
 ٣

  فهرست مطالب
  دیباچه

                                    زن در جاهلیت و اسالم                                  عربستان و عرب 
  میزان علم و دانش عرب جاهلی                                  م  عربی و اساليهها در جامعارزش

  .اي از آداب و رسوم عرب جاهلیپاره              استفاد خوب اسالم از خوهاي عرب
  وحد بودن اجداد و امهات پیامبرم                         ، صاجداد پیامبر

                           وزادي و کودکی پیامبرن   اسماعیل و هاجر به مکّه ابراهیمآوردن 
                                           داستان شقّ صدر                     دوران شیرخوارگی و کودکی 

  ابوطالب و سرپرستی پیامبر                                     کفالت عبدالمطّلب 
   ، ص                       چوپانی رسول خدا            نوجوانی و جوانی پیامبر

                                                  جنگ فجار                    سفر به شام و مالقات با بحیرا 
                                   تجارت براي خدیجه                                             حلف الفضول 

                                           خدیجه و مقام او                                         ازدواج با خدیجه 
                           بناي کعبه بعد از پیامبر                                        نصب حجراألسود 
  .  رسول خدا قبل از بعثتهزندگی و سیر            ت پیش از بعث آیین پیامبر اسالم 

                                                تاریخ مبعث                                                  بعثت 
        با جبرئیل   پیامبرنخستین برخورد                                                    آغاز وحی 

                  به خانه رسول خدابرگشت                                       وحینخستین آیات 
                         .نگاهی به روایات اهل تسنّن                               پیامبر اسالم در خانۀ

            پیامبر دعوت ه چهارگانمراحل                                  هاي پیامبردعوت
                              دعوت و انذار خویشان                                                دعوت سرّي 

    مسلمانان اولیه و معروف                                     .هاي عمومیدعوت
                                                زید بن حارثه                                                       علی 

                                                  ابوذر غفاري                            جعفر بن ابی طالب،          
  عمار و یاسر و سمیه، ص                                                                                           ابوبکر 



 ٤
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                 به جاي پیامبر  خوابیدن علی                                            شوراي دارالنّدوه 
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  به مدینه بازگشت و انجام عمره                              سریۀ طفیل بن عمرو دوسی 
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   کالب ضحاك بن سفیان به بنیيهسریعم در تباله                    بن عامر به خثقطبةسریۀ 
   به فلس   علیيهسری                      بن مجزر مدلجی  علقمة  يه سری

    تبوكيهغزو                    .  حاتماسالم زیدالخیر و عدي بن
  ه قتل پیامبرداستان عقبه و نقش                    الجندلمةسریۀ خالد بن ولید به دو

  سرگذشت متخلّفان از جنگ                                         داستان مسجد ضرار 
   الوفود عامل                      . مؤمن معذور حکم مجاهد دارد

  ها هیأت بنی ثقیف و اسالم آن                                 اسالم عروه و شهادت وي
  و داستان مباهلههیأت نجران                                                هیأت عبدالقیس 
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  الوداع   ّحجة                   به جاي خالد بن ولید  علیرفتن 

  جیش اسامه                       جانشینی علیغدیر خم و 
  تخلّف بزرگان صحابه از جیش اسامه                             آغاز بیماري رسول خدا 

   عهده دار وصایاي پیامبر علی                                         اي که نوشته نشدنامه
   زهرا هبه فاطم ل خدا                            سخن رسوآثار مرگ در رسول خدا

        در آغوش علی                رحلت پیامبر        آموختن هزار باب علم به علی
                                                مراسم غسل و کفن و دفن پیامبر بنی ساعده   سقیفۀ
  ندان رسول خدازنان و فرز          .        زهرا  هو فاطم پیامبرمیراث 
  نامهکتاب
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  د
ّبسم اهللا الرحمن الرحيم ّالحمد لله رب العالمين، و صلي اهللا عليه جميع انبياء اهللا و رسله، سيما . ّ ّ ّّ ِ

ًأشرفهم و خاتمهم محمد و آله الطاهرين، الذين اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا،  ّّ ّّ َّ
ّالسيما بقية اهللا االعظم، و لعنةاهللا ّ علی اعدائهم والسالم علينا وعلي عباداهللا الصالحينّ ٰ ّ .  

 عقاید اصالحی جهت به سعادت رساندن افراد يه با ارائههاي برجستدر طول تاریخ انسان  
ها  ولی این دعوت؛اندهاي مردم را به پیروي از عقیده و مرام خود کشاندهتوده ،اجتماعات و

            و حال اند؛ها در مکان یا زمان خاصی داراي پیروانی بودهنمثالً بعضی از آ. اندیکسان نبوده
هایی که از تردید دعوت ولی بی؛اندهداشتتري از نظر زمان و مکان سیعرد وکه بعضی بآن

          هاي میلیونی و میلیاردي مردم را تري تودهوسیع  و مکانترهمه بیشتر و در زمان طوالنی
 انبیا صورت يه جلیليهاند که توسط سلسلهایی بودهاند، تنها دعوت کشاندهبه دنبال خود

هاي قرن  کهتوان یافتفلسفی نمی جز مکتب انبیا هیچ مکتب فکري و عقیدتی و واند؛ گرفته
که رو، برخالف اینایناز. د نفر را عمیقاً مسخّر کرده باشاها و میلیاردهمتمادي قلوب میلیون

  دانند،می...  محیط یا نژادها یا قهرمانان یا اقتصاد و یا  يهیخ را ساخته و پرداختاي تارعده
تردید از میان انبیا هم و بی. باید گفت بیش از هر چیز تاریخ به دست انبیا ساخته شده است

پیامبر «دن بشر سهم داشته است کس که بیش از همه در حرکت و پیشرفت تاریخ و تمآن
                زندگی و سیره و روش آن حضرت  يه مطالع رو،ایناز.  بوده است»اسالماعظم 

  . تواند براي افراد و جوامع تأثیر بسیار مثبت و مهمی داشته باشدو چگونگی دعوت او می
تاریخ نقلی علم به حوادث و وقایع . شودبه دو بخش نقلی و علمی تقسیم میعلم تاریخ   

گاه بررسی  و تاریخ علمی مطالعه و آن  استاع و احوال گذشتگانگذشته و آگاهی از اوض
  . هاي حاکم بر زندگانی گذشتگانو تحلیل وقایع گذشته و استنباط قواعد و سنّت

 حوادث بعدي  يهاي معلول حوادث قبلی و علّت یا الاقل انگیز که هر حادثهجاو از آن  
   اي استت حلقهاي دراز است و هر ملّهها چون رشت که زندگی ملّت شوداست؛ معلوم می
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 و تاریخ عبارت است از مطالعه و بررسی براي هاي قبل و بعد از خود وابسته استکه به حلقه
              داند، انسانی که تاریخ می. اي تاریخحوادث زنجیرهو معلولی میان  علّی  يهیافتن رابط

  .  مردمان تجربه آموخته است يهته و از همها زیسچون کسی است که در تمام دورانهم
                يه با همفرزندم، هرچند من«: فرموه  »امام حسن« به فرزندش  »امام علی«که چنان  

شان هادر سرگذشت  وکارهایشان توجه کرده اما در ام؛اند نزیستهکه قبل از من بودهکسانی
اي ام؛ بلکه با آگاهیها شدهآنچون یکی از  طوري که همام؛ به و آثارشان را دیدهاندیشیده

. امام، گویی چنان است که با نخستینشان تا آخرینشان بودهشان به دست آوردهکه از کارها
سودمندش را از مضرّش بازشناختم و براي تو  واش ام، روشنش را از تیرهچه دیدهپس از آن

  )31  يه نام،البالغهنهج(  ».ماز هر چیزي زبده و زیبایش را جدا ساخت
صالحین  و ه فقط خود تاریخ بسیاري از انبیاکریم که کتاب آسمانی مسلمین است، نقرآن  

اند، بیان کرده است؛ به هالکت رسیدهدر نتیجه اند و و نیز کسانی که با دین حقّ درافتاده
آري، قرآن . رموده استبلکه مسلمانان را هم به فراگیري تاریخ براي عبرت از آن تشویق ف

 که آن را به عنوان آموزشگاه و عامل مهمی  چنان براي تاریخ اهمیت قائل استکریم آن
کند که عمیقانه به داند و از مردم دعوت میمیبراي پند و عبرت خردمندان و متفکّرین 

ٌرَهِم عبکانَ فی قَصص لَقَد «   :فرمایدکه میچنان. سرگذشت اقوام پیشین بیندیشند ی ولاُ لة
                  )12/111یوسف (  ».براي صاحبان خرد است آنان پند و عبرت در سرگذشت: ابِلباالَ

ُقبةاانَ عرضِ فَانظُروا کَیف کم سنَنٌ فَسیروا فی االَلکُ قَب منقَد خَلَت« :فرمایدو می َ : ینَ المکَذّبِ
بنگریدکه فرجام تکذیب   در زمین بگردید وهایی وجود داشته، پسپیش از شما سنّت

فَاقصصِ القَصص لَعلَّهم «: فرماید میو )3/137آل عمران  (»کنندگان چگونه بوده است؟
   )7/176  اعراف(  ».ها را براي آنان حکایت کن، شاید که بیندیشندپس این داستان: ونَیتَفَکَّر

ها به تبیین مردم و هدایت آن پیشینیان و قرآن کریم هدف خود را هم از بیان سرگذشت  
: فرمایدمی کهچنان. اي گذشته پیاده شده استهداند که در مورد ملّتهی میهاي االسنّت

         خواهد براي شما توضیح دهد خدا می: لکُمیهدیکُم سنَنَ الَّذینَ من قَب  و لیبیِّنَ لَکُمید اهللاُیر«
  )4/26نساء (  ».اند به شما نشان دهدرا که پیش از شما بودهو راه و رسم کسانی 
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ٰٰ◌◌◌◌ی قرون وسط يهکرد ناهنجار کلیسا در دوران هزار سالعمل   ٰ ٰ گاه در دوران  و آنٰ
 بزرگی به حیثیت مذهب به طور عموم  يه که ضرب رنسانس در برابر علم و تمدن سبب شد

 هیت دین و مذهب را به طور کلّی مبارز خاص،حیبه طوري که افکار سط            . وارد آید
اي در مورد اسالم داشته باشند، به ولی کسانی که مختصر مطالعه ؛با علم و دانش تلقّی کردند

  .ستا کلیسصد در صد مقابل که حساب اسالم  یابنددرمی           روشنی 
              علم و حکمت و تفکّر چنان مردم را بهنه فقط قرآن کریم و احادیث اسالمی آنزیرا   

           مختلف آن ـ اعم از جماد و نبات و حیوان و آسمان تدبر و تعقّل در جهان و موجودات و 
اند که فوق فراخواندهـ هاي پیشین و سرگذشت انسانو زمین و خورشید و ماه و ستارگان 

ظیم است و در تاریخ افتخارآمیز شود؛ بلکه این دین بنیانگذار یک تمدن عآن تصور نمی
 يه در سرزمین پهناور اسالمی به وجود آورده و دانشمندان برجستي بسیاريهاخود دانشگاه

. بسیاري به جهان عرضه داشته و در پیشرفت علم و حکمت و تمدن سهم عظیم داشته است
ن چیزي است ، درست عکس آ صادق استاسالم  يهچه که در بارآن: رو، باید گفتایناز

کلیسا نه فقط به پیشرفت علم و حکمت و فلسفه و تمدن . باشد کلیسا صادق می يهکه در بار
در صورتی که .  بلکه فرهنگ و تمدنی هم که به آن گرویده بود، فاسد کرد کمک نکرد،

: اندکه گفتهچنان. اسالم خود تمدن درخشانی به وجود آورد و به بشریت عرضه داشت
ان حالی که ما مسلمان در ند پیشرفت کردند؛شت کنار گذان از روزي که مذهب خود رامسیحیا

  .، عقب افتادیم گذاشتیم از روزي که مذهب خویش را کنار
   :از دو جهت حائز اهمیت است  آگاه شدن از زندگی پیامبر اسالم  
 ن مسلما وي به شهادت محقّقان غیر،که صرف نظر از نبوت آن حضرتیکی این  

    .ترین مرد تاریخ استبزرگ
   :گوید دانشمند شهیر فرانسوي در این مورد می»گوستاولوبون«که چنان  

 ، به طور مسلّم،ما اگر بخواهیم ارزش اشخاص را به کردار و آثار نیکشان بسنجیم «
   )129 ص ،اریخ تمدن اسالم و عربت ( ».ترین مرد تاریخ استمحمد بزرگ
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 ،الف زندگی پیامبران گذشته که از نظر تاریخی چندان روشن نیستکه برخو دیگر آن  
   . وجود ندارددر آن ابهامی یچ روشن است و ه زندگی پیامبر اسالم کامالً

   :گوید دانشمند دیگر غربی در این مورد می »ارنست رنان«که چنان  
 اسالم از ،گسترندآمیزي که دیگر ادیان در زیر آن مهد خود را می اسراريهبه جاي سای «

            زندگی .هاي آن بر سطح زمین قرار داردآید و ریشه به وجود می »تاریخ«میان 
                . براي ما شناخته شده است ،مش مصلحین قرن شيهگذار آن محمد مانند همبنیان

 فیلسین (  ».استمحقّقاً دست نخورده باقی مانده قرآن  ،بناي واقعی تاریخ ابتدایی اسالم
   )461 ص ، تاریخ مختصرادیان،هشال

ٌحسنة ةٌوساُ ولِ اهللاِ کانَ لَکُم فی رسلَقَد« :قرآن کریم يفرموده که به جا از آنو   َ َ   مسلّماً :َ
                 و رفتار چون تمام گفتار) 33/21 احزاب ( ».سرمشق نیکویی براي شماست رسول خدا

  ؛براي ما سرمشق و حجت هستند  معصومین يهائمحتّی و  امبرو کردار و اخالق پی
شده نحقّ مطلب ادا باز  ،بیان شود بیشتر زندگی این معصومینهم که  هرچه ،روایناز

اي از دریاي نمایم که این نوشتار ناچیز که قطرهمی ز خداوند مسألت ا، به هرحال.است
براي ثانیاً،  و د قبول حضرت احدیت واقع شودموراوالً،   است ـ اشرف مخلوقاتفضایل 

  .مطالعه کندگان آن مفید واقع شود
هاي میراث باشد؛فرهنگیش میهاي تاریخی و ملّتی میراث هر يه که شناسنامجااز آن  

. دهدهاي مسلمان را شکل میتاریخی ملّتي رهنگی جهان اسالم در واقع حافظهتاریخی و ف
پیروزي انقالب یخ اسالم و بارور نگاه داشتن این میراث فرهنگی در تردید آگاهی از تاربی

آگاهی از رازهاي توفیق پیامبر و هی بودن قرآنکالم االاثري بنیادین دارد؛ چه ایران اسالمی 
                                آن حضرت عملی يهو سیر اسالمی و شناخت سنّت يهافکندن جامعدر پی اسالم
معصومین يهو ائم  به همین .هاي مردم به این دین حنیف داردنقش اصلی در ایمان توده 

هاي استعمارگر همواره در تضعیف این میراث فرهنگی در کشورهاي  که دولتعلّت است
  . و رسوم ملل مسلمان هستند لفی مانند تغییر خطّ، زبان، آداباسالمی به انحاء مخت

  دکتر رحمت اهللا قاضیان


