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مقدمه

 

  

چنين وقايع اندكي در تاريخ زندگي بشر هستند كه مثل گسترش اسالم با اين سرعت و با اين قاطعيت ظاهر يك«

اين جمله اظهارنظر كليسايي فرد دونر از اهميت تاريخي فتوحات » اندبخش وسيعي از جهان را دگرگون ساخته

افتادگي با توجه به پراكندگي جمعيت و عقب. شكي نيست كه حق با اوست) ۱۹۸۱:۳دونر (نخستين اسالمي است 

العادهفوقجزيره عربستان ، ظهور نيرويي كه بطور كامل و غيرقابل باور بتواند شكل قديمي آن را تغيير داد ،  شبه

 

 -

ت و هنوز هم اختالفات عالمانه قابل دردست اس در مورد اين فتوحات اطالعات كمي. ترين پديده تاريخي است

اما خواه باور كنيم كه اين پيروزيها استراتژي كارآمدي بودند و تحت لواي : توجهي در مورد ماهيت آنها وجود دارد

كرون و كوك (يا اينكه تالشي بودند براي نجات سرزمين موعود يهوديان ) ۱۹۸۱دونر (دهي شده اسالم سازمان

اضح است كه كليد درك ما از ظهور و گسترش اسالم در گرد توسعه عربستان در طول دورة عهد عتيق ، پرو) ۱۹۷۷

.است

 

  

. نشدني هستندشناختي تقريباً حلشناسان است زيرا مشكالت مرتبط تاريخاي بس دشوار براي تاريخاين دوره ، دوره
سال پيش بصورت مكتوب  ۱۵۰ه حدود بطور خالصه ، منابع مرتبط اسالمي براساس روايات شفاهي هستند ك

اند ، در اين دوره جكومت اسالمي تشكيل شده و ايدئولوژي سياسي هويت فرهنگي و مذهبي خود را درآمده
اي براي آنها ترتيب تاريخ اوايل اسالم توسط كساني بطوري بازسازي شد كه منافع مقررهبدين. گسترش داده بود

۱۹۹۱:۱۰۳همفريس (بدنبال داشته است 

 

۵۴: ۲۰۰۳، رابينسون  ۶۹-

 

منابع يهودي ، مسيحي و زرتشتي كه مي). ۳۹-

 

-

ساز بودند زيرا يا بطوركلي فاقد دوره توانستند در اين تئوري براي تأييد روايات اسالمي بكار روند همگي مشكل
مانده از آن هاي باقينوشته اشعار و. گويي كرده بودندجزيره پيشمربوطه بودند ، يا غفلتاً يا بالقوه در مورد وقايع شبه

هويلند (دهند دوران خالصه و ناچيز بود و تنها موضوعات اندكي را دربردارند و مسلماً شرح مبسطي از وقايع نمي
۱۹۹۷.(

 

  


