتظار رسيدن قوای . در ميگيرد یرسيدن قوای کمک

ام،  بعلت نرسيدن نيروی کمکی تا آخرين لحظه مقاومت ميکنند ولی سرانج

  . کمکی شکست می خورند

خدايا نذر ميكنم اگر بر آنها دست يافتم "خالد در آغاز جنگ نذر آرده بود آه 

در نتيجه، پس ." هايشان را در رودشان روان آنم  چندان از آنها بكشم آه خون

ان ات تکياز پيروزی دست به چنان جنايتی ميزند که در تاريخ اسالم با همه جنا

او دستور ميدهد آه بميان . سابقه نداشته است ،در آن شده بو تابحال دهنده ای که

را نكشيد مگر آنكه   اسير بگيريد، اسير بگيريد، هيچكس"مردم رفته جار بزنند 

  ." مقاومت آند

 باين ترتيب مردم بی گناه که بخاطر نجات جان خويش مقاومت نکرده تسليم

او نيز آسانى را .   شده  به نزد خالد آورده می شوندشده بودند، دسته دسته اسير 

 ، دسته دستهرا بر سر رودی که در نزديکی اليس بود اسراآه می کند معين 

آنگاه فردا و . زدن ادامه می يابدبطوريکه يك شب و روز گردن . ندنگردن ميز

رسند و گردن هر کس را که می يافتند ميتا به نهرين  ميروندفردا  پيش   پس

می و گردن همه را  می روندميزدند و همين قدر از سه سوی ديگر اليس پيش 

بر رود آسياها بود که : "آب رود چنان خون آلود شده بود که مغيره ميگويد. ندنز
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کس يا بيشتر بودند آرد  ١٨٠٠سه روز پياپی با آب خون آلود قوت سپاه را که 

هزار  ٧٠قتل عام بزرگ گردن گفته ميشود آه مسلمانان در اين جنايت و . کردند

  ٧٧".تن را ميزنند

بنابر روايتی ديگر گردن قربانيان را نه بر سر رود بلکه بر روی زمين 

ميزدند، و چون خون بخاطر غلظتش حرآت نميكرد، براى آنكه قسم خالد را آه 

گفته بود در صورت پيروزى از خون مردم رود روان خواهد آرد محقق کنند، 

براى همين اين قتل عام به . د تا خون چون رود روان شودآنقدر آب ميريزن

     ٧٨.رودخون معروف می شود

و اليس از توابع آن  ،امغيشيا شهری مانند حيره. آنگاه خالد به امغيشيا ميتازد

های خالد خبر داشتند، از  وقتی که به آنجا ميرسد، مردم که از جالدی. بوده است

خالد دستور ميدهد تا شهر را . شده بودندترس فرار کرده در اطراف پراکنده 

مسلمانان در بازار پر آاالى . غارت و سپس آنرا و همه توابعش را ويران کنند

شهر و توابع آن دست به چنان غارتى ميزنند آه از جنگ ذات السالسل به اين 

سهم هر سوار يکهزار "بطوريکه، . سو تاکنون اينهمه غنيمت نصيبشان نشده بود

وقتی خبر به ". رم شد به جز آنکه به جنگاوران سخت کوش دادندو نهصد د

ای گروه قريشيان شير شما به شير جست و بر او چيره : "ابوبکر رسيد، گفت

  ٧٩."شد، زنان از آوردن مردی همانند خالد عاجزند

رهسپار می عراق   مرزی   شهر  اولين  حيره  بسوى  خالد بن وليد ،آنگاه

هائی که ميان خالد و پارسيان و عاملين عرب يا  گتا کنون، همه جن. شود

ايرانيان نيز مانند هر . مسيحی آنان رخ داده بود در خارج از مرز عراق  بود

امپراطوری ديگر، در عين آنکه خود با سپاهيان خويش از مرزهای خود دفاع 

ميکرده اند، در آنسوی مرزها نيز در شعاع وسيعی اقوام ساکن و اکثرا بدوی را 

نيز زير نفوذ خود گرفته از آنها بعنوان سپری در برابر نيروهای مهاجم استفاده 
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از اينرو، مسلمانان برای رسيدن به مرزهای عراق ناچار بودند از .  دندنمو می

  .  ها از آن بگذرند اين سپر دفاعی عبور نموده از طريق يک سلسله جنگ

برای جنگ با خالد آماده  در اينموقع، آزادبه که مرزبان حيره بوده خود را

در ضمن پسرش را برای بستن فرات . ميکند و در بيرون حيره اردو ميزند

اينکار باعث می شود که کشتی های خالد که سربازان و غنائم خود . روانه ميکند

از اينرو، به محل . را بر آن سوار کرده بود به گل نشسته و از حرکت بازبمانند

  . را بر آن سوار نموده نيروهای خود را حرکت ميدهدبستن فرات حمله کرده آب 

حيره  ،خالد هنگاميکه به حيره ميرسد، آزادبه بدنبال مرگ اردشير و پسرش

بنی "، "عدسيين"، "ابيض"در نتيجه، خالد چهار قصر . را رها کرده ميرود

را که سران حيره و اطرافيانشان در آن جمع شده بودند " ابن بقيله"، و "مازن

چهار فرمانده خود  به محاصره ميگيرد، و به آنها يکروز فرصت ميدهد  توسط

  . که برای پيوستن به اسالم، جزيه يا جنگ تصميم بگيرند

خانه های مردم و ه بودند، ب امسلمانان که عاجز از تصرف قصرها و قلعه ه

و مردم بی دفاع را قتل عام  حمله بردهديرها که بيرون قصرها قرار داشتند 

کشيشان و راهبان مردم و تا اينکه ساکنان قصرها در پاسخ به اعتراض . ندميکن

ناچار متقاضی " که ای مردم قصرها شما سبب کشتن ماييد"که بانگ بر ميآورند 

وقتی که نمايندگانشان نزد خالد می آيند، خالد با مردم . مذاکره با خالد می شوند

شما چيستيد، اگر : "ميپرسدهر قصر بی حضور ديگران خلوت ميکند و از آنان 

عربيد چرا با عربان دشمنی داريد و اگر عجميد چرا با انصاف و عدالت دشمنی 

   "داريد؟

آنها نيز !! البته، منظور خالد انصاف و عدالت خودش و مسلمانان بوده است 

خالد " . ما عربانيم بعضی عربان عاربه ايم و بعضی عربان مستعربه"ميگويند 

گر شما چنين بوديد با ما مقابله نميکرديد و از کار ما بيزار ا"نيز ميگويد 
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سرانجام، وقتی که آنها شق پرداخت جزيه را انتخاب ميکنند، خالد آنها ". نبوديد

  :را مورد خطاب قرار داده ميگويد

اين بيابان رود  در گمراهی زاست و از همه عربان احمقتر آنست که  بيابانی  وای بر شما، کفر"

   ٨٠."لد به او بر خورند يکی عرب و ديگری عجم و عرب را بگذارد و از عجم راه جويدو دو ب

درهم جزيه بشرط اينکه پيمان نشکنند و  ١١٩٠٠٠آنگاه بر سر سالی    

  .مسلمانان از آنها حمايت کنند با هم عقد توافق می بندند

را زير البته، پس از مرگ ابوبکرآنان دوباره سر به طغيان نهاده قراردادها 

پا ميگذارند، و چون مسلمانان دوباره بر منطقه چيره می شوند دوباره زير بار 

. دوباره طغيان ميکنند) شکست مثنی(قراردادها رفته و با شکست مسلمانان 

وقتی دوباره مسلمانان به فرماندهی سعد منطقه را تصرف می کنند دوباره 

درهم جزيه می  ۴٠٠٠٠٠النه سا مبلغمجبور به قبول قرارداد، ولی اينبار به 

ها بی شک اين بوده است که آنها که اعراب وابسته به  علت اين طغيان. شوند

دربار ايران بوده اند در معادله قدرت هرگز تصور پيروزی مسلمانان بر 

  .ده انددا نمیخطور هم در مغر خود امپراطوری ايران را 

قانان و مردم نزد خالد آمده بدنبال تسليم مردم حيره، از مناطق اطراف نيز ده

. داوطلبانه خواستار پرداخت جزيه ميگردند ، خودبرای مصون ماندن از حمله

و مردم نواحی بين   دينار، ١٠٠٠٠ پرداخت  " قس الناطف"از جمله مردم 

  . فاليج تا هرمزگرد، پرداخت جزيه ای معادل هزار هزار دينار را متعهد ميشوند

ی پرداخت جزيه، قرار ميشود که تمام اموال و در ضمن در همه قراردادها

های خالصه  ها و اموال فراريان و زمين های متعلق به کسری و زمين زمين

  . به مسلمانان و در واقع به دولت اسالمی انتقال يابد) دولتی(

 در ضمن خالد در هر محل پادگانی از نيروهای خود را برای کنترل مردم و

  روستاها را تا جمع آوری   سران  ها نيز ذارد که آنگ جمع آوری جزيه باقی می
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  . کامل ماليات نزد خود گروگان نگاه ميدارند 

واضح است که اينها هيچيک کوچکترين شباهتی به ترويج دين و عقيده 

درميان مردمی که مايل به آن عقيده يا دين بوده باشند نداشته است، بلکه دقيقا از 

های غارتگر و تجاوزکار ديگر مانند  ه قدرتنوع کارهائی بوده است که هم

بدون استثناء با قربانيان و مردم تسليم ... ها و  ها، ايرانيان، و بعدها مغول رمی

  .  اينها همه در سال دوازدهم هجرت اتفاق ميافتند. شده به خود انجام ميداده اند

ای مطيع او آنجا را مقر خود کرده، از آنجا بر. خالد يکسال در حيره ميماند

 نيرو به اطراف حيره می ،کردن منطقه و سرکوبی و جنگ و دريافت جزيه

بدنبال آن مردم حيره نيز از وحشت نيروهای جراِر خالد، خانه و زندگی .  فرستد

خود را رها کرده به روستاها فرار ميکرده اند و از روی ناچاری به کار 

پرداخت جزيه شده در جای  بسياری نيز يا تسليم به. مزدوری مشغول ميشده اند

تسليم هائی نيز در قلعه های پراکنده  جماعت. خود مانده يا ترک بالد کرده بودند

  . کردند پيکار مینشده 

اين سوی آنرا  ،تا دجله پيشروی کرده که مسلمانان به ، ايرانيانتا اينزمان

درگير کشمکش های داخلی،  ،نداشته ، کاریتحت تسلط خود در آورده بودند

بدست پسران و پسران بدست  درباری، قتل پدرانهای پياپی  و قتلها توطئه 

  .  ديگر آشنايان و اقوام خود بودند

از جمله، پس از مرگ کسری، پسرش شيری تمام اقوام خود را که به نحوی 

به کسری نسب ميبردند، برای آنکه مبادا مدعی تاج و تخت وی شوند به قتل 

  : ميگويدطبری چنانکه . رسانده بود

پس از او و اردشير پسرش، پارسيان بر همه کسانی که نسب به بهرام گور می بردند تاختند و "

   ٨١." باشندوی همسخن  بدين جهت کس نمييافتند که اورا به شاهی بردارند و بر. خونشان ريختند

  زيرا هنوز . توانستند بيش از اين پيشروی نمايند از طرفی مسلمانان نيز نمی
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 اينها سپاه. سرشان سه سپاه پارسی در عين، انبار، و فراض موجود بود بر پشت

ی بودند که ايرانيان برای جلوگيری از پيشروی احتمالی دشمن بسوی هاي

مرزهای خود، و کمک به نيروهای عرب هوادار خود، در ميان اعراب نگه 

ميداشتند تا حرکت دشمن فرضی بسوی مرزهای خود در صورت شکست 

تا فراهم آوردن نيروهای کافی برای مقابله با  ،عرب هوادار خود رانيروهای 

های مقدماتی و مقدمه  های خالد، همگی جنگ بنابراين، درگيری. کند نمايند ،آن

از آن بيم  چيزی که ابوبکر. درگيری بزرگ بعدی با خود سپاه ايرانيان بود

رو به خالد  و از همين به خرج می داد در مورد آن احتياط بسيار داشت و

تا نظامی از پارسيان پشت سر وی هست در ديار آنها پيش "دستور داده بود 

  ."نرود

البته، همانطور که خواهيم ديد، ايرانيان، در مدتی که مسلمانان سرگرم نبرد 

فرصت کافی  وابسته به آنها بوده  و از اينطريق و با اين نيروهای بازدارنده

بجای در اختيارشان بود، رای نبرد نهائی ب نظامی  یبرای جمع آوری نيرو

های  نيروهای خود، به کشمکش مع آوری ج برای  فرصت  استفاده از اين

  .خونين داخلی مشغول بودند

خطوط نظامی  يشتِردر مقابل، خالد نيز بتوصيه ابوبکر قبل از گسترش ب

قبال . های پارسی می شود ها و سپاه رهسپار از ميان برداشتن اين اردوگاه ،خود

ياض در اينکار اکنون که ِع لیياض را مامور اينکار کرده بود، وابوبکر ِع

  . فتخود به کمکش مير ،وامانده بود، خالد برای اتمام کار

" بهرسير"در اينزمان، بهمن جاذويه و آزادبه بعنوان مقدمه سپاه پارسيان در 

ی برای شاهی به دند و خاندان کسری بتازگی فرخزاد را تا يافتن فردسر می برب

  . سروری انتخاب کرده بودند

  شيرزاد فرمانده قوای ايرانی، پس از . سوی انبار رهسپار ميشوده خالد ابتدا ب
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از در  ،اندک مقاومتی، با خالد، بشرط آنکه بتواند نيروهايش را با خود ببرد

  . صلح در می آيد و نزد بهمن جاذويه ميرود

در آنجا مهران پسر بهرام چوبين با سپاه . سپس خالد بسوی عين التمر ميرود

ی از قبايل عرب ينيروها که" عقة بن ابی عقه"و در کنار  ،در قلعه ،ايرانی خود

مهران، بجای آنکه با نيروهای خود و عقه . بودقر را در اختيار داشت، مست

د مشترکا به خالد حمله کنند، ابتدا، عقه را به مقابله با خالد ميفرستد و باو ميگوي

ولی بجای کمک به عقه وقتی وی . که در صورت نياز به کمکش خواهد آمد

شکست خورده اسير می شود با نيروهای ايرانی خود قلعه را رها کرده و عقب 

زنان  ،خالد نيز به قلعه آمده همه ساکنين قلعه را بهمراه عقه گردن زده. می نشيند

 به اسارت ،می آموخته اند که انجيلرا پسر جوانی  ۴٠و فرزندان آنان باضافه 

  . گيرد می
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  فصل چهاردهم

  بدست مسلمانان كست رم و سقوط امپراطوري ساسانيش

  

  جنگ با هراكليوس

ه از تاخت و    در سال سيزدهم هجری، ابوبکر به مدد پيروزی ها و غنائمی ک

، متوجه سوريه و فلسطين که جزو قلمرو  بودبدست آورده مرزهای ايران به  تاز

تن بود  که بصورت   ۴٨٠٠حدود مجموعۀ سپاه مسلمانان در . رم بودند می شود

ارت فلسطين،   .  دسته های جدا از هم اعزام می شوند عمرو بن عاص با وعدۀ ام

ی  ِحمص حبيل بن حسنه نيز برای امارت بن جراح و شر ةابو عبيد ، و يزيد بن اب

  . شام  راهی مرزهای رم می شوندبلقای سفيان نيز با وعدۀ امارت 

حبيل و يزيد هرکدام در راس نيروهای خود  ، شرُعَبيدهعمرو بن عاص، ابو  

اده  راه افت ان ب ا رومي گ ب رای جن ه  ،ب ب در َعرب ه )طيندر فلس(بترتي ، جابي

مسلمانان از ابوبکر تقاضای کمک . بلقا فرود می آيند ، اردن و)درجنوب دمشق(

عکرمه  .هزار نفر به کمک آنان ميفرستد نهبيشتر ميکنند و او خالد بن وليد را با 

  . حاضر می شودهزار نفری خود بعنوان نيروی ذخيره در محل  ششبا سپاه نيز 

ر وی ديگ وس، از س اری  هراکلي اطر گرفت ه بخ ز ک زانس ه ني ه در بي ايی ک

وده       ان ب ا آن داشته، مايل به درگيری با مسلمانان در شام نبوده و خواستار صلح ب

ه جنگ شده،        ر رای سردارانش مصمم ب ا است، سرانجام بنا ب ی خود در  نيروه
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به ميدان نبرد  تيودوريوس برادر خودمنطقه را جمع آوری کرده تحت فرماندهی 

تد  می رد  در ضمن  . فرس رای هر دسته از     تصميم ميگي روی  ب پاه   ني لمانان س مس

  . اعزام داردآنان  ای نبرد بافراهم و برقدرتمندی 

ابوبکر به دستور  و به وحشت می افتند ميشوندمسلمانان که از اين امر مطلع 

د  دسته های خود را تصميم ميگيرند م   . يکی کرده در يرموک گرد هم آين ا ه رميه

  .    قوصه اردو ميزنند و گرد خود خندقی ميکنندوابه همين محل در نقطه ای بنام 

ه      تن اينک ا گف يحی ب ان مس ان و راهب ه کشيش ت ک وده اس الی ب ن در ح اي

ر است " يحيت در خط ای  " مس وده ه د ت رده ان عی ميک رای يک  س يحی را ب مس

د بسيج جنگ مذهبی بر عليه مسلمانان  ن  . نماين ی در اي دان موفق نمی     ول ار چن  ک

که در اين زمان مسيحيان شام چه عرب و چه غير عرب  حقيقت اين بوده. گردند

د   ر        . مذهب يعقوبی داشته ان ه در براب ا حامی کليسای ملکايی ک در حاليکه رميه

قرار داشته   ،کرده است متهم به کفر و ارتداد می آنها را و يعقوبی ها قرار داشته

ه امپراطوری خونخوار        . ندا ردم نسبت ب وده های م از اينرو، نفرت و بيزاری ت

ه    ،بيزانس و کليسای مورد حمايت آن ر علي نه تنها آنان را نسبت به امر مبارزه ب

اوت می  ی تف اع از امپراطوری ب لمان و دف اجمين مس ار  مه ی ک وده، بلکه حت نم

   ١.کرده استمی تسهيل  نيز رادر فتوحاتشان را مهاجمين 

لِ   رمیسپاه و  نفر هزار ٣۶نان املمسسپاه   ه نق  ها با نيروی کمکی باهان بنا ب

ر   احتماال اغراق آميز مسلمانان الغ ب ی   ٩٠ ب   . ست ه اهزارتن می شد    ٧٠و بروايت

ری و انسجام      لشکر بعالوه، در حاليکه  ا از تمرکز رهب برخوردار  ی بيشتر رميه

ری   وبوده است، سپاه مسلمانان که در دسته های مختلف     وده   های  رهب ه ب جداگان

ان     ه مي اتی ک ن  اند، بخاطر تشتت و اختالف ران وجود داشته   اي ن مزيت    ،رهب از اي

د   وده ان د   . محروم ب ين خاطر خال د  بهم ه بيشتری    بن ولي ه از تجرب در امر جنگ   ک

ا   می کندمان توصيه به فرماندهان مسلبرخوردار بوده است،  بجای آنکه هر کس ب
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م              ا ه ه همگی يکی شده ب ر است ک رای خود بجنگد، بهت ه و ب نيروی خود جداگان

ا  که هر روز يکی   می کنداو پيشنهاد . بجنگند وا را بدست      از آنه دهی کل ق فرمان

ه ديگری محول سازد      را ب ه       . گيرد و روز بعد آن د ک نهاد می کن ز پيش خود وی ني

  . او فرمانده شودروز اول خود 

ود         در ضمن،   نا ب ان آش ا نحوۀ جنگ کردن رمي ه ب د ک ر آرايش   هخال ، در براب

ن  . گيرد بخود می ،آنان، آرايشی را که تا کنون اعراب نظير آنرا ندبده بودند در اي

االی سر هر دسته      ۴٠الی  ٣۶آرايش، کل سپاه به  ه  ب  ،دسته تقسيم و در حالی ک

در جناح های چپ و راست و قلب سپاه نيز، در هر سردسته ای را قرار می دهد، 

ه    دهان چهارگان ری فرمان ددی را تحت رهب ای متع ته ه دام، دس رار داده ک و  را ق

ه  ا هم دهی خود آنه ب، و ، و در می آوردرا تحت فرمان ن ترتي ه اي ين ب رای اول ب

ار لمانان در جنگ ،ب پاه مس ه س د و  ،ب دی می ده امان جدي ری نظم و س را رهب آن

قاضی  "در ضمن کسانی را نيز به سمت های   .ان يافته و متمرکزتر می کندسازم

تازان "، "عهده دار ظبط"، "قوم پاه   "و " سرپيش ا می  " قصه گوی س ه هر    ردگم ک

  .کدام وظيفۀ خاصی را در مقام خويش بعهده داشته آنرا انجام می دادند

ر جنگ  هزار تن از ياران محمد و صد تن از شرکت کنندگان د ،در اين جنگ

سوره  ،ند و هنگام جنگ بنا بر سنتی که محمد خود گذارده بوده ابدر حضور داشت

ون      . خوانند جهاد يا انفال را می ه اکن د ک ديم محم قبل از جنگ، ابوسفيان، دشمن ق

ه سمت قصه     فرماندهان قوای مسلمانان جملهدو پسرش يزيد و معاويه از و خود ب

  : گفته می ايستاده  و می بود، بر دسته ها گوی سپاه منصوب شده

دايا       " اران شرکند، خ دافعان روم و ي ا م خدا را، خدا را، شما مدافعان عرب و ياران اسالميد و آنه

  ٢".گران خويش را فيروزی بخش اين يکی از روزهای تست، خدايا عبادت

ان     ،برای جنگها  رمی. سرانجام جنگ آغاز می شود ه مي دقی ک  خود از خن

لمانان       .نمايند عبور میند کنده او مسلمانان  ع مس ه نف وده  شرايط جنگ ب . است ب
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تمرکز رهبری را برای خود   مسئله با فرماندهی خالد  اکنونعالوه بر اينکه آنها 

ردحل  دک امال ديگر ، دو عامل ه ان ه ک ز وجود دارد ک ل ني لمانان عم ع مس ه نف ب

  . می شودپيروزی آنها بر رميها  باعث ،نموده

زانس دل خوشی       اول  اينکه نيمی  ه از بي د ک ه بودن پاه رم از ارامن از افراد س

  ٣.نداشته دل به جنگ نميدادند

ا،      طوفانی  ،دوم اينکه در جريان جنگ ه در جهت خالف رميه زد ک ر ميخي  ب

ان     کوبد آنان می گرد و خاشاک بيابان را به سر و روی د آن انع دي ان  و م در جري

  . می شودجنگ 

رات بيشتر     رم شوند اين دو عامل باعث مي ا وجود نف ا ب رد     ،يه پس از يک نب

دق عقب     سخت که تا شب بطول می انجامد، ه درون خن يند بشکست خورده ب . نش

اره      ، و سپس  مانند يکماه در درون خندق باقی می آنها ده دوب رون آم دق بي از خن

  . دست بکار جنگ می شوند

هی برای در حين جنگ قاصدی از مدينه با خبر مرگ ابوبکر و حکم فرماند 

و  دهاب د ُعَبي روی       . ميرس دن ني ده ش رس پراکن وبکر را از ت رگ اب ر م د خب خال

د       ه ميده ه جنگ ادام دارد و ب ه    . مسلمانان مخفی نگه مي لمانان رو ب دا، مس در ابت

ينند     ی نش ب م ه عق ت رفت ر    . هزيم لمانان ب د مس ی بع ا ول ی ه ده  رم ره ش  ،چي

   :می گويدمان راويان مسل زطبری از قول يکی ا. فراريشان ميدهند

ل        " د، چه ته بودن م بس س به زار ک تاد ه ه هش ود ک س ب زار ک ل ه ت و چه رکان دويس ع مش جم

هزارکس را به زنجير بسته بودند که تا پای مرگ بکوشند و چهل هزار کس را با عمامه ها بسته 

د   بودند، هشتاد هزار اسب سوار بود و هشتادهزار پياده ، مسلمانان بيست و هفت  هزار کس بودن

  ٤".هزار کس شد 36و خالد با نه هزار کس بيامد که جمعشان 

ز  مچيزی که در  -اينکه اين ارقام و مسئله بستن پای سربازان ورد ايرانيان ني

ته ا       ت داش ا حقيق ز و اساس راق آمي در اغ ا چق ود، ت ی ش ه م ه،  گفت ا ن ت ي ا  س  م
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در حاليکه  ولی، بهرحال بر يک چيز ميتوان اطمينان داشت و آن اينکه ∗.نميدانيم

وده          االئی برخوردار ب يار ب ه ای بس ای مکرر از روحي ی پيروزيه مسلمانان از پ

د       باند،  ز مانن ن امپراطوری ني ه اي العکس نيروهای وابسته به رم، در شرايطی ک

های درونی و رو به اضمحالل  مکششامپراطوری ايران درگير دسته بنديها و ک

ند، و اگر بستن    بوده است، نمی توانسته اند از روحيۀ با الئی برخوردار بوده باش

ين      )؟!!با عمامهبقول راوی مسلمان البته نه ( پای سربازان وان نتيجۀ چن ز بعن ني

ر        لمانان ب روزی مس ه علت پي وان ب وضعی درست بوده باشد، آنوقت براحتی ميت

  . نيرويی فزون تر از خود در اين جنگ پی برد

ه   به خند دوباره ،رميان پس از شکست لشکر ا ب ق عقب نشينی کرده و از آنج

د رار ميکنن ود ف احل يرموک ب ه در س ال . واقوصه ک ا را دنب لمانان  آنه ی مس ول

رده  ب ک ان تعقي ه    در جري ور ک ه آنط را ک د، چ ی آورن ای در م ياری را از پ بس

ودن پاهايشان       مسلمانان می گويند، بخش مهمی از نيروهای رمی بخاطر بسته ب

ذارق اسير        . دقادر به فرار نبودن ،بهم رادر هراکليوس کشته و ت ن جنگ، ب در اي

سپاه شکست خورده وی نيز بخشی روانه بيت المقدس و بخشی روانه   . می شود

ه عَ   . دمشق می شوند ن منجمل ن عَ  از مسلمانان نيز سه هزار ت ه کشته   کَرمرو ب م

  . ر می خورد که آنرا در می آورندابوسفيان نير در ناحيه چشم تي. می شوند

  رگ ابوبكرم
ان جنگ يرموک        ديم، در جري ه دي انطور ک ی  ابوبکر، هم هشت روز  بروايت

ادی االخر سال سيزدهم،      اردهم   و بروايت ديگر در   مانده از جم  رجب سال چه

                                                       
ظاهرا در بعضـي از ايـن   ": عبدالحسين زرين كوب كه خود از محققين اسالمي است در اينمورد چنين ميگويد  ∗

در آن زمـان در يـك   . روايات در بيان كثرت سپاه بيزانس و قلت همراهان خالد بعمد تا حدي مبالغه شـده اسـت  
بامـداد اسـالم،   .:  حدي گويا هيچ يك از طرفين چنان قوايي را نمي توانسته است نگهداري يا تجيز كندجنگ سر

  . 79ص 
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الگی،  ،یهجر وت در شصت و سه س د ف ه محم ددرست در سنی ک ه می کن ، ب

د   وده است در مجم        . چنگال مرگ می افت راه ب ا تب هم ه ب اری وی ک  ١۵وع بيم

د درازا می انجام ان در . روز ب ل يهودي ه يکسال قب ود ک علت مرگ او زهری ب

د   آناننفرتی که از مسلمانان بخاطر جناياتشان بر عليه  تند  مرتکب شده بودن ، داش

رده     . به او و حارث بن کلده خورانده بودند وط ک رۀ زهر مخل آنها برنج را با حري

ود،     حارث که . نزد او  و حارث گذارده بودند ود خورده ب او نيز از برنج زهر آل

غذای زهر آلود خوردی  "ناگهان دست از خوردن برداشته و به ابوبکر گفته بود 

ن    ." که زهر يکساله است اب ب راه عت ا     أاکنون پس از يکسال بهم م ب ه او ه يد ک س

د  ه     پزشک . وی مسموم شده بود، در يک زمان دچار مرگ شده بودن او گفت ز ب ني

ود         " واهی بکن هر چه ميخ "بود  رده ب ه علت مرگ وی ب ی ب اال پ ه احتم . چرا ک

د از آن        ردن در شب سرد و تب بع وبکر را غسل ک ه، عايشه علت مرگ اب البت

  .ميدانست

ی       ور او م ر گ ردن ب ه ک رای گري انی را ب وبکر کس رگ اب س از م ه پ عايش

امه ولی زنان به گريه خود اد." بر ابوبکر گريه نکنيد" می گويدولی عمر . نشاند

د   تور ميده د دس ن ولي ام ب ه هش ر ب د و عم ه و : "ميدهن ر ابوقحان و و دخت وارد ش

يش می آر وبکر را پ نود ." خواهر اب ر را می ش ان عم ه فرم ه ک ی عايش می ول

ام    " بخانۀ من وارد مشو : "گويد ه هش د  عمر ب ه من اجازه     : "می گوي وارد شو ک

د   ر ابوَقه دخترَوم َفُأدر نتيجه هشام وارد می شود و ". ميدهم دتا باي حانه را که قاع

د او ميزن ه ب يش عمر می آورد و عمر تازيان د، پ دنبال آن. خواهر عايشه باش ، ب

وبکر عمر را    . ٥زنان ديگر نيز از اطراف قبر ابوبکر پراکنده می شوند   ی اب وقت

مردی "به جانشينی خود بر ميگزيند، کسانی باو اعتراض کرده ميگويند که عمر 

  ٦.است" ردرشتخوی و سختگي

   بامردی سفيد گون و الغر بود ":طور توصيف می کند عايشه ابوبکر را اين
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با گونۀ فرورفته و قامت منحنی که تنبانش بر تهيگاه مستقر نميشد، چهرۀ 

وانی و چشمان فرو رفته و پيشانی کوتاه داشت و رگهای دستش نمايان خاست

  . سپارندمی د محمد بگور او را نزکرده بود وصيت همانطور که ابوبکر  ٧."بود

  :عبداهللا زبير می گويد 

  ٨."نزد شانه های پيمبر نهادند و سر عمر به نزد تهيگاه ابوبکر بودبه ر را ابوبکسر "

دن  لمان ش ل از مس وبکر، قب ام ، دو زناب ان و دو زن  بن ه و ام روم ای فبيل ه

  .های اسماء و حبيبه داشت پس از مسلمان شدن بنام

ی دی وقت ۀ واق ان را اح بگفت وبکر عثم ه اب او ضک رده و ب دار ک ی گوي ه  م ک

ی قحا       : "بنويسد ن اب وبکر ب ان اب ن پيم رحيم، اي ان ال رای   ن بسم اهللا الرحم ه است ب

د عثمان که فکر . از هوش ميرود..." مسلمانان اما بعد رده است     می کن وبکر م اب

د  ه داده و مينويس ردم و د    : "... ادام ما ک ۀ ش اب را خليف ن خط ر اب ن عم ر م

ان  ." نيکخواهی شما کوشيدم در اين زمان ابوبکر بهوش آمده و وقتی از کار عثم

لمانان می شود       می کندمطلع می شود آنرا تاييد  ۀ مس . و به اين ترتيب عمر خليف

ن   "، "عبدالرحمان بن عوف "البته، ابوبکر قبال با اطرافيان خود منجمله  ان ب عثم

   .مشورت کرده بوددر اين باره " انّفَع

المی و      ه ت اس ظ دول اء و حف ی در احي ش مهم وبکر نق ديم اب ه دي انطور ک م

ریِ  در واقع، . می کندايفا آن قرار است درت و    اگر محمد با سماجت و پيگي خود ق

ايی از         ق شمشير و در دري ين دولت اسالمی در عربستان را از طري سيطرۀ اول

ان   آن شدن خون مستقر می سازد، ابوبکر نيز با قاطعيت خود از تکه پاره  در مي

ل   وگيری بعم د جل ردم پس از مرگ محم ای م وده ه الب ت ان شورش و انق طوف

تارها و خون ا کش ز آورده ب اس ی ري ائی در مقي یه ابقه ب ا  ،س ر پ را ب اره آن دوب

ازد  ر . ميس ه عم وبکر ب ۀ اب ن گفت ه در آن رياکارجاي هز آنک ه  ان ردم"کلم را  "م

  همی است که او با خالفت خود برای گذارد، گويای کار م می" مسلمانان"  بجای
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  :می گويدابوبكر در بستر مرگ به عمر . دولت سرکوبگر اسالمی انجام ميدهد

مانند آن نداشته اند  بتیديدى آه هنگام در گذشت پيمبر خدا صلى   عليه و سلم آه مردم مصي"... 

ون         . چگونه رفتارآردم  ودم زب رده ب دا سستى آ ر خ دا و پيمب ان خ ميشديم و عقوبت    اگر از فرم

      ٩..... "آشيده ميشد  ميديديم و مدينه به آتش

ر کرسی خالف تن ب ر پس از نشس ۀ عم زگفت ه در آن  ت ني ه ک ردم رياکاران م

ان راهی است    ، می کند شبيهآزادۀ عرب را به شتر سرکش ت ه  دال بر ادامه هم ک

ر         يش ميگي ردم عربستان در پ وبکر در سرکوب م د و اب او . داو نيز پس از محم

  :می گويدنيز 

کشنده بنگرد آنها را کجا می . مثال عربان چون شتر سرکش است که دنبال کشندۀ خويش ميرود"

  ١٠."کشد، اما قسم به خدای کعبه که من به راهشان می برم

  

 محاصره دمشق

از می شود   فلسطين و دمشق   راه برای فتح   ،با شکست رميها در يرموک . ب

، و بر آن حکومت ميکرد   ،همچون ميراث خود ،از قديمبخصوص دمشق که رم 

ه پس از آخرين       اهی ک روزی بجز مدت کوت ان       پي از آن ورد تاخت و ت ان م ايراني

ام   شده بودقرار گرفته و بدست خسرو پرويز ويران  ه ش  ،، همچون دروازه و قلع

ين شرايطی   . قرار داشتآنان  همواره تحت کنترل  ه دمشق پس     تحت چن است ک

وک ت  ت يرم د  از شکس ی آي لمانان در م ره مس ت محاص ق . ح روز  در  ٧٠دمش

   .قرار می گيردمحاصره 

و عقب نشينی از آن،    ِحمص  حاکمی در    گماشتن از   پس نيز   هراکليوس

يان او م ∗ِحمصکه شهر  در نزديکی دمشق، جائی ،هزار نفره ٨٠با يک نيروی 

  . ميگيردقرار است، و مسلمانان واقع بوده 

                                                       
∗ Hems 
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ز تالش    . يد کمک هراکليوس بوده اندمردم دمشق به ام ار ني هراکليوس يک ب

خود را به دمشق برساند، ولی موفق نمی   ،مسلمانان گذشته صفوفتا از  می کند

د   را     . شود و اين مردم دمشق را بيشتر نا اميد می کن د ف ه امي ا اينحال، ب رسيدن   ب

زمستان  . دزمستان و پراکنده شدن محاصره کنندگان به مقاومت خود ادامه ميدهن 

منجنيق به شهر مسلمانان بارها با . ديد نمی آيدنيز ميگذرد و تغييری در اوضاع پ

  . گيرند حمله کرده ولی نتيجه ای نمی

حتی به مردم شهر پيشنهاد تسليم و در ازاء آن تقسيم اموالشان با مسلمانان را 

د د . ميکنن ی پذيرن ردم نم ی م ت .  ول ا خالف ه ب د ک ن ولي د ب ه خال ا اينک ر از  ت عم

ی از  دۀ يک ه فرمان ع و ب وک خل گ يرم وا در جن ل ق دهی ک ایفرمان ته ه  دس

داخل شهر     ه محاصره کننده دمشق تنزل يافته بود، ب وذ ب ه نف ابتکار خود تصميم ب

  . گيرد می

ام و ملکو   ان ش ان يعقوبي تالف مي هر اخ ل ش زانس موجب دو تيدر داخ ان بي

ليم شهر      ، بطوريکه حتی يکی از اسقف هابوددستگی شده  ه منطور تس ی شهر ب

رار    د تماس برق ا خال انی ب ودهپنه ذارد  ١١نم دارهائی ميگ رار و م ا اينکه  . ق در ت

د پسر       "سطوسسطاس بن َنَن"شبی که  د فرزن ه مناسبت تول ه   خود  حاکم شهر ب ب

ل        ادهمردم شهر غذا ميد ای ماموريت خود غاف ان از محله و مردم شهر و نگهبان

وده،       دند، خالد که تنهاشده بو ع ب ان اوضاع مطل او از طريق جاسوسانش از جري

ی   ه قبل ا عده ای    ،طبق برنام ه  ب ه کمک مش   و مخفيان رده،    کب اد ک از آب  های ب

ود کنده شده خندقی که دور تا دور شهر  اروی       ،ب اب از ب وده بکمک طن ور نم عب

د داخل شهر نفوذ ه ب ،شهر باال رفته ان و محافظان   و پس   می کن  ،از کشتن دربان

  . نمايد شهر  را بروی مسلمانان باز میشرقی  وازۀدر

وده     ،نيز از طريق غلبه و جنگ ُعَبيدههمزمان ابو  ور نم از دروازۀ ديگر عب

درهای   ،با باز شدن در و ورود نيروهای مسلمان بدرون شهر. وارد شهر ميشود
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ليم می شوند     ديگر نيز توسط خود مردم باز شده ان   در نتيجه، . مردم شهر تس مي

  : بر اساس مفاد اين صلح. می شودبرقرار ردم شهر و قوای مسلمانان صلح م

يم         -١ ا تقس احبان آنه اجمين و ص ان مه راف مي هر و اط ای ش ه ه ۀ خان هم

ردم        رد و م ق ميگي اجمين تعل ه يکی از مه ميگردد، بطوريکه نيمی از هر خانه ب

و ه شهر مجب ه ای را ک وند نيمی از خان ته انر می ش ا در آن اقامت داش ه آنه د ب

  . بدهند

ار        -٢ اليانه يک دين ه پرداخت س ور ب هر سر عائله يا هر رئيس خانواده مجب

  . می شود

د  هر فرد مجبور می شود از هر جريب زمين که کشت   -٣ ان    می کن يک انب

  . گندم يا جو، هرکدام را که ميکارد، به دشمن بدهد

ردا      -۴ ان س ز مي ق ني ان دمش اهان و تابع ای ش وال و زمينه پاه ام ران س

  . مسلمانان تقسيم ميگردد

اجرای  خودنمائی و تحت عنوان جالب است که وقتی ابوبکر می ميرد، برای

د وصيت ! عدالت اسالمی اه و         می کن ه در مدت دو سال و سه م وقی را ک ه حق ک

م     بيست روز  خالفتش از بيت المال مسلمانان گرفته بود و سالی شش هزار دره

ا و  روش زمينه د، از ف ی ش لمانان    م ديون مس ا م د ت وال شخصی اش بپردازن ام

د ن  . نباش ه و اي دالت اسالمی از غصب زورگويان ين ع ی هم وال و  ول ی ام چنين

م نمی آورد     محصوالت مردم معمولی منجمله مردم بيگناه دمشق   رو ه ه اب . خم ب

افتی     د پس دادن دري از اينرو، وسواسهای دنيا گريزانه و منزه طلبانه ابوبکر مانن

د از بيت المال، بيشتر نوعی زهد نمائی رياکارانه را به ذهن متبادر هايش   می کن

  . تا عدالت جوئی خالصانه را

  آن برای يزيد بن ابوسفيان، پسر   و اطراف  شهر  ، ايندمشق  سقوط در پی 
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ذارده شده    ريش گ اجمينِ    ،ابوسفيان، يکی از بزرگترين اشراف  ق روی مه ه ني  بقي

  .دنديگر ميشو راهی فتح نقاط ،مسلمان

تح دمشق در  ا ف ان    ١۴ب ام بپاي ر ش انروائی رم ب اردهم، فرم ال چه رجب س

ن واقعيت ن   هنوز هراکليوس که  هرچند. ميرسد ذيرفتن اي وده، حاضر به پ رای   ب ب

در برخوردی که ميان  ، ولی. می کند  آن  روانه ی لشکر  باز پس گرفتن دمشق

ها با تلفات زياد شکست می   رمیه دوبار ،سپاه هراکليوس و مسلمانان رخ ميدهد

  . خوردند

  فتح

  سوريه و بيت المقدس
يده موفق می شود  بکمک خالد بن َبجنگ با روميان نيز ابو ُعديگر در جبهۀ 

هنگاميکه به  ،ولی خالد. را متصرف شود ِحمص وليد روميان را شکست داده 

خالد   .می شوند ِحمص مردم شهر خواهان صلحی نظير صلح  ،قنسرين ميرسد

 زمان عمر نظرش راجع به خالد بر در اين. می کندشهر را ويران  ،نپذيرفته

طبری علت اين تغيير نظر را چنين . می کنداو را برای اولين بار تمجيد  ،گشته

  :که عمر بهنگام غزل خالد گفته بود می گويد ،توضبح داده

زرگ می شمردن         " ا را ب ردم آنه ی م ود ول ه      عزلشان به سبب تخلف نب ا تکي ه آنه تم ب يم داش د و ب

  ١٢"کنند

 سرِ  دست به عقب نشينی ميزند و مردِم هراکليوسو قنسرين  ِحمص با فتح   

ده   ،راه را ا مان ود تنه روی خ ير پيش لمانان در مس ه مس رای آنک ا  ،ب ه آنه کسی ب

ه  . خود ميبرد هاه همرب ،نپيوندد در جريان همين عقب نشينی است که بر باالی تپ

  : می گويداين جمله معروف را  کرده سوريه رو بسوی ،ای

درود وداع آخرين که پس از اين رومی سوی تو نيايد مگر با ترس، تا ! درود بر تو اين سوريه"

  سرمولود شوم تولد يابد و ای کاش تولد نيابد که کار وی برای روميان شيرين است اما  وقتی که 
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   ١٣."انجام تلخ دارد

 ،صداقت بخرج داده  هراکليوسان در بازگويی گفته اينکه راويان مسلم البته،

  . شک کرد بطور جدیگفتۀ او را بنفع خود تغيير نداده باشند، بايد 

رای پيشرویِ   ،هراکليوس ترتيب با عقب نشينی  به اين  لمانان    راه ب آسان مس

بيت المقدس    ،اما.   می شودمنجمله فتح بيت المقدس، باز  ،شانی و فتوحات بعد

دا در   لمانان مقاومت ابت ر مس د براب اجمين  . می کن رای مه ا ب ه تنه دس ن بيت المق

م      آن، مسلمان، بلکه برای مدافعين يهودی و مسيحی   رو مه ی مقدس و از اين محل

رای دو دسته ديگر      .  ه استبود ان و ب ۀ آن برای مسلمانان از آنجهت که مکۀ اولي

  .   هبخاطر آنکه يادگار و ياد آور پيامبرانشان بود

ی     مسيح، هر چند عروج بهرحال،  در افسانه ها و داستانهای خود ساخته، ول

ا      .اتفاق افتاده بود ، و در بيت المقدس،در ناصره ز در آنج ليمان  ني معبد عظيم س

رار داشت ه  . ق ا در منطق درت آنه اِن ق دس نش ت المق رل بي ز کنت ان ني رای رمي ب

ود  ه دست خسرو        ". خاور نزديک ب ن، شهر ب يش ازي د سالی پ اه    چن ز پادش پروي

امپراطور بيزانس بدان جا  )هراکليوس( نامدار ايران ويران شده بود و بعد هرقل

ود     -آمده بود تا صليب عيسی را ه ب از پس گرفت دان شهر    -که از خسرو ايران ب ب

د ازه  ١٤"بازگردان اجمين ت ت مه ود بدس امعلوم خ ت ن ر سرنوش ون منتظ و اکن

ود  لمان ب رو .مس ه  از اين ود ک ت   ب ظ بي ظ  و    حف رداران، حف رای س دس، ب المق

اع از اوهامات       ذهبی دف رای متعصبين م ان، ب ا  گسترش قدرت غارتگرانه آن ،  آنه

ود ترتيب   به اين. .و برای مردم دفاع از زندگی شان بود ه   ب کس  حاضر    هيچ ک

رو،  محاصره بيت المقدس بطول می       به دست کشيدن از شهر نمی شد، و از اين

ليم و صلح می شوند        سرانجاتا اينکه . انجامد ه تس ردم شهر ناچار ب ی از  . م م ول

رِس ر را وادار       ت لح، عم رط ص وان ش لمان، بعن رداران مس تار س ارت و کش غ

تح بيت      . پيمان صلح را امضا نمايد ،ميکنند تا شخصا به آنجا آمده ه ف ز ک عمر ني
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ام کردن       رای تم د و ب المقدس برايش از اهميت زياد برخوردار بوده چنين می کن

وده  که سوار بر شتر ر، شخصا، و در حالی کا دری جو،     و ، ب ا، ق کيسه ای خرم

   .يی چوبين و کوزه يی آب با خود داشته به آنجا می آيد کاسه

ديدن ظاهر ساده و بدوی عمر، وارث جديد و قدرتمند قلمرو بجا گذاشته شدۀ   

ور ر   ه امپراط ه و کبکب کوه و جالل و دبدب اهد ش ه ش هر را ک اکنين ش م رم، ، س

دگان  و قبل از آن جالل و شکوه بهنگام آوردن صليب به شهر  ران   نماين شاهان اي

  . به حيرت واميدارد ،بوده اند

لمين   "خود عمر نيز با لباس ساده و بی پيرايه اش، هنگاميکه   سرکردگان مس

د     ده ان دار آم بان پراقت ا و اس ای ديب ه ه ا جام ام ب ه در ش د ک ان  ،را دي از ديدارش

ه جانب   . بر آشفت] حيرت نمود و[ از مرکب خويش فرود آمد سنگ برداشت و ب

ر را فراموش            دک مدت رسم و راه پيغمب ه در ان ام، ک ا پرخاش تم داخت ب آنها ان

   ١٥"؟.کرده ايد و به ساز و پيرايه روی آورده ايد

دانستند که   ظاهر ساده  اما نه مردم بيت المقدس و نه خود عمر هيچيک نمی

ذر    و قناعت پيشه ای که س د، پوستۀ زودگ ران نظام اسالمی به آن تظاهر مينمودن

ه  و بی دوامی بود که نه به نظام طبقاتی اسالمی،  بلکه به جامعه بدوی و بی  طبق

د   ، تعلق داشت ما قبل خود اقی  که همچون بقايای جامعۀ گذشته، بر تن نظام جدي ب

ود  ده ب ين . مان رای هم م ب ادگی  ،ه دگی س ازن اهی د  آنه ز دوران کوت ان ج ر زم

ای اول هخلف دانی دوام  ي ی چن دنم ردم و     ياب وال م اول ام عه چپ ا توس زودی ب و ب

ارتگری ای  غ يشه يش ب المی  از ب گ اس هرن دگی    ،باخت ه  زن ود را ب ای خ ج

ان و   ی     اشرافی عثم رق و ب ر زرق ب ی      دربارهای پ ه و بن ی امي ای بن ای خلف همت

اس د و  عب ی ده نم ه اي ب، ب م ترتي ام اسالمی در شکل و ش ود نظ ی خ ايل واقع

   . می شودظاهر 

  محمد  از خود   در پيمان صلح بيت المقدس، عمر هر چند در مورد مسيحيان
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ثال ( رارداد م ائف در ق لح ط ه     ) ص بت ب ی نس د، ول رج ميده تری بخ ی بيش نرم

ذاری   همان کينه عالج ناپذيری را از خود  ،يهوديان ه گ د پاي و  ،که در زمان محم

د   ، شده بودديل به سنت هميشگی مسلمانان تب رارداد    . نشان می ده ن ق عمر در اي

کسی از آنها در شهر مقيم  ،که يهوديان را بيرون نموده می کندمسيحيان را ملزم 

  :استبوده مينويسد از اينقرار خود متن قراردادی که عمر .  نشود

ان           " ان و اموالش د، خودش ا ميده ردم ايلي ه م ان ب ر مؤمن ر امي ه عم ت ک انی اس ه ام ن نام و  اي

کليساهايشان و صليبهايشان، سالم و بيمارشان و ديگر مردمشان را امان می دهد که کليساهايشان 

مسکون نشود و ويران نشود و از آن نکاهند و حدود آن را کم نکنند از صليب و اموالشان نيز، و 

د  ا آ        . در کار دينشان مزاحمت نبينن ا ب ودان در ايلي د و کسی از يه ان نبين يم   و کسی شان زي ا مق نه

ا      . نشود ان و دزدان را از آنج د رومي د و باي مردم ايليا بايد جزيه دهند چنانکه مردم شهرها ميدهن

کسانی که بروند جان و مالشان در امان است تا به امانگاهشان برسند و هر که بماند . بيرون کنند

يليا که بخواهند با اموال در امان است و او نيز بايد چون مردم ايليا جزيه بدهد و کسانی از مردم ا

وند و کليساها و صليبها را رها کنند جان و کليساها و صليبهايشان در امان رخود همراه روميان ب

زميندارانی که پيش از کشته شدن فالن در آنجا بوده اند، هر کس . است، تا به امانگاهشان برسند

رود و هر   از آنها که بخواهد، بماند و بايد چون مردم ايليا جزيه ده د و هر که خواهد با روميان ب

زيه جتا وقتی که . که خواهد سوی زمين خود باز گردد و از آنها چيزی نگيرند تا وقت درو برسد

وب       ن مکت ان، ضامن اي د مومن مقرر را بدهند پيمان خدا و تعهد پيمبر خدا و تعهد خليفگان و تعه

ن    . است دالرحمان ب ن عاص و عب فيان شاهد        خالد بن وليد و عمر و ب ی س ن اب ه ب عوف و معاوي

  ١٦."شدند و به سال پانزدهم نوشته و آماده شد

لمانان در می        ه تصرف مس ام و فلسطين ب با فتح بيت المقدس قسمت اعظم ش

در ضمن . مانند بن ابی سفيان در دمشق و برادرش معاويه در اردن می يزيد. آيد

د را از   ن ولي ه مشاغل خود معزول      عمر، به محض بازگشت به مدينه خالد ب کلي

رده ن ُع ،ک م ب ه کمک تَبهاش ه ب ری عراق ک زار نف پاه ده ه دهی س ه فرمان ه را ب

ی ود م ده ب ام آم ای ش لمانان در جنگه ای مس ددا راهی  نيروه ارد و او را مج گم

  .  عراق نموده نزد سعد بن مالک می فرستد
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  با خصومت ودشمني عمر
  خالد بن وليد

 علت خصومت و دشمنی لجوجانۀ عقيده رايج،  بايد توجه داشت که بر خالف

که عمر همواره آنها را بهانۀ  - از حد او زياده و جنايات ها حمیبير ،عمر با خالد

چرا که خود عمر نيز، همانطور که . نبود ،سعايت از او نزد ابوبکر ميکرد

علت واقعی دشمنی . بارها ديديم، در سنگدلی و شقاوت دست کمی از او نداشت

عمر بسبب سخنی که "، اين بود که می گويدخالد، آنطور که ابن اسحاق  وی با

البته، ما دقيقا نميدانيم که اين سخن چه بوده  ".خالد گفته بود از او خشمگين بود

  . باشدچيزی جز بدگوئی از عمر بوده نمی توانسته است، ولی مسلما 

يد الفت رسوقتی که عمر به خهمانطور که ديديم بهرحال و بهمين دليل، 

و آن اين بود که گفت خالد " زل خالد بودنخستين سخنی که گفت در بارۀ ع"

 ضبه محديديم که نتيجه، در ". هرگز از جانب من عهده دار کاری نشود"

رسيدن به خالفت، همراه با رساندن خبر مرگ ابوبکر به سپاه مسلمانان در 

. کرد آن را نيز همراه هابو ُعبيَدو جانشينی  ، فرمان عزل خالدجنگ با رميان

اگر خالد گفتۀ "می نويسد که  ُعَبيدهبه ابو  ،بازگشت به مدينهاکنون نيز پس از 

خود را تکذيب کرد ساالر سپاه باشد و اگر تکذيب نکرد ساالری از تو باشد و 

  ".عمامه از سرش بردار و نصف مال وی را بگير

ت می خواهد تا با خواهرش در  از او مدتی مهل ُعَبيدهخالد برای  پاسخ به ابو 

وده،  زن حارث بن هشام  کهخالد نزد فاطمه خواهرش . مورد مشورت نمايد اين ب

ی رود واهی   م ر خ ورد نظ ن م دو از او در اي ی کن ان . م ن در ضمن نش از  یاي

ر ارج  ده پ د فرمان ن ولي د ب ه در آن خال د ک دوی ميباش ۀ ب ان در جامع موقعيت زن

رای چاره    ده سياسی     نيروهای اسالمی ب ورد آين زد خواهرش    خود جويی در م ن

  . و همانطور که خواهيم ديد نظر وی را راهنمای عمل خود قرار ميدهد می رود

  بخدا هرگز عمر با تو دوست نمی شود، می : "می گويداو ه بهرحال، فاطمه ب
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ترتيب، خالد حاضر به  به اين." خواهد گفتۀ خود را تکذيب کنی آنگاه ترا بردارد

ه از      ُعَبيدهب گفته خود در مورد عمر نمی شود و ابو تکذي ا عمام د ت دستور ميده

  .سرش بردارند و نيمی از مالش را بگيرند

در مورد نظام اسالمی برای ما روشن را نکتۀ ديگری  ،اين داستان در ضمن

لمانان سعی در اجرای           سازد، می  يم، مس ه گفت انطور ک د، هم و آن اينکه هر چن

وال غارتی     می در ميان خود داشتند و مثال سعی مینوعی عدالت اسال د ام نمودن

ان          بيه عدالت موجود مي دالتی ش وده و ع يم نم مردم را ميان خود به مساوات تقس

رار      را گروه دزدان  ان خود برق ردم مي وال م ن   سازند در تقسيم متساوی ام ا اي ، ب

دالت    ين ع ود، در هم ين وج ری دروغ دالت و براب    و براب وع ع يچ ن ز ه ری ني

قوا  انزيرا نه تنها خليفه و فرمانده. ه استوجود نداشت ،جز تظاهر به آن ،واقعی

ۀ اسالمی     ندسهم ميبردجنگی ساده از غنائم  انبيش از سرباز ، بلکه عضو جامع

ت     وقی نداش ه حق يچ گون ه ه ر رای خليف ز در براب یو ب هني  ،او ه رای شخص

ا بخش مهمی     مقام و  ،به آنیديديم، همانطور که در مورد خالد  ه ي موقعيت و هم

  . ه استمی داداموال غارتی خود را از دست از 

ه    ،بناچار  ،می شود  که معزول پس از آن، خالد بهرحال ه مدين از ميگردد  ب  .ب

د می گذشت می گفت     می گويددر آنجا، ابن اسحاق  ای : "، هر وقت عمر به خال

ر نشيمنت در آر     دا را از زي ال خ د م ن سخ  ." خال ت،  و چون عمر اي يار گف ن بس

دا آنچه در    : "خالد بدو گفت  ان بخ ر مومن ه دست آورده ام      ای امي حکومت شما ب

رفتم      . هزار درم قيمت ندارد چهل ه چهل هزار درم گ و ب ه را از ت . عمر گفت هم

تاد هزار      ١٧".خالد گفت از آن تو باشد وال او هش ه ام البته، بعدا معلوم می شود ک

د   " .برابر چهل هزار درهم  ميگيرد درهم بوده است که عمر آنها را در د خال گوي

ود،    ادچون بحساب آمد قيمت آن هشت. جز سالح و بنده مالی نداشت م ب هزار دره

   ١٨."عمر چهل هزار بدو داد و مال وی را بگرفت
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روت   ای ث ايع در ضمن گوي ن وق ای غاص اي وده لمانان از  بانه ای ب ه مس ک

د    ودندآورده بغارت  اموال مردم بيچارۀ عرب بچنگ  ورد خال بروايت   که در م

  . برابر آنچه که به عمر ميدهد بوده است چهارهزار درهم يعنی  ١۶٠ ديگری

ام      روحيۀ  در ضمن، داستان عزل خالد توسط عمر، تبدانه و انتق بينهايت مس

ر را  ۀ عم زجويان قاوت  ،ني ر ش د ب ه در    مزي ه اش ک ای جالدان نگدلی ه ا و س ه

  .کرديم، نشان ميدهدياد  بکرات گذشته از آنها 

  حمله به ايران
لمانان  ه مس ان ک تح قدرتش ا ف ق، ب ب  و اردن فلسطيندمش ی بمرات زايش م اف

د   بازبه جنگ با ايرانيان دوباره  از گذشته با قدرتى بيشاکنون  ،يابد و . می گردن

ايرانيان همچنان در آتش اختالفات داخلی و توطئه ها و کشت اين در حاليست که 

  . درباری می سوزندو کشتارهای 

د مشغول صلح     ه ما قبال ديديم که چگونه هنگامی که محم ان    ُحَديبي ود ايراني ب

که خواستار ادامه جنگ با رم بود زندانی خسرو پرويز را  ،بدنبال شکست از رم

رارداد صلحی       و سپس به قتل رسانده، ا ق د و ب قباد شيرويه را جانشين وی ميکنن

ام   د تم ی بندن ان م ا رمي ه ب وريه،  ک ن، س ی يم رو رم يعن ود در قلم متصرفات خ

ی مصر را    يليم و حت طين، اورش ز فلس د ني ت ميدهن لح  . از دس رار داد ص ن ق اي

ی منجر       د، ول ه ميده هرچند به تشنجات و جنگهای پياپی با امپراطوری رم خاتم

اتی در  ه ثب ه هيچگون ران ب ار اي وددرب ی ش ا و  . نم ه ه ۀ توطئ ر دامن العکس، ب ب

ای د کشمکش ده اری می افزاي ه، . رب اد خودبطوريک يدن قب ز پس از رس ه  ني ب

رادران  کليۀ   ش،برای تضمين قدرت، سلطنت ام   خود را  ب ل ع ود قت خود وی   ه،نم

ز  دی  ني س از چن يالدی   ۶٢٩در پ ه ای  در م ان توطئ ربازان   جري ت س ه دس ب

  .  به قتل ميرسد يشخو

  مشغول فتوحات که مسلمانان  در سيزدهمين سال هجرت، هنگامیسرانجام، 
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ه و سپس      ن سوی دجل دنبال        درخود در اي د،  ب تح دمشق بودن جنگ يرموک و ف

راز  "در دربار ساسانی  توطئه های درباری پی در پی ه    " شهر ب پسر اردشير  ب

يند ی نش اهى  م ه   . ش تد آ ی فرس لمانان م ه جنگ مس زرگ ب پاهى ب هربراز س ش

ر سر     ميرد و دوبار بعد شهربراز ميچندی . شكست می خورد ان پارسيان ب ه مي

د و سرزمينهاى    پيش حاال مسلمانان تا دجله .  جانشينى وی اختالف ميافتد ده ان آم

ه  ىِ   -اين طرف دجل ران را     سرزمينهاى عرب د   ت ،جزو قلمرو اي رده ان . صرف ک

د   آاينبار، درباريان  اه ميكنن دنبال     .ذرميدخت دختر آسرى را پادش زودى، ب ى ب ول

ار   ز ني توطئه های درباری، او  ر آن ه       شده، ب تخت  شاهپور پسر شهربراز را ب

ا    .می نشانندپادشاهى  دخت ب اری  ولی آذرمي ه     ، آسانش ي شاهپور و فرخزاد را ب

ه  حال، ک   با اين. می کندجلوس قتل رسانده دوباره خود بر تخت سلطنت  ار توطئ

  :طبرى مى گويد. ا ختم نمی شودو تشتت در دربار بهمين ج

زاد" ياوش، فرخ ى س تالف   وقت يان اخ يد پارس اهى رس ه ش دخت ب دوان را آشت و آذرمي ر بن پس

ه وى از             ى آ ا وقت د ت ه خود مشغول بودن لمانان ب ار، مس ى از آ آردند و در همه مدت غيبت مثن

رد     ) از من -دختر ديگر کسری(مدينه باز آمد و پوران  د آ تاد و تاآي تم فرس اين خبر را براى رس

ر گرفت و هر      آه با شتاب بيايد آه رستم بر مر دائن مق ز خراسان بود و با سپاه بيامد و نزديك م

هزيمت شد و     در مداين نيز جنگ شد و سياوخش. آجا به سپاه آذرميدخت برخورد آنرا بشكست 

داين را بگشود سياوخش     ذحصارى شد، آ را آشت و چشم     رميدخت نيز محاصره شد، و چون م

اهى   ذآ ه پادش وران را ب رد و پ ور آ دخت را آ ت رمي ار   . برداش ه آ ه ب ت آ وران از او خواس پ

د         ه او ميده ه ده سال پادشاهى ب ردو گفت آ پارسيان قيام آند و از ضعف و ادبار امور شكايت آ

د و             پس دو دهن د ب وم آسى را يافتن ان ق ردد، اگر از جوان از گ از آن پادشاهى به خاندان آسرى ب

    ١٩. "گرنه با زنان باشد

وا      دهی ق ه فرمان تم ب ی رس نده     ول ارات کامل بس ا اختي ی ب د  ول ازم  می کن و ع

لمانان می شود  ا مس ن .جنگ ب ه اي ان پس ب ات   ترتيب ايراني ك دوره اختالف از ي

ام موفق مى      ،داخلى، آشتار و توطئه هاى مكرر بر سر قدرت پادشاهى  سر انج

وعى        د و ن اب نماين ل انتخ ارات آام ا اختي وا و ب دهى ق ه فرمان ی را ب وند کس ش
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د  تمرآز فرما ر شده است      . ندهى در آار خود بوجود بياورن ون کمی دي ی اکن . ول

د و          وقتی  چرا که ان بودن ا رومي ام مشغول جنگ ب رو در ش ام ني ا تم از اعراب ب

رای  عمده سپاه عراق در شام بود، و ايرانيان اينرو،  ه  بهترين فرصت را ب و حمل

ر سر    هاى   جدالدرگير ، داشتند مناطق از دست رفته راباز پس گرفتن  ى ب داخل

ی    ،تخت پادشاهى بودند ا نيروئ  بمراتب    و اکنون که اعراب پس از شکست رم ب

ه   تازه ايرانيان  ،بودند باز گشتهو با روحيه ای بهتر   قويتر ا  جدی  به فکر مقابل ب

  .بودنده افتادآنان 

ه          اری ک ين ک ا فراغت از تصرف سوريه، اول د  در اين زمان، عمر ب  می کن

بال   . ر نماز جمعه برای جنگ با ايرانيان استدعوت مردم مدينه د ه ق همانطور ک

ه  ران ک ا اي رای جنگ ب ه ب ردم مدين ا سه روز هيچکس از م رديم ت اره ک ز اش ني

مثنی که پس از اعزام  ،روز چهارم. بنظرشان دشوار می آمده داوطلب نمی شود

ام   ره شده و اکن     ،سپاه عراق به فرماندهی خالد به جنگ ش ون جانشين وی در حي

  :می گويدچنين در نماز جماعت باال رفته و  ،بود به مدينه آمده

 ∗سواد ان را گرفته ايم و بر بهترين نيمۀای مردم اين جبهه را سخت مدانيد که ما روستای پارسي"

د و انشاء    تسلط يافته ايم و به آنها دست اندازی کرده ايم و کسان پيش از ما با آنها جرئت کرده ان

  ٢٠."له دارداهللا کار دنبا

  :می گويدآنگاه عمر باال رفته 

  مهاجر که به وعدۀ خدا می رفتند کجا شدند؟ در زمين روان شويد که خدايتان در   روندگان .."...

د قرآن وعده داده که آنرا به شما می دهد و فرموده که اسالم را بر همه دين ها چيره  دا  می کن ، خ

پارد  دين خويش را غلبه می دهد و يار خود را ن . يرو می دهد و ميراث امتها را به اهل آن می س

  ٢١"بندگان صالح خدا کجايند؟

  داوطلب جنگ می شود و بدنبال   يدَبُع وترتيب است که روز چهارم اب به اين

                                                       
.منطقة ميان دجله و فرات -  ∗  
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ر داوطلب        . او ديگران نيز قدم به جلو می گذارند يش از هزار نف ن وجود، ب ا اي ب

ره   ُعَبيد وبنمی شوند که عمر آنها را به فرماندهی ا ده روز پس از مثنی عازم حي

  .  و پيوستن به او می کند

ه         وبکر ک ر خالف اب د و آن اينکه ب در ضمن عمر دست به کار ديگری ميزن

ود   ز دعوت     ،از شرکت مرتدين در جنگ عراق ممانعت بعمل آورده ب ا را ني آنه

د  به پيوستن به سپاه های شام و عراق  ين . می کن ه اب    هم د  وطور ب ه  ُعَبي بجای   ک

ه پس از پاي           وده است دستورميدهد ک ام ب وای ش ده کل ق ار خود  اخالد فرمان  ،ن ک

  . را با پيوستگان مرتد به عراق بفرستد عراقسپاه 

رون         د در امر بي اندن وصيت محم ام رس کار ديگر عمر در بدو خالفت بانج

د     . کردن غير مسلمانان از نجران بود روی از محم ه پي ابوبکر نيز هنگام مرگ ب

هر که می خواهد بر دين خويش  "... ر مورد مردم نجران وصيت کرده بود که د

کسانی را که می روند مساحت کن و در اقامت    باشد برود، مسلمان بماند، زمين 

ر وی   دا و پيغمب ان خ ه بفرم و ک ا بگ ه آنه ذار و ب ان گ ر آزادش ای ديگ دياره

   ٢٢."مانددر جزيرة العرب دو دين ن: بيرونشان می کنيم که گفته است

 ،ترتيب، همۀ آنها که حاضر به قبول اسالم نشده و بر دين خود ميمانند به اين

ا داده          ،از نجران اخراج شده  ه آنه رای اقامت ب ادل زمينشان ب در جای ديگر مع

  . می شود

لمانان می      و اما در جبهه ايرانيان، رستم از دهقاناِن  اطق تحت اشغال مس  من

ه همگی در يک روز مع  د ک د  خواه ر بشورش بردارن لمانان س ه مس ر علي ين ب

اطق           دورد در من ارق و زن ه نم ری شورش ب رای رهب ز ب وجاپان و نرسی  را ني

ی و اب    . مزبور ميفرستد ا مثن د  ودر ضمن سپاهی را نيز برای جنگ ب ه   ُعَبي روان

بپا می " در تمام روستاها از باال تا پائين فرات "ترتيب، شورش  به اين.  می کند

ه در  شود و م سلمانان در تنگنا افتاده همگی گرد مثنی جمع شده به جنگ جاپان ک
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د   ره می شوند     نمارق در يکی از مراکز شورشی قرار داشته ميرون ر او چي . و ب

ردد  ير ميگ ز اس ان ني ر از    . جاپ ی ديگ ی يک زد نرس ه ن ز ب پاه وی ني ده س باقيمان

پاه اب   رو گشته و از    دُعَبي  ورهبران شورشی رفته که در آنجا در کسگر با س روب

د  ی خورن ادی    . آن شکست م ۀ زي ائم و بخصوص آذوق رده و غن رار ک ی ف نرس

  . نصيب مسلمانان می شود

جاپان و نرسی قبل از جنگ از رستم تقاضای کمک ميکنند و او جالينوس را 

اند اب        . به کمک آنها ميفرستد ه نرسی برس الينوس خود را ب ل از آنکه ج  وولی قب

د ار نرسی ر ُعَبي ام ک دا تم ز  می کن ه او را ني الينوس رفت ود ج و سپس بسوی خ

د ه    . شکست ميده ده حاضر ب غال ش اطق اش ان من ا دهقان ن شکست ه س اي در پ

د  وپرداخت جزيه به مبلغ هر سر، چهار درهم می شوند و بدنبال آن اب راهی   ُعَبي

  . حيره می شود

  جنگ پل
ده س   تم    وقتی که جالينوس شکست می خورد، بهمراه باقيمان زد رس پاه خود، ن

پاه بهمن جاذوي    رستم. می رود د  ه نيز وی را همراه س ه جنگ     می کن اره ب و دوب

فيد      . مسلمانان ميفرستد ل س ه يک في ل منجمل ه های    "در سپاه بهمن چند في ه تيغ ک

که از  ،درفش کاويان، پرچم کسری. وجود داشت" بران بر آن رديف کرده بودند

ز در پيشاپيش     ،زده ذرع طول داشته  پوست پلنگ و هشت ذرع عرض و دوا  ني

هزار نفری خود در مروحه   ١٠الی  ۶با سپاه نيز  ابو ُعَبيد. سپاه در اهتزاز بوده

  . در برابر بهمن قرار ميگيرد

شكست می بسختی در اين جنگ آه به جنگ پل معروف است مسلمانان  

ود  ابو خ. آب فرات غرق می شوند خورند و چهار هزار تن آنها کشته يا در

روز بعد از جنگ يرموك  ۴٠جنگ پل . شود ه زير فيل رفته آشته ميبيد نيز َبُع

  فرماندهى متمرآز   از ايجاد يك  پس پيروزى ايرانيان   اتفاق می افتد و اين اولين
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  :که هبر يک روايت علت شکست مسلمانان اين بود بنا .است

د (سواران مويين پوش رمان بود دار و اسبان زره دار و  ساسبان عرب از فيالن دا" ) می رميدن

ها     ل و جرس ا في و چون مسلمانان حمله می خواستند برد، اسبان پيش نمی رفت و چون پارسيان ب

ا       د و پارسيان ب بان می رمي به مسلمانان حمله می بردند رسته هايشان را پراکنده می کردند و اس

د   . به دشمن دسترسی نداشتند تير آنها را نشانه می کردند و از رنج زحمت بودند و بناچار ابوعبي

ل       اد و چون في م افت پياده شد، که کسان نيز پياده شدند و پياده سوی دشمن رفتند و شمشيرها در ه

د    ا را ميران رد آنه را          . به گروهی حمله می ب د و تنگ آن ه بري يالن حمل ه پ ه ب د بانگ زد ک ابوعبي

ه ف     د و خود او ب را        ببريد که فيل سواران فروريزن رد و در تنگ آن آويخت و آن ه ب فيد حمل ل س ي

ايين       را پ ار آن ه ب د ک ی نمان د و فيل ان کردن ان چن ر کس د و ديگ رو ريختن واران ف ل س د و في ببري

تند   ا شمشير            . نکشيدند و سوارانش را نکش را ب ه خرطوم آن رد ک ه ب د حمل فيد سوی ابوعبي ل س في

و عب     اع پرداخت، اب ه دف ا       زخمی کرد و فيل با دست خود ب ل ب ود و في ه ب ان در آن آويخت د همچن ي

تاد      ر پيکرش ايس م کوفت و ب لمانان   . دست وی را بزد که به زمين افتاد و او را در ه و چون مس

ابوعبيد را زير پای فيل افتاده ديدند بعضی از آنها بترسيدند و آنکه پس از ابوعبيد ساالری داشت 

ل در  پرچم بگرفت و با فيل بجنگيد تا از روی پيکر پس  رفت و آنرا سوی مسلمانان کشيد و با في

ان        تاد و هفت کس از ثقفي ر پيکرش اس آويخت و فيل با د ست خود او را بزد و در هم کوفت و ب

ته شدند      د و کش د و جنگيدن رچم را بگرفتن لمانان      . پياپی پ رچم را بگرفت و مس ی پ پس از آن مثن

ته شدن      . فراری شدند د ثقفی کش ن مرث وم را     و چون عبداهللا ب ار ق ينان وی و رفت د و جانش ابوعبي

روز   بديد سوی پل دويد و راه را بست و گفت ای مردم مانند سران خود شجاعانه جان بدهيد يا في

تند و هر     . شويد رات جس و مشرکان مسلمانان را تا پل تعقيب کردند و بسيار کسان از ترس در ف

  ٢٣."خطر کشته شدن بودکه پايمردی نکرد غرق شد و هر که پايمردی می کرد در 

در اينزمان عبداهللا بن مرثد را که بر پل ايستاده مانع عقب نشينی مسلمانان به 

ز او را زده و علت   . گيرند و نزد مثنی می برند آنسوی فرات می شد می مثنی ني

  ". برای آنکه کسان جنگ کنند" می گويدکار را می پرسد و او  اين

رده   هزا ۵بهرحال، مثنی با باقيماندۀ  ور ک ل عب ه آن  ،ر نفری سپاه خود از پ  ب

ده  آنجا دو هزار تن ازنفراتش منجمله کسانی که از  ولی در. می رودسو  مدينه آم

    اندکیروند و مثنی را با گروه  و نقاط ديگرمی مدينه  به  و  شده  پراکنده ،بودند
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  .گذارند باقی می

  بويبجنگ 
  و پيروزي مسلمانان

رای  ايرانيان با شکست سخت ی که در جنگ پل بر مسلمانان وارد می سازند ب

يابد، چرا که سپاه  ولى اين پيروزى ادامه نمي. اولين بار بر آنان پيروز می شوند

ی را        ايرانيان که کامال قدرت اين پاه مثن وده س ه پيشروی نم ی  را داشته ک از بکل

رد، در     از پس گي ا    ميان برداشته و مناطق اشغالی را ب ر اختالف مي تم و  اث ن رس

روزان دائن   ،في ری در م ه ديگ ر علي ی ب ورش يک ده  ، و ش ه بازگشت ش ار ب ناچ

ه بدست آ    ائی را ک ده فرصت گرانبه د      م رای هميشه از دست ميده ود ب ن  . ب در اي

مکش فهلوج داری از    يکش ه طرف يان ب د و پارس تم ميکنن داری از رس ان طرف

  فيروزان بر ميخيزنند

د      مثنی نيز از فرصت استفاده کرده چه ا  رو های جدي ق جمع آوری ني ز طري

و چه از طريق نيروهای تازه ای که عمر  ،بغَلمنجمله مسيحيان بنی ِث ،از منطقه

د  خود را آماده جنگ بعدی می   ،می کنداز مدينه بسوی آنها روانه   بطوری . نماي

روزان  تم و في ی رس ه وقت رده ک یآشتی ک ره م رای جنگ راهی حي ران را ب  مه

رد     نمايند، مثنی نيروی وده است  زيادی را در اطراف خود گ جنگ در  . آورده ب

گيرد و بنفع  در کنار فرات در می.) م۶٣۴(ماه رمضان از سال سيزدهم هجرت 

  . مسلمانان تمام می شود

ه     ُبَويبدر اين جنگ که به جنگ  پاهيان خود ک معروف می شود، مثنی از س

ند ر    ته باش وت داش ه ق رای آنک د ب د ميخواه ته ان کنندروزه داش ود را بش . وزۀ خ

رار داشته        ايرانيان نيز  در سه صف پياده که ل ق ، در در پشت هر صف يک في

راه       برابر مسلمانان صف آرائی می لمانان ب پاه مس ان بسوی س کنند و سرود خوان

ات       ُبَويب جنگ  .  افتاده با آن درگير می شوند  وده و تلف يار سخت و خونين ب بس
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ه    درانيان که به پيشنهابخصوص اي. گذارد زيادی بجا می مسلمانان برای جنگ ب

رات     ل روی ف ه پ رار، از آنجائيک س از شکست و ف د پ ی آين رات م وی ف ن س اي

ا           ادی از آنه داد زي رده و تع ر ک رات گي ار ف بدست مسلمانان بسته می شود در کن

ه  قبال اين همان وضعی بوده است که . کشته می شوند مسلمانان در جنگ پل که ب

  . شده بودندرفته بودند دچار آن  آنسوی فرات

ا   نقل است که تعداد کشتگان بحدی بوده است که تا ساليان سال هر بار که آنج

می  بيرونرا می کندند از زير خاک انبوهی از  استخوانهای سربازان کشته شده 

  . آمده است

لمانان عراق بدست    ،با پيروزی در اين جنگ  د و   مس ا  می افت اطق    آنه ر من ب

همه مناطق جديد را مورد تاراج و  آنها. تا اين سوی دجله دست می يابندبيشتری 

  . غارت خود قرار ميدهند

د   ه از آن محافظت می ضاَعبيعه و ُقابتدا به بازار خناقس که قبايل َر رده ان  ،ک

د  ی کنن ارت م را غ وده آن ه نم ای  .حمل ه بازاره انده ب داد رس ه بغ ود را ب سپس خ

د، و   اطراف آن حمله ردم     می نماين تار م ا را غارت می    ،پس از کشت و کش  آنه

اال    "که  می گويدمثنی به سپاه خود . ندنماي د، و از ک زی نگيري جز طال و نقره چي

  ."چندان بگيريد که بر مرکب خويش توانيد برد

ف تِ    ی طواي ه بعض اه ب د     غَلآنگ ه ميکنن د حمل فين بودن ه در ص ر ک . ب و نم

ور     مردم ص"بطوريکه قبل از رسيدن به صفين  رات عب زان شدند و از ف فين گري

ا و حوران برخورد     ". کردند و آنجا حصاری شدند ردم دب سپس به کاروانی از م

د    د و غارتشان ميکنن ه      . کرده آنهارا مورد حمله قرار ميدهن ان ک ۀ آن ه قبيل سپس ب

د    "قوم بنی رويحله بودند حمله کرده  د اسير کردن مردان را بکشتند و زن و فرزن

نج اسير          چندان ... و  نج شتر و پ ا پ ه هر يک از آنه د و ب که خواستند شتر گرفتن

يد ی ". رس ردم َر"ول ود     م ت خ هم غنيم د باس لمانان بودن ه در اردوی مس ه ک بيع
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بيعه در ايام جاهليت اسير اسيران را خريدند و آزاد کردند و چنان بود که مردم َر

ودند حمله بردند جمعی ب آنجا بغِلکه مردم نمر و َت  سپس به صفين." نمی گرفتند

   ٢٤.از آنها را در آب ريخته غرق کردند

ادى را بدست مي      آنگاه  وال زي د و ام .  آورد مثنى بازار بغداد را غارت ميكن

اط مختلف در عراق         مسلمانان پس ل و نق ه قباي ه ب از اين پيروزى شروع به حمل

ابات و  منجم. نداور میهاى زيادى از مردم به عمل  آرده آشتارها و غارت له س

ن   .آورند به تصرف خود در مي تكريت را ه اي ه تصرف کامل       ب ترتيب عراق ب

  .رسد سرزمين پارس می مسلمانان در آمده سپاه آنان به خوِد

  آيا شكست ايرانيان 
  امري غير منتظره بود؟ 

ر     يکی دو بار در گذشته نيز . بهيچوجه ه ای عرب ب نيروهای پادشاهی و قبيل

ه تصرف          ارتش های مرزی ا   دائن را ب ا م ی تيسفون ي روز شده و حت ان پي يراني

    . خود در آورده بودند

رنس عرب     ٢۶٣تا  ٢٠٠ن ميا چهار قرن قبل، در فاصلۀ در ميالدی، يک پ

ان   از شهر پالميرا واقع در شمال غربی شبه جزيرۀ عربستان، ايرانيان را در زم

ت داده   اپور اول شکس وی    ،ش ا آنس ران را ت ای اي ده و    نيروه ب ران رات عق ف

ود فون می ش ه وارد تيس ه  . پيروزمندان وريه و هم رين، س ين النه اطق ب سپس من

   ٢٥.های طرف غرب فرات را از چنگ ايرانيان در می آورد استان

يکبار هم در اوائل قرن چهارم بعد از ميالد، قبايل عرِب بحرين و بين 

 يسفون را غارت میحتی ت ،قرار می دهندحمله را مورد ايران  خاکالنهرين 

در  ، سالگی به تخت می نشيند ١٧که در  اپور دوم نيز شدر همان زمان . کنند

   اعرابو انتقام وحشتناکی از می کندعربستان حمله به  ادامه سياست تهاجمی اش
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 ∗٢٦.گيرد می

ران در اوج        ۶١٠حتی در   درت اي ه ق ز ک ز ني ميالدی در زمان خسرو پروي

ر "بکر در جنگ   خود بوده است، قبيلۀ بنی ی را شکست     " ذوَق روی ايران يک ني

   ٢٧.ميدهد

. بنابراين، شکست های ايرانيان در مناطق مرزی امری بی سابقه نبوده است 

د       های آنزمان همگی نظام   چرا که امپراطوری وده ان های جنگی و غارتگری ب

ه     ره و وقف ار روزم ر ک ل ديگ ام مل ل ع ارت و قت ائی و غ ه جنگ و کشورگش ک

وده است  ناپذيرش ا نيروهای رقيب خود در حال جنگ و          . ان ب م ب ا بطور دائ آنه

روز می شده است           جدال ر ديگری پي اهی آن ب ن و گ اهی اي د و گ ۀ  . بوده ان نمون

  .ها بوده است های بی وقفه امپراطوری ساسانی و رمی جنگ ،روشن

خصوصی و تمدن  مالکيت  نظام  ويژۀ  و غارتگرانه بی وقفه های اين جنگ

ی نظام        بوده  ل خود يعن ه دوران ماقب و نشان وحشيگری بی سابقه انسان نسبت ب

وده است دوی ب ا و   . ب ونريزی ه دوی و خ ل ب ان قباي ی مي ای محل م درگيريه حج

خرابيهای آنها نسبت به جنگها، کشتارها و ويرانيهای وحشتناک نظام تمدن تقريبا 

  . هيچ بوده است

تحت عنوان  ،ان آنرکه سردمدانظام تمدن نظام درندگان مسلحی بوده است 

مردم خود را سرکوب و استثمار  ،شاه،  امپراطور و پيامبر، در حاليکه در داخل

بی وقفه بر سر  خارج نيز بطور دائم و  می کشيده اند، در را   آنها رمق  ،نموده

    ساسانیامپراطوری . کرده اند جنگ میبا يکديگر ،مناطق ديگربه جان هم افتاده

                                                       
شاپور دوم پادشاه ساساني در يكي از لشكر كشي هاي انتقام جويانه خود به مناطق عربي، پس از كشتار اعراب  ∗

براي همين به . كتف اسراي قبيله عبدالقيس را سوراخ و از آن طناب عبور مي دهد بدوي، بطور وحشيانه اي
  .      معروف مي شود) صاحب كتف ها(شاهپور ذواالكتاف 
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  . بوده است ی درندهها از اين نظام و از جمله همين قدرتنيز بخشی 

ز       در کنار جنگ های دائمی ميان قدرتهای بزرگ يک جنگ دائمی ديگر ني

ا            ه دائم ت ک وده اس ونی ب دوی پيرام وام ب الت اق ت، و آن حم ته اس ود داش وج

 را زير تاخت و تازهای غارت گرانه خود قرار میاين امپراطوری ها مرزهای 

اموزون       اين جنگ. داده اند دن، انباشت ن ها، ناشی از خصوصيت ديگر نظام تم

. ثروت ميان اقوام بدوی و متمدن و اختالف ثروت و دارائی ميان آندو بوده است 

درت   معنی که با تجمع ثروت به اين ل     های بيکران در دست ق زرگ، قباي های ب

اد و  در اين ثروت دائما شهرها و منا  شدن  سهيم برای   فقير بدوی طق مرزی آب

ی   ه م ا حمل ه آنه ته ب ود داش اجم خ ر ته د را زي د ثروتمن رده ان ای . ک جنگه

ه   امپراطوری های بزرگ برای افزودن ثروت و قدرت خود، و حمالت بدويان ب

وده     ود ب ه خ ر و فاق تن از فق ور کاس ه منظ ا ب ن امپراطوری ه رزی اي اطق م من

  .است

رای   يم،  اقوام بدوی و عرب طور که در قبل هم گفت در عربستان نيز همان ب

رن ا شهرها و م ق دازی ه وب در يمن را تحت دست ان د جن اد و ثروتمن اطق آب ن

ق جنگ     ، تا سرانجام با پيشرویهای خود داشتند های تدريجی خود، چه از طري

  .و چه از طريق مهاجرت و وسائل ديگر، بر آنها پيروز و مسلط می شوند

ای امپراطوری   ب، مرزه ين ترتي ه  بهم ور وقف واره، بط ز هم ران ني رم و اي

ه    انطور ک ناپذير، در معرض تهاجم اقوام و قبائل بدوی  جنوبی قرار داشته و هم

ومِی ادار و ب ای وف ر نيروه ل ب ن قباي اهی اي ديم گ ود   دي ی خ افظ مرزی و حت مح

چنانکه  امپراطوری   . ها پيروز می شدند اين امپراطوری نيروهای منظم مرزِی

دوی شمال در       رم غربی نيز ک ل ب ر حمالت قباي ه زي ه طی سيصد سال بدون وقف

ده ميالدی بدست همين اقوام از پای در پنجمقرن اروپا قرارداشت، سرانجام در  آم

  . آمده و متالشی می شود
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امپراطوری رم شرقی و ايران نيز که همواره زير حمالت اقوام بدوی عرب  

رچم اس        ر پ ار زي د، سرانجام هر دو، اينب وام شکست     بوده ان ين اق الم، بدست هم

ز هيچ   . خورده از ميدان بدر می شوند بنابراين، شکست ساسانيان از مسلمانان ني

ان  چيز غير قابل انتظاری نبوده، و هم اق می        چن ز اتف ورد رم شرقی ني ه در م ک

وده است           دوی  ب وام ب دن بدست اق ۀ فروپاشی جوامع متم . افتد، موخرترين نمون

رم غربی و چه رم شرقی و ايران، همگی در همين قرون  اتفاقا، چه امپراطوری

اجم       پنجم دوی مه وام ب ه  بدست اق ا     و هفتم ميالدی است ک از  شکست خورده، ي

  .پای در می آيند

وری  ی شک شکست امپراط انی   ب وری ساس ه امپراط زرگ و منجمل ای ب ه

ۀ . مهاجم اتفاقی نبوده داليل خاص خود را داشته است    بدست اقوام بدوِی ن   هم اي

د      ول خود را داشته ان دوی،    .  امپراطوری ها دوران عروج  و اف وام ب حمالت اق

ا وجود داشته است       ات آنه امی دوران حي ا  . همانطور که گفتيم، در تقريبا تم منته

جز بطور گهگاهی     و شکوفائی اين امپراطوری ها در حاليکه در دوران عروج

سرانجام به  ،ی کارگر واقع شدهدوران افول به آسانهيچگاه موثر نبوده است، در 

  . ها منجر می شده است شکست و سرنگونی نهائی اين امپراطوری

وده    ن ب ه امپراطوری  است  علت اين امر اي ور پس از يک دوره      ک های مزب

م     ودگی و از ه ار فرس دريج  دچ ود، بت ه خ ل اولي روی و درخشش در مراح پيش

ه خود ر      رژی و سرزندگی اولي د   پاشيدگی داخلی شده ان داده ان ن  . ا از دست مي اي

ی،    سستی و رو به ضعف نهادن که خود را در گسترش قيامها و شورشهای داخل

ا و رقابت     شکست داده است      های خارجی و کشمکش ه اری نشان مي  ،های درب

  . باعث اصلی کارگر شدن حمالت اقوام بدوی و پيروزی آنان بوده است

ام بدوی مداوما و با موفقيت به اقو حمالت  ،در ابتدا ،در امپراطوری رم نيز

  رفت عقب رانده می شدند، هر چند خطرحمالت مداوم آنان هيچگاه از ميان نمی
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اين امپراطوری دچار ضعف و اضمحالل درونی  می  ببعدولی از قرن سوم 

شود و در پايان همين دوره است که بداليل مشخص حمالت اقوام بدوی شمال 

به داليل اين تباهی . می شود آنه سرنگونی موثر واقع شده سرانجام منجر ب

  :توجه کنيد "تاريخ جهان کلمبيا"داخلی از قول 

ن دوره    " يت اي رين خصوص ادی مهمت ر اقتص وری رم   ٣٠٠(از نظ ر امپراط اله آخ ال ) س انتق

ود ای صاحب  . مالکيت ب يد، خانواره ان ميرس ه دهانش ان ب انيکه دستش ان، کس هرها و معابدش ش

جار و مغازه داران، همينطور زمينداران کوچک در خارج از شهرها، از    زمين در شهرها، و ت

دند ده می ش ان کن ی هايش ا . دارائ ه چنگ بربره ا ب ن دارائيه اجم(بخشی از اي دوی مه وام ب ، )اق

زرگ  داران ب ور، زمين ی(امپراط ناتورهای رم ی )بخصوص س ا م ا، و صومعه ه ، بوروکراته

ايد  . بود می شدافتاد، اما بخش بزرگتر آن در جنگها نا ر کشت      ٢٠اما ش ای زي در صد از زمينه

  . نيز زير فشار ماليتهای سنگين که نگهداری از آنها را دور از صرفه ميکرد رها می شدند

و تجاوزات نظامی، مصادره های سلطنتی،   فتوحات  مالکيت ها ترين عوامل جابجائی  مهم

دايای شخصی     ی، و ه د  مالياتها، غصب و اخاذی های دولت دنبال شورشهای    ... بودن مصادرات ب

ايی   هر از چند گاهی مردم و محاکمات متعاقب آن انجام ميگرفت که در آنها شورشيان به جرم ه

مانند خيانت، جادوگری و ارتداد محکوم شده و زمينها و دارائيهای مصادره شده شان جريان بی  

د  ه متوسط و     . ادوقفه ای از انتقال ثروت به امالک امپراطوری را تشکيل مي ر و پريشانی طبق فق

دهقانان از طريق مالياتهای سنگين نيز به ملحق شدن زمينهای آنان به  امالک زمينداران بزرگتر 

ود منجر می گشت     ش،      ... و امپراطور که بزرگترين آنها ب داری ارت دمتا صرف نگه ا مق مالياته

بزرگترين . شکيل می دادند می شدرقم های بودجه را ت ندادگاهها و بورکراسی دولتی که باالتري

م            ا، همينطور مقامات مه دا صومعه ه اها و بع ر نصيب کليس بذل و بخشش های امپراطوری ني

در نتيجه، نه تجارت و نه صنعت هيچيک شکل ... قضايی و اقوام و افراد مورد نظر آنان می شد

ن سيصد سال تشکيل نميد          ا را در طی اي ی ه د عمدۀ جابجائی مالکيت و دارائ ر از آن . ادن  ،فرات

ات    ی و اعان اد دولت ی، فس ارج دولت ات و مخ ارت، مالي ات، غ ق فتوح دتا از طري ز عم روت ني ث

ه روز گسترش می       ] در نتيجه ... [شخصی دست به دست می شد   اال روز ب ات ب در حاليکه طبق

رو به نزول را بدوش می کشيدند ] و چپاولهای دولتی و اشرافيت[يافتند آنها ئيکه بار اين مالياتها 

ه هر     ... می گذاردند رار ب ه ف سرانجام دهقانان که بار اصلی اين فشارها بدوش شان بود شروع ب

د    تند کردن ه ميتوانس ه ای ک اجر         . گوش ارگر مه ی ک د، بعض اه بردن ا پن ومعه ه ه ص ياری ب بس
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ۀ شهرها           تند، و بعضی روان ا پيوس ه کليس کشاورزی شدند، بعضی وارد ارتش شدند، بعضی ب

ديل  پدر همه جا کمبود نيروی کار رو به افزايش گذارد و بيش از . شدند يش به مسئله ای جدی تب

ا بردگی       ... در نتيجه، شرايط حقوقی کشاورزان مستاجر، . شد ا حد تقريب دريج ت يعنی سرفها، بت

د . تنزل يافت ن    ... آنها مجبور بودند عالوه بر اجاره به مالک ماليات هم بپردازن اگزير اي نتيجه بن

اين نفرت خود را بطرق مختلف نشان     . امر احساس نفرت  دهقانان از دولت و طبقۀ متمول بود

داد  ی   . مي اهی حت ن  گ ه اي ته مخالف           ب ان از هر دس ان مرافعات کليسائی دهقان ه در مي صورت ک

د   ی کردن تيبانی م ت پش پانيا، و گ  . حکوم ا، اس اال دهقدر آفريق ت از   ن ه حماي ت ب ررا دس ن مک

د مشورشهای سياسی  ا و مصر بسياری از   . يزدن دوی غارتگر در       ٠در آفريق ل ب ه قباي ان ب دهقان

حاشيه زمينهای زراعتی پيوستند؛ اين قبايل به چنان درجه از محبوبيتی رسيدند که نيروهای قابل 

ا        . مالحظۀ نظامی نيز از پس آنان بر نمی آمدند ا، و کويره ا، جنگله ه کوهه ردان ب ا م ه ج در هم

  .دنيا پر از اين دسته های غارتگر و راهزن شده بود. هزن تشکيل ميدادندرفته دسته های را

حتی وقتی که دهقانان در زمين هم باقی می ماندند، در برابر ماموران مالياتی با خشونت 

مقاومت ميکردند؛ ماموران مالياتی نيز بنوبۀ خود بيش از هر زمان ديگری برای درياف ماليات 

در پايان قرن چهارم ماموران مالياتی معموال ناچار بودند با حمايت  .متوسل به شکنجه می شدند

اين باعث می شد که قسمت اعظم نيروهای ارتش  . نظامی وارد محل ماموريت خود بشوند

اين نيز بنوبه خود از بکار . صرف جلوگيری از قيامها و کمک به جمع آوری مالياتها گردد

چنين وضعی مقاومت موثر ... مين بدوی مانع می شد بردن تمامی نيروی نظامی بر عليه مهاج

بسياری از زمينداران و مقامات شهری . در برابر حمالت مداوم بدوی را غير ممکن می ساخت

آنها خطر غارت شدن توسط تعدادی . جرات دادن اسلحه و تعليمات نظامی به دهقانان را نداشتند

وقتی بربرها حمله کرده وارد منطقه می شدند،  . بربر را به قيام عمومی دهقانی ترجيح ميدادند

دهقانان يا آنکه با استفاده از فرصت قيام کرده خود دست به غارت ميزدند و يا آنکه به مهاجمين 

ی مشکلبرای مثال، بربرها هيچ . می پيوستند؛ آنها به ندرت دست به کاری برای مقاومت ميزدند

نيروهايی که برای بيرون راندن آنها اعزام می شد، با  برای تاخت و تاز به اسپانيا نداشتند، اما

اگر در ميان دهقانان برای حکومت رم حمايتی ... داشت تا با دهقانان شورشی مشکلآنها کمتر 

هزار  ٢٠وجود داشت، غير قابل تصور است که قبايل بدوی که مردان جنگی شان به بيش از 

اسپانيا، و آفريقای شمالی را مورد تاخت و تاز قرار داده نفر بالغ نمی شد، بتوانند ايتاليا، فرانسه، 

 سقوط   امپراطوری رم در غرب تنها بخاطر اين.ميليون نفر مسلط گردند ١٠و بر جمعيتی معادل 

 ٢٨".نبودند  که بيشتر رعايايش حاضر به جنگيدن برای حفظ آن کرد 
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ی  عی م تثناء س دون اس لمان ب ردازان مس ه پ ود  نظري روزی خ د پي ر کنن ب

د      داد کنن تيبانی وی از ارتش اسالم قلم ا  . ساسانيان را نتيجه خواست خدا و پش آنه

د   که خوِد اين پيروزی جز اين ل ديگری     ،ها را دليل مدعای خود بياورن هيچ دلي

د   ورد         . را ارائه نمی دهن د م ز مانن انيان ني ر ساس لمانان ب روزی مس در حاليکه پي

ا      رمی درت نظ يش از آنکه ناشی از ق ی حامی      ها، ب روی غيب ا ني لمانان ي می مس

مکش    انآن اد، کش ه فس د، نتيج ن      باش ود اي ول خ محالل و اف ی و اض ای داخل ه

ورد کشمکش  . امپراطوری بود اری و کشت و      ما اينرا در م های وحشتناک درب

ديم        ه يکديگر دي ر علي داز شاهزادگان ساسانی ب کشت و  . کشتارهای خانمان بران

دشاه ساسانی پس از شکست از رم شروع و بطور کشتارهائی که با قتل خسرو پا

 . بی وقفه ای تا پيروزی مسلمانان ادامه ميابد

ی در     مسلمانان  دستجات نظامیکه  در حالی ما ديديم با حمالت و فتوحات پ

ا      اور مرزه واحی مج ود در ن ه خ ی وقف ی و ب رز      ،پ ه م ود را ب دم خ ه ق دم ب ق

ر  امپراطوری نزديک  د، شاهان و سر    می  ت ن      کردن ه اي ا ب ی اعتن ی ب داران ايران

ا     شدند، هم ها که هر دم مخاطره آميزتر می پيشروی ان سرگرم زد و خورده چن

ت دام      و رقاب يچ اق وده، ه ود ب اری خ ای درب ل ه ا و قت ه ه ی و توطئ ای داخل ه

ه  . کردند موثری بر عليه آن نمی دهان و سران   طبيعی است ک ز  لشکر فرمان ی ني

ا   چنانکه هر بار هم . ر نبودنداز اين دو دستگی ها بر کنا وجهی ه که با همه بی ت

ت هاي رو   و غفل ر ني د و ب ديگر متح ا يک ان ب لماش ی  نانی مس روز م دند و  پي ش

ه دام       ادن مجدد ب ا افت د، ب فرصت تعقيب و شکست نهائی آنها را بدست می آوردن

تگی ا دو دس ی را از دست داده ه ن فرصت طالئ وا ، اي د ق ه ، باعث تجدي و حمل

  . شکست خورده می شدندشمن مجدد د

 اگر ادعای مسلمانان مبنی بر اينکه علت پيروزی آنان بر ايرانيان و رمی        

  وقت بايد توضيح دهند که علت پيروزی  ياری خدا بوده است درست باشد، آن ها
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اقوام بربر اروپا که نه به خدای واحدی عقيده داشتند و نه هيچ نيروی غيبی از 

  پراطوری رم چه بوده است؟بر ام ،کرده آنها حمايت می

رديم اره ک ز اش بال ني ه ق انطور ک ی شک هم االتری  ،ب ه ب لمانان از روحي مس

د      ی برخوردار بودن ه سربازان ايران ا بخاطر اينکه     . نسبت ب ه تنه اتی   ن نفس طبق

دهی در ارتش      کشمکشبودن نظام ساسانی، فساد و  اری و تشتت فرمان های درب

ين   ی سربازان ايرانی باقی نمیروحيه ای برا ،ايران ه  گذارده است، بلکه همچن ب

ان است که بخاطر جوانی اين خصوصيت هر نيروی تازه نفس و جواين دليل که 

ون   -تر از خود بر قدرتهای بزرگ ،ه نفس بودنشو تاز يده   که اکن فرسوده و پوس

ا، ت  نيز يابد، و بعد وقتيکه خود  چيرگی  ،شده اند جمالت  زير بار کشورگشائی ه

يش از حدی      و ات ب اال، و جور و جناي ابعين خود      هزينه های ب ه در حق ت می  ک

د ، آنوقت خود    به افول می اده، ، از نفس افتکند ز ش گراي روی     ني وب يک ني مغل

دا        . شودتازه نفس ديگر  ه بع ی ک ازه نفس ايران مانند بعضی شاهان و سرداران ت

دويان        ا ب رده و ي ه خالفت      بغداد پايتخت خالفت را تصرف ک ازه نفس مغول ک ت

  . گی می يابندبر آن چير ،اسالمی را بر انداخته

ها و اوج و افول آنها در نظام تمدن و   قدرت اين يکی از قوانين استثتا ناپذير 

های   صورت گروهه ها ب انسان ،نظامی که در آن. مالکيت خصوصی بوده است

م ب  د    ه متخاص اده ان ی افت م م ان ه ه در اوج ،ج يگری و در حاليک د  ،وحش مانن

اره می     ،بخاطر پول و قدرت ،حيوانات درنده اره پ ده و پ رده   يکديگر را ميدري ک

د ام خود را   ،ان ذارده ن دن گ ه متم ه،جامع انی  ، رياکاران ام دمکراتيک و انس نظ

  . خوانده اند میغير متمدنانه ماقبل خود را بربر و 

ايرانيان   بر  انشاندر مورد علت پيروزی سهل و آس  ادعای ديگر مسلمانان

 و   فقير  توده های  آنان  بوده است که ست که اين شعار برابری و برادری ا اين

  . و تحت ستم ايرانی را بخود جلب کرده باعث پيروزيشان گرديده است
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ه   در اين مورد نيز ما قبال نه تنها نشان داديم که که در نظام اسالمی هيچ  گون

سرکوبگر و جنايتکار    های  نظام از جمله  ،ظام  همبرابری وجود نداشته و اين ن

ه سرزمين    است ديگر بوده که با درهم شکستن نظام دمکراتيک بدوی و تجاوز ب

و  انی،         پهای ديگر قدم به کل ذارد، در ث دران و امپراطوران نظام تمدن می گ قل

تقرار خود،          آنچنان نظام سرکوب ان اوان اس ه در هم وده است ک گر و خونينی ب

ر   بالفاصله پس از مرگ محمد، مواجه با بزرگترين قياميعنی  های مردم عرب ب

  .می شودعليه خود 

توده عرب سرکوب شده بدست       خود  بلکه  ايرانيان  بنابراين، نه تنها تودۀ 

محمد و جانشينان او نيز جز نفرت و دشمنی چيز ديگری نسبت به اسالم در قلب 

اري    در مورد .   کرده اند خود  احساس نمی ا هيچ مدرک ت خی ايرانيان نيز نه تنه

خوار وجود ندارد، بلکه   گر و خون شان نسبت به مسلمانان تاراج تمايل مبنی بر

اجمين            ه مه ر علي ا ب ا و آنج ه اينج تيم ک ما بالعکس شاهد شورشهای مکرری هس

  . مسلمان براه می اندازند و ما نمونه هائی از آنرا مثال آورديم

د فراموش  ه نباي انی البت ام فرسوده، ستمگر و خونخوار ساس ه در نظ رد ک ک

ل       ه انگ ومتی ک ال حک اهان و عم ه ش بت ب ردم نس ودۀ م ام رم،  ت د نظ ز، مانن ني

ان (جامعۀ بوده، دست در دست اشراف، زمينداران و مقامات فاسد زرتشتی   ) مغ

انی      ی پاي خون مردم را می مکيده و رمق آنان را می کشيده اند، احساس نفرت ب

اثير         داشته اجمين خارجی ت ر مه ا در براب اند و اين بی شک در امر مقاومت آنه

زائی  ته استبس دارک. داش ال م ا اينج ان نمی  ب اريخی نش ان و  ت ه ايراني د ک ده

ردم  اجم  م ورد ته هرهای م ا     ،ش ا از آنه رده وي اری ک اجم همک لمانان مه ا مس ب

  . باشندآزاد کننده خود استقبال کرده برابری طلب و بصورت نيروهای 

که متوجه  هنگامی  که  بينيم می مدائن   شهر  مردم  در مورد  ما  بالعکس،

  خطر پيروزی مهاجمين عرب در اثر اين   و  فيروزان  و  رستم  ميان  اختالفات
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ذاردن دشمنی     اختالفات می ار گ شوند، آنان را تهديد به نابودی کرده خواستار کن

رای جن       ا و يکی کردن نيروهای خود ب لمانان می شوند   ه ا مس ان . گ ب در جري

ا شاهد مقاومت     های  پيشروی ز م ران ني های خونين    بعدی مسلمانان در داخل اي

  .باشيم مردم بعضی از شهرهای ايران در برابر آنان می

لمانان        روزی مس د شکست رم، پي ز مانن ران ني در نتيجه، در مورد شکست اي

به دولت ساسانی و نيروهای آن    تا آنجا که ،بر همسايگان فرسوده و متشتت خود

زی وجود نداشته است و علت         مربوط می شود، هيچ چيز عجيب واعجاب انگي

  ، و تشتت از مسلمانان، اختالفات داخلی  ايرانيان  پی در پی  های شکستواقعی 

  .روحيۀ پائين سربازان ايرانی بوده است در نتيجه و رهبری

نداشته است، بلکه از حرص و      بی شک اين اختالفات ربطی به مردم ايران

ه   ان ک اهزادگان و درباري زآز ش ی     ج ری نم ز ديگ ه چي ود ب درت شخصی خ ق

د    ،انديشيده و در توطئه های پی در پی وده ان م ب ناشی می شده     ،بدنبال نابودی ه

ا     . است رای م اباط احمرى ب د  چنانکه طبرى به نقل از عبدالرحمن بن س  می گوي

ان در  دنبال شکست ايراني ه ب يانجنگ ُب ک ر پارس لمانان ب روزى مس ب و پي  ،وي

م اختالف        مردم به نزد رستم و فيروزان آه ساالر مردم فارس ا ه ا ب وده و دائم ب

  : داشتند آمده و به اعتراض به آنها ميگويند

ته است       " ا طمع بس حرمت  . چه مى آنيد، اختالف شما مايه ضعف پارسيان شده و دشمن در آنه

انيد، از پس    شما چندان نيست آه پار ه نابوديشان آش داد و    سيان اين وضع را بپذيرند آه شما ب بغ

از آنكه دشمن شاد شويم شما را   بخدا يا همسخن شويد يا پيش. ساباط  و تكريت توبت مداين است 

         ٢٩"ازميان بر مى داريم

ر نداشته   نيروهای خود    ،فرماندهان ايرانی، نه تنها دست از اختالفات خود ب

د، بلکه از روی سهل انگاری      را ب  ،رای از ميان برداشتن دشمن يکی نمی کردن

ه   لمانا تاخت و تازهای اولي رده     نمس اه ک دۀ غفلت نگ دام      ،را  بدي ه هيچ اق دست ب
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رای  منجدی ب ردن دش د متوقف ک ی زدن ين. نم رای هم از،ب ول  ، ب ری از ق طب

  : محفز برای ما ميگويد

گويى انتظار : اخت و تاز مى آردند پارسيان به رستم گفتنددر اين هنگام آه مسلمانان در سواد ت"

ا       ! بخدا اى سرداران  . مى بريد آه سوى ما آيند و نابود شويم  ه م ونى از شما ب ن ضعف و زب اي

دا اگر بس      مى رسد آه مردم پارس د، بخ د شما     را پراآنده ايد آه از مقابله دشمن بازمانده ان نكني

     ٣٠."يم از شما انتقام گرفته باشيم را مى آشيم آه اگر نابود شد

ران و شاهان   همانطور که گفتيم  ساسانی  اين اختالفات و بى آفايتى هاى رهب

ی   بطوری . شود باعث دلسردى و پائين آمدن روحيه سربازان ايرانى مي ه وقت  ک

ه سرانجام     ايرانيان پس از يک سلسله شکست   ار   های اولي ين ب رای اول متوجه   ب

دام  لمانان می شوند و از اينروجدی بودن خطر مس ه اعزام نيروهای اساسی      اق ب

ه سربازان موفق       ،کنند خود به ميدان جنگ می ودن روحي ائين ب باز هم بخاطر پ

لمانان نمی شوند     اه        . به شکست مس ا ش ی ب دهان ايران را در گفتگوی فرمان ا اين م

   .نمائيم ساسانی بروشنی مالحظه می

ری   د  طب روزان و   می گوي ی في ه جنگ       ، وقت ران ب تادن مه ام فرس تم بهنگ رس

د    ،شاه ايران ،برای پوران ،ُبَويب رت   ... از شمار سپاه سخن آوردن و همينکه کث

ت،    د گف يش     "سپاه را با پوران بگفتن ار پ د روزگ ان     چرا پارسيان مانن سوى عرب

د؟    تاده ان " نمى روند و چرا آارسپاه همانند آن نيست آه پادشاهان پيشين مى فرس

ون ترس  : "او پاسخ ميگويند آنها به   در آن روزگار دشمنان ما ترسان بودند و اکن

    ٣١."در ما افتاده است

رمی سستی و بی تفاوتی   سربازان  مانند  بلکه  ،نبوده ترس   اين  در واقع

ساسانی  نشان از فرماندهان و شاهايآنان نسبت به جنگ و پيروزی و دلسرد

های ويران  و ثروت شخصی و کشمکش بوده است که در فکر چيزی جز قدرت

يکديگر برای تصاحب قدرت ه های پی در پی نسبت ب کننده داخلی و خيانت
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همانطور که در قبل نيز نشان داديم در مدينه اين مسلمانان بودند که . ندانبوده 

حاضر به  رفتن به جنگ با  ،از ترس ،جرأت روياروئی با ايران را نداشته

ما بدنبال پيروزيهای پی در پی  بر ايرانيان، در حاليکه ا. شدند ايرانيان نمی

، روحيه سربازان ايرانی در اثر تشتت رهبری و و می رودروحيه اعراب باال 

توان و جسارت خود را از دست  ،شکست های ناشی از آن بتدريج کاهش يافته

مثنی وی از . گفته طبری به نقل از مثنی نيز دال بر اين حقيقت ميباشد.  ميدهند

  :گفته بود که بدنبال جنگ بويب می کندنقل 

در جاهليت و اسالم با عرب وعجم جنگ کردم بخدا که به روزگار جاهليت يکصد عجم "

توان تر از هزار عجم است عرب پر  يکصد  اکنون  و  بود  عرب  هزار  از  پرتوان ترپرتوان

آن جدا شوند يا از دست بدهند همانند تشان را ببرد و کيدشان را نترساند که وقتی از مرکه خدا ح

  ٣٢."بهايم هر کجا برانيدشان بروند

دان   ده در مي لمانان و      بهرحال، يکی از عوامل تعيين کنن ان مس های جنگ مي

دهی   ايرانيان اين بوده است که ب ری و فرمان همان اندازه که ايرانيان فاقد يک رهب

ام ج   ا تم لمانان در تقريب د، مس جم بودن ز  و منس گمتمرک ان  ن ين هايش از چن

  . موفق بودندو در نتيجه اکثرا  رخوردارتمرکزی آنهم در حد باال ب

الوه،  ز  در بع ه از تمرک ين آنک دا، در ع ان ابت لمانان از هم ه مس حاليک

يچ   د، ه وردار بودن دهی برخ ه محض     فرمان ته و ب رض برنداش اه دست از تع گ

ی   من در جنگ ت دش ت   ،شکس ت دادن وق دون از دس ات  ،ب ر تعرض ی   ب ود م خ

د     ،افزوده تفاده را می بردن ی هنگامی   ، واز پيروزی خود نهايت اس ه   حت صد  قک

ديم    لشکرجنگ هم نداشتند، همانطور که در  ه    ،کشی تبوک دي تعرض و  دست ب

   .دماندنيک لحظه از جنگ و تعرض غافل نمی  ،کشی های نمايشی زده لشکر

 جدی يادی دشمن خودرابالعکس، ايرانيان مانند قريشيان نه تنها برای مدت ز

  می   فرصت کافی برای نيرو گرفتن به آن ،رها کردن آن بحال خود نگرفته و با 
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مبارزه جدی با آنرا در پيش  ،برده دشمن دادند، بلکه هر بار نيز که پی به اهميت

ات و کشمکش   می ی از   گرفتند، بخاطر اختالف ه  های داخل ن  ادام از    اي ار ب  می ک

ه دشمنان خود      اينها عوامل ا. ماندند ر علي لمانان ب روزی مس ا در    ،صلی پي ه تنه ن

ل        ان سرکوب شورش قباي د، بلکه در جري جنگ بر عليه قريشيان در زمان محم

  . ندهای آنان بر عليه رم و ايران بود عرب پس از مرگ وی و در جنگ

  ∗جنگ قادسيه
 اردربدر  بحران ،مدائنمسلمانان به   شدن  نزديک  و  بويب شكست  نبال بد

روزان و رستم در جستجوی شخصيتی که بتواند يف. ايران تشديد می شود

 ،درآرد خوددرباريان را از آشفتگی و پراکندگی برهاند و آنان را به تبعيت از 

به پوران پيشنهاد ميكنند آه تمام زنان و معشوقه هاى خسرو را جمع آورى 

ا آه از آشتار فرزندان نموده و در ميان آنها تحقيق آند تا شايد پسرى از وى ر

پوران . بيابند و وى را شاه آنند ،ذآور شاه در زمان شيرى در امان مانده باشد

آنکه و پس از  ههمۀ زنان و معشوقه های خسرو را در قصری جمع آوردی کرد

می اعتراف کرده و يکيشان  قرار ميدهد، سرانجام،آزار و شکنجۀ آنان را مورد 

  :گويد

يش آن زن   . خسرو مانده که مادرش از مردم بادورياست  شهريار پِسجوانی از فرزندان " کس پ

راهم آورده     فرستادند و بياوردند و چنان بود که در ايام شيری که همۀ زنان را در قصر ابيض ف

و با خالگان وی    فرستاده بود  قصر برون  پسر خود را از بود و همه ذکور را کشته بود، زن، 

  ٣٣."بيل پيش آنان فرستاده بودنرا در ز روعده نهاده بود و پس

د  . را يافته او را به شاهی ميرسانند د سومترتيب يزدگر به اين طبرى مى گوي

س رد   پ دن يزدگ د"از برگزي يان آرام گرفتن دند و پارس خن ش ر او همس ه ب  هم

د و      م پيشى گرفتن واطاعت وى آردند و سران قوم در اطاعت و اعانت وى از ه
                                                       

 .محلي نزديك حيره كه در حكم دروازة شاهنشاهي ايران بود ∗
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ه وديگر      ،مرزها آه خسرو داشته بودها و  براى پادگان ار و ابل ره و انب چون حي

دلي    . ها معين شد سپاه ،ها پادگان ار پارسيان و هم لمانان از آ شان   و مثنى و مس

ار ردم       هدر ب ه از م د آ ر دادن تند و خب ه نوش ر نام ه عم د و ب ر يافتن رد خب يزدگ

رد        اطراف انتظار شورش يد م ه عمر رس ه ب ه نام چه   ،م سواد دارند و تا وقتى آ

ا جمع    ،آنها آه با مسلمانان پيمان داشتند و چه آنها آه نداشتند آافر شدند و مثنى ب

ه عمر      ا نام د ت خود برفت و در ذى قار مقر گرفت و مسلمانان در طف اردو زدن

    ٣٤"رسيد 

ن ه اي ب،  ب ا ویترتي ان ب دلی درباري رد و هم دن يزدگ ار آم ا روی ک و در  ،ب

د  ه پي ه ب دی ک ۀ امي انی نتيج ات در دربارساس ه  ايش ثب ته ب راب وابس ان اع در مي

لمانان     بوجود می آيد، پادشاهی ايران  رل مس اطق تحت کنت ام من ان    -در تم ه هم ک

رد و   شورش در می ،عراق بوده ان         "گي لمانان پيم ا مس ه ب ا ک ردم سواد چه آنه م

ل اينها مردم عرب در عراق اند ک. ٣٥"داشتند و چه آنها که نداشتند کافر شدند  ه قب

  .  قلمرو ايران قرار داشتند دراز شکست ايرانيان 

د    رب بودن ه ع ان ک ی اين ابراين وقت ه     ،بن د ک ان ميدهن ورش نش ار ش ا دو ب ب

ه  بيزار بلکه از آنها  ،هيچگونه گرايشی نسبت به مسلمانان نداشته بوده اند، چگون

وِد ت ممکن است خ لمانان نداش ا مس بتی ب يچ نزديکی و مناس ه ه ان ک  ،ده انايراني

ا در تصرف           ا آنه ه ب رار گرفت ان ق ری آن رادری و براب ی ب تحت تاثير شعار جعل

 .همکاری کرده باشند خانه و زندگی شان

ه نيروهاى خود را از          عمر بهرحال،  د آ ى دستور ميده ه مثن ه خود ب در نام

اطِق ورش  من رض ش رون آورده  در مع ه دار  ،بي رون از آن نگ رى   ،دبي ا خط ت

د     اآنون آه عجمان به تالش"ميگويد  اوبه  ،در ضمن. نگردد ویمتوجه  اده ان افت

ل شويد    عربان را نيز به تالش و ." واداريد و با همه نيرو با همه نيروى آنها مقاب

الن   ام ک ودن جنگ در نظ ه ب دوِی داوطلبان ر سنت ب ار ديگ ى يکب ا  را حت ر پ زي
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م پيمانان     ،گذارده ه و ه ل ربيع ان قباي دلخواه    "شان  دستور ميدهد تا در مي ه ب هر آ

  . ٣٦"نيايد احضار شود

ه        رب نام ل ع ال قباي ات و عم ود در والي امالن خ ۀ ع ه هم من ب او در ض

وان      "مينويسد  ا ت ا اسب ي د و سوی من     جکه هر که را سالح ي نگ دارد برگزيني

 ."فرستيد، شتاب کنيد، شتاب کنيد

ابى ني       ز ي ال تمرآ رد و احتم دن يزدگ ده ش ا برگزي ر  ب وى ديگ روى از س

اکنونی     ای ت روزی ه د پي ه ميدانن ز آ لمانان ني ان، مس ديون   ايراني تر م ان بيش ش

ا احساس ان، ب روى خودش ا ني وده است ت ى دشمن ب ات درون دگى و اختالف   پراآن

ن ه اي د آ ابى،  مى خواهن ن تمرآزي وِد خطر از اي ار خ دان  ب ز راهى مي عمر ني

  .جنگ شود

و عمر با رای آنها همسخن شد که ميخواست آنها . ببر شو و ما را همراه  روان: عامۀ قوم گفتند"

آماده شويد و لوازم فراهم کنيد که من می روم مگر : گفت  و  بگرداند  رای  را با ماليمت از اين

  ٣٧."آنکه رای بهتری پيش آيد

ز  ل ني ا در قب ه م ر آ ى عم ايی از ول ه ه ى نمون ماو را بزدل ه نشان دادي ه بهان ، ب

ا اطرا اوره ب ان فمش رار دادن نظر  مستمسکو ي ن عوف ق دالرحمن ب ه عب از ک

ه  رفتن او به ميدان جنگ بود، از رفتن به ميدان جنگ  انمخالفجمله  ره رفت و  طف

  :می گويدطبری .  بن مالك را ساالر سپاه عراق ميكند سعد ،بجاى خود

  رفتن منع   از  را  او  که  بود  کسانی  طلحه هماهنگ رای مردم بود، اما عبدالرحمان از جمله"

   ٣٨."کرد

ه نيروهای ادر مدينه مانده، سعد بن مالک را به همر ترتيب، عمر به اين

  .فرستد می جنگه ميدان ب ،مسلمانان کل سپاه فرمانده وانبعن و ،کمکی از مدينه

   :زيربه قرار بودهزار نفر  سى و شش حدوددر مجموع مسلمانان سپاه 
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ل      ۴باضافه   هزار از مردم ربيعه ٨افراد مثنى،  اى جنگ پ ن از بقاي هزار ت

  .بودند

ردم يمن و    ٣هزار تن از مدينه خارج شد آه  ۴سعد با  هزار تن از آنان از م

 .هزار تن از نقاط ديگر بودند

هزار   ٢هزار تن از مردم نجد از غطفان و طوايف ديگر و    ٢عمر نيز بعدا 

 .تن از مردم يمن را بهمراه او روان آرد

هزار بنی تميمی   ۴در خاک عراق، " زرود"از رسيدن به   پسخود سعد نيز 

ى اسد را براى جنگ جمع آورى و در مناطق خود آماده نهزار از ب ٣و ربابى و 

  .ميداردنگه 

ز     جذَحو از ِم ،تن ٣٠٠و صدف   موت َرهزار تن، از َحضنيز از هوازن  ني

  .تن آمده بودند١٠٠٠و از قبيله قيس  ١٣٠٠

د و      سپاه هفتادو چند آسجزو دسته هاى  در بودن سيصدو ده  "از جنگاوران ب

وتر            و چند آس ا جل ا بيعت رضوان ي د ت ه بودن ر دريافت . از آنها آه صحبت پيمب

از فرزندان   از آنها آه در فتح مكه حضور داشته بودند و هفتصد آس  سيصد آس

  ٣٩".صحابه پيمبر از همه قبايل عرب

ه     ردد آ ه ميگ ابراين مالحظ دان از    بن دند چن گ ش ى جن ه راه لمانانى آ مس

ل اطراف       ان از قباي اق آن ه اتف بال    مهاجر و انصار نبودند و قريب ب ه ق ايلی ک و قب

د و  رده بودن ورش ک ل       ش د و تماي ده بودن ار آم ر از روی اجب ان عم ر فرم ا ب بن

تند  ورد    .چندانی به شرکت در جنگ با ايران نداش ی  ،چنانکه در يک م عمر   وقت

ه     به اردوگاه  د رفت ه احضار شده بودن ا را تشويق    ،جنگجويان يمن که به مدين آنه

ام  ،، آنها احتراز نمودهمی کندبه رفتن به جبهۀ عراق  جنگ  ( به رفتن به جبهۀ ش

    از اينرو، عمر ناچار می شود نيمی از آنان را به شام. ابراز تمايل ميکنند )با رم
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  . و نيم ديگر را به جنگ ايران بفرستد

اری و    ن ميدهد که هرچند سربازان ايرانی از پس کشمکش  اين نشا های درب

ه خود را بشدت از دست داده و        های متعدد از رمی  شکست ا و اعراب روحي ه

ی شان،     ،اعرابانگيزۀ چندانی برای جنگ نداشتند، با اينحال،  بخاطر سوابق قبل

  .  اند دچار ترس بودهن از جنگ با آنان نگران و همچنا

ا ن زم عد  در اي ا س ر روز ب ا ه ر تقريب پاه    ن عم د س ده جدي ک، فرمان ن مال ب

لمانان، تقيم دارد     مس ارت مس ا نظ ان آاره ر جري ه و ب ه   . مكاتب د آ ه او ميگوي ب

ان     ؛خود را دقيقا در آجا مستقر سازد نيروهاى ا ايراني از چه تاآتيكى در جنگ ب

د تفاده آن ه آن   ؛اس ان مقابل ه آن ك و حيل ا آن تاآتي ن ي ا اي ه ب د و در صورت چگون

   :به سعد  مى نويسد  او در يكى از نامه هايش.دشكست به آجا عقب نشينى نماي

همه آارهاى   در  و  آه همراه تواند سوى پارسيان رو   با همه مسلمانانى شراف،  از  اما بعد "

مى روى آه شمارشان بسيار   قومی بدان آه سوى. او يارى بخواه  به خدا توآل آن و از  خويش

است و لوازم فراوان دارند و نيروى بسيار و ديارشان گرچه دشت است به سبب درياها و آبها و 

چون با همه قوم با يكى سنگستانها سخت و دست نيافتنى است مگر آنكه از آبهاى تنگ بگذرند و 

و مبادا  با همه جمع آنها روبرو شويدمبادا . از آنها روبرو شدى حمله وضربت زدن آغاز آنيد

جز رفتار شما دارند، مگر آنكه سخت بمردمى فريبكار و مكارند و رفتار د آه نما را بفريبش

و چون به قادسيه رسيدى و قادسيه در جاهليت دروازه ديار پارسيان بوده و آنجا از همه . بكوشيد

دروازه هاى ديگر لوازم بيشتر دارند و از جاهاى دگر آرند آه جايگاهى وسيع و آباد و استوار 

مى بايد بر همه گذرگاههاى آن . روى آن پلها و رودهاى صعب العبور است  است و پيش

باشند، بر آناره هاى سنگستان و آناره  سنگستان و بياباناردوگاهها پديد آرى و مسلمانان ميان 

ون چآه  و از آنجا مرو  باش  بجاى خويشآنگاه . هاى بيابان و ريگستانهاى ما بين آن باشند

. راسوار و پياده با همه نيرو سوى شما فرستند  ههاى خويشوآيند و گر  وند به جنبشخبردار ش

اگردر مقابل دشمن پايمردى آنيد اميداوارم آه ظفر يابيد و هرگز مانند اين جمع بر ضد شما 

نباشند و اگر آار صورت ديگر داشت سنگستان   فراهم نيارند، و اگر فراهم آرند با دلهاى خوش

رويد آه در آنجا   ست و از بيابان نزديك ديار آنها به سنگستان نزديك ديار خويشپشت سر شما

  وقتى خداوند جرئت بيشتر داريد و آنجا رانيكتر شناسيد ودشمن در آنجا ترسانتر باشدو نادانتر تا 
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 ٤٠)تاکيدات از من." (آيد  شما را بر آنها فيروزى دهد و فرصت هجوم پيش

ن    ه اي ب  ب ر  ،اوال ،ترتي رات و        عم ر نف ان از نظ د ايراني ه ميدان ا ک از آنج

د   ،يزات جنگی بر او برتری دارندهتج د  به ابن سعد تاکي ی     می کن ا وقت ه تنه ه  ک ب

ر اينصورت،   . با گروه کوچکی از آنان مواجه می شود   که آنان حمله کند  در غي

  . هرگز با آنان درگير نشود ،ان روبرو ميگرددهمه نيروی آنوقتی که با 

ا ان ب  ،ثاني وه و بياب ان ک ائی مي ود را در ج ای خ ی در ه نيروه ه اول نحوی ک

د خاک خودی و دومی در خاک دشمن باشد مستقر نما      ا در صورت شکست     ي ت

تانی   ه کوهس ناخته و دشوار        خودی  بتواند در منطق رای پيشروی دشمن ناش ه ب ک

  . بزندضد حمله دست به از آنجا  ،عقب نشينی و مقاومت نموده ،است

 مرگ اين توصيه قرار گرفتن ميان کوه وبيابان را قبال مثنی نيز پيش ازالبته 

عد ا ه س دش ب ل از شروع جنگ. می کن ی قب يه مثن ه در  قادس ی ک ر زخم در  اث

  . ميرد می ،داشته بودجنگ پل بر 

رات و         ،طور  همين ده و نف د از وضعيت دشمن، فرمان عمر از سعد ميخواه

ا       "منجمله . سدبرای او بنويمرتبا محل دقيق آنها  روه پارسيان ت ه گ ويس ک بمن بن

داين هست       ... کجا رسيده اند  ان شما و م ه مي جايگاههای مسلمانان را با نهری ک

ن ا وصف ک رای م ر من . ب ان را ب دان می نگرم و وضع خودت ويی ب چنانکه گ

  ." روشن کن

بالعکس،  ،ادهکه عمر در جنگ بخرج ميد یدر برابر اينهمه دقت و مراقبت

نيروی مسلمانان  ،و از اينرو  ،رد به پيروزی خود بسيار مطمئن و مغروريزدگ

 آيند زد او میوقتی ن آنها که به نمايندگان بطوری. فته استرگ را جدی نمی

  : می گويدچنين 

  چنان بود آه . و پر اختالف تر از شما نمى شناسم و آم شمارتر   زمين قومى تيره روزتر روي"
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د و        ما دهكده هاى اطراف ر ه جنگ شما نمى آمدن د و پارسيان ب ا مى گماشتيم آه به شما پردازن

ده        شما طمع مقابله با آنها نداشتيد، اگر شمارتان بيشتر شده مغرور مشويد و اگر از تنگدستى آم

ايد تا به وقت فراوانى، آذوقه براى شما مقرر آنيم و سرانتان را حرمت آنيم و شما را جامه دهيم 

    ٤١"هتان آنيم آه باشما مدارا آندو يكى را پادشا

ان   دارد و در  بنابراين، می بينيم در حاليكه عمر بسيار ترس برخورد با ايراني

ت اط و دق ديت ، احتي ادی ج رج زي ه خ روی ب ی ني ان داده، حت ه آن ور ک را آن ط

د،           ی کن ابی م د ارزي يش از ح د، ب ی دهن ان م دی نش ای بع گ ه رعکس،جن   ب

رده دشمن  پی به اهميت  ،خود ايرانيان، مغرور از قدرت م می    ،نب  آن را دست ک

ان        . گيرند ز مي در ني ه در جنگ ب ی است ک ان واقعيت لمانان   اين هم و سران    مس

رديم   زی . قريش مشاهده ک ه   چي ريش      ک روی ق ری ني ا وجود برت باعث شکست   ب

  .از مسلمانان شد آنان

اه  ه ش لمانان  ب ده مس ال نماين دبهرح ر می خواهی جزي: "می گوي ده و اگ ه ب

لمان شوی و خويشتن را     تسليم باش و گر نه شمشير در ميان است مگر آنکه مس

ی ات ده ردو ." نج ن از يزدگ خن   اي ورانه س ان  جس ه آن ده و ب مگين ش ی خش م

د   ." اگر نبود که فرستاده را نبايد کشت، شما را ميکشتم"، گويد آنگاه دستور ميده

اموران خود     آنرا بار رئيس آنان م . که بار خاکی بياورند ه م د و ب د  ی کن  می گوي

رون شود  "که او را مانند حيوان  ه   سپس    ∗."برانيد تا از در مدائن بي ا  ب می   آنه

  :گويد

    به  قادسيه  پيش يار خود باز گرديد و به او بگوييد رستم را می فرستم تا شما و او را در خندق"

   ند ا می فرستم تا با شما بدتر از آن ککه عبرت ديگران شويد آنگاه وی را سوی ديار شمگور کند 

                                                       
حمله قبايل مغول برهبري  از جمله قبل از .همين كار را ساير شاهان ايراني با اقوام مهاجم بدوي ميكنند ∗

چنگيز به ايران نيز خوارزمشاهيان كه قدرت بزرگي را تشكيل داده و به قدرت خود مي باليدند اولين نمايندگان 
ولي وقتي مغولها به . را انجام ميدهند جنايتكارانه تجاري مغول را بقتل ميرسانند و با دومين گروه نيز همين عمل

در برابر حمله مسلمانان تاب مقاومت در برابر آنان را نياورده با همة  ،اهان ساسانيمانند ش ،ايران حمله ميكنند
   .غرور و نخوتي كه داشته اند در برابر آنها مضمحل مي شوند
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    ٤٢."که شاپور کرده بود

تار   لشکرر اين زمان د مسلمانان بعنوان يک مشغله روزانه همچنان بکار کش

ين     ،بودهمشغول اطراف و غارت مردم  ل هم چنانچه غذای روزانه خود را از ِقَب

ری  . رده است ک های نا جوانمردانه تامين می غارت د  طب ود    و: "می گوي ان ب چن

ات    ا و حبوب دم و جو و خرم ه گن د ک يار راغب بودن ه گوشت بس لمانان ب ه مس ک

تاده می    چندان داشتند که برای مدتی بس بود و دسته ها برای گرفتن گوشت فرس

اوان و غزای     اهای گوشت ،زاز جمله غ. شد که از گوشت نام ميگرفت غزای گ

ن   )جنگها( هاغزا اين ." ماهيان بود ه اي ا می   صورت  ب ه سعد دسته      برپ شدند ک

ها هرجا که در دست مردم گاو و گوسفند و  فرستاد و اين هائی را به اطراف می

در صورت   ،ه و با کشتار صاحبانشان بردديدند به آنها حمله  شده می صيدماهی 

  . ردند٨اموال آنها را غارت و برای خوردن به اردوگاه می آ ،مقاومت

ن مامور ه در يکی از اي تاز جمل ا جنگ   ي زا ي ام غ لمانان ن ود مس ه خ ا ک ه

ری        ل طب ه نق ا ب د، بن اده ان تادگان سوی      "ماهيان بر آن نه تن فرس سعد پس از رف

ه    يزدگرد، دسته ای فرستاد که برفتند تا به نزد گروهی از ماهی يدند ک گيران رس

اهی       ".ماهی بسيار شکار کرده بودند ه دسترنج م ان ک ن ماهي ردن اي  اينها برای ب

فرستند که  سواد بن مالک تميمی را سوی نجاف و فراض می ،بيچاره بود گيران

چهارپا  ٣٠٠او نيز به آنجا رفته . برای بار کردن آنها مقداری خر و استر بياورد

اهی          ه محل م ه ب ان گرفت زور از آن ردم بيچاره را ب اوان م ا   از خر و استر و گ ه

است که در اردوگاه، سعد نه  جالب. برد ها را بار و به اردوگاه می آورده، ماهی

ی   ،، البته پس از جدا کردن خمس  رپايان مردم را نيزابلکه چه ،ها تنها ماهی يعن

ر غارت  يا به عبارت بهتر (سهم اميرالمومنين  ران  امي يم     ،)گ ان سربازان تقس مي

  : می گويدطبری . نمايد می

يم    " ز تقس ان را ني ار پاي ه       سعد ماهيها را ميان کسان تقسيم کرد و چه رد و خمس را جز آنچه ب ک

    ٤٣."غنيمت گيرندگان داده بود برگرفت و اين غزای ماهيان بود
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د تَ  "همينطور،  ن خال ی   مالک بن ربيعة ب ن نُ  مشاور  ويمی، وائل ان تَ ب يمی  عم

ی تِ        تران بن د و ش ه بردن وم حمل ر في ه ب دند ک تاده ش ی فرس ر را غَلربيع ب و نم

د و کسان شتران     بگرفتند و با همراهان آن براندند و ش يش سعد آوردن را  بانگاه پ

رد و      عمرو" و. " کشتند و گوشت فراوان شد ه ب رين حمل بن حارث نيز سوی نه

شهر زياد است   بر در ثورا گوسفندان بسيار يافتند و در سرزمين شيلی که اکنون

   ٤٤."گاه آوردندبراندند و به اردو

ايی از     الهی،   لشکر اين ترتيب مالحظه ميگردد که چگونه ه ب ا هيچ اب ه تنه ن

غارت صاف و ساده اموال مردم نداشته، بلکه حتی اين اموال غصب شده را حد  

ده      از نميگردان ا ب ه آنه ز ب ود ني ت خ ع حاج س از رف ل پ ال  اق ا را در کم ، و آنه

ه   . کرده ميان افراد خود تقسيم می سخاوت ويی هيچگون رای   احترامی چنانچه گ ب

را متعلق به خود  ديگران ، اموال قائل نبوده خودمردم بر نتيجه کار و اموال  حق

اين دقيقا همان . غارت ميکرده در راه خداخواسته  هر زمان که میو دانسته می 

نيز ان چنگيز و تيمور يلشکرها و اقوام غارتگر مانند  که ساير ارتش بودهکاری 

زد       ،داده اندمی انجام با مردم سرزمينهای ديگر  ردم سواد ن ا جائيکه م رد  ت يزدگ

ه    نماينده می تند ک د     "فرس ده ان رود آم ان در قادسيه ف ه    ... عرب ه ب و از هنگامی ک

ه        د و جز در قلع رده ان ران ک وده وي قادسيه آمده اند هر چه را ميان آنها و فرات ب

ه و              ه از دست برفت ا نگرفت ا ج ه ه ه در قلع ه ک ا و آذوق ار پ ده و چه ردم نمان ها م

ه ناچار    لعه ها فرود آرند، آگر کمک به ما نچيزی نمانده که ما را نيز از ق رسد ب

  ."تسليم آنها می شويم

در نه هوادار اين و نه آن بوده اند، و اين نشان ميدهد که مردِم حتی عرب، 

  در مواردی به اين يا آن دسته می  اگر هم  ،بوده  خود لح مصا  فکر  در نهايت 

  . پيوسته اند از روی اجبار و نه ميل بوده است

  است که يزدگرد مسئله را جدی   مردم  فشار  زير  و شرايطی   چنين  تحت
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ه ارکرده  ،گرفت تم را احض رکوبی      ،رس رای س پاه ب ع آوری س امور جم او را م

د مسلمانان  تن          . می کن ه رف ل ب د عمر ماي ه مانن ز ک تم ني ی رس ه    ول شخص خود ب

د  استدالل   ،جنگ نيستميدان  ه بجای    می کن ار    ک ام عي ا د  جنگ تم ر   ب شمن بهت

د  ه ميدان ود ک ای کوچک دبمانخ پاه ه تادن س ا فرس ر و جنگ و ب ای مکرر  ت ه

   .نمايداعراب را خسته نموده وادار به بازگشت و رفع مزاحمت 

اک      ! ای پادشاه" ان بيمن ته از عجم داری پيوس ا وان مرا بگذار که عربان تا وقتی مرا به مقابلۀ آنه

ه جنگ سپاهی از پس سپاهی       در جنگ، تامل ازشتاب بهتر ... باشند،  د ک است و اينک تامل باي

رای دشمن سختتر است      رزيمت يکجا درستتعديگر، از  د و ب ه من شکست      .. .مينماي ی ک ا وقت ت

  ٤٥".نخورده باشم پارسيان از کوشش نمانند و همچنان در دل عربان مهابت داشته باشم

نه برای فتح و  کرده است که اينبار نيز عربان فکر میبه غلط رستم بعالوه، 

ل   پيشروی، بلکه مانند گذشته، صرفا برای غارت آمده اند و پس از مدتی در مقاب

ار    شو می ارسالی که برای تنبيه آنان اعزام سپاه های ه شهر و دي ند، خسته شده ب

وده است،      . خود بازخواهند گشت امی ب زرگ و صاحب ن شايد هم او که سردار ب

 ر بدوی را  دون شان و مرتبه نظامی خود میمشتی قبايل  غارتگ رفتن به جنِگ

  . دانسته است

تم او را      ه سخن رس د  ولی يزدگرد بجای توجه ب د  تهدي ه اگر راهی     می کن ک

رده عازم سرکوبی اعراب      در  ٤٦.می شود  جنگ نشود، خود لباس نبرد به تن ک

ه      ∗هزار ١٢٠ لشکر، عليرغم ميل خود، با يک نيز رستمنتيجه،  ا خدم ه ب ره ک نف

ی و ت ن م زار ت ه دويست ه ه آن ب يد بع ود ، هرس ی ش دان جنگ م و در  راهی مي

ال،   ا اينح د، ب اباط اردو ميزن ته   س راه داش گ اک ان از جن ين  همچن رای هم ، و ب

دن      چهار ماه بود که پيش نميرفت و جنگ نميکرد" ان از مان ه عرب د ک به اين امي

د  ت میبارها صحبرستم حتی با نمايندگان آنها  ."خسته شوند و بروند ايد    کن ا ش ت
                                                       

ولي عبدالحسين زرين كوب كه خود از نويسندگان اسالم پناه اسـت، در كتـاب   . اين ارقام به طبري تعلق دارند ∗ 
   .ذكر ميكند لشكرو سي هزار  "سي زنجير فيل"ات سپاه ايران را نفر 92بامداد اسالم ص 
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ذاکره و بخشش ق م ه ،از طري د گذش د ،مانن ه بازگشت نماي ا را راضی ب از . آنه

  :می گويدآنها  اينرو، در يکی از مذاکرات خود به

د و      . دانم که آمدن شما بسبب فقر و بی چيزی است" ه ای دهن ه ساالرشما را جام دهم ک فرمان مي

ه از    استری با هزار درم و نيز فرمان ميدهم که به د ک هر يک ازشما يکبار خرما و دو جامه دهن

  ٤٧."سرزمين ما برويد که نمی خواهم شما را بکشم يا اسير کنم

در پی تسلط بر  ،از پس پيروزی بر رم اعتماد به نفس يافتهولی مسلمانان که 

د  باشند، به چيزی جز تسليم يزدگرد رضايت نمی  ايران می ات   .دهن ن مالق  در اي

دوی    ها روحيه و برخو اوت اعراب ب ه نظام سلسله      رد ساده و متف وز ب ه هن را ک

وده ن    د،  تش گمراتبی و پر جالل و جبروت نظام تمدن آل ا شکوه و    ه ان ايز ب در تم

  . و آموزنده استبر انگيز  بارگاه رستم و اطرافيان او توجه جالل

را           " ذاکرات ب ن اعراب در طی م ار صريح و گستاخ اي ا و گفت اده و بی اعتن ا  رفتار س ی ايرانيه

ود     . همواره مايۀ اعجاب می نمود وم ب از آنکه اختالف و تضادی را که بين احوال و اطوار دو ق

وقتی فرستاده سعد به درگاه رستم می آمد دستگاه سردار ايران در آگنده بود . به خوبی جلوه ميداد

، تختهای زرين دسته های قراوالن بود با جامه ها و سالح های پرزرق و برق: از شکوه و تجمل

ا جالل و       لبود با با يالن عظيم ب ود، و ف ا ب شهای گوهر نشان، اسبهای نژاده با زين و ستام گرانبه

شمشير حمايل کرده و نيزه در دست  : اما عرب بدوی با جامۀ ساده و پينه دار می آمد. هيبت تمام

تم   . شترش را نزديک درگاه رستم می بست بی اعتنا و بی ترس پيش ميرفت  ،گرفته نزديک رس

زه خويش سوراخ     ِنُب و فرش گرانبهای درگاه را با آهِن زدتکيه می  خود  بر نيزه ،می ايستاد ني

های درشت و گاه تلخ  سخن: ، و گستاخ وار با سردار سخن ميگفتقبی تعارف ، بی تمل. ميکرد

د     ياين طرز بر خورد، مالزمان و سپاه. ش آميززنو سر ه شگفت می ان تم را ب اه  خاان رس ت و گ

بيه   آنها را به ديو و. اب می خنديدند غالبا به سر و وضع اعر. خشمگين می کرد زاغ و روباه تش

د     شمشيرها . می کردند  اه ايشان را مسخره می کردن ان      . ی کوت ر زن ه دوک پي زه هايشان را ب ني

د          ای صريح می دادن ا جوابه ه ه ا و طعن ده ه ن خن د و گز : تشبيه می کردند و اعراب به اي ده تن . ن

ه در دست       یحتی يک بار وقتی خود رستم به عرب ن دوک ک که نيزه يی در دست داشت گفت اي

عرب . تست به چه کار می آيد؟ عرب جواب داد که پاره آتش اگر هم کوچک باشد سوزنده هست

ه است جواب داد     ه بودديگر در جواب کسی که به او گفت اد کهن غالف اهيمت   : غالف تيغ تو زي
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ار از اردوی سعد جهت      . ست که بايد هنر خود را نشان دهدندارد تيغ ا ه يک ب مغيرة بن شعبه ک

تم نشست    ،مذاکره آمد ار رس ن بی      . گستاخ پيش رفت و بی دستوری در کن ر اي ی حاضران ب وقت

رای  اگر شما خود ب. کس بندۀ ديگری نيست چادبی وی اعراض کردند گفت در بين ما هي عضی ب

د      ،دست  وربعضی ديگر بنده اند و ف  ه من بگويي د از نخست ب ی  . باي ن     عرب امش ربعی ب ديگر ن

ده و خ   نا و گرسدعامر در جواب کسی که آنها را گ ه های ژن ادۀ   وه خوانده بود و جام ای س ردنيه

ه     ا آن هم د و م آنها را به رخشان ميکشيد، گفت شما ايرانيها کار خور و نوش را بزرگ گرفته اي

  ٤٨."را چيزی نداريم

ئله در  ود   طنز مس ن ب ا            اي نا ب ا آش ه آزادگی و ن ا روحي ه ب دوی ک ه اعراب ب ک

زۀ    بودند، پرورش يافته بندگی و اطاعت از روسا و قدرتمندان  ا انگي ه ب از آنجا ک

د،   ه آزادگی و     غارت سرزمينهای ثروتمند به حرکت در آمده بودن ان روحي ا هم ب

برپايی که زدند شمشير مي، بی آنکه خود بدانند، در راه نظامی خود برابری طلبی

ه   ،بی سابقه ترين نظام بندگی اتوری مطلق ان را   ديکت ابرابری در جه د  در  ، و ن م

  .  داشتنظر 

د داشت   ز  . تنها رستم نبود که در گام گذاشتن در راه جنگ تردي د   عمر ني مانن

رد و  دفع الوقت می وی دن در جای خود         ک ه صبوری و مان لمانان را ب پاه مس س

د و، طبری از اينر. دنموتشويق مي لمانان   می گوي د    مس ز در سواد بماندن ه  " ني و ب

د و     ه تصرف آوردن د و ب ی دادن ه ويران ويش را ب راف خ د و اط ارت پرداختن غ

ا خدای فيروزشان     برای اقامت طوالنی آماده شدند، مصمم بودند بدينحال بمانند ت

  ٤٩."کند و عمر در اينگونه کارها تأييدشان ميکرد

جنگ به پيشنهاد ايرانيان . ماند اکرات بی نتيجه میرانجام پس از آنکه مذس

 و می کندسعد برای سپاه مسلمانان سخنرانی  ،قبل از شروع جنگ. آغاز ميگردد

به آنها  ،پس از حمد و ثنای خدا بمنظور تحريک انگيزه های غارتگرانۀ آنان،

ه که به بطور اعجاب انگيز و روشنی ديدگاه اسالم و در نتيج می گويدسخنانی 

   :دهدو مردم غير مسلمان نشان مي  اعراب بدوی مسلمان شده را نسبت به بشريت
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ا       " رده و ت ه شما روا ک يش ب اين ميراث شماست و وعدۀ پروردگار شماست که آنرا از سه سال پ

باج می گيريد و اسيرشان  آنها   از  کنون از آن می خوريد و می گيريد و مردمش را می کشيد و

  ٥٠."ه سبب کار جنگاوران شماستبکنيد و اين  می

ان  نيز، در خطابۀ جنگی خود    لشکرران عاصم بن عمر، يکی ديگر از س مي

دان       ،تک سواران ان و فرزن رده کردن زن صريحا آنان را تحريک به غارت و ب

  : می گويدو  می کنددشمن 

رده    " ا شماست   ... اين دياريست که خدا مردم آنرا به شما حالل ک دا ب ايم  . و خ د و  اگر پ ردی کني

د      اموال و زنان و فرزندانچنانکه بايد ضربت بزنيد  و ديارشان از آن شماست و اگر سستی کني

  ) تاکيد از من است( ٥١."اين قوم يکی ازشما را باقی نگذارد... 

دگاهِ  يح  بر طبق اين دي ه   وق ی       و جنايت کاران ردم ب ، سرزمين های ديگر و م

رآن،  گناه آن که امی      ج  بنا بر آموزش های ق ال تم ان و مالشان همچون جان و م

لمانان   ،بشريت ته،   در دست خدای مس رار داش رای    از جانب او   ق ه ب وان ارثي بعن

وده،      آنان ا را غارت نم ا آنه دگی   باقی گذارده شده ت ه و زن را تصاحب   شان يخان

ان   را آنهايا  ،آن ها باج گرفتهاز نموده،  ل برس ه بردگی    د، نبه قت فرزندانشان را ب

  . به آنها تجاوز نمايند ،در آوردهتصاحب به زنانشان را دختران و و  گرفته

وده، و     لمانان خداپرست ب د مس ز مانن ان ني ه ايراني ه داشت ک د توج ه، باي البت

خود را نماينده آن می   قاعدتا همان خدای يکتائی را می پرستيده اند که محمد نيز

ا اينحال،  . دانسته ين خدائی با      ب وم نيست چرا چن دگان خود و     معل د بخشی از بن ي

د  آن جان و مال آنان را اين چنين بيرحمانه ارثيه بخش ديگر ن    . بنماي ی اگر اي حت

ان  ه خدای آن م ک لمانان را ه ذيريم،  ازادعای مس وده بپ اوت ب ان متف خدای ايراني

وز  د هن ده باي ؤال آزار دهن ن س د     اي ته باش ود داش لمانی وج ر مس ن ه ه در ذه ک

ه خود    ده  چگونه خدايی ک امی   را آفرين وع بشر و تم ا    ن و مظهر عدالت   انسان ه

د،  ی کن ی م ت معرف ن اس ين  ممک ن چن ود اي دگان خ رب بن ر ع ش غي ا بخ ب

  .ددمنشانه عمل نمايد جنايتکارانه و 
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ر موردی         بهرحال،  اريخ بشری کمت ام ت ه در تم وان گفت ک شايد به جرات بت

ود اجازه داده باشد تا بخ ،و جنايت پيشهدزد يک گروه حتی وجود داشته است که 

ه انسان          ی     اغراض و اهداف ضد انسانی خود را نسبت ب ين ب ا چن های ديگر ب

ا      . ابراز کرده باشدپروايی و صراحتی  ا ب ه همگی دقيق ا ک در واقع نيزاين گفته ه

وده    انطباق دارند، جزئی ا یآيه های متعدد قران د اسالمی ب ه   ز جهان بينی جدي ک

ه ديگران   مستقيما توسط خود محمد ب ه اطرافيان و صحابۀ وی و از طريق آنان ب

   .استبوده آموزش و انتقال داده شده 

  ، منجمله ايرانيان  نيز، برای تقويت اسالمی لشکرترتيب، ساير سران  به اين

ه  خود روحيه سربازان  اده جنگ    ،به خطابه خوانی در ميان افراد خود پرداخت آم

  . می شوند

ان  پاه س انطور ک  ايراني يم  هم لمان     ه گفت ان مس ه روايت راوي ا ب د    -بن ه ميتوان ک

تمل د، مش ز باش ر اغراق آمي ر ١٢٠ ب زار نف ه  ه دازه تبع ان ان ود و هم هب از  ک ب

رار   سربازاناز هزار تن  ٣٠ پایبگفتۀ راويان مسلمان،  وگيری از ف ا   برای جل ب

ر ود بهمزنجي ده ب ته ش ل  ٣٣باضافۀ  ،بس ل في اپور و في فيد ش ل س ه في  و از آنجمل

ود     ر ب ر و کهنسال ت ا   راس ١٨و  دست آموز رستم که از همه بزرگت در قلب  آنه

هزار   ۴ل نيز يهر ف با. ندبودقرار گرفته در دو پهلوی آن  ديگر راس ١۵سپاه و 

و بر يکی از آنها فرمانده سپاه و اطرافيانش نشسته جنگ  ندميکرد سرباز حرکت

ی ری م دنمو را رهب ر   ٥٢.دن تمل ب ز مش لمانان ني زار  ٣۶مس ربازه افه   ( س باض

اير   خانواده های آنان که کار رسيدگی به زخمی ها و آب رسانی به سربازان و س

تند  ده داش ی را بعه ور تبع پاه ، )ام افه س ام بود  ١٢باض ری ش زار نف ده ه در  ن ک

     . ندشد هزار نفر بالغ می ۴٧مجموع به 

اه محرم از سال چ   جنگ در اول  ی   اردهمه م انزده در و بروايت رت و م هج پ

ه     و پس از برگزاری نماز ظهر رۀ اولي رجزخوانی ها و زورآزمائی های تک نف
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م    لشکرگردد و دو  آغاز می با شمشيرهای آخته و ساير سالحهای جنگی بجان ه

  . افتند می

ت  فيلخطرناک در ابتدا، حمله  باعث   ،هها به جايی که قبيله بنی اسد قرار داش

ردد  آنان می رم کردن اسبان و اغتشاش در ميان ان قبيل     . گ ه ابتکار پيادگ ی ب  ۀول

د و باعث سرنگونی              ا را ميبرن انده تنگ آنه ا رس ل ه ه في ه خود را ب يم ک بنی تم

ا عقب      صندوق های روی فيل ها و کشته شدن سرنشينان آنها می شوند، جنگ ب

ا     متقابل دو سپاه و افراد آن میبه رو در رويی  ،ها نشينی فيل ه ت د ک پاسی  انجام

دشب  از ه می ياب ن جنگ . ادام ن از ۵٠٠در اي رات ت ه از جانب  نف د ک ی اس بن

تند     رار داش ز زخمی    کشته  ،مسلمانان در مرکز جنگ ق . می شوند   و بسياری ني

را بزنان سپرده و کشته شدگان را بار شتر کرده به عذيب خود  مسلمانان زخميان

  . ميفرستند، و آماده جنگ در صبح روز بعد ميگردند

ل از ه  قب د آنک ود،  روز بع ه ش ر گرفت اره از س تون جنگ دوب ين س پاه اول س

تح دمشق   ام و پس از ف ه از ش لمانان ک يه(کمکی مس ل از جنگ قادس اه قب  )يکم

ود ده ب يه ش ر ، راهی قادس دس ل   ميرس ه در جنگ روز قب لمانان ک ه مس و روحي

ود،    ده ب اال  بشدت  فشار زيادی بر آنها وارد آم ه فر   . می رود ب پاه ب ن س دهی  اي مان

ر ضَ هزارتن از قبايل ُم ۵(هزار نفر  ١٢اص مشتمل بر ّقة بن ابی َوتَبهاشم بن ُع

  . بوده است) هزار تن از مردم يمن و حجاز ٧يبعه و و َر

ن         ه ت ن ب ای ت ا و جنگه جنگ در روز دوم هنگام صبح پس از رجزخوانی ه

می يکديگر ان به جيدن هم ربرای دآغاز ميگردد، و دو سپاه دوباره  دوباره اوليه

ل      . افتند رميم صندوق های روی في ه مشغول ت د،    در اين روز ايرانيان ک ا بودن ه

د   اساسا که نيز مسلمانان  .به کار جنگ ميپردازندبدون حضور آنها  ل بودن فاقد في

ن منظور    . ندنمايکار ايرانيان تقليد از با استفاده از شتر سعی ميکنند  رای اي  ده"ب

وار ان را س ن از پيادگ ع بصورت  ت ه برق د ک يده کردن تران جل پوش ت ش و  ندداش
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ان دو صف        ندبوسيله سواران حفاظت ميشد يالن مي ا شتران را چون ف و بگفت ت

د     . سوی سواران پارسی برانند ان کردن يلۀ شتران  چن به روز اغواث عربان بوس

د     رده بودن يالن ک ا ف ت    . که پارسيان بروز ارماث ب اک نداش زی ب و  ندشتران از چي

ب دان را رم ميداداس ه      ن ختی و بيلي تراز آن س تران بيش يان از ش واران پارس و س

  ٥٣."ديده بودند نديدند که مسلمانان بروز ارماث از فيال

مسلمان که چهار اسب    جنگجويان  در ضمن در اين روز هدايای عمر برای

ی سعد و    سه   به  و چهار شمشير بود، ميرسد و سعد آنها را تن از جنگجويان بن

  .ک جنگجوی تميمی ميدهدي

ی سواران بود و جنِگ ،از صبح تا نيمروز ،روزنيمه اول در  ان روز    ل ا پاي ب

ه می    نِگجو آغاز شب،  همگانی ميان پياده گان دو سپاه آغاز و تا نيمه شب ادام

  . يابد

قرار های اوليه خود  صبحگاه روز سوم، مسلمانان و ايرانيان هنوز در مکان

ود   و هيچيک بر  داشتند ه ب ه نيافت پاه بمسافت يک       . ديگری غلب ان دو س ين مي زم

لمانان دو هزار و از   ، قبل در روز. ميل سراسر از کشته شدگان سرخ بود از مس

ز در روز   ۵٠٠. کشته شده بودند ∗ايرانيان ده هزار  اول جنگ تن از مسلمانان ني

د يده بودن ل رس ه قت ام . ب ان در تم ان و کودک ن زن ناي غول دف اد  دو روز مش اجس

 درستخود بودند، درحاليکه بگفته راويان مسلمان، مسلمان کشتگان  تن  ٢۵٠٠

  .اجساد ايرانيان  در بيابان به حال خود رها شده بودنديا غلط، 

ل  ،روز سوم در جنِگ د      في اده بودن اره بکار افت ا دوب ه    . ه اده ب ا محافظان پي  ب

ان . باشندتوسط دشمن ها  بريدن تنگ ه آنها که مراقبمراه سواران   ،همراه پيادگ

گروهی را داشتند فيل حمله به بودند که از آنها حفاظت ميکردند و وقتی که قصد 

                                                       
  . همچنان بايد در ارقام راويان مسلمان در مورد دشمن محتاط بود و به اين ارفام اعتماد كامل نكرد -  ∗
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اِن بان  و همراه ا اس د ت روه ميراندن را سوی آن گ روه را  آن د و گ ان را رم دهن ش

  . دسازنمتفرق 

ها شده بودند به دستور سعد  فيل مسلمانان که دوباره گرفتار حمالت سهمگين

لمان شده   انی که قبال اسير وايراني از تعدادی بدنبال پاه    ٥٤،از ترس جان مس ه س ب

د    لمانان پيوسته بودن تاده ،مس وردِ  ،فرس ا جای حساس    در م ل ه رای ضرب  في  تب

ا     به فيل ،نهاآ ميکنند، و وقتی بنا به توصيۀ سؤالاز آنان  ،زدن وده، ب ه نم ها حمل

رار ميد   دف ق ان را ه وم آن م و خرط ير چش زه و شمش دن  ني ه پراکن ق ب د، موف هن

ا   مجدد ستون فيل ا  . ميشوند ه ل ه ز،   في در ، خوردن  پس از ضربه  ی معصوم ني

ه وار   عرکه  حالی ن سوی و آن سو    بده کشان و ديوان ه اي د، يدميدو ب ينان   ن سرنش

رده خود را واژگون   اره و ، ک د روز اول،  ،دوب تقيم      مانن ی مس ه رو در روي ار ب ک

  . ی کشدميان آندو مين و خوندو سپاه و جنگ سخت  نفراِت

يانه   تار وحش دن  جنگ و کشت و کش ه متم ه اعضای يکتاپرست جامع ای ک

ه      برای دريدن يکديگر راه انداخته و  ز ب اه و معصوم را ني ی گن اکنون حيوانات ب

ا اينحال،  . تا شب  ادامه می يابدگرداب خونين خود کشانده بود،  از دو هيچيک   ب

داد کشته شدگان    . دن بر ديگری برتری نمی ياب طرف  ر   از دو طرف  تع ز براب ني

  . بود

ی د عمر و يزدگرد هر ی صبرانه     و با نگران  می را نتيجۀ جنگ   انتظار  و ب

يدند ی     کش ابی م ی ت گ ب ار جن رای اخب دردک و ب رد. ن ا    ،يزدگ ه تنه رش ن   مق

ود  ه بکمک سيستمی که برقرار کردهبلک ،بودبه صحنۀ جنگ  نزديکتر   ا   ب تقريب

رار ميگرفت  ان تحوالت جنگ يجر بطور مدام در ن  .  ق ه اي ا  ب ه در فاصلۀ    معن ک

تم ر رس دان جنگ مق ود  در مي وس خ ا محل جل ين  ،ت رادی را در فواصل مع اف

  . ندنزبفرياد  اوبرای لحظه به لحظه اخبار را  تابود نموده رديف 

    يزدگرد ميرسيدترتيب، هر حادثه ای که در ميان ميرفت مردان پياپی بانگ ميزدند تا به  به اين"
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   ٥٥."اهی که پيش وی بود، کمک ميفرستاد که نيرو ميگرفتندپو از س

يار دور    ولی عمر که فاصله اش از ميدان جنگ ود بس ر سر     ،هر روز  ،ب ب

ت    ه می ايس ار جنگ        ادراه ورود به مدين ای اخب ازه واردی جوي افر ت و از هر مس

  :شرح ميدهدنطور اياز قول مجالد بن سعيد اين صحنه را طبری . شد می

ردم   " ارۀ م وقتی عمر از آمدن رستم به قادسيه خبر يافت از صبحدم تا نيمروز از کاروانيان در ب

از کجا؟ : گويد چون بشارت آور را بديد گفت. قادسيه خبر می جست آنگاه به خانۀ خويش ميرفت

عمر با وی . ردگفت خدا دشمن را هزيمت ک. ای بندۀ خدا با من سخن کن: عمر گفت. و او بگفت

ی      ارو مرد بر شتر خويش می رفت و عمر و خبر می پرسيد  تپياده می رف ا وقت نمی شناخت ت

د، گفت   مؤ به مدينه در آمد و کسان به عمر به عنوان امير امرزاد   : منان سالم می کردن خدايت بي

  ٥٦"منانی؟ؤچرا به من نگفتی که امير م

ان  ن، نيخو و   سخت در سومين روز خود،  جنگ و اما د   همچن ه می ياب  ادام

د    تا صبحگاه  متوقف نشده حال،ن با اي. شب فرا ميرسداينکه تا  ه می ياب در . ادام

گآن شب،  ر و دار جن ده ،در گي ا ش ر پ اهويی ب ان هي ه چن وان  از ک ة آن بعن ليل

ه،  . ياد می کنند الهرير رو رفت تار     دو سپاه چنان در هم ف ه کشت و کش يانۀ  ب وحش

تم و سعد     ندمی شوهم مشغول  خارج شده،    هر دو  که کنترل جنگ از دست رس

د،  دو  آن ان برآي اری از دستش ه ک دون آنک د ب ۀ جنگ ميمانن ر نتيج . صرفا منتظ

ند  ه دست ازجنگ می کش ته و کوفت لمانان خس ام صبح مس ی َق. هنگ ن ول اع ب عق

روَع دهان از فر ،م اممان پاه ش اره نفس س ان  ،ت ه آن اده ب پاه راه افت ان س درز مي ان

  : می گويداو خطاب به سپاهيان مسلمان . ددهميزهوشانه ای تي

ه           " د ک ه بري د و حمل ايمردی کني د ساعتی پ ر بين سپاهی که اکنون جنگ اندازد پس از ساعتی ظف

  ٥٧."پايمردی کنيد و سستی مکنيد. تظفر نتيجۀ پايمردی اس

ع ه   ،در واق ور او اينست ک ه منظ راد هنگاميک پاهاف ا و  ،دو س س از روزه پ

د، طرف        ،ات طوالنی جنگ ساع ی رمق شده ان ی خسته و ب ه کمی همت     یبکل ک

د، در م  اده      کرده به جنگ ادامه ده ه از رمق افت ل ک ل طرف مقاب روز می   قاب ، پي
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ن. شود ه اي ه سوی  ب ده ب ع ش م جم رد ه لمانان گ ده ای از مس ه ع ترتيب است ک

ر   جايگاه رستم حمله ميبرند و  ه در براب اه وی با نيرويی ک رار  جايگ ود    ق ه ب گرفت

بقيه دسته های مسلمانان نيز تحت تاثير سخنان قعقاع و ساير . به جنگ ميپردازند

د،    ه جنگ ميکنن داری و ادام ه پاي ويق ب لمانان را تش ز مس ا ني ه آنه دهان ک فرمان

  . دادامه ميدهنجنگ برده به دست به حمله 

ه در ان ک ن زم روز است اي زان و  ،اطراف نيم رزانفهرم دها ،ي ن از فرمان

د       ،سپاه ايران اره موضع ميگيرن د و دوب اد    . عقب نشينی ميکنن ا آن ، ب ان ب همزم

گرد و غبار آن مستقيما  که سختی، باد دبور، در خالف جهت ايرانيان در ميگيرد

  . و مانع ديدنشان می شود درو به چشم و روی آنان می

فته می     ه و آش رد در نتيجه، صفوف ايرانيان در هم ريخت ن  د و گ ه اي رتيب  ت ب

اد  ،از طرفی. شکافته می شودبدست مهاجمين قلب سپاه آنان  ان    ،در اثر ب ايه ب س

بطوريکه وقتی قعقاع و همراهان او به نزديکی  .رستم از تخت وی کنده می شود

  . آنرا خالی می يابند ،تخت وی ميرسند

رد ميبه پشت استری پناه از محافظان خود بدور افتاده است، رستم که  ی . ب  ول

ن سوی استر   . مورد شناسائی قرار ميگيرداصله بالف در  ،هالل بن علفه که در اي

اره      ا ضربه شمشير پ د  پی دست يافتن به او بوده است، بند بار استر را ب . می کن

رستم خود . بار استر بر سر رستم فرو می ريزد و مهره های پشت او را ميشکند

پای او را . رون آب می جهدهالل به جستجوی او به د. را به آب عتيق می اندازد

ل        ه قت د و او را ب يش سر او ميزن ر پ می گيرد و به بيرون می کشد و با شمشير ب

دارد         . ميرساند ر مي ه بانگ ب ر تخت وی رفت يده و ب رون کش : آنگاه جسد او را بي

ه رستم کشته شد شما را به خدای  " د    کعب ده     ". سوی من آيي رد او آم ه گ ديگران ب

  . ندسر می ده  بانگ تکبير

  روحيه ايرانيان در هم می شکند و نفرات آن  سپاه   قلب  با خبر مرگ رستم،
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ود را از دست داده  دهزيمت ه بخ ی رون الينوس، از   . م اهده اوضاع، ج ا مش ب

ر  ،فرماندهان ايرانی، در کنار بندی که قبل از شروع جنگ   يده    رویب رات کش ف

ه از       د ک پاه می خواه ه س ه      بودند، می ايستد و از بقي ه آن سو ک وده ب ور نم آن عب

د       وده عقب نشينی کنن ان ب رل ايراني ه      .تحت کنت دی است ک ان بن ن هم ان   اي ايراني

د   برای عبور از فرات و جنگ با مسلمانان يده بودن ی  . کش هزار سربازی    ٣٠ول

در اثر عجله و شتاب همگی بروايت مسلمانان، که با زنجير بهم بسته شده بودند، 

  . بدست مسلمانان کشته می شوند شده ياغرق ريخته  آببدرون 

ان    ،مسلمانان ارتش شکست خورده ايرانيان را تعقيب ميکنند و بسياری از آن

انند   ل ميرس ه  . را به قت ز در      از جمل ی ني دهان ايران زان از فرمان الينوس و هرم ج

پاه   . حين فرار و عقب نشينی بدست مسلمانان به قتل ميرسند البته، بخشهايی از س

و  ت خ انرده ايرانشکس ز   ي ه   حاضر ني رار ب ای ج    ف ا پ ه ت ده دالوران ان نش

ی اسحاق       چنانکه. مقاومت نموده کشته می شوند ن اب ونس ب ول ي می  طبری از ق

  :گويد

ين        " ه زم را ب ه آن د ک رچم خويش بودن سلمان بن ربيعۀ باهلی گروهی از عجمان را ديد که زير پ

د        کوفته بودند و گفته بودند از اينجا نرويم  رچم بودن ر پ ه زي ه کسانی را ک ه و هم تا بميريم و حمل

  ٥٨."بکشت و ساز و برگشان بگرفت

  :می گويددر جای ديگر نيز از قول طلحه 

... ايمردی کردند و تن بمرگ دادند و از فرار شرم داشتندپپس از هزيمت، سی و چند گروه "

شدند و بعضی ديگر جنگ اين گروهها به دو صورت بود، بعضی تاب نياوردند و گريزان 

و زاد ... و اهو... دا هرمزان بوهاز جمله سران فراری اين گروه... پايمردی کردند تا کشته شدند

و ... دل به مرگ داده بودند شهريار پسر کنارا بود  که  کسانی جمله   و از... و قارن... بن بهيش

  ٥٩."و خسرو شنوم همدانی... فرخان اهوازی... هربذ  پسر

لمان  ،در ميدان نبرد ،ن مرحلۀ جنگ قادسيهر سوميد   به روايت مورخان مس

    شش هزار کس کشتهقريب  مسلمانان  ده هزار و از نزديک به ايرانيان سپاه از 
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  . ∗شوندمی 

يکی از عمليات جنايتکارانه مسلمانان اين بود که زخميان باقيمانده از جنگ        

ن تر از همه اشنيع  را به قتل ميرساندند و ه  ي ام       ک ان انج ار را بدست کودک ن ک اي

   :می گويدطبری . دهنميد

تند آب        کودکان  آنگاه" ه رمقی داش لمانانی ک ه مس تند و ب اردو بيامدند و قمقمۀ چرمين همراه داش

  ٦٠..."ميدادند و مشرکانی را که رمقی داشتند می کشتند

د   ير ميکردن گ را اس ان جن لمانان زخمي ته مس را از ق. در گذش را اس ل زي باي

ی  د و م رب بودن نای ع ا    آش ال آزادی آنه ه در قب ت فدي ق درياف تند از طري توانس

ا فاصلۀ     ولی اکنون . پولی بدست آورند ناختند و ب آنها اسرا و اقوام آنها را نمی ش

ه     ی ک ی دائم ت، و تحرک جنگ ود داش ا وج ان آنه ه مي ادی ک ه تصرف زي الزم

دن در يک نقطه را    مناطق جديد بود و لذا  را مان ان  ب دشوار ميکرد، اينکار    ی آن

د و     يمی که از ظبا ثروت عبعالوه، . امکان نداشت اطق جدي ه من ه ب ائم حمل  آن غن

د،    بدست   دان      می آوردن ه نشستن را چن ول فدي ه  در انتظار پ صرفه خود نمی   ب

   . يافتند

ن جنگ ه در اي ه هالل ،از جمل ن علف رو ُز ب هه ن حوي تم و  ة ب تن رس ا کش ب

که برای  -درهم صاحب هفتاد هزار نها هر يک ز و برگ آجالينوس و فروش سا

ا بدست     ِض. دنمی شو ،ه استبودمان رقم بسيار باالئی آن ز ز ب رار بن خطاب ني

ای واقعی آ   درهم آوردن درفش کاويانی سی هزار  د به ن بدست می آورد، هر چن

  . ه استبود" و دويست هزار ∗يک هزار هزار"بگفته طبری 

  کشتن افراد دشمن و از طريق  مسلمانان کهنجومی های  ارقام و ثروت چنين

                                                       
هزار نفري باشد كه اگر درست باشد با پاهـاي بسـتة    30اين بايد سواي كشته شدگان بهنگام تعقيب دشمن و   ∗

  .به درون عتيق مي افتند و كشته مي شوندخود 
  .منظور يک ميليون و دويست هزار است  ∗



 ۴١٨                                                           تاريخ گفته نشده اسالم 
________________________________________________  

ايم جنگ  يزات آنها و بطور کلی از طريق هتصاحب وسايل و تج ی م  ی بدست  غن

زه های   شک، يکی   آورند، بی ا در  از انگي م آنه ا و   جنگ  مه عامل اصلی در   ه

ن جنگ  کشتن حريفان خود جريان جنگ و جسارت هايی بوده است که در   در اي

د ه ادادبخرج مي  ها  وده           . ن ا ت ه تنه ائم جنگی محرک اصلِی ن ه کسب غن تياق ب اش

وده است    ا ب ی      چنانکه  . مسلمان، بلکه سران آنها در جنگ ه د عل ل محم ه نق ا ب بن

ين   ، "ظلم تاريخ"خليلی در کتاب  عمر در يکی از نامه هايش به عمرو عاص چن

  :می نويسد

ه    ر تو ایبسالم . به عمرو عاص از بنده خدا عمر؛ امير مؤمنان" عمرو؛ به جان خودم سوگند ک

انم از گرسنگی بمي ن و همراه ر م ا نمی راگ يچ نگران م تيد ه ه سير هس و و همراهانت ک يم؛ ت

  !!"برس بداد؛ برس بداد؛ برس!! شويد؛ چرا غنيمت نمی فرستی 

  :و عمرو عاص در پاسخ او می نويسد

اص    " رو ع دا عم ده خ ان؛ از بن ر مؤمن دا امي ده خ ه بن ا: ب اروانی از    و ام ک؛ ک ک لبي د؛ لبي بع

  !!!"خواربار برايت فرستادم که آغازش نزد تو و پايانش نزد من است

ه    ان ک ان زم ه، از هم دا در مدين ان ابت د از هم ه محم وده است ک ولی ب ن ق اي

ا را ب   اروان ه ارت ک ک غ دی ب  تاکتي ک جدي وان تاکتي الم و  عن ترش اس رای گس

ران   .ايد،  در پيش می گيردکشاندن اعراب به سوی خود انتخاب می نم آيه های ق

  : و روايات مورخين اسالمی شاهد گويای اين حقيقت اند

  ٦١."خداوند به من کليد گنج های جهان را داده است"

ه     ن آي ا اي حتی محمد ثروتمند شدن خود را که نتيجه غارت مردم عرب بوده ب

  .توجيه نموده آنرا پاداشی از جانب خدا به خويش قلمداد می کند

ه در      " را يتيمی نيافت ک دا ت و پرودگار تو بزودی به تو چندان عطا کند که تو راضی شوی آيا خ

   ٦٢"پناه خود جای داد و باز ترا فقير يافت و توانگر کرد؟

  :بخاری نيز می گويد
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  شما . اگر بقدرکافی عمر کنيد گنج های خسرو گشوده و به غنيمت گرفته خواهد شد: پيامبر گفت"

  ٦٣".طال و نقره خواهيد شد صاحب بسياری

  ،نايرانياوقتی که قادسيه رخ ميدهد،   پس از  در فتح ابله که برای همين نيز

از  ،و در نتيجه، اشياء قيمتی را با خود ميبرند ،هنگام عقب نشينی و ترک شهر

به منظور حفظ انگيزه  ،عمر ،دو درهم نميرسد بيش از بهر کسغنائم بجا مانده 

نی که در فتح ابله شرکت نابرای هر يک از مسلماگ و جهاد، سربازان برای جن

ين و پرداخت يبيت المال تع نفر بود، دو هزار درهم از ٣٠٠شان داشتند و تعداد

  .می کند

ود در جنگ قادسيه همانطور که عامل طبيعی يکی ازعلل شکست ايرانيان    ب

لمانان د        روزی مس ده ای در پي ين کنن ز نقش تعي ام ني چنانکه  . اشت سپاه کمکی ش

  :که می کندطبری نيز اذعان 

ود  " دای نب ر لطف خ ود       اگ يده ب م از راه نرس رد و هاش ام ک ان اله اع چن ه قعق ه آن دو روز ب ک

  ٦٤."مسلمانان به شکست افتاده بودند

  عمرتيولداري و فئودالي توسط روابط تجديد 

  مناطق فتح شده در
ا    ،با شکست ايرانيان در قادسيه  ه تنه ران ب  در خاک  راه پيشروی  ن روی ه اي

لمانا ادی     مس اورزی زي ائم و اراضی کش ه غن ود، بلک ی ش از م اطق   ن ب در من

  . بدست آنان می افتد نيز مفتوحه

ان آن  قبل از جنگ   ،ين اراضیبسياری از صاحبان ا ا در جري رده    ،ي رار ک ف

د     رده بودن ی . و خود را در قلعه های اطراف محصور ک رای کسانی   ول ر    ب ه ب ک

بال  ای خود باقی مانده بودند، مقرر می شود همان خراجی را کهه زمين سِر ه ب  ق

بت  ی  نس م دارائ انيحج ودالی ه ب ،ش رۀ فئ وان به ی  ،عن ری م ه کس ه   ب د، ب دادن

ا را    . بپردازندنيز مسلمانان  ه ه ه قلع ز  پناهندگان ب ه صلح و پرداخت     ني دعوت ب
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غ  جزيه د       به مبل ده بودن ه مان د کن می  ،کمی بيشتر از دسته اول ک ز   . ن ان ني می  آن

ه   باز گشته،خود   های زمين سِر پذيرند و به ه  پرداخت    متعهد ب ه دولت    جزي ب

ه      را البته اموال خاندان کسری و کسانی    ∗.می شونداسالمی  ان رفت ا ايراني ه ب ک

ان   ،به همراه اموالی که از پيش مصادره شده بود ،بودند بعنوان غنيمت جنگی مي

د  يم ميکنن ود  تقس ور همي. خ ا     "نط ک آنه ه کم ه ب انی ک ال کس د و م زن و فرزن

ان( ا و    ) ايراني ه ه ا و بيش کده ه وال آتش د و ام ده بودن اجنگي ذرها و  مردابه و گ

   .را ٦٥"متعلقات خاندان کسری

ائم ک  در ضمن بال  ، درميان مسلمانان برسر چگونگی اداره آن بخش از غن  ه ق

ته،    همراهان ویو  کسریبه  ق داش ن امالک و     . داختالف می افت   تعل ه اي چرا ک

ان صاحبان        دارائی ا مي يم آنه ها پراکنده بودند، ودر حاليکه کسانی خواستار تقس

اصرار به باقی ماندن آنها بهمان صورت موجود در  جديد بودند، متصديان امور 

رای صاحبانشان اداره         ور را ب ه امالک مزب تند ک ی داش دست معتمدين و منتخبين

  . راه حل دوم انتخاب می شودسرانجام نيز .  ميکردند

و سهم   ندغنيمت حساب می شد  ،جنگ گرفته شده بود ااين اموال ازآنجا که ب

ه   ولی زمين. دشمييان آنان تقسيم بايد م ،يان فاتح بودهلشکر های کسانی که به قلع

رده   ا  ها فرار ک نهاد صلح بازگشته   ب د،        ،پيش ه شده بودن ه پرداخت جزي حاضر ب

دآم حساب نمی بغنيمت   د     ،دن ان خود محم ه در زم ود ک نتی ب ان س ن هم ا و اي بن

رو،  . نهاده شده بود و اکنون عمر نيز بر اساس آن عمل ميکرد  ردم سواد   از اين م

های  ها ميان خود بودند، به زمين يان که خواستار تقسيم زمينلشکرعليرغم ميل 

  . ساليانه ماليات جزيه ميپرداختند ،و در عوض خود بازگشته

                                                       
در واقع . اين نشان دهندة ادعاي دروغين مسلمانان به آوردن برابري و آزادي براي سرزمينهاي مفتوحه است  ∗

ه عليه آنان بكه بر جديدي باضاقه تبعيضات  هاي مفتوحه ودالي موجود در سرزمينمسلمانان همان روابط فئ
  . نمايند عنوان موالي يعني بندگان آزاد شده تحميل ميكنند را تجديد مي
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ين دستور عمر   بدر ضمن  ه بابت خمس     از زم ايی ک سهم دولت اسالمی     ،ه

ول   طبری از. عنوان تيول داده شده به کسانی ب به غصب آن در آمده بود، ،شده  ق

  :می گويدعامر 

ن عَ  عمر نيز به طلحه و جرير بن " ه تي    . ول دادي ت مرو عبداهللا و ربيل ب ز ب ل را ني ا دارالفي  ول اب

ا بصورت بخشش از       مفزر داد و به کسان ديگر نيز ول ه ول داد، تب که از آنها تعليم گرفته ايم تب

   ٦٦."خمس غنيمت بود

ئله اهميت  ن مس ن است اي ه در اي ام ک ا نظ ا ب ه تنه د، اسالم ن ن نشان ميده اي

ه      ائی جامع ال نه ا انتق ه نقشش همان ته، بلک الفتی نداش ودالی مخ تثمارگرانه فئ اس

اتی     ام طبق ه نظ دوی ب ک  ب دادمکراتي ودری و تيول تب رو، . ه اس س ااز اين  زپ

  . می کندنظامات فئودالی عصر ساسانی را تجديد  ،تصرف ايران

تقرار         بنابراين،  ه بخاطر اس ران ن ه اي ه ب اط ديگر منجمل حمله مسلمانان به نق

اطق    ن من ری در اي ا     -نظام براب ه تئوريسين ه د   ی آنطور ک ا ميکنن ، ∗اسالمی ادع

رده دار  بلکه به منظور جابجائی قدرت و است ودال و ب  قرارخود به جای اميران فئ

   .بوده است آن مناطق

ودالی  را ب   ط فئ ه رواب الم از اينگون روی اس د پي ز نميتوانن يعيان ني ه، ش  االبت

ه     . اينکه در زمان عمر رخ داده است رد نمايندبه  اسثتناد ا نمون ه تنه ا ن چرا که م

تثمارگرانه  استقرار هايی از  ودالی را ت  روابط  اس ا    فئ د در جري  ن وسط خود محم

ان  ا يهودي ديمجنگ ب ل  دي ری نق ز طب ا ني ه در اينج د، بلک ی کن ی م ه عل ام  ،ک   ام

                                                       
قرن سكوت است كه علت پيـروزي و پيشـروي    12 ندة كتابسنوي ناصر پور پيرارآقاي  يكي از اين تئوريسين ها ∗

صـلت برابـري   خ اثـر  و در ،)وجه توليد آسـيايي (مسلمانان را در صرفا مناطق خشگ و داراي، نظام مستبد شرقي 
آسيايي، نظام برابـري طلبانـه اسـالم     بخاطر وجود نظام مستبد  مي داند و مي گويد در مناطق خشگ طلبانه آن

علت عـدم پيشـروي اسـالم در منـاطق پـر آب       وي بهمين ترتيب. مورد استقبال مردم قرار گرفته پيروز مي شود
، و از برابري طلبي آن مي دانـد  ، همين خصلتندد شرقي بوده ااستبدانظام را نيز كه فاقد ) في المثل اروپا(غربي 

پيش فرض نسنجيده و تحقيق نشـده  اين  اساس تئوري خود را در سلسله كتايهاي چند جلدي مزبور بر  آنجا كه
  . خود را به آساني بر باد مي دهد مفصل تاريخي  سالها تحقيقات ،نتيجهمي گذارد، در 
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. نيز در برقراری اين نوع روابط ظالمانه فعال بوده است  ،وخليفه چهارم شيعيان

  :می گويدچنانکه از قول عامر 

د، به سويد بن غفله جعفی نيز علی رحمة اهللا نيز کردوسيه را به کردوس بن هانی به تيول دا... "

  ٦٧."ول داديت

عيت         ود، وض ی ش ل و فصل م ر ح ط عم ا توس ه در اينج ری ک ئله ديگ مس

ه  ردبعضی از مسلمانان فکر ميک. حقوقی ساکنين مناطق متصرفی بوده است ند ک

د    بحساب   برده اهالی مناطق متصرفی پس از فتح  ق ميگيرن ا تعل ه آنه در . آمده ب

الی تقاضای صلح    ن اه ون اي ر چ م عم ر حک ا ب ه بن لمانان را  صورتی ک ا مس ب

ه و حاضر ه پرداخت  پذيرفت ان آزاد شدهجب ه بردگ د، بمثاب ده بودن ه ش ی  ،زي يعن

ان    بوداين چيزی . آمدنددر می  ،موالی ه ايراني ورد هم  که پس از فتح ايران در م

  . مرعی ميگردد بودند، بجز آنان که در جنگ اسير و از اينرو برده شده 

د         اين نيز همان چيزی بود که همۀ دولت ل و چه بع ز چه قب رده دار ني های ب

نحو که در صورت صلح و    به اين. از اسالم در متصرفات خود مرعی ميداشتند

و در صورت   ند،گرفتمي باج و خراجخود " آزاد"از آنها بصورت تابعين  ،تسليم

د       پايداری و مقاومت پس از غلبه بر رده در می آوردن ه صورت ب ان را ب . آنها آن

ز  ن نظر ني لمانان از اي ابراين، مس ر از بن رده دار  بهت ای ب ت ه د و دول در نبودن

  .  کردند عادالنه تر از آنها عمل نمی  برخورد با ملل مقهور

با زنان  آنان بود، ازدواج و نا معلوم مورد ديگری که برای مسلمانان مجهول

ران  آيه های تا آنزمان بنا بر . بود در مناطق مفتوحه سلماناهل کتاب و غير م  ،ق

ود      لمان روشن ب زان مس ورد کني ن . حکم اسالم در م ه اي لمانان در    ب ه مس ا ک معن

ان م با ) منظور خريِد( صورتی که مکنت کافی برای ازدواج لمان  زن آزاد را  وس

رآن   ، لذا )از زنان برده بودباالتر آنها  قيمت خريد زيرا(نداشتند  بنا بر تعليمات ق

  ه عقد خود ب گرويده باشند،  به اسالم  شرطی کهه کنيزان خود را ب ،داجازه داشتن
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  .∗در آورند

ا   آزادبا زنان در مقياس وسيع برای اولين بار آنان ولی اکنون با فتح قادسيه  ن

د     مسلمان ولی  ان ازدواج کنن ا آن تند ب ی عمر   . اهل کتاب مواجه شده و ميخواس ول

د  که اينکار می کندحکم  ،را ازاينکار منع کرده اال بداليل سياسی آناناحتم  هرچن

به آنها رو کنيد شما را از زنان  اگر   و  دل انگيزند حالل است ولی زنان عجم "

ه        با  که  کسانی ،در نتيجه." عرب باز دارند د ب رده بودن ی ازدواج ک ان ايران زن

  . دهندرا طالق ميزنان ايرانی خود  توصيه عمر

ی   کافر حق ازدواج با زنالبته ميدانيم که هر چند مسلمانان  در را نداشتند، ول

توانستند يم، بحساب می آمداز آنجا که مايملک آنها برده بود، آن زن صورتی که 

   .نمايندتجاوز به او و بعبارت ديگر مايلند همخوابگی کرده هر زمان که با او 

 که  آنيزان ملكى خويشدارند مگر بر زنان حالل ويرانى نگاه مآسانى آه اندام خود را از شهوت"

  ٦٨."از اعمال شهوت با آنها هيچ مالمت ندارند

  تعين مقرري دولتي

  براي جنگجويان مسلمان
با ثروت عظيمی که از راه غارت قبايل  ،پس از فتح دمشق و جنگ قادسيه

عمر اقدام  ،بدعرب و ملل شکست خورده به خزانه دولت اسالمی جريان می يا

می به تعيين مقرری دولتی برای همه جنگجويان اسالمی و وابستگان به آنها 

  ها از چهار پنجم در جنگترتيب، سربازان اسالمی اکنون نه تنها  به اين.  کند

ند، بلکه همچنين با سهمی که بصورت برد غنائم جنگی بدست آمده سهم می

   يک پنجم باقی  کردند، از ت میمقرری از دولت اسالمی و از محل خمس درياف

                                                       
ه مالك آن شده ايد از كنيـزان  چهت مكنت نتواند زنان عفيف مومن بنكاح آرد از آنو هر كس از شما كه از ج"  ∗

  .25، آيه النساء سورة ".گيريدمومنتان 
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  . گشتند بهره مند می ،مانده غنائم نيز که به جيب دولت اسالمی ريخته ميشد

رری ب          ن مق ان و        ه شکل پرداخت اي ه جنگجوي ه عمر هم ود ک ن صورت ب اي

ه کسانی      ا هم ه ت ه  را  کوشندگان در راه اسالم ، از مهاجرين و انصار گرفت در ک

گ الم  جن اکنونی اس ای ت ه    ه ان ب ابقه پيوستنش ر س ا ب د، بن رده بودن رکت ک ی ش

  . به طبقات گوناگون تقسيم نمود ،اسالم

رای او       رار داده ب ی ق د را مبن هزار   ٢۵برای اين منظور عباس عموی محم

ی   م و بروايت رد    ١٢دره ين ک رری تعي م مق زار دره اجرين و   . ه رای مه د ب بع

ود    )هزار ۵هزار  ۵ می گويدطبری (انصار هر کدام پنج هزار  ين نم م تعي . دره

ه به  جنگجويان پس از بدر تا صلح   م داد   ُحَديبي ارهزار دره لمانان   . چه رای مس ب

س از  هپ ا  ُحَديبي ت    "ت ت بداش دگان دس د ش وبکر از مرت ه اب ی ک رای  ∗"وقت و ب

حاضرين  در فتح مکه يا آنانکه در ايام ابوبکر جنگيده بودند هر يک سه هزار و 

يده  برای جنگاوران قادسيه  و جنگاوران شام دو هزار و برای آنها که سخت کوش

رد  رر ک م مق زار و پانصد دره د دو ه رای  . بودن يه و  جب س از قادس اوران پ نگ

رد و   . "يرموک نيز هزار درهم تعيين نمود رر ک برای طبقه دوم پانصد پانصد مق

وی و      . برای طبقه سوم سيصد سيصد مقرر کرد ه را از ق راد طبق ه اف رری هم مق

رد و     چطبقه . ف و عرب و عجم برابر گرفتضعي رر ک اه مق هارم دويست و پنج

برای چهار ." برای طبقه بعدی که مردم هجر و عباديان بودند دويست مقرر کرد

ی  (تن از غير بدريان يعنی حسن و حسين  دان عل ادل    ) فرزن لمان مع وذر و س و اب

  .بدريان يعنی پنج هزار تعيين نمود

درهم و به زنان گروه دوم تا  ۵٠٠بدرهر کدام  راِنجنگاو بعالوه، به زناِن

چهارصد درهم و  به زنان گروه بعدی تا جنگهای پيش از قادسيه  ُحَديبيهصلح 

                                                       
ان سرباز گيري براي جنگ ربستان، و در جريسركوبي شورش سرتاسري عمنظور وقتي است كه ابوبكر پس از  ∗

  . مي تواند در جنگ با ايران شركت كند ،بازگشته هر كس كه به اسالم ،دستور داد از مرتد شدگان با ايران،
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همه "به زنان جنگاوران قادسيه دويست درهم داد و بعد . سيصد سيصد داد

کودکان را يکنواخت صد صد داد آنگاه شصت . زنهای ديگر را برابر گرفت

خورانيد و مقدار آن را حساب کردند که دو  آنها  فراهم آورد و نان به مستمند را 

  ٦٩."انبان شد و برای هر يک از آنها و عيالش ماهانه دو انبان مقرر کرد

دار  جالب است که  در اينجا سهم مستمندان هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ مق

ت    ده اس ر ش ه کمت ه    . از هم ه ب د در مدين ی محم ه  وقت ل  در حاليک د از قباي تقلي

د          ه درآم ود ک رده ب ه خود اختصاص داد، اعالم ک مردساالر يک پنجم غنائم را ب

خمس بجز خود وی و خويشاوندانش به يتيمان، مسکينان، و از راه ماندگان تعلق 

ه         ∗.دمی گير لمانان ک ان سران مس د خمس مي در حاليکه اکنون تقريبا تمام در آم

ان  ز جزو آن ريش ني داشراف ق ه در  ،بودن ائمی ک ا غن ه ب ولی ک لمانان معم و مس

ده    فرد ديگر ند بودها بدست آورده  جنگ ولی بحساب نيام يش در راه   معم م و ب  ک

ه اشراف  ه طبق تن ب دپيوس یبودن يم م ان يگرد ، تقس ه طراح ی ک ر و عل د، و عم

 ،و به ترتيبی که گفته شد ،نمايش و تظاهر  منظور ه ب ٧٠،بودند  اصلی اين طرح

ين      نيزفر از مستمندان ن ۶٠برای  ان خالی مع د  می ماهانه يک وعده غذای ن  کنن

د نماي ورد  . ن ن م ازه در اي م  ت در دست خشگی بخرج     ه رای آنکه   ميدهآنق ه ب د ک ن

ا   و بطور مسخره ای  قبالگردد،  هر فرديک وعده نان خالی عايد  ازمبادا بيش  ب

  . ندميگيرآنرا اندازه  دقيق خوراندن نان به آنها ميزان

رل دولت اسالمی      بی شک تعداد مستمندان در مدينه و ساير مناطق تحت کنت

ا بود  د هزاران برابر بيش از اينه د خمس     ن ود درآم رار ب ه    ،، و اگر ق همچنانکه ب

اس عموی   به آنان نيز تعلق داشته باشد، معلوم نيست چر   ،محمد و اقوام وی ا عب

                                                       
يعني مربوط به خدا و پيغمبر است (عايد پيغمبر خويش كرده خاص خدا و پيغمبر است ... چه خدا از اموال  هر ∗

سورة  "ماندگان و خويشاوندان پيغمبر و يتيمان و مسكينان و براه) كه خدا فرمان دهد و پيغمبر تقسيم كند
  . .8و  7اي آيه ه المحشر،
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دام  ه  مدينه  مستمند ۶٠هزار درهم و محمد بايد ماهانه پنج  وعده    فقط يک   ر ک

  . کنند دريافتخالی نان 

اد ) در جلد اول(گذشته همانطور که در   آورد نيزهنگام بررسی قانون خمس ي

د يم    يش ونگی تقس ه چگ ی ک ا وقت ر و     م، ت خص پيغمب دۀ ش ه عه س ب د خم در آم

ان   د، از هم ی ش اده م ينان او نه د  جانش ی ش روی م می پي ل رس ان قباي ه در مي ک

ان و      در نتيجه،  ج بود، و مردساالر عرب راي تمندان و يتيم ام مس اضافه نمودن ن

د         از راه افتادگان ال بودن ه مستحق دريافت کمک از بيت الم ، به ليست کسانی ک

دفی نداشت  جز الپوشانی  ئله  در اصلِ و ، حقيقت ه ه شخص       مس ال ب ه بيت الم ک

ق داشت    ه تعل ری بوجود نمی آورد     ،خليف ز ا    . هيچ تغيي ل عرب ني ز روسای قباي

ه  م ب دکی ه ل خود ان ه مي ا ب د، بن وال ميبردن ه از غارت ام ارمی ک سهم يک چه

د    ه کمک ميکردن ان خويش       اعضای مستمند قبيل ه را صرف خود و اطرافي و بقي

  . مينمودند

ان سران     ،ترتيب است که در زمان عمر به اين ال مي در حاليکه همه بيت الم

تمندان       د مس زی عاي يم ميگردد، چي دا  . و مسکينان نميگردد   دولت اسالمی تقس بع

ده        نيز خلفای اميه و عباسی  روت خود بخش عم رجالل و جب ه در دربارهای پ ک

ای از در آمدهای دولت اسالمی را صرف عياشی های بيرون از حد و توصيف   

رار     بی شکخود ميکردند،  همين آيه قران در مورد خمس را مبنای عمل خود ق

  .  نداده اميد

 مسخرۀ   ادعای  کذب   و  اسالمی  نظام  نهعادال  غيرذات   نکته ديگری که

ه هنگامی   سازدمی برابری مسلمانان با يکديگر را بر مال  ه عمر در    اينست ک ک

ان ميرسد    روه زن ر تبعيضات     ،تعيين مقرری دولتی برای مسلمانان به گ عالوه ب

شتر  اوال، سهم زنان محمد را بسيار بي ،های مختلف زنان نامبرده در مورد گروه

م    (مبلغ ده هزار درهم ه مسلمان يعنی بزنان از ديگر  ا دويست دره مقايسه کنيد ب
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ی   مقرری زنان جنگاوران قادسيه  ر بيشتر   ۵٠يعن ا   ) براب د،  و ثاني ين مينماي   ،تعي

د    ان محم ته از زن رای آندس ز ب دا آزاد و     ني ه  بع ا آنک د، ب وده ان رده ب بال ب ه ق ک

  .دگرفته می شو مسلمان شده اند، سهم کمتری در نظر

ود  " ر ده هزار ده هزار      . مقرری عباس بيست و پنجهزار و بقولی دوازده هزار ب ان پيغمب ه زن ب

   ٧١."مقرری داد مگر آنها که سابقه بردگی داشتند

د    ان محم ود،        البته زن دويان ب ژۀ ب ه وي واری و سخاوتی ک ا بزرگ ه   ب حاضر ب

د نشده،         رده محم ابقا ب ان س ه      قبول اين تبعيض در حق زن ان رسمی ک ر هم ا ب بن

ود     ج ب د راي د می         ، زمان خود محم ان محم ه زن رای هم ر ب دی براب خواستار عاي

رد  رار ميگي ر ق ول عم ورد قب ه م وند ک م  . ش زار دره نهاد دو ه ه پيش ی عايش حت

ان ديگر خود    اضافی  را که ابوبکر برای او بخاطراينکه محمد او را ب يش از زن

ات   می شود  بعالوه، قرار . نمايد د میر گرفته بود،در نظر  ،هدوست ميداشت مالي

ه            اب پرداخت می شده، ب لمانان اهل کت ر مس ی  غي ه يعن جزيه که توسط اهل ذم

  . اميرانی که با آنان صلح کرده مسئول حمايت از آنان ميباشند پرداخت گردد

وز دروازه          ه هن ق دارد ک ه دورانی تعل ازه ب ه وسعتش ت اين مقرری ها با هم

روی ارتش غارتگر     سرزمين ها و های امپراطوری  های خارجی بطور کامل ب

  . اسالمی باز نشده بود

درت دولت اسالمی چه         ان گسترش ق ه در جري بنابراين، قابل تصور است ک

ردد    رب ميگ لمان ع د و مس رافيت جدي يب اش ی نص اد آورده عظيم روت ب . ث

وده   ه  انبارهای بيت المال از اموال غارتی حتی در زمان عمر چنان پر ب عمر   ک

ود   ه ب ار هزار        " :پيش از مرگ خود  گفت ار هزار چه رری را چه می خواهم مق

د، يک           راکنم که مرد يک هزار  د، يک هزار را توشه کن زد کسان خود نه به ن

ن    اما قبل ٧٢."هزار را خرج سالح کند و يک هزار را خرج رفاه کند از اينکه اي

  .گذرد آرزوی خود را بر آورده کند در می
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  قش دولتتكامل ن

  و برخورداري اشرافيت از مزاياي نظام جديد
د     و فتوحات خارجی   با افزايش خصلت تجاوزگرانه و امپرياليستی نظام جدي

روِت، آن وب ث ل مغل ا و مل زايش می  ،حاصل از غارت سرزمين ه بسرعت اف

ی ملت عرب در          . يابد درت اقتصادی ملت غالب يعن ر ق اين امراز يک طرف ب

از طرف ديگر بر قدرت اقتصادی بخش حاکمه آن در برابر   برابر ملل مغلوب و

  . عرب می افزايد و  منجمله غير  مسلماِنهای محروم  بخش

در راه  ،يعنی کسانی که به برپائی نظام جديد کمک کرده ،جنگاوران اسالمی

ده     آن جان وده و جنگي پاهيان       بودفشانی نم ا س ه ت اجرين و انصار گرفت د، از مه ن

ره ب   ،بالطبعجنگ قادسيه،  ن     ،دهرهمگی از اين خوان يغما به ه از اي ی ک ا ثروت  ب

به تدريج به طبقه حاکمه جديدی که اشرافيت سابق عرب را    ،طريق می اندوزند

  . ارتقاء می يابند ،نيز در خود دارد

ی     در برابر اين اشرافيت جديد، بخش ۀ عرب ر جامع ه      -های فقي د ب ه هر چن ک

های غارتگرانه  ضر به شرکت در جهاد و جنگزور مسلمان شده ولی هرگز حا

لمان    يب خود از اموال غارتی نشجاسالمی و انباشتن  ر مس ه  ده، و بخشهای غي ک

  . دشتن، قرار داندبود تن به اسالم نداده و ناچار به پرداخت جزيه شده

ات   واع مالي ه دولت اسالمی      واضح است  در حاليکه پرداخت اقسام و ان ا ب ه

ار و  ن اقش ط اي ه    توس وة گرفت ات زک رب، از مالي روم ع ات مح ه و   طبق ا جزي ت

زايش   بالعکس، جد، نموتر می  را ضعيفنها آغيره، روز به روز  ه اف ريان رو ب

های دريافتی، و همچنين ثروت حاصل از استثمار بردگان  غنائم جنگی و ماليات

يش  وبر قدرت و شوکت اشرافيت جديد می افزدائما  ،و مردم عادی يش از ب  د و ب

  . دمی نموبه قطبی شدن جامعه عربی و تمايزات طبقاتی آن کمک 
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ود، از خود صد          ابن خلدون می گويد ه سوم ب ر و خليف اد پيغمب ه دام عثمان ک

د و بسيارى   ) برابر با چهار صد آيلو طال(هزار دينار  و يك ميليون درهم پول نق

ا گذاشت و ارزش تر بج اى اسب و ش ه ه ايش  گل ين ه ائى ب  زم ه تنه ه دويست ب

     ٧٣.بالغ ميشد) آيلو طال ٨٠٠برابر با (هزار دينار 

ى زود    . ُزبير از ابتدا فرد بسيار ثروتمندى بود  ه خيل ود آ  او يكى از آسانى ب

ود      . به اسالم پيوست   د ب م يكى از پسر عموهاى محم ر صاحب هزار    . او ه زبي

ادی   و خانه ها و , ده زن، يازده خانه در مدينه برهزار , برده مرد  زمين هاى زي

ا    ٣۵او از خود تا .  ٧٤و اسكندريه بود, َفستاد , آوفه , در بصره  م بج مليون دره

   ٧٦.مليون درهم از خود بجا گذاشت ٢عبدل الرحمن بن عوف  ٧٥.گذارد

سالگى در  ۵۵در سن , سعد بن ابی وقاص يكى از نزديكترين افراد به محمد 

م    در گذش "عقيق"قصر خود در مدينه بنام قصر  ت و از خود دويست هزار دره

    ٧٧.بجا نهاد

و سرانجام    ٧٨.بالغ بر سى مليون درهم باقى ماند ،از مرگ  طلحه نيز پساز 

ر ,  الم , عم ه اس ومين خليف ه  , س امى آ ه هنگ ود آ م زده ب ى به ان ثروت آنچن

ار  " ام آلثوم"ميخواست با دختر على  ه   ازدواج آند فقط ده هزار دين وان مهري بعن

ان و   .پرداختبه على  ين کسانی   بايد توجه داشت که اين افراد همگی از مقرب اول

د      د پيوسته بودن ه محم ه ب ا اينحال،   ∗.بودند ک رای فريب ديگران،       ب ين عمر ب هم

  . تظاهر به زندگی ساده و فاصله گرفتن از ثروت می کند

ر اين اشرافيت جديد،  بنا بر ماهيت نابرابر و استثمارگرانه نظام اسالمی،  د

طبقات مختلفی که طبق تصميم . درون خود نيز دچار نابرابری و تمايز می شود
                                                       

ابقون "ليست  ∗ ان "و " س د از خديجه          " مقرب ارت بودن ران عب ه هاى  ق ر آي ا ب دا بن ه خ وبكر  ،ب ان  ،اب  ، عثم

  . و طلحه   سعد ابن ابى َوّقاص  ،عبد الرحمان ابن ُعوف ،ُزَبير
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عمر برای دريافت وجوه خمس بوجود می آيند، و تقسيم نابرابر خمس ميان آنان، 

 .خود نمونه ای از اين نابرابری اسالمی حتی در ميان خود طبقه حاکمه می باشد

  : انصاری که بنا به قول ابويوسف چنان

  قتی غنائم ايران را نزد عمر آوردند، بارها را گشود و چشمانش به آنقدر گوهر و مرواريدو"... 

و زر و سيم افتاد که هرگز نديده بود، بگريه افتاد؛ عبدالرحمن بن عوف به او گفت جای شکر 

آری، ولی خداوند اينهمه ثروت را بمردمی نداد مگر آنکه : است چرا گريه می کنی؟ گفت 

  ٧٩."نه را ميانشان افکنده باشددشمنی و کي

که عمر بنا به  بود اين همان نابرابری و نتايج حاصل از آن درميان مسلمانان

رده، دچار          نقل ابو يوسف  اد ک ردم ي ان م ه مي وان دشمنی و کين ، از آن، تحت عن

د   . وحشت می شود   و يوسف می گوي ی فتوحات     اب ابرابری اقتصادی در پ ن ن اي

همچنان ادامه آورند، می ارتی که از ملل ديگر بعمل بعدی نيروهای اسالمی و غ

د   مييابد، و سرانجام  منجر به تجمع چنان ثروت افسانه ای در دست اشرافيت جدي

  . که تاکنون نظير آن در تاريخ بشری ديده نشده بود می شودعرب 

ه عباسی      در هيجدهمين خليف ّی     ١١تنها در دربار مقت ادم خَص ه  (هزار خ اخت

ه ديگر عباسی پس از مرگ     خزانه هارون در . ٨٠شتوجود دا) شده  ٩٠٠ ،خليف

دون    .٨١موجود بوددرهم نقد ليون يم ن خل دی بعضی     ٨٢بنا به گزارش اب خراج نق

   :از اينقرار بود در زمان مامون از سرزمين های قلمرو خالفت

  

  درهم     ٠٠٠/٨٠٠/٢٧)   نزديک بصرهو  سفالی عراق ناحيه(سواد  

  درهم    ٠٠٠/٠٠٠/٢٨                                    خراسان             

  دينار      ٠٠٠/٩٢٠/١مصر                                                     

  دينار        ٠٠٠/٣١٠فلسطين                                                    

  دينار  ٠٠٨/٩٢٩/٣٣١        واليات و سرزمين های ديگر                   

                                                     -------------------------------  
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 ∗ درهم۵٨٠/٣٠٩/ ٠٠٠جمع کل ماليات نقدی                                     

  

حاصل از  استدالل مى آنند آه سرازير شدن ثروِت اسالمیئوريسين هاى ت

 را در عصر عثمان طبقه جديدى از ثروتمندان و اشراف ،ظيم اسالمفتوحات ع

زمان  برابری طلبنظام ساده و  ،آه نظام خالفت را به فساد آشيده  وردبوجود آ

دآتر . شيك و غير عادالنه تبديل آردرابوبكر و عمر را به يك نظام هيرا ،محمد

اى از زمينداران  طائف و مدينه طبقه ،طه حسين شرح ميدهد آه چگونه در مكه 

ثروتمند پا به عرصه وجود گذاشتند آه آار نمى آردند و از حاصل آار بردگان 

آنها اوقات فراغت زيادى داشتند و آنرا . و آارگران زندگى خود را مى گذراندند

پايه قديمى  می گويدوی . دندنموام لذت طلبى هاى دنيوى مى سصرف انواع و اق

زير  ،زندگى ساده و غير  خود نمايانه  قرار داشت اخالقيات اسالمى آه بر پايه

 ،رقص. جاى خود را به شكوه و تجمل داد ،هاى آسان بدست آمده فشار ثروت

اآنون درست در جائى آه اسالم  ،اسالم محو شده بود بدست  موسيقى و شعر آه

  :او ادامه ميدهد. معمول گشته بود متولد شده بود

ه اغا " ان ب الب اقتصادى عثم ا  نق ت ه ود را در بعضى فعالي اى خ رمايه ه ا س ا فرصت داد ت ني

سرمايه گذارى آنند و اين بزودى آنها را به صاحبان موسسات بزرگ تبديل نموده و ثروت هاى  

ا    . يمى را براى آنان فراهم آوردظع زرگ پ و بزودى در يك چشم بهم زدن مالكيت هاى ارضى ب

اسالم را درست )  و فساد ناشى از آن( ى و وفور به عرصه وجود گذاشته و به اين طريق فراوان

  ٨٣"...در آغاز آار به همان آفتى گرفتار آرد آه امپراطورى رم را در پايان آار 

اد   . اين نظريه آامال غلط و تحريف آميز است طبيعی است که  زيرا علت فس

تثمارگرانه و        ان و طبيعت اس ه در بني و تباهى امپراطورى هاى رم و اسالم را ن

ان  ه آن ارت پيش د   ،غ ا ميدان اى آنه اده روى ه ه در زي د  . بلك ز مانن الم ني اس

ران  ورى رم و اي ديم  ،امپراط ه دي انطور ک ه    ،هم ر پاي از ب ان آغ اع از از هم دف
                                                       

.دالر ميتوان حساب كرد 37فرانك فرانسه و هر دينار را معادل  1هر درهم را معادل  ∗  
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ه     یاستثمار توده هاى خودبرده داری و ، یمالکيت خصوص ل مغلوب و غارت مل

اهى از   عنصر  ،بنابراين. آمد بوجود  پايهبنا شد و اساسا بر اين  ه وتب فساد و تجزي

از     ا ني همان آغاز و در ماهيت استثمارگرانه آن موجود بود و براى رشد خود تنه

ا    کار خود در مدينه از همان آغاِز ما ديديم که چگونه اسالم. به زمان داشت ه ب آ

اروان ا غارت آ داک ،ه ر خ لمان و منك ر مس ل غي ان و قباي تار يهودي رده   ،ش و ب

ه     حرمن قبايل شکست خورده و زنان و کودکا کردن ان شروع ب سرا سازى از آن

ديديم که چگونه درزمان خود محمد  .فاسد و تباه بود ، در ماهيت خودظهور نمود

ر  پس از تسليم يهودياِن ين  ،خيب ه         زم ا غصب و ب ا توسط خود وی تمام های آنه

دون،  اب. مالکيت فئودالی او در آمد و بهره ارضی فئودالی بر آنها تحميل شد ن خل

ثروت های سرسام آور اشرافيت  با اعتراف به اينکه مورخ معروف اسالمی نيز 

بوده و ، يعنی مبتنی بر آيه های قران از ديد اسالم کامال شرعی و قانونیعرب ، 

وده است    ن واقعيت     ،انباشت آن مبين هيچ گونه انحرافی از اسالم نب ر اي صحه  ب

  :وی می گويد. می گذارد

د     چنين بود درآ" ا کسب می کردن ه آنه ن . مدهايی ک ی        دي ين انباشت ثروت ا را بخاطر چن شان آنه

روت ن ث را اي رار نمی داد، زي ورد سرزنش ق انونی و  م ای ق ی ه ائم جنگی، دارائ ل غن ا، مث ه

ه از روی  . شرعی به حساب می آمدند و همان طور که گفتيم، آنها از هر لحاظ، دارائی خود را ن

د   اتالف، بلکه از روی نقشه ودو       . مصرف می کردن اه ب روت گن تانه ث م انباشتن  دنياپرس روی ه

دون نقشه                 ا متوجه اتالف ب يم تنه ه گفت انطور ک را سرزنش هم ا نمی شد، زي ن شامل آنه ولی اي

م          . ثروت بود ود، روی ه ه مخارج از روی نقشه و در خدمت حقيقت و در راه آن ب انی ک ا زم ت

       ٨٤."مسير حقيقت و دست يافتن به آخرت ياری می کردصاحب آنرا در ) اين همه ثروت(انباشتن 

د در خود اسالم و         اد دستگاه خالفت را باي در ما اين حقيقت را که منشاء فس

ه در  د و ن ه و خود محم ای اولي انعصر خلف تجو  زم ای بعدی جس ان و خلف عثم

ه رد، در گفت ود ک ه خ ر و گري ان  عم منی مي اق و دش ه  و وحشت وی از نف            طبق

  . ديديمنيز هنگام مشاهده غنايم ايران ه بحاکمه 
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ان سران نظام            روت مي ن ث يم اي ده تقس اه  کنن ايج تب ه نت با اينحال، او با آنکه ب

ه از درون  -اسالمی انک ده  هم رون آم دوی بي اده ب دگی س د، واقف بودزن ودن ، ب

ه دست کشيدن از آن       ل ب ود ولی نه خود ماي ات صربح        ،ب ا وجود آي ه آنکه ب و ن

ر تاييد مالکيت خصوصی، برده داری و تقديس کسب ثروت از راه حالل  قران د

ت  ،)از راه استثمار و غارت و چپاول( ود ساخته   شکاری از دس ه   . ب بخصوص ک

غنائم جنگی و دست  ما ميدانيم کل حرکت اسالمی در مدينه بر اساس و با انگيزه

ردم آغاز شد   اندازی  ابراين، . به اموال م ه     بن يم ک ابر می بين تثمار از  ن ابری و اس

ه نظام اسالمی وجود داشت       دا در کن ا         همان ابت ا ب از داشت ت ان ني ه زم ا ب و تنه

ابرابری       زايش ثروتفا ن ن ه اي ل مغلوب اد آورده از مل اد    گهای ب ه، فس سترش يافت

  . هويدا سازدآنرا ، آوردهرا به سطح درونی نظام 

تقسيم اموال غارتی و در زمان خود ابوبکر و عمر   چگونه  ما قبال ديديم که

قشر ده های باالی آنان مقرری های کالن دولتی ميان مسلمانان و بخصوص ر

. گشتثروتمندی را بوجود آورد که در زمان عثمان تنها بر ثروتشان افزوده 

، از ها در زمان محمد و خلفای اوليه بود که اقوام پيغمبر همين ثروت اندوزی

مکی مانند   ها ی خاندان  انصار و بعضی و ينمهاجر خاندان هاشمی گرفته تا

طروشفسگی چنانکه پ. بزرگ تبديل کرد و ثروت مندان ها البنی اميه را به فئود

   :گزارش ميدهد

ده بهره کشی رهزار ب ۴بن ابوسفيان در مزارع و باغهای خويش تنها در حجاز از  ةمعاوي"

هزار کيسه غله بدست  ١٠٠ما و رهزار بار شتر خ ١۵٠ميکرد و ساليانه در نتيجه کار ايشان 

 ٢٠ه آرور و از عراق دئودالی فناشی از بهره    در آمد ارضى و يا در زمان عمر . ٨٥می آورد

  از  ،دينار  هزار ٣۵٠ يناز فلسطيدينار و  و هشتصد هزار  يک مليون اردن  از  و  هزار درهم

    .٨٦"بود ∗دينارهزار  ۴٠٠دمشق 

                                                       
  .بود درهم 15معادل  هر دينار ∗
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ا  ه از اخالف عب ز آ يان ني د در    سعباس ر بودن وى پيغمب دالمطلب عم ن عب ب

د ين داران آالن بودن ان از زم ان اموي ام .  ٨٧زم ه هنگ ود ک ان کسی ب اس هم عب

غ            ه مبل رری ب االترين مق رای او ب رری دولتی توسط عمر ب هزار   ٢۵تعيين مق

  ∗.درهم منظور شد

ز  عبدالرحمن بن عوف   د  از اصحاب ديگر  يكى  ني ود   محم ه  ب يش ک  ٣٠از   ب

  . رده داشت هزار ب

ود محمد نزديک و از اصحاب قديمى  انمهاجرجمله نيز ازبن شعبه  ةمغير   ب

ه خصوص  که  ان صنعتكار        ب ه از بردگ ا وضعى بيرحمان ره آشى مى    خود  ب به

ه     يا ابولؤلؤ که به نام فيروز قاتل عمر، . آرد ود ک وا ب ی ن يکی ار همين بردگان ب

رای او  ى   ب ارى و سنگتراش ردنج ود   در ااو . ميک يانه خ تثمار وحش ام از اس نتق

ی ب  نسبت به شکايت خود توسط وی بود که وقتی با بی اعتنائی عمر  سطح   رمبن

با شش ضربت از   وی را پس از نماز جماعت،  ،می شودروبرو پائين مزدش، 

  ∗.دانيک خنجر دو سر به قتل ميرس

ای بعدی     يجه  نتو اطرافيانشان  اگر قبول کنيم که تجمالت و عياشی های خلف

دۀ          ثروت در دست آنان جمعناگزير ت ه پدي وم می شود ک اه بروشنی معل ود، آنگ ب

ع        ابرابری توزي اگزير ن دی، نتيجۀ ن ای بع تجمالت و فساد در زمان عثمان و خلف

د در   خلفای اوليه زمان   ثروت در خود   منجمله خود محمد بوده و منشاء آنرا باي

                                                       
 25اين كه چرا بايد به عموي محمد . براي هر مسلماني كافي است كه به كنه مسئله پي ببردهمين يك نكته  ∗

چرا اين پول نبايد به مصرف بهبود زندگي افراد بينوا كه در . هزار درهم كه پول بسيار باالئي است، پرداخت گردد
  .ه اند برسدمدينه و شبه جزيره عربستان بسيار بود

 رو ، روزي نو از اي داستان از اينقرار بود كه ابولؤلؤ نجار، رنگرز و آهنگر بود و بعنوان غالم براي مغيره كار ميكرد ∗
از استثماري كه توسط مغيره ميشد و خراج سنگيني كه ؤ لابولؤوقتي . بابت برده بودنش به مغيره مي داد درهم 2

 ب كرده ميگويد كه دو درهم خراجت كرده طلب دادرسي ميكند، عمر او را جواروزانه باو ميداده نزد عمر شكاي
     2026 ص ،5طبري، جلد . او نيز چند روز بعد وي را بقتل ميرساند. سنگين نيست
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ام دی نظ اظ تولي تثمارگرانه از لح المی اس ت    اس د مالکي ا تايي ه ب رد ک تجو ک جس

  .  ختدست اقليت و تشديد آنرا ممکن می سا ثروت در خصوصی تمرکز

ه در  علت تجمل و ف از اينرو، اده روي ساد دربارهای خلفای اسالمی  ن ای زي  ه

ود     استثمارگرانه های آنها، بلکه در ماهيت ذاردن    و خود نظام اسالمی ب دست گ

وع مورخين    از جانب ا به روی زياده روی ها  ن ن وان علت  ي اد   بعن اهی و فس ، تب

ن   ايپوشاندن علت واقعی و مبری داشتن خود اسالم از نقش اساسی  ه در اي ست ک

ته است  ان داش ن  .مي وع اي اريخ نويس ن ب    ،یت ا فري ه ب دارد ک ن ن ز اي دفی ج ه

اتی و         ۀ نظامات طبق د هم ز مانن ه اسالم ني خواننده از وقوف وی به اين حقيقت ک

تثمارگر  راس اسديگ ود    ، از اس ار ب انی و جنايتک د انس د، ض امی فاس تنظ  ه اس

 .دنجلوگيری بعمل آور

  تح مدائنف
اقی دسته های  پس ار شکست قادسيه،  د  ب پاه   از ه مان ان   س ه     ايراني ا روحي ب

ده  ،ابخر ای ی بطور پراکن رار م ر ف ارت بهت ينی و بعب ب نش دائن عق  بسوی م

ا توقف و    منجمله مسير خوددر ها هايی از آن  گروهد، هر چند نکن در بابل  موقت

  .  نتيجه ای ميزنند های بیمقاومت دست به 

ی نهايت   متقابال مسلمانان که در پی پيروزی قادسيه روحيه  اال شان ب ه  ب  ، رفت

دائن، ب   ؤهای ر با شوق دستيابی به ثروت ی آنکه  يائی امپراطوری ساسانی در م

د،   رو    يک لحظه را نيز از دست دهن ا يک ني ری    ۶٠ی ب ا    هزار نف ه تعقيب آنه ب

ه محاصره       ،پرداخته دائن ب د   ايرانيان را در شهر م دائن از  . خود در می آورن م

ی      کيل م م تش ار ه هر کن ت ش د هف م   هش ه مه رين ک ا  ت فون  آنه ت  تيس   پايتخ

    ٨٨.ه استپادشاهی ساسانی بود

 ع وضامحاصره مدائن دو سال بطول می انجامد تا سرانجام در اثر قحطی، ا
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ال       در داخل شهر سخت شده يزدگر م   تقرار در جب ه خروج از شهر و اس صمم ب

رای جنگ می       اده کردن خود ب ه در     . ددگر  زاگرس برای آم ن حقيقت ک خود اي

رای       اط ديگر ب ی از نق مدت دو سالی که پايتخت در محاصره مانده و هيچ نيروي

ائی  ه تنه ردد، ب ی گ يج نم ات آن بس فناک  کمک و نج ای وضع اس اهی گوي پادش

ه از         ه حاکم ی طبق ردم و حت ق م ايتی عمي ادی و نارض ی اعتم انی و ب ساس

  . عملکردهای آن بوده است

روی   ،مدتیپس از سرانجام  لمانان،     ۶٠با خروج شاه، ني رۀ مس پس  هزار نف

دائن   ان و م ان آن اعی مي ه همچون حصار دف ه ک تن از آب دجل ل می از گذش عم

رد ربازان  ک ت س تن مقاوم م شکس ور   ، و در ه انع عب وی رود م ه در آنس ی ک

ه  ( ماه صفر سال شانزدهم هجری در  ،مهاجمين بودند وارد شهر   .)م ۶٣٧ژانوي

د     آن، پس از تسليم ساکنان  ،شده ا   .شهر را به تصرف کامل خود در می آورن ام

اه و  به  سلطنتیعشق دست يافتن به ثروت های در آنجا توقف نکرده به  تعقيب ش

ان نج شاطرافي ا گ ه ب زائن ه ک اهیا و خ د  ش ت بودن روان در حرک وی نه بس

د ری . ميپردازن ه طب ال و        ،بگفت ندوقهای ط ا ص ان وی ب اه و اطرافي ا ش ه تنه ن

ذارده بو    رد    دجواهرات سلطنتی رو بسوی نهروان گ د، بلکه بخشی از م م شهر  ن

ه      ،زدهآن دست به غارت  نيز که در جريان هزيمت شهر وال غارتی ب راه ام بهم

   .گران فاتح شهر قرار ميگيرند غارتمورد تعقيب  ،ندگريختمی اطراف 

  سو گريخته  برده بودند و به هر  غارت  به   دست  و  چنان بود که مردم مداين بهنگام هزيمت"

بودند، اما از آنچه از اردوگاه مهران در نهروان ربوده بودند حتی يک نخ به در نبردند و ضمن 

  ٨٩."س گرفتندتعاقب هر چه را به دست آنها بود پ

د    وقتی  ،نئمدا  از جمله در که غارتگران مسلمان به يک قلعه دست می يابن

ا را     از ظرفهای طال سر به مهر شده آنرا پر از سبدهائی  ه آنه د ک و نقره می يابن

د مي يم ميکنن ود تقس ِل. ان خ ل در مقاب ز  پ روان ني ب   ،نه ان را تعقي ی فراري وقت

ا      ه هنگ تری ک ار اس ر ب د ب رده ان ت،     ميک وده اس اده ب ل در آب افت ور از پ م عب
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کسری را که در " لباس و جواهر و شمشير و زرۀ جواهر نشان"صندوقی پر از 

د  ه دو      قدر تع. مراسم به تن می کرده است بچنگ می آودن ه ب ی ک يب ديگری وقت

د        ،دست پيدا ميکننداستر  ر ميخورن اج خسرو ب بر بار يکی به صندوقی حاوی ت

ار           قطعه قطعه بود"که  ود و ب د و جواهر نشان ب ر دو ستون می آويختن را ب و آن

ت       ای زربف ود، از ديب رده ب ن ميک ه ت ه ب ود ک رو ب ای خس ه ه ری جام ديگ

  ." جواهرنشان و جواهرنشان غير ديبا

همچنين در تعاقب ديگری پس از کشتن يکی از فراريان به دو صندوق ديگر 

ود و در ديگری شش شمشير   ب در يکی پنج شمشير"بر بار اسبی برميخورند که 

ا و   .بودچند زره بود و در صندوقها  از آنجمله زره خسرو و زرۀ سر با پوشش پ

ل   ت، و زره هرق وس(دس ر ) اهراکلي ان و زره داه رام  ∗و زره خاق و زره به

ايی        ود در جنگه ه آنچه را از پارسيان نب ان ک چوبين و زره سياوخش و زره نعم

     ٩٠."ته بودند گرفته بودندکه با خاقان و هرقل و داهر داش

ند که در يکی از آنها يک اسب در تعاقبات ديگر نيز به جعبه هائی بر ميخور

ا  طال ا   "ب ود، ب ان ب رد نش اقوت زم ن، ي د وزي د و دم بن ينه بن ا س ه ب ره ک ن نق زي

د و    "و در جعبه ديگر ." سواری از نقره جواهر نشان ا دم بن ود ب شتری از نقره ب

وزه بند طالی ياقوت نشان که يک مرد از طالی جواهر نشان  تنگ و افسار، با پ

  .."بر آن بود و خسرو آنرا بر دو ستون حامل تاج مينهاد

ا    ه آنه سربازان مسلمان موظف بوده اند که همه اموال غارتی را بدون آنکه ب

د زد فرمان د ن رد منصوب او آورده هدست درازی نماين ا ف ل  ،خود سعد و ي تحوي

ه      دهند تا پس از  ه مدين يم      ،برداشت سهم خمس و ارسال آن ب ا تقس ان آنه ه مي بقي

ين   ج. گردد ه ام الب توجه است که مورخان مسلمان از قول راويان خود مکررا ب

دهان خود         ه فرمان ا را دست نخورده ب بودن سربازان اسالم که اموال غارتی آنه
                                                       

  پادشاه هند ∗
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ودِ   ه خ ه اينک ه ب ی توج د، ب د ميبالن داده ان ل مي ا چي تحوي ل آنه ز دست عم زی ج

وال       -اهدرازی و تجاوز به اموال ديگران منجمله ش  ز از غارت ام ه خود آن ني ک

   . نبوده است ،ايايش فراهم آمده بودرع

ا وجود   : سعد می گفت: سعيد گويد" سپاه امين است اگر حرمت جنگاوران بدر نبود می گفتم که ب

تم     فضيلت بدريان بعضی از آنها در غنايمی که گرفتند دست بردند ن جماعت ندانس که در بارۀ اي

   ٩١."و نشنيدم

م    " ا ه به خدايی که جز او خدايی نيست، کسی از جنگوران قادسيه را نديدم که دنيا و آخرت را ب

     ٩٢."زهدشان را از خلل به دور ديديم خواهد سه نفر را متهم کرديم اما امانت و

ليم    نکسا: "د گفتوقتی شمشير خسرو و کمربند و زيور وی را پيش عمر آوردن" ن را تس ه اي ی ک

     ٩٣."کرده اند مؤتمن بوده اند

وده     -ميان افراد پس ازجمع آوری غنائم و تقسيم آن  ه سوارنظام ب د، که هم  ان

م ميرسد   به هر سوار دوازده    ائم    . هزار دره ای غن ياء    (جمع به دی و اش وجه نق

  ٩٤.ميليون درهم سر می زند ٩٠٠به ) قيمتی

در فقط يک اسب و سوار        اس لشکرجالب است که  انی در جنگ ب الم که زم

ود  نه تنها فاقد پياده نظام  ،های بی پايان مدد غارتگریه نظام داشت، اکنون، ب ، ب

د    ی ش کيل م ام تش واره نظ ط از س هوفق داين  ، بلک ی  در م ون حت بهای  ، اکن اس

دک و اضافی  بيشمار  پاه         . داشت  یي راد س ان اف ز مي داين ني ه های م در ضمن خان

ي دهتقس ا زن و فرزندانشان ،م ش دام ب ر ک ه -ه دند، در خان دا آورده ش ه بع ای  ک ه

  . جای گرفتند جديد

ار کسری  "فرش ، شددر جريان تقسيم غنايم وقتی همه اموال تقسيم  اقی   " به ب

وۀ آن جواهر ابريشم و      "اين فرش . ميماند ا، و مي از طال بود و زينت آن نگين ه

دازۀ  . صت در شصت ذراع بودش. برگها از ابريشم و آب طال بود يکپارچه، به ان

ه الی        ا، و ال ب ا چون نهره ود و آب نماه يک جريب که در آن راههای مصور ب
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ود، از        اران ب بزه زار به ا چون کشتزار و س ود و حاشيه ه د ب د مرواري آن همانن

ال آن داشت      ره و امث ای طال و نق ه گله ر پودهای طال ک ر ب را   . حري و عرب آن

د ر آن مينشت و " .قطف ميگفتن تانی خود ب ا آن کسری در ضيافتهای زمس اد يب

ا         .بهار را زنده ميکرد د آنه لمانان می افت ن فرش بدست مس د  ننميداهنگاميکه اي ن

يم کن   آنرا چگونه  ان سربازان تقس ی  دن مي ران   ، چون ب وده و کسی     نهايت گ ا ب به

ان سربازان را       غ آن مي يم مبل ق تقس ت يارای خريدن آن و از اين طري . ه است نداش

   . نزد عمر به مدينه ميفرستدگيری  برای تصميمآنرا از اينرو، سعد 

ن فرش    د  کاری که عمر با اي ان   عمق حماقت و    ،می کن ادانی وی و اطرافي ن

ايش ميگذارد  ه ببه بهترين وجهی را و امسلمان  ن  . نم ه اي ا رسيدن      ب ه ب ترتيب ک

ه   اين کار هنری ارزشمند و بی نظفرش به مدينه، عمر  ه قطع د  ير را قطع  می کن

د ين بودن اوران پيش لمانان و جنگ ه از سران مس ود ک ان خ ان اطرافي يم  ،و مي تقس

رد   "عمر  می گويدطبری . مينمايد يم ک يک  . فرش را پاره کرد و ميان کسان تقس

ه بيست هزار      ه ب يد ک م (پارۀ آن به علی رس اره های ديگر      )دره فروخت و از پ

  ٩٥." بهتر نبود

  زدگردنامه عمر به ي
 ،تح مدائن و عقب نشينی يزدگرد به نهاوند عمر در نامه ای به اوفپس از 

متن اين نامه و پاسخ يزدگرد به . می کندوی را دعوت به تسليم و آوردن اسالم 

هيچ نظام و ارمغان نو عليرغم ادعای خود آن بار ديگر نشان ميدهد که مسلمانان 

ند، و در دعوت خود از نياورده اآنان  در حمله خود به ايران برای را ه ایو تاز

ی تاکيد ستم گرانه ا يزدگرد در امر پيوستن به اسالم بر همان اصول و نظام

 ،سلطنتی با برقراری نظام ديکتاتوری مطلقه  ،قبل قرنها  ،ند که در ايرانداشته ا

   :عمر در نامه خود به يزدگرد چنين مينويسد. شده بوده است پا بر
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  طاب خليفه مسلمينعمربن الخ: از 

 يزدگرد سوم شاه فارسی: به

نهاد من را       نم ، مگر اينکه پيش ول  من آينده خوبی برای تو و ملتت نمی بي رده و بيعت     قب ک

کرد ليکن اکنون چگونه   حکومت می بر نيمی از جهان شناخته شده   زمانی سرزمين تو .نمايی 

را  من راهی. ملت تو محکوم به فناست  افول کرده ؟ ارتش تو در تمام جبهه ها شکست خورده و

نم     نهاد می ک ا           .برای نجات به تو پيش ه ، يک خدای واحد، تنه ادت خدای يگان ه عب شروع کن ب

ه ملتت                 م ب ان می آوري و و جه رای ت ام او را ب ا پيغ ان است م ز در جه ه چي ه خالق هم خدايی ک

ه      ما بپيوندند ،فرمان ده که آتش پرستی را که کذب می باشد ، متوقف کنند و به  رای پيوستن ب ب

  .حقيقت

اهللا خدای حقيقی را بپرستيد ، خالق جهان را ، اهللا را پرستش نماييد و اسالم را به عنوان راه 

د   شرک و پرستش های رستگاری خود قبول کنيد اکنون به راه های کذب پايان ده و اسالم بياوري

ای خود و صلح    . کنيد تا بتوانيد اهللا اکبر را به عنوان ناجی خود قبول با اجرای اين تو تنها راه بق

ن     برای پارسيان را پيدا خواهی نمود ، و اي راه   اگر تو بدانی چه چيز برای پارسيان بهتر است ت

  .را انتخاب خواهی کرد ، بيعت تنها راه می باشد 

  خليفه مسلمين عمربن الخطاب         )محل مهر عمر(      اهللا اکبر

  :به او چنين پاسخ می دهد نيزيزدگرد 
  

  به نام اهورا مزدا، آفريننده جان و خرد                                        

  از سوی شاهنشاه ايران، يزدگرد به عمرابن خطاب خليفه تازيان

نام داده ايد، می خواني و از "اهللا اکبر"ما ايرانيان را به سوی خدای خود که  ،تو در اين نامه

ه       روی ناد ه ب تيم، می خواهي ک انی و بيابان نشينی، خود بی آنکه بداني ما کيستيم و چه می پرس

  .پرست شويم" اهللا و اکبر"سوی شما بيائيم و 

ان نشين               و از يک عرب بياب ای ت ی آگاهيه ته يي ول ه عرب نشس ه خليف شگفتا که تو در پاي

دا پرست شوم         . فراتر نمی رود ه خ ی ک نهاد می کن ه من پيش ه    ای م . ب زاران سالست ک ردک، ه

اهش          ه درگ ار ب نج ب ه پ ند و روزان آرياييان در اين سرزمين فرهنگ و هنر، يکتا پرست می باش

ان      . نيايش می کنند انی را در سراسر جه هنگامی که ما پايه های مردمی و نيکو ورزی و مهرب

و و نياکانت در را در دست داشتيم، ت" پندار نيک، گفتار نيک و کردار نيک"می ريختيم و پرچم 
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د     .بيابانها می گشتيد و مار و سوسمار می خورديد و دختران بيگناهتان را زنده به گور می کردي

د و     غ می گذرانن تازيان که برای آفريده های خدا ارزشی نمی شناسند و سنگدالنه آنها را از دم تي

ی    زنان را آزار می دهند و دختران را زنده به گور می کنند و به کاروانه ه راهزن د و ب ا می تازن

  ، و کشتار و ربودن زن و همسر مردم دست می زنند، چگونه مارا که از همه اين زشتيها بيزاريم

  . ميخواهند آموزش خدا پرستی دهند

به من می گويي که از آتش پرستی دست بردارم و خدا پرست شوم؟ ما مردم ايران، خدا را 

تابناک و گرمای خورشيدی آتش در دل و روان ما، فروغ و روشنايي . در روشنايي می بينيم

جان می بخشند و گرمی دلپذير آنها، دلها و روانهای ما را به يکديگر نزديک می کنند تا مردم 

دوست، مهربان، مردم دار، نيکخواه باشيم و رادی و گذشت را پيشه سازيم و پرتو يزدانی را در 

  . دلهای خود هماره زنده نگهداريم

بزرگ است و شگفت انگيز است که تازه شما هم او را خواسته ايد " اهورا مزدای"خدای ما 

ولی ما با شما . را برای او بر گزيده ايد و او را به اين نام صدا می کنيد" اهللا و اکبر"نام بدهيد و 

ه     " اهورا مزدا"يکسان نيستيم، زيرا ما به نام  يم و ب مهرورزی و نيکی و خوبی و گذشت می کن

ام      درما ه ن ما ب انيم و ش ی رس اری م يه روزان، ي دگان و س ر"ن ان  " اهللا اکب ده خودت دای آفري   خ

  . دست به کشتار و بدبختی آفرينی و سيه روزی ديگران می زنيد

ابودی را می          اراج و ن تار و ت ان کش ه فرم چه کسی در اين ميان تبهکار است، خدای شما ک

  ردو؟ دهد؟ يا شما که به نام او چنين می کنيد؟ يا ه

شما از دل بيابانهای تفته و سوخته که همه روزگارتان را به ددمنشی و بيابان گردی گذرانده 

ايد، برخاسته ايد و با شمشير و لشکر کشی می خواهيد آموزش خدا پرستی به مردمانی بدهيد که 

دی در دست           رو من توانه ني ر را همچون پش هزاران سالست شهريگرند و فرهنگ و دانش و هن

د    " اهللا اکبر"ند؟ شما به نام دار ه اي به اين لشکريان اسالم جز ويرانی و تاراج و کشتار چه آموخت

يد؟    ان بکش دای خودت ن خ وی اي ه س م ب ران را ه د ديگ ی خواهي ه م   ک

انبردار   ه فرم ا ک ه ارتش آنه د آن است ک ته دارن ا گذش ران ب ردم اي ه م انی ک ا يکس ا ن روز تنه ام

شده اند، شکست خورده اند و مردم "اهللا اکبر"ازيان، که تازه پيروبوده، از ارتش ت" اهورا مزدا"

تند و در روز   ايران به زور شمشير شما تازيان بايد همان خدا را ولی با نام تازی بپذيرند و بپرس

د      از بگذارن رايش نم ی ب ان عرب را  . پنج بار به زب ر "زي د      " اهللا اکب ی می دان ان عرب ا زب   .شما تنه

نم   ازی           به تو سفارش می ک رد و مشتی ت ر سوسمار خويش برگ ای سوزان پ ان بيابانه ه دل هم ب
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بيابان گرد و سنگدل را به سوی شهرهای آباد همچون جانوران هار، رها مکن و از کشتار مردم 

ا و دست از   " اهللا اکبر"و تاراج دارايي آنان و ربودن همسران و دخترانشان به نام   خود داری نم

  . ی ها بکشاين زشتکاری ها و تبهکار

هر جا رفته اند تخم نيکی و دوستی و . آرياييان، مردمی با گذشت، مهربان و نيک انديشند

از اين رو از کيفر دادن شما برای نابکاريهای تو و تازيان، چشم خواهند . درستی پاشيده اند

    د که باورتانتان در همان بيابان بمانيد و به شهرها نزديک مشوي" اهللا اکبر"با همان  شما . پوشيد

  يزدگرد ساسانی    مهر                                  ٩٦.بسيار هراسناک و رفتارتان ددمنشانه است

  

 در تاييد وتمجيِد که ظاهر فريبی ها و خود شيفتگی های يزدگردواضح است 

ما پايه های مردمی و نيکو ورزی و "مبنی بر اينکه  ان ساسانیپادشاهاز خود و 

و پرچم پندار نيک، گفتار نيک و  ....را در سراسر جهان می ريختيم مهربانی

 هيچ يک با واقعيات تاريخی، منجمله حمالت ،"کردار نيک را در دست داشتيم

و خونريزی های وحشيانه آنان از ملل  به سرزمين های ديگر آنها ارانۀکتجاوز

و ی، کشت و کشتارهای درباری از هم ديگر برای حفظ قدرت شخصديگر، 

بر مردم خود اعمال  ساسانیغرق در فساد جور و جفايی که دستگاه  بخصوص

  . ، جور در نمی آمدکردمی 

ما با شما يکسان نيستيم، زيرا ما به نام "يزدگرد که  تايدعهمين طور اين م

مهرورزی و نيکی و خوبی و گذشت می کنيم و به درماندگان و " اهورا مزدا"

 خدای آفريده خودتان" اهللا اکبر"و شما به نام  ،مسيه روزان، ياری می رساني

، ياوه های بی "دست به کشتار و بدبختی آفرينی و سيه روزی ديگران می زنيد

 شاننظاير آن را در باره خود و دشمنانمکررا مسلمانان نيز پايه ای بودند که 

  . می گفتند

ده بر مظالم پر نمی توانست شاهانه به هيچ وجه اين خودشيفتگی های البته، 

 ، منجمله سيه ناشی از آنرانظام طبقاتی و فاسد ساسانی افکنده، سيه روزی های 
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که نتيجه مستقيم بی کفايتی و  مسلمان را شکست از مهاجمين حاصل از روزی 

  . بپوشاند ،بود بی تفاوتی آنهاناشی از و  ظلم و جور شاهان ساسانی بر مردم

که هر  بود بر سر اين ،در اين نامهبحث و مجادله عمر و يزدگرد  ظاهرا

هر  در حاليکه. د ديگری را به اطاعت از خدای خود دعوت نمايدييک ميکوش

برای  ،ديديم  هم قبال   يی که همانطور کهيکتابود، همان خدای  دو خدايشان يکی

  .بودشخصی شان نديکتاتوری هر يک از آنها چيزی جز اسم رمز 

گردن نهادن به  زدگرد در واقع نه بر سِر، بحث و جدل عمر و يبنابراين

در واقع نيز چه اهورا و . بودديگری ، بلکه به قدرت مطلقه طرف مقابلخدای 

چه اهللا هر دو خدايان توحيدی و پديده های مربوط به دوره تاريخی و نظام 

يکی به شکل سلطنتی و ای که نظام ديکتاتوری مطلقه . اجتماعی واحدی بودند

، رقابت و جنگ از اينرو. در برابر هم ايستاده بودند خالفتديگری در شکل 

چيزی جز رقابت و جنگ ميان دو ديکتاتور برای  ،درتحليل نهائی ،ميان آنها

  . نبود سلطه بر يکديگر

  جلوال و نهاوند جنگ
دائن   اطقِ     با سقوط م اير من رای تصرف س امپراطوری ساسانی    قلمرو  راه ب

وال   چندی بعد، در نبرد. می شودباز  ه در جل ه  ( سخت ديگری نيز ک  )مشرق دجل

ام عقب نشينی در       ه هنگ ی ک در نزديکی خانقين، ميان ابن سعد و سرداران ايران

رد      ر ديگر نيروهای  خود را يکی کردهداخل ايران با لمانان گ ا مس ه ب برای مقابل

ا  . م۶٣٧( ، رخ ميدهد، ايرانيان مجدد شکست خوردهدبودنآمده هم   )هجری  ١۶ي

ب م يعق ر حو . ندنی نش ب، سراس ن ترتي ه اي رات  ضب ه و ف ط دجل ان دو ش ۀ مي

راق( د  ) ع ی افت لمانان م ت مس ه دس ی  . ب ائم جنگ ز غن گ بج ن جن ان  ،در اي زن

  . بدست مسلمانان اسير ميشوندنيز زيادی  ايرانی ودختران

  هنوزيزدگرد که . می افتدبدست مهاجمين چندی بعد خوزستان و شوشتر نيز 
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اطق خود بازگشته   فکر ميکرد اعر  خطر   ،اب پس از غارت يکی دو شهر به من

يشمی شوداز وی دور  ن پ ده روی ، پس از اي ر ش ديت ام ه ج ازه متوج ا، ت  ،ه

ان     . دگير تصميم به صف آرائی مجدد در برابر آنان می ا ارسال فرم رو، ب از اين

از  ، و پس دشو  مسلمانان می  ابه نقاط مختلف خواستار اعزام نيرو برای مقابله ب

  آماده   نهاوند  نزديکی، با يک نيروی يکصد و پنجاه هزار نفره در چندی

  . می شودمقابله با اعراب و هزيمت آنان از مناطق اشغالی 

ه از    ز ک ر ني کرعم د ايران  لش روی جدي ز ني ی و تمرک ران آرائ ان نگ دهي  ش

ان، و بصره     با ارسال نامه و است، ن، عم ام، يم  جمع آوری نيروی اضافی از ش

ه زده و     . می کنديزدگر نهائی با مصاف خود را آمادۀ  م خيم ر ه رو در براب دو ني

  . هر يک منتظر حمله ديگری ميمانند

يدن    ان و رس رور زم ا م ه ب وند ک ه ميش لمانان متوج ی مس رانجام، وقت س

ام           ان تم ان آن ه زي ان، اوضاع ب رای ايراني ا  می شود  نيروهای کمکی بيشتر ب ، ب

ه  ر در مدين ای عم ب داده  فرياده ان را فري ت، ايراني رده اس ب   ،م ه عق اهر ب تظ

د ه ميکنن ه مدين ينی و بازگشت ب رای تعاقب  ٩٧.نش ان ب ا همينکه ايراني اام از  آنه

رده        ه ک ا حمل ه آنه ده ميشوند، ب ده پراکن رون آم جنگ سختی   ،سنگرهای خود بي

  . می شودميان دو طرف در گير 

ه طول    رخ دا .)م۶۴٢(هجری   ٢٢سال  که در در اين جنگ  ده و سه روز ب

لمانان       می انجامد، وای مس د ق ده جدي ه فرمان تعداد زيادی از هر دو طرف، منجمل

ن جنگ    . کشته می شوندو هرمزان سردار ايرانی هر دو   ،"ننعمان بن مقّر" اي

تح ا را ف راب آن ه اع وحلک يار فت ائم بس ی آن غن ب داده، در ط نج  لق ه گ منجمل

ار يزدگر        ، يکی از خزائن مهم ک"نخارگان" ان ک د، پاي سری را بچنگ می آورن

  دتی از شهری به شهر م از آن پس يزدگر متواری شده برای. گردد می محسوب 



 ۴۴۵                                                           تاريخ گفته نشده اسالم 
________________________________________________  

   .دديگر پناه ميبر

از شده     بروی  ديگر های  با شکست نهاوند، راه سرزمين لمانان  ب  ،سپاه مس

د الهای بع دريج و طی س ه ت ر، ب اطق ديگ ه یمن ان منجمل زوين ،زنج و ری ،  ،ق

    .آنان در می آيدکاشان و اصفهان را به تصرف  ،قم ،همدان. م ۶۴۴سپس در 

و مسلمانان در اينجا با مقاومت سخت  . يزدگر به فارس می گريزددر نتيجه، 

رو   ايرانی مالکينطوالنی  ی سرانجام   می شوند  روب ام ريشهر   ، ول ی بن  ،در محل

  . بدنبال جنگی خونين بر آنان غلبه می يابند

د،   می شود، استخر تسليم مهاجمين ) هجری ٢٨( .م ۶۴٨در  سرانجام هر چن

انند   "  ل ميرس ه قت ان عرب را ب راد پادگ رده اف ورش ک هر ش ردم ش د م ال بع . س

رده   راب بيدرنگعا ران ساختند و قريب      ،استخررا محاصره ک  ۴٠تسخير و وي

د   ی بردن ه بردگ ان را ب ان وکودک انده، زن ه هالکت رس ردان را ب ن از م زار ت  ه

    ٩٨ ").هجری٢٩./ م۶۴٩(

اجمين  ارسمه خير پ ام تس ياری را ،بهنگ ويش در  اراضی بس ه تصرف خ ب

دمی نمايغصب ،آورده ه . ن يم، اهل بحرين، از بطوری ک ن تم ة ب انوادۀ حنطل خ

راز     ام اول را اح ی مق داران   پارس ان زمين روت در مي اظ ث د لح ی نماي ی  .م ول

ه اطاعت     ،هايی با فاتحان بسته بسياری ار دهقانان ايرانی پارس نيز پيمان  سر ب

ودالی خويش را حفظ می     و اراضی و قالع و حقوق و  آنان می نهند امتيارات فئ

   ٩٩ .ندکن

ولی با . سيستان می گريزد سدر پی تصرف استخر، يزدگر به کرمان و سپ

در آنجا او را به . مجبور به فرار به مرو می گردد. م ۶۵١تصرف خراسان در 

الجرم به آسيابی در آن حوالی، در کرانه رود مرغاب، پناه . ندشهر راه نميده

  برای    يزدگردبا مرگ . می برد که در آنجا نيز به دست آسيابان به قتل می رسد
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  . به پادشاهی ساسانی خاتمه داده می شودهميشه 

) جيحون(ا قلمرو ايران ساسانی تا آمو دري تمامیتقريبا  در پی مرگ يزدگر

در برابر اعراب  نيز همچنان با اينحال، مناطقی . در می آيدانان مسلم به تصرف

زابلستان و گيالن و  ، ،بلخمانند  سرزمين هايی  جملهاز . مقاومت می نمايند

ست والنيلجوجانه و طو از پی مقاومت های  تنها پس از مدتهای مديدطبرستان، 

هم ديگری  مناطقو  ،)م  ٧٠٧در سال  بلخمثال ( د نشومی   اعراب مسخر  که 

    . آنها نمی دهندديلم هيچگاه سر به اطاعت  کابل و ، غور مانند

  موسيقي

  و سركوب آن بدست دولت اسالمي
ه        المی ک ت اس تقرار حکوم المی و اس د اس های ض رکوب شورش دنبال س ب

لطه و      ه س ن ک ت فرصت اي ن حکوم رد، اي ام ميگي وبکر انج ان اب دتا در زم عم

ه  د       کنترل جبارانۀ خود را ب ردم گسترش ده دگی م اير شئون زن بدست می    را س

ود . آورد ه جزء مالهی محسوب      يکی از اين عرصه ها هنر موسيقی و آواز ب ک

لمان      . ∗شده ممنوع ميگردد رين مورخ مس دون بزرگت ن خل ز  چنانکه اب ين    ني ا يق ب

   :می گويد

رار نميگرفت تحق       چکار اسالم، هر    در آغاِز" رآن ق ه در طيف تعليمات ق زی ک ر ميشد و در   ي ي

   ١٠٠".دديگرچنين موقعيتی آواز و ترقص ممنوع 

  بخاطر ضديت اسالم با هر نوع  دانيم ، همانطور که میدر اصلاين دشمنی 

                                                       
و  از آنجا كه در قران هيچ آيه اي كه صريحا موسيقي را حرام كرده باشد وجود ندارد، از اينرو، در مورد حالل  ∗

از . چنانكه رواياتي در هر دوي اين موارد وجود دارند. حرام بودن آن بين راويان سني و شيعي اختالف است
جمله رواياتي كه بموجب آنها ديده شده است كه خود محمد نيزاز شنيدن آواز دختران آوازه خوان چندان 

انگي را بحساب تناقضاتي گذارد كه در اگر اين روايات درست بوده باشند، بايد اين دوگ. اكراهي نداشته است
موارد ديگر نيز وقتي خواهش هاي شخصي محمد با قوانين وضع شده از جانب خود وي سد ميشدند، در اعمال 

  . او بوجود مي آمده اند
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ايی و   ن دني ذت اي ی و ل ه خوش رای   کدر نتيج ائی ب د آن دني دن مواعي گ ش م رن

ود  ردم ب اندن م ويق و باطاعت کش ا   . تش د را ب ات محم ل مباحث ا در فصول قب م

دی بهشت   مکيا ن که آنان را از خوشيهای زودگذر اين دنيا در برابر خوشيهای اب

  . برحذر ميکرد بياد داريم

د  ندا نيزعلت مخالفت محمد با موسيقی و آوارخوانی را در اين می ∗تیارواي ن

ن حارث پس     د و رقيب و مخالف او    که چون نضر ب ده و از  ر عموی محم  نوازن

ادی را    صدای خوشی برخوردار بوده است، بخ اطر صدای خوشش مستمعين زي

ه     جلب مينموده بسوی خود ادر ب ه در صدا ق ، از اينرو، محمد که نه در گفتار و ن

شنيدن او گرد رقابت با او نبوده است، برای جلوگيری از جلب هواداران خود به 

  . می کندآواز و موسيقی را حرام و ممنوع 

د شعرا     يک دليل ديگر نيز ممکن است اين باشد که چون  ز مانن دگان ني خوانن

ه    ورد   در آوازهای خود او را هجو نموده، دعوت وی را ب رار  تمسخر  اسالم م ق

ه و نفرت داشته          دادنمي ه موسيقی و آواز احساس کين د نسبت ب رو، محم د، از اين

  . است

ران   ريبهينه وقََسارا، ٌفَر بهرحال، ما بياد داريم که چگونه هنگام فتح مکه دخت

اط ده بخ ه  خوانن وم ب د توسط او محک ه محم ر علي ز خود ب ای هجو آمي ه ه ر نغم

رگ  وند  م ی ش وبکر . م ان اب ا  در زم ده  ، و ي ر خوانن ن، دو دخت تح يم دنبال ف ب

امين،       د بنت ي َة الَحضَرميه و هن ز    ابخاطر اينکه در   بنامهای َثبَج شعار هجو آمي

د،   رده ان خره ميک لمانان را مس ود مس د     خ ر نتوانن ه ديگ رای اينک د و  ب و انن بخ

  .شان از بيخ کنده می شودبنوازند دستها يشان قطع و دندانهاي

  را که  خودزند صدای آواز عاصم فر برحسب اتفاق، نيز يکبار وقتيکه عمر 

                                                       
  63فارمر، ص . روايات عبدالرحمن بن مسعود،ابراهيم بن يزيد نخعي وابو سعيد حسن بصري ∗
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يقی و يفته موس دن ش راه يکی از اشراف عرب در حال خوان ودآواز  بهم  می هب

  ١٠١.ميدهد ررامورد مالمت ق" ای خرها"عنوان را با  هر دوشنود، 

ه موسيقی و آواز   تحت چنين شرايطی است که  در زمان ابوبکر بساط هرگون

امع عم  ا بخصوص در مج ه و  غن ذات ممنوع ی و ل ی از ماله وان جزئ ومی بعن

وا ز  بعن اد انگي ل فس رددغدقن يک عم تور وی و، ن ميگ ه در " بدس ی ک دختران

خود آنها  ميکده ها يا اماکن عمومی فعاليت می کردند جمع آوری شده يا دست کم

   ١٠٢".ديگر جرات آنرا نداشتند که به شغل خودشان ادامه دهند

ن  ان       ،حال  با اي ان جري ه همچن ن دوره آواز و آوازه خوانی در دو زمين در اي

د  ه      . می ياب ی و نوحه خوانی ک ده و از      جزء يکی آواز مراث ا بحساب نمی آم غن

انواد    ده در خ ران خوانن ه های اشراف و   اينرو تحمل می شده، و ديگری کار دخت

م      ايد ه اری نداشته و ش ه آن ک وان  ثروتمند که ب را     ت وگيری از آن ع و جل د  من در ي

رای سرکشی در         چنانکه . اندقدرت خود نمی ديده  بها ب ه عادت داشت ش عمر ک

د،    تامدينه گردش  کند  در يکی از  مبادا کسی بر خالف قوانين اسالمی عمل نماي

که در آن صاحبخانه در حال مستی مشغول   می شودتوجه خانه ای م ها شبیاين 

وده است    ه اش ب دون اجازه وارد       . شنيدن ساز و آواز قين يار و ب ا خشم بس عمر ب

اد   ده و فري ه ش دخان اد : "می زن ر عکس " شرمت ب ار را ب ز ک ور ني رد مزب و م

ه   د ک ر ميخروش ر عم رده و ب دا  "ک الم صريح خ رغم ک ه ب اد ک و ب ر ت رم ب ، ∗ش

  ١٠٣"ه نداشته ای و به آن تجاوز کرده ایحرمت خانۀ غير را نگا

                                                       
اي كساني كه به خدا ايمان ": از سورة احزاب است كه در آن ميگويد 53صريح خدا آيه  احتماال منظور از كالم  ∗

و هرگاه از زنان رسول متاعي مي طلبيد از پس ... آورده ايد به خانه هاي پيغمبر داخل نشويد مگر آنكه اذن دهد
ست كه اين آيه فقط در واضح ا ".پرده طلبيد كه حجاب براي آنكه دلهاي شما و آنان پاكيزه بماند بهتر است

مورد خانة محمد و براي قطع تماس زنان او با اقوام مردي كه به ديدن آنها مي آمده اند و نه در دفاع از حقوق 
هرچند بهرحال فرد عرب از آن براي دفاع از آزادي فردي خود در برابر حركت . فردي آعراب  آمده است

  تجاوزكارانة عمر  استفاده ميكند  
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اير  موسيقی در عربستان  ،مالا ميدانيم که در دوران قبل از اسالبته، م مانند س

ا  انسانی امور  ه تنه د شعر و شاعری جزء       ،زادآ ن ذيری از  انفکاک  بلکه مانن ناپ

ر ارجی     و  از احترام را تشکيل ميداده  زندگی عرب يار پ اه بس ان   و جايگ در مي

وده است    آنان ه         . برخوردار ب ردان در هم د م ز مانن ان ني ه زن رو ک بعالوه، از آن

ته     ود نداش ا وج ار آنه ر ک دوديتی ب وده مح ری آزاد ب ای هن ه فعاليته ور منجمل ام

وده     است، ا مينم در اين زمينه نيز مانند مردان فعال بوده نقش بسيار مهمی را ايف

  : می گويد ١٠٤جورج فارمرهنری که چنان. اند

می ناميدند و نقش آنها در حيات ادبی  هرا ُمَغنَّيان اعراب نوازندگان زن نيز بودند که آنها در مي"

َحريم در آن زمان ناشناخته بوده و به نظر می رسد که . و موسيقيايی عرب چندان کم نبوده است

ب بودند قبيله های عر اين زناِن  ١٠٥".زنان به همان اندازۀ مردان از آزاديها بر خوردار بوده اند

که در کار موسيقی در جشنهای خانوادگی يا قومی با آالت موسيقی خود شرکت ميکردند و آن را 

با "چنانکه آيين نکاح او با خديجه  داشت، به راه می انداختند و اين رسم تا زمان خود محمد ادامه

   ١٠٦"...شادی و سرور طی مراسمی جشن گرفته شد

از خانواده های عرب شاعری ظهور    وقتی در يکی : "می گويدسيوطی نيز 

د ی کن ا   م رای آنه ده و ب رد آم انواده گ ای عرب در اطراف آن خ ه ه اير قبيل ، س

ای  . بخاطر اين اقبال نيک، آرزوی خوشبختی ميکنند ضيافتها بر پا ميگردد، زنه

خودشان را ) َمزاِهر، جمع ِمزَهر(قبيله ها دسته دسته گرد هم می آيند و عودهای 

اعی   ... چنانکه درعروسی ها می نوازندمی نوازند هم زيرا وجود يک شاعر، دف

ی را ا  ان     زبرای شرافت همۀ آنهاست، سالحی است که بی حرمت ای نيک آن نامه

ددور  د می کن رای اب وده و شهرت ايشان را ب ان ب ال نيک آن داوم اعم يلۀ ت ؛ وس

  ١٠٧."پايدار می سازد

ز دا تمکن ني ای اشراف و م انواده ه الوه، اغلب خ ر بع د دخت ا چن رای يک ي

وده      ان و ميهمانانشان ب رای آن خواننده برای خود بوده اند که کار آنها خوانندگی ب

د       . است زان آزاد شده بودن ا کني رده ي ران ب دتا دخت ان   ،اين دختران که عم و از مي
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د،  داری برميخيزن يقيدانان نام دگان و موس ان خوانن دندآن ی ش ده م ه خوان از   .َقّين

ۀ  انجمل ن قي دۀ حَ  اي ر خوانن يرين دخت ا س يرين ي ت ّسش ن ثاب داح و ان ب اعر م ش

د  اپلوس محم ر  چ ط ديگ س از وی توس الها پ ای او س ه ه ه تران ت ک وده اس ب

اين دختران . خوانده می شده است ∗زة الميالءخوانندگان نامدار زن عرب مانند َع

ردم       رای م ومی ب ريح عم ژه تف اکن وي ا و در ام ده ه ا در ميک ده بعض خوانن

ه        . وانندگی ميکرده اندخ ه ب وده است ک ده ب ران خوانن ن دخت بنت َعفَزر يکی از اي

  برای مردم آواز می خوانده   شده غانی در يک تفرجگاه عمومی استخدام َالگفته َا

   ١٠٨.است

دح سرريز  "يس، از شاديهای تلخ و شيرين ميخانه می سرايد، نه تنها از ق ميمون بن یَاَالعش" " ق

وای   د و   آن بلکه از ن ده   اغواگر چنگ لبي ران خوانن ع دخت د    ١٠٩ترجي اد می کن ه آواز و شعر ي . ب

د  ١١٠،َطَرفه له    ١١١َلبي ن َعَس د المسيح ب ده را تحسين       ١١٢، عب دۀ ميک همگی شادی خوب دخترخوانن

و همچنين اعراب بدوی در  ١١٤شمالی نيز گفته می شود که اعراب ر مراسم مذهبد ١١٣ .کرده اند

د مناجاتی را    گبهنگام طواف به دور سن، ١١٥طائف ی که قربانيان خود را تقديم خدايان ميکرده ان

ه در   "و َلبيد هر دو از   دو شاعر بدوی عرب ِامرؤ َالَقيس. به آهنگ می خوانده اند دوشيزگانی ک

د  ده ان ی چرخي تون م راف س ص،     ١١٦"اط ا رق اد ب ال زي ه احتم رخش ب ن چ د و اي ه ان خن گفت س

    ١١٧.موسيقی و آواز همراه بوده است

ه    قبل از اسالم خوانندگی و موسيقی توجه داشت که  بايد ا ب نيز مانند شعر تنه

معروف ترين شاعر بنی .) م 495متوفای (بن الَربيعه  دّیَع. زنان محدود نميشده

وده است    ١١٨لَتغِلب بخاطر صدای نيکويش به ٌمَهلهَِ  ة َعلَقمِ همينطور  . معروف ب

ِده  ن عب م م(ب رن شش ا .) ق ه ف ر عرب بگفت اعر ديگ وده است ش ده ب . رابی خوانن

يس  ن ق ون ب ی ميم ور َاعش ای ( ∗همينط رب، و  .) م 629متوف روف ع اعر مع ش

                                                       
.وانندگان نامدار عرب در عصر خالفت بوده استوي از خ - ∗ 
ـ  ∗ او ميگوينـد  ه همان كسي است كه گفتيم هنگاميكه راهي ديدار محمد و آوردن اسالم مي شود، وقتي در راه ب

   .كه در اسالم شراب خواري منع  شده است، از روي آوردن به اسالم منصرف شده باز ميگردد
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ارث َن ر عم  ١١٩ضربن ح ه   ویپس د ک گ امحم ه  حدر جن ير و در راه مدين د اس

تور  ل ميرس  ویبدس وده       ،دبقت الم ب ل از اس ر قب اگران عص اعران و خني از ش

   ١٢٠.است

 خوانندهصوص ممنوعيت زنان با ممنوعيت موسيقی وآوازغنا بطورکلی وبخ

رای روح و    ،و عمر در عصر ابوبکر البته موسيقی بعنوان يک نياز ضروری ب

م  روان و زندگی معنوی انسان  ه موسيقی و شعر در خونش      ، آنه دوی ک  عرب ب

اس  يار حس ته و از روح بس ان داش وده   جري وردار ب ه ای برخ ت،و هنرمندان  اس

ار  ببطور موقت  آنهم یتنها از عرصه زندگی اجتماع. نمی ميرد در . می رود کن

ی       ،اين دوره وده است ول وع ب ام ممن ران  هر چند اجرای موسيقی در مالء ع دخت

   .  نداده اخواننده در خانه اشراف به کار خود ادامه ميد

ر،   موسيقی پس از يک وقفۀ کوتاه  وبکر و عم رای اينکه مجددا    در زمان اب ب

ان بار،  اين ،پا به عرصه عمومی بگذارد دۀ عجيب      ،در زمان عثم ه پدي متوسل ب

اعی       ،، بردگانُمَخَنثون رين و خوارترين قشر اجتم می  و موالی، يعنی محروم ت

  . شود

ه           ان خوار و ممنوعه می شود ک ا از  در واقع موسيقی از نظر اسالم چن تنه

ۀ ه حرف ديل شدن ب ق تب اعی  طري ار اجتم رين اقش دپست ت ه ميتوان ه  است ک ادام

  . بيابد

و ه در  نمخنث د  "ک ناخته بودن راب، ناش تی اع ت پرس ار شرک و ب  ١٢١روزگ

د و عادات و         ا رنگ می کردن ا حن مردانی زن صفت بودند، که دستان خود را ب

والی،     ١٢٢.اطوار زنانه داشتند ان و م راه بردگ ا، بهم ه      اينه د ک ين  کسانی بودن اول

ت،           ه آوازه خوانی و موسيقی همچون لکۀ ننگ بشمار ميرف ن ادر شرايطی ک ي

م     . ننگ را به تن گرفته به حرفۀ خود تبديل نمودند ۀ اسالمی اگر ه چرا که جامع

قرار بود اندکی به تحمل موسيقی تن در دهد، آنرا نه بعنوان حرفه مردان و زنان 
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ريف" ون حرف  هو مومن" ش ه همچ ی      ۀ، بلک ه م رود جامع ار مط ده  اقش برازن

  . پذيرفت

ود نيازمند  موسيقی  عی بيبطور ط عکس العمل جامعۀمحصول  اين امر ه   ب ک

ذيرِ  ور ناپ ا سدهای عب ذهبی مواجه های  ممنوعيتِ  ب د ش م از  بهر نحو،ده و باي

  . آنها پيدا کنداز برون رفت  راهی برای، شده هم طريق تطبيق خود با اين قوانين

ان اسالمی    ، اکنون که تحت گشت می بازتا آنجا که به مخنثون   ران  خفق دخت

ده د گذ خوانن ته مانن ومی و اصوال  ش امع عم ائی در مج وانی و هنرنم حق آوازخ

تند، ام را نداش الء ع اهر شدن در م ز ظ ردان ني ام ،و م ن نظ ه  ،در اي رداختن ب پ

ردان  تنها  بنابراين، امور هنری را دون شان خود ميدانستند، ن م ا  اي د   زن نم بودن

   .را ميگرفتند زنان و مردان واقعی که با حرکات و اطوار زنانه جای

ه توسط آن ود ک ن شگردی ب ع اي ه در  ،در واق وانی ک يقی و آوازخ ر موس هن

ات داشت،     خانه اشراف  ه حق حي ود  گشته حبس  بعنوان تنها جائی ک اره  ، ب ، دوب

دم  هق ام  ب الء ع ذاردميم دۀ  .گ د پدي اقص ،  ِثنَََّخُمهنرمن وق ن ۀ شگفت الخلقمخل

زی ه تحت انگي ود ک ار  ب ر فش ه هن از آن ب ه و ني ته  از ،جامع دان تنگ و بس زه

  . دميشزاده  دزدانهبطور  جامعه شرعی

طور   همان. شد پديدۀ هنرمند مخنث را توضيح داد از يک نظر ديگر نيز می

ل اسالم،     که ديديم،  دوی ماقب ه ب دتًا در      "در جامع ه عم وان يک حرف موسيقی بعن

وق خود را ا      از اينرو، .١٢٣."دست زنان و کنيزان بود ه حق ان هم ه زن ز اکنون ک

د، بناچار     اجتماع به کنج خانه  دست داده و از صحنۀ ده شده بودن ردان  ران ا م  تنه

د     زن نما، مردان ان بودن ه هيئت آن ه    ،ی که قادر به در آمدن ب تند ب کار  اينميتوانس

ان    . دامه دهندا ه زن ق ب م  در جامعه قبلی هنر مايه افتخار بود و اين افتخار متعل  ه

ه     بود، در حاليکه در جامعۀ اسالمی ه ن ود ک مقام زن تا به آنجا به پستی گرائيده ب

ر فعاليت   شده بود، بلکه خودِ   محروم  ی از اين نوعافتخارهر گونه تنها از   یهن
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ز  و وانی ني ارآوازخ ان  گرفت ت و داِغ چن ده ننگی نکب ه  ش ود ک اصطالحاتی "ب

ه   )زن ززمر نوا(و َزّماره ) چنگ نواز زن( ، َصّناجه)خواننده زن( مانند ُمَغّنيه ب

زوده شده       ثو بدنامی مخن تبديل ∗و زانيه ∗مترادف های معروفه ر آن اف ز ب ا ني ه

    ١٢٤."بود

آوازخوانی، اين لطيف ترين هنر انسانی، به   و  موسيقی ، در جامعۀ اسالمی

لمان     رد مس ه م ود ک ه       ،چنان لکۀ ننگی تبديل شده ب ه ب دون شان خود ميدانست ک

ار ف" ک ردازد  "جل وانی بپ انآوازخ ا زن ل   ،و تنه ن عم ق اي گ آور"را الي  "نن

ر ديگران      ولی . ندميدانست ه حضور زن در جمع و در براب ز  از آنجا ک وع  ني ممن

ی        بود، لذا تنها  ه زن، يعن ود و ن رد ب ه م ه ن ث،  موجودی ک ن   ی توانست م مخن اي

ِد مُ  .درا بعهده بگيروظيفه   و دشمنی نظام  تضاد   ث محصول نَّ َخاز اينرو، هنرمن

ن   بر پيشانی  نظامدر اين که  داغ ننگیتجسم . بود هر دو با هنر و زن اسالمی اي

ود  ظريف ترين و زيباترين پديده های هستی   ر   . خورده ب تارگان  زن و اگر هن س

دویِ  اريخ   درخشانی بودند که جامعه ب ل ت زين       ماقب ا م ه آنه ا افتخار، خود را ب ، ب

ارک آن می   ا شکوهبهر دو و  هنمود يدند، د درخ بر ت ه ش ون  اسالمی،   ر جامع اکن

  . آن تلقی می شدند ی برایمايه ننگهمچون 

ذات  فرد،که در آن  مذهب بود خود تجسمی از ،اين پديده وی   نه از ل ره  دني به

ه   . یيه  آن دنيابود ن نه اين دنيايی ،اخروی واهی و نه از لذاتجست  می کسی ک

ذهبی خود تعل      ه توهمات م ق نداشت، و  به هيچ دنيای مشخصی جز جهان وارون

ه زن         ود و ن ی ب رد واقع ه م ث، ن ۀ ُمخََّن ت وارون د واقعي ت مانن رو، درس از اين

  . واقعی

   ١٢٥.بود  مخنث ُطويس  روزگار اسالم،   در  خستين نوازندۀ حرفه ای مردن

                                                       
  فاحشه  ∗
  زناكار  ∗
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ود   ،شيرين  يا  سيرين  اولين زن خواننده نيز رده ب دگان و   . يک زن ب اير خوانن س

  . بردگان و موالی بودنداز به قريب اتفاق ی نوازندگان نيز در نظام اسالم

بعدا، بتدريج که دربار اسالمی بموازات گرايش به خوش گذرانی از بعضی        

محدوديت های اسالمی در مورد زن و هنر فاصله می گيرد، در نتيجه، موسيقی  

ديل     ورو آوازه خوانی به پر در آمدترين و حتی افتخار آ اری تي ترين مشاغل درب

ان      شده ان و آوازه خوان رين موسيقی دان رآوازه ت ان  ، شمار زيادی از پ ه  زم را ک

رورش         ديگر  د، در دل خود پ ين نبودن ا مخنث والی ي ان و م ه بردگ صرفا محدود ب

ر    . می دهد ان هن م چن با اينحال، حتی در اين مرحله و تا پايان خالفت اسالمی، ه

وت   ا در خل ی، تنه وان ماله وانی، بعن يقی و آوازخ ای  موس ذرانی ه وش گ خ

ه         ات داده ب ه حي ه ميتوانست ادام ود ک خالفت و دور از چشم متشرعين اسالمی ب

  .چنين موقعيت واالئی دست يابد

  دولت اسالمي

  دروازة ورود جامعه عربي به نظام تمدن

ه    ديم ک ا دي ه     م ه، چگون ه مدين د ب ه و ورود محم ات عقب دنبال توافق ين  ب اول

شکل  ،اسالمی دولتو ستون فقرات شکل جنينی  بمثابه ،دستجات مسلح در مدينه

ا    ديگربه قبايل و طوايف  حمله درجريانگرفته و  ع کردن آنه ، و سرکوب و مطي

  . تکامل يافتدولت تمام و کمال اسالمی   به

ه اوس و   زَرج بی شک اين امر تنها از طريق اتحاد ميان دو قبيل تادن   َخ و ايس

ه  اتحاد قبيله ای . ن پذير شدآنها در کنار محمد تا پايان کار امکا در مسيری بود ک

ه   از خالل آن دولتی  های اولين قدرت جهان، کما بيش همه نقاط ديگر ود ک سر   ب

  . آوردمی بر 

   ميالد قبل از ١١٠تا  ١۶٠٠در خالل سالهای از اتحاد قبايل مختلف در آتن، 
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ی   اطيری يعن عار در دوران اس ومر در اش وده ت  ب ين دول ه اول اتیک و  طبق

ور       به اين. دآمسرکوبگر آتنی بوجود  ل مزب ا شورای متحدۀ قباي ترتيب که نه تنه

ل    ،در ابتدا از دست توده اعضا خارج شده رل اشرافيت قباي ون    -تحت کنت ه اکن ک

رده   َخزَرجمانند قبايل قريش و اوس و  د،  بودخود را در شهرها ساکن ک می  در ن

ان ، بلکه با حمالت اين شورا و نيروهای مسآيد  ،لح آن  به همسايگان و  چپاول آن

ور   دنو به يمن اسرا و غنايمی که از اين راه بدست می آور  است که شورای مزب

روت   ر ث دريج ب درت بت زوده و ق ود اف يش از  ،خ ل  پب ودۀ اعضای قباي يش از ت

له  ردفاص ی گي رانجام ، م يس ارگانو س ا تاس ائی و ب ذاری، قض انون گ ای ق ه

مانند هر  در آتن، اين دولت نيز . و کمال تکامل مييابد تمامدولت يک به  اجرائی،

روی      هيبا تک  در درجه اولجای ديگر،  ه ای خود بجای ني بر نيروی مسلح حرف

   ١٢٦.ابدبطور عينی موجوديت می يست که يا يلهمسلح قب

دوی  اوليۀ متحد شدِنهمين روند در رم نيز ما شاهد  تيم   تعدادی از قبايل ب هس

ه ای  ايجاد نيروی اکه ب ه        مسلح حرف دم ب ل ديگر و تمرکز ق ه و غارت قباي ، حمل

ه ای  قدرت و قدم  د    ثروت در دست اشرافيت قبيل يش می گيرن  اشرافيتی . را در پ

درت  بتدريج به که  ام ق انونی را در دست      طبقه حاکمه ای که تم ی و ق های اجرائ

   ١٢٧.تبديل می شود ،دارد

، هر چند زير فشار يک  نيز بوميان آمريکای شمالی  در ميان دولت   تشکيل

وده است       تثنی نب ن قاعده مس ان   . عامل خارجی، از اي ثال در مي ه    م ا ک چروکی ه

کل از  ده   ٧متش ه متح د، بودقبيل دا،  ن ورای ابت لش ان    قباي ک ارگ انی ي ه زم ک

د     ا و نماين دۀ روس ر گيرن ۀ دمکراتيک توده ای و در ب ود    گان هم ا ب ر  ، کالن ه زي

االی  زور از جانب آنان مالاعفشار مهاجرين اروپائی و  ، بتدريج به ارگانی بر ب

ا  اشرافيتِ ابزار حاکميت همچون  ،تبديل شدهسر مردم  ان    ه بوزت ده در مي جود آم

ل  ورقباي ی  ،مزب ل م د عم ن . نماي ه اي ه   ب ب ک داترتي ی  ابت ت اجرائ ک هيئ ا  ي ب
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برای اجرای قوانين و مقررات خود دست   ،سپس ه، واختيارات زياد بوجود آورد

ۀ بآنرا  ،زدهمردم  زه ايجاد نيروی پليس جدا اب ی     ه مثاب روی اجرائ د يک ني  ،جدي

ودۀ  روی ت ايگزين ني بال ج یق ه م لح قبيل د، و مس ردن نماي روم ک ا مح ان از  ب زن

ه  پدرساالر و سرکوبگری   دستگاه دولتی به  ،انتخاب و شرکت در جلسات خود ک

 ، تکامل می  بوده است  تسفيدپوس و منافع مهاجريندر خدمت اشرافيت قبيله ای 

     ١٢٨.يابد

در جريان عروج  ،همانطور که گفتيم در عربستان مرکزی و غربی نيز

 قدرتهمين روند تا تشکيل اولين دولت طبقاتی درمدينه و گسترش نفوذ و ،اسالم

  . می شودآن بر سرتاسر عربستان طی 

ن کالب در       ،قريش قبايل ،از آن قبل ّی ب ه توسط ُقَص ان ک ار   از همان زم چه

دام همچون واحدهای مستقل و           د، هر ک يم و سکنی داده شده بودن محله مکه تقس

ی و خارجی      ،بدون دخالت هيچ عامل خارجی     ،خودمختار ده دار امور داخل عه

انواده،      ،در اين واحدهای خود مختار. خود بودند با آنکه مالکيت خصوصی و خ

ی ه     ،دو عنصر اساسی نظام تمدن د، ول ده بودن وز دولت  بوجود آم ن ن آخرين   ، اي

ور  ه عب دوی حلق ۀ ب دنجامع ام تم ه نظ ه  ب ان جامع ه زايم ن قابل د از دل و اي جدي

ود  قديمجامعۀ  دوی     . شکل نگرفته ب رو، نظام دمکراسی ب ه   از اين ا هم نارسائی  ب

        . جريان داشتهمچنان کم و بيش  ،در کليت خود ،يشها

ن نظام   ،همانطور که قبال گفتيم يس ط  ،در اي ا نظر و رضايت جمع      رئ ه ب ايف

زوم خل   ان رس    . ميشد  عانتخاب و در صورت ل ه هم وانين طايف ه   م و آداب وق قبيل

ه  ای بود که طی ساليان دراز  ده  بوج در جريان تجربيات نسل اندر نسل قبيل ود آم

  . بود و مورد قبول تک تک افراد

  عمل  بر اساس توافق همگانی ،برای انجام هر کاری ،در هر مورد ديگر نيز
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الزامی در امر شرکت در آن     ،مثال جنگ  ،بطوريکه مخالفين يک تصميم. ميشد

معنا که  به اين. امری داوطلبانه بود افرادشرکت در جنگ برای چرا که . نداشتند

ه در آن شرکت ميکرد        تنها عضو قبيله  ود ک ا جنگ ب در . در صورت موافقت ب

که برای هر عضو   ریوامها تن. نداشتدر انجام آن  جباریغير اينصورت هيچ ا

قبول بود که  ، و کوچشرکت در انتقام خونی ،پرداخت خون بها ،قبيله الزامی بود

  . بودو زندگی جمعی  در قبيله شرط عضويت  آنها نيز از جمله

ترتيب، جامعه بدوی عربی عبارت از مجموعه بيشماری از واحدهای  به اين

ود   ار ب ه   قبيله ای خود مخت وقِ   ک ا حفظ حق ر  ب وده و      ،براب دگی نم م زن ار ه در کن

نه ملزم به اطاعت  ،عضو قبيله افراِد. نداشت آنها قرارهيچ نيرويی بر باالی سر 

درت و  ان، ق ه ارگ ه ب د و ن اری از کسی بودن ری  اجب روی برت ا ني اج ي ات ب مالي

د ائل في. ميدادن ابينمس ز م ا  ني ز  ي المت آمي ق مس ر     ،از طري ر س ق ب د تواف مانن

ر سر آن،   در صورت عدم توافق يا از طريق جنگ، و  ،بهاپرداخت خون  حل   ب

  . پيوستن از قبيله ای به قبيله ديگر نيز آزاد و داوطلبانه بود. ميشد

ه  ود ک رد ب ان زن و م ط جنسی مي ل رواب ان قباي ۀ ديگری از روابطه مي جنب

در . گرفت  انجام می نکاح دائميا  نکاح صديقه در چهارچوب همانطور که گفتيم 

ل  ،منض اد    ،در ميان قباي ان اتح ود      وجري ه هر    . جدائی يک امر دائمی ب چرا ک

ور  ود مجب ای خ رای بق ه ب هقبيل ت خو ب ظ  موقعي ر  يشحف ا متغي ان دائم در جري

ل    واتعادل ق ان قباي ود  مي ن  .  ديگر ب ه اي ه در        ب ريش ک ه طوايف ق ود ک صورت ب

ه ای    مکه سکونت داشتند، عالوه بر اينکه با يکديگر متحد بوده ب  اد قبيل ن اتح ه اي

د     فراوان اهميت  اوت بودن د اتحادهای متف ز دارای عق . ميدادند، با قبايل اطراف ني

د،    َخزَرجو يا قبايل اوس و  ا  در حاليکه  که مهمترين قبايل مدينه بحساب ميآمدن ب

ه دارای  بسر ميبردند، يکديگر در يک کشمکش دائمی  ولی هر يک بطور جداگان

  . مدينه بودند گر منجمله از قبايل يهودی ساکنديمتحدينی از قبايل 
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ن   ا اي ال،  ب ل وجود        ح ن قباي ر سر اي ه ای ب درت فائق ه هيچ ق ا مدين در مکه ي

ت ا   . نداش ه تنه راد ن ه      اف ر گون ارغ از ه ود آزاد و ف ۀ خ ه و طايف طح قبيل در س

ی،           ا اجرائ انونی، و ي ام ق رو و مق ز هيچ ني کنترلی بودند، بلکه در سطح شهر ني

ا داروغه    مانند ه    . نداشت  وجود نظميه ، حاکم و ي ی در درون قبيل ات داخل اختالف

عمومی در   امورميشد، و و فصل توسط رئيس و ريش سفيدان قبيله يا طايفه حل 

ام دارُ   ی بن ز در محل هر  ني ی  دوه الُن ش ری م ميم گي دتص ز  .  ش ل ني ن مح در اي

ق ا در صورت تواف ان تصميمات تنه انی مي فيدان و همگ ل  ريش س ای قباي روس

دا می نم   اجرا يتقابل ،کردها پيدا معنمختلف  ن  . ودئی پي ه اي ه    ب ا ک اراده جز   معن

  . داشتن يی ديگریضمانت اجراآزاد و داوطلبانه هر قبيله 

ه ای  به اين ق   ترتيب، دمکراسی بدوی و قبيل انيزم     يک   طب ين مک های   چن

ه   رون   طی  خود ساخته و کامال دمکراتيکی ک ادی   ق ر اساس نيازهای      متم و ب

  . ، امور خود را حل و فصل ميکردندطبيعی جامعه انسانی شکل گرفته بود

اد         در ساالر دو نه انواده پ اد مالکيت خصوصی و خ همانطور که گفته شد نه

ا آن     دوی و در تضاد ب بيگانه و در حال رشدی بودند که در دل جامعه اشتراکی ب

ه نظام   ه نظام طبقاتِیاين دو نهاد متعلق ب. شکل گرفته بودند وده    موسوم ب تمدن ب

ر دمکراتيک     و از اينرو بر عکس نظام دمکراسی بدوی کامال هيرارشيک و غي

انيزم    دوی آنها، درهر . بودند ع، حاوی مک ی      واق ه آت و  های سرکوبگرانه جامع

  .بودند بدویبمثابه عناصری از جامعه مزبور در دل جامعۀ 

دو     ه ب اب ی، در شکل  برای همين، اگر در جامع ز  اشتراکی،     ن ه چي آن، هم

، خصوصی، هر چيز بالعکس ،همگانی و دمکراتيک بود، در محدوده اين نهادها

ه  .   هيرارشيک و سرکوبگرانه بود ه در هر    -از مالک اموال خصوصی گرفت ک

تصميم   سرانهامری در مورد مايملک خود بطور فردی و تکروانه و بنوعی خود

ال      اده که در آن پدر ديکتاتور مطلقه و، تا نهاد خانومی گرفت صاحب جان و م
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ای آن  وداعض در  . ب ه ای و پ رافيت قبيل ده و اتور  ،اش ع، دو پدي ر  در واق ه غي يت

ۀ    رعناصمستقيم شکل گيری  دمکراتيکی بودند که نتيجۀ ی در دل جامع جامعه آت

انواده    . بودند قديم ا  از اينرو، هر چند در دايره مالکيت خصوصی و خ در س الر پ

ن دو  ارج از اي ی خ ود نداشت، ول انی وج ز دمکراتيک و انس يچ چي ی در  ،ه يعن

عناصر جامعه آتی بدور از دسترس و کنترل شهر و منطقه که هنوز  ،سطح قبيله

  . بود، همه چيز دمکراتيک و انسانی باقی مانده بودمانده 

ع دن، در واق ام تم ايی نظ رای برپ ۀ و عنصر الزم ب ن آخرين حلق ت، اي ، دول

وز            ن حوزه های دمکراتيک و هن ر اي رای سيطره ب اتی ب ابزار نهائی نظام طبق

 بمعنیبنابراين، پيدايش دولت، بخودی خود، . بودنظام آتی  گزنداز  مصون مانده

دوی و        ر انسان ب ه ای ب ال اشرافيت قبيل پايان دمکراسی بدوی و سلطه تمام و کم

ائی   نظام دمکراتيک وی و پايان کامل آزادی و ه رای     دب وز ب ه هن خارج از  او ک

  . خانواده باقی مانده بودقلمرو دايره مالکيت خصوصی و 

ه آزا       المی، هم ت اس کيل دول ا تش ه ب ه چگون ديم ک ا دي ات   دیم ا و امکان ه

ه در دسترس   دوی    دمکراتيکی ک رار داشت،  عرب ب ان رفت    ق ه  . يکشبه از مي ن

رای آن خ  ود را از دست داد، و ب اری خ ه خودمخت ا قبيل االتنه رانه و از ب  یودس

اکم و داروغه          ز ح ه ني ر سر مکه و مدين سرش رئيس و ساالر تعيين شد، بلکه ب

اس عقيده،  مذهب  نه تنها در درون قبيله آزادی. شد گمارده ت،    ، و لب ان رف از مي

د مرگ           ا تهدي ز هر مخالف حکومت و ملحدی ب ه ني بلکه در سطح شهر و منطق

ِی ان . روبرو شد ر عشق    ،آزاد و سانی نه تنها رابطه جنس ی ب ان    -و مبتن ه همچن ک

با حکم   ،همچون زنابرای هميشه ممنوعه اعالم شده، ، هرچند بخشا وجود داشت

ز  شد، بلکه قانون اسالمی نکاح  می تازيانه و مرگ روبرو  وعی فحشای     ني ه ن ک

ه   خصلتنه تنها . گشتتبديل ی عربسرزمين به تنها قانون  اجباری بود، داوطلبان

ات     برداشته شداز ميان  بودن جنگ اد و پرداخت مالي های   ، بلکه شرکت در جه
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ۀ    نيز زکات و جزيه  رين وظيف دوی   هر  به اولين و ضروری ت ر  عرب ب در براب

ايک . تشگتبديل  اسالمی دولت  و شادی  بیونه تنها موسيقی، شراب، و رقص و پ

ج حرکت و گردش در خار   آزادی برای زنان حتی بلکه  رديد،گ قدغن برای همه

   . از خانه نيز از ميان رفت

د  يم، در ابت ه گفت انطور ک ت، هم ا   ،دول ه پ ود ک لحش ب درت مس روی ق ه ني ا ب

دوی   آزاد انسان  مقبول ا قوانين نظام جديد، از آنجا که زير. گرفت ه ب ود جامع ، نب

روی  . در آيد اجرابه توانست  يک نيروی سرکوبگر می تنها به زوِر از اينرو، ني

ه     د هر دولت ديگری،   مانن  ،دولت اسالمی ود ک دا   ناچار ب ان ابت ذات و در از هم

  . ی سرکوبگر و غير دمکراتيک باشدينيرو ،خود

ل     يعنی فرا قبيله ای بعالوه، اين نيرو ميبايست  يک نيروی  راز سر قباي بر ف

ود   . باشد ق  برای همين ناچار ب االی سر        از طري ر ب ل و ب سرکوب يک يک قباي

انی ، و  ت به اين. دبگيرشکل آنها  ا رتيب، قوانين همگ ايگزين    در اينج اسالمی، ج

ه ای  وانين قبيل دند ق وانين و     . ش ن ق ۀ اي ز مجموع زی ج ای آن چي ه ه ران و آي ق

ی   ات اله ا توجيه ود    آنه وانين نب ن ق ان اي د قرباني ويق و تهدي وانين،  . و تش ن ق اي

د           ی بودن ۀ عرب وانين مردساالر جامع ان ق ه شد، هم ز گفت ه  همانطور که قبال ني ک

ه  و سراسر  جرااکنون به قوانين الزم اال ره   ی هم اد    شبه جزي ه آح ی و هم و عرب

د   رين آداب و رسوم        . ساکنين آن تبديل شده بودن دۀ زشت ت ر دارن ند در ب ران س ق

اده   و  آندر شکل گرفته جامعۀ عربی، کثيف ترين اخالقيات و روحيات  عقب افت

ود ا ب ده آنه ه کنن ات توجي رين خراف ند ب. ت ران، س دار ق دا و اقت ه خ ردگی انسان ب

ر مالکيت خصوصیِ     و در بردارندۀ زمينی او،  ی ب  قوانين نيمۀ مردساالر و مبتن

گشته جامعه عربی بود که اکنون بزور شمشير، به تنها قانون جامعه عربی تبديل 

رچم اسالم      بی. بود ر پ ه ب ود ک ن  ، شمشير   ،جهت نب و نشان زور و خشونت،   اي

د  خود  رمز ديکتاتوری مطلقه ، که عبارت ال اهللا االاهللا ود  محم ينان وی ب  ،و جانش
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ود،    و او آنرا ضامن رده ب ا ک اترين    يعنیسلطۀ اشراف بر تودۀ عرب معن ن گوي اي

   . نقش بسته بود ،های نظام جديد نشان

المی،   ت اس ن  دول ه اي ق، ب رد  اب  طري انی ک د،   همگ ه جدي وانين جامع   ن ق

ه  ايگزي  یسرتاسری  دولت  اتوريت ه ای را ج ه قبيل د  ، ون اتوريت ه جدي را  خود طبق

ه  . ه بودبه يگانه طبقه  حاکمه تبديل کرد واشرافيت قبيله ای  جايگزين همۀ اينها ب

ود      -برپائی دولت اسالمی و شمشير خونريزش    مدد روی مسلح آن ب ان ني ه بي  ،ک

  .  ممکن گشته بود

ن ه اي ب،  ب ا تشکيل دولت اسالمی، ترتي تين  بخشب هنخس د هدف اولي  ،محم

ريش  با   ديدارش در   خودطور که  همان ،عربتوده سلطۀ اشراف بر  اشراف ق

  . يافتمی تحقق بود،  کردهابراز 

ر، دستگاه دولت اسالمی        وبکر و عم ان اب از  پس از مرگ محمد، و در زم ب

رد و ، هم تکامل می يابد يم      ،هاجزای ديگر خود را بازسازی ک ا و تقس ا شاخه ه ب

يش   ،خود های جديدکار  ه يک دولت    بيش از پ ان ل، کام ب ه شايستۀ نظام     آنچن ک

  . ميگرددتمدن بود، تبديل 

ه تکامل خود       ،در زمان محمد در ابتدا، هنگاميکه دولت اسالمی مراحل اولي

ود وی شخص   سر رشتۀ همه امور در دست  ، را طی ميکرد ن  . ب ه اي ه   ب ا ک . معن

وانين و  هم بود  قانونگزارهم خليفه  ی   ناظر بر اجرای ق م  . امور اجرائ ده  ه فرمان

وا م و  ق ه داریه الی و خزان ور م ئول ام ز توسط .  مس ور قضائی ني الوه، ام بع

  . خود او انجام گرفته و حل و فصل ميشد

 به اين. می دهدرخ تقسيم کار در دولت اسالمی اولين ، زمان ابوبکرولی در 

ه ابتکار خود    امر قضاوت   معنا که ه  ب ل  عمر  او ب ان  ات . ددميگر منتق هر   ،آنزم

د و    خود ابوبکر پس از مرگ وی به نزد و اختالفى به نزد خود محمد  ویمى آم
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ران را   -عايشهمثل نرا توسط خود يا بكمك آسانى  آ ود  آه آيه هاى ق ا   هحفظ ب و ي

رد    آگاهی داشتند، "پيغمبر"از سنت  ه     . حل و فصل مى آ ار قضاوت ب سپردن ک

چرا که بهرحال . ستکا نمی ين مورددر االبته چيزی از قدرت نهائی خليفه عمر 

د    اقی ميمان ن امر    . امر انتصاب و خلع قاضی همچنان در دست او ب در نتيجه، اي

ده    ا پيچي  در ماهيت ديکتاتوری مطلقه اسالمی تغييری بوجود نمی آورد، بلکه تنه

   .دامی دشدن وظايف دولت اسالمی و تقسيم کار درونی بيشتر آنرا نشان  تر

ه  ديگری که در زمان ابوبکر انجام ميگيرد اينست تقسيم کار  اتی   ک امور مالي

ز ه ني ی   ک ام م ود وی انج ط خ ان توس ا آنزم ون  ت ت، اکن م گرف از ه ار ب ه ابتک ب

ده ابوبه  شخود ز از دوش او برداشته می       شده سپرده   ُعَبي ه ني ن وظيف ام اي  و انج

  می گام جلوتر  از اين نظر نيز يک اين ترتيب، کار تقسيم وظايف دولتیه ب. دشو

  .رود

ز   وبکر   ،در زمينه نظامی ني ان اب زايش می       ،در زم سلسله مراتب نظامی اف

ده     ه ب. يابد ه فرمان ه در عين حال ک دهی دسته      اناين معنا ک رای فرمان ه ب جداگان

ردد  ز    های مستقر در چپ و راست و قلب سپاه تعيين می گ ده کل ني  -، يک فرمان

ه در اواخر دوران ا وبکر ک نب د ب ر راس  خال ود، ب د ب ر ولي روی درگي در کل ني

ده   . گماره می شود جنگ  ن پيچي ر  ضرورت اي شدن ساختمان نظامی ناشی از      ت

ه  ود ک ا ب ا رمی ه رديم، جنگ ب ری خاطرنشان ک ول طب بال از ق ه ق انطور ک هم

  . کرد تمرکز بيشتری را در ميان سپاه مسلمانان طلب می

ی   ز گراي ن تمرک از اي ه، آغ ه جندر اصل البت ا  ب ه ب لمانان در يمام ای مس گه

ه گذشه رخ       ه نسبت ب ری ک ُمَسيَلمه باز ميگردد که در آنجا نيز جنگهای بزرگ ت

  . می کند ضروریاين تمرکزگرائی را تا حدودی  ،دنميده

  گسترش  ،هم فراتر رفته از ايندولت اسالمی   در تقسيم کار  ،در زمان عمر
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    . گيرد يده تری بخود میبتدريج شکل و سازمان پيچ يابد و بيشتری می

زايش می ياب    اينکه نه تنها تعداد قضات از يک ،از جمله      ن اف د، ن نفر به چند ت

ز    ان ني  در راس قاضى آل   يک   مشمول سلسله مراتب اداری شده،    بلکه خود آن

رار می     زير نظر او  که  -ديگرتعدادى قاضى  د، ق ار ميکرده ان رد  ک بعالوه،  . گي

د  توضيح  ب خود  سمنت اتبه قض نيزعمر  ر اساس     می ده د ب ه باي د     آ ران و بع ق

ز  .و اجتهاد به آار قضاوت بپردازند  قياس وبکر    ،در اين مورد ني ورد اب د م  ،مانن

ل  ه قاضی ک ار قضاوت ب پردن ک ر دست وی س زی ،و قضات زي درت  چي از ق

ده   نمیدر امر قضاوت خليفه نهائی  وظايف دولت   بيشتر  شدن  کاهد، و تنها پيچي

   .می دهدآنرا نشان درونی تقسيم کار رش گستو 

 زندانپديدۀ  ،می دهدرخ برای اولين بار زمان عمردرکه بديع ديگری  امر   

در . ئی نداشتبا پديده ای بنام زندان آشناهنوز تا اينزمان جامعه بدوی . است

يا  ، که بر پايه آزادی فرد بنا شده بود، فرد بخاطر عقايد، مذهبدمکراسی بدوی 

طور، روابط جنسی ميان افراد آزاد  همين. ج از قبيله اش مجازات نميشدخرو

اگر هم جرمی مانند . بود و کسی بخاطر اين امور نه مجازات و نه زندانی ميشد

قتل يا دزدی اتفاق می افتاد فرد مجرم بنا بر رسوم قبيله ای مانند خون بها و 

از به محبوس کردن طور استثنائی نيبکه هم گاهی . گشت غيره مجازات می

افراد محبوس و   کسی پيدا ميشد، فرد مزبور برای مدتی در خانه های شخصی 

چنانکه بياد داريم که در مکه، هنگاميکه تنش ميان قريش و . نگهداری ميشد

قريش معدودی از مسلمانان را در خانه های  هواداران محمد افزايش مييابد، 

بيله بنی قريظه را قبل از گردن زدن در يا محمد اعضای ق. خود زندانی ميکنند

  .  مينمايدمحبوس " بنى نجار"خانه دختر حارث يكى از زنان 

و بسياری از همۀ آزاديهای باال از ميان رفته نه تنها اکنون در نظام اسالمی، 

ود زاد آامور و فعاليتهايی که در گذشته طبيعی و    ل     مينم ه جرائم سنگين و قاب ، ب
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د اشده  مجازاتی تبديل ائی   ، بلکه  ن ر برپ ار و سرکوبگر اسالمی    در اث و  نظام جب

بر حجم جرائم   ،تمايزات طبقاتیتشديد و گسترش ثروت در دست اشرافيت جديد 

   .گشته استبوجه چشمگيری افزوده  ،تخلفات از قوانين اسالمیو 

ر  شد، صرفا    اگر متخلفی پيدا میتا مدتی هنوز هم  تا زمان عمربا اينحال،  ب

ه اى   ق  اساس وانين قبيل د   ،انون مجازات اسالمى و ق چشم در  ( قصاص  و حد مانن

وان     مجازات مى شد )برابر چشم و جان در برابر جان راد بعن و زندانی کردن اف

ايی  ازات معن تندمج راى دزدى . اش ز ب ا صد ضربه   ني راى زن ع دست و ب قط

ار را ب         ،می گشت   شالق جارى  ان زناک ه زن ود ک ده ب ران آم د در ق رای و هرچن

وم         انرا معل دا تکليف آن ا خ د ت ه نگاهداري د همۀ عمر در خان وز    کن ا اينحال، هن ، ب

  . احساس نميشدزندان چندان نيازی به 

ی وانين    ول تر ق ه بيش ر چ زايش ه المی و اف رکوبگر اس ت س ائی دول ا برپ ، ب

ه،       وانين گسترش يافت ن ق ائی  محدود کننده جديد، دامنۀ سرکشی و تخلف از اي برپ

و دان بعن دنزن ام تم رکوبگرانۀ نظ ای س ی از نهاده روری و  ان يک ری ض ام

 .  اجتناب ناپذير ميگردد

ه  دب ت ک ب اس ين ين ترتي دان  اول ه    زن ط وی در مدين ر و توس ان عم در زم

د بوجود  ن منظور، او    . می آي رای اي غ       ب ه مبل ه را ب ى امي ه صفوان بن  ۴٠٠٠خان

     ١٢٩  .می نمايدو به زندان تبديل  اریدينار خريد

د  از جهات ديگری نيز وه، در زمان عمر وظايف دولت بعال  . گسترش می ياب

از  م بعضی حداقل در  ،نه تنها خدمت نظامی ورد ني ه    ،∗وارد م از حالت داوطلبان

   همهوبه سربازان و افسران نيز ، بلکه برای اولين بار می شوداجباری  ،در آمده

                                                       
 اعراب عراق قصد شورش بر عليه سـپاه مسـلمانان را مـي    ،ي با پادشاهي يزدگرد و اتحاد درباريانوقت گفتيم كه ∗

هر كس سالح و اسب و توان دارد بايد به جنگ .. .از قبايل "نويسد كه  عمر به مثني فرمانده مسلمانان مي ،كنند
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د     که تا کنون در جنگ کسانی  وق   ،های اسالمی شرکت داشته ان و مستمری  حق

دينار و افسران هزار  ٣٠٠سربازان در سال بطوريکه . . ثابت پرداخت مى شود

  ١٣٠.دينار مى گرفته اند

د   ثابت و  ايجاد يک آريستوکراسی سياسی و نظامی به منجر اين امر   قدرتمن

دا نقش مهمی     ميگردد آن ه در اطراف دولت و وابسته ب ه بع ات و  را ک در اختالف

       . می کندلی دولت و خالفت اسالمی ايفا های داخ کشمکش

ق  توسط عمر سازماندهی ارتشگسترش وظايف دولت و ين  از طري وان تعي  دي

رد     مقرری و  ام ميگي . چيزيست که به تقليد از دستگاه دولتی رمی در سوريه انج

   :می گويدچنانکه طبری 

ه و " ه شاهان       عمر ديوان را به توصيه وليد بن هشام بن مغيره که به شام رفت ه چگون ود ک ده ب دي

   ١٣١".می زندديوان تهيه کرده و سپاه منظم ميکنند، دست به اين کار 

  :قرار بود از اين و در جريان جنگ قادسيه سازمان ارتش در زمان عمر 

ود " پاه   .: در اين زمان تقسيم بندى سپاه مسلمانان بقرار زير ب د سران قسمتها    . ساالر س د  . بع بع

ا   ته (سر دسته ه ود        دس ج ب د راي ان محم ه از زم رى آ ام     ) . هاى ده نف داران و سر انج د پرجم بع

پيشتاز و مامور (ضمنا اطباء، قاضى، امور ضبط و تقسيم غنائم، دعوتگر و رائد . روساى قبايل 

   ١٣٢."،ِ مترجم و دبير اجزاء ديگر سپاه بودند)ِِاآتشاف

ا مدت    همهای خود    در جنگ نظام اسالمی   البته بايد توجه داشت که  ان ت چن

ل و     بودهای قبيله ای متکی  زيادی به ارتش روی قباي اد، از ني و تحت عنوان جه

نظم آن    ا م ا ارتش های ن ار   ه ديمی   در کن ان ق اجرين و انصار  (جنگجوي اده   )مه آم

رد می استفاده  ،بطور موثر و وسيعی ،بخدمت خود يه،    . ک چنانکه در جنگ قادس

، و هر بار که ١٣٣می کندسد است که حمله قبيله بنی ا ،در آغاز جنگما می بينيم 
                                                                                                                 

هر كه را سالح يا اسب يا توان "د كه نويس در واليات و عمال قبايل عرب نامه ميزو به همة عامالن خود ني ".آيد
كه دسـتور ميدهـد تـا در ميـان      ، و بار ديگر"جنگ دارد برگزينيد و سوي من فرستيد، شتاب كنيد، شتاب كنيد

  ".هر كه بدلخواه نيايد احضار شود"قبايل ربيعه و مضَر و هم پيمانانشان 
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اری  ه و ک ا حمل وا ي ائی ق رای جابج وا دستوری ب ده کل ق دفرمان دتا ، می ده عم

د    دايت ميکنن ود را ه ه ای خ ای قبيل ه نيروه ل ک ای قباي ه روس تور را ب ی  ،دس م

ه و ميسره    ترتيب بود به اينآرايش سپاه نيز . ١٣٤دهد اهی  که در دوپهلو و ميمن گ

  .ده می شديل مختلف قرار داقبا های سپاه

ه ارتش   می دهدمورد سازمان ارتش نشان توضيح طبری در حال،  با اين   ک

لمانان را تشکيل داده و     پاه مس  بخش اصلی ارتش    های قبيله ای تنها بخشی از س

رار    و انصار بوده و که عمدتا از مهاجرين جنگجويان قديمی از پاه ق در مرکز س

ه ه، دتشکيل می ش   ند،می گرفته ا ری را در جنگ     ک ا می    نقش اصلی و رهب ايف

  . ندانموده 

د          ان عمر بوجود می آي ار در زم ين ب رای اول ه ب روی     ،نيروی ديگری ک ني

ن،   . استپليس  ل از اي راى    قب روى پليسى ب رل و  هيچ ني از شهر در  مراقبت   کنت

ر سرکشی و  رائم براب ود نداشتج وارد همگی و  وج وع م ن ن راد و اي توسط اف

را زير نظر    نيروى پليس عمر براى اولين بار.  مى شد  داوطلبانه گزارشبطور 

  . دآورميبوجود ) پليس  رئيس(صاحب االحداث 

ه     ،نظارت بر اوزان و اندازه ها در ابتدا پليس،ظيفه و اى خان وگيرى از بن جل

ومى      اى عم ير راهه ر در مس ع ديگ ا موان يش  ،ي وگيرى از ب ار    جل دازه ب از ان

ردن  ات آ ود    ،حيوان ره ب ات و غي وگيرى از منهي تو جل ا  ١٣٥.ه اس ا  ام دا، ب بع

هر   ت ش ترش جمعي ده    یگس ت، و پيچي ر و بخصوص پايتخ دت رل  نش  ،آنکنت

ه ورش  منجمل ا ش ه ب رات رخ    مقابل دی بک ای بع ه در دوران خلف هری ک ای ش ه

رد      پليس د، وظايفنميده ر ميگي ز در ب رل شهر را ني . گسترش يافته، اداره و کنت

در مردم بغداد نگاميکه در زمان خليفه مقتدر عباسی، ه هجری، ٣٠٨در چنانکه 

ام  برهبری قرامطه اعتراض به  محاکمه حالج  ا     قي د و مساجد و محراب ه ميکنن

روی   ،در آخرين لحظهگشايند،  ها را می درهای زندان ،را ويران نموده همين ني
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ده، شورشيان   پليس است که  ام و   به کمک سربازان و سپاهيان خليفه آم ل ع را قت

    ١٣٦.می کندسرکوب 

ن منظور   . در زمان عمر تاسيس ميگرددنيز  خزانه دارى نهاد  ه  برای اي خان

ام   هيافت  اى در آنار يكى از مساجد به خزانه دارى اختصاص و بنا بر توصيه هش

   ١٣٧.می شودبن وليد از مدل سورى براى اينكار تقليد 

ی که به قلمرو دولت اسالمی  مناطق وسيع ديگر و سلطه برايران  تصرفبا 

ر شده        ده ت ا سرانجام در    اضافه ميگردد، وظايف دولت اسالمی هر چه پيچي ، ت

ابقه    دستگاه کل  ،زمان عباسيان ه از س زار   دولتی ايرانی ک يش از يکه اله ای  ب س

رای اداره امور    در امر تشکيل دولت و انجام وظايف آن برخوردار بوده است، ب

ه   می شود گرفته به خدمتخالفت اسالمی  دستگاه دولت اسالمی در    ، تا جائی ک

 . در ميآيد پيشرفته ترين دول و امپراطوری های زمان خود زمرۀ

  اقوام بدوي بدست امپراطوري هاي جهانسرنگوني بزرگ ترين   

  عظيم ترين تحول زمان
شروع و تا اواخر قرن هفتم ادامه می ميالدی دوره ای که از اوائل قرن پنجم 

. می دهدبخش بزرگی از جهان رخ دورانی است که تغييرات عظيمی در  يابد،

در اين دوره دو امپراطوری از بزرگترين امپراطوری های جهان بدست اقوام 

در امپراطوری رم .  مضمحل و از هم پاشيده می شوند پيرامونی خويشبدوی 

قاطی است اينها ن. سواحل مديترانه و امپراطوری ايران در سواحل دجله و فرات

تمرکز  در آن زمان، و ها قديمی ترين تمدن های بشری شکل گرفتهآن که در

   .ه استبودبه اوج خود رسيده  در آن ها ثروت و قدرت

بدست آن زمان، های  بزرگترين قدرتپيش رفته ترين و جالب آنست که اين 

  و   ونسرنگ و عربستان اروپا قوام بدوی عقب افتاده و بی اهميت ترين نيروها، ا
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  . غارت می شوند

اقوام بدوی اروپايی مانند ساکسن ها، ويزی گوتها، فرانک ها، ژرمن ها و 

گذار به نظام تمدن به سر احل نهائی در مرهنوز که مانند اعراب بدوی .... 

پس ار سيصد سال حمالت مداوم خود به دروازه های شمالی  ،ميبردند

 بطوری .می شوند چيرهدی بر آن امپراطوری رم، سرانجام در قرن پنجم ميال

مورد م غربی را ساقط و وو امپراطوری رويزيگوتها رم را فتح  .م ۴١۵که در 

  . ندقرار می دهغارت 

 هراکليوسشکست اعراب بدوی نيز همين کار را در قرن هفتم ميالدی با 

شکست امپراطوری ساسانی در جنگ قادسيه و سپس فتح و  امپراطور رم شرقی

  . ئن پايتخت پرشکوه آن انجام ميدهندو غارت مدا

 بدست عقب افتاده ترين بخش تمدن   بخش های ترتيب، پيشرفته ترين  به اين

حتی ميتوان باز شدن خطوط دفاعی . دنهای آن مضمحل و نابود می شو

امپراطری چينگ در چين  در قرن دهم ميالدی و سرنگونی نهائی آن بدست 

يز خان را نيز همچون واقعه ای در ادامه اقوام بدوی مغول تحت رهبری چنگ

 ۀروند سرنگونی بزرگترين و ثروتمندترين امپراطوری های جهان در اين دور

  . بحساب آورد و عقب افتادۀ آن يخی بدست اقوام بدوی رتا

  آيا پيروزي مسلمانان بر امپراطوري هاي جهان

  امري اتفاقي بود؟ 
اتفاق  بر حسب علت و صرفا  طبيعی است که اين وقايع مهم تاريخی بدون

سرنگونی اين بزرگترين امپراطوری های جهان بدست  هند، هرچند،رخ نمی د

 یکسکمتر اعجاب انگيز و در تصور  بسی ،اقوام بی اهميت بدوی در آنزمان

که محمد در جمع سران قريش از  منجمله به ياد داريم که هنگامی. می گنجيد
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، سران قريش می گويده دست عرب سخن هدف خود مبنی بر تابع کردن عجم ب

  . با ناباوری او را مورد تمسخر قرار ميدهند

حتی تصور و فکر پيروزی يک مشت عرب بدوی در واقع نيز در آنزمان 

کسی هم راه به مخيله بر امپراطوری های قدرتمند رم شرقی و ساسانی حتی 

 در حدچيزی شوکه آور و  ،اين وقايع ،نمی يافت و در نظر انسان آن زمان

حتی جدی نگرفتن اعراب مهاجم و حمالت آنها توسط . وده استبمعجزه 

ايرانی و القيدی آنها در تدارک جدی  بخصوص فرماندهان ارتش های رمی و

جنگ بر عليه آنها که خود يکی از علل شکستشان بود، بی علت نبوده و انعکاس 

نيروی متخاصم وجود واقعی عدم تعادل وحشتناکی بوده است که ميان اين دو 

  . است داشته

از يکطرف ارتشهای مجرب و تعليم ديدۀ ايرانی و رمی با تجهيزات و قدرت 

بدويان بدون نظم گروه های جنگی  افتصادی و از طرف ديگرتدارکاتی عظيم 

می بسی عقب افتاده و که از لحاظ آموزش جنگی، تجهيزات و تاکتيکهای نظا

و نتايج حاصل از آن کم گرفتن يکی توسط ديگری  از اينرو، دست. ندابتدائی بود

از منظر واقعيات عينی رسيده و  ی قابل درک و طبيعی به نظرزياد تا حدود

همين امر نيز در مورد ارتش قدرتمند و بی . چيزی خارج ازانتظارنبوده است

  . نظير رم غربی در برابر اقوام مهاجم شمال و مرکز اروپا صادق بوده است

 ،يک دوردۀ دويست ساله تحت چنين شرايطی بوده است که طی  بهرحال، و

ای نا منظم بدوی موفق به در هم شکستن قدرت نظامی بزرگترين هاين دسته 

با پيروزی های خيره کنندۀ خويش  ،دی و نظامی عصر خود شدهقدرتهای اقتصا

  . چهرۀ ژئوپوليتيک جهان را دگرگون ميکنند

رغم ظاهر ی عل ،اين پيروزی ها ،سته شوداما اگر خوب به عمق مسئله نگري

غير  چندان هم ،يک ناظر آگاه ديدرشان، از اعجاب انگيز و غير قابل تصو
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عدم تکامل نا هماهنگ و ظره و خارج از انتظار نبوده، نتيجه اجتناب ناپذير منت

ضرورت برقراری نوعی ناشی از تعادل ميان ثروت و فقر در سطح جهان و 

های اجتناب ناپذير  ضرورتآنها  در نتيجه،. بوده اند سانیتعادل در جامعه ان

  . بوده استنآنها بوده اند که دير يا زود گريزی از وقوع در زمان خود تاريخی 

اجتناب ناپذير تا حدودی رنگ اتفاق و  ميتواند در خالل اين تحوالِت آنچه

 ضرورت هااين  همزمانینه خود اين تحوالت، بلکه  ،گرفته باشدحادثه به خود 

مثال . قرار گرفتند ن تحوالتوسيله تحقق اياست که بوده با حوادث و افرادی 

حيله محمد در نزد غير قابل پيش بينی، اگر در جنگ خندق در اثر يک حادثه 

بنی قريظه بر مال می شد و آنها فريب محمد را نمی خوردند، و يا حادثه  باد و 

عدم پيگيری و سست  ،سپاه قريش ختن بساط ديگ و آشپزِیيطوفان و در هم ر

را تشديد و بازگشت آنها به مکه را عنصری آنها در يکسره کردن کار محمد 

برای هميشه خاتمه  ،تسريع نمی نمود، شايد کار محمد و اسالم در همان مقطع

می يافت و تاريخ مسير ديگری را برای به انجام رساندن ضرورت های خود 

  . پيش ميگرفت

سست  وه لوحی ساد خوِد ،اوال ر که قبال نيز گفته شد،، همان طوولی

بلکه انعکاس واقعيت های  ،ری اتفاقی نبودهام، بنی قريظه يا قريشعنصری 

نيروی مسلمانان در برابر قدرت کامال برتر عف کمی ضمنجمله موجود 

در ن  هم که آنها را اموری اتفاقی ، و در ثانی، به فرض اياست بودهان دشمنانش

و نابودی محمد، آنها وقوع عدم گيريم، همانطور که گفتيم، در صورت نظر ب

از خالل  لیو ، درهمان جهتراه خود را از مسير ديگری پيش گرفتهتاريخ 

  .ساخت خود را محقق میضرورت های  ،وقايع و افراد ديگری

بنابراين، مسئله اصلی در درک علت پيروزی اسالم و محمد و اقوام بدوی 

  و   تاريخی  ضرورت های درک   خود ،  زمانۀ  های گترين قدرتاروپا بر بزر
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  . الزامات ريشه ای و پايه ای تری بود که اين پيروزی را ضروری می ساخت

تحريف گران اسالمی، ست که ی تاريخی اضروت ها  نچني در غياب درک 

، اذهان ناآگاه و بجای آنهاخواست موهوم الهی، جايگزين کردن می توانند با 

اده را تحت تاثير قرار داه، وجود ارادۀ الهی را پشت اين پيروزی ها تلقين س

  .نمايند

  نا همĤهنگتكامل 

 ثروت و فقرميان  و ضرورت تعديل شكاف

تعديل ثروت ميان پيشرفته ترين بخشهای جهان و همان طور که گفته شد، 

کاف و يعنوان يک ضرورت تاريخی، ناشی از خود اين ش ،عقب افتاده ترين آنها

نابرابری و تکامل آن به باالترين مرحلۀ آن بود که از طريق سرنگونی اين 

  . قدرتها بدست اقوام بدوی و از ميان بردن نسبی اين تفاوت عمل می کرد

مانند  ،ماقبل تاريخ بسر می بردند و تکامل مناطقی که در مراحل بدوی

محل  يِیوپامناطق مرکزی و غربی شبه جزيرۀ عربستان و بعضی مناطق ار

، و ورود آنان به عصر تمدن،  ...وها فرانک  ها، ژرمن ها، ساکسنسکونت 

اين امر تنها . ودبحرکت تاريخ به جلو  نتيجۀ منطقی و از نظر تاريخی ضرورِی

از طريق سرنگونی قدرت های بزرگ بدست اقوام بدوی و انتقال و جابجائی 

  . امکان پذير بود آنان ثروت

نتيجه مستقيم غارت ملل ديگر و  ،در اصلپيدايش شان که ها  خود اين قدرت

استثمار روز افزون توده های خودی و در نتيجه يکی از عوامل مهم عقب نگه 

، نه تنها کمکی به تعديل اين نابرابری ه شدن مناطق عقب افتاده جهان بودداشت

رت افزايش ثروت و قد با که -حرص و طمع روز افزونشان نمی کردند، بلکه با

و  ندمی يافت، بر دامنه و عمق اين شکاف می افزود فزونیروز به روز شان 
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قرار خود فشار استثمار و هر روز بيش از گذشه مناطق و مردم فقير را تحت 

به اشتياق آنان برای دست يابی به ثروتهای باد آورده سرزمين های همسايه  ،داده

زوی ديرينه، نه تنها در ميان رما اين اشتياق را  بعنوان يک آ. ندزد دامن می

مردم عرب، بلکه در ميان اقوام  بدوی اروپائی و همه اقوام قديمی و فقير ديگر 

  . مشاهده می کنيم

تمرکز هر چه بيشتر ثروت در دست يک اقليت آريستوکرات طبيعی است که 

نتايج خاص خود را نيز  ،ش شکاف ميان ثروت و فقر در سطح جهاني۟و افزا

علل واقعی شکست و  بر خالف ظاهر امر، همان نتايجی که. آوردبهمراه می 

 بی های چندين و چند برابر بزرگتر را بدست اقوام بدوِی سرنگونی قدرت

تحليل و عللی که ما در تجزيه . تشکيل ميدادضعيف تر  نهايت غير مجهز و

شکست رمی ها از اقوام بربر شمال و ايرانيان از اقوام بدوی عرب مورد 

قلمرو اين امپراطوری  تشديد استثمار و فشار بر روی مردِم :ی قرار داديمبررس

از حکومت عدم اشتياق مردم به دفاع ها توسط صاحبان قدرت و در نتيجه 

کشمکش های سلطنتی و تفرقه  ،)نمونه رم غربی( در برابر اقوام مهاجمخودی 

تگاه های دولتی فساد دسدر ميان فرماندهان و رهبران بر سر قدرت و جانشينی، 

و در نتيجه بی لياقتی فرماندهان نظامی به سازماندهی موثر مردم و نيروهای 

نظامی آنها و شکست علت اساسی  ضعف ) نمونه ايران(نظامی  در امر جنگ 

  .را تشکيل ميداد

غنائم جنگی و غارت سرزمين های کسب بالعکس، اشتياق اقوام بدوی به 

باقی مانده از  و جسورانۀ ، ضد بوروکراتيکثروتمند، روحيه برابری طلبانه

، فقدان تضادهای شديد طبقاتی و اختالفات داخلی، اتحاد آنها نظام بدوی در ميان

نائم برای بدست آوردن غدر ميدان جنگ از خود گذشتگی و تمرکز فرماندهی و 

  فقر و  ولت بدوی صاز خ  که  بودند عللی  همگی جنگی و يا به هر دليل ديگر، 
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  . آنان ناشی می شد یب افتادگی تاريخعق

در نتيجه تکامل ناموزون نيروهای مولده و از اين رو می بينيم چگونه  

  چه در مقياس جهانی و چه در ، شکاف ميان ثروت و فقر  و ضرورت تعديل آن

 نه تنها علت اصلی اين تحوالت، بلکه عامل  ،ممالک پيشرفته خوِد درون

  . بودبر امپراطوری های بزرگ  پيروزی اقوام بدوی واقعِی

اعجاب  بظاهر آن وقايعاگر به عمق مسئله نگريسته شود، در نتيجه،     

 انگيز و غير قابل انتظاری که در خالل سقوط بزرگترين امپراطوری های جهان

رخ داد، نه تنها دور  از انتظار  ،طی دو قرن مزبوردر  بدست اقوام بدوی،

تاريخ ديناميرم  ، و مبينوضع موجود اجتناب ناپذيرمنطقی و  نبود، بلکه نتيجه

گويی تاريخ در هر . برای به جلوتر رفتن بود دبرای تعديل نا هماآهنگی های خو

   . گی های رشدش بکاهدهنماهنا  تا کمی از می کندمقطع تامل 

يکشبه و صرفا با پيدايش  ،ثروت و فقر اين تکامل ناهمآهنِگواضح است که 

بس طوالنی دورانی بلکه نتيجه تاريخی  ،ها بوجود نيامده بوداين امپراطوری 

  . ن بودآتر از 

در دوران ماقبل تاريخ ناموزونی رشد نيروهای مولده در نقاط مختلف جهان 

عمدتا  ،تکنولوژيک و عامل اساسی تفاوت رشد تکنولوژی دصرفا رش نتيجه

وست هيچگاه به اقوام سرخ پ ،اگر در قاره آمريکا. تفاوت شرايط طبيعی بود

که نقشی انقالبی در تکامل نيروهای مولده و افزايش ثروت مرحله دامداری 

تا  ∗جوامع انسانی داشت، نرسيدند، اين بخاطر آن بود که در اين بخش از جهان

در . قبل از رسيدن اروپائيان،  اثری از گوسفند و گاو و بز و اسب وجود نداشت

                                                       
نيز همين وضع را داشتند و ) Subsaharan(ا مناطقي مانند گينه نو، استراليا، منطقه جنوب صحراي افريق  ∗

  .در آنها حيوانات مزبور وجود نداشتند
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نع از رشد تکنولوژيک و شکل گيری مادر اين مورد، خست طبيعت  ،نتيجه

در اين قاره  مالکيت خصوصی و نظام مردساالری همزمان با قاره های ديگر

  . شد

تنها موجب افزايش   نه  دامداری  بايد توجه داشت که در نقاط ديگر، پيدايش

ی لبنی، محصوالت پوستی و پشمی از منابع غذائِی گوشتِی با دوام، فرآورده ها

ا چادر پشمی و تور ماهيگيری نخی و ريسمان و طناب برای البسه گرفته ت

انقالبی  همراه با اهلی کردن اسب،سنگين که اشياء و اجسام کشيدن و جابجائی 

، دجود آوربواز يک نقطه به نقطه ديگر  مواد حمل و نقل و جابجائیدر تکامل 

صلخيزی و حازدن کود حيوانی برای شخم نيروی گاو و گرديد، بلکه استفاده از 

و افزايش باروری آن نيز نقش بسيار مهمی در تقويت و تکامل کشاورزی خاک 

  . داشت

اروپائيان برای اولين بار قدم در آن می  ١۶در گينه نو نيز وقتی در قرن 

با ابزار سنگی و به شيوه  گذارند، متوجه می شوند که بوميان اين منطقه هنوز

 . دننزندگی می ک ،طريق شکار يعنی در جنگلها و از ،هزار سال پيش ١٣

به کشت گندم و جو که هنوز که اين اقوام  کی از داليل اين امر اين بودهي

ذخاير افزايش رشد مغزی، درمنبع بزرگی از پروتئين برای اقوام اوليه بوده و 

، پی نبرده داشته استشايانی آنان نقش غذائی، و افزايش جمعيت و نيروی کار 

 کافی را که فاقد مواد پروتئينی "ارو"ول ديگری بنام محصو بجای آن  بودند

در حاليکه، جو و گندم و . می کرده اندکشت  ،نبودهکردن نيز و قابل ذخيره  بوده

مهد اولين تمدنهای بشری و بعدا کشت آن برای اولين بار در خاورميانه که 

، و سپس در چين، کشف می می شودپيشرفته ترين نيروهای مولده در جهان 

  . گردد

  نتيجه  و در توليد،   و توسعه افزايش جمعيت  واد غذائی جديد باعث کشف م



 ۴٧۵                                                           تاريخ گفته نشده اسالم 
________________________________________________  

نياز به ابزار کار بهتر از يک طرف، و تغذيه بهتر و وقت اضافی برای 

افزايش بازدهی کار و رشد بيشتر ساخت ابزار بهتر و پرداختن به اختراعات و 

   . بوده است از طرف ديگر نيروهای مولده

و گينه نو،  استراليا،  آمريکا، قاره   که  مناطقی مانند  داشته باشيم اگر توجه

در افريقا،  ديگر هيچگاه به کشف گندم و جو  ∗(Subsaharan)زيرين منطقه

مهمترين حيوان اهلی شده، ده تا از مهمترين آنها در  ١٣نائل نيامده، و از 

وجود داشته، آنگاه  ∗) Fertile Crescent( هالل حاصلخيزمنطقه  خاورميانه و

اقوام ساکن در اين مناطق نسبت به سرزمين های ديگر پی به علت عقب افتادگی 

زون در جوامع ماقبل تاريخ برده، و متوجه نقش شرايط طبيعی در تکامل نامو

  . ميبرپی می 

در همين  در تاريخ بشری با پيدايش مالکيت خصوصی برای اولين بار

شت ثروت و پيدايش طبقات و قدرتهای سرکوبگر مناطق پيشرفته، و امکان انبا

امپراطوری ها و قدرت های غارتگر جديد که برای ، در آنهادولتی و سلطنتی  

اولين بار در تاريخ بشری پا به عرصه حيات می گذاردند، مانند سومريان، 

سلسله فراعنه مصر، خاندانها سلطنتی در چين و هند، دولت شهرهای يونانی، 

در تاريخ عامل جديدی ، به )هخامنشی و ساسانی (  ای رم و ايرانامپراطوری ه

و  ،بشری تبديل شدند که با غارت ملل ضعيف تر و چپاول اموال آنها به نفع خود

خراج هائی که از همچنين از طريق استثمار بخشهای وسيع توده اهالی خودی و 

م آهنگی رشد در تشديد ناهجديدی امل به ع، مناطق تحت سلطه خود می گرفتند

نيروهای مولده در ميان جوامع گوناگون، و تشديد شکاف ميان ثروت و فقر 

                                                       
منطقه اي كه سراتاسر جنوب، مركز و كمي باالتر در قاره آفريقا يعني مناطق واقع در جنوب صحراي افريقا   ∗

  . را مي پوشاندمنهاي آفريقاي جنوبي 
مل كشورهاي كنوني مصر، بخش هائي از اردن، ساحل غربي، مناطق اطراف رود نيل، اردن، دجله و فرات كه شا ∗

  .نوار غزه، اسرائيل و لبنان كه مهد اولين تمدن ها در تاريخ بوده اند، مي شود
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اکنون نه تنها تفاوت رشد تکنولوژيک در مناطق مختلف . تبديل شدندميان آنها 

و بالوقفه گرانه  استثمار انسان از انسان و جنگ های غارت کره ارض، بلکه 

ظام تمدن و امپراطوری های روزمره نمشغله که به های بزرگ نيز  قدرت

بر دامنه و عمق اين شکاف  می ناشی از آن تبديل شده بود،  باستانِی سلطه طلِب

   ∗.افزود

بنابراين ، تحوالتی که از پی سلطه اقوام بدوی بر دو قدرت بزرگ جهانی 

در اروپا و خاور ميانه رخ داد، نتيجه چنين روند طوالنی رشد نا هماهنگ 

هرچند در طی . شکاف ميان ثروت و فقر در سطح جهان بودنيروهای مولده و 

چه  نيز، اين دوره طوالنی، جنگ ها و شورش های کوچک و بزرگ ديگری

کوچک تر برای  و چه ميان اقوام بدوی و دولتهای متمدنرقيب ميان قدرتهای 

يا تعديل آن آنجام می گرفت، ولی سقوط امپراطوری ثروت و تمرکز جابجائی 

از جمله مهمترين آنها و اوج اين بی شک اسانی بدست اقوام بدوی، رم و سهای 

  . جابجائی قدرت و تعديل ثروت بود

هر دو مورد  از مشخصه های ديگر اين تحول يکی هم اين بود، که در

سقوط امپراطوری های ايران و رم منجر به سلطه چنان نيروهای سياه  ،مزبور

چه در اروپا با آغاز . بی سابقه بود یکه در تاريخ بشرشد  هامذهبی بجای آن

قرون وسطی و سلطه کليسا، و چه در شبه جزيرۀ عربستان و ممالک مفتوحه 

يک عقب گرد سياسی و  نّيَبُم ،، سلطه مسيحيت و اسالمبا غلبه اسالم سالمیا

                                                       
به نظر مي رسد در عصر كنوني نيز، شكاف بي اندازه ميان ثروت و فقر در ميان كشورهاي پيشرفته و عقب   ∗

تانه تحوالت مشابه و اجتناب ناپذير ديگري قرار داده است كه فرار از آن افتاده، ناگزير جامعه جهاني را در آس
مي  چنين ضرورتي چنانكه شايد تشنجات بي سابقه موجود در سطح جهان نيز خبر از. اجتناب ناپذير مي باشد

بيش بي شك اينكه چنين تحولي مانند تحول قبلي منجر به سلطه بربريت و يا بالعكس  آزادي بشر گردد، . دهد
از هر چيز به عملكرد نيروهاي فعاله در آن، بخصوص تالش و آمادگي نيروهاي انسان دوست و ترقي خواه بستگي 

ناشي منشاء اين روند جديد را بايد انقالب صنعتي اروپا و دور جديد تحوالت تكنولوژيك و انباشت سرمايه .  دارد
    . دانستاز آن 
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و انديشه جزم های فکری بر چيرگی عقب افتاده ترين و کهنه ترين فکری و 

  . بودبشری جامعه 

  نپايا
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