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 اسماعیل نوری عال
 ريشه ھای دشمنی اسالم با ايران

 
از لحاظ ضوابط سنتی، طبیعی بود که بنی امیـه کـاروان داری را دون شـأن اشـرافیت مکـه بداننـد؛        
بخصوص که اين کار در پیوند با نیازھای رومیان انجام می شد حال آنکه اشرافیت مکه خود را دست 

ز اين ھراس داشت که ھمکاری با رومیان خشم ايـران  نشاندهء شاھنشاھی ايران می دانست و ا    
 .را برانگیزد

 
esmail@nooriala.com 

   
شبه جزيرهء عربستان منزلگاه و موطن قبايل عرب پراکنده ای بود که  قرن پیش، 15
 به دور از تابش ه ای در چادرھای بدوی، يا زير سقف آسمان، زندگی شبان،با سختی

.  کم آب خويش دلخوش بودندتند و به آبگیرھا و واحه ھای داشجانکاه خورشید استوائی
به معنی مکعب يا  (»کعبه«و اين اله در بتخانه ای، که ويژه ای داشت » بت/ اله «ھر قبیله 

در بین .  نگاھداری می شد،»مکه«، در شھری موسوم به نام داشت) فضای شش ضلعی
» حج« که بود ای  ھای سالیانهئیمحلی برای زيارت ھا و گردھما» انهبتخ« اين ،اعراب

 به مکه می رفتند، به دور حجدر موسم » خانهء خدايان«اين زائران . خوانده می شد
شاعران بھترين اشعار خود را . طواف می کردند، و مراسم خاص بجا می آوردند» بتخانه«

  گیاھی نوشته شده پھن و خشکیدهء برگياشان، که بر پوستی  ھامی خواندند و بھترين
نام ) »آويخته شده«به معنی (» معلقه« و ندآويزان می شد» یتخانهء مکه«، بر ديوار ندبود

 .ندمی گرفت
شغلی محترم، قدرتمدار و » پرده داری کعبه «يا» تولیت «روشن است که شغل

پانصد سالی پس از تولد عیسای ناصری، اين شغل به يک عرب قدرتمند به . ثروت آفرين بود
نام داشتند و فرزندان آنھا » امیه«و » ھاشم«او دو پسر داشت که . رسید» عبد مناف«نام 

در و با مرگ عبدمناف، . در تاريخ شھرت يافتند» بنی امیه«و » بنی ھاشم«به نام ھای 
شرايطی پیچیده و ھنوز در خور بررسی، پرده داری کعبه به بنی امیه رسید و سر بنی 

  مکهثروتمندان) در مقیاس آن روز شبه جزيره(ن و بنی امیه زمامدارا. ھاشم بی کاله ماند
 .  افتادند و چوپانی و نظاير آنشدند و بنی ھاشم به کار گل کردن

 حوادث ،گذشتمی  بین دوران عیسای ناصری و دوران عبدمناف در پنج قرنی که
ترکیه و شامل عراق و سوريه و (مھمی در سرزمین ھای شمالی خاورمیانه کنونی 

 درجه، اتفاق افتاد 20 باالی مدار  در جھان متمدن يعنی،)امروزرائیل و لبنان فلسطین و اس
 کل شبه جزيرهء بی آب و علف عربستان را ، اندکی بعد،که ساختار و چھرهء شھر مکه و

 . تغییر داد
، و بازسازی  اخراج جانشینان اسکندر از ايران پس ازمختصر اينکه دويست سالی

  خاورمیانهء در منطقه مھری مذھبر نیروھای اشکانی استقرا وشاھنشاھی کشور،
 اين منطقهدر » جمھوری روم«، سرو کلهء سربازان میالد عیسی سال قبل از 6(، در کنونی

 تا کناره ھای ،ند حاکمیت بخش ھای غربی سوريه و عراقه بود و آنھا توانستهپیدا شد
 فرماندھان نظامی خود را به حکومت  را از چنگ ايرانیان خارج کنند و يکی از،مديترانهدريای 

، در پی »جمھوری روم«و سی سالی مانده به میالد مسیح .  آن منصوب نمايند
، مجلس سنای روم هتبديل شد» امپراطوری روم«کشورگشائی ھای جولیوس قیصر، به 
، و فرماندھان نظامی، بخصوص با تکیه بر توارث هقدرت ھای عمدهء خود را از دست داد

 درجه حکومت 60، بر سراسر اروپای زير مدار »امپراتور«و » ديکتاتور دائمی«ه نام خونی، ب
 .  نده بودآغاز کرد

 اروپا به کمک تسلط بالمنازع ايرانیان بر خاورمیانهء کنونی،  دو قرن طیدر
 )چین و ماچین (»عالم مسکون«خوانده می شد به شرق » جاده ابريشم«شاھراھی که 
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 از خاک  ھم شاھراه ـ که بخش عمده ای از آن اين در مختلفانوصل می شد و بازرگان
از آنجا .  روم در رفت و آمد بودندومی گذشت، بین چین  و ھم از خلیج فارس ايران اشکانی 

نیز » جادهء ابريشم «نق اقتصادی و رفاه مادی می آورد،با خود روھر شاھراھی که 
ان را به چین و اروپا وصل می کرد ی اقتصادی محسوب می شد که شرق و غرب ايرشاھرگ

 . رونق می آفريدو در سراسر مسیر خود شکوفائی و
، عیسای ناصری در عمر سی سالهء اما با حضور نیروھای رومی در غرب خاورمیانه

تا ششصد سال پس از به صلیب  که شدخود شاھد آغاز جنگ ھائی بین ايران و روم 
 حکومت ايران دست به او سال پس از مرگ 220  حتی اگرچه.ادامه می يافت کشیدن او

بر   بعد سال430 تا  و شدند»اشکانیان« جانشین »ساسانیان« و دست گشت
ھمواره بر سر تملک جنگ ھای ايران و روم اما ، ندشاھنشاھی ايران حکومت کرد

به  شعله ور می شد و گاھی اين و گاھی آن ،بصورتی نامرتب اما مستمرخاورمیانه، 
 . دندسیمی ری پیروز

 مصادف بود با پادشاھی خسرو ، پرده دار بزرگ مکه،عبدمنافدوران زندگی 
که قدرتمندترين شاه اين سلسله ) 579 ـ مرگ 531جلوس ( انوشیروان ساسانی ملقب به
 بار ديگر ،)590تا  (»ھرمزد چھارم « فرزندش، و آغاز پادشاھیاو با مرگ محسوب می شد و

 .ه بوداال گرفتشعلهء جنگ بین ايران و روم ب
جادهء  «اتوری شرقی و غربی از رونق افتادننتیجهء مھم جنگ ھای دو امپر

 ،جنگدر واقع، در صد وپنجاه سالهء آخر شاھنشاھی ساسانی، جبھهء .  بود»ابريشم
شاھراه شرقی ـ غربی  و ه از میان سوريه و عراق گذشت،ھمچون خطی شمالی ـ جنوبی

را واداشته و بسته شدن اين راه رومیان . ه بودبستايرانیان،  بنا به تصمیم،بیشتر اابريشم ر
ی امتعهء بارھا: ندشونائل  و به کشف مسیری تازه ندآيبرتازه راھی جستجوی  بود تا به

، در منتھی علیه جنوب غربی شبه »یمن« را کشتی ھا در اوقیانوس ھند به بندر آنان
بار شتر می کردند و کاروان ھای شتر در آنھا را  می رساندند و در آنجا جزيرهء عربستان،

 مکه و يثرب می  طائف وکنارهء دريای سیاه به سوی شمال می رفتند، از شھرھای
ديگرباره در آنجا بارھا . گذشتند، و به اورشلیم و بنادر لبنان در شرق مديترانه می رسیدند

 بدون اينکه ،ارومی ھبدينسان،  . ند و به اروپا می رسیدندبه کشتی ھا منتقل می شد
  ھاینقشه.  به شرق دور وصل می شدند،قدم در قلمرو شاھنشاھی ساسانی بگذارند

 : قبل و بعد بسته شدن راه ابريشم اندزير نشان دھنده وضعیت

     
يکباره شھرک ھای سر راھی متعددی ھمچون مکه را » يمن ـ اورشلیم«ايجاد راه 

رومیان مجبور بودند برای انجام کارھای خود بر  و از آنجا که ،بر روی نقشهء دنیا نشاند
نیروی کار محلی حساب کنند، اعرابی که به استخدام رومیان در می آمدند معیشت 

. تا آن زمان در شبه جزيره عربستان سابقه نداشتاقتصادی نوينی را تجربه می کردند که 
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 بکار در فعالیت جديد ی، نخستین اقشار جامعه کهنوينمثل ھر تحول اقتصادی ، در عین حال
از لحاظ ضوابط سنتی، . ندد از جمله قشرھای فرو دست جامعه بودمشغول می شون

؛ بخصوص که اين کار  بداننداشرافیت مکهکاروان داری را دون شأن  بنی امیه طبیعی بود که
در پیوند با نیازھای رومیان انجام می شد حال آنکه اشرافیت مکه خود را دست نشاندهء 

شاھی ايران می دانست و از اين ھراس داشت که ھمکاری با رومیان خشم ايران را شاھن
 .برانگیزد

 يا حمل و نقل(» حمله داری« ديگری دست بکار  ثروتمند، خاندان ھای اما در مقابل
 از جملهء اين خانواده ھا يکی .ندیدرسی  و به ثروت ھای باد آورده اندشدبرای رومیان ) کاال

درتی او را بخاطر ثروت و ق. از آن می آمد) دخت خويلد بن اسد(د که خديجه ھم خاندانی بو
و نقل است که تعداد شتران کاروان ھای او از  می خواندند» امیرة القريش«که بھم زده بود 

 بعنوان مقاطعه ،بدين سان اعراب ثروتمند مکه. مجموع شتران کاروان داران ديگر بیشتر بود
 .  کار می کردند و دستمزد دريافت می داشتند برای آنھا،کار رومیان

ايجاب می کرد که اشخاص جديدی به استخدام کاروان گسترش کار در عین حال، 
بنی ھاشم نیز تصمیم گرفتند اشرافیت فقرزدهء مردان خاندان داران در آيند و اينجا بود که 
عبداهللا، يکی از ده . د مشغول شونبرای رومیان کاروانساالریخود را کناری نھاده و به کار 

 بود که بکار در کاروان ھای اعراب ثروتمند اين خاندانپسر عبدالمطلب بن ھاشم، از اعضاء 
 راه در بین)  سال مانده به مرگ انوشیروان ساسانی9( میالدی 570مشغول شد و در سال 

 . اورشلیم و مکه جان سپرد، در حالی که ھمسرش، آمنه، فرزندی را در شکم داشت
ين فرزند محمد بن عبداهللا نام داشت که شش ماه پس از مرگ پدر ديده به جھان ا

 چندان  نیزاما پدر بزرگ. بزرگش عبدالمطلب بن ھاشم سپرده شدپدر دست گشود و به 
 کاروانساالری آب  سپردند که از راه، ابیطالب،نپائید و آنگاه محمد را به دست عمويش

ه  بنوجوانیاز ، ه بودگذراند کودکی را در کار چوپانی  که محمد.داشتی  مباريکه ای نصیب
شايد از ھمان سنین باشد . و در کار حمل و نقل تجربه آموختکار برای عمويش پرداخت 

که با کاروان عمويش سفرھای متعدد خود را به سوريه و اورشلیم آغاز کرده و با کارفرمايان 
جھان ھای افتاده به دست رومیان، و تھديد دائم ايران برای بازگیری سرزمین رومی و 

يعنی  (583 سال  موجود از منابعیبسیار. شگفتی آور قرن ششم میالدی آشنا شده باشد
  به سوريه می دانندرا زمان نخستین سفرش)  سالگی او13

 و سرپرست اش، به  بوسیلهء عمو سالگی،22گام ھنبه اما امر قطعی آن است که 
 که در ،ن جوانی قابل اعتماد به استخدام اين بانوی ثروتمند معرفی می شود و بعنواخديجه

محمد بن عبداهللا، . در می آيد ، و مرگ سه شوھر را بچشم ديده بوده ساله بود37آن زمان 
 شامات رھسپار بعنوان يکی از مسئوالن کاروان ھای خديجه بکار می پردازد و بزودی 

 .وب مکه می شوددر شمال و يمن در جنو اروشلیم ) سوريه کنونی(
سالگی  ا سی و ھشت ت و دومی داند که در اين سفرھا، که از بیستھیچکس ن

 در اواخر قرن ششم و اوائل قرن ،، او با چه کسانی آشنا شده و مرتبًا ادامه داشتاش
اما بر حسب برخی از .  در جھان پیچاپیچ خاورمیانه چه می کرده است،ھفتم میالدی

کاروانداران عرب   اقتصادی پیوند حیاتیر اين سفرھا ھم به اھمیتاسناد، می دانیم که او د
چه به ھنگام جنگ با روم و چه در ( با رومی ھا پی برده، ھم خطر ايرانی ھا را شبه جزيره

 اعراب در ءبرای کار خود و ھمه) صورت صلح طرفین و گشوده شدن ديگربارهء جادهء ابريشم
ی سوريه و ا دريافته، و ھم با کشیش ھا و خاخام ھاگیر در کار حمل و نقل امتعهء رومی ھ

  . آشنائی و گفتگو داشته ، و ھم با تورات و انجیل آشنا بوده است»يھوديه«فلسطین و 
 دل به سه سال پس از استخدام شدن در کاروانداری خديجه، اين زن ثروتمند عربو 

محمد جزئی   اين وصلتدر پی.  پیشنھاد ازدواج می دھداو به  ساله می بندد و25محمد 
 .ديجه و ديگر کاروانداران ثروتمند مکه می شوداز پايگاه اجتماعی خ
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بر   ، اماچندان روشن نیستآنچه در خاندان خديجه و پسرعموھايش می گذشته 
می توان گفت که بنظر می اساس دانسته ھای اندکی که در اين مورد در دست است، 

، برخاسته از واقعیت پیدايش  نظم نوينی بوده اندرقراری و خواستاران برسد اينان نمايندگان
به ( و اشرافیت مکه  که با نظم سنتی و قبیله ای اعراب باديه شبه جزيرهقشر کارواندار،

حتی گفته شده افرادی از خاندان خديجه به .  ھمخوانی نداشته است)رياست بنی امیه
بوده اند و خود را از » حنیف«و پیرو دينی يکتاپرستانه به نام بتخانهء کعبه بی اعتنائی کرده 

نیز بنظر می رسد که اشتراک منافع بنی ھاشم با اين . اعقاب ابراھیم پیامبر می دانستند
قشر نوخواسته از يکسو، و دشمنی ديرينهء آنھا با بنی امیه، از سوی ديگر، موجب آن بوده 

مکه نوعی اشتراک منافع و نیاز ھاشمی نساالران  و کاروا مکهاست که بین کاروانداران
 ، ھراسان و مراقب، بھر حال اشرافیت سنتی مکه دل با ايرانیان داشت و.مده باشدبوجود آ

 . نوکیسهء کارواندار را می نگريست که در خدمت رومیان در آمده بودندحرکات ثروتمندان
ه دست از کار می رفتمحمد بن عبداهللا، در اواخر دھهء سوم عمرش رفته باری، 

 و اھل رياضت و مراقبه می شود و روزھائی طوالنی را در غاری به نام کشد و خلوت گزين
خبرھای بازمانده از آن روزگار . در کوه ھای کوتاه قد اطراف مکه به تنھائی می گذراند» حرا«

محمد شان را به آسانی ارزيابی کرد ـ چنین می گويند که درست و غلط  توان ـ که نمی
) ، نوزدھمین سال پادشاھی خسرو پرويز ساسانی میالدی610در سال (چھل ساله است 

 و به خديجه خبر می دھد که  به خانه باز می گردد از کوھستانکه روزی لرزان و عرق کرده
 او را به رسالت خود و ظاھر شده و اطالع داده است که اهللا، بر ااهللا اعظم ءجبرائیل، فرشته

 و از محسوب می شد بتکدهء مکه يکی از بت ھای مھمدر آن زمان اهللا . برگزيده است
اما چگونگی تبديل اين بت اعظم به اهللا . نھاده بودند» عبداهللا «را نیزھمین رو نام پدر محمد 

 مسئله ای است که می تواند نقش سفرھای او و ، در ذھن محمدی قرآنیمجرد و يکتا
 .ر سازد آشکادر اورا  »حنیفیان«تلقینات 

احاديث می گويند که خديجه بالفاصله از اين خبر استقبال می کند و نخستین کس 
 ،سته داشته باشد در آن روز چه معنائی می تواننیستکه معلوم (می شود که به اسالم 

می گرود و )  نازل نشده بود چیزی بر محمدنخستین ی ھادو سه آيهآن بیش از چرا که تازه 
موی پیامبر ـ علی پسر ابیطالب ـ که ده ساله است پیامبری او را می بعد از او ھم پسر ع

در ھر حال بنظر نمی رسد که اين گزين شدگی برای پیامبری، در حلقهء کوچک . پذيرد
 .خاندان خديجه و ابیطالب امر شگفت انگیز بشمار آمده باشد

 یارگیری  زمینیکنند و در واقع بصورت زيرنمی آنھا تا سه سال اين موضوع را بر مال 
در سال  اما. ی خوانندمفرا  را به پذيرش پیامبری محمد ابن عبداهللا اشخاص مناسب کرده و
 ـ که پرده داران کعبه و  راواکنش بنی امیه بالفاصلهء شوددعوت علنی می اين که چھارم 

 .بر می انگیزد  ـرؤسای مکه بودند
 توجه »ال اله اال اهللا«ر جملهء مشھوکافی است به : علل اين واکنش روشن است

 با اشراف» روانداران و کاروانساالرانقشر اقتصادی کا« جنگ شعارمايهء ، در واقعکنیم که،
 است که بر محور  ی» موجودوضع« حافظ  مکهاشرافیت. سنتی مکه محسوب می شود

 يکی از اعضاء بنی ھاشم و ھمسر اکنون و ،ی مکه می گردد» اله کده«يا » بتخانه«
 آيا . آنھا کندجانشینرا خود » اهللا« رد می کند تا   راھا» اله «ءکه ھمهرين کارواندار مبزرگت

 مکه در اين ماجرا به وجود توطئه ای رومی ظنین شده بودند و در عین حال فکر می اشراف
 امور را از ء قصد دارد رشته،کردند خاندان بنی ھاشم، با اعالم پیامبری يکی از اعضاء خود

 از  و معدودیمحمد  و خانوادهدودمان، بزودی بگیرد؟ ھرچه بود چنین شد که، دست آنھا
» شعب ابیطالب«نام که به پیامبری او ايمان آورده بودند به محلی خارج از مکه به  مکیان

  .دمی گرداز آنان سلب  ت و آمد به مکه و اجازه رفشوندتبعید می 
مکه، مسلمانان را به مھاجرت به ، پس از نومیدی از تبلیغ دين خود در  امامحمد

 بدينسان، تعداد کند و،می  تشويق  مناطقمناطق مختلف اطراف و تبلیغ اسالم در آن
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 ء برخی از اعضاء دو قبیله، می توانداز جملهاو، . می گیردمسلمانان غیر مکی رو به فزونی 
 ن بودند،ساک) شھرت يافت» مدينه«که بعدھا به مکانی (» يثرب «ک که در شھر،عرب را

  .مسلمان کند
.  با پیروزی ھای پی در پی ارتش ايران در خاور میانهبود مصادف  تبعیددوراناما 

 618در سال  و د يکی پس از ديگری سقوط می کردن و فلسطیناتولیشھرھای سوريه و آن
و راه ھای رفت و آمد به سوی شکست سختی خورده از ايران که رومیان رسد خبر می 

می توان ھراس و اندوھی را که بر شعب ابیطالب براحتی . ده استشمال بسته ش
خبری می پیچد مبنی بر اينکه فرشتهء » شعب«در آنگاه، . مجسم کردبود حکمفرما شده 

در قرآن تدوين .  خبری خوش شده است مژده آورآمده و  محمد بن عبداهللاهللا به ديدار 
نام دارد و سورهء شمارهء  »رومال« ه ای که را در ابتدای سورآيات  سال بعد اين40شده در 

 : قرآن است آورده اند30
 اند، اما در ھم شکستهرومیان در جنگی که در سرزمین ھای نزديک انجام شده «

اين پیروزی، به ياری اهللا، . اين شکست چندان نمی پايد و بزودی رومیان پیروز خواھند شد
قلوب   و در آن روز.هء امور به فرمان اوستدست خواھد آمد، چرا که ھمه در اندک زمانی ب

 و خواھد پیروزی می بخشدب را  ھرکساهللا. مؤمنین از اين پیروزی شادمان خواھد شد
اين وعده ای است که اهللا می دھد و او ھرگز خلف وعده . اوست که مھربان و گرامی است

 .»نمی کند
فته شده می گذرم تا با» پیشگوئی«از شرح و بسط افسانه ھائی که در اطراف اين 

 : بخوبی نکات زير را روشن می کنند»روم « نخستین سورهء آياتبه اين نکته بپردازم که
  خود را ھم پیوند با رومیان، ھمگی، و مريدانش،پیامبر اسالم، اعضاء خانواده اش. 1

 . می دانستندو در نتیجه مخالف ايرانیان
 و می دانستند که شکست رومیان آنھا اخبار جنگ را به دقت تعقیب می کردند. 2

 . نیز ھستھمهء مکیانبه معنی شکست کار تجاری 
 می گويد که اهللا پشتیبان رومیان است و به آنھا کمک سوره روم به صراحت. 3

 و اين شکست ناشی از وعدهء تخلف ناپذير اهللا .خواھد کرد تا ايرانیان را شکست دھند
 .است

 صراحت می گويد که شکست ايرانیان و پیروزی قرآن به ،در اين آياتھمچنین، . 4
 را )به يک معنی است» مسلمان«و » مؤمن «ءدر قرآن دو واژه(مؤمنان  قلوبرومیان 

 .خواھد کردشادمان 
دوست رومیان و خداوندشان  مسلمانانبدين سان روشن است که در ديد . 5

 .بوده استدشمن ايرانیان 
  به سادگی و وضوح»تاريخ طبری«را  روم  سورهءاستنساخ شده ازتمام اين مطالب 

 :، اما با شاخ و برگ ھای معمول تواريخ اسالمی، چنین باز می گويدتمام
اين . و رومیان منھزم شدند... رومیان و ايرانیان به سرزمین نزديک پیکار کردند...«

ا بر حادثه بر آنان سخت بود که غلبهء گبران ر... و اصحاب وی رسید) ص(خبر به پیغمبر 
پیغمبر را شماتت و کافران مکه خوشدل شدند و ياران . رومیان اھل کتاب خوش نداشتند

و برادران ايرانی ما بر ... شما اھل کتاب ايد و نصاری نیز اھل کتاب اند: "کردند و گفتند
و ابوبکر سوی . تنزول ياف) نخستین سورهء روم( و آيات ..."برادران کتابی شما ظفر يافتند

دلی می کنید؟ به اهللا قسم که از غلبهء برادرانتان بر برادران ما خوش: " و گفتکفار شد
 »"...فتهء پیغمبر ماستو اين گ. ان بر ايرانیان غلبه خواھند يافترومی

اجازهء بازگشت به مکه را به دست می آورند می محمد و يارانش زمانی که باری، 
 و بارشان را ھم از دست را ندارند، و کار خروج از مکه ء نظرند، اجازه تحتتبشدبینند که 
حتی کوشش محمد برای خروج از مکه و  ء مسلمانان ھم رو به فزونی ندارد، عدهداده اند،
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 می انجامد و او با  اودر جنوب به ناکامی و زخمی شدن» طائف«و ديدار با سران شھر 
 . زحمت بسیار موفق می شود به مکه باز گردد

 مکه، با  بنظر می رسد که اشراف: ھم پیش آمده استامر ديگری عین حالدر 
ديدن ضعف حکومت ايران در اواخر عھد خسرو پرويز و ثروتی که کاروانداری با خود دارد، رفته 

 که قشر جديد اجتماعی و اقتصادی را بوجود آورده و به شده اندرفته خود جانشین کسانی 
به عبارت ديگر، دعوائی که به زبان . نده ابھانهء جسارت به بتکدهء مکه به تبعید رفته بود

به ھمین دلیل . مذھبی انجام می شد در حقیقت ماھیتی کًال  اقتصادی ـ اجتماعی داشت
زمانی » تبعید مسلمانان به شعب ابیطالب«ھم توجه به اين نکته جالب است که قید 

. رو می بندند ديده از جھان ف520برداشته می شود که خديجه و ابیطالب ھر دو در سال 
اتمام  تقارن مرگ اين دو نفر و. داده است» سال اندوه«اين سالی است که محمد بدان نام 

ايام تبعید خود نشان می دھد که دعوای اصلی اشرافیت مکه ـ به رھبری بنی امیه ـ با 
چرا که گمان می رفت، بدون پشتیبانی مھره . کاروانداران اصلی بوده است و نه با محمد

 .صلی، کار خاصی از محمد بر نمی آيدھای ا
محمد تصمیم  ، بازی را باخته اندمسلماناناما درست در زمانی که بنظر می رسید 

بايد از مکه به سوی حال که رومیان با رقیبان مسلمانان کار می کنند، : بزرگی می گیرد
را قطع آنھا راه   نشست و می روندبه سوريهکه ی ئکاروان ھابر کمین شمال بیرون رفت، و 

 .به دست خواھد آمدن ا شاھرگ حیاتی که قطع شد پیروزی آس.کرد
، که دين خود را پوشیده می داشتند، به يثربمسلمانان برخی از  621در سال 

 با محمد پیمان می  در ديداری محرمانه کعبه به مکه می آيند وء زيارت ساالنهء بتکدهءبھانه
 شد، سروری او را خواھند  او را پذيرا خواھند ـ برساندثربي اگر بتواند خود را به  ـبندند که

پذيرفت، از او محافظت خواھند کرد، به نامش شمشیر خواھند زد، و در عوض محمد ورود 
 اين مشھور است و» پیمان عقبه«پیمان به اين . آنھا به بھشت اهللا را تضمین خواھد کرد

 دربارهء چرائی و .شھرت يافته اند) نياری کنندگا(» انصار«اعراب در تاريخ اسالم به 
چگونگی آماده شدن آنھا برای جنگیدن بخاطر محمد مالحظات بسیاری در کار بوده است 

 . ديگر موکول می کنمفرصتیکه پرداختن به آنھا را به 
ھمراه با يکی از نخستین )  سال داشت53ھنگامی که  (623محمد در سال 

، در ھمان سال مرگ  سالهء خود ـ عايشه ـ را دختر ششمسلمانان مکه، ابوبکر، که
شد، می جانشین او رسول ھم  پس از مرگ  به عقد رسول اهللا در آورده بود وخديجه،

 ھرچه بود، ...؟سفر؟ ماھیت اين کار چه بود؟ فرار. شبانه و مخفیانه، از مکه خارج شد
ه خواند» ھجرت«ن را آ و ه از مکه به مدينه ديد پیامبرشانمھاجرتھمچون مسلمانان آن را 

 با ورود محمد به يثرب  که سال صفریبداء تقويم خويش قرار دادند ـ را م623 سال آنھا. اند
 . سال قمری از آن می گذرد1428 سال خورشیدی و 1385 اکنون کلید خورد و

داستان محمد و ايرانیان، در ده سال اقامت او در يثرب، خود فرصت و حوصله ای 
اما بھر حال می دانیم که در . ه اگر عمری بود به آن نیز خواھم پرداختديگر می خواھد ک

آن شبانهء تف زدهء سال صفر، محمد، با دلی آکنده از دشمنی با ايرانیان و آزرده از رومیان 
ی رفت و خشم از مکیان و بنی امیه، بر جادهء سنگالخ مکه به يثرب گام بر می داشت و م

 . دھدتغییربرای ھمیشه را   جھانن و بخش ھای عمده ای از شبه جزيره و ايراتا سرنوشت

  
ن، چاپ واشنگت»ايرانیان«برگرفته از نشريه   

 : اسماعیل نوری عالآثارآدرس آرشیو 
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