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اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺪی
ﺑﺎ اھﺪاء ﺳﻼم و ﻋﺮض اﺣﺘﺮام؛
ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ وﺻﻮل ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ را اﻋﻼم داﺷﺘﻪ،
ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ ﺑﺮای ﺣﻀﺮتﻋﺎﻟﯽ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﺪﻣﺖ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آرزو ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺗﺎ ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ھﻤﻮاره در ﺳﺎﯾﻪ وﺟﻮد ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدد.
دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻟﺪ وﺟﺪی ﻗﺰﻟﺠﯽ

رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻮﮐﺎن
ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺒﺎرک ﺣﻀﺮت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺪی
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻌﻈﻢ داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﻣﮫﺎﺑﺎد
ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﺗﺸﮑﺮ از اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﯿﮑﺮان ﻟﻄﻒ و ﻣﺮﺣﻤﺖ آن ﺟﻨﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺣﻘﯿﺮ ،اﯾﻨﮏ و ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﺳﻔﺮ ﻧﻮروزی ،وﺻﻮل ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺮارزش زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس را اﻋﻼم ،ﻓﺄﻣﺎ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ﺟﺰ ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
آﻧﮫﻢ اﺛﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ھﯿﮑﻞ و ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺘﺎد ﻧﯿﺰ زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ آن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﻢ از
ﻣﺤﻀﺮﺗﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ادﺑﯽ و اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺐ را وﺳﯿﻌﺘﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،آرزوﻣﻨﺪ روزی
ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﯽ از آﻗﺎی ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻣﺪرسھﺎ و ﺧﺎلھﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﯿﺮد.
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ھﻤﻪ اﻣﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ادای وﻇﯿﻔﻪ در ﻣﺤﻀﺮ ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮده و ھﺴﺘﻢ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ داﻧﺸﯿﺎر

رﯾﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﮫﺎﺑﺎد
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﺧﻮی ارﺟﻤﻨﺪم داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺪی )أﯾﺪک
اﻟﻠﻪ ﻟﻤﺮﺿﺎﺗﻪ(.
در آﻏﺎز ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼمھﺎی ﮔﺮم و ﭘﺮ از ﻣﮫﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺮا ﮐﻪ از ﻋﻤﻖ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از
راه دور ﺑﭙﺬﯾﺮ.

٢

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ً
ﺑﻌﺪا ﮐﺘﺎب ﻧﻔﺲ و ﻣﻔﯿﺪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ
ھﯿﮑﻞ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﻀﺮتﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ رﺳﯿﺪ ،و زﯾﺎرت ﻧﻤﻮدم و ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﻋﺮض
ﮐﻨﻢ:
»إﲏ أﻋﺘﻘﺪ ﳐﻠﺼ ﹰﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ أردع ﻣﺎ ﺻﺪر ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻷﻧﻪ ﻳﺮﴈ

اﳋﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺗﻌﺮف اﻟﻘﺎري اﻟﻌﴫي ﻋﲆ ﻧﻮاح ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻋﻈﻤﺔ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖس

ﻛﺎﻧﺖ ﳎﻬﻮﻟﺔ ﻟﺪ اﻟﻜﺜﲑﻳﻦ«.

در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،آﺧﺮﯾﻦ آﺛﺎر از ﺣﻀﺮتﻋﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮ از ﻗﻠﻢ ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﺳﻢ) .ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ(
اﻹﺣﺴ ﹺ
ﺎن إﹺﻻﱠ ﹾ ﹺ
اﻹ ﹾﺣ ﹶﺴ ﹸ
ﺎن
ﹶﻫ ﹾﻞ ﹶﺟﺰﹶ ا ﹸء ﹾ ﹺ ﹾ ﹶ
دﻋﺎﮔﻮی ﺧﻮدﺗﺎن
اداره ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻤﺪ واﻟﺼﻠﻮة؛ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺷﮫﯿﺮ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻗﺪﯾﺮ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﻋﻠﻢ و دﯾﺎﻧﺖ ،ﺟﻨﺎب
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺪی )داﻣﺖ ﻓﯿﻮﺿﺎﺗﻪ( اﻟﺤﻖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎرزی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻋﻠﻮم رﻧﺞ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮده و ﻋﻤﺮ ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺟﺪﯾﺖ در راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و
ﻋﻠﻤﺎء و ﺗﺸﯿﯿﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺬھﺒﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺐ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ
وﻗﻒ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ھﯿﮑﻞ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ روان و ﺑﺎ اﺳﻠﻮﺑﯽ ﺷﯿﻮا ﺑﻪ رﺷﺘﮥ
ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورده اﺳﺖ و ﻃﺮز زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس را ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺄﺳﯽ ﻣﺮدم
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ وﺣﺴﻦ ﺗﻮﻓﯿﻘﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﺮﺑﮫﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺮﻏﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﮑﺮر در ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺪ.
اﻣﯿﺪ از درﮔﺎه ﺣﻀﺮت اﺣﺪﯾﺖ ﺟﻠﺖ آﻻﺋﻪ آﻧﮑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ
ﮐﻢﻧﻈﯿﺮاﻧﺪ زﯾﺎد ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت اﯾﺸﺎن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و ﺑﺮ ﮐﻠﯿﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از
اﻣﺜﺎل اﯾﺸﺎن ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ و از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﺎت آنھﺎ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ
اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .واﻟﺴﻼم.
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﻨﻨﺪج

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻣﺘﺮﺟﻢ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس ،اوﻟﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ،ﺗﺄﻟﯿﻒ
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ھﯿﮑﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺎﻣﺪار ﻣﺼﺮی ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺷﺎﯾﻖ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در دو ﺟﻠﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﺴﺨﻪھﺎﯾﯽ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﺮان رﺳﯿﺪ.
ﭼﻮن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﺑﺮای ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼف ﻟﮫﺠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮادران
اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﺧﻮاﻧﺪن و درک ﻣﻄﺎﻟﺐ ارزﻧﺪه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪای را ﮐﻪ
در آن ھﻨﮕﺎم از اﺻﻞ ﮐﺘﺎب آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪم؛ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر آن
ھﻢﻣﯿﮫﻨﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﮫﻮﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و درک ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﺷﺮح
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اوﻟﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭘﺪر زن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ،ﯾﺎر ﻏﺎرش ﮐﻪ در ﻗﺮآن »ﺛﺎﻧﯽ
اﺛﻨﯿﻦ« ﺧﻄﺎب ﺷﺪه ،ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﺎﺗﺢ ﻋﺮاق و ﺷﺎم و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ج در ﺑﺎرهاش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﺳﺖ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﺪم ،ھﺮآﯾﻨﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدم«.
و ﻋﻠﯽس در ﺑﺎره ﺟﻤﻊآوری ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد» :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺎد! ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا! ﺗﻮ اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮی ﺑﻮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن
آوردی) «...رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  (۴۰۹آ ﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ھﻤﺖ »اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻮانﺑﺨﺖ« در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻧﻪ ،اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ زﯾﻮر ﻃﺒﻊ
آراﺳﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺎﺷﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرگ ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ اﺟﺮ ﺟﺰﯾﻞ ﻣﺴﺄﻟﺖ داﺷﺘﻪ و ﺛﻮاب اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺜﺎر روح ﭘﺮﻓﺘﻮح ﻣﺮﺣﻮم
اﺑﻮی ﺣﺎج ﻣﻼ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺠﺪی ﻋﻼﻣﻪ ﺷﮫﯿﺮ ﻣﮫﺎﺑﺎدی ﮐﻪ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻘﯿﺮ از
ﺑﺮﮐﺎت و رﺷﺤﺎت آن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻓﯿﺎض اﺳﺖ ،ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻣﻦ اﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ وﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻜﻼن.

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺪی
اﺳﺘﺎد ﯾﺎر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻨﺪی ﺷﺎﭘﻮر اھﻮاز
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ۱۳۶۲

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ از روز ھﺠﺮت ﻧﺒﯽ از ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺮ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ
ﻣﺒﺪأ ﺑﻪ ﺳﺮآﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن روز ﺳﺮآﻏﺎز ﻓﯿﺮوزی رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮ
ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻋﻮت او را در ﻣﮑﻪ رد ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﮑﺮ و ﻧﯿﺮﻧﮓ در ﺻﺪد ﻗﺘﻠﺶ
ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﺎر و ﯾﺎور رﺳﻮل ﺧﺪا در اﯾﻦ ھﺠﺮت ﺑﻮد .و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮض ﻣﻮت دﭼﺎر ﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮای
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﮕﺰارد ،ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی او ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارد و
ھﯿﭽﮑﺲ دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﻋﻤﺮ و ﻏﯿﺮ او را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﺪ.
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج اﺑﻮﺑﮑﺮس را ﺑﺮای ﻫﺠﺮت و اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮض ﻣﻮت ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ:

از آن ﺟﮫﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﯾﺎری و ﯾﺎوری در ھﺠﺮت و اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ،ﭼﻮن اﺑﻮﺑﮑﺮ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آورد و از ھﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
در راه اﯾﻤﺎن و اﺳﻼم ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﺮد.
زﯾﺮا اﺑﻮﺑﮑﺮس از روزی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ ،در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج و دﻓﺎع از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﺑﺬل ﻣﺠﮫﻮد ﮐﺮد و ﻣﺤﻤﺪ ج را ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﻘﺪم داﺷﺖ و در ھﻤﻪ اﺣﻮال در
ﮐﻨﺎر ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﯿﺮوی اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را اﺿﻌﻒ ﻋﺒﺎد ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ
ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﻓﻮر ﻣﮫﺮ و ﻣﻮدت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺸﺘﮫﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد .ﺟﺎی
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻖ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ او ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﮥ
رﺳﻮل ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ھﯿﭻ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم را ﯾﺎری
ﻧﻤﻮده و ﻗﺪرت ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ را در ﺑﺴﯿﻂ زﻣﯿﻦ اﺷﺎﻋﻪ داده ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻼﻓﺖ او ﺳﺮآﻏﺎز
ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ از ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺗﺎ ھﻨﺪ و ﭼﯿﻦ در
آﺳﯿﺎ اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺖ و داﻣﻨﮥ ﻧﻔﻮذ و وﺳﻌﺖ آن در اروﭘﺎ و اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺗﺎ اﻧﺪﻟﺲ و ﻣﺮاﮐﺶ ﮐﺸﯿﺪه
ﺷﺪ آﻧﭽﻨﺎن اﻣﭙﺮاﻃﻮریای ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺟﮫﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز از
ﺗﺄﺛﯿﺮات آن ﻓﺎرغ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮا وادار ﺑﻪ ﺗﺘﺒﻊ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮد:

از ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب »ﺣﯿﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج« و »ﻓﯽ ﻣﻨﺰل اﻟﻮﺣﯽ« ﻓﺎرغ ﺷﺪم،
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم ﺧﻄﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺤﻼل آن
ﺗﺘﺒﻊ ﮐﻨﻢ .آﻧﭽﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری واداﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ،اﯾﻦ
اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻧﺒﯽ و اﺛﺮ ﺳﻨﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﺑﻮد .ﻣﻦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪ ج را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدم و درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽھﺎ در ﺧﻮر آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را در
ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺑﺮرﺳﯽھﺎی اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺤﻮﻻت آن ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﺗﺄﺳﯽ
رﺳﻮل و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ او را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺒﺮھﻦ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﮫﺮه ﺟﺪﯾﺪی از آ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت
درﺧﺸﺎن ﻣﺤﻤﺪ ج ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ را در ﺑﺎره اﻣﻌﺎن ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در آن از
ﻧﻈﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺷﺨﺼﯿﻪ راﺿﯽ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻧﯿﺰ روح اﯾﻦ ﻋﻈﻤﺖ را ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮد درک ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و از اﺛﺒﺎت آن ﺑﺎ ادﻟﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد آن
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻧﯿﺰ ﻧﻔﯽ ﮐﻨﺪ و آن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺳﭙﺲ ﻣﺎﯾﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن در ﺣﯿﺎت و
ﺑﺮﭘﺎیدارﻧﺪه رﻓﺘﺎر او در اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺖ.
و اﻣﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ واداﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
آﯾﻨﺪه را ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮده و ﮐﻮﺷﺶھﺎی ﻣﺎ را در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی ھﺪﻓﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮر اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
اﺳﺖ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
زﯾﺮا ﻣﺎﺿﯽ و ﺣﺎل و ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺎل
و ﺗﻨﻈﯿﻢ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ آ ﮔﺎھﯽ ﻃﺒﯿﺐ ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﮥ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﮥ
ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﻌﺎﻟﺠﮥ او را در ﺑﺮ دارد.
ﺣﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮده و وﺿﻌﯿﺎت ﺣﺎﺿﺮی ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ از آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،ﺑﻪ
ً
ﻃﻮر ﺧﺎص ھﻤﻪ ﻣﻠﺖھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﯾﻘﯿﻨﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎﻻت از ﻟﺤﺎظ ارﺗﺒﺎط و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن دارای راﺑﻄﻪ و ﻧﺴﺒﺘﯽ
اﺳﺖ و ﻣﺼﺮ ﻣﺮﮐﺰ داﯾﺮه اﯾﻦ ﻣﻠﺖھﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﻃﺮاﻓﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺷﺮق و ﻃﺮاﺑﻠﺲ و ﺗﻮﻧﺲ و اﻟﺠﺰاﯾﺮ و ﻣﺮاﮐﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻏﺮب اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم ھﻤﻪ ﻣﻠﺖھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ و
اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪهاﻧﺪ درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
روزﮔﺎر ھﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻠﺖھﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻠﺖھﺎ ﭼﮫﺮۀ

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
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ﺧﻮد را در ﺧﻼل اﯾﻦ ھﺰار و ﭼﮫﺎر ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ
ﺑﺮرﺳﯽھﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎھﯽ و ﻧﻘﺺ اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد
و از راه ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﻠﺖھﺎ را ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ و روﻧﻖ ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ .ﻣﻦ در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ،زﯾﺮا ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ از ﺗﺄﻟﯿﻒ »ﺣﯿﺎت
ﻣﺤﻤﺪ ج« اﻇﮫﺎر ﺧﺸﻨﻮدی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻇﮫﺎر ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻠﻔﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورم و ﺗﺮﺟﻤﻪھﺎی ﻣﻤﺘﻌﯽ ﺑﺮای ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ در
ھﺮﯾﮏ از آن ﺗﺮاﺟﻢ و ﺷﺮح اﺣﻮال ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﮑﯽ از ﺧﻠﻔﺎ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﻣﺮا راﺿﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ﻟﯿﮑﻦ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر
از ﻋﮫﺪۀ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪهای ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮا وادار ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺮه اﺑﻮﺑﮑﺮس ﮐﺮد:

ﭼﻮن ﺗﺮﺟﻤﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس از ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎرهاش ﻓﺮاوان ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺷﺪه و ﺳﯿﺮه ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﺟﺒﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﻣﯽدرﺧﺸﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮا ﺳﯿﺮه ﺻﺪﯾﻖ را
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺪارم ،ﭼﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﯾﺎر ﻏﺎر و ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺮوان او
ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﻋﻼوه او ﻣﺮد ﺧﻮشﺧﻮ و ﺧﺸﻨﻮدی ﺑﻮد ﮐﻪ دهھﺎ و ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﺗﻦ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﭘﺮاﮐﻨﺪه در اﻧﺤﺎء ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ او ﻣﻨﺴﻮباﻧﺪ ،او اوﻟﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﮥ رﺳﻮل ﺧﺪا و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم اﻗﺮار ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﻋﺮب در ﺻﺪد ﭘﺎرهﮐﺮدن رﺷﺘﻪ آن و رﺧﻨﻪ در
ﺑﻨﯿﺎن آن ﺑﻮدﻧﺪ و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی اﺳﻼم و اﻣﭙﺮاﻃﻮری آن را ﺑﻨﯿﺎد ﻧﮫﺎد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﯿﺮه اﺑﻮﺑﮑﺮ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ آرزو ﻣﯽﮐﻨﻢ راه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ھﻤﻮار ﮐﻨﻢ و از اﯾﻦ راه ﺑﻪ آن ھﺪف و ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺰرگ ﻧﺎﯾﻞآﯾﻢ .و ﻧﯿﺰ راه را
ھﻤﻮار ﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ آن را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده ﯾﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ در آن ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
اراﺋﻪ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ و ﺑﮫﺘﺮی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻈﻤﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس:

اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ ﮐﻮش ﮐﺮدم ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﺮح ﺣﺎل از ﻋﮫﺪۀ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮآﯾﻢ و ﺑﺪان
ﺷﺎد ﺷﺪم ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را در ﻋﮫﺪ ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ روی داده ﺑﺨﻮاﻧﯽ ﺗﺎ او را
درﯾﺎﺑﯽ و در ﮐﻨﺎر او ﻗﺮار ﮔﯿﺮی .زﯾﺮا در آﻧﭽﻪ ﻣﺆرﺧﺎن از وﻗﺎﯾﻊ اﯾﻦ دوره رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﻋﻈﻤﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ دھﺸﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻋﺠﺎب ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد ،ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ
ﮐﻪ ،ﺑﻪ رواﯾﺎﺗﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺑﻪ او ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺗﻮ ھﯿﭽﯿﮏ از اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ را
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در ھﯿﭻﯾﮏ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮد رواﯾﺎت آن ﻋﻈﻤﺖھﺎ را ﺑﺎزﮔﻮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮد درﺳﺘﮑﺎر ﺑﺨﺸﻨﺪه ﻣﺤﺰون ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ و رﻗﯿﻖ اﻟﻘﻠﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﺎده
ﺑﺮای ھﻤﺪردی ﺑﺎ دردﻣﻨﺪان و رﻓﻊ آﻻم اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﭼﻨﺎن روﺣﯿﻪ ﻗﻮی و
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺮدﯾﺪ و دودﻟﯽ ﺑﺪو راه ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ.
ﻗﺪرت ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدهای در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎ و اﺑﺮاز ﻣﻠﮑﺎت و ﻓﻀﺎﯾﻞ آﻧﺎن داﺷﺖ و
ﻧﯿﮏ ﻗﺎدر ﺑﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻣﯿﺪانھﺎی ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺪاﮐﺎری ﮔﺴﯿﻞ دارد ﺗﺎ آﻧﭽﻪ
را ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﺎن داده اﺳﺖ در راه ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪ و دﻻوری ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪی ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮده روح اﺑﻮﺑﮑﺮس را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد در
زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج ﮐﺠﺎ ﺑﻮد؟ ﻧﺎﭼﺎرم وﻗﺎﯾﻊ ﻗﺒﻞ از ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس را ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮده و
ﺳﯿﺮه اﯾﻦ ﻣﺮد را در آن زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖھﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ او را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﯾﺎد آورم.
ﺳﯿﺮه اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻗﺒﻞ از ﺧﻼﻓﺖ در ﻟﺒﺎﺳﯽ از ﻋﻈﻤﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ھﺎﻟﻪای از
ﺷﮑﻮه و ﺑﺰرﮔﯽ آن را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻼل و ﺷﮑﻮه ﻣﺤﻤﺪی اﻇﮫﺎر ﻓﺮوﺗﻨﯽ
ً
ﮐﺮد ،اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل درﺧﺸﺶ و ﻋﻈﻤﺖ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺧﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
دارﻧﺪه آن روشھﺎ را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﺮدم.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ ﺳﯿﺮه اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ
ھﻨﮕﺎم آﻏﺎز رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ج در ﭼﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺪرﻓﺘﺎری
ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻟﯿﻠﺔ اﺳﺮی و ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺮاء و وﻗﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﯾﮫﻮدان ﻣﺪﯾﻨﻪ و دﺷﻤﻨﺎن
اﺳﻼم ،ھﺮﯾﮏ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖھﺎی اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم او را ﺑﺮای اﺑﺪ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻈﻤﺖ اﺳﻼم ﻣﺨﻠﺪ ﺳﺎزد .ﻋﻈﻤﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻈﻤﺖ ﺻﺎﻣﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ از ﺧﻮدش ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا آن ﻋﻈﻤﺖ ،ﻋﻈﻤﺖ روح و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا
و رﺳﻮل اوﺳﺖ.
ﺣﺴﻦ رأی و ﻣﺂلاﻧﺪﯾﺶ او:

ﺑﺎزﮔﻮﮐﺮدن ﺣﻮادث زﻣﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺮ ﺣﺴﻦ رأی و ﻣﺂلاﻧﺪﯾﺸﯽ او ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ .ﺑﻪ
ھﻨﮕﺎم ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﺎرۀ آﻏﺎزﮐﺮدن ﺟﻨﮓھﺎی اﯾﺮان و روم وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﮓھﺎی رده اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﻼم ﺳﻼﺣﯽ در دﺳﺖ دارد
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ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮریھﺎی اﯾﺮان و روم ﻗﺪرت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن را ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮھﺒﺖ درﺧﻮر آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﻠﻮب اﻓﺮاد اﯾﻦ دو اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺮنھﺎﺳﺖ ﻣﻠﺖھﺎی آن در زﯾﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮدی
ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﯾﻔﯽ و اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻨﮑﻪ ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ دو اﻣﭙﺮاﻃﻮری دارای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺜﯿﺮ و ﺳﺎزوﺑﺮگ ﺑﯽﺷﻤﺎر اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ
ﻓﮑﺮ» :ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﺮادری« از ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوھﺎ ﻗﻮﯾﺘﺮ اﺳﺖ و ھﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ و ﻃﺮز
ﺗﻔﮑﺮ ﻧﮫﺎده ﺷﻮد ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی اﻃﺎﻋﺖ از آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺑﻮﺑﮑﺮس از ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق و ﺷﺎم ﺧﻮدداری ﻧﮑﺮد ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺮوع اﯾﻦ دو ﺟﻨﮓ را ﺻﺎدر ﮐﺮد و اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﯿﻦ
و ﻓﯿﺮوزیدھﻨﺪه اوﺳﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺖ
دﺳﺘﻮر اﮐﯿﺪ داد ﮐﻪ ﻣﺴﺎوات و اﻧﺼﺎف و ﻋﺪل را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﯽ از آن
ﺗﺨﻄﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ درﺧﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر وﺿﻮح از ﺧﻼل ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ ﻣﺆرﺧﺎن ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ زﻣﺎن
ﮐﻮﺗﺎه ﻋﻈﯿﻢ اﻟﻘﺪر ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن
ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎدﺷﺪه در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻼﻓﺖ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺑﺎرۀ آن ﮐﺘﺎب
ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻠﻞ وﺟﻮدی اﯾﻦ ﻋﺼﺮ را ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ،ﻋﮫﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﺧﺎص دارد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺗﺼﺎف
اﯾﻦ ﻋﮫﺪ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ روزﮔﺎر رﺳﻮل و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﮫﺪ ﻋﻤﺮ ،دارای اﻣﺘﯿﺎز و ﻧﺸﺎن
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺧﺎص اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻋﺼﺮ رﺳﻮل ﻋﺼﺮ وﺣﯽ اﻟﮫﯽ و ﻋﺼﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ دﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ
وﺣﯽ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻮد و زﻣﺎن ﻋﻤﺮ زﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ج و
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺷﺎﻟﻮده آن ﻧﮫﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎﻵﺧﺮه زﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﭙﺮاﻃﻮریای ﺑﻮد ﮐﻪ درھﺎی
آن ﺑﻪ روی اﺳﻼم ﮔﺸﻮده ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﻋﺼﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻋﺼﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺼﺒﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن دو ﻋﮫﺪ را ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺎ ھﯿﭽﮑﺪام از آن دو ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ و از ھﺮ ﻋﺼﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻤﺘﺎز اﺳﺖ.
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ﻏﻠﺒﻪ او ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت:

در اﯾﻦ دوره دﻗﯿﻖ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺮس
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در آﻏﺎز ﺧﻼﻓﺖ او ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت
ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ او را در ﮐﺎرھﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ داد ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس را ﺑﺮای رھﺒﺮی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،ﻋﻤﺮس ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﺮد و ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﻤﮫﯿﺪ ﮐﺮد و دوﻟﺖھﺎی ﺟﮫﺎن را ﻣﻄﯿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺎﺧﺖ.
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس در آﻏﺎز ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﺗﺮس ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ،زﯾﺮا وﺣﺪت ﻋﺮﺑﯽای ﮐﻪ در ﻋﮫﺪ رﺳﻮل ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد در زﻣﺎن وﻓﺎت او
دﭼﺎر ﺗﺰﻟﺰل ﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در زﻣﺎن وﻓﺎت او ﺑﻠﮑﻪ آﺛﺎر و ﻋﻼﯾﻢ اﯾﻦ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻗﺒﻞ از وﻓﺎت
رﺳﻮل ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ،
ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ در ﯾﻤﺎﻣﻪ ادﻋﺎی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﮐﺮد و ﻓﺮﺳﺘﺎدهای ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺤﻤﺪ ج
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی اﺳﺖ ﻧﺼﻒ زﻣﯿﻦ ﻣﺎل ﻣﺎ و
ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ از آن ﻗﺮﯾﺶ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻗﺮﯾﺶ ﻋﺪاﻟﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﯿﺰ اﺳﻮد اﻟﻌﻨﺴﯽ در ﯾﻤﻦ ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت و ﺳﺤﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرش ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎل
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﻋﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺖ ،ﺗﺎ ﻧﺠﺮان ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و در آن ﻧﻮاﺣﯽ ﻗﺪرت ﺧﻮد
را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ ج ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻤﺎل ﺧﻮد در ﯾﻤﻦ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﺮاﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﯾﻤﺎن آورده و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺖھﺎ را
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وﺣﺪت دﯾﻨﯽ آﻧﺎن ﻣﻨﺸﺎء وﺣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺧﺒﺮ وﻓﺎت رﺳﻮل را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و اﮐﺜﺮ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻋﺪم
اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و زﮐﺎت را ﺟﺰﯾﻪای ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و از
ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺳﺮ ﺑﺎز زدﻧﺪ.
اﻧﻘﻼب در ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻋﺮب و ﺟﻨﮓﻫﺎی رده:

اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت رﺳﻮل ج ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮق و ﺑﻪ ﻃﺮز وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ
ﻋﺮب ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ و اﺧﺒﺎر اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﺎت و ﻋﺼﯿﺎنھﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
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اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ رﺳﯿﺪ و دھﺸﺖ و وﺣﺸﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ و در ﺑﺎره
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪھﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .رأی ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ از آﻧﺎن ﺑﻮد
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دادن زﮐﺎت ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت
ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺪای واﺣﺪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اوﺳﺖ ،از در ﺟﻨﮓ درآﻣﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ آﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﻌﺪاد دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﻓﺰوﻧﯽ ﻧﮕﯿﺮد ﭼﻮن
ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج وﻋﺪه ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽداد ﺑﻪ آﻧﺎن وﻋﺪه ﭘﯿﺮوزی ﻧﺪاده ﺑﻮد،
و ﭘﺲ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺑﺮ ھﯿﭽﮑﺪام از آﻧﺎن وﺣﯽ ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
اﻣﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮس اﺻﺮار در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ از دادن زﮐﺎت ﺧﻮدداری ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻨﮓھﺎی رده ﯾﮏ ﺳﺎل و
اﻧﺪی دوام ﯾﺎﻓﺖ.
ﺟﻨﮓھﺎی رده ﺟﻨﮓھﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آنھﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ از ﺳﭙﺎه ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﭼﻨﺪ
ﺻﺪ ﻧﻔﺮ از دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﺟﻨﮓھﺎ ﭼﻨﺪان ﻣﮫﻢ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ دهھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ از ھﺮ ﻃﺮف در آنھﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺻﺪھﺎ ﺑﻠﮑﻪ ھﺰاران ﻧﻔﺮ
از دو ﻃﺮف ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ اﺛﺮ ﻗﺎﻃﻊ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم دارﻧﺪ.
اﮔﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮس از رأی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮد اﺿﻄﺮاب
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮب را در ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآﻣﺪ.
اﮔﺮ ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮس در اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ ﭘﯿﺮوز ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺦ و
ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺑﻮد و در ھﺮدو ﺣﺎل ﻣﺠﺮای ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮫﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد.
از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻏﻠﻮ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﺟﻨﮓھﺎی
رده و ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی در آنھﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮫﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﺮﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮی ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد و ﮔﻮﯾﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای آﻓﺮﯾﺪن ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻠﻖ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ.
اﮔﯿﺮ ﭘﯿﺮوزی اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺟﻨﮓھﺎی رده ﻧﺒﻮده ﺟﻨﮓھﺎی ﻋﺮاق و ﺷﺎم آﻏﺎز ﻧﻤﯽﺷﺪ و
ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﯾﺮان و روم را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ وﯾﺮاﻧﻪھﺎی
آنھﺎ اﻣﭙﺮاﻃﻮری درﺧﺸﺎن اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻨﺎ ﻧﮫﻨﺪ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن دو ﺗﻤﺪن در
ﺟﮫﺎن ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺟﻨﮓھﺎی رده و ﺷﮫﺎدت ﮐﺜﯿﺮی از ﺻﺤﺎﺑﻪ رﺳﻮل ش در راه ﭘﯿﺮوزی در آن
ﺟﻨﮓھﺎ ﻧﺒﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻤﺮ در ﻣﻮرد ﺟﻤﻊآوری ﻗﺮآن ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽآورد و اﺑﻮﺑﮑﺮ را
ﺑﺪان ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
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و اﯾﻦ ﺟﻤﻊآوری ﻗﺮآن ھﻤﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖﮐﺮدن ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن
ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻀﺮ در ﻋﮫﺪ ﻋﺜﻤﺎنس ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺎس ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﻤﻪ
ﺣﻖ و ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻮاری ﺑﺮای ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را در ﺟﻨﮓھﺎی رده ﭘﯿﺮوز ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﯿﻢ آن ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ را در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﺮس ﺑﻌﺪ از او آن را ﺑﺮاﺳﺎس
ﺷﻮری ﻗﺮار دھﺪ ،ﺷﻮراﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎر آن از ﻋﺪل و رﺣﻤﺖ و ﭘﻮد آن از ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری و
ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺑﺰرگ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺖ ﻣﺎه ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮد ﺗﮑﻮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺖ،
و ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎھﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﻮادث آن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪ ﻋﻤﺮ ﻧﺴﺒﺖ دھﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﮔﻤﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﮫﺮه ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻤﯽﺑﻮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﺎد آورﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ اﻧﻘﻼﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ ﺗﺤﻮل و ﺗﻄﻮر اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮده در ﻧﻈﯿﺮ
اﯾﻦ ﻗﻠﯿﻞ ﻣﺪت ﮐﻤﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺒﺎدی اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﺎت را ﮔﺮدن ﻧﮫﺎده و از
آنھﺎ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﮫﺮهھﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮔﺮ از آن اﻧﻘﻼب روﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻪ ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﻪ ﺳﻮی اﻣﭙﺮﻃﻮری
ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻓﮑﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ
ﻋﺮب ﺳﻌﯽ ﮐﺮد اوﺿﺎع را ﺑﻪ زﻣﺎن ﭘﯿﺶ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﺎﻟﻮده اﺳﻼم ﻧﺒﺮد
ﻧﻤﻮده و در ﺻﺪد اﻃﻔﺄ ﻓﺮوغ آن ﺑﺮآﯾﺪ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺮب در
اﯾﻦ زﻣﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم در ھﺮ زﻣﺎن و در ھﺮﺟﺎ داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﺎدت ﻣﺮدم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎدی ھﺪاﯾﺖ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﺮ آﻧﺎن ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ و ﺑﻪ اﮐﺮاه آن را
ََۡ َ
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺠﺎل ﻧﻤﯽدھﺪ و ﻧﻮر ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺳﺎزد﴿ ،و���
َّ ُ َّ ٓ َ ُ َّ ُ َ َ َ ۡ َ
َ
ورهُۥ َول ۡو ك ِرهَ ٱل�ٰفِ ُرون ] ﴾٣٢اﻟﺘﻮ ﺑﺔ» .[٣٢ :و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ
ٱ� إِ� أن يتِم ن
ﻧﻮرش را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﺎﻓﺮان ﻧﺎﺧﻮش دارﻧﺪ«.
ارﺗﺒﺎط ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ و ﻫﻨﮕﺎم دوﺳﺘﯽ:

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت آﻏﺎز ﻋﺼﺮ ﺧﻮد روﺑﺮو ﺷﻮد و در ﺑﺮاﺑﺮ آنھﺎ
ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﻤﻮده ﺑﺮ آنھﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼم و ﻓﺘﻮﺣﺎت آن
را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ؟

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
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ﺑﺪون ﺷﮏ ﺻﻔﺎت و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ذاﺗﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ در اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی اﺛﺮ ﺑﺎرزی داﺷﺖ .ﺑﺪﯾﮫﯽ
اﺳﺖ ﺻﻔﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ در رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻤﯽﺑﻮد اﮔﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﯿﺴﺖ
ً
ﺳﺎل ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺣﻀﺮت را ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻟﺬا ھﻤﻪ ﻣﺆرﺧﯿﻦ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ او ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ج ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﮐﺪ دارد .او در زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ
ﻣﺤﻤﺪج از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ دﯾﻦ و اﯾﻤﺎن ﺗﺠﺮع ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﻘﺎﺻﺪ و اﻏﺮاض دﯾﻦ را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ و ﺧﻄﺎ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ در آن راه ﻧﯿﺎﺑﺪ .از آﻧﭽﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻟﮫﺎم ﻣﺤﻤﺪ درﯾﺎﻓﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮ آن
ﻏﻠﺒﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ رﺿﺎی ﺧﺪا ﻧﺨﻮاھﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺣﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ .اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺧﯿﻠﯽھﺎ در اﻋﺼﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درک ﮐﺮدﻧﺪ
ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﺧﺮد ﺧﻮد ﺑﺪان راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﻃﺮﯾﻖ دل و ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﺑﺪان راه
ﯾﺎﻓﺖ و آن را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد در رﺳﻮل ﺧﺪا و ﺟﻨﮓھﺎی رده ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ً
ً
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و در ﮐﺸﺘﻦ آﻧﺎن ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻨﻔﺮدا ﺑﻪ ﺟﻨﮓ آنھﺎ ﺑﺮود
ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮد .ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮد ﻣﺤﻤﺪ ج ﯾﮑﻪ و ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﮑﻪ
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﺪا دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد و ھﻤﻪ اھﻞ ﻣﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ او را از راه ﺣﻖ ﺑﺎز ﺑﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺳﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد راه
ﻧﻤﯽداد و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا اﮔﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را در دﺳﺖ راﺳﺖ و ﻣﺎه را در دﺳﺖ
ﭼﭙﻢ ﻗﺮار دھﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را دﻧﺒﺎل ﻧﮑﻨﻢ ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد.
اﺛﺮ ﭘﯿﺮوی اﺑﻮﺑﮑﺮس از ﻣﺤﻤﺪ ج در ﻋﻈﻤﺖ روح و اﯾﻤﺎﻧﺶ:

ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ را ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﮐﻪ ﮐﻔﺎر ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ ،دﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﺣﻤﺮاء
اﻷﺳﺪ ﺳﻪ روز ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده و در ﻃﻮل ﺷﺐ آﺗﺶ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﯾﺶ ﺗﺮﺳﯿﺪه و ﺑﻪ
ﻣﮑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ اﻗﺪام روﺣﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج را دﯾﺪه ﺑﻮد در ﺻﺒﺢ روز ﺣﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺎن
ﻋﺪه ﮐﻤﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻗﺸﻮن اﺳﻼم را ﮐﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺪا درﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺠﺎ ﻣﯽروﯾﺪ ای ﻣﺮد! ﺑﻪ ﮐﺠﺎ! و اﯾﻦ ﻣﺮدم را ﺗﺮس ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ج را درک ﮐﺮده و ﺻﺪای ﻋﺒﺎس را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻧﺼﺎر ﭘﯿﺮوز
و ای ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ درﺧﺖ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ زﻧﺪه اﺳﺖ ،از ھﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺪای
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ﻟﺒﯿﮏ ﻟﺒﯿﮏ ﺳﺮ دادﻧﺪ و دﻻوراﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﮐﺪام ﭘﯿﺮوی ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺮوی اﺑﻮﺑﮑﺮس از ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﻟﮫﺎم ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن
ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺳﺎﺣﺖ ﺿﻤﯿﺮ
ﺧﻮد را از ﺷﺎﺋﺒﻪ اﻏﺮاض ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺒﺮا داﺷﺘﻪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ.
ﭼﻪ ھﺮﮐﺴﯽ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻤﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄﺳﯽ و ﭘﯿﺮوی از رﺳﻮل ﺧﺪا او را
ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺟﻮدی ﻣﺼﻤﻢ و ﺗﺴﻠﯿﻢﻧﺸﺪﻧﯽ و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ درﻣﯽآورد .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی روﺣﯿﻪ ﻻﯾﺰال
و ﺷﮑﺴﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺿﻌﻒ و دودﻟﯽ در آن راه ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ھﯿﭻ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﻧﯿﺮوی روﺣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻤﺎن:

اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی از روﺣﯿﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﻨﮓھﺎی رده
ﺷﺪ و ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻣﺴﻤﺎﻧﺎن ،آن ﺗﻌﺼﺐ و ﺣﻤﯿﺖ را ﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ھﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﺟﺰ ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﺷﮫﺎدت در راه ﺣﻖ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﭼﻨﺎن
آﺳﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ.
ﺗﻮ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﺣﺎﻻت را ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﺎﯾﺮ آنھﺎ ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎزﺧﻮاھﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ،
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوزی را ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج وﻋﺪه داده ﺑﻮد و او را ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد ﯾﺎری
ﻣﯽﮐﺮد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪهھﺎﯾﺶ ﺑﻮد از ﻃﺮﯾﻖ وﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج اﺑﻼغ
ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ در زﻣﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮس دﯾﮕﺮ وﺣﯽ در ﮐﺎر ﻧﺒﻮد و ﻓﻘﻂ اﯾﻤﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد و
ﺗﺄﺳﯽ ﺑﻪ رﺳﻮل و ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ اﯾﻤﺎن ﻋﺮب را در راه ﺗﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ
ﺣﯿﺎت دﻧﯿﻮی ﻧﺎﯾﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﺷﮫﺎدت در راه اﯾﻦ اﯾﻤﺎن رﻣﺰ ﻗﺪرت و ﭘﯿﺮوزی و ﺗﺮﻗﯽ
ﻣﻌﻨﻮی و اﺧﻼﻗﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺣﯽ را اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﻣﺤﻤﺪ ج اﻟﮫﺎم ﮔﺮﻓﺖ
و ﮐﺎرھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻋﮫﺪ ﺧﻼﻓﺖ او آن را ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﭼﻨﺎن آن را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ
ﮐﻪ آن را ﻟﻤﺲ ﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﺎدی آن را ﺑﺎ ﺣﻮاس ﺧﻮد درک ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ اﯾﻦ
روﺣﯿﻪ را در ﺟﻨﮓھﺎی رده و ﻧﯿﺰ ﺟﻨﮓھﺎی ﻋﺮاق و ﺷﺎم اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﯾﻤﺎن ﻧﺒﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻤﯽ ﻋﺪه ھﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻼﻓﺖ
اﺑﻮﺑﮑﺮ آن ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرگ اﻧﺠﺎم داده و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﻈﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ
را ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪ.

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
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ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻌﺪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺣﯽ:

اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯽ ﺑﻪ رﺳﻮل در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺣﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻌﯿﺪاﻷﺛﺮ
در ﺣﯿﺎت ﻣﻠﺖھﺎ را اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ھﺮ اﻣﺘﯽ در ﭘﺮﺗﻮ اراده ﺧﻮد ﻋﺰﯾﺰ
ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دارد ﮐﻪ در
ﺟﮫﺎن اﯾﻔﺎء ﮐﻨﺪ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن رﺳﺎﻟﺖ ﮔﻮش ﻓﺮا دھﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻠﺘﯽ ھﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﺳﺮ
راھﺶ ﻇﺎھﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و ھﯿﭻ ﻧﯿﺮوﯾﯽ او را از اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺘﺶ ﺑﺎزﻧﻤﯽدارد .ﺑﻪ
ھﻢآﻣﯿﺨﺘﮕﯽ اﯾﻦ دو ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ھﺮ ﻋﺼﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺮوزی ﻣﻠﺖھﺎﯾﯽ
ﺑﻮده ﮐﻪ از اﯾﻦ دو ﻧﯿﺮو ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺷﺎﻟﻮدهای ﺑﻮده ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی رﺳﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ً
ﻣﻠﺖھﺎ ﺧﻮاھﺎن آن ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ روال و ﻣﻨﻮال ﺟﺎری ﺑﻮده ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ دﻋﻮت ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻇﻠﻢ و ﮐﻮﺷﺶ در راه ﻋﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺛﻤﺮهاش
ﻣﺴﺎوات درﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻣﭙﺮاﻃﻮریھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ آﻣﺎل ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻣﭙﺮاﻃﻮریھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺤﺮاف
از اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺴﺎوات از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ و دﺷﻤﻨﺎن آﻧﺎن اﻧﺤﺮاف آﻧﺎن را از ﺟﺎده
ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺟﻨﮓ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎور ﮐﻪ اﺳﻼم دﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ:

ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﺎر و ﭘﻮد اﺳﻼم اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ،آن را درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻤﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن آن را از روی ﻋﻘﻞ درک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺎن و ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ آن را در
اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻣﺨﺼﻮﺻﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از اراده ﻣﺎ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮس اﯾﻦ ﻣﺴﺎوات را درک ﮐﺮد و ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن
آورد از روی ﯾﻘﯿﻦ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ھﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺟﺮای آن ﮐﺮد و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎوات را
ﻗﺮنھﺎ در ﻣﯿﺎن ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ اﻟﮫﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺷﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم در ذات ﺧﻮد دﯾﻦ ﻣﺴﺎوات و ﺑﺮاﺑﺮی
در ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻓﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ و دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻣﺨﺘﺺ ھﯿﭻ ﻗﻮم
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ج در زﻣﺎن ﺣﯿﺎﺗﺶ ﻋﺪهای از ﻏﻼﻣﺎن آزادﺷﺪه را ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﺗﺮﻗﯽ
رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻣﻌﺪودی از ﻏﯿﺮ ﻋﺮب را ﺑﺮ ﻋﺮب ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ داد .ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽس از ﺧﺎﺻﺎن
و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻮد ،زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖس ﺑﻨﺪه ﺧﺪﯾﺠﻪل ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج
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ﺑﺨﺸﯿﺪ و رﺳﻮل ج او را آزاد ﮐﺮده و ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ و در ﺟﻨﮓ ﻣﺆﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﺷﺪ و ﻗﺒﻞ از آن ﻧﯿﺰ ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕﺮی را ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﺮد و اﺳﺎﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪ
زﯾﺪب ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻗﺒﻞ از ﻣﺮض ﻣﻮﺗﺶ او را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻗﺸﻮﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺟﻠﻪ
ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮب ﺟﺰو آن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺎزان
ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﻤﻦ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد ،ﻣﺮدم از ﻧﻈﺮ ﻋﺮوﺑﺖ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮدن و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﻣﮑﺎﻧﺖ ﻗﺒﺎﯾﻞﺷﺎن در ﻧﻈﺮ او ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻔﺎوت و اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻤﺎل
آﻧﺎن ﺑﻮد .در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﺮد ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﻗﺮار
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻤﺎن و ﻓﺪاﮐﺎری در راه ﻣﺤﻤﺪ آﻧﺎن را در ﺻﻒ اول ﻗﺮار داده ﺑﻮد و اﯾﻦ
َّ
روش ﻣﺤﻤﺪ ج روﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﺑﺪان اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ﴿ ،إِن
َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َّ َ ۡ َ ٰ ُ
ۡ
أ�رم�م عِند ٱ�ِ ��قٮ� ۚم﴾ ]اﻟﺤﺠﺮات .[١٣ :ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
درﺟﻪ ﺗﻘﻮی داﻧﺴﺘﻪ و ﭘﺎداش آﻧﺎن را در ﮔﺮو اﻋﻤﺎلﺷﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻧﺎﭼﺎر اﯾﻦ روش
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﺷﺪت ﮐﺒﺮ و ﻏﺮور ﺗﻔﺎﺧﺮ ﺑﻪ ﻋﺮبﺑﻮدن را ﺗﺨﻔﯿﻒ داد ،اﮔﺮﭼﻪ ﻋﺮب ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ را از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺗﻔﺎﺧﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آن را دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر اﺑﻮﺑﮑﺮس اﯾﻦ ﻣﺴﺎوات و ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم را روش ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎوات ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻮای روم و ﭘﺎرس در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺎورده
ﻣﻨﮫﺰم ﺷﺪﻧﺪ.
اﺳﻼم در ذات ﺧﻮد اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﺖ:

اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺎ اﻟﮫﺎم ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم در ذات ﺧﻮد اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﺖ و دﻋﻮت ﺑﻪ
اﺳﻼم ﻣﺨﺘﺺ ﻋﺮب ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن از ﺷﺮق ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻏﺮب و از ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و اﻣﺮای ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮد
ﻧﻮﺷﺖ و آﻧﺎن را ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم دﻋﻮت ﮐﺮد و ھﺮﮐﺲ اﯾﻦ دﯾﻦ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزد .رﺳﻮل ﺧﺪا دﻋﻮت
ﺑﻪ اﺳﻼم را در ﻣﯿﺎن ھﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف رﻧﮓ و ﭘﻮﺳﺖ و ﻧﮋاد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﻔﺎء او اﯾﻦ دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم را در ھﻤﻪ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزﻧﺪ و در راه
آزادی آن دﻋﻮت ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ زور وادار ﺑﻪ ﻗﺒﻮل اﯾﻦ دﯾﻦ ﻧﺴﺎزﻧﺪ و از ﮐﺴﯽ
ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را از راه ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎزدارد .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﮫﺎن را
ﻣﯿﺪان دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم ﺳﺎزﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ راه دﭼﺎر ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﭼﻪ اﮔﺮ در راه
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دﻋﻮت ﺑﻪ ﺣﻖ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺎداش آﻧﺎن در ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎدی ﮐﻪ دﻋﻮت
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ آن ﻗﺮار داﺷﺖ و آﻧﭽﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻧﮫﺎﯾﺖ آن را درک ﮐﺮد ،زﯾﺮا از ﺑﺮﮐﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ
رﺳﻮل ﺧﺪا و ﺳﯿﺮاﺑﯽ از ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ او ﺑﻪ اﯾﻦ ادراک و اﻟﮫﺎم ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮ او آﺳﺎن ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺮ آنھﺎ ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﻣﺒﺎدی ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ
اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در اﻗﺼﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﮔﺴﺘﺮده ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﻪ
زﯾﺮ ﻟﻮای اﺳﻼم درآورد .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻣﻠﺖھﺎ دﺳﺘﻪھﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺗﻤﺪن را در
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآوردﻧﺪ و ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻣﻠﺖھﺎ را ﭘﯿﺮی درﯾﺎﻓﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر از
ﻣﻠﺖھﺎ و اﻣﭙﺮاﻃﻮریھﺎ را ﭘﯿﺮی درﯾﺎﻓﺖ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻧﺎﺑﻮدی ﻓﺮا رﺳﯿﺪ
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻓﺮاد را ﻣﺮگ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺮی ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ ﻧﺎﺑﻮدی دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺻﻮل ذاﺗﯽ
ﺗﺒﺎھﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺮی و ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ آﻧﺎن ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎدی را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺿﺪ آن را
اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﺎم و ﻋﻈﻤﺖ و ﺳﻘﻮﻃﺶ و اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺑﺪون ﺗﻌﺼﺐ ،ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽای
ﮐﻪ ﺣﻮادث و اﺳﺒﺎب ﺣﺪوث آنھﺎ را ﻃﻮری ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮد .در
ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻤﺎل و ﺣﯿﺎت ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق دﻧﯿﺎ ﮐﻪ آرزوھﺎی ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺷﮫﻮات ﻣﺎ را از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ از
آن اﯾﻦ ﮐﻤﺎل را اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﺑﺎزﻣﯽدارد.
ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺮی و ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﻪ اﻧﮑﺎر اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻠﺖھﺎی
ً
اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺤﻘﻘﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻋﺮب و ﻋﺠﻢ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ و درھﺎی ﺳﻘﻮط و اﻧﺤﻼل را ﺑﻪ
روی اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﮔﺸﻮد.
ﻣﺴﺮت ﻣﻦ از ﺗﺎرﯾﺦ و ﺷﺮح اﺣﻮال اﺑﻮﺑﮑﺮس:

ً
ً
اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﻤﺎﻻ و ﯾﺎ ﺗﻔﺼﯿﻼ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺷﺎره ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﻮد .اﯾﻨﮏ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺼﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺰرگ اﺛﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪام ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺼﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و
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آﻧﭽﻪ را درﯾﺎﺑﻢ و در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﺴﺮت ﺧﺎﻃﺮم ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
آرزوﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺿﻤﯿﺮ ﺧﻮد را از ﺣﻘﯿﻘﺖ دوﺳﺘﯽ ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
و ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ و دﻗﯿﻖ آن را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ در آن
ﺗﺼﻮﯾﺮ آﺛﺎری از ﺣﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﻨﺪد ،زﯾﺮا
ﻣﻦ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪام ﺑﺴﯿﺎر از ﮐﻤﺎل ﺑﻪ دور اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻠﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮد ﺑﻪ آن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ.
ﻣﺴﺮت ﻣﻦ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻨﯽ از ﻋﮫﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﯾﺎدﮔﺎر و
دوﺳﺘﯽ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﻣﺤﻤﺪ ج در ذھﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .آرزوی ﻣﻦ ﮐﻤﯽ ﻏﻠﻮآﻣﯿﺰ
اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد روزﮔﺎر اﺑﻮﺑﮑﺮ ،دارای ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن آن را از ﺧﻼل
آﻧﭽﻪ در ﺑﺎرهاش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن ﺗﺼﻮﯾﺮ را در ﮐﻤﺎل روﺷﻨﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻌﯽ آن ﻋﺼﺮ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ و ﺗﻌﻤﻖ ﻧﺴﻞھﺎ دارد ﮐﻪ از ھﺮ ﺟﮫﺖ ﻣﻮرد
ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﭼﻪ در ﺑﺎره اﺑﻮﺑﮑﺮس و روزﮔﺎر او ،ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺳﻌﯽ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ،ﻋﺼﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻣﺤﺘﺎج ﮐﻮﺷﺶھﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺸﻮﺑﻨﺪ.
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮس اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶھﺎی ﺗﺎزهای دارد ﮐﻪ در آنھﺎ ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺑﯿﻦ ﻋﺼﺮی ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ در آن زﯾﺴﺘﻪ و ﻣﻠﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ اﯾﻦ
ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﻣﺒﺬول ﺧﻮاھﺪ ﺷﻮد و ﺑﻪ
روﺷﻦﮐﺮدن ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و روزﮔﺎر ﺻﺪﯾﻖ
ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺘﺒﻊ دارد .ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ از
ﻋﮫﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺷﺎﺋﺒﻪ اﺿﻄﺮاب و ﺗﺸﻮﯾﺶ در آنھﺎ ﺗﺘﺒﻊ ﺣﻮادث را ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﺑﻪ ﻋﻼوه اﮐﺜﺮ اﯾﻦ رواﯾﺎت از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دور ﺷﺪه و ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺮاﻓﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ او را در ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ و
ﺗﻨﻘﯿﺢ ﺣﻮادث ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺎھﯽ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﻪ ﺣﻮادﺛﯽ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را
دﭼﺎر ﺣﯿﺮت ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﭼﺎرهای ﻧﺪارد ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ را ﺑﺎ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻋﺬر ﻣﺆرﺧﯿﻦ در ﻣﻮد ﻣﺸﻮبﺑﻮدن رواﯾﺎت:

ﻣﻦ ﻋﺬر ﻣﺆرﺧﯿﻦ ﭘﯿﺸﯿﻦ را در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ رواﯾﺎتﺷﺎن دارای ﺷﺎﺋﺒﻪ اﺿﻄﺮاب و
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ﺗﺸﻮﯾﺶ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ،ﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﻪ
ﻋﮫﺪه داﺷﺖ دوره ﺧﺎﺗﻤﺖ وﺣﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻢ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را در راه
ﺗﺄﯾﯿﺪ دﻋﻮت ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم و اﺣﮑﺎم ﻣﺤﻤﺪ ج ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،در راه ﺧﺪا ﺟﮫﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﺳﺨﺘﯽھﺎ را
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮد را در راه ﺧﺪا اﯾﺜﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﮫﺎدﺷﺎن ﭘﺎداﺷﯽ
ﺟﺰ رﺿﺎﯾﺖ ﺣﻖ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ھﯿﭻ روزی از اﯾﺎم زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن در آﺳﻮدﮔﯽ ﺧﯿﺎل و
آراﻣﺶ ﻧﮕﺬﺷﺖ و ھﯿﭽﯿﮏ از آﻧﺎن در ﺑﺎره دﯾﺮوزش ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،زﯾﺮا ﻓﺮداﯾﺶ از او
اﻧﺘﻈﺎری ﺑﯿﺶ از دﯾﺮوزش داﺷﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺴﯽ ﻓﺮاﻏﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﺣﻮادث
اﯾﻦ ﻋﮫﺪ را ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﺸﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم اﺧﺒﺎر آن ﻋﺼﺮ را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان
ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ اﺧﺒﺎر آن ﻋﺼﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺒﺎر زﻣﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺲ و
اﺟﻼل ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺖ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن اﺧﺒﺎر را ﺗﻘﺪﯾﺲ و ﺗﺠﻠﯿﻞ
ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﭘﯽرﯾﺰی ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼم ﺑﻮدﻧﺪ،
اﻣﭙﺮاﻃﻮریای ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ داﻣﻨﻪ وﺳﻌﺘﺶ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺆرخ اﯾﻦ
دوره ﺑﺎﯾﺪ رواﯾﺎت را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و زﯾﺮ و رو ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺣﻘﺎﯾﻖ را از ﺧﻼل آنھﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط
ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆرﺧﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺮج دادهاﻧﺪ و ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻻزم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻋﺼﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺷﻨﯽ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ
در اﻧﺴﺎن اﻋﺠﺎب ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد.
ﺷﻮاﻫﺪ اﺿﻄﺮاب در ﻣﺮاﺟﻊ:

و ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را از آنھﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻓﺼﻮل آنھﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯽ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان دﻗﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ،ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻋﻤﺪهای ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﻃﺒﺮی و اﺑﻦ
اﻷﺛﯿﺮ و ﺑﻼذری اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻄﯿﺮ ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن در ﻋﮫﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ را آراﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺰا داده اﺳﺖ ،اﯾﻨﺎن
ﺑﻪ ﺟﻨﮓھﺎی رده و ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق و ﺷﺎم اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﺑﺎره ﻓﺘﺢ ﺷﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ آنھﺎ
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎﺳﺖ و رواﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺑﺎره اﻣﺮی در ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺎھﺪه
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ دال ﺑﺮ ﺗﺸﻮﯾﺶ و اﺿﻄﺮاب ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺖ و آدم ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﺪام رواﯾﺖ را ﻗﺒﻮل
و ﮐﺪام را رد ﮐﻨﺪ.
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ﺗﻌﺬر ﭘﯿﺎﭘﯽآﻣﺪن ﺣﻮادث از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ:

اﺧﺘﻼف در ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﺣﻮادث از اﺧﺘﻼف در ﺗﺼﻮﯾﺮ آنھﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻃﺒﺮی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻨﮓھﺎی رده در ﺳﻨﻪ  ۱۱ھﺠﺮی روی داده و ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق در ﺳﻨﻪ  ۱۲ھﺠﺮی
و ﻓﺘﺢ ﺷﺎم در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺟﻨﮓ ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی و ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق
ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓھﺎی رده و ﻓﺘﺢ ﺷﺎم ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓھﺎی ﻋﺮاق ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﮑﻦ
ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ در ﺗﻮاﻟﯽ و ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺣﻮادث آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق در ﺣﺎﻟﯽ آﻏﺎز
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﻨﮓھﺎی رده ھﻨﻮز ﭘﺎﯾﺎن ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻓﺘﺢ ﺷﺎم در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓھﺎی رده
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ در ﻋﺮاق ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ و آراﻣﺶ ﺑﻮده و
در اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻨﮓھﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﺣﯿﺮت و ﺗﺤﯿﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺣﻮادث ﺑﺎ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آنھﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ
از رواﯾﺎت ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﻤﺎء و ﺗﺸﺎﺑﻪ
اﺳﻤﺎء آنھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﯿﺮت ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽﮔﺮدد .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪھﺎی
ادرﯾﺴﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ رﺳﻢ ﮐﺮده و آنھﺎ را ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻘﺸﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﺳﻢ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده
و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻣﺎﮐﻦ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آنھﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ آﺳﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ،
ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺎ در ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﻌﻀﯽ رواﯾﺎت ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺆرﺧﯿﻦ
ً
ﻋﮫﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻏﯿﺮه از ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن از
ﻗﺒﻮل ﺗﺼﺪی اﯾﻦ اﻣﻮر ﺳﺮ ﺑﺎز زده و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺷﺎرﺗﯽ در ﺑﺎره ﻋﮫﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺳﺨﻦ راﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻈﻤﺖ و ﺷﮑﻮه اﯾﻦ ﻋﮫﺪ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد و اﺛﺮ ﮐﺎﻣﻞ اﺑﻮﺑﮑﺮ را در ﺗﺄﺳﯿﺲ
اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس روح ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﻮد در ﻣﺮاﺟﻊ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ او اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ از اﺑﻮﺑﮑﺮ در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺘﺶ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ
از ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﺷﺎم ﺷﺪه و در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻟﺪ از ﻋﺮاق ﺑﻪ
ً
آﻧﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه و ﻣﺘﻔﻘﺎ دﻣﺸﻖ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮده و ﺑﺎ دﻻوری ﺧﻮد ﻧﯿﺮوی ﻣﻌﻨﻮی روم را
درھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪهاﻧﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺟﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی
ﻧﻤﯽﭘﺮدازد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺎی ﻓﺎﺣﺶ و ﺗﺼﻮر ﻧﺎﺻﻮاﺑﯽ اﺳﺖ ،ھﺮﭼﻪ در ﻋﺼﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ً
ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ ،اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻣﻨﺸﺄ و روح آن ﺗﺮﻗﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻮد ،ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

٢١

ﺟﻨﮓھﺎی رده ﺑﯿﻦ او و ﻋﻤﺮ و دﯾﮕﺮان ﮔﺬﺷﺖ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ و اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ آنھﺎ ﺧﻮاھﻢ رﻓﺖ وﻟﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ،ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺼﻮل اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی ﻣﺜﻨﯽ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎد و اوﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﻋﺮب ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﺷﺎم دﻋﻮت ﮐﺮد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و
ﯾﺎراﻧﺶش در ﺷﺎم دﭼﺎر ﺗﻮﻗﻒ ﺷﺪﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪس ﯾﺎری داد .در
ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﺟﮫﺎﻧﮕﺸﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻏﻨﺎﯾﻢ را ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و ﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎ و اﻃﺮاف ﮔﻤﺎﺷﺖ و در ﮐﺎرﺷﺎن ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﻮر دوﻟﺘﯽ و دﯾﻨﯽ او را از ﮐﺎرھﺎی ﺷﺨﺼﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ
ﮐﻠﯽ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺤﺾ ﺑﻪ اﻣﻮر دوﻟﺘﯽ و اﻧﻘﻄﺎع از اﻣﻮر ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺒﺐ
ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان در ﺳﺎلھﺎی زﯾﺎد اﻧﺠﺎم
ﻧﺪادﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺆرﺧﯿﻦ در ﺑﺎره ﻋﮫﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺷﺨﺼﯿﺖ او و اﺛﺮ او در
ﺑﺮﭘﺎداﺷﺘﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼم ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ را ادا ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ اﺷﺎراﺗﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺧﯿﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﯿﺴﺖﺳﺎﻟﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ج و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺶ
از ﻃﺮف رﺳﻮل ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا دوﺳﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﯽﺷﮏ او اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻮد« ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺳﺖ و از
آﻧﭽﻪ در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺘﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و واﻻﺗﺮ اﺳﺖ .ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻌﺮف ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارزش ﺷﺨﺼﯿﺖ اوﺳﺖ .ﺧﻼﻓﺖ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﻠﻘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮ اﻓﺘﺨﺎر را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده و واﺳﻄﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﺟﻼل و
ﺷﮑﻮه اﯾﻦ ﻗﮫﺮﻣﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ.
آﺛﺎر او در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﮐﻤﺘﺮ از آﺛﺎر او در زﻣﺎن رﺳﻮل ج ﻧﺒﻮد:

ﺷﮑﻮه ﮐﺎر اﺑﻮﺑﮑﺮس در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﮐﻤﺘﺮ از زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ رﺳﻮل ﻧﺒﻮد .او در زﻣﺎن
رﺳﻮل در ﻗﺮآن از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ» ،ﺛﺎﻧﯽ اﺛﻨﯿﻦ« ﺧﻄﺎب ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻔﺮ اول آن دو ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮای رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻗﺮآن را ﺑﻪ او وﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻇﯿﻔﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ج اﯾﻔﺎ ﮐﺮد وﻇﯿﻔﻪ ﮔﺮان ﻓﺮد ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ذرهای در
اﯾﻤﺎﻧﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺗﺰﻟﺰل اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪ .وﻇﯿﻔﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﭘﺲ از وﻓﺎت ﻣﺤﻤﺪج
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،در آن وﻇﯿﻔﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺪو ﻣﺸﻮرت
ﺑﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﺒﻮﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ رﺳﻮل
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ﺧﺪا ﺑﺎ او و دﯾﮕﺮان ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﺮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺘﺮگ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و اﻣﺎﻧﺖ و
ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﭘﺎداش ﻧﯿﮏ دھﺪ!
اﮔﺮ ﺻﺪاﻗﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ رﺳﻮل از ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻈﺎھﺮ ﻋﻈﻤﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻮار اﯾﻤﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺗﺠﺮد اﺑﻮﺑﮑﺮ از اﻣﻮر ﺷﺨﺼﯽ در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ
ﺑﺮای دﻓﺎع از دﯾﻦ ﺧﺪا و ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ از آن ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ
ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﻧﺪارد.
اﺛﺮ اﯾﻦ اﺿﻄﺮاب ﻣﺮاﺟﻊ در ﺧﻮد ﻣﺆرﺧﯿﻦ:

اﺛﺮ اﯾﻦ اﺿﻄﺮاب در ﻣﺮاﺟﻊ و در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﺼﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ اول ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در
ﺑﺎره آن ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎد اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ اﺿﻄﺮاب در ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ
دﯾﺪه ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ در آﺛﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺆرﺧﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
از ﮐﺘﺐ آﻧﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ را اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻧﺪک
ﺗﻮﻗﻔﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪ ﻋﻤﺮ روی آورده و در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮد را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮب را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﯾﮑﯽ را ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﮫﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺮد ﮐﻪ ھﺮﯾﮏ ﺑﺪان
درﺟﻪ از ﻋﻈﻤﺖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ رﺟﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺪان
درﺟﻪ ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪه ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
ﻋﮫﺪ ﻋﻤﺮس ﺑﯽﺷﮏ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ادوار ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻋﮫﺪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼم
اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺖ ،ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ و ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم در ﻣﺼﺮ و روم و ﭘﺎرس ﺑﻪ اھﺘﺰاز
درآﻣﺪ ،اﻣﺎم اﯾﻦ ﻋﺼﺮ درﺧﺸﺎن ،ﻋﻤﺮس ﺑﺎ ھﻤﻪ ﻋﻈﻤﺘﺶ ﻣﺪﯾﻮن ﻋﮫﺪ ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺳﺖ و
ﻣﺘﻤﻢ آن ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوره ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﻮن ﻋﺼﺮ ﻣﺤﻤﺪ ج و ﻣﺘﻤﻢ آن ﺑﻮد.
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ و ﻣﺆرﺧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ:

ً
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﺘﺒﻌﺎت و ﮐﺘﺒﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در ﺑﺎره ﻋﮫﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻗﺖ و
اﻧﺼﺎف ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ و وﻇﯿﻔﻪ دارم ﮐﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
اﻣﺮ دﻗﺖ و اﻧﺼﺎف ﺑﻪ ﺧﺮج دادهاﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺎﻃﻔﻪ دﯾﻨﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
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اﻻب ﻣﺎرﯾﻨﯽ در ﻗﺮن  ۱۸ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﺑﺎره ﺧﻠﻔﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﮐﺮد و ﮐﻮﺳﺎن دﺑﺮﺳﻔﺎل

در ﻗﺮن  ۱۹ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﺑﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺮب( ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد و )ﺳﺮ
وﯾﻠﯿﺎم ﻣﯿﻮر( در ﺳﺎل  ۱۸۸۲ﮐﺘﺎب )اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻷوﻟﯽ( را ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورد .در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﺗﺎ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی و دﯾﮕﺮان در
ﺻﺪد روﺷﻦﮐﺮدن ﺣﻘﺎﯾﻖ و وﻗﺎﯾﻊ اﻋﺼﺎر اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎدآوری ﮐﺮدم وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻣﺆرﺧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻋﺮب را از ﻟﺤﺎظ دﻗﺖ و اﻧﺼﺎﻓﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺼﺮ ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺎﯾﻢ.
ﺳﯿﺪ رﻓﯿﻖ ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ ﻋﺼﺮ را در ﺧﻼل ﭼﻨﺪ دھﻪ اول در ﮐﺘﺎب )أﺷﮫﺮ ﻣﺸﺎھﯿﺮ
اﻹﺳﻼم( ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ درآورده و در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد از روش ﻣﺘﻘﺪﻣﺎن ﭘﯿﺮوی
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻮم )ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻀﺮیﺑﯿﮓ( در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ در ﺑﺎره ﻋﺼﺮ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ و ﺻﺮﯾﺤﯽ اﻋﻼم ﻣﯽدارﯾﻢ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ:
اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪی ،اﺑﻮﺑﮑﺮ و اراده ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ او ﻧﺒﻮد ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ
درﺧﺸﺎن ﺧﻮد ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد .اﯾﻦ اﻣﺮ در وﻗﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دﭼﺎر رﺧﻮت و
ﺗﻔﺮت ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ آﻧﺎن )ﻋﻤﺮس( از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻧﺒﻮد.
اﺳﺘﺎد )ﻋﻤﺮ اﺑﻮاﻟﻨﺼﺮ( ﺟﺰء اول ﮐﺘﺎب ﺧﻮد )ﺧﻠﻔﺎء ﻣﺤﻤﺪ( را ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﺼﺮ او
اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻧﯿﺰ )ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﻧﺠﺎر( و دﯾﮕﺮان از ﻣﺆرﺧﯿﻦ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻋﮫﺪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮی ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﻣﯿﺪ:

ﺣﺎل ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا در ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﻓﯿﻖ داده آﯾﺎ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﻣﺠﺎل ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ
آن را ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﺼﺮ ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﻠﯽ ش اداﻣﻪ دھﻢ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﺗﺘﺒﻊ ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺎﻃﺮم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ؟ ﺗﺎ ﺧﺪا ﭼﻪ
ﺧﻮاھﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺼﺮ ﻋﻤﺮس را ﻧﯿﺰ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ و
ﻋﻤﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪای اﺳﺖ ،اﻣﯿﺪوارم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺗﻮﻓﯿﻖ دھﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪا
اﯾﻤﺎن دارم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدهَ ﴿ :و َ� َ� ُقولَ َّن ل َِشا ْ ۡي ٍء إ ّ� فَاع ِٞل َ�ٰل َِك َغ ًدا  ٢٣إ َّ�ٓ أَن � َ َشا ٓ َء ٱ َّ ُ
�
ۚ
ِ
ِِ
َ ۡ ُ َّ َّ َ َ َ َ َ ُ ۡ َ َ ٰٓ َ َ ۡ َ َ ّ
وٱذكر ر�ك إِذا �سِيت وقل ع� أن �هدِي ِن ر ِ�﴾ ]اﻟﮑﻬﻒ» .[٢٤ -٢٣ :ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﻦ ﻓﺮدا
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ﻓﻼن ﮐﺎر را ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد ،ﻣﮕﺮ ﺑﮕﻮﯾﯽ اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ ،ﺧﺪاﯾﺖ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎور ھﺮوﻗﺖ ﮐﻪ او را

ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدی و ﺑﮕﻮ :ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ«.
و اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر را ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آﻧﮑﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در ﺣﯿﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺧﻼﻓﺖ او را ﺗﻮﻓﯿﻖ دھﺪ
ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﯽ آن ﻋﺼﺮ ﻧﺸﺎن دھﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽﺑﺮم .ﺧﺪا را ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم ﮐﻪ ﻣﺮا در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﻓﯿﻖ داد ،ھﺪاﯾﺖ از اوﺳﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ھﺮ
ﮐﺎری و ھﺮ اﻣﺮی ﺑﺪوﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ھﯿﮑﻞ

ﻓﺼﻞ اول:
اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺣﯿﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج
آﻏﺎز زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و ﮐﻤﯽ اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎره آن:

رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎره آﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ﺷﺨﺼﯿﺖ او را آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﯿﺰ ﺟﺰ اﺳﻤﯽ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺟﺮﮔﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
درآﻣﺪه در ﺣﯿﺎت ﭘﺪرش اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺪرش در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ او ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺆرﺧﯿﻦ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﻣﻨﺰﻟﺖ آن ﻗﺒﯿﻠﻪ در ﻣﯿﺎن ﻗﺮﯾﺶ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﻣﻮرد او
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص
را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﻌﺮف اﺧﻼق و ﺳﺮﺷﺖ آن اﺷﺨﺎص ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﮔﺎھﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ
و ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ وراﺛﺖ آن را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ روش ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ دﯾﮕﺮان در
ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺣﺪی ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮس از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺗﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺮه ﺑﻦ ﮐﻌﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻪ
ﻋﺜﻤﺎنس ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد .ﺑﺮای ھﺮﯾﮏ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﻘﯿﻢ ﻣﮑﻪ در ﻣﻨﺎﺻﺐ و درﺟﺎت ﻣﮑﻪ ﺷﻐﻞ
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ :ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف آب و ﻧﺎندادن ﺑﻪ واردﯾﻦ و ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺪار
ﭘﺮﭼﻢداری و ﺑﺮدهداری و ﻣﺴﺘﺸﺎری اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ
آن ﺑﻨﯽ ﻣﺨﺰوم اﺟﺪاد ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ
ھﺎﺷﻢ ﺟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ رھﺒﺮی ﺳﭙﺎه از ِ
آن ﺗﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزوان
وﻟﯿﺪس ﺑﻮده و دﯾﻪ و ﺧﻮﻧﺒﮫﺎ و ﺗﺎوانھﺎ از ِ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﻮی ﺷﺪ و رھﺒﺮی ﻗﺒﯿﻠﻪاش را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺮ دﯾﻪ و ﺧﻮﻧﺒﮫﺎ در ﻋﮫﺪ
ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﻪ او واﮔﺬار ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ھﺮﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﻗﺴﻤﺘﯽ از دﯾﻪای ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ
ﻣﯽﮐﺮد و از ﻗﺮﯾﺶ اﺳﺘﻔﺴﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻋﻤﻞ او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﻏﯿﺮ او اﯾﻦ ﮐﺎر
را ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺄﯾﯿﺪش ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
رواﯾﺎﺗﯽ در اﺷﻌﺎر ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺗﯿﻢ و ﻋﺰت اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ
آﻣﺪه اﺳﺖ ،آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺬر ﺑﻦ ﻣﺎء اﻟﺴﻤﺎء اﻣﺮواﻟﻘﯿﺲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﮑﻨﺪی را ﻃﻠﺐ ﮐﺮد و
ﻣﻌﻠﯽ ﺗﯿﻤﯽ او را زﻧﮫﺎر و ﭘﻨﺎه داد و اﻣﺮواﻟﻘﯿﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
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ﺑﻨــــــــﻮ ﺗــــــــﻴﻢ ،ﻣﺼــــــــﺎﺑﻴﺢ اﻟﻈــــــــﻼم

ﻗﻠﺐ اﻣﺮواﻟﻘﯿﺲ اﻗﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺗﯿﻢ ﭼﺮاغ ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ واﺳﻄﻪ
ﺑﻨﻮﺗﯿﻢ )ﻣﺼﺎﺑﯿﺢ اﻟﻈﻼم( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﭼﻮن در رواﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﻮﺗﯿﻢ ﺻﻔﺎﺗﯽ داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺒﺎﯾﻞ
داده ﺷﺪه ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺒﺎﯾﻞ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ
ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ رواﯾﺎت در ﻣﻮرد ﺑﻨﻮﺗﯿﻢ و ھﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﺻﻔﺎت ﺳﺨﺎوت و ﻣﺮداﻧﮕﯽ و
دﻟﯿﺮی و زﻧﮫﺎرداری و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺪانھﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﻢ و ﻟﻘﺐ و ﮐﻨﯿﻪاش:

ﻟﺬا ﻣﺆرﺧﺎن در ﺑﺎره ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﻗﺒﯿﻠﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺷﺘﺮاک ﺻﻔﺎت ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﺗﻮﻗﻒ روا ﻧﺪاﺷﺘﻪ و رواﯾﺎت ﺧﻮد را از ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺧﻮد و ﭘﺪر و ﻣﺎدرش آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از
ﺣﻮادث ﻣﮫﻢ دوران ﮐﻮدﮐﯽ او ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺟﻮاﻧﯽ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺪر ﮐﺎری ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻗﺤﺎﻓﻪ و اﺑﻮﻗﺤﺎﻓﻪ ﭘﺪرش اﺳﻤﺶ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﮐﻌﺐ و ﻣﺎدرش ام اﻟﺨﯿﺮ اﺳﻤﺶ ﺳﻠﻤﯽ ﺑﻨﺖ ﺻﺨﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ
١
ﮐﻌﺐ ﺑﻮده.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﻠﻤﺎنﺷﺪن ﻋﺒﺪاﻟﮑﻌﺒﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم آورده
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج او را ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺎم ﻧﮫﺎد و ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ او ﻋﺘﯿﻖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺎدرش ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪی
ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﻧﺬر ﮐﺮد اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد او را ﻋﺒﺪاﻟﮑﻌﺒﻪ ﻧﺎم ﮔﺬارده و ﺻﺪﻗﻪ
ﮐﻌﺒﻪ ﺳﺎزد ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﯽ رﺳﯿﺪ ،ﻋﺘﯿﻖ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا از
ﻣﺮگ رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻌﻀﯽ از رواﯾﺎت ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ،ﻋﺘﯿﻖ اﺳﻢ او ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﻟﻘﺐ او ﺑﻮده
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﻘﺐ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻔﯿﺪی رﻧﮕﺶ ﺑﺪو داده ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ،روزی
از ﻋﺎﯾﺸﻪ دﺧﺘﺮش ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﭼﺮا ﭘﺪرت ﻋﺘﯿﻖ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ؟ او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :روزی
رﺳﻮل ﺧﺪا در وی ﻧﻈﺮ ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﻧﺠﺎتﯾﺎﻓﺘﻪ از آﺗﺶ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :روزی
 -١اﮔﺮ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﺮﯾﻦ ﻓﺮق ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻇﺎھﺮا ﮐﻪ اﺑﻮ ﻗﺤﺎﻓﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺮادرش را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ..در اﮐﺜﺮ
ﻣﺼﺎدر ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ازدواج در ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ ﻋﺪهای ﻣﯽآﻣﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﺎ او را دﯾﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ھﺮﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ رﺧﺴﺎر ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ روی آﺗﺶ ﻧﺨﻮاھﺪ دﯾﺪ ﺑﻨﮕﺮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﺑﺎره ﮐﻨﯿﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ،ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ھﻤﺮاه او ﺑﻮد راوﯾﺎن ﺳﺒﺐ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ
ﮐﻨﯿﻪ را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﻘﺐ ﺑﺪان ﺳﺒﺐ
ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﺒﻞ از ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ اﺳﻼم درآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﭽﮕﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮس:

اﺑﻮﺑﮑﺮس در زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﮕﺮ در ﻣﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﺳﻦ ﺟﻮاﻧﯽ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﺮوش ﻟﺒﺎس ﭘﺮداﺧﺖ و در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﻓﯿﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ در آﻏﺎز
ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺘﯿﻠﻪ ﺑﻨﺖ اﻟﻌﺰی ازدواج ﮐﺮد ،ﺛﻤﺮه اﯾﻦ ازدواج ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و اﺳﻤﺎء ﺑﻮد ،اﺳﻤﺎء
ھﻤﺎن زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﻟﻘﺐ ذات اﻟﻨﻄﺎﻗﯿﻦ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﯿﻠﻪ ﺑﺎ ام روﻣﺎن ﺑﻨﺖ ﻋﺎﻣﺮ
ﺑﻦ ﻋﻮﯾﻤﺮ ازدواج ﮐﺮد و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ و ﻋﺎﯾﺸﻪ از او ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺠﺎرت او در
اوج ﺗﺮﻗﯽ و روﻧﻖ ﺑﻮد و ﺳﻮد ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﺧﻼق او از ﻋﻮاﻣﻞ
ﭘﯿﺮوزﯾﺶ در اﻣﺮ ﺗﺠﺎرت ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺎﯾﺸﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ او را وﺻﻒ ﮐﺮده
اﺳﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺳﻔﯿﺪرﻧﮓ ،ﻻﻏﺮ ،دارای ﮔﻮﻧﻪھﺎی ﻧﺎزک ،ﺑﺎرﯾﮏﭼﮫﺮه ،ﻓﺮورﻓﺘﻪ ﭼﺸﻢ،
ﺑﺮآﻣﺪه ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ،دارای اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﮐﻢﮔﻮﺷﺖ ﺑﻮد؛ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺮدی ﺧﻮشﺧﻠﻖ،
رﻗﯿﻖ اﻟﻘﻠﺐ و ﻣﮫﺮﺑﺎن و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻮی و ھﻮس ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺑﺮﺗﺮی ﻋﻘﻞ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﻮد در ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻋﺎدات ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﺎﯾﺸﻪ
ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ او در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ و اﺳﻼم ﺷﺮاب ﻧﻨﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اھﻞ ﻣﮑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮب ﺧﻤﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮس در اﻧﺴﺎب ﻗﻮﻣﯽ دﺳﺖ داﺷﺖ ،ﺧﻮشﻣﺤﺎوره و ﺧﻮشﺑﺮﺧﻮرد و ﺧﻮشرﻓﺘﺎر
ﺑﻮد .اﺑﻦ ھﺸﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﺳﯿﺮه ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻪ و اﻟﻔﺘﯽ
ﺧﺎص داﺷﺖ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ او دوﺳﺘﯽ ﮐﺮد ،از ھﻤﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺴﺎب و
ﻋﺎدات ﻗﺮﯾﺶ آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺖ ،ﻣﺮد ﺗﺎﺟﺮ ﺧﻠﯿﻘﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺮدان ﻗﺒﯿﻠﻪاش ﺑﻪ ﻧﺰد او ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و
ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻠﻢ و ﺗﺠﺎرت و ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺎﻟﺴﺘﺶ دوﺳﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
دوﺳﺘﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ و رﺳﯿﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج:

در ﻣﮑﻪ در ھﻤﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﻨﺖ ﺧﻮﯾﻠﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﯽزﯾﺴﺖ .و ﺗﺠﺎر
ﺷﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت آﻧﺎن در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻮچ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺎم و ﯾﻤﻦ در ﺟﺮﯾﺎن
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﺑﻮد ،ﻧﯿﺰ در آن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻮدن اﺑﻮﺑﮑﺮ در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ او و
ﻣﺤﻤﺪج ﭘﺲ از ازدواج ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺎ ﺧﺪﯾﺠﻪل و آﻣﺪن او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ھﻤﺴﺮش ﺷﺪ،
اﺑﻮﺑﮑﺮس از ﻣﺤﻤﺪ ج دو ﺳﺎل و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﻮد.
ﻇﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﺮاک در ﺳﻦ و ﺳﺎل و ﻋﻤﻞ و آراﻣﺶ ﻧﻔﺲ و
ﺧﻮﺷﺨﻮﯾﯽ و ﺗﺮک ﻋﺎدات و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻗﺮﯾﺶ در دوﺳﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪ و اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺛﺮ داﺷﺘﻪ و
ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت در ﭘﯽرﯾﺰی دوﺳﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده،
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ راوﯾﺎن در ﺑﺎره ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺷﺪت ارﺗﺒﺎط ﻗﺒﻞ از ﺑﻌﺜﺖ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.
اﻣﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط آن دو ﭘﯿﺶ از ﺑﻌﺜﺖ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺷﺪ و اﯾﻦ
دوﺳﺘﯽ در ﭘﯿﺸﻘﺪمﺷﺪن اﺑﻮﺑﮑﺮ در اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج و اﺳﻼمآوردﻧﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط آن دو ﭘﺲ از ﺑﻌﺜﺖ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺷﺪ و دوﺳﺘﯽ
ﺳﺎﺑﻖﺷﺎن در ﺣﺪ دوﺳﺘﯽ در ھﻤﺴﺎﯾﻪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺷﺘﺮاک در اﻣﯿﺎل ﺑﻮده و ﺑﺲ .ﺷﺎﯾﺪ
ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه رأی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺰﻟﺖ دوﺳﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪ ج و اﻧﻘﻄﺎع او از ﺧﻠﻖ در ﻃﻮل
ﺳﺎلھﺎی ﻗﺒﻞ از ﺑﻌﺜﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ج ﭘﺲ از ﺑﻌﺜﺖ ،اﺑﻮﺑﮑﺮس و ﻓﺰوﻧﯽ ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد او را ﺑﻪ ﯾﺎد آورد .ﺑﻪ
دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد و او را ﺑﻪ ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ در اﺟﺎﺑﺖ دﻋﻮت او ذرهای
ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪاد ،از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ج و اﺑﻮﺑﮑﺮس اﺳﺘﻮارﺗﺮ ﺷﺪ
و ﺻﺪاﻗﺖ و دوﺳﺘﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ در اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ اﺳﺘﻮاری اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ
اﻓﺰود.
ﻋﺎﯾﺸﻪل ﻣﯽﮔﻔﺖ :از روزی ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادم ،درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻣﺘﺪﯾﻦاﻧﺪ
و روزی ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﺒﺢ و ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺎﯾﺪ.
ﻋﺪم ﺗﺮدﯾﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﻗﺒﻮل دﻋﻮت ﻣﺤﻤﺪ ج و ﻋﻠﺖ آن:

در آن روز اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ج در دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﺪا ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺖ .اﻟﻔﺖ و
ﻋﻼﻗﻪ ﻗﻮم اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ او داﺷﺘﻨﺪ ،در ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل
دﻋﻮت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد.

ﻓﺼﻞ اول :اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺣﯿﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج
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ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ﺳﻌﺪ اﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎصش در
اﺳﻼمآوردن ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه اﻟﺠﺮاحس و ﺑﺴﯿﺎری از اھﻞ ﻣﮑﻪ ﺑﻪ
دﻋﻮت اﺑﻮﺑﮑﺮس اﺳﻼم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﻧﺴﺎن از اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ دﯾﻦ اﺳﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و رﺳﻮل
ﺧﺪا در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮﮐﺴﯽ را ﺑﻪ اﺳﻼم دﻋﻮت ﮐﺮدم در او ﺗﺮدﯾﺪ و ﺗﺮددی
ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﺟﺰ در اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻘﺤﺎﻓﻪ« .اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻋﻮت ﻣﺤﻤﺪ ج اﺳﻼم را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،ﺷﺎﯾﺪ زﯾﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻋﺠﺐﺗﺮ آﻧﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺮاء و
ﻧﺰول وﺣﯽ را ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﻧﮫﺎد در ﺗﺼﺪﯾﻖ آﻧﮫﻢ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮑﺮد.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻌﺠﺐ را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﮑﻪ ﺑﻮد،
داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت ﺑﺖھﺎ را از ﺣﻤﺎﻗﺖ و ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،او اﻣﺎﻧﺖ و ﺻﺪق و
ﻓﺰوﻧﯽ ﻋﻘﻞ ﻣﺤﻤﺪ ج را ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ در ﻗﺒﻮل آﻧﭽﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺮای او
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ،ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪاد ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ در آﻧﭽﻪ رﺳﻮل ﺑﺮ او
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ،ﭼﯿﺰی دﯾﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ دارد و ﻋﻘﻞ در ﺗﺼﺪﯾﻖ آن
ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ آﻧﭽﻪ از ﺗﻌﺠﺐ ﻣﺎ ﻣﯽﮐﺎھﺪ ﭼﯿﺰی از ﻣﯿﺰان ﺟﺮأت اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ
اﺳﻼم و ﺧﻮﺑﯽ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻗﺒﻮل اﺳﻼم ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ و آﻣﺪوﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ج و دﻗﺖ در
آن ﻣﺴﺄﻟﻪ دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﺟﺮأت او در ﭘﺬﯾﺮش اﺳﻼم و دﻋﻮتﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﺪان:

ﺟﺮأت و اﻗﺪام اﺑﻮﺑﮑﺮس در اﺳﻼمآوردن ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا او ﺗﺎﺟﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺷﻐﻞ او اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮد ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻘﺎﯾﺪ و آراء ﻋﺎﻣﻪ
ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﻋﻘﺎﯾﺪﺷﺎن اﺛﺮ ﺑﺪی در ﺗﺠﺎرﺗﺶ ﻧﮕﺬارد ،ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻏﻠﺐ آراء و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺮدم اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و آنھﺎ را ﺧﺮاﻓﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ،
ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد و ﺟﻠﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ آراء ﺑﺎﻃﻠﻪ آﻧﺎن ﺗﻈﺎھﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
اﯾﻦ ﺗﺰوﯾﺮ و ﺗﻈﺎھﺮ دروﻏﯿﻦ در ﺧﻮاص و ﻋﻘﻼ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ
اﯾﻦ دوروﺋﯽ و ﺗﻈﺎھﺮ در رھﺒﺮاﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ رھﺒﺮی ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روﺷﻦﮐﺮدن ﺣﻘﯿﻘﺖ
در زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس از ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ اول درﺧﻮر ﮐﻤﺎل ﺗﻘﺪﯾﺮ و اﻋﺠﺎب ﺑﻮد .دﻋﻮت ﺑﻪ
اﺳﻼم از ﺳﻮی اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﻌﺠﺐاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎﺟﺮی ﭼﻮن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺖ و
درﺳﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪ ج اﯾﻤﺎن دارد ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد و آن را ﻇﺎھﺮ ﻧﺴﺎزد ﺗﺎ ﺧﻠﻠﯽ
در ﺗﺠﺎرت او ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮدد ،و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار
از اﺑﻮﺑﮑﺮ راﺿﯽ ﻣﯽﺷﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس اﺳﻼم ﺑﯿﺎورد و اﺳﻼم ﺧﻮد را ﻇﺎھﺮ ﺳﺎزد و ﻣﺮدم را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﻼم
دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ،و ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﻗﺒﻮل دﯾﻦ اﺳﻼم و ﭘﯿﺮوی ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج اﻗﻨﺎع ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﻦ
ﻣﺮدم ﻣﻌﮫﻮد ﻧﺒﻮده و اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﺗﻨﮫﺎ از ﮐﺴﯽ ﭼﻮن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﻧﺪازهای واﻻ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﻖ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺰرگ ﻣﯽدارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ
ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی ﻧﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و در دﻋﻮت ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ آن ﭼﯿﺰی
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﺘﺎع دﻧﯿﻮی را ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻈﺮ او ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ،اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺼﺪاق اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻮد ،از روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج اﯾﻤﺎن آورد ﺗﺎ وﻓﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج و
وﻓﺎت ﺧﻮد او.
اﺑﻮﺑﮑﺮ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﻦ ﺧﻮد را وﺳﻠﯿﻪ او ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد:

ﻣﻦ اﺷﺎره ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﻼمآوردن ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﺧﻄﺎب در ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﻼم ﻣﺆﺛﺮ ﺷﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﺳﯿﻠﻪ آن دو ،و ﺑﺎ آن ھﯿﺒﺖ و ﻋﺰم و
ﺻﻼﺑﺘﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ دﯾﻦ ﺣﻖ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد .ﻧﯿﺰ از اﺑﻮﺑﮑﺮ و اﺳﻼمآوردن او ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و اﯾﻨﮑﻪ او اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم آورد و ﺧﺪاوﻧﺪ وﺳﯿﻠﮥ او دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺮد ﺧﺸﻨﻮد ،ﺧﻮشﺧﻠﻖ ،رﻗﯿﻖ اﻟﻘﻠﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪن رﻧﺞ و درد دﯾﮕﺮان اﺷﮏ از
دﯾﺪﮔﺎﻧﺶ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﯿﺮوی اﯾﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺤﻤﺪس ﺗﺎ ﺣﺪی ﻗﻮت ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺮ آن ﻓﺎﯾﻖ ﻧﻤﯽﺷﺪ .آﯾﺎ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻗﻮیﺗﺮ از ﻧﯿﺮوی اﯾﻤﺎن در ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻗﺪرت و ھﯿﺒﺖ اﺛﺮ ﻓﺮاوان در ﺣﯿﺎت دارد ،در
ﺧﻄﺎی ﻓﺎﺣﺶ ﻏﻮﻃﻪورﻧﺪ ،روح آرام راﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آورده و ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن
ﺧﻮب و از روی داﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و از ﺧﻮﺷﺨﻮﯾﯽ و رﻗﺖ ﻗﻠﺐ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ھﻤﻨﻮع و رﻧﺠﺪﯾﺪه و اﺟﺎﺑﺖ دﻋﻮت ﺳﺎﺋﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺰاوار آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ
ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ؛ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ روﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ارواح ﻓﺮو ﻣﯽﺧﯿﺰد و ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را
ﺑﺮ آنھﺎ ﻣﯽزﻧﺪ و آنھﺎ را ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد درﺧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ و اﺛﺮ روح اﺑﻮﺑﮑﺮ

ﻓﺼﻞ اول :اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺣﯿﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج
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ﺑﻮد در ﺳﺎلھﺎی اول دﻋﻮت ﻣﺤﻤﺪ ج ،اﯾﻦ اﺛﺮ ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﯿﺪ و
ﺳﭙﺲ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺨﺸﺶ اﺑﻮﺑﮑﺮس از ﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ در راه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان:

اﺑﻮﺑﮑﺮس از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺣﻖ ﺑﺎز ﻧﺎﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ و اﻗﻨﺎع اﺻﺤﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﻦ
ﺣﻖ دﻋﻮت ﮐﺮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﻌﻔﺎ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ و
اﺷﻔﺎق ﻧﺸﺎن دھﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ ج ﭘﯿﺮوان او را ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و آﻧﺎن را
اذﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎل ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راه ﻧﺜﺎر ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺻﺮف ﻣﺎل ﺧﻮد ،ﺿﻌﯿﻔﺎن
و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺣﻖ ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪه و ارﺑﺎﺑﺎن ﮐﺎﻓﺮﺷﺎن آﻧﺎن را ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺷﺪت و
ﺧﻔﺖ دﭼﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺠﺎت ﻣﯽداد .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯽ در ﯾﮏ روز ﭼﮫﻞ ھﺰار درھﻢ
ﺳﻮد ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم آورد ﺑﺎز ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﻮد ﻓﺮاوان
ﻣﯽﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﻃﻮل ده ﺳﺎل از ﺗﻤﺎم ﺛﺮوت او ﻓﻘﻂ ﭘﻨﺞ ھﺰار
درھﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻤﺎم ذﺧﺎﯾﺮ ﺧﻮد را از ﺳﺮﻣﺎه و ﺳﻮد در راه دﻋﻮت ﺑﻪ ﺣﻖ و ﻣﺤﻤﺪ ج و
دﯾﻦ ﺧﺪا ﺧﺮج ﮐﺮد و ﺑﺎ دادن ﺛﺮوت ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮان و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن
آورده و در دﺳﺖ ارﺑﺎﺑﺎن ﮐﺎﻓﺮ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﻼمآوردن ﻣﻮرد آزار و
زﺟﺮ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﻮد را آزاد ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻨﺪﮔﺎن آزادی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
روزی اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻼل ﺣﺒﺸﯽ را ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮد ،دﯾﺪ ﮐﻪ ارﺑﺎﺑﺶ او را در زﯾﺮ ﺗﯿﻎ
آﻓﺘﺎب دراز ﮐﺸﯿﺪه و ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪاش ﻧﮫﺎده ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد ،در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻼل زﺑﺎﻧﺶ ﺑﻪ
آھﻨﮓ »اﺣﺪ ،اﺣﺪ« ﺧﺪا ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،ﺧﺪا ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺘﺮﻧﻢ ﺑﻮد .اﺑﻮﺑﮑﺮس ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ،او
را از ارﺑﺎﺑﺶ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ و آزاد ﮐﺮد.
ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻓﮫﯿﺮه ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﺎر رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﺑﻮد .اﺑﻮﺑﮑﺮس او را ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ و ﭼﻮﭘﺎن
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﺶ ﮐﺮد و ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺮده را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج اﯾﻤﺎن
آورده و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﻼمآوردنﺷﺎن ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ ارﺑﺎﺑﺎن ﮐﺎﻓﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ و آزاد ﺳﺎﺧﺖ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﯾﺎریدادن ﻣﺤﻤﺪ ج:
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ج از آزار ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻪ دور ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ھﺮﮔﺎه ﻣﯽدﯾﺪ
ﻗﺮﯾﺶ در ﺻﺪد آزار ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮآﻣﺪهاﻧﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و ﺧﻮد را ﺳﭙﺮ
ﺑﻼی او ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
اﺑﻦ ھﺸﺎم ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮھﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺶ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ج دﯾﻦ آﻧﺎن را ﻣﻌﯿﻮب ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن آﻧﺎن دﺷﻨﺎم داده ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺳﺒﺐ ﻗﺮﯾﺶ در ﺣﺠﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و دﺳﺘﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮔﻔﺘﯿﺪ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ او
اﻇﮫﺎر داﺷﺘﯿﺪ و ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،آﻧﭽﻪ را او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﻼغ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻞ و ﻋﻘﯿﺪه ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺖ ،او را ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ اﺛﻨﺎء ﻣﺤﻤﺪ ج وارد ﺷﺪ،
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ او ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮده و او را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ ﺑﻮدی ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ
ﮔﻔﺘﯽ و دﯾﻦ ﻣﺎ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺎ را ﻣﻌﯿﻮب ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدی؟ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺟﻮاب داد :ﺑﻠﯽ ،ﻣﻦ
ﮔﻔﺘﻢ ،دﯾﺪم ﯾﮑﯽ از آن ﻣﺮدان ردای ﻣﺤﻤﺪ ج را ﮔﺮﻓﺖ ،اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺧﻮد را ﺟﻠﻮ ﻣﺤﻤﺪ ج
ﻗﺮار داد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪای ﻣﻦ
اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ؟ ﺳﭙﺲ آن ﻣﺮدان از او دور ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﺿﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻗﺮﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖھﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﯾﻤﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﻇﺎھﺮ و ﻧﻤﺎﯾﺎن
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮد ،اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج در او اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺑﯽﺗﺰﻟﺰل ﺑﻮد.
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺎ رزاﻧﺖ و ﻓﺰوﻧﯽ ﻋﻘﻠﺶ دارای اﯾﻦ اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻋﻤﺎل رﺳﻮل
ً
ﺧﺪا از ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺒﮫﺎت ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﯾﻨﯽ
ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار ﻗﻮﻣﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﻦ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ روح اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺳﺮﺷﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد،
ھﻤﺎن اﯾﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم از آن ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ در ﺣﯿﻨﯽ
ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺮاء را ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺮاء:

ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﮑﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺷﺒﺎﻧﮕﻪ از ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪاﻷﻗﺼﯽ ﺑﺮده و در آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺸﺮﮐﺎن از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
ﺧﻨﺪهﺷﺎن ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﺘﯽ ﻋﺪهای از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم آورده ﺑﻮدﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد دﭼﺎر
ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﺪهای ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺘﺮ در ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه از ﻣﮑﻪ
ﺑﻪ ﺷﺎم ﻣﯽرود و در ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ،آﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﯾﻦ راه ﻃﻮﻻﻧﯽ را در ﯾﮏ ﺷﺐ

ﻓﺼﻞ اول :اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺣﯿﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج
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رﻓﺘﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﻼمآوردﮔﺎن ﮐﻪ دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ
رﻓﺘﻨﺪ ﭼﻮن از ﻣﯿﺰان اﯾﻤﺎن او و دوﺳﺘﯽ او ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ج آ ﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ،داﺳﺘﺎن را ﺑﺮای او
ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدﻧﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دھﺸﺖ او را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﺑﺮ او دروغ
ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻪ ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ و در ﺑﺎره اﺳﺮاء ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽدارد.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ او ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ،وﺣﯽ
از آﺳﻤﺎن ﺑﺮای او ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد .در ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ از ﺷﺐ ﯾﺎ روز ﻣﻦ او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮدهام و
اﯾﻦ از ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻌﺠﺐآورﺗﺮ اﺳﺖ.
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺎ آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪ و ﮔﻮش داد ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج ﮐﻪ ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﻘﺪس را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮس
ﮔﻔﺖ» :ﺻﺪﻗﺖ ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ« .راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ای رﺳﻮل ﺧﺪا .و از ھﻤﯿﻦ روز ﻣﺤﻤﺪ ج
اﺑﻮﺑﮑﺮ را »ﺻﺪﯾﻖ« ﻟﻘﺐ داد و ﺧﻄﺎب ﮐﺮد.
آﯾﺎ روزی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮت ﺧﻄﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺮاء دﭼﺎر رﯾﺐ
ﻣﯽﺷﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻧﮑﺎر او در دﯾﻦ ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﻼم ﭼﻪ
اﺛﺮ ﺳﻮﺋﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ؟ و آﯾﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺮدهای ﮐﻪ اﻧﮑﺎر او ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ
را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮده و در روح و ﺟﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺸﻮﯾﺶ و ﺗﺰﻟﺰل و ﻗﻠﻖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ؟
و آﯾﺎ ھﯿﭻ ﺑﻪ ﯾﺎد آوردهای ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ھﻤﯿﻦ ﺷﮑﺎﮐﯿﻦ را ﺑﻪ
اﻋﺘﻘﺎد و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﻼم را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد؟
ً
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت را از ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﯽﺷﮏ ﺑﻌﺪا ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺨﻮاھﯽ ﮐﺮد در اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻤﺎن
در ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ و از ﻗﺪرت و ھﯿﺒﺖ و ﺳﻄﻮت ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺨﻮاھﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﻮد و
دﯾﻦ اﺳﻼم را ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺮو و ﻗﺪرت ﺣﻤﺰه و ﻋﻤﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺟﺎ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﻣﮑﺎن و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ او اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا دوﺳﺘﯽ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﺪم ھﺮآﯾﻨﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدم ،وﻟﯽ راﺑﻄﮥ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا دوﺳﺘﯽ و
ﺑﺮادری و اﯾﻤﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺮده و ﻓﺮاھﻢ آورد«.
ﮐﻠﻤﮥ اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺮاء دﻻ ﻟﺖ ﺑﺮ ادراک ﺗﺎم وﺣﯽ و رﺳﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯽ
ﻓﺮاﺗﺮ از ادراک دﯾﮕﺮان ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺣﮑﻤﺘﯽ اﻟﮫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺧﺪا او را ﺑﻪ
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻋﻨﻮان دوﺳﺖ ﺻﺎدق ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﭘﺎک ﻣﺎﻧﻨﺪ
درﺧﺖ ﭘﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪاش در زﻣﯿﻦ و ﺷﺎﺧﻪاش در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ،آﺛﺎرش در ﻃﻮل
زﻣﺎن ﺟﺎوﯾﺪان ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ روزﮔﺎر در آن ﺗﺒﺎھﯽ ﻧﯿﺎورد و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻧﯿﻔﺘﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺮاء ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﭘﺮداﺧﺖ:

اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻌﺪ از ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺮاء در ﺣﺪود رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎج زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺠﺎرﺗﺶ ﭘﺮداﺧﺖ،
ﻟﯿﮑﻦ اﮐﺜﺮ اوﻗﺎﺗﺶ را در ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ رﺳﻮل ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ و در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺿﻌﯿﻔﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﺳﻼم آورده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ در دﻓﻊ اذﯾﺖ و آزار ﻗﺮﯾﺶ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺮﻣﯽﺑﺮد ،و ﺑﻪ
دﻋﻮت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دلﺷﺎن ﺑﺮای ﻗﺒﻮل اﺳﻼم ﻧﺮم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﻗﺮﯾﺶ در اذﯾﺖ
و آزار ﻣﺤﻤﺪ ج و اﺑﻮﺑﮑﺮس و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺧﺮج دادﻧﺪ و ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش
ﺧﻄﻮر ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ دﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﻨﺪ) .(١
اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻣﮑﻪ ﻣﺎﻧﺪ و در راه دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﻼم ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ را ﯾﺎری ﻣﯽﮐﺮد و از وﺣﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و از ﺧﻮﺷﺨﻮﯾﯽ و ﻣﺎل و ﺛﺮوت
ﺧﻮد آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در راه ﺑﮫﺒﻮد ﺣﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﯽآوردﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ھﺪاﯾﺖ و
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز اﺳﻼم ﻧﯿﺎورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﮑﻪ در آن روز ﺑﯿﺶ از ھﺮﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺪ و ﺟﮫﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ
اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ج از ﺧﺪاوﻧﺪ وﺣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد و از ﻗﺒﻮل دﻋﻮت ﺧﻮد از
ﻃﺮف اھﻞ ﻣﮑﻪ ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺎﭼﺎر روی ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ آورد و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪای
ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺎﺋﻒ رﻓﺖ و از ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ دﻋﻮت او را
ً
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و او را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﺷﺘﯽ از ﺧﻮد راﻧﺪﻧﺪ ،داﺋﻤﺎ در اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﺧﺪا و در ﺣﺎل ﻓﮑﺮ و
اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﻣﻮرد رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد و دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا و ﺟﺴﺘﺠﻮی راه ﭘﯿﺮوزی در
 -١در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﺒﺸﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ از ﻣﮑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ .اﺑﻦ
دﻏﻨﻪ او را دﯾﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻧﮑﻦ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽآری ،ﺧﺒﺮ
راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان را ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺣﺪوث ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﺮدم را ﯾﺎری ﻣﯽدھﯽ«.
اﺑﻦ دﻏﻨﻪ او را ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داد و ﻗﺮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻣﮑﻪ ﻣﺎﻧﺪ
و در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﺴﺠﺪی ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎز و ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﻗﺮﯾﺶ از اﯾﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن را ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ اﺳﻼم ﮐﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﻪ اﺑﻦ دﻏﻨﻪ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ از
ﻧﺰد اﺑﻦ دﻏﻨﻪ رﻓﺖ و در ﻣﮑﻪ در ﻣﻌﺮض اذﯾﺖ و آزار ﻗﺮﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻓﺼﻞ اول :اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺣﯿﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج
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اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻮد ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻗﺮﯾﺶ ھﯿﭽﮕﺎه آرام ﻧﻨﺸﺴﺖ و دﺳﺖ از دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ او
ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﺎرۀ اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﮑﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ
وﺳﺎﯾﻞ آراﻣﺶ آﻧﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد.
ارﺗﺒﺎط اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای دﻓﻊ آزار ﻗﺮﯾﺶ:

اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺘﺐ ﺳﯿﺮه و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎره اﻋﻤﺎل اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
اﺷﺎره ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ در روح ﻣﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻨﯽ از ﻋﻨﺎﯾﺖ و ارﺗﺒﺎط دﺋﻤﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺑﺎ ﺣﻤﺰه و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن و ھﺮ ﻓﺮد ﺻﺎﺣﺐ راﺋﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻧﯿﺰ ھﺮ ﻓﺮد ﺻﺎﺣﺐ
ﻗﺪرﺗﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎط اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ دﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪه و اذﯾﺖ و آزار ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ھﻢﻋﻘﯿﺪه آﻧﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﯽﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ .در ﺳﯿﺮه رﺳﻮل ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ آزار ﻗﺮﯾﺶ
را از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﻓﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﯿﺰ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺎھﻢ ﻣﻌﺎھﺪهای ﺑﺴﺘﻨﺪ ،داﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺤﻤﺪ و ﯾﺎراﻧﺶ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﻋﮫﺪﻧﺎﻣﻪ ،ﺳﻪ
ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ در درهای از درهھﺎی اﻃﺮاف ﻣﮑﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﻪ ﺳﺎل ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم
ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮد ﺟﺰ در ﻣﺎهھﺎی ﺣﺮام ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺎھﺪه را
ﯾﮏ ﻋﺪه از ﮐﻔﺎر ﻣﮑﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و ﻧﻘﺾ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻼﯾﻤﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺧﻮﺷﺨﻮﺋﯽ و ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت و
ﻣﺤﺎورﺗﺶ در ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮕﺮوﯾﺪه ،وﻟﯽ از اذﯾﺖ و آزار ﻗﺮﯾﺶ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﯿﺰ ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺛﺮ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ در راه
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻇﮫﻮر اﺳﻼم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ ،ھﻤﺎن ﺻﻔﺎت و ﻣﻮﺟﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺰدﯾﮑﯽ او ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ و ﺳﺒﺐ ﺣﺮﻣﺖ او در ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻗﯿﺎم ﺑﻪ
وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ راﺑﻄﮥ اﺧﻮت اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ آن دو ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺤﻤﺪ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻞ و دوﺳﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺟﺎزه داد ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﭘﺲ از دو ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻪ در ﻋﻘﺒﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اھﻞ
ﻣﺪﯾﻨﻪ روﻧﻖ ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد اﺟﺎزۀ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ داد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ً
ﻗﺒﻼ اﺟﺎزۀ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ ﻧﯿﺰ داده ﺑﻮد .ﻗﺮﯾﺶ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ
اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﮑﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ در ﻣﮑﻪ ﻣﺎﻧﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﻣﺤﻤﺪ ج اﺟﺎزه ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺧﻮاﺳﺖ و
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ﻣﺤﻤﺪ در ﺟﻮاﺑﺶ ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻼم ﻧﯿﻔﺰود.
آﻣﺎدﮔﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺮای ﻫﺠﺮت و ﺳﭙﺲ ﻫﺠﺮت او:

در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮگ دﯾﮕﺮی از ﮐﺘﺎب اﯾﻤﺎن ﺛﺎﺑﺖ و اﺳﺘﻮار اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ آﻏﺎز
ﻣﯽﺷﻮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﭘﺲ از آ ﮔﺎھﯽ از ھﺠﺮت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﻗﯿﺎم
ﮐﺮده ﺗﺎ ھﺮﮐﻪ را ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﯾﺎ از دﯾﻨﺶ ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ و
آزارش ﻗﺮار دھﻨﺪ.
ﻧﯿﺰ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﺎر در داراﻟﻨﺪوه ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﺑﺎره ﻗﺘﻞ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻣﻌﺎھﺪه
ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ،ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ او ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﻨﺪ و ﻗﺮﯾﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﻣﺤﻤﺪج ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﯽﺷﮏ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪ ج
ﻓﺮﻣﻮد :ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ،ﺑﺮای ﺗﻮ ھﻢ رﻓﯿﻘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎد ﺷﺪ و ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺼﯿﺐ او ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺟﺰای او ﺑﮫﺸﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ دو ﺷﺘﺮ آﻣﺎده ﮐﺮد و
ھﺠﺮت ﺧﻮد و ھﻤﺮاه ﺧﻮﯾﺶ را اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ روزی ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش
رﻓﺖ ،دﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻋﺎدت ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺎزه
ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﺠﺮت ﮐﻨﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻇﮫﺎر ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻣﺤﻤﺪ در
ﺧﺪﻣﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ،ﻣﺤﻤﺪ ج ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺟﻮاﻧﺎن
ﻗﺮﯾﺶ او را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻓﺮار ﮐﻨﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ج ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﻃﺎﻟﺐس ﭘﯿﻐﺎم داد ﮐﻪ ُﺑﺮد ﺣﻀﺮﻣﯽ ﺳﺒﺰ او را ﭘﻮﺷﯿﺪه و در رﺧﺘﺨﻮاب او ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،ﻋﻠﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد .ﭼﻮن دو ﺑﮫﺮه از ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺖ ،در ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮﯾﺶ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ،
ﻣﺤﻤﺪ از ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ رﻓﺖ .دﯾﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ آﻣﺎده و در اﻧﺘﻈﺎر او
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮدو از روزﻧﻪ ﭘﺸﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺳﻮی ﻏﺎر ﺛﻮر ﭘﯿﺶ
رﻓﺘﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻗﺮﯾﺶ ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﻮه و ﺑﯿﺎﺑﺎنھﺎ رواﻧﻪ ﮐﺮد
ﺗﺎ ﻣﺤﻤﺪ را ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﮑﺸﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻏﺎر ﺛﻮر رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﻔﺎر ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪ ﺗﺎ از درون ﻏﺎر آ ﮔﺎه ﺷﻮد ،در
اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺻﺪای آﻧﺎن را ﺷﻨﯿﺪ از ﺷﺪت ﺧﻮف و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻋﺮق ﻣﯽرﯾﺨﺖ و
ﺻﺪای ﻧﻔﺴﺶ را در ﺳﯿﻨﻪ ﺣﺒﺲ ﮐﺮده و ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪه و ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﺪا ﮐﺮده

ﻓﺼﻞ اول :اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺣﯿﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج
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ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ذﮐﺮ و دﻋﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ او
َ َ ۡ ۡ َّ َّ َ َ َ َ
ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ج ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ در ﮔﻮش او ﻓﺮو ﺧﻮاﻧﺪَ � �﴿ :زن إِن ٱ� معنا﴾ ]اﻟﺘﻮ ﺑﺔ[٤٠ :
»ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ« .ﺟﻮان ﻗﺮﯾﺶ اﻃﺮاف ﻏﺎر را ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،دﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﮑﺒﻮت دھﺎﻧﻪ
ﻏﺎر را ﺗﻨﯿﺪه ،ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ﮐﻪ از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﺮا ﺑﻪ درون ﻏﺎر ﻧﺮﻓﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ
دھﺎﻧﻪ ﻏﺎر ﻋﻨﮑﺒﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ آﻧﺠﺎ ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪه ،ﺟﻮان ﻋﺮب
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﺪاﻣﺖ ﺑﻪ دﻧﺪان ﻣﯽﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮﯾﺶ
دور ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ آواز ﺑﺮآورد ،ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ،ﺧﺪا ﺑﺰرگ اﺳﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ واﻗﻌﻪ
اﯾﻤﺎﻧﺶ ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ و ﺑﺎﺛﺒﺎتﺗﺮ ﺷﺪ.
ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﻏﺎر ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﻮد؟

آﯾﺎ ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺷﺪت ﺧﻮف ﻋﺮق ﻣﯽرﯾﺨﺖ و ﻧﻔﺴﺶ را در ﺳﯿﻨﻪ
ﺣﺒﺲ ﮐﺮده و ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺎﺷﯽ از ُﺣﺐ ﺣﯿﺎت ﺷﺨﺼﯽ و ﺣﺮص
ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻮد؟ آﯾﺎ او ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪای ﺑﺮ او وارد ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺎره ﺧﻮد
ﻧﮕﺮان ﻧﺒﻮد و ﻧﮕﺮاﻧﯿﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮد ،آﯾﺎ او دوﺳﺖ داﺷﺖ اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺧﻮد را در راه رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺪا ﮐﻨﺪ؟
اﺑﻦ ھﺸﺎم از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﺼﺮی ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا و
ً
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺷﺒﯽ را در آن ﻏﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ،ﻗﺒﻼ اﺑﻮﺑﮑﺮ داﺧﻞ ﻏﺎر ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻏﺎر دﺳﺖ ﻣﯽزد
ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ در آن درﻧﺪهای ﯾﺎ ﻣﺎری ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﺣﺎﻟﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس در آن ﻟﺤﻈﻪ دﻗﯿﻖ ﺣﯿﺎﺗﺶ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺟﻮاﻧﺎن
ﻗﺮﯾﺶ ﮔﻮش ﻣﯽداد و در ﮔﻮش ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن زﯾﺮ ﭘﺎی
ﺧﻮدش را ﺑﺒﯿﻨﺪ ھﺮآﯾﻨﻪ ﻣﺎ را ﺧﻮاھﺪ دﯾﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ در آن دﻗﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮد و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ او وارد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺒﻮد .ﺑﻠﮑﻪ او در ﺑﺎره
رﺳﻮل ﺧﺪا و دﯾﻦ او ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ
ً
ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ او را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .او در اﯾﻦ وﻗﺖ اﺑﺪا ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮد
ﻧﺒﻮد ،آﯾﺎ ﺣﺎل او ﺣﺎل ﻣﺎدری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻄﺮی ﻓﺮزﻧﺪ او را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ رو
ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ و ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش روی ﻣﯽآورد ﺧﻮد را ﺑﺮ
روی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺧﻄﺮ را از ﺟﮕﺮﮔﻮﺷﻪاش دﻓﻊ ﮐﺮده و ﯾﺎ در اﯾﻦ راه ﺟﺎن ﺑﺪھﺪ .ﯾﺎ
اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺪت ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎدران ﻧﯿﺰ دﻟﺴﻮزﺗﺮ ﺑﻮد؟
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ھﺮآﯾﻨﻪ اﯾﻤﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل او را از ﻏﺮﯾﺰۀ ﺣﺐ ﺣﯿﺎت و ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺎدری و
ھﺮآﻧﭽﻪ روح ﻣﺎ درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﺧﻄﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺑﻮد.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯽ در ﺑﺎرۀ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا داﺷﺖ ،اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎن و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪﺳﻪ را در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ ﻓﺮا راه داﺷﺖ.
اﺑﻮﺑﮑﺮس را ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا در ﮐﻨﺎرش ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺧﻄﺮ در ﮐﻤﯿﻦ
آنھﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺧﯿﺎﻟﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻧﺎدره ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺪاﮐﺎری در راه ﻣﻠﻮک ﮐﺠﺎ و ﺟﺎﻧﺒﺎزی در راه رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﺠﺎ؟

ﺗﺎرﯾﺦ ،داﺳﺘﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮد را در راه ﺑﺰرﮔﺎن و ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻓﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻓﺮاوان
ﺑﻪ ﯾﺎد دارد و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺰرﮔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم آﻧﺎن را ﻣﻘﺪس
داﻧﺴﺘﻪ و از ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻏﺎر ﺛﻮر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﯿﻠﯽ
اﺧﺘﻼف دارد .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﺎﯾﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،آن را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ و دﻗﺖ ﻗﺮار دھﻨﺪ.
ھﺮﮔﺰ اﯾﻤﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ زﻋﻤﺎ و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ،ﺑﺎ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا داﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺠﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ ﻓﺪاﮐﺎری اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و ﺑﺰرﮔﺎنﺷﺎن و
آن ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ در اﺑﻮﺑﮑﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،در آن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﯿﺎت رﺳﻮل ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺷﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻗﺪرت ھﯿﭽﮑﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺮه از ﮔﻔﺘﮕﻮ
در ﺑﺎره آن ﺧﻮدداری ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺮدم از ﺗﻌﻘﯿﺐ آن دو دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ج و اﺑﻮﺑﮑﺮس ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﭘﻨﺎھﮕﺎه ﺧﻮد درآﻣﺪﻧﺪ و
در راه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از آﻧﭽﻪ در ﻏﺎر دﯾﺪﻧﺪ ﻧﺒﻮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ از ﭘﻨﭻ ھﺰار درھﻢ ﺳﻮد ﺗﺠﺎرﺗﺶ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﻪ دﯾﺪن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﺎد ﺷﺪﻧﺪ و اﺑﻮﺑﮑﺮ زﻧﺪﮔﺎﻧﯿﺶ را در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮ
ﻣﮫﺎﺟﺮ دﯾﮕﺮ آﻏﺎز ﮐﺮد ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ او در ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺧﻠﯿﻞ و
ﺻﺪﯾﻖ و وزﯾﺮ و ﻣﺸﯿﺮ ﺑﻮد.
اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﻣﺪﯾﻨﻪ:

ﻓﺼﻞ اول :اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺣﯿﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج
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اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺳﻨﺢ از اﻃﺮاف ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ از ﺑﻨﯽ ﺣﺎرث از ﺧﺰرج وارد ﺷﺪ،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﯿﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر اﺧﻮت ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺧﺎرﺟﻪب
ﻋﻘﺪ ﺑﺮادری ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪان اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﻪ در ﻣﮑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ او ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ آﻧﺎن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد ،ﺧﺎﻧﻮادۀ او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻋﻤﺮ و ﻋﻠﯽب ،در
زﻣﯿﻦھﺎی اﻧﺼﺎر ﺑﻪ زراﻋﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻼﮐﯿﻦ زﻣﯿﻦھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰارﻋﻪ ﺑﻪ
ﮐﺸﺎورزی ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻼﮐﯿﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ،
ﺳﭙﺲ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ او و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺗﺮ ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺒﯿﺒﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﺎرﺟﻪ را ﺑﻪ
زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺒﯿﺒﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم وﻓﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮد و ام ﮐﻠﺜﻮم ﭘﺲ از وﻓﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ.
ﺧﺎﻧﻮادۀ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺎ او در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺎرﺟﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ام روﻣﺎن و دﺧﺘﺮش ﻋﺎﯾﺸﻪ و
دﯾﮕﺮ ﻓﺮزﻧﺪان اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﺧﺎﻧﻪای ﻧﺰد ﺧﺎﻧﮥ اﺑﻮاﯾﻮب اﻧﺼﺎری ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ در
آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻧﺰد آﻧﺎن ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ اﮐﺜﺮ اوﻗﺎﺗﺶ را در ﺳﻨﺢ ﺑﺎ زن
ﺟﺪﯾﺪش ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ.
ﺗﺐﮐﺮدن اﺑﻮﺑﮑﺮ س:

ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮد ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﺐ ﺷﺪ ،ﺗﺒﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ
ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف آب و ھﻮا ﺑﺪان دﭼﺎر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻪ ھﻮای ﻣﮑﻪ
ﺧﺸﮏ و ھﻮای ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺸﺘﺰارھﺎ و آب ﻓﺮاوان ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻮد ،از ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ
رواﯾﺖ ﮐﺮده ،ﭘﺪرش دﭼﺎر ﺗﺒﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺪت آن ھﺬﯾﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ در
ﻣﻮﻃﻦ ﺟﺪﯾﺪش آرام ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اھﻞ ﺧﻮد از ﮐﻤﮏ اﻧﺼﺎر ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم
ﺗﻮﺟﮫﺶ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رﺳﻮل و دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎﺧﺖ.
ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮدم آرام راه ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ .ﻣﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪ
دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم از ﯾﮫﻮد و ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم را ﻣﻮرد اﺳﺘﮫﺰا ﻗﺮار داده ﯾﺎ در ﺻﺪد
ﻣﮑﺮ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺑﺮآﻣﺪهاﻧﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻋﮫﺪﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ ﯾﮫﻮد ﺑﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮدو ﻣﻠﺖ در دﻋﻮت ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد آزاد
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آورﻧﺪ.
ﯾﮫﻮد اول ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را از ﻣﮑﻪ ﺟﺪا ﺳﺎزد ﺗﺎ از آﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ
اوس و ﺧﺰرج اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﺘﺎد و از

٤٠

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻔﺮﻗﻪاﻧﺪازی ﺑﯿﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﮑﺮ و ﻧﯿﺮﻧﮓ و
اﺳﺘﮫﺰاء دﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺧﺸﻢ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺮ ﻓﻨﺤﺎص:

ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﯾﮫﻮد ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻨﺤﺎص ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮ آﻧﺎن وارد ﺷﺪه،
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻓﻨﺤﺎص ﮔﻔﺖ :وای ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻮ ﻓﻨﺤﺎص ،ﺑﺘﺮس از ﺧﺪا و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮ ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﻗﺴﻢ ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺧﺒﺮ رﺳﺎﻟﺖ او در ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ آﻣﺪه و
ﻧﯿﮏ ﺑﺪان آ ﮔﺎھﯽ.
ﻓﻨﺤﺎص در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻨﺪۀ اﺳﺘﮫﺰاﯾﯽ ﺑﺮ ﻟﺐ داﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪای اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻣﺎ
را ﺑﻪ ﺧﺪای ﻓﻘﯿﺮ ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎ ﺑﻪ او ﻣﺤﺘﺎج ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،و او ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ .اﮔﺮ او از
ﻣﺎ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﻮد ،اﻣﻮال ﻣﺎ را از ﻣﺎ ﻗﺮض ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ را از رﺑﺎ ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارم ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺑﺎ ﻣﯽدھﺪ.
َّ َ َّ ُ ۡ ُ َّ َ َ ً
� ق ۡرضا
اﺷﺎرۀ ﻓﻨﺤﺎص ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :من ذا ٱ�ِي �قرِض ٱ
َ َ ٗ َ ُ َ ٰ َ ُ َُ ٓ َ ۡ َ ٗ َ َٗ
�ة ۚ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة» .[٢٤٥ :ﮐﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺮض ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺪھﺪ و
حسنا �ي�عِفهۥ �ۥ أضعا�ا كث ِ
ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪﺑﺮاﺑﺮ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺪارد«.
ﭼﻮن اﺑﻮﺑﮑﺮس اﺳﺘﺨﻔﺎف ﻓﻨﺤﺎص را ﺑﻪ آﯾﻪ ﺧﺪا و وﺣﯽ ﻣﺤﻤﺪ ج دﯾﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،ﺳﯿﻠﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﻓﻨﺤﺎص ﻧﻮاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ در دﺳﺖ اوﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻋﮫﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻧﺒﻮد اﻵن
ای دﺷﻤﻦ ﺧﺪا ﺳﺮت را از ﺗﻦ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﺮدم.
آﯾﺎ ﺗﻌﺠﺐآور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﻪ ﺳﻨﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻈﮫﺮ رﻗﺖ و ﻧﺮﻣﯽ و
ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮﺷﺨﻮﯾﯽ ﺑﻮد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن اﯾﻦ ﺷﺪت و ﺣﺪت ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ؟
اﯾﻦ ﺧﺸﻢ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﺸﻢ دﯾﮕﺮ او را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و
آن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ،اﯾﺮان ﺑﺮ روم ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرس ﻣﺠﻮﺳﯽ و روم
اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ آﻧﺎن را
ﻣﻮرد رﯾﺸﺨﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺷﮑﺴﺖ روم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اھﻞ
ﮐﺘﺎب ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ )اﺑﯽ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺰه ﻋﻤﺮس ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ( در اﯾﻦ
ﻣﻮرد در ﺑﺮاﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺳﺨﻦ راﻧﺪ و ﺑﺎ اﺻﺮار ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ را ﻣﻌﻠﻮل ﺻﺎﺣﺐ
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ﮐﺘﺎب ﺑﻮدن اھﻞ روم ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﺖ ﺑﺮآﺷﻔﺖ .ﺑﺎ او ﺑﺮ ﺳﺮ ده
ﺷﺘﺮ ﮔﺮو ﺑﺴﺖ ﮐﻪ ﻇﺮف ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻟﯽ روم ﺑﺮ ﻓﺎرس ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺧﺸﻢ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد ،ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺎ
اﯾﻤﺎن او ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد روﺣﯿﮥ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺳﻦ ﭼﮫﻞ
ﺳﺎﻟﮕﯽ و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺧﺼﻠﺖ و ﺧﻮی او در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺠﺎوز اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم
ﺗﺼﺪی ﺧﻼﻓﺖ و ﻋﮫﺪهدارﺷﺪن اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ.
ﺗﺴﻠﻂ اﯾﻤﺎن ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮس:

اﯾﻦ اﯾﻤﺎن راﺳﺘﯿﻦ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺣﯿﺎت از روزی ﮐﻪ از ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد ﺑﺮ ھﻤﮥ
اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻓﮑﺎر اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ ،و ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ از دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ اﯾﻤﺎن و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺗﻤﺎم
اﺣﻮال ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و اﻋﻤﺎل او را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار دھﯽ .ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﺮ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا
و رﺳﻮل در ﻧﻈﺮ او ارزش ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺗﺠﺎرﺗﺶ ،ﺧﺎﻧﻮادهاش ،آرزوھﺎﯾﺶ ،آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮدم در زﻧﺪﮔﯽ از آنھﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ از آن
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
اﯾﻤﺎن ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻏﻠﺒﮥ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ .ﻗﻠﺐ و ﻋﻘﻞ و روﺣﺶ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ از آن ﺧﺪا و
رﺳﻮﻟﺶ ﺑﻮد .ھﻤﮥ اﯾﻦھﺎ ﺟﻠﻮهھﺎی اﯾﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﺎت اﯾﻤﺎن اﻋﺘﻼ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ درﺟﮥ ﺻﺪﯾﻘﺎن ،ﭼﻪ ﻣﻘﺎم واﻻﯾﯽ!
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﺳﻮل ج در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر:

او را ﺳﭙﺲ در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،اھﻞ ﻣﮑﻪ ﺻﻔﻮف ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ آراﺳﺘﻪاﻧﺪ.
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﺻﻔﻮف ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪ ج
در آﺧﺮ ﻗﺸﻮن ﺑﻪ اﺷﺎره ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﺗﺨﺖ رواﻧﯽ ﺗﮫﯿﻪ دﯾﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﮐﺎم آﻧﺎن
ﻧﺸﺪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ج در ﺗﺨﺖ روان ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و از دور ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪ ج
ﮐﺜﺮت ﺗﻌﺪاد دﺷﻤﻨﺎن و ﻗﻠﺖ اﻓﺮاد ﺧﻮد را دﯾﺪ ،روی ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ آورد و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﻪ ﺧﺪا
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه و وﻋﺪۀ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﺑﺸﺎرت داده ﺑﻮد ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﺮد
و ﺑﺎ راز و ﻧﯿﺎز از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی او را ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎزد.

٤٢

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻣﺤﻤﺪ ج ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺧﺪﯾﺎ! ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺒﺮ و ﻋﺠﺒﺶ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ رﺳﻮل ﺗﻮ را
اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاﯾﺎ! آن ﻓﺘﺢ و ﻧﺼﺮﺗﯽ را ﮐﻪ وﻋﺪه دادهای ﻓﺮا رﺳﺎن .ﺧﺪاﯾﺎ! اﮔﺮ اﯾﻦ
ﺟﻤﺎﻋﺖ را ھﻼک ﮐﻨﯽ ،دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاھﺪ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ .ھﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﯽﮐﺮد در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دو دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺒﻠﻪ دراز ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻋﺒﺎ از دوﺷﺶ ﻓﺮو
اﻓﺘﺎد .ﻣﺤﻤﺪ آرام ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ و ﻧﻌﺎﺳﯽ او را دﺳﺖ داد ﮐﻪ در آن
ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد و ﮐﻤﮏ ﺧﺪا را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ،ﺑﯿﺪار ﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﮋدۀ ﭘﯿﺮوزی
ﻣﯽداد ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮدم ﻓﺮا رﻓﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ھﺮﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﻔﺎر ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺘﺎزد ،از
ﺟﻨﮓ ﺑﺮﻧﮕﺮدد و ﺗﺤﻤﻞ آزار ﺟﻨﮓ را ﺑﮑﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را در داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر:

اﯾﻦ ﺑﻮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﺳﻮل در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﮐﻪ در آﻏﺎز ﭘﯿﺮوزی ﻣﺮدان ﻗﻠﯿﻠﺶ ﺑﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﮐﺜﯿﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روﺣﺶ ﺑﺎ ﺧﺪا ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭘﯿﺮوزی را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داد و ﭘﺮدهھﺎی اﺑﮫﺎم اﯾﻦ روز ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﺰرگ در ﺣﯿﺎت اﺳﻼم از
ﭘﯿﺶ روی او ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﮐﻨﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ﺳﺮﺷﺎر ﺷﺪ از اﯾﻤﺎن ،اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﯾﺎریدھﻨﺪه دﯾﻦ اوﺳﺖ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻤﺎن داﺷﺖ ،از ﻣﻨﺎﺟﺎت
رﺳﻮل و اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪاش از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا دﭼﺎر اﻋﺠﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد.
و ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن روز:

اﯾﻦ ﺑﻮد دﻋﺎی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و ﻣﻨﺎﺟﺎت او ﺑﺎ ﺧﺪا و ﻃﻠﺐ اﻧﺠﺎز وﻋﺪۀ ﺣﻖ ،اﯾﻦ دﻋﺎ را
ﻣﺤﻤﺪج ﺑﺎرھﺎ ﺗﮑﺮار ﮐﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺒﺎ از دوﺷﺶ اﻓﺘﺎد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎ را ﺑﺮ
ﺷﺎﻧﻪھﺎی رﺳﻮل ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ،ﮔﻔﺖ :ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪهای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ داده،
ً
ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
دوﺳﺘﺪاری ﺣﻘﯿﻘﺖ و رﺣﻤﺖ ﯾﮑﺠﺎ در ﻗﻠﺐ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺟﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد:

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺆﻣﻨﺎن دارای ﻋﻘﯿﺪهای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺧﺼﻮص ﻣﺠﺎدﻟﻪ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪای
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻋﻘﯿﺪهﺷﺎن ﺗﻌﺼﺐ ﺷﺪﯾﺪی داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺒﻮد ،ﺣﺘﯽ ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎن در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﻌﺼﺐ و اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ
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ﻧﺒﻮدﻧﺪ روی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،اﯾﻨﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ
ﺣﻖ ،ﻻزﻣﮥ ﺗﻌﺼﺐ و ﺷﺪت و ﻏﻠﻈﺖ و ﭘﺎﻓﺸﺎری در ﻋﻘﯿﺪت اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻤﺎﻧﺶ و ﺑﺎ ھﻤﮥ اﻋﺘﻘﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ آن داﺷﺖ و ﺳﺴﺘﯽ و ﺗﺮدﯾﺪ در آن راه
ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ از ﺗﻌﺼﺐ و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ دور و ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻮد ،در ھﻨﮕﺎم ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه و
ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﻮد و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﮑﯽ
و اﺣﺴﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻗﻠﺐ ﺻﺪﯾﻖ دو ﺻﻔﺖ ﺟﻠﯿﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺣﻘﯿﻘﺖﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪه ﺑﻮد .در راه ﺣﻖ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺧﻮار ﻣﯽﺷﻤﺮد ،ﺣﺘﯽ ﺣﯿﺎت را و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ را
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽدﯾﺪ ،ﺟﻨﺒﮥ ﻣﮫﺮ و ﻋﻄﻮﻓﺖ ﺑﺮ دل و ﺟﺎﻧﺶ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﯿﺮان ﺟﻨﮓ ﺑﺪر:

ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ اﺳﯿﺮان ﻗﺮﯾﺶ را ھﻤﺮاه آورده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﯿﺮان دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻣﮑﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ ،وﻟﻮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﺪﯾﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﺷﺪت و ﺣﺪت
ﻣﺤﻤﺪج و اﻧﺘﻘﺎم او ﭘﺲ از اذﯾﺖ و آزاری ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او و اﺻﺤﺎﺑﺶ در ﻣﮑﻪ روا داﺷﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺑﻮدﻧﺪ.
دﺳﺘﻪای از آﻧﺎن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻗﺮﯾﺶ از ھﻤﻪ
ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﺘﺮ و رﺣﯿﻢﺗﺮ و ﺑﺎ ﻋﺎﻃﻔﻪﺗﺮ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﻧﺰد ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﯾﻢ و از او
ﻃﻠﺐ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﯾﺎ
اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﭘﺪران و ﺑﺮادران و اﻋﻤﺎم و ﺑﻨﯽ اﻋﻤﺎم ھﺴﺖ و از ﺧﻮﯾﺸﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ دور
اﻓﺘﺎدهاﯾﻢ .ﺑﺎ رﺳﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻨﺖ ﮔﺬارده ،آزادﻣﺎن ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺪﯾﻪ ﻣﺎ را
ﺑﻪ دﯾﺎر ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪت داد .اﺳﯿﺮان ﻗﺮﯾﺶ از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا ﭘﺴﺮ
ﺧﻄﺎب ﮐﺎر را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ و در ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا روی ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺸﺎن ﻧﺪھﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺰد او ﭘﯿﺎم
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻤﺮس در آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﺪی ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺟﻮابﺷﺎن ﻧﺪاد.
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺧﻮد را ﺷﻔﯿﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻗﺮﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖ و در ﻧﺰد ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺮای آﻧﺎن
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﺮد و ﻗﻠﺐ ﺣﻀﺮت را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺮم ﮐﺮد و دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺮ را ﺗﺠﻮﯾﺰ
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن رد ﻧﻤﻮد و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﯿﻦ آﻧﺎن و ﻣﺤﻤﺪ ج را ﺑﮫﺎﻧﮥ
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻗﺮار داد.
اﺑﻮﺑﮑﺮس ھﻤﮥ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮشﻗﻠﺒﯽ و ﻧﯿﮑﺨﻮاھﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮﺷﺖ او
ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺨﻠﺪ ﺑﻮد اﻧﺠﺎم داد ،ﮔﻮﯾﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ
ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن رﺣﻤﺖ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ج ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
رﺣﻤﺖ و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ واﻻﯾﯽ ﮐﻪ از او دﯾﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺿﻌﻒ و ھﻮی ،ﭘﺎک و ﻣﺒﺮاﺳﺖ و ﺟﺰ
ﺳﻠﻄﺎن اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ روح و ﺟﺎن او را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدھﺪ ،آﻧﭽﻨﺎن ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﺪت
و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی و ﮐﺞروﯾﮫﺎی ﻗﺪرت ﻣﯽﮐﺎھﺪ.
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺣﯿﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻌﺪ از واﻗﻌﻪ ﺑﺪر:

ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﺳﺮآﻏﺎز ﺣﯿﺎت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﺳﺮآﻏﺎز ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺣﯿﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻮد .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل ﻗﺮﯾﺶ و ھﺮﯾﮏ از ﻗﺒﺎﯾﻞ اﻃﺮاف ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺑﺮاﺑﺮ وﻗﺘﯽ را ﮐﻪ در ﻣﮑﻪ ﺻﺮف ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد در اﯾﻨﺠﺎ ﺻﺮف ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﺗﺎ ﺗﺎوان ﺧﻮد را از آﻧﺎن ﻧﮕﯿﺮد آرام ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم و دﻓﻊ دﺷﻤﻨﺎن آن دارﻧﺪ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮده و در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮﯾﮏ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺟﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺗﺎ در داﺧﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﯾﮫﻮد و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﻓﺘﻨﻪای ﺑﺮﭘﺎ ﻧﺸﻮد و ﺟﻨﮕﺎوراﻧﯽ از ﺧﺎرج ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﺠﻮم ﻧﯿﺎورﻧﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب دووزﯾﺮ رﺳﻮل ﺑﻮدﻧﺪ:

ً
ﺣﻘﯿﻘﺔ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﻼء ﮐﻠﻤﻪ اﺳﻼم ﺷﺪ و در دل دﺷﻤﻨﺎن
و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﮐﯿﻨﻪای ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ،ﮐﯿﻨﻪ دﯾﺮﯾﻨﻪ ﯾﮫﻮد را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮد و در ﻗﻠﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ
اﻃﺮاف ھﺮاس و ﺗﺮس اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای اﺣﺘﺮاز از آﻧﭽﻪ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽھﺎی دﻗﯿﻖ و ﻣﺸﺎورات داﯾﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ و ﯾﺎراﻧﺶ ﻻزم ﺑﻮد.
ﻣﺤﻤﺪ ج ،اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب را وزﯾﺮان ﻣﺸﺎور ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻊ ،در ﻣﺸﺎوره و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺺ و

ﻓﺼﻞ اول :اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺣﯿﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج
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ﺻﺎدق ﺑﻮدﻧﺪ .رﺳﻮل اﯾﻦ ﻣﺸﺎورات را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﺻﺤﺎب ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﻣﺸﺎورﺗﯽ ﮐﻪ اﺛﺮ
ﻗﺎﻃﻊ در ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ داﺷﺖ و ھﺮﮐﺲ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد در آﻧﭽﻪ روی
ﻣﯽدھﺪ از ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ اﺣﻮال و اﻋﻤﺎل ﺑﮫﺮه و ﻧﺼﯿﺒﯽ دارد.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﯿﻨﻪ ﯾﮫﻮد را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﮫﻮد ﺑﻨﯽ ﻗﯿﻨﻘﺎع را
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده و از ﻣﺪﯾﻨﻪ راﻧﺪﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﺗﺮس ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﺠﻮم آورﻧﺪ و ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ دﻓﻊ آﻧﺎن ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪه ﭘﺎ ﺑﻪ
ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺮﻋﻮب ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ:

ً
اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﻗﺮﯾﺶ را از ﻓﮑﺮ ﺧﻮﻧﺨﻮاھﯽ و اﻧﺘﻘﺎم ﺑﺪر
ﺑﺎزﻧﻤﯽداﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺨﻮاھﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻣﺪﻧﺪ و در اﺣﺪ ﺑﻪ ھﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺟﻨﮓ
در ﺗﻤﺎم روز اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ﻟﮑﻦ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازان از اﻣﺮ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮده و
ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻏﻨﯿﻤﺖ رﻓﺘﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ
وﻟﯿﺪ ھﻮﺷﯿﺎری از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﺠﻮم آوردﻧﺪ .از
ﺳﻨﮓھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﺎر ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻤﺪ اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد و ﺻﻮرت ﻣﺒﺎرکﺷﺎن
را ﻣﺠﺮوح ﺳﺎﺧﺖ و ﺣﻀﺮت ﺑﺮ ﭘﮫﻠﻮ اﻓﺘﺎد و ﻗﺮﯾﺶ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮد.
اﮔﺮ ﭘﮫﻠﻮاﻧﺎن و ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ را در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎن
و دل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺪاﮐﺎری در راه ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﺜﺎر ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ وﺿﻊ
ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﺻﻮرت دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،از اﯾﻦ روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻣﻼزم
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺪ ،در ﺟﻨﮓھﺎ و در وﻗﺖ اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺪﯾﻨﻪ.
و ﺗﻮ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﻪ ﻓﺘﺢ ﺷﺪ و ﺛﻘﯿﻒ در ﻃﺎﺋﻒ
ﺑﻪ اﺳﻼم درآﻣﺪ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺟﻨﮓ و دﻓﺎع ﺑﻮد از ﺟﻨﮓھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ
زدوﺧﻮردھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ داﺷﺖ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻦ.
ﯾﮫﻮد و در رأس آﻧﺎن ﺣﯿﯽ اﺑﻦ اﺧﻄﺐ در ﺣﺎل اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻗﺮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻻ ﯾﻨﻘﻄﻊ در ﺻﺪد ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﻮد.
ﺟﻨﮓھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻨﯽ اﻟﻨﻀﯿﺮ و اﻟﺨﻨﺪق و ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮫﻮد و ﮐﯿﻨﻪ ﻗﺮﯾﺶ
را آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻣﻼزﻣﺘﺶ را در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ و در اﯾﻦ
ﻣﻮاﻗﻊ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖھﺎ ھﻤﺮاه ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن
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ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﮐﺎر و اﻣﺮ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﯿﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺒﺨﺸﺪ
ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ وﺳﯿﻠﮥ او دﯾﻨﺶ را ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎزد.
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻌﺘﺮف ﮐﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻋﺰت و ﻋﻈﻤﺘﺶ در ﻧﺰد آﻧﺎن ﭘﺲ از رﺳﻮل ﺧﺪا ج از ھﺮ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ:

ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ھﺠﺮت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺮوﻧﺪ .ﻗﺮﯾﺶ از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ آ ﮔﺎه ﺷﺪ و ﻗﺴﻢ ﺧﻮردﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ
زور وارد ﻣﮑﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺤﻤﺪ ج و ﯾﺎراﻧﺶ در ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﻣﮑﻪ اﺳﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او
ﺧﻮاھﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﻮد و ھﺮﻧﻮع ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺮﯾﺶ را رد ﻣﯽﮐﺮد و اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای
زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا آﻣﺪه ﻧﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ،رﺳﻮﻻﻧﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف آﻣﺪ و ﺷﺪ ﮐﺮد و ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﮫﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ آن ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎراﺣﺖ و ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎبس از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻋﮫﺪﻧﺎﻣﻪ را اﺳﺘﺨﻔﺎﻓﯽ ﺑﻪ
دﯾﻦ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺂلاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺣﮑﻤﺖ ﮐﺎر رﺳﻮل اﯾﻤﺎن
داﺷﺖ و وﻗﺘﯽ ﺳﻮره اﻟﻔﺘﺢ ﻧﺎزل ﺷﺪ ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﮫﺪ ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ﻓﺘﺢ
آﺷﮑﺎری ﺑﻮد و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﺼﺪﯾﻖﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮐﺎرھﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ دﯾﮕﺮ
ھﻤﻮاره ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺼﺪق رﺳﻮل ﺑﻮد.
ازدﯾﺎد ﻗﺪرت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و رویآوردن ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﻼم:

دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم روز ﺑﻪ روز ﻓﺰوﻧﯽ و ﮐﻤﺎل ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و ﻗﺪرت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ
اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ .از ﻣﻈﺎھﺮ اﯾﻦ ﻗﺪرت اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﮫﻮد را در ﺧﯿﺒﺮ و ﻓﺪک و
ﺗﯿﻤﺎء ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را از ﺑﻼد ﻋﺮب ﺟﻼ دھﻨﺪ .از ﻣﻈﺎھﺮ ﻗﻮت
اﺳﻼم ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و اﻣﺮای ﻓﺎرس و ﺑﺰﻧﻄﯿﻪ و ﻣﺼﺮ و ﺣﯿﺮه و ﯾﻤﻦ
و ھﻤﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺠﺎور ﻋﺮب ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ و آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺳﻼم دﻋﻮت ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎرز اﯾﻦ ﮐﻤﺎل و ﻗﺪرت اﺳﻼم ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ و ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻃﺎﺋﻒ ﺑﻮد.
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ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻈﺎھﺮ ﻧﻮر دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ دو اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﻈﯿﻢ آن
ﻋﺼﺮ روم و اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺼﺮت ﺧﻮد
از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از ھﯿﭻ ﻧﺎﺣﯿﻪای ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻃﻔﺎی ﻧﻮر
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم ﮔﺸﺘﻪ و از ﻗﺪرت آن ﺑﮑﺎھﺪ.
ﻇﻬﻮر ﻧﻮر اﺳﻼم:

ﭼﻮن ﻋﺮب اﯾﻦ ﻗﺪرت و ﺷﻮﮐﺖ را دﯾﺪ دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ از اﻃﺮاف ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻣﺤﻤﺪ روی آورده و دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ دﻋﻮتﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻮد؟
آﯾﺎ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری و ﻣﺠﻮس و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ! آﯾﺎ ھﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﮫﺘﺮ از ﭘﯿﺮوزی او ﺑﺮ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ و ﮐﻔﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﺑﻮدن
دﻋﻮت او را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد؟
او ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد و از آﻧﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا
ً
اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ و ﮐﺎر ﻧﯿﮏ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻖ ﮐﺎﻣﻼ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ﻣﺮدم در ھﺮ
زﻣﺎن و در ھﺮﮐﺠﺎ آن را ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻘﻞ آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﮔﺬﺷﺖ روزﮔﺎران ﻗﺪرت اﯾﻦ ﺣﺠﺖ ﻗﻮی را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه و ھﯿﭻ
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺞ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺎ ﻣﺮدم:

ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﮑﻪ رﻓﺘﻪ ﻓﺮاﯾﺾ دﯾﻨﯽ را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﭘﯿﺎﭘﯽآﻣﺪن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻋﺮب ﺑﺮای اﺳﻼمآوردن ﻣﮫﻠﺖ ﻧﺪاد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺗﺮک
ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺮود .و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﺮود.
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺎ ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ زﯾﺎرت ﻣﮑﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﻣﻨﺎﺳﮏ
ﺣﺞ ﺑﻪ ﺟﺎی آوردﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﺣﺞ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ آورد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭼﮫﺎر ﻣﺎه
ﻣﮫﻠﺖ داد ﺗﺎ ھﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد و از آن روز ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ،ھﯿﭻ ﻣﺸﺮﮐﯽ در
ﻣﮑﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﺞ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﯿﺎورده و ﻧﺨﻮاھﺪ آورد.
آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺞ ﻣﺤﻤﺪ ج و ﺟﯿﺶ اﺳﺎﻣﻪس:
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

در ﺳﺎل دھﻢ ھﺠﺮت ،ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺞ رﻓﺖ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﻼزﻣﺖ او ﺑﻮد.
ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺎ ﺗﻤﺎم زﻧﺎﻧﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺞ رﻓﺖ و در اﯾﻦ ﺣﺞ ھﺰار و ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﻤﺮاه او
ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﮑﻪ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ج در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ
دﺳﺘﻮر داد ﺟﯿﺶ اﺳﺎﻣﻪ را ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی روم ﺗﺠﮫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ
اول از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺸﻮن در ﺟﺮف اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺣﯿﺺ و ﺑﯿﺺ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺸﻮن ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد ،زﯾﺮا
ﻣﺮض ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺪت ﮐﺮد و ﻣﺮدم ﺑﺮ او ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ج دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی او ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارد:

ﭼﻮن ﻣﺮض ﻣﺤﻤﺪ ج ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ دﺳﺘﻮر داد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی او ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارد .از
ﻋﺎﯾﺸﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭼﻮن ﻣﺮض ﺣﻀﺮت ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻼل آﻣﺪ و او را
دﻋﻮت ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﮐﺮد .ﻣﺤﻤﺪ ج دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺧﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارد .ﺑﻼل در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ (١ ) :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺮد ﻏﻤﻨﺎک و ﻣﺤﺰوﻧﯽ اﺳﺖ
و ھﺮﮔﺎه در ﺟﺎی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺻﺪاﯾﺶ ﺑﻪ ﮔﻮش ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،اﮔﺮ اﺟﺎزه
ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﺪ .ﺑﺎز ﻣﺤﻤﺪ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮوﯾﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺧﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻣﻦ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﮕﺰارد .ﺑﻼل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺣﻔﺼﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺗﻮ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج
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ﺑﮕﻮ ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﻋﮫﺪه اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ ﻋﻤﺮ را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻦ .ﺣﻔﺼﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺮض
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ج ﺟﻮاب ﻣﯽدھﺪ ﺷﻤﺎ اﺻﺤﺎب ﯾﻮﺳﻒ ھﺴﺘﯿﺪ )ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺎن ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﯾﻮﺳﻒ÷ ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ( ﺑﺮوﯾﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺧﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻣﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ .در
اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺣﻔﺼﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ھﯿﭽﮕﺎه از ﺗﻮ ﺧﯿﺮی ﻧﺪﯾﺪهام ،اﺑﻮﺑﮑﺮ در اﺟﺮای
اﻣﺮ ﺣﻀﺮت ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد )  ،(١و رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ روزی اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮد ﭼﻮن
ﺑﻼل اذان ﺑﮕﻔﺖ از ﻋﻤﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﯿﺮد ،ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد .آواز ﻋﻤﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا در اﻃﺎق
ﻋﺎﯾﺸﻪ آواز ﺷﻨﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از اﯾﻨﮑﻪ او اﻣﺎم ﻧﺒﺎﺷﺪ
اﺑﺎ دارﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﺤﻤﺪ ج ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﺮای ﻧﻤﺎز در
اﯾﺎم ﻣﺮض ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮد در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﺲ از وﻓﺎت او
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﺎزﮔﺰاردن ﺑﺮای ﻣﺮدم اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ.
در اﺛﻨﺎء ﻣﺮض ﻣﻮت روزی ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺖ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮد:
ﺑﻨﺪهای از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﯿﻦ دﻧﯿﺎ و آﻧﭽﻪ در ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ دوﻣﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﺷﺎره ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺪوﺳﺖ ،ﺑﯽﺗﺎﺑﺎﻧﻪ از ﺳﺮﺷﻮق ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻓﺮزﻧﺪان و ﺟﺎنھﺎی ﺧﻮد در راه ﺗﻮ ﮐﻪ راه ﺣﻖ اﺳﺖ ﻓﺪاﮐﺎری و ﺟﺎﻧﺒﺎزی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺤﻤﺪ ج اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻤﮥ درھﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺰ ﺑﺎب اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ دوﺳﺘﯽ و ھﻤﺼﺤﺒﺘﯽ
در ﻧﺰد ﻣﻦ از او ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﻦ از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ،ھﺮآﯾﻨﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﺪم ،اﻣﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺻﺤﺒﺖ و ﺑﺮادری و اﯾﻤﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ.
روزی ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯽ
ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺗﮑﯿﻪ داده ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺣﯿﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﻪ دﯾﺪن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺷﺎد ﺷﺪﻧﺪ و راه را ﮔﺸﻮدﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ج اﺷﺎره
ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﺷﺎن را اداﻣﻪ دھﻨﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺣﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﺣﺲ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎدی و ﺳﺮور
 -١اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ را از ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری در ھﺎﻣﺶ ﻗﺒﻠﯽ
ذﮐﺮ ﮐﺮدم.
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زاﯾﺪاﻟﻮﺻﻒ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺻﻮرت ﻧﺒﻨﺪد ،ﻟﺬا از ﺟﺎی ﺧﻮد ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ج
اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺸﺴﺖ و
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺒﺶ ﻋﻮدت
ﮐﺮد .رﺳﻮل آب ﺳﺮد ﺧﻮاﺳﺖ ،دﺳﺘﺶ را در آب ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮ روی ﻣﺒﺎرﮐﺶ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ
و ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻘﺎ ﺷﺘﺎﻓﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﻦ او را ﮐﺎﻣﻞ و ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺖ .ﻋﺮب ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت
ﻣﺤﻤﺪ ج ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؟ او ﭘﺲ از ﺧﻮد ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻨﻤﻮده و ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ وﺿﻊ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﮕﺎن در راه ﭘﯽرﯾﺰی ﻧﻈﺎم اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻣﺠﺘﮫﺪی ﻧﺼﯿﺒﯽ دارد و ھﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ را ﺑﺮﮐﺘﯽ در ﭘﯽ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ دوم:
ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ س
رﺳﻮل ﺧﺪا در دوازدھﻢ رﺑﯿﻊ اﻷول ﺳﺎل  ۱۱ھﺠﺮی )ﺳﻮم ﻣﺎه ﯾﻮﻧﯿﻮ ﺳﺎل ۶۳۲
ﻣﯿﻼدی( ﺑﻪ ﺟﻮار رﺣﻤﺖ ﺣﻖ ﺷﺘﺎﻓﺖ .ﺣﻀﺮت ﮐﻪ در ﺻﺒﺢ ھﻤﺎن روز ﮐﻤﯽ اﻓﺎﻗﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد از ﻣﻨﺰل ﻋﺎﯾﺸﻪل ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺖ .در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮد و ﺑﺮای اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪس ﻧﯿﺰ دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮش ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ روم ﺑﺮود .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮ وﻓﺎت رﺳﻮل را ﺑﻪ ﻣﺮدم دادﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖ از آﻣﺪن او ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ و ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ھﻤﻪ را ﺳﺴﺘﯽ و
رﺧﻮت ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،وﻓﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج را ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻤﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺪای ﺧﻮد رﻓﺘﻪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺪت ﭼﮫﻞ
روز از ﻗﻮﻣﺶ ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﻘﺎت اﻟﮫﯽ رﻓﺖ .ﻋﻤﺮ ﺧﺒﺮدھﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﻓﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج را
ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد و دﺳﺖ و
ﭘﺎی آﻧﺎن را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﻗﺒﺎل وﻓﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج:

ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪل ﺑﺮﮔﺸﺖ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ در ﺳﻨﺢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮ وﻓﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺷﺎﯾﻊ
ﺷﺪ ،ﮐﺴﯽ ھﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺑﻮﺑﮑﺮ رﻓﺖ و ﺧﺒﺮ وﻓﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج را ﺑﻪ او داد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﻈﻄﺮﺑﺎﻧﻪ
و ﻣﺘﻮﺣﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .دﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ
رﻓﺖ .ﺟﻨﺎزه ﺣﻀﺮت را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد در ﮔﻮﺷﻪ ﺧﺎﻧﻪ زﯾﺎرت ﮐﺮد ،ﺣﺠﺎب
از روی ﻣﺒﺎرﮐﺶ ﺑﺮداﺷﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﺒﺎرﮐﺶ را ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭼﻘﺪر
ﺧﻮﺷﺒﻮ ھﺴﺘﯽ ،در ﺣﺎﻟﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم! ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮده و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﯿﺸﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد و ﺑﻌﺪ
ُّ ُ ُ
َۡ
َ َ ُ َ َّ ٌ َّ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ٞ
آﯾﻪ ﺧﺪا را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وما �مد إِ� رسول قد خلت مِن �بلِهِ ٱلرسل ۚ
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َ َ ْ َّ َ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ٰٓ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ ٰ َ َ ۡ َ َ َ ُ َّ َّ َ َ ۡ ٗ
� ش�ٔاۗ
أفإِين مات أو قتِل ٱنقلبتم � أع�بِ� ۚم ومن ينقل ِب � عقِبيهِ فلن ي� ٱ
َّ ُ َّ
ََ َ ۡ
ل�كِر َ
�ن ] ﴾١٤٤آل ﻋﻤﺮان» [١٤٤ :ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
وسيج ِزي ٱ� ٱ ٰ ِ
از او ھﻢ رﺳﻮﻻن دﯾﮕﺮی از ﻃﺮف ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮدم آﻣﺪﻧﺪ .آﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮد ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ
ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ؟ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ﺿﺮری ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ] ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ[ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺎداش ﻧﯿﮏ ﻣﯽدھﺪ«.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺮس اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺷﻨﯿﺪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد ،ﭼﻪ ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﻃﺎﻗﺖ ﺗﺤﻤﻞ او را
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .او ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺮده اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ
ﺗﺮﺷﺮو و ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﻮﺷﻪای از ﻋﻈﻤﺖ روح اﺑﻮﺑﮑﺮس:

در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﮑﺚ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﻪای از ﻗﺪرت روﺣﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ او
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺛﺒﺎت آن اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ وﻓﺎت
ﻣﺤﻤﺪ ج را ﺑﻪ ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ وادارد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ را دﭼﺎر ﻓﺰع ﮐﺮد اﯾﻦ ﺷﺨﺺ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﺑﻮﺑﮑﺮ ﯾﺎر ﻏﺎر و دوﺳﺖ و ﺧﻠﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻮد .او ھﻤﺎن
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج را در ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ .او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ زار زار در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ رﺳﻮل ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎد ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺑﻨﺪهای از ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺧﺪا را ﻣﯿﺎن دﻧﯿﺎ و آﻧﭽﻪ در ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ ﻣﺨﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ھﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻨﺪه ﺻﺎﻟﺢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در
ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ .او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ادای اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ
ﺳﺮازﯾﺮ ﺑﻮد و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺎن و ﺟﺴﻢﻣﺎن در راه ﺗﻮ ﻓﺪاﮐﺎری
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
وﻓﺎت رﺳﻮل ﺟﺰع و ﻓﺰع او را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﺮ از ﭘﺎی درﻧﯿﺎورده و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
وﻟﯽ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ِ
اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج وﻓﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ ،آﻧﯽ درﻧﮓ ﻧﮑﺮد ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ رﻓﺖ و ﺧﻄﺒﻪ ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد.

ﻗﺪرت روﺣﯽ و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی اﺑﻮﺑﮑﺮ:

آن ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ادا ﮐﺮد و آن آﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای اﻗﻨﺎع آﻧﺎن از
ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪ ،دﻟﯿﻞ ﻣﺤﮑﻢ ﻗﺪرت ﺗﻤﻠﮏ ﻧﻔﺲ او در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﻮﻟﻢ
و دردﻧﺎک وﻓﺎت رﺳﻮل ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻠﻠﯽ در ارﮐﺎن اﯾﻦ ﻗﻮت ﻧﻔﺲ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
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اﯾﻦ ﻗﺪرت روﺣﯽ را ﺻﻔﺖ ﺑﺎرز دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺷﮑﻮهﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد و آن آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی اوﺳﺖ.
اﯾﻦ دو ﺻﻔﺖ در ﺑﺎره ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺳﺮاﭘﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و رﻗﺖ ﻗﻠﺐ اﺳﺖ و ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ و
ﻣﺤﺒﺘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﯿﺶ از ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪاش ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و دﻧﯿﺎ و ﻣﺎ ﻓﯿﮫﺎﺳﺖ
اﻋﺠﺎباﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻗﺪرت روﺣﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم آن ﺣﺎدﺛﻪ دھﺸﺘﻨﺎک ﺑﻮد ،ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺼﯿﺐ ﺑﺎر و دردﻧﺎک ﻓﻘﺪان ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا.
ھﻤﯿﻦ ﻗﺪرت روﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺴﺎس دﯾﮕﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن او ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ھﻤﺎن ﻗﺪرت روﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و اﺳﻼم را از ﻓﺘﻨﻪای ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ او ﻧﺒﻮد و
اﺳﻼم دﭼﺎر ﭼﻨﺎن ﻣﺨﺎﻃﺮهای ﻣﯽﺷﺪ ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺳﻼم
و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟

ﻋﻤﺮس و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﻧﻤﺮده اﺳﺖ،
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﺎره ﻋﻮاﻗﺐ و ﺧﯿﻢ ﻓﻘﺪان رﺳﻮل ،آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺳﺴﺖ و ﮔﯿﺞ
ﻧﻤﻮده و از ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
اﻣﺮ را درﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﺪوه ﻓﻘﺪان ﻣﺤﻤﺪ ج آﻧﺎن را از ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﺎره آﯾﻨﺪه
اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺲ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎزﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺤﻤﺪ ج در آﻧﺠﺎ و ﻧﺸﺮ اﺳﻼم و ﻗﺒﻮل آن از ﻃﺮف
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ از آن ﻣﺤﻤﺪ ج ﺷﺪ .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺑﻪ او
اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ رﺳﻮل ﭘﺲ از اﺳﻼمآوردن ﺑﻘﯿﻪ اﻋﺮاب ﮔﺴﺘﺮش
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﯾﻪ از ﻃﺮف ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری ﻗﺪرت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ از آن ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟ و اﮔﺮ از آن ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد از آن ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ از ﺳﺎﮐﻨﺎن آن؟
ﺧﺸﻢ اﻧﺼﺎر ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ:

اﻧﺼﺎر ﮐﻪ از اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﻔﺎﺧﺮ ﮐﺮده
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﮫﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ وارد ﺷﺪﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﭘﻨﺎه
داده و ﯾﺎری ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ اﻧﺼﺎر
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ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ و ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺗﺼﺪی اﻣﻮر را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ آﻧﺎن ﺑﻮد در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج .ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ وﻓﺎت
رﺳﻮل اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﻃﺮز آﺷﮑﺎری ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
اﻧﺼﺎر و ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻪ اﻫﻞ ﻣﮑﻪ:

ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ و ﺟﻨﮓھﺎی ﺣﻨﯿﻦ و
ﻃﺎﺋﻒ از دلھﺎی آﻧﺎن ﺗﺠﺎوز ﮐﺮد و ﺑﺮ زﺑﺎنھﺎﯾﺸﺎن ﺟﺎری ﺷﺪ .ﻣﺤﻤﺪ از ﻏﻨﺎﯾﻢ اﯾﻦ
ﺟﻨﮓھﺎ ﺑﺨﺸﺶھﺎﯾﯽ ﺑﻪ اھﻞ ﻣﮑﻪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻔﺔ اﻟﻘﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ اﻧﺼﺎر
در ﺑﺎره آن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﻗﻮم ﺧﻮدش را ﺧﻮب
درﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﻮل ﺧﺪا رﺳﯿﺪ ،از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدهس رﺋﯿﺲ
ﺧﺰرج ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮم اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ای ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر ،ﺷﻤﺎ ﻏﻀﺐ را در دل ﺧﻮد ﺟﺎی
دادهاﯾﺪ .آﯾﺎ ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ وارد ﺷﺪم ﮔﻤﺮاه ﻧﺒﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد؟
ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺒﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻏﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ ،دﺷﻤﻨﺎن ھﻢ ﻧﺒﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻦ
دلھﺎی ﺷﻤﺎ اﻧﺲ و اﻟﻔﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ؟
اﻧﺼﺎر ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮ ﺳﺆال ﻣﺤﻤﺪ ج ﺟﻮابﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد :ﺑﻠﯽ ﺧﺪا و
رﺳﻮل او ﺑﺨﺸﻨﺪهﺗﺮﯾﻦاﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ج از آﻧﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ آﯾﺎ ﺟﻮاب ﻣﺮا ﻧﻤﯽدھﯿﺪ ای ﮔﺮوه
اﻧﺼﺎر؟ ھﻤﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﻔﺰودﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﯽ ﯾﺎ
رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻓﻀﻞ و ﺑﺨﺸﺶ از آن ﺧﺪا و رﺳﻮل اوﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺤﻤﺪ ج از ﺟﺎﻧﺐ آﻧﺎن ﺟﻮاب داد و ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ
ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﺪ ،راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪﯾﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ
ﺷﻤﺎ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻟﮑﻦ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﯾﺎری
ﮐﺮدﯾﻢ ،راﻧﺪهﺷﺪه ﺑﻮدﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﭘﻨﺎه دادﯾﻢ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮدﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ادا ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺄﺛﺮ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ او ﻋﺎرض ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻤﺪ ج ﭼﻨﯿﻦ
اداﻣﻪ داد:
آﯾﺎ ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺷﺪﯾﺪ ای ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر! ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻄﺎی ﻣﺎل ﻗﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺪان
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪان وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺧﻮد اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدﯾﺪ؟!
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ای ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر! آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﺘﺮ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ؟! ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﻤﺪ در دﺳﺖ اوﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ھﺠﺮت در ﺑﯿﻦ ﻧﺒﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدان اﻧﺼﺎر ﺑﻮدم .اﮔﺮ ھﻤﻪ ﻣﺮدم در درهای و اﻧﺼﺎر در
دره دﯾﮕﺮ اﻗﺎﻣﺘﯽ ﻣﯽﮔﺰﯾﺪ ﻣﻦ ھﺮآﯾﻨﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺼﺎر را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﺪم .ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺮ اﻧﺼﺎر و
ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﺼﺎر ﺑﺒﺨﺸﺎی .اﯾﻦ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ از اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺐ
ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﺼﺎر و
ِ

ﻣﺤﻤﺪج ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﺗﺄﺛﺮ ﺷﺪﯾﺪی در آﻧﺎن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﻣﺤﻤﺪ ج اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺳﺮاﭘﺎ ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده و او را ﯾﺎری ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺖ و ھﻤﮕﺎن ھﻤﺼﺪا ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻗﺴﻤﺖ و ﺑﮫﺮهای ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ راﺿﯽ ھﺴﺘﯿﻢ.
اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ:

ﻋﻄﺎی ﻣﺤﻤﺪ ج در ﺟﻨﮓ ﺣﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺆﻟﻔﺔ اﻟﻘﻠﻮب اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ
ﺧﺸﻢ و ﺗﺮس در دل و ﺟﺎن اﻧﺼﺎر ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ھﺮاس در
دل آﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺳﻨﮓ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد
و دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺖھﺎ را درھﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در
ﻃﻮل ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻣﺮدم را ﺑﺪان ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ او در ﯾﮏ روز اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد.
ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﻪ وﻃﻨﺶ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻌﻀﯽ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮫﺮ و زﻣﯿﻦ
ﻣﺤﻤﺪج را ﺑﺮای او ﮔﺸﻮد رﺳﻮل در آن اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺗﺮدﯾﺪ و ﺗﺮس ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج رﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا .زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و
ﻣﺮگ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮫﻢ و درک اﻧﺼﺎر اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ و
ﮐﻨﮑﺎش در ﻣﻮرد اﻣﻮر ﺷﮫﺮﺷﺎن ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻣﺮده اﺳﺖ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ
ﺧﺮج دھﻨﺪ و ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،آﯾﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ و ﻣﻠﺖ ﻋﺮب ﺑﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ واﮔﺬار
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ در ﻣﮑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﯾﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺟﺎه و
ﻋﺰت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ اھﻞ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ واﮔﺬار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا در ﺑﺎره آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ آﻣﺪم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮا ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮدﯾﺪ .ﺑﯽﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻮدم ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﮐﺮدﯾﺪ .راﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدم ﺷﻤﺎ
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ﻣﺮا ﭘﻨﺎه دادﯾﺪ .ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮدم ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﯾﺎری ﮐﺮدﯾﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﺼﺎر ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪھﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
اﻧﺼﺎر در ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه:

ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدهس در ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮد ،او را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن
ﺻﺎﺣﺐ رأی و ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ در آن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن آﻧﺎن ﮔﻮش ﻓﺮا داد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
ﭘﺴﺮش ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﻮزادﮔﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺳﺨﻦ ﺧﻮدم را ﺑﻪ
ﮔﻮش آﻧﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ .ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮش آﻧﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﮐﺮد و
ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﺿﺮان )ﭘﺴﺮ ﯾﺎ ﻋﻤﻮزادهاش( ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
ﺧﻄﺒﻪ ﺳﻌﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎده در ﻣﯿﺎن اﻧﺼﺎر:

ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر! ﺷﻤﺎ را ﺳﺎﺑﻘﻪای
در دﯾﻦ و ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ در اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻗﺒﯿﻠﻪای از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب را ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ و
ﺳﺒﻘﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺤﻤﺪ ÷ ﺑﯿﺶ از ده ﺳﺎل در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺖھﺎ دﻋﻮت ﮐﺮد ،ﺟﺰ ﻣﻌﺪودی ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ .ﻗﻮم او
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻇﻠﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ رﺳﻮل ﺑﻮد از او دﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
اراده ﮐﺮد ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺰرﮔﻮاری ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﮐﺮد و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﻧﻌﻤﺖ و ﻣﻮھﺒﺖ ﺧﻮد ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ارزاﻧﯽ
داﺷﺖ و اﻋﺰاز و ﺗﻘﻮﯾﺖ او و ﯾﺎران او و دﯾﻦ اﺳﻼم و ﺟﮫﺎد ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا را ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻤﺎ
ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا و ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻮدﯾﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺮب
ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ ﺧﺪا درآﻣﺪ و دورﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن زﻣﺎم ﻗﺪرت و اﺧﺘﯿﺎر را در ﻧﮫﺎﯾﺖ
ﺧﻮاری و زﺑﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ ج را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد و در ﭘﺮﺗﻮ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﺷﻤﺎ ﻋﺮب
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻣﻄﯿﻊ ﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﺟﻮار رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ
راﺿﯽ و ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﻤﺎ ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ در اﻣﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﭘﯿﺶ از دﯾﮕﺮان اﻗﺪام
ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﻖ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ً
ﺣﺎﺿﺮان ﺳﺨﻨﺎن ﺳﻌﺪ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و در ﺟﻮاب ﻣﺘﻔﻘﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :در ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﯽ ،ﺳﺨﻨﺎﻧﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﯿﻢ و از رأی ﺗﻮ ﻋﺪول ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ
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ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺗﻮ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ ،ﭼﻮن ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺆﻣﻨﺎن
ھﺴﺘﯽ.
ً
آﯾﺎ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺿﻮح و ﻗﻮﯾﺎ از اراده راﺳﺦ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺰﻟﺰلﻧﺎﭘﺬﯾﺮی
ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ھﺮآﯾﻨﻪ ﻗﻮم ﺑﺮای ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﺷﺘﺎب
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدم را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوی او و ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ او ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﺑﯿﺪرﻧﮓ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ
در ﻣﯿﺎن ﺣﺎﺿﺮان رد و ﺑﺪل ﺷﺪ و ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺳﻌﺪ ﭘﯿﺸﻘﺪم ﮔﺮدد،
ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﻗﺮﯾﺶ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ
ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ اﺻﺤﺎب ﻣﻘﺪم و اوﻟﯿﻦ رﺳﻮﻟﯿﻢ ،ﻋﺸﯿﺮه و اﯾﻞ و ﺗﺒﺎر و دودﻣﺎن و دوﺳﺘﺎن
رﺳﻮل اﻟﻠﻪاﯾﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﭼﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ
داد .ﺣﺎﺿﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ
ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﺣﺠﺘﯽ از ﻣﯿﺎن
ﻧﻤﯽرود .در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺪهای از آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﯾﮏ اﻣﯿﺮ از ﺷﻤﺎ و ﯾﮏ
اﻣﯿﺮ از ﻣﺎ .و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﺻﻮرت و ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی رﺿﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽدھﯿﻢ.
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺳﺴﺘﯽ اﺳﺖ:

ﺑﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺮددی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد را
ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﺷﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺳﺴﺘﯽ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ او
ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﻨﯽ اوس ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪه اوﻟﯿﻦ ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﯽ ﺷﻤﺮده ﺑﺎﺷﺪ،
وﻟﯽ در ﺑﺎره ﺑﻨﯽ ﺧﺰرج ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎده
رﺋﯿﺴﺶ ﺑﻮده و او را ﺑﺮای ﻧﯿﺎﺑﺖ رﺳﻮل ﻧﺎﻣﺰد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
اوس و ﺧﺰرج ھﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل اﺧﺘﻼف ﺑﻮدﻧﺪ ،از روزی ﮐﻪ اﺟﺪاد ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻧﺎن از ﯾﻤﻦ
ﮐﻮچ ﮐﺮده در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ازد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎل
ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮده ،اﺟﺪاد ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻧﺎن ﯾﮫﻮد را در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺪﺗﯽ از آﻧﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮده
ﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﯾﮫﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ و اﯾﻦ
ً
ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻣﺠﺪدا ﻣﺪتھﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﯾﮫﻮد را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ دو ﻓﺮﯾﻖ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن آﻣﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻌﻒ اﺳﺖ ،ﻗﺼﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮدو ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺨﺮح را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ دھﻨﺪ ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ واﻗﻌﻪ ﺑﻌﺎث ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن را
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد و ﻧﻔﻮذ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ.
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روزی ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از آﻧﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ج ﻣﺘﻌﺮض آﻧﺎن
ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا دﻋﻮتﺷﺎن ﮐﺮد ،ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ
ھﻤﺎن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮫﻮد ﻇﮫﻮر او را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪه داده اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮫﻮد در اﯾﻤﺎن
ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﯿﺸﺪﺳﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ دﻋﻮت ﻣﺤﻤﺪ ج را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و اﺳﻼم آورده و ﺑﻪ
او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اوس و ﺧﺰرج را ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭼﻪ ھﯿﭻ ﻗﻮﻣﯽ در ﺷﺮ و
دﺷﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﺎی آﻧﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آﻧﺎن و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺳﺎزد،
زﯾﺮا ﻣﺮدی از ﺗﻮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮم
ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﻔﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﯿﻌﺔ »ﻋﻘﺒﺔ اﻟﮑﺒﺮی« و ﻣﻘﺪﻣﻪ ھﺠﺮت رﺳﻮل و آﻏﺎز اﻧﺘﺸﺎر
اﺳﻼم در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد.
دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ وﺣﺪت ﮐﻼم اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و آﻧﺎن در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج
ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮه اﺧﻮت و ﻣﻮدت ﻧﺎﯾﻞ آﻣﺪﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺪرت ﯾﮫﻮد رو ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻧﮫﺎد و
زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺟﻼی آﻧﺎن از ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺳﭙﺲ از ھﻤﻪ ﺑﻼد ﻋﺮب ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،در روح اوس و ﺧﺰرج ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ از دﺷﻤﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد ،اﯾﻦ
دﺷﻤﻨﯽ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ھﺮﮔﺎه ﯾﮫﻮد ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دروغ اﻇﮫﺎر اﺳﻼم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ آن
اﺣﺴﺎﺳﺎت دﺷﻤﻨﯽ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻦ آﻧﺎ ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﯿﻔﮑﻨﻨﺪ.
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده در ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ اﻣﯿﺮ
از ﻣﺎ و ﯾﮏ اﻣﯿﺮ از ﻗﺮﯾﺶ .ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ ،اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر از ﺑﻨﯽ اوس ﺑﻮد.
ﺳﺨﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺟﺮاح ب در ﺑﺎره ﺧﻼﻓﺖ:

در اﺛﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺼﺎر در ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻋﺮب را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ ﺧﻄﺎب و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺟﺮاح و ﻋﺪه دﯾﮕﺮ
از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ش در ﻣﺴﺠﺪ در ﺑﺎره وﻓﺎت رﺳﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و اھﻞ ﺑﯿﺖ رﺳﻮل در ﺧﺎﻧﻪ در اﻃﺮاف ﺟﻨﺎزه ﺣﻀﺮت ﺟﻤﻊ
ﺷﺪه و ﻣﺸﻐﻮل آﻣﺎدهﮐﺮدن ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎد و اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺼﺎر ﻗﺒﻞ
از او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎده و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ
دادهاﻧﺪ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ﻃﺒﻘﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻋﻤﺮس ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺟﺮاحس آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :دﺳﺘﺖ را ﺑﺎز ﮐﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا
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ﺗﻮ اﻣﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﺖ ھﺴﺘﯽ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه در ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻤﺮ
ﮔﻔﺖ :از روزی ﮐﻪ اﺳﻼم آوردهای اﯾﻨﻘﺪر ﻧﺎدان ﺑﻮدهای .آﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ »ﺻﺪﯾﻖ« و »ﺛﺎﻧﯽ اﺛﻨﯿﻦ« ھﺴﺖ .آﻧﺎن در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﺒﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺼﺎر در ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه ﺑﻪ آﻧﺎن رﺳﯿﺪ .ﻋﻤﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﯿﻐﺎم داد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺠﮫﯿﺰ و ﺗﮫﯿﮥ ﻣﻘﺪﻣﺎت دﻓﻦ
ھﺴﺘﻢ .دوﺑﺎره ﻋﻤﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ اﻣﺮ ﻣﮫﻤﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ را ﻻزم ﻣﯽﺷﻤﺎرد.
اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ش ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻘﯿﻔﻪ ﻣﯽروﻧﺪ:

اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ آﻣﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ او را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،آﯾﺎ ﭼﻪ ﮐﺎری
ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﮫﯿﺰ رﺳﻮل را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد .ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ اﻧﺼﺎر در
ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده را ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﺨﻦ
آﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﯾﮏ اﻣﯿﺮ از ﻣﺎ و ﯾﮏ اﻣﯿﺮ از ﻗﺮﯾﺶ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮشﺷﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻮﺿﻮع در رﻓﺘﻦ درﻧﮓ ﻧﮑﺮد و ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﻤﺮ و
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪهبﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه رھﺴﭙﺎر ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ درﻧﮓ ﻣﯽﮐﺮد؟ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮ ﻣﮫﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﮐﺎر ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ .اﮔﺮ ﺟﻨﺎزه رﺳﻮل را ﺗﺮک ﮐﺮده ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن اھﻞ ﺑﯿﺖ
رﺳﻮل ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺎر و ﺗﺠﮫﯿﺰ و ﺗﺪﻓﯿﻦ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﻘﯿﻔﻪ
ﺑﺮود ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﻦ ﺧﺪا و ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ .ھﯿﭽﮑﺲ ﻏﯿﺮ از او
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭽﮕﺎه از اﻧﺠﺎم واﺟﺒﺎت دﯾﻨﯽ
ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮑﺮده و ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﻘﺎت را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻻزم ﺷﺪه ﻣﺎل و
ﺟﺎﻧﺶ را در اﯾﻦ راه درﯾﻎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺷﺘﺎﺑﺎن ھﻤﯽرﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در راه ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﺪی و ﻋﻮﯾﻢ ﺑﻦ
ﺳﺎﻋﺪه را دﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن دو ﻧﻔﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ،
ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ رﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻘﯿﻔﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺼﺎر در ﺣﺎل ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻨﻮز ﺑﺎ
ﺳﻌﺪ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮑﺮده و در اﻣﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻧﺼﺎر ﺑﻪ دﯾﺪن اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ
دھﺸﺖزده ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس ﭘﺮﺳﯿﺪ آن ﻣﺮدی
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ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺮار دارد و ﺧﻮد را در ﮔﻠﯿﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﻌﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﯾﺎراﻧﺶ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ھﺮﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺧﯿﺎﻻﺗﯽ ﻣﯽﮐﺮد و از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را روﺷﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ؟
ً
اﺳﻼم ﺟﻮان و اﮔﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ در اﯾﻦ
ﺣﯿﺎت
در
ﺑﻮد
ﺑﺰرﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎع
اﺟﺘﻤﺎع،
اﯾﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺔ
ِ
اﺟﺘﻤﺎع دوراﻧﺪﯾﺸﯽ و اراده ﻣﺤﮑﻢ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽداد ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ اﯾﻦ دﯾﻦ
ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻮﻃﻦ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﻼد
ﻋﺮب دﭼﺎر اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﯿﺪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺟﻨﺎزه
رﺳﻮل در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻮد و در ﮔﻮر ﻗﺮار داده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد دﭼﺎر ﺗﻔﺮﻗﻪ و اﺧﺘﻼف ﺷﻮد.
ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ اﮔﺮ اﻧﺼﺎر اﺻﺮار ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻋﮫﺪهدار اﻣﺮ ﺷﻮﻧﺪ و دﻋﻮت
ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ﭼﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ
در ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﻮل روی ﻣﯽداد ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ!
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﯿﺶ اﺳﺎﻣﻪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آن ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ﺑﻮد ﻏﺮق در ﺳﻼح آﻣﺎده
ﺟﻨﮓ و ﻗﺘﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد؟ و اﮔﺮ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﯿﻔﻪ رﻓﺘﻨﺪ ﻏﯿﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه اﯾﻦ دو وزﯾﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا و اﻣﯿﻦ
او ﻣﮑﺎﻧﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﺧﺘﻼف و ﻧﺰاع ﺑﯿﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻮاﻗﺐ
اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دھﺸﺘﻨﺎک ﺑﻮد.
در اﺟﺘﻤﺎع ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات و آﺛﺎری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوزه ھﯿﭻ ﻣﺆرﺧﯽ در
ﺑﺎرۀ آن ﻏﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺆرﺧﺎن ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :رواﯾﺎت
اﺟﺘﻤﺎع ﺳﻘﯿﻔﻪ ،ذﮐﺮ ﺧﻄﺒﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ردوﺑﺪل ﺷﺪه و آﻧﭽﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارزش ﺣﻮادث را ﻣﯽﺳﻨﺠﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺛﺮ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺣﯿﺎت اﺳﻼم ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺛﺮی ﮐﻪ »ﺑﯿﻌﺖ ﻋﻘﺒﺔ
اﻟﮑﺒﺮی« داﺷﺖ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺛﺮی ﮐﻪ ھﺠﺮت رﺳﻮل از ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
در اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺣﺴﻦ ﺗﺼﺮﻓﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﻣﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ
دوراﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرھﺎ را ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ و آنھﺎ را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﺮﺗﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺧﻮد را در ﺟﮫﺖ ھﺪﻓﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺪان وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺧﯿﺮ و ﺳﻌﺎدت را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و از ھﺮ ﺿﺮر و زﯾﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮھﯿﺰد.
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اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻫﺠﻮم ﺻﻠﺤﯽ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ:

در ﺣﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻋﺒﺎراﺗﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﺣﻮال و اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﺑﺎ آن
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ آن ﻋﺒﺎرات ﺗﺎزهاﻧﺪ و ﮐﺴﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﻣﺄﻟﻮف ﮐﻪ اﻣﺮوزه زﯾﺎد ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ »ﺣﻤﻠﻪ ﺻﻠﺢ« اﺳﺖ .اﯾﻦ
»ﺣﻤﻠﻪ ﺻﻠﺢ« در زﻣﺎنھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ھﺠﻮم ﺻﻠﺤﯽ ھﻤﺎن ﺣﻤﻠﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺪان ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ و دو ﯾﺎر او ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه آن را ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺲ از ورود اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ،اﻧﺼﺎر
ﺳﮑﻮت ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و دھﺸﺖﺷﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ و ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﻣﯿﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮد را
در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﻧﺼﯿﺐ آﻧﺎن ﺷﻮد ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺴﺎﺧﺖ.
ﻋﻤﺮس ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ را آﻣﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ اﯾﺮاد ﮐﻨﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮐﻨﻢ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :اﺟﺎزه ﺑﺪه ﺗﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ ھﺮﭼﻪ
ً
ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﮕﻮ .ﯾﻘﯿﻨﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ از اﯾﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ در ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دھﺪ،
ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﻮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ
و ﺛﻨﺎی ﺧﺪا و رﺳﻮل ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
ﺧﻄﺒﻪ اول اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﻣﯿﺎن اﻧﺼﺎر:

ﺑﺮ ﻋﺮب ﮔﺮان ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ آﺑﺎ و اﺟﺪادی ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ اول
را ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﺤﻤﺪ واداﺷﺖ و ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و در راه او ﺟﺎن ﻓﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد
اذﯾﺖ و آزار اﻓﺮاد ﻗﻮمﺷﺎن ﺑﺮ دﯾﻦ ﺣﻖ ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻤﯽ ﻋﺪه از دﺷﻤﻨﯽ
ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺮدم ﻧﮫﺮاﺳﯿﺪﻧﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاﯾﻨﺪ در روی زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل او
اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ .ﻟﺬا آﻧﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺧﻼﻓﺖ رﺳﻮﻟﻨﺪ و ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﺎ آﻧﺎن در
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺟﺰ ﮐﺎﻓﺮان.
و ﺷﻤﺎ ای ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺷﻤﺎ در دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﻤﺎ در دﯾﻦ اﺳﻼم روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺎران ﺧﻮد و رﺳﻮل
ﺧﻮﯾﺶ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد و ھﺠﺮت رﺳﻮل را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ .اﮐﺜﺮ ازواج و اﺻﺤﺎب
رﺳﻮل در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﻣﺎ
ِ
اﻣﺮای اﯾﻦ ﻗﻮم و ﺷﻤﺎ وزرا ھﺴﺘﯿﺪ و ھﯿﭻ ﮐﺎری ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
»ﻣﺎ اﻣﺮا و ﺷﻤﺎ وزراء ،ھﯿﭻ ﮐﺎری ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ« اﯾﻦ
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ﻋﺒﺎرت ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺼﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﻣﺎ اﻣﯿﺮی و از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ اﻣﯿﺮی.
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ و ﻧﻈﺎم ﮐﺎرھﺎ ﺑﻮد و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﻮر را ﺑﻪ راه
اﺻﻼح ﺳﻮق دھﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻗﺼﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻧﻈﺮ او ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ و دوراﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ اوس ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺰرج دﺷﻤﻨﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ او ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ اﮐﺜﺮ
ﺑﻨﻮﺧﺰرج ﻧﯿﺰ از او ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮان ﻋﮫﺪهدار اﻣﻮر ﺷﻮﻧﺪ،
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده از ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺼﺎر ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد .او اﻧﺼﺎر را وزراء ﺳﺎﺧﺖ و
آﻧﺎن را در ﮐﺎرھﺎ ﺷﺮﮐﺖ داد ،وﻟﯽ دﯾﮕﺮان را ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ اﻧﺤﺎء ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه از ﻧﻈﺮ ﻗﺪرت
و ﻧﻔﺮ ﻗﻮیﺗﺮ و اﻧﺒﻮھﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاد.
و او ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﻪ اﻣﺎرت از آن ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺼﺎر را در ﮐﺎرھﺎ ﺷﺮﮐﺖ داد ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ آﻧﺎن در اﺳﻼم و ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا.
ﺷﺎﯾﺪ ھﻤﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه آرام ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻋﺪل ﮐﺎﻣﻞ و ﺷﺎﻟﻮده
ﺣﻖ اﺳﺖ.
اﻋﺘﺮاض اﻧﺼﺎر ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮس و رد ﻧﻈﺮ او:

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪ اﻧﺼﺎر از آﻧﺎن ﻧﺸﺄت ﮐﺮده ﺑﻮد اﺛﺮ ﮐﻼم اﺑﻮﺑﮑﺮ را در روح اھﻞ
ﺳﻘﯿﻔﻪ دﯾﺪﻧﺪ و ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﺟﻤﺎع اول آﻧﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد و ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻟﺬا ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ اﻧﺼﺎر ﺧﺪا
ھﺴﺘﯿﻢ و ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ،ﺷﻤﺎ ای ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﮔﺮوھﯽ ھﺴﺘﯿﺪ از ﻣﺎ ،ﮔﺮوھﯽ از ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ آﻣﺪه ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﺎ را از اﺻﻞ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را از ﻣﺎ ﺑﮕﯿﺮد.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ او را ﺑﺪون ﺟﻮاب ﺑﮕﺬارد ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ رو ﺑﻪ اﻧﺼﺎر آورد و ﮔﻔﺖ :ای
ﻣﺮدم! ﻣﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﺳﻼم ھﺴﺘﯿﻢ ،از ﺣﯿﺚ ﺣﺴﺐ ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺮﯾﻢ ،از ﻟﺤﺎظ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺎﻟﯿﻢ ،از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﻤﺎ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻢ و از ﺟﮫﺖ اوﻻد ﮐﺜﯿﺮ اﻷوﻻدﺗﺮ ،از ﻧﻈﺮ ﻗﺮاﺑﺖ ،ﻣﺎ ﺑﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻢ ،ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ اﺳﻼم آوردهاﯾﻢ و در ﻗﺮآن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺪم
َ َّ ُ َ ۡ َ َّ ُ َ َ ۡ
َ َ ۡ َ َ َ َّ َ َّ َ ُ ُ
َ
ُ
داﺷﺘﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﻓﺮﻣﻮده﴿ :وٱ ٰ
ٰ
جرِ�ن وٱ�نصارِ وٱ�ِين ٱ�بعوهم
ل�بِقون ٱ�ولون مِن ٱلم� ِ
�ِإ ِ ۡح َ ٰ
� ٖن﴾ ]اﻟﺘﻮ ﺑﺔ [١٠٠ :ﻋﺮب اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻓﻘﻂ از آن اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﻣﯽداﻧﺪ.
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ﻣﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و ﺷﻤﺎ اﻧﺼﺎرﯾﺪ ،ﺑﺮادران دﯾﻨﯽ ﻣﺎ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷﺮﯾﮑﯿﺪ و ﯾﺎریدھﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺎ ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن .و آﻧﭽﻪ در ﺑﺎره ﺧﻮد از ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آﻧﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﺘﺎﯾﺶ ھﺴﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻠﺖ ﻋﺮب ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺟﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻃﺎﯾﻔﻪ از ﻗﺮﯾﺶ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﭘﺲ اﻣﺮا از ﻣﺎ و وزراء از ﺷﻤﺎ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ دوﺑﺎره اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﮐﻪ در روح ﺣﺎﺿﺮان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﻏﻼة اﻧﺼﺎر از آن ﺑﻮی
ﺗﺮس اﺳﺘﺸﻤﺎم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﮑﺮار ﮐﺮد .ﭘﺲ ﺣﺒﺎب ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر ﺑﻦ اﻟﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ و
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
اﺧﺘﻼف ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر:

ای ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر! ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﺮدم در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ،
ھﯿﭽﮑﺲ ﺟﺮأت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮدم از رأی ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ
ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺰت و ﺛﺮوت و ﻣﮑﺎﻧﺖ و ﺗﺠﺮﺑﺖ و ﻗﺪرت و ﺑﺨﺸﺶ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﺮدم ﭼﺸﻢ ﺑﻪ
ﮐﺎرھﺎی ﺷﻤﺎ دوﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎھﻢ اﺧﺘﻼف ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺮاب و ﺗﺒﺎه ﻧﺸﻮد و ﮐﺎر
ﺷﻤﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﭙﺬﯾﺮد ،اﯾﻨﺎن ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ :اﻣﯿﺮی از ﻣﺎ و اﻣﯿﺮی از ﺷﻤﺎ.
ھﻨﻮز ﺣﺒﺎب ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ .او ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﺎل ﺑﻪ اﺣﺘﺮام اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ ﺧﻮدداری ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﺮس ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ھﯿﮫﺎت!
دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺳﺒﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻋﺮب ھﺮﮔﺰ راﺿﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺎرت را
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﭙﺎرد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل آﻧﺎن از ﻏﯿﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ .وﻟﯽ ﻋﺮب اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ
اﻣﺎرﺗﺶ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺴﭙﺎرد ﮐﻪ ﻧﺒﻮت ﻧﯿﺰ از ﻗﺒﯿﻠﻪ او ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ را ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ﺣﺠﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﺴﻠﻂ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ.
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻣﺤﻤﺪ و اﻣﺎرت او ﮐﺸﻤﮑﺶ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﺎران و
اھﻞ و ﺗﺒﺎرش ھﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﮕﺮ ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﯾﺎ ﻏﺮﻗﻪ در ﺑﺎﻃﻞ.
ﺣﺒﺎب ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺟﻮاب داد :ای ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﯾﺪ ﻧﮕﮫﺪارﯾﺪ ،ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺮد ﮔﻮش ﻧﺪھﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﮫﺮه ﺷﻤﺎ از ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود .اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدﻧﺪ آﻧﺎن را از اﯾﻦ ﺑﻼد ﺑﺮاﻧﯿﺪ و ﮐﺎرھﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد واﮔﺬار ﮐﻨﯿﺪ .زﯾﺮا
ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ از آﻧﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ دﯾﻦ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا! اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز
ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻋﻤﺮس ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﮫﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﮑﺸﺪ ﺣﺒﺎب و ﺣﺒﺎب
ﻧﯿﺰ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﮑﺸﺪ ﻋﻤﺮ.
دﺧﺎﻟﺖ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪهس ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺣﺪت:

اﯾﻦ دو ﻋﺒﺎرت اﺧﯿﺮ ﻣﺒﺸﺮ ﺷﺮ ﺑﻮد ،اﮔﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻧﺼﺎر ﻃﺮﻓﺪار ﺣﺒﺎب ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﺮای
آﻧﺎن آﺳﺎن ﺑﻮد ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده در ﮐﻤﮏﮐﺮدن او ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﺳﻌﺪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺎده روی آورﻧﺪ ،ﭘﺲ از آن ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ھﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻃﺎﯾﻔﻪای از آﻧﺎن
ﺑﺎ اﺷﺎره ﭼﺸﻢ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ آن اﺷﺎراﺗﯽ رد و ﺑﺪل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺳﺨﺖ ﻋﻤﺮ و ﺣﺒﺎب.
ﻃﺒﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺒﺎب ﺷﻤﯿﺮش را از ﻧﯿﺎم درآورد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻋﻤﺮ
ﺿﺮﺑﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ زد ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ از دﺳﺘﺶ اﻓﺘﺎد .ﻋﻤﺮس آن را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺎده ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد .اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اھﻞ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ای ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر! ﺷﻤﺎ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ را ﯾﺎری ﮐﺮدﯾﺪ،
اوﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن اﻟﺨﺰرﺟﯽ:

ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﺑﻮاﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ از زﻋﻤﺎی ﺧﺰرج ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﻗﻮل ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺳﺨﻦ را از او ﮔﺮﻓﺖ و در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ:
ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا! اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺟﮫﺎد ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ و ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﻼم ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻓﻀﯿﻠﺖ
دارﯾﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ در اﯾﻦ راه ﺟﺰ رﺿﺎی ﺧﺪا و اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﻤﺪ و ﮐﺸﺘﻦ ھﻮای ﻧﻔﺲ ﻧﻈﺮی
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ و اﺳﺒﻖ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺗﻔﺎﺧﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ از ﻣﺎل دﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰی
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ از ﻗﺮﯾﺶ اﺳﺖ و ﻗﻮم او ﺑﺮای
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا! ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻧﺰاع ﻧﺨﻮاھﺪ
دﯾﺪ .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮس ھﻤﻪ را از زﯾﺮﻧﻈﺮ ﮔﺬراﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺸﯿﺮ ﭼﻪ اﺛﺮی در ﺣﺎﺿﺮان ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮ دﯾﺪ ﮐﻪ اوﺳﯽھﺎ در ﮔﻮش ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﭘﭻﭘﭻ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺧﺰرﺟﯽھﺎ
ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮل ﺑﺸﯿﺮ آﻧﺎن را اﻗﻨﺎع ﮐﺮده دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﮐﺎر درﺳﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺴﺎس رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را از دﺳﺖ داد ،در
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ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،دﺳﺖ ھﺮدو ﻧﻔﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :اﻧﺼﺎر
ﻣﺎ را ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و از ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺮف ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
اﯾﻨﮏ ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﺎ ھﺮﮐﺪام ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:

در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺮ و ﺻﺪا زﯾﺎد ﺷﺪه و ﺑﯿﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﯽرﻓﺖ .آﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺷﺪﺗﯽ ﮐﻪ دارد وزﯾﺮ ﻣﺤﻤﺪ ج و ﭘﺪر زن اوﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎل در ﻣﯿﺎن
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻋﻤﺮ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﻤﺮس ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﻧﮫﺎل اﺧﺘﻼف رﺷﺪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد :دﺳﺘﺖ را ﺑﺎز ﮐﻦ ﯾﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ! اﺑﻮﺑﮑﺮ دﺳﺘﺶ را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﻋﻤﺮ
ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ دﺳﺘﻮر ﻧﺪاد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﯽ ،ﭘﺲ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺗﻮ ھﺴﺘﯽ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮد از ﻣﯿﺎن ﻣﺎﺳﺖ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﻪ ﻣﺎ دوﺳﺘﺶ داﺷﺖ.
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪهس ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ھﺴﺘﯽ،
ﺗﻮ ﺛﺎﻧﯽ اﺛﻨﯿﻨﯽ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ در ﻧﻤﺎز ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاﯾﺾ دﯾﻦ اﺳﻼم ھﺴﺘﯽ .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﯿﺮد و اﻣﺮ ﺧﻼﻓﺖ را ﻋﮫﺪهدار ﺷﻮد.
ﺑﺸﯿﺮس ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﺑﺎ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺒﺎب ﺑﺸﯿﺮ را ﺻﺪا زد و ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺸﯿﺮ ،ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮدی،
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را وادار ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﺑﺮ اﻣﺎرت ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﺣﺴﺪ ورزﯾﺪی؟!
ﺑﺸﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ را ﺑﻪ آﻧﺎن
داده اﺳﺖ.
اوس و ﺧﺰرج در ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ:

اﺳﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮ رﺋﯿﺲ اوس ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﺶ ﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺸﯿﺮ
ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﻈﺮ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا! اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺧﺰرج
را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽدادم ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺎ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اوس ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ آن دﺳﺘﻪ از ﺧﺰرج ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺸﯿﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
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ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻌﺖ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﺮج
ً
ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺳﻘﯿﻔﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻨﮓ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ اﺛﺮ ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺎده زﯾﺮﭘﺎی ﻣﺮدم ﺑﺮود.
اﺛﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﺳﻘﯿﻔﻪ:

ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺳﻘﯿﻔﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ھﻨﻮز در ﺧﺎﻧﻪاش و
در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺑﯿﺘﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻋﻠﯽ و ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺟﻨﺎزه
رﺳﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و دﺳﺘﻪای از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آﻧﺎن در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﺑﻌﻀﯽ رواﯾﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻄﺎب ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ رواﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﺸﯿﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ
ً
ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﺳﻘﯿﻔﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮای ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ
اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ھﺮﮐﺪام از اﯾﻦ دو رواﯾﺖ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آن ﺷﮏ
و ﺷﺒﮫﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﺳﻘﯿﻔﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﺳﻼم را از ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻇﮫﻮر ﻣﯽﮐﺮد ،ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻤﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ دﯾﻦ ﻧﻮﻇﮫﻮر ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد
ﺣﻔﻆ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﯿﻌﺖ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ھﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﻇﮫﻮر ﮐﻨﺪ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ً
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزیھﺎ ﺑﻌﺪا زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ دﯾﻦ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻓﻀﻞ اﻟﮫﯽ در ﻣﺸﺎرق و ﻣﻐﺎرب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزد .از روز ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ،اﻧﺼﺎر در ادای اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ آرزو و اﻣﯿﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ
ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن ش ﺑﯿﻌﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ اﺧﺘﻼف اﻓﺘﺎد و در
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﮫﺮه اﻧﺼﺎر ﺑﯿﺶ از ﺑﮫﺮه ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺮب ﻧﺒﻮد و ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﯾﻤﺎن
آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺮب اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺟﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ از ﻗﺮﯾﺶ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ وﺻﯿﺖ رﺳﻮل در ﻣﺮض ﻣﻮﺗﺶ در ﭘﻨﺎه ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ در ﮐﻤﺎل
اﻃﻤﯿﻨﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .وﺻﯿﺖ رﺳﻮل ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد :ای ﮔﺮوه ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ! وﺻﯿﺖ ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ
و ﺑﻪ اﻧﺼﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،وﻟﯽ اﻧﺼﺎر ﺑﺮ ھﯿﺄت ﺧﻮد ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و
ﻓﺰوﻧﯽ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .آﻧﺎن ﻧﮫﺎﻧﮕﺎه اﺳﺮار ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﻨﺎه ﺑﺮدم .ﺑﻪ ﺧﻮﺑﺎن آﻧﺎن
ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺑﺪان آﻧﺎن ﮔﺬﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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ﺑﯿﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ:

اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﯿﻌﺖ درﻧﮓ ﻧﮑﺮده ،ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم
ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺧﺒﺎر ﺗﺠﮫﯿﺰ رﺳﻮل را از ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺴﺖ و ﻋﻤﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و در ﺑﺎرۀ
آﻧﭽﻪ روز ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ دﯾﺮوز
ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا دﯾﺪهام ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺖ و رﺳﻮل ﻧﯿﺰ آن را ﺑﺎ ﻣﺎ
در ﻣﯿﺎن ﻧﻨﮫﺎده ﺑﻮد.
ﻣﻦ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ رﺳﻮل ﮐﺎرھﺎی ﻣﺎ را ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ
را در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﮔﺬارده ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آن ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﺑﺪان ﺗﻮﺳﻞ ﮐﻨﯿﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺪان ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﻮد را ﺑﺪان ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎرھﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ،دوﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺛﺎﻧﯽ اﺛﻨﯿﻦ ،ﯾﺎر ﻏﺎر
رﺳﻮل ﺧﺪا داد .ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ھﻤﮕﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺑﯿﻌﺖ ،ﺑﯿﻌﺖ ﻋﺎم ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﺑﯿﻌﺖ ﺧﺎص ﺳﻘﯿﻔﻪ.
اوﻟﯿﻦ ﺧﻄﺒﻪ اوﻟﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﺔ رﺳﻮل ﺧﺪا:

اﺑﻮﺑﮑﺮس ﭘﺲ از ﺑﯿﻌﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ و اوﻟﯿﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮد را ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﮔﻔﺘﺎر او در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ آﯾﺘﯽ از آﯾﺎت ﺣﮑﻤﺖ و
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ ﺑﻮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ﻣﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺷﻤﺎ ﺷﺪم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ .اﮔﺮ ﮐﺎر ﺧﻮب ﮐﺮدم ﻣﺮا ﯾﺎری
دھﯿﺪ و اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدم ﻣﺮا ﺑﻪ راه ﺻﻼح ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ .راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ اﻣﺎﻧﺖ و دروغ ﺧﯿﺎﻧﺖ
اﺳﺖ .ﺿﻌﯿﻒ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻗﻮی اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﻖ او را ﺑﺪو ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻢ و ﻗﻮی ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا داد ﻣﻈﻠﻮم را از او ﺑﮕﯿﺮم .ھﯿﭻ ﻗﻮﻣﯽ ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا
را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺬﻟﺖ ﻧﮑﻨﺪ و ھﯿﭻ ﮐﺎر زﺷﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﯽ
رواج ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻼی ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﮕﻤﺎرد .در آﻧﭽﻪ از ﺧﺪا و رﺳﻮل
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدم از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮﺧﻼف ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﺎر ﮐﺮدم
اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮض ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﯿﺰﯾﺪ ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎز ،ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺎد.
آﯾﺎ ﮐﺴﯽ از ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﻮدداری ﮐﺮد:

آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﻋﺎﻣﻪ ،ﺑﯿﻌﺖ ھﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد و ﮐﺴﯽ از آن ﺑﯿﻌﺖ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻧﮑﺮد.
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده در ﺑﯿﻌﺖ ﺧﺎﺻﻪ از ﺑﯿﻌﺖ ﺧﻮدداری ﮐﺮد؟ ﻃﺒﻖ رواﯾﺖ
ﻣﺸﮫﻮر ﻃﺎﯾﻔﻪای از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮ از ﺑﯿﻌﺖ ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و
ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﺮ ﺑﺎز زﻧﻨﺪﮔﺎن از ﺑﯿﻌﺖ )ﺑﻪ ﻗﻮل ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ(:

ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺪهای از ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎز زدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﯽ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ :ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ،ﻓﻀﻞ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس ،زﺑﯿﺮ ﺑﻦ
اﻟﻌﻮام ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ،ﻣﻘﺪاد ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ،ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﯽ ،ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ ،اﻟﺒﺮاء اﺑﻦ
اﻟﻌﺎزب ،اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ش در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮ
دادن ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای او در اﻣﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﮫﻤﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ از
آن او و اوﻻد او ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﺒﺎس و ﻋﻠﯽ ﺑﺮادرزادهاش اﺧﺘﻼف ﻣﯽاﻓﺘﺪ و
اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺣﺠﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ و اﺻﺤﺎب او ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻠﯽ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن
ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ:
رواﯾﺖ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﯿﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ:

ﻧﺰد ﺷﻤﺎ آﻣﺪهاﯾﻢ و ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ در اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﻮل ﺷﺪه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و اوﻻد
ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺮهای ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻋﻤﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺴﺘﯿﺪ و ﻋﺒﺎس در ﺟﻮاب اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ آورده اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ اﻣﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ از آن ﻣﺎﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آن راﺿﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ و ھﻤﻪ را از آن ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯿﻢ.
ﻃﺒﺮی رواﯾﺘﯽ را ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ :آﯾﺎ وﻓﺎت
رﺳﻮل ﺧﺪا را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدی؟ ﺟﻮاب داد :ﺑﻠﯽ .ﺳﺆال ﺷﺪ ﭼﻪ روزی ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﺷﺪ؟
ﮔﻔﺖ :روزی ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا وﻓﺎت ﮐﺮد ،ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﭘﺎرهای از روز ﺑﯽرھﺒﺮ
و ﺑﯽاﻣﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺆال ﺷﺪ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد؟ ﺟﻮاب داد :ﻧﻪ ﻣﮕﺮ ﻣﺮﺗﺪ ﯾﺎ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ارﺗﺪادی ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را از ﭼﻨﮓ اﻧﺼﺎر ﻧﻤﯽرھﺎﻧﯿﺪ .ﺳﺆال ﺷﺪ آﯾﺎ
ھﯿﭽﯿﮏ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ از ﺑﯿﻌﺖ ﺧﻮدداری ﮐﺮد؟ ﺟﻮاب داد :ﻧﻪ ،ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد
ﺑﺮای ﺑﯿﻌﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ ﻋﻠﯽ در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﺒﺮدار ﺷﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﻌﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﭘﯿﺮاھﻦ ﺑﺪون ازار و رداء ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی
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او رﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا درﻧﮓ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل و ھﯿﺄت ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎد
ﻟﺒﺎﺳﺶ را آوردﻧﺪ ،ﭘﻮﺷﯿﺪه در ﻣﺠﻠﺲ او ﻧﺸﺴﺖ.
رواﯾﺖ ﺣﺪ وﺳﻂ ﺑﯿﻦ دو رواﯾﺖ ﺑﺎﻻ:

ﺑﻌﻀﯽ از رواﯾﺎت در ﺑﺎره ﻋﻠﯽ و ﺑﯿﻌﺖ او ﺣﺪ وﺳﻂ ﺑﯿﻦ رواﯾﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖ ،از
آﻧﺠﻤﻠﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﺲ از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﮕﺎه
ﮐﺮد .زﺑﯿﺮ را ﻧﺪﯾﺪ ،او را ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮ ﻋﻤﮥ رﺳﻮل ﺧﺪا و رﻓﯿﻖ و ﺣﻮاری
او ،آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻋﺼﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﺸﮑﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ای ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﯿﭻ ﻣﻼﻣﺖ و
ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﭘﺎ ﺷﺪ و ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،ﻋﻠﯽ را
ﻧﺪﯾﺪ ،او را ﺧﻮاﺳﺖ و آﻣﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا و داﻣﺎدش! آﯾﺎ
ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻋﺼﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﺸﮑﺎﻓﯽ و ﺷﻖ ﮐﻨﯽ؟ ﺟﻮاب داد :ھﯿﭻ ﻣﻼﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ای
ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا! ﭘﺲ ﭘﺎ ﺷﺪ و ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد.
ﻋﺒﺎس و ﻓﺎﻃﻤﻪ ب ﻣﯿﺮاث رﺳﻮل را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻠﯽ از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ رواﯾﺎت
ﺗﺨﻠﻒ ﺑﯿﻌﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺪھﺎ در زﻣﺎن ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺿﻊ ﺷﺪه و
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ وﺿﻊ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻣﺠﻌﻮل ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد واﻗﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺖ و
ً
اﺑﺪا ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﺪارد .آن واﻗﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﻋﺒﺎس دﺧﺘﺮ و ﻋﻤﻮی
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ آﻣﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد را از رﺳﻮل
ﺧﺪا از ارض ﻓﺪک و ﺳﮫﻢ ﺧﯿﺒﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺟﻮاب آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻧﺒﯿﺎء ارث ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ و ﺟﺰ ﺻﺪﻗﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ
ﺟﺎی ﻧﻤﯽﻧﮫﯿﻢ .اھﻞ ﺑﯿﺖ رﺳﻮل از اﯾﻦ ﻣﺎل ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ھﺮﮐﺎری را ﮐﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ج ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻓﺎﻃﻤﻪ از اﯾﻦ ﺟﻮاب ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺷﺪ و رﻓﺖ و ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻮد
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮد .ﻋﻠﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه دﻓﻦ ﮐﺮد و اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺧﺒﺮ
ﻧﮑﺮد .ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از وﻓﺎت ﻧﺒﯽ ج زﻧﺪه ﺑﻮد و ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﭘﺲ از وﻓﺎت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و آﺷﺘﯽ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺑﻮد داﺳﺘﺎن ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﻋﻠﯽ ب و ﺗﺮک ﻣﺮاوده آﻧﺎن ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﺲ از ﺑﯿﻌﺖ ﻣﺮدم،
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺗﺎ ﻣﺮگ ﻓﺎﻃﻤﻪ از ﺑﯿﻌﺖ
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ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﻮدداری ﮐﺮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن روزی ﺑﺮای دﯾﺪن ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش
رﻓﺖ و او را در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ ﯾﺎﻓﺖ .ﻋﻠﯽ در اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﺎ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺎ را از
ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻨﻊ ﻧﮑﺮد ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮد را در اﯾﻦ اﻣﺮ ذﯾﺤﻖ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ و ﺷﻤﺎ ﺧﻼﻓﺖ
را ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺟﻮاب ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا در اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و
ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﮑﺮده و ﺟﺰ ﺧﯿﺮ ﻋﺎﻣﻪ ھﺪﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪام .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن اﻓﺰوده
ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻠﯽ را از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آن را رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮال ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﻋﺒﺎس ﻧﺒﻮد و اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻗﺒﻞ از
اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯿﺮاثﺷﺎن را ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﯿﺶ از
آن در اﯾﻦ اﻣﻮال ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺒﻮد.
اﮐﺜﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻠﯽ را از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ رواﯾﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ و در زﻣﺎن ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻌﻞ
ﺷﺪه ،ﺑﻌﻀﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از دوره ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻦ ھﺎﺷﻢ و ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ
اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺟﻨﮓھﺎی ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ رخ داد ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮھﺎ ﺟﻌﻞ و اﺷﺎﻋﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻨﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ،اداﻣﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺮاق و ﻓﺎرس ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از
اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺑﻪ ﺟﻌﻞ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪھﺎ واداﺷﺖ .اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﺮس ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻣﻮﯾﺎن
ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و اﻧﺘﮫﺎز ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻗﯿﺎم اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ
ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و داﺳﺘﺎن ﺧﺮوج اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ و ﻧﻘﺶ او در اﻧﺘﻘﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺳﺨﺖ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻋﻠﯽ و ﯾﺎراﻧﺶ از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺳﺘﻨﮑﺎف ورزﯾﺪﻧﺪ:

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻋﻠﯽ و ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﺎ ﭼﮫﻞ روز ﯾﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه
ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ و اﺷﮫﺮ رواﯾﺎت را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در
ﭘﯿﺶ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و اﯾﻨﮏ ﻋﻠﯽ و ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ از ﺑﯿﻌﺖ در ﺟﯿﺶ اﺳﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ
ھﻤﻪ ﺷﺠﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ در ﺟﻨﮓھﺎ و ﻏﺰوات رﺳﻮل از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺠﺎﻋﺖ
و ﻏﯿﺮت در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .آﻧﺎن ﮔﻔﺘﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻠﯽ
از ﺑﯿﻌﺖاﻧﺪ رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺣﺠﺖ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﺮ اﻧﺼﺎر در ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ رﺳﻮل و
ﺗﺼﺪی اﻣﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ،ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ از اﻧﺼﺎر از ﻧﻈﺮ ﻗﺮاﺑﺖ ﺑﻪ رﺳﻮل ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﻧﺪ و ﻋﺮب ﺟﺰ
اﻧﻈﺎر
ﻗﺮﯾﺶ ﮐﺴﯽ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻤﯽداﺳﺖ ،زﯾﺮا آﻧﺎن ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن ﮐﻌﺒﻪ ﺑﻮده و ھﻤﮥ
ِ
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ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻟﺬات ﺳﻨﺪ ﺗﻘﺪم ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ
اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در اﻣﺮ ﺧﻼﻓﺖ ،ﭘﺲ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﺪان ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺷﻮﻧﺪ و ھﻢ
آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ ﻋﻠﯽس ﮔﻔﺖ و ﮐﺮد ،و اﯾﻦ ﺑﻮد دﻟﯿﻞ او و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺮای اﺳﺘﻨﮑﺎف.
ً
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻇﮫﻮر ﻓﺘﻨﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ً
ﺑﻮد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ رده ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﻋﺮب ﻧﻘﺾ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﻤﻮده ،ﻋﺼﯿﺎن ﮐﺮده
و ﺑﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺮوج ﮐﺮد و ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻠﻮ اﺷﺎﻋﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم را ﺑﮕﯿﺮد.
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮج ﻗﯿﺎم ﻧﮑﺮد:

ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ رواﯾﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد ﺑﯿﻌﺖ و ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻠﯽ و ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ از
ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﻤﻪ ﻣﺆرﺧﯿﻦ ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮﻟﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﺲ از رﺳﻮل ﻋﮫﺪهدار وﻻﯾﺖ اﻣﺮ
ﺷﺪ و از روز اول ﺑﺪون ﻣﻨﺎزع ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد و ھﯿﭽﮑﺪام از رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻠﯽ و ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ذﮐﺮی از ﻗﯿﺎم ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﮫﻀﺖ ﺿﺪ او ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﮑﯿﻦ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﺟﺎﻧﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎرهاش
ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا دوﺳﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدم ،ھﺮآﯾﻨﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را
ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﺪم« .ﯾﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ رﺳﻮل در زﻣﺎن ھﺠﺮت و ﮐﺴﺐ ﻓﻀﺎﯾﻞ از آن ﺣﻀﺮت
و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﯾﺎری رﺳﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد .ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﮑﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﺮض ﻣﻮت او را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد؟
آﻧﭽﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ھﯿﭻ ﻧﮫﻀﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ او آﻏﺎز ﻧﺸﺪ و ﮐﺴﯽ ﺑﻪ
دﺳﺘﮥ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ او ﻧﭙﯿﻮﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
اول از ﺧﻼﻓﺖ ﻏﯿﺮ از ﺗﺼﻮر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دورۀ ﺧﻼﻓﺖ اﻣﻮی ﺑﻮده .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﮋادھﺎی دﯾﮕﺮی در ﺣﻮزۀ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﻮر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﯾﻦ اﺧﺘﻼط و وﺳﻌﺖ ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻼﻓﺖ را در ﺗﺼﻮر ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮدن آن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ:

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺮﺑﯽ ِﺻﺮف ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﭽﻪ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج در ﺑﺎرۀ ﺧﻼﻓﺖ ﮐﺴﯽ وﺻﯿﺘﯽ ﻧﮑﺮد .آن ﮐﺸﻤﮑﺸﯽ ﮐﻪ در روز وﻓﺎت
رﺳﻮل در ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه ﺑﯿﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر روی داد و آن اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺲ از
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ﺑﯿﻌﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ رویداده ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺒﮫﻪای ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ
اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ ،ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﮥ اول ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻻزم ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮدهاﻧﺪ و در ﻣﻮرد ﺧﻼﻓﺖ ﺳﻨﺪی در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﮐﺴﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﺪی اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ھﻤﻪ ﺻﺎﻟﺢﺗﺮ ﺑﻮد،
ھﺮﭼﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﺎرج ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد
ﺣﺎل و اﺣﻮال ﻃﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﯿﻌﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﯾﮏ
ﺗﺼﺎدف ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮد ،روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﮥ اول در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،در ﻣﻮرد
ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﺒﻞ از وﻓﺎﺗﺶ وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻤﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ،
ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺧﻮد ﺷﺶ ﻧﻔﺮ را ﻻﯾﻖ ﺧﻼﻓﺖ ﺷﻤﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ او از ﺑﯿﻦ آن
ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﯾﮑﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﻋﺜﻤﺎن و ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ او ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺷﺪه راه ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ھﻤﻮار ﮔﺸﺖ و
ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ ارث ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽرﺳﺪ ،و اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻮادث ﺑﻮد و ﻣﺠﺎل آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ وﻻﯾﺖ اﻣﺮ و ﺗﻮﻟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارد.
اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺟﺘﮫﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻮادث در اﺣﻮال ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ آن
روزﮔﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و ﺑﻪ ﺻﻮرتھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را دﯾﮑﺘﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات و
ﺗﺒﺪﻻت اﺣﻮال اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن روزﮔﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم:

ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽای ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺮ آن ﺷﯿﻮه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺧﺎﻟﺺ
ﺑﻮد .اﯾﻦ روش ﻋﺮﺑﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﯾﮑﯽ از اﺛﺮات ﻗﺮب و اﺗﺼﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
اﺗﺼﺎف داﺷﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺛﺮ ارﺗﺒﺎط و اﺗﺼﺎف و ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ و داﯾﻢ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ج و
ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﺛﺮ او از روش ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺛﺮات در اﺛﺮ ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻣﺘﺪاد
ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد
ﺣﺎدث ﺷﺪ.
ﺣﺘﯽ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ وﺟﻪ ﺗﺸﺎﺑﮫﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺎﺳﯽ در اوج درﺧﺸﺶ و ﻋﮫﺪ ﺧﻠﯿﻔﻪ اول
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﯿﻦ زﻣﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﮫﺪ ﺧﻠﻔﺎی ﺛﻼﺛﻪ راﺷﺪﯾﻦ ش دﯾﮕﺮ.
ً
ﻋﺼﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ ،از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﻨﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻋﮫﺪ رﺳﻮل دارد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در
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آن ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﺪھﺪ ،اﻣﺎ ﻋﺮب ﺑﻪ ﻣﺤﺾ وﻓﺎت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ رده اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﻗﺒﺎﯾﻞ زﯾﺎدی
از دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﺪارک اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻄﯿﺮ ﻧﻘﺸﻪای ﻃﺮح ﮐﻨﺪ.
رﺳﻮل ج ﺑﺎ دول ھﻤﺠﻮار ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ دﻋﻮت او ﺑﻪ
دﯾﻦ اﺳﻼم داﺷﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮد از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ج ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؟
اﯾﻦھﺎ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﺑﺎرۀ آنھﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:
ﻋﺮب ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻓﺎت ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج
در ھﻤﺎن ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺧﺘﻼف اﻓﺘﺎد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﮔﺮاﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ
ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺧﺒﺮ وﻓﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ﺑﺮدﻧﺪ
و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮق اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮ وﻓﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج در ﻣﯿﺎن
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﮔﺮدنھﺎ را ﺑﺮاﻓﺮاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺳﻠﻄﮥ ﻣﺪﯾﻨﻪ را از دوش ﺧﻮد
ﺑﺮاﻧﺪازﻧﺪ و وﺿﻊ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ در ھﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﻧﻐﻤﮥ ارﺗﺪاد و
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﺿﻊ ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و آھﻨﮓ ﻧﻔﺎق ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﯿﺪ .ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری ﻧﯿﺰ
ﮔﺮدن اﻓﺮاﺧﺘﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ وﻓﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﻠﻪای ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﺎراﻧﯽ ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮد.
اﺧﺘﻼف ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر در ﻣﺪﯾﻨﻪ:

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﻮل ﭼﻪ ﻧﺰاﻋﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر درﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﮐﺎرداﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﻧﺒﻮد و اﮔﺮ ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﺼﺮت دھﺪ ،ﻧﺰاع
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎ آن ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺧﻮد ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ.
اﻫﻞ ﻣﮑﻪ ﻗﺼﺪ رده دارﻧﺪ:

آﻧﭽﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ روی داد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در دﯾﮕﺮ ﺷﮫﺮھﺎ روی داد ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﺒﻮد ،اھﻞ ﻣﮑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﺳﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻋﺘﺎب ﺑﻦ اﺳﯿﺪ ﮐﻪ از
ﻃﺮف رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮ ام اﻟﻘﺮی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد از دﺳﺖ آﻧﺎن ﻣﺘﻮاری ﺷﺪ .و اﮔﺮ ﺳﮫﯿﻞ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮو در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻗﯿﺎم ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﭘﺲ از اﺷﺎره ﺑﻪ وﻓﺎ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ
ﻧﯿﺮوی اﺳﻼم را ﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،اﺛﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺖ .ھﺮﮐﺲ در ﺑﺎرۀ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﮏ اﻓﺘﺪ
ﮔﺮدﻧﺶ را ﻣﯽزﻧﻢ« .در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺳﮫﯿﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮫﺪﯾﺪات
ﺧﻮد ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺮﻏﯿﺐآﻣﯿﺰی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد ﮐﻪ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯿﺪ .او اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا!
ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ دﯾﻦ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ
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ﺟﻤﻠﮥ ﺗﺮﻏﯿﺐ آﻣﯿﺰ اﺛﺮش از ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻗﺒﻠﯽ او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺼﺮاف آﻧﺎن از رده ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر دوﺑﺎره در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻗﺮﯾﺸﯿﺎن اﻓﺘﺎد ﺑﺎ آﻧﭽﻪ
ﺳﮫﯿﻞ از ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺗﻤﺴﮏ ﺟﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﺮ آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻨﯽ ﺛﻘﯿﻒ در ﻃﺎﺋﻒ:

ﺑﻨﯽ ﺛﻘﯿﻒ در ﻃﺎﺋﻒ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﺎصس ﻋﺎﻣﻞ
ﻧﺒﯽ از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺮزﻧﺪان ﺛﻘﯿﻒ! آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم
آوردﯾﺪ .اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از اﺳﻼم ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻨﯽ ﺛﻘﯿﻒ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﺳﻮل را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺣﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﮐﺮده ،رﺷﺘﻪھﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﺧﻮﺷﯿﺎوﻧﺪی ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و
اھﻞ ﻣﮑﻪ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ،ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻞ
اھﻞ ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی او اﺛﺮی در ﺛﻘﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ در ام اﻟﻘﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﺮاب:

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻃﺎﺋﻒ ،ﺑﺮ اﺳﻼم ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﻣﺰﯾﻨﻪ و ﻏﻔﺎر و ﺟﮫﯿﻨﻪ و ﺑﻠﯽ و اﺷﺠﻊ و اﺳﻠﻢ و ﺧﺰاﻋﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﻼم ﺛﺒﺎت ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﮐﺎر
ﺳﺎﯾﺮ اﻋﺮاب ﻣﺸﻮش ﺑﻮد .آنھﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ اواﺧﺮ اﺳﻼم آورده ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ
اﺳﻼم روح و ﺟﺎن آﻧﺎن را ﺳﯿﺮاب ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺰﻟﺰل
ﺷﺪ .ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮاد آﻧﺎن ﺑﺮ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﻋﺪه ھﻢ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر راﺿﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .آﻧﺎن دادن زﮐﺎت را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺰﯾﻪای ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮ
آﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎن ھﯿﭻ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻧﮑﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ روزی ھﻢ آن را ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺳﻮﻟﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او وﺣﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد و او را از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺣﺎل ﮐﻪ
او را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ داده و دﯾﮕﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ آﻧﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺗﻔﻀﯿﻞ ﻧﻤﯽﻧﮫﻨﺪ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ آن را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ :از ﻋﺒﺲ
و ذﺑﯿﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻨﯽ ﮐﻨﺎﻧﻪ و ﻏﻄﻔﺎن و ﻓﺰاره.
اﻣﺎ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ از ﻣﺪﯾﻨﻪ دور ﺑﻮدﻧﺪ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﺳﻼم ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻟﺤﺎح ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ و اﮐﺜﺮ
آنھﺎ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻠﯿﺤﻪ در ﺑﻨﯽ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﺮب ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻓﺎت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
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اﺳﺪ و ﺳﺠﺎح در ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ و ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ در ﯾﻤﺎﻣﻪ و ذی اﻟﺘﺎج ﻟﻘﯿﻂ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ در ﻋﻤﺎن .ﺗﺎ
ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﺰرﮔﯽ از اھﻞ ﯾﻤﻦ اﺗﺒﺎع اﺳﻮد ﻋﻨﺴﯽ را ﺗﻘﺒﻞ ﮐﺮده و ﺗﺎ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﻧﺶ از
او ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰی و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺗﺎ اﻧﺘﮫﺎی ﺟﻨﮓھﺎی رده.
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺗﺪاد و ﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ:

ﻧﻘﺾ ﻋﮫﺪ ﺷﮫﺮﯾﺎن و ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻨﺎن ﻋﺮب ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻗﺮﯾﺶ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﺎن از اﺳﻼم،
ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ دور ﺑﻮدن از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺮﺑﯽ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
دﯾﮕﺮی ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ آﺛﺎر آنھﺎ در اواﺧﺮ ﺣﯿﺎت رﺳﻮل ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ.
دﯾﻦ اﺳﻼم در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ از ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺮوزی اﺳﻼم در ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ و ﺟﻨﮓھﺎی ﺣﻨﯿﻦ و ﻃﺎﯾﻒ ﻣﺴﻠﻢ ﮔﺸﺖ .اﻣﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن
ﺷﻮق و ﻋﻼﻗﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا در ﻧﺸﺮ دﯾﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺷﮫﺮ ﻣﻘﺪس ﺑﻮد .اﺳﻼم از
ﺣﺪود ﻣﮑﻪ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪ ،ﻣﮕﺮ ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ از ھﺠﺮت رﺳﻮل .و ﭘﺲ از ھﺠﺮت ﻣﺴﺎﻋﯽ
ﻣﺤﻤﺪج در ﻃﻮل ﺳﺎلھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آزادی ﺑﺮای دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم در ﻣﻮﻃﻦ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺲ از ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﯾﮫﻮد ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ﻋﺮب ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻗﺒﻮل دﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﻤﻮده و
دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻋﺮب از اﻧﺤﺎء و اﻃﺮاف ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺮای ﻗﺒﻮل دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ روی آوردﻧﺪ و ﻣﺤﻤﺪ ج ﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮای راھﻨﻤﺎﺋﯽ آﻧﺎن در ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﻨﯽ و
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺪﻗﺎت ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺮﺑﯽ:

ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم در روح اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اھﻞ ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ و اﻋﺮاب ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ آنھﺎ رﯾﺸﻪ ﻧﺪواﻧﺪه ﺑﻮد .اﺳﺘﻘﺮار اﺳﻼم در ﻣﻨﺸﺎء اﺻﯿﻠﺶ ﮐﻪ ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ و اﻣﺎﮐﻦ
ﻗﺮﯾﺒﻪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ زﻣﺎن ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎرزهھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و
دﺷﻤﻨﯽھﺎ ورزﯾﺪﻧﺪ .ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﮔﺮاﻧﻘﺪرش در روح رﺳﻮل ﺧﺪا و
اﺻﺤﺎب او از اھﺎﻟﯽ ﻣﮑﻪ و ﻃﺎﺋﻒ و ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺷﮫﺮھﺎ و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺠﺎور آنھﺎ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﻘﻌﻪ ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ اھﻞ آن ﻧﺸﺎط ﻣﺤﻤﺪ را در ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ ﻣﺸﺎھﺪه
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،دورﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ،
ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﻨﯽ
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.
ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﻨﺒﯽ:

ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﺾ ﮐﻢاﺛﺮﺗﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮد .ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﻣﺠﺎور آنھﺎ از ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ﻓﺎرس و روم ،دو ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺷﺌﻮن ﻋﺎﻟﻢ در آن روز دور
ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎل ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ ﺷﺎم ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮد و ﺟﻨﻮب آن ﺑﻪ ﻓﺮس و ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ ﻧﯿﺰ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد .ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ از اﯾﻦ دو ﻗﺪرت اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ
دو اﻣﭙﺮاﻃﻮری در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﻮذی داﺷﺘﻨﺪ و
اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ دو
ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم ادﻋﺎی
اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﯾﮫﻮد و ﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻓﺘﻨﻪ و ﻧﻔﺎق ﺑﮑﻨﻨﺪ .اﺛﺮ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در آﻏﺎز اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ وﻓﺎت
ً
رﺳﻮلج ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮد و اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﮐﻤﺎل اﺧﺘﻔﺎ و اﺣﺘﯿﺎط ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از وﻓﺎت
رﺳﻮل آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ در ﺧﻼل اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ
ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و
اﺟﻨﺒﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم را وادار ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ آن و اﺟﺘﻤﺎع در زﯾﺮ
ﻟﻮای آن ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻪ داﻋﯿﺎن ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن را
ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ،ﻋﮫﺪ و آﺷﻮب دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دادن زﮐﺎت ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ:

ﮐﺴﺎﻧﯽ از دادن زﮐﺎت ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر در ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل دﭼﺎر اﺧﺘﻼف ﺷﺪهاﻧﺪ و رﺳﻮل اﻟﻠﻪ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ ،ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﻔﻆ دﯾﻦ اﺳﻼم اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ و
ً
اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺳﻮل ﺣﻖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ﺷﺨﺼﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
رﺳﻮل را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ دﯾﮕﺮی را ،ﺟﺰء دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ
و در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ھﻢ ﺑﺪان اﺷﺎرهای ﻧﺸﺪه و ﻃﺎﻋﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﻮد او
را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺖ اﻣﻮر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﻢ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﺮب ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻓﺎت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
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ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮراﺗﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻌﺬور ھﻢ ﺑﺪاﻧﻨﺪ زﯾﺮا
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﮫﺮهای از اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮای ﺷﮫﺮھﺎ و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ
ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﭘﺲ از وﻓﺎت ﻧﺒﯽ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ.
ﻣﺮدم اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﺗﺎ در ﺑﺎرۀ ﺑﺎزﭘﺲﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﻘﻼل ِ
ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،ﺑﺪھﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﻓﺎرﺳﯽ را ﮐﻪ در ﯾﻤﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺲ از
اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم آورده و ﯾﻮغ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺠﻮس را دور اﻧﺪاﺧﺖ در ﺟﺎی ﺧﻮد و در ﺳﻤﺖ ﺧﻮد
ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .و ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﻣﺮای ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﺣﻀﺮﻣﻮت و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ را ﭘﺲ از ﻗﺒﻮل
اﺳﻼم اﺑﻘﺎ ﮐﺮد .ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ رﺳﻮل اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زﮐﺎﺗﯽ را ﮐﻪ از ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﺷﺪ ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮای ھﻤﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد .و اﺳﻼم ﺟﺰﯾﻪ را ﺟﺰ ﺑﺮ اھﻞ
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ .ﻋﺮب ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ ،دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ
زﮐﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ!! و ﭼﺮا ﺑﺎ ﻣﺪﯾﻨﻪ راﺑﻄﻪ وﺣﺪت دﯾﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯽارﺗﺒﺎط
اﺳﺖ اداﻣﻪ ﻧﺪھﻨﺪ!؟
و اﮔﺮ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪای در اﺳﻼم ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را در اﻧﺠﺎم
ﻓﺮاﯾﺾ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ اﻓﺮادی را ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎ و ﻣﯿﺎن
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن و
اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ھﻤﻄﺮاز ﺷﻮﻧﺪ و ھﯿﭽﮑﺪام ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺳﺘﻢ ﻧﮑﻨﺪ و
در ﺟﺴﺘﺠﻮی وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل دﯾﮕﺮی ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﻮاﻃﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻣﮑﻪ و ﻃﺎﺋﻒ ﺧﻄﻮر ﮐﺮد .ﻟﯿﮑﻦ
اھﻞ ﯾﻤﻦ و ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺎذی آن از ﺟﻨﻮب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه و ﻧﻘﺎط دورﺗﺮ از ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﻼم ﮐﻪ اﮐﺜﺮ
آنھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻗﺪرت ﻣﺤﻤﺪ ج ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ﻣﻌﺪودی ﻧﻀﺞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮز اﻣﭙﺮاﻃﻮری روز و ﻓﺎرس رﺳﯿﺪه و ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻗﺪرت او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺠﺰهای ﭼﺸﻢھﺎ
را ﺧﯿﺮه و ﻗﻠﻮب را ﻣﺴﺨﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﺳﻼم آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ھﻤﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ روی آورده اﺳﻼم ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ اﺳﻼم ﻗﺒﺎﯾﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺎل ﮐﻪ ﺧﺒﺮ وﻓﺎت ﻧﺒﯽ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺟﺎی
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎنﺷﺎن ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﻮد و از دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺪان ﮔﺮوﯾﺪهاﻧﺪ
ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﺸﻮرﻧﺪ و از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ و ﻓﺴﺎد را ﺑﺎ ﺳﻢ ﻋﺼﺒﯿﺖ و ﻏﺮور ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ.
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ﻗﯿﺎم ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺒﻮت:

آﻧﺎن اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﻪای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺒﻮت ﻇﮫﻮر ﮐﺮد و ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ او ھﻢ وﺣﯽ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ اﻇﮫﺎر
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺳﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم روی آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻨﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﺎ آن را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽھﺎ از اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺟﻮار
ﺣﻖ ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻨﯽ اﺳﺪ ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت ﻃﻠﯿﺤﻪ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و او را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻃﻠﯿﺤﻪ دﻋﻮی ﻧﺒﻮت ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ،ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺮدم در
راھﯽ ﻣﯽرﻓﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد رﻓﻘﺎﯾﺶ از ﺗﺸﻨﮕﯽ ھﻼک ﺷﻮﻧﺪ او ﺟﺎی آب را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن
داد و آن را ﻣﺠﻌﺰه ﻧﺒﻮت ﺧﻮد ﺷﻤﺮد!!
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ دﻋﻮت ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺮداﻧﺶ را ﺑﻪ
ﻧﺰد ﻣﺤﻤﺪ ج ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ او ﭘﯿﻐﺎم داد ﮐﻪ او ھﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﯽ اﺳﺖ و ﻧﺼﻒ زﻣﯿﻦ
ﻣﺎل اوﺳﺖ و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ ﻣﺎل ﻗﺮﯾﺶ ،اﻣﺎ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﻨﺪ و ھﻤﻪ زﻣﯿﻦ را ﺗﺼﺮف
ﮐﺮدهاﻧﺪ .اھﻞ ﯾﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻋﻮت اﺳﻮد ﻋﻨﺴﯽ ذی اﻟﺨﻤﺎر ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﻤﻦ
ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ و ﻋﻤﺎل ﻧﺒﯽ را از آﻧﺠﺎ اﺧﺮاج ﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد اﯾﻨﮑﻪ
ﻧﯿﺮوی ﺣﻘﯿﻘﺖ در دﯾﻦ اﺳﻼم ﺧﻮد ﺿﺎﻣﻦ ﺗﮑﺬﯾﺐ آﻧﺎن و اﯾﻤﺎن ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻋﮫﺪهدار
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻧﺒﻮت اﺳﺖ زﯾﺎد ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺖ.
اﺳﻮد ﻋﻨﺴﯽ و دﻋﻮی ﻧﺒﻮت او:

اﯾﻦ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻧﺒﻮت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا درک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻮرش
ھﯿﭽﮑﺪام ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮرش اﺳﻮد ﻋﻨﺴﯽ ذی اﻟﺨﻤﺎر ﻧﺒﻮد .ﮔﻮﯾﺎ او در زﻣﺎن رﺳﻮل اﻇﮫﺎر
ﻧﺒﻮت ﮐﺮده و دﻋﻮﺗﺶ را آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮده و در زﻣﺎن رﺳﻮل ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻣﺆرﺧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :او روش دو رﻓﯿﻘﺶ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و
ﺻﺒﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ رﺳﻮل وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم ﻧﻤﻮد .ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ اﺳﻮد ﺑﻦ ﻋﻨﺘﺮه ﻋﻨﺴﯽ در زﻣﺎن رﺳﻮل ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت ﮐﺮد .ﭘﺲ از
ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ادﻋﺎﯾﺶ ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪ و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از او ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻣﮑﺸﻮح
ﻣﺮادی و ﻓﯿﺮوز دﯾﻠﻤﯽ ﻧﺎﮔﮫﺎن در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺮ او وارد ﺷﺪه و او را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﺑﻮد
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻃﺒﺮی در ﯾﮑﯽ از رواﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اوﻟﯿﻦ ﺟﻨﮓ رده ﭘﺲ از وﻓﺎت
ﻣﺤﻤﺪ ج ﺟﻨﮓ ﻋﻨﺴﯽ در ﯾﻤﻦ ﺑﻮد.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﺮب ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻓﺎت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
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ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در اواﺧﺮ ﺣﯿﺎت رﺳﻮل آرام ﻧﺒﻮد و ھﻤﻪ آن در زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ و دﯾﻦ
واﺣﺪی اﺳﺘﻘﺮار ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ و ﻓﺴﺎد در زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺑﻮد و ﻋﻮاﻣﻞ
اﻧﻘﻼب در ﻓﻀﺎی آن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد ،ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﻤﺮد در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ و ﺟﻨﻮب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه
آﺗﺸﯽ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ھﻤﺎن ﻗﺪرت
روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪان وﺳﯿﻠﻪ رﺳﻮل ﺧﻮد را ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﻧﺼﺮت ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ
ھﻤﻮاره ھﻤﺎھﻨﮓ ﭘﺮﭼﻢھﺎی ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺼﺮت ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ و اﺳﻮد ﻋﻨﺴﯽ را از ﻗﯿﺎم و ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﺎﻋﺎت
ﺧﻮد ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ و ﯾﻤﻦ و دﯾﮕﺮان آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺨﻮاھﻨﺪ و اﮔﺮ ﺣﮑﻤﺖ و داﻧﺶ رﺳﻮل و ﺣﺴﻦ رأی و دورﻧﮕﺮی و ﻓﻀﻞ و
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ رﺳﻮل و دﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﺒﻮد ﺑﯿﻢ آن ﻣﯽرﻓﺖ آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪای روﺷﻦ ﺷﻮد و ﺗﻤﺎم
ﻋﺮب را در ﺷﻌﻠﻪھﺎی ﺧﻮد ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ.
وﺿﻊ ﯾﻤﻦ ﻗﺒﻞ از ﻓﺘﻨﻪ ﻋﻨﺴﯽ:

ﺑﻪ ﻇﻦ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻓﺘﻨﮥ ﻋﻨﺴﯽ در اواﺧﺮ ﻋﮫﺪ رﺳﻮل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺧﻮاه در
ﻋﮫﺪ رﺳﻮل روی داده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﻋﮫﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ،داﺳﺘﺎن اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺆرﺧﺎن
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻃﺮﻓﻪ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮھﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﮐﺮده و از ھﺮ
ﻟﺤﺎظ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ واﻣﯽدارد.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺳﻔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎد و او را ﺑﻪ اﺳﻼم
دﻋﻮت ﮐﺮد .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺷﺪ و
آن را ﺑﺮای ﺑﺎزان ،ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮد در ﯾﻤﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد و دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد را ﮐﻪ در
ﺣﺠﺎز ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﺰد او ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم اﯾﺮان از روم ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده
و دﭼﺎر ﻓﺘﺮت ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزان ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد آن را ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﺮد ،ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻪ ﺑﺎزان ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺷﯿﺮوﯾﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺪرش ﺷﺪه ﻣﺤﻤﺪ ج او را ﺑﻪ
اﺳﻼم دﻋﻮت ﮐﺮد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻋﺎﻣﻞ او در ﯾﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﺧﺒﺎر آﺷﻮبھﺎی اﯾﺮان
و ﺑﺮ ﺗﺨﺖﻧﺸﺴﺘﻦ ﺷﯿﺮوﯾﻪ و ﻓﯿﺮوزی روﻣﯽھﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزان رﺳﯿﺪ ،ﻟﺬا ﺑﯿﺪرﻧﮓ دﻋﻮت
ﻣﺤﻤﺪج را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮد .و اﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ ج در ﯾﻤﻦ ﻣﺎﻧﺪ در
ً
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮان در ﯾﻤﻦ ﺑﻮد.

٨٢

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ را ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﺷﮫﺮ ﺑﻦ ﺑﺎزان ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺎ و اﻃﺮاف آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﻮد و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﯾﻤﻨﯽ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از
ﻣﺮدان ﺣﻀﺮد در ﻣﺪﯾﻨﻪ .ھﻤﻪ اﯾﻦ واﻟﯿﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن
ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺗﮫﺪﯾﺪآﻣﯿﺰی از اﺳﻮد ﻋﻨﺴﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻮد ھﺮﭼﻪ در
ﻗﺒﻀﻪ ﺗﺼﺮف دارﻧﺪ ﺑﻪ او ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ اوﺳﺖ .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻮد.
آﻏﺎز ﻓﺘﻨﻪ ﻋﻨﺴﯽ:

اﺳﻮد ﮐﺎھﻨﯽ ﺑﻮد در ﺟﻨﻮب ﯾﻤﻦ ،او ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻨﻮﻧﯽ از اﯾﻦ رﺷﺘﻪ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﺶ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽداد .اﻇﮫﺎر و ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت ﮐﺮد و ﺧﻮد را
رﺣﻤﻦ ﯾﻤﻦ ﻟﻘﺐ داد ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ
ﻧﯿﺰ ﺧﻮدش را رﺣﻤﻦ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﻟﻘﺐ داد .او ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ او ﺑﺮ ھﻤﻪ
ﭼﯿﺰ آ ﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ھﻤﻪ اﻗﺪاﻣﺎت دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﻧﯿﺰ او را ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺳﺎزد .در ﻏﺎر ﺧﺒﺎن از
ﺑﻼد ﻣﺪﺣﺞ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ .ﺟﻤﺎﻋﺖ زﯾﺎدی از ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺐ ﺳﺨﻨﺎن او را ﺧﻮرده ﺑﻪ او ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﺷﯿﻄﺎن ﺗﺼﻮری او را ﺧﻮردﻧﺪ.
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺐ ﺳﺨﻨﺎن
ِ
اﺳﻮد در رأس اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺮﯾﺪان ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻧﺠﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم ،اﻣﯿﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از آﻧﺠﺎ ﻓﺮاری
ﺳﺎﺧﺖ .ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻣﺮدم ﻧﺠﺮان ﮐﻪ از ﭘﯿﺮوزی او ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ ھﻤﺮاه او ﺷﺪﻧﺪ .و ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﻨﻌﺎء ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ و ﺷﮫﺮ ﺑﻦ ﺑﺎزان ﺣﺎﮐﻢ آﻧﺠﺎ را ﮐﺸﺘﻪ و ﻗﺸﻮﻧﺶ را
ﻓﺮاری ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺻﻨﻌﺎء ﮐﻪ در رأس آﻧﺎن ﻣﻌﺎذ اﺑﻦ ﺟﺒﻞ
ﻗﺮار داﺷﺖ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺣﺰم ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ .اﺳﻮد
ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﯾﻤﻦ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺮدم ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻣﺮ و رأی او ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻨﺎن و ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺮای ﺣﻀﺮﻣﻮت ﺗﺎ ﻃﺎﺋﻒ و ﺑﺤﺮﯾﻦ و اﺣﺴﺎء ﺗﺎ ﻋﺪن
ﺑﻪ زﯾﺮ ﺣﮑﻢ او درآﻣﺪﻧﺪ.
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﻋﻨﺴﯽ ﺷﺪ:

ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯽ اﺳﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﮫﺮ ﺑﻦ ﺑﺎزان ﺣﺎﮐﻢ ﺻﻨﻌﺎء ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ھﻔﺘﺼﺪ ﺳﻮار ﺑﺎ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ از ﻣﺪﺣﺞ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺠﺮان ﺑﻪ او ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﻣﺮد ﮐﺎھﻦ ﻣﺸﻌﺒﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺪۀ ﮐﻢ ﺑﺮ اھﻞ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ و ﻧﻔﻮذ او
ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ِ
ِ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ھﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﺮب ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻓﺎت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
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اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﻼد روزﮔﺎری ﻣﻄﯿﻊ ﻓﺎرس ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﺠﺎز ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ ،واﺿﺢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﯾﻤﻦ و ﺣﺠﺎز از دﯾﺮ ﺑﺎز دﺷﻤﻨﯽ و ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﻮده .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﺴﯽ ﻗﯿﺎم
ﮐﺮد ﺗﺎ ﯾﻤﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ اھﻞ ﯾﻤﻦ ﺑﺴﭙﺎرد ﮐﺴﯽ در ﺑﺮاﺑﺮش ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﺪاد،
اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﯾﺎران ﺷﮫﺮ و ﭘﺪرش را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺠﺎز را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را از ﻣﮑﺮ و ﺷﻌﺒﺪه اﺳﻮد ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ .و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ را
ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻼد ﺻﺤﻨﻪ ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺮاﻧﯽ و ﻣﺠﻮس ﺑﻮد
و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﻋﺮب ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر آنھﺎ ﻗﺮرار داﺷﺖ ،دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ
ﯾﻤﻨﯽھﺎ ﻗﻮی و رﯾﺸﻪدار ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺒﻮت از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﺮد و ادﻋﺎی ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﻃﺮﻓﺪاری از ﻣﻠﯿﺖ ﯾﻤﻦ ﮐﺮد و
ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﮐﺮد ﮐﻪ ،ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن را از ﮐﺸﻮرش ﻃﺮد ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﺘﺎب
دﻋﻮﺗﺶ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺰ ﻓﺮار از ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ
اﯾﺮاﻧﯽھﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در آﻧﺠﺎ راه دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﯾﺎ ﭘﯿﺮوی از ﻋﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﻣﺮگ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺘﻨﻪ ﻋﻨﺴﯽ:

اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ روم و اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻨﮓ
ﻣﺆﺗﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽدﯾﺪ و ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺧﻄﺮ ﺑﻮد
ﺟﯿﺶ اﺳﺎﻣﻪ را آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻤﻦ ﺑﺮود و آﺗﺶ ﻓﺘﻨﮥ آن دﯾﺎر را
ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ و ھﯿﺒﺖ و ﺷﮑﻮه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺸﺎن دھﺪ .و ﯾﺎ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد ﯾﻤﻦ
ﺑﺮای دﻓﻊ ﻓﺘﻨﻪ ﻋﻨﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮد ،اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﻤﻦ ﺑﺮ او ﻓﺎﯾﻖ آﻣﺪﻧﺪ ﻓﮫﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب و
اﮔﺮ ﻧﻪ ﺟﯿﺶ اﺳﺎﻣﻪ در روم ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدد ،روﻣﯽھﺎ در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﺎر ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ ﻧﺼﺎب ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد ،اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪ آن وﻗﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ج ﺳﭙﺎھﺶ را ﺑﺮای ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ اﺳﻮد و دﯾﮕﺮ ﺧﺮوجﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاھﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
اﯾﻦ رأی اﺧﯿﺮ را ﻣﺤﻤﺪ ج ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﺑﺪان آرام ﮔﺮﻓﺖ .ﻟﺬا رﺳﻮﻟﺶ را )وﺑﺮ ﺑﻦ
ُﯾﺤﻨﺲ( ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻧﺰد زﻋﻤﺎی ﯾﻤﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ و
اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻨﺴﯽ ﺧﻮاه ﺑﺎ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮاه ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ او ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد و
دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﮐﻪ ،در اﯾﻦ راه از ﻣﺮدان ﺷﺠﺎع و دﯾﻨﺪار ﻧﺰد ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪ
در ﻣﻮرد ﯾﻤﻦ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد .و ﺗﻤﺎم ھﻤﺘﺶ را ﻣﺼﺮوف آﻣﺎدهﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﯿﺶ
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

اﺳﺎﻣﻪس و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ روم ﮐﺮد .رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ و ﺟﯿﺶ اﺳﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺮض رﺳﻮل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و از اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﻨﺪ .اﻣﺎ اﺳﻮد ﻋﻨﺴﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار از ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻮد ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﭙﺎھﺶ
ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد و ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮ وﻻﯾﺎت ﮔﻤﺎﺷﺖ ،ﻣﻤﻠﮑﺘﺶ آرام ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺑﺮﻗﺮار
ﺷﺪ و ﺳﻮاﺣﻞ ﯾﻤﻦ ﺗﺎ ﻋﺪن ﺗﺴﻠﯿﻢ او ﺷﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﺒﺎل و ﺑﺎدﯾﻪھﺎی ﺻﻨﻌﺎء ﺗﺎ ﻃﺎﺋﻒ
ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ او درآﻣﺪ.
وزﯾﺮ اﺳﻮد و زﻧﺶ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎﻫﺶ:

اﺳﻮد ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﯾﻐﻮث را ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﯿﺮوز و داذوﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را
ﻧﯿﺰ وزﯾﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ زن ﺷﮫﺮ ﺑﻦ ﺑﺎزان ﺑﻪ ﻧﺎم آزاد ازدواج ﮐﺮد .اﯾﻦ زن دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮی
ﻓﯿﺮوز ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﺮب و ﻓﺎرس را ﺑﻪ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد درآورد .ﭘﺲ از اﯾﻦ
ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﺑﺎﻻﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎر ،ﺧﯿﺎل ﮐﺮد ﮐﻪ زﻣﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺑﻪ زاﻧﻮ درآﻣﺪه و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ او ﻓﺮﻣﺎن دھﺪ و دﯾﮕﺮان اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻏﺎز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺳﻮد:

ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺮوزی او ﺷﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺒﺐ ﮐﺸﺘﻨﺶ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮏ ﮐﺎرش
ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﻗﻮام ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ دﯾﺪه اﺳﺘﺨﻔﺎف ﺑﻪ ﻗﯿﺲ و ﻓﯿﺮوز و دازوﯾﻪ
ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،و ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮد اﯾﻦ دو اﯾﺮاﻧﯽ اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﻋﻠﯿﻪ او ﺑﻨﺎی
ﺧﺪﻋﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
زﻋﻦ ﻋﻨﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺧﻮن ﻗﻮﻣﯿﺘﺶ ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﮐﺎھﻦ زﺷﺖ ،ﮐﯿﻨﻪ ﺑﻪ دل ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ او را ﮐﻪ از
اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺐ او را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ زﻧﺎﻧﻪاش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را از او ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﯿﻮهھﺎی زﻧﺎﻧﻪ ﭼﻨﺎن در دل او راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻨﺴﯽ
ﺑﻪ او ﻣﻨﺖھﺎی اﻋﺘﻤﺎد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻋﻨﺴﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ :وزﯾﺮان و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎھﺶ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او اﻇﮫﺎر وﻓﺎداری و دوﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻮن ﺳﭙﺎه ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮد ،ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﯾﻐﻮث
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺶ را اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎﻧﺶ ﺑﻪ او وﺣﯽ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ
ﻗﯿﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدی ،او را ﺑﺰرﮔﻮار ﺳﺎﺧﺘﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪ ﺑﺪان درﺟﻪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪ و در

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﺮب ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻓﺎت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
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ﻗﻮت ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪ ﻣﻠﮏ
ﺗﻮ را ﺑﮕﯿﺮد و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽدارد.
ﻗﯿﺲ ﺟﻮاب داد :ﺷﯿﻄﺎن ﺗﻮ دروغ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ذی اﻟﺨﻤﺎر ،زﯾﺮا ﺗﻮ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدم در ﺑﺎرهات ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻢ .اﺳﻮد ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎی ﻗﯿﺲ
اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﯽ! ﭘﺎدﺷﺎه راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ و ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ از اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺮ اﺳﺮارت آ ﮔﺎه ﺷﺪم ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ.
ﻗﯿﺲ از ﻧﺰد او ﺧﺎرج ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮاﭘﺎ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻮد در ﺑﺎره ﮔﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﺳﻮد ﺑﺮ او اﻇﮫﺎر ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ ﻓﯿﺮوز و داذوﯾﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد ،ﻣﺎﺟﺮای ﺧﻮد و ﻋﻨﺴﯽ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﻧﻘﻞ ﮐﺮد و از آﻧﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺳﺖ.
ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻋﻨﺴﯽ:

ھﺮدو ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﻢ .آﻧﺎن در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎلﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد
و از آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﯾﺎران ﺧﻮد در ﺑﺎره او ﮐﻨﮑﺎش ﻣﯽﮐﻨﻨﻨﺪ آﻧﺎن را ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺖ .اﯾﻦ دو ﭼﻮن
از ﻧﺰد ﻋﻨﺴﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﺲ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ در ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻓﺮو
رﻓﺘﻪ و ﺧﻮد را در ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ.
ﺧﺒﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﮐﺎخ ذی اﻟﺨﻤﺎر ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﻤﻦ و اﻃﺮاف آن
رﺳﯿﺪ و ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻮرد ﻣﺬاﮐﺮه ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺰد ﻗﯿﺲ و
ﯾﺎراﻧﺶ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره اﺳﻮد ھﻢ ﻋﻘﯿﺪهاﯾﻢ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺠﺮان
و در ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ از اﯾﻦ اﺧﺒﺎر آ ﮔﺎه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺳﻮد ﺗﻘﺮب داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن آﻧﺎن آﻣﺎده ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﻨﺴﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ دوﺳﺘﺎنﺷﺎن از آﻧﺎن ﻣﮫﻠﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮﮐﺪام در ﺟﺎی
ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﮐﺎری ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎره آﻧﺎن ﺳﻮء ﻇﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﯾﺎران اﺳﻮد از ﺳﻮء
ﻗﺼﺪﺷﺎن آ ﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ زن ﻋﻨﺴﯽ در ﻣﺸﺎوره و ﮐﻨﮑﺎش:

اﯾﻦ رأی ﻧﺰدﯾﮑﺎن اﺳﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮ دادﻧﺪ او را ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ از
ﺟﻨﮓ آﺷﮑﺎر ﺑﺎ او ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻣﻘﺮونﺗﺮ اﺳﺖ .زن ﻋﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ وارد ﮐﻨﮑﺎش آﻧﺎن ﺷﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺴﯽ ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻮن زن ﻋﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﺮوز و
داذوﯾﻪ و ﻗﯿﺲ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ وادار ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎه ﮐﺸﺘﻦ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﻋﻨﺴﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ .اﺗﺎق
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ﺧﻮاب ﻋﻨﺴﯽ را ﺑﻪ آﻧﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻧﺎن اﻇﮫﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺮی ﮐﻪ ﻋﻨﺴﯽ در آن
ِ
ﺳﮑﻮﻧﺖ دارد از ھﺮﺳﻪ ﻃﺮف ﻧﮕﮫﺒﺎن دارد ﺟﺰ در ﭘﺸﺖ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺐ از ﭘﺸﺖ
ﺣﺠﺮۀ ﺧﻮاب او ﻧﻘﺒﯽ ﺣﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ وارد ﻗﺼﺮ ﺷﺪه دﺷﻤﻦﺷﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ،
اﮔﺮ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ھﻢ ﺧﻮد و ھﻢ آن دو را از ﺧﻄﺮ ﺣﺘﻤﯽ ﻧﺠﺎت دادهاﻧﺪ.
ﮐﺸﺘﻦ ﻋﻨﺴﯽ:

آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻮن ﺻﺒﺢ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎری ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﻧﮫﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ،
ﺳﭙﺲ اذان اﺳﻼم را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ
رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ و ﻋﺒﮫﻠﻪ ]اﺳﻢ اﺳﻮد ﻋﻨﺴﯽ اﺳﺖ[ دروﻏﮕﻮ اﺳﺖ و ﺳﺮ او را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن ﻗﺼﺮ آﻧﺎن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ ،ھﻤﮫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﺻﺒﺢ ﻣﺮدم از ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﮐﺮا ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮫﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﺲ و
ﻓﯿﺮوز و داذوﯾﻪ زﻣﺎم اﻣﻮر را در دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ .آزاد ،زن ﻋﻨﺴﯽ در اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﻢ ﻧﻘﺶ
ً
ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ آﺷﻔﺘﮕﯽ اوﺿﺎع ﺷﺪ.
آﯾﺎ ﻋﻨﺴﯽ ﻗﺒﻞ از وﻓﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن؟ ﻣﺆرﺧﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ً
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،رواﯾﺖ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ را ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،وﻟﯽ ﻃﺒﺮی و اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﻗﺒﻞ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ھﻤﺎن ﺷﺐ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج
وﺣﯽ ﺷﺪه و ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﻨﺴﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،او را ﻣﺮد ﻣﺒﺎرﮐﯽ از اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﺒﺎرﮐﯽ ﮐﺸﺖ.
ﺳﺆال ﺷﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ او را ﮐﺸﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻓﯿﺮوز او را ﮐﺸﺖ.
رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﻋﻨﺴﯽ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ
اوﻟﯿﻦ ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس داده ﺷﺪ .رواﯾﺖ ﻣﺸﻌﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﯿﺮوز
ﮔﻔﺘﻪ :ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻮد را ﮐﺸﺘﯿﻢ ﺣﺎل ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ
ﺟﺒﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ و او در ﺣﻖ ﻣﺎ دﻋﺎ ﮐﺮد ،ﻣﺎ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﯾﻢ وھﻢ ﻣﮑﺮوه و ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ دﯾﮕﺮی
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺟﺰ اﯾﻦ ﺳﻮاران و ﯾﺎران اﺳﻮد.
ﺳﭙﺲ ﺧﺒﺮ وﻓﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج رﺳﯿﺪ و ﮐﺎرھﺎ ﺑﻪ ھﻢ ﺧﻮرد و زﻣﯿﻦ ﺣﺠﺎز آﺷﻔﺘﻪ و
ﻣﺸﻮش ﺷﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﻮش ﺷﺪ؟ و ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﻮش ﺷﺪ؟ ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ و اﺟﻤﺎل در اول ﻓﺼﻞ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ آن ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﻮادث آن را در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺷﺮح ﺟﮫﺎد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ اھﻞ رده ذﮐﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﺮب ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻓﺎت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
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اﮔﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﮫﻠﻪ و اﻧﻘﻼب او را در ﯾﻤﻦ ﺷﺮح دادﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رواﯾﺎت
ﻣﺘﻮاﺗﺮ ،دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب و ﻗﯿﺎم او در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺑﻮد .آﻧﭽﻪ در زﻣﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ
در ﯾﻤﻦ روی داده ﻏﯿﺮ از ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻨﺴﯽ و اﻧﻘﻼب او و ﮐﺸﺘﻦ اوﺳﺖ و ﺣﻮادﺛﯽ را در
ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﺑﺎره آنھﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﯿﻢ.
در ﺟﻨﻮب آﺗﺶ اﻧﻘﻼب ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪ:

اﻧﻘﻼب ﯾﻤﻦ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻈﺎھﺮ ﺗﻤﺮد ﺑﺮ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﻼد ﻋﺮب ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم وﻓﺎت
رﺳﻮل ﺑﻮد ،ﯾﻤﺎﻣﻪ و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺠﺎور ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﺎن در آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ و اﻧﻘﻼب
ﻣﯽﺳﻮﺧﺘﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺪارا و ﻣﺪاھﻨﻪ
ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺎه اﻇﮫﺎر ھﯿﺒﺖ و ﺣﻤﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻗﺪرت آﻧﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه و
ﮐﻠﻤﻪ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ اﯾﻦ دورﻧﮕﯽ روﺣﯿﻪ
ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻨﺎن و ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻨﺎن دور از ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﺷﺎن ﺑﻪ ﻓﺎرس ﻣﺘﺼﻞ
ﺑﻮده و ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن داد و ﺳﺘﺪ ﻣﯽﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﻔﻮق ﺗﻤﺪن آﻧﺎن ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺟﺎی
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ در ﺗﺤﺮﯾﮏ اﯾﻦ ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻨﺎن و ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻨﺎن دﺳﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را ﻋﻠﯿﻪ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺪرت ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺮد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ.
دﻋﻮی ﻧﺒﻮت ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ در ﯾﻤﺎﻣﻪ:

ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪای ھﻤﺮاه دو رﺳﻮل ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺤﻤﺪ ج در ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد :از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا.
ﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻮ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ در اﻣﺮ ﻧﺒﻮت ﺷﺮﮐﺖ دارم ،ﻧﺼﻒ زﻣﯿﻦ ﻣﺎل ﻣﺎ و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ از
آن ﻗﺮﯾﺶ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺮﯾﺶ ﻋﺪاﻟﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج ﭘﺲ از اﺳﺘﻤﺎع
ﻧﺎﻣﻪ از رﺳﻮﻻن ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟ ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ را
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ .ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ در آﻧﺎن ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا اﮔﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﮔﺮدن ﺷﻤﺎ دو ﻧﻔﺮ را ﻣﯽزدم! ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ .از ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﮐﺬاب .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺪان ﮐﻪ زﻣﯿﻦ از
آن ﺧﺪای اﺳﺖ ،ﺑﻪ ھﺮﮐﺪام از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ آن را ﺑﻪ ارث ﻣﯽدھﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا از اﻧﺬاری ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﻟﺬا )ﳖﺎر ﹰا اﻟﺮﺣﺎل( را از

ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻧﮫﺎر ﻣﺮدی ﺑﻮد آ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻦ
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

اﺳﻼم ،ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اھﻞ ﯾﻤﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ آﺷﻨﺎ ﮐﺮده و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﻣﺮدم را
ﺑﺸﻮراﻧﺪ .و ﺳﭙﺲ ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﮫﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮫﺎدت داد ﮐﻪ
ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ در رﺳﺎﻟﺖ .و ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ﻧﻔﻮذ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ و
ادﻋﺎی ﻧﺒﻮﺗﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
اﺧﺒﺎر ﭘﯿﺮوزی ﻋﻨﺴﯽ در ﯾﻤﺎﻣﻪ اﻧﻌﺎﮐﺴﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و اﻧﻌﮑﺎس اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎ ﺑﺎزوی
ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ را ﻗﻮیﺗﺮ و ﺑﺎزوی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .اﻣﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ
درﺟﮥ ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ را ﺑﺴﻨﺠﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد در ﺻﺪد رﻓﻊ آن ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد در روم اﯾﻤﺎن داﺷﺖ و ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی اﺳﻼم در ﺷﻤﺎل اﺛﺮ ﻗﺎﻃﻌﯽ
در ﻗﻄﻊ رﯾﺸﻪ ﻓﺘﻨﻪ و ﻓﺴﺎد و اﻧﻘﻼﺑﺎت داﺧﻠﯽ ھﻤﻪ ﺑﻼد ﻋﺮب دارد.
ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﻋﺮﺑﯽ در ﺷﻤﺎل از دﺳﺘﺒﺮد
ھﺮﻗﻞ و ﻣﺮدان او ﺑﻮد .زﯾﺮا ھﺮﻗﻞ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﯾﺮان را ﺷﮑﺴﺖ داده و
ﺻﻠﯿﺐ اﻋﻈﻢ را ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد و از ﺣﻤﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ.
ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ﻣﺆﺗﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ روﻣﯽھﺎ ﺑﺠﻨﮕﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ از آﻧﺎن ﺷﮑﺴﺖ
ﻧﺨﻮرد .ﺗﺒﻮک ﺟﻨﮓ ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺗﺮس از ﺳﺮازﯾﺮﺷﺪن روﻣﯽھﺎ را ﺑﻪ ﺑﻼد ﻋﺮب از
ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮده و دور ﻧﺴﺎﺧﺖ .اﮔﺮ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺟﻨﮓ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ در
ﺑﺮاﺑﺮ روم ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزیھﺎ ﻋﺰم اﻧﺘﺸﺎردھﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﯽﮐﺮد و ھﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ را از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎزﻣﯽداﺷﺖ و رھﺒﺮی را ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ واﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ھﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﯽﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺗﻤﺎم ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه از ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ روﯾﺶ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ در ﯾﻤﺎﻣﻪ و ﻟﻘﯿﻂ در ﻋﻤﺎن و ﻃﻠﯿﺤﻪ در ﺑﻨﯽ
اﺳﺪ ،آﻧﻘﺪر ﻗﻮی ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﻗﺪرت اﻇﮫﺎر ﻋﺪاوت ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻧﺒﻮت ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮدﻧﺪ:

اﻣﺎ ﻟﻘﯿﻂ و ﻃﻠﯿﺤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ در اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ روزﮔﺎر ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﺑﮕﺮدد و ھﺮﺳﻪ ﻧﻔﺮ ھﺮﮐﺪام در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد دﻋﻮت ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﻦ
ھﺮﯾﮏ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻮد دﻋﻮت ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺳﺮ و ﺻﺪا آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮدهای ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ رﺳﺎﻟﺖ او ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ .ادﻋﺎی آنھﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن
ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﺮﯾﮏ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪهاﻧﺪ ،آنھﺎ ھﻢ
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ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ اﻗﻮام ﺧﻮد را ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻗﻮم ﺧﻮد را
ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ اﺳﻮد ﻋﻨﺴﯽ را ﮐﻢ داﺷﺖ ھﺮﭼﻨﺪ از دھﺎی او ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮدﻧﺪ در اﻃﺮاف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮد ﻣﺤﯿﻂ اﺿﻄﺮابآوری ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﻌﻠﻪاش آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺷﻌﻠﻪور ﻣﯽﺷﺪ.
ھﻨﻮز ﺧﺒﺮ وﻓﺎت ﻧﺒﯽ در ﺑﻼد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ در ﺗﻤﺎم اﻃﺮاف ﺷﺒﻪ
ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪ و در ﺷﮑﻞھﺎ و رﻧﮓھﺎی ﻣﺘﺒﺎﯾﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮﭘﺎﮐﻨﻨﺪه آن
ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ،ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ و وﺿﻮح ﺑﯿﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻣﺎ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ داﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻧﺒﻮت و ﺗﺮﺻﺪﺷﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﻼم ﺑﺎ اﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم
وﻓﺎت ﻧﺒﯽ در ﻋﺮب ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮی دارد.
ﻋﺮب و ﻓﺘﻨﻪ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻧﺒﻮت:

ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻣﻮر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺘﻨﻪاﻧﺪاز ،ﺧﻮد را در
ﻓﻀﺎی ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺖ ،ﺣﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه را
ﻣﻀﻄﺮب ﺳﺎزد.
دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر اﺳﻮد ﻗﻮام و ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف او از دورﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻨﻮب از ﮐﻨﺎر ﺣﻀﺮﻣﻮت ﺗﺎ ﻣﮑﻪ و ﻃﺎﺋﻒ اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺖ ،ﻧﯿﺰ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ و ﻃﻠﯿﺤﻪ در ﮐﻤﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم و ﻗﺪرت
ﻣﺤﻤﺪ ج ﻋﺼﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه از ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺪن ﺑﺮﺗﺮ و از ﻟﺤﺎظ
ﺛﺮوت ﻏﻨﯽﺗﺮ ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎی اﯾﺮان اﺗﺼﺎل داﺷﺖ.
ﭘﺲ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و اﺣﻮال ﻋﺪم اﻃﺎﻋﺖ اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﻈﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ
اول را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪاش را در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪازد ،ﺗﺎ
آنھﺎ را ﺑﻪ ﺣﻮزه اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه و آراﻣﺶ و ﺻﻠﺢ را در آن ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد.
اﯾﺠﺎد اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ اﺳﻢ دﯾﻦ و ﻋﻠﺖ آن:

اﻣﺮ دوﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﻨﻪ اﺳﻮد و ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ و ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺑﺪان دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺿﻄﺮاب و آﺷﻔﺘﮕﯽ دﯾﻨﯽ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ آﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺿﻄﺮاب و ﺗﺮدد ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺼﺐ و
ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻣﺮدم از دﯾﻦ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﻋﻘﯿﺪه ﺛﺎﺑﺘﯽ در روح ﻣﺮدم و
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ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن در آﻧﺎن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﺼﺮاﻧﯽ و ﯾﮫﻮدی و ﻣﺠﻮﺳﯽ و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ در
ﮐﻨﺎر ھﻢ ﺑﻮد ،ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ادﯾﺎن ﻃﺮﻓﺪاران آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﻣﺤﻞ
ﭼﻮن و ﭼﺮا ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺣﻖ اﺳﺖ و ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻌﺎدت و ﺧﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ .ھﻤﯿﻦ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﻣﺮدم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻓﮑﺎر ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﻣﺪﻋﯿﺎن
ﻧﺒﻮت آﺳﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد و آﻧﺎن را ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺣﯿﻠﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﮐﻪ ﻣﺮدم آنھﺎ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺻﺪق
ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻧﺒﻮت ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻓﺮﯾﺐ دھﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻧﺒﻮت ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در
اﻃﺮاف ﺧﻮد اﺗﺒﺎع زﯾﺎدی ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪ و در آﻏﺎز ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺋﻞ آﯾﻨﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ وﻃﻨﯽ از ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺿﻄﺮاب:

ﺗﻨﮫﺎ ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت اﯾﻦ ﻣﺪﻋﯿﺎن و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﺮدم ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻓﯿﻖ آﻧﺎن ﻧﺒﻮد .دﯾﺪﯾﺪ
ﮐﻪ اﺳﻮد ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در رأس ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ دﻟﮕﯿﺮی اھﻞ ﯾﻤﻦ
از اھﻞ ﻓﺎرس و ﺣﺠﺎز ﺑﻮد .در واﻗﻌﻪ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ و ﻃﻠﯿﺤﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاردی ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﻮل
ً
ﻣﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ اﺳﻼم در دل و ﺟﺎن اﯾﻦ ﻣﺮدم اﺳﺘﻘﺮار ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و در ﻧﻔﻮس ﻣﺮدم ﻋﻘﯿﺪه و اﯾﻤﺎن
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﺎر ھﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻧﺒﻮت ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ .زﯾﺮا ﻋﻘﯿﺪه رﯾﺸﻪدار و
ﻗﻮﯾﻢ ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آن ﭼﯿﺮه ﺷﻮد .وﻟﯽ اھﻞ اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ اﮔﺮﭼﻪ
اﺳﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻤﺎن واﻗﻌﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺧﻠﻊ
اﺳﻼﻣﯿﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻠﯿﺖ و ﻏﯿﺮه ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪ ﭼﻮن اﯾﻤﺎن ﻗﻮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ آﻧﺎن
را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﻮد و دﯾﮕﺮ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻧﺒﻮت راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ را در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺛﺒﺎت اھﻞ ﻣﮑﻪ و ﻃﺎﺋﻒ ﺑﺮ دﯾﻦ اﺳﻼم
اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﭘﯿﺶ از ھﻤﻪ در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﯾﻤﻦ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ و از روزی ﮐﻪ
ﺑﺎزان ﺣﺎﮐﻢ اﯾﺮاﻧﯽ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ در آن ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺷﺪ و اﯾﻦ وﺿﻊ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﻃﺎﺋﻒ و ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼم ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ
ﯾﺎﻓﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﻗﯿﺎم رﺳﻮل ﺧﺪا در ﻣﮑﻪ در ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی اوﻟﯿﻪ دﻋﻮت رﺳﻮل ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ده
ﺳﺎل ﺑﻮد و ارﺗﺒﺎط آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎ ﻃﺎﺋﻒ و اھﻞ آن ،ﭼﻨﺎن اﺛﺮی در دل و ﺟﺎن اھﻞ ﻣﮑﻪ و
ﺛﻘﯿﻒ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﯿﭽﮕﺎه اﺳﻼمآوردن ﺑﺎزان و اﯾﺮاﻧﯿﺎن دور و ﺑﺮ او در ﯾﻤﻦ
در روﺣﯿﻪ آﻧﺎن ﭼﻨﺎن اﺛﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا در ﻣﮑﻪ و ﻃﺎﺋﻒ اﺛﺮ ﺟﺎوﯾﺪان
داﺷﺖ ،و اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺼﯿﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﮑﻪ و ﻃﺎﺋﻒ ﺑﺮ اﺳﻼم ﺷﺪ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ
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ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ در ﯾﻤﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎزان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ و ﻧﺎﻓﺬﺗﺮ ﺑﻮد.
اﺛﺮ ﻓﺘﻨﻪ ﻋﻨﺴﯽ در ﺑﻼد اﻃﺮاف ﯾﻤﻦ:

ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮم ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ آن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﯾﻤﻦ ،ﯾﻤﺎﻣﻪ و ﺑﻨﯽاﺳﺪ را
ﺑﻪ ﻗﯿﺎم و اﯾﺠﺎد ﻓﺘﻨﻪ ﭘﺲ از وﻓﺎت ﻧﺒﯽ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﮐﺮد .ﻃﻠﯿﺤﻪ و ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ از ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﻮرش ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻮد ﺑﺎ ﺑﯽﺑﺎﮐﯽ و ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﭘﺮﭼﻢ ﻋﺼﯿﺎن
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪ و ﺗﺮس ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ،ﺟﺴﺎرتھﺎ و
ﭘﺮدﻟﯽ او ﺑﻪ ﻃﻠﯿﺤﻪ و ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ وﻓﺎت ﻧﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺮأت آﻧﺎن دوﭼﻨﺪان ﺷﺪ .اﮔﺮ
اﺳﻮد ﻗﯿﺎم ﻧﮑﺮده و ﻓﺘﻨﻪاش را آﺷﮑﺎر ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ اﺧﯿﺮ در اﻇﮫﺎر ﻓﺘﻨﻪ ﺧﻮد ﺣﯿﺎ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ھﯿﭽﮑﺪام ﺟﺮأت ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺮگ اﺳﻮد ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻓﺘﻨﻪای را ﮐﻪ در آن ھﻨﮕﺎم در اﻃﺮاف ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺷﻌﻠﻪور ﺑﻮد از
ً
ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﺷﻌﻠﻪور ﺑﻮد و ﺑﺮ اﺷﺘﻌﺎﻟﺶ ﻣﯽاﻓﺰود ﺗﺎ ﺑﻪ وﻓﺎت رﺳﻮل ﮐﺎﻣﻼ
ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ در ﺑﺎره ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻼد ﻋﺮب و ﻋﻠﻞ آن:

ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻇﮫﻮر اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪھﺎ را در ﺑﻼد ﻋﺮب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﯿﺎت
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﺒﺎﯾﻦ در ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﺒﺎﯾﻦ
ﺣﯿﺎت در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ دﺷﻤﻨﯽھﺎﯾﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﮐﻪ ھﯿﭽﮕﺎه آرام ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﮫﺮی و زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی در
ﻣﺠﺎورت ھﻢ ﻗﺮار داﺷﺖ .در ﺑﻼدی ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﺎورت ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻣﺪﻧﯿﺖ و ﺑﺪوﯾﺖ ،وﺣﺪتﻣﻠﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اھﻞ ﺷﮫﺮ ﺗﺼﻮر آن
ﺑﻪ آن ﻧﺤﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻦ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮدﯾﺶ ﻣﻌﺎدل ﻧﻤﯽداﻧﺪ .ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻦ ﺣﯿﺎﺗﺶ را در اﺳﺘﻘﻼل ﻣﯽداﻧﺪ و
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ او را دﻓﻊ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ و
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺳﺒﺐ دﺷﻤﻨﯽ دﯾﺮﯾﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﯿﻦ
اھﻞ ﯾﻤﻦ و اھﻞ ﺷﻤﺎل رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪه ﺑﻮد .ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رأی را اﻇﮫﺎر ﻣﯽداﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ،اﯾﻦ ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻃﺒﺎﯾﻊ اھﻞ ﺑﺎدﯾﻪ و ﺷﮫﺮ و آﻧﭽﻪ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب

٩٢

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﺑﺪان ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺷﺪ ،اﺛﺮ زﯾﺎدی در آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻋﺮب ﻗﺒﻞ از وﻓﺎت ﻧﺒﯽ و در ﺳﺎل اول ﺧﻼﻓﺖ
اﺑﻮﺑﮑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﻼم دﯾﻦ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ
ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد ،اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﺎﺳﺮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .آﯾﺎ ﻋﺮب از اﯾﻦ
ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺣﺪت اﯾﻤﺎن و ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ وﺣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل اھﻞ ﺑﺎدﯾﻪ را از
ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد و دﺷﻤﻨﯽھﺎی دﯾﺮﯾﻨﻪ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد؟ اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ذھﻦ آﻧﺎن ﺧﻄﻮر ﮐﺮده و ﻣﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن را درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺒﺐ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﯾﻤﻦ و دﯾﮕﺮان در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺛﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﯿﺪارﮐﺮدن ﻓﺘﻨﻪ:

ﺧﻮاه اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ را در ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻋﻮاﻣﻠﯽ
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻋﺮب و ﺟﻨﮓھﺎی رده ﺷﺪه ﻧﺪﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس و اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﺎن و دﯾﮕﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و
اﻣﺮا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم درآﯾﻨﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را واداﺷﺖ ﺗﺎ آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ
را در ﺑﻼدی ﮐﻪ اﺳﺒﺎب وﺣﺪت و اﺗﻔﺎق ﮐﻠﻤﻪ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﺎن ﺟﺰ اﯾﻦ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮده روﺷﻦ ﺳﺎزﻧﺪ .و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ ﻓﺘﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢھﺎ را ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﺑﺎزوان
ﻣﻠﺖھﺎ را ﺳﺴﺖ ﻧﻤﯽﺳﺎزد.
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻋﺮب ﭘﺲ از وﻓﺎت ﻧﺒﯽ ج:

اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﻋﻨﺴﯽ و ﺳﭙﺲ ﻓﺘﻨﻪ ﻃﻠﯿﺤﻪ و ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ و
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻋﺮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺘﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪ ھﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ از
آن ﻣﯽﮔﺬرﯾﻢ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ وﻓﺎت رﺳﻮل ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻓﺘﻨﻪ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ.
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آن ﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج داد؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺘﻨﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ و وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ را در ﺑﯿﻦ ﻋﺮب ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ
زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن او ﺑﺮ
اﺳﺘﻮارﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺤﮑﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪھﺎ اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری را ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺑﺎره آن ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم:
ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻟﺸﮑﺮ اﺳﺎﻣﻪ
اﻧﺬار ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ در ﺑﻼد ﻋﺮب ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮس و اﺻﺤﺎب او از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﻣﺨﻔﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺟﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن در ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻨﯽ
ﺳﺎﻋﺪه واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﺰاوار آن ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن را از ﺧﻄﺮ اﻧﻘﻼب ﺧﺒﺮ دھﺪ!! آﯾﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ
رﺳﻮل ﺗﻤﺎم ﻓﮑﺮش ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻮد و از ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺮﻋﯽ
ﻣﯽداﺷﺖ ﻋﺪول ﻣﯽﮐﺮد؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه رﺳﻮل ﺧﺪا در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﺣﺪات ﺑﯿﻦ ﻋﺮب و
روم رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﮐﺎر اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽھﺎی ﺣﻮادث اﺣﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ اول ﺻﺎدر ﮐﺮد:

اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﯿﻌﺘﺶ ﺻﺎدر ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر
ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻟﺸﮑﺮ اﺳﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد .اﺳﺎﻣﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل دﺳﺘﻮر
ﺗﺠﮫﯿﺰش را داد ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ روم ﺑﺮود،
ﭘﺲ از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺆﺗﻪ و ﺗﺒﻮک ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و روﻣﯿﺎن روی داده ﺑﻮد .زﯾﺮا رﺳﻮل
ﺧﺪا از اﯾﻦ ﺑﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ روم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﯿﻄﺮه درآورد ،ﭼﻪ روﻣﯿﺎن از اﯾﻨﮏ ﺑﯿﻦ
دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ و دﯾﻦ آﻧﺎن اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺘﺄﺛﺮ و دﻟﮕﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﯾﮫﻮدﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج آﻧﺎن
را از ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺗﯿﻤﺎء و ﻓﺪک و اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در آن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ راﻧﺪه ﺑﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﺆﺗﻪ و ﺗﺒﻮک روی داد ،ﺗﻮﺟﻪ آن ﺣﻀﺮت را ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﺮﺣﺪات
ﻋﺮب و روم دو ﭼﻨﺪان ﮐﺮد ،ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺆﺗﻪ رﻓﺖ و از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن آن زﯾﺪ ﺑﻦ
ﺣﺎرﺛﻪ و ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ ش ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ
ﻟﺸﮑﺮ را اداره ﮐﺮد و آن را ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﭘﯿﺮوز ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ
وﻟﯿﺪ در رأس ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﺑﻪ ﺗﺒﻮک رﻓﺖ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺳﭙﺎه ﺧﺎﻟﺪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ را ﺗﺮﺳﺎﻧﺪه و
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﺮزھﺎی ﺧﻮد ﮐﺮد ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﮕﯽ روی دھﺪ .ﺟﺎی
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺟﻨﮓ آﺗﺶ اﻧﻘﻼب و اﻧﺘﻘﺎم ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و روﻣﯿﺎن را
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ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،اﮔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ج دﺳﺘﻮر ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺳﭙﺎه اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و
ﺗﺠﮫﯿﺰ اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ آن ﺣﻀﺮت در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﺷﺒﻪ
ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و روم ﻣﻘﺘﺪر آن ﻋﺼﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
وﺻﯿﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ:

اﺳﺎﻣﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا او
را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﻓﺘﺨﺎر ﭘﯿﺮوزی ﭘﺎداش ﺷﮫﺎدت
ﭘﺪرش را در ﺟﻨﮓ ﻣﺆﺗﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﻮی ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرگ و ﭘﺮﺧﻄﺮ
ﻋﺎدت ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺎﻣﻪ دﺳﺘﻮر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﻮاراﻧﺶ را ﺑﻪ ﺣﺪود ﺑﻠﻘﺎء و اﻟﺪاروم از زﻣﯿﻦھﺎی
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وارد ﮐﻨﺪ ،در ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎی ﺻﺒﺢ ﺑﺮ ﺳﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺘﺎزد ،آﻧﺎن را ﺑﮑﺸﺪ ،آﺗﺶ ﺑﺰﻧﺪ
و اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را ﭼﻨﺎن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ اﻧﺠﺎم دھﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ آن ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﻧﺮﺳﺪ .ﭘﺲ از
ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺮوز و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎزﮔﺮدد.
دوﺳﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ:

ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎھﯽ ﮐﻪ از
ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻨﺪ و در آن ﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﮐﺮده و
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﻪ از ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ
ﺑﻪ ﻟﻘﺐ :دوﺳﺖ ﻧﺒﯽ و ﭘﺴﺮ دوﺳﺖ ﻧﺒﯽ ،ﻣﻠﻘﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد اﮐﺮام و اﻋﺰاز ﻧﺒﯽ در ﺑﺎرهاش ﺑﻪ
ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ھﺸﺘﻢ ھﺠﺮی ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﯽرﻓﺖ او را ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﺧﻮد ﺳﻮار ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ آن ﺣﻀﺮت وارد ﮐﻌﺒﻪ ﺷﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﻪ از آﻏﺎز
ﺟﻮاﻧﯽ دارای ﺷﺠﺎﻋﺖ و اﻗﺪام ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻨﮓ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺻﻐﺮ ﺳﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه
ﺷﺪ .ﻟﯿﮑﻦ در ﺟﻨﮓ ﺣﻨﯿﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن را داد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﺮد .اﻣﺎ
ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ را اﻣﺮی و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﭙﺎھﯽ را ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
در آن ﺳﭙﺎه ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺒﺮ اﯾﻦ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج رﺳﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺮض ﻣﻮت ﺑﻮد ،ﺟﯿﺶ اﺳﺎﻣﻪ در ﺟﺮف
اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ و ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ آﻣﺎده ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ازواج ﻃﺎھﺮات ﺧﻮد دﺳﺘﻮر داد
ھﻔﺖ ﻣﺸﮏ آب ﺑﻪ روﯾﺶ رﯾﺨﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺖ و ﭘﺲ از
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درود ﺧﺪا و درود ﺑﺮ اﺻﺤﺎب ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻣﺮدم! ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﺳﺎﻣﻪ را ﻋﻤﻠﯽ
ﺳﺎزﯾﺪ .ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺎﺗﻢ اﮔﺮ در ﺑﺎره ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺳﺎﻣﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺑﺎره ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﭘﺪرش ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ .او ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺳﺖ ھﺮﭼﻨﺪ ﭘﺪرش ﻧﯿﺰ
ﺳﺰاوار اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮد .وﻟﯽ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮض رﺳﻮل ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ ﺟﯿﺶ اﺳﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﺪ و ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﺟﺮف ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،از اﺳﺎﻣﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮض
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﻦ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮود آﻣﺪﯾﻢ و ﺑﺮ رﺳﻮل
ﺧﺪا وارد ﺷﺪم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﺒﻮد .آن ﺣﻀﺮت دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﻃﺮف آﺳﻤﺎن
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ روی ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﻦ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﭘﺲ
از اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ھﻮش آﻣﺪ در ﺻﺒﺢ ھﻤﺎن روزی ﮐﻪ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ اﺳﺎﻣﻪ س ،اﺟﺎزه
ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺣﻀﺮت اﺟﺎزه ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ،ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ وﻓﺎت رﺳﻮل ﭘﺲ از ﯾﮑﯽ دو ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺎﻣﻪ و ﺟﯿﺶ او را دوﺑﺎره ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و اﺳﺎﻣﻪ ﺑﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ رﺳﻮل در ﺗﺠﮫﯿﺰ و ﺗﺪﻓﯿﻦ رﺳﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،اﺳﺎﻣﻪ
و ﺷﻘﺮان ﻏﻼم ﺣﻀﺮت آب روی ﺑﺪن ﻣﺒﺎرﮐﺶ ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻋﻠﯽ او را ﻏﺴﻞ ﻣﯽداد ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاھﻦ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﺒﺎرﮐﺶ ﺑﻮد.
ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﻣﻮرد اﻋﺰام اﺳﺎﻣﻪ و ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ او:

ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ دﺳﺘﻮر اﺟﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﺳﺎﻣﻪ را ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﯿﻌﺘﺶ ﺻﺎدر
ﮐﺮد ،دوﺑﺎره ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻌﺘﺮض ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﺑﺪان
راﺿﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ راه ﻧﺠﺎت ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺧﺘﻼﻓﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮ و
اﻧﺼﺎر ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮوز ﮐﺮد در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ اﻋﺮاب و ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری آﻣﺎده ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و دﯾﻦ اﺳﻼم
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻟﺬا روی ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦھﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻨﻨﺪ ،ﻋﺮب ﻧﯿﺰ
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ﺗﻮ
ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روح اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﯾﺪ ﻗﺪرت اوﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻢ
درﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮا ﻣﯽرﺑﺎﯾﻨﺪ و ﺟﺎﻧﻢ را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﺳﺎﻣﻪ را ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﻓﺮﻣﻮده ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯽﮐﻨﻢ .و اﮔﺮ در ﺗﻤﺎم دھﺎت ﺟﺰ ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎزھﻢ آن را ﺑﻪ اﺟﺮا
ﻗﺮﯾﻦ ﻣﯽﺳﺎزم .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﭼﻮن اﺳﺎﻣﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ از ﻋﻤﺮ
ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮود و اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﺶ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻠﯿﻔﻪ
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ﺑﺎزﮔﺮدد و او را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﯾﺎری دھﺪ ،اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد ﮐﻪ
ﻧﺮوﯾﻢ ،از ﻃﺮف ﻣﺎ ﺑﻪ او اﺑﻼغ ﮐﻦ و از او ﺑﺨﻮاه ﺗﺎ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﺳﺎﻣﻪ ﻣﺴﻦﺗﺮ و ﻣﻘﺪمﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻤﺮس ﭘﯿﺎم اﺳﺎﻣﻪ و اﻧﺼﺎر را ﺑﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮس اﺑﻼغ ﮐﺮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﺷﻨﯿﺪ آﺗﺶ ﺧﺸﻤﺶ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪ و
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﮔﺮگھﺎ و ﺳﮓھﺎ ﻣﺮا ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐﻨﻨﺪ ،از ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﺎز
ﻧﻤﯽﮔﺮدم .و اﻣﺎ در ﺑﺎره اﻧﺼﺎر ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺮد ﻣﺴﻦﺗﺮی را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻨﻢ،
ً
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦدادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم اﻧﺼﺎر ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد از ﺟﺎی ﺑﺮﺟﺴﺖ و رﯾﺶ
ﻋﻤﺮس را ﮔﺮﻓﺖ و در ﮐﻤﺎل ﺧﺸﻤﻨﺎﮐﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎدرت ﺑﻪ ﻋﺰاﯾﺖ ﺑﺸﯿﻨﺪ ای اﺑﻦ ﺧﻄﺎب،
رﺳﻮل ﺧﺪا او را ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ و ﺗﻮ از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﮐﻪ ﻋﺰﻟﺶ ﮐﻨﻢ؟! ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﭼﻪ ﮐﺮدی؟ ﺟﻮاب داد :ﺑﺮوﯾﺪ ،دل ﻣﺎدرھﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻮزد
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در راه ﺷﻤﺎ از ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪم.
ﻫﯿﭻ ﮐﺎری را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﮐﺮده ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ:

اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﺑﻪ رواﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ را در آﻏﺎز ﺗﺼﺪی ﻣﻘﺎم
ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺟﻮاب ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ رﺳﻮل ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث رﺳﻮل را از
او ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮد ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا! ﮐﺎری را ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا
ً
اﻧﺠﺎم داده ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و ﺣﺘﻤﺎ آن را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﻢ داد .اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﻼم ﮐﺮد:
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﺳﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد .ھﯿﭽﯿﮏ از اﻓﺮاد اﺳﺎﻣﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻗﺮارﮔﺎه ﺳﭙﺎه ﺧﻮد در ﺟﺮف ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﺲ از رد اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎ
ﺧﺎﺳﺖ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﻣﻦ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﻃﺎﻗﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺮا ﻣﮑﻠﻒ ﺑﺪاﻧﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ج را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و او را از ھﺮ آﻓﺘﯽ
ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺖ .ﻣﻦ ﭘﯿﺮو ھﺴﺘﻢ ﻧﻪ ﺑﺪﻋﺖآﻓﺮﯾﻦ .اﮔﺮ راﺳﺖ رﻓﺘﻢ از ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ
ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪم ﻣﺮا ﺑﻪ راه راﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ
اﻣﺖ اﺣﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻈﻠﻤﻪزدن ﯾﮏ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از آن را از او ﺑﺨﻮاھﺪ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ دارم ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺎرض ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻮن ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ از ﻣﻦ ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ آﻧﺎن را ﺑﺮ ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮب ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﻣﺮگ ﺗﺤﺮﯾﺾ ﮐﺮد و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ از
ﭘﺪران و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺑﺮادران ﻋﺒﺮت ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺮ زﻧﺪﮔﺎن رﺷﮏ ﻧﺒﺮﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ آن اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮ آن رﺷﮏ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
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ﻣﻦ ﭘﯿﺮو ھﺴﺘﻢ ﻧﻪ ﺑﺪﻋﺖآﻓﺮﯾﻦ ،ﮐﺎری را ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا اﻧﺠﺎم داده ﺗﺮک
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻢ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻠﯿﻔﻪ اول ﺑﻮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ اﻓﺮاد
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را داﺷﺖ .زﯾﺮا او ﻣﺼﺎﺣﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮد از روز ﺑﻌﺜﺖ ﺗﺎ
روز وﻓﺎت .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﻨﺎن اﯾﻤﺎﻧﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺴﺘﯽ و ﺗﺰﻟﺰل ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ
و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺗﺼﺎل ﻗﻠﺒﯽ و روﺣﯽ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﻨﺎن ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
دﯾﮕﺮان ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ .او ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا دو روز ﭘﯿﺶ از وﻓﺎﺗﺶ در ﺑﺎره
او ﮔﻔﺖ» :ھﯿﭽﮑﺲ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ از ﻟﺤﺎظ دوﺳﺘﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ از او ﺑﺮﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ .و
ھﺮآﯾﻨﻪ ﻣﻦ از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺪون ﺷﮏ اﺑﻮﺑﮑﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدم،
وﻟﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دوﺳﺘﯽ و ﺑﺮادری و اﯾﻤﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را
ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ« .ﺷﻤﺎ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺻﺤﺒﺖ و ﺑﺮادری و اﯾﻤﺎن او در ﺣﯿﺎت
ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻪ آن درﺟﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻋﻤﺮ و ﻧﻪ ﻋﻠﯽ و ﻧﻪ دﯾﮕﺮ اﺻﺤﺎب ﺣﺘﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن و
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان رﺳﻮل ﺑﻪ آن درﺟﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﺎﭼﺎر ﭘﯿﺮوی او از ﻣﺤﻤﺪ ج ﭘﯿﺮوی
درﺳﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻤﺎن و ﻣﻨﻄﻖ و واﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎدام از رﺳﻮل ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﻤﯽرود و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻪ او را واﻣﯽداﺷﺖ ﺗﺎ
ﺑﻪ راھﯽ ﺑﺮود ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﯽﺷﮏ ﺑﺪان راه رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺳﭙﺎه اﺳﺎﻣﻪ را ﺑﺪرﻗﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﻣﺮدم ﺳﺨﻨﺎن ﻋﻤﺮس را ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻪ ﺟﺮف در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم اﺑﻮﺑﮑﺮ را آورده
ﺑﻮد ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻧﺎﭼﺎر ﺧﺎه ﻧﺎﺧﻮاه ﺟﺰ اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭼﺎره دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﺲ
از آن ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺮارﮔﺎه ﺳﭙﺎه اﺳﺎﻣﻪ رﻓﺖ ،ﺳﭙﺎه را اﻋﺰام ﮐﺮد و ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻧﻤﻮد
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﯿﺎده ﺑﻮد و اﺳﺎﻣﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد ﺗﺎ اﻧﻘﯿﺎد آﻧﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﻪس از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽدﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﯿﺦ
ﻣﻮﻗﺮ دوﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﭘﯿﺎده در ﮐﻨﺎر او ﻃﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﺠﻠﺖ زده
ﺷﺪ و ﺣﯿﺎ ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﻮب اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او وﺳﯿﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺑﻦ ﻋﻮفس ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا! ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮار ﺷﻮی
ﯾﺎ ﻣﻦ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﻮم .اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا! ﻣﻦ ﺳﻮار ﻧﻤﯽﺷﻮم و ﺗﻮ ھﻢ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎده ﺷﻮی ،ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﭘﺎﯾﻢ را در راه ﺧﺪا ﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﮐﻨﻢ.
ھﻨﮕﺎم ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﺻﻼح ﻣﯽداﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺒﺮدن ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ
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ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻦ .اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺳﭙﺎه را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﻮ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺎراﺿﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ
ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روز ﻗﺒﻞ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرگ و
ً
ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻨﺪ! ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﺎﺑﺪﻟﺨﻮاه اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﺎ راﺿﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و
ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ در اﺛﺮ ﺧﻮﻓﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮﯾﻪ
دﯾﮕﺮان دارﯾﻢ در اﻋﻤﺎل و ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺪرت رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎ
را ﺗﻌﺪﯾﻞ و دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزد .ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﯿﺖھﺎ ﻣﺘﺒﺎﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻔﺎرش اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ ﺳﭙﺎه اﺳﺎﻣﻪ:

وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﯾﺴﺘﺎد و ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم! ده ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﻢ آنھﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ :ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻇﻠﻢ
ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﺜﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﭽﻪھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺮدان ﻣﺴﻦ و زﻧﺎن را ﻧﮑﺸﯿﺪ ،درﺧﺘﺎن ﻧﺨﻞ را
ﺑﯽﺑﺎز ﻧﮑﻨﯿﺪ و آنھﺎ را ﻧﺴﻮزاﻧﯿﺪ ،درﺧﺘﺎن ﺑﺎرور را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو و ﺷﺘﺮ را
ﺟﺰ ﺑﺮای ﺧﻮردن ﺧﻮد ﻧﮑﺸﯿﺪ .و ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺷﻤﺎ از ﮐﻨﺎر اﻗﻮاﻣﯽ ﻣﯽﮔﺬرﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را وﻗﻒ
ﺻﻌﻮﻣﻪھﺎ ﻧﻤﻮده و از اﻣﻮر دﯾﮕﺮ ﻓﺎرغ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﺎری ﺑﻪ آﻧﺎن و آﻧﭽﻪ ﺑﺮای آن ﺧﻮد را
وﻗﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ رﺳﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻇﺮفھﺎی
ﭘﺮ از ﺧﻮراکھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﯿﺎورﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از آن ﺧﻮردﯾﺪ ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺑﺮ آن ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ،
ﺑﺎ اﻗﻮاﻣﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ وﺳﻂ ﺳﺮھﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺮاﺷﯿﺪه و اﻃﺮاف آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﺎر
ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺖ ﺧﻔﯿﻒ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﮐﺎرھﺎی را ﺷﺮوع
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از ﻧﯿﺰه و ﻃﺎﻋﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺎد .و ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺑﺎ
ﺳﭙﺎھﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا دﺳﺘﻮر داد اﻧﺠﺎم ﺑﺪه .اول ﺑﻪ
ﻗﻀﺎﻋﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آﺑﻞ ﺑﺮو .در ھﯿﭻﯾﮏ از اواﻣﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﮑﻦ و در اﺟﺮای ﻋﮫﺪ و
ﭘﯿﻤﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﺘﺎب ﻣﮑﻦ.
ﺣﺮﮐﺖ ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻠﻘﺎء:

ﺳﭙﺎه رﻓﺖ و اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﭙﺎه و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺟﻮاﻧﺶ
ﺑﯿﺎﺑﺎنھﺎ و ﺻﺤﺮاھﺎ را در اﯾﻦ روزھﺎی ﺳﻮزﻧﺪه ،ﻣﺎه ﯾﻮﻧﯿﻪ درھﻢ ﻣﯽﻧﻮردﯾﺪﻧﺪ .و ﭘﺲ از
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ﺑﯿﺴﺖ روز ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﺑﻠﻘﺎء ﮐﻪ ﻣﺆﺗﻪ در آن واﻗﻊ اﺳﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ
و ﯾﺎراﻧﺶ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ در آﻧﺠﺎ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺎﻣﻪ
ﺳﭙﺎه را ﻓﺮود آورد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﺑﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و ﺳﻮاراﻧﺶ را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻗﻀﺎﻋﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ھﺮﯾﮏ از اﻋﺪای ﺧﺪا و رﺳﻮل را ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ او اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ﮐﺸﺖ ،ﻃﻮری ﮐﻪ
ﻧﺮﻣﯽ و ﺗﺮﺣﻢ و ﺷﻔﻘﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺷﻌﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ و ﻓﺮﯾﺎدﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد:
ای ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻤﯿﺮان.
ﻏﻠﺒﻪ اﺳﺎﻣﻪس ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا و رﺳﻮل:

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ ﮐﺸﺘﻨﺪ و اﺳﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و دھﺎﺗﯽ را ﮐﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ اﺳﺎﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﭘﺪرش و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪه
در ﺟﻨﮓ ﻣﺆﺗﻪ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد:
ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم وارد ﺳﺮﺣﺪات ﺑﻠﻘﺎء و داروم از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ در
ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎی ﺻﺒﺢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎﻓﺮان و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا ﻓﺮود آﯾﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را ﭘﯿﺎﭘﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺒﺮدار ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر
ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ ھﻤﺎن اﺳﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭘﺪرش ﺑﺮ روی آن ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ:

اﺳﺎﻣﻪس ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﭘﯿﺮوزی ﺗﻌﻘﺒﯿﺐ دﺷﻤﻨﺎن و
واردﺷﺪن در ﺳﺮﺣﺪات روم و دﯾﺎر آﻧﺎن او را ﻣﻐﺮور ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺑﺮﮔﺸﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ً
ﮐﻤﯽ ﺳﻨﺶ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی او ﺷﮑﻮه ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽداد .ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ
او ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﻓﺘﺨﺎر از دﻻوری و اﻗﺪام ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ او در آن ﺟﻨﮓھﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :او ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻣﺎرت اﺳﺖ
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﯿﭽﮑﺪام از اﻣﺮاء ﺳﭙﺎه ﭘﯿﺮوز ،ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﻪ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ
دﺷﻤﻦ ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮ آن رﻓﺘﻪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در روح ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﺣﺪات ﺑﯿﻦ ﻋﺮب و روم ﺑﻮد ،روﻣﯽھﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ
ﺧﻮدﺷﺎن ھﻢ در ﺑﺎره ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻋﺮاب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﻘﺎم ﯾﮫﻮد ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﯾﮫﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﺷﻤﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻧﺎم اﻣﭙﺮاﻃﻮری
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روم و ﻗﺪرﺗﺶ ﻟﺮزه ﺑﺮ اﻧﺪام ﻣﻠﺖھﺎ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ ﺣﯿﺎت ﻣﺤﻤﺪج
از ﻧﺰاع و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﯿﻦ روم و ﻋﺮب روی داده ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاده
ﺑﻮد .ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺣﯿﻪ اﻟﮑﻠﺒﯽ در ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ ھﺠﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از
وﻓﺎت رﺳﻮل ﺑﻪ ﺳﻮی ھﺮﻗﻞ رﻓﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﺮﻗﻞ در اوج ﻗﺪرت ﺑﻮد و ﺷﺎھﺪ ﻋﻈﻤﺖ
و ﻗﺪرت روم ﺷﺪ! ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮫﻮد در ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ ھﺠﺮی ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ در
ﺟﻨﮓھﺎی ﺧﯿﺒﺮ و ﻓﺪک و ﺗﯿﻤﺎء ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
دلھﺎﯾﺸﺎن ﭘﺮ از ﮐﯿﻨﻪ و دﺷﻤﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺑﻮد و ﮐﻨﮑﺎش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﺎ روم را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن ﭼﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻏﻠﺒﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ! ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭼﺎرهای ﻧﺒﻮد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻃﺒﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺳﺮﺣﺪات ﺧﻮد از ﺗﺠﺎوزات روﻣﯽھﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ و اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﭘﯿﺮوز
ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺮدد ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ روم ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ او و دﯾﮕﺮان ﺑﮕﺬرد ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ دوﺑﺎره دو
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺣﻮادث آن را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن او
آن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮ ﭼﻨﺎن اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل
ﻗﺮنھﺎ ﻣﮫﺎﺑﺘﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮش ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺳﻮده ﻣﯽﺷﺪ و از ﺑﯿﻢ ﺣﻤﻠﻪ او
ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻣﯽاﻓﺘﺎد.
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻪ در ﺧﺎرج ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ:

اﺳﺎﻣﻪس ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﭘﯿﺮوز ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ رﻓﺖ،
اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ﺑﻪ دﯾﺪار اﺳﺎﻣﻪ رﻓﺖ .ھﻤﻪ
ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺗﮫﻠﯿﻞﮔﻮﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ راه اﻓﺘﺎده
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎدھﺎی ﺷﺎدی و ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺗﻘﺪﯾﺮ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ و دﻻوری
ﺳﭙﺎھﺶ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .اﺳﺎﻣﻪ وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﺎﻟﻪای از اﻓﺘﺨﺎر ﭘﯿﺮوزی
ً
او را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻓﻮرا ﭼﮫﻞ روز و ﺑﯿﺶ از ھﻔﺘﺎد روز ،از روز ﺣﺮﮐﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻨﮓ اﺳﺎﻣﻪ در ﻋﺮب و روم:

ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ را ﮐﻢ ﮐﺮده و از ﻣﯿﺰان ﻋﻈﻤﺖ آن
ﺑﮑﺎھﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺴﺮت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی و ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
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ﭘﯿﺮوزی را ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آوردﻧﺪ.
)ﻓﮑﺎ( ﻣﺴﺘﺸﺮق ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻓﺼﻞ اﺳﺎﻣﻪ در داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺮوزی
اﺳﺎﻣﻪ در دل اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺎدی آﻓﺮﯾﺪ ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﮓھﺎی رده آﻧﺎن را ﻏﻤﮕﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﺼﺮت او در اﯾﻦ ﻏﺰوه از ارزش ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﯾﻦ ﻓﺘﺢ و ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺟﻠﻮه
ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺳﺮآﻏﺎز ﺣﻤﻠﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺎم ﺷﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓھﺎی اﻣﺮوزی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ و
ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺟﻨﮓھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻋﺼﺮ روی داد ﻧﯿﺰ ﺑﺰرگ ﺷﻤﺮده
ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﺳﺎﻣﻪ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ اﯾﻦ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ را ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺮ آنھﺎ ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﺮده ﺑﻪ دھﺸﺖ اﻓﮑﻨﺪ و از آﻧﺎن ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه روم روﺑﺮو ﺷﻮد .وﻟﯽ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آن ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ در ﺣﯿﺎت
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ داﺷﺖ و ﻧﯿﺰ در ﺣﯿﺎت اﻋﺮاﺑﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎره اﻧﻘﻼب و ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﺣﯿﺎت روﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ھﻢ ﻣﺮز ﺑﻮدﻧﺪ .اﻋﺮاب دﺷﻤﻦ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺮوزی اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
ﻧﺒﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﭙﺎھﺸﺎن را ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ دور از ﺧﻮد ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.
ھﺮﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺒﺎر اﯾﻦ ﺟﻨﮓ را ﺷﻨﯿﺪ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪ ،ﺳﭙﺎه ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﺑﻠﻘﺎء
ﻓﺮﺳﺘﺎد.
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ دﻟﯿﻞ رﺳﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ روم و ﻋﺮب ﺣﺴﺎب ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
اﯾﻦ ﻏﺰوه ﻋﺮب ،ﺷﻤﺎل را ﮐﻪ ﻣﺎورای دوﻣﺔ اﻟﺠﻨﺪل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
روم و ﻋﺮب در اﯾﺠﺎد ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب و ﺗﻌﺮض و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﻼش ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﺪھﻨﺪ.
رده ﻋﺮب ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﺎﺻﻪ:

ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺟﺰ در ﺷﻤﺎل در ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺎر اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد ،ﭘﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ
ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺘﯽ در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ ﺣﯿﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج ﺳﺮ ﺑﻪ ﻋﺼﯿﺎن
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،و ﺣﺘﯽ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از اھﻞ اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﺣﺰم و
دوراﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺤﻤﺪ ج و ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮوی اﯾﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﺒﻮد ،ھﺮآﯾﻨﻪ روح ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و
ﻋﺼﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ رﺳﻮل ،ﻋﺮب در ھﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪای
ﺧﻮاه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و ﺧﻮاه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص از اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﻧﻔﺎق ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ،ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری
دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺳﺮ ﺑﺮآوردﻧﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻮت رﺳﻮل و ﮐﻤﯽ ﻋﺪه ﺧﻮد و ﮐﺜﺮت
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ﻋﺪه دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪﻧﺪ .اﺣﺘﯿﺎج ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرھﺎ را ﺑﻪ
ﺣﺪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و اﯾﻦ اﺳﻼم را در آﻏﺎز ﻇﮫﻮر و ﺣﯿﺎﺗﺶ ﭘﯿﺮوز ﺳﺎزد.
اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﻻوران
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﻪ ﺟﻨﮓھﺎی رده ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺗﺎ ﺑﺮ ﺷﻮرشﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻠﯿﻪ دﯾﻦ ﺧﺪا و ﺧﻠﯿﻔﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ:
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﭙﺮدازﻧﺪﮔﺎن زﮐﺎت
در ھﻤﺎن ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺮﺣﺪات روم ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺧﺒﺮ وﻓﺎت ﻧﺒﯽ،
ﻋﺮب را ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺖ .اﻧﻘﻼب ﯾﻤﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن
ﻋﻨﺴﯽ ﺷﻌﻠﻪورﺗﺮ ﺷﺪ ،ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ در ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ و ﻃﻠﯿﺤﻪ در ﺑﻨﯽ اﺳﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﻧﺒﻮت ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﭼﻨﺎن در ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﻦ
ﺣﺼﻦ در ﺑﺎره ﻃﻠﯿﺤﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی اﺳﺖ از دو ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺪ و
ﻏﻄﻔﺎن از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻗﺮﯾﺶ در ﻧﺰد ﻣﺎ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﯿﺤﻪ
ھﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ.
اواﯾﻞ ﺧﺒﺮﻫﺎی ارﺗﺪاد:

رﺳﻮﻻن ،اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺑﺪ دﻋﻮی ﻧﺒﻮت و ﺑﺪﺗﺮ از آن را ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮس در آﻏﺎز ﺧﻼﻓﺘﺶ
ﻣﯽآوردﻧﺪ .ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﺮح دادﻧﺪ در ﺟﻮاﺑﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﺮوﯾﺪ ﺗﺎ رﺳﻮﻻن اﻣﺮاء
ﺷﻤﺎ اﺧﺒﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﮫﻢﺗﺮ و ﺗﻠﺦﺗﺮ از آﻧﭽﻪ وﺻﻒ ﮐﺮدﯾﺪ از ﺧﺮاﺑﯽ ﮐﺎرھﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
دﯾﺮی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪھﺎی اﻣﺮای رﺳﻮل از ھﺮ ﻃﺮف رﺳﯿﺪ و ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﺎم
ﯾﺎ ﺧﺎص ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪھﺎ را ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد از ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ
دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺴﺎﺧﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ زﻣﯿﻦ اﻃﺮاف اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ آﺗﺶ ﺷﺪ ،او ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ را ﻋﻼج ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻧﻈﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ را
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ﺗﺎ اﺳﻼم ﺛﻘﯿﻒ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﮐﻪ ﻋﺮب ﺑﺪان دﭼﺎر
ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮﻣﯽ از دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺮ دﯾﻦ
اﺳﻼم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و از دادن زﮐﺎت ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺧﻮاه ﺧﻮدداریﮐﺮدن آﻧﺎن از ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﻪ ﺣﺮص ﺑﺮ ﻣﺎل ﯾﺎ ﺣﯿﻠﻪﮔﺮی آﻧﺎن از ﺳﺮﺑﺎززدن از
ﺑﺨﺸﺶ آن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﯿﻠﻪﮔﺮی آﻧﺎن در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن و ﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻨﻮط ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ اﯾﻦ
ﺣﺪ در اﯾﻦ راه ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎل ﻓﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ از دادن زﮐﺎت ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺧﻮدداری ورزﯾﺪﻧﺪ:

ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﻮط ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت را رﺷﻮه و ﺧﺮاﺟﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﺲ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ او را ﺑﺮ آﻧﺎن اﻣﯿﺮ
ﮐﺮده ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ ،در ھﺮ ﺻﻮرت آﻧﺎن از ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﺧﻮدداری ﮐﺮده و اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺑﺎره از اﻣﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺒﺲ و ذﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟ ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ آﻧﺎن ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
اﺳﺎﻣﻪ را ﺗﻨﻔﯿﺬ ﮐﺮد و در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .آﯾﺎ راﺿﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
زﮐﺎت ﻧﭙﺮدازﻧﺪ؟ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر آﻧﺎن را دﻟﺠﻮﯾﯽ داده و ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
از اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟ ﯾﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد دﺷﻤﻨﺎن
اﺳﻼم ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻏﯿﺎب ﺳﭙﺎه ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﺎن ﭼﺎره ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ رأی ﺑﻪ ﺟﻨﮓﻧﮑﺮدن ﺑﺎ آﻧﺎن دادﻧﺪ:

اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺑﺎ آﻧﺎن در ﺑﺎره ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ
زﮐﺎت ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد .رأی ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ،
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﺎن ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ
دﺷﻤﻨﺎن ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ .ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﺎن در اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻇﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮان در ﺑﺎره اﯾﻦ
ً
اﻣﺮ ﺧﻄﯿﺮ ﺷﺪت و ﻃﻮل ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﺷﺨﺼﺎ وارد ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪه و از
اﻗﻠﯿﺖ ﻃﺮﻓﺪار ﺟﻨﮓ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ رأی ﺧﻮد ﺷﺪت ﺑﻪ ﺧﺮج داد
و ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا! اﮔﺮ ﯾﮏ رﯾﺴﻤﺎن زاﻧﻮﺑﻨﺪ ﺷﺘﺮ را ﮐﻪ در زﻣﺎن رﺳﻮل ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ
ﻧﭙﺮدازﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺟﻨﮓ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.
ﻋﻤﺮس ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻋﻄﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮد ،ﭼﻮن ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺎ
ﺧﻄﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺘﺶ ﺗﺮﺳﻨﺎک اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻀﺒﻨﺎﮐﯽ ﮔﻔﺖ:
ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﺎن را ﺑﮑﺸﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮده» :ﻣﺄﻣﻮرم ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺗﺎ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﻻ

إﻟﻪ إﻻ اﷲ و ﳏﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺑﮑﺸﻢ و ھﺮﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺮ زﺑﺎن آورد ﻣﺎل و ﺧﻮﻧﺶ
ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺸﺮوع اﯾﻦ ﮐﻤﻠﻪ و ﺣﺴﺎب آﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ«.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﭙﺮدازﻧﺪﮔﺎن زﮐﺎت
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اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ ﻋﻤﺮس ﺗﺮدد و ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎز و زﮐﺎت ﻓﺮق ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺸﺖ .زﯾﺮا زﮐﺎت ﺣﻖ ﻣﺎل اﺳﺖ و
رﺳﻮل ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻖ آن .راوﯾﺎن اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻤﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﯿﻨﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ ﮔﺸﻮده اﺳﺖ و داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ او ﺑﺮﺣﻖ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺛﻘﯿﻒ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻃﺎﺋﻒ آﻣﺪه و آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻗﺒﻮل اﺳﻼم اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا آﻧﺎن را از ﻧﻤﺎز ﻣﻌﺎف ﺑﺪارد ،اﻣﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا از ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮده و ﻓﺮﻣﻮد :دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﯿﺮ در آن ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺣﺪﯾﺚ
ﻓﻮق را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا! ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎز و زﮐﺎت ﻓﺮق
ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺸﺖ.
ﺟﻤﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از دادن زﮐﺎت ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ:

ﻗﺒﺎﯾﻞ :ﻋﺒﺲ و ذﺑﯿﺎن و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن آﻧﺎن از ﺑﻨﯽ ﮐﻨﺎﻧﻪ و ﻏﻄﻔﺎن و ﻓﺰاره ﺟﻤﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت دو دﺳﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﮏ دﺳﺘﻪ در اﺑﺮق از ﺗﻮاﺑﻊ رذه
اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ و دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ذی اﻟﻘﺼﻪ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺠﺪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮﯾﻪ ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺳﺖ .رؤﺳﺎی اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارﻧﺪ وﻟﯽ از
دادن زﮐﺎت ﻣﻌﺎف ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﻮاب اﺑﻮﺑﮑﺮس اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺪﯾﺪ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا اﮔﺮ رﯾﺴﻤﺎن
زاﻧﻮﺑﻨﺪ ﺷﺘﺮی را ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﻣﯽدادهاﻧﺪ ﻧﭙﺮدازﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺟﻨﮓ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.
اواﻣﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ اﻫﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ:

اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از اوﺿﺎع ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻧﯿﺰ آ ﮔﺎه ﺷﺪه و درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻌﯿﻨﯽ ﻧﺪارد .اﺑﻮﺑﮑﺮ اﯾﻦ اﺣﺴﺎسﺷﺎن را درﯾﺎﻓﺖ،
ﻣﺮدم را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﺎن ﮐﻤﯽ ﻋﺪۀ
ﺷﻤﺎ را دﯾﺪﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ آﻧﺎن ﺷﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ روز و آﻧﺎن ھﻢ اﮐﻨﻮن در
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدﺷﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ
و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدﯾﻢ و ﭘﯿﻤﺎن آﻧﺎن را رد ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻟﺬا آﻣﺎده و ﻣﺠﮫﺰ
ﺷﻮﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﻋﻠﯽ و زﺑﯿﺮ و ﻃﻠﺤﻪ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد را ﺧﻮاﺳﺖ و آﻧﺎن را ﺑﺮ
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

دروازهھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و آﻣﺎدۀ
ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﺟﻨﮓ در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس:

ﺣﺪس اﺑﻮﺑﮑﺮ درﺳﺖ ﺑﻮد .اھﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ روز ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻧﭙﺮدازﻧﺪﮔﺎن
زﮐﺎت آرام آرام ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ روﺣﯿﻪ اھﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ از ﺗﺼﻤﯿﻢ
آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه و ﺧﻠﯿﻔﻪ از اﯾﻦ ﻓﺮض اﺳﻼم )زﮐﺎت( درﮔﺬرد .دﯾﺪﺑﺎﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ دوازهھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﻤﺎرده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻣﺪن آن ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺣﺲ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﯽ و زﺑﯿﺮ و
ﻃﻠﺤﻪ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ش و ﻣﺮدان آﻧﺎن را ﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺟﻮابﺷﺎن ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد در ﺟﺎھﺎی ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ
ﺑﺎ اھﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻮار ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﻠﯽ و دﯾﮕﺮان رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﺗﻔﺎق از ﺷﮫﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪه و
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در زﯾﺮ ﭘﺮده ﺷﺐ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ از
اﻃﻼﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻊ دﻓﺎع ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻮن اﺑﻮﺑﮑﺮ
و ھﻤﺮاھﺎن ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﺎن رﯾﺨﺘﻨﺪ وﺣﺸﺖزده ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﺎن را
ﺗﺎ ذاﺣﺲ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺰﺑﻮر در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ اﻓﺮادی ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ذﺧﯿﺮه ﺑﺮای وﻗﺖ
اﺣﺘﯿﺎج ﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ آﻧﺎن در ﺣﺎل ﺷﮑﺴﺖ و ﻓﺮار
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺗﻌﻘﯿﺐﺷﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻋﺪه ﮐﻤﮑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
آنھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﯿﻦ دو ﻓﺮﯾﻖ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺟﻨﮕﯽ در ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ
ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد .اﻓﺮاد ﮐﻤﮑﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﻪ در ذیﺣﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﮏھﺎی ﺧﺎﻟﯽ آب را
ﭘﺮ از ﺑﺎد ﮐﺮده و ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎن آوﯾﺨﺘﻪ و آن ﻣﺸﮏھﺎی ﺑﺎد ﮐﺮده را رودرروی ﺷﺘﺮھﺎی اھﻞ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺘﺮان ﺷﺘﺮان ﺟﻨﮓ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮ و ﺻﺪاھﺎ و
ﺣﯿﻠﻪھﺎی ﺟﻨﮕﯽ آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ھﻤﻪ آنھﺎ رم ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺳﻮاران ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ داﺧﻞ
ﻣﺪﯾﻨﻪ رﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ:

ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺒﺲ و ذﺑﯿﺎن و ﯾﺎران آﻧﺎن از ﻓﺮار ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺎد ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺧﯿﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺿﻌﻒ ﺑﻮده ،ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ذی اﻟﻘﺼﻪ ﺑﺸﺎرت ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﻪ
آ ﮔﺎھﯽ آﻧﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .اھﻞ ذی اﻟﻘﺼﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن آﻣﺪه و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،راﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﭙﺮدازﻧﺪﮔﺎن زﮐﺎت

١٠٧

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدام اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ دﻟﺨﻮاھﺸﺎن ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺗﺮک
ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮس و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﯾﻦ ﺷﺐ ﭘﻠﮏ روی ھﻢ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺗﮫﯿﻪ و
ﺗﺪارک ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺛﻠﺜﯽ از ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ در رأس ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،ﻣﯿﻤﻨﻪ و ﻣﯿﺴﺮه و ﺳﺎﻗﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺷﺘﺎب رﻓﺘﻨﺪ ،ھﻨﻮز ﺳﭙﯿﺪه
ﻧﺪﻣﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ در ﯾﮏ دﺷﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻦ از اﯾﺸﺎن
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﺸﻨﻮد.
ﭘﯿﺮوزی ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺻﺒﺢ ﻫﻤﺎن روز:

و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺣﺴﺎس آﻣﺪن آﻧﺎن را ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺧﻮاب آرام و راﺣﺘﯽ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن ﺷﻤﺸﯿﺮ در
ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻧﮫﺎدﻧﺪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ وﺣﺸﺖ ھﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ھﯿﮫﺎت!
ﻣﺮدان اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭼﻨﺎن ﮐﺸﺖ و ﮐﺸﺘﺎری در ﻣﯿﺎنﺷﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﻣﺎﻧﺪه و ﭘﺮﯾﺸﺎن
ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻃﻠﻮع ﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮس آﻧﺎن را ﺗﺎ ذی اﻟﻘﺼﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد و ﻓﺮارﯾﺎن از ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ از ﺗﻌﻘﯿﺐ آﻧﺎن ﺧﻮدداری ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد در ﻣﻨﺎزل آﻧﺎن در
اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﺮود آﻣﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻘﺮن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﯿﻤﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺪهای در آﻧﺠﺎ
ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺗﺎ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺧﻀﻮع و ﺧﺸﻮع در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﺮق در اﻋﺠﺎب اﺳﺖ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻤﺎن و ﺛﺒﺎت و ﺣﺰم اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖھﺎی
رﺳﻮل ﻣﯽاﻧﺪازد .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اول اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮓھﺎی دﯾﮕﺮش ﺟﻼل و ﺷﮑﻮھﯽ
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺟﻼل و ﺷﮑﻮه ﺟﻨﮓ ﺑﺪر داﺷﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در روز ﺟﻨﮓ ﺑﺪر اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ج در رأس آﻧﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ اھﻞ ﻣﮑﻪ ﮐﻪ
ﺑﯿﺶ از ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﺟﻨﮕﺎور و ﻏﯿﺮ ﺟﻨﮕﺎور
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و اﺑﻮﺑﮑﺮس در رأس آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺪه آﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﺎﻋﺎت
ﮐﺜﯿﺮ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﻨﺴﯽ و ذﺑﯿﺎن و ﻏﻄﻔﺎن و دﯾﮕﺮ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮد .در آن روز ﻣﺤﻤﺪ ج در
ﭘﻨﺎه اﯾﻤﺎن ﺧﻮد و اﯾﻤﺎن ﯾﺎراﻧﺶ و ﻧﺼﺮت ﺧﺪا ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻗﺮار داﺷﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺧﻮد و اﯾﻤﺎن ﯾﺎراﻧﺶ ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ ،ﭘﯿﺮوزی اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در ﺣﯿﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺷﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ دﭼﺎر اﻋﺠﺎب ﻣﯽﺷﻮد ذرهای ُﻋﺠﺐ در او راه ﻧﯿﺎﻓﺖ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ از ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ اول ﺑﺎ ﺧﻮد ﻋﮫﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮﮐﺎری را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا اﻧﺠﺎم
داده اﻧﺠﺎم دھﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻮد و از آن ﻋﺪول ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ
اﺑﻮﺑﮑﺮس در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮض ﮐﺮده و در ﺑﺎره
ﺻﺮفﻧﻈﺮﮐﺮدن از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا از آن ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻧﮑﺮده ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﮑﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
ﮐﻪ در ﻃﻮل روزﮔﺎران ﺟﺎوﯾﺪان ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ!
اﮔﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را در دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻦ و ﻣﺎه را در دﺳﺖ ﭼﭗ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮ دﯾﻦ
را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ دﯾﻦ را ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎزد و ﯾﺎ در اﯾﻦ دﻋﻮت ھﻼک ﺷﻮم،
آن را ﺗﺮک ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد« .اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﻤﯿﻦ روﯾﻪ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﺶ او را
از اﺟﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﺎزﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و اﺑﻮﺑﮑﺮس ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را داﺷﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎ او در ﺑﺎرۀ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻦ زﮐﺎت ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ھﻤﺎن اﯾﻤﺎن راﺳﺘﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮ آن ﻧﻤﯽﭼﺮﺑﺪ ،زﯾﺮا اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺮگ را آﺳﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ھﺮﭼﻪ در ﺣﯿﺎت ﺑﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ اﯾﻤﺎن راﺳﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺮگ و ﺗﺠﻤﻼت
دﻧﯿﻮی ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ھﻤﺎن اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم را در آن وﻗﺖ ﻧﺎزک و دوره
ﺧﻄﺮﻧﺎک در ﻋﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﮐﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪ رﺳﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ﻧﮕﮫﺪاﺷﺖ .ﺣﻖ داری اﮔﺮ
از ﺧﻮدت ﺑﭙﺮﺳﯽ :ﮐﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،اﮔﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ رأی ﻋﻤﺮس و ﯾﺎران او را
در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ زﮐﺎت ﻧﭙﺮدازﻧﺪ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﺮد و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ آن
ﻣﻌﺎھﺪه ﻣﯽﺑﺴﺖ؟ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺟﻮاب آن ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﺗﻮ
ً
ﺑﮫﺘﺮ از ﻣﻦ ﺟﻮاب آن را ﻣﯽداﻧﯽ .ﻗﺒﺎﯾﻞ زﯾﺎدی از ﻋﺮب ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا از ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ
دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه و اﺳﻼم آورده ﺑﻮدﻧﺪ .اﮔﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ راﺿﯽ ﻣﯽﺷﺪ از ﯾﮑﯽ از ﻓﺮوض اﺳﻼم
ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و ﻃﻠﯿﺤﻪ و
ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻧﺒﻮت در آﻧﭽﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج از ﻧﺰد ﺧﺪای ﺧﻮد آورده ﺑﻪ ﺷﮏ
ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎنﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﭘﯿﺮوی آﻧﺎن
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن اﯾﻤﺎن آورده و آﻧﺎن را ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ دﯾﻦ ﺣﻖ ﯾﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ دوراﻧﺪﯾﺸﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮس و ﭘﯿﺮوزی او را در ذی اﻟﻘﺼﻪ ﺑﺴﻨﺠﯽ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﻨﯽ ذﺑﯿﺎن و ﻋﺒﺲ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
داﺧﻞ ﺧﻮد ﺗﺎﺧﺘﻪ و ھﻤﻪ را ﯾﮑﺠﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﭙﺮدازﻧﺪﮔﺎن زﮐﺎت
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اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ آﺷﮑﺎر ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﭘﺴﺖ و ﺧﺸﻢ و اﺣﺴﺎس ذﻟﺖ و ﺧﻮاری،
ﻣﺤﺮک آن ﺑﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺪ و ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﻮاری آﻧﺎن را در دﯾﻦ ﺣﻖ
در ھﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﻣﺴﺘﻨﮑﻔﯿﻦ را وادار ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺘﺎب زﮐﺎت ﺧﻮد
را ﺑﺮای ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
آﻧﺎن ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻗﻮت اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اﺳﺎﻣﻪ در ﻣﺮزھﺎی روم ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی از آن دﯾﻦ ﺣﻖ و اﯾﻤﺎن
ﺑﻪ آن اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﭘﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺪان ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻨﮓ ﺷﮑﺴﺖ را از آﻧﺎن
ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯽﺳﺎزد و ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﯽ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎم را ھﺮﭼﻪ ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﮐﻪ از ھﺮ
ً
ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﯿﺶ از ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ ﺑﮑﺸﺪ .و ﯾﻘﯿﻨﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﯿﺶ اﺳﺎﻣﻪ
ﺑﺎزﮔﺮدد ،و وﻗﺖ از اﯾﻦ ﮔﻨﺎھﺎن ﺑﺮﺳﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
اﻫﻞ ﻗﺒﺎﯾﻞ زﮐﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ:

ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﺑﻮﺑﮑﺮ در ذی اﻟﻘﺼﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ھﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ھﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ
زﮐﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ زﮐﺎت
ﮐﺮدﻧﺪ ﺻﻔﻮان و زﺑﺮﻗﺎن از رؤﺳﺎی ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ و ﻋﺪی ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﻃﺎﺋﯽ از ﻗﻮم ﻃﯽ ﺑﻮد.
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﺎدی و ﺳﺮور از ﺳﻔﺮای اﯾﻦ ﻋﺸﺎﯾﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .و ﻣﺮدم وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن
ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﭘﯿﺎمآور ﺷﺮ اﺳﺖ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻧﻪ اﯾﻦ
ﺑﺸﺎرتدھﻨﺪه ﺧﯿﺮ اﺳﺖ ،ﺣﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺗﺎرک ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺟﻮاب ﻣﯽدادﻧﺪ :ﺗﻮ
ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺸﺎرت ﺧﯿﺮ ﻣﯽدھﯽ!! اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻏﻠﻮ ﻧﻤﯽﮐﺮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦھﺎ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎ و
ﻣﺒﺸﺮان ﺧﯿﺮاﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻧﻘﺎط ﻣﺠﺎور اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺪان ﭘﺸﺖ ﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ.
از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﭘﺲ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا در
ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻌﻤﺖ وﺟﻮد اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﺮ ﻣﺎ ارزاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﺎﺑﻮد
ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ .ھﻤﻪ ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﭽﻪھﺎی ﺷﺘﺮ ﮐﻪ از زﮐﺎت ﻣﻮاﺷﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎ
ﻣﺎﻧﻌﯿﻦ زﮐﺎت ﻧﺠﻨﮕﯿﻢ و ﺧﺪا را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﻼم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎﺑﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ آﻧﺎن ﮐﺮد .ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا! اﺑﻮﺑﮑﺮ راﺿﯽ ﻧﺸﺪ از آﻧﺎن ﺟﺰ
اﯾﻨﮑﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﻔﺖآوری ﺗﻦ دردھﻨﺪ ﯾﺎ ﺟﻨﮓ ﻓﺮاردھﻨﺪه را ﺑﭙﺬﯾﺮد .اﻣﺮ ﺧﻔﺖآورﺗﺮ اﯾﻦ
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﺑﻮد ﮐﻪ اﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮﮐﻪ از آﻧﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﺟﮫﻨﻤﯽ اﺳﺖ و ھﺮﮐﻪ از ﻣﺎ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﻮد ﺑﮫﺸﺘﯽ اﺳﺖ .و اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی ﮐﺸﺘﮕﺎن ﻣﺎ را ﺑﺪھﻨﺪ ،ھﺮﭼﻪ از آﻧﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺣﺴﺎب ﺷﻮد ،ھﺮﭼﻪ از ﻣﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﺲ ﺑﺪھﻨﺪ.
و اﻣﺎ ﺟﻨﮓ ﻓﺮاردھﻨﺪه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از اﯾﻨﮑﻪ از دﯾﺎر ﺧﻮد ﺑﯿﺮون روﻧﺪ«.
ﻣﺮدم از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﭘﯿﺮوز ﮐﺮد اﻃﻤﯿﻨﺎن و آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺗﻤﺎم ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت آﻣﺪﻧﺪ.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺎﻣﻪس از ﺳﺮزﻣﯿﻦ روم:

در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺎﻣﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ روم ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻈﻔﺮ و ﭘﯿﺮوز و
ﻏﻨﯿﻤﺖ آورده ﺑﻮد ﻏﻨﺎﯾﻤﺶ را ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻗﺸﻮن ﻣﯽراﻧﺪ و ﺳﭙﺎھﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ
و ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﺟﺮف آﻧﺎن را اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﯾﺎراﻧﺶ آﻧﺎن
ً
را در ﻣﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ آوازھﺎی ﻋﺰت و اﻓﺘﺨﺎر و ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .اﺳﺎﻣﻪ ﻓﻮرا ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
رﻓﺖ ،ﻟﻮاﯾﯽ را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد در زﻣﯿﻦ اﺳﺘﻮار ﮐﺮد ،ﻧﻤﺎز ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﺑﻪ
ﺟﺎی آورد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﭘﯿﺮوز ﮔﺮداﻧﯿﺪه و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ
ﺣﻖ و دﯾﻦ ھﺪی را ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦھﺎ ھﻤﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﭘﯿﺮوزی دﯾﻨﺶ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ! آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻤﺮدیھﺎ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮد ،ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪار ﮐﺮد و ﻋﺰم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
را در ھﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﺼﻤﻢ ﺳﺎﺧﺖ و َﺳ ِﺮ آﻧﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻨﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ھﯿﭻ ﻣﺮﺗﺪی
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ و در ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻋﻘﺎﯾﺪﺷﺎن ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ!!
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دادن زﮐﺎت ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،از

ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد:

اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ ھﺸﯿﺎری و ﻣﺤﮑﻢراﺋﯽ و دﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﺠﺶ اﻣﻮر داﺷﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﭼﻨﺎن
دﯾﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ راﺣﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ذﻟﺖﺷﺎن دوﭼﻨﺪان ﮔﺮدد ،ﻟﺬا ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻪس و
ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﺴﺘﮕﯽ دور ﮐﻨﯿﺪ .اﺳﺎﻣﻪ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد در
ﻣﺮدان ﺷﺒﯿﺨﻮن ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺻﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ او از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ
ِ
ﺳﻮی ذی اﻟﻘﺼﻪ ﺑﺮوﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از او ﺧﻮاھﺶ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻗﺴﻢ ﻣﯽدھﯿﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪ
ً
ﺧﺪا ای ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺧﻮدت را ﺣﻔﻆ ﮐﻦ و ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺮو ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
دﭼﺎر ﺧﻄﺮ و ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﺮدم از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﻮدﻧﺖ ﺑﺮای دﺷﻤﻦ ﺳﺨﺖ و

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﭙﺮدازﻧﺪﮔﺎن زﮐﺎت
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ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ،ﻣﺮدی را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻔﺮﺳﺖ ،اﮔﺮ او ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ دﯾﮕﺮی را .وﻟﯽ
اﺑﻮﺑﮑﺮس ھﺮﮔﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ! ﻗﺴﻢ
ً
ﺑﻪ ﺧﺪا ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .و ﺷﺨﺼﺎ ﺷﻤﺎ را ﯾﺎری ﻣﯽدھﻢ .ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﺑﺎ آراﯾﺶ
ﺟﻨﮕﯽ ﻣﯿﻤﻨﻪ و ﻣﯿﺴﺮه و ﺳﺎﻗﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻓﻌﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﺮ اھﻞ رﺑﺬه در
اﺑﺮق ﭘﺸﺖ ذی اﻟﻘﺼﻪ ﻓﺮود آﻣﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﺲ و ذﺑﯿﺎن و ﺑﻨﯽ ﺑﮑﺮ ﺟﻨﮓ ﮐﺮد و ﺑﺮ
آﻧﺎن ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و آﻧﺎن را از ﻣﮑﺎنھﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون راﻧﺪ .اﺑﺮق در ﻣﻠﮏ ﺑﻨﯽ ذﺑﯿﺎن واﻗﻊ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ از آﻧﺠﺎ ﺟﻼ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﺑﺮق ﺟﺰو ﻣﻠﮏ او و
ﻣﻠﮏ اﺻﺤﺎب او ﮔﺮدﯾﺪ .و ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﻠﮏ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﯽ ذﺑﯿﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ و اﯾﻦ را
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ در ﺗﺼﺮف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ آن را ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﺛﻌﻠﺒﻪ ﭘﺲ ﺑﺪھﺪ ﭼﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮏ ﮐﺎرھﺎ اﺳﺘﻘﺮار
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .ﺷﻮرش و ﻏﺎﯾﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از
دادن زﮐﺎت ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺗﻠﺨﯽ و ﺳﺨﺘﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺳﭙﺎه اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﮫﺎی ﻋﺰت و ﻗﻮت رﺳﯿﺪه و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺟﻨﮕﯽ ﺣﺎﺻﻞ از
ﭘﯿﺮوزی ﺟﯿﺶ اﺳﺎﻣﻪ و زﮐﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﮐﺎت ﺧﻮد را دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻏﺮق در
ﻧﻌﻤﺖ و ﻣﺎل و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺪ .آﯾﺎ وﻗﺖ آن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﻨﯽ ذﺑﯿﺎن و ﻋﺒﺲ و ﻏﻄﻔﺎن و ﺑﻨﯽ
ﺑﮑﺮ و دﯾﮕﺮ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ و اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ و
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺮ ﺧﺪا و ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ؟ اﻧﻘﻼب ﻋﻨﺴﯽ در ﯾﻤﻦ درھﻢ
ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪ و ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺸﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ روم ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪﻧﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ در
ﻟﺒﺎﺳﯽ از ﻧﯿﺮوی اﯾﻤﺎن ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮ آن ﭼﯿﺮه ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺎ
روز وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻼح آﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺣﻮزه
اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و دﺳﺖ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﺪﯾﻖ دراز ﮐﻨﻨﺪ و در دﻓﻊ دﺷﻤﻨﺎن او و
دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا او را ھﻤﺮاھﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦھﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ آن را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد و زﺑﺎن
ﺣﻮادث ﺑﺪان ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ھﻤﺎنھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﯿﺮوی اﯾﻤﺎن ﺑﺮ اھﻞ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ھﻢ اﮐﻨﻮن ﭼﻨﺎن ﻗﺪرﺗﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در
روزھﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﺪر و ﺟﻨﮓھﺎی اول رﺳﻮل ھﯿﭽﮕﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﮑﻪ و
ﻃﺎﺋﻒ ﺑﺎ آنھﺎﺳﺖ و در ھﻤﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت آﻧﺎن اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن اھﺎﻟﯽ
اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﻮرشﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن را
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻓﺮﯾﺐ دھﻨﺪ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺰرﮔﺎن آﻧﺎن را ﻓﺮﯾﺐ دھﻨﺪ ،از ﺗﺮس ﺷﻮرشھﺎ و ﻓﺘﻨﻪھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﺮﻓﺪاران و ﻧﺰدﯾﮑﺎن و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺪای ﻣﻨﻄﻖ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ؟
ﺷﮑﺴﺖﺧﻮردﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﻠﯿﺤﻪ و ﺑﻨﯽ اﺳﺪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ:

ھﺮﮔﺰ! ﻗﺪرت ،آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﻨﺎه ﺳﻮق داد و ﻏﺮور آﻧﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ
َ
ﮐﺮد ،و اﯾﻦ َﻣﺜﻞ در ﺑﺎرۀ آﻧﺎن ﻣﺼﺪاق ﭘﯿﺪا ﮐﺮد :ﻋﻨﺎد اﯾﺠﺎد ﮐﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ
از ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺧﻮد ﺟﻼی وﻃﻦ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺑﻦ ﺧﻮﯾﻠﺪ در ﺑﻨﯽ اﺳﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎی
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﻣﯽﮐﺮد ﭘﻨﺎه آورده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﻼم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻋﻄﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﻔﺮان ﻧﻌﻤﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ دﯾﻦ ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﺎد و ﮐﻔﺮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻞ ھﻤﺮاه
ﻣﻨﮫﺰﻣﯿﻦ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺘﻤﺮدﯾﻦ ،ﻗﺪرت ﻃﻠﯿﺤﻪ و ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ را ﻓﺰوﻧﯽ
ﺑﺨﺸﯿﺪ و روح ﺗﻤﺮد در ﯾﻤﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ در
ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اول ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺠﻨﮕﺪ ﺗﺎ اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽدادﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﺎن در ﺗﺰﻟﺰل ﻋﺰم ﻃﻠﯿﺤﻪ و
ﻧﻈﺎﯾﺮ او ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺻﻠﺢ و اﺳﻼم درﻣﯽآﻣﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ:

ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ و ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻨﺎد و دﺷﻤﻨﯽ و ﺷﻮرش و اﻧﻘﻼب ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم
ً
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ ،ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻌﺼﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﻋﻼﻗﻪ
ﺷﺪﯾﺪ آنھﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت و اﺳﺘﺒﺪاد در رأی .و ﺗﺎ ﺣﺪی در اﯾﻦ ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﻗﺒﯿﻠﻪای ﻏﻠﻮ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﻗﺪرت ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺳﺮﮐﺸﯽ آﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺧﻮد راﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺧﻮی ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺑﺪوی آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺨﻮاھﯽ
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ﺧﻮﻧﺨﻮاھﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯽ اﺳﺪ و
ﻃﻠﯿﺤﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻧﺎن ﻧﻨﮓ ﺷﮑﺴﺖ و ﺧﻮاری را از ﺧﻮد ﺑﺰداﯾﻨﺪ و
ﻋﺰت و ﺑﺰرﮔﻮاری را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ.
و اﻣﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﻋﺘﻼ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﻮق اﻋﺘﺒﺎرات و ارزشھﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪای و
واﺑﺴﺘﮕﯽھﺎی آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد و روح و اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﺰﻣﺶ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻧﻘﺸﯽ

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﭙﺮدازﻧﺪﮔﺎن زﮐﺎت
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ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در روز ﺑﯿﻌﺖ
اﻋﻼم داﺷﺖ و ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ رﻓﺖ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ:
آﻣﺎدهﺷﺪن ﺑﺮای ﺟﻨﮓﻫﺎی رده
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻋﺒﺲ و ذﺑﯿﺎن و ﺑﻨﯽ ﺑﮑﺮ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺧﻮد در
اﺑﺮق ﺑﯿﺮون راﻧﺪ .و آﻧﺎن در ﺣﺎل ھﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺑﻦ ﺧﻮﯾﻠﺪ در ﺑﺰاﺧﻪ رﻓﺘﻨﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﻪ او داده و آن را ﺑﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﺎزﭘﺲ ﻧﺨﻮاھﺪ داد و اﺑﺮق را ﺑﻪ ﺳﻮاران ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ داد و ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﻼد رﺑﺬه را ﭼﺮاﮔﺎه ﮐﺮده و آن را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ﺻﺪﻗﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎره وﺳﯿﻠﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮد آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﻪ
ﺟﺰﯾﺮه اﯾﺠﺎد ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ دﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﺸﻮرﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن
ً
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﻣﺠﺪدا اﺳﻼم را ﻗﺒﻮل
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﯿﺶ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻟﻮاﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ:

اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه اﺳﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﺎ آن ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ذی
اﻟﻘﺼﻪ رﻓﺖ و آن را ﺑﻪ ﯾﺎزده ﺗﯿﭗ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑﺮ ھﺮ ﺗﯿﭙﯽ اﻣﯿﺮ ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﺑﺮای ھﺮﯾﮏ
ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮد .ﻓﺮﻣﺎن او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ
ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﺑﺮوﻧﺪ)  .(١و ﺑﺮای ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ از ھﻤﻪ
 -١اﺑﻮﺑﮑﺮس اﯾﻦ ﺗﯿﭗھﺎ را از ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد و ﻗﺪرت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﯽ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﻮس و ﻗﻮت ﻗﺒﺎﯾﻞ
و ﺷﺪت ﭘﺎﻓﺸﺎری آﻧﺎن در ارﺗﺪاد و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از اﺳﻼم ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﺰام ﻣﯽﮐﺮد ،ﻟﺬا ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ را ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﯿﭗ اول ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺑﻦ ﺧﻮﯾﻠﺪ از ﺑﻨﯽ اﺳﺪ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد ،و ﭼﻮن از او ﻓﺎرغ
ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﺑﺮه زﻋﯿﻢ ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ در ﺑﻄﺎح ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ .ﺑﻨﻮأﺳﺪ و ﺑﻨﻮﺗﻤﯿﻢ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﻣﺮﺗﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ را از آﻧﺎن ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﺴﺖ آﻧﺎن ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﯿﺮوی دﯾﮕﺮان ﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﺧﺎﻟﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﯿﭗ او ﭘﯿﺮوزی
ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ اﺑﻮﺟﮫﻞ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﯿﭗ دوم ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد و او را ﻣﺄﻣﻮر
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ در ﯾﻤﺎﻣﻪ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻨﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻧﯿﺮوھﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻧﮕﺎھﺪاﺷﺖ .زﯾﺮا در آن وﻗﺖ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺼﻮن از ﺗﺠﺎوز و از
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ در اﻣﺎن و در ﺧﺼﺐ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺒﺮد در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺣﻤﻼت از آﻧﺠﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﺪ و ﮔﻮش ﻣﺮدم از اﺧﺒﺎر ﭘﯿﺎﭘﯽ ﭘﯿﺮوزی ﺳﭙﺎھﺶ ﭘﺮ ﺷﺪه
ﺑﻮد و دﻻوریھﺎﯾﺶ دﻓﻊ اﯾﻦ ﺳﭙﺎه را ﻏﺎﯾﺖ آرزوی ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺮﮐﺰ رﻫﺒﺮی ﮐﻞ:

از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮد و آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﻧﻨﻤﻮد .ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در روﯾﺪادھﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺘﺎد
ھﻤﻪ ﺳﭙﺎه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺻﺪور اواﻣﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﭙﺎھﯿﺎن از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ.
ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎﻧﺶ داده ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ،ھﯿﭻ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﭘﺲ
از ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻤﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﺮود ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﺟﺎزۀ او ،زﯾﺮا اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺆﻣﻦ
ﺗﯿﭗ ﺳﻮم ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻋﮑﺮﻣﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده ،ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ در ﻗﻀﺎﻋﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﺑﻪ او ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد .ﯾﻤﺎﻣﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﮑﺮﻣﻪ و
ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﺳﺮ ﻓﺮود ﻧﯿﺎورد و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪ و اﯾﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ را در
ﺟﻨﮓ ﻋﻘﺮﺑﺎء ﺑﮑﺸﺖ در ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺑﺮ اھﻞ رده ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻣﯿﻪ ﻣﺨﺰوﻣﯽ را ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﯿﭗ ﭼﮫﺎرم ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻋﻨﺴﯽ در ﯾﻤﻦ و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺪی ﮐﺮب زﺑﯿﺮی
و ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻣﮑﺸﻮح ﻣﺮادی و ﺳﭙﺎھﯿﺎن آن دو ﺳﺘﯿﺰ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﻨﺪه و
ﺣﻀﺮﻣﻮت ﺑﺮود و ﺑﺎ اﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ و ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ھﻤﺮاه او ﺑﺠﻨﮕﺪ .ﺗﯿﭗ ﭘﻨﺠﻢ را ﺑﻪ ﺗﮫﺎﻣﻪ ﯾﻤﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد
و ﺳﻮﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﻘﺮن اوﺳﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ آن ﮔﻤﺎﺷﺖ ،ﻋﻼء ﺑﻦ ﺣﻀﺮﻣﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﯿﭗ ﺷﺸﻢ
ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺣﻄﻢ ﺑﻦ ﺿﺒﯿﻌﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺑﺮادری ﺑﻨﯽ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﻪ و ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ھﻤﺮاه
او در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ .و ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﺼﻦ ﻏﻠﻔﺎﻧﯽ از ﺣﻤﯿﺮ را در رأس ﺗﯿﭗ ھﻔﺘﻢ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﺗﺎﺟﺪار ﻟﻘﯿﻂ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ازدی ﮐﻪ در ﻋﻤﺎن ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮود .ﻋﺮﻓﺠﻪ ﺑﻦ ھﺮﺛﻤﻪ را
ﻧﯿﺰ در رأس ﺗﯿﭗ ھﺸﺘﻢ ﻗﺮار داد و ﺑﻪ ﻣﮫﺮ ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﯾﻦ ﺗﯿﭗھﺎی ﻣﺠﮫﺰ
را ﮐﻪ دارای اﻓﺮاد ﮐﺎرآزﻣﻮده و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﺎﻣﺪار ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن دﻻوری
داﺷﺖ و در ارﺗﺪاد ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻧﯿﺰ ﺳﻪ ﺗﯿﭗ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،در
رأس ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﯿﭗ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ اھﻞ رده ﻗﻀﺎﻋﻪ ﺑﻮد و در
رأس ﺗﯿﭗ دوم ﻣﻌﻦ ﺑﻦ ﺣﺎﺟﺰ ﺳﻠﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﻨﯽ ﺳﻠﯿﻢ و ﻣﺮدم ھﻮازن
ﮐﻪ ھﻤﺮاه او ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎص ﻧﯿﺰ ﻣﺄﻣﻮر ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺑﻠﻨﺪیھﺎی ﺷﺎم از اھﻞ رده
ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :آﻣﺎدهﺷﺪن ﺑﺮای ﺟﻨﮓﻫﺎی رده
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ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻪ وﺣﺪت رھﺒﺮی در ﺟﻨﮓ ﻗﺴﻤﺘﯽ اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﺑﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ را ﻣﯽﺗﻮان اﺟﺮا ﮐﺮد و ھﻤﯿﻦ وﺣﺪت رھﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻠﺒﻪ و ﭘﯿﺮوزی را ﺗﺄﻣﯿﻦ
و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺗﯿﭗﻫﺎ را از ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد:

ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از اﻧﺼﺎر ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺧﻮد را از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮده و آﻧﺎن را از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯽﺑﮫﺮه ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﻣﺮ دﻓﺎع واردﻧﺪ و از ھﻤﻪ در دﻓﻊ
دﺷﻤﻨﺎن از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﻮﺷﺎﺗﺮ و ﺟﺪیﺗﺮﻧﺪ در رأس ﻗﻮای دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻟﯽ
ﻇﻦ دﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از آﻧﺎن ﭘﺲ از اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ در
ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه ﭘﯿﺶ آوردﻧﺪ اﻧﺠﺎم داده و ﻣﺠﻮز دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺗﯿﭗھﺎ را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد ،ﺗﺮس از اﻧﺼﺎر در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﺠﻮزی ﻧﺪارد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺄوﯾﻞ در ﺷﺄن اﻧﺼﺎر
ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﯿﻨﻄﻮر در ﺷﺄن ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻠﯽ و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ﻋﻤﺮ ش ﮐﻪ
در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺗﺎ ﻣﺸﺎور اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺘﺎد ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪھﺎ و ﻣﺸﺎورات آﻧﺎن
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮ ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪ:

اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﭼﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ؟ او ﺑﻪ ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ ﺧﻮد ﻋﮫﺪهدار ﺧﻼﻓﺖ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺻﺤﺎب
رأی در ﻣﺪﯾﻨﻪ او را ﺻﺎﻟﺤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ .از روزی ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ در ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻼﻓﺖ آﺷﮑﺎر و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺧﻄﯿﺮ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺪاﮐﺎری در راه ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯿﻌﺘﺶ
ﺧﻄﺒﻪای ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮاد ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .و ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻋﮫﺪهدار آن
ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎزھﻢ ﺧﻄﺒﻪای اﯾﺮاد ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺪﺑﺨﺖﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮدم در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﭘﺎدﺷﺎھﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺮدم از ﻓﺮط دھﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن را ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ
ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ! ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺳﺮزﻧﺶ و ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .در
ﻣﯿﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را از آﻧﭽﻪ ﺧﻮد
دارﻧﺪ روﮔﺮدان ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎل ﻣﺮدم ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺳﺎزد .آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮاب ﻓﺮﯾﺒﻨﺪهاﻧﺪ،
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻇﺎھﺮی ﺷﺎد دارﻧﺪ و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻏﻤﮕﯿﻦ .ﻣﻨﺰل اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺳﻨﺢ ﺑﻮد ﻧﺰد ھﻤﺴﺮش ﺣﺒﯿﺒﻪ
دﺧﺘﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ،ﻣﻨﺰل ﺑﺪوی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ را ﻋﻮض ﮐﺮد و ﻧﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮی در آن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ،ﺷﺶ ﻣﺎه در آن اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد .ﺻﺒﺢھﺎ ﭘﯿﺎده از ﺳﻨﺢ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﻣﯽﺷﺪ .در ﺿﻤﻦ ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺠﺎرت ﻟﺒﺎس ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺲ از
اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖھﺎی دوﻟﺖ دﺷﻮارﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت وﻓﻖ دھﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ
ﺑﻪ ﺧﺪا! ﮐﺎر ﻣﺮدم و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎھﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ! و ﺟﺰ ﺑﺎ ﻓﺮاغ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی
ﻣﺮدم ﭘﺮداﺧﺖ .ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﺎﯾﺪ از راه دﯾﮕﺮی زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد .ﺗﺠﺎرت را ﺗﺮک ﮐﺮد
و از ﻃﺮف ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻋﺎﯾﻠﻪاش ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪ .ھﻨﮕﺎم وﻓﺎت
ﮔﻔﺖ :ھﺮﭼﻪ از ﻣﺎل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﺰد ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﺎل
ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﯿﺮم ،زﻣﯿﻦ را ھﻢ ﮐﻪ در ﻓﻼن ﺟﺎ دارم ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪام ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل
واﮔﺬار ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﻤﺮ ﺧﻄﺎبس ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺷﺪ زﻣﯿﻦ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﺼﺮف ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﺎر ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮد.
ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺄن و ﻣﻘﺎﻣﯽ دارد از ﭼﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ؟ ﺳﺰاوار ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در روز ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺗﯿﭗھﺎی ﯾﺎزدهﮔﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎه ﺑﺘﺮﺳﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﻮاری او ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ
در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ھﻤﻪ ﻋﺮب ﺑﺎ ﺣﺴﻦ رأی و ﺻﺪق و اﯾﻤﺎن و ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در
ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﻔﺎت او در ﺗﻤﺎم دوره ﺣﯿﺎﺗﺶ ﺑﻮد ﺛﺎﺑﺖ و اﺳﺘﻮار ﺷﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ
ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻋﻈﻤﺖ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺮی ﺳﺮش را ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ
ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز از ﻋﻤﺮش و ﺗﺼﺪی ﺧﻼﻓﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ اوج ﻗﻮت و ﺻﻔﺎی ﺧﻮد رﺳﯿﺪه
ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﺴﯽ در ﻣﻘﺎﺻﺪ او ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮد و در اﺟﺮای اواﻣﺮش
ﺗﻌﻠﻞ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﻤﯽداد.
ﺗﯿﭗ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ س:

ﺗﯿﭙﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ آن ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﯿﭗھﺎی ﯾﺎزدهﮔﺎﻧﻪ و ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ
آنھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﮕﺎوران ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر در آن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺎﻟﺪ
اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد .ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓھﺎی رده
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن را ﻣﯽدھﻨﺪ ،در ﺟﻨﮓھﺎی ﻋﺮاق و ﺷﺎم ﻧﯿﺰ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ روزﮔﺎر آن
را ﮐﮫﻨﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺮ آن ﻋﺎرض ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :آﻣﺎدهﺷﺪن ﺑﺮای ﺟﻨﮓﻫﺎی رده
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ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪس ﺟﻨﮕﺎور ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪا:

ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺗﯿﭙﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ در رأس آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﻈﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
زﯾﺮا ﺧﺎﻟﺪ ﺟﻨﮕﺎور ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮھﺒﺖ ﺧﻮد
را ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮداران ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺦ :اﺳﮑﻨﺪر و ﭼﻨﮕﯿﺰ و ﯾﻮﻟﯿﻮس
و ھﺎﻧﯿﭙﺎل و ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺑﺎ اﻗﺪام و ﺳﻮار ﻣﻘﺎﺗﻠﯽ ﺑﻮد ،ﺳﻼﻣﺖ ﺣﮑﻢ و
ﺗﺪﺑﯿﺮی داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ او را از ھﺮ ﺧﻄﺮی ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮد .در ﺟﻨﮓھﺎ ﻣﺪﯾﺮ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎی ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺮار ﺟﻨﮓ ﺑﻪ او اﻟﮫﺎم ﻣﯽﺷﺪ و ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﮐﻠﯿﺎت اﻣﺮ ﺑﺮ او ﻇﺎھﺮ
ﻣﯽﮔﺸﺖ .ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدادﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه
اﺳﻼم در ﺟﻨﮓ ﻣﺆﺗﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا او را »ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪا« ﻟﻘﺐ داد ،ﺧﺎﻟﺪ در
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه و ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ رواﺣﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻗﺸﻮن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ و آن را ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪون ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻨﮓ ﺷﮑﺴﺖ را از آن دور ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺧﺎﻟﺪ ھﻤﯿﻨﻄﻮر در ھﻤﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺧﺪا ﺑﻮد ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻣﺮد .ﺧﺎﻟﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم ﺑﯿﺎورد ،ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻧﺎﻣﺪار و ﺳﻮار
ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ و ﻣﻤﺘﺎز ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻮد .و در ﺟﻨﮓھﺎی ﺑﺪر و اﺣﺪ و ﺧﻨﺪق در رأس ﻗﻮای ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ
ﻗﺮار داﺷﺖ .از ﺻﻔﺎت ﺳﺮﺑﺎزی او ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺮای او ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ از
ھﯿﭽﮑﺲ و ﯾﺎ ھﯿﭻ ھﻤﺎوردی ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﺲ از ﻋﮫﺪ ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ
ﺑﺮای ﺣﺞ ﻋﻤﺮه ﺑﻪ ﻣﮑﻪ رﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪس در ﻣﯿﺎن
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻗﺮﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎده و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ھﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻌﻮری آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج
ﻧﻪ ﺳﺎﺣﺮ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺷﺎﻋﺮ و ﺳﺨﻨﺶ ﮐﻼم ﺧﺪاﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ھﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﻠﯽ از او
ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻦ او و ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ اﺑﻮﺟﮫﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
درﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺘﺶ ﺑﻪ ﺣﺪی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﺶ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﺎﺷﺪ .و اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن در اﯾﻦ
اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺒﻮد .و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎنﺷﺪن ﺧﺎﻟﺪ آ ﮔﺎه ﺷﺪ او را ﺧﻮاﺳﺖ و از او ﭘﺮﺳﯿﺪ
آﯾﺎ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎره ﺗﻮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ﺧﺎﻟﺪ ﺟﻮاب داد :درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻣﻦ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮫﺎدت دادهام ،اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ
ﺑﻪ ﻻت و ﻋﺰی اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻢ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺘﯿﺰ
ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ ﺣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ او را اﺑﺮاز ﻣﯽداﺷﺖ ﺟﻮاب داد :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا او
ﺑﺮﺣﻖ اﺳﺖ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻇﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮدهاﻧﺪ.
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ﻣﻘﺎم او در ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻋﺘﻼ
ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪ .در ﺟﻨﮓ ﻣﺆﺗﻪ ﺳﯿﻒ اﻟﻠﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮاق و ﺷﺎم را وﺳﯿﻠﻪ او ﻓﺘﺢ ﮐﺮد و دو اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﺰرگ اﯾﺮان
و روم را ﮐﻪ در آن روزﮔﺎر ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ در ﺷﺆون ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺪ وﺳﯿﻠﻪ او ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ
ﺳﺎﺧﺖ .ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ او را اﻣﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﭙﺎھﺶ ﻗﺮار دھﺪ .و ﺟﺎی
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ در ﺟﻨﮓھﺎی رده و دﯾﮕﺮ ﺟﻨﮓھﺎ دﻻوریھﺎ ﺑﻪ ﺧﺮج داده ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ از آنھﺎ ﯾﺎد ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻫﺠﻮم ﺻﻠﺤﯽ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓﻫﺎی رده:

آﯾﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮس اﯾﻦ ﺗﯿﭗھﺎی ﯾﺎزدهﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺠﮫﯿﺰ رواﻧﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﺮد؟ و آﯾﺎ
ھﻤﻪ آنھﺎ را ﺑﺎھﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد؟ اﯾﻦھﺎﺳﺖ آﻧﭽﻪ راوﯾﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺟﺮﯾﺎن وﻗﺎﯾﻊ
ﺧﻼف آن را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل ﻗﺒﻞ از اﻋﺰام اﯾﻦ ﺗﯿﭗھﺎ ھﺠﻮم ﺻﻠﺤﯽ ﺧﻮد را
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺟﮫﯽ آن را ﺗﻤﮫﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪای در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه اﻧﺘﺸﺎر داد ﮐﻪ در آن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﻮام و ﺧﻮاص اھﻞ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺳﺆال
ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ،آﯾﺎ از اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺮ آن ﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا و
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺸﺎرتدھﻨﺪه و ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪه ﻓﺮﺳﺘﺎده آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﻓﺎت
رﺳﻮل ﭘﺲ از ﺗﺒﻠﯿﻎ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را
َّ َ َ َ ُ َّ َّ ٞ
ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روﺷﻦ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ﴿ :إِنك م ّيِت �� ُهم م ّي ِتون ] ﴾٣٠اﻟﺰﻣﺮ:
ََ َ ََۡ َ َ
َ َ
� ّمِن � ۡبل ِك
» .[٣٠ای ﻣﺤﻤﺪ ،ﺗﻮ ﻣﯽﻣﯿﺮی ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﺮدﻧﺪ« ﴿وما جعلنا ل ِب ٖ
ٱ ُۡ
�َۡ
�﴾ ]اﻷﻧﺒﯿﺎء» [٣٤ :ھﯿﭽﮑﺪام از اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ را ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ )در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن( ﺟﺎوﯾﺪان ﻧﺴﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ
َ َ ُ َ َّ ٌ َّ َ ُ ٞ
َ
ُ ََ
ول قَ ۡد َخلَ ۡ
)و ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺟﺎوﯾﺪان ﻧﺨﻮاھﯽ ﻣﺎﻧﺪ(« ﴿وما �مد إِ� رس
ت مِن � ۡبلِهِ ٱ ُّلر ُسل ۚ أفإِيْن
َّ َ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ٰٓ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ ٰ َ َ ۡ َ َ َ ُ َّ َّ َ َ ۡ ٗ
� ش�ٔاۗ
مات أو قتِل ٱنقلبتم � أع�بِ� ۚم ومن ينقل ِب � ع ِقبيهِ فلن ي� ٱ
َّ ُ َّ
ََ َ ۡ
ل�كِر َ
�ن ] ﴾١٤٤آل ﻋﻤﺮان» [١٤٤ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺎمآور از ﻃﺮف ﺧﺪا ﺑﻮده و
وسيجزِي ٱ� ٱ ٰ ِ
ﻗﺒﻞ از او ﻧﯿﺰ رﺳﻮﻻن دﯾﮕﺮی آﻣﺪهاﻧﺪ آﯾﺎ اﮔﺮ او ﻣﺮد ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ؟ ھﺮﮐﺲ از دﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد زﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮآﯾﻨﻪ ﺷﮑﺮﮔﺰاران

را ﭘﺎداش ﺧﻮاھﺪ داد« .اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ آﯾﺎت ﻓﺘﻨﻪای را ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ
اﺷﺎﻋﻪ اﮐﺎذﯾﺒﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺑﺮﺣﻖ ﺧﺪا ﺑﻮد ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﻣﺮد

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :آﻣﺎدهﺷﺪن ﺑﺮای ﺟﻨﮓﻫﺎی رده
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ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ و ﺳﻔﺎرش ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ دﯾﻦ
ﺣﻖ ﭼﻨﯿﻦ آورده ﺑﻮد :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎ از دﯾﻦ ﺣﻖ ﭘﺲ از ﻗﺒﻮل و
ﻋﻤﻞ ﺑﺪان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺧﺪا را ﻓﺮﯾﺐ داده و در ﮐﺎر ﺧﺪا ﻧﺎداﻧﯽ ﻧﻤﻮده و از ﺷﯿﻄﺎن اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﻣﻦ اﯾﻨﮏ ﻓﻼﻧﯽ را در رأس ﻗﺸﻮﻧﯽ از ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد اﻣﻮر ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم دﺳﺘﻮر دادهام ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺟﻨﮓ ﻧﮑﻨﺪ و ﮐﺴﯽ را ﻧﮑﺸﺪ ...آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺧﺪا ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻋﻮت را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺪان اﻗﺮار و ﻋﻤﻞ ﮐﺮد از او ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و ھﺮﮐﻪ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﮐﺮد دﺳﺘﻮر دادهام ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺠﻨﮕﺪ ،آﻧﺎن را
ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،زﻧﺎن آﻧﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاری ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﮕﯿﺮد ،از ھﯿﭽﮑﺲ ﺟﺰ اﺳﻼم
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .ھﺮﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اوﺳﺖ و ھﺮﮐﻪ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﺪ از ﻗﺪرت ﺧﺪا
ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺎﺳﺖ .ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﻮدم دﺳﺘﻮر دادهام ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را در ھﺮﯾﮏ از ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺷﻤﺎ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ و دﻋﻮت ﺑﻪ اذان ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﺮﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اذان ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮان ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ آﻧﺎن ﺑﻪ
اذانﮔﻔﺘﻦ ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت از آﻧﺎن
ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺮ ﭼﻪ دﯾﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮس اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﭘﺨﺶ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﺘﻤﺮدﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺪھﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﻋﻮتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ رواﻧﻪ
ﺷﺪﻧﺪ از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﻼم ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﺪﻣﻪای ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﭼﻮن
ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن دو ﻧﯿﺮو ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﻼم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ از ﯾﺎری
ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن رده ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد و اراده
ً
ﺑﺴﯿﺎری از اھﻞ رده ﺳﺴﺖ ﻣﯽﮔﺮدد و از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎزﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﻗﺮﯾﺒﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد
ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر و اﯾﻦ ھﺠﻮم ﺻﻠﺤﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ در اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺎت او ﭼﻪ اﺛﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ داﺷﺖ.
ﮐﻮﺷﺶ اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﻫﺠﻮم ﺻﻠﺤﯽ ﺧﻮد:

اﺑﻮﺑﮑﺮ اﯾﻦ ھﺠﻮم ﺻﻠﺤﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮫﺎ ﭼﺎرۀ ﮐﺎر ﺗﻠﻘﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،او ﻗﺼﺪ داﺷﺖ
ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ھﺠﻮم ﺻﻠﺤﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ داد ﻓﺒﮫﺎ و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ ھﺠﻮم ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻮﺳﻞ
ﺷﻮد .او ﺑﻪ ھﺮ ﮐﻠﻤﻪ از ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدش ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﮫﺪﯾﺪاﺗﯽ ﮐﻪ در آن
ﮐﺮده ﺑﻮد اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﮐﻪ در آن ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﺮک ﮔﻨﺎه
ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه و آﻧﺎن را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﻣﺮای ﺗﯿﭗھﺎی ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،اﮔﺮ دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم را ﻗﺒﻮل
ﮐﺮدﻧﺪ از آﻧﺎن دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ و اﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدﻧﺪ آﻧﺎن را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪان
اﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ آﻧﺎن را از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر و ﺳﻮد آﻧﺎن اﺳﺖ آ ﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺿﺮرﺷﺎن اﺳﺖ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎزﺳﺘﺎﻧﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد آﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﺪون درﻧﮓ
ﺑﺪاﻧﺎن ﻋﻄﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ھﺮﮐﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ در اﻣﺎن اﺳﺖ و ھﯿﭽﮑﺲ ﺣﻖ
ً
ﻣﺰاﺣﻤﺖ او را ﻧﺪارد ،اﮔﺮ ﺑﻌﺪا ﮐﺘﻤﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب او رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد .وﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﻋﻮت ﺧﺪا را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ھﺮﺟﺎ ﮐﻪ ھﺴﺖ ﺟﻨﮕﯿﺪ و او
را ﮐﺸﺖ ،از او ﺟﺰ اﺳﻼم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ او را ﮐﺸﺖ ﯾﺎ ﺳﻮزاﻧﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس و دوراﻧﺪﯾﺸﯽ او در اﺟﺮای آن:

ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﯿﭗھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﮐﺎر ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺟﻨﮓھﺎی رده ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﻤﮫﯿﺪات ﺗﺼﻮﯾﺮ درﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ دوراﻧﺪﯾﺸﺎﻧﮥ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم
ﻣﺪت ﺧﻼﻓﺘﺶ از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﺑﻌﻀﯽھﺎ اﯾﻦ ﻗﺪرت و ﻋﺰم را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ُ
ﺑﻪ ﺧﻮشﺧﻠﻘﯽ و ﻧﺮﻣﯽ و ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪ او ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻗﻠﻮب وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮏ از او ﺑﻌﯿﺪ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ .وﻟﯽ ﺗﻌﺠﺐاﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا اﯾﻤﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد ﺣﺘﯽ
روزی ﺗﺮدﯾﺪ و دودﻟﯽ ﺑﺪو راه ﯾﺎﺑﺪ .ﻃﺒﺎﯾﻊ ﻧﺮم و ﻟﻄﯿﻒ از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﺑﯿﺰارﻧﺪ
و در ﺳﻮداﮔﺮیھﺎی زﻧﺪﮔﯽ از آﻧﭽﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺄﻧﻮس اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ روﻧﻤﯽآورﻧﺪ!
وﻟﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﺷﺪﺗﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺎ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺮد .در ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻘﺪاری
ً
ﺷﺪت و ﻧﺮﻣﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ھﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﺮدم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ در ﻣﻮاﻗﻊ
ﻣﺨﺼﻮص و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺷﺪت و ﻟﯿﻨﺖ در آﻧﺎن ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ً
ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺷﺪﯾﺪ و ﺧﺸﻦاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ھﯿﭽﮕﺎه ﻣﻼﯾﻤﺖ از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﻼﯾﻢاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج
ﺑﺪھﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﻣﺰاﺟﺶ ﮔﺎھﯽ ﻣﻼﯾﻤﺖ ﻣﯽورزد ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت در اﺑﺮاز ﻣﻼﯾﻤﺖ و رﻗﺘﺶ ﭼﻨﺎن ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ آن را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ً
ﻣﻼﯾﻢ ﻃﺒﻊ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﻣﻼﯾﻢ و رﻗﯿﻖ اﻟﻘﻠﺒﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و
ﺗﺄﻟﻢ دﯾﮕﺮان اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻤﻨﺎک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﻨﺎن در آﺗﺶ ﻗﮫﺮ و ﻏﻀﺐ
ﻣﯽﺳﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﻈﯿﺮ آن را در اﺷﺨﺎص ﺧﺸﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :آﻣﺎدهﺷﺪن ﺑﺮای ﺟﻨﮓﻫﺎی رده

١٢٣

آﯾﺎ ھﯿﭽﮑﺲ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﺲ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺟﯿﺶ اﺳﺎﻣﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﯾﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دادن زﮐﺎت
ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻏﯿﺎب ﺟﯿﺶ
اﺳﺎﻣﻪ و دوری آن از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮدداری ﻧﮑﻨﺪ؟!
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺧﻮاھﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﺷﻤﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت
ً
ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺳﺮاﭘﺎ ﻧﺮﻣﯽ و ﺧﻮﺷﺨﻮﯾﯽ و ﺑﯽآزاری ﺑﻮد ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد .ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﺎن
درﺟﻪ اﯾﻤﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ اﯾﻤﺎن در ﻧﺰد او ﯾﮕﺎﻧﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ و واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،ھﯿﭻ ﺑﺎﻃﻠﯽ از ھﯿﭻ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮ او ﭼﯿﺮه ﻧﻤﯽﺷﺪ،
ﺳﺮاﭘﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﯾﻤﺎن را در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ در اﻣﺮی از اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺷﺎﻣﻞ اﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ؛ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻓﺮﻣﺎن او ﺑﻪ ﺟﺰ اﻃﺎﻋﺖ ﭼﺎرهای ﻧﺪارد.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﯽ او ،او را ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ذات ﭘﺎک واﻣﯽداﺷﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ او را ﺑﻪ راه ﺣﻖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی وﻟﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در آﺑﺎدیھﺎ اﺣﺪی
ﻧﻤﺎﻧﺪ ،در ﺑﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﮐﺎت ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد.
ھﻤﻮ ﺳﺰاوار ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﺎر ﭘﺎﯾﺎندادن ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ رده و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ رﺳﻮل ﺧﺪا اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﺟﻨﮓﻫﺎی رده در ﺣﯿﺎت اﺳﻼم اﺛﺮ ﻗﺎﻃﻊ داﺷﺖ:

وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﺲ از آﻣﺎدهﺷﺪن ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﺟﻨﮕﯽ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ در ﺣﯿﺎت اﺳﻼم اﺛﺮی ﻗﺎﻃﻊ داﺷﺖ .زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺮوز ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﯿﻢ آن
ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ اﻋﺮاب ﺑﻪ دوران ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﻤﻮد
ﮐﻪ دﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ ھﻤﻪ ادﯾﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻨﺪ و اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﻗﺮار داد ﮐﻪ
ﻣﺮدم اراده و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪی را وﺳﯿﻠﻪ او ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﮓھﺎی رده ھﺮﮔﺰ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﯾﻤﺎن
ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻃﻠﯿﻌﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻼم در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ:
ﻃﻠﯿﺤﻪ و ﺟﻨﮓ ﺑﺰاﺧﻪ
ﻋﺒﺲ و ذﺑﯿﺎن و ﺑﻨﻮﺑﮑﺮ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را در ھﺠﻮم ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﯾﺎری ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاری
و ﻧﻨﮓ و ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺑﻦ ﺧﻮﯾﻠﺪ اﺳﺪی ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻃﯽ
و ﻏﻄﻔﺎن و ﺳﻠﯿﻢ و ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻦ آنھﺎ ﮐﻪ در ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺟﺎ
داﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .و ھﻤﻪ آﻧﺎن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ از ﺑﻨﯽ
ﻓﺰاره ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ :ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی از دو ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده اﺳﺪ و ﻏﻄﻔﺎن در
ﻧﺰد ﻣﺎ از ﻧﺒﯽ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮده و ﻃﻠﯿﺤﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ.
آﻧﺎن ھﯿﭻ ﺷﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺠﻨﮕﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎزھﻢ ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ او و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ از ﻃﻠﯿﺤﻪ اﺻﺮار ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ ،ﺗﻤﺮد آنھﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺮﺻﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﺎر داﻧﺴﺘﻦ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﮐﻪ ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺧﺮاﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﺘﺒﻮع ﻣﯽدھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻠﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﺴﻮب
ﺷﻮد .ﻃﻠﯿﺤﻪ در ﺳﻤﯿﺮاء ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﺰاﺧﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮد ﭼﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد
آﻧﺠﺎ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺶ ﺑﮫﺘﺮ و ﻣﻨﯿﻊﺗﺮ اﺳﺖ.
اﻇﻬﺎر ﻧﺒﻮت ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺑﻦ ﺧﻮﯾﻠﺪ اﺳﺪی:

ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ رﺳﻮل ج اﻇﮫﺎر ﻧﺒﻮت ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﻮد و ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ در
اواﺧﺮ ﺣﯿﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت ﮐﺮد .او اﻋﺮاب را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺑﺖھﺎ دﻋﻮت ﻧﻤﯽﮐﺮد،
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت اﺻﻨﺎم ﺑﺎزﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ .زﯾﺮا ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺮ
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﭼﻨﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد و دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﭼﻨﺎن در ﺗﻤﺎم ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه
ﮔﺴﺘﺮش داد و اﯾﻦ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری در دل و ﺟﺎن ﻣﺮدم رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﺎره ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ را ﻧﻮﻋﯽ ھﺬﯾﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ از آن ﺷﺮم داﺷﺖ.
ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان دروﻏﯿﻦ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ج وﺣﯽ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮﺷﺘﻪای از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻧﺎزل
ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻧﻈﯿﺮهﮔﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﯿﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن

١٢٦

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻧﯿﺰ وﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻌﻀﯽ رواﯾﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﯿﺮهﮔﻮﯾﯽھﺎ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در
ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺴﺎب آنھﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ھﺴﺖ .اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﯿﻒاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﺑﮑﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻨﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات
ﺳﺨﯿﻒ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ او روی آورده و ﯾﺎ از
او ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺒﻮت اﯾﻦ ھﺬﯾﺎﻧﺎت را وﺣﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪارد و ﻣﺪﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻼم اﻟﮫﯽ اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺣﯽ ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﺑﺎره او ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻧﯽ :ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت و
درﯾﺎﻓﺖ وﺣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﻧﺒﻮت ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻋﺮب ﺑﻪ دور او ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺤﻤﺪ( ﺷﮏ
وارد ﮐﻨﺪ.
ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺳﭙﺲ در اﺳﻼم ﻣﻮﻗﻌﯿﺖھﺎﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آنھﺎ را ﺿﻤﻦ وﻗﺎﯾﻊ
ﻓﺘﻮﺣﺎت آﻏﺎز ﻣﺼﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻄﺎبس ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
از رواﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮرهای ﮐﻪ ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮده ﺑﻪ او وﺣﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ» :واﺤﻟﻤﺎم
واﻴﻟﻤﺎم ،والﺮﺼ الﺼﻮام ﻗﺪ ﺻﻤﻦ ﻗﺒﻠ�ﻢ ﺑﺎﻋﻮام ،ﻴﻟﺒﻠﻐﻦ مﻠﻜﻨﺎ اﻟﻌﺮاق والﺸﺎم«.
)ﮐﺒﻮﺗﺮ و ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﺮی و ﭘﺮﻧﺪه ﺳﺮ ﺑﺰرگ ﺷﮑﻢ ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺒﺰ ﭘﺸﺖ ،ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺎ را ﺑﺮ
ﻋﺮاق و ﺷﺎم ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﻨﺪ( ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺠﺎع ﮐﺎھﻨﺎن را در ﻋﺼﺮ ﺟﺎھﻠﯿﺖ داﯾﺪهاﯾﻢ .و
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ج در ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال ﺑﻮد و ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎھﻨﯽ ﻣﯽداد و
ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ او وﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ اﺳﺠﺎع اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ھﻢﻋﺼﺮ ﻧﺒﯽ ج ﺑﻮدﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ،
ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻋﺮب و ھﻤﻪ ﻣﺮدم آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﻌﺠﺰه ﻣﺤﻤﺪ ج اﺳﺖ و ﺟﻦ و اﻧﺲ
ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮی ﺑﺮای آن ﺑﯿﺎورد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﻠﯿﺤﻪ ﮐﺎھﻦ ﺑﻮد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺳﻮد ﮐﺎھﻦ ﺑﻮد .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺠﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮد
وﺣﯽ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺠﺎع ﮐﮫﻨﻪ ﻧﺒﻮد؟! اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﻮل درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺎھﻨﺎن ﻧﻮﻋﯽ از
ﻣﺸﻌﺒﺪان ﭼﯿﺮهدﺳﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ و آﻧﭽﻪ از ﺣﮑﻤﺖ و داﻧﺶ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه داﻧﺶ
را ﻣﻌﯿﻮب ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺧﻮاه آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻃﻠﯿﺤﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،او ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و ﻣﺮدم را ﺑﻪ
آراﺋﯽ دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از آن ﺑﺮای ﻣﺎ ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ھﻤﻪ آﻧﭽﻪ
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را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،او ﻣﻨﮑﺮ رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد در ﻧﻤﺎز ﺑﻮد ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻮرتھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺮ ﺧﺎک ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ ،ﯾﺎ ﭘﺸﺖﺗﺎن را در ﻧﻤﺎز ﺧﻢ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﯾﺪ آنھﺎ را از ﻧﻤﺎز
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آﺛﺎر ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻧﺒﻮت:

دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ از آﺛﺎر و رواﯾﺖ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻧﺒﻮت ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ھﻤﺎن
دﻟﯿﻞ ﮐﻤﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اوﻟﯿﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﯾﻦ آﺛﺎر را
ﻣﺤﻮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ھﯿﭽﮑﺲ در ﺑﺎره ﺗﺪوﯾﻦ آنھﺎ ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺟﺰ آن
ﻗﺴﻤﺖ را ﮐﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮای دﯾﻦ اﺳﻼم ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺪر اول
اﺳﻼم ھﯿﭻ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ.
ﺟﻤﻊآوری ﺳﻨﺖ و اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﺲ از ﻗﺮن اول ھﺠﺮی ﺷﺮوع ﺷﺪه ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن آنھﺎ ﻣﺸﻘﺎت
زﯾﺎدی در اﯾﻦ راه ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎداش اﻟﮫﯽ آن زﺣﻤﺎت را ھﻤﻮار
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺑﺎرۀ ﺑﺴﯿﺎری از رواﯾﺎت
ً
ﻃﻠﯿﺤﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻧﺒﻮت دﭼﺎر ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﺎ
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺷﮫﺮی و ﺑﺪوی ﻋﺮب ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﻮادث و ﺷﺆون آن ارﺗﺒﺎط ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﺑﻨﯽ اﺳﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:

ﻃﻠﯿﺤﻪ از ﺑﻨﯽ اﺳﺪ ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت ﮐﺮد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺳﻮد در ﯾﻤﻦ و ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ در
ﯾﻤﺎﻣﻪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﻧﺒﯽ اﻇﮫﺎر ﻧﺒﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ج ﺿﺮار ﺑﻦ اﻷزور را ﺑﻪ ﻧﺰد
ﻋﺎﻣﻼن ﺧﻮد در ﺑﻨﯽ اﺳﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و دﺳﺘﻮر داد ﺑﺎ ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دﯾﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺒﺮد
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در »واردات« و ﻃﻠﯿﺤﻪ و ﯾﺎراﻧﺶ در ﻣﺴﯿﺮاء ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و ﻋﺪه ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ رو ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽرﻓﺖ ،زﯾﺮا اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻮاﺗﺮی ﮐﻪ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ از ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ھﻤﻪ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد ،ﺣﺘﯽ ﺿﺮار ﻗﺼﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺑﺮود و ﺑﺎ او ﺑﺠﻨﮕﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ او ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از
ﺷﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺒﻮت راﺣﺖ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺳﻼح ﺧﻮد ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻃﻠﯿﺤﻪ اﺻﺎﺑﺖ
ﻧﮑﺮد .اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻼح
ﺑﺮ ﻧﺒﯽ آﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻣﺎده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺧﺒﺮ وﻓﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج رﺳﯿﺪ و آﻧﺎن را ﻣﻀﻄﺮب ﺳﺎﺧﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻋﺪه آﻧﺎن
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻋﺪه زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻃﻠﯿﺤﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺲ و
ذﺑﯿﺎن ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ از اﺑﻮﺑﮑﺮ در ذی اﻟﻘﺼﻪ ﺑﻪ ﻃﻠﯿﺤﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﺎر او ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و
ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮد ھﺮﮔﺰ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺧﻮرد.
ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ اﻟﺰاری ﻃﻠﯿﺤﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺒﺲ و ذﺑﯿﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻠﯿﺤﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺮوی ﻃﻠﯿﺤﻪ را
ﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ .اﺳﺪ و ﻏﻄﻔﺎن و ﻃﯽ در دوران ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻣﻌﺎھﺪه و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ،
ﺳﭙﺲ اﺳﺪ و ﻏﻄﻔﺎن ﺑﺎھﻢ ﯾﮑﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻃﯽ را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد راﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ
راﺑﻄﻪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﻗﻄﻊ و ﻧﻘﺾ ﺷﺪ .ﭘﺲ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ
ﻓﺰاری از ﺑﻨﯽ ﻏﻠﻄﻔﺎن ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از روزی ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎن و راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﺑﻨﯽ
اﺳﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪه ﺣﺪود ﻏﻄﻔﺎن را ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﻣﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺪ را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و از
ﻃﻠﯿﺤﻪ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا اﮔﺮ از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﯾﻦ دو ھﻢﭘﯿﻤﺎن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﻢ ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻗﺮﯾﺶ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮده و ﻃﻠﯿﺤﻪ زﻧﺪه
اﺳﺖ .ﻗﻮم ﻋﯿﯿﻨﻪ از او ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻮﮐﺖ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ھﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﺮﯾﺨﺖ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽاﻓﮑﻨﺪن ﺑﯿﻦ ﻃﯽ و ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺶ:

اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ در ﺑﺰاﺧﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و آﺷﮑﺎرا رده و ﺧﺮوج ﺑﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ را اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮس آﻣﺎده ﺷﺪ و ﺗﯿﭗھﺎ را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺠﮫﺰ ﮐﺮد .ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ آﻧﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان از اھﻞ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،در آن ﻧﺎﻣﻪ آﻧﺎن را
ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﮐﺸﺘﺎر در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪس
ﻣﺄﻣﻮر ﻃﻠﯿﺤﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه ﺑﻮد .آﯾﺎ در رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی آنھﺎ و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﻦ
ً
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﺮج داد؟ ھﺮﮔﺰ! اﺑﻮﺑﮑﺮس ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر داد ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎ در رأس ﺳﭙﺎھﯽ
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﯿﺒﺮ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮﺳﺪ و او را در ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﯾﺎری دھﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻋﺪی ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ را ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ او ﮐﻪ زﮐﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آورده ﺑﻮد ﺳﻔﺎرش
ً
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﻃﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و از ﻋﻮاﻗﺐ ﺷﻮم رده آﻧﺎن را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻮرا
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺰاﺧﻪ ﻧﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺟﺎ رھﺴﭙﺎر ﺷﺪ و ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺧﯿﺒﺮ ﻣﯽرود ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد و ﺳﭙﺲ ھﺮدو ﺳﭙﺎه را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺰاﺧﻪ ﺑﺮاﻧﺪ.
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ﻋﺪی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ و اﯾﻦ اﺧﺒﺎر را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺷﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺖ .ﻋﺪی ﺑﺎ ﺑﻨﯽ
ﻃﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد و از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﻒ واﺣﺪی ﺗﺸﮑﯿﻞ
دھﻨﺪ .آﻧﺎن ﺟﻮاب دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ھﯿﭽﮕﺎه از )ﭘﺪر ﺑﭽﻪ ﺷﺘﺮ( ﭘﯿﺮوی ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد و اﯾﻦ
ﮐﻨﯿﻪ )اﺑﻮاﻟﻔﺼﯿﻞ( )ﭘﺪر ﺑﭽﻪ ﺷﺘﺮ( را دﺷﻤﻨﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﺸﺨﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻨﯿﻪ
او ﮐﻪ )ﭘﺪر ﺷﺘﺮ ﺟﻮان( ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدھﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺪی ﮔﻔﺖ :ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﻼل ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ او را ﻓﺤﻞ ﺑﺰرگ ﻧﺎم
ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ ،ﺳﺮ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اوﺳﺖ.
از ﻋﺪه و ﻋﺪت ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﺮای آﻧﺎن ﭼﻨﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺮﻋﻮبﺷﺎن
ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﭽﻪ ﺷﺘﺮ را در ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﻓﺤﻞ واﻗﻌﯽ ﺟﻠﻮه داد .ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺑﺎره ﮔﻔﺘﺎر ﻋﺪی ﺷﮏ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻋﺒﺲ و ذﺑﯿﺎن و اﻋﻮان آﻧﺎن را ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ از او
دور ﺑﻮده و در ﻣﺮزھﺎی روم ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ﺷﮑﺴﺖ داده اﺳﺖ! ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺪی از آﻧﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮاﯾﺾ و ﺗﻌﮫﺪات ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ
زﻣﺎن رﺳﻮل ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ!! آﯾﺎ ﺻﻼح اﺳﺖ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪان و زﻧﺎن ﺧﻮد را در
ﻣﻌﺮض ﺷﺪت و ﻗﺴﺎوت ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﻗﺮار دھﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻠﯿﺤﻪ را ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻋﻮض ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ!!
ﺑﺎھﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ ،دﯾﺪﻧﺪ ﻋﺪی راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،رأی او ﺻﺎﺋﺐ اﺳﺖ و
ﺧﯿﺮﺧﻮاه آﻧﺎن اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﺑﻪ او روی آورده و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮو و ﺳﭙﺎه را اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻦ و آن
را از ﻣﺎ ﺑﺎزدار ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺰاﺧﻪ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻃﻠﯿﺤﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺴﺎن ﻣﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻋﺪی از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد آﻧﺎن را اﻗﻨﺎع ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﺮور ﮔﺸﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺢ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺧﺎﻟﺪ را دﯾﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻪ روز ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﮫﻠﺖ ﺑﺪه ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ
ﺑﺮای ﺗﻮ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﺑﺎ آن از ﭘﺎی درﺧﻮاھﯽ آورد و اﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺴﯽ
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﭙﺮدازی و ﻣﺸﻐﻮل ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﺎر آﻧﺎن ﺷﻮی .ﺑﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﮐﻪ
ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻓﻨﻮن ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺟﻨﮓ ﺑﻮد واﺿﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺪاﺷﺪن ﻃﯽ از ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻒ و
ﺳﺴﺘﯽ او ﺷﺪه و ﺑﺎزوی ﻗﺪرت او را ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ!
ﻃﯽ از ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻃﻠﯿﺤﻪ

ﻣﯽرود:

ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻪ روز ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮد ،در آن وﻗﺖ ﻋﺪی ﺑﻪ ﻧﺰد ﻗﻮﻣﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و
دﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد ﯾﺎران ﺧﻮد در ﺑﺰاﺧﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ و از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ از
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ﻧﺰد ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ﺑﻪ
ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺣﺠﺖ و دﻟﯿﻞ ﻃﻠﯿﺤﻪ را ﻗﺎﻧﻊ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺳﺎﺧﺖ ،آن ﻗﻮم را
اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﻃﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و در
ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ ،رأی ﻋﺪی را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﻋﺪی ﺑﺎ ﻣﮋدۀ
ِ
ﻧﺰد ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﺴﺮ رﻓﺖ و از آﻧﺠﺎ ﻗﺼﺪ ﺟﺪﯾﻠﻪ را داﺷﺖ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﻋﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺮض اﻧﺪام ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻧﺪهای اﺳﺖ و ﺟﺪﯾﻠﻪ ﯾﮑﯽ از
دو ﺑﺎل آن ،ﭼﻨﺪ روزی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﮫﻠﺖ ﺑﺪه ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺪﯾﻠﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮھﺎﻧﺪ .ﺧﺎﻟﺪس
ﺧﻮاﺳﺘﻪ او را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮد و ﻋﺪی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﺪﯾﻠﻪ رﻓﺖ و ﺗﺎ از آﻧﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺑﺎز
اﺳﻼم آﻧﺎن و ﺑﺸﺎرت اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺰد ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ھﺰار ﺳﻮار آﻧﺎن
ﻧﮕﺸﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل
ِ
ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ .ﻣﺆرﺧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻋﺪی ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺮﺑﺮﮐﺖﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪی
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻃﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ.
ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺟﺪاﺷﺪنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

اﺧﺒﺎر ﻃﯽ و ﺟﺪﯾﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻠﯿﺤﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و او در ﻣﯿﺎن ﺑﻘﯿﻪ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ در ﺑﺰاﺧﻪ ﺑﻮد.
ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﻋﺰم و ﻗﺪرت او ﻓﺘﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﻟﯿﮑﻦ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﺎره دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺖ ،در ﮐﻨﺎر او
ﻋﯿﯿﻨﻪ اﺑﻦ ﺣﺼﻦ در رأس ھﻔﺘﺼﺪ ﻣﺮد از ﻓﺰاره ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﻔﺮﻃﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮس داﺷﺖ .ﻋﯿﯿﻨﻪ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ اﺣﺰاب در رأس ﻓﺰاره ﺑﻮد او
ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﻪھﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺗﻔﺎق اﺣﺰاب ﺑﺎ ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ
ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﺠﻮم آورﻧﺪ .او ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺣﻤﻠﻪ آورد
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺰاب ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺎﻧﻊ ھﺠﻮﻣﺶ ﺷﺪ و او را در ﺟﻨﮓھﺎی
ذی ﻗﺮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮار ﮐﺮد .اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺲ از ﻣﮫﺎﺟﺮت اﺳﻼم آورد ﻟﯿﮑﻦ اﺳﻼم آورد ﭼﻮن
دﯾﺪ ﻗﺪرت اﺳﻼم ﺷﮑﺴﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﭘﺲ از وﻓﺎت رﺳﻮل ج ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس
رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاد .ﻃﻠﯿﺤﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻧﺒﻮﺗﺶ ﺑﺎزﮔﺮدد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ و ﺟﺪﯾﻠﻪ از او ﺟﺪا
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .او ﻧﯿﮏ ﻣﯽداﻧﺴﺖ اﮔﺮ از ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت دﺳﺖ ﺑﺮدارد ،ﻋﯿﯿﻨﻪ و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﺑﺮ
او ﻣﯽﺷﻮرﻧﺪ و ﺣﯿﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ورود
ﺧﺎﻟﺪ و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻃﻠﯿﺤﻪ و ﺟﻨﮓ ﺑﺰاﺧﻪ
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ﻃﻠﯿﻌﻪ ﺳﭙﺎه ﺧﺎﻟﺪ س ،ﺣﺒﺎل ﺑﺮادر ﻃﻠﯿﺤﻪ را ﻣﯽﮐﺸﺪ:

وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻋﮑﺎﺷﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﺼﻦ و ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﻦ اﻗﺮم اﻧﺼﺎری را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻠﯿﻌﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﯾﻦ دو از ﺑﺰرﮔﺎن و ﭘﮫﻠﻮاﻧﺎن ﻧﺎﻣﺪار ﻋﺮب
ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﺗﻦ در راه ﺑﻪ ﺣﺒﺎل ﺑﺮادر ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ و او را ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از
وﺻﻮل ﺧﺒﺮ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﺣﺒﺎل ﺑﻪ ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺑﺎ ﺑﺮادر دﯾﮕﺮش ﺳﻠﻤﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و در ﺣﺎل
اﻧﺘﻈﺎر و ﭘﺮس و ﺟﻮ ﺑﻮد .ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ دﯾﺪن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﮫﻠﺘﺶ ﻧﺪاد و او را ﮐﺸﺖ ،ﻋﮑﺎﺷﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻠﯿﺤﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﺮد و ﻃﻠﯿﺤﻪ از ﺑﺮادرش ﺳﻠﻤﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
ﻋﮑﺎﺷﻪ را ﮐﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﺧﺎﻟﺪس ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﺶ ﻓﺮا رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪﻧﺪ دو ﻧﻔﺮ از اﺻﺤﺎب آﻧﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه
ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﺳﺮ دادﻧﺪ و ﺷﯿﻮن ﮐﻨﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ از ﺑﺰرﮔﺎن و دﻻوران ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ً
ﺑﻮدﻧﺪ! ﭼﻮن ﺧﺎﻟﺪ ﮔﺮﯾﻪ و زاری و ﺑﯿﺘﺎﺑﯽ ﻗﻮﻣﺶ را دﯾﺪ ﺻﻼح در آن دﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ از ﻣﻮاﺟﮫﻪ
ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﺎزاﯾﺴﺘﺪ ﺗﺎ روﺣﯿﻪ ﺳﭙﺎه اﻟﺘﯿﺎم ﯾﺎﺑﺪ .از اﯾﻦ رو راھﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻃﯽ ﮐﺞ ﮐﺮد و
از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻃﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﻋﺪه آﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻃﯽ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ و
ﻧﯿﺮوی آﻧﺎن دوﭼﻨﺪان ﺷﺪ دﻟﮕﺮم ﺷﺪه و روﺣﯿﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻪ و آﻣﺎده ﺟﻨﮓ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﺶ ﺑﻪ ﺑﺰاﺧﻪ آﻣﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﻃﻠﯿﺤﻪ را ﯾﮑﺴﺮه ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﯽ ﻃﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﺲ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ:

ﻗﯿﺲ و ﺑﻨﻮ اﺳﺪ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ آﻣﺎده ﮐﺎرزار ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﺪهای از ﻃﺎﺋﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﺧﺎﻟﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﺲ ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ ،زﯾﺮا ﺑﻨﻮ
اﺳﺪ ھﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﺟﻮاب داد :ﻗﯿﺲ از دﯾﮕﺮی ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻗﺼﺪ
ھﺮﮐﺪام از دو ﻗﺒﯿﻠﻪ را ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ .ﻋﺪی ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮدم ھﻢ از اﯾﻦ دﯾﻦ
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻢ .آﯾﺎ ﻣﻦ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﻨﯽ اﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
آﻧﺎن دارﯾﻢ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻢ! ﻧﻪ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ! ﺧﺎﻟﺪ ﮔﻔﺖ :ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ھﺮدو ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺟﮫﺎد اﺳﺖ ،ﺑﺎ رأی ﯾﺎراﻧﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﻦ! ﺑﺮو ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﯾﮑﯽ از دو دﺳﺘﻪ و ﺑﺎ
آﻧﺎن ﺑﺮو ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﺲ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺖ و
ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﻨﻮ اﺳﺪ.
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ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ رﻫﺒﺮی ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﻃﻠﯿﺤﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن اﻇﻬﺎر ﻧﺒﻮت
ﮐﺮد:

ﻋﯿﯿﻨﻪ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻃﻠﯿﺤﻪ رھﺒﺮی ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﯿﺤﻪ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻮﯾﯽ ﺧﻮد را در ﻟﺒﺎس ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻇﮫﺎر ﻧﺒﻮت
ﻣﯽﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺋﺮه ﺟﻨﮓ ﮔﺮم ﺷﺪ و ﻋﯿﯿﻨﻪ ﻗﺪرت ﺧﺎﻟﺪ و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد،
ﺑﻪ ﺳﻮی ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و از او ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﺑﺎزھﻢ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ.
ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اداﻣﻪ داد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﺋﺮه ﺟﻨﮓ ﻓﺮوزانﺗﺮ و ﻣﺸﺘﻌﻞﺗﺮ ﺷﺪ،
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻧﺰد ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﺑﯽﭘﺪر آﯾﺎ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﺷﺪ؟ ﺟﻮاب داد:
ﻧﻪ واﻟﻠﻪ .ﻋﯿﯿﻨﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺗﺎ ﮐﯽ! ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ھﻤﻪ ﻣﺎ را ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﺎﺋﺮه
ﺟﻨﮓ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺧﺎﻟﺪ او و ﯾﺎراﻧﺶ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﺪ،
ً
ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻧﺰد ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ھﺮاﺳﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻧﺸﺪ؟ ﺟﻮاب داد:
ﺑﻠﯽ .ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﮔﻔﺖ :ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺟﻮاب داد :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :إن ﻟﻚ رﺣ ﹰﺎ ﻛﺮﺣﺎه،

وﺣﺪﻳﺜ ﹰﺎ ﻻ ﺗﻨﺴﺎه« ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ را آﺳﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﯿﺎب او و ﮔﻔﺘﻪای ﮐﻪ آن را ﻓﺮاﻣﻮش

ﻧﺨﻮاھﯽ ﮐﺮد .ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری ﮐﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد
ﮐﺸﯿﺪ :ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ داﺳﺘﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاھﯽ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻗﻮﻣﺶ ﮔﻔﺖ :ای ﺑﻨﯽ ﻓﺰاره ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ ،ﻃﻠﯿﺤﻪ ﮐﺬاب اﺳﺖ.
ﻓﺮار و ﺷﮑﺴﺖ ﻃﻠﯿﺤﻪ و ﺳﭙﺎﻫﺶ:

ﻣﺮدم از ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺸﺖ ﺑﻪ او ﮐﺮده و از او روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ .ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ
ﮐﻪ از ﮐﻨﺎر ﻃﻠﯿﺤﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ او را ﺻﺪا زدﻧﺪ :ﭼﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدھﯽ؟ در آن ﺣﺎل ﻃﻠﯿﺤﻪ
اﺳﺒﺶ را آﻣﺎده ﺣﺮﮐﺖ و ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺷﺘﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای زﻧﺶ ﻧﻮار ﻣﮫﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﻣﺮدم اﺣﺎﻃﻪاش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و او را ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺒﺶ ﺷﺪ و زﻧﺶ را
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺷﺘﺮ ﺳﻮار ﮐﺮد و ﻧﺠﺎت داد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ھﺮﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﻧﺠﺎت دھﺪ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﮑﻨﺪ.
ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺑﻪ ﺷﺎم ﮔﺮﯾﺨﺖ و دوﺑﺎره اﺳﻼم آورد:

اﯾﻦ ﺑﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺒﻮت در ﺑﺮاﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮس از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد.
ً
ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺒﻮﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺷﺎم ﮔﺮﯾﺨﺖ و آﻧﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﺒﻮﺗﺶ را ﺗﺼﺪﯾﻖ
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ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ او را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻨﯽ ﮐﻠﺐ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪ
ً
ھﻤﻪ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ از او ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪهاﻧﺪ و ﻣﺠﺪدا ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺷﺪهاﻧﺪ او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺳﭙﺲ در ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﮑﻪ رﻓﺖ و از اﻃﺮاف
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ از آﻣﺪن او ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ،در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺎرش ﮐﻨﻢ؟ ﮐﺎری
ﺑﻪ او ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ اﺳﻼم ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻄﺎبس ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﺪ ،ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد او آﻣﺪ و ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد ،ﻋﻤﺮ
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﻗﺎﺗﻞ ﻋﮑﺎﺷﻪ و ﺛﺎﺑﺘﯽ! ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا! ھﯿﭽﮕﺎه ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارم!! در
ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﭼﺮا در ﺑﺎره دو ﻣﺮدی ﻏﺼﻪ ﻣﯽﺧﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺰرﮔﻮار ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻧﺴﺎﺧﺖ ،ﻋﻤﺮ ﺑﯿﻌﺘﺶ را ﻗﺒﻮل
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ای ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ ،آﯾﺎ ﭼﯿﺰی از ﮐﺎھﻨﯽ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ دو ﻧﻔﺲ .ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رواﻧﻪ ﻋﺮاق ﺷﺪ و
در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﺖھﺎی ﻏﯿﺮت و ﻣﺮداﻧﮕﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد.
ﺧﺎﻟﺪس در ﺑﺰاﺧﻪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺮﺗﺪه ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺖ:

ﻋﯿﯿﻨﻪ و ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻨﯽ ﻓﺰاره از ﻧﺰد ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و در ﻣﻼء ﻋﺎم اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﻠﯿﺤﻪ
ﮐﺬاب اﺳﺖ .ﻃﻠﯿﺤﻪ و زﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ
اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺧﺎﻟﺪ و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﭘﯿﺮو ﻃﻠﯿﺤﻪ و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺮﺗﺪه ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻮد؟!
ً
ً
ﻇﺎھﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﯽ اﺳﺪ
ً
ﻗﻮم ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ھﯿﭽﯿﮏ از آﻧﺎن در ﺟﻨﮓ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
واﻗﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ .ﺧﺎﻟﺪس ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻤﺎم در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﺶ در ﺑﺰاﺧﻪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺟﻤﺎﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ام
زﻣﻞ ﮔﺮد آﻣﺪه و او را ﺑﻪ ﻋﺼﯿﺎن ﻋﻠﯿﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس واﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﺳﺘﯿﺰ ﮐﺮده و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻌﺪی ﮐﺮده و آﻧﺎن را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﭘﺎی درآورده و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻋﺼﯿﺎﻧﮕﺮان را از
ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻗﺮه ﺑﻦ ھﺒﯿﺮه و ﻓﺠﺄه اﻟﺴﻠﻤﯽ و اﺑﻮﺷﺠﺮه ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰی اﻟﺴﻠﻤﯽ را اﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺣﮑﻢ ﺧﻮدش را در ﺑﺎره آﻧﺎن اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
ﺳﺒﺐ اﺻﺮار اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت در ارﺗﺪاد ﺧﻮد:

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ داﺳﺘﺎن ام زﻣﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﻃﻠﯿﺤﻪ را
ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ :ﭼﺮا اﯾﻦ اﻗﻮام ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﻧﻤﯽﮔﺸﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﮐﻪ ﺑﻨﻮ اﺳﺪ ﻗﻮم ﻃﻠﯿﺤﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ و آﺷﻨﺎﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ او ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ؟! آﯾﺎ
ﻋﻘﻞ اﻗﺘﻀﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از روﺷﻦﺷﺪن دروغ ﻃﻠﯿﺤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﺒﻮت
ﻣﺤﻤﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻮاب ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﺆال را دادهآﯾﻢ.
اﮐﺜﺮ اﻋﺮاب ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﺤﻤﺪ ج اذﻋﺎن ﮐﺮده ،وﻟﯽ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت ﺑﺖھﺎ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ از آن دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت
ﺧﺪای واﺣﺪ روی آوردﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻀﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺮای آﻧﺎن
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﻘﺖآور اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ آﺳﺎﯾﺶ ﻃﻠﺐ آﻧﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ،
ً
ﻣﺼﻠﺤﺖ در آن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﮑﺎھﻨﺪ .و ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻐﻮ زﮐﺎت را ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ
در ﻣﯿﺎن ﻧﮫﺎدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺎل ﺑﯿﺶ از ھﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ دوﺳﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﮐﺎت ،ﻧﻤﺎز و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دﯾﮕﺮ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ﺑﻪ
ﻃﻠﯿﺤﻪ روی آوردﻧﺪ و از ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻧﺒﻮت ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را اﺳﻼم
ﺑﺮ دوش آﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﯾﻦ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻧﺒﻮت از دوشﺷﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ.
اﮔﺮ ﭘﺲ از ﻓﺮار ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺑﺎزھﻢ ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﻧﺪ از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ آﻧﺎن از در ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ درآﻣﺪه و ﻣﻘﺪاری از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﺳﻼﻣﯽ
را از دوش آﻧﺎن ﺑﺮدارد .و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻃﻠﯿﺤﻪ آروز داﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد.
ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ روح ﺑﺪوﯾﺖ اﻋﺮاب ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮار ﻃﻠﯿﺤﻪ ﻧﯿﺰ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﺑﯿﻦ آﻧﺎن و ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ﺧﻮﻧﺨﻮاھﯽھﺎی دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻏﻠﺒﻪ رﺳﻮل آن را
ً
ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻗﺪرت او ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﻣﺮ او رﺿﺎ دادﻧﺪ .وﺿﻊ آﻧﺎن در اﯾﻦ
ﻣﻮرد وﺿﻊ ﻣﻐﻠﻮﺑﯽ را داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻪ دﻟﺨﻮاه رﺿﺎﯾﺖ دھﺪ و ھﺮﮔﺎه ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ آن را
از دﺳﺖ ﻧﺪاده و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺧﺎﻃﺮه
اﺣﺰاب و ﻏﺰوه ﺧﻨﺪق را در اذھﺎن زﻧﺪه ﻣﯽﮐﺮد .اﮔﺮ ﺑﺎد ﺻﺮﺻﺮ ﺷﺪﯾﺪی در روز اﺣﺰاب
ﻧﻮزﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮس دﺷﻤﻨﺎن و ﻓﺮار آﻧﺎن ﺷﺪ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﺒﻮد درھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ روی
دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺑﺎز ﺷﻮد .از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭘﯿﺶ آورده ﺑﻮد ﺗﺎ رودرروی ﺧﺎﻟﺪ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ او ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ از رزوﮔﺎر ﻣﺤﻤﺪ ج ﻣﺤﻔﻮظﺗﺮ
ﮔﺸﺘﻪ و اﺳﺘﻘﻼل ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺎدﯾﻪ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ .اﮔﺮ ھﻤﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ
ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﺪوﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎﻟﺪ و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺎد .وﻟﯽ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﻃﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻃﻠﯿﺤﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﺪی ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در ﺻﻒ
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ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺟﺪا ﺷﺪن آﻧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ در
ﺷﮑﺴﺖ و ﻓﺮار ﻃﻠﯿﺤﻪ داﺷﺖ.
ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮار ﻃﻠﯿﺤﻪ روی داد و ﻋﯿﯿﻨﻪ از ﺑﻨﯽ ﻓﺰاره ﻧﯿﺰ ﺟﺪا ﺷﺪ .ﺑﻨﻮ
ﻋﺎﻣﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد رده در ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻗﯿﺲ و ﺑﻨﯽ اﺳﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻟﺪ آﻧﺎن را ﺷﮑﺴﺖ داد و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎر زﺷﺖ ﺧﻮد را دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﻮ ﻋﺎﻣﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ
ً
آﻧﭽﻪ از آن درآﻣﺪهاﯾﻢ دوﺑﺎره وارد ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ ﺑﻨﻮ
اﺳﺪ و ﻏﻄﻔﺎن و ﻃﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم در ﺟﺪاﺷﺪن ﻗﺒﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻃﯽ در ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻃﻠﯿﺤﻪ و ﯾﺎراﻧﺶ ﻣﺆﺛﺮ اﻓﺘﺎد.
ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﺧﺎﻟﺪس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻼن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن:

ﺳﭙﺲ ﺧﺎﻟﺪس ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺗﻤﺎم ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮد
و ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺷﺪﺗﯽ از آﻧﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ وﺣﺸﺖ ﺑﻪ دلھﺎ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺎ ﻏﻄﻔﺎن
و ھﻮازن و ﺳﻠﯿﻢ و ﻃﯽ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﮐﺸﺘﻪ و ﻣﺜﻠﻪ ﮐﺮده و
ﯾﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ارﺗﺪاد ﺧﻮد ﺗﻌﺪی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ او ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺴﯿﻠﻢ آﻧﺎن از
دﯾﮕﺮ ﮔﻨﺎھﺎنﺷﺎن ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺰرﮔﺎن آﻧﺎن را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻗﺮه ﺑﻦ ھﺒﯿﺮه ﺑﻮد
ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻌﺪی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻣﺜﻠﻪ ﮐﺮد ،در آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﺪ ،از ﮐﻮه ﭘﺮت ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﭼﺎه اﻧﺪاﺧﺖ و ﯾﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﻋﺒﺮت
دﯾﮕﺮان ﺷﻮﻧﺪ .ﻗﺮه ﺑﻦ ھﺒﯿﺮه و ﻋﯿﯿﻨﻪ اﺑﻦ ﺣﺼﻦ را ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ از اﺳﺮا ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﻓﺮﺳﺘﺎد و در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ او ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﻨﯽ ﻋﺎﻣﺮ ﭘﺲ از اﻋﺮاض ﺑﻪ اﺳﻼم روی آوردﻧﺪ و ﭘﺲ
از ﺗﺄﻣﻞ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ .و ﻣﻦ از ھﯿﭽﮑﺪام از آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﺻﻠﺢ
ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﯿﺰی را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻢ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و
ھﻤﻪ ﻣﺘﺠﺎوزان را ﮐﺸﺘﻢ و ﻗﺮه و ﯾﺎراﻧﺶ را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدم.
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﻟﺪس را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﻔﻘﺖ و رﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﺪاد ،ﭼﻪ در
ﻣﯿﺎن آﻧﺎن دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا و رﺳﻮل و دﯾﻦ و ﺣﻖ را ﻣﯽدﯾﺪ ،در ﺟﻮاب ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻮﺷﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﻌﻤﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .در ﮐﺎرھﺎﯾﺖ
از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎر و ﯾﺎور ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎران و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران اﺳﺖ .در ﮐﺎر ﺧﺪا ﺳﺎﻋﯽ
ﺑﺎش و ﻓﺮوﮔﺬاری ﻣﮑﻦ و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻧﮑﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن را
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ﺑﮑﺶ و ﻋﺒﺮت ﺧﻠﻖ ﻧﻤﺎ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ از ﺧﺪا
اﺑﻮﺑﮑﺮ رﻗﯿﻖ
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﮐﺸﺘﻦ آﻧﺎن را ﺻﻼح ﻣﯽداﻧﯽ آﻧﺎن را ﺑﮑﺶ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﻧﺎﻣﻪ
ِ
اﻟﻘﻠﺐ ﻧﺮمﺧﻮ ﮐﻪ ﺟﺰ در ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﯽآورد ﻣﮫﺮﺑﺎن و ﻣﻼﯾﻢ
ِ
ﺑﻮد .ﭘﺲ از وﺻﻮل ﻧﺎﻣﮥ اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﺧﺎﻟﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ارﻋﺎب ﺧﻮد را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮد .ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺘﺶ
در ﺑﺰاﺧﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﻮد ھﻤﻪ آﻧﺎن را ﯾﺎ ﮐﺸﺖ ﯾﺎ از ﻗﻠﮥ ﮐﻮهھﺎ ﭘﺮت ﮐﺮد و ﯾﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﻮد.
اﺑﻮﺑﮑﺮس از رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن اﺳﺮا ﺧﻮدداری ﮐﺮد:

ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎﻟﺪ ﺳﺨﺖ و ﺧﺸﻦ ﻧﺒﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﯿﻨﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد و از ﭘﯿﻤﺎن او ﺑﺎ ﻃﻠﯿﺤﻪ
و ﺟﻨﮓھﺎ او ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻃﻼع دارﯾﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺖ ﻗﺮه در ﺟﻤﻊ اﺳﯿﺮان ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
آﻣﺪ دﺳﺖھﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﻧﺨﻞ او را
اذﯾﺖ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ای دﺷﻤﻦ ﺧﺪا ،آﯾﺎ ﭘﺲ از اﯾﻤﺎنآوردن ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪی! او در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ
ﺧﺪا ھﯿﭽﮕﺎه اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردهام .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ از او ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺮد و ﺧﻮﻧﺶ را ﻧﺮﯾﺨﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺷﺮ او و ﺷﺮ ﺑﻨﯽﻓﺰاره اﯾﻤﻦ ﺷﺪ.
داﺳﺘﺎن ﻗﺮه اﺑﻦ ﻫﺒﯿﺮه:

ﻗﺮه ﺑﻦ ھﺒﯿﺮه در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻮد .ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎصس ﮐﻪ از ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺖ ﺑﺮ او وارد ﺷﺪ ،دﯾﺪ ﮐﻪ او و ﻗﻮﻣﺶ در ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ در ﺷﮏ و
ً
ﺗﺮدﯾﺪﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮو ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮود ﻗﺮه ﺑﺎ او ﺧﻠﻮت ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻋﺮب ﻗﻠﺒﺎ ﻣﺎﯾﻞ
ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺮاج ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ او را از ﺧﺪا اﻣﻮاﻟﺶ ﻣﻌﺎف ﺑﺪارﯾﺪ ھﺮآﯾﻨﻪ از ﺷﻤﺎ اﻃﺎﻋﺖ
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ دور ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻤﺮو ﺑﻪ او
ﺟﻮاب داد :ای ﻗﺮه آﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪهای؟! آﯾﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﺮب اﻣﯿﺪوار ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺑﻪ آن ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﯽ! ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﻗﺮه را اﺳﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد او را ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ
آوردﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ای ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدم و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎی
ﻣﻦ ﮔﻮاه اﺳﺖ .روزی ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺮود آﻣﺪ و او را اﮐﺮام ﮐﺮدم و از او ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮدم ،اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﻋﻤﺮو را ﺧﻮاﺳﺖ و از ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﻋﻤﺮو داﺳﺘﺎن را ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺪﻗﻪ رﺳﯿﺪ ،ﻗﺮه اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﺪ! ﻋﻤﺮو

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻃﻠﯿﺤﻪ و ﺟﻨﮓ ﺑﺰاﺧﻪ
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ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا! ھﺮﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪای ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮏ ﮐﻼم ﻋﻤﺮو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﻨﺪﯾﺪ ،از ﮔﻨﺎھﺶ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺮد و از ﺧﻮﻧﺶ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد.
داﺳﺘﺎن ﻋﻠﻘﻤﻪ اﺑﻦ ﻋﻼﺛﻪ:

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬﺷﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺮﻣﯽ و ﺗﺮدد ﻧﺒﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﻏﺮض از آن ﺗﺴﮑﯿﻦ
ھﯿﺠﺎﻧﺎت و اﺿﻄﺮاﺑﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺴﮑﯿﻦ آنھﺎ ﺧﯿﺮ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﮫﻔﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺮﻣﯽ و ﮔﺬﺷﺖ در ﮐﺎری ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد راھﯽ ﺑﻪ
ﻗﻠﺐ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﻼﺛﻪ از ﺑﻨﯽ ﮐﻠﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم آورده و ھﻢ در زﻣﺎن
رﺳﻮل ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﺎم رﻓﺖ .ﭘﺲ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﮐﻠﺐ ﭘﯿﻮﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺧﺒﺮ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ رﺳﯿﺪ ،ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮو را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او ﻓﺮﺳﺘﺎد و دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ
ﺑﺮود ﯾﺎ او را ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﺪان ﮐﻪ ﭼﺎره و دوا و ﺷﻔﺎی روح ﺧﻮض در
ﻣﻌﺮﮐﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎری ﮐﻪ در ﺷـﺄن ﺗﻮﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه .ﻗﻌﻘﺎع ﺑﺎ ﻣﺮداﻧﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻘﻠﻤﻪ
رﻓﺖ ،ﻋﻠﻘﻤﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﮑﺮد و ﻓﺮار ﮐﺮد ،زن و دﺧﺘﺮان و ھﺮﮐﺲ از ﻣﺮداﻧﺶ
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﻼم آوردﻧﺪ و ﻣﻨﮑﺮ ﻃﺮﻓﺪاری او ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ آﻣﺪ و ﺗﻮﺑﻪ
ﮐﺮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﻮﺑﻪاش را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و از ﺧﻮﻧﺶ درﮔﺬﺷﺖ ،زﯾﺮا ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻨﮕﯿﺪه ﺑﻮد و
ﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد.
ﮐﺸﺘﻦ ﻓﺠﺄه ﺳﻠﻤﯽ:

وﻟﯽ از ﻓﺠﺄه اﯾﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﯾﺎ ﻟﯿﻞ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﮑﺮد و از ﺧﻮﻧﺶ درﻧﮕﺬﺷﺖ .ﻓﺠﺄه ﻧﺰد
اﺑﻮﺑﮑﺮ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻼح ﺑﺪه و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ھﺮﮐﺴﯽ از اھﻞ رده ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ
ﺑﻔﺮﺳﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ او ﺳﻼح داد ﻟﮑﻦ ﻓﺠﺄه ﺳﻼحھﺎ را در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﻠﯿﻢ و ﻋﺎﻣﺮ و
ھﻮازن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ را ﻋﻠﯽ اﻟﺴﻮﯾﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﻗﺮار داد .و از
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻋﺪهای را ﮐﺸﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻃﺮﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﺣﺎﺟﺰ را ﺑﺎ ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﻓﺠﺄه و ﯾﺎراﻧﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد و او را اﺳﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ آوردﻧﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ دﺳﺘﻮر داد
در ﻣﺼﻼی ﺑﻘﯿﻊ آﺗﺸﯽ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﻓﺠﺄه را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻓﺠﺄه از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﺪهای را ﻧﮑﺸﺘﻪ ﺑﻮد دﭼﺎر اﯾﻦ ﻣﺮگ ﻋﻨﯿﻒ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﻣﺮﮔﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺷﺪت و ﺳﺨﺘﯿﺶ ﻣﺘﺄﺳﻒ ﺷﺪ و آرزو ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎش ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻌﻪای رخ ﻧﻤﯽداد.
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

داﺳﺘﺎن اﺑﻮ ﺷﺠﺮه اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰی:

ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ام زﻣﻞ ﺧﺎﺗﻤﻪ دھﯿﻢ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺷﺠﺮه ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰی ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ،اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻋﯿﯿﻨﻪ و ﻗﺮه و ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﺑﻦ ﺷﺠﺮه ﭘﺴﺮ ﺧﻨﺴﺄ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﺾ آﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ .از اﺷﻌﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﺼﯿﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ در
آن آورده اﺳﺖ:
ﻓﺮوﻳـــــﺖ رﳏـــــﻰ ﻣـــــﻦ ﻛﺘﻴﺒـــــﺔ ﺧﺎﻟـــــﺪ

وإﲏ ﻷرﺟــــــــﻮ ﺑﻌــــــــﺪﻫﺎ أن أﻋﻤــــــــﺮا

)ﻧﯿﺰهام را از ﺧﻮن ﺳﭙﺎه ﺧﺎﻟﺪ ﺳﯿﺮاب ﮐﺮدم و اﻣﯿﺪوارم ﭘﺲ از آنھﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ( .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪ ﺗﮫﯿﯿﺞ او ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪارد و ﻣﺮدم دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ
ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ از او درﮔﺬﺷﺖ و در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ او را ﻧﯿﺰ ﻋﻔﻮ ﮐﺮد .در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮس اﺑﻮﺷﺠﺮه ﺑﻪ ﻧﺰد
ﻋﻤﺮ آﻣﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮا ﺻﺪﻗﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد ،اﺑﻮﺷﺠﺮه ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮ
ﻣﺆﻣﻨﺎن ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪم .ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺗﻮ ﮐﯽ ھﺴﺘﯽ؟ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺶ ﮔﻔﺖ :ای دﺷﻤﻦ ﺧﺪا!! ﺗﻮ آن ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ:
ﻓﺮوﻳـــــﺖ رﳏـــــﻰ ﻣـــــﻦ ﻛﺘﻴﺒـــــﺔ ﺧﺎﻟـــــﺪ

وإﲏ ﻷرﺟــــــــﻮ ﺑﻌــــــــﺪﻫﺎ أن أﻋﻤــــــــﺮا

ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪاش آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﺳﺮ اﺑﻮﺷﺠﺮه زد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺘﺮش ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺑﺎ آن ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻨﯽ ﺳﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
ﺟﻤﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ام زﻣﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ:

اﺧﺒﺎر ﺑﺨﺸﻮدن اﺑﻮﺑﮑﺮس و ﮔﺬﺷﺖ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ارﺗﺪاد ﺑﻪ اﺳﻼم
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺣﺪت ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻃﻠﯿﺤﻪ را ﮐﻤﮏ ﮐﺮده
و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺧﺎﻟﺪ او را ﺷﮑﺴﺖ داد و ﻓﺮاری ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ،
ﻟﮑﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎﺗﯽ از ﻏﻄﻔﺎن و ﻃﯽ و ﺳﻠﯿﻢ و ھﻮازن و دﯾﮕﺮان در اﻃﺮاف ام زﻣﻞ ﺳﻠﻤﯽ
دﺧﺘﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ او ﻋﮫﺪ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﺮاه او ﺗﺎ دم ﻣﺮگ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪون
ﺷﮏ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻗﺼﺎصھﺎ و ﺧﻮﻧﺨﻮاھﯽھﺎﯾﯽ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﺮار و
ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﻪ ﻋﻔﻮ اﺑﻮﺑﮑﺮ آن را از ﯾﺎد ﻧﻤﯽﺑﺮد .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن را وادار ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ و
ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎھﺪات ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻨﮓ ﻣﺄﯾﻮﺳﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺲ اﻧﺘﻘﺎﻣﺠﻮﯾﯽ ﻧﺒﻮد اﯾﻦ
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ﺟﻤﺎﻋﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮار ﻃﻠﯿﺤﻪ و روﺷﻦﺷﺪن دروﻏﺶ ﻣﺘﻔﺮق و ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ! ام زﻣﻞ ﻧﯿﺰ
اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮﻧﯽ در ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل زﻣﺎن ﺟﺮاﺣﺖ آن را ﻣﺮھﻢ ﻧﻤﯽﻧﮫﺎد،
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت در اﻃﺮاف ام زﻣﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮﻧﺨﻮاھﯽ او را ﺑﺮای
ﺧﻮﻧﺨﻮاھﯽھﺎی ﺧﻮد ﻋﻠﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.
ام زﻣﻞ ﺑﻨﺖ ام ﻗﺮﻓﻪ ﮐﯿﺴﺖ؟

ام زﻣﻞ دﺧﺘﺮ ام ﻗﺮﻓﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺑﻪ ﻓﺠﯿﻊﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .زﯾﺪ
ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ روزی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻨﯽ ﻓﺰاره رﻓﺖ در وادی اﻟﻘﺮی ﺑﻪ ھﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺮداﻧﺶ را
ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮرا دادﻧﺪ ،ﺧﻮد زﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪ و زﺧﻢﮐﺸﻨﺪهای ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
آن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آورده ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ زﺧﻤﺶ ﺧﻮب ﺷﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا او را ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺑﻨﯽ ﻓﺰاره ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن را ﮐﺸﺖ و اﺳﯿﺮ ﮐﺮد .ام ﻗﺮﻓﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺪر
ﺑﯿﻦ اﺳﯿﺮان ﺑﻮد .او ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در واﻗﻌﻪ اول ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ زﯾﺪ ﻗﻮﻣﺶ را ﻋﻠﯿﻪ زﯾﺪ
ﺗﺤﺮﯾﺾ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ زﯾﺪ در ﺟﻨﮓ دوم او را ﮔﺮﻓﺖ دﺳﺘﻮر داد ﺑﻪ وﺿﻊ ﻓﺠﯿﻌﯽ
او را ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ھﺮﯾﮏ از دوﭘﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺷﺘﺮی ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺘﺮان را در دو ﺟﮫﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ راﻧﺪﻧﺪ و ام ﻗﺮﻓﻪ از وﺳﻂ دو ﻧﯿﻢ ﺷﺪ .دﺧﺘﺮش ام زﻣﻞ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو اﺳﺮای ﺟﻮاری
ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ آزادش ﮐﺮد ،ﭘﺲ از آزادﺷﺪن ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺰد ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﺎﻧﺪ
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﻣﻨﻈﺮه ﻗﺘﻞ ﻓﺠﯿﻊ ﻣﺎدرش ھﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺶ
ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﺷﺪ و ﺣﻮاﺳﺶ را ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻧﺎآرام ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ وﺳﯿﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎم
ﺧﻮن او را ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ رده آﻏﺎز ﺷﺪ او ﻧﯿﺰ از اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺎﺗﯽ از
ﻗﺒﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﺎدرش را ﺑﮕﯿﺮد و ﮐﯿﻨﻪ و ﺧﺸﻤﺶ را آراﻣﺶ ﺑﺒﺨﺸﺪ.
ﻣﺎدرش ام ﻗﺮﻓﻪ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﺶ دارای ﻋﺰت و ﺷﻮﮐﺖ ﺑﻮد .او ﻋﻤﻪ ﻋﯿﻨﯿﻪ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ و
ھﻤﺴﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻮد ،از او ﭘﺴﺮاﻧﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽ ﻓﺰاره ﺑﻪ آﻧﺎن اﻓﺘﺨﺎر و
ﺳﺮاﻓﺮازی ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﺘﺮی داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺷﺘﺮ در ﻃﻠﯿﻌﻪ ﻗﻮﻣﺶ ﺑﺮای ﻏﻨﯿﻤﺖﮔﺮﻓﺘﻦ از
ﻗﺒﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ اﯾﻦ ﺷﺘﺮ ﺑﺮای دﺧﺘﺮش ام زﻣﻞ ﻣﺎﻧﺪ .دﺧﺘﺮش
ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن ﻋﺰت و ﺷﻮﮐﺖ ﻣﺎدرش را داﺷﺖ و در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدرش ﻣﺤﺘﺸﻢ
ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﺸﺠﯿﻊ
ﻣﯽﮐﺮد ،ھﺮ ﻓﺮاری و ﺳﺨﺘﯽرﺳﯿﺪهای ﻧﯿﺰ در اﻃﺮاف اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﮔﺮد آﻣﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرش ﺑﺎﻻ
ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮ او ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ رﺳﯿﺪ و او در ﺗﻌﻘﯿﺐ اﻏﺘﺸﺎشﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﯾﺎﻏﯿﺎن و
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ﻣﺸﻐﻮلﮔﺮﻓﺘﻦ زﮐﺎت و دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﻼم و آرامﮐﺮدن آﻧﺎن ﺑﻮد ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ام زﻣﻞ
رھﺴﭙﺎر ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺧﺎﻟﺪس ﺑﺎ ام زﻣﻞ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ و او را ﻣﯽﮐﺸﺪ:

دو ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ھﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻧﺎﺋﺮه ﺟﻨﮓ ﮔﺮم ﺷﺪ و ﺟﻨﮓ ﺷﺪت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ام زﻣﻞ
ﺳﻮار ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﻣﺮداﻧﺶ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
رﺷﺎدت و دﻻوری و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﮐﺎرزار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻧﺎﺑﻮد و ھﻼک ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﮐﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ اﯾﻦ زن را دﯾﺪ ﺻﺪ ﺷﺘﺮ
ﺟﺎﯾﺰه ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺘﺮ او را ﭘﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﻮاران ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی او ھﺠﻮم
ﺑﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺳﺨﺖ ﺟﻨﮕﯽ و دﻻور از او دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮش
ﻣﯽﻣﺮدﻧﺪ .در اﻃﺮاﻓﺶ ﺻﺪ ﻣﺮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮاران ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺷﺘﺮش را ﭘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد او را ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﺮ ﻓﺘﻨﻪ او ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪﻧﺪ و ﻏﺎﯾﻠﻪ او را ﺧﺘﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدان دﻻور او ﺑﻪ ﺣﻖ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ
و ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮوی ﺗﺤﺮﯾﺾ او ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺟﻨﮕﺠﻮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﺷﺘﺮ ام
زﻣﻞ ﭘﯽ ﺷﺪ و ﺧﻮد او ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ارادهﺷﺎن ﺳﺴﺖ ﺷﺪ و ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﻓﺮار
ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ آﺗﺶ ام زﻣﻞ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ اﻣﺮ رده ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺟﺰﯾﺮه ﻓﺎﯾﻖ آﻣﺪﻧﺪ .ﺳﺰاوار ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از آن ﭼﯿﺰی
ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺳﺮاﻧﺸﺎن ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺮھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮﺑﺎد رﻓﺖ و ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﭘﺲ از ﻫﺰﯾﻤﺖ ﻃﻠﯿﺤﻪ و ﯾﺎراﻧﺶ:

آﯾﺎ اﯾﻦ ﻃﺮز ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن داد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﺮای ﻋﺮب ﺗﺎ در ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻘﺎط ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ! دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﺧﻠﯿﻔﻪ از ھﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ
ﺳﻮی آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﺮﻧﺎﺣﯿﻪای ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .اﺧﺒﺎر
دﻻوریھﺎی ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺑﻪ ھﻤﮕﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻃﻠﯿﺤﻪ آ ﮔﺎه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﯽ ﻗﺮﯾﺶ ﭘﺮﭼﻤﺶ را
در ﻣﯿﺎن ﻋﺮب ﻣﯽﮔﺴﺘﺮد و ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺳﺎزد ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﺮ
ﻗﺒﯿﻠﻪای ﯾﮏ ﻧﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ! اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج از ﻣﯿﺎن ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪا دﻋﻮت ﮐﺮد و ادﻋﺎی
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎداش از آﻧﺎن را ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﻗﯿﺎم
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ﮐﺮد ،ده ﺳﺎل از ﺳﺎلھﺎی ﻋﻤﺮش را ﺻﺮف ﺟﮫﺎد ﮐﺮد ،ﺟﮫﺎدی ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺧﺎﻧﻮادهاش
ﺣﺘﯽ او را آزار دھﻨﺪ و اھﻞ ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﺪاوﺗﺶ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺣﯿﺎت ﺧﻮد و ﺣﯿﺎت ﭘﯿﺮواﻧﺶ را
ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪازد و دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻨﺶ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺮﯾﺶ او را از دﯾﺎرش ﺑﯿﺮون
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺎزه داد دﯾﻦ ﺣﻘﺶ
ﺑﯿﻦ ﻋﺮب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد و دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﺮدم از ھﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺒﯽ روی آوردﻧﺪ و
اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﯿﺎل
ﮐﺮدﻧﺪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺪان رﺳﯿﺪ آﺳﺎن اﺳﺖ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ دروغ
ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻟﺬا ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺷﻤﺎل ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب را از ﭘﻠﯿﺪیھﺎی اھﻞ
رده ﺑﭙﺮداﺧﺖ اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ و ارﺷﺎد ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اھﻞ ﺟﻨﻮب
ﻋﺰت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﻨﺎه ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺼﻮﻣﺖ دﯾﺮﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﺣﺠﺎزﯾﺎن و اﻓﺘﺨﺎراﺗﯽ
را ﮐﻪ در ﺟﻨﮓھﺎ ﻧﺼﯿﺐ ﭘﺪرانﺷﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾﺎد آورده و در ارﺗﺪاد ﺧﻮد ﻋﻨﺎد
ورزﯾﺪﻧﺪ ،ﭼﺎرهای ﻧﺒﻮد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در رﺳﻮاﯾﯽ ارﺗﺪاد
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻓﺪای آن ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻟﺪس از ﺑﺰاﺧﻪ ﺑﻪ ﺑﻄﺎح ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد،
ﺳﭙﺲ از ﺑﻄﺎح ﺑﻪ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺑﺮود ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ او ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ را ﺑﻪ راه راﺳﺖ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .ھﺮﭼﻪ در ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻻﻣﺤﺎﻟﻪ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ:
ﺳﺠﺎح و ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه
ﺑﻨﻮﺗﻤﯿﻢ و ﻣﻨﺎزل آﻧﺎن:

ﻣﻨﺎزل ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب در ﺟﻮار ﺑﻨﯽ ﻋﺎﻣﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎذات
ﻣﺪﯾﻨﻪ از ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اداﻣﻪ دارد و از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﻪ ﻣﺼﺐ
ﻓﺮات ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد .ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ و ﭼﻪ در ﻋﮫﺪ رﺳﻮل
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮدﻧﺪ و دﻻوران و ﺷﻌﺮاﯾﯽ از
ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد .و ﺗﺎرﯾﺦ ھﻨﻮز از ﺑﻨﯽ ﺣﻨﻈﻔﻪ و دارم و ﺑﻨﯽ ﻣﺎﻟﮏ و ﺑﻨﯽ ﯾﺮﺑﻮع
ﮐﻪ از ﺷﻌﺐ آن ﻗﺒﯿﻠﻪاﻧﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻧﺎن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺘﺐ ادب و ﺗﺬاﮐﺮ و ﺑﺰرﮔﺎن
ﻣﺆرﺧﯿﻦ ﻧﯿﺰ از آن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺗﺼﺎل و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺐ رود ﻓﺮات و ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس ﺳﺒﺐ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮزان آن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﯿﻦ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮاق ﺷﺪ،
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ارﺗﺒﺎط آﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺎرس ﮔﺮدﯾﺪ .و ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﮐﺜﺮ اﯾﻦ
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻘﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر
ً
اﺳﻼم اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﻠﺒﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آن را از دﺳﺖ ﺑﺪھﻨﺪ.
ﺧﻮدداری آﻧﺎن از ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت در ﻋﻬﺪ رﺳﻮل:

ﻟﺬا ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای اﺧﺬ زﮐﺎت ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﻓﺮﺳﺘﺎد در رأس ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از دادن زﮐﺎت ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﻨﯽ ﻋﻨﺒﺮ
از ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دھﻤﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮر آﻣﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت را از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﻧﯿﺰه و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﺑﻪ اﻣﺮ رﺳﻮل ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﺎن ﺗﺎﺧﺖ و
ﻋﺪهای را ﮐﺸﺖ و ﻋﺪهای را اﺳﯿﺮ ﮐﺮد ،دﺳﺘﻪای از اﺷﺮاف آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﻓﺘﻪ و در
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺪﯾﻨﻪ از ﭘﺸﺖ ﺣﺠﺮهھﺎ ﺿﻤﻦ ﯾﺎدآوری ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﻋﺮب و
ﻓﺪاﮐﺎریھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ اﺳﺮای آﻧﺎن را
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .رﺳﻮل ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن رﻓﺖ ،ﺑﻪ رﺳﻮل ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻔﺎﺧﺮه
ﺑﺮ ﺗﻮ آﻣﺪهاﯾﻢ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﺧﻄﯿﺐ ﻣﺤﻤﺪ از ﺧﻄﯿﺐ آﻧﺎن ﺑﻠﯿﻎﺗﺮ و ﺷﺎﻋﺮش از
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﺷﺎﻋﺮ آﻧﺎن ﺳﺨﻨﻮرﺗﺮ و ﺻﺪاﯾﺶ از ﺻﺪای آﻧﺎن رﺳﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﯿﺮان
آﻧﺎن را آزاد ﮐﺮد و آﻧﺎن را ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﺷﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺎل او در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه ﺑﻮد ﮐﻪ در رأس
ﺑﻨﯽ ﯾﺮﺑﻮع ﻗﺮار داﺷﺖ .ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮ وﻓﺎت ﻧﺒﯽ ،ﻋﻤﺎل رﺳﻮل در اﯾﻨﮑﻪ زﮐﺎت را
ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزه و رﻗﺎﺑﺖ
آن دو دﺳﺘﻪ اﺛﺮ ﻗﺎﻃﻌﯽ در اﯾﺠﺎد اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه و رﻗﺎﺑﺖ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ و ﮐﺸﺘﺎر ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺷﺪ ،دﺳﺘﻪای از آﻧﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ از ﻗﺒﻮل آن اﺳﺘﻨﮑﺎف ورزﯾﺪﻧﺪ.
ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه ﺟﺰو ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زﮐﺎت را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﭘﺲ دادﻧﺪ و ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺣﻘﯽ در آن ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺷﻤﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و ﻣﻮرد
ھﺠﻮم آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﺠﺎح دﺧﺘﺮ ﺣﺎرث ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﯿﻢ ﻣﯽآﯾﺪ:

در اﺛﻨﺎی اﺧﺘﻼف آﻧﺎن ﺳﺠﺎح دﺧﺘﺮ ﺣﺎرث ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن آﻣﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﺟﺰﯾﺮة
اﻟﻌﺮب ﻋﺎزم ﻋﺮاق ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺑﻨﯽ ﺗﻐﻠﺐ او را ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .و
ﻗﺸﻮﻧﯽ از رﺑﯿﻌﻪ و ﻧﻤﺮ و اﯾﺎد و ﺷﯿﺒﺎن را ﻧﯿﺰ رھﺒﺮی ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﺠﺎح از ﺗﻤﯿﻤﯽھﺎ و از ﺑﻨﯽ
ﯾﺮﺑﻮع ﺑﻮد ،داﺋﯽھﺎﯾﺶ از ﺑﻨﯽ ﺗﻐﻠﺐ در ﻋﺮاق ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ازدواج ﮐﺮد و در ﻣﯿﺎن
آﻧﺎن ﻣﺎﻧﺪ و از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از داﺋﯽھﺎﯾﺶ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﯾﺎری ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری
و ﻓﺮس ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ج دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽورزﯾﺪ و زﻧﯽ ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﻮد و ادﻋﺎی ﮐﮫﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﺮد،
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدان را ﺑﻪ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد درآورد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺳﺠﺎح ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن آﻣﺪ
ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج وﻓﺎت ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﮔﺮوه و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﻮﯾﺶ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺠﻨﮕﺪ و ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ.
ﻋﻠﺖ آﻣﺪن ﺳﺠﺎح از ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق:

ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺆرﺧﯿﻦ را ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ و ]ﺣﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﺎن اﺳﺖ[ ﮐﻪ ﺳﺠﺎح ﺑﺎ ﮔﺮوه
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﮫﺎﻧﺖ و ﻣﻄﺎﻣﻊ ذاﺗﯽ ﺧﻮد از ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺒﻪ
ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﺮازﯾﺮ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮازﯾﺮﺷﺪن او و دارودﺳﺘﻪاش ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻓﺮس و
ﻋﻤﺎل آﻧﺎن در ﻋﺮاق ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﻌﻠﻪھﺎی اﻧﻘﻼب را در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺷﻌﻠﻪورﺗﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺪان وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺪرت و ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻤﺎردن ﺑﺪھﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﯾﻤﻦ
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از ﻃﺮف ﻣﺤﻤﺪ ج رو ﺑﻪ اﻓﻮل ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﻮل ﻣﺆرﺧﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺠﺎح ﺗﻨﮫﺎ زﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت ﮐﺮد و اﻣﺜﺎل او در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ و در ھﺮ
ﻋﺼﺮی وﺳﯿﻠﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺠﺎح در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮۀ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﻧﮑﺮد،
ﻓﻘﻂ ﻣﺪﺗﯽ در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد ﺗﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﭘﯿﻤﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﺮاق
ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺣﯿﺎت در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ .ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮس او را ﺑﺮای
روﺷﻦﮐﺮدن آﺗﺶ اﻧﻘﻼب در ﺑﻼد ﻋﺮب ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .زﯾﺮا ﻓﺮس اﯾﻦ ﺑﻼد را ﺧﻮارﺗﺮ از آن
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺸﻮن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ آن ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻼد
ﺑﻪ ﺣﺎل اﻧﺰوا و ﻋﺰﻟﺖ ﻗﺒﻞ از رﺳﻮل و اﻧﺘﺸﺎر دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺮدد .و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ اﯾﻦ ھﺪف
را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺟﺰ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد اﯾﻦ ﺑﻼد را دﺷﻤﻦ ھﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ھﺮﭼﻨﺪ ﻓﺎرس ﺑﺮ آﻧﺎن ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪی ﻧﮑﺮده ﺑﻮد.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ﭘﺲ از ورود ﺳﺠﺎح ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن:

ﺳﺠﺎح ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه آﻣﺪه و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم
ﻓﺮودآﻣﺪن در ﺑﻼد ﻋﺮب ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ روی آورد .ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺮ آﻧﺎن وارد
ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺧﺘﻼف ﺑﻮدن :ﻋﺪهای ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ دادن زﮐﺎت و ﭘﯿﺮوی از ﺧﻠﯿﻔﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﺪه دﯾﮕﺮ ﻣﻨﮑﺮ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﺮدو اﻣﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻗﻮام دﯾﮕﺮی در ﺣﯿﺮه در
ﺣﺎل ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺟﻨﮕﯽ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه
ﺷﺪت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﺎه آرام ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ آﻣﺪن ﺳﺠﺎح را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺗﺼﻤﯿﻢ او در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ آ ﮔﺎه
ﺷﺪﻧﺪ و اﺿﻄﺮاب ﺑﯿﻦ اﺳﻼم و رده را ﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ .آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﻼم ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﺗﻠﺦﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺠﺎح ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺎ ﻗﺸﻮن
ﻓﺮاواﻧﯽ )ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻓﺮ آﻧﺎن( ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺖ آﻧﺎن را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮده،
ﻧﺒﻮت ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺧﻮد ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ .آﯾﺎ در
ﺑﺎره او ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن ﺳﺨﻨﯽ را ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ در ﺑﺎره ﻃﻠﯿﺤﻪ ﮔﻔﺖ:
»ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ زﻧﯽ از ﺑﻨﯽ ﯾﺮﺑﻮع ﺑﮫﺘﺮ از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی از ﻗﺮﯾﺶ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮده و
ﺳﺠﺎح زﻧﺪه اﺳﺖ« و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ از او ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ او رودروی اﺑﻮﺑﮑﺮ و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﯾﺎ او را ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و از او ﺧﻮاھﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ راه ﺧﻮد
اداﻣﻪ داده و ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ رودررو ﺷﻮد ،ﺗﺎ اﮔﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ ﻓﺘﻨﻪ ﺳﺠﺎح ﺧﺎﻣﻮش
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﮔﺮدد و اﮔﺮ ﺳﺠﺎح ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺎن او ھﺴﺘﻨﺪ در اﻓﺘﺨﺎر ﭘﯿﺮوزی و
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮﯾﺶ ﺷﺮﯾﮏ ﮔﺮدﻧﺪ؟
ﺳﺠﺎح و ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه:

ﺳﺠﺎح و ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ در ﺣﺪود ﺑﻨﯽ ﯾﺮﺑﻮع ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺠﺎح ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ
ﻧﻮﯾﺮه اﻣﯿﺮ ﺑﻨﯽ ﯾﺮﺑﻮع ﻓﺮﺳﺘﺎد و او را دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﻌﺎھﺪه ﮐﺮد و او را از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد داﯾﺮ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﻨﻪ آ ﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺎﻟﮏ در ﺟﻮاب ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد و ﻣﻌﺎھﺪه دوﺳﺘﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﺮد ،وﻟﯽ او را از ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻣﻨﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮدش در ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ ﺗﺤﺮﯾﺾ ﮐﺮد .ﺳﺠﺎح ﻧﻈﺮ او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:
»ھﺮﭼﻪ ﺗﻮ ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﯽ .ﻣﻦ زﻧﯽ ھﺴﺘﻢ از ﺑﻨﯽ ﯾﺮﺑﻮع .اﮔﺮ در آن ﻗﻮم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ھﺮآﯾﻨﻪ او ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎﺳﺖ«.
ﺻﻔﺎت ﻣﺎﻟﮏ اﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه:

ﺳﺠﺎح ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪ و ﺑﺎ رأی ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﺮد ﮐﻪ ھﯿﭽﯿﮏ از رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻧﺼﺮاف را ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .وﻟﯽ
رواﯾﺎت ﻣﺸﻌﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺮد ﺷﺮﯾﻒ و ﺳﻮارﮐﺎر ﻣﺎھﺮ و ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻮد و از ﻏﺮور
ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،ﯾﺎران زﯾﺎدی داﺷﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻼم و ﺧﻮشﻣﺤﺎوره و ﻣﺠﻠﺲآرا ﺑﻮد.
ﻣﺘﻤﻢ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه ﺑﺮادرش ﮐﻪ در ﺷﻌﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺮﺗﺮ از او داﺷﺖ ،وﻟﯽ از ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﮐﻮر و
زﺷﺖﺗﺮ ﺑﻮد ،ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪای از ﻋﺮب او را اﺳﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺤﮑﻢ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ،ﺳﻮار ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻗﻮم رﻓﺖ
و ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺎدیﺑﺨﺶ آﻧﺎن را ﺷﺎد و ﻣﺴﺮور ﮐﺮد و از ﺑﺲ اﺷﻌﺎر آﺑﺪار ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻤﻢ را ﺑﺪون ﻓﺪﯾﻪ آزاد ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﯽ ﺗﻐﻠﺐ ﻧﯿﺰ در ﻋﮫﺪ ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻣﺘﻤﻢ را اﺳﯿﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎز ﺑﺮادرش ﺑﻪ ﻧﺰد ﺑﻨﯽ ﺗﻐﻠﺐ رﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺘﻤﻢ را ﺑﺎز ﺧﺮد ،ﭼﻮن ﻗﻮم ،ﻣﺎﻟﮏ را دﯾﺪﻧﺪ
از زﯾﺒﺎﯾﯿﺶ در ﺷﮕﻔﺖ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺎوره و
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﺶ اﻋﺠﺎب آﻧﺎن را ﺻﺪﭼﻨﺪان ﮐﺮد ،از او ﻓﺪﯾﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮادرش را آزاد
ﮐﺮدﻧﺪ و او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ.
آﯾﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺧﻮشﺑﯿﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺠﺎح را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻨﻮ ﺗﻐﻠﺐ و
دﯾﮕﺮ ﯾﺎرانﺷﺎن را ﻣﺠﺎب ﮐﺮد؟ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن و ﺗﻮﺿﯿﺢ
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آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺠﺎح و ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﯽﮔﺬرد روﺷﻦ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺧﻮاه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ﺳﺠﺎح اﻣﺮای ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ را ﺑﺮای ﻣﻌﺎھﺪه دﻋﻮت ﮐﺮد ﺟﺰ وﮐﯿﻊ
ھﯿﭽﮑﺪام از آﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎھﺪه ﺑﺎ او و ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﺳﺠﺎح ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد و ﻣﺎﻟﮏ و
وﮐﯿﻊ ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺎن آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و ﺟﻨﮓ ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﻃﺮﻓﯿﻦ
ﮐﺸﺘﻪ و اﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﺮده اﺳﯿﺮان را ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﻤﻮده و ﺻﻠﺢ را ﺑﻪ ﺑﻨﯽ
ﺗﻤﯿﻢ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ.
ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺠﺎح در ﻧﺒﺎج:

ﺳﺠﺎح ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺟﺰﯾﺮه از آﻧﺠﺎ رﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺎﻟﮏ و وﮐﯿﻊ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻢ
اﻗﻮام ﺧﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺮوی آﻧﺎن از ﺳﺠﺎح ﺑﻮد آ ﮔﺎھﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺠﺎح ﺑﻪ ده
ﻧﺒﺎج رﺳﯿﺪ ،اوس ﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و ﺳﺠﺎح را ﺷﮑﺴﺖ داد ،ﺳﭙﺲ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و
ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﺳﯿﺮان ﮐﺮده و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺠﺎح از ﺳﺮزﻣﯿﻦ او ﺑﻪ ﺻﻮب ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻋﺒﻮر ﻧﮑﻨﺪ .رؤﺳﺎی اھﻞ ﺟﺰﯾﺮه در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺠﺎح ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ دﺳﺘﻮر
ﻣﯽدھﯽ ﻣﺎﻟﮏ و وﮐﯿﻊ ﺑﺎ اﻗﻮام ﺧﻮد ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺎ را ﯾﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺟﺎزه
ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داد ﮐﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻧﺎن ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﻌﺎھﺪه ﺑﺴﺘﻪاﯾﻢ؟
ﺳﺠﺎح ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻤﺎﻣﻪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :اھﻞ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﻗﻮی ھﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎر ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .رواﯾﺘﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺠﺎح و ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻤﺎﻣﻪ:

ﺳﺠﺎح ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻧﻈﯿﺮهﮔﻮﯾﯽ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﻴﲈﻣﺔ ،ودﻓﻮا دﻓﻴﻒ اﳊﲈﻣﺔ،

ﻓﺈﳖﺎ ﻏﺰوة ﴏاة ،ﻻ ﻳﻠﺤﻘﻜﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﺪاﻣﺔ« )ﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺑﺮوﯾﺪ و ﭼﻮن

ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﺎل زﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻏﺰوه ﻗﺎﻃﻌﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﺮد( .ﭼﻮن اﯾﻦ
ﻋﺒﺎرت ﻣﺴﺠﻊ را ﮐﻪ وﺣﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ھﯿﭻ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮ او ﻣﺒﺎدرت ورزﻧﺪ .ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻤﺎﻣﻪ رﻓﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺖ و اﻗﺒﺎل
در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ او را ﯾﺎری ﻧﮑﺮد و در راه ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﺮوا ﻧﺸﺪ؟
آﯾﺎ در اﻃﺮاف او ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر واﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ؟ ﯾﺎ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت و
ﻋﺒﺎرات ﺑﯽﺧﺮداﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ او وﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻤﺎن آورده و در ﭘﯿﺮوی او
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؟ ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺳﺘﺎن ﺳﺠﺎح ﺗﻌﺠﺐآور اﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﺑﻪ داﺳﺘﺎن و اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﯽﺷﺒﺎھﺖ ﻧﯿﺴﺖ .آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﯾﻤﺎﻣﻪ رﺳﯿﺪ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ را ﺑﻪ
وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺠﺎح ﺑﻪ او ﺑﭙﺮدازد ﻗﻮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮ او ﭘﯿﺮوز
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و ﯾﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﻃﺮاﻓﺶ او را ﻣﻐﻠﻮب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺬا ھﺪاﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺠﺎح ﻓﺮﺳﺘﺎد و
از او ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺶ ﺑﺮود.
ﺳﺠﺎح و ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻇﺮه آﻧﺎن ﺑﻪ ازدواج آﻧﺎن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد:

ﺳﺠﺎح ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﺶ در ﮐﻨﺎر آب ﻓﺮود آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ اﺟﺎزه ﺣﻀﻮر داد ،ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﺎ
ﭼﮫﻞ ﻧﻔﺮ از ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻪ دﯾﺪن ﺳﺠﺎح آﻣﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ او ﺧﻠﻮت ﮐﺮد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻘﯿﺪه او ﻧﺼﻒ ارض ﻣﺎل ﻗﺮﯾﺶ اﺳﺖ آﻧﺎن ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎل
ﺳﺠﺎح ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺒﺎرات ﻣﺴﺠﻌﯽ آورد ﮐﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﺳﺠﺎح را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ،ﺳﺠﺎح ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺠﻊ او
را ﭘﺎﺳﺦ داد .ﺳﭙﺲ ھﺮدو ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻇﺮه ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺠﺎح از ﺷﯿﺮﯾﻦﺑﯿﺎﻧﯽ
ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻮﻣﺶ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻮق او
اﯾﻤﺎن آورد .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﺧﻮد را ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﺑﺎھﻢ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺠﺎح ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد او را رد ﻧﮑﺮد .ﺳﺠﺎح ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ
ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ رﻓﺖ و ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﮐﻨﺎر او ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻪ
آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ را ﺑﺮﺣﻖ دﯾﺪه ﺑﺎ او ازدواج ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ دو ﻧﻤﺎز از ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺳﺠﺎح از واﺟﺒﺎت اﺗﺒﺎع ﺧﻮد

ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ:

ﻗﻮم ﺳﺠﺎح درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺻﺪاق و ﻣﮫﺮﯾﻪای ﺑﺮای او ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻪ
او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﻧﺰد او ﺑﺮﮔﺮد ،ﭼﻪ زﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺑﺪون ﻣﮫﺮﯾﻪ ازدواج ﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﻗﻠﻌﻪ را ﺑﻪ روی او ﺑﺴﺖ و ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از او ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ
ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺳﺠﺎح دو ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء و ﺻﺒﺢ را از ﻋﺒﺎدت ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﻢ ﮐﺮد و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار
ﻧﮫﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﻧﺼﻒ ﻏﻼت ﯾﻤﺎﻣﻪ را ﺑﻪ او ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ .ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﻧﺼﻒ ﮔﻨﺪم
ﺗﻌﮫﺪﺷﺪه را ﺑﻪ ﺳﺠﺎح ﺗﺤﻮﯾﻞ داد و او ﮔﻨﺪمھﺎ را ﺣﻤﻞ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ و
ﻣﺮدان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ ﮔﻨﺪمھﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺳﺠﺎح در ﺗﻐﻠﺐ
ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ در ﺳﺎل ﻣﺠﺎﻋﻪ )ﻗﺤﻄﯽ( ﺑﻨﯽ ﺗﻐﻠﺐ را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ اﻧﺘﻘﺎل داد و ﺗﺎ
روز ﻣﺮگ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺎﮐﺪﯾﻨﯽ زﯾﺴﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺳﺠﺎح و ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه
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ﮐﺎر ﺳﺠﺎح و داﺳﺘﺎن او ﺗﻌﺠﺐآور اﺳﺖ:

اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺳﺠﺎح دﺧﺘﺮ ﺣﺎرث ﺑﻮد .اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﺪ ﺗﻌﺠﺐآور ﺑﻮد!
آﯾﺎ ﺗﻌﺠﺐآورﺗﺮ از داﺳﺘﺎن او ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ ﻋﺰم رودررو ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ
اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ او ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ
ﻧﻮﯾﺮه ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ،ﺑﻪ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﻣﯽرود ﺑﺎ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﻣﻨﺎﻇﺮه و ازدواج ﺑﺎ
او ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻣﺪتھﺎ در ﻣﯿﺎن اﻗﻮام ﺧﻮد ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ
ھﯿﭽﮕﺎه از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻧﻪ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ آﻧﺎن ازدواج ﮐﺮده اﺳﺖ!
ﮐﺎر ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻌﺠﺐآورﺗﺮ ﺑﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺠﺎح
ازدواج ﮐﺮده اﯾﻦ اﻣﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ذﮐﺎوت و دراﯾﺖ او در ﺳﯿﺎﺳﺖ و آ ﮔﺎھﯽ او ﺑﺮ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻔﻮذ در
دلھﺎﺳﺖ .زﯾﺮا او ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺮ او اﯾﻤﻦ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻓﺮاغ ﺑﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻗﺒﺎﯾﻞ
اﻃﺮاف ﺧﻮد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﭙﺮدازد .ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺳﺠﺎح را
ﺿﻌﯿﻒ اﻟﻨﻔﺲ دﯾﺪ ،او را ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮﯾﺒﺶ داد ،ﺳﺠﺎح ﺑﻪ او ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و
ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ از او روﮔﺮدان ﺷﺪ و ﺧﻮد را از دﺳﺖ او ﺧﻼص ﮐﺮد.
ً
ﺣﻘﯿﻘﺔ داﺳﺘﺎن اﯾﻦ زن ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺒﻮت ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮﭼﻪ در اﻣﺮ ﮐﮫﺎﻧﺖ ﺧﻮد وارد و ﻣﺴﺠﻊﺳﺎز ﻣﺎھﺮی ﺑﻮد ﻟﯿﮑﻦ زﻧﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻮد.
وﻟﯽ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﻣﺮدی ﻟﺌﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺣﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺰ ﺧﻮشﺑﯿﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ زن و ﻣﺤﺎﺳﻦ او
ﮐﻤﺘﺮ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﻗﻮﻣﺶ ﺟﺰو ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪی ﺷﺪ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﻪ زﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺑﻤﯿﺮد ،اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮد ﺣﻖ دارد ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮی ﺑﺨﻮاھﺪ و ﺑﻪ زﻧﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ،وﻟﯽ
ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﻧﺶ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﺑﺮای او ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎورد زﻧﺎن ﺑﺮ او ﺣﺮام ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ!!
ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه ﭘﺲ از ﻓﺮار ﻃﻠﯿﺤﻪ اﺳﺪی:

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ و ﺳﺠﺎح اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت روی ﻣﯽداد ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ
در ﺑﺰاﺧﻪ در ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﺑﻮد ،ھﺮﮐﻪ را ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﻌﺪی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
اﺷﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺎر او ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ام زﻣﻞ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او را ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺟﻤﺎﻋﺘﺶ را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺮق ﻣﯽﺳﺎزد ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻃﻠﯿﺤﻪ را ﻣﺘﻔﺮق
ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﻮد او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮار ﮐﺮد ،اﺧﺒﺎر ﺧﺎﻟﺪس ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺧﺒﺎر
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ﭘﯿﺮوزی و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه در ﺑﻄﺎح ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪ و او را دﭼﺎر ﺣﯿﺮت و
اﺿﻄﺮاب ﺳﺎﺧﺖ .زﯾﺮا ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺮدم را از ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﺑﺎزداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺳﺠﺎح رودرروی
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ دﺷﻤﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه و
ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ و ﺗﻌﺮض آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮑﻨﺪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﭙﺎه
او و ﺳﺠﺎح در ﺣﺎل ﺳﺴﺘﯽ و ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد؟ دوﺳﺖ او وﮐﯿﻊ ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﮐﺎر
ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺮد ،ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺖ و زﮐﺎت ﭘﺮداﺧﺖ .وﻟﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺘﺤﯿﺮ و ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﺎﻧﺪ :آﯾﺎ
ﺑﺮ ﮐﺎر دﯾﺮوزش ﻗﻠﻢ ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و زﮐﺎت ﺑﭙﺮدازد،
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و زﮐﺎت ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد
اﺻﺮار ورزد ﺑﺎ ﺳﺠﺎح و ﮐﺎرھﺎ ھﻤﯿﺸﻪ و ھﺮ زﻣﺎن در دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻄﺎح ﻣﯽرود ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﺼﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ:

ﺧﺎﻟﺪ از ﮐﺎر اﺳﺪ و ﻏﻄﻔﺎن و دارودﺳﺘﻪﺷﺎن ﻓﺮاﻏﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻘﯿﻪ
اﻓﺮاد ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ
ِ
ﺳﻮی ﺑﻄﺎح ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ و ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ او در
ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ روﺑﺮو ﺷﻮد .اﻧﺼﺎر ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻮدﻧﺪ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ او ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ و در
رﻓﺘﻦ ﺑﺎ او ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺮج داده و ﮔﻔﺘﻨﺪ :در ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺷﺎره
ﻧﺸﺪه ،دﺳﺘﻮر ﺧﻠﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﺎر ﺑﺰاﺧﻪ ﻓﺮاﻏﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﯾﻢ و
ﺷﮫﺮھﺎ را از اھﻞ رده ﭘﺎک ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ دﺳﺘﻮر ﺑﻌﺪی ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﺟﻮاب داد :اﮔﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻗﺮرا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ
ً
اﻣﯿﺮ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ و اﺧﺒﺎر در ﻧﺰد ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ ﻧﺎﻣﻪای ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و دﺳﺘﻮری ھﻢ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎل ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﺗﺎ ﺑﺨﻮاھﻢ آن را ﺧﺒﺮ
دھﻢ ﻓﺮﺻﺖ از دﺳﺖ ﻣﯽرود ،ﻟﺬا از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ .و ھﮑﺬا اﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﺎره آن دﺳﺘﻮر ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ دﺳﺖ روی دﺳﺖ ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ ﺗﺎ
ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﺪام رأی ﺻﺎﺋﺐﺗﺮ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻨﮏ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺴﺎن ﺧﻮدم از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﻣﯽروم و ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮر
ﻧﻤﯽﺳﺎزم .ﺧﺎﻟﺪ و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎﻟﮏ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻧﺼﺎر از اﯾﻦ ﮐﺎر دﻟﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺸﺎوره ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ
ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻟﺤﺎق ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺎﻟﺪ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﯿﺮی
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ﻧﺎﯾﻞ ﺷﻮد و آﻧﺎن ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ او و
ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ دﭼﺎر ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺮدم از آﻧﺎن ﮐﻪ او را ھﻤﺮاھﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ دوری
ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .ﻗﺎﺻﺪی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و از او ﻣﮫﻠﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ او ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه
و ﺑﺎ او ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه ﻗﻮﻣﺶ را ﺑﻪ رﺟﻮع ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﻄﺎح رﺳﯿﺪﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺎﻟﮏ ﻗﻮم ﺧﻮد را در
ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد و دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد در ﯾﮑﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﮕﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ای ﺑﻨﯽ ﯾﺮﺑﻮع ،ﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ اﻣﺮای ﺧﻮد ﻋﺼﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ
و ﻣﺮدم را از آﻧﺎن ﺟﺪا ﮐﺮده و درو ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ و در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﺸﺪﯾﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺪون ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﮑﺮ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ از دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ .آﻧﺎن را ﻧﺼﺤﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺘﻔﺮق ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮد
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ رﻓﺖ .ﺧﺎﻟﺪ در ﺑﻄﺎح اﺣﺪی را ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﺳﭙﺎه را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و دﺳﺘﻮر داد
ﮐﻪ ھﺮﮐﻪ را دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم را ﻧﭙﺬﯾﺮد ﺑﻪ ﻧﺰد او ﺑﯿﺎورﻧﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮدداری ﮐﺮد او را ﺑﮑﺸﻨﺪ.
ﺳﻔﺎرش اﺑﻮﺑﮑﺮس اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ھﺮﺟﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ و در ھﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻓﺮود
آﻣﺪﻧﺪ اذان ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اذان دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺮدم دﻋﻮت اذان را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ
و اذان ﮔﻔﺘﻨﺪ از آﻧﺎن دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ و اﮔﺮ دﻋﻮت ﺑﻪ اذان را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ آﻧﺎن را ﻏﺎرت ﮐﺮده
و ﺑﮑﺸﻨﺪ .اﮔﺮ دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ زﮐﺎت از آﻧﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺪان اﻗﺮار
ﮐﺮدﻧﺪ از آﻧﺎن ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ و اﮔﺮ از دادن زﮐﺎت ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﮑﺸﯿﺪ.
ﺳﭙﺎه ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد او آوردﻧﺪ:

ﺳﭙﺎه ﺧﺎﻟﺪ ،ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺑﻨﯽ ﯾﺮﺑﻮع ﺑﻪ ﻧﺰد او آوردﻧﺪ .ﻣﻨﻄﻖ ﺣﮑﻢ
ﻣﯽﮐﺮد ﭘﺲ از آﻧﭽﻪ دﯾﺪﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻟﮏ و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ اﺳﻼم اﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ
ﻣﺜﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ .ﻟﮑﻦ آﻧﭽﻪ واﻗﻊ ﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺎﻟﺪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه داد و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻗﺘﻞ در ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮزﻣﺎﻧﯽ آرام ﻧﮕﺮﻓﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ در رﻓﺘﺎر ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﭘﺲ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻋﮫﺪهدار ﺧﻼﻓﺖ ﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ رواﯾﺎت ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ
ﻧﻮﯾﺮه را ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻔﺼﯿﻞ و اﺧﺘﻼف ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه و رواﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﮐﺸﺘﻦ او:

ﮔﻮﯾﺎ رؤﺳﺎی ﺳﭙﺎھﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﻣﺎﻟﮏ و ﯾﺎراﻧﺶ دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ آن را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻃﺒﺮی از اﺑﯽ ﻗﺘﺎدة
اﻷﻧﺼﺎری رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از رؤﺳﺎی اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ﺑﻮد ،او ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﭙﺎه ﻗﻮم را
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ آﻧﺎن را ﻧﮕﺮان ﮐﺮد ،ﻟﺬا اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ھﺴﺘﯿﻢ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ :ﭼﺮا ﺳﻼح ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟! آﻧﺎن ﻧﯿﺰ
ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ :ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﺳﻼح در دﺳﺖ دارﯾﺪ؟ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ھﺴﺘﯿﺪ ﺳﻼح را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،آﻧﺎن ﺳﻼح ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﮫﺎده و ﺑﺎھﻢ ﻧﻤﺎز
ﮔﺰاردﯾﻢ .ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ھﻤﻪ راوﯾﺎت ﻣﺘﻔﻖاﻧﺪ .وﻟﯽ از اﯾﻨﺠﺎ اﺧﺘﻼف رواﯾﺖ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.
اﺑﻮﻗﺘﺎده ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ،ﻗﻮم ﻣﺎﻟﮏ اﻗﺮار ﺑﻪ زﮐﺎت و دادن آن ﻧﯿﺰ ﮐﺮدﻧﺪ .دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :زﮐﺎت
را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده و در ﻧﭙﺮداﺧﺘﻦ آن اﺻﺮار ورزﯾﺪهاﻧﺪ .ﺧﺎﻟﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف درک
ﻣﺸﺎھﺪات ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ در آن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ رواﯾﺘﯽ دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ
و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻮء ﺗﻌﺒﯿﺮ و اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .رواﯾﺘﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ
دﺳﺘﻮر داد ﻣﺎﻟﮏ و ﯾﺎراﻧﺶ را ﺣﺒﺲ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﺑﺎرهاش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد .در ﺷﺐ ﺳﺮدی
آﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮﻟﺤﻈﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﺷﺪت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد .ﺧﺎﻟﺪ از روی ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آن ﻗﻮم ﻓﺮﯾﺎد زد :اﺳﯿﺮان را ﮔﺮم ﮐﻨﯿﺪ .و اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت در ﻟﻐﺖ ﮐﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺸﺘﻦ
اﺳﺖ ،ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ از ﺑﻨﯽ ﮐﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺪون درﻧﮓ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻟﺪ دﺳﺘﻮر
ﻗﺘﻞ آﻧﺎن را داده ھﻤﻪ را ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺮﯾﺎد آﻧﺎن را ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭼﻪ
ﺧﺒﺮ اﺳﺖ ،ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن از ﮐﺸﺘﻦﺷﺎن ﻓﺎرغ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ ﮔﻔﺖ :ھﺮﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ اراده
ﮐﺎری ﺑﮑﻨﺪ آن را ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺳﺎزد.
رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻣﺎﻟﮏ و ﺧﺎﻟﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ :ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺎﻟﮏ را ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ و ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ
از دو ﺷﮫﺎدﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎره او دادهاﻧﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ :آﯾﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم او ﺷﮫﺎدت
دادهاﻧﺪ درﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﮫﺎدﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﺮار در ارﺗﺪاد و ﻣﻨﻊ زﮐﺎت از او و ﻗﻮم او
دادهاﻧﺪ ﻣﺤﻘﻖ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮد ،ﻣﺎﻟﮏ رو
ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﮐﺮده و ﮔﻔﺖ :ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻓﮑﺮی ﻧﺒﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن
ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺧﺎﻟﺪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺗﻮ او را ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﭘﻨﺪاری؟ ﺑﻌﺪ از آن او

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺳﺠﺎح و ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه
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را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ راﻧﺪ و ﮔﺮدن او و ﯾﺎران او را زد .اﺑﻮاﻟﻔﺮج در اﻏﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ
ﻣﺬاﮐﺮه و ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻟﺪ و ﻣﺎﻟﮏ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺺ آن اﯾﻦ اﺳﺖ:
اﺑﻦ اﺳﻼم ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ را ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﮐﺮد؟ ﻣﻨﻈﻮر او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﺪد و ﺗﮫﻮر
اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﮐﺴﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ را ﻣﻘﺼﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻼم اراده
ﻧﻔﯽ ﻧﺒﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ او را ﺷﺎھﺪ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
وﻗﻠـــﺖ ﺧــــﺬوا أﻣــــﻮاﻟﻜﻢ ﻏــــﲑ ﺧــــﺎﺋﻒ

وﻻ ﻧــــــﺎﻇﺮ ﻓــــــﻴﲈ ﳚــــــﻲء ﻣــــــﻦ اﻟﻐــــــﺪ

ﻓـــــﺈن ﻗـــــﺎم ﺑـــــﺎﻷﻣﺮ اﳌﺨـــــﻮف ﻗـــــﺎﺋﻢ

ﻣﻨﻌﻨـــــﺎ وﻗﻠﻨـــــﺎ :اﻟـــــﺪﻳﻦ دﻳـــــﻦ ﳏﻤـــــﺪ

)ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺘﯿﻢ :اﻣﻮال ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ و از آﻧﭽﻪ ﻓﺮدا ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﮕﺮان
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﻣﺮی ﺧﻮﻓﻨﺎک ﻗﯿﺎم ﮐﺮد ،ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :دﯾﻦ ،دﯾﻦ
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ( .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻟﮏ زﮐﺎت را ﻣﻨﻊ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :دﯾﻦ ،دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ج
اﺳﺖ ﻧﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻣﺎ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ زﮐﺎت ﻧﻤﯽدھﯿﻢ .اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻟﺪ و ﻣﺎﻟﮏ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎﻟﮏ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ
وﻟﯽ زﮐﺎت ﻧﻤﯽدھﻢ .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯽ زﮐﺎت و ﺻﻼت َ
ﺑﺎھ َﻤﻨﺪ و ھﯿﭽﮑﺪام
ﺑﺪون دﯾﮕﺮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ!! ﻣﺎﻟﮏ ﮔﻔﺖ :ﺻﺎﺣﺒﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺧﺎﻟﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﺗﻮ
او را ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮدت ﻧﻤﯽداﻧﯽ! ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا! ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪام ﺗﻮ را ﺑﮑﺸﻢ .ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺎدﻟﻪ
ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻢ ﺗﻮ را ﻣﯽﮐﺸﻢ .ﻣﺎﻟﮏ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ
دﺳﺘﻮر را داده اﺳﺖ؟ ﺧﺎﻟﺪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا! ﺗﻮ را ﻣﯽﮐﺸﻢ .ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮر داد او را
ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖ دوم را ﺑﺮ رواﯾﺖ اول ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ آن را
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ در آن ﻧﻘﺼﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ
ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮه ﺑﻦ ھﺒﯿﺮه و ﻓﺠﺄه اﻟﺴﻠﻤﯽ و اﺑﻮﺷﺠﺮه و
اﻣﺜﺎل آﻧﺎن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺧﺎﻟﺪ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ را ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻧﻈﺮش
در ﺑﺎره آﻧﺎن ﭼﯿﺴﺖ .و ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه ﮔﻨﺎھﺶ از ھﯿﭽﯿﮏ از آﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮد ،ﭘﺲ ﻗﺼﺪ
ﺧﺎﻟﺪ از ﮐﺸﺘﻦ و ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﻧﺶ ﭘﯿﺶ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﮏ در ﻣﯿﺎن
ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ از ھﯿﭽﯿﮏ از آﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﻮد!
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺎﻟﮏ و ازدواج ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ زﻧﺶ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ:

ﭘﺎﯾﺎن داﺳﺘﺎن ﺑﻪ رواﯾﺖ آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ در روزی ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ را ﮐﺸﺖ و
ھﻨﻮز ﺧﺎک ﺧﻮن او را ﺧﺸﮏ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﺑﺮﺧﻼف ﮐﻠﯿﻪ رﺳﻮم ﻋﺮب ﺑﺎ زﻧﺶ ازدواج ﮐﺮد.
آﻧﺎن ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو اﻣﺮ راﺑﻄﻪای ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ و اﯾﻦ ازدواج را ﻋﻠﺖ ﻗﺘﻞ
ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻖ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ )از ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺷﯿﻌﻪ( در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ﭼﻨﯿﻦ آورده اﺳﺖ :ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه ﻧﺰد
ﺧﺎﻟﺪ آﻣﺪ و ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮد و ھﻤﺴﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او آﻣﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﭼﻮن آن زن را
دﯾﺪ در ﺷﮕﻔﺖ ﻣﺎﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻧﮑﺸﻢ ،ﺑﻪ ﭘﺎداش ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮاھﻢ رﺳﯿﺪ،
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و آﻧﮕﺎه ﮔﺮدﻧﺶ را زد و ﺑﺎ زﻧﺶ ازدواج ﮐﺮد.
ﺧﺸﻢ اﺑﻮﻗﺘﺎده اﻧﺼﺎری:

ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎریھﺎی ﺧﺎﻟﺪ را از اﯾﻨﺠﺎ ﻗﯿﺎس ﮐﻨﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﻗﺘﺎدة اﻷﻧﺼﺎری ﭘﺲ
از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺎﻟﮏ را ﮐﺸﺖ و ﺑﺎ زﻧﺶ ازدواج ﮐﺮد ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه و او را ﺗﺮک ﮐﺮد
و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ھﯿﭽﮕﺎه در ﺗﯿﭗ ﺧﺎﻟﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد .ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ،
رواﯾﺖ ﺷﺪه ھﻤﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ و ﯾﺎراﻧﺶ را زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻟﺪ
ﮔﻔﺖ :اﺳﯿﺮان را ﮔﺮم ﺳﺎزﯾﺪ آﻧﺎن را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺧﺎﻟﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪاوﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد ﻣﻮﺟﺒﺎﺗﺶ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ رواﯾﺖ
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﻗﺘﺎده ﺧﯿﺎل ﮐﺮد اﯾﻦ ھﻢ ﯾﮑﯽ از ﺣﯿﻠﻪھﺎی ﺧﺎﻟﺪ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻧﺰد ﺧﺎﻟﺪ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﺎر ﺗﻮ ،ﺧﺎﻟﺪ او را ﺗﻮﺑﯿﺦ ﮐﺮد و اﺑﻮﻗﺘﺎده ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
داﺳﺘﺎن اﺑﻮﻗﺘﺎده و اﺑﻮﺑﮑﺮ:

دﯾﮕﺮان ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﻗﺘﺎده ﭘﺲ از ازدواج ﺧﺎﻟﺪ و ﻟﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﻓﺖ و ﻣﺘﻤﻢ
ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه ﺑﺮادر ﻣﺎﻟﮏ ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه او ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻗﺘﺎده ﮐﻪ ﺧﺸﻢ او
را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ دﯾﺪار اﺑﻮﺑﮑﺮ رﻓﺖ و داﺳﺘﺎن ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺎﻟﮏ و ازدواج ﺧﺎﻟﺪ را ﺑﺎ زﻧﺶ
ﺑﺮای او ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮد و اﻓﺰود ﮐﻪ ،دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ در ﺳﭙﺎھﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ در رأس آن ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .وﻟﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ و ﭘﯿﺮوزیھﺎﯾﺶ اﯾﻤﺎن داﺷﺖ و ﺑﻪ دﯾﺪه اﻋﺠﺎب و
ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺪان ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،ﺳﺨﻨﺎن اﺑﻮﻗﺘﺎده او را ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻧﺴﺎﺧﺖ ،ﺣﺘﯽ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در
ﺑﺎره ﺳﯿﻒ اﻹﺳﻼم ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪه ﺑﻮد ﻧﺎروا و زﺷﺖ ﺷﻤﺮد.

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺳﺠﺎح و ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه
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ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس ﺳﺨﻨﺎن اﺑﻮﻗﺘﺎده را در ﻧﺰد ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

اﺑﻮﻗﺘﺎده ﭘﯿﺶ ﻋﻤﺮ رﻓﺖ و داﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای او ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮد .ﻋﻤﺮس رأی اﺑﻮﻗﺘﺎده را
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد و در ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ او ھﻢآواز ﺷﺪ .ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ رﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر
ً
ﺧﺎﻟﺪ او را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ را ﻋﺰل ﮐﻨﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺧﺎﻟﺪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﺎر آورده ،ﺣﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺪھﺪ .و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﺎ ﺣﺎل ﻋﻤﺎﻟﺶ
را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاده ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺻﺮار ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮ،
دﺳﺖ ﺑﺮدار ،ﻓﺮض ﮐﻦ ﺧﻄﺎ ﮐﺮده ،زﺑﺎﻧﺖ را از ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎزدار .ﻋﻤﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاب ﻗﺎﻧﻊ
ﻧﺸﺪ و از ﺗﻨﻔﯿﺬ رأی ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻃﺎﻗﺘﺶ ﻃﺎق ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ
ﯾﺎ ﻋﻤﺮ! در ﻏﻼف ﻧﻤﯽﻧﮫﻢ ﺷﻤﺸﯿﺮی را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ روی ﮐﺎﻓﺮان آھﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺸﻢ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﻟﺪ:

وﻟﯽ ﻋﻤﺮ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ زﺷﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد
را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ و وﺟﺪاﻧﺶ آرام ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺧﺎﻟﺪ را ﻓﺎرغ اﻟﺒﺎل ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﺸﺪه! ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﻪ او ﺗﺬﮐﺮ دھﺪ ﮐﻪ او ﺑﺮ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺗﻌﺪی ﮐﺮده ،دور از اﻧﺼﺎف ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﮐﺎرش ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻢ ﻋﻤﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻧﮑﺮد و ﺧﺎﻟﺪ را اﺣﻀﺎر ﮐﺮد ﺗﺎ از ﮐﺮدۀ او ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺧﺎﻟﺪ را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺣﻀﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﺧﺎﻟﺪ از ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ ،وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﺮق در ﺳﺎز و ﺑﺮگ
ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮد ﺟﺎﻣﻪای ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آھﻦ ﺑﺮق ﻣﯽزد و ﭼﻨﺪ ﺗﯿﺮ در ﻻی ﻋﻤﺎﻣﻪاش
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺮ او را دﯾﺪ ﭘﺎ ﺷﺪ و ﺗﯿﺮھﺎ را از ﻻی ﻋﻤﺎﻣﻪاش درآورد و ﺑﻪ
دور اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﮐﺸﺘﯽ و زﻧﺶ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮدی! ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا! ﺗﻮ را
ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺧﺎﻟﺪ ﺧﻮدداری ﮐﺮد و ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ و ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ رأی اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ
در ﺑﺎرهاش ﻏﯿﺮ از رأی ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ رﻓﺖ و داﺳﺘﺎن ﻣﺎﻟﮏ و ﮐﻤﮏ او ﺑﻪ ﺳﺠﺎح
و ﺗﺮدﯾﺪش را در اﺳﻼمآوردن ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮده و ﻣﻌﺎذﯾﺮی ﺑﺮای ﻗﺘﻞ او ذﮐﺮ ﮐﺮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ او را
ﻣﻌﺬور داﻧﺴﺖ و از آﻧﭽﻪ در ﺣﺮب از او ﺳﺮ زده ﺑﻮد ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ازدواج او را ﺑﺎ زن
ً
ﻣﺎﻟﮏ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺧﻮن ﺷﻮھﺮش ﺧﺸﮏ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺳﺨﺖ ﺗﻘﺒﯿﺢ ﮐﺮد .اﺻﻼ ﻋﺮب در
اﺛﻨﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﻪ زن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺑﺎ زﻧﺎن را در اﺛﻨﺎی ﺟﻨﮓ ﻋﺎر ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺧﺎﻟﺪ از
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ﻧﺰد ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯿﺶ را ﺑﺮ ﺳﭙﺎه ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮد و آﻣﺎده ﺑﺎزﮔﺸﺖ
و رھﺒﺮی آﻧﺎن در ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺑﻮد .از ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ﮐﻪ ھﻨﻮز در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ
او ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺸﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻦ ای اﺑﻦ ام ﺳﻠﻤﻪ! اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﻣﯽﮔﻔﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻧﮕﺎھﺶ ﺗﻤﺴﺨﺮآﻣﯿﺰ ﺑﻮد و در ﺻﺪاﯾﺶ ﻃﻨﯿﻦﻓﯿﺮوزی ،ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺣﺎل ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﺳﻨﮓھﺎﯾﺖ را ﺟﻤﻊ ﮐﻦ و دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻦ .ﻋﻤﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ
ً
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻋﺬر او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و او را ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻓﻌﻼ از او دﺳﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ،آن روز ﺑﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﺑﯿﻦ ﻋﻤﺮ و ﺧﺎﻟﺪ ﺳﭙﺮی ﺷﺪ) .(١

 -١داﺳﺘﺎن ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﻟﻒ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ،در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﺧﻼﺻﻪ
و ﺻﺤﯿﺤﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از دادن زﮐﺎت اﺑﺎ ﻣﯽورزﯾﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از
ﺳﺠﺎح ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ زﮐﺎت ﻧﻤﯽداد .و داﺳﺘﺎن وی را ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ- ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﻟﻒ ھﻢ اﺷﺎره ﮐﺮده -ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮐﺜﺮ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﻃﻌﻦ و
اﺗﮫﺎم ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪس وارد ﻣﯽﮔﺮدد درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن اﮐﺜﺮ آنھﺎ از ﻃﺮﯾﻖ واﻗﺪی )ﻣﻨﮑﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ و
دروﻏﮕﻮ( ،و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ﺿﻌﯿﻒ و دروﻏﮕﻮ ،رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و اﯾﻨﮏ ﭼﻨﺪ رواﯾﺖ در اﯾﻨﻤﻮرد از ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ:

رواﯾﺖ ﻃﺒﺮی :ﺧﺎﻟﺪ آنھﺎ را در ﺷﺒﯽ ﺳﺮد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد و ﮐﺴﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ،آنھﺎ
زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎی ھﻮا اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎدی دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﻧﺪا دھﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ:
»ادﻓﺌﻮا أﺳﺮاﮐﻢ= اﺳﯿﺮاﻧﺘﺎن را ﮔﺮم ﮐﻨﯿﺪ« و)ادﻓﺌﻮا( در زﺑﺎن ﮐﻨﺎﻧﻪ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻗﺘﻞ ﺑﻮد .ﮔﺮوھﯽ ﮔﻤﺎن
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﺪف ﺧﺎﻟﺪ ﮐﺸﺘﻦ اﺳﯿﺮان اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺿﺮار ﺑﻦ ازور ،ﻣﺎﻟﻚ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .و ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ
ام ﺗﯿﻢ ،دﺧﺘﺮ ﻣﻨﮫﺎل ازدواج ﻧﻤﻮد و ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﻋﺪهاش ﺗﻤﺎم ﺷﻮد] .ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻄﺒﺮی )[(٥٠٢/٢
ً
اﻣﺎ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ :اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﺎن رواﯾﺖ ﻃﺒﺮی را آورده اﺳﺖ و در آﺧﺮش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و
وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻋﺪهاش ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﺎ وی ﻋﺮوﺳﯽ ﻧﻤﻮد .و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ،ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه را
ﺧﻮاﺳﺖ و او را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮوی از ﺳﺠﺎح و ﻧﺪادن زﮐﺎت ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ
زﮐﺎت در ﮐﻨﺎر ﻧﻤﺎز ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﺎﻟﮏ ﮔﻔﺖ :ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻤﺎ )ﻣﺤﻤﺪ( ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﺧﺎﻟﺪ
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ او ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ؟ ای ﺿﺮار ،ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﺰن ﭘﺲ ﮔﺮدﻧﺶ زده ﺷﺪ.
]اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ ).[(٣٢٦/٦
اﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ای دﺷﻤﻦ ﺧﺪا! ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﮐﺸﺘﯽ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮ
ھﻤﺴﺮش ﺷﺒﯿﺨﻮن زدی .ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﺳﻨﮕﺴﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻢ« .اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﻃﺒﺮی در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﯿﺎن رازی آورده اﺳﺖ] .ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻄﺒﺮی
) .[(٥٠٤/٥و ﺳﻨﺪ آن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻘﻮب ﺳﺪوﺳﯽ در ﺑﺎره ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﯿﺎن رازی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺜﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﮐﯿﺮ« ـ رواﯾﺎت ﻣﻨﮑﺮ او زﯾﺎد ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺣﺎدﯾﺚ او ﻣﺤﻞ اﺷﮑﺎل
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اﺻﺮار اﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎبس ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﺪ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮ ﻗﺒﻠﯿﺶ در ﻣﻮرد ﺧﺎﻟﺪ و
ﻋﺰل او:

ﻋﻤﺮ از رأی ﺧﻮد در ﺑﺎره ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺸﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﻋﻤﺮ
ﺑﯿﻌﺖ ﺷﺪ ،اول ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮد ﺧﺒﺮ وﻓﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮس را ﺑﻪ ﺷﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﺎ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺧﺒﺮ وﻓﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﻣﯽﺑﺮد ﻓﺮﻣﺎن ﻋﺰل ﺧﺎﻟﺪ را از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺧﺎﻟﺪ ﭘﺲ
از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻋﻤﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرش ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد ،ﺟﻮاب ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد :ﺗﻮ را
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮدﯾﺪی در اﻋﻤﺎﻟﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ﻋﺰل ﻧﮑﺮدم ،وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﺮدم
ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺗﻮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﺗﻮ ھﻢ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﻣﺮدم ﺷﻮی و اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎارزﺷﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮐﺜﺮ ﻣﺆرﺧﯿﻦ را ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ از ﮐﺎری ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ ﻣﺎﻟﮏ و
ازدواج ﺑﺎ زﻧﺶ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮد و اﯾﻦ رأی در ﻋﺰل ﺧﺎﻟﺪ ﭘﺲ از ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪ.
ﻣﺘﻤﻢ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی وی ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﺑﺮادرش:

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺘﻤﻢ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه از ﮐﺎرھﺎی اﺑﻮﻗﺘﺎده ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ
ﻧﺒﻮد .از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی ﻣﺎﻟﮏ و ﯾﺎراﻧﺶ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮد ،در ﺑﺎره اﺳﺮای آﻧﺎن ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﯿﺮان آﻧﺎن را آزاد ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﻤﻢ دﯾﺮزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺟﻨﮓھﺎی ﯾﻤﺎﻣﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﻋﻤﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا ﻋﻤﺮس
در رأی ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ اﺻﺮار ورزﯾﺪ .ﻣﺘﻤﻢ در ﻣﺮگ ﺑﺮادرش ﻣﺮﺛﯿﻪھﺎی ﺳﻮزﻧﺎﮐﯽ
ﺳﺮود ﮐﻪ ھﻨﻮز از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺛﯽ ﺷﻌﺮ ﻋﺮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﻋﻠﺖ ارﺗﺒﺎط و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﻤﻢ
ِ
و ﻋﻤﺮ را ﭼﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ در ﺻﺒﺢ ﯾﮑﯽ از روزھﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﭘﺲ از
ھﺴﺘﻨﺪ ـ ﻧﺴﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻟﻴﺲ ﺑﺜﻘﺔ« ،راوی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ردئ اﳊﺪﻳﺚ

وردئ اﳌﺬﻫﺐ ﻏﲑ ﺛﻘﺔ« .اﺣﺎدﯾﺚ او ﻧﺎ ﮐﺎره ھﺴﺘﻨﺪ«] .ﺗﮫﺬﯾﺐ ج  ٣٥ص  ١٠٢رﻗﻢ ) .[(١٦٧و

اﺑﻮزرﻋﻪ رازی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺟﺰره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺣﻤﯿﺪ را در ھﻤﻪ اﺣﺎدﯾﺜﺶ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،در ﻣﻮرد ﺧﺪا ﺟﺴﻮرﺗﺮ از او ﻧﺪﯾﺪم .و اﺑﻦ ﺧﺮاش
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﺪا ﮐﻪ دروغ ﻣﯽﮔﻔﺖ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در
ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻧﯿﺰ او را ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ] .ﺗﻘﺮﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ ج ٢ص  ٤٩رﻗﻢ ) .[(٥٨٥٢ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ،
رواﯾﺖ ﻃﺒﺮی از ﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺪ ﺿﻌﯿﻒ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ رواﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر از ﻟﺤﺎظ ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻃﻞ
اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﮐﺘﺎب ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪی ،ص ۳۹۹ﺑﻪ ﺑﻌﺪ]ُ .ﻣﺼﺤﺢ[

١٥٨

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

اﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎزش ﺑﻪ ﻣﺮد ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪ ﮐﻮر ﺧﻤﯿﺪهﻗﺎﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﺎﯾﯽ در دﺳﺖ داﺷﺖ ﺑﺮﺧﻮرد
ﮐﺮد ،از او ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﯿﺴﺖ و ﭼﻮن داﻧﺴﺖ ﻣﺘﻤﻢ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه اﺳﺖ ،از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻗﺼﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﺑﺎره ﻣﺮگ ﺑﺮادرش ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻗﺼﺎﯾﺪش را ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
دو ﺷﻌﺮ رﺳﯿﺪ:
ﹺ
ﻣـــﻦ اﻟــــﺪﹼ ﹾﻫ ﹺﺮ ﺣﺘــــﻰ ﻗﻴـ ﹶ
ـــﻞ ﻟــــﻦ ﹶﻳﺘ ﹶﹶﺼــــﺪﹼ ﻋﺎ
ﻳﻤـــــــ ﹶﺔ ﹺﺣ ﹾﻘ ﹶﺒـــــــ ﹰﺔ
ﺎﲏ ﹶﺟﺬ ﹶ
ﹶو ﹸﻛﻨﹼـــــــﺎ ﹶﻛﻨﹶـــــــﺪﹾ ﹶﻣ ﹶ
ــــﺖ ﻟﻴﻠـــــ ﹰﺔ ﹶﻣ ﹶﻌـــــﺎ
ــــــــﺄﲏ وﻣﺎﻟﹺﻜـــــــــ ﹰﺎ
ﹶﻔﺮ ﹾﻗﻨـــــــــﺎ ﻛـ
ﻟﻄـــــﻮل اﺟـــــﺘﲈعﹴ ،ﱂ ﻧﹶﺒﹺـ ﹾ
ــــــــﲈ ﺗ ﹼ
ﹶﻓ ﹶﻠـ ﹼ
ﹼ

)ﻣﺪتھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﯾﺎر و ﻧﺪﯾﻢ ﺟﺬﯾﻤﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ھﺮﮔﺰ از ھﻢ ﺟﺪا
ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﻣﺎﻟﮏ از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ روزﮔﺎری ﺑﺎھﻢ
ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ اﯾﻦ زﻣﺎن ﮔﻮﯾﯽ ﺣﺘﯽ ﺷﺒﯽ ﺑﺎھﻢ ﻧﺒﻮدهاﯾﻢ( .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﺳﺖ .دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮب ﺷﻌﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ و ﺑﺮادرم زﯾﺪ را ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﻌﺎری
رﺛﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ .زﯾﺪ ﺑﺮادر ﻋﻤﺮ در ﺟﻨﮓ ﯾﻤﺎﻣﻪ در زﯾﺮ ﻟﻮای ﺧﺎﻟﺪ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪ .ﻋﻤﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﺨﻦ ﻣﺘﻤﻢ ﮔﻔﺖ :ھﯿﭽﮑﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻤﻢ ﻣﺮا در ﻣﺮگ ﺑﺮادرم دﻟﺪاری ﻧﺪاده اﺳﺖ.
اﺧﺘﻼف اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮب در ﮐﺎر ﺧﺎﻟﺪ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن ﺑﻮد:

اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب در ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﺪی .ھﺮدو
ﺑﯽﺷﮏ ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،آﯾﺎ اﺧﺘﻼف آﻧﺎن ﺑﻪ اﺧﺘﻼف در
ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺎر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺖ ،آﯾﺎ اﺧﺘﻼف در ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎس از ﺣﯿﺎت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﭘﯿﺮوی ﺷﻮد ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎس ﺟﻨﮓھﺎی رده و
ﺷﻮرشھﺎی آن در ﻧﻘﺎط ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه؟!
رأی اﺑﻮﺑﮑﺮس و دﻟﯿﻞ او در اﯾﻦ ﻣﻮرد:

اﻣﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﻼم را ﻣﮫﻤﺘﺮ از آن ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع اﻣﻮر ارزﺷﯽ ﻗﺎﯾﻞ
ﺷﻮد .ﻗﺘﻞ ﻣﺮدی ﯾﺎ ﻃﺎﺋﻔﻪای ﭼﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻮء ﺗﻌﺒﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﺪون ﺧﻄﺎ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی دارد در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﻄﺮ دوﻟﺖ اﺳﻼم را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ،اﻧﻘﻼب در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه زﺑﺎﻧﻪ ﮐﺸﯿﺪه،
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﺳﺖ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی دﻓﻊ اﯾﻦ ﺑﻼ و ﺧﻄﺮ اﺳﺖ! ازدواج
ﺑﺎ زﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف رﺳﻮم ﻋﺮب و ﺗﺼﺮف او ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺪه از ﻓﺎﺗﺤﯽ ﮐﻪ در راه ﺣﻖ ﺟﮫﺎد
ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﻘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎرﯾﻪھﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻠﮑﯿﺖ او ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ زﯾﺎد ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ!!
اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻧﻈﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم ﺷﻤﺮده ﺷﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻮاﺑﻎ و ﻣﺮدان ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺳﺠﺎح و ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه
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ً
ﺧﺎﻟﺪ را ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدد ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺿﺮر و ﺧﻄﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪس اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻨﺪ و روزی ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ او را اﺣﻀﺎر و ﺗﻮﺑﯿﺦ ﮐﺮد،
از ھﺮ روز دﯾﮕﺮی ﺑﻪ او ﻣﺤﺘﺎجﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .زﯾﺮا ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ در ﯾﻤﺎﻣﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻄﺎح ﺑﺎ ﭼﮫﻞ
ھﺰار ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ،اﺳﻼم را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻧﻘﻼب و ﻃﻐﯿﺎن او ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم
ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﮫﻞ از ﺳﺮداران ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد و
ھﻤﻪ اﻣﯿﺪھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ او ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد .آﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﻣﺎﻟﮏ،
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺰل ﺷﻮد و ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺣﻤﻠﻪ و ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد و دﯾﻦ ﺧﺪا ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض واﻗﻊ ﺷﻮد!! ﺧﺎﻟﺪ آﯾﺖ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺷﻤﺸﯿﺮ او ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺧﺪاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺣﻀﺎرش ﺑﻪ ﺗﻮﺑﯿﺨﯽ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﺮد و در ھﻤﺎن
وﻗﺖ دﺳﺘﻮر داد ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺑﺮود.
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ:

ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ در ﺑﺎره آن
اﺧﺘﻼف اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ دﺳﺘﻮر داد ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺑﺮود ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺳﺮدار اﺳﻼم ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﺎ اھﻞ
ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻃﺮﻓﺪاران رأی ﻋﻤﺮ درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺮد ﻣﺸﮑﻼت و ﮐﺎرھﺎی ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺎ
ﺻﺪور اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ او را ﺑﻪ ﮐﺎم دوزخ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﯾﺎ اﯾﻦ دوزخ او را ﺑﻪ ﮐﺎم ﺧﻮد ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ ،ﯾﺎ ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﮔﻨﺎھﺎن او را زدوده ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ
ﻓﺘﺢ و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺎزﺧﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ و ﺗﺮس ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ داد و ﮐﺎری ﮐﻪ در
ﺑﻄﺎح اﻧﺠﺎم داد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮی ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺧﺎﻟﺪ ﯾﻤﺎﻣﻪ را ﻧﯿﺰ
ﻓﺘﺢ ﮐﺮد اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﺠﺎﻋﻪ ازدواج ﮐﺮد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﻣﺎﻟﮏ ازدواج ﻧﻤﻮد ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺧﻮن اﺗﺒﺎع ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ھﻨﻮز ﺧﺸﮏ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
اﻣﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻧﯿﻔﺰود و ﺧﺎﻟﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺷﻨﯿﺪن آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮑﺮد و
ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﻈﺮش در ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ آﺗﺶ
ﻏﻀﺐ اﻣﺜﺎل اﺑﻮﻗﺘﺎده را ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎزد .اﮔﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻦ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
و ﻣﺆرﺧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺧﺎﻟﺪ را ﻟﮑﻪدار ﮐﻨﻨﺪ از ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ او را ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﻌﺎذﯾﺮی ﺑﺮای او ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎﻟﮏ
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ﮐﯿﺴﺖ ،ﻟﯿﻠﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ ،دﺧﺘﺮ ﻣﺠﺎﻋﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪھﺎ و ھﺰاران ﺳﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺧﺎﻟﺪ و ﺑﻪ اﻣﺮ او در راه اﺳﻼم از ﺑﺪن ﺟﺪا ﺷﺪ ﭼﻪ ارزﺷﯽ دارﻧﺪ! اﯾﻦ ﺻﺪھﺎ و ھﺰاران ﺳﺮ
اﻓﺘﺨﺎر ﺧﺎﻟﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺳﯿﻒ اﻟﻠﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻟﺤﻈﻪای دﭼﺎر ﺳﺘﻢ
ﺷﺪ ،ﺳﺎلھﺎی ﻣﺘﻤﺎدی اﯾﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻓﯿﺮوزی و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﺑﺎر آورد .ﺧﺎﻟﺪ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﻄﺎح
ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ دﺳﺘﻮر داد ﺑﺮای ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺑﺮود ،ﺑﻪ
ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از رده و آﺛﺎر آن ﺑﺎزرﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،در آﻧﺠﺎ در رأس ﺳﭙﺎھﺶ ﺑﻮد،
اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻤﮑﯽ را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای ﻣﻌﺎوﻧﺖ او ﺗﺠﮫﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺲ از وﺻﻮل
ﮐﻤﮏ در رأس ھﻤﻪ ﻗﺸﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﭘﺲ آﻧﮕﺎه ﻗﺼﺪ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ و ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪﻋﯿﺎن
ﻧﺒﻮت ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه را ﮐﺮد .ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ
ﺧﺪا و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﯾﺎریدھﻨﺪه اوﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﯾﺎری ﮐﻨﺪ ھﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺮه ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ:
ﺟﻨﮓ ﯾﻤﺎﻣﻪ
ﺳﭙﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد

ﺧﺎﻟﺪس از ﺑﻄﺎح در رأس ﻗﺸﻮن ﺧﻮد و ﺳﭙﺎھﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد
ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺒﻮت را ﺑﺪان از ﭘﺎی
درآورد.
اﯾﻦ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﺪرت و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻓﺮاد
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺳﭙﺎه ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﮑﯽ ھﻢ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر اﺻﺤﺎب رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﻨﮓھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺷﺪت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ و اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ در رأس اﻧﺼﺎر و
اﺑﻮ ﺣﺬﯾﻔﻪ و زﯾﺪ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب در رأس ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ھﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ
آن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻮد .آﯾﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮد در ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﮐﻤﮏ ﺑﺮای ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺨﻞ ﺑﻮرزد!! او
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﮫﻞ ھﺰار ﻧﻔﺮ آﻣﺎده ﺑﻪ ﺟﻨﮓ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺒﻮت اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ و ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﻣﺮگ را در راه او اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺧﺎﻟﺪ آﻧﺎن را در راه
ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ رھﺒﺮی ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺧﻮض در ﻣﻌﺎرک ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ آﻧﺎن را
ﺗﺼﺪی ﻧﮑﻨﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اھﻞ رده دﭼﺎر ﺗﺒﺎھﯽ ﻣﯽﺷﻮد .و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ
ﺣﺼﺎﻓﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ و دوراﻧﺪﯾﺸﯽ و اﯾﻤﺎن ﮐﻪ داﺷﺖ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد اﺳﻼم دﭼﺎر ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺷﻮد .در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ﮐﻤﮑﯽ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ُﺣﻔﺎظ و ﻗﺮاء ﻗﺮآن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ
ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺟﻨﮕﺎوران ﺑﺪر را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﯽﻓﺮﺳﺘﻢ .آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﺎل
ﺧﻮد واﻣﯽﮔﺬارم ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
وﺳﯿﻠﻪ آﻧﺎن و ﻧﯿﮏﻣﺮدان از اﺳﻼم دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﺎن ﻧﺼﺮت دھﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﮐﺮد و ﺟﻨﮕﺎوران ﺑﺪر و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺟﻨﮓھﺎ و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖھﺎی ﺣﺴﺎس در ﻋﮫﺪ رﺳﻮل دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،زﯾﺮا ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﺎر
ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺳﺨﺖ ﻗﻮی ﺷﺪه و ھﺮ ﻓﺪاﮐﺎری در راه ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ او دﻓﺎع از دﯾﻦ ﺧﺪاﺳﺖ و ھﺮ
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ﺳﺴﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او آﺗﺶ اﻧﻘﻼب را در ﺑﻼد ﻋﺮب روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
وﺧﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻟﺤﻖ ﭘﯿﺮوزیھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از واﻗﻌﻪ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ و ﺟﻨﮓ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آن ﭼﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﻘﯿﺮی ﺑﻮد .ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ و آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ روز ﺑﻌﺪ از
ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﻨﺪ ،ھﯿﭽﮑﺪام ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺒﻮت ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ از دادن زﮐﺎت ﻣﻌﺎف ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺪی ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ در ﻣﻨﺼﺮفﮐﺮدن
ﻗﺒﺎﯾﻞ از ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻃﻠﯿﺤﻪ اﺳﺪی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ .ام زﻣﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از اﺟﺘﻤﺎع اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ.
ﺑﻨﻮﺗﻤﯿﻢ ﺑﺎھﻢ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﺰم ﻣﺎﻟﮏ اﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه اراده ﺳﺠﺎح را ﺳﺴﺖ ﮐﺮده ﺑﯿﻦ
ﺧﺎﻟﺪ و او ﺟﻨﮕﯽ روی ﻧﺪاد .وﻟﯽ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ و آنھﺎ ﮐﻪ در ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺑﻪ دور او ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻨﮑﺮ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺮﯾﺶ در ﻧﺒﻮت ﺣﻘﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو:

ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺒﯽ و رﺳﻮل ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﻧﺒﯽ و رﺳﻮل داﺷﺖ ،ﻗﺪرت
و ﻋﻈﻤﺖ آﻧﺎن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪرت و ﺷﻮﮐﺖ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻮد ،دﻻوران و ﺟﻨﮕﺎوران ﺳﭙﺎه آﻧﺎن ﭼﻨﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ دﻻوران ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﺧﺘﻼف ،ﺑﺎزوی آﻧﺎن را
ﺳﺴﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﻣﺒﺎرزه ﻋﺰم آﻧﺎن را ﺿﻌﯿﻒ ﻧﻤﯽﺳﺎﺧﺖ ،در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اھﻞ ﯾﻤﻦ
اﺧﺘﻼف ﻋﻘﯿﺪه و ﺟﻨﺲ ﻧﺒﻮد .ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اوﺻﺎﻓﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺐ
ﻗﺪرت و ﺳﻄﻮت ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ
ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻄﻒ ﺗﻮﺟﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻨﮕﺎوران ﯾﻤﺎﻣﻪ ﻧﺒﻮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺣﯿﻦ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﯿﭗھﺎی ﯾﺎزدهﮔﺎﻧﻪ ﺟﻨﮓھﺎی رده ﺑﺮای ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ اﯾﻦ ھﻤﻪ ارزش ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮد و ﺑﻨﯽ
ﺣﻨﯿﻔﻪ را ﻧﯿﺰ آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآورد .ﻟﺬا ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﮫﻞ را ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺳﭙﺲ ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻨﻪ را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ او رواﻧﻪ ﮐﺮد .ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﯾﻤﺎﻣﻪ رﻓﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻣﺪن ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﻧﺸﺪ ،ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﭘﯿﺸﺪﺳﺘﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ
ً
اﻓﺘﺨﺎر ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ او ﻣﻨﺤﺼﺮا از آن ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ اﺑﻮﺟﻬﻞ از ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرد:

ﻋﮑﺮﻣﻪ ﭘﮫﻠﻮان آزﻣﻮده و ﺳﻮارﮐﺎر ﮐﺮاری ﺑﻮد ،در ﺳﭙﺎه او دﻻوراﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪتھﺎ
در ﺟﻨﮓھﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ و ﮐﺎرﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻋﮑﺮﻣﻪ و ﺳﭙﺎھﺶ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﮑﻨﺪ ،ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ آﻧﺎن را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ :ﺟﻨﮓ ﯾﻤﺎﻣﻪ
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دردﻧﺎک ﺷﮑﺴﺖ در راه ﺑﻪ ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ رﺳﯿﺪ و از اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ .ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺟﺮﯾﺎن
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﺰارش داد .اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ او ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻮﺷﺖ :ای ﭘﺴﺮ ﻣﺎدر ﻋﮑﺮﻣﻪ! ﻧﺒﯿﻨﻤﺖ و ﻣﺮا ﻧﺒﯿﻨﯽ .ﺑﺮﻧﮕﺮدی ﮐﻪ ﻣﺮدم را ھﻢ دﭼﺎر
رﺧﻮت و ﺳﺴﺘﯽ ﮐﻨﯽ .ﺑﺮو ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﺬﯾﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺠﻪ و ﺑﺎ اھﻞ ﻋﻤﺎن و ﻣﮫﺮه ﺑﺠﻨﮓ،
ﺳﭙﺲ ﺗﻮ و ﺳﭙﺎھﺖ ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺑﺮاﺋﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮﺑﻦ اﺑﯽ اﻣﯿﻪ در ﯾﻤﻦ و
ﺣﻀﺮﻣﻮت ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﯾﺪ.
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻏﻀﺐ و ﺧﺸﻢ اﺑﻮﺑﮑﺮ را در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﻢ .زﯾﺮا در
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﮑﺮﻣﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﻮﺑﯿﺦ و ﻣﻼﻣﺖ اﺳﺖ ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﭘﺴﺮ ﻣﺎدر ﻋﮑﺮﻣﻪ!
ﮐﺎر ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺖ:

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ؟! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺆرﺧﺎن ﻋﺮب ﻣﺮد
ﮐﻮﺗﺎهﻗﺪ زردرﻧﮓ زﺷﺘﺮوﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻇﺎھﺮش ارزش و اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﯽﮐﺮد .و ﺑﺎ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﺮای اﺳﻼمآوردن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺤﻤﺪ ج
ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل رﻓﺖ ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪ او را ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺮای
دﯾﺪار رﺳﻮل ﻧﺒﺮدﻧﺪ و او را در ﻧﺰد ﺷﺘﺮان ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮم اﺳﻼم
آورد و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻓﺮد آﻧﺎن ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﭼﻮن ﻗﻮم از ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدﻧﺪ ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﻪ او ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎن ﭼﯿﺰی ﻋﻄﺎ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻓﺮﻣﻮد:
وﻟﯽ او ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺷﺘﺮ ﯾﺎراﻧﺶ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﺶ ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ!
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ اﺑﺘﺪا ﺟﺰ ﻋﺪه ﻣﻌﺪودی او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
)ﻧﻬﺎر اﻟﺮﺟﺎل( و ﺣﯿﻠﻪاش:

آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺰاران و دهھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ را ﻇﺮف دو ﺳﺎل در اﻃﺮاف او ﺟﻤﻊ
ﮐﺮد؟ ھﺮﮔﺰ! اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺮدم از ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ و دﯾﮕﺮان ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻌﺒﺪه و ﺣﯿﻠﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .از
اھﻞ اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﮫﺎر اﻟﺮﺟﺎل« ﯾﺎ اﻟﺮﺟﺎل ﺑﻦ ﻋﻨﻔﻮه .اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
رﻓﺖ ﭘﯿﺶ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻗﺮآن را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﻨﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺮد
زﯾﺮک و ھﻮﺷﯿﺎری ﺑﻮد .رﺳﻮل ﺧﺪا او را ﺑﺮای آﻣﻮزش دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد اھﻞ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺗﺎ
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و اراده ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﺪﻋﯽ دروﻏﯿﻦ ﻧﺒﻮت ﺑﺸﻮرد.
اﻣﺎ »ﻧﮫﺎرا« ﻓﺘﻨﻪاش از ﻓﺘﻨﻪ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮد .ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪ ﻣﺮدم از ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺒﻮت او ﻗﺮار ﮐﺮد و ﺷﮫﺎدت داد
ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺴﻠﯿﻤﻪ در ﻧﺒﻮت ﺷﺮﯾﮏ اوﺳﺖ .اھﻞ ﯾﻤﺎﻣﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻪ
اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ! ﺷﺎھﺪی از ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﮔﻮاھﯽ
داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺎھﺪ ﻣﺮد ﻓﻘﯿﻪ و ﻋﺎﻟﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻗﺮآن و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺷﺮع اﺳﻼم ﯾﺎد ﻣﯽدھﺪ ،او ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﭘﺲ
ھﯿﭽﮑﺲ در ﺻﺤﺖ ﻧﺒﻮت او ﺷﮏ ﻧﮑﺮد .از اﯾﻦ رو ﻣﺮدم دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ روی آورده و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان رﺳﻮل ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر دﻧﯿﺎ ﺑﻪ او روی آورد و ھﺮﭼﻪ
دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در دﺳﺘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﺘﻤﺎدش ﺑﻪ »ﻧﮫﺎرا« ﺑﻮد و
ھﺮ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻧﮫﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .ﻧﮫﺎر در ﭘﺮﺗﻮ
اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ از ﻧﻌﻤﺖھﺎی دﻧﯿﺎ ﺣﻆ واﻓﺮ ﻣﯽﺑﺮد و از ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ
آﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫﺮه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ھﺮﮔﺎه ﻓﻘﮫﺎ و ﻋﻠﻤﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎل دﻧﯿﺎ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن دﻧﯿﺎ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ
را ﺧﻮار و ﺿﻌﯿﻒ ﺳﺎزﻧﺪ ،وای ﺑﺮ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و ﻓﻘﻪ ،وای ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ!!
در ﺑﺮاﺑﺮ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺠﺰات ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ وﺣﯽای ﮐﻪ
ﺑﻪ زﻋﻢ او ﺑﻪ او ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﺎﻃﻞ و ﭘﻮچ و ﺑﯽارزش اﺳﺖ
ﺑﺪاﻧﭙﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ از ﺛﺒﺖ آنھﺎ ﺷﺮم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺎر ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﺎﺑﻌﺖ ﻣﺮدم از او در
اﺳﺘﺤﮑﺎم اﻣﺮش ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﮑﺮﻣﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ او را از ﭘﺎی درآورد و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و
ﺧﺎﺋﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﺮح دھﯿﻢ.
ﻃﻠﯿﺤﻪ اﻟﻨﻤﺮی و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺮوی از ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ:

ﺳﺆال ﻧﮑﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻘﻼی ﻗﻮم از ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺼﺐ و
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ را ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل و ﺣﺮﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ .ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻃﻠﯿﺤﻪ اﻟﻨﻤﺮی ﺑﻪ
ﯾﻤﺎﻣﻪ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻪ! ﺑﮕﻮ رﺳﻮل ﺧﺪا .ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻤﺶ!
وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ آﻣﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﮐﯽ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا .ﭘﺮﺳﯿﺪ :در ﻧﻮر ﯾﺎ در
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ﺗﺎرﯾﮑﯽ؟ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺗﺎرﯾﮑﯽ .ﻃﻠﯿﺤﻪ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ
دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺬاب رﺑﯿﻌﻪ در ﻧﺰد ﻣﺎ از ﺻﺎدق ﻣﻀﺮ
دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻃﻠﯿﺤﻪ از ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد و در ﺟﻨﮓھﺎ ﺑﺎ او
ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺖ و ﺑﺎ او ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد وﺿﻊ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ و ﺟﺮﯾﺎن ﺷﮑﺴﺖ و ﻓﺮار ﻋﮑﺮﻣﻪ از ﺑﺮاﺑﺮ او ،در ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن
ﻋﺮب ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ او ﺑﺠﻨﮕﺪ ﺟﺰ ﻧﺎﺑﻐﮥ ﺟﻨﮓ ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺟﺎی
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺳﭙﺎه او را ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﮑﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ
ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻨﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮ در ھﻤﺎن ﺟﺎ ﮐﻪ ھﺴﺘﯽ ﺑﻤﺎن ﺗﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ،ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺎ او را در ﺟﻨﮓ ﻗﻀﺎﻋﻪ
در ﺷﻤﺎل ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﯾﺎری ﮐﻨﺪ.
ﺧﺎﻟﺪس ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻤﺎﻣﻪ ﻣﯽرود:

در اﺛﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻤﺎﻣﻪ ﻣﯽرﻓﺖ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ و او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺆرﺧﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﮑﺮﻣﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اﻓﺘﺨﺎر ﭘﯿﺮوزی را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ،
ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﭼﺎر ھﻤﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﭙﺎھﯽ از
ﯾﻤﺎﻣﻪ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﺎ ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و او ھﻢ از ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ او ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮدد .ھﺮﮐﺪام از اﯾﻦ رواﯾﺎت درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ
اﺳﺖ ،ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ در ھﻤﺎن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﺳﯿﺪ،
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ از ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ او را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺪون
ﺑﺮﺧﻮرد او ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻮد ﭼﻪ اﮔﺮ ﺑﺮﺧﻮردی روی ﻣﯽداد و دﺷﻤﻦ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﺪ اﯾﻦ
ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻪای از ﺳﭙﺎه ﻣﺠﺎﻋﻪ ﺑﻦ ﻣﺮاره:

ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺸﺮوی آﻧﺎن ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻣﺠﺎﻋﻪ ﺑﻦ ﻣﺮاره در رأس دﺳﺘﻪای ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎ ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽ ﻋﺎﻣﺮ و ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺟﻨﮓ
ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺷﺘﻐﺎل دارد از دﺳﺖدادن ﻣﺠﺎﻋﻪ ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﺠﺎﻋﻪ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﻪ ﯾﻤﺎﻣﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ

١٦٦

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞ و ﻣﺸﻘﺖ ﻓﺮاوان ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺎه ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ
آﻧﺎن رﺳﯿﺪ و از ﺧﻮاب ﭘﺮﯾﺪﻧﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ از ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪاﻧﺪ ،ﺧﯿﺎل ﮐﺮد ﺑﺮای ﺟﻨﮓ
ﺑﺎ او ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،دﺳﺘﻮر داد ھﻤﻪ را ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ادﻋﺎی آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺧﻮﻧﺒﮫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ ﺳﻮدی ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ .از ﻋﻘﯿﺪه آﻧﺎن در ﺑﺎره اﺳﻼم ﺳﺆال ﮐﺮد ،ﺟﻮاب
آﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد :ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ از ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی و از ﻣﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی .ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺳﺎرﯾﻪ ﺑﻦ
ﻋﺎﻣﺮ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﺑﻮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮد ،اﮔﺮ ﻓﺮدا
ﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﺷﺮ اﯾﻦ ﻗﺮﯾﻪ را ﻣﯽﺧﻮاھﯽ اﯾﻦ ﻣﺮد را ﻧﮑﺶ و ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻋﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺠﺎﻋﻪ
را ﻧﮑﺸﺖ و او را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوﮔﺎن ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﺎھﺪاﺷﺖ .زﯾﺮا از اﺷﺮاف ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻮد و در
ﻧﺰد آﻧﺎن ﻣﻘﺎم ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺖ و ﺧﺎﻟﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرتھﺎی ﺧﻮد او را ﯾﺎری دھﺪ .او
را ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪ و در ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺖ و ھﻤﺴﺮ ﺟﺪﯾﺪش ﻟﯿﻠﯽام ﺗﻤﯿﻢ را
ﻧﮕﮫﺒﺎن او ﺳﺎﺧﺖ.
ﺳﭙﺎه ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ در ﻋﻘﺮﺑﺎء:

ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺳﭙﺎھﺶ را در ﻋﻘﺮﺑﺎء در ﮐﻨﺎر ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ،ھﻤﻪ اﻣﻮال را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آﻧﺎن
ﻗﺮار داد .اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ﭼﮫﻞ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ ﺷﺼﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ .اﯾﻦھﺎ اﻋﺪادی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﺮب ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻈﯿﺮ آن را در ﺳﭙﺎھﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ .ﺧﺎﻟﺪس ﺻﺒﺢ ھﻤﺎن
روزی ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻋﻪ را ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺎرﺑﻪ روی آورد و ﺳﭙﺎھﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﭙﺎه
ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺻﻮرت ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .ھﺮدو ﺳﭙﺎه اﯾﺴﺘﺎده و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ
و ھﺮﮐﺪام ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
روز ﯾﻤﺎﻣﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮب روز ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎزی اﺳﺖ:

و ھﯿﭽﮑﺪام از ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﺗﻘﺪﯾﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ و اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ روز ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،روز
ﯾﻤﺎﻣﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و ﻋﺮب روز ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز و ﻗﺎﻃﻌﯽ اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﻧﯿﺮوی
ﺑﺎزﮔﺸﺖ از دﯾﻦ و اﻧﮑﺎر ﺻﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﺤﻤﺪ ج ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ
ﻗﺮﯾﺶ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺸﻢھﺎ ﺑﻪ
آن دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر آﻧﺎن ﺑﻮد .از ﯾﻤﻦ و ﻋﻤﺎن و ﻣﮫﺮه و ﺑﺤﺮﯾﻦ و
ﺣﻀﺮﻣﻮت و ﺟﻨﻮب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﻪ از ﻣﮑﻪ و ﻃﺎﺋﻒ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺪن ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد
و ﻧﯿﺰ از اﯾﺮان ﭼﺸﻢھﺎ ﺑﻪ آن دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﻪ
او اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ و در راه او ﺟﺎن ﻓﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺼﻮﻣﺖ دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﺠﺎز و ﺟﻨﻮب
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ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﻤﺎن و ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﻮد .ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺧﻼﺻﮥ ﻗﻮتﺷﺎن ﺣﻔﻆ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ دﯾﻦ و ﮐﻠﻤﮥ ﺧﺪا ﺑﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ داﺷﺖ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮداری
ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ در آن ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه ﺑﻮد ،در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺣﻔﺎظ ﻗﺮآن و ﻗﺎرﯾﺎن ﮐﻼم اﻟﻠﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻤﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا و دﻓﺎع از دﯾﻨﺶ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ
ھﺮ ﻣﺆﻣﻨﯽ اﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﺎرهای ﻧﯿﺴﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﻪ و ﻧﺎﺋﺮه ﺟﻨﮓ
ﮔﺮم ﺷﻮد و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮوی اﯾﻤﺎن ﻣﺜﻞ زﻧﺪهای ﮔﺮدد.
ﭘﺴﺮ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﭘﺴﺮ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺳﭙﺎه ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮس و ﺷﺮاﻓﺖ ﻗﻮﻣﯽ
آﻧﺎن ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺤﺮﯾﺾ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ روح ﻋﺼﺒﯿﺖ ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﺟﻮش
و ﺧﺮوش درﻣﯽآورد در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد :ای ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ! اﻣﺮوز روز ﻏﯿﺮت اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ زﻧﺎن ﺷﻤﺎ را اﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﺧﻮد
درﻣﯽآورﻧﺪ .از ﺷﺮاﻓﺖ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﯿﺪ و زﻧﺎن ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺘﻮر داد
ﺗﺎ ﻣﺮدان ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ .دو ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ھﻢ آوﯾﺨﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻏﯿﺮت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪ،
ﻣﮫﺎﺟﺮان ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻢ ،ﻏﻼم اﺑﻮﺣﺬﯾﻔﻪ ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﻣﺎ ھﺴﺘﯽ؟
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺟﻮاب ﻣﯽداد :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﻗﺮآن ھﺴﺘﻢ .و ﻧﺴﺒﺖھﺎی ﺑﺪﺗﺮ
و اﻟﻘﺎب زﺷﺖﺗﺮی ﺑﮫﻢ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻦھﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮس ﻣﺘﮫﻢ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻨﺎن ﻧﯿﺰ آﻧﺎن را ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اھﺎﻟﯽ ﻗﺮﯾﻪھﺎ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اھﻞ ﺑﺎدﯾﻪ ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اھﻞ ﻗﺮاء واردﯾﻢ .اھﻞ ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :اھﻞ ﻗﺮاء راه و رﺳﻢ ﺟﻨﮓ را ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و داﺧﻞﺷﺪن ﺳﭙﺎه ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ:

ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺳﭙﺎه ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺘﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد ،ﺻﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درھﻢ ﺷﮑﺴﺖ و
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺎﻟﺪ از ﺧﯿﻤﻪاش دور ﺷﺪه ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ وارد ﺧﯿﻤﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺠﺎﻋﻪ
را در زﻧﺠﯿﺮ آھﻨﯿﻦ دﯾﺪﻧﺪ ،ام ﺗﻤﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﻧﺰد او ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدان ﺑﻨﯽ
ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ام ﺗﻤﯿﻢ را ﺑﮑﺸﺪ ،ﻣﺠﺎﻋﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ :ﻧﮑﻦ ،ﻣﻦ زﯾﻨﮫﺎرش
دادهام ،زن آزاده و ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺮدان را ﺑﮑﺸﯿﺪ! ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻃﻨﺎبھﺎی ﺧﯿﻤﻪ را
ﺑﺮﯾﺪه و ﺧﯿﻤﻪ را ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺠﺎﻋﻪ و ﻟﯿﻠﯽ را ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ دو ﻣﻨﺘﻈﺮ
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آن ﻗﻮم ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺎ ﻋﺪه زﯾﺎدی را از ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ
ﻧﮑﺸﺘﻨﺪ از ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻋﻘﺐ ﻧﻨﺸﺴﺘﻨﺪ .و ﻧﮫﺎراﻟﺮﺟﺎل ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﻧﮫﺎراﻟﺮﺟﺎل ﻓﻘﯿﻪ ﻗﺎری اﻟﻘﺮآن ﺧﺎﺋﻦ ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ .زﯾﺪ ﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎبس ﺑﻪ او ﺑﺮﺧﻮرد و او را ﮐﺸﺖ ،ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن او روح ﮔﻨﮫﮑﺎر و ﭘﻠﯿﺪی از ﺟﺴﻢ
زاﯾﻞ ﺷﺪ ،روﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ اﻣﮑﺎن داد ﺗﺎ ﺑﻪ آن درﺟﻪ از ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد و
ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮده و ﺗﺮس و رﻋﺐ در روح ﭘﯿﺮوان دﯾﻦ ﺧﺪا اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻟﺪ از ﺧﯿﻤﻪاش ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪ ذرهای از ﺷﺠﺎﻋﺘﺶ ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﻧﺸﺪ و ﺗﺮدﯾﺪی در ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ روز ﻧﺪاﺷﺖ .ﺧﺎﻟﺪ ﭼﻮن دﯾﺪ رﺧﻮت و ﺳﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﺎ ﻏﻀﺐ و ھﯿﺒﺖ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد :ای ﻣﺮدم ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد را
ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ ﺗﺎ درﺟﮥ رﻧﺞ و ﻣﺸﻘﺖ و اﻣﺘﺤﺎن ھﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪ را ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ از ﮐﺠﺎ
آﻣﺪهآﯾﻢ .ﻓﺮﯾﺎد ﺧﺎﻟﺪ :ای ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﻣﻤﺘﺎز ﺳﺎزﯾﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻪ ﮔﻮش ھﻤﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن
رﺳﯿﺪ و آﻧﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ ﮐﺮد .ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﺮﺗﺮی
ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد رﯾﺸﻪھﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻗﻄﻊ
ﮐﺮده و راه ﺧﻮد را ﺑﺮای وﺻﻮل ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ھﻤﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻌﺼﺐ دﯾﻦ ﺧﺪا در دل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻮش ﻣﯽآﯾﺪ:

ﻓﺮﯾﺎد ﺧﺎﻟﺪ ﻧﯿﺮوی ﺣﻤﯿﺖ و ھﯿﺒﺖ ﻣﺨﻤﺮ در ﻓﻄﺮت دﯾﻨﯽ آﻧﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﺑﺰرﮔﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﯾﺪﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن آﻣﺪه ،ﺣﻤﯿﺖ دﯾﻦ ﺧﺪا در دلھﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪ،
اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺸﺎن اوج ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ھﻤﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﯿﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .و ﺑﻮی
ﺧﻮش ﻧﺴﯿﻢ ﻣﺴﺮت اﻟﮫﯽ آﻧﺎن را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت را در ﻧﻈﺮﺷﺎن ﭘﻮچ و ﺑﯽارزش
ﺟﻠﻮه داد ،ﺷﮫﺎدت در راه ﺧﺪا در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﮫﺮهھﺎی ﺧﻨﺪان و درﺧﺸﺎن ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ .و
درھﺎی ﺑﮫﺸﺖ را ﺑﻪ روی آﻧﺎن ﻣﯽﮔﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺪان وارد ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮ روﺣﯿﻪ ﺷﮑﺴﺖﺧﻮردﮔﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺎی ﻓﯿﺮوزی و ﺷﮫﺎدت ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﮐﻪ ﺳﺮدﺳﺘﮥ اﻧﺼﺎر ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ای ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ! ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر
زﺷﺘﯽ ﺑﻮد! ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻦ از آﻧﭽﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ﺑﯿﺰاری ﻣﯽﺟﻮﯾﻢ )ﺑﻪ اھﻞ ﯾﻤﺎﻣﻪ اﺷﺎره
ﮐﺮد( و ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽآورم از آﻧﭽﻪ اﯾﻦھﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد( ﺳﭙﺲ ﺧﻮد
را در ﻧﺎﺋﺮه ﺟﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻧﺪا در داد :اﯾﻨﮏ اﻗﺪام ﻣﻦ ،ﺑﺎش ﺗﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ زدﻧﻢ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﻢ .ﭼﻨﺎن ﻣﺮداﻧﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮس و ﺧﻮف را از دل ھﻤﻪ ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺖ ،ﻣﺮداﻧﻪ
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ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ھﺮ ﻃﺮف ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ واﻗﻊ ﺷﺪ و زﺧﻢھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ
اﻓﺘﺨﺎر ﺷﮫﺎدت ﻧﺎﯾﻞ ﮔﺸﺖ .ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ از دﻻوراﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺮار را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ،
ﭼﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﮫﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﮐﺠﺎ ای ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن!
ﻣﻦ ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮑﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻦ ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺨﻦ او را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ او
آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ﺑﺎ ھﻤﻪ آﻧﺎن ﺟﻨﮕﯿﺪ و
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن را ﮐﺸﺖ و ھﻤﻪ را از ﻣﺤﻞھﺎی ﺧﻮد ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺎﻧﺪ.
ﺑﺎدی وزﯾﺪ و ﮔﺮدوﻏﺒﺎر و ﺷﻦ ﺑﻪ روی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺎﺷﯿﺪ ،ﻋﺪهای ﻧﺰد زﯾﺪ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب
رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،ﺟﻮاب زﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد :ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻣﺮوز ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺨﻮاھﻢ زد
ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺎﻧﻢ ،ﯾﺎ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﻢ و ﺑﺮھﺎن ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارم.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺪان ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ:

ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و دﻧﺪان ﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ و دﺷﻤﻨﺎن را ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ و ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ.
ﺧﻮد در رأس ﻗﻮﻣﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ و ﻣﯽﮐﺸﺖ و ﺳﭙﺎھﺶ ﻧﯿﺰ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او
ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻖ ﺷﺘﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﺖ ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ دارد ،اﺑﻮﺣﺬﯾﻔﻪ در ﻣﯿﺎن
اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﻓﺮﯾﺎد زد :ای اھﻞ ﻗﺮآن! ﻗﺮآن را ﺑﺎ اﻋﻤﺎل و ﻓﺪاﮐﺎری ﺧﻮد ﺑﯿﺎراﯾﯿﺪ .ﺧﻮد را در
ورﻃﻪ ﺟﻨﮓ اﻓﮑﻨﺪ و ﺧﻮد و ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺮد .ﺳﺎﻟﻢ،
ﻏﻼﻣﺶ ،درﻓﺶ ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻨﻢ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﻞ
ﻗﺮآن ھﺴﺘﻢ .او ﻧﯿﺰ ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دلھﺎ ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ،
دﻟﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ،آنھﺎ را از ﻧﯿﺮو و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﭘﺮﮐﺮده ﺑﻮد ،روح ﻓﺪاﮐﺎری و ﺟﺎﻧﺒﺎزی و
ﺷﮫﯿﺪﺷﺪن در راه ﺣﻖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺮﯾﺎن ﮐﺮد ،زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺧﻮار و
ﺷﮫﺎدت ﻋﺰﯾﺰ و ﮔﺮاﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ را دﻓﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﮫﺎدت در راه ﺣﻖ را
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺴﻠﯿﻤﻪ را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ.
ﺳﭙﺎه ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﻣﺄﯾﻮﺳﺎﻧﻪ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ:

ﺳﭙﺎه ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﻣﺄﯾﻮﺳﺎﻧﻪ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ .از وﻃﻦ و ﺷﺮاﻓﺖ ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،از ﻋﻘﯿﺪه
ﻣﺮﯾﻀﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﭘﺲ از وﻃﻦ و ﺷﺮاﻓﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﻮد دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﭘﺎﺳﺪاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ھﺮﮐﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از آﻧﺎن
ﻋﻘﺐ ﻣﯽزدﻧﺪ ،وﺟﺐ ﺑﻪ وﺟﺐ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ آن را ﺑﺎزﭘﺲ
ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺖھﺎی ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای اﺳﺘﺮدادش ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﻤﯽدادﻧﺪ از آن دور
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺧﺎﻟﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻻوریھﺎی ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺧﻮد را ﻧﺒﺎﺧﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮﯾﺎدھﺎی ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺷﻨﯿﺪ و داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﮫﯿﺪﺷﺪن در راه ﺣﻖ ﺑﺎ روی
ﮔﺸﺎده ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮگ ﻣﯽروﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ او ﺑﺮﻧﺪه اﯾﻦ ﺣﻮادث اﺳﺖ و ﭘﯿﺮوزی ﺑﺪو
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺎﻟﺪس ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ:

او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻓﯿﺮوزی را ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ او اﺣﺴﺎس ﮐﺮد
درﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در رأس ﻣﺮداﻧﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻣﻦ ﻧﯿﺎﯾﯿﺪ« ﺳﭙﺲ ﻓﺮﯾﺎد ﺟﻨﮓ ﺑﺮآورد» :ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ« او ﺑﺎ ﺑﯿﺮونآﻣﺪن ﺧﻮد و ﻓﺮﯾﺎدش ﺗﻨﮫﺎ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺰم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺟﺰم ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ راه و در اﺳﺮع
اوﻗﺎت ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻧﺎﯾﻞ آﻣﺪه و آن را از ﮐﻤﯿﻨﮕﺎه ﺧﻮد درآورد .ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ
ﭘﯿﺮوان ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ در اﻃﺮاف او ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﻣﺮگ ﻧﻤﯽھﺮاﺳﻨﺪ ،ﭘﺲ ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ راه وﺻﻮل ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺎ ﻣﺮداﻧﺶ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ
رودرروی ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ او را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮده از ﭘﺎی درآورد .اﻃﺮاﻓﯿﺎن
ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ
ﺑﺮﺳﻨﺪ آﻧﺎن را از ﭘﺎی درﻣﯽآورد .ﺑﺴﯿﺎری از اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ را
ﺗﺮس ﺷﺪﯾﺪی ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ رﺳﻮاﯾﯽ ﺑﺰرﮔﯽ او را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮد
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،او در ﺗﺮدﯾﺪ و اﺿﻄﺮاب
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ و ﺳﻮاراﻧﺶ ﺑﺮ او و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺪﯾﺪی ﻧﻤﻮده ﺷﻤﺸﯿﺮ در آﻧﺎن
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﺮ او ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ» :ﮐﺠﺎﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه
ﻣﯽدادی!« ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮد ﺟﻮاب داد :از ﺷﺮاﻓﺖ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او در ﺣﺎل ﻓﺮار ﺑﻮد! آﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی از او ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎل ﻓﺮار ﻧﯿﺰ از او ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ!!
ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻦ اﻟﻄﻔﯿﻞ ﻓﺮار ﻗﻮم را دﯾﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ آﻧﺎن را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ
آﻧﺎن ﻓﺮﯾﺎد زد» :ای ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ! ﺣﺪﯾﻘﻪ« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺷﻮﯾﺪ.
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪهﺷﺪن ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﻘﻪ:

آن ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﻮد و ﺑﺪان ﺣﺪﯾﻘﺔ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﺎغ
اﯾﻦ ﺑﺎغ در زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن و از ِ

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ :ﺟﻨﮓ ﯾﻤﺎﻣﻪ
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وﺳﯿﻊ و ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﻨﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ دﯾﻮارھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻗﻠﻌﻪ .ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و در
آﻧﺠﺎ ﺗﺤﺼﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ھﺰاران ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﯿﺪان
ﺟﻨﮓ ﮐﺸﺘﻪ و ﻧﻘﺶ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺷﺪ .ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺮداﻧﺶ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﺮارﯾﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺤﺮﯾﺾ ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﻮد و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻗﻮم ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ در
ﺣﺪﯾﻘﻪ ﻣﺘﺤﺼﻦ ﺷﻮﻧﺪ ،در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺶ زد و او را
ﮐﺸﺖ .ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ و ﻗﻮﻣﺶ در ﺣﺪﯾﻘﻪ ﻣﺘﺤﺼﻦ ﺷﺪﻧﺪ .آﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﺎن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﻨﺪ
ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﺤﺎﺻﺮهﺷﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ؟! ھﺮﮔﺰ! اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ﺳﺮﻣﺴﺖ از ﺟﺎم ﭘﯿﺮوزی
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﯾﻞ آﯾﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻟﺬا
ﺑﺎغ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ و در دﯾﻮارھﺎی آن ﻗﻠﻌﻪ ﺳﻮراﺧﯽ ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را از ﮔﺸﻮدن
دروازه ﻣﺤﮑﻢ ﻣﻘﻔﻠﺶ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﮔﻔﺖ :ای ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻣﺮا ﺑﻪ درون ﺑﺎغ ﺑﯿﻔﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ در را ﺑﺎز
ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﺑﺮاء ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.
ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ درون ﺣﺪﯾﻘﻪ ﻣﯽرود و در را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﺑﺮاء ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ھﺰاران ﻧﻔﺮی ﮐﻪ از ﺗﺮس ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﻘﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﺑﻮدن ﭼﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮑﻨﺪ! ﺑﺮاء در ﺳﺨﻨﺶ اﺻﺮار ورزﯾﺪ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا! ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ
درون ﻗﻠﻌﻪ ﺑﯿﻔﮑﻨﯿﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن او را ﺗﺎ ﺑﺎﻻی دﯾﻮار ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﮐﺜﺮت آن ﺟﻤﺎﻋﺖ
را دﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،وﻟﯽ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ زﯾﺎد ﺗﻮﻗﻒ ﻧﮑﺮد،
ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را دو ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ او ﺑﺎﻻی دﯾﻮار اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد :اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺑﺮاء ﭘﮫﻠﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه از
دﻻوریھﺎﯾﺶ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ،اﮔﺮ از ھﻤﺎن راھﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺎزﮔﺮدد ﻣﺮدم در ﺑﺎرهاش
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮐﻮﺷﯿﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﮫﺮت ﭘﮫﻠﻮاﻧﯿﺶ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ،
ﻣﺮدم از اﻧﺼﺮاف او ﭘﺲ از اﻗﺪام ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ از او ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ دﯾﮕﺮ
ﭼﯿﺰی ﺑﺮای او ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﺎ ﭼﻪ روﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﺳﺮ
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ! ﻟﺬا ﺗﺮدﯾﺪش ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ در ﻗﻠﻌﻪ
اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺖ و از راﺳﺖ و ﭼﭗ از آﻧﺎن
ﻣﯽﮐﺸﺖ ،ﺗﺎ دروازه را ﺑﻪ روی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺸﻮد ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ھﯿﺌﺖ اﺟﺘﻤﺎع در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎﯾﺸﺎن در دﺳﺖﺷﺎن ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ وارد ﺑﺎغ ﺷﺪﻧﺪ ،از ﮐﺎﺳﻪ ﭼﺸﻤﺎنﺷﺎن
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ﻣﺮگ ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ ،ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺴﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻨﺪه ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﮐﺎرد ﺑﯿﻨﻨﺪ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ دروازه ﺑﺎغ و ﻫﺠﻮم ﺑﺮ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ در آن ﺑﺎغ:

اﯾﻦ رواﯾﺘﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از دﯾﻮار ﺑﺎغ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دروازه ﺑﺎغ
ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪه آن را ﮔﺸﻮدهاﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاء در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دﯾﻮار ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻪ و
ﺑﻪ درون ﺑﺎغ ﭘﺮﯾﺪهاﻧﺪ از ھﻤﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ دروازه ﺑﻮده و ﺧﻮد را ﺑﻪ درون ﺑﺎغ اﻓﮑﻨﺪه و
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف دروازه ﺑﻮدﻧﺪ در را ﺑﻪ روی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺸﻮده و
اﯾﻦ ﮐﺎر را وﻗﺘﯽ اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﻻی دﯾﻮار آﻧﺎن را
ھﺪف ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ از او ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺎغ ھﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ
دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد درآوﯾﺨﺘﻨﺪ .ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ و درﺧﺘﺎن ﺑﺎغ
وﻗﻔﻪای در ﮐﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ! ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﺎﺋﺮه ﺟﻨﮓ ﺷﻌﻠﻪورﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺮ
ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﮕﺎن اﻓﺰوده ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮫﯿﺪان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﺑﻮد .وﺣﺸﯽ ﺣﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ ﺣﻤﺰه ﺳﯿﺪ اﻟﺸﮫﺪاء در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ،ﭘﺲ از آن ﺟﻨﮓ
اﺳﻼم آورد ،در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد .ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ را در ﺑﺎغ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻧﯿﺰهاش را ﺑﻪ ﺳﻮی
او ﭘﺮﺗﺎب ﻧﻤﻮد و او را از ﭘﺎی درآورد .ﯾﮑﯽ از اﻧﺼﺎر ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ھﻤﺮاه او ﺑﻮد ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ را
ﺷﻤﺸﯿﺮ زد ،وﺣﺸﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺧﺪای ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ او را ﮐﺸﺘﻪاﯾﻢ .ﻣﺮدی ﻓﺮﯾﺎد
ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :او را ﺑﻨﺪه ﺳﯿﺎه ﮐﺸﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢ و اراده ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ
ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺳﺴﺖ ﺷﺪ و داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻼد ﻋﺮب در ﺗﻤﺎم اﻋﺼﺎر ﺟﻨﮕﯽ را
ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﯾﻦ ﺟﻨﮓ در آن ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﺎم
ﺣﺪﯾﻘﺔ اﻟﺮﺣﻤﻦ را ﺑﻪ ﺣﺪﯾﻘﺔ اﻟﻤﻮت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ،ﻧﺎم
ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺠﺎﻋﻪ ﮐﺸﺘﺔ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:

وﻗﺘﯽ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺧﺎﻟﺪس دﺳﺘﻮر داد ﻣﺠﺎﻋﻪ را از ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد او ﺑﺮدﻧﺪ ،از او
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دھﺪ .ﻣﺮدم ﮐﺸﺘﻪھﺎ را ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻢ
اﻟﯿﻤﺎﻣﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﺤﮑﻢ زﯾﺒﺎ ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻟﺪ ﺟﻨﺎزه ﻣﺤﮑﻢ را دﯾﺪ از ﻣﺠﺎﻋﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ
ﺑﺰرگ ﺷﻤﺎ ﺑﻮد؟ ﻣﺠﺎﻋﻪ ﺟﻮاب داد :ﻧﻪ! ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا! اﯾﻦ از او ﺑﮫﺘﺮ و ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ :ﺟﻨﮓ ﯾﻤﺎﻣﻪ
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ﻣﺤﮑﻢ اﻟﯿﻤﺎﻣﻪ اﺳﺖ .ﺧﺎﻟﺪ و ﻣﺠﺎﻋﻪ وارد ﺣﺪﯾﻘﺔ اﻟﻤﻮت ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ آن ﻣﺮد
زردرﻧﮓ زﺷﺘﺮو را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺠﺎﻋﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺳﺖ دوﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ از
ﮐﻮﺗﺎهﻗﺪ و
ِ
ﺷﺮش راﺣﺖ ﺷﺪﯾﺪ و ﺧﺎﻟﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺳﺖ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ
آورد .ﺣﺎل ﻓﺘﻨﻪ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و از ﺑﯿﺦ و ﺑﻦ ﺑﺮﮐﻨﺪه ﺷﺪ و ﺳﭙﺎھﺶ دﭼﺎر اﯾﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻮم ﺷﺪه آﯾﺎ وﻗﺖ آن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ و ﺳﭙﺎھﺶ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟ ھﺮﮔﺰ! اﯾﻦ
از ﺳﺮﺷﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ دور اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﮓ او ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﺎﻟﺪس ﺟﻨﮓ را ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﯿﺮوزی دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﺳﯿﺎﺳﺖ او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﮕﺬارد ﮐﻪ از ﻋﻮاﻗﺒﺶ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ .ﺟﻨﮓ ﺑﻨﯽ اﺳﺪ و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ و ﺷﮑﺴﺖ و ﻓﺮار ﻃﻠﯿﺤﻪ او
را ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺴﺎﺧﺖ ،او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را از ﺧﺒﺚ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮ ام
زﻣﻞ دﺳﺘﻪھﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ را رھﺎ ﻧﮑﺮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ آن را از زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد .در
اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ب ﭘﺲ از
اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﺎر ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺣﺪﯾﻘﺔ اﻟﻤﻮت ﻓﺎرغ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ و ﻣﺮدم را ﺑﺒﺮ ﺗﺎ وارد
ﻗﻠﻌﻪھﺎی آﻧﺎن ﺷﻮﯾﻢ .ﺧﺎﻟﺪ ﺟﻮاب داد :ﺑﮕﺬارﯾﺪ اول ﺳﻮاراﻧﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در
ﺧﺎرج ﻗﻠﻌﻪھﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻢ ،ﺳﭙﺲ ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺳﻮاراﻧﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ھﺮﭼﻪ از ﻣﺎل و زن و ﮐﻮدک ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ آوردﻧﺪ و ھﻤﻪ را ﺿﻤﯿﻤﮥ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻼع داد ﺗﺎ آنھﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ در آنھﺎ
ھﺴﺖ ﺧﺮاب ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺷﺮ ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ راﺣﺖ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ دﯾﮕﺮ دﯾﻮاری ھﻢ
ﺑﺮﭘﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻟﺪ و ﻣﺠﺎﻋﻪ:

ﺧﺎﻟﺪس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻋﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺎره ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ و ﯾﺎراﻧﺶ از روی ﺻﺪاﻗﺖ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ام ﺗﻤﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺶ ﺑﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻣﺠﺎﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻟﺪ آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا! ﻓﻘﻂ دﺳﺘﻪھﺎﯾﯽ از ﻣﺮدم و ﭘﯿﺸﺮوان آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪهاﻧﺪ و ﻗﻠﻌﻪھﺎ
ﭘﺮ از ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺻﻼح ﻣﯽداﻧﯽ در ﺑﺎره ﺑﻘﯿﻪ ﺻﻠﺢ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و
دﯾﺪ ﺳﭙﺎھﺶ را ﺟﻨﮓ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﺮده و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻼوه
آﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎج اﻓﺘﺨﺎر ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﮫﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺠﺎﻋﻪ ﻧﯿﺰ در ﻗﻮﻟﺶ ﺻﺎدق ﺑﻮده ﭘﺲ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﻨﺪ .ﺻﻠﺢ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻏﻨﺎﯾﻤﯽ را ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﺰ
ﻧﺼﻒ زﻧﺎن اﺳﯿﺮ ﺷﺪه .ﻣﺠﺎﻋﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﮔﻔﺖ:
اﻵن ﺑﻪ ﻧﺰد ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﯽروم ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ ﺑﻪ اﻃﻼع و آ ﮔﺎھﯽ آﻧﺎن
ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ .رﻓﺖ و ﺑﻪ زﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻟﺒﺎس ﺟﻨﮕﯽ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺎﻻی ﻗﻠﻌﻪھﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﺪ .آﻧﺎن ﻧﯿﺰ
ً
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ ﺧﯿﺎل ﮐﺮد واﻗﻌﺎ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ در ﻗﻠﻌﻪھﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻣﺠﺎﻋﻪ دروغ
ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺠﺎﻋﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ دروغ ﮔﻔﺖ آﻧﺎن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻗﺮار ﮔﺬارده ﺷﺪه ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻋﺪهای ﺑﺎﻻی ﻗﻠﻌﻪھﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺎﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻟﺪ و ﯾﺎراﻧﺶ
ﺑﺎزﮔﺮدد و ﻧﻈﺮ آﻧﺎن را اﻋﻼم دارد.
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺧﺎﻟﺪ از ﻧﺼﻒ زﻧﺎن اﺳﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺮد .ﭘﺲ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻠﻌﻪھﺎ را ﺑﺎزﮐﺮدﻧﺪ در آنھﺎ ﺟﺰ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن ﭘﯿﺮ و ﻣﺮدان ﻧﺎﺗﻮان ﮐﺴﯽ
ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ در ﻣﺠﺎﻋﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ! ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ
ً
دادی! ﻣﺠﺎﻋﻪ ﺟﻮاب داد ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ،ﭼﻪ آنھﺎ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻣﻨﻨﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﺎری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﮑﻨﻢ،
ﺧﺎﻟﺪس اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ و ﺣﺐ ﻃﺎﯾﻔﻪ و ﻗﻮم را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮد و ﺻﻠﺢ را ﻣﺠﺮی
داﺷﺖ و ﻣﺠﺎﻋﻪ را آزاد ﮐﺮد .رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ،ﻣﺠﺎﻋﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ و ﭘﯿﺶ
از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺪاﻧﺪ در ﻗﻠﻌﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻗﻮﻣﺶ رﻓﺖ .ﻗﺮار ﺻﻠﺢ را ﺑﺎ آﻧﺎن در
ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ اﻟﺤﻨﻔﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ
ً
و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اھﺎﻟﯽ دھﺎت و ﻏﻼﻣﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ و اﺑﺪا ﺻﻠﺢ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻗﻠﻌﻪھﺎی ﻣﺎ ﻣﺤﮑﻢ و
ﻏﺬای ﻣﺎ ﻓﺮاوان و زﻣﺴﺘﺎن در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ« .ﻣﺠﺎﻋﻪ ﺟﻮاب داد» :ﺗﻮ ﻣﺮد ﻣﻐﺮور و ﺷﻮﻣﯽ
ھﺴﺘﯽ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ آﻧﺎن را ﻓﺮﯾﺐ داده و راﺿﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﮐﺮدهام ﺗﻮ را ﻣﻐﺮور ﮐﺮده اﺳﺖ ،آﯾﺎ
ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻋﮫﺪه ﮐﺎری ﺑﺮآﯾﺪ! ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ
ﺷﺘﺎﻓﺘﻢ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﭘﺴﺮ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ زﻧﺎن ﺷﻤﺎ اﺳﯿﺮ
ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﺧﻮد درآورﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮد« .ﻗﻮم ﺳﺨﻨﺎن
او را ﮔﻮش ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻠﺢ او رﺿﺎ دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ و ﺻﻠﺢ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻞ اﺑﻮﺑﮑﺮ:

ﻗﺎﺻﺪی از ﺟﺎﻧﺐ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻟﺪ آﻣﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ آورده ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ اﻓﺮاد ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .وﻟﯽ ﺧﺎﻟﺪ ﻗﺒﻞ از وﺻﻮل اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن ﺻﻠﺢ ﮐﺮده

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ :ﺟﻨﮓ ﯾﻤﺎﻣﻪ
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ﺑﻮد ،او ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪ ﺧﻮد وﻓﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻌﺖ و ﺑﺮاﺋﺖ از
ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻟﺪ آوردﻧﺪ و دوﺑﺎره ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ
اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺮاﺋﺖ ﺧﻮد را از رده اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ھﯿﺄﺗﯽ از آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺰد
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮس وارد ﺷﺪﻧﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را
اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا! ﺧﺒﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
رﺳﯿﺪه ،او ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﺑﺮﮐﺖ ﻋﻄﺎ ﻧﮑﺮد و ﻋﺸﯿﺮهاش ﻧﯿﺰ از او ﺧﯿﺮ ﻧﺒﺮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﯽ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪ ﻣﺠﺎﻋﻪ ﺑﻪ او ﻧﯿﺮﻧﮓ زده ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ او راﺿﯽ
ﺷﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﺷﺪت و ﻗﮫﺮ و ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ!
ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ:

وﻟﯽ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎﻟﺪ را وادار ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺮد ،ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺑﻨﯽ
ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺖ را اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ در ﺣﺪﯾﻘﺔ
اﻟﺮﺣﻤﻦ ھﻔﺖ ھﺰار و در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ھﻔﺖ ھﺰار و در ﺣﯿﻦ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻓﺮارﯾﺎن ھﻔﺖ ھﺰار
ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻋﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﮐﺮد ﺗﻤﺎم ﻏﻨﺎﯾﻢ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺳﻼح از
آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ رﺑﻊ زﻧﺎن اﺳﯿﺮ ﺷﺪه و در ھﺮ دھﯽ از دھﺎت ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﯾﮏ
ﺑﺎغ و ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﻟﺪ از آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺠﺎﻋﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﻘﯿﻪ
ﻗﻮﻣﺶ را ﻧﺠﺎت داد و ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﺑﻘﯿﻪ
ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺎﻟﺪ از
ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻣﺠﺎﻋﻪ
ﺧﺸﻤﻨﺎک ﮔﺸﺘﻪ و از او اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد.
ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﮕﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ:

ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻃﺮ اﺣﺪی از
اھﺎﻟﯽ ﺑﻼد ﻋﺮب ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺗﻌﺪاد ﺷﮫﺪای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ از ﺣﺪ ﺗﺼﻮر آﻧﺎن ﮔﺬﺷﺖ.
از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺳﯿﺼﺪوﺷﺼﺖوﻧﻪ و از اﻧﺼﺎر ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن اھﻞ ﻗﺒﺎﯾﻞ،
ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﮕﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ھﺰار و دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ .ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر اھﻞ ﻗﺒﺎﯾﻞ
را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻠﺖ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺜﺮت ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﮕﺎن
ﺧﻮد ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﻔﺎﺧﺮه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺗﺮی ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ﺗﻨﮫﺎ در ﮐﺜﺮت ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﮕﺎن
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ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺳﯽوﻧﻪ ﻧﻔﺮ از ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب رﺳﻮل و ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن ﺑﻮدﻧﺪ .و
ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﺻﺤﺎﺑﻪ رﺳﻮل و ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآن در ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮد.
ً
وﻟﯽ ﺑﺴﺎ ﺿﺮر ﮐﻪ ﻣﺂﻻ ﺳﻮدﺑﺨﺶ اﺳﺖ ،ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن اﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد
ﻓﮑﺮ ﺟﻤﻊآوری ﻗﺮآن در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ در ﺟﻨﮓھﺎی
دﯾﮕﺮی ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓھﺎی ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﺄﺳﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻣﮑﻪ از ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﺪای ﺧﻮد:

اﻧﺪوه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺷﮫﺪا ﺑﺎ ﺳﺮوری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ درک
اﻓﺘﺨﺎر اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ آﻧﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺒﻮد .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﻨﮓ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺟﮫﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ و ﺟﻨﮕﯿﺪ و ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﺷﺪاﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش او را دﯾﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ
ﺷﻤﺎ را ﺑﺎزآورد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ! ﭼﺮا روی ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﭘﻨﮫﺎن ﻧﮑﺮدی!
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻮاب داد :ﻣﻦ ھﻢ دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻧﺎﯾﻞ ﺷﻮم ،وﻟﯽ ﻣﻦ از اﯾﻦ
ﺳﻌﺎدت ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪم و ﺧﺪاوﻧﺪ زﯾﺪ را ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺷﮫﺎدت ﻧﺎﯾﻞ ﮐﺮد .ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻮاب
داد :زﯾﺪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻌﺎدت ﺷﮫﺎدت ﺧﻮاﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﮐﺮد ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
ﮐﻮﺷﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻌﺎدت ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻦ ﻧﯿﺰ رواﻧﻪ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﻄﺎ ﻧﺸﺪ .اﻧﺪوه ﻋﻤﺮس
در ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن زﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد از ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺑﺰرگ اھﺎﻟﯽ ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺷﮫﺪای
ﺧﻮد ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ .آﯾﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﺘﺄﺳﻒ و
اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﻨﻈﺮه اﯾﻦ ﮐﺸﺖ و ﮐﺸﺘﺎر او را ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮده و ﺳﯿﻞ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ
ﺟﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد او را ﺗﺮﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد؟! ھﺮﮔﺰ! ﭼﻪ ھﻤﯿﻦ روﺣﯿﻪ ﻗﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ و رھﺒﺮی ﺳﭙﺎه رﺳﺎﻧﺪ و ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺗﺢ ﻋﺮاق و ﺷﺎم ﺷﻮد و اﺳﺎس اوﻟﯿﻦ
اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﭘﯽ رﯾﺰی ﮐﻨﺪ .ﮐﺠﺎﺳﺖ رھﺒﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ھﺰاران ﻧﻔﺮ
از دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﭙﺎه او ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻏﻠﺘﻨﺪ ﺷﺎدﯾﺶ را ﺑﺮاز ﻧﮑﻨﺪ! ﺧﺎﻟﺪس در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ و ﻧﻪ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،او ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﯾﺎﻓﺖ و ﮐﺎر ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻣﺠﺎﻋﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ و زﻣﺎم اﻣﻮر را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﻟﺤﻈﻪای
درﻧﮓ ﻧﮑﺮد ،ﻣﺠﺎﻋﻪ را اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :دﺧﺘﺮت را ﺑﻪ ازدواج ﻣﻦ درآر .ﻣﺠﺎﻋﻪ
ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﻟﯿﻠﯽ ام ﺗﻤﯿﻢ و اﺣﻀﺎر و ﺗﻮﺑﯿﺦ او را از ﻃﺮف اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارﺗﮑﺎب اﻣﺮی
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻋﺮب ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻮد ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﺻﺒﺮ ﮐﻦ! ﺗﻮ ﭘﺸﺖ ﻣﻦ و ﺧﻮدت را ﻧﺰد
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ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﯽﺷﮑﻨﯽ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺎﻟﺪ را ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ دﭼﺎر ﻧﺴﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ آن ﻧﮑﺮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮕﺎه ﺗﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻋﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮد او را ﺑﻪ ازدواج ﻣﻦ درآر ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻟﺪ و اﻣﺮ او ﭘﺲ از ﻓﯿﺮوزیاش در ﺟﻨﮓ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﺪ! ﻣﺠﺎﻋﻪ دﺧﺘﺮش را
ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺧﺎﻟﺪ درآورد ،در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش ﺑﺎ او زﻓﺎف ﮐﺮد ،ﭘﺲ ﺑﺮای او ھﻢ ﺧﯿﻤﻪ و ﻣﻨﺰﻟﯽ در
ﻣﺠﺎورت ﻣﻨﺰل ام ﺗﻤﯿﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد.
ﻋﺬر ﺧﺎﻟﺪس ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:

دﺧﺘﺮ ﻣﺠﺎﻋﻪ در اﻋﯿﺎد ﭘﯿﺮوزیای ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر ھﺪﯾﻪ
ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﻮد! او ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎی اﯾﻦ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻓﺎﺗﺤﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ
ﯾﻤﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮن ﺳﯿﺮاب ﮐﺮد ﺗﺎ آن را ﻓﺮوﺷﯿﺪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺠﺎﻋﻪ از
اﻋﯿﺎد ﭘﯿﺮوزی داﯾﺮه ﻣﯽزدﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮور
ھﯿﭽﯿﮏ از ﮐﻨﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ِ
ً
ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم ﺗﮫﻨﯿﺖ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼم ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ زﯾﺮ ﻟﻮای اﺳﻼم درآﻣﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮد .وﻟﯽ! ﺧﺪاﯾﺎ ﻧﺎم ﺗﻮ ﻣﺒﺎرک اﺳﺖ .اﺳﻼم اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﺸﻦھﺎ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و
ﯾﻘﯿﻦ دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﻪ ھﺮﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ آن را ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آن را ﺑﻪ
ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻄﺎ ﮐﺮد ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او دﯾﻦ ﺣﻖ را ﻣﻘﺘﺪر ﺳﺎﺧﺖ و رده و ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ.
ﺧﺎﻟﺪ رده و ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ را در ﺟﻨﮓ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﺎروﻣﺎر ﺳﺎﺧﺖ .وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﻠﺖ
ﻋﺮب ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﭙﺮدازد .آﻧﭽﻪ از ﺟﻨﮓھﺎی رده در ﻣﮫﺮه و ﻋﻤﺎن و
ﯾﻤﻦ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ واﻗﻌﻪ ﯾﻤﺎﻣﻪ ارزش ﻧﺪاﺷﺖ .از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﻧﯿﺰ وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از وادیھﺎی ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم وﺑﺮ رﻓﺖ ،در آﻧﺠﺎ ﺧﺎﻧﻪای داﺷﺖ و دﺧﺘﺮ ﻣﺠﺎﻋﻪ و ام
ﺗﻤﯿﻢ را در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎی داد .آﯾﺎ اﻗﺎﻣﺘﺶ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ و اﺳﺘﺮاﺣﺘﺶ در
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ؟ ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺷﺎرهای ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .وﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﻼم ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮد ،دوﺑﺎره او را ﺑﺎزﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .ﺑﻪ اﻣﯿﺪ
دﯾﺪار ﻣﺠﺪد ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺟﻨﮓ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪا! ﺑﻪ اﻣﯿﺪ دﯾﺪار او در ﺳﺎﺣﻞ دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات!

ﻓﺼﻞ دﻫﻢ:
ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی رده
ﺑﺤﺮﯾﻦ – ﻋﻤﺎن و ﻣﻬﺮه – ﯾﻤﻦ – ﮐﻨﺪه و ﺣﻀﺮﻣﻮت ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم
ﺑﺎزﮔﺸﺖ:

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪس ﺑﺮ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﺑﻨﯽ اﺳﺪ و ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﻓﺎﯾﻖ آﻣﺪ و ﺑﻘﯿﻪ
ً
آن ﻗﺒﺎﯾﻞ را ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ زﯾﺮ ﻟﻮای دﯾﻦ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﻼم درآورد .ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ از
ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻼد ﻋﺮب اﻣﺘﺪاد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ
ﻣﮑﻪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﻼم ﭘﮫﻨﻪ دوﻟﺘﯽ را ﮐﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ از اﺑﻮﺑﮑﺮ
ً
ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮد وﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓھﺎی رده ﻣﻨﺤﺼﺮا در ﻣﺜﻠﺜﯽ
ﮐﻪ رأﺳﺶ ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻗﺎﻋﺪهاش ﺑﯿﻦ ﻣﮑﻪ و ﻃﺎﺋﻒ ﺑﻮد ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﺪ .اﻧﻘﻼب ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎل ﻣﺪﯾﻨﻪ وارد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻨﺪان ﺧﻄﺮی ﻧﺪاﺷﺖ .ﻟﺬا ﻣﺆرﺧﺎن از اﺻﺮار ﻣﺮدم آن
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮ رده و ﺟﻨﮓھﺎی آﻧﺎن ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﺑﻨﯽ اﺳﺪ و ﯾﻤﺎﻣﻪ ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ در آن ﻣﯿﺎن واﻗﻌﮥ دوﻣﺔ اﻟﺠﻨﺪل ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﮐﯿﺪر
اﻟﮑﻨﺪی ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﮑﺴﺖ او از ﻃﺮف ﭘﺴﺮ وﻟﯿﺪ و اﺳﯿﺮﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﺪ
اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺧﺎﻟﺪ اﮐﯿﺪر را ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق اﺳﯿﺮ ﮐﺮد .وﻟﯽ در ﺟﻨﻮب ﻃﻐﯿﺎن و
ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و رده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ اھﻞ ﺟﻨﻮب و
ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺪﺗﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺮاد از ﺟﻨﻮب ﻧﺼﻒ ﺑﻼد ﻋﺮب اﺳﺖ ،ﻧﺼﻔﯽ ﮐﻪ ﮐﻢ
اھﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﻧﺼﻒ ﺑﺎ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﻋﺪن و درﯾﺎی اﺣﻤﺮ و ﺷﻤﺎل ﯾﻤﻦ ھﻢﻣﺮز
اﺳﺖ .ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﻋﻤﺎن و ﻣﮫﺮ و ﺣﻀﺮﻣﻮت و ﮐﻨﺪه و ﯾﻤﻦ در آن واﻗﻊ اﺳﺖ.
ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﯾﺎ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق از اﯾﻦ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ از
وﺳﻂ ھﻤﻪ آنھﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد .ھﻤﻪ آنھﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ در ﮐﺮاﻧﻪ دو ﺧﻠﯿﺞ و درﯾﺎی اﺣﻤﺮ
واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ .ھﻤﻪ آن ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﯾﻤﻦ ﮐﻢﻋﺮضاﻧﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺣﻞ و ﻣﺮز آنھﺎ
ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻞ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﻮب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﺎﻟﮏ آن را اﺣﺎﻃﻪ
ﮐﺮده و از درﯾﺎ ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﺎدﯾﻪای اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم دھﻨﺎء ،اﯾﻦ ﺻﺤﺮای ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺗﺎ ﺑﻪ
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

اﻣﺮوز ﺧﻮﻓﻨﺎک ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺟﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﺎم رﺑﻊ اﻟﺨﺎﻟﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درک ارﺗﺒﺎط و اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ آنھﺎ و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻓﺎرس
ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ ،ﺑﯿﻦ آن ﻣﻤﺎﻟﮏ و ﺷﻤﺎل ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﺎﺣﯿﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن آﺳﺎن
ﻧﺴﯿﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻦ از آن اﯾﻦ ﺻﺤﺮا ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺣﺠﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﺎن ﯾﺎ
ﮐﻨﺪه ﯾﺎ ﺣﻀﺮﻣﻮت ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ از ﺷﺮق ﺑﻼد ﺑﺤﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﻏﺮب ﯾﻤﻦ ﺑﮕﺬرﻧﺪ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺒﺐ ارﺗﺒﺎط درﺑﺎر ﮐﺴﺮی ﺑﺎ آنھﺎ ﺷﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻠﻂ
ﻓﺎرس ﺑﺮ آنھﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺴﻠﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﺷﮫﺮھﺎی ﻋﺮب ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺖ اﺳﺖ.
ً
ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﻤﻦ ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎنﺷﺪن ﺑﺪھﺎن ﺣﺎﮐﻢ آﻧﺠﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ و ﺗﺴﻠﻂ
ﻓﺎرس ﺑﻮد و ﺑﺪھﺎن ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم آورد از ﻃﺮف رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﯾﻤﻦ
ً
ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﻔﻮذ و ﺗﺴﻠﻂ ﻓﺎرس در ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﻋﻤﺎن ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر ﺑﻮد .ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از اﯾﺮاﻧﯿﺎن
در ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﻋﻤﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮده و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم آن ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﻔﻮذ ﺑﮫﻢ رﺳﺎﻧﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎرس اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮمھﺎ را ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ و ﻗﻮای ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم
ﺗﺮس از اﻧﻘﻼب و ﺗﺤﻮل ﻋﺮب ﯾﺎ ﺗﻘﻼی اﻋﺮاب ﺑﺮای از ﺑﯿﻦﺑﺮدن ﻧﻔﻮذ ﻓﺎرس ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﯽﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻼد ﭘﺲ از ھﻤﻪ ﺑﻼد ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در
ﻋﺎم اﻟﻮﻓﻮد در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﮕﺮوﻧﺪ ،و ﻧﯿﺰ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﺲ از وﻓﺎت رﺳﻮل ارﺗﺪاد ﮐﻨﻨﺪ و آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓھﺎی ﺳﺨﺖ
و ﺧﻮﻧﯿﻦ رده ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﻼد ﻋﺮﺑﯽ وﺣﺪت دﯾﻨﯽ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه و وﺣﺪت
ﺳﯿﺎﺳﯽ را در آن ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ .رواﯾﺎت در ﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﮓھﺎی رده در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ در
ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ روی داده ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ :آﯾﺎ در ﺳﺎل ﯾﺎزدھﻢ ھﺠﺮی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺟﻨﮓھﺎی رده
در آن ﺳﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،ﯾﺎ در ﺳﺎل دوازدھﻢ ھﺠﺮی روی داده اﺳﺖ .ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻞ
در ﺑﺎرۀ اﺧﺘﻼف اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻧﯿﺴﺖ ،آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓھﺎی رده از روز
ﺑﯿﻌﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﻼد ﻋﺮب دوﺑﺎره ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ اداﻣﻪ
ً
ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻼد ﺟﻨﻮب ﺑﻌﺪا در ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ،ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﻗﻮی و ﻋﺰﻣﯽ راﺳﺘﯿﻦ در
ﺟﮫﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻓﯿﺮوزی و اﻓﺘﺨﺎر و ﺷﮫﺎدت
ﭘﯿﺸﺪﺳﺘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻼد ﻋﺮب ﭼﺎرهای ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اھﻞ رده ﯾﺎ از ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﻤﺎن و ﻣﮫﺮه و ﯾﻤﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ از ﯾﻤﻦ ﺑﻪ
ﮐﻨﺪه و ﺣﻀﺮﻣﻮت و ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺤﺮﯾﻦ را ﺑﺮا ﻣﺒﺪأ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ،
زﯾﺮا ﯾﻤﻦ ﻣﺠﺎور ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺑﻮد و ﭘﯿﺮوزی آﻧﺎن در ﺟﻨﮓ ﻋﻘﺮﺑﺎء در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎر
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داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺣﺮﮐﺖ از آﻧﺠﺎ آﺳﺎنﺗﺮ از ﺣﺮﮐﺖ از ﯾﻤﻦ ﺑﻮد ،ﺷﺮوع از آن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزیای
ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ آن ﻓﯿﺮوزی را در ھﻤﻪ ﺑﻼد ﻣﺠﺎورش ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ در ﺑﺤﺮﯾﻦ:

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ اھﻞ رده ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﺑﺤﺮﯾﻦ
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﮕﯽ اﺳﺖ از زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺠﺮ در ﮐﻨﺎر ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻗﻄﯿﻒ
ﺗﺎ ﻋﻤﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻮاﺣﯽ آن ﺻﺤﺮا ﺑﻪ آب ﺧﻠﯿﺞ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و در
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ،ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﭙﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽھﺎی آن ﻋﺒﻮر از آن را آﺳﺎن ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻨﻮﺑﮑﺮ و ﺑﻨﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﺲ از ﻗﺒﺎﯾﻞ رﺑﯿﻌﻪ
در ﺑﺤﺮﯾﻦ و ھﺠﺮ اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ ،در آن دو ﻗﺴﻤﺖ )ﺑﺤﺮﯾﻦ و ھﺠﺮ( ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺗﺠﺎر ﮐﻪ از ھﻨﺪ و ﻓﺎرس آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در آن ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر از ﻣﺼﺐ ﻓﺮات ﺗﺎ
ﻋﺪن ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﺎر ﺑﺎ اھﻞ اﯾﻦ ﺑﻼد ازدواج ﮐﺮده و ﻃﺎﺋﻔﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم
اﺑﻨﺎء از آﻧﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ اﻟﻤﻨﺬر ﺑﻦ ﺳﺎوی اﻟﻌﺒﺪی ﺑﻮد ،اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺑﻮد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻼء ﺑﻦ اﻟﺤﻀﺮﻣﯽ رﺳﻮل ﻣﺤﻤﺪ در ﺑﺤﺮﯾﻦ در ﺳﺎل
ﻧﮫﻢ ھﺠﺮی او را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪ اﺳﻼم آورد .ﻣﻨﺬر ﭘﺲ از اﺳﻼمآوردن ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﻮﻣﺶ
ﺷﺪ ،او ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎرود ﺑﻦ اﻟﻤﻌﻠﯽ اﻟﻌﺒﺪی ﻣﺮدم را ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﺪا دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد .ﺟﺎرود
در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﻨﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد
ﺑﺎزﮔﺸﺖ و آﻧﺎن را ﺑﻪ دﯾﻦ ﺣﻖ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﻨﯽ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﯾﺎد داد.
ﺷﺮوع رده در ﺑﺤﺮﯾﻦ:

ً
اﻟﻤﻨﺬر ﺑﻦ ﺳﺎوی در ھﻤﺎن ﻣﺎھﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج وﻓﺎت ﮐﺮد ُﻣﺮد ،اھﻞ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ از
اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه از اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
ارﺗﺪاد آﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮار ﻋﻼء ﺑﻦ اﻟﺤﻀﺮﻣﯽ از ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺷﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن رﺳﻮل ﭘﺲ از ارﺗﺪاد ﻣﺮدم ﻓﺮاری ﺷﺪﻧﺪ .وﻟﯽ ﺟﺎرود اﻟﻌﺒﺪی ﺑﺮ اﺳﻼم ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﺲ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺧﺎﺳﺖ و از ﻋﻠﺖ ارﺗﺪاد آﻧﺎن ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ .آﻧﺎن
ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﯽ ﺑﻮد ﻧﻤﯽﻣﺮد .در ﺟﻮاب آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،آﻧﺎن ﭼﻪ ﺷﺪﻧﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺮدﻧﺪ .ﺟﺎرود ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﯿﺰ
ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ اﻧﺒﯿﺎ ﻣﺮد و ﻣﻦ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﻤﺪج
ﻋﺒﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ .ﻗﻮﻣﺶ ﻣﺜﻞ او ﺷﮫﺎدت دادﻧﺪ و ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻨﯽ
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﺲ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻘﯿﻪ اھﻞ ﺑﺤﺮﯾﻦ را از ارﺗﺪاد ﺑﺎزﻧﺪاﺷﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از
اﺳﻼم اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺣﻄﻢ ﺑﻦ ﺿﺒﯿﻌﻪ اﺧﯽ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﺑﻪ آل ﻣﻨﺬر ﻣﺤﻮل ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺬر ﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر را ﮐﻪ ﻏﺮور ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎرود و ﻗﻮﻣﺶ را از اﺳﻼم ﻣﻨﺼﺮف ﺳﺎزﻧﺪ،
وﻟﯽ ﮐﻮﺷﺶ آﻧﺎن ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻄﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻄﯿﻒ و ھﺠﺮ آﻣﺪ و ھﻤﻪ
ً
اﺑﻨﺎء را از راه ﺑﻪ در ﺑﺮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﮕﺮوﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ او ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ،
ﺟﺎرود و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ را در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﻮاﺋﯽ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺎرس و
درﺑﺎر اﯾﺮان ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺤﺎﺻﺮه آﻧﺎن را آﻧﻘﺪر اداﻣﻪ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ آﻧﺎن را از ﭘﺎی درآورد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ھﯿﭽﯿﮏ از آﻧﺎن از اﺳﻼم ﺑﺎزﻧﮕﺸﺖ و در
راه دﯾﻦ ﺣﺘﯽ ﺣﯿﺎت را ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺷﻤﺮدﻧﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻼء ﺑﻦ اﻟﺤﻀﺮﻣﯽ را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ:

در اﯾﻦ ﺣﯿﺺ و ﺑﯿﺺ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ،ﻋﻼء ﺑﻦ اﻟﺤﻀﺮﻣﯽ را در رأس ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ
ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻋﻼء ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ و اﺗﺒﺎﻋﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻣﺤﻞ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻧﺮﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ھﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﯾﻤﺎﻣﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ او ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎﻣﻪ ﺑﻦ اﺛﺎل ﺑﺎ ﻗﻮﻣﺶ و ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ
اﻟﻤﻨﻘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ ،ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺴﯿﺎری از اھﻞ ﯾﻤﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﻗﺪرت
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺎل اوﻟﯿﻪ
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ او ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ! اﯾﻦ از ﺧﺼﻮﺻﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ھﺮ ﻋﺼﺮ و
زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،از ﻗﺪرت ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻗﺪرت اﺳﺖ
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ
ھﺮﮔﺎه ﺑﺮ ﺟﻮر و ﻇﻠﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻪ ﻋﻼء ﻣﻠﺤﻖ
ﺷﻮد ،از دادن زﮐﺎت ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮد و ﺻﺪﻗﺎت را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽداﺷﺖ.
ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر ﻋﻼء از ﯾﻤﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﻮد ،ﻗﯿﺲ ھﻤﻪ
ﺻﺪﻗﺎت را ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﻼء ﻓﺮﺳﺘﺎد ،از ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺪان ﻗﺼﺪ ﮐﺮده و
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺳﺮﺑﺎز زد و ﺑﺎ ﻋﻼء ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اھﻞ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺷﺘﺎﻓﺖ.
داﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮای دﻫﻨﺎء و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪا در آن:

ﻋﻼء ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﺶ راھﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﺤﺮای دھﻨﺎء در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺐ
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ﻓﺮا رﺳﯿﺪ دﺳﺘﻮر داد اﻓﺮادش اﺗﺮاق ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﻗﻠﺐ ﺻﺤﺮا ﮔﻢ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﭘﺲ از اﺗﺮاق
ﺷﺘﺮھﺎی آﻧﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺷﻪ و آب ﺳﭙﺎه را ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ رم ﮐﺮده و ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺎه
ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ رﻓﻊ ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮐﻨﺪ .ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺑﺰرﮔﯽ آﻧﺎن را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ،
ﻣﺮگ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻢ دﯾﺪه ،ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻮدﯾﻊ ﻧﻤﻮده و وﺻﯿﺖ ﮐﺮده و آﻣﺎده
ﻣﺮگ ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﻼء ﺑﻪ آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﻪ ﺗﺮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه و ﺷﻤﺎ
را ﻣﻐﻠﻮب ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ!! ﻗﻮﻣﺶ ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ را ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدا ﺑﺮﺳﯿﻢ ھﻨﻮز آﻓﺘﺎب ﮔﺮم ﻧﺸﺪه ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﻋﻼء در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر
اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد ﺟﻮاب داد :ای ﻣﺮدم ،ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ!! آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ! آﯾﺎ
در راه ﺧﺪا ﮔﺎم ﺑﺮﻧﻤﯽدارﯾﺪ! آﯾﺎ ﯾﺎران ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ! ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ! ﮔﻔﺖ :ﻣﮋده ﺑﺎد ﺷﻤﺎ را
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﯽﺳﺎزد! رواﯾﺘﯽ ھﺴﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﭙﺎه ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ دﻋﺎ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮاﺑﯽ درﺧﺸﯿﺪ ﺑﻌﺪ
ﺳﺮاب دﯾﮕﺮی و ﺑﺎﻵﺧﺮه ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮاب .راﺋﺪ ﺳﭙﺎه ﺧﺒﺮ داد اﯾﻦھﺎ آباﻧﺪ ،ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺳﺮاب ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﻪ آب رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺧﻮد را در آب ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و از آن
ھﺮﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ دﯾﺪﻧﺪ ﺷﺘﺮان ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﺎن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ،
ھﺮﮐﺴﯽ ﺳﻮار ﺷﺘﺮ ﺧﻮدش ﺷﺪ .اﺑﻮھﺮﯾﺮه و دوﺳﺘﺶ ﮐﻪ ﻋﺮب ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻼد راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد
ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﻪ آب در آن ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ اﺛﺮی از آب ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺷﺖ ﺷﮫﺎدت داد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎل ﭼﺸﻤﻪ آﺑﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺪﯾﺪه
اﺳﺖ .از اﯾﻨﺠﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ آن ﭼﺸﻤﻪ آب از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎ و آﯾﺎت ﻟﻄﻒ ﺧﺪا ﺑﻮد و اﯾﻦ
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﯾﻤﺎﻧﺶ ﻧﺎزل ﺳﺎﺧﺖ.
آب ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
ِ
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ:

ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺷﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺧﻮاه ﺟﺎی ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﻧﻪ ،ﻋﻼء و ﺳﭙﺎھﺶ ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻋﻼء ﺑﻪ ﻧﺰد ﺟﺎرود
ﮐﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻋﺰم و ﺗﺼﻤﯿﻢ او و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد ،او در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻄﻢ ﺣﺎﻟﺖ
ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و آﻣﺎده ﮐﺎرزار ﺷﺪ ،اﻣﺎ دﯾﺪ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ از ﺣﯿﺚ ﻋﺪد و ﻋﺪت در وﺿﻌﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن را ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻨﺪﻗﯽ ﮐﻨﺪﻧﺪ و
ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻨﺪق ﮐﻨﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﻨﺪقھﺎی ﺧﻮد
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اداﻣﻪ دادﻧﺪ و ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻨﮓ ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺎﻃﻌﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آﻧﺎن را از ﭘﺎی درآوردﻧﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ:

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺳﭙﺎه دﺷﻤﻦ ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎدی ﻧﻈﯿﺮ ھﻤﮫﻤﻪ و ﻏﻮﻏﺎی ﺟﻨﮓ و ﻓﺮار
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ .ﻋﻼء ﮐﺴﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮد ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ در ﺷﺮب ﺷﺮاب
اﻓﺮاط ﮐﺮده و ﭼﻨﺎن ﻣﺴﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺧﻨﺪقھﺎی ﺧﻮد درآﻣﺪه و ﺑﺮ ﺳﭙﺎه ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ در آﻧﺎن ﻧﮫﺎدﻧﺪ و
ھﺮﮐﻪ را ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ .ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﺎن ﯾﺎ در ﺧﻨﺪق ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪه و ﯾﺎ اﺳﯿﺮ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﭘﻨﺎه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﺮ ﺣﻄﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﮔﺬر ﮐﺮد و او را ﮐﺸﺖ .ﻋﻔﯿﻒ ﺑﻦ
اﻟﻤﻨﺬر اﻟﻐﺮور را اﺳﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﻼء ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ اﯾﻦ ﻋﺪه را ﻓﺮﯾﺐ دادی؟ ﻏﺮور اﺳﻼم
آورد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻏﺮور ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﯾﺐدھﻨﺪه ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺐﺧﻮرده ھﺴﺘﻢ! ﻋﻼء از
ﮔﻨﺎه او درﮔﺬﺷﺖ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮگ و اﺳﺎرت ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮار ﮐﺮده و ﺳﻮار ﮐﺸﺘﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﺟﺰﯾﺮه دارﯾﻦ رﻓﺘﻨﺪ .ﻋﻼء ﻓﺮارﯾﺎن را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﺳﭙﺎه او ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم اھﺎﻟﯽ ﺑﻼد و اﺑﻨﺎء
آن ﺷﮫﺮھﺎ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی دارﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ در روی زﻣﯿﻦ ﭘﻨﺎھﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﺠﻮم از راه درﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی دارﯾﻦ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﻫﻞ رده در آﻧﺠﺎ:

دارﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮهای اﺳﺖ از ﺟﺰاﯾﺮ ﻓﺎرس ﮐﻪ روﺑﺮوی ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻗﺮار دارد ،در آﻧﺠﺎ ﭘﻨﺞ دﯾﺮ
و ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ﺷﻌﺒﻪ از ﻧﺼﺎری وﺟﻮد دارد .رواﯾﺘﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼء وﻗﺘﯽ
اﻣﺮ ﮐﺮد ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ دارﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻗﺪرت ﺧﻮد را در ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺎ در درﯾﺎ از آن ﻋﺒﺮت
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی دﺷﻤﻦ از وﺳﻂ درﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﺎن ﺑﺘﺎزﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﻪ
آﻧﺎن را در ﯾﮑﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻗﻮﻣﺶ ﺟﻮاب داد :ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭘﺲ از
ﺣﺎدﺛﻪ دھﻨﺎء دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﻢ و ﺗﺮس در ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ! ﺳﭙﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺳﻮار اﺳﺐ و ﻗﺎﻃﺮ و ﺷﺘﺮ و اﻻغ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺪا را ﯾﺎد ﮐﺮده ،از ﺗﻨﮕﻪ

ﻓﺼﻞ دﻫﻢ :ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی رده
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ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮ دﺷﺖ ﺷﻨﺰاری ﮐﻪ ﺳﻄﺢ آن را آب ﮐﻢﻋﻤﻘﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﺎی ﺷﺘﺮ را در
ﺧﻮد ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ راه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﻮر ﺳﭙﺎه در ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺰﯾﺮه ﺧﻠﯿﺞ ﮐﻪ
آب آن ﻓﺮو ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﯾﺎ در ﻧﻘﻞ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﺷﺪه و اﺑﻨﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﺑﻪ آﻧﺎن اﻣﺎﻧﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ؟ رواﯾﺖ ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺆرﺧﯿﻦ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ .واﻗﻌﻪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ دارﯾﻦ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮارﯾﺎن رودررو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن
ﺟﻨﮕﯽ ﺳﺨﺖ درﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و اﺣﺪی را زﻧﺪه ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ،زﻧﺎن را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻣﻮال
ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﺳﻮاری ﺷﺶ ھﺰار و ﺑﻪ ھﺮ ﭘﯿﺎدهای دو ھﺰار
رﺳﯿﺪ)  .(١ﻋﻼء ﺑﻦ اﻟﺤﻀﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .ﻋﻼء ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ و ﭘﯿﺮوزی
ﺧﻮد را ﺧﺒﺮ داد ،در ﺑﺤﺮﯾﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ و ﺑﺮ رده آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪ .دﯾﮕﺮ از ﭼﯿﺰی
ﻧﮕﺮان ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ﻏﺎرت ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻏﻨﯿﻤﺖ دوﺳﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ،و ﻧﯿﺮﻧﮓ و دﺳﺎﯾﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎرس ﮐﻪ ﻧﻔﻮذش از ﺟﻨﻮب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻗﻄﻊ ﺷﺪه
ﺑﻮد .اﮔﺮﭼﻪ او از اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺤﺎق ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺤﺮﯾﻦ و اﺑﻨﺎء آن ﺑﻪ او ﻗﺒﻞ از
ﺣﺮﮐﺘﺶ ﺑﻪ دارﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻋﺘﯿﺒﻪ ﺑﻦ اﻟﻨﮫﺎس و اﻟﻤﺜﻨﯽ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ
اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﯽ در رأس ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻟﻤﻨﺜﯽ زﻣﯿﻦ را از دﺷﻤﻨﺎن ﭘﺎک ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮاق ﻣﯽرﺳﺪ:

آﻧﺎن در ﺗﻤﺎم راهھﺎ ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮده و آﻣﺎده روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖﺧﻮردﮔﺎن ﻓﺮاری و
اﺧﻼﻟﮕﺮان و آﺷﻮﺑﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﻤﺜﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد در ﮐﺮاﻧﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎ ﻣﺼﺐ
ﻓﺮات اداﻣﻪ داد ﺗﺎ ﺑﺎ دﺳﺎﯾﺲ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻓﺮس ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ھﻮاﺧﻮاھﺎن آﻧﺎن از ﻗﺒﺎﯾﻞ و
اﺑﻨﺎء ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد ،در رﺳﯿﺪن او ﺑﻪ ﻣﺼﺐ ﻓﺮات و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ او ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮاق و دﻋﻮت او
ﺑﻪ اﺳﻼم در اﯾﻨﺠﺎ اﺛﺮ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق ﺑﻮد ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ.
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ در ﻋﻤﺎن:

ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻓﺘﺢ را ﭘﯿﺶ از ذﮐﺮ ﺣﻮادث آن آﻏﺎز ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺎن ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ رده در آﻧﺠﺎ از ﺣﯿﺚ
 -١در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه ﮐﻪ ﻋﻼء ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ دارﯾﻦ ﻧﺒﺮد و دارﯾﻦ ھﻤﭽﻨﺎن
در ﻋﺰﻟﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ در ﻋﮫﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس ﺑﻪ اﺳﻼم و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﺷﺪت ﮐﻤﺘﺮ از ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻣﯽروﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ
و ﻋﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .ﻋﻤﺎن در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺗﺎﺑﻊ ﻓﺎرس ﺑﻮد ،ﺟﯿﻔﺮ اﻣﯿﺮ آﻧﺠﺎ
ﺑﻮد ،رﺳﻮل ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ او را ﺑﻪ اﺳﻼم دﻋﻮت ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﺟﯿﻔﺮ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را از ﺗﻤﺮد ﻗﻮﻣﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮو اﻇﮫﺎر داﺷﺖ
ﻋﻤﺮو و ﺟﯿﻔﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮای ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻤﺮو در ﻣﯿﺎن
ﻗﻮم ﻣﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از ارﺗﺪاد آن ﻗﻮم ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وﻓﺎت رﺳﻮل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮار
ﮐﺮد .ﺟﯿﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻮهھﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد .رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب رده در ﻋﻤﺎن ذواﻟﺘﺎج ﻟﻘﯿﻂ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ
اﻷزدی ﺑﻮد .او ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﺮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﺼﻦ
اﻟﻔﻠﻔﺎﻧﯽ ﺣﻤﯿﺮی را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﻤﺎن و ﻋﺮﻓﺠﻪ ﺑﻦ ھﺮﺛﻤﻪ اﻟﺒﺎرﻗﯽ ازدی را ﺑﻪ ﻣﮫﺮه ﻓﺮﺳﺘﺎد
و دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﺎھﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎرﺷﺎن را از ﻋﻤﺎن ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ در
ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﺣﺬﯾﻔﻪ و در ﻣﮫﺮه ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻋﺮﻓﺠﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﯾﺎدآوری ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﮫﻞ از ﻃﺮف اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ دﻓﻊ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ را ﯾﺎﻓﺖ و
ﻣﻨﺘﻈﺮ رﺳﯿﺪن ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎری او ﻣﯽآﻣﺪ ﻧﺸﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ
ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﯽ ﮐﺮد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﭘﯿﺮوزی ﻧﺎﯾﻞ آﯾﺪ و
ً
ﺑﺎﻵﺧﺮه ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ او را ھﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮد .ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻼ ﯾﺎدآوری ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﺲ از اﯾﻦ
ﺑﯽاﺣﺘﯿﺎﻃﯽ و ﺷﮑﺴﺖ ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﺮ او ﺧﺸﻢ ﮔﺮﻓﺖ و اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺮدد ،دﺳﺘﻮر
داد ﺑﻪ ﻋﻤﺎن ﺑﺮود و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺬﯾﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺠﻪ ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮس اﯾﻦ دﺳﺘﻮر را ﺑﻪ آن دو
ﻧﯿﺰ اﺑﻼغ ﮐﺮد و دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﺮ رأی ﻋﮑﺮﻣﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﮑﺮﻣﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﺮد و ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ
آن دو ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد ،ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺟﯿﻔﺮ و
ﺑﺮادرش ﻋﺒﺎد)  (١ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮهھﺎ ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﯾﺎرانﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪﻧﺪ:

ﺧﺒﺮ آﻣﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻟﻘﯿﻂ رﺳﯿﺪ و ﺳﭙﺎھﺶ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد .ﺟﯿﻔﺮ و ﻋﺒﺎد و
ﯾﺎرانﺷﺎن ﺑﻪ ﺻﺤﺎر آﻣﺪﻧﺪ و ﻋﮑﺮﻣﻪ و ﯾﺎراﻧﺶ را ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و آﻧﺎن در ﺻﺤﺎر ﺑﻪ ﺟﯿﻔﺮ
و ﻋﺒﺎد ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ .دو ﺳﭙﺎه در دﺑﺎ در ﺟﻨﮕﯽ دھﺸﺘﻨﺎک ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮد ﻟﻘﯿﻂ و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮﺳﻨﺪ .آﻧﺎن در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﯿﺮوزی ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﭼﺎر
 -١در ﮐﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ )ﻋﯿﺎذ(.

ﻓﺼﻞ دﻫﻢ :ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی رده
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اﺿﻄﺮاب و ﺗﺸﻮﯾﺶ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﻢﮐﻢ ﺧﻠﻞ در ﺻﻔﻮف آﻧﺎن راه ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﮐﻤﮏ
ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﺲ و دﯾﮕﺮ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺤﺮﯾﻦ رﺳﯿﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﭘﺸﺖ ﮔﺮم ﺳﺎﺧﺖ
و ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮوی آﻧﺎن را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮد ﺑﺮ ﻟﻘﯿﻂ و ﯾﺎراﻧﺶ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ده ھﺰار ﻧﻔﺮ از
آﻧﺎن را ﮐﺸﺘﻨﺪ و زﻧﺎن و ﭘﯿﺮان آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮدﻧﺪ و اﻣﻮالﺷﺎن را ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺴﻤﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﮐﻠﻤﻪ ﺣﻖ در ﻋﻤﺎن روﻧﻖ ﯾﺎﻓﺖ و ﮐﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﻮام ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺬﯾﻔﻪ
در ﻋﻤﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﻣﺮدم را ﺗﻤﺸﯿﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮدم را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺨﺸﺪ .ﻋﺮﻓﺠﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ رﻓﺖ و ﺧﻤﺲ ﻏﻨﺎﯾﻢ را ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮد .ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﺶ ﺑﻪ ﻣﮫﺮه رﻓﺖ ﺗﺎ
اﺳﻼم را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ در ﻣﻬﺮه:

ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺣﺬﯾﻔﻪ را در ﻋﻤﺎن دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻏﺮب ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﮫﺮه رﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﻌﺪادش ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺤﺎق ﻣﺮدم ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﺳﻼم ﺑﻪ دﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ دوﭼﻨﺪان ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﮫﺮه رﺳﯿﺪ ،دﯾﺪ دو ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺮأی ھﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮی را
دﻋﻮت ﺑﻪ ﻗﺒﻮل رﯾﺎﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزد .ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ آن دو ﺟﻤﻌﯿﺖ
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺳﻼم و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺣﻖ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و ھﻤﮕﺎن ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ
اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد و اﯾﻦ ﻋﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﮐﺜﯿﺮ اول ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺟﻨﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﺟﻨﮓ دﺑﺎ درﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺮوز
ﺷﺪﻧﺪ و دﺷﻤﻨﺎن را ﮐﺸﺘﻨﺪ و از آﻧﺎن اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻣﻮالﺷﺎن را ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺮدﻧﺪ .در
ﻣﯿﺎن ﻏﻨﺎﯾﻢ دو ھﺰار ﺷﺘﺮ ﺳﺮخﻣﻮی ﺑﻮد .ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺧﻤﺲ ﻏﻨﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه رﺋﯿﺲ ھﻤﺎن
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮای
ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﺮدم در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﮫﺮه آرام ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻠﺤﻖﺷﺪن ﻋﺪه ﮐﺜﯿﺮی از اھﺎﻟﯽ ﻣﮫﺮه دوﭼﻨﺪان
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻣﯿﻪ اﻟﻤﺨﺰوﻣﯽ را ﺑﺎزﯾﺎﺑﺪ و اﻣﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ را در ﻣﻮرد
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ او ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺮدم ﯾﻤﻦ و ﺣﻀﺮﻣﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ در ﯾﻤﻦ:

آﯾﺎ ﻋﮑﺮﻣﻪ از ﻣﮫﺮه ﺑﻪ ﺣﻀﺮﻣﻮت و ﮐﻨﺪه ﻣﯽرود؟ اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮﻣﻮت ﻣﺠﺎوره ﻣﮫﺮه و ھﻢﻣﺮز ﺑﺎ آن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮﺑﻦ اﺑﯽ اﻣﯿﻪ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺳﻮی
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﯾﻤﻦ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﮑﺮﻣﻪ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ او را در ﯾﻤﻦ
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا اﻧﻘﻼب ﯾﻤﻦ ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻋﺠﻠﻪ در ﻏﻠﺒﻪ
ً
ﺑﺮ آن ﮐﺎر ﻣﻐﻠﻮبﮐﺮدن اھﻞ رده ﮐﻨﺪه و ﺣﻀﺮﻣﻮت را ﻧﯿﺰ آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﻗﺒﻼ در
ﺑﺎره اﻧﻘﻼب اﺳﻮداﻟﻌﻨﺴﯽ در ﯾﻤﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﯾﻢ و از ادﻋﺎی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی او و رﻓﺘﻨﺶ ﺑﻪ
ﺻﻨﻌﺎء و اﻧﺘﺸﺎر اﻣﺮش ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﻣﮑﻪ و ﻃﺎﺋﻒ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿﺰ از
ً
ﮐﺸﺘﻦ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ او ﻃﯽ ﺗﻮﻃﺌﻪای ﮐﻪ زﻧﺶ آزاد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ زن ﺷﮫﺮ ﺑﻦ ﺑﺎزان ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮاﻧﯽ
ﺻﻨﻌﺎ ﺑﻮد ﻧﯿﺰ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آوردهآﯾﻢ.
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪت اﻧﻘﻼب در ﯾﻤﻦ ﺷﺪ:

رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞ اﺳﻮد روز وﻓﺎت رﺳﻮل ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﯿﺮوز را ﺣﺎﮐﻢ
ﯾﻤﻦ ﺳﺎﺧﺖ .اﻣﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ وﻓﺎت رﺳﻮل ج ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﻧﻘﻼب را ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ
ﯾﻤﻦ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﻪ ﺷﻠﻌﻪورﺷﺪن آﺗﺶ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ اول ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت:

اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ اﯾﻦ
ﻗﺪرت ﺷﺪ ،از روزی ﮐﻪ ﺑﺎزان ُﻣﺮد ﻗﺪرت در ﯾﻤﻦ ﺑﯿﻦ ﭘﺴﺮش در ﺻﻨﻌﺎء و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﻧﺠﺮان و ھﻤﺪان و دﯾﮕﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮑﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻋﻨﺴﯽ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و ﻃﻐﯿﺎن و ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻨﯽ ﺑﻮد ،در ﺷﻤﺎل ﯾﻤﻦ ﺗﺎ ﻣﮑﻪ و
ﻃﺎﺋﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻤﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺗﮫﺎﻣﻪ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎذات درﯾﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ
ﺣﺎﮐﻤﯽ داﺷﺖ و در داﺧﻞ ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﮑﺎم ﻣﺘﻌﺪد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺲ از ﺧﻔﻪﺷﺪن اﻧﻘﻼب اﺳﻮد ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﺣﮑﺎم ﺧﻮاھﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻣﺎرت و اﺳﺘﺮداد
ﻗﺪرﺗﺶ ﻣﯽﮔﺮدد و در راه اﻋﺎده اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﺎران اﺳﻮد آرام ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻨﺖھﺎی ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﺧﺮج ﺧﻮاھﻨﺪ داد ﺗﺎ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ
را آﺷﻔﺘﻪ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ راه آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺳﻮد رﺳﯿﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﻓﮑﺮ رده در ھﻤﻪ ﺑﻼد ﻋﺮب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ھﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺣﻖ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻋﺎده اﺳﺘﻘﻼل ﻗﺪﯾﻤﺶ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،اﺿﻄﺮاب در ﯾﻤﻦ و اﻃﺮاﻓﺶ ﮐﻪ
ﺻﺤﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻨﺴﯽ و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﺪ اﻋﻠﯽ رﺳﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ دﻫﻢ :ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی رده
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ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﯾﻤﻦ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﻋﻨﺴﯽ:

اﻧﻘﻼب و ﺷﻮرش ﯾﺎران ﻋﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺮگ او آرام ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﺳﻮاران آﻧﺎن ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﯿﻦ
ﻧﺠﺮان و ﺻﻨﻌﺎ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ را راه ﻧﻤﯽدادﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن
ﻧﻤﯽآﻣﺪ .ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺪی ﮐﺮب ﻗﮫﺮﻣﺎن و ﺷﺎﻋﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻤﺼﺎﻣﻪ از آن ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮد و ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﻗﺪرت را از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮد،
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻋﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرت دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﻗﯿﺲ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪﯾﻐﻮث از ﻧﺎﺣﯿﻪ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،او از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﻦ ﻋﻨﺴﯽ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﻓﯿﺮوز را از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺖ و داذوﯾﻪ را ﻧﯿﺰ ﻃﺮد ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺖ آﺷﻔﺘﮕﯽ در اﯾﻦ
ﺳﺎﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آراﻣﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ .راه ﭼﺎره اﯾﻦ وﺿﻊ
ﭼﯿﺴﺖ؟ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ راه ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﯾﻤﻦ اﺳﺖ .ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﻋﮏ و ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﻌﺮﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺟﻤﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ راه را ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
درﯾﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ راه ﻃﺎﺋﻒ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺖ
ﺣﺎﮐﻢ ﻃﺎﺋﻒ ﻃﺎھﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ھﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﻗﻮی ھﻤﺮاه ﻣﺴﺮوق
اﻟﮑﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﯾﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮﯾﻖ رﻓﺖ و ﭼﻮن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن را ﮐﺸﺖ،
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ راه ﺑﺎ ﺟﻨﺎزهھﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮ اﯾﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ
ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻃﺎھﺮ ﻧﻮﺷﺖ و او را و ﯾﺎراﻧﺶ را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﮐﺮده و دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﮐﻪ
در اﻋﻼب)  (١اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ راه اﺧﺎﺑﺚ اﻣﻦ ﺷﻮد .از آن روز ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻋﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻤﺎﻋﺎت
اﺧﺎﺑﺚ )ﭘﻠﯿﺪھﺎ( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ راه ﻧﯿﺰ ﻣﺪتھﺎ راه اﺧﺎﺑﺚ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ دوم اﺧﺘﻼف در ﺟﻨﺲ ﺑﻮد:

ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﯾﻤﻦ را ﺷﻌﻠﻪورﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﺧﺘﻼف در ﺟﻨﺲ ﺑﻮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﯿﺮوز را
در ﺻﻨﻌﺎء ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﮫﺮ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ذواﻟﺨﻤﺎر ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮد .ﺷﺮﮐﺎی ﻓﯿﺮوز در ﺗﻮﻃﺌﻪ
ﻗﺘﻞ اﺳﻮد داذوﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﺮوز دو ﻧﻔﺮی وزﯾﺮ ﺷﮫﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﺸﻨﺲ دوﺳﺖ آن دو ﺗﻦ
ﺑﻮد ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﯾﻐﻮث ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺸﻮن ﺑﻮد .ﻓﯿﺮوز و داذوﯾﻪ و ﺟﺸﻨﺲ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻗﯿﺲ از اﻋﺮاق ﺣﻤﯿﺮ ﯾﻤﻦ ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻗﯿﺲ ﭼﻮن دﯾﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ
ﻓﯿﺮوز واﮔﺬار ﮐﺮده و او را ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺣﺴﺪ ورزﯾﺪه و ﮐﻤﺮ ﺑﻪ
ﻗﺘﻠﺶ ﺑﺴﺖ .وﻟﯽ ﭼﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﻓﯿﺮوز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪای ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
 -١اﻻﻋﻼب :زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ از ﺑﻨﯽ ﻋﮏ ﺑﻦ ﻋﺪﻧﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﮑﻪ و ﺳﺎﺣﻞ.
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺑﻨﺎء ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ )اﺑﻨﺎء ﻃﺎﯾﻔﻪای از ﻓﺮس ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺗﺴﻠﻂ اﮐﺎﺳﺮه در ﯾﻤﻦ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ زﯾﺎد ﺷﺪه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ واﻻﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺣﮑﺎم ﯾﻤﻦ از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪ( ،اﮔﺮ ﻗﯿﺲ ﻋﺮب ﯾﻤﻦ را ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ وﺑﺮ ﻓﺮس
ﯾﻤﻦ دﻋﻮت ﻧﮑﻨﺪ ھﺮآﯾﻨﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺳﻮد آﻣﺪه ﺑﺮ ﺳﺮ او ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ و زﻧﺪﮔﺎﻧﯿﺶ را
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻮد از دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ داد.
ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﯾﻐﻮث ﯾﻤﻦ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻋﺮاب ﯾﻤﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ:

از اﯾﻦ رو ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ذی اﻟﮑﻼع اﻟﺤﻤﯿﺮی و اﻣﺜﺎل او از زﻋﻤﺎی ﻋﺮب ﯾﻤﻦ ﻧﻮﺷﺖ و
ﺗﺬﮐﺮ داد ﮐﻪ اﺑﻨﺎء در ﺷﮫﺮھﺎی ﺷﻤﺎ ﻏﺮﯾﺒﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﮔﺮ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﺎل
ﺧﻮد ﮔﺬارﯾﺪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .ﺻﻼح ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺸﺎن را ﺑﮑﺸﻢ و
ﺑﻘﯿﻪ را از ﺷﮫﺮھﺎی ﺧﻮدﻣﺎن اﺧﺮاج ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺎ از وﺟﻮد آﻧﺎن ﭘﺎک ﺷﻮد .اﻣﺎ ذی
اﻟﮑﻼع و ﯾﺎراﻧﺶ ﺟﻮاب ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺪادﻧﺪ و ﺑﻪ اﺑﻨﺎء ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻗﯿﺲ اﺑﻼغ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻨﺎء ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ آﻧﺎن واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
دلﺷﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺑﻨﺎء ﻗﯿﺲ را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﻨﺎء ﺑﺮ اﺳﻼم ﺧﻮد
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﺑﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ
ﻟﺰوﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﭼﯿﺴﺖ،
ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ رده در ﯾﻤﻦ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده و ﯾﻤﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺨﺖ و ﺗﺎز ﺳﭙﺎه
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺪه و ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺸﺮوی اﯾﻦ ﺳﭙﺎه و ﭘﯿﺮوزی آن ﺗﻤﺎم ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه را ﻓﺮا
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ! ﮐﻤﮏﻧﮑﺮدن ذی اﻟﮑﻼع ﻗﯿﺲ را از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺎزﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺟﻤﺎﻋﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻮد ھﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮھﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﺎ ھﺮﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﺷﺎن ﻣﯽﮐﺮد ،ﺟﻨﮓ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ و از آﻧﺎن
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ھﺪف آﻧﺎن ﯾﮑﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺑﯿﺮونراﻧﺪن اﺑﻨﺎء از ﺑﻼد ﯾﻤﻦ
ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪھﺎ دﻋﻮت او را اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .آﯾﺎ اﯾﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﻮد ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﭘﯿﺮوزی ﯾﺎﻓﺖ! اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ او ﺟﻮاب ﻣﺴﺎﻋﺪ
دادﻧﺪ و اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻮی او در ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺳﺮی و ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺧﺒﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺷﺪن اﯾﻦ دﺳﺘﺠﺎت ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺎء
رﺳﯿﺪ و اھﺎﻟﯽ ﯾﻤﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ دﻫﻢ :ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی رده
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ﻗﯿﺲ داذوﯾﻪ را ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮﺑﯽ در ﺻﻨﻌﺎء ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﻗﯿﺲ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻓﯿﺮوز رﻓﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ
دﺳﺘﺠﺎت او را ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ او و داذوﯾﻪ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد ﺗﺎ آن را ﺑﻔﺮﯾﺒﺪ و او را در
اﯾﻦ ﺷﻮرش ذﯾﺪﺧﻞ ﻧﭙﻨﺪارﻧﺪ ،آن دو را ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺟﺸﻨﺲ ﺑﺮای ﺻﺮف ﭼﺎﺷﺖ روز ﺑﻌﺪ
دﻋﻮت ﮐﺮد .داذوﯾﻪ ﭘﯿﺶ از دو دوﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻗﯿﺲ رﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود او ﻗﯿﺲ
ﺑﯽدرﻧﮓ او را ﮐﺸﺖ .وﻟﯽ ﻓﯿﺮوز ﭘﺲ از داذوﯾﻪ آﻣﺪ و ﭘﭻﭘﭻ ﯾﺎران ﻗﯿﺲ را ﺷﻨﯿﺪ و ﻓﺮار
ﮐﺮد ،ﺟﺸﻨﺲ او را در راه دﯾﺪ و ھﺮدو ﺑﺎھﻢ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ.
ﯾﺎران ﻗﯿﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﺎن دوﯾﺪﻧﺪ وﻟﯽ آن دو را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺳﻮاران از راھﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﻢ ﻗﯿﺲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮑﺎھﻨﺪ .آن دو ﻓﺮاری ﺳﻮاره ﺑﻪ ﺟﺒﻞ ﺧﻮﻻن
ً
ﻣﻨﺰل داﯾﯽھﺎی ﻓﯿﺮوز رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﯿﺲ در
ﺻﻨﻌﺎء اﻧﻘﻼب ﮐﺮد و ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از او زﻣﺎم اﻣﻮر ﺑﻪ
ً
دﺳﺖ اﺳﻮد اﻓﺘﺎد .اﺑﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ اﺣﺪی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده و او را از
ﺗﺨﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آورد .ﺧﺒﺮدار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺮوز ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﺣﺪی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده و او را از
ﺗﺨﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آورد .ﺧﺒﺮدار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺮوز ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از اﺑﻮﺑﮑﺮس ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺑﻨﯽ ﺧﻮﻻن ﺑﺮ او ھﺠﻮم آورد ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﺑﺎد اﺳﺘﮫﺰا ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﻻن ﭼﯿﺴﺖ!
ﻓﯿﺮوز ﮐﺪام اﺳﺖ! ﭼﻪ ﻗﺮارﮔﺎھﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﭘﻨﺎه ﺑﺮدهاﻧﺪ! ﻋﻮام ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺣﻤﯿﺮ ﺑﻪ او ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ،
اﮔﺮﭼﻪ رؤﺳﺎی آﻧﺎن ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻮن در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻗﺪرت ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ
اﺑﻨﺎء ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ
ﻓﯿﺮوز اﻇﮫﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺧﻮد و اھﻞ و ﻋﯿﺎلﺷﺎن را ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﺮوز ﻓﺮار
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اھﻞ و ﻋﯿﺎل آﻧﺎن را دو دﺳﺘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ را ﺑﻪ ﻋﺪن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ از راه
درﯾﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮﻧﺪ ،دﺳﺖ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ و ﻣﺼﺐ ﻓﺮات ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﻣﺮ ﮐﺮد
اﺧﺮاج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮﻧﺪ و اﺣﺪی از آﻧﺎن در ﯾﻤﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﻓﯿﺮوز ﻗﯿﺲ را از ﺻﻨﻌﺎء ﺑﯿﺮون راﻧﺪه و اﻣﺎرت ﺧﻮد را ﺑﺎزﭘﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮد:

ﻓﯿﺮوز درﯾﺎﻓﺖ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ھﻤﻮﻃﻨﺎﻧﺶ آﻣﺪه ،از ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﻼم ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ او را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻌﺼﺐ دﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻊ درھﻢﺷﮑﺴﺘﻦ
ﻏﺮور ﻣﻠﯽ و وﻃﻨﺨﻮاھﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﯽ ﻋﻘﯿﻞ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﮏ دﻋﻮت او را اﺟﺎﺑﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﺑﻨﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﺲ ﻗﺮار ﻧﻔﯽ ﺑﻠﺪﺷﺎن را ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

١٩٢

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻓﯿﺮوز در رأس آنھﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،اﺑﻨﺎء ﻓﺎرس را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ،در ﺑﯿﺮون ﺻﻨﻌﺎء ﺑﺎ ﻗﯿﺲ
ً
ﻣﺼﺎف داد و او را ﺑﯿﺮون راﻧﺪ و ﻣﺠﺪدا از ﻃﺮف ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﻣﯿﺮ آﻧﺠﺎ ﺷﺪ .ﻗﯿﺲ ﺑﺎ
ﺳﭙﺎھﺶ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻪ ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﻋﻨﺴﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .ﺑﺎ
ﻓﺮار او ﺗﻌﺼﺐ ﻗﻮﻣﯽ ﻋﺮﺑﯽ او ﮐﻪ اﺳﺎس دﻋﻮت او ﺑﻮد ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﯿﺮوز را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﺮد و ﻃﺎھﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ھﺎﻟﻪ را ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﺶ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺰد او ﻓﺮﺳﺘﺎد .وﻟﯽ ﻓﯿﺮوزی
ﻓﯿﺮوز و ﺑﺮﮐﻨﺎرﺷﺪﻧﺶ از اﻣﺎرت ﺻﻠﺢ را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﺮد و اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺻﻨﻌﺎء ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﯾﻤﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮداﻧﺪ ،ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺷﺪت ارﺗﺪادﺷﺎن
ﺑﯿﺶ از ھﺮ وﻗﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد.
ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم دﺷﻤﻨﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﯿﻦ ﺣﺠﺎز و ﯾﻤﻦ ﺑﻮد:

در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ از ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺗﺶ اﻧﻘﻼب را در اﯾﻦ
ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻌﻠﻪورﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ .ﯾﻤﻦ اﻣﺮوز دﺷﻤﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﺣﺠﺎز را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی و
ﻏﻠﺒﻪ ﺣﺠﺎز ﺷﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺑﯿﻦ ﯾﻤﻦ و ﺣﺠﺎز در زﻣﺎن رﺳﻮل ج ﺟﻨﮓھﺎﯾﯽ
ﺑﺮﭘﺎ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﺟﻨﮓھﺎ ﺳﺮ ﺑﻨﯽ ﺣﻤﯿﺮ و رؤﺳﺎی آﻧﺎن ﻓﺮود آﯾﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﺮوزی
ﺧﺎﻟﺪ و ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﺮ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب و ﭘﺎدﺷﺎھﺎنﺷﺎن در اﻃﺮاف ﯾﻤﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ ،در ﻣﯿﺎن
ﻋﺸﺎﯾﺮ ﯾﻤﻦ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺣﺠﺎزی ﺧﺎﻟﺪ و ﻋﮑﺮﻣﻪ
ﺑﺪاﻧﺎن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﺮب ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن اﺳﻢﺷﺎن
ﻟﺮزه ﺑﺮ اﻧﺪامﺷﺎن ﻣﯽاﻓﺘﺎد .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺪی ﮐﺮب ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺼﻤﺼﺎﻣﻪ را ﻧﺎم ﺑﺮد .او از ﻓﺮﺳﺎن ﺑﻨﯽ زﺑﯿﺪ و ﺣﺎﻣﯽ آﻧﺎن ﺑﻮد .ھﺮﮔﺎه ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪ
ﻟﺮزه ﺑﺮ اﻧﺪام ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،و از دﯾﺪار او وﺣﺸﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب در ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ آن ﻋﺼﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ھﻤﻮاره از آن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در آن روز ﻓﺰوﻧﯽ ﺳﻨﺶ از ﻗﺪرت و ﺳﻄﻮﺗﺶ ﻧﮑﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد .در ﺟﻨﮓ ﻗﺎدﺳﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮش ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و در آن ﺟﻨﮓ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن
ﻣﺮداﻧﮕﯽ را داد .ﻋﻤﺮو ﺑﺎ ﭘﯿﺮواﻧﺶ اﻧﻘﻼب ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد ،ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﯾﻐﻮث ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او ﻣﻠﺤﻖ
ﺷﺪ ،اﯾﻦ دو ﻣﺮد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ھﻤﺪﯾﮕﺮ در ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﺎد اﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ و اھﻞ ﺑﯿﺖﺷﺎن
ﻧﯿﺰ آﻧﺎن را ﯾﺎری ﮐﺮدﻧﺪ ،ھﯿﭻ ﺷﮫﺮی از آﻧﺎن در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻏﯿﺮ از ﻧﺠﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﺎرای
ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﮫﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻧﯿﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﻋﮫﺪ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻣﺆﮐﺪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ دﻫﻢ :ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی رده
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ﺣﺮﮐﺖ ﻋﮑﺮﻣﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﻬﻞ از ﻣﻬﺮه ﺑﻪ ﯾﻤﻦ و ﺳﺮازﯾﺮﺷﺪن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻣﯿﻪ از

ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ:

آﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﻤﻦ را ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺗﻦ آﺷﻮﺑﮕﺮ در آن ﻓﺴﺎد ﺑﺮﭘﺎ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﻘﻼب ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﻤﻦ را در ﮐﺎم ﺧﻮد ﻓﺮو ﺑﺮد؟ ھﺮﮔﺰ!
ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﮫﻞ از ﻣﮫﺮه ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻤﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﻓﺮاوان ﺧﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ اﻟﺘﺤﺎق ﻋﺪهای از ﻣﮫﺮه از ﺣﯿﺚ ﻋ ّﺪه ُ
وﻋ ﱠﺪت ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ اﺑﯿﻦ وارد ﺷﺪ .ﻣﮫﺎﺟﺮ
ِ
ﺑﻦ اﺑﯽ اﻣﯿﻪ ﻧﯿﺰ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﻮب ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ و از ﻣﮑﻪ و ﻃﺎﺋﻒ ﮔﺬﺷﺖ ،او از
ﻃﺮف اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﯾﮑﯽ از ﺗﯿﭗھﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻋﻠﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﻪاش
ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪن او ﺑﻮد .از ﻣﮑﻪ و ﻃﺎﺋﻒ و ﻧﺠﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺮدان ﮐﺎرآزﻣﻮده ﺟﻨﮓدﯾﺪه او را
ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﯾﻤﻦ از آﻣﺪن اﯾﻦ دو ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺧﺒﺮدار ﺷﺪﻧﺪ و داﻧﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ را ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ اﻧﻘﻼب آن دو ﺗﻦ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﻨﮑﻮب ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺸﺘﻪ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻣﯽروﻧﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺎن ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﺧﺒﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﺲ و ﻋﻤﺮو اﺑﻦ ﻣﻌﺪی ﮐﺮب اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ھﻢ دﺷﻨﺎم داده و
ھﺮﯾﮏ در ﺻﺪد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﯿﻘﺶ ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ .اﺧﺘﻼف ﭘﺲ از اﺋﺘﻼف آن دو و
ﭘﯿﻤﺎنﺑﺴﺘﻦﺷﺎن ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮ روی داد .ﻋﻤﺮو ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دھﺪ،
ﺷﺒﯽ ﻗﯿﺲ را ﮔﺮﻓﺖ و او را اﺳﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺑﺮد .ﻣﮫﺎﺟﺮ ﻧﯿﺰ آن دو را ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ ﻗﺼﺎص داذوﯾﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻗﯿﺲ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :ای ﻗﯿﺲ ،آﯾﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺗﻌﺪی ﮐﺮده و آﻧﺎن را ﮐﺸﺘﯽ و ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ را
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ دوﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﻗﯿﺲ ﻗﺘﻞ داذوﯾﻪ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد و دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ او
ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻗﺘﻞ دور از اﻧﻈﺎر ﻣﺮدم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﺧﻮن
او ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﺮد ،و او را ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﺧﻮن داذوﯾﻪ ﻧﮑﺸﺖ.
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻗﯿﺲ و ﻋﻤﺮو اﺑﻦ ﻣﻌﺪی ﮐﺮب را ﻋﻔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺪی ﮐﺮب ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮی ھﺮ روز
ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده و ﯾﺎ اﺳﯿﺮ ھﺴﺘﯽ! اﮔﺮ دﯾﻦ را ﻧﺼﺮت دھﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺮﺑﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎﻻ
ﻣﯽﺑﺮد! ﻋﻤﺮو ﮔﻔﺖ :ﻧﺎﭼﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎزﻧﺨﻮاھﻢ ﮔﺸﺖ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ آﻧﺎن را آزاد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻞ و ﺗﺒﺎرﺷﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﻣﮫﺎﺟﺮ از ﻧﺠﺮان ﺑﻪ راه
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اﻓﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺎء ﻓﺮود آﻣﺪ ،ﺑﻪ ﺳﭙﺎھﺶ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ دﺳﺘﻪھﺎی ﻣﺘﻤﺮدی را ﮐﻪ از زﻣﺎن
اﺳﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻓﺴﺎد اﻧﮕﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮده ،ھﺮﮐﻪ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﻮﺑﻪ و
اﻧﺎﺑﻪ را ﻧﯿﺰ از آﻧﺎن ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻋﮑﺮﻣﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﺨﻊ و ﺣﻤﯿﺮ در ﺟﻨﻮب ﯾﻤﻦ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﻤﻦ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ رﺳﯿﺪ ،ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و در
ﺗﻤﺎم ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺮﺗﺪﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ در ﺣﻀﺮﻣﻮت و ﮐﻨﺪه.
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻓﺮس را ﺑﺮ ﻋﺮب ﺗﺮﺟﯿﺢ داد؟

ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﮑﺮﻣﻪ و ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﺣﻀﺮﻣﻮت و ﮐﻨﺪه ﺑﺮوﯾﻢ
ﺷﺒﮫﻪای را ﮐﻪ ﺑﻪ دل ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﻣﻮﻗﻊ ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺑﺎره ﺣﻮادث ﯾﻤﻦ ﺧﻄﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ .ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﺮس را ﺑﺮ ﻋﺮب ﺗﺮﺟﯿﺢ داد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﺮوز ﻓﺎرﺳﯽ و
ﯾﺎراﻧﺶ را ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻗﯿﺲ ﻋﺮﺑﯽ و ﯾﺎراﻧﺶ را ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪھﺪ؟ رﻓﻊ اﯾﻦ ﺷﺒﮫﻪ آﺳﺎن
اﺳﺖ ،واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﻘﻮی ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﺠﻤﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻤﯽﻧﮫﺪ» ،وإن أﻛﺮم

اﻟﻨﺎس ﻋﻨﺪ اﷲ أﺗﻘﺎﻫﻢ« »ﺑﺰرﮔﻮارﺗﯿﻦ ﻣﺮدم ﻧﺰد ﺧﺪا ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ« .ﺑﺎ وﺟﻮد

اﯾﻦ آﻧﭽﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را واداﺷﺖ ﺑﻪ ﻓﯿﺮوز ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮس
اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﯾﻤﻦ اﺳﻼم آوردﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺮب اﯾﻦ ﺑﻼد ﺑﺮ ﺿﺪ دﯾﻦ
ﺟﺪﯾﺪ ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن اﺳﻮد ﻋﻨﺴﯽ در زﻣﺎن رﺳﻮل ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت ﮐﺮد ،ﭘﺲ از
آن ﯾﺎران اﺳﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺪی ﮐﺮب و ﺑﻌﺪ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﯾﻐﻮث ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ .و
ﺑﺎزان و ﺷﮫﺮ و ﻓﯿﺮوز و ﺑﺮ اﻃﺮاف ﺷﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ
دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن
اﺳﻼم ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وﻓﺎداری ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺧﻠﯿﻔﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻋﺮب از دﯾﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﯿﺮوز
ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرﺗﺶ ﯾﺎری ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﭙﺎه و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎﻧﺶ او را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ او
ً
را اﻣﯿﺮ ﺻﻨﻌﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺷﮫﺮ را اﻣﯿﺮ آﻧﺠﺎ ﮐﺮد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﭘﺪرش ﺑﺎزان را اﻣﯿﺮ ﯾﻤﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ در ﮐﻨﺪه و ﺣﻀﺮﻣﻮت:

ھﻢ اﮐﻨﻮن آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺎم را در ﺟﻨﮓھﺎی رده ﺑﺮﻣﯽدارﯾﻢ ،ﺑﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮ و ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی

ﻓﺼﻞ دﻫﻢ :ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی رده
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ﮐﻨﺪه و ﺣﻀﺮﻣﻮت ﻣﯽروﯾﻢ .ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻋﻤﺎل او در اﯾﻦ ﺑﻼد ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺎد ﺑﻦ ﻟﺒﯿﺪ در ﺣﻀﺮﻣﻮت و ﻋﮑﺎﺷﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﺼﻦ ﺑﺮ ﺳﮑﺎﺳﮏ و
ﺳﮑﻮن ،ﻣﮫﺎﺟﺮ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﺮ ﮐﻨﺪه ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ .دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺮﯾﺾ
ﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻨﺪه و ﯾﺎ در رأس
ً
ﺗﯿﭗ ﺧﻮد ﺑﺮای دﻓﻊ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ زﯾﺎد اﺑﻦ ﻟﺒﯿﺪ ﻧﯿﺎﺑﺘﺎ از
ﺟﺎﻧﺐ او در ﮐﻨﺪه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻤﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪه رﺳﯿﺪ:

داﺳﺘﺎن ﻣﻨﺼﻮبﺷﺪن ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮ
ﺑﺮادر ام ﺳﻠﻤﻪ ھﻤﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ از ھﻤﺮاھﯽ آن ﺣﻀﺮت در ﺟﻨﮓ
ﺗﺒﻮک ﺳﺮ ﺑﺎز زد .رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺮ او ﺧﺸﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺪتھﺎ او را ﺳﺮزﻧﺶ
ﮐﺮد .ام ﺳﻠﻤﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﺳﺘﺮﺿﺎی رﺳﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮادرش ﻣﮫﺎﺟﺮ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد .روزی ﮐﻪ ﺳﺮ ﺣﻀﺮت را ﻣﯽﺷﺴﺖ و ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮد و رﺳﻮل ام ﻣﺴﻠﻤﻪ
را ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺮا ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ در
ﺣﻀﺮت رﻗﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮادرش را ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
رﺳﻮل ﺑﺮود ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﺸﺮف ﺑﻪ ﺣﻀﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا و ﻋﺮض ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﺣﻀﺮت از او
راﺿﯽ ﺷﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪه را ﺑﻪ او ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮد .وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮب ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و زﯾﺎد در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪه ﻧﺎﯾﺐ او ﺷﺪ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﮫﺎﺟﺮ در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
ﺳﯿﺎﺳﺖ زﯾﺎد ﺑﻦ ﻟﺒﯿﺪ و ﺷﺪت آن:

ﮐﻨﺪه در ﻣﺠﺎورت ﯾﻤﻦ واﻗﻊ اﺳﺖ و دﻋﻮت اﺳﻮد ﻋﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻋﻼم او
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺣﻀﺮﻣﻮت دﺳﺘﻮر داد ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺪﻗﺎت ﮐﻨﺪه در ﺣﻀﺮﻣﻮت و
ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺪﻗﺎت ﺣﻀﺮﻣﻮت در ﮐﻨﺪه ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد .و زﯾﺎد در وﺻﻮل اﯾﻦ ﺻﺪﻗﺎت ﺷﺪت
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺮج داد و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ھﯿﺠﺎن آورد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺮدان ﺳﮑﻮن
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﻼم ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎن آﻣﺪه ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ و ھﯿﭽﮑﺲ از آﻧﺎن
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ وی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﭘﺲ از وﻓﺎت ﻧﺒﯽ ﮐﻪ رده در ﺗﻤﺎم ﺑﻼد ﻋﺮب ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ،
زﯾﺎد ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ رده ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﻮد آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﻗﺒﺎﯾﻞ اﻃﺮاف ﮐﻪ
او را در دﻓﻊ ﻣﺘﻤﺮدﯾﻦ ﯾﺎری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺸﺠﯿﻌﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .زﯾﺎد ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺮ
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ﺑﻨﯽ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و ﻣﺮدانﺷﺎن را ﮐﺸﺖ و زﻧﺎنﺷﺎن را اﺳﯿﺮ ﮐﺮد و زﻧﺎن و
اﻣﻮال را از راھﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه اﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ زﻋﯿﻢ ﮐﻨﺪه ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﯿﻦ اﯾﻦ
اﺳﯿﺮان زﻧﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺰﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد اﺷﻌﺚ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ:
ای اﺷﻌﺚ ،ای اﺷﻌﺚ ،ﺧﺎﻟﻪھﺎﯾﺖ ،ﺧﺎﻟﻪھﺎﯾﺖ! در اﯾﻨﺠﺎ ﻏﯿﺮت ﺧﻮن در ﻋﺮوق اﺷﻌﺚ ﺑﻪ
ﺟﻮش آورد و ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﯾﺎ ﺑﻤﯿﺮد ﯾﺎ آﻧﺎن را ﻧﺠﺎت دھﺪ .اﺷﻌﺚ زﻋﯿﻢ ﻗﻮﻣﺶ و ﻣﺮد ﻗﻮی
و ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﺰد آﻧﺎن ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻓﺮاوان داﺷﺖ .در ﺳﺎل ﻋﺎم اﻟﻮﻓﻮد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ،
در رأس ھﺸﺘﺎد ﻧﻔﺮ از اھﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪه ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮕﯽ ﻟﺒﺎس ﺣﺮﯾﺮ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ ،او اﺳﻼم آورد و ام ﻓﺮوه ﺧﻮاھﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮد.
اﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﺎ زﯾﺎد ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ:

اﺑﻮﺑﮑﺮس آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ھﻢ درآورد ﻟﯿﮑﻦ اﺟﺮای اﻣﺮ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻋﺮوس ﺑﻪ دوری او ﻋﺎدت ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺷﻌﺚ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﺶ
از ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﻣﺖ و ﻣﻮﻗﯿﻌﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻮﻣﺶ ﺑﺮ ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺧﺸﻢ ﺑﮕﯿﺮد
ﺧﺸﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ھﻤﺮاه او ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ .ﺑﺮ زﯾﺎد ﺧﺮوج ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ او ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و زﻧﺎن اﺳﯿﺮ را
ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﺰت و ﺷﻮﮐﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ.
ﻋﮑﺮﻣﻪ و ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﻣﺎرب ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﻨﺪ:

از آن روز اﺷﻌﺚ در ﮐﻨﺪه و ﺣﻀﺮﻣﻮت ﻓﺘﻨﻪھﺎی ﺳﺨﺖ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ،ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ زﯾﺎد از ﻋﺎﻗﺒﺖ آن ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮ ﻧﻮﺷﺖ و از او ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ.
ﻣﮫﺎﺟﺮ و ﻋﮑﺮﻣﻪ از ﯾﻤﻦ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪ اھﻞ رده ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه را ﻣﻨﮑﻮب ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻣﮫﺎﺟﺮ از ﺻﻨﻌﺎء و ﻋﮑﺮﻣﻪ از ﯾﻤﻦ و ﻋﺪن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﺎرب ﺑﻪ ھﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎھﻢ
ﺻﺤﺮای ﺳﮫﯿﺪ را ﻃﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﮫﺎﺟﺮ از ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ زﯾﺎد و اﺷﻌﺚ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ زﯾﺎد
آﻣﺪه ﺑﻮد آ ﮔﺎه ﺷﺪ ،ﻋﮑﺮﻣﻪ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﭙﺎه ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ در رأس دﺳﺘﻪای از
ﺳﭙﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه زﯾﺎد رﺳﯿﺪ ﺑﻪ اﺷﻌﺚ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و او را ﺷﮑﺴﺖ داد و
ﻣﺮداﻧﺶ را ﮐﺸﺖ .اﺷﻌﺚ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ اﻟﻨﺠﯿﺮ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ.
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﻠﻌﻪ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آن:

ﻧﺠﯿﺮ ﺷﮫﺮ ﻣﻨﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن آﺳﺎن ﻧﺒﻮد .ﺳﻪ راه داﺷﺖ ﮐﻪ از آنھﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ
ﻗﻠﻌﻪ راه ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .زﯾﺎد ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﺶ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راهھﺎ ﻓﺮود آﻣﺪ ،ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺑﺮ دوﻣﯽ،
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راه ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺮ اھﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ از آن را ﮐﻤﮏ ﺑﺮای اھﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻋﮑﺮﻣﻪ
ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ راه ﻓﺮود آﻣﺪ و راه رﺳﯿﺪن آذوﻗﻪ و ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ را ﺑﺮ آﻧﺎن
ﺑﺴﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ھﻢ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻮاراﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ در ﮐﻨﺪه ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪه و
ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻣﺘﺤﺼﻨﯿﻦ در ﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﺘﺎر ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻢ
ﯾﻢﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺮگ ﺑﺮای ﻣﺎ از اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺳﺮﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮﻣﯽ
ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد در راه ﺧﺪا ﻓﺪا ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ او ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﯾﺎری دھﺪ .ﻗﻮم از ﺳﺮوﺟﺎن ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﻋﮫﺪ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺪام
ﻓﺮار ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ از ﻗﻠﻌﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و در ھﺮﺳﻪ راه ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺟﻨﮕﯽ
ﺳﺨﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮگ درﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺎه ﻣﮫﺎﺟﺮ و ﻋﮑﺮﻣﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻋﺪد و ﻗﺪرت
ﻣﻐﻠﻮبﺷﺪﻧﯽ ﻧﺒﻮد! اھﻞ ﻧﺠﯿﺮ وﻗﺘﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻤﮏ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﻘﯿﻦ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﮏ ﺑﻼ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﺎن ﻧﺎزل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه و ﺗﺮس
آﻧﺎن را درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ و از ﻣﺮگ ھﺮاﺳﻨﺎک ﺷﺪﻧﺪ .رؤﺳﺎﺷﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺷﺪﻧﺪ و
ﻧﺨﻮتﺷﺎن زﺑﻮن ﮔﺮدﯾﺪ ،اﺷﻌﺚ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﮑﺮﻣﻪ رﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮ او و ﻧﻪ ﻧﻔﺮ از
ﯾﺎراﻧﺶ را ﺗﺄﻣﯿﻦ دھﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻗﻠﻌﻪ را ﺑﻪ روی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و راه ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
و ﻣﺤﺼﻮرﯾﻦ را رھﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺟﻮاب داد ﮐﻪ ﻧﺎم ﻧﻪ ﻧﻔﺮی را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﻣﺎن ﯾﺎﺑﻨﺪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻦ .اﺷﻌﺚ ﻧﺎم ﺑﺮادران و ﻋﻤﻮزادﮔﺎن و ھﻤﺴﺮانﺷﺎن را ﻧﻮﺷﺖ و
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدش را ﻧﯿﺰ ﺟﺰو آن ﻧﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﻪ را آورد آن را ﻣﮫﺮ
ﻧﻤﻮده و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮫﺎﺟﺮ ﮐﺮد .اﺷﻌﺚ آن ﻧﻪ ﻧﻔﺮ را از ﻗﻠﻌﻪ ﺑﯿﺮون ﻓﺮﺳﺘﺎد و درھﺎی ﻗﻠﻌﻪ را
ﺑﻪ روی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺸﻮد ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻧﮫﺎدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺟﻨﮕﺎوران ﻗﻠﻌﻪ
را ﮐﺸﺘﻨﺪ و زﻧﺎن ﻗﻠﻌﻪ را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻋﺪه اﯾﻦ زﻧﺎن ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .ﻣﮫﺎﺟﺮ ﻧﮕﮫﺒﺎن
ﺑﺮ اﻣﻮال و زﻧﺎن ﮔﻤﺎﺷﺖ ﭘﺲ از ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺧﻤﺲ آن را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﻋﺠﺒﺎ از
زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﺶ! اﯾﻦ اﺷﻌﺚ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ زﺷﺖ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ و ﻗﻮﻣﺶ را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ
داد و ھﺰار زن را اﺳﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺎﺧﺖ ،ھﻤﺎن اﺷﻌﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺷﻨﯿﺪن ﻓﺮﯾﺎد
ﺧﺎﻟﻪھﺎﯾﺶ زﻧﺎن ﺑﻨﯽ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ را ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدﻧﺪ :ای اﺷﻌﺚ ،ای اﺷﻌﺚ،
ﺧﺎﻟﻪھﺎﯾﺖ ،ﺧﺎﻟﻪھﺎﯾﺖ! ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را از اﺳﺎرت زﯾﺎد درآورد .اﯾﻦ اﺷﻌﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﻨﺖھﺎی ﺑﺰرﮔﻮاری ﺑﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن او را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،ھﻤﺎن
اﺷﻌﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ذﻟﺖ اﻓﺘﺎده و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺣﺘﯽ اﺳﯿﺮان ﻗﻮﻣﺶ او را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮده
و او را »ﻋﺮف اﻟﻨﺎر« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت در ﻟﻐﺖ ﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎﺋﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ
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دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت و ﺗﺮس از ﻣﺮگ ﭼﻮن ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺮه ﺷﺪ او را ذﻟﯿﻞ و ﺧﻮار و
ﺑﯽﻣﻘﺪار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ از ﻣﺮگ اﺳﺖ .ﻣﮫﺎﺟﺮ
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اﺷﻌﺚ در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد اﺳﻢ ﺑﺮده ﺑﻮد ﺧﻮاﺳﺖ و آﻧﺎن را آزاد ﮐﺮد و ﭼﻮن دﯾﺪ
اﺳﻢ ﺧﻮد اﺷﻌﺚ در آن ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮫﺮ اﺷﻌﺚ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد دﺳﺘﻮر داد او را ﺑﻪ ﺑﻨﺪ
ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻨﺶ را ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﯾﯽ را ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﻄﺎ
اﻧﺪاﺧﺖ! ﮔﻮﯾﯽ ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﻮاﯾﺖ ﮐﻨﺪ! ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﮫﻞ در اﯾﻦ اﻣﺮ
دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﺘﻦ او را ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪاز و او را ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻔﺮﺳﺖ او ﺧﻮد در
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاھﺪ داد .و ﺑﻪ ﻋﻼوه اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﻢ ﺧﻮد را در
ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ آﯾﺎ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺎﻗﺾ ﺗﺄﻣﯿﻦ
اوﺳﺖ! ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻞ ﮐﺸﺘﻦ او را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ .او را ﺑﺎ اﺳﯿﺮان ﺑﻪ ﻧﺰد
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ھﻤﻪ او را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل راه ﺑﺮ او ﻟﻌﻨﺖ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮس اﺷﻌﺚ را ﻋﻔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ اﺷﻌﺚ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد و او را ﺑﺮ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد واﻗﻒ ﺳﺎﺧﺖ .از او
ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻣﯽداﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ؟ اﺷﻌﺚ ﺟﻮاب داد :ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﻓﮑﺮی در ﺑﺎره
ﻣﻦ ﮐﺮدهای .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺗﻮ را ﺑﮑﺸﻢ .اﺷﻌﺚ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻗﻮم ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدم و آﻧﺎن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدم ﺧﻮن ﻣﻦ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﯿﻦ
اﺷﻌﺚ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ اﺷﻌﺚ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
ﺧﯿﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ در ﻣﻦ ﺧﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﻣﺮا آزاد ﮐﻨﯽ و از ﻟﻐﺰﺷﻢ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﯽ و
اﺳﻼﻣﻢ را ﺑﭙﺬﯾﺮی و ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯽ و زﻧﻢ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯽ؟ زن
اﺷﻌﺚ ام ﻓﺮوه ﺧﻮاھﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺟﻮابدادن ﺑﻪ او ﻣﮑﺚ ﮐﺮد ،دوﺑﺎره اﺷﻌﺚ
اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﮑﻦ ﺧﻮاھﯽ دﯾﺪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪه دﯾﻦ ﺧﺪا در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﻢ
ﺧﻮاھﻢ ﺷﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﺲ از ﺗﻔﮑﺮ او را ﺑﺨﺸﯿﺪ و اﺳﻼم او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ھﻤﺴﺮش را ﺑﻪ او
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :آزادی .ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻮ ﺧﺒﺮھﺎی ﺧﻮب ﺑﺸﻨﻮم .اﺷﻌﺚ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ام ﻓﺮوه در
ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮد و از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪ ﻣﮕﺮ در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق و ﺷﺎم ،در اﯾﻦ
ﺟﻨﮓھﺎ ﻓﺪاﮐﺎریھﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎرش را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
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ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﻧﻘﻼب داﺧﻠﯽ ﺑﻼد ﻋﺮب:

ﻣﮫﺎﺟﺮ و ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺗﺎ آراﻣﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪه و ﺣﻀﺮﻣﻮت در آﻧﺠﺎھﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ
آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎی رده ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﻧﻘﻼب داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺸﺖ و ﭘﺎﯾﻪ و
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﭘﯽرﯾﺰی وﺣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪ ،وﺣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪتھﺎ اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﺳﭙﺲ
آﻟﻮده ﺑﻪ ﺷﻮاﺋﺐ ﺷﺪ .ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﻣﮫﺎﺟﺮ در ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻤﺮد اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻤﺘﺮ از
ﺷﺪت ﻋﻤﻞ او در ﯾﻤﻦ ﻧﺒﻮد ،رﯾﺸﻪ ﻣﺘﻤﺮدﯾﻦ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺷﺪ ﻣﺠﺎزات
رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﺷﺪت ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﻮر داد دو زن آوازهﺧﻮاﻧﯽ را ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺷﺘﻢ ﻣﯽﮐﺮد و دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ھﺠﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ دﺳﺖ ﺑﺮﯾﺪه و
دﻧﺪانھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ھﺮدو را درآوردﻧﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﺲ از ﮐﺸﻒ ﺧﻄﺎﯾﺶ ﺑﻪ او
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ و ﺗﺬﮐﺮ داد ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد آوازهﺧﻮان اوﻟﯽ را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺷﺘﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﻣﯽﮐﺸﺘﯽ ،زﯾﺮا ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﺑﺎ ﺣﺪود دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و دوﻣﯽ را اﮔﺮ ذﻣﯽ
ﺑﻮد ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار ﻣﯽدادی» .ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺎﺗﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ از آن ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺮدی از ﺷﺮک
ﺑﺪﺗﺮ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﺳﮑﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﭙﺮھﯿﺰ از ﻣﺜﻠﻪﮐﺮدن ﻣﺮدم زﯾﺮا ﮔﻨﺎه ﻧﻔﺮتاﻧﮕﯿﺰی
اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺼﺎص و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ« .از آﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دو آوازهﺧﻮان ھﺘﺎک ﮐﺮد
ﺷﺪت ﻋﻤﻞ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺮدﯾﻦ روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻣﯿﻪ اﻣﻮر ﯾﻤﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد:

اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ و او را در اﻧﺘﺨﺎب اﻣﺎرت ﯾﻤﻦ و ﺣﻀﺮﻣﻮت ﻣﺨﯿﺮ ﮐﺮد،
ﻣﮫﺎﺟﺮ ﯾﻤﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺎء رﻓﺖ و ﺑﺎ ﻓﯿﺮوز در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ ،زﯾﺎد ﺑﻦ
ﻟﺒﯿﺪ ﺣﮑﻤﺮان ﺣﻀﺮﻣﻮت ﺷﺪ .وﻟﯽ آﻣﺎده ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ آﻣﺪه
ﺑﻮد ﺑﺎزﻧﮕﺸﺖ ،ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﺠﻮن ازدواج ﮐﺮده و ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ازدواج
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ ام ﺗﻤﯿﻢ و دﺧﺘﺮ ﻣﺠﺎﻋﻪ و ﺳﺮزﻧﺶھﺎی ﻣﮑﺮر اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ ﻋﺮب
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد او را از اﯾﻦ ازدواج ﺑﺎزﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ازدواج ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ
اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻠﯽ از ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺮزﻧﺶ ﺳﭙﺎه و ﻋﺮض ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﺑﺮای اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺪ.
داﺳﺘﺎن ﻋﮑﺮﻣﻪ و ازدواج او ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﺠﻮن:

ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻧﻌﻤﺎن در ﻋﺪن ازدواج ﮐﺮد ﺳﭙﺲ او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎرب ﺑﺮده و ﺳﭙﺎه
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ﺑﺎ او در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :او را ﺗﺮک ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :او را ﺗﺮک ﻧﮑﻦ .داﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺑﺮدﻧﺪ
او در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻧﻮﺷﺖ و از او ﮐﺴﺐ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﻧﻈﺮ ﮐﺮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ دﯾﺪ ﮐﻪ
ﻋﮑﺮﻣﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﺪارد ،ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﺠﻮن ﺑﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا آﻣﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت دﺧﺘﺮش را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺧﻮد درآورد او را ﺑﯿﺎراﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺑﺮد،
ﭼﻨﺎن در آراﯾﺶ او اﻓﺮاط ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ھﻤﯿﺸﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده و ھﯿﭽﮕﺎه از ﻣﺮﺿﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻧﺎﭼﺎر دﺧﺘﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺪن
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﺪهای از ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده ﻋﮑﺮﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ او اﻇﮫﺎر ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
ﺳﻨﺖ رﺳﻮل رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﯾﻦ رأی را ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪ و در ﮐﺎر ازدواج ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
دﺧﺘﺮ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪﯾﺪ .ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﺎ زﻧﺶ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
آﻏﺎز ﺟﻨﮓھﺎی رده از ﻣﺪﯾﻨﻪ دور ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در آﻧﺠﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ
اﻃﺮاف ﺧﻮد در ﺗﻤﺎم ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه اﻧﺪاﺧﺖ ،روز ﺑﯿﻌﺘﺶ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورد ،ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﭘﺮ از
اﺷﮏ ﺷﮑﺮ ﺷﺪ ،ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﭘﯿﺮوزی ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد و در ﭘﺮﺗﻮ ﻋﺰم و
اراده و دوراﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻦ ﺣﻖ را ﺗﻮاﻧﺎ ﺳﺎﺧﺖ .ﭼﻘﺪر ﺗﻔﺎوت دارد ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻣﺮوز ،ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻣﻈﻔﺮ و ﭘﯿﺮوزی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻋﺮب ﻗﺪرت و ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺪﯾﻨﻪای
ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم وﻓﺎت رﺳﻮل ،ﻋﺮب در آن ﻃﻐﯿﺎن ﻧﻤﻮده و اﻧﻘﻼب راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺳﻌﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﻨﺪ! ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﻔﺎﺧﺮ ﻧﮑﺮد و ﮐﺒﺮ در او راه
ََ ََۡ َ ۡ
ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﺳﺨﻦ ﺧﺪا را ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﺳﻮﻟﺶ ورد زﺑﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ﴿ :وما رميت إِذ
ََۡ َ َ
� َّن ٱ َّ َ
� َر َ ٰ
�﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل» [١٧ :ﯾﻌﻨﯽ ای ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮ ﻧﺒﻮدی ﮐﻪ ﺗﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ
رمي
ت َو� ٰ ِ
ﺧﺪای ﺗﻮ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺗﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ«.

ﻓﺮدا ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟

ﻓﺮدا ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ و دﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﺘﻼ و
اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ؟! ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوزی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺮد .ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪاش از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن و ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ
در ﺟﻨﻮب ﺑﺮ ﺑﻘﺎﯾﺎی اھﻞ رده ﻣﯽﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و آﻧﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ھﺮ
ً
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﺤﻘﻘﺎ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺛﻤﺮه اﯾﻦ

ﻓﺼﻞ دﻫﻢ :ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی رده

ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻮﺟﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ اوﺳﺖ.

٢٠١

ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ:
ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﻓﺘﺢ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻣﭙﺮاﻃﻮری
ﻣﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻼد ﻋﺮب:

ﻣﺮدم از رزوﮔﺎران ﻗﺪﯾﻢ ﻋﺎدت ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻼد ﻋﺮب را از ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ
ﻋﻘﺒﻪ ﺗﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﺷﻤﺎل آن دو ﻣﻤﺘﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮز در ﺧﻂ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎﻟﯽ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ
ﺣﺼﺮاء ﻧﻔﻮذ)  (١و ﺑﺎدﯾﻪ ﺷﺎم اﺳﺖ .و دوﻣﺔ اﻟﺠﻨﺪل در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮫﺮی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮز اﺗﺼﺎف دارد و اﯾﻦ ﻣﺮز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺷﺎم و ﻋﺮاق ﺑﻪ
دوﻟﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻨﻀﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺮدم اﺻﻠﯽ ﺷﺎم ﻓﯿﻨﯿﻘﯽھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و اھﺎﻟﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺮاق آﺷﻮریھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آن دو ﻗﺮار دارد ﺑﺎدﯾﻪ ﺷﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ از روزﮔﺎران ﻗﺪﯾﻢ آن دو را از ھﻢ
ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزد .ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻨﺎن زﻧﺪﮔﯽ در ﺻﺤﺎری را دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺻﺤﺎری ﻋﺒﻮر
ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را دﭼﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮات آن ﺑﮑﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﯿﺎت و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ در آن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ
ﺑﺎدﯾﻪ را ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺻﺤﺮای ﺑﯿﻦ ﺷﺎم و ﻋﺮاق را ﺑﺎ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﯿﻨﯿﻘﯽھﺎ اھﻞ ﺷﺎم و آﺷﻮریھﺎی اھﻞ ﻋﺮاق در اﻋﺼﺎر ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﺤﺮا ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﻋﺮاب اھﻞ ﺑﺎدﯾﻪ از زﻧﺪﮔﯽ در آن ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و
ﺻﺤﺮا را ﻣﮫﺪ آزادی و زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺷﮕﻔﺘﯽ و وﺣﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺷﮫﺮ را ﺑﻨﺪ و زﻧﺪان ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ھﺮﭼﻨﺪ در آﻧﺠﺎ ﻟﺒﺎسھﺎی ﻧﺎزک ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ.
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻋﺮب ﺑﻪ ﺑﺎدﯾﻪ ﺷﺎم:

ﻣﺆرﺧﺎن ﻋﻠﺖ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻋﺮب را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل اﻧﮫﺪام ﺳﺪ ﻣﺄرب ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻗﺒﺎﯾﻞ
ازد را ﻧﯿﺰ ﺳﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺠﺎز و ﺷﺎم ﮐﺸﺎﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ روم درﯾﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎدﯾﻪ
 -١ﺻﺤﺮاء اﻟﻨﻔﻮذ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز آن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﺻﺤﺮای ﺳﻤﺎوه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ ﻋﺮب
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.

٢٠٤

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺗﺠﺎرﺗﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﻣﺆرﺧﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ،اﯾﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮت در ﻗﺮن دوم
ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺒﻮل اﯾﻦ رواﯾﺖ ،ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ از ﻋﺮب
ﻗﺮنھﺎ ﭘﯿﺶ در ﺑﺎدﯾﻪ ﺷﺎم ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻗﺎﻓﻠﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ
ﻋﺮاق و ﺷﺎم ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻋﺮاﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎم و ﻋﺮاق ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺪود ﺷﮫﺮھﺎی آن دو دوﻟﺖ
ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .اﻗﺎﻣﺖ آﻧﺎن را در ﺣﺪود اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺳﯿﺎﺳﺖ آن دو دوﻟﺖ اﯾﺠﺎب
ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﺻﺤﺮا آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﻼل آن
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﮫﺮھﺎ ﻧﯿﺰ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺪانھﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
رزق و روزﯾﺸﺎن را ﺑﺪون رﻧﺞ و ﻣﺸﻘﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﻋﺎدت اھﻞ ﺑﺎدﯾﻪ در ھﺮ ﻋﺼﺮی
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻧﻪھﺎی آﻧﺎن را در ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم و ﻋﺮاق ﯾﺎ ھﺮ ﺷﮫﺮ
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮐﺸﺘﺰارش ﺑﻪ ﺷﻦھﺎی ﺻﺤﺮا ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯽ ،آﻧﺎن را در ﮐﻨﺎر
ﺻﺤﺮا ﺑﯿﻦ ﺷﮫﺮ و ﺑﺎدﯾﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ و ﺳﺎﮐﻨﺎن آنھﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺎدﯾﻪ روی
ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﺎﻓﻠﻪھﺎﯾﺸﺎن در آن آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻮی ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺟﻮﺷﺎﻧﯽ ﮐﻪ در روح آﻧﺎن رﺳﻮخ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺧﻮن آﻧﺎن در
رگھﺎﯾﺸﺎن ﺟﺎری اﺳﺖ ،آﻧﺎن را ﺑﺎزﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻨﺎن در ﺷﮫﺮھﺎ اﺳﺘﻘﺮار
ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻋﻼﯾﻖ دﯾﺮﯾﻨﻪﺷﺎن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻨﯽ اﻧﻮاع ﻣﺸﻘﺖ و زﺣﻤﺖ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده و آﻧﺎن را از ﻟﺬات ﻣﺪﻧﯽ
ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﻤﻮده ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻓﺮاﺧﻨﺎی ﺑﺎدﯾﻪ از ﺣﺮﯾﺖ و آزادﮔﯽ و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻧﺎﻣﺘﻨﺎھﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻋﻮض ﻣﺸﻘﺖ و ﺷﺪت و ﻋﺴﺮت آن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ھﻤﻪ
ﺳﺨﺘﯽھﺎی ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻨﯽ را ﺑﺮ آﻧﺎن ھﻤﻮار ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻨﯽ ﻏﺴﺎن و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺣﯿﺮه:

ﺑﺎدﯾﻪ ﺷﺎم زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ﻣﮫﺎﺟﺮ در آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﺰوی از ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺷﺪ
و ﻏﺴﺎﻧﯿﺎن ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺣﯿﺚ ﻧﮋاد و از ﻧﻈﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺒﻮرﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ
ﺷﮫﺎﻣﺖﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻨﯽ ﻏﺴﺎن در ﺣﺪود ﺷﺎم اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ،
ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺨﻤﯽھﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺣﯿﺮه را در ﺳﺎﺣﻞ رود ﻓﺮات ﺑﺮﭘﺎی داﺷﺘﻨﺪ .ﻋﺎدات اﯾﻦ
اﻋﺮاب در آن روزﮔﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎدت ھﻤﻮﻃﻨﺎنﺷﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﺟﻮار آﻧﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در آرزوھﺎ و آﻣﺎلﺷﺎن ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ در
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ﺷﺎم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ روم و در ﻋﺮاق ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎرس ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ
واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ ﺑﻮد ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻦ رو اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ
در ﺑﺎره آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺿﻌﻒ و ﻗﻮتﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ھﺪفھﺎ در ﻧﻈﺮ آﻧﺎن
اﺳﺘﻘﻼل ذاﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺪان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و از آن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﺪویھﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﻠﻖ
ﺧﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﯽ دارﻧﺪ و آن را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و ھﺮﮔﺎه ﮐﻪ از آن دور ﺷﻮﻧﺪ
ً
ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮫﺮی و ﻣﺰارع ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺧﺮم و ﻧﻌﻤﺖ
و رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﻏﺒﻄﻪ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
داﺳﺘﺎن ﺷﺎم و ﺟﻨﺎت ﺑﺎﻏﺎت اﻧﮕﻮر و زﻧﺎن زﯾﺒﺎی آن ھﻤﯿﺸﻪ اھﻞ ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﻼد ﺣﺠﺎز را ﺑﻪ اﻋﺠﺎب واﻣﯽداﺷﺖ و ﭘﺲ از ﻣﺴﺎﻓﺮتھﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ آن دﯾﺎر از
آنھﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎروانھﺎی ﺗﺠﺎری آن دﯾﺎر ﺑﻮده و ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
اﺧﺒﺎر آن ﻣﻮاھﺐ را ﺑﺎزﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ از ﻗﻮل آﻧﺎن رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺷﻨﯿﺪن وﺻﻒ آن ھﻤﻪ ﺳﺮﺳﺒﺰیھﺎ و ﺧﺮﻣﯽھﺎ و آبھﺎی ﺟﺎری و
دﺳﺖھﺎی ﻧﺮم و ﺻﻮرتھﺎی ﻟﻄﯿﻒ ،دھﺎنﺷﺎن ﺑﺎزﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﭼﺸﻤﺎنﺷﺎن از ﺗﻌﺠﺐ از
ﺣﺪﻗﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ و آب از ﻟﺐ و ﻟﻮﭼﻪﺷﺎن ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﺪ و آرزو ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ
در ﺷﮫﺮھﺎﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻌﻤﺖھﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻧﺴﺎن روزی را از روی ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ اھﻞ ﺑﺎدﯾﻪ آزادی و آزادﮔﯽ
و ﺧﻮدداری از ﺳﺘﻢ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮده در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺴﺮت و ﺿﯿﻖ ﻣﻌﺎش ھﻢ ﺑﻪ آﻧﺎن داده وﻟﯽ اﯾﻦ
ﺷﺪت و ﻋﺴﺮت ﻣﻌﯿﺸﺖ از ﻋﻼﻗﻪ و ﺣﺮص آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ آزادﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﺎھﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ رﻓﺎه و ﻧﻌﻤﺖ و ﻧﻈﻢ و آﺳﺎﯾﺶ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ
ﻧﻌﻤﺖھﺎ آزادیﺷﺎن در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺆون ﻣﺤﺪود ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﺮدم در رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮﺻﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮد دارﻧﺪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻌﯽ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎدﯾﻪ ﺷﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺣﻔﻆ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻮد:

اﯾﻦ ﺑﻮد وﺿﻊ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق و ﺷﺎم ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﺨﺘﺼﺮی ﮐﻪ
در ﺷﺪت ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ
ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و رﻓﺎه ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﯿﻞ آﻧﺎن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺮﺑﯽﺷﺎن ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺷﺪﯾﺪ
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺮنھﺎ اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ آﻧﺎن و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺮﻗﺮار ﻣﺎﻧﺪ.
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺮح دھﻢ ،زﯾﺮا زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺤﺚ ،ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ و
اﻗﺘﻀﺎی آن را ﻧﺪارد .ﻓﻘﻂ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﺳﺮار ﺗﺄﺳﯿﺲ
اﯾﻦ دو اﻣﺎرت ﻟﺨﻤﯽھﺎ و ﻏﺴﺎﻧﯽھﺎ را ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﻋﺮﺑﯽ و اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﺎن
اﺑﻮﺑﮑﺮ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻋﺮب از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از ﺷﮑﺴﺘﻪﺷﺪن ﺳﺪ
ﻣﺎرب و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روم راه ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را از ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻪ درﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ دو ﺣﺎدﺛﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﻦ دو اﺗﻔﺎق در ﺣﯿﺎت ﺑﻼد ﻋﺮب ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻋﻠﻤﺎی اﻧﺴﺎب ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺑﺴﯿﺎر
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺑﯽﺷﮏ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ اﻋﺼﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
اﻋﺮاب ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺠﺎور ﺧﻮد دادوﺳﺘﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﺷﺮق دور را ﺑﻪ ﺑﻼد
ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ و روم ﻣﯽآوردﻧﺪ ،و ﮐﺎﻻھﺎی اﯾﻦ ﺑﻼد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮق دور ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،و اﯾﻦ
ﺗﺠﺎرت ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه را در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺖ :ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻀﺮﻣﻮت ﺑﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ
در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﺎم .و ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻀﺮﻣﻮت ﺑﻪ ﯾﻤﻦ و ﺣﺠﺎز و ﺷﺎم .و ﻣﮑﻪ در
وﺳﻂ اﯾﻦ راه دوم ﻗﺮار داﺷﺖ .اھﻞ ﺟﻨﻮب ﺣﻀﺮﻣﯽھﺎ و ﯾﻤﻨﯽھﺎ و اھﻞ ﻋﻤﺎن و ﺑﺤﺮﯾﻦ
ﭘﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺎﺻﻞﺧﯿﺰی اراﺿﯽ ﺷﺎن و
ارﺗﺒﺎطﺷﺎن ﺑﺎ ﻓﺮس از اھﻞ ﺷﺎم ﻣﺘﻤﺪنﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎدﯾﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ:

از اﯾﻦ رو اﮐﺜﺮ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق و ﺷﺎم ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮده و در آﻧﺠﺎھﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ از
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺟﻨﻮب ﺑﻮدﻧﺪ .ﻏﺴﺎﻧﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖﺷﺎن را در ﺷﺮق ﺷﺎم ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ از
ﻗﺒﯿﻠﻪ ازد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮐﮫﻼن ﯾﻤﻨﯽ
ﻣﯽرﺳﺪ .ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻗﻀﺎﻋﻪ و ﺗﻨﻮخ و ﮐﻠﺐ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﺷﺎم اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖﺷﺎن
ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺣﻤﯿﺮ ﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺟﻨﻮب در ﻋﺮاق اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﺑﻨﺪ،
زﯾﺮا ﻋﺮاق ﻣﺠﺎور ﺣﻀﺮﻣﻮت و ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺪان از ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ و
ﺗﻐﻠﺐ اﺳﺖ .از روزﮔﺎران ﭘﯿﺶ اﻓﺮادی از اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎدﯾﻪ ﺷﺎم ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و در
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ از دو ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮاق و ﺷﺎم اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،اﻓﺮاد و ﻗﺒﺎﯾﻞ دﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
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ﺣﺠﺎز ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎم رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آﻧﮑﻪ آﻧﺠﺎ
ﺑﻪ روزی و ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮ از روزی و ﺗﻤﺪن ﺑﺎدﯾﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﻋﺮاﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎدﯾﻪ ﺷﺎم رﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺎرس و روم:

ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت در ﻋﺮاق و ﺷﺎم ﺑﯿﻦ دو اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻓﺎرس و روم دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﮔﺎھﯽ ﻓﺎرس ﺷﺎم را از ﭼﻨﮓ روم درﻣﯽآورد و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻋﺮاق ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ از
ﺗﻮاﺑﻊ او ﺑﻮد .ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ روم ﻋﺮاق را از ﻓﺎرس ﺟﺪا ﻣﯽﮐﺮد و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺎم ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ
او ﺑﻮد و اﻋﺮاﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎدﯾﻪ ﺷﺎم آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﻓﺎرس ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه روم
ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺧﻮی ﺟﻨﮓ و ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﯿﺮه ذات آﻧﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺧﺼﯿﺼﻪ آﻧﺎن
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو دوﻟﺖ ﻣﻘﺘﺪر ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻋﺮاب را ﮐﻪ در ﺑﺎدﯾﻪ ﻣﻤﺘﺪ ﺑﯿﻦ
آنھﺎ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪی در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﺗﺠﺎوز ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی
ً
را ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺎم ﻣﻨﺤﺼﺮا از آن روم و ﻋﺮاق از آن ﻓﺎرس ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دوری و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎزلﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎ روی آوردﻧﺪ،
آنھﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺣﺪود ﺷﺎم ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ روم و آنھﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺣﺪود ﻋﺮاق ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺎرس
ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻌﮫﺬا اﺳﺘﻘﻼل ذاﺗﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪوی و ﺣﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ
ﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ذاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻊ آن ﻧﺸﺪ ﮐﻪ از ﺗﻤﺪن ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺠﺎور ﺧﻮد و
ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ آن ﺷﮫﺮھﺎ ﺗﺎﺑﻊ او ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎ از ﻣﯿﺎن
ﺑﺪویھﺎ ﮐﺴﯽ ﻇﮫﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺧﻮد ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﺟﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺗﻔﻮق ﺑﺮ
ﻣﺸﮑﻼت آن را ﯾﺎﻓﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ و ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﻔﻮذش در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻓﺮاوان
ﺷﺪ .ﻣﺆرﺧﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم ﻓﯿﻠﯿﭗ از اﻋﺮاب ﺑﻨﯽ ﺳﯿﻤﺬع ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
آﻧﺎن را ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ اﻋﺮاﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎم ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ
اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻏﺮﺑﯽھﺎ رﺋﯿﺲ دﺳﺘﻪای و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﺮب رﺋﯿﺲ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﻐﯿﺮ
و ﺗﻐﺰ ﺑﻮد .او اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻋﺮاب ﻣﻘﯿﻢ ﺷﺎم را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ،ھﺮﭼﻨﺪ آﻧﺎن را از ﺑﺎدﯾﻪﻧﯿﺸﻨﯽ
ﻣﻨﺼﺮف ﻧﮑﺮد و در ﺗﻤﺪن روم ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ ﻧﺴﺎﺧﺖ .وﻟﯽ اﻋﺮاﺑﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﻋﺮاق اﻗﺎﻣﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ،در ﺑﺎدﯾﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻓﺮات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﺳﻠﻄﻪ ﻓﺎرس ﻧﺸﻮﻧﺪ .و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرس ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب و ﺟﻨﮓھﺎی
داﺧﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و زﻋﻤﺎی ﻃﻮاﯾﻒ داﺧﻠﯽ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم زﻋﻤﺎی ﻃﻮاﯾﻒ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ھﺮﮐﺪام در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﭘﯿﺮوزیھﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﻋﺮاب ﭘﯿﺶ آورد ﮐﻪ داﺧﻞ ﺣﻮزه ﻓﺮات ﮔﺮدﯾﺪه و در ﺳﺎﺣﻞ آن
ﺷﮫﺮ اﻧﺒﺎر و ﺳﭙﺲ ﺣﯿﺮه را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ از اﯾﻦ اﻋﺮاب ھﻤﺎن اﺳﯿﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺎرﺳﯽھﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓھﺎی
اوﻟﯿﻪﺷﺎن در ﺟﻨﻮب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺆرﺧﯿﻦ ادﻋﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ
ﺑﺨﺘﻨﺼﺮ ﺛﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺳﯿﺮاﻧﯽ از آﻧﺠﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را در ﮐﻨﺎر
ﻓﺮات اﺳﮑﺎن داد ،آﻧﺎن در اﻧﺒﺎر اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ آﻧﺎن را از اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ ﺷﮫﺮ ﺣﯿﺮه)  (١را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺟﺬﯾﻤﮥ اﻷﺑﺮش ﻋﺮب ﻓﺮات را ﺑﻪ زﯾﺮﻟﻮای ﺧﻮد درﻣﯽآورد:

ھﺮﮐﺪام از اﯾﻦ رواﯾﺎت درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻋﺮب از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار
ﻗﺪرت ﺧﻮد در ﻋﺮاق ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺬﯾﻤﺔ اﻷﺑﺮش ﯾﺎ وﺿﺎح در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨﻮات
 ۲۱۵ – ۲۶۸ﻣﯿﻼدی ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻧﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ در ﻏﺮب ﻓﺮات ﺑﯿﻦ اﻧﺒﺎر و ﺣﯿﺮه
اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺟﺬﯾﻤﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن
آﻧﺎن از ﺣﯿﺮه ﺗﺎ ﺗﻤﺒﺘﺮ و ﻋﯿﻦ اﻟﺘﻤﺮ ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﯿﻄﺮه ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺗﻤﺎی ﻏﺮب ﻓﺮات ﺗﺎ ﺑﺎدﯾﻪ ﺷﺎم ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد.
ﺣﺘﯽ ﻗﺪرﺗﺶ را ﺑﺮ اﻋﺮاب ﻣﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻀﺮیھﺎی ﻣﻘﯿﻢ
آﻧﺠﺎ اﺳﺘﻮار ﮐﺮد .از ﻣﻀﺮیھﺎی ﻋﺪی ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻪ او ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺟﺬﯾﻤﻪ او را ﻣﻮرد ﺗﮑﺮﯾﻢ
ﻗﺮار داد .ﻋﺪی ﺑﺎ رﻗﺎش ﺧﻮاھﺮ ﺟﺬﯾﻤﻪ ازدواج ﮐﺮد .ﮐﺘﺎبھﺎی ادﺑﯽ اﺧﺒﺎر آن دو را در

 -١ﻣﺴﻌﻮدی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺨﺘﻨﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﯿﺨﺴﺮو و ﻣﺮزﺑﺎن ﻋﺮاق ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺎم
ﮐﯿﺨﺴﺮو ﺑﺎ اﻋﺮاب ﺟﻨﮕﯿﺪ و از آﻧﺎن اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻃﺒﺮی و دﯾﮕﺮ ﻣﺆرﺧﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺗﺒﻊ اول ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻤﻦ از ﯾﻤﻦ در رأس ﻃﻮاﯾﻒ ﻟﺨﻢ و ﺟﺬام و ﻋﺎﻣﻠﻪ و ﻗﻀﺎﻋﻪ و ازد و
دﯾﮕﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻋﺮاق ﮐﻪ ﻣﺠﺎور ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺳﭙﺎھﯿﺎن
او در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد در ﺳﺎﺣﻞ ﻓﺮات ﺣﯿﺮان ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻮن ﺗﺒﻊ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻌﻀﯽ از
اﯾﻦ ﻃﻮاﯾﻒ از ﺳﭙﺎه او ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه و در ﺣﯿﺮه ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ .در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی از ﻣﻠﻮک ﻃﻮاﯾﻒ
ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﮐﺒﯿﺮ ھﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﺎرس اﯾﻦ ﻃﻮاﯾﻒ را در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﮑﻨﯽ داد اﺳﮑﻨﺪر
در ھﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪای از ﻓﺎرس ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و او را ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﺠﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺪرت
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮس را ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ ﻣﻠﻮک ﻧﻮاﺣﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻢ دﺷﻤﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ
ﻗﺪرت او اﻧﻘﻼب و ﺷﻮرش ﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ :ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﻓﺘﺢ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻣﭙﺮاﻃﻮری
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ﻣﯿﺎن آﺛﺎر زﯾﺒﺎی ﺷﻮقاﻧﮕﯿﺰ آوردهاﻧﺪ .از اﯾﻦ زن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺪی ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺼﻪ اﻟﺰﺑﺎء ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﺪ ،ھﻤﺎن زﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺤﺎر ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪم ﻧﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻋﻤﺮو.
اذﯾﻨﻪ ﺑﻦ اﻟﺴﻤﯿﺬع در رأس ﻋﺮب ﺷﺎم:

در آن ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺟﺬﯾﻤﻪ اﻟﻮﺿﺎح ﺑﺮ اﻋﺮاب ﻋﺮاق ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،اذﯾﻨﻪ ﺑﻦ اﻟﺴﻤﯿﺬع در
رأس ﻋﺮب ﺷﺎم ﻗﺮار داﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺎﭘﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ﺑﻮد و ﻓﯿﻠﯿﭗ اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم.
اھﻞ ﺷﺎم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺴﺎوت ﻓﯿﻠﯿﭗ ﺑﺮ او ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ .ﺷﺎﭘﻮر اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﺷﻤﺮده ﺑﻪ ﺻﻮب ﺷﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺳﭙﺎه روم را ﺷﮑﺴﺖ داد .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺬﯾﻤﻪ
ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ روم ﻧﻘﺾ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻓﺎرس ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ
ﺷﺎﭘﻮر در ﺷﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺬﯾﻤﻪ در ﻋﺮاق دارای اﻗﺘﺪار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ واﻟﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی
ً
ﻓﯿﻠﯿﭗ اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم ﺷﺪ و ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﺷﺎم رﻓﺖ و ﺳﭙﺎه ﺷﺎﭘﻮر را ﺷﮑﺴﺖ داده و او را ﺑﻪ
ً
ﻓﺎرس ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺎﻧﺪ .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم اذﯾﻨﻪ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ روم درآﻣﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوﺑﺎره
ً
دور روزﮔﺎر ﺑﻪ ﺿﺮر واﻟﺮﯾﻦ ﭼﺮﺧﯿﺪ و ﻣﺠﺪدا اذﯾﻨﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﭘﻮر ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد،
ﺷﺎﭘﻮر دﺳﺖ رد ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ او ﮔﺬاﺷﺖ ﭘﺲ از ﻏﺪری ﮐﻪ از او دﯾﺪه ﺑﻮد و اذﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ً
ﺣﯿﺎت و ﻗﺪرت ﺧﻮد ﭼﺎرهای ﻧﺪﯾﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﺎ در رأس ﻋﺮب ﺷﺎم ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﻓﺎرس ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .اﻗﺒﺎل او را ﯾﺎری ﮐﺮد و ﺑﺮ ﻓﺎرس ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ و ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻣﺪاﯾﻦ راﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﻋﺘﺒﺎر او در ﻧﺰد روم ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﺎرس ﺻﺎﺣﺐ
»ﺗﯿﺮ ﺑﺮﻧﺪه«)  (١ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﭘﺲ از اذﯾﻨﻪ ﻓﺮزﻧﺪان او و از ﺟﻤﻠﻪ زﺑﺎء ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺬﯾﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او اﺑﺮاز
ﻋﺸﻖ ﮐﺮد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ازدواﺟﺶ درآﯾﺪ ﺳﭙﺲ او را ﮐﺸﺖ ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻓﺎت اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺪی و ﻗﺼﯿﺮ اﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻪ ﺳﻮی او رﻓﺘﻨﺪ ،زﺑﺎء ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ،ﺧﻮد را
ﮐﺸﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻤﺮو ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮد .ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن او دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻤﯿﺬع در ﺷﺎم
ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از آن ﻏﺴﺎﻧﯽھﺎ ﮐﻪ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﻔﻨﻪ ﺑﻦ ﺳﻤﯿﺬع ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻠﮏ ﺷﺎم
ﺣﮑﻮﻣﺖ راﻧﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺑﻨﯽ ﻧﺼﺮ ﮐﻪ در ﻋﺮاق اﻣﺎرت داﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎم را ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺳﻌﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ.
 -١ﻗﺪح ﻣﻌﻠﯽ :اﺻﻄﻼح ﯾﮏ ﻧﻮع ﻗﻤﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ھﻔﺖ ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر رود و ھﺮﮐﺲ ﺗﯿﺮ ھﻔﺘﻢ را ﮐﻪ آن
را »ﻗﺪح ﻣﻌﻠﯽ« ﻧﺎﻣﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺪ ﺑﺎزی را ﺑﺮده اﺳﺖ.
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻓﺮاﻫﻢﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق و ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ اﻋﺮاب:

در اﯾﻨﺠﺎ در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻣﯿﻼدی ﮐﻤﯽ ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﺎرت ﺷﺮق
ﺷﺎم و ﻏﺮب ﻋﺮاق ﺑﻪ اﻋﺮاب رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ اﻋﺮاﺑﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز در ﺑﺎدﯾﻪ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﻣﮫﺎﺟﺮ ﯾﺎ اﺳﯿﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻓﺎرس از ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﻓﺎرس و ﮔﺎھﯽ روم ﺑﻪ ﻣﺪد آﻧﺎن ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد
ﻣﯽﺗﺎﺧﺖ ،ھﺮدو دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﮐﺎراﯾﯽﺷﺎن در ﺟﻨﮓھﺎ اﺳﺘﻘﻼل ذاﺗﯽ آﻧﺎن را
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ دو اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﻤﻦ و
ﺣﻀﺮﻣﻮت و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮھﺎی ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻔﻮذ ﻓﺎرس ﺑﻮد ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ
اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮ آنھﺎ ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ،ﺑﻼد ﻋﺮب از ﺧﻠﯿﺞ
ً
ً
ﻓﺎرس و ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺪن ﺟﻨﻮﺑﺎ ﺗﺎ ﻣﻮﺻﻞ و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎﻻ اﻣﺘﺪاد داﺷﺖ ،ھﺮﭼﻨﺪ اﻋﺮاب ﻋﺮاق
و ﺷﺎم از ﺗﻤﺪن ﻓﺎرس و روم ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮھﺎی ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪﻧﺪ .آﯾﺎ درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺎل را ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺮاب ﻋﺮاق و ﺷﺎم ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اوﻟﯿﻪ ﻓﺘﺢ ﻋﺮﺑﯽ و
اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﯿﭽﮑﺪام از آﻧﺎن ﺧﻄﻮر
ﻧﻤﯽﮐﺮد .و ھﯿﭽﯿﮏ از آﻧﺎن ﺗﺼﻮر ﺑﻌﺜﺖ و رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ را ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺑﻌﺜﺖ و رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺎﻋﺚ وﺣﺪت ﺑﻼد ﻋﺮب و اﻋﺘﻼی روح ﻋﺮﺑﯿﺖ ﺗﺎ اﻋﻠﯽ درﺟﻪ ﺑﺸﻮد.
وﻟﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﯿﻦ ﻓﺮات و ﺑﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﺷﺎم و ﺷﺪت ﻋﻼﻗﻪﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺧﺼﺎﯾﺺ
ﺣﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻮد و ارﺗﺒﺎط آﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﻧﻮاﺣﯽ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ از
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﺎر ﻗﺮن اﻋﺮاب ﺟﺰﯾﺮه
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻧﺎن ھﺠﻮم آورده و اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻓﺎرس و
روم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺪی ﭘﺲ از ﺟﺬﯾﻤﻪ اﺑﺮش از ﻃﺮف ﺷﺎﭘﻮر وﻻﯾﺖ ﻋﺮاق را ﯾﺎﻓﺖ و
اﻧﺘﻘﺎم ﺟﺬﯾﻤﻪ را از زﺑﺎء ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ .ﻋﻤﺮو ﺣﯿﺮه را ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داد
و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را از دﺳﺖ دادﻧﺪ ﺣﯿﺮه ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻟﺨﻤﯽھﺎ ﺑﻮد.
ﻣﻠﻮک ﺣﯿﺮه ﺑﺎ وﺟﻮد اﻃﺎﻋﺖ از ﻓﺎرس ذاﺗﯽ داﺷﺘﻨﺪ:

اﻃﺎﻋﺖ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺪی و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از او ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ از درﺑﺎر ﻓﺎرس
ﻣﺤﺪود ﺑﻮد ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﯿﺮه ﺑﺮ ﻏﺮب ﻓﺮات ﺗﺎ ﺑﺎدﯾﻪ ﺷﺎم ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ .ﭘﯿﻤﺎن دوﺳﺘﯽ
او ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ﻣﺸﺮوط ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻤﻼت اﻋﺮاب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه و ﺷﺎم را ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ
اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺎرس دﻓﻊ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ از ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎرهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻓﺎرس

ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ :ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﻓﺘﺢ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻣﭙﺮاﻃﻮری

٢١١

ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎم و دﯾﮕﺮ ﺑﻼد ﻋﺮب ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻌﮫﺬا اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ دوﺳﺘﯽ
ً
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻤﻼت ﻋﺮب ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺎرس ﮔﺮدد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ از
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺎرس ﮐﻪ ﻣﺠﺎور ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد .ﻓﺮس ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺟﻠﻮ آﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮه
ﺷﺎﭘﻮر ذواﻻﮐﺘﺎف ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ در اﻃﺮاف ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺧﻨﺪﻗﯽ ﺣﻔﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ
ﺟﻠﻮ ﺗﺠﺎوزات آﻧﺎن را ﺑﮕﯿﺮد.
ﻧﻌﻤﺎن ﺑﺰرگ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮرﻧﻖ و ﺳﺪﯾﺮ:

ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺣﯿﺮه از ﺑﻨﯽ ﻧﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺑﺖ
ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺎن اﮐﺒﺮ رﺳﯿﺪ در اواﺧﺮ ﻗﺮن  ۴ﻣﺴﯿﺤﯽ و اواﯾﻞ ﻗﺮن  .۵او از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﺰدﮔﺮد ﺑﺮ
ﺣﯿﺮه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﻌﻤﺎن ﺑﺰرگ ھﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻗﺼﺮ ﺧﻮرﻧﻖ و ﺳﺪﯾﺮ را
ﺑﻨﺎ ﮐﺮده و داﺳﺘﺎن ﺳﻨﻤﺎر ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ در
زﻣﺎن او در ﻋﺮاق اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،ﻧﻌﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﺑﺮاز ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﻋﻄﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد و ﺑﺎ
رﺿﺎﯾﺖ او در ﻋﺮاق دﯾﺮ و ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻋﺪهای ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﯾﻦ
ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ درآﻣﺪه ﺳﭙﺲ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭘﺴﺮش ﻣﻨﺬر ﺑﺰرگ)  (١از ﺗﺨﺖ ﻓﺮود آﻣﺪ،
اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ دﯾﺪ ﯾﺰدﮔﺮد ﺑﺮ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﯾﻦ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﮔﺮوﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﺰدﮔﺮد ﭘﺴﺮش ﺑﮫﺮامﮔﻮر را ﺑﻪ
ﺣﯿﺮه ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺰرگ ﺷﻮد .ﺑﮫﺮام زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﻧﯿﮏ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و در
ُ
ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺆون و ﻣﺴﺎﯾﻞ روم و ﻋﺮب ﺧﺒﺮﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﺰدﮔﺮد ُﻣﺮد ﻓﺮس
ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺮی ﺑﻦ اردﺷﯿﺮ ﺑﻦ ﺷﺎﭘﻮر ذواﻻﮐﺘﺎف را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﮐﺴﺮی در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﮫﺮامﮔﻮر ﭘﺮورش اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و
 -١ﻋﺪی ﺑﻦ زﯾﺪ ﺷﺎﻋﺮ در ﻗﺼﯿﺪهای ﺑﻪ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﻧﻌﻤﺎن اﮐﺒﺮ از ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻨﺬر اﮐﺒﺮ
اﺷﺎره ﮐﺮده و در آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺗــــــــــــــــــــﺪﺑﺮ رب اﳋﻮرﻧــــــــــــــــــــﻖ إذا ﴍف

ﻳﻮﻣـــــــــــــــــ ﹰﺎ وﻟﻠﻬـــــــــــــــــﺪ ﺗﻔﻜـــــــــــــــــﲑ

ﴎه ﻣﺎﻟــــــــــــﻪ وﻛﺜــــــــــــﺮة ﻣــــــــــــﺎ ﻳﻤﻠــــــــــــﻚ

واﻟﺒﺤــــــــــــــﺮ ﻣﻌﺮﺿــــــــــــــ ﹰﺎ واﻟﺴــــــــــــــﺪﻳﺮ

ﻓــــــــــــﺎرﻋﻮي ﻗﻠﺒــــــــــــﻪ وﻣــــــــــــﺎ ﻏﺒﻄــــــــــــﺔ

ﺣـــــــــــــــــﻲ إﱃ اﳌـــــــــــــــــﲈت ﻳﺼـــــــــــــــــﲑ

ﻣﻠﮏ ﺧﻮرﻧﻖ روزی ﮐﻪ از ﺗﺨﺖ ﻓﺮود آﻣﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎل و ﻣﺴﺘﻤﻠﮑﺎﺗﺶ او را ﺷﺎد ﻣﯽﺳﺎزد،
ﮔﺮﭼﻪ ﻗﺼﺮ ﺳﺪﯾﺮ از او روﯾﮕﺮدان اﺳﺖ .ﻧﺎﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺷﺎدی زﻧﺪهای ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮگ ﻣﯽرود.

٢١٢

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﻮد .ﺑﮫﺮام ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻨﺬر ﺗﺨﺖ ﺷﺎھﯽ را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺷﺎھﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻨﺬر ﺗﺨﺖ ﺷﺎھﯽ را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺷﺎھﯽ
ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻨﺬر ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ را ﺑﺒﺨﺸﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﮫﺮام دل ھﻤﮕﺎن را
ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻋﻄﺎﯾﺎ و ﺑﺨﺸﺶھﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ و ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﻠﺖ را ﻧﯿﺰ
آن ﺧﻮد ﮐﺮد.
از ِ
ﺑﻬﺮامﮔﻮر ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ را ﻣﻘﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﺑﮫﺮامﮔﻮر ﺑﺮ ﺷﺪت ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﺼﺮاﻧﯽھﺎ ﻣﻌﻤﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﻮد اﻓﺰود و
ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﻓﺎرس و روم ﺷﺪ .و ﻣﻨﺬر در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺮام را
ﯾﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦ آن دو دوﻟﺖ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺻﻠﺢ ﻣﺪت زﯾﺎدی دوام ﮐﺮد.
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻋﺮب از ﺑﻨﯽ ﻏﺴﺎن در ﺷﺎم روم را در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﺎرس ﯾﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻟﺨﻤﯽھﺎ دوﺳﺘﺪاران ﺳﭙﺎه ﻓﺎرس ﺑﺎ روم ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺟﻨﮓ
در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺑﯿﻦ دو اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم و ﻓﺎرس ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﻦ آﺗﺶ اﯾﻦ
ﺟﻨﮓھﺎ را ﻓﺮوزان ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .از اواﯾﻞ ﻗﺮن  ۴ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم ﺷﺪ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﮔﺸﺖ ،رھﺒﺎﻧﺎن روم در ھﺮﺟﺎ ﺷﺄن ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و
ﻣﺒﺸﺮان ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﺗﻤﺎم ﺑﻼد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ و اﻧﺘﺸﺎر آن ﮐﺮدﻧﺪ .اﻧﺘﻘﺎل آﻧﺎن از ﺷﺎم
ﺑﻪ ﻋﺮاق و ﺑﻼد ﻓﺎرس ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻢ ﯾﺰدﺟﺮد و اﻗﺪام او ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪ ،ھﻤﻮ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﮫﺮامﮔﻮر در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت او ﺑﻪ ﺻﻠﺤﯽ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻋﺮاب در ﺷﺎم و ﻋﺮاق در ﻗﺒﺎل دﯾﻦ ﻓﺎرس و روم:

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻋﺮاب در ﻋﺮاق و ﺷﺎم در ﻗﺒﺎل دﯾﻦ ﻓﺎرس و روم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب
ﺷﺎم ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪان روی آوردﻧﺪ؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺮاب ﻋﺮاق و ﺷﺎم از
ﻣﺠﻮﺳﯿﺖ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﻋﺮاض ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﺑﺖھﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ؟ واردﺷﺪن در ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ اﻵن ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ،در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆال ارزش ﺑﺴﯿﺎر دارد .و اﯾﻦ ﺑﺤﺚ از ﺗﻮﺟﮫﺎت ﻋﻘﻠﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻼت
روﺣﯽ ﻋﺮب ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ،و روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﻠﯿﺎت و ﺗﻤﺎﯾﻼت زﻣﯿﻨﻪای
ﺷﺪ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﻋﺮﺑﯽ در ﺳﺎﯾﻪ اﺳﻼم .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺮب در ﻋﺮاق و ﺷﺎم ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻤﺪن ﻓﺎرس و روم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﺮاب ﻋﺮاق ﻓﺎرﺳﯽ را ﺧﻮب ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و

ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ :ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﻓﺘﺢ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻣﭙﺮاﻃﻮری
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ﺗﻤﻮﺟﺎت ﺗﻔﮑﺮ ﻓﺎرﺳﯽ را در ھﻨﺮ و ادب و دﯾﻦ درک ﮐﺮدﻧﺪ ،و دﯾﻦ ﺛﻨﻮی ﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ
ً
زردﺷﺖ و زﻧﺪﻗﻪ ﻣﺰدک را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ اﺑﺪا ﺗﻌﺠﺐآور ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا
رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ و ﺗﻨﻌﻢ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻓﮫﻢ و درک و ﺣﺬاﻗﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد
و ﺣﺬاﻗﺖﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﻪ آن داﻧﺶھﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻔﮑﺮ ﯾﻮﻧﺎن و ﻓﻠﺴﻔﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ اھﻞ ﺣﯿﺮه در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﺶ زﻧﺪﻗﻪ
در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺘﺎﺑﺖ ﯾﺎد )  .(١اﯾﻦ وﺿﻊ و ﺣﺎل ﻋﺮب ﺷﺎم ﺑﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻓﺮھﻨﮓ و ادب و دﯾﻦ روم .ﺣﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻘﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺮدم ﻋﺮب ﺣﯿﺮه ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺎن
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻣﺪﻧﯿﺖ روﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
ﭼﺮا روح ﻋﺮﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد:

اﻋﺮاب ﻋﺮاق ﺑﺎ ھﻤﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮس داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺪن آﻧﺎن را ﻣﯽﺳﺘﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﻦ
ﻣﺠﻮس ﻧﮕﺮوﯾﺪﻧﺪ و ﻧﯿﺰ اﻋﺮاب ﺷﺎم ﺑﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ روم و ﯾﻮﻧﺎن ﮔﺮدن ﻧﻨﮫﺎدﻧﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن
آﻧﺎن را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ روح
ﻋﺮﺑﯽ در ﺷﺎم و ﻋﺮاق ﺑﺪان ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﮔﺸﺖ .ﺑﺮای ﭼﻪ؟ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺆرﺧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ،
اوﻟﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﻪ از ﺑﻨﯽ ﻏﺴﺎن ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم راﺿﯽ
ﻧﺒﻮد در ﻣﻤﺎﻟﮏ اﻣﭙﺮاﻃﻮری او ﻏﯿﺮ ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺳﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺼﺮاﻧﯽﺷﺪن
اﻣﺮای ﻋﺮب را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞ ﻧﺼﺮاﻧﯽﺷﺪن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ،
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﺎم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﺎﻧﺶ دﯾﻦ ﻧﺼﺮاﻧﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
»اﻟﻨﺎس ﻋﻠﯽ دﻳﻦ ﻣﻠﻮﻛﻬﻢ« ،ﺑﺎز ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮاق ﮐﻪ از ﻣﻠﮏ ﺣﯿﺮه اﻃﺎﻋﺖ

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻧﺼﺮاﻧﯽ درآﻣﺪهاﻧﺪ ،و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﮏ ﺣﯿﺮه ﮐﻪ ھﻢﭘﯿﻤﺎن ﻓﺎرس ﺑﻮد
ﺑﺎ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ .ﻻﺑﺪ ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮاق ﺑﻪ دﯾﻦ ﻧﺼﺮاﻧﯽ
درآﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﻘﻞ ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ روﺣﯽ آﻧﺎن ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﻘﻞ
ً
ﻋﺮﺑﯽ ﻓﻄﺮﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺪوﯾﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ،ﺣﻘﯿﻘﺖ را در ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و آن را ﺑﺪون ﺗﻌﻘﯿﺪ و
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ .ﺑﻪ زﻧﺪﻗﻪ ﻣﺰدک و ﺛﻨﻮﯾﻪ ﻣﺎﻧﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از
ﻣﺠﺎدﻟﻪ و ﺟﺮوﺑﺤﺚ ﺧﻮشﺷﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﻮﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺪاق دارد ﮐﻪ
ﺗﻌﻘﻞ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﻘﯿﺪ ﺟﺪﻟﯽ ﻣﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ روی

 -١ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ  ،٢٣ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻋﻼق اﻟﻨﻔﯿﺴﺔ اﺑﻦ رﺳﺘﻪ.
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

آورده و ﺑﺪان اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻋﺪه ﻗﻠﯿﻠﯽ از اﻋﺮاب ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺠﻮﺳﯽ
ﮔﺮوﯾﺪهاﻧﺪ .دﯾﻦ ﻧﺼﺮاﻧﯽ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ دﯾﻦ اھﻞ ﮐﺘﺎﺑﻨﺪ و اﺳﻼم ﺑﻪ
ﭘﺎﮐﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آن اﻗﺮار ﮐﺮده ،ﭘﺲ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﮔﺮوﯾﺪن ﻋﺮب در ﻋﺮاق و ﺷﺎم
ِ
ِ
ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ از ﻃﻼﯾﻊ ﺗﻤﮫﯿﺪ ﻓﺘﺢ ﻋﺮﺑﯽ و اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ.
ﻋﻼﻗﻪ ﻋﺮب ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل و زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻮد:

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺮاب در ﻋﺮاق و ﺷﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﮫﺬا اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﺼﺎﯾﺺ
ﻋﺮﺑﯽﺷﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاده ﺑﻮد و آﻧﺎن را از ﺣﺲ اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﯽ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺮﺑﯽ
ﺑﺎزﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .زﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎوﯾﻪ دﺧﺘﺮ ارﻗﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث اﻟﺜﺎﻧﯽ در اواﺧﺮ ﻗﺮن  ۴ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﺑﺮ ﻋﺮب ﺷﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﻔﻮذ روم را در اﻣﺎرت ﺧﻮد ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ او ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﻮاران ﺧﻮد در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻗﻮط ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺮض روم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ روم را ﯾﺎری ﮐﺮد و ھﻤﯿﻦ ﺳﻮاران ﻋﺮب ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ از ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻣﺮداﻧﻪ دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺪت ﻋﻼﻗﻪای ﮐﻪ ﻏﺴﺎﻧﯽھﺎ و ﻟﺨﻤﯽھﺎ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ
اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل روم و ﻓﺎرس داﺷﺘﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺑﻪ ھﻢ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ و
ﺣﺘﯽ ﻋﻼﻗﻪ اﯾﻦ دو ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ اﺗﺤﺎد و اﺷﺘﺮاک آﻧﺎن ﻧﺸﺪ و ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ
ﻏﺴﺎﻧﯽھﺎ و ﻟﺨﻤﯽھﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﻓﺎرس و روم ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺖ .آﯾﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﭘﺎﯾﻪ و
اﺳﺎس ﻋﻤﺮان ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ! ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺎھﻢ در ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ﺑﺎدﯾﻪ ﺷﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﺎھﻢ در زدوﺧﻮرد ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻟﺨﻤﯽﻫﺎ و ﻏﺴﺎﻧﯽﻫﺎ در اﻋﻠﯽ درﺟﻪ ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪی:

در ﺛﻠﺚ اول ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻣﯿﻼدی ﻟﺨﻤﯽھﺎ در ﻋﺮاق و ﻏﺴﺎﻧﯽھﺎ در ﺷﺎم ﺑﻪ اﻋﻠﯽ درﺟﻪ
ﺷﮑﻮه رﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ در زﻣﺎن ﻣﻨﺬر ﺳﻮم ﻟﺨﻤﯽ و ﺣﺎرث ﺑﯿﻦ ﺟﺒﻠﻪ ﻏﺴﺎﻧﯽ روی داد.
ﻣﻨﺬر ﺳﻮم اﺑﻦ اﻣﺎء اﻟﺴﻤﺎء ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﯿﺮه در ﺳﺎلھﺎی  ۵۱۳ – ۵۶۲ﻣﯿﻼدی در زﻣﺎن
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻗﺒﺎد و ﮐﺴﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺖ و ﺣﺎرث اﺑﻦ ﺟﺒﻠﻪ ﺷﻮھﺮ ﻣﺎرﯾﻪ ذات اﻟﻘﺮﻃﯿﻦ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻏﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺎلھﺎی  ۵۲۹ – ۵۷۲ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﻣﭙﺮاﻃﻮری ژوﺳﺘﯿﻦ اول و
دوم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﯽﮐﺮد اﯾﻦ ﺣﺎرث ،ﺣﺎرث ﻟﻨﮓ و ﺣﺎرث ﺑﺨﺸﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .در
اﯾﻦ ﻋﮫﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﻓﺎرس و روم اداﻣﻪ داﺷﺖ ﻣﻨﺬر ھﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﻓﺎرس و ﺣﺎرث ھﻢﭘﯿﻤﺎن
روم ﺑﻮد .ﻣﻨﺬر در اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺷﮑﺴﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد و ھﻤﯿﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺳﺒﺐ ﺷﺪ

ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ :ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﻓﺘﺢ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻣﭙﺮاﻃﻮری
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ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺎرس و روم ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ روم را
ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺬر ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺻﻠﺢ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت روم ﻗﻮیﺗﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮف و ھﺮاس
ﮐﺴﺮی ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻨﺬر ھﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﺎرث ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ
ﮐﺮد .دوﺑﺎره ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﻓﺎرس و روم درﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۵۶۲ﻣﯿﻼدی ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .ﻣﻨﺬر
در اﯾﻦ ﻣﺪت از ﺟﻨﮓ ﺑﺎزﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﺎد ،ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ،ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻓﺎرس
ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی روم ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ رﺳﯿﺪ.
ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋﺮب ﻋﺮاق ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
اﻣﭙﺮاﻃﻮر ژوﺳﺘﻨﯿﻦ در ﺳﺎل  ۵۲۹ﻣﯿﻼدی او را ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺮد و
ﺑﻪ او ﻟﻘﺐ ﻓﯿﻼرک و ﺑﻄﺮﯾﻖ داد و اﯾﻦ ﻟﻘﺐ در ﺷﺎم ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻟﻘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻟﻘﺐ ﺣﺎﮐﻢ روم در ﺷﺎم ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺣﺎرث در ﻓﮑﺮ رھﺎﯾﯽ از دﺳﺖ ﻣﻨﺬر ﺑﻮد ،اﻣﺎ او در ﻣﯿﺪانھﺎی ﺟﻨﮓ از ﻋﮫﺪۀ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺮﻧﻤﯽآﻣﺪ ،ﻟﺬا از در ﻣﮑﺮ درآﻣﺪ ،در آن ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن
داﺷﺖ روزی ﺻﺪ ﻧﻔﺮ از رﺟﺎل ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﺮد و دﺧﺘﺮش ﺣﻠﯿﻤﻪ آﻧﺎن را ﻣﻌﻄﺮ ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻠﮏ ﺣﯿﺮه رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ او اﺑﻼغ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻏﺴﺎﻧﯽھﺎ از او اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮد و ﻣﻨﺬر را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺳﭙﺎه ﻋﺮاق آﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺣﺎرث ﺑﻪ آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ آورد و ﻣﺘﻔﺮقﺷﺎن
ﺳﺎﺧﺖ ،در اﯾﻦ روز در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻧﺎم روز ﺣﻠﯿﻔﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ) .(١
ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪی و ﺑﺰرﮔﯽ اﻋﺮاب ﻣﻘﯿﻢ ﺑﺎدﯾﻪ ﺷﺎم و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺠﺎور آن از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮاق و ﺷﺎم در اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪ .ادب ﺟﺎھﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﮑﻮه و ﻋﻈﻤﺖ را
ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺠﻠﯽ داده اﺳﺖ .ﻣﻨﺬر ﺻﺎﺣﺐ روزھﺎی ﻧﻌﻤﺖ و ذﻟﺖ و ﺧﻮﺷﯽ و ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ
ﻓﺮاوان ﺑﻮد ،ھﻤﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ ار روزھﺎی ﺳﺨﺘﺶ ﻋﺒﯿﺪاﻷﺑﺮص را ﮐﺸﺖ ﻗﺼﻪ ﺷﺮﯾﮏ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻪ او ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻌﺮای ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ ﺳﻮی او ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﺣﺎرث ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﻌﺮای ﻧﺎﻣﺪار ﻋﺮب ﻧﺎﺑﻐﻪ اﻟﺬﺑﯿﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻘﻤﻪ اﻟﻔﺤﻞ اﺳﺖ.

 -١رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﺳﺎن دﺑﺮﺳﻔﺎل در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮب ج  ،٢ص  .١١٤ – ١١٣و ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯿﺮه و ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺴﺎن
ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﭽﻪ دﺑﺮﺳﻔﺎل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎدر ﻋﺮﺑﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

٢١٦

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺣﯿﺮه:

ﭘﺲ از ﻣﻨﺬر ﺳﻮم ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ھﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ او ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮاق رﺳﯿﺪ و در ﻧﮫﻤﯿﻦ ﺳﺎل
ﺣﮑﻮﻣﺖ او رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ از ﻋﻤﺮو ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻨﺬر ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﯿﺮه ﺣﮑﻢ
راﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﺑﻮﻗﺎﺑﻮس ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻨﺬر ﭼﮫﺎرم رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلھﺎی – ۶۰۵
 ۵۸۳دوﺳﺖ اﻋﺸﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯿﻤﻮن ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻮد .ﻗﻠﻤﺮو ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻌﻤﺎن در ﺑﻼد ﻓﺎرس ﺗﺎ
ﺳﺎﺣﻞ دﺟﻠﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﮫﺮ ﻧﻌﻤﺎﻧﯿﻪ را در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺪاﯾﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺴﺮی ﺑﻨﺎ ﮐﺮد.
ﻧﻌﻤﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺒﺢ ﺻﻮرت و ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺘﻨﻌﻢ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﻤﺘﻌﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻼﻗﻪ واﻓﺮ داﺷﺖ .و ﺑﺎ
زن ﭘﺪرش ﮐﻪ زﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺑﺪون اوﻻد ﺑﻮد ازدواج ﮐﺮد ،اﯾﻦ زن ﺑﻪ ﻣﻨﺨﻞ ﯾﺸﮑﺮی
ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻌﻤﺎن او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .ﻧﻌﻤﺎن ﺑﺎغھﺎی ﭘﺮدرﺧﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و
اﻧﻮاع ﮔﻞھﺎ را در آن ﺑﺎغھﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،ﺷﺎﻗﯿﻖ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻪ او ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ .ﮐﺴﺮی ﭘﺮوﯾﺰ
از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽدﯾﺪ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﻧﻌﻤﺖ زﯾﺎدی رﺳﯿﺪه و ﺑﺮ ﻏﺮورش اﻓﺰوده اﺳﺖ
ﻧﮕﺮان ﺷﺪ ،او را ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﮑﺸﺖ ،آﻧﮕﺎه ﺳﻠﻄﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺨﻤﯽھﺎ را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮد .اﯾﺎس ﺑﻦ ﻗﺒﯿﺼﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی او ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﯿﺮه ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻣﺮزﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺑﮫﺮﺟﺎن در ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺣﯿﺮه او را ﯾﺎری ﻣﯽﮐﺮد و در زﻣﺎن ھﻤﯿﻦ اﯾﺎس ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻣﺎ
ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪ و ﺟﻨﮓ ذی ﻗﺎر در زﻣﺎن او رخ داد ،اﯾﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮب ﺣﯿﺮه ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ
از او داذوﯾﻪ ﻓﺎرﺳﯽ از ﻃﺮف ﮐﺴﺮی ﻣﺮزﺑﺎن ﻋﺮاق ﺷﺪ .روز ذی ﻗﺎر از روزھﺎی ﻣﺸﮫﻮر ﻋﺮب
اﺳﺖ .رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻨﺬر از ﺧﺸﻢ ﮐﺴﺮی ﺑﺮ ﺧﻮد آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺖ اﻣﻮال
و زﻧﺎﻧﺶ را ﻧﺰد ھﺎﻧﯽ ﺑﻦ ﻗﺒﯿﺼﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬاﺷﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوﯾﺰ ﻧﻌﻤﺎن را ﮐﺸﺖ
آنھﺎ را از ھﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮد و او از اﺳﺘﺮداد آنھﺎ ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮد .ﺑﻨﯽ ﺑﮑﺮ ﺑﻦ واﺋﻞ ﺑﺮ اﺛﺮ
ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﻧﻌﻤﺎن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎی ﻋﺮاق ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮده و ﺑﻪ ﭼﭙﺎول ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ،
ﮐﺴﺮی در ﺻﺪد ﺗﻨﺒﯿﻪ آﻧﺎن ﺑﺮآﻣﺪ ،ﺳﭙﺎه ﮐﺴﺮی در ذی ﻗﺎر ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺼﺎدف ﺷﺪ و در اﯾﻦ
ﺟﻨﮓ اﻋﺮاب ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرﮔﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ .رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ در روز ذی ﻗﺎر ﻓﺮﻣﻮد:
»اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻋﺮب از ﻋﺠﻢ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ آﻧﺎن ﭘﯿﺮوز
ﺷﺪ«)  .(١زﯾﺮا ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ در ﺳﺎل ذی ﻗﺎر ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه ﺑﻮد.

 -١ﻣﺮوج اﻟﺬھﺐ ﻣﺴﻌﻮدی .ﺟﺰء اول ﺻﻔﺤﻪ  ٢٣٦ﭼﺎپ ﺑﻐﺪاد.

ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ :ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﻓﺘﺢ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻣﭙﺮاﻃﻮری

٢١٧

ﻏﺴﺎﻧﯿﺎن و ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎرﺷﺎن:

اﯾﻦ ﺑﻮد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻟﺨﻤﯽھﺎ در ﻋﺮاق .اﻣﺎ ﻏﺴﺎﻧﯽھﺎ در ﺷﺎم ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﻣﺎرت ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ھﻨﮕﺎم ﻓﺘﺢ ﺷﺎم از ﻃﺮف ﻋﻤﺮ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ،ﺟﺒﻠﻪ ﺑﻦ
اﻷﯾﮫﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﻋﺮب ﺷﺎم ﺑﻮد .ﻋﻤﺮو اﻷﺻﻐﺮ از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن در ﺳﺎل  ۵۸۷ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﯿﺪ ،ﻧﺎﺑﻐﻪ ذﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دﺳﺖ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﯿﺮه ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺑﻪ او ﭘﻨﺎه آورد ،ﭘﺲ از او اﺑﻮﮐﺮب ﻧﻌﻤﺎن ﺷﺸﻢ اﺑﻦ اﻟﺤﺎرث اﻷﺻﻐﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﯿﺪ و
ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺤﻪھﺎ را در ﺑﺎره او ﺳﺮود .ﺳﭙﺲ ﻧﯿﺰ اﻣﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ارﻣﺎت رﺳﯿﺪﻧﺪ و
ﮐﺜﺮت ﺗﻌﺪادﺷﺎن دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻏﺴﺎﻧﯽھﺎ در ﺷﺎم ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﻮده و
اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﮫﻢ ﺛﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
ﭘﺴﺮش ﺟﺒﻠﻪ ﺑﻦ اﻷﯾﮫﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﺷﺎم از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻤﺮ ﺧﻄﺎب ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت در ﺷﺎم ﺑﯿﻦ اﻣﺮای ﻋﺮب ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی روم در زﻣﺎنھﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ اﻋﺮاب ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻠﻠﯽ ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم وارد ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﺗﻌﺪد ﭘﺎﯾﺘﺨﺖھﺎی ﻏﺴﺎﻧﯽھﺎ در ﺷﺎم ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮﺧﻼف ﻟﺨﻤﯽھﺎ
ﮐﻪ ﺣﯿﺮه ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖﺷﺎن ﺑﻮد ،ﺟﺎﺑﯿﻪ و ﺗﺪﻣﺮ و ﺟﻮﻻن و ﺟﻠﻖ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﻣﺸﻖ ﺑﻮد
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖھﺎی ﻏﺴﺎﻧﯽھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﺪد ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم ﺑﺪان
ً
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ وﺳﻌﺖ ﻗﻠﻤﺮو ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﯿﺮه ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺪم
ﺗﻌﺪد ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻓﺎرس ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﺗﻄﺎﺑﻖ داﺷﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﯾﺎدآوری ﮐﺮدﯾﻢ
ﮐﻪ اﻋﺮاب ﻋﺮاق و ﺷﺎم ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ذاﺗﯽ و ﺣﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻮد ﭘﺎﺑﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ
زﺑﺎن ﻣﺮدم ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه زﺑﺎن آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را در ﻋﺮاق از ﺑﯿﻦ
ﺑﺒﺮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ارﺗﺒﺎط و اﺗﺼﺎل ﻣﻠﻮک ﺣﯿﺮه و ﺑﻨﯽ ﻏﺴﺎن ﺑﺎ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
و اﺳﺘﻮار ﺑﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﯾﻦ دو ﺳﻠﺴﻠﻪ را در اﺷﻌﺎرﺷﺎن ﺑﺮده و ﺑﻪ ﺻﻼت
ارزﻧﺪهای از آﻧﺎن ﻧﺎﯾﻞ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺷﻌﺮای ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺬﮐﺮهھﺎ و دواوﯾﻦ ﺷﻌﺮا از
ﺷﻌﺮای ﻧﺎﻣﺪاری ﻣﺜﻞ ﻧﺎﺑﻐﻪ ذﺑﯿﺎﻧﯽ و اﻋﺸﯽ ﻗﯿﺲ و ﻋﻠﻘﻤﻪ ﻓﺤﻞ و دﯾﮕﺮان ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ
در ﺑﺎره اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و ﻧﻌﻤﺖ و رﻓﺎه و ﺗﻤﺪن و ﺑﺨﺸﺶﺷﺎن ﺷﻌﺮ ﺳﺮودهاﻧﺪ .ﺣﺴﺎن ﺑﻦ
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺎﻋﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم ﺑﯿﺎورد ﺑﺎ ﺟﺒﻠﻪاﯾﮫﻢ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻌﺼﺐ ﺷﺪﯾﺪ اﻋﺮاﺑﯽ ﮐﻪ از ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ ﺑﺎدﯾﻪ ﺷﺎم ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در
ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری ﺧﺼﺎﯾﺺ ﻗﻮﻣﯽ و زﻧﺪﮔﯽ و زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻮد از ﻃﻠﯿﻌﻪھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﻋﺮﺑﯽ و اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮫﯿﺎ ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺧﻮاھﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﻋﺮاب در ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺻﻒ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ھﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد ﻓﺎرس و روم ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ.
ﻓﺮس و روم ﭘﺲ از ﺿﻌﻒ ﻗﺪرت ﻋﺮب:

آﯾﺎ ﭘﺲ از ﻏﻠﺒﻪ ﻓﺎرس ﺑﺮ ﻣﻠﻮک ﺣﯿﺮه در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ روم و ﻓﺎرس ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪ؟ ھﺮﮔﺰ! ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ آن دو ﻗﺪرت ﭘﺲ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ از
ھﻔﺖ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ آن دو ﺟﻨﮓ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻋﮫﺪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم ﺻﺤﻨﻪ
اﺿﻄﺮاب و ﻧﺎآراﻣﯽ ﺑﻮد و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻓﺮس ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﺎم ﺷﺪ .ﻓﻮﮐﺎس
اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم در آن ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻃﻐﯿﺎن ھﺮﻗﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻓﺮس در
ﺑﻼد ﺷﺎم ﻧﻔﻮذ ﮐﺮد ،ﺑﺮ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻘﺪس ﺳﺮازﯾﺮ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﮫﺮھﺎ را ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ زور ﺗﺼﺮف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ھﺮﻗﻞ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮس در راه وﺻﻮل ﺑﻪ ﻗﺪس ﺑﻮدﻧﺪ و او ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آﻧﺎن را از ﺗﺨﺮﯾﺐ آﺛﺎر
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﯾﮫﻮدﯾﺖ در ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﺎزدارد .ﯾﮫﻮد ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮔﯿﺮودار ﺑﻪ ﻓﺎرس
ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ و آﻧﺎن را در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﺼﺎری ﯾﺎری ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺴﺮی در ﺷﺎم اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺘﺢ ﺷﺪ و ﻗﺪرت ﻓﺎرس
در آﻧﺠﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻗﺪرت روم ﺷﺪ .و در ﭘﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزیھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻓﺮس ﺑﺮ روم ﺑﻮد ﮐﻪ
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� ٱ�ِۚ﴾ ]اﻟﺮوم» [٥ -١:اﻟﻢ )اﻟﻒ .ﻻم .ﻣﯿﻢ( روﻣﯿﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ .در ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ
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ﺳﺮزﻣﯿﻦ .و آﻧﺎن ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺘﺸﺎن ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺳﺎل .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ و ﭘﺲ

از اﯾﻦ ،ﺣﮑﻢ از آن ﺧﺪاﺳﺖ و آن روز ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﺪا ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ«.
ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮد ،ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﺳﺎل ھﺮﻗﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﺎ ﻓﺮس ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺖ و
آﻧﺎن را از ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم ﺑﯿﺮون راﻧﺪ و ﺗﺎ ﻣﺪاﺋﻦ آﻧﺎن را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮد ،ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺰرگ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ
در ﺟﻨﮓ ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس رﺑﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ھﻤﺮاه ھﯿﺌﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺪس
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .ﻗﺪرت ﻓﺮس رو ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻧﮫﺎد ھﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺮس ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﻧﯿﺮوی روم ﺷﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در ﻓﺮاھﻢﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺄﺳﯿﺲ
اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ.

ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ :ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﻓﺘﺢ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻣﭙﺮاﻃﻮری
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ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎرس و روم:

اھﻞ ﻣﮑﻪ از آﻧﭽﻪ در روم و ﻓﺎرس روی ﻣﯽداد ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ از ﻣﺎﺟﺮاھﺎی
ﻋﻤﻮزادﮔﺎن ﻋﺮب ﺧﻮد در ﺑﺎدﯾﻪ ﺷﺎم و ﻧﻘﺎط ﻣﺠﺎورش در ﻋﺮاق و ﺷﮫﺮھﺎی ﺷﺎم ﻧﯿﺰ
ﺑﯽاﻃﻼع ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ و روﯾﺪادھﺎ از ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪرت دو اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم و ﻓﺎرس
ً
در ﻧﻈﺮ آنھﺎ ﮐﺎﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻗﯿﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮﺑﯽ و اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻤﺎم ﺑﻼد ﻋﺮب در زﯾﺮﻟﻮای
اﺳﻼم ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻠﯿﻞ رﻋﺐ و ھﺮاس آنھﺎ در ﻗﺒﺎل آن دو اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺷﺪ .وﻟﯽ
ﮐﺎﺳﺘﻪﺷﺪن ﻋﻈﻤﺖ آن دو اﻣﭙﺮاﻃﻮری در ﻧﻈﺮ اﻋﺮاب ﺗﺎ ﺣﺪی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آنھﺎ
ﺗﻌﺮض ﺑﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﻓﮑﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮآﯾﻨﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺒﻪ
ﺟﺰﯾﺮه را از آن دو ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮده و از آن اﺳﺘﻘﻼل در ﺑﺮاﺑﺮ آنھﺎ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺟﮫﺖ ﯾﻤﻦ و ﺑﻼد ﺟﻨﻮب از زﯾﺮ ﯾﻮغ ﻓﺎرس درآﻣﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﻣﻌﻄﻮف اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻋﺮﺑﯽ در ﺷﻤﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﭙﺎه ﻗﯿﺼﺮ ﺷﺪ .و ﺑﻪ ﺧﻮاﻃﺮ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺧﻄﻮر ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎم ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ دﻋﻮت رﺳﻮل ﺧﺪا از ﻗﯿﺼﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل
اﺳﻼم ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ و ﻧﻔﻮذ در ﺷﺎم ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺧﻮاھﯽ دﯾﺪ آﯾﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽرود و از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و از رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﻗﯿﺼﺮ ﻣﯽرود ،ﭘﯿﺮوزی در دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﻪ ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ آن را ﻋﻄﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی و ﻧﺼﺮت در ﺟﻨﮓھﺎی رده ﭘﺮﭼﻢھﺎی اﺑﻮﺑﮑﺮس را ﺑﻪ
اھﺘﺰاز درآورده ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﺮد.
ﭘﺲ از ﻏﻠﺒﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪس ﺑﺮ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ در ﯾﻤﺎﻣﻪ و از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻣﯿﻪ
و ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﮫﻞ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﻤﻦ و ﻧﻘﺎط ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﺒﻪ
ﺟﺰﯾﺮه ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺧﻮاھﺪ
رﺳﯿﺪ .وﻟﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ دوراﻧﺪﯾﺶﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪه و آﺗﺶ ﺧﺸﻢ و
ﮐﯿﻨﻪھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺳﯿﻨﻪھﺎی اﻋﺮاب ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺑﻮد و ھﺮآن اﺣﺘﻤﺎل داﺷﺖ آﺗﺶ اﻧﻘﻼب را
روﺷﻦ ﺳﺎزد ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ اﻧﻈﺎر ﻋﺮب را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎوراء ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻧﻤﻮده
و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﯿﻨﻪ و ﺧﺸﻢ آﻧﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺴﭙﺎرد! ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ از ﻋﺮب در ﺑﺎدﯾﻪ
ﺷﺎم ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮد ،ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﺑﻪ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ اﻋﺮاب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه آن را اﺻﻐﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ از ﻧﻈﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻧﮋادی ﺑﺎ
اﻋﺮاب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﻪ داﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ را از اﺟﺪاد ﺧﻮد ﻣﯽﺷﯿﻨﺪﻧﺪ ،ﯾﺎد ﮔﺬﺷﺘﻪھﺎ
آنھﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﺼﺎل ﻧﮋادی دﯾﺮﯾﻨﻪ ﻣﻌﺘﺮف ﻧﻤﻮده ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﺴﺎھﻤﺖ در ھﺪاﯾﺘﯽ
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﯿﺐ آﻧﺎن ﻧﻤﻮده ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﺮج داده و ﺑﺎ آﻧﺎن ھﻤﺼﺪا ﺷﺪه ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ:
ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﺟﺰ ﺧﺪای ﯾﮑﺘﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اوﺳﺖ.
ﻓﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓﻫﺎی رده:

اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﻮاﻃﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻘﺮ ﺧﻮد در ﻣﺪﯾﻨﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺟﻠﺴﻪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
در وﺳﻂھﺎی ﺷﺐ دور از ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم ﻣﺤﻼت ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ را ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺤﺘﺎﺟﺎن
را ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﺮ زﺧﻢھﺎی ﻣﺠﺮوﺣﺎن ﻣﺮھﻢ ﻣﯽﻧﮫﺎد و ﻧﺎﻟﻪھﺎی دردﻣﻨﺪان و
ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ از اﯾﻦ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﺎرغ ﻧﺒﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل آزادی ﺑﻪ دﻋﻮت اﺳﻼم ﻗﯿﺎم
ورزﻧﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
آﻧﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻮده و از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﻓﺮدی ﻣﺒﺮا ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻓﺎرغ از ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ ﺷﺨﺼﯽ و
ً
ﺳﻮدﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ و رﺣﻤﺖ را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
ﻧﻈﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ در اداره اﻣﻮر دوﻟﺖ و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻔﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ و اﺧﻼص
ﮐﺎﻣﻞ در راه ﺧﺪا ﻗﺮار داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ او را ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻧﺎﺗﻮان و ﺣﺎﺟﺖ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎن آﺷﻨﺎ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻋﺒﺪاﻟﺘﺨﻮاھﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ھﻮاھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و در اﯾﻦ راه ﺣﺘﯽ
ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪان و زن و اھﻞ ﺑﯿﺘﺶ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻘﻮی و
ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری و ھﻮﺷﯿﺎری ﺧﺪادادی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرگ و دﻗﯿﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺳﺎل اول ﺧﻼﻓﺘﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮﭘﺎ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﮓھﺎی رده ،آﯾﺎ ﻣﻮردی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ در آن اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ
ً
ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اھﻞ ﺑﯿﺖ آﻧﺎن ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺠﮫﺰ ﺷﺪه و ﺑﺮای رﯾﺸﻪﮐﻦﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻮرش و
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺿﻤﻦ اﺧﺒﺎر ﺟﻨﮕﺎوران ﺧﻮد را اﺳﺘﻔﺴﺎر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزیﺷﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ!!
اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب را ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻗﻀﺎ ﺑﻮد و
ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺰد او ﻧﯿﺎﻣﺪ .اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه اﺑﻦ اﻟﺠﺮاح ﻣﺴﺆول اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ،وﺟﻮه
زﮐﺎت را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ آن را ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﺜﻤﺎن
ﺑﻦ ﻋﻔﺎن اﺧﺒﺎر را ﺑﺮای ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ،زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻘﯿﻪ ﭼﯿﺰھﺎ را .ﻋﻤﺎل اﺑﻮﺑﮑﺮ
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در ﺷﮫﺮھﺎ و در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻣﺎﻧﺖ و ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ از ﻋﮫﺪه اداره اﻣﻮر
ً
ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و داﯾﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﺷﺎن ﺑﺎ او در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ .دﻻﯾﻞ وﺟﻮد اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط را از ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ او و ﻋﻤﺎل او ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓھﺎی رده ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد .ﭼﻮن اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل اول ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮد ﺳﺮﮔﺮم ﺟﻨﮓھﺎی
رده ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻋﺘﺎب ﺑﻦ اﺳﯿﺪ ﻋﺎﻣﻞ او در ﻣﮑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺣﺞ را ﺑﻪ ﺟﺎی او
ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ اﺑﻮﺑﮑﺮ را از ﺟﻨﮓھﺎی رده ﺑﺎزﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﮕﺮ
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ ﺟﻨﮓھﺎی رده آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ.
ﮐﺎر ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و از اھﻞ ﺷﮫﺮ و ﺑﺎدﯾﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ و
اﻟﺘﻔﺎت ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ از ﺧﻄﺮ آن ﺑﺘﺮﺳﺪ ،آﯾﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻗﯿﺼﺮ اﻗﺪام
ﮐﻨﺪ؟ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ اذھﺎن ﻋﺮب را در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه از ﮐﯿﻨﻪورزیھﺎﯾﺸﺎن ﻣﻨﺼﺮف
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻓﺘﺨﺎراﺗﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﮐﯿﻨﻪ آﻧﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ از ﯾﺎد
ﺑﺒﺮد و راه را ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﮐﻠﻤﻪ ﺣﻖ در اﻣﭙﺮاﻃﻮری وﺳﯿﻊ روم ﻣﮫﯿﺎ ﺳﺎزد.
ﺟﻨﮓ روم ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﺪان آﺳﺎن ﻧﺒﻮد:

وﻟﯽ ﺟﻨﮓ روم اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻧﻤﯽآورد ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه را دﭼﺎر
ﺧﻄﺮی ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ از ﺟﻨﮓھﺎی رده ﮐﻪ ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ﺑﺮای ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ ﺑﺎر آورده ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه در آن ﺻﻮرت ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ و ﺣﮑﻢ روم
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه دﭼﺎر ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﯿﺼﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از دﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﯽداﺷﺖ .ﺟﻨﮓ ﺑﺎ روم آﺳﺎن ﻧﺒﻮد.
اﺑﻮﺑﮑﺮس از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﺮ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ ،ﭼﻮن اﺳﻼم در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﭘﯿﺮوز ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﯿﺤﻪ و ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ و ﻋﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ﻃﻐﯿﺎن
واداﺷﺖ ﻋﮫﺪﺷﮑﻨﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺘﻨﺒﯿﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﮫﺪی را ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺎت آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا رﻓﺘﻨﺪ اﺳﻼم ﺧﻮد را ﻇﺎھﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ زﯾﺮ ﻟﻮای اﺳﻼم درآﻣﺪﻧﺪ .وﻟﯽ روﻣﯽھﺎ ﻧﺼﺎری و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ
ﮐﺘﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺎﻟﻢ در آن روزﮔﺎر ﯾﺪ ﻋﻠﯿﺎ داﺷﺘﻨﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ روم و ﻓﺎرس ﺟﻨﮓھﺎﯾﯽ روی داده ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه ﮐﻪ در
آن روم ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ از
آﻏﺎز ﻓﺮس ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻏﻠﺒﻪ از ِ
ﻧﯿﺮوی ھﺮدو دوﻟﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻗﻮای ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻪ ﺧﻮد ﺳﺎلھﺎ
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

وﻗﺖ ﻻزم داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﯿﺮوزی در ﺟﻨﮓ درﺧﺸﺸﯽ دارد ﮐﻪ ﺳﺮ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ را ﺑﺎ ﺟﻮاھﺮات
درﺧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم را ﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻣﺮدﻣﺎن را از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﻓﺎﺗﺤﺎن ﺑﺎزﻣﯽدارد .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻠﺖ ﻋﺮب ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را در ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻮده ﺑﻮد ﺗﺎ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﺶ او را از آن ﺑﺎزﻣﯽدارد و ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻓﮑﺮ ﺟﻨﮓ
ﺑﺎ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﻄﻮر ﻧﮑﺮد .زﯾﺮا ﺣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﺎرس ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺒﻮد .ﺑﻼد ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺠﺎور
ﻓﺮس ﺑﻼدی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺪاد در آن ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دوﻟﺘﯽ
ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ روم ﺑﺮ او ﻇﻔﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،دارای ﺳﭙﺎه ﻓﺮاوان و
ذﺧﺎﯾﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد .آﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﻤﺎم ھﻢ ﺧﻮدش را ﺻﺮف ﮔﺴﺘﺮدن
اﻣﻨﯿﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﮑﻨﺪ ،ﺗﺎ ھﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺗﺤﺖ ﻟﻮای وﺣﺪت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
درآورده و اﯾﻦ وﺣﺪت و اﺗﺤﺎد ﺑﺎﻋﺚ ازدﯾﺎد ﻗﺪرت آن ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺸﺘﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ او را ﻧﯿﺰ
ﻧﻈﻢ و ﻧﯿﺮو ﺑﺒﺨﺸﺪ!
ﻣﺜﻨﯽ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮاق ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود:

اﺑﻮﺑﮑﺮس در اﯾﻦ ﺑﺎره و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻨﯽ ﺑﻦ
ﺣﺎرﺛﻪ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﯾﺶ ﺗﺎ ﺷﻤﺎل ﺑﺤﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دﺳﺖ روی ﻗﻄﯿﻒ
و ھﺠﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﺼﺐ دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات رﺳﯿﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﻓﺮس و ﻋﻤﺎل
آﻧﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺷﮑﺴﺖ داد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﻨﯽ ﮐﯿﺴﺖ
و از ﮐﺪام ﻗﺒﯿﻠﻪ اﺳﺖ ،اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ او از اھﻞ ﺑﺤﺮﯾﻦ و از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻨﯽ ﺑﮑﺮ واﺋﻞ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻼء ﺑﻦ اﻟﺤﻀﺮﻣﯽ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه و در رأس ﺑﻘﯿﻪ اھﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﻼم
ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ اﺷﺘﻐﺎل دارد و در ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎل
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در دﻟﺘﺎی دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ وارد ﺷﺪه و ﺑﺎ
آﻧﺎن ﻣﻌﺎھﺪه ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦھﺎ در ﺑﺎره ﻣﺜﻨﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﮐﺮد و
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ او ﻣﺮد ﺑﺰرگ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدی اﺳﺖ .ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﻣﻨﻘﺮی در ﺑﺎره ﻣﺜﻨﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ و از ﺧﺎﻧﻮادی ﻣﻌﺮوﻓﯽ اﺳﺖ و ﺷﺮﯾﻒ
اﺳﺖ ﻣﺜﻨﯽ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت و در ﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺜﻨﯽ از ﻋﮫﺪه آن ﺑﺮآﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎد و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮔﺴﯿﻞ دارد ﺗﺎ از اﻧﻘﻼﺑﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ و
ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺜﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﺮاق ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ و

ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ :ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﻓﺘﺢ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻣﭙﺮاﻃﻮری
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درھﺎی ﭘﯿﺮوزی را ﺑﻪ روی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ﻣﺎدام ﮐﻪ درھﺎی ﺷﺎم ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ! ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﻋﺮب ﺳﺎﮐﻦ ﻋﺮاق از ﺑﻨﯽ ﻟﺨﻢ و ﺗﻐﻠﺐ و اﯾﺎد و ﻧﻤﺮو ﺑﻨﯽ ﺷﯿﺒﺎن ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﻨﺸﺄ و
ﻣﺒﺪأ اﺻﻠﯿﺸﺎن ﻣﯿﻞ و ﻋﻼﻗﻪ ﻗﻠﺒﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﺠﺎح از ﻋﺮاق ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ و ﻧﺒﻮﺗﺶ را در
ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ آﺷﮑﺎر ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻓﺮات ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﮫﺘﺮ از ﻧﺎﺣﯿﻪ دﯾﮕﺮی
ﺑﺎﺷﺪ! و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺜﻨﯽ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻃﻠﯿﻌﻪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ!
ﻧﮕﺮاﻧﯽ و اﺿﻄﺮاب در ﻓﺎرس:

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻣﯽﮐﺮد آﺷﻔﺘﮕﯽھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺿﻌﻒ
اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻓﺎرس ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺮاق را ﻧﯿﺰ در ﻗﺒﻀﻪ ﻗﺪرت داﺷﺖ .ھﺮﻗﻞ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ از وﻓﺎت
ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺮ ﻓﺎرس ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻓﺎرس را در ﻧﯿﻨﻮا و دﺳﺘﮕﺮد ﺷﮑﺴﺖ داد و ﺗﺎ
دروازهھﺎی ﻣﺪاﺋﻦ ﭘﯿﺶ راﻧﺪ .از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺿﻌﻒ و ﺗﺰﻟﺰل ﻗﺪرت اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﯾﺮان اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻤﻦ از زﯾﺮ ﯾﻮغ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮس درآﻣﺪ و ﺣﺎﮐﻢ آن ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻓﺎرس
ﺑﺮای اﺳﺘﺮداد ﯾﻤﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﻨﻤﻮد .ﺳﭙﺲ ﻗﺪرت ﻓﺎرس از ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﺗﻤﺎم اﻣﺎرات واﻗﻌﻪ ﺑﺮ
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺪن ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪ و ھﯿﭽﯿﮏ از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﯾﺮان ﺑﺮای اﺳﺘﺮداد
ﻗﺪرت از دﺳﺖرﻓﺘﻪ ﺧﻮد در آن ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺿﻄﺮاب و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ در ﮐﺎخھﺎی
ﺳﻠﻄﻨﺘﯿﺸﺎن ھﻢ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ھﺮ اﻣﯿﺮی ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﭘﺎدﺷﺎه را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد و
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی او ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻇﺮف ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﻧﻪ ﻧﻔﺮ از اﻣﺮا ﻣﺪﻋﯽ ﺗﺨﺖ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ از دﺳﺖ دادﻧﺪ و ھﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮی را ﺧﻮاه ﺑﻪ
ﻃﻮر آﺷﮑﺎر و ﺧﻮاه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺎره ﻣﺜﻨﯽ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﺶ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺟﺎی
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺑﻮﺑﮑﺮ را در ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق ﺗﺤﺮﯾﺺ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
آﻣﺪن ﻣﺜﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ:

در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ در ﺑﺎره ﻋﺮاق و ﻣﺜﻨﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺗﻔﮑﺮش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ درازا
ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺜﻨﯽ وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد ،و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺒﺎر و
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از او ﮐﺴﺐ ﮐﺮد اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﻋﺘﻤﺎدش ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺧﻔﯿﻒﺗﺮ از
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ .ﻋﺮاق ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر دو رود دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات و در
ﺟﺰﯾﺮه واﻗﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو رود ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از ﻟﺤﺎظ ﺳﺮﺳﺒﺰی و زﯾﺒﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از
ﺷﺎم ﻧﺪارد .اﮔﺮ اھﻞ ﺣﺠﺎز از زﯾﺒﺎﯾﯽھﺎی آن ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺨﻦ راﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺑﻮدن
ﺷﺎم ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ راه ﺷﺎم راه ﮐﺎروانھﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽﺷﺎن ﺑﻮد .در
آﯾﻨﺪۀ ﻧﺰدﯾﮑﯽ از ﻋﺮاق ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ،و اﻧﻈﺎرﺷﺎن ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺎم ﺷﺪه
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﭘﺲ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺮدﯾﺪ
ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻨﯽ ﺑﻪ او ﯾﺎدآوری ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ در دﻟﺘﺎی دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات
ﮐﻪ دارای اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﯿﻮهھﺎ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﮐﺸﺘﺰارھﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن در آن زﻣﯿﻦھﺎ ﮐﺸﺎورزی ﻧﻤﻮده و دھﺎﻗﯿﻦ
ﻓﺎرس ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت آنھﺎ ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺸﺎورزان ﻋﺮب از دھﺎﻗﯿﻦ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺟﺰ
ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺪام ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺮ دﻋﻮت ﻋﺮﺑﯽ اﯾﻦ اﻧﺪازه
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه از دﺳﺎﯾﺲ ﻓﺮس و ﺗﺠﺎوز آﻧﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻋﺮاب ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮاق ﮐﻪ از ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت ﻓﺮس اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ دﻋﻮت ﻋﺮﺑﯽ را ﻟﺒﯿﮏ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﻔﺖ .اﺳﺘﺜﻤﺎر دھﺎﻗﯿﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ
آﻧﺎن را ﺑﺮای اﻧﻘﻼب آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺜﻨﯽ ﺧﻮب ﮔﻮش دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ،
ﻓﺮﺻﺖ از ﻃﻼﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪم ﺑﻌﺪی را ﺑﺮداﺷﺖ .اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻗﺪم ﭘﯿﺮوزی
از آن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ھﺮآﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺸﺎرتدھﻨﺪه ﻗﺪمھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
دﻟﺘﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻨﮫﺮﯾﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی و ﻣﯿﻮهھﺎی ﺧﻮﺑﺶ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰﺗﺮﯾﻦ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻗﻂ ﻋﺮاق ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات ﻗﺮﯾﺐ ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻞ در ﻣﺤﺎذات ھﻢ ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ھﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو رود ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮازی از آن
ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ از ﻟﺤﺎظ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی و ﺳﺮﺳﺒﺰی و زﯾﺒﺎﯾﯽ آﻧﭽﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻏﺎت ﺷﺎم ﮐﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﺮدﻣﺎن ﺣﺠﺎز را ﺧﯿﺮه ﮐﺮده و ﻣﺴﺤﻮرﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺣﻘﯿﺮ اﺳﺖ،
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﮕﺮﻓﯽ در آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اھﺎﻟﯽ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻠﮑﻪ
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن از ﺷﻨﯿﺪن اوﺻﺎف آنھﺎ دﭼﺎر اﻋﺠﺎب و ﺣﯿﺮت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﮫﺮ اور ﮐﻪ در
زﻣﺎن ﻣﺎ در آن آﺛﺎری ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽھﺎ آنھﺎ را ھﻢزﻣﺎن ﺑﺎ آﺛﺎر ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻣﺼﺮ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺎذات اﯾﻦ دو رود ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﭘﯿﺶ روی آﺛﺎر ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺪﯾﻢ را ﻣﺸﺎھﺪه

ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ :ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﻓﺘﺢ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻣﭙﺮاﻃﻮری
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ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد و در ﺳﺎﺣﻞ ﻓﺮات ﺑﺮج ﺑﺎﺑﻞ را ﻣﯽﺧﻮاھﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﺮﭘﺎی ﻣﺎﻧﺪه و
ﻋﻈﻤﺖ آﺷﻮریھﺎ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪی آﻧﺎن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺑﺮج
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺤﺚ در ﺑﺎره آن ﺗﻌﺠﺐاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .در ﺑﺎره اﯾﻦ ھﺰار و ﭼﮫﺎر ﺻﺪ ﺳﺎل
ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮج ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﺑﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮐﻪ از ﺷﻨﯿﺪن اﺧﺒﺎر آن در دلھﺎی اﻋﺮاب اﯾﺠﺎد
ﺣﯿﺮت و اﻋﺠﺎب ﻧﻤﻮده ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ! اﮔﺮ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ دھﯽ ﺑﻪ ﻣﺪاﯾﻦ
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻓﺮس ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻋﺼﺮ در ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎن ﻣﮫﺪ ﻧﻌﻤﺖ و رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﻮد.
اﻣﺮوز ﻓﺮس ﺑﻪ آن درﺟﻪ از ﻧﻌﻤﺖ و رﻓﺎه رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻠﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر اﻧﺤﻄﺎط و
ﺳﻘﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪان ﻧﻌﻤﺖ و رﻓﺎه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎمھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ
ﮐﺮدﯾﻢ در دل ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻋﻈﻤﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل دﻟﺘﺎی دﺟﻠﻪ
و ﻓﺮات واﻗﻊ اﺳﺖ ﺑﺮاﻧﯿﮕﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﯾﺎدآوری و ذﮐﺮ ﺑﺎﻏﺎت و ﺑﻮﺳﺘﺎن و ﮐﺸﺘﺰارھﺎی
ﺳﺒﺰ و ﺧﺮﻣﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف اﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ اﻓﻖھﺎی دور در ﻧﮫﺎﯾﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ
و ﺳﺮﺳﺒﺰی اداﻣﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻮی ﻋﻄﺮی در ھﻮای اﻃﺮاف ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﻢ
اﮐﻨﻮن آن را ﺗﻨﻔﺲ ﺑﮑﻨﯽ .اﻣﺎ اﯾﻦھﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﺮﻣﯽ و ﺳﺮﺳﺒﺰی و ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻏﻼت و وﻓﻮر ﺧﯿﺮات و زﯾﺒﺎﯾﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ
زﯾﺒﺎﯾﯽھﺎ و وﻓﻮر ﻧﻌﻤﺖ ﺷﺎم ﻧﭽﺮﺑﺪ از آن دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﺪارد ﺑﺪان ﻧﺎم »ﺑﮫﺸﺖ روی زﻣﯿﻦ«
دادهاﻧﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﻣﺜﻨﯽ ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ واﺟﺐ
اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ اھﺎﻟﯽ ﻋﺮب آن ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﻋﺮاب دﻋﻮت ﺑﻪ
اﺳﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮس ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ اﺟﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻓﺒﮫﺎ و اﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﺑﺎ ﻓﺎرس ﻧﺒﺮد ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﯿﺪان آزادی رأی وﺳﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻠﻤﮥ ﺣﻖ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎ
دﻟﯿﻞ و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻟﺪس در ﺑﺎره ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق:

اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ و اﺧﺒﺎری را ﮐﻪ ﻣﺜﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ﺑﻮد ﺑﺎ
آﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ او را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد» :ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺪه
ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻓﺮس اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻢ و در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻮد از ﻋﮫﺪه اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺮﻣﯽآﯾﻢ« .اﺻﺤﺎب اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪس دارد ﺗﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرس در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ دو ھﻤﺴﺮش ام ﺗﻤﯿﻢ و ﺑﻨﺖ ﻣﺠﺎﻋﻪ در ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﺟﻨﮓ ﻋﻘﺮﺑﺎء ﺑﺎ دو ھﻤﺴﺮ زﯾﺒﺎﯾﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ ﺑﻮد و در ﮐﻤﺎل آراﻣﺶ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﯽ
ﺑﺮد .اﺑﻮﺑﮑﺮس او را ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ .ﺧﺎﻟﺪ در آﻧﭽﻪ ﻣﺜﻨﯽ ﺑﺪان
اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺎرس در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﭙﺎه ﻣﺜﻨﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ
ً
ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮑﺮد .ﯾﻘﯿﻨﺎ ﭘﯿﺮوزی آﻧﺎن ﺳﺒﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﺪد
ﺗﺠﺪﯾﺪ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد در ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﻧﻘﺎط ﻣﺠﺎور ﺑﺮآﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﺎز و ﺑﺮگ
ً
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺜﻨﯽ ﻗﺒﻼ ﺑﺪان اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ ﻃﻠﯿﻌﻪ ﻓﺘﺢ
ﻗﺮار دھﺪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ﺟﺎن و دل در راه او ﻓﺪاﮐﺎری ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﮑﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺮاق ﻓﺘﺢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و اﻋﺮاب ﻣﻘﯿﻢ آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر زراﻋﺖ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ در
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﯿﺮوزی ھﻢﺟﻨﺴﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺎﺿﺪت ﺑﻪ ﺧﺮج ﺧﻮاھﻨﺪ داد .اﺻﺤﺎب ﻣﺸﻮرت ﺑﻪ
ﮐﻨﮑﺎش ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن دادﻧﺪ و ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮫﺎدﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺜﻨﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد
ﻣﻨﺼﻮب ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺿﻤﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﻨﯽ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ دﻋﻮت
اﻋﺮاب ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻖ و ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎھﺪه ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮده اداﻣﻪ دھﺪ.
اﯾﻦ اﻗﺪام اﺑﻮﺑﮑﺮس اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام او در راه ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق ﺑﻮد .اﻣﺎ اﻗﺪام ﻗﺎﻃﻌﺶ اﻧﺘﺼﺎب
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻞ ﺳﭙﺎه ﺑﻮد ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق .ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻟﺪ در ﻋﺮاق و
ﭘﯿﺮوزیھﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﻓﺮس ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ.
رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ در ﺑﺎره ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق:

ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺎ اﯾﻦ رواﯾﺖ در ﺑﺎره ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق ﻣﺮﺟﻮ ح اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻋﺪهای از ﻣﺆرﺧﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺸﺘﻪ و ﺑﺎ
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻣﻼﻗﺎت ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،او ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﺶ در دﻟﺘﺎی ﻓﺮات ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺮﻣﺰ
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ،ﺑﯿﻦ او و ھﺮﻣﺰ ﺗﺼﺎدمھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ روی داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ آنھﺎ را ﺑﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻮن اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺑﺎره ﻣﺜﻨﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮد ،و ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﭘﯽ ﺑﺮد ،و
از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓھﺎی رده اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ
ﺑﻦ وﻟﯿﺪ دﺳﺘﻮر داد ﺑﻪ ﮐﻤﮑﺶ ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ ،و او را در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ھﺮﻣﺰ ﯾﺎری دھﺪ .ﺗﺎ او و
اﻋﺮاﺑﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،از ﺷﺮ اﯾﻦ ﻃﺎﻏﯽ ﻓﺎرس ﻧﺠﺎت دھﺪ.
اﯾﻦ رواﯾﺖ در ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﺮﺟﻮ ح اﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺻﺤﺘﺶ
رأی ﺑﺪھﯿﻢ .ﻣﺜﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮس ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد و اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﯿﺪا ﻧﻨﻤﻮد و ھﻤﯿﻦ ﭘﯿﺮوزی
او ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﺘﺎی ﻓﺮات
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ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻨﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺳﭙﺲ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رود ﮐﻪ ﺣﯿﺮه ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻟﺨﻤﯽھﺎ
را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﯿﺎض ﺑﻦ ﻏﻨﻢ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﻪ دوﻣﺔ اﻟﺠﻨﺪل ﺑﺮود و ﻣﺮدﻣﺎن آﻧﺠﺎ را
ﮐﻪ از اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻄﯿﻊ ﮐﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺣﯿﺮه ﺑﺮود .ھﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی
ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ و زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﯿﺮه رﺳﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻞ ﺑﺎ او ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﺷﮫﺮھﺎی آﻧﺠﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ رواﯾﺖ ﻣﺮدم ﻣﺮﺟﻮ ح اﺳﺖ و ﻧﮕﻔﺘﯿﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ،
از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ﺧﺎﻟﯽ از ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
درﺟﻪ ﺗﺸﻮﯾﺶ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﮕﻮ از ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق و ﻣﻘﺪﻣﺎت آن
ﻃﺒﺮی و اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ و دﯾﮕﺮان ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ ھﯿﭻ رواﯾﺘﯽ را ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﻨﮫﺎدهاﻧﺪ.
ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺆرﺧﺎن ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ دﻟﺘﺎی ﻓﺮات رﻓﺖ ھﺪف ﻣﻌﯿﻦ
و ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺜﻨﯽ رﻓﺖ ﺗﺎ او و ﺳﭙﺎھﺶ را ﻧﺠﺎت
دھﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮس ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و ﺧﻤﺲ ﻏﻨﺎﯾﻢ و اﺧﺒﺎر
ﻓﺘﺢ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،او اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق را در ﻣﺨﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻧﻤﻮد و او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﯿﺮه و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل آن ﭘﯿﺶ راﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺳﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎﻧﺶ
ھﻤﯿﺸﻪ ﺻﺮﯾﺢ و ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺪام از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن از ﺟﺒﮫﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ
ً
دﯾﮕﺮی ﻧﺮود ﺟﺰ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺷﺨﺺ او .اﯾﻦ روش ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ را در ﺟﻨﮓھﺎی رده ﮐﺮارا ﺑﻪ
وﺿﻮح ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﻢ و ھﻤﯿﻦ روش ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﯿﺰ در ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق و ﺷﺎم اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮده ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ
ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزه اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺪان ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﺜﻨﯽ ﺑﻪ دﻟﺘﺎی
دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات ﻣﯽروﯾﻢ .ﺑﻪ زودی ﺧﺎﻟﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺮس را در ﻋﺮاق
ﻣﻨﮑﻮب ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ روم رﻓﺘﻪ و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ دوﻟﺖ روم در آﺳﯿﺎ
ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ:
ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺜﻨﯽ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮد و دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه و
ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ اھﻞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﭙﺮدازد .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺒﺎر ﭘﯿﺮوزیھﺎی ﻣﺜﻨﯽ در
دﻟﺘﺎی دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ رﺳﯿﺪ ﺻﻼح در اﯾﻦ دﯾﺪ ﮐﻪ او را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﺶ اداﻣﻪ دھﺪ .ﻟﺬا ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪس دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ را
ً
ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺳﻮی او رواﻧﻪ ﺷﻮد و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻞ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ
ﻋﯿﺎض ﺑﻦ ﻏﻨﻢ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮر داد ﺑﻪ دوﻣﺔ اﻟﺠﻨﺪل ﺑﺮود و ﻣﺮدﻣﺎن آﻧﺠﺎ را ﮐﻪ از اﺳﻼم
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻄﯿﻊ ﻧﻤﻮده ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮق ﺣﯿﺮه ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ
ﺣﯿﺮه رﺳﯿﺪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻞ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻋﯿﺎض ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺎﻟﺪ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﻗﺒﻞ از او ﺑﻪ ﺣﯿﺮه رﺳﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻞ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﯿﺎض ﯾﮑﯽ از
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
اواﻣﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮس داﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺮﻓﺘﺎری ﺑﺎ اﻋﺮاب ﺳﺎﮐﻦ ﻋﺮاق:

اﻋﺮاب ﻋﺮاق ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﺎورزی در زﻣﯿﻦھﺎی آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ
از ﻣﺤﺼﻮل زراﻋﺖ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﮐﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺟﯿﺐ دھﺎﻗﯿﻦ ﻓﺮس
رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺮاب ﻣﺰدور در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺳﺘﻢ و اھﺎﻧﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺧﻮد در ﻋﺮاق دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺮاب ﮐﺸﺎورز ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻧﺸﻮد،
ﮐﺴﯽ را از آﻧﺎن ﻧﮑﺸﻨﺪ و ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ و در ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ
آﻧﺎن ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻧﮑﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺎن اﻋﺮاﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ،در زﯾﺮ ﯾﻮغ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻓﺎرس ﻣﻨﺘﮫﺎی ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ را اﺣﺴﺎس ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻣﺪن ﺷﻤﺎ اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻇﻠﻢ را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻤﻮزادﮔﺎن ﺧﻮد از ﻧﻌﻤﺖ ﻋﺪاﻟﺖ
ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻃﺮز رﻓﺘﺎر ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ اﻣﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

اﯾﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ آﻧﺎن ،آنھﺎ را دﻧﺒﺎل ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺎه ﺧﺎﻟﺪ
ً
از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ در ﺟﻨﮓ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺷﺮح داده ﺷﺪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﺪۀ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ آزاداﻧﻪ و ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺎن اھﻞ و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﻮد
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﺎﻟﺪ اﺟﺎزه ﻧﺪاﺷﺖ از آﻧﺎن ﺑﺨﻮاھﺪ در ﺳﭙﺎه او ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا اﺑﻮﺑﮑﺮ دﺳﺘﻮر
داده ﺑﻮد ﺑﻪ ھﺮﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺎزه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺪھﺪ و ﺑﺎ
ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺠﺒﻮر در ﺻﺪد ﻓﺘﺢ ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد از ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
َ
ﻧ َﺒ َﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﺟﺎزۀ ﺧﻠﯿﻔﻪ.
ﺳﭙﺎه ﺧﺎﻟﺪس ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق:

ﺧﺎﻟﺪ از اﺑﻮﺑﮑﺮس درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺗﻤﯿﻤﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
او ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ را ﮐﻪ ﺳﭙﺎھﺶ ﻣﺘﻔﺮق
ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯽ!! اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺟﻮاب آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﺳﭙﺎھﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد در
آن ﺑﺎﺷﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺧﻮرد! و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺎض را ﺑﺎ اﻋﺰام ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻮف
ﺣﻤﯿﺮی)  (١ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﻧﯿﺰ ﺟﻮاﺑﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺆال ﺗﻌﺠﺐآﻣﯿﺰ ﻣﺮدم ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ
ﻗﻌﻘﺎع را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺑﻪ او ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ :ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺖ را از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ
ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و ﻧﯿﺰ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺳﻮل ﺧﺪا)  (٢ﺑﺮ دﯾﻦ ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪه.
ﺧﺎﻟﺪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺸﻮن ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ و ھﺸﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ از رﺑﯿﻌﻪ و ﻣﻀﺮ را
آﻣﺎده ﮐﺎرزار ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ دوھﺰار ﻧﻔﺮ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد او ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﭙﺎھﺶ ﺑﻪ ده ھﺰار ﻧﻔﺮ

 -١ﮐﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ» :ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻏﻮث«.
 -٢ازدی ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺮود ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ و
ھﻤﺮاھﺎن او از ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺻﺎدر ﺷﺪه و در آن ﭘﺲ از ﺳﭙﺎس ﺧﺪا و ﺛﻨﺎی رﺳﻮل و
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از اواﻣﺮ ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ دﺳﺘﻮر دادم ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﺮاق ﺑﺮود و ﺗﺎ دﺳﺘﻮر ﺛﺎﻧﻮی آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ او ﺑﺮوﯾﺪ و در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﺪھﯿﺪ ،زﯾﺮا
اﯾﻦ راھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ و رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﭘﺎداش ﺑﺰرگ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق وارد ﺷﺪﯾﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﻼغ
ﺷﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎرھﺎی دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ! ﺳﻼم و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد«.
ﻃﺒﺮی و اﺑﻦ ﺧﻠﺪون و اﺑﻦ اﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ :ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق
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رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ده ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺮاق ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﺮاق رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه
اﻣﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﻪ ھﺸﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺜﻨﯽ در رأس آﻧﺎن ﻗﺮارداﺷﺖ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ.
ﻓﺮﻣﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺣﻤﻠﻪ را از اﺑﻠﻪ در ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ .اﺑﻠﻪ ﻣﺮزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ھﻨﺪ و ﺳﻨﺪ ﺻﺎدر و از آن دو
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﺮاق وارد ﻣﯽﺷﺪ .رواﯾﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ در اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
ً
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﺑﻠﻪ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻣﺠﺪدا ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و آن را از
ﻓﺮس ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﻓﺘﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ وﻟﯽ ھﻤﻪ
رواﯾﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻏﺎزﯾﺎن ﻋﺮاق ﻏﺎزﯾﺎن ﺣﻔﯿﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ) .(١
ﻫﺮﻣﺰ اﻣﯿﺮ ﺳﺮﺣﺪات:

ً
ﺣﻔﯿﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮ ﺣﺪود ﺻﺤﺮا و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮز ﮐﺎﻇﻤﻪ ﻗﺮار دارد.
ھﺮﻣﺰ از ﻃﺮف ﻓﺎرس اﻣﯿﺮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮد و از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺰد اﻣﺮای ﻓﺎرس
ﺣﺮﻣﺖ
اﺣﺘﺮام ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ .اھﻞ ﻓﺎرس ﮐﻼهھﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮف درﺟﮥ
ِ
آﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﻋﺸﯿﺮهﺷﺎن ﺑﻮد ،ھﺮﮐﻪ از درﺟﻪ و ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎزی ﺑﺮﺧﻮدار
ﺑﻮد ارزش ﮐﻼھﺶ ﺻﺪھﺰار ﺑﻮد و ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻼه ھﺮﻣﺰ ﻧﯿﺰ ﺻﺪھﺰار ﺑﻮد .ھﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺮاب داﺷﺖ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻣﺮای ﻣﺮز ﺑﻮد ،ﮐﯿﻨﻪ اﻋﺮاب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺑﻪ
آن درﺟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ او را در ﺧﺒﺎﺛﺖ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ و ﺳﻤﺒﻞ ﻗﺮار داده در ﻣﺜﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :أﺧﺒﺚ ﻣﻦ ھﺮﻣﺰ« و »أﮐﻔﺮ ﻣﻦ ھﺮزم« ﯾﻌﻨﯽ »ﭘﻠﯿﺪﺗﺮ و ﮐﺎﻓﺮﺗﺮ از ھﺮﻣﺰ«!
ھﺮﻣﺰ از اﻋﺮاب ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻋﻤﻮزادﮔﺎن آنھﺎ در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻻﯾﻨﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎی زﯾﺮ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ او ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻏﺎرت آنھﺎ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،او ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ آنھﺎ
ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ .اﻣﺎ ھﻨﺪیھﺎ ،ﮐﺸﺘﯽھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪات او ﻣﯽآﻣﺪ و در آﻧﺠﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ

 -١ﻃﺒﺮی و اﺑﻦ اﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف را در ﻣﻮرد اﺑﻠﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ازدی در ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺷﺎم ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ
ﺳﻮﯾﺪ ﺑﻦ ﻗﻄﺒﻪ ذھﻠﯽ ﺑﺎ اھﻞ اﺑﻠﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﺮد و آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﻋﺮاق
رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی او رﻓﺖ و ھﺮدو ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺜﻨﯽ ﺗﻈﺎھﺮ ﻧﻤﻮده
ﺳﭙﺲ در ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﻮﯾﺪ ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ .ﺳﭙﺎه ﻓﺎرس در اﺑﻠﻪ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻗﻄﺒﻪ را ﺗﻨﮫﺎ دﯾﺪ
ﺧﯿﺎل ﮐﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﮫﺪه اﺑﻦ ﻗﻄﺒﻪ ﺑﺮآﯾﺪ ﺳﺤﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻮی او ھﺠﻮم ﺑﺮد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺼﺎدف
ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺎﻟﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯽ ﺷﮑﺴﺖ داد.
و ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ رواﯾﺖ در ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان ﺑﻼذری ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ.
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﯽزدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زدﯾﺪ درﯾﺎﯾﯽ ﺷﺒﺎھﺖ داﺷﺖ ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ در درﯾﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ و ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و درﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺣﺎﻣﯽ و ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻼدی ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
ﮐﻠﯿﺪ ﮐﺸﻮر ﻓﺎرس ﺑﻮد.
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪس ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﺧﺎﻟﺪ در رأس ده ھﺰار ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ از ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮب ﻋﺮاق ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮز ﻋﺮاق رﺳﯿﺪ دﯾﺪ ﻣﺜﻨﯽ و ﺳﭙﺎه او اﻧﺘﻈﺎرش را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﭙﺎه را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و ھﺮ دﺳﺘﻪ را ﺑﻪ راھﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ھﻤﻪ دﺳﺘﺠﺎت در ﺣﻔﯿﺮ ﺑﻪ ھﻢ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ.
دﺳﺘﻪ اول ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺜﻨﯽ دو روز ﭘﯿﺶ از ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .دﺳﺘﻪ دوم ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻋﺪی ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﻃﺎﯾﯽ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از او ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺧﺎﻟﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از آن دو
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ھﺮﻣﺰ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن:
»اﻣﺎ ﺑﻌﺪ! ﯾﺎ اﺳﻼم ﺑﯿﺎور ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﺑﯿﺎﺑﯽ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻗﻮﻣﺖ ﺑﺮ ذﻣﻪ
ﺑﮕﯿﺮ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ دو ﺻﻮرت ﺟﺰ ﺧﻮدت ﮐﺴﯽ ﻣﻘﺼﺮ ﻋﻮاﻗﺐ ﮐﺎرت ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺷﻤﺎ آﻣﺪهام ﮐﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ را دوﺳﺖ دارﯾﺪ آﻧﺎن ﺷﮫﺎدت را
دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ« ھﺮﻣﺰ ﻧﺎﻣﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و از ھﺮف ﺧﺒﺮ ﺣﺮﮐﺖ و ﻣﺴﯿﺮ ﺳﭙﺎه
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﻪ او ﻣﯽدادﻧﺪ ،او اﯾﻦ اﺧﺒﺎر را ﺑﻪ اردﺷﯿﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮد،
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮐﻮاﻇﻢ رﻓﺖ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮدار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﭙﺎھﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻔﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ داده ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی
آﻧﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و در ﺣﻔﯿﺮ در ﮐﻨﺎر آب ﻓﺮود آﻣﺪ .ﻋﺪهای از رﺟﺎل ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ
ﮐﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :ای ﻗﻮم ﻓﺮود آﯾﯿﺪ و
ﺑﺎرھﺎﯾﺘﺎن را ﻓﺮوﮔﺬارﯾﺪ و ﺧﻮن آﻧﺎن را ﺑﺮ آب ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .ﻗﺴﻢ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽام آب از آن
دﺳﺘﻪای ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺒﻮرﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮ از دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ!«
ﺟﮕﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎﻇﻤﻪ و ﭘﯿﺮوزی ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮ ﻓﺮس:

ھﺮﻣﺰ در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎه ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎد ،در ﻣﯿﻤﻨﻪ و ﻣﯿﺴﺮه او دو اﻣﯿﺮ از ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺎدﺷﺎه
ﻓﺎرس ﺑﻮد ،ﻗﺒﺎد و اﻧﻮﺷﺠﺎن ،ھﺮﻣﺰ آواز داد :ﺧﺎﻟﺪ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ او ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ھﺮﻣﺰ از درﺟﻪ دﻻوری و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ در ﺑﻼد ﻋﺮب اﻧﺠﺎم
داده ﺑﻮد ﻧﯿﮏ آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻟﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد

ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ :ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق
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آن ﻓﺮس ﮐﺮده
اﮔﺮ ﻓﯿﺮوزی ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮس را ﺗﻀﻤﻤﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ ﻻاﻗﻞ ﻧﺼﻒ ﭘﯿﺮوزی را از ِ
اﺳﺖ .وﻟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻔﺲ ھﺮﻣﺰ او را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮده و ﻓﺮﯾﺐ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ را ﺑﮑﺸﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﭘﻠﮫﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﻣﻐﻠﻮبﻧﺸﺪﻧﯽ؟! اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او آﺳﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺣﺐ ﺣﯿﺎت
زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﻏﺮض او ﻣﮫﯿﺎ ﮐﺮد .ﻟﺬا ﺑﺎ ﻋﺪهای از ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻟﺪ را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ او ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ و او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺧﺎﻟﺪ ﺻﺪای ھﺮﻣﺰ را ﺷﻨﯿﺪ از اﺳﺒﺶ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی او رﻓﺖ ،ھﺮدو ﺑﻪ ھﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ
و ھﺮﯾﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺿﺮﺑﺘﯽ زد .ﺳﻮاران ﻓﺮس ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺧﺎﻟﺪ را ﺑﮑﺸﻨﺪ و
ھﺮﻣﺰ را از ﭼﻨﮓ او درﺑﯿﺎورﻧﺪ .اﻣﺎ ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻣﮫﻠﺖ ﻧﺪاد و ﺑﺮ آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد ،در
اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺎﻟﺪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ھﺮﻣﺰ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و روح از ﺑﺪﻧﺶ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ھﺠﻮم آوردﻧﺪ و اھﻞ ﻓﺎرس از ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ آﻧﺎن را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ
ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم دﻧﺒﺎلﺷﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﻞ ﺑﺰرگ ﻓﺮات رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه
ﺑﺼﺮه در آﻧﺠﺎ واﻗﻊ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎل ﻗﺒﺎد و اﻧﻮﺷﺠﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺳﭙﺎه ﻓﺮس ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﻣﻘﺮن دﺳﺘﻮر
داد ﺑﻪ اﺑﻠﻪ ﺑﺮود ﺗﺎ اﻣﻮال و اﺳﺮای آﻧﺠﺎ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﺪ)  (١و ﺑﻪ ﻣﺜﻨﯽ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮر داد
ﺷﮑﺴﺖﺧﻮردﮔﺎن ﺳﭙﺎه ﻓﺮس را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻨﯽ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﺎن رﻓﺖ ﮔﻮﯾﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪاﺋﻦ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
زندژ:

ﻣﺜﻨﯽ در ﺣﺎل ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺳﭙﺎه ﻓﺎرس ﮔﺬارش ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪای اﻓﺘﺎد ﮐﻪ در آن ﻗﻠﻌﻪ
ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه زن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺆرﺧﯿﻦ ﻧﺎم اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ را »زندژ« ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺜﻨﯽ ﺑﺮادرش ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﺧﻮد رﻓﺖ ﺷﻮھﺮ اﯾﻦ
زن را در ﻗﻠﻌﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد ،ﻗﻠﻌﻪ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﺧﺮاب ﮐﺮد و ھﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻗﻠﻌﻪ

 -١ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺆرﺧﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻪ اﺑﻠﻪ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را در
زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻓﺘﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺆرﺧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻘﻞ اﺑﻠﻪ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮد
ً
ﻟﯿﮑﻦ ﻓﺮس ﻣﺠﺪدا آن را ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻋﺮاب در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺮ آن
اﺳﺘﯿﻼ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ دو رواﯾﺖ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻮﯾﺪ ﺑﻦ ﻗﻄﺒﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺧﺎﻟﺪ اﺑﻠﻪ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮده و ﻣﻌﻘﻞ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﮐﺎﻇﻤﻪ در اﺟﺮای اﻣﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎل و اﺳﺮا
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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را ﮐﺸﺖ و ﻣﺎلﺷﺎن را ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﻘﯿﻪ ﺳﭙﺎه ﻓﺎرس ﭘﺮداﺧﺖ .زن ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ
ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻮھﺮش آﻣﺪه ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﺮد و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻘﺪ او درآﻣﺪ .ﺑﻪ
ﺟﻨﮕﺎوران ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻪ در ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ دراﻓﺘﺎدﻧﺪ ﻧﺎم )ذات اﻟﺴﻼﺳﻞ( ﯾﻌﻨﯽ دارای زﻧﺠﯿﺮ
اﻃﻼق ﺷﺪه .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮس ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﺮﺑﺎزانﺷﺎن از ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻧﮕﺮﯾﺰﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ
ﻗﺴﻤﺘﯽ از زﻧﺠﯿﺮھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده وزن ﻧﻤﻮد،
وزﻧﺶ ﻣﻌﺎدل وزن ﯾﮏ ﺷﺘﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ھﺰار رﻃﻞ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺷﮏ ﮐﺮده
و اﯾﻦ ﻏﺎزﯾﺎن را ﻏﺎزﯾﺎن ﮐﺎﻇﻤﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺟﻨﮓ.
اﺛﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ در روﺣﯿﻪ اﻋﺮاب:

اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻨﮓ اﺛﺮ زﯾﺎدی در ﺷﻌﻠﻪورﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻤﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺷﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮس در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻋﺮاﺑﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓھﺎی رده را ﺑﺮﭘﺎی
داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .ھﺮﻣﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﮐﺸﺘﻨﺶ اﻋﺮاب را ﺑﻪ ﻃﺮز
ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺜﺮت و ﻋﻈﻤﺖ ﻏﻨﺎﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در
ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﺟﻨﮓھﺎ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ھﺮ ﺳﻮار ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺟﻨﮓ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻼح
ھﺰار درھﻢ رﺳﯿﺪ .اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس از ﻃﺮف ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﯾﻦ
ً
ﺟﻨﮓ ﺷﮑﻮه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺧﺎﻟﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ او را در ﻣﻮرد ﻓﻼﺣﯿﻦ ﻋﺮب ﻋﺮاق دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ
ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ .ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﻨﮕﺎوراﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﺮس ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮد.
وﻟﯽ ﻓﻼﺣﯿﻦ ﻋﺮب را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ از ﻓﺮس ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻧﮑﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮده و ذﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﺎﻟﺪس ﺧﻤﺲ ﻏﻨﺎﯾﻢ را ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ھﻤﺮاه ﻏﻨﺎﯾﻢ ﮐﻼه ھﺮﻣﺰ و ﻓﯿﻞ او را ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ
ﻓﺮﺳﺘﺎد .اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﻓﯿﻞ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﻼد ﻋﺮب ﻧﯿﺰ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺟﺰ ﻓﯿﻞ اﺑﺮھﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻌﺒﻪ را وﯾﺮان ﮐﻨﺪ ﻓﯿﻠﯽ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭼﻮن ﻓﯿﻠﺒﺎن ﻓﯿﻞ را در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدش درآورد اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ از دﯾﺪن اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﻋﻈﯿﻢ
اﻟﺠﺜﻪ در ﺷﮕﻔﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ زﻧﺎن ﺿﻌﯿﻒ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ ﺧﺪا اﯾﻦ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده!!
ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ زﻧﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از ﺳﺎﺧﺘﻪھﺎی ﻓﺮس اﺳﺖ! اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭼﻮن دﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﯿﻞ
ھﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪارد آن را ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺒﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺎزﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎد.

ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ :ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق
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ﻓﺮس ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻣﺬار آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:

اﯾﻦ ﺟﻨﮕﺎوران ﻏﯿﺮت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺷﻌﻠﻪور ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻨﯽ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﺮس
ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده را ﭼﻨﺎن ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮد ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪاﺋﻦ ﺑﺮﺳﺪ
ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .در ھﻤﺎن ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﻣﺜﻨﯽ ﺷﮑﺴﺖﺧﻮردﮔﺎن را ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺪاﺋﻦ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ و ﺳﭙﺎھﺶ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده .ﻣﻠﮏ اردﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ھﺮﻣﺰ رﺳﯿﺪ ﻗﺎرن ﺑﻦ ﻗﺮﯾﺎﻧﺲ ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻣﺮای ﺧﻮد را ﺧﻮاﺳﺖ و او را در رأس ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﭙﺎه ﺳﺮﺣﺪات
ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻗﺎرن در ﺳﺮ راه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﻗﺒﺎد و اﻧﻮﺷﺠﺎن و ﺳﭙﺎه ﺷﮑﺴﺖﺧﻮردهﺷﺎن
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ،آﻧﺎن را ﻧﮕﮫﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮده روﺣﯿﻪﺷﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ
ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﺳﺎﺧﺖ و در ﻣﺬار در ﺳﺎﺣﻞ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺟﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺮات وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد از
آﻧﺎن ﺳﭙﺎھﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .ﻣﺜﻨﯽ ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﭙﺎه او ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺟﺎﯾﯽ را در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺬار اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﺳﭙﺎھﺶ را در
آﻧﺠﺎ ﻓﺮود آورد و ﺟﺮﯾﺎن وﻗﺎﯾﻊ را در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﮔﺰارش ﮐﺮد .ﺧﺎﻟﺪ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﺎﻣﻪ از اﯾﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺜﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﺎرن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ و ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد ،اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎزوی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺳﺴﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﻟﺬا ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺬار رﺳﺎﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ
ﺑﻪ ﻣﺬار رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺎرن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺜﻨﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ﺳﭙﺎه ﻣﺜﻨﯽ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﺎن ﺧﻮاھﺪ آورد .ﻣﺜﻨﯽ و ﺳﭙﺎه او در اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮس ﺑﺮ آﻧﺎن
ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﻌﺬور ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺷﮑﺴﺖ و ﻗﺘﻞ ھﺮﻣﺰ ﮐﯿﻨﻪ و اﻧﺘﻘﺎم را در روح ﻓﺮس
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺜﻨﯽ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺗﻤﺎم
وﺟﻮدﺷﺎن را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺜﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻏﺎﺋﯽ
ﺧﻮد ﺧﻮاھﻨﺪ رﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﺜﻨﯽ و ﺳﭙﺎه او از ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دور اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن ﺧﺎﻟﺪ و ﺳﭙﺎھﺶ ﻓﺮس ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎد ھﺮﭼﻨﺪ آﻣﺪن ﺳﭙﺎه ﺧﺎﻟﺪ از ﻏﺮور
ﻗﺎرن ﻧﮑﺎﺳﺖ و ﻋﺰم و ﺗﺼﻤﯿﻢ او را ﺳﺴﺖ ﻧﮑﺮد ﻗﺒﺎد و اﻧﻮﺷﺠﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و اﻧﺘﻘﺎم ﺷﮑﺴﺖ ﺣﻔﯿﺮ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،آن دو ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﻟﮑﻪ
ﻧﻨﮓ و ﻋﺎری را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺣﻔﯿﺮ ﺑﺮ داﻣﺎن ﻣﺮداﻧﮕﯽﺷﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻓﺮو ﺷﻮﯾﻨﺪ ،ﻟﺬا
ﻏﯿﺮت ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ و آﻧﺎن را رواﻧﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺣﻤﯿﺖ و
ِ
در رگھﺎﯾﺸﺎن ﺧﻮن اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﺟﻮﺷﯿﺪ و آﺗﺶ آن ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯽﮔﺸﺖ .ﻗﺎرن و اﯾﻦ دو
اﻣﯿﺮ ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ آﻣﺎده
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﺎن را ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
را ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪه و ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺎزﺧﻮاھﺪ ﮔﺮداﻧﺪ و آرزوی ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﺴﺮی
و رﺟﺎل او را از ذھﻦﺷﺎن ﺑﯿﺮون ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪس در ﺟﻨﮓ ﻣﺬار:

ﺧﺎﻟﺪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﭙﺎه ﻓﺮس را دﯾﺪ ﺑﺮ ھﻤﺎن ﺗﻌﺒﯿﻪای ﮐﻪ از ﭘﻞ اﻋﻈﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﻮای ﺧﻮد ﺑﺮ ﻓﺮس ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد .ﻣﺜﻨﯽ و ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ رﺳﯿﺪن ﺧﺎﻟﺪ و
ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ را ﻣﻌﺠﺰهای ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﮑﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ آﻧﺎن را
ﭘﯿﺮوز ﮐﻨﺪ ،ﺣﺎﻟﺖ وﺣﺸﺘﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮاﻧﯽ
ﺷﺪﻧﺪ ﺷﮑﺴﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﻪ از ﻣﺮگ ﻧﻤﯽھﺮاﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ روی ﮔﺸﺎده و ﺧﻨﺪان ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ھﺮﻣﺰ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
ﺷﻤﺎ آﻣﺪهام ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت را ھﻤﺎن اﻧﺪازه دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ را دوﺳﺖ دارﯾﺪ«
ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ دو ﺳﭙﺎه ﺷﺪت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﻗﺎرن و ﻗﺒﺎد و اﻧﻮﺷﺠﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﭙﺎھﯿﺎنﺷﺎن
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ھﺮﻃﺮف ﺳﺮ از ﺗﻦ ﻓﺮس ﺟﺪا ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﭙﺎھﯽ
ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮد ﻓﯿﺮوزی در دﺳﺖ اوﺳﺖ از ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ ،و ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽھﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد،
ﺗﺎ ﺑﺪان وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﺮاﻧﺪازه ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از
اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮس ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .آب در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻓﺮس
ﺣﺎﯾﻞ ﺑﻮد و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ آﻧﺎن ﺷﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ در ﻣﺬار ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ھﺮﮐﺲ ھﺮﭼﻪ از وﺳﺎﯾﻞ
ﮐﺸﺘﮕﺎن ﮐﻪ ﮔﯿﺮ آورده ﺑﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺑﻘﯿﻪ ﻏﻨﺎﯾﻢ را ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺮج داده ﺑﻮدﻧﺪ از ﺧﻤﺲ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪاری ﻋﻄﺎ ﮐﺮد .ﺧﺎﻟﺪ در ﻣﺬار
اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮد و اوﻻد ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻓﺮس و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺎرت
ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺸﺎورزان و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﺧﺮاج ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ.
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﺼﺮی در ﻣﯿﺎن اﺳﺮای اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﻮد .ﺧﺎﻟﺪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎر ﯾﮑﺮوﯾﻪ ﺷﺪ،
ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺮای ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﺣﻔﯿﺮ و ﺟﺴﺮ اﻋﻈﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری
ﺧﺮاج ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﺧﻮد در ﻣﺬار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﺧﺒﺎر دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ را ﺗﺠﺴﺲ ﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﺗﺼﻮر
ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﻗﻮای ﮐﺴﺮی در ﻋﺮاق ﻏﻠﺒﻪ
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ً
ﮐﺮده اﺳﺖ ،او ﺑﻪ ﺣﯿﺮه ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺒﻮد و ﺣﯿﺮه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در وﺳﻂ راه ﺑﯿﻦ ﺧﻠﯿﺞ و ﻣﺪاﯾﻦ ﻗﺮار
داﺷﺖ .در ﺷﻤﺎل ﻣﺪاﯾﻦ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺎرس ﺑﺎﻧﮓ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اﯾﻦ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮس از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ﻋﺮاق ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ در ﺳﺮﺣﺪات ﻋﺮاق و ﺑﺎدﯾﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،در ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮاق ﺑﯿﻦ دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات ﻧﯿﺰ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻏﻠﺐﺷﺎن ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺮس ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻮﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ آﻧﺎن را از
دﯾﻦ ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺑﺎزﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻣﺪﻧﺪ و از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ دﯾﻦ
اﺳﻼم را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺪھﻨﺪ ﺻﻼح در اﯾﻦ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و از
ﻧﻌﻤﺖ آزادی ﺧﻮد ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻓﺮس ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه و آﻧﺎن را ﯾﺎری دھﻨﺪ .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺑﻪ ﺧﻮاﻃﺮ ﺳﺮدار ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺧﻄﻮر
ﻣﯽﮐﺮد ،ھﺮﯾﮏ را ﺑﻪ ﻗﺪر اھﻤﯿﺖ آن ﻣﯽﺳﻨﺠﯿﺪ و ﺣﺴﺎب آن را ﻣﯽﮐﺮد.
آﻣﺎدهﺷﺪن ﺑﺮای ﺟﻨﮓ وﻟﺠﻪ:

ﺧﺎﻟﺪس در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش ﺧﻄﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻓﺮس وﻗﺘﯽ دﯾﺪﻧﺪ
در ﺟﻨﮓ ﺣﻔﯿﺮ و ﻣﺬار دﭼﺎر ﭼﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻼ درﻧﮓ ﻓﮑﺮ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از اﻋﺮاب ﻋﺮاق ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .زﯾﺮا آھﻦ را ﺟﺰ ﺑﺎ آھﻦ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺷﮑﺴﺖ .ﮐﺴﺮی ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ و وﻓﺎداری ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آنھﺎ
ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺑﺰرگ ﺑﻨﯽ ﺑﮑﺮ ﺑﻦ واﺋﻞ ﺑﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ .ﻟﺬا آﻧﺎن را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر دﻋﻮت
ﮐﺮد و از ﺧﻮد آنھﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺳﻮی وﻟﺠﻪ رواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ .و
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﭘﯿﺮوزی را از آن ﺧﻮد ﻧﺪاﻧﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺑﮫﻤﻦ ﺟﺎذوﯾﻪ ،در رأس ﺳﭙﺎھﯽ از ﻓﺮس ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﺎن رواﻧﻪ ﮐﺮد .ﺳﭙﺎه ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب
در راه ﺑﯿﻦ ﺣﯿﺮه و وﻟﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﺤﻖﺷﺪن ﻋﺪه زﯾﺎدی از اﻋﺮاب و دھﺎﻗﯿﻨﯽ ﮐﻪ آﻣﺎده رزم ﺑﻪ
ً
ﻧﻔﻊ ﻓﺮس ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ازدﯾﺎد ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﮫﻤﻦ در رأس ﺳﭙﺎه ﻓﺎرس ﺑﻪ آﻧﺎن رﺳﯿﺪ و ﻣﺘﻔﻘﺎ در
ﺻﺪد ﺗﮫﯿﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺟﻨﮓ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و او در ﻣﺬار
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن و ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻔﯿﺮ و ﮐﺎﻇﻤﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﻄﻤﺌﯿﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻋﺮاق ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺘﺢ و ﻧﺼﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﺼﯿﺐ آﻧﺎن ﮐﺮده ﻣﻐﺮور ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی وﻟﺠﻪ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه
ﮐﺴﺮی ﺑﺠﻨﮕﺪ .ھﺮدو دﺳﺘﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻗﺪرت و ﻋﺰم ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی در ﺗﺮدﯾﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺪام دﺳﺘﻪ ھﻤﺮاه ﮔﺮدد .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮغ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﺗﻦ از اﻣﺮای
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﺳﭙﺎھﺶ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ از او ﺟﺪا ﺷﺪه در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ دﺷﻤﻦ ﮐﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺎن را
ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻧﻤﻮده در اﺛﻨﺎی ﺟﻨﮓ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﻦ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ
ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﻮف ﺟﻨﮕﺎوران ﻣﺴﻠﻤﺎن و دﺷﻤﻨﺎنﺷﺎن ﮔﺎھﯽ ﭘﯿﺸﺮوی و
زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ را ﺻﻼح ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪ .ھﺮدو ﺳﭙﺎه ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺻﺒﺮﺷﺎن
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ھﺮدو ﺳﭙﺎه در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه
ﮐﻤﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از دو ﻃﺮف از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺳﭙﺎه ﮐﺴﺮی ﺧﺎرج ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ از
ﺟﻠﻮ ﺳﺨﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻓﺸﺎر آورده ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻔﻮف ﻓﺮس از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮرد و روی ﺑﻪ ھﺰﯾﻤﺖ ﻧﮫﺎد و ﺧﺎﻟﺪ از ﺟﻠﻮ و ﮐﻤﯿﻦ از ﻋﻘﺐ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻓﺮس اﻓﺘﺎدﻧﺪ،
اﻋﺮاب ھﻮاﺧﻮاه آﻧﺎن روی
ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺸﺘﻦ رﻓﯿﻘﺶ را ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﻓﺮس و
ِ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮدن آﻧﺎن را ﻣﯽزد ،ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺟﻨﮕﺎوران ﻓﺮس و
ﯾﺎریدھﻨﺪﮔﺎنﺷﺎن را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮد.
ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در وﻟﺠﻪ و ﻏﻨﺎﯾﻢﺷﺎن در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ:

ﻏﻨﺎﯾﻢ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
روی زﻣﯿﻦ آوردﮔﺎه اﺑﻨﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻃﻌﺎم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را
ِ
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ! ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ اﮔﺮ ﻣﻠﺰم ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺟﮫﺎد ﮐﺮده و ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺧﺪا دﻋﻮت ﮐﻨﯿﻢ و ﺟﺰ ﺣﯿﺎت دﻧﯿﻮی ﺣﯿﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺑﻮد ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮﯾﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ و آن را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﯿﻢ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻗﺤﻄﯽ را ﺑﻪ ارﺑﺎﺑﺎن آﻧﮑﻪ اﯾﻦ
ھﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖ را ادﺧﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ دﭼﺎر ﺳﺎزﯾﻢ ،ﭼﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖھﺎ ﺳﺰاوارﺗﺮﯾﻢ« .آﯾﺎ
ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺎﻟﺪ در ﺑﺎرۀ روﺣﯿﻪ او ﮔﻤﺎن دﯾﮕﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد!
او در اﯾﻨﺠﺎ در راه ﺧﺪا ﺟﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻏﻨﺎﯾﻢ ﻓﺮاوان ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﺳﺮا را ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺧﻮد
درﻣﯽآورد .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻧﯿﺴﺖ!
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖھﺎ دﺳﺖ ﺑﺎزدارد! و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖھﺎ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت
ﺧﺪا ﻧﺸﺘﺎﺑﺪ!!
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ اﻟﯿﺲ:

اﯾﻦ ﺑﻮد ﺣﺎل و وﺿﻊ اﻋﺮاب ،ﺣﺎل ﻓﺎرس ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪه و ﺣﺎﻓﻆ ﺗﻤﺪن در ﺟﮫﺎن آن روز
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻣﮫﺪ ﻧﻌﻤﺖ و رﻓﺎه و ﻋﻠﻢ و ھﻨﺮ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ وﻟﺠﻪ در
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ﺑﺎره اﻣﺮی ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردن در
رگھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪه ﺑﻮد ﻓﺮس ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻨﯽ ﺑﮑﺮ ﺑﻦ واﺋﻞ ﻋﺮب ﺑﻮد.
ﺷﮑﺴﺖ از ﻋﻤﻮزادﮔﺎن اھﻞ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺮ آﻧﺎن ﺳﺨﺖ ﮔﺮان آﻣﺪ ،ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺷﺪﻧﺪ و
اﻗﻮام ﻧﺼﺎرای آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت زﯾﺎد ﺑﺎ ﻓﺮس ،ھﻤﮕﺎن در اﻟﯿﺲ ﮐﻪ
در ﭘﺸﺖ ﻓﺮات در وﺳﻂ راه ﺣﯿﺮه و اﺑﻠﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺴﺮی اردﺷﯿﺮ ﺑﻪ
ﺑﮫﻤﻦ ﺟﺎذوﯾﻪ دﺳﺘﻮر داد ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﺶ ﺑﻪ اﻟﯿﺲ ﺑﺮود و ﺑﻪ ﺳﭙﺎھﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮس و ﻧﺼﺎرای
ﻋﺮب در آنھﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .ﺑﮫﻤﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد اردﺷﯿﺮ
ﺑﺮود و ﺑﺎ او ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﮫﺪ ﻧﻤﻮده و اواﻣﺮ او را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎﺑﺎن ﯾﮑﯽ از اﻣﺮای ﺧﻮد را
ً
اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داد ﺳﭙﺎه را ﺑﻪ ﺳﻮی اﻟﯿﺲ ﺣﺮﮐﺖ دھﺪ ،ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ او ﺗﺬﮐﺮ داد:
»ﺧﻮدت و ﺳﭙﺎھﺖ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺧﻮد ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در
ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺗﻮ ﭘﯿﺸﺪﺳﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ« .ﭼﻮن ﺑﮫﻤﻦ ﺑﻪ ﻧﺰد اردﺷﯿﺮ رﻓﺖ او را ﻣﺮﯾﺾ ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﺎﭼﺎر
در ﻧﺰد او ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﮐﺎر را ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺎن واﮔﺬاﺷﺖ و از اﻗﺎﻣﺖ اﺿﻄﺮاری ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او
ﺧﺒﺮ ﻧﺪاد .ﺟﺎﺑﺎن ﺑﻪ اﻟﯿﺲ رﺳﯿﺪ ،در ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻷﺳﻮد ﻋﺠﻠﯽ اﻣﯿﺮ ﺳﭙﺎه ﺑﻨﯽ ﺑﮑﺮ ﺑﻦ واﺋﻞ و
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺼﺎرای ﻋﺮب ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ او در ﺑﺎره ﺟﻨﮓ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﺧﺎﻟﺪ از ﺧﺒﺮ ﺣﺮﮐﺖ
ﺟﺎﺑﺎن و ﺳﭙﺎه ﻓﺎرس آ ﮔﺎه ﻧﺸﺪ ،ﻓﻘﻂ از اﺟﺘﻤﺎع اﻋﺮاب ﻧﺼﺎری در اﻟﯿﺲ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎ
ﺳﭙﺎه ﺧﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ از اﻋﺮاب ﻋﺮاق ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺣﻔﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻣﻮﺧﺮه ﻗﺸﻮن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد .ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اراده ﮐﺮده ﺑﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن
داﺷﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ در ﻣﺤﻞ اﺟﺘﻤﺎع اﺧﯿﺮش ﻣﻘﺒﺎﻟﻪ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ اﻟﯿﺲ
رﺳﯿﺪ ﻗﻮم را ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ دﺳﺘﻮر ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ را داد .اﻋﺮاب ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺷﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ و
ﺟﺎﺑﺎن ﭼﻮن ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﺎن ﺷﺘﺎﻓﺖ ،او و ﺳﭙﺎھﺶ ﺑﯽاﻧﺪازه ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد
اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮫﻤﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد! ﭘﺲ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺻﺒﺮ ﺑﻪ ﺧﺮج دھﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﺑﺮﺳﺪ و در دﻓﺎع از ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد از ﻣﺮگ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﺧﻮدداری ﻧﯿﺮوی
ﻓﺮس را ﺑﺎ وﺟﻮد آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﻨﮕﯽﺷﺎن ﻣﯽدﯾﺪ ،وﻟﯽ ﻋﻠﺖ آن را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ.
ﺟﻨﮓ ﺷﺪت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﺎﻟﺪس از ﺧﺪا ﯾﺎری ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ:
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ﺟﻨﮓ ﺷﺪت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺘﺤﯿﺮاﻧﻪ رو ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪای ﺧﻮد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاﯾﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﮫﺪ ﻣﯽﺑﻨﺪم اﮔﺮ دﺷﻤﻦ را ﻣﻐﻠﻮب ﻣﻦ ﮔﺮداﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را زﻧﺪه ﻧﮕﺬارم و از
ﺧﻮنﺷﺎن رودی ﺟﺎری ﺑﺴﺎزم!« ﺗﻮ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را ﮐﻪ از اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪا
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﯽداﻧﯽ ،ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﺮس ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و از ﻣﺮگ ﻧﻤﯽھﺮاﺳﺪ و از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارد .ﺻﺒﺮ ﻓﺮس و ﯾﺎران آﻧﺎن ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﮫﻤﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺸﺖ .ﺧﺎﻟﺪ در آن ﻣﺪت
اﻧﻮاع ﻧﻘﺸﻪھﺎ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏھﺎی ﺟﻨﮕﯽ را ﮐﻪ از ﻧﺒﻮغ ﻧﻈﺎﻣﯿﺶ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮد ﺗﺎ ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺗﻨﮓ ﮐﺮد .ﭼﻮن ﺻﺒﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻗﻮتﺷﺎن رو ﺑﻪ
اﻧﺤﻄﺎط ﻧﮫﺎد ﭼﺎرهای ﺟﺰ ھﺰﯾﻤﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺻﻔﻮفﺷﺎن درھﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺰ ﻧﮫﺎدﻧﺪ و ھﯿﭻ ﻣﻘﺼﻮدی ﺟﺰ ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺧﺎﻟﺪ
ﭼﻮن دﯾﺪ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دﺳﺘﻮر داد ﻣﻨﺎدی در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﺶ اﻋﻼم ﮐﺮد» :اﺳﯿﺮﺷﺎن
ﮐﻨﯿﺪ! اﺳﯿﺮﺷﺎن ﮐﻨﯿﺪ! آﻧﺎن را ﻧﮑﺸﯿﺪ ،ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ اﺳﯿﺮﺷﺪن ﻧﺪھﺪ«.
ﺳﻮاران ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮارﯾﺎن ﻓﺮس و ﯾﺎرانﺷﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ و دﺳﺘﻪھﺎی ﺑﺰرگ اﺳﯿﺮان را
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺎه ﻓﺮس ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد،
وﻟﯽ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪاد و از آن ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺮس ﺧﺎﻟﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ
آن ھﻤﻪ ﻏﺬا اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦھﺎ را ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ و از
آن ﺷﻤﺎﺳﺖ« .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﺳﻔﺮهھﺎ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﻏﺬاھﺎی ﻟﺬﯾﺬ را ﺧﻮردﻧﺪ و اﮐﺜﺮ آﻧﺎن از آن
ھﻤﻪ ﻏﺬاھﺎی ﻟﺬﯾﺬ و ﻣﺘﻨﻮع در ﺗﻌﺠﺐ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺎنھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﭘﮫﻦ را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭽﮕﺎه
ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ! ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﻮع ﻧﺎنھﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺟﻮاب ﻣﯽداد :آﯾﺎ ﻋﯿﺶ رﻗﯿﻖ و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎزک و
ﻇﺮﯾﻒ را ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ! اﯾﻦ ھﻤﺎن اﺳﺖ .و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ رﻗﺎق ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه.
ُ
وﻟﯽ ﻋﺮب آن را ﻗﺮی ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ )ﻃﻌﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﮫﻤﺎن ﮔﺬارﻧﺪ – ﻧﺰل – ﻣﺎﺣﻀﺮ(.
ﺧﺎﻟﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﯿﺮان را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺶ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪی را ﮐﻪ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد
و از ﺧﻮن آﻧﺎن رودی ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪازد ،ﻣﺮداﻧﯽ را ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮد ﺗﺎ ﮔﺮدن آﻧﺎن را در ﻧﮫﺮی
ﮐﻪ آب را از آن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻣﺄﻣﻮران ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﮔﺮدن زدﻧﺪ ﺟﻮی ﺧﻮد
راه ﻧﯿﻔﺘﺎد .ﻋﺪهای از اﺻﺤﺎب ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ را ﺑﮑﺸﯽ
رود ﺧﻮد راه ﻣﯽاﻓﺘﺪ .زﯾﺮا ﺧﻮنھﺎ آﻧﻘﺪر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ
ﺷﺮط و ﻗﺴﻤﺖ را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزی آب را ﺑﺮ ﺧﻮنھﺎ ﺟﺎری ﺳﺎز«.

ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ :ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق
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رود ﺧﻮن:

ﺧﺎﻟﺪس دﺳﺘﻮر داد دوﺑﺎره آب را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯿﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و ﺧﻮن ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺎری
ﺷﺪ .از آن روز اﯾﻦ رود ﺑﻪ ﻧﺎم »رود ﺧﻮن« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ .ﻃﺒﺮی رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﮫﺮھﺎ آﺳﯿﺎبھﺎﯾﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﻇﺮف ﺳﻪ روز ھﯿﺠﺪه ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد و از زﯾﺮ ﺳﻨﮓ آﺳﯿﺎبھﺎ آب ﺳﺮخ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ھﻢ ﻗﻨﺎﻋﺖ
ﻧﮑﺮد ﮐﻪ رود ﺧﻮن از ﮐﺸﺘﻪھﺎی ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ ﺷﮫﺮ اﻣﻐﯿﺸﯿﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﯿﺸﯿﺎ ﮐﻪ در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻟﯿﺲ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺷﮫﺮی ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺣﯿﺮه و در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ رود ﻓﺮات و
ﺑﺎدﻗﻠﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد ،اھﻞ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ در اﻃﺮاف اﻟﯿﺲ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻗﻮای
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را زﯾﺮ و رو ﮐﻨﻨﺪ و
ھﺮﭼﻪ را ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺳﮫﻢ ھﺮ ﺳﻮاری از اﯾﻦ ﻏﻨﺎﯾﻢ ھﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ
ﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ
ﺳﮫﻢ ﺧﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد.
ﺧﺎﻟﺪ اﺧﺒﺎر اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی و ﺧﻤﺲ ﻏﻨﺎﯾﻢ و اﺳﺮا را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺟﻨﺪل ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﺪ و از ﺑﻨﯽ ﻋﺠﻞ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺎوﻗﻊ را ﺑﺎزﮔﻮ
ﮐﺮد و ﺧﻠﯿﻔﻪ را از ﻓﺘﺢ اﻟﯿﺲ و ﻣﻘﺪار ﻏﻨﺎﯾﻢ و ﺗﻌﺪاد اﺳﺮا و ﮐﺸﺘﺎر ﺧﺎﻟﺪ و دﻻوریھﺎﯾﺶ
ﺧﺒﺮدار ﮐﺮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری ﮐﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد» :زﻧﺎن ﻋﺎﻟﻢ از زاﯾﯿﺪن
ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻘﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ!«
ﯾﮑﯽ از ﺟﺎرﯾﻪھﺎی اﻟﯿﺲ را ﺑﻪ ﺟﻨﺪل ﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻓﺮزﻧﺪان او ﺷﺪ ،دﺳﺘﻮر داد
اﺧﺒﺎر ﻓﺘﺢ را در ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻼد ﻋﺮب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزﻧﺪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﭙﺎه
اﺳﻼم را در ﻋﺮاق ﭘﯿﺮوز ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪا
ﺷﮑﺴﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ) .(١
ﻧﻈﺮ ﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻬﻤﺖ وﺣﺸﯿﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺆرﺧﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در اﻟﯿﺲ و اﻣﻐﯿﺸﯿﺎ روی داد از اﯾﻨﮑﻪ از
ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﺑﻐﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸﺘﺎرھﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪای ﺳﺮ زده اﻇﮫﺎر ﺗﺄﺳﻒ
 -١ﻃﺒﺮی و اﺑﻦ اﺛﯿﺮ و دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ :ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﻪھﺎی ﮐﻔﺎر در ﺟﻨﮓ اﻟﯿﺲ ﺑﻪ ھﻔﺘﺎد ھﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه و از او رواﯾﺖ
ﮔﺮدﯾﺪه ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺻﺤﺖ آن رواﯾﺎت ﻣﺮﺟﺢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﻤﺎم رواﯾﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺮﺟﯿﺢ ھﯿﭽﯿﮏ از اﯾﻦ
ﻧﻈﺮھﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﺧﻨﺪه ﺧﻮدداری ﮐﻨﻢ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎی
ﺧﺎﻟﺪس وﺣﺸﯿﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻨﺪه ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻢ اﯾﻦ
ﻧﺴﺒﺖ وﺣﺸﯿﺖ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﻢ ،از اﯾﻦ رو ﻣﯽﺧﻨﺪم ﭼﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ھﺮ ﺟﻨﮕﯽ
وﺣﺸﯿﮕﺮی اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺟﻨﮓ در ﻧﻈﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﻤﺪن ﺟﺎﯾﺰ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﻨﺎهﺑﺮدن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ را ﺑﺎ وﺟﻮد وﺣﺸﯿﺘﺶ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﻮده آن را ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ،
ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﻨﮓ را ﮐﻪ در اﺻﻞ وﺣﺸﯿﺖ اﺳﺖ وﺣﺸﯿﮕﺮی ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺧﻨﺪهآور و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﺤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ً
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺑﺸﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ درﺟﻪ ﻋﺎﻟﯽ از ﺗﻤﺪن ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ از وﺣﺸﯿﺖ ﻣﺒﺮا ﮔﺮدﯾﺪه و
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮ آن وﺣﺸﯿﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدد .اﯾﻦ وﺣﺸﯿﺖ ھﻤﯿﺸﻪ از ﻣﻮﺟﺒﺎت
ﺑﺮﭘﺎیداﺷﺘﻦ ﺗﻤﺪن اﺳﺖ و ھﻤﯿﺸﻪ ﺟﻨﮓ در ﺣﯿﺎت ﻣﻠﻞ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه اﺻﻠﯽ ﺷﻤﺮده
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎده اﺻﻠﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺗﻤﺪن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﻀﺎرت و ﺗﻤﺪن ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﻼل و ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﺷﮑﻮه ﻧﺎﯾﻞ آﯾﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ در ﺣﯿﻦ
ﺟﻨﮓ ،ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺣﺸﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دھﺪ ،در ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﻣﺮ ﻣﮫﻤﯽ ﺗﻠﻘﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺮدم در ﻃﻮل ﻗﺮون و اﻋﺼﺎر ﻋﺎدت ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺬر ﺗﻤﺎم
وﻗﺎﯾﻊ و ﻣﺎﺟﺮاھﺎ و ﻣﺘﺎﻋﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﭘﯿﺮوزی در ھﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ،اﮔﺮ از ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﮕﺬار اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزیھﺎی ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺬر ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﺶ
ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزیھﺎ و ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻟﺪ روﺣﯿﮥ ﻓﺮس و
دوﺳﺘﺪاران و ﻃﺮﻓﺪاران آﻧﺎن را درھﻢ ﺷﮑﺴﺖ ،ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ اﻟﯿﺲ دﯾﮕﺮ اﺣﺪی ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ً
اﻧﺘﻘﺎم ﻧﯿﻔﺘﺎد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﺻﺪد اﻧﺘﻘﺎم ﺣﻔﯿﺮ و ﻣﺬار ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .ﺷﮑﺴﺖھﺎی
ﭘﯽدرﭘﯽ ﻓﺮس در روح ﮐﺴﺮی ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮض ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ
و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﮫﻤﻦ در ﮐﻨﺎرش ﺑﻮد از ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ ﻣﺮد .ﻓﺮس و ھﻮادارانﺷﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ
ً
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻣﺮگ را
دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻔﺪاﯾﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺣﯿﺎت ﺗﺎزه ﺑﺨﺸﯿﺪ! ﺳﭙﺲ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه آﻧﺎن ﮔﻮﯾﯽ اﻟﮫﻪ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎﻧﯽ درآﻣﺪه اﺳﺖ! آﯾﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
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اﯾﻦھﺎ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﻼحھﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده و ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﮫﯽ ﺷﻮﻧﺪ!!
اﺛﺮ ﺟﻨﮓ اﻟﯿﺲ در ﻓﺮس و دوﺳﺘﺪارانﺷﺎن:

و اﯾﻦ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺮس ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﭘﺎدﺷﺎهﺷﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ ،اﻋﺮاب در
ﺑﺎدﯾﻪ و ﺟﺰﯾﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻨﮫﺮﯾﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ و ﯾﺎ
ﺑﯿﺮونراﻧﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺷﮫﺮھﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .وﻟﯽ ﺧﺎﻟﺪس ﻋﺎﻗﻞﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﮑﻮت
آﻧﺎن او را اﻏﻔﺎل ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺮوزی او را ﺳﺮﻣﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻓﺮدا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روی
دھﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﮑﻨﺪ .و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ھﻤﺎنھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮس را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﻟﯿﺲ
واداﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﮔﺮ روزی ﺳﺎﮐﺖ و آرام ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﻧﯿﺮﻧﮕﯽ ﺑﻪ
ﺧﺮج ﺑﺪھﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺸﻪھﺎ و ﺧﯿﺎﻻت اﻧﻘﻼب آنھﺎ را ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﻧﮑﻨﺪ ،اﮔﺮ
ﺗﻤﺎم راهھﺎﯾﯿﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ ،ھﺮﮔﺎه دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺷﻮد
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺰ ﺧﻮدش ﮐﺴﯽ را ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻨﺪ .ﺣﺴﺎب ھﯿﭽﮑﺪام از وﻗﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ را از
ﻧﻈﺮ دور ﻧﻤﯽداﺷﺖ .ﻟﺬا ﺣﺴﺎب ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را داﺷﺖ و ﻣﺤﮑﻢراﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺮج داد.
آﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وارد ﺣﯿﺮه ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻋﺮب ﺷﻮد و ﺑﺮ ﻣﺴﺎﮐﻦ آﻧﺎن از
ﻏﺮب ﻓﺮات ﺗﺎ ﺣﺪود ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮدد .ﺣﺎﮐﻢ ﺣﯿﺮه ﻣﺮزﺑﺎﯾﻦ ﺑﻮد ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ آزادﺑﻪ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻋﺮاق ﻋﺮب ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل دارای ﻗﻮت و
ﻗﺪرت ﺑﻮد و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف از آن اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻗﺪرﺗﺶ رو ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط
ﻧﮫﺎده ﺑﻮد .زﯾﺮا ﻟﺨﻤﯽھﺎ ﮐﻪ از ﻗﺮن دوم ﻣﺴﯿﺤﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺣﯿﺮه را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻗﺮنھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ در آﻧﺠﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻃﺎﺋﯽھﺎ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺷﺪ .ﮐﺴﺮی از اﯾﻦ اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻃﺎﯾﯽھﺎ ﻋﻠﯿﻪ
ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻨﺬر ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﻧﻌﻤﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺒﺲ ﮐﺮد و ﮐﺸﺖ و اﯾﺎس ﺑﻦ
ﻗﺒﯿﺼﻪ ﻃﺎﺋﯽ را ﺣﺎﮐﻢ ﺣﯿﺮه و ﺗﻮاﺑﻊ آن ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮐﻪ از ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﮔﺬﺷﺖ
ﺑﻨﻮﺑﮑﺮ واﺋﻞ ﺳﭙﺎه ﻓﺮس را ﮐﻪ ﯾﺎران اﯾﺎس آن را ﯾﺎری ﻣﯽداد و ﮐﺴﺮی را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ
از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﯿﺮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻔﻮذ ﺣﯿﺮه از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و
ﻗﺪرﺗﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺘﺶ در ﻣﯿﺎن اﻋﺮاب ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن اداﻣﻪ دھﻨﺪ و از رﻋﺎﯾﺖ آن ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﮑﻨﻨﺪ.
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

از اﯾﻦ رو ﺧﺎﻟﺪ ﭼﻮن ﮐﯿﻨﻪ آﻧﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﺲ ﮐﺮد ،از اﯾﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺑﮑﺮ
ﺑﻦ واﺋﻞ ﺑﺎ ﻃﺎﺋﯽھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﺮاب ﻣﻘﯿﻢ ﺣﯿﺮه و اﻃﺮاف ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ
ﺧﺮج داده ﯾﺎ راه را ﺑﺮ او ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﺮه ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﺮ آن اﺳﺘﯿﻼ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و آﻧﺠﺎ را ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺳﺎزد.
آﻣﺎدهﺷﺪن ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﺣﯿﺮه:

اھﻞ ﺣﯿﺮه ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺒﺎر اﻟﯿﺲ و اﻣﻐﯿﺸﯿﺎ و ﭘﯿﺮوزیھﺎی ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮ آنھﺎ و
ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎھﺎ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف
آﻧﺎن آﻣﺪه و ﻣﺤﺎﺻﺮهﺷﺎن ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺣﺎﮐﻢ ﺣﯿﺮه ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ از راه ﻧﮫﺮ
ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ و از ﮐﺸﺘﯽھﺎی اﻣﻐﯿﺸﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .از اﯾﻦ رو آزادﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ
ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺣﯿﺮه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﺴﺮش دﺳﺘﻮر داد ﭘﻞھﺎی ﻓﺮات ﺑﺒﻨﺪد ﺗﺎ آب از ﻣﺴﯿﺮ
ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪھﺎی ذﺧﯿﺮه ﺑﺮود ،ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽھﺎ او ﻣﻌﻮق ﻣﺎﻧﺪ.
آزادﺑﻪ در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺧﺎﻟﺪ و ﺳﭙﺎھﺶ ﮐﺸﺘﯽھﺎی اﻣﻐﯿﺸﯿﺎ را
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﯿﺮه ﺳﻮق دادﻧﺪ .ﺳﭙﺎه ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ
ﮐﺸﺘﯽھﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﯿﺮه ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن آب ﮐﻢﻋﻤﻖﺗﺮ و ﮐﺸﺘﯽھﺎ ﺑﻪ ﮔﻞ
ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺑﻪ ﮔﻞﻧﺸﺴﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽھﺎ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﯽاﻧﺪازه
ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪ .از ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﻣﻼﺣﺎن ﺟﻮاب دادن ﮐﻪ اھﻞ ﻓﺎرس ﺟﻠﻮ ﭘﻞ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ و آب را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻧﮫﺮ آﺑﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽھﺎ را ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻪای از ﺳﻮاراﻧﺶ از ﮐﺸﺘﯽھﺎ درآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺴﺮ آزاداﻧﻪ در دھﺎﻧﻪ )ﻋﻘﯿﻖ(
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺮ او و ﻣﺮداﻧﺶ ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﻨﮕﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و آب را
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و در ﻧﮫﺮ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺧﻮد و ﺳﻮاراﻧﺶ ﺑﻪ ﺣﺮاﺳﺖ آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺎ
ً
ﺟﺎریﺷﺪن آب در ﻧﮫﺮ ﮐﺸﺘﯽھﺎ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺎه را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ او
درآوردﻧﺪ و ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮرﻧﻖ رﻓﺖ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﺣﯿﺮه
آﻣﺎده ﺳﺎزد.
ﺧﺎﻟﺪس در ﻗﺼﺮ ﺧﻮرﻧﻖ:

ﺧﺎﻟﺪ دو ﻗﺼﺮ ﺧﻮرﻧﻖ و ﻧﺠﻒ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد درآورد ،اﯾﻦ دو ﻗﺼﺮ ﮐﺎخھﺎی
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﻣﺮای ﺣﯿﺮه ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن او در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﻮارھﺎی ﺷﮫﺮ ﻣﻮﺿﻊ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،آزادﺑﻪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻓﺮار ﮐﺮد .ﭼﻪ از روﯾﺪاد ﻓﺮزﻧﺪش
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و ﻧﯿﺰ ﻣﺮگ اردﺷﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮد .ﻓﺮار او اھﻞ ﺣﯿﺮه را از ﺗﺤﺼﻦ در ﻗﻼع ﺷﮫﺮھﺎی
ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ و از اﯾﻨﮑﻪ از ھﺮ راھﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺠﮫﯿﺰات دﻓﺎع از آن را آﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪ
ﺑﺎزﻧﺪاﺷﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ذرهای ﺑﺮای آﻧﺎن ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺧﻮرﻧﻖ و ﺣﯿﺮه ﺧﯿﺎل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﯾﺎد ﻧﻌﻤﺎن اﮐﺒﺮ اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر را در ﺧﺎﻃﺮ
آﻧﺎن زﻧﺪه ﺳﺎﺧﺖ ،ﯾﺎد ﺳﻨﻤﺎر و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دردﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﻗﺼﺮ رﻓﯿﻊ ﺑﺪان دﭼﺎر
ﺷﺪ و ﻗﺼﺎﯾﺪ و اﺷﻌﺎر ﻣﺪﺣﯿﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎخ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺑﻪ روزﮔﺎر ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﻨﺎذره اﻧﺸﺎد
ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد در ﺧﺎﻃﺮﺷﺎن ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﻦ ﺗﺬﮐﺎرھﺎ ﻧﯿﺮو و ﻋﺰم آﻧﺎن را دوﭼﻨﺪان ﺳﺎﺧﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﺑﻐﻪ ،اﺑﻦ اﻟﻮﻟﯿﺪ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪا و ﺷﻤﺸﯿﺮ دﯾﻦ ﺣﻖ ،ھﯿﭻ ﺛﺮوت و ﺟﺎه و ﺟﻼل
و ﻣﺎل و ﻣﻨﺎل و ﺳﺎز و ﺑﺮگ و ﺗﺠﮫﯿﺰاﺗﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﻮغ و ھﯿﺒﺖ ﻣﺮداﻧﮕﯿﺶ ارزﺷﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ! اھﻞ ﺣﯿﺮه از ﻗﺒﻮل اﺳﻼم ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ و در اﺳﺘﻨﮑﺎف ﺧﻮد اﻟﺤﺎح ورزﯾﺪﻧﺪ،
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ اﻣﺮای ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﻓﺒﮫﺎ
و اﮔﺮﻧﻪ ﯾﮏ روز ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﮫﻠﺖ ﺑﺪھﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﻣﺮای
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﻋﻤﺎی ﺣﯿﺮه را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﻗﺒﻮل ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ اﺻﻞ را از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ:
ﻗﺒﻮل اﺳﻼم ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺟﺰﯾﻪ ،ﺟﻨﮓ .زﻋﻤﺎی ﺣﯿﺮه ﺟﻨﮓ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺎه اﺳﻼم
ﮐﺎخھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن را ﮐﺸﺘﻨﺪ .در ﻣﻌﺒﺪھﺎی
ﺣﯿﺮه ﻋﺪه زﯾﺎدی ﮐﺸﯿﺶ و رھﺒﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﻓﺠﯿﻊ ھﻢ آﻧﺎن و ھﻢ
دﯾﮕﺮان را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ» :ای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻗﺼﻮر اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﻦ ﻣﯽدھﯿﺪ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺎ ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ!« اھﻞ ﻗﺼﻮر ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ﻧﺪا
دردادﻧﺪ» :ای ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻋﺮب! ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﯾﻢ ،از ﻣﺎ دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮﺳﯿﻢ« .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ اھﻞ ھﺮ ﻗﺼﺮی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﻠﻮت ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :وای ﺑﻪ
ﺣﺎل ﺷﻤﺎ! آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﺮب ھﺴﺘﯿﺪ؟ ﭘﺲ ﭼﻪ اﻧﺘﻘﺎﻣﯽ از ﻋﺮب ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ؟ ﯾﺎ ﻋﺠﻤﯿﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻪ
اﻧﺘﻘﺎﻣﯽ از اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ؟« ﺟﻮابﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد» :ﻣﺎ ﻋﺮب اﺻﻠﯿﻢ و دﯾﮕﺮان
ﻣﺘﻌﺮﺑﻪاﻧﺪ« .ﺧﺎﻟﺪ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ
دراﻓﺘﺎدهاﯾﺪ و از ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﺪﺗﺎن ﻣﯽآﯾﺪ؟« ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﺗﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ زﺑﺎﻧﯽ
ﺟﺰ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺪارﯾﻢ« .ﺧﺎﻟﺪ ﮔﻔﺖ» :ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ :ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺎ
وارد ﺷﻮﯾﺪ در آن ﺻﻮرت در ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﻣﮫﺎﺟﺮت
ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﯿﺪ در ﺷﮫﺮ و دﯾﺎر ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﯾﺎ ﺟﺰﯾﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ آﻣﺎده
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ﺟﻨﮓ ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ را ھﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ آﻣﺪهام ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از
آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ در راه ﺣﻖ ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزﻧﺪ« آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺟﻮاب
دادﻧﺪ» :ﺑﻠﯽ ﺟﺰﯾﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ«.
ﺧﺎﻟﺪ از ﭘﺎﻓﺸﺎری آﻧﺎن در ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮ دﯾﻦ ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮگ
ﺑﺮ ﺷﻤﺎ! وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ،ﮐﻔﺮ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪهای اﺳﺖ ،اﺣﻤﻖﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮب ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺎم ﮔﺬارد و دو راھﻨﻤﺎ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ ﻋﺮﺑﯽ و دﯾﮕﺮی ﻋﺠﻤﯽ ،ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ
او ﻋﺮﺑﯽ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﺠﻤﯽ راه ﺑﯿﻔﺘﺪ« .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﺰ در اﻧﺼﺮاف آﻧﺎن از
دﯾﻦ ﻧﺼﺎری ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺮاﻣﺖ
اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ از ﻋﻘﯿﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن آورده ﺑﺎزﮔﺮدد ،زﯾﺮا در
اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪه و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ دﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﺪ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻤﯿﺸﻪ در آﻏﺎز ﻋﮫﺪ ﺧﻮد در ﻋﺮاق ﺑﻮدهاﻧﺪ
و ﮐﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺣﻮادث آﻧﺎن را از آﻧﺠﺎ دور
ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اﻫﻞ ﺣﯿﺮه ﺑﺮ ﺟﺰﯾﻪ:

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ ﻗﻮم ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﺼﺪ و ﻧﻮد ھﺰار درھﻢ ﺟﺰﯾﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﻣﻌﺎھﺪهای ﺑﯿﻦ
او و ﺑﺰرﮔﺎن ﺣﯿﺮه :ﻋﺪی و ﻋﻤﺮو ﭘﺴﺮان ﻋﺪی و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺴﯿﺢ و اﯾﺎس ﺑﻦ ﻗﺒﯿﺼﻪ
و ﺣﯿﺮی اﺑﻦ اﮐﺎل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اھﻞ ﺣﯿﺮه ﺑﻪ رﺿﺎی ﺧﻮد اﯾﻦ ﺟﺰﯾﻪ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ھﺮ ﺳﺎل آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺪھﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻟﺪ آﻧﺎن را از ﮔﺰﻧﺪ دﺷﻤﻨﺎن در اﻣﺎن ﻧﮕﺎه
دارد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻌﺮض دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺸﻮد ﺟﺰﯾﻪای ﺑﻪ او داده ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ آﻧﺎن
ً
ً
ﻗﻮﻻ ﯾﺎ ﻓﻌﻼ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺑﻮرزﻧﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮی اﻟﺬﻣﻪ اﺳﺖ و ھﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ
اﻧﺠﺎم دھﺪ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ اوﺳﺖ .ﻗﻮم ھﺪاﯾﺎی ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ دادﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ آنھﺎ را ﺑﺎﺧﺒﺮ
ﻓﯿﺮوزی و ﻣﻌﺎھﺪه ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻣﻌﺎھﺪه را ﺗﺠﻮﯾﺰ و ھﺪاﯾﺎ را
ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ،ﻟﮑﻦ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺰﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﻧﻮﺷﺖ) .(١
 -١ﻣﺆرﺧﺎن در ﺑﺎره ﻗﺼﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺴﯿﺢ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،او را
)ﺑﻘﯿﻠﻪ( ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا دو ﺟﺎﻣﮥ ﺳﺒﺰ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻧﺰد ﻗﻮم ﺧﻮد رﻓﺖ ،ﻗﻮم ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﺣﯿﺮان ﺗﻮ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺒﯿﻪ ﮔﯿﺎه ﺳﺒﺰ ھﺴﺘﯽ .ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﺒﯿﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻠﺢ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻗﻮم او در ﺑﺎره ﺻﻠﺢ
ﺑﻪ او اﺧﺘﯿﺎر دادﻧﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪس از ﻋﻤﺮو ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺟﻮاب داد:

ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ :ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق
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داﺳﺘﺎن ﺷﻮﯾﻞ و ﺑﺰرﮔﻮاری دﺧﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺴﯿﺢ:

ﻣﺆرﺧﺎن در ﺧﻼل ﺧﺒﺮ ﺻﻠﺢ ﺧﺎﻟﺪ و اھﻞ ﺣﯿﺮه داﺳﺘﺎن ﻋﺠﯿﺐ و دﻟﭙﺬﯾﺮی ﻧﻘﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺣﻮادث آن را ﻓﺮو ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
داﺳﺘﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎھﺪه ﺑﺎ اھﻞ ﺣﯿﺮه را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮاﻣﻪ
دﺧﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺴﯿﺢ ﺧﻮاھﺮ ﻋﻤﺮو ﺑﻪ ﺷﻮﯾﻞ ﮐﺮد)  .(١و او از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺻﺮار
ﻣﯽورزﯾﺪ ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﯾﻞ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﺣﯿﺮه
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮده و ﺷﻮﯾﻞ ھﻤﯿﻦ ﮐﺮاﻣﻪ را از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮده ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ
ﺷﻮﯾﻞ ﻓﺮﻣﻮده» :ﮐﺮاﻣﻪ از ِآن ﺗﻮ ،ھﺮﮔﺎه ﺣﯿﺮه ﺑﻪ زور ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ« ﮐﺮاﻣﻪ در اﯾﺎم ﺟﻮاﻧﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻮد ،ﺷﻮﯾﻞ او را در ﺟﻮاﻧﯽ دﯾﺪه و دﯾﻮاﻧﮥ ﺟﻤﺎل او ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﻤﯿﺸﻪ او را
ﻣﯽﺳﺘﻮد .ﺷﻮﯾﻞ او را ﺧﻮاﺳﺖ و ﺧﺎﻟﺪ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ وﻋﺪه رﺳﻮل ﺧﺪا را ﻋﻤﻠﯽ
ﺳﺎزد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺮاﻣﻪ ﮔﺮان آﻣﺪ و آن را ﮐﺎر ﺑﺰرگ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺮاﻣﻪ
ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎر را ﺑﺮ ﺧﻮد آﺳﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﻓﺪﯾﻪ ﺧﻮد را آزاد
ﻣﯽﮐﻨﻢ .و از زﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺶ ﺑﻪ ھﺸﺘﺎد رﺳﯿﺪه ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ! اﯾﻦ ﺷﻮﯾﻞ ﻣﺮد اﺣﻤﻘﯽ اﺳﺖ،

ﺻﺪھﺎ ﺳﺎل .ﮔﻔﺖ :ﻋﺠﯿﺐﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت دﯾﺪهای ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺟﻮاب داد :ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﮐﻪ
آﺑﺎدیھﺎی ﺑﯿﻦ دﻣﺸﻖ و ﺣﯿﺮه ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ زن از ﺣﯿﺮه ﺑﻪ ﺳﻮی
دﻣﺸﻖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺟﺰ ﯾﮏ ﮔﺮده ﻧﺎن ﺗﻮﺷﻪ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺧﺎﻟﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ از ﻟﻮازم
ﺑﺰرﮔﯽ ﺟﺰ زﺑﺎن ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﭼﯿﺰی داری ،ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ای ﻋﻤﺮو ﺧﺮف ﺷﺪهای! ﭘﺲ رو ﺑﻪ اھﻞ ﺣﯿﺮه
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﺒﯿﺚ و ﻣﮑﺎری ھﺴﺘﯿﺪ! ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﮐﺎرھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ آدم ﺑﯽﻋﻘﻠﯽ ﺳﭙﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه! ﻋﻤﺮو ﺗﺠﺎھﻞ ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ
ﺧﺎﻟﺪ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻞ اﺳﺖ و ﺑﺪان وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از از او رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﺪ،
ﻟﺬا ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ ﻗﺴﻢ ای اﻣﯿﺮ! ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪهام .ﺧﺎﻟﺪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﺑﮕﻮ از ﮐﺠﺎ
آﻣﺪهای؟ ﮔﻔﺖ :از ﺷﮑﻢ ﻣﺎدرم .ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽروی؟ ﺟﻮاب داد :ﺑﻪ ﭘﯿﺶ .ﭘﺮﺳﯿﺪ :آن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺟﻮاب داد :آﺧﺮت .ﭘﺮﺳﯿﺪ :دورﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن آﻣﺪهای ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺟﻮاب داد :ﭘﺸﺖ ﭘﺪرم.
ﭘﺮﺳﯿﺪ :در ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ھﺴﺘﯽ؟ ﺟﻮاب داد :در ﻟﺒﺎﺳﻢ .ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﺗﻮ ﻋﺎﻗﻞ ھﺴﺘﯽ؟ ﺟﻮاب داد :ﺑﻠﯽ،
ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا .ﭼﻮن ﺧﺎﻟﺪ ﺗﯿﺰھﻮﺷﯽ او را دﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺎھﻞ ﺧﻮد را ﮐﺸﺖ و ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ را
ﻋﺎﻟﻢ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﺸﺖ و ﻗﻮم ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن اﺳﺖ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ .ﻋﻤﺮو ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮ،
ﻣﻮرﭼﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺧﺎﻧﻪاش اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺘﺮ اﻃﻼع دارد.
 -١ﺑﻼذری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺧﺮﯾﺴﻢ ﺑﻮد.

٢٤٨

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

در ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺮا دﯾﺪه و ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ!« ﮐﺮاﻣﻪ را ﺑﻪ ﺷﻮﯾﻞ دادﻧﺪ ،ﮐﺮاﻣﻪ
ﺑﻪ ﺷﻮﯾﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺮزﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﭼﮑﺎر داری؟ ﺑﯿﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ«.
ﺷﻮﯾﻞ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻘﺼﻮدی ﻧﺪارم ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯽ« .ﮐﺮاﻣﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﺮا آزاد ﮐﻦ«.
ﺷﻮﯾﻞ ﮔﻔﺖ» :از ﻣﺎدر ﺷﻮﯾﻞ ﻧﺒﺎﺷﻢ اﮔﺮ از ھﺰار درھﻢ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﮐﻨﻢ« .ﮐﺮاﻣﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
او را ﻓﺮﯾﺐ دھﺪ ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ زﯾﺎدی اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﭘﻮل را ﺑﺮاﯾﺶ آورد و ﺑﻪ او داد و ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺎزﮔﺸﺖ .دوﺳﺘﺎن ﺷﻮﯾﻞ ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮا را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ او را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺪﯾﻪ ﮐﻤﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ او را اذﯾﺖ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻋﺬر ﺷﻮﯾﻞ در اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﻮد» :ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﺪدی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﺰار ھﺴﺖ«.
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﻗﻢ ﻓﺪﯾﻪ را از او ﺑﮕﯿﺮم«.
ﺧﺎﻟﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اراده ﻓﺮﻣﻮد .ﻣﺎ ﺑﺮ ﻇﺎھﺮ
ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﻧﯿﺘﺖ ﮐﻪ راﺳﺖ ﺑﻮده ﯾﺎ دروغ ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ«.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺘﺢ ﺣﯿﺮه ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﺧﺎﻟﺪ ﻧﻤﺎز ﻓﺘﺢ را ﮐﻪ ھﺸﺖ رﮐﻌﺖ اﺳﺖ و در
آن ﺳﻼم ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد .ﭼﻮن ﻧﻤﺎز ﻓﺘﺢ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ رو ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد
ُ
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :در روز ﺟﻨﮓ ﻣﺆﺗﻪ ﻧﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ در دﺳﺖ ﻣﻦ ﺷﮑﺴﺖ ،ﺗﺎ ﺣﺎل ﺑﻪ
ﺟﻨﮕﺎوراﻧﯽ ﭼﻮن اھﻞ ﻓﺎرس ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﺮدهام ،در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﻓﺎرس ھﻢ ﺑﺎ ﺟﻨﮕﺎوراﻧﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻨﮕﺎوران اﻟﯿﺲ روﺑﺮو ﻧﺸﺪهام«.
ﺧﺎﻟﺪس ﺣﯿﺮه را ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزد:

ﺧﺎﻟﺪ در ﺣﯿﺮه اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮد و آن را ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎرج از ﺑﻼد ﻋﺮب ﺑﻮد .ﭼﻮن اﻣﺮ اداره آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ زﻋﻤﺎی اھﻞ ﺣﯿﺮه واﮔﺬار ﮐﺮد،
ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ او اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎنﺑﺨﺶ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ او ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ .اھﻞ ﺑﻼد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺣﯿﺮه ﻧﯿﺰ اﺣﺴﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن
دﯾﺪﻧﺪ درﺑﺎر ﻓﺎرس ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﯽﭘﺮدازد ،ﺻﻼح ﮐﺎر ﺧﻮد را در اﯾﻦ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺻﻠﺢ
ﮐﺮده و زﯾﺮ ﻟﻮای او درآﯾﻨﺪ .ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻼﺣﺎن را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ در
زﻣﯿﻦ ﻓﻼﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻌﺮض آﻧﺎن ﻧﺸﻮد ،ﺣﺘﯽ ﻇﻠﻢ دھﺎﻗﯿﻦ ﻓﺎرﺳﯽ را از آﻧﺎن
دﻓﻊ ﻧﻤﻮده و ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮقﺷﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺻﻠﺢ ﮐﺮد

ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ :ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق
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ﺻﻠﻮﺑﺎ ﺑﻦ ﻧﺴﻄﻮﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﺒﺪ ﻧﺎﻃﻒ ﺑﺮﺑﺎﻧﻘﯿﺎ و ﺑﺴﻤﺎ ﺑﻮد ،ﻣﻌﺎھﺪهای ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺴﺖ ﮐﻪ در
ھﺮﺳﺎل ده ھﺰار دﯾﻨﺎر ﺟﺰﯾﻪ ﺑﭙﺮدازد و ﺧﺎﻟﺪ از او ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ و ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺛﺮوﺗﺶ از اﯾﻦ ﺟﺰﯾﻪ ﺑﭙﺮدازد.
اﯾﻦ ﻋﮫﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺻﻠﻮﺑﺎ اﺳﺖ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد» :ﻣﺤﻘﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮ ﭘﯿﺸﻮای ﻗﻮم ﺧﻮد ﺷﺪهای و ﻗﻮم ﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ ﺗﻮ رﺿﺎﯾﺖ دادهاﻧﺪ ،ﻣﻦ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻨﺪ اﯾﻦ را ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ«.
ﺻﻠﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺣﯿﺮه ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ:

ﻏﯿﺮ از ﺻﻠﻮﺑﺎ دﯾﮕﺮ دھﺎﻗﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﻼﻟﯿﺢ ﺗﺎ ھﺮﻣﺰ ﺟﺮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﻠﻤﺮو ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺎﻟﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﺎر
دﺟﻠﻪ اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺖ ،ﻋﻤﺎﻟﺶ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺟﺰﯾﮥ اﯾﻦ ﺑﻼد را از ﺟﻨﻮب ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎ ﺷﻤﺎل
ﺣﯿﺮه و از ﺣﺪود ﻏﺮب ﺑﻼد ﻋﺮب ﺗﺎ ﺷﺮق دﺟﻠﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺮدان ﺑﺰرگ ﺳﭙﺎه ﺧﻮﯾﺶ را در ﺟﺎھﺎی ﻣﺤﮑﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
زﯾﻨﮫﺎر ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺎن را از ﺗﺠﺎوز دﯾﮕﺮان ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺎﻣﺖ
آﻧﺎن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻈﮫﺮ ﻗﺪرت اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﯿﻦ اھﻞ ﺑﻼد ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﻮا در
ﻧﻘﺎط ﺣﺼﯿﻦ در ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﻓﮑﺎر و ﺧﯿﺎﻻت ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰی و آﺷﻮﺑﮕﺮی و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺤﮑﺎم
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺮأت ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﯿﺰه ﺑﭙﺮدازد اﺛﺮ
ﻗﺎﻃﻌﯽ داﺷﺖ .ﺧﺎﻟﺪ از اﯾﺠﺎد ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب از ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد .از ﻓﺮس ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ دوری ﻣﺪاﯾﻦ از ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮس ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺿﻄﺮاﺑﺎت
داﺧﻠﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻤﯽﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺷﯿﺮوﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﮐﺴﺮی و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎﻧﺶ ﺗﻤﺎم وارﺛﺎن ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ از ﺧﺎﻧﺪان ﮐﺴﺮی و ﺑﮫﺮام
ﮔﻮر را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻓﺮس ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن او
ﮔﻮش دھﻨﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﺎن ﭼﻨﺪ زن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺿﻌﻒ ﻣﻤﻠﮑﺖ را دوﭼﻨﺪان
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻟﺬا ﻓﺮس ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﺶ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﮫﺮ ﺷﯿﺮ را ﮐﻪ
ﺑﯿﻦ دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات واﻗﻊ ﺷﺪه ﺧﻂ دﻓﺎﻋﯽ آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﻤﻠﮑﺖﺷﺎن ﻏﺮق در ﻓﺴﺎد و اﺿﻄﺮاب و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻓﺮس ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺟﻠﻮ ﺗﮫﺎﺟﻢ ﺧﺎﻟﺪ را ﺑﮕﯿﺮد اﮔﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر ﻧﺪاده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﯿﺮه را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﺘﺢ
را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﯿﺎض ﺑﻦ ﻏﻨﻢ ﺑﺮﺳﺪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن او ﮔﺮدد .ﻋﯿﺎض در دوﻣﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و از
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روزی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮ آن ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ﺧﺎﻟﺪ ﯾﮏ ﺳﺎل
ُ
ﮐﺎﻣﻞ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺟﺪﯾﺪش ﻣﺎﻧﺪ ،دوری ﺧﺎﻟﺪ از ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﺮای او ﮐﺸﻨﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎرھﺎ
ﺑﻪ ﯾﺎران ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺪاده ﺑﻮد ﻋﯿﺎض را ﻧﺠﺎت ﻧﻤﯽدادم و
ﺑﻪ ﮐﻤﮑﺶ ﻧﻤﯽرﻓﺘﻢ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺘﺢ ﻓﺎرس ارزش ﻧﺪاﺷﺖ .ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎل ﻣﺮدان ﻧﺒﻮد ﮔﻮﯾﯽ ﺳﺎل زﻧﺎن ﺑﻮد!«.
دﻟﺘﻨﮓﺷﺪن ﺧﺎﻟﺪس و ﻏﻠﺒﻪ او ﺑﺮ ﻣﻠﻮک ﻓﺎرس و ﻣﺮز ﺑﺎﻧﻬﺎﯾﺶ:

ﺳﭙﺲ ﺧﺎﻟﺪ دﻟﺘﻨﮓ ﺷﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از رﺟﺎل اھﻞ ﺣﯿﺮه را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و دو
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن داد ،ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺷﺎه ﻓﺮس و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺮزﺑﺎنھﺎﯾﺶ ،در ﻧﺎﻣﻪ اول ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺧﺪاﯾﯽ را ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را درھﻢ رﯾﺨﺖ و ﺣﯿﻠﻪھﺎی ﺷﻤﺎ
را ﺑﯽاﺛﺮ ﺳﺎﺧﺖ و در ﻣﯿﺎن ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧﺪاﺧﺖ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﺗﻤﺎم
ﻣﯽﺷﺪ .دﻋﻮت ﻣﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮدﻣﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﯽروﯾﻢ .و اﮔﺮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻞ و رﺿﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻣﻐﻠﻮب ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮگ را ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﯿﺎت را دوﺳﺖ دارﯾﺪ«.
و در ﻧﺎﻣﻪ دوم آﻣﺪه ﺑﻮد» :اﺳﻼم ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ذﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و
ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺪھﯿﺪ و اﮔﺮ ﻧﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ آﻣﺪهام ﮐﻪ ﻣﺮگ را ھﻤﺎن اﻧﺪازه
دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاب را دوﺳﺖ دارﯾﺪ«.
ﺧﺎﻟﺪ ﭘﺲ از اﯾﻦ دو ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﮑﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اواﻣﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ او
ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ ﺑﻮد »و رأی ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺧﺎﻟﺪ – ﻣﻌﺎدل ﺷﺠﺎﻋﺖ اﻣﺖ ﺑﻮد؟!«
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻣﺪاﯾﻦ را ﺑﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﯿﺎض ﺑﻪ او ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد.
َ
آﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺪاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺪان دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺷﺎھﮑﺎرھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ اواﻣﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟! ﺑﻠﯽ ،دﺳﺘﻪھﺎﯾﯽ از ﻓﺮس در اﻧﺒﺎر و ﻋﯿﻦ اﻟﺘﻤﺮ در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺣﯿﺮه اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪھﺎﯾﯽ ﺳﭙﺎه ﻓﺮس ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﮐﺮد
ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﻗﺮارﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮای دﻓﻊ اﯾﻦ
ﺗﮫﺪﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ آﻧﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺟﻨﮕﯽ ﺗﺎزهای
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و از ﮐﺴﺎﻟﺖ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰ ﺳﭙﺮی ﮐﺮده ﺑﻮد و آن
را ﺳﺎل زﻧﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﮐﺸﺖ و ﮐﺸﺘﺎری ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ درآﯾﺪ .ﻗﻌﻘﺎع را در
ﺣﯿﺮه ﮔﺬاﺷﺖ و اﻗﺮع ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ را ﺑﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﻗﺮار داد و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺎﺣﻞ ﻓﺮات
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ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و اول از اﻧﺒﺎر آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.
ﺧﺎﻟﺪس ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﺒﺎر ﻣﯽرود و ﺑﺮ آﻧﺠﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﺧﺎﻟﺪس در ﮐﻨﺎر اﻧﺒﺎر ﻓﺮود آﻣﺪ و ﺷﮫﺮ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﭙﺎھﺶ اﻣﺮ ﮐﺮد ﻣﺮدم را
ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ﺑﺰﻧﻨﺪ .وﻟﯽ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ دﯾﻮار و ﺧﻨﺪق ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاﻓﺶ ﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﺮوزی ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .از اﯾﻦ
رو ﮔﺮداﮔﺮد ﺧﻨﺪق ﮔﺮدش ﮐﺮد و ﭼﻮن ﺗﻨﮓﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﻨﺪق را ﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻮر داد
ﺷﺘﺮھﺎی ﺿﻌﯿﻒ را ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪه در اﻋﻤﺎق ﺧﻨﺪق اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺧﻨﺪق را ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺎه از
روی ﻧﻌﺶ ﺷﺘﺮان ﺑﺮ ﺑﺎﻻی دﯾﻮارھﺎی ﺷﮫﺮ رﻓﺘﻨﺪ و درھﺎی ﺷﮫﺮ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ آﻣﺎده واردﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﮫﺮ و ﮐﺸﺘﺎر و اﺳﯿﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻓﺎرﺳﯽ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺷﯿﺮزاد ﻧﺎم داﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺷﺮاﯾﻂ او را در ﺑﺎره ﺻﻠﺢ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد
ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ او را ﺑﺎ دﺳﺘﻪای از ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﺎل و ﻣﺘﺎﻋﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ اﻣﻦ ﺑﺮده و ﺣﻔﺎﻇﺖ او را ﻋﮫﺪهدار ﮔﺮدد .ﺧﺎﻟﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﺷﯿﺮزاد را
آزاد ﮐﺮد ،داﺧﻞ اﻧﺒﺎر ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺸﺖ و ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺷﮫﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻤﻮد،
ﮐﺎرھﺎ ﺑﺮ او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﺒﻮغ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ او ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ او
ﺑﻮد در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ اﻟﺘﻤﺮ ﻣﯽرود و آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﻓﺘﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﮐﺎر ﺷﮫﺮ اﻧﺒﺎر و اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﺮ او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،زﺑﺮﻗﺎن ﺑﻦ ﺑﺪر را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد در
آﻧﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﺶ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﯿﻦ اﻟﺘﻤﺮ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺻﺤﺮا ،ﺑﯿﻦ ﻋﺮاق و ﺑﺎدﯾﻪ ﺷﺎم
ﻗﺮار داﺷﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و در ﻇﺮف ﺳﻪ روز ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ .ﻣﮫﺮان ﺑﻦ ﺑﮫﺮام ﭼﻮﺑﯿﻦ از
ﻃﺮف ﻓﺎرس ﺣﺎﮐﻢ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .در ﮐﻨﺎر ﻣﮫﺮان ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮس وﺟﻮد داﺷﺖ و
در اﻃﺮاف اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻓﺮس ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻪھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺎدﯾﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ:
ﺑﻨﯽ ﺗﻐﻠﺐ و ﻧﻤﺮواﯾﺎد ﮐﻪ در رأس آنھﺎ ﻋﻘﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻘﻪ و ھﺬﯾﻞ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺎ آﻧﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎھﯽ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺠﺎح آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻋﯿﻦ اﻟﺘﻤﺮ ﮐﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﺎن ﺗﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺷﺎن
ﻋﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﮫﺮان ﮔﻔﺖ» :ﻋﺮب ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﺮب ﺑﺠﻨﮕﺪ ،ﻣﺎ و ﺧﺎﻟﺪ را ﺑﻪ ھﻢ واﮔﺬار!«
ﻣﮫﺮان ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ! ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺎﺗﻢ ﺷﻤﺎ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻋﺮاب واردﺗﺮﯾﺪ و
در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﺮس ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ھﺴﺘﯿﺪ ،آﻧﺎن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﮑﺸﯿﺪ! و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﭘﯿﺪا
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ﮐﺮدﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮس ﺑﻪ ﺧﺪﻋﻪ ﻣﮫﺮان ﭘﯽ ﻧﺒﺮدﻧﺪ و آن را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺠﺰ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و او را
ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،او در ﺟﻮابﺷﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﮔﺬارﯾﺪ ،ﻣﻦ ﺟﺰ ﺧﯿﺮ ﺷﻤﺎ و
ﺑﺪی آﻧﺎن را ﻗﺼﺪ ﻧﮑﺮدهام .ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺷﻤﺎ را ﮐﺸﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻣﺮزھﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣﻦ او را ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻋﺮبھﺎ درﮔﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ .اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻋﺮبھﺎ ﺑﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﭘﯿﺮوز ﮔﺸﺘﻨﺪ ﭘﯿﺮوزی از آن ﺷﻤﺎﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺎ ﻗﻮی و ﺗﺎزهﻧﻔﺴﯿﻢ«.
ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻋﯿﻦ اﻟﺘﻤﺮ:

ﻋﻘﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺮود آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﺶ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺗﺎﺧﺖ و ﺑﺎ او درﮔﯿﺮ ﺷﺪ و اﺳﯿﺮش ﮐﺮد ،ﺑﺪویھﺎ ﭼﻮن اﯾﻦ را دﯾﺪﻧﺪ
روی ﺑﻪ ھﺰﯾﻤﺖ ﻧﮫﺎدﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮارﯾﺎن را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮده و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن را اﺳﯿﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﺬﯾﻞ و اﻣﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻣﮫﺮان ﭼﻮن از داﺧﻞ
ﻗﻠﻌﻪ از اوﺿﺎع ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﺶ ﻓﺮار ﮐﺮد و ﻗﻠﻌﻪ را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻋﺮب ﺑﺪوی ﮐﻪ
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از آن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﻃﺎﻗﺖ
ﭘﺎﯾﺪاری و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻣﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺮ
ﻓﺮﻣﺎن او درآﯾﻨﺪ .آﻧﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و درھﺎی ﻗﻠﻌﻪ را ﺑﻪ روی او ﮔﺸﻮدﻧﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ ھﻤﻪ را
زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮد و دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﻋﻘﻪ را ﮔﺮدن زدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﮔﺮدن ھﻤﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻗﻠﻌﻪ را زد
و زﻧﺎنﺷﺎن را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮد و اﻣﻮالﺷﺎن را ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺖ .رواﯾﺎت ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﺧﺎﻟﺪ
را در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن او ﻋﻤﯿﺮ ﺻﺤﺎﺑﯽ رﺳﻮل و ﯾﮑﯽ از اﻧﺼﺎر را
ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ آن دو ﻗﺘﻞ ﺑﻮده .ﺑﻌﻀﯽ را
ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺪت ﻋﻤﻞ در دل اﻋﺮاب ﻋﺮاق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﮐﯿﻨﻪای اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻋﮫﺪﺷﮑﻨﯽ آﻧﺎن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﺷﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد .در
در ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻪ
داﺧﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻌﺒﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﮫﻞ ﻧﻔﺮ ﺑﭽﻪ در آن درس اﻧﺠﯿﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ِ
روی آﻧﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺧﺎﻟﺪ در را ﺷﮑﺴﺖ و از آﻧﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ھﺴﺘﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻣﺎ ﮔﺮوﮔﺎﻧﯿﻢ ،ﺧﺎﻟﺪ آﻧﺎن را ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮب ﺟﻨﮕﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .ﻇﻦ ﻗﻮی ﺑﺮ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﻓﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮد ،از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﭽﻪھﺎ
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ﺑﻌﺪھﺎ ﺳﯿﺮﯾﻦ اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺼﺮه و ﻧﺼﯿﺮ اﺑﻮاﻟﺒﻄﻞ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ
ﻓﺎﺗﺢ اﻧﺪﻟﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺘﺢ اﻧﺒﺎر و ﻋﯿﻦ اﻟﺘﻤﺮ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد ،ﺧﺒﺮ ﻓﺘﺢ
و ﺧﻤﺲ ﻏﻨﺎﯾﻢ و ﺟﻮاری را ﺑﻪ ھﻤﺮاه وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻓﺮﺳﺘﺎد .وﻟﯿﺪ ﺣﻮادث
را ﺑﺮای ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﺮح داد و ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺼﻪ دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺧﺎﻟﺪ را ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل اﻗﺎﻣﺖ در ﺣﯿﺮه
ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﻧﺪاده ﺑﻮد
ﻋﯿﺎض را ﻧﺠﺎت ﻧﻤﯽدادم ،اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺘﺢ ﻓﺎرس ارزش ﻧﺪاﺷﺖ! اﯾﻦ ﺳﺎل ﮔﻮﯾﯽ
ﺳﺎل زﻧﺎن ﺑﻮد!« و اﺑﻮﺑﮑﺮ از اﯾﻦ ﮔﺰارش وﻟﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﺎض دﻟﮕﯿﺮ و ﺑﺪﺑﯿﻦ
ﺷﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ او ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ روﺣﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﮔﺮدد و اﮔﺮ
ﭘﯿﺮوزیھﺎی ﺧﺎﻟﺪ در ﻋﺮاق ﻧﺒﻮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﺎض ﺑﻪ آﻧﺎن ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻣﯽﮐﺮد و
دﺷﻤﻨﺎنﺷﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺖ.
اﺑﻮﺑﮑﺮس وﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻋﯿﺎض ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ:

ﭼﻮن اﺑﻮﺑﮑﺮ داﺳﺘﺎنھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪس را از وﻟﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داد ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﻋﯿﺎض ﺑﻪ دوﻣﺔ اﻟﺠﻨﺪل ﺑﺮود .وﻟﯿﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺖ دﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﻋﯿﺎض آن
ﻗﻮم را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده و ﮔﺎه آﻧﺎن او را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و راه را ﺑﺮ او ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﺎ
ﻋﯿﺎض ﺗﺒﺎدل اﻓﮑﺎر ﮐﺮد راھﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت او از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻋﯿﺎض
ﮔﻔﺖ» :ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﺧﻮب در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ از ﯾﮏ ﺳﭙﺎه اﻧﺒﻮه ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻔﺮﺳﺖ ﻧﺰد ﺧﺎﻟﺪ
و از او ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاه«.
ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﯿﺎض:

ﻋﯿﺎض ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ رأی وﻟﯿﺪ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﭘﯿﺮوز ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﻟﺬا ﻧﺎﻣﻪای ھﻤﺮاه رﺳﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ در
ﺻﺒﺢ روز ﻓﺮاﻏﺖ از ﻓﺘﺢ ﻋﯿﻦ اﻟﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻧﺰد او رﺳﯿﺪ .ﭼﻮن ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﺮ
ً
ﻣﻀﻤﻮن آن واﻗﻒ ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﮫﻠﯿﻞ و ﺗﺴﺒﯿﺢ زﺑﺎن ﮔﺸﻮد و ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪ .رﺳﻮل را ﻓﻮرا ﺑﻪ
ﻧﺰد ﻋﯿﺎض ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪای از ﻃﺮف ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﺎﻣﻪ
آﻣﺪه ﺑﻮد :ﻗﺼﺪ ﺗﻮ را دارم .ﮐﻤﯽ درﻧﮓ ﮐﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ اﺷﺘﺮاﻧﯽ در دﺳﺘﻪھﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺮان ﺷﻤﺸﯿﺮزن ﺑﺮ آنھﺎ ﺳﻮارﻧﺪ .ﭼﺎﻻﮐﯽ ﺧﺎﻟﺪ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻋﯿﺎض و
اﯾﻦ رﺟﺰﺧﻮاﻧﯽھﺎ و اﻧﺒﺴﺎط ﺧﺎﻃﺮش ﮔﻮاه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﺘﻨﮕﯽ او در ﺳﺎل زﻧﺎن و

٢٥٤

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

دوری او از ﻣﯿﺪانھﺎی ﺟﻨﮓ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮده او را از ﭘﺎی درآورد و ﻧﯿﺰ ﮔﻮاه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺘﺢ اﻧﺒﺎر و ﻋﯿﻦ اﻟﺘﻤﺮ و ﺟﻨﮓھﺎی آن دو ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻋﻄﺶ ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﯽ او را ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪ و
اﯾﻦ دو ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺒﻮغ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺒﺎر او ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده.
ﺧﺎﻟﺪس ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی دوﻣﻪ ﻣﯽرود:

ﺧﺎﻟﺪ ﻋﯿﻢ ﺑﻦ اﻟﮑﺎھﻞ اﻷﺳﻠﻤﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﺶ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی دوﻣﻪ روان ﺷﺪ .ﺑﯿﻦ دوﻣﻪ اﻟﺠﻨﺪل و ﻋﯿﻦ اﻟﺘﻤﺮ ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ آن را ﻇﺮف ﮐﻤﺘﺮ از ده روز ﻃﯽ ﮐﺮد ،در ﺧﻼل آن از ﻣﯿﺎن ﺑﺎدﯾﻪ اﻟﺸﺎم و
ﺻﺤﺮاء اﻟﻨﻔﻮد ﻋﺒﻮر ﮐﺮد ،از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ ،رودرروی ﺧﻄﺮات ﺻﺤﺮا
و ﺷﻦھﺎی روان آن ﺑﺎ ارادهای ﮐﻪ ﺧﻄﺮ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ
دوﻣﻪ رﺳﯿﺪ و ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن او ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺒﮫﻮت ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﯿﻦ زﻋﻤﺎﯾﺸﺎن در ﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺟﻨﮕﺎور دوﻣﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ روزی
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﯿﺎض ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺪاﻧﺠﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد .زﯾﺮا ﺑﻨﯽ ﮐﻠﯽ و ﺑﮫﺮاء و ﻏﺴﺎن از ﻋﺮاق
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﺪه دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف دوﻣﻪ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
اﻧﺘﻘﺎم ﺷﮑﺴﺖھﺎی ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻟﺪ از ﻋﯿﺎض ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،آﻣﺪن آﻧﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﺎض را
ﺳﺨﺖﺗﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﮐﯿﺪر ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ اﻟﮑﻨﺪی ﺻﺎﺣﺐ دوﻣﻪ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﮫﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ھﻤﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را واداﺷﺖ ﺗﺎ ﻋﯿﺎض را ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و او را
ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ زور ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .ھﯿﭽﮑﺪام از اھﻞ اﯾﻦ
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﮫﺘﺮ از اﮐﯿﺪر ﺧﺎﻟﺪ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،او ھﻨﻮز ﺳﺎل ﺗﺒﻮک و ﺑﺎزﮔﺸﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا را از
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻮی
دوﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﻮار و اﺳﯿﺮﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﺪ و ﺗﮫﺪﯾﺪﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درھﺎی
دوﻣﻪ را ﺑﺎز ﻧﮑﻨﺪ ،ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺖ.
ﺻﺎﺣﺐ دوﻣﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ را ﻧﺼﺤﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺻﻠﺢ ﮐﻨﻨﺪ:

و او ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ دوﻣﻪ درھﺎﯾﺶ را ﺑﺮای ﻓﺪﯾﻪدادن اﻣﯿﺮش ﮔﺸﻮد و
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﺪ از آﻧﺠﺎ دو ھﺰار ﺷﺘﺮ و ھﺸﺘﺼﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﺑﺎر ﺷﺘﺮ ﮔﻨﺪم و
ﭼﮫﺎرﺻﺪ زره ﺑﯿﺮون ﺑﺮد و ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ او را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮد و
در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﺳﻼم آورد و ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺖ.
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اﮐﯿﺪر ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺖ .ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ از آﻣﺪن ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﺗﺄﺧﯿﺮ
را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺖ ،رو ﺑﻪ ﺟﻮدی ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ اﻣﯿﺮ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دوﻣﻪ و اﻧﺘﻘﺎم از
ﻋﯿﺎض آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺮده و او را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺻﻠﺢ ﮐﻨﺪ.
اﮐﯿﺪر ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ از ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮫﺘﺮ ﺧﺎﻟﺪ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ! ھﯿﭽﮑﺲ از ﺧﺎﻟﺪ ﺧﻮش
اﻗﺒﺎلﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺴﯽ از او در ﺟﻨﮓ ﭼﺎﺑﮏﺗﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ھﯿﭻ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ
رودرروی ﺧﺎﻟﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ از او ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن
ﺻﻠﺢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ« .ﻗﺒﺎﯾﻞ از ﻗﺒﻮل رأی اﮐﯿﺪر ﺳﺮﺑﺎز زدﻧﺪ و اﮐﯿﺪر ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،اﺧﺘﯿﺎر در دﺳﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ« .ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻧﯿﺘﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،رواﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ در ﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺮش آﻣﺪ.
ﺑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻟﺪ آوردﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺎﻟﺪ دﺳﺘﻮر داد ﮔﺮدﻧﺶ را زدﻧﺪ،
دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﺳﯿﺮ و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺘﺶ او را آزاد
ﮐﺮد ،ﭘﺲ از آزادﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﺮاق رﻓﺖ و در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻋﯿﻦ اﻟﺘﻤﺮ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪ و آﻧﺠﺎ را
دوﻣﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﭼﻮن ﺧﺎﻟﺪس ﺑﻪ دوﻣﻪ رﺳﯿﺪ آن را ﺑﯿﻦ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد و ﻋﯿﺎض ﺑﻦ ﻏﻨﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮد
ﮐﻪ ھﺮﮐﺪام ﻣﺘﻌﺮض ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻮدی ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ در رأس اھﻞ دوﻣﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﺮﯾﮏ از زﻋﻤﺎی ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دوﻣﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ رﯾﺎﺳﺖ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻨﺪ .ﻗﻠﻌﻪ دوﻣﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ اﯾﻦ ھﻤﻪ اﻓﺮاد را ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم در اﻃﺮاف ﻗﻠﻌﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﺠﺎ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .دو ﻓﺮﯾﻖ ﺟﻨﮓ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﻮدی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻟﺪ
ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﺳﺎرت او درآﻣﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران ﺧﻮد اﻗﺮع ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ را
ﺑﺮ اھﻞ دوﻣﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺳﺎﺧﺖ .ﻋﯿﺎض ﻧﯿﺰ ﻟﺸﮑﺮ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺷﮑﺴﺖ
داد .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ھﻤﻪ ﻗﻮم ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﭘﺲ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﭘﺮ ﺷﺪ ﻣﺮدم داﺧﻞ ﻗﻠﻌﻪ دوارزهھﺎی ﻗﻠﻌﻪ را ﺑﻪ روی ﯾﺎرانﺷﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ و آﻧﺎن
را در ﻣﻌﺮض ﻗﺘﻞ و ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺧﺎﻟﺪ ﻗﻠﻌﻪ دوﻣﻪ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده و وﯾﺮان ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎﻧﺶ را ﻣﯽﮐﺸﺪ و
زﻧﺎنﺷﺎن را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻣﯽﺑﺮد:

ﺧﺎﻟﺪ آﻣﺪ و از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ آﻧﻘﺪر ﮐﺸﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه آﻧﺎن دروازه ﻗﻠﻌﻪ
را ﻣﺴﺪود ﺳﺎﺧﺖ .ﺳﭙﺲ ﺟﻮدی را ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﺮدﻧﺶ را زد ،دﯾﮕﺮ اﺳﯿﺮان را ﻧﯿﺰ
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ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﺮدنﺷﺎن را زد .وﻟﯽ اﺳﯿﺮان ﮐﻠﺐ را ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻞ ﺧﻮد آزاد ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻮن
اﻗﺮع و ﻋﺎﺻﻢ آﻧﺎن را زﯾﻨﮫﺎر داده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻗﺮع و ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ اﯾﻦھﺎ را اﻣﺎن دادهاﯾﻢ« .ﺧﺎﻟﺪ آﻧﺎن را آزاد ﮐﺮد در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻢ! آﯾﺎ رﺳﻮم ﺟﺎھﻠﯿﺖ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺎر
اﺳﻼم را ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ!«
ﺧﺎﻟﺪس ﮔﺮداﮔﺮد ﻗﻠﻌﻪ ﮔﺮدش ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ دوازه ﻗﻠﻌﻪ رﺳﯿﺪ و اﻣﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ دروازه را
ﮐﻨﺪﻧﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ھﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن را ﮐﺸﺘﻨﺪ و
زﻧﺎن را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮده ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮیھﺎﯾﺸﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .ﺧﺎﻟﺪ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﯿﻦ
آنھﺎ را ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺟﻮدی ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻮد ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﺎ او ﺑﻪ دوﻣﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ و اﻗﺮع ﺑﻦ
ﺣﺎﺑﺲ را ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .ﭼﺮا ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ دوﻣﺔ اﻟﺠﻨﺪل اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ؟ و ﭼﺮا
ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ در اﺳﺘﯿﻼء ﺑﺮ آن ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮدﻧﺪ؟ در زﻣﺎن رﺳﻮل ھﻢ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﻈﺎر آﻧﺎن
ﻣﺘﻮﺟﻪ دوﻣﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ ﺑﺎ آن ﻣﻌﺎھﺪه ﺑﺴﺘﻨﺪ و آن را ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .و در زﻣﺎن
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻼع آن وﻗﺖ ﺳﭙﺮی ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،از آن ﺟﺪا ﻧﺸﺪﻧﺪ
ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻓﺶ درآوردﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆال را از ﺧﻼل اﯾﻦ ﻗﺼﻪھﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯽ ،دوﻣﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راھﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺮه و ﻋﺮاق ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
دروازهھﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮﺣﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎم ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺎص رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ھﻢ
رﺳﻮل ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪود ﺑﯿﻦ ﺷﺎم و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف اﺑﻮﺑﮑﺮ و
ﺳﭙﺎھﺶ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﻋﺮاق ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ و در ﻣﺮزھﺎی ﺷﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﯿﺎض آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﻧﮑﺮد ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل
آن را در ﻣﺤﺎﺻﺮه داﺷﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺎره ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ
دوﻣﻪ ﺑﺎ او ﻣﺸﻮرت ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪ .اﮔﺮ دوﻣﻪ ﻣﻄﯿﻊ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﻧﻤﯽﺷﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﺮ ﻓﺮود ﻧﻤﯽآورد ﮐﺎر آﻧﺎن در ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻣﻘﺪرات
واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎم را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺎل ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ در دوﻣﻪ ﺗﻮﻗﻒ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢّ :
ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮھﺒﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی را ﻣﻄﯿﻊ ﻗﺪرت او ﮐﺮده اﺳﺖ
ﭼﯿﺴﺖ ،ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺮوزی را در وﺟﻮد او ﺗﺠﺴﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪه و او را ﺳﻤﺒﻞ ﻓﺘﺢ و ﻧﺼﺮت ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ،اﮔﺮ در ﺑﯿﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﻣﯽزﯾﺴﺖ او را رب اﻟﻨﻮع ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ؟! آﯾﺎ
ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺟﻮاب ﻣﺎ را ﺑﺪھﺪ؟! ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ! ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ در
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دادن ﺟﻮاب ﺑﺨﻞ ﻣﯽورزد ،از اﯾﻦ رو ﮐﻪ او ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ راز را ﻧﻤﯽداﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روح دارد ،و اﻟﺮوح ﻣﻦ أﻣﺮ رﺑﯽ ،ﺧﺎﻟﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺳﺖ و از ﻋﻠﻢ روح ﺟﺰ
ﮐﻤﯽ ﺑﻪ او داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮھﺒﺘﯽ ﺑﻪ او داده ﺷﺪه ﻣﺤﻞ ﺟﻮﺷﺶ آن را در
روح ﺧﻮد ﻧﻤﯽداﻧﺪ! اﯾﻦ ﻣﻮھﺒﺖ ﻓﯿﻀﯽ اﺳﺖ از ﺑﺨﺸﺶ اﻟﮫﯽ ﺑﺮ ھﺮﯾﮏ از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاھﺪ آن را ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و آن دﯾﮕﺮی ﻋﻤﺮ
اﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎبس و دﯾﮕﺮان اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ و اﺑﻦ رﺷﺪ و راﻓﺎﺋﯿﻞ و ﺑﺘﮫﻮون و ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ و ﻣﻌﺮی و
ﺷﻮﻗﯽ .و اﯾﻦ ﻓﯿﺾ اﻟﮫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روح ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ آن روح و
آن اﻣﺘﯽ را ﮐﻪ آن روح در ﻣﯿﺎن آن ﭘﺮورش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ اﻋﺘﻼ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .اﮔﺮ اﻣﻮاج اﯾﻦ ﻓﯿﺾ در ﯾﮏ زﻣﺎن و در ﻣﯿﺎن ﯾﮏ اﻣﺖ ﺑﻪ ھﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،آن اﻣﺖ
در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺑﻪ درﺟﻪای از اﻋﺘﻼ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﻌﺪود
ﺑﺪان درﺟﻪ از اﻋﺘﻼ رﺳﯿﺪ و در ﻣﺪت ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻗﺮن از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪوﯾﺖ در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮده اﻃﺮاف ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت روﺣﯽ ﺧﻮد در اﻋﻤﺎق ﻧﻔﻮس
ﻣﺮدم ﻧﻔﻮذ ﮐﺮد درآﻣﺪ ،ھﻤﺎن اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﮐﻪ ده ﻗﺮن ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﻤﺪن ﺟﮫﺎﻧﯽ را
ﺑﺮ دوش ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اروﭘﺎ آن را ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﻤﺪن
را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻫﻞ ﻋﺮاق ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮده در ﻏﯿﺎب ﺧﺎﻟﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:

ﻣﺮدم ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ ﻣﻮاھﺐ را درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ھﺮﮔﺎه
ﺻﺎﺣﺐ آن ﻣﻮاھﺐ از آﻧﺎن دور ﺷﻮد ﺳﺮھﺎ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ھﺮ ﺣﯿﻠﻪ در ﺻﺪد ﮐﺴﺐ
آزادی ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ .اھﻞ ﺣﯿﺮه و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ از اھﻞ ﻋﺮاق در ﻏﯿﺒﺖ ﺧﺎﻟﺪ در دوﻣﻪ
اﻋﺮاب ھﻮاﺧﻮاھﺸﺎن ﺧﯿﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ و ﻓﺮﺻﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺮس و
ِ
ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﯽ ﺗﻐﻠﺐ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ روز اﻧﺘﻘﺎم ﮐﺸﺘﻦ ﻋﻘﻪ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻗﻌﻘﺎع
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﭽﻪ را ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﻧﮕﺬارد ﮐﻪ
ﻣﺎورای آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ او ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ رﺳﯿﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در دوﻣﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻗﺮع ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﭙﺎھﺶ ﺑﻮد و ﻋﯿﺎض ﺑﻦ
ﻏﻨﻢ ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه او ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺮه رﺳﯿﺪ ﻋﯿﺎض را ﺑﺮ آﻧﺠﺎ ﮔﻤﺎرد ،ﻗﻌﻘﺎع را
ﺑﻪ ﺣﺼﯿﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرشﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮب و ﻓﺮس در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد .وﻟﯽ
ﺧﺎﻟﺪ ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺮ ﺑﻨﯽ ﺗﻐﻠﺐ در ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮد ﺷﺒﯿﺨﻮن ﺑﺰﻧﺪ.
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ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﻋﺮاق و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎم داد:

اھﻞ ﻋﺮاق ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺧﺒﺮ آﻣﺪن ﺧﺎﻟﺪ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﺮده و
ﺑﺨﺖ و اﻗﺒﺎلﺷﺎن ﺑﻪ ادﺑﺎر ﮔﺮاﯾﺪ ،ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دﯾﮕﺮ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﺎن ﺗﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ از آﻧﺠﺎ دور ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و ﺧﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ .اﯾﻦ
ﭘﻨﺪارﺷﺎن ﻏﻠﻂ از آب درآﻣﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻌﻘﺎع ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺣﯿﺮه
رﻓﺖ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻧﻔﻌﺎﻻت در ﭼﮫﺮهھﺎﯾﺸﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻋﺪهای از اھﻞ ﺣﯿﺮه در راهھﺎ
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﯽﮔﺬرد ،ﭼﻮن دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را
ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﮐﻨﺎر ﻣﺎ رد ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﺎدی ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ دﻓﻊ ﺷﺮ اﺳﺖ.
ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻪ ﺣﺼﯿﺪ رﻓﺖ و ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت روﺣﯽ ﺧﻮد روﺣﯿﮥ او را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،ﻓﺮس در
ِ
ﺑﺮاﺑﺮ او ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻨﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺸﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺎھﺶ روی ﺑﻪ ھﺰﯾﻤﺖ ﻧﮫﺎد
و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯽاﻧﺪازه ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻓﺮارﯾﺎن ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﮫﺮ
ﺧﻨﺎﻓﺲ ﺑﺎ ﻓﺮس ﮐﻪ در آﻧﺠﺎﺳﺖ ﺗﺤﺼﻦ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺧﻨﺎﻓﺲ ﺗﺎ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﻓﺮار ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺧﻮد ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ و ﺷﺐ و ﺳﺎﻋﺘﯽ را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ
ﻣﺼﯿﺦ در ﻣﻨﺎزل ھﺬﯾﻞ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ھﻢ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ.
در ھﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ و ﺷﺐ و ﻣﮑﺎن ﻣﻮﻋﻮد ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ و در ﺧﻮاب ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ،
ﺟﻨﺎزهھﺎی ﮐﺸﺘﻪھﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﺮ روی ھﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻮﯾﯽ ﮔﻠﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده
ﺑﻮد .در ﻣﺼﯿﺦ دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ از اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻧﺎﻣﻪای داﯾﺮ ﺑﻪ
اﺳﻼمآوردن ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞ آن دو ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ رﺳﯿﺪ دﯾﻪ آن دو را داد .وﻟﯽ
ﻋﻤﺮ اﯾﻦ را ھﻢ ﺟﺰو ﮔﻨﺎھﺎن ﺧﺎﻟﺪ ﺷﻤﺮد و آن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻗﺘﻞ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه از ﺧﺎﻟﺪ دﻓﺎع ﮐﺮد در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ از او
دﻓﺎع ﮐﺮد و در ﺑﺎره آن دو ﻣﺮد ﻣﻘﺘﻮل ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺣﺮب
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮش ﻣﯽآﯾﺪ« .وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﻗﺴﻤﺶ را اﺟﺮا
ﮐﻨﺪ و ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻐﻠﺐ ﺑﺘﺎزد و آﻧﺎن را در ﻣﻨﺎزلﺷﺎن ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺳﺎزد .ﻟﺬا ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ از
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎﻧﺶ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ او ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺎﻋﺖ و ﺷﺐ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﯽ ﺗﻐﻠﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ھﺮﺳﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه از ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺐ آﻣﺪﻧﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎ را از ﻧﯿﺎم ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﺸﺘﺎری
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﻼص ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﺧﺒﺮ واﻗﻌﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺒﺮد .ﺧﺎﻟﺪ ﻏﻨﺎﯾﻢ و زﻧﺎن و
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دﺧﺘﺮان ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮد ،ﺧﻤﺲ آنھﺎ را ھﻤﺮاه ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻮف ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐس از دﺧﺘﺮان اﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺻﺎﺑﺤﻪ دﺧﺘﺮ رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻦ
ﺑﺤﯿﺮ ﺗﻐﻠﺒﯽ را ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ و رﻗﯿﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻠﯽس از او ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاض ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮﺣﺪ ﻋﺮاق و ﺷﺎم واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ:

اﺧﺒﺎر ﺣﻤﻼت ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎزل ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺑﻪ اﺳﺎرتﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮانﺷﺎن و
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﻨﺎﯾﻢ و زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﯿﻦ ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
او ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺑﺎ زوری ﻗﺪرت رﺟﺎل ﺑﺎدﯾﻪ را ﺷﮑﺴﺖ ،ﻧﺎﭼﺎر ﺳﻼحھﺎﯾﺸﺎن را
زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و اﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .ﺧﺎﻟﺪس در ﮐﻨﺎر ﻓﺮات و اﻃﺮاف آن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎل در
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد ،در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺒﻮغ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد روﺑﺮو ﺷﺪ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﻓﺮاض
ﮐﻪ در ﺳﺮﺣﺪ ﻋﺮاق و ﺷﺎم واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﺶ در آﻧﺠﺎ ﻓﺮود آﻣﺪ و ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن را در آﻧﺠﺎ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و اﻓﻄﺎر ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺳﻔﺮه اﻓﻄﺎر ﺑﺮای او ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻨﮓھﺎی
ﭘﯿﺎﭘﯽ روزھﺎی اﻓﺘﺨﺎرآﻣﯿﺰ و اﻧﺘﻈﺎم ﮐﺎرھﺎ ﺑﻮد .ﺣﺎل ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ در ﻓﺮاض ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﯿﻢ و
ﮐﻤﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻓﺮاض ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق و ﺷﻤﺎل ﺷﺎم ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨﺖ و
اﻗﺒﺎل ﺑﻪ ﻋﯿﺎض ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد و دوﻣﻪ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺻﺮهاش ﺗﺼﺮف ﻣﯽﮐﺮد اﯾﻦ
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺪان رﺳﯿﺪ آن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﺼﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﯿﺎض اﻣﺮ ﮐﺮد در ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق ﻓﺮود آﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺷﻤﺎل ﺣﯿﺮه ﺑﻮد .اﻣﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮزی ﺳﺮﺣﺪات ﺷﺎم ﺑﺮﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰهای اﺳﺖ ﮐﻪ
ھﯿﭽﮕﺎه در ﻓﮑﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰهای اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن
َ
ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺑﺎرهاش ﮔﻔﺖ :زﻧﺎن ﻋﺎﻟﻢ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺎﻟﺪ را ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﮐﺪام ﻣﻌﺠﺰه از اﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ :ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ روم در ﺳﺮﺣﺪات ﻓﺎرس! و ﮐﺪام
ﺟﺮأت ﺑﺎ ﺟﺮأت اﻗﺎﻣﺖ ﯾﮑﻤﺎھﻪ ﺧﺎﻟﺪ در ﻓﺮاض ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن او و
ﺳﭙﺎه روم ﺟﺰ ﻣﺠﺮای ﻓﺮات ﻓﺎﺻﻠﻪای ﻧﺒﻮد! آﯾﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﭙﺎه روم از اﯾﻨﮑﻪ
دﺷﻤﻦ در ﺑﺮاﺑﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻃﺎﻗﺘﺶ ﻃﺎق ﺷﻮد و ﺑﺮ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد؟ و ﭼﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ!
ﻓﺎرس از ﺷﺮق و روم از ﻏﺮب و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺪوی ﮐﯿﻨﻪﺟﻮ و ﻏﻀﺒﻨﺎک از ھﺮﻃﺮف .آﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ
ﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻮرش ﻋﺮاق ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺣﯿﺮه ﺑﺎزﮔﺮدد و در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ!! ھﺮﮔﺰ! اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاری ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ
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ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ وﻗﺖ و زﻣﺎن را ﺟﺰو ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد ﺳﺎزد و ﺻﺒﺮ را از ﯾﺎران ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﺪ .وﻟﯽ
ﺧﺎﻟﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﮐﻢﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻮد و ﺻﺒﺮ را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد و دﺷﻤﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻏﻠﺒﻪ در درازﻣﺪت ﯾﺎ از راه ﺣﯿﻠﻪ ﺑﻮد و ھﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش
ﻧﻤﯽﮔﺬﺷﺖ .ﻓﺎرس و روم و ﻣﺮدان ﺑﺎدﯾﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺎت ﮐﺜﯿﺮهﺷﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮕﺎه ﻗﻮی و
ﻗﺎﻃﻊ او ﮐﻪ در دلھﺎ ھﺮاس ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ و ﻣﯿﺪانھﺎی ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ ﻟﺮزه درﻣﯽآورد و
دوﻟﺖھﺎ را ﻣﻨﮑﻮب ﻣﯽﺳﺎزد ،ﭼﻪ ارزﺷﯽ دارد! او اﯾﻨﮏ در اﯾﻨﺠﺎ در ﻓﺮاض اﻗﺎﻣﺖ دارد و
روم اﮔﺮ دﻟﺶ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ او ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﺟﻨﮓ ﻓﺮاض:

ﭼﻮن روم ﻗﮫﺮ و ﻏﻠﺒﻪ ﺧﺎﻟﺪ را ﻧﭽﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﻟﺬا اﻗﺎﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺒﺐ
ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ آﻧﺎن ﺷﺪ و در رگھﺎی آﻧﺎن ﺣﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﻪ ﻓﺮس و اﻋﺮاﺑﯽ ﮐﻪ
وﺣﺸﺖ ﻋﺬال ﺧﺎﻟﺪ را ﭼﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ آن را ﺷﻌﻠﻪور ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﺮس دﺳﺘﻪھﺎی
ﺳﭙﺎھﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﺮاض داﺷﺖ و اھﻞ ﺑﺎدﯾﻪ از ﺗﻐﻠﺐ و ﻧﻤﺮو اﯾﺎد در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦھﺎ و آنھﺎ ﺑﻪ روم ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻤﮏﺷﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آﻧﻘﺪر ﺟﻠﻮ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ آب ﺑﯿﻦ آﻧﺎن و ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪای ﻧﺒﻮد.
ﻧﺰد او ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﯿﻢ.
ﺧﺎﻟﺪس ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ از آب ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ .در آن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ آﻧﺎن از آب ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﺧﺎﻟﺪ
ﺻﻔﻮف ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺮد و ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﻃﺮح ﻧﻤﻮد .روﻣﯽھﺎ ﺑﻪ
ھﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﻣﺮوز ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻻوری ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽدھﯿﺪ .دو ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ھﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺧﻮد دﺳﺘﻮر
داد ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ آﻧﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﯿﺮوزی ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در واﻗﻌﻪ ﻓﺮاض:

ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻗﻮای روم و ھﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎنﺷﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺟﻨﮓ را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪ،
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن ﻓﻨﻮن ﺟﻨﮕﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .روﻣﯽھﺎ و ھﻤﯽﭘﯿﻤﺎﻧﺎنﺷﺎن ﺳﺮاﻧﺠﺎم روی ﺑﻪ
ھﺰﯾﻤﺖ ﻧﮫﺎدﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﺎن را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﺟﻤﯿﻊ
ﻣﺆرﺧﯿﻦ در آن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﻓﺮاض و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻓﺮارﯾﺎن ﺻﺪ ھﺰار
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ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﭘﺲ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ده روز در ﻓﺮاض اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺮدم
اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺮه ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ،ﺻﺪور اﯾﻦ اﺟﺎزه ﭘﻨﺞ روز ﻣﺎﻧﺪه از ﻣﺎه ذی اﻟﻘﻌﺪه ﺳﺎل
دوازده ھﺠﺮی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﺶ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺟﺪﯾﺪش ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؟! ﺧﺎﻟﺪ َدﯾﻨﯽ از ﺧﺪا ﺑﻪ ﮔﺮدن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ھﺮﭼﯿﺰ آن را ادا
ﮐﻨﺪ .او ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی در ﻓﺮاض ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ دﯾﻦ ﭘﯽ ﺑﺮد و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﺗﺄﺧﯿﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ آن را ﻧﺪارد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻤﺎﻣﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ او ﻓﺘﺢ ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ ﻋﺮاق را ﺑﺮای او
ﮔﺸﻮد ،دوﻟﺖ ﮐﺴﺮی را ﺑﺮای او ﺿﻌﯿﻒ ﺳﺎﺧﺖ و در ﻓﺮاض ﻧﯿﺰ ﺑﺸﺎرت ﺿﻌﻒ روم و
ﮔﺮﻓﺘﻦ دوﻟﺖﺷﺎن را ﺑﻪ او داد .ﭘﺲ ﺑﺮای اﯾﻨﮫﻤﻪ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت ھﺰاران ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪا را ﺳﭙﺎس
ﮔﻮﯾﺪ ،ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺛﻨﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﻧﺎم و ﺻﻔﺎﺗﺶ ﺑﺰرگ اﺳﺖ!
آﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺛﻨﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ او ارزاﻧﯽ
داﺷﺘﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورده و ﺑﯿﺶ از اﯾﻦھﺎ
ﺣﻤﺪ و ﺷﮑﺮ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺟﺎی آورده و از ﯾﺎدهرویھﺎ و ﮐﻮﺗﺎھﯽھﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﻨﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه و رﺣﯿﻢ اﺳﺖ!!
ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﻓﺮاض ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﺣﺞ در روح ﺧﺎﻟﺪ ﺗﺠﺴﻢ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و در ﻣﺪت ده روزی
ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس او ﻗﻮت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮد را از آن دور ﻧﮕﮫﺪارد ،ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻟﺪس در
ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ درﺟﻪای ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه روم و ﻓﺮس در ﺑﺮاﺑﺮ او اﯾﻦ
اﻧﺪازه ﻧﺎﺗﻮان ﻧﺒﻮد .از ﻧﻈﺮش ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ دوری او از ﻋﺮاق ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻓﺮس ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺪت اﺳﺒﺎب ﻓﺘﻨﻪ را ﻣﮫﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﻘﻼب و ﻧﻘﺾ
ﻋﮫﺪ را ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .وﻟﯽ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻋﺰم او را ﺳﺴﺖ ﻧﮑﺮد و او را از ادای دﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻨﺼﺮف ﻧﺴﺎﺧﺖ.
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺎﻟﺪ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺞ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻋﺮاق ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺟﺰ دوﺳﺘﺎن ﯾﮑﺪل و ﺟﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺒﺮدار ﻧﺸﻮد .اﻣﺎ! آﯾﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﺧﺒﺮ ﮐﻨﺪ و اواﻣﺮ او را درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ! ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ او ﺑﻪ ﺣﺞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ در ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﻌﺬور ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ
ﻓﺮض ﺧﻠﯿﻔﻪ او را اﺟﺎزه داد و ﺳﭙﺲ آﻧﭽﻪ از آن ﻧﮕﺮان ﺑﻮد ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﻋﺮاق ﻧﻘﺾ
ﭘﯿﻤﺎن ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﺧﯿﺮی ﻋﺎﯾﺪ اﺳﻼم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﺞ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و
ﻣﺠﺎھﺪه ﮐﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دوﻣﻪ ﻣﺠﺎھﺪه ﮐﺮد! و اﮔﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ او را اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد
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ﻗﻠﺐ و روﺣﺶ آرام ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﺎرهای ﻧﺪارد ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺪون اﻃﻼع ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﺮود .او اﻃﻤﯿﻨﺎن دارد ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده او را ﻣﻌﺬور ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ﻗﺒﺎل ﺣﺠﺶ ﺑﺮای او
ﭘﺎداش ﻣﻘﺮر ﺧﻮاھﺪ ﻓﺮﻣﻮد.
ﺣﺞ ﺧﺎﻟﺪس دور از اﻧﻈﺎر و اﻃﻼع ﻣﺮدم:

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎھﺶ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺮه ﺑﺎزﮔﺮدد و ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺧﻮدش در ﺳﺎﻗﻪ ﺳﭙﺎه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﯾﺎراﻧﺶ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪ و راه ﻓﺮاض ﺗﺎ
ﻣﮑﻪ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻃﯽ ﻧﻤﻮد ،اﻏﻠﺐ راهھﺎ ھﺮﭼﻨﺪ ﺳﺨﺖ و ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮر
ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻃﯽ ﮐﺮد .ﮐﯽ ﺳﺨﺘﯽ و ﺻﻌﻮﺑﺖ ﺧﺎﻟﺪ را از ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ھﺪف ﺑﺎزداﺷﺘﻪ
اﺳﺖ؟ در اﯾﻦ راه اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ راھﻨﻤﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﭼﻪ ﺧﻮد از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﮑﻪ ﺑﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﻪ
ﻣﮑﯿﺎن راهھﺎی ﺗﺠﺎری ﻋﺮب را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،او ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ اﻃﺮاف ﺑﺎدﯾﻪ را
ﻃﯽ ﮐﺮده و ﺑﯿﺎﺑﺎنھﺎ و ﺗﭙﻪھﺎ و ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪیھﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ!
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ رﺳﯿﺪ و ﻓﺮاﯾﺾ ﺣﺞ را ﺑﻪ ﺟﺎ آورد و دﯾﻦ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ادا ﮐﺮد،
ﺳﭙﺲ از ھﻤﺎن راھﯽ ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ھﯿﭽﮑﺪام از ھﺰاران ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻟﺪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ ھﻤﺎﻧﺴﺎل در
ﺣﺞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و اﻣﯿﺮ اﻟﺤﺎج ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﮕﺮدﯾﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ھﻤﺎن راه ﺳﺨﺖ و ﺻﻌﺐ
اﻟﻌﺒﻮر را ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻃﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺣﯿﺮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ وارد ﺣﯿﺮه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺳﺎﻗﻪ ﺳﭙﺎھﺶ از ﻓﺮاض ﺑﻪ ﺣﯿﺮه
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺖ .از اﯾﻦ رو ھﯿﭽﮏ از اﻓﺮاد ﻓﺮس ﻋﺮاق و اﻋﺮاب از رﻓﺘﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺎﺧﺒﺮ
ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﻏﯿﺒﺖ او در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻗﻠﯿﻞ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮی در ﻋﺮاق ﻧﺪاﺷﺖ .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل
راﺣﺖ در ﺣﯿﺮه اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ ،او ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ واﺟﺒﺎت ﺧﺪا و دﯾﻦ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺟﺎی
آورده اﺳﺖ و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪاﺋﻦ ﺑﺮود و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
ﮐﺴﺮی را ﺑﺮ ﺳﺮش وﯾﺮان ﺳﺎزد .وﻟﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﮫﯽ اﺣﮑﺎﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺮدم ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﯿﻒ اﻟﻠﻪ دارای ﻧﺒﻮغ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ از درک ﻣﻐﯿﺒﺎت آن ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ .ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
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ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺘﺢ ﻓﺮاض ،در ﻗﻠﺐ ﻣﻤﻠﮑﺖ روم ﺑﺠﻨﮕﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻓﺎرس ﺟﻨﮕﯿﺪ) .(١
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ از ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﺧﺎﻟﺪ آﮔﺎه ﺷﺪ:

ﮔﻮﯾﺎ ﻋﻤﺮس ﻣﻮﻗﻊ آﻣﺪن ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺣﺎج ﺑﻮده ،اﺑﻮﺑﮑﺮس در زﻣﺎن
ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺳﻤﺖ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺆرﺧﺎن اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ در اﯾﻦ
ﺳﺎل اﻣﯿﺮاﻟﺤﺎج ﺑﻮده ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ .ھﺮﮐﺪام از اﯾﻦ دو رواﯾﺖ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ از
ﺣﺞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ھﻤﻪ ﻣﺮدم از ﺣﺞ و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺠﺪد ﺧﺎﻟﺪ در ﺣﯿﺮه
آ ﮔﺎه ﻧﺸﺪ .آﯾﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺪون اﺟﺎزه او ﺑﻪ ﻣﮑﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد؟
و آﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﺸﻢ در ﺧﺎﻃﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ اﯾﺠﺎد ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده؟! اﯾﻦھﺎ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ
ً
ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺒﺎ از آن آ ﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.

 -١ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺆرﺧﯿﻦ در ﺑﺎره ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق و ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺎﻟﺪ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﺣﯿﺮه اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ داﻧﺪ و آﻧﭽﻪ در
ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻔﺼﯿﻼت ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف رواﯾﺎت واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﯽدرﭘﯽﺑﻮدن ﺣﻮادث و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﻤﯽدھﺪ .وﻟﯽ در آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﺣﯿﺮه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ آﻧﭽﻪ در اﯾﻨﺠﺎ در
ﺑﺎره اﻧﺒﺎر و ﻋﯿﻦ اﻟﺘﻤﺮ و ﻓﺮاض رواﯾﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻃﺒﺮی و اﺑﻦ اﺛﯿﺮ و اﺑﻦ ﺧﻠﺪون و
ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺎت ﺧﻮد را از آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻼذری در ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان و ازدی و واﻗﺪی در
ﻓﺘﻮح اﻟﺸﺎم اﺷﺎرهای ﺑﻪ واﻗﻌﻪ ﻓﺮاض ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف اﺑﻮﺑﮑﺮ
از ﻋﺮاق ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺎم ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ در ﺳﺮ راه ﺧﻮد اﻧﺒﺎر و ﻋﯿﻦ اﻟﺘﻤﺮ را
ﻓﺘﺢ ﮐﺮد.

ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ:
ﺑﯿﻦ ﻋﺮاق و ﺷﺎم
ﻣﺮدم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪس در ﻋﺮاق ﮐﺮده ﺑﻮد ﺣﺮف
ﻣﯽزدﻧﺪ و از ﭘﯿﺮوزیھﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮ ﻓﺮس در ﺗﻤﺎم ﺟﻨﮓھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آنھﺎ روی داده
ﺑﻮد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻧﻌﮑﺎس اﯾﻦ اﺧﺒﺎر در ﺷﺎم و ﺑﺎدﯾﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم ﺷﺮﻗﯽ را در ﺑﯿﺰاﻧﺲ آ ﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ و اﻓﮑﺎر او را ﻣﺸﻮش ﻧﻤﻮد.
ﭘﺮﻫﯿﺰ روم از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ:

ﻏﺴﺎﻧﯽھﺎ در ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ روم در ﺷﺎم ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﯽ ﺗﻐﻠﺐ و اﯾﺎد و ﻧﻤﺮو ﻏﯿﺮ
آﻧﺎن ﮐﻪ در ﺣﺪود ﻋﺮاق اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ و وارد ﺑﯿﻦ اﻟﻨﮫﺮﯾﻦ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻋﺮب ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﺑﻨﯽ ﺑﮑﺮ و ﺑﻨﯽ ﻋﺬره و ﺑﻨﯽ ﻋﺪوان و ﺑﻨﯽ ﺑﺤﺮه ﻣﻨﺎزلﺷﺎن در ﺳﺮﺣﺪ ﻏﺴﺎﻧﯽھﺎ و ﺑﺎدﯾﻪ
ﺷﺎم ﺑﻮد .آﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺟﻨﮓ ﺷﺎم ﻋﺮﺑﯽ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﻓﮑﺮ ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﻋﺮﺑﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ؟! اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آن اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻪ ﺧﺮج داد .ﻟﺬا
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﺣﺪات ﺑﯿﻦ ﺷﺎم و ﺑﻼد ﻋﺮب را اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﭼﻨﺎن آن را ﻣﺤﮑﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﻓﮑﺮ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ھﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم ﺑﺎزدارد.
ﺳﯿﺎﺳﺖ روم ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻮض ﺷﺪ ،از ﺣﺎﻟﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺘﯿﺎط و ﺧﻮف و ﺣﺬر درآﻣﺪ .در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺳﺮﺣﺪات ﺷﻤﺎل را از ﺗﺮس و ﺗﺠﺎوز روم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎراﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم آﻧﺎن را
از ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ﺑﻮد ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ از ﺗﻌﺮض ﻣﺼﻮن ﺑﺪارﻧﺪ .وﻟﯽ اﻣﺮوز اﯾﻦ روم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺳﺮﺣﺪات ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ
ﻧﯿﺮوی اﯾﻤﺎنﺷﺎن ﮐﻪ ﻓﺘﺢ و ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻌﮫﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺑﺎره ﺟﻨﮓ ﺷﺎم:

اﯾﻦ اﻓﮑﺎری ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻻت ھﺮﻗﻞ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد در ﺧﺎﻃﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮ ﺗﺠﻠﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺣﺘﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﯿﻌﻪ ﭘﯿﺮوزی ﭘﺮﭼﻢھﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را در ﺟﻨﮓھﺎی رده ﺑﻪ
ﮔﺮدش درآورد ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد .وﻟﯽ در ﺑﺎره اﺟﺮای آن ﻓﮑﺮ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓھﺎ
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رده در ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻮد ،از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا ﻋﺮب ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻨﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ او ﺷﻮرش
ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻨﯽ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﮐﺎر ﻋﺮاق را آﺳﺎن ﮐﺮد و ﭼﻮن ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪس ﭘﯿﺶ
ﻣﯽرﻓﺖ و ﻓﺮس و اھﻞ ﺑﺎدﯾﻪ را ﻣﻨﮫﺰم ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و دﺳﺖ ﺗﺼﺮف ﺑﺮ ﺣﯿﺮه ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،و
آﻧﺠﺎ را ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽداد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﺶ در ﺑﺎره ﮐﺎر ﺷﺎم ﺑﻪ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻓﺮو ﻣﯽرﻓﺖ .زﯾﺮا ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ﺷﺎم ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ﻋﺮاق اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب
ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﮐﺴﺮی ﺑﻪ
ً
ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﯾﻘﯿﻨﺎ اﻋﺮاب ﺷﺎم ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ روش را در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
روﻣﯽھﺎ در ﺷﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﻦ آﻧﺎن و ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺎدﯾﻪ ﻣﻘﯿﻢ آﻧﺠﺎ اﺧﺘﻼف
ﺟﻨﺲ و زﺑﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮس و ﻋﺮب ﺳﺎﺣﻞ دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات
وﺟﻮد دارد .ھﺮﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ روم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﺳﭙﺎه روم ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ
اﻋﺮاب ﺷﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻤﻮزادﮔﺎن ﺧﻮد اھﻞ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻧﻀﻤﺎم
در آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار
آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎی ﭘﺮﻧﻌﻤﺖ در ﭘﻨﺎه ﻋﻤﻮزادﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .و اﮔﺮ روزی اﯾﻦ
اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ در ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ روم و ﻋﺮب در ﺳﺮﺣﺪات ﺷﺎم:

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دوﻣﺔ اﻟﺠﻨﺪل ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺸﺖ و دروازهھﺎﯾﺶ ﺑﻪ روی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ
ﺗﺮدﯾﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﺿﻤﯿﺮش ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ .وﻟﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﻋﺮاق و
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ در ﺟﻨﻮب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ روم
ﺟﻨﺒﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺎدام ﺟﻨﮓ را ﺷﺮوع ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﭙﺮدازد.
اواﻣﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎﻧﺶ در ﺳﺮﺣﺪات ﺷﺎم در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻤﺎل ﺻﺮاﺣﺖ را
داﺷﺖ .روم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺠﺎوز از اﯾﻦ ﻣﺮزھﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺗﻤﺎم ﺟﺒﮫﻪھﺎ
ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻧﻤﯽاﻧﺪاﺧﺖ .از اﯾﻦ رو ھﺮدو ﺳﭙﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻢ
ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺘﯿﺎط و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ وارد ﺟﻨﮓ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﭼﻮن ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﯿﻌﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺒﻪ
ﺟﺰﯾﺮه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﺗﺎ از ﻣﺮزھﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪه و ﮔﺰﻧﺪی ﺑﻪ آن وارد
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ روم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد .ﻗﺒﺎﯾﻞ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﮔﺮم ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺰ دوﻣﺔ اﻟﺠﻨﺪل ﮐﻪ در

ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﻦ ﻋﺮاق و ﺷﺎم

٢٦٧

ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻨﯽ ﺧﻮد اﺻﺮار ورزﯾﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﯿﺎض ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد و ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل در
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﺎرﯾﺶ ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﻗﻠﻌﻪھﺎی آﻧﺠﺎ را ﺧﺮاب ﮐﺮد.
ﺳﭙﺎه روم از اھﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻋﺮب ﺑﺎدﯾﻪ ﻣﻘﯿﻢ ﺳﺮﺣﺪات ﺷﮫﺮھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ھﯿﭻ
ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﻋﺮاب ﻧﻤﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ،اﻋﺮاﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮوزی
ﺣﻖ و اﻋﺘﻼی ﮐﻠﻤﻪ آن دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺜﻞ اﻋﺘﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن
ﻣﺠﺎھﺪت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﻮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﺳﺮﺣﺪات ﺷﺎم:

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﯾﻦ ﺳﺮﺣﺪات ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎص ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﻨﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺟﻨﮓھﺎی رده را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﺗﯿﭙﯽ ﮔﻤﺎﺷﺖ ،ﻋﻤﺮس اﺑﻮﺑﮑﺮ را از اﻧﺘﺼﺎب او ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﮫﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﮔﻔﺖ:
»او ﻣﺮدی ﻧﺤﯿﻒ و ﺑﯽﺗﻮﻓﯿﻖ و ﺿﻌﯿﻒ اﻟﻔﮑﺮ اﺳﺖ« ،آﻧﻘﺪر اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﻪ ﻋﺰل او ﺗﺤﺮﯾﺾ ﮐﺮد
ﺗﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮه ﺧﻠﯿﻔﻪ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺗﯿﻤﺎء ﺑﺮ ﺳﺮﺣﺪات ﺷﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد و از اﻧﺘﺼﺎب او
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎء ﻓﺮود آﻣﺪ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر
داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﯿﻤﺎء را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﺪ و ﻗﺒﺎﯾﻞ اﻃﺮاف را ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ
دﻋﻮت ﺑﻪ اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ دﺳﺘﻮر ﺑﻌﺪی ﺟﻨﮓ
را آﻏﺎز ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺒﺎدرت ورزﻧﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻣﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ را اﺟﺮا ﮐﺮد
و ﺟﻤﺎﻋﺎت زﯾﺎدی از اﻃﺮاف او ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺎھﺶ را ﺑﺰرگ ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ.
ً
و اﺧﺒﺎر اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﮐﻪ در ﺳﺮﺣﺪات روم ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﻪ روﻣﯽھﺎ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺑﺮای ھﺮﻗﻞ ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦھﺎ را دﻓﻊ ﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا در ﺻﺪد
ﺗﺠﮫﯿﺰ ﻗﻮا و ﺳﺎزوﺑﺮگ ﺑﺮآﻣﺪ.
ﻧﺎﻣﻪ اول ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ:

ً
اﺧﺒﺎر اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ھﺮﻗﻞ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،و او آن اﺧﺒﺎر را ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده و از ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺎزه دھﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ روم و
ھﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن آﻧﺎن از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ﺷﺎم ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﭙﺮدازد ،ﻣﺒﺎدا ﺳﭙﺎه روم او را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺑﺎره ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﻓﮑﺮ ﮐﺮد .اﺧﺒﺎری ﮐﻪ از ﺟﻨﻮب
ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﯽرﺳﯿﺪ ھﻤﻪ ﺧﻮب و اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد .ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﮫﻞ و ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺑﻦ
اﺑﯽ اﻣﯿﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﺶ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و
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ﻣﮫﺎﺟﺮ اﻣﯿﺮ ﯾﻤﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﮔﺮدد اﻋﺰام ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﺎم
آﺳﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ! آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ روم در ﺷﺎم ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
روم ﻋﺪت وﻋﺪﺗﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺪان آ ﮔﺎه اﺳﺖ و ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮﻗﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮا ﺑﺮ
ﻓﺎرس ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اھﻞ ﺟﻨﻮب ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﻼم ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ
ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮد و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﺎم ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ! در اﯾﻦ ﺻﻮرت روم ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﻓﺎرس
در ﻋﺮاق ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد.
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺎ ﻣﺸﺎورﯾﻨﺶ در ﺑﺎره ﺟﻨﮓ ﺷﺎم ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﯾﮏ روز ﺻﺒﺢ اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﻠﯽ و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف و
ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص و اﺑﺎﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ اﻟﺠﺮاح و ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ و اﺑﯽ اﺑﻦ ﮐﻌﺐ و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ
و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر از اھﻞ ﺑﺪر و دﯾﮕﺮان ش را دﻋﻮت ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﺰد او آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ آﻧﺎن
ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﻪ» ،رﺳﻮل ﺧﺪا از ﺧﺪا اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﺘﺶ را ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺎم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪ و او را ﻧﻌﻤﺖ ﺟﻮار ﺧﻮد ارزاﻧﯽ داﺷﺖ و
اﻋﺮاب ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎرﻧﺪ .ﻣﯽﺧﻮاھﻢ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ روم در ﺷﺎم ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ،ھﺮﮐﻪ
از آﻧﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﺷﮫﯿﺪ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ در ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﮫﺮﺗﯿﻦ ﻣﺘﺎع اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﯿﮑﺎن و
ھﺮﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ ﻣﺪاﻓﻊ دﯾﻦ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﭘﺎداش ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪای ﺑﺰرگ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد« .ﺳﭙﺲ از آﻧﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻋﻤﺮس ﮔﻔﺖ» :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ در ھﯿﭻ ﮐﺎر
ﺧﯿﺮ ﺑﺮ ﺗﻮ ﭘﯿﺸﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﻢ .ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮای اﻇﮫﺎر ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ
ﺑﯿﺎﯾﻢ ،ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد و ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را اﻋﻼم ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ آن را اﮐﻨﻮن
ﺑﯿﺎن ﮐﺮدی ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ راهھﺎ راﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮده .ﺟﻨﮕﺎوران ﻋﺮب را ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ آﻧﺎن ﺑﻔﺮﺳﺖ ،ﻣﺮدان و ﺳﭙﺎھﯿﺎن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮھﻢ ﮔﺴﯿﻞ ﺑﺪار ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﺮتدھﻨﺪه
دﯾﻦ ﺧﻮد و ﺑﺮﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه اﺳﻼم و اھﻞ اﺳﻼم و ﺑﻪ ﺟﺎیآورﻧﺪه وﻋﺪهھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
رﺳﻮل ﺧﻮد داده اﺳﺖ«.
رأی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻦ ﻋﻮفس:

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف از ھﻤﻪ ﻣﺤﺘﺎطﺗﺮ ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎر از ﺟﻨﮓ ﭘﺮھﯿﺰ
ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺎ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا! ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آنھﺎ روﻣﯽ و ﻓﺮزﻧﺪان
زردﭘﻮﺳﺘﺎﻧﻨﺪ! ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮﻧﺪه و ﭘﺎﯾﻪھﺎﯾﺸﺎن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ! ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا! ﻣﻦ ﻧﻈﺮ
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ﻧﻤﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺳﻮاران ﻣﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن ھﺠﻮم ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮاران را ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ
اراﺿﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺷﺎن را ﻏﺎرت ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ
ﺣﻤﻠﻪ و ﻏﺎرت را اداﻣﻪ دھﻨﺪ ﺿﺮر زﯾﺎدی ﺑﻪ دﺷﻤﻦ زده و از ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻧﺰدﯾﮏﺷﺎن
ﻏﻨﺎﯾﻢ زﯾﺎدی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻗﻮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ
ﯾﻤﻦ ﭘﯿﻐﺎم ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯽ و ﻗﺒﺎﯾﻞ رﺑﯿﻌﻪ و ﻣﻀﺮ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯽ .در آن ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ
ً
ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ آﻧﺎن ﺑﺮو ،و اﮔﺮ ﻧﻪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻔﺮﺳﺖ« .اﺑﻦ ﻋﻮف ﭘﺲ
از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺸﺴﺖ و ﺣﺎﺿﺮان ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﮑﻮت ﺑﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ
ﺷﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ روی ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮان ﻧﻤﻮده و ﺳﺆال ﮐﺮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺎد ﻧﻈﺮﺗﺎن
ﭼﯿﺴﺖ؟«
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎنس آﻏﺎز ﺳﺨﻦ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺧﯿﺮﺧﻮاه اﺳﻼم ھﺴﺘﯽ و
ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﮫﺮﺑﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ .اﮔﺮ رأﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮت ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ واﺟﺪ ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح و ھﺪاﯾﺖ
آﻧﺎن اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﺶ ﺑﮕﯿﺮ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﺑﺨﯿﻞ ﻧﯿﺴﺘﯽ و در ﻧﺰد آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﮫﻢ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﯿﻢ« .ﺗﻤﺎم ﺣﺎﺿﺮان رأی ﻋﺜﻤﺎنس را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ھﺮ رأی و ﻧﻈﺮﯾﻪای ﮐﻪ
ﺧﻮد داری اﺟﺮا ﮐﻦ ،ﻣﺎ ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن و ﻣﻄﯿﻊ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎ رأی ﺗﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ
ﮐﺮد و ﺑﺮ ﺗﻮ اﯾﺮاد ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و از ﻗﺒﻮل دﻋﻮت ﺗﻮ ﺳﺮﺑﺎز ﻧﻤﯽزﻧﯿﻢ« .اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و
ﻗﻮم را دﻋﻮت ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ روم در ﺷﺎم آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ اداﻣﻪ ﺳﺨﻦ داد:
»ﻣﻦ اﻣﺮاﯾﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﮐﻨﻢ و آﻧﺎن را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﺧﻮاھﻢ داد ،ﺧﺪا را اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﻤﻮده ﺑﺎ اﻣﺮای ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻧﯿﺖ و اﺧﻼق ﺧﻮد را ﻧﯿﮑﻮ ﺳﺎزﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎر و
ﯾﺎور ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎران و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران اﺳﺖ«.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ دﻋﻮت اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ روم در ﺷﺎم:

ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﺑﺎ روم ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ در
ﺟﻮاب ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮔﻔﺖ :ﻃﺎﻟﺐ ﺟﮫﺎد اﺳﺖ؟! ھﯿﺒﺖ روم ھﻤﻪ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﺮس از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد» :ای ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن! ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﺷﺪ
ﮐﻪ دﻋﻮت ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﯿﺎت ﺷﻤﺎﺳﺖ اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟« .اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎد
ﻋﻤﺮس ﻗﻮم را ﺑﯿﺪار ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﮫﺎد راﺿﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺮای
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ﺟﻨﮓ ﺑﺎ روم از اھﻞ ﯾﻤﻦ و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮد)  .(١در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ درازا ﺑﮑﺸﺪ و
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺪان او را از ھﺮ ﮐﺎری ﺑﺎز ﺑﺪارد .ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ
ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎم ﻣﯽرﻓﺖ ،از ﺧﺎﻟﺪ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮود ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﺶ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده و آﻧﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺨﻠﺺ و وﻓﺎدار ﺳﺎزد ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد ،ﭘﯿﺶ
اﺑﻮﺑﮑﺮ رﻓﺖ و وﻋﺪهھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺷﺎھﺪاﻧﯽ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ وﻋﺪهھﺎ آورد و
از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﻋﺪهھﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد .ﭼﻮن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺳﺨﻦ او را ﺷﻨﯿﺪ
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎریھﺎ و ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دو ﺷﯿﺮ ﻓﺎرس و روم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮﺳﯿﻢ ،ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻮ از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ ﮐﺎری ﺑﭙﺮدازم ﮐﻪ ﻣﺮا از آﻧﭽﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل را راﺿﯽ
ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ! ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﮕﺬار و ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺑﺮو ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ
ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ دو اﻣﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .ﺟﺮﯾﺮ رﻓﺖ و در ﺣﯿﺮه ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﻗﺒﺎل ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ او را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد:

ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﯿﻌﺘﺶ ﻣﻌﻮق ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮد ،ﻣﻌﻄﻮف ﺷﻮد ،روز ﺑﻪ روز اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اھﻤﯿﺖ و ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﻮﺟﻪ و
ﺷﺐزﻧﺪهداری ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﺎره آن را ﻻزم ﻣﯽﺷﻤﺮد.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﭙﺎھﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮاق ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺳﺮﺣﺪات ﺷﺎم اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ،
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﮐﻤﮏ داﺷﺘﻨﺪ؟ و ﮐﺪامﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ؟ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻣﮑﻪ و ﻃﺎﺋﻒ ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﺮدانﺷﺎن ﺑﻪ ﺻﻒ ﺟﻨﮓ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ ،آﯾﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﭼﯿﺰی
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟! و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب از ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺟﻨﻮب در ﭼﻪ وﺿﻌﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟ و اﺣﺴﺎس آنھﺎ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ از ﻣﯿﺪانھﺎی ﺟﻨﮓ ﻣﯽرﺳﺪ و ﮔﺎھﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ
از ﭘﯿﺮوزی و ﮔﺎھﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻊ ﻋﯿﺎض ﺑﻦ ﻏﻨﻢ در دوﻣﻪ ،از ﻃﺮف ﻣﺮدم
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ؟! اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻓﮑﺮ
ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ ﻣﻮرد
 -١ازدی ﺑﺮﺧﻼف ﻃﺒﺮی و اﺑﻦ ﺧﻠﺪون و اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻮد و او اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد و اھﻞ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻨﺶ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﻋﻼم ﮐﺮد .وﻟﯽ ﻣﺎ
رواﯾﺖ ﻃﺒﺮی را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺎﻟﺪ در ﺗﯿﻤﺎء ﺑﻮد و در اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺒﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﯿﻢ.

ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﻦ ﻋﺮاق و ﺷﺎم
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اﻃﻤﯿﻨﺎن در اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ او ﺧﻮد در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ و ﺻﺎﺣﺐ
ﻧﺎﻓﺬﺗﺮﯾﻦ آرا ﺑﻮد .آن روزھﺎ روزھﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﻮد اﮔﺮ وﺣﺪت ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺑﯿﻢ
اﺿﻄﺮاب و ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺪ ﻣﯽرﻓﺖ و ﺧﻠﯿﻔﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم روﯾﺪادھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺆول اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪا و وﺟﺪان ﺧﻮد و ﻣﺮدم ،ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ را درک ﮐﺮده ﺑﻮد و ھﻤﯿﻦ
اﺣﺴﺎس ﺑﻮد ﮐﻪ او را وادار ﮐﺮد ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺷﺪت ﺟﻨﮓھﺎی رده در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮﺳﺪ و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎرش ﻧﺸﻮد .وﻟﯽ ﮐﺎرھﺎ ﭼﻨﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ و ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻓﺎرس ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ روم ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺟﺰ
ﮐﺎرھﺎی دوﻟﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن ھﺮﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻃﺎق ﻧﺴﯿﺎن ﻧﮫﺎد ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن اﻣﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﺗﻤﺎم آﺳﺎﯾﺶ ﺧﻮد را در اﯾﻦ راه از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ ،ﺗﺎ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺪاﮐﺎری رﺳﺘﮕﺎری و ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﻧﺼﺮت دﯾﻦ ﺧﺪا را ﺑﻪ
ﻋﮫﺪه ﮔﯿﺮد و ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ راه و روﺷﯽ ﺑﺮود ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮای او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده و ذرهای
از آن ﻋﺪول ﻧﮑﻨﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﭘﺲ از ﺟﻨﮓﻫﺎی رده و ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻋﺮاق:

ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺮوزی و رﺳﺘﮕﺎری ﺑﻮد .اﺣﮑﺎم او ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺪل و
رﺣﻤﺖ ﺑﻮد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻋﺰم و ﺗﺼﻤﯿﻢ او رﺧﻨﻪای اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ ،ﺳﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ راه ﻧﻔﻮذ در ﻋﺰم و اراده او ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻼد ﻋﺮب ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﺪا
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﻪ آنھﺎ ھﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ را داد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﺑﻮد ،از آﻧﺎن
ﺟﺰ زﮐﺎت ﮐﻪ در اﯾﺎم رﺳﻮل ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻨﻤﻮد .اﯾﻦ زﮐﺎت ﻧﯿﺰ
ﺻﺮف ﺷﺆون ھﻤﺎن ﺑﻼد و ﻓﻘﺮای آن ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﺎل ﻋﺎدل و ﺑﺎ اﻧﺼﺎﻓﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف واﻗﻌﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
از اﯾﻦ رو ھﻤﻪ اﻋﺮاب ﺑﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺮس از
ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻨﯿﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮس از زﮐﺎت و ﺧﻤﺲ ﻏﻨﺎﯾﻢ ،ﺟﺰ آﻧﭽﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮﻧﻤﯽداﺷﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را ﺻﺮف ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺳﭙﺎه
ﺑﺮای ﺟﮫﺎد ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻘﯿﻪ را ﺑﺮ ﻓﻘﺮا و ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن و ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺣﻘﯽ
داﺷﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻧﯿﺰ در ﺳﻨﺢ در ﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻮد و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺖ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ھﻤﻪ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﻓﺎرس را دﯾﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﺮ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬاری!! ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ!
زﯾﺮا ھﻤﻪ آن ﺧﺮج ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﻓﻘﺮا ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﯿﺰی از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج
ﻧﮕﮫﺒﺎن ﺑﺎﺷﺪ« .و اﯾﻦ وﺿﻊ در ﺑﺎره زﮐﺎت و ﺧﻤﺲ و ﻏﻨﺎﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﻧﺪ .در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ
او در ﺑﻨﯽ ﺳﻠﯿﻢ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻌﺪن ﻃﻼﯾﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ و آن ھﻤﺎن رﮔﻪ ﻃﻼﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﻨﺎﯾﻢ و ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ دﯾﺮﺗﺮ ﻗﺒﻮل اﺳﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺪه و آزاد و زن و
ﻣﺮد اﻣﺘﯿﺎزی ﻗﺎﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﻼم وارد ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ درﺟﺎت و ﻣﻘﺎمﺷﺎن ﻣﻘﺪم ﻧﻤﯽداری؟« ﺟﻮاب داد» :اﮔﺮ ﺑﺮای ﺧﺪا ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺷﺪهاﻧﺪ اﺟﺮﺷﺎن ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ در آﺧﺮت اﯾﻦ اﺟﺮ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﻮاھﺪ داد ،در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ« .اﯾﻦ ﻋﺪاﻟﺖ را در ﺑﯿﻦ ھﻤﻪ ﻣﺮدم رواج داد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ھﻤﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ.
دوراﻧﺪﯾﺸﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮس و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖھﺎی اﻣﻮر ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ او را ﺑﻪ دﯾﺪه
اﺣﺘﺮام و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ .ﻋﻤﺮ ﺧﻄﺎبس در ﻣﺸﻮرتھﺎ از ھﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ او ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻮد و رأی او را ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽﻧﮫﺎد ،ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﻠﯽ و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ
ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ و اﺣﺘﺮاﻣﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ھﯿﭻ ﮐﺎری ﻗﺒﻞ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ را ﺑﻪ ﮔﺮدن ھﯿﭽﮑﺪام از آﻧﺎن ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ .و ﺧﻮد را در ﭘﻨﺎه
ﻣﺸﻮرت آﻧﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺗﺎ از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ و ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺪی ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻋﺰام اﺳﺎﻣﻪ ﺑﺎ رأی ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺧﻮد
دوراﻧﺪﯾﺸﯽ و اراده ﻗﺎﻃﻊ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺸﺎوراﻧﺶ ﺑﻪ
اﺳﺘﺤﮑﺎم رأی و ﻋﻤﻖ ﻧﻈﺮش اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ دﯾﺪی ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﻮرد ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه را ﮐﺸﺖ ﺑﺎ رأی ﻋﻤﺮ ﺧﻄﺎبس ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ در
ھﺮ ﮐﺎری از ﺧﺪا ﻃﺎﻟﺐ ﺧﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ھﺮﮔﺎه ﮐﺎری را ﺑﺮای ﺧﺪا اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﺮد از آن
ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ھﯿﭻ اﻋﺘﺒﺎری ﺟﺰ رﺿﺎی ﺧﺪا ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
ﻓﺮاﻏﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی دوﻟﺖ:

ازدﯾﺎد ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖھﺎﯾﺶ در ﺳﺎدﮔﯽ زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﮑﺮد ،ﺣﺘﯽ او را از ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ
آﺳﺎﯾﺶ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻨﺼﺮف ﺳﺎﺧﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﺢ در اﻃﺮاف ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ
ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از اﻧﻮاع رﻓﺎه و ﺗﻨﻌﻤﯽ ﮐﻪ او را در زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﻮﺷﺶھﺎی ﺣﯿﺎت ﯾﺎری

ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﻦ ﻋﺮاق و ﺷﺎم

٢٧٣

ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﺎز ﻧﻤﯽداﺷﺖ ،ﺻﺒﺢھﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﮔﺎھﯽ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺒﺶ ﻣﯽﺷﺪ و ﯾﮏ
ازار و ردای ﭘﺎره ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﮔﺎھﯽ در ﺳﻨﺢ اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﻣﯽﮐﺮد و ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺻﺒﺢ روز ﺟﻤﻌﻪ در ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و
ﺳﺮورﯾﺸﺶ را رﻧﮓ ﻣﯽزد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽرﻓﺖ و ﺧﻄﺒﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و اﻣﺎﻣﺖ
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪﺷﺎن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﺎرھﺎی دوﻟﺖ
و ﺗﺮاﮐﻢ آن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺻﺮف اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﺷﺨﺼﯽ ﭼﻨﺪان ﻧﻤﯽﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ازدﯾﺎد ﮐﺎرھﺎ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ھﺎﯾﺶ ﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺎدﻣﯽ داﺷﺖ و
ﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎی دوﻟﺘﯽ .در ﻣﺴﺠﺪ در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﻪ
ﺣﺮف ﻣﺮدم ﮔﻮش ﻣﯽداد و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،از آﻧﺎن ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ آﻧﺎن
ﻣﺸﻮرت ﻣﯽداد و در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﯾﻞ و اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر
ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﺳﺎدﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻓﻘﺮا و ﺿﻌﻔﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﻮﺷﺎک ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ و زﻣﺴﺘﺎنھﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﯿﻨﻮا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻓﻘﺮا و
ً
ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ﺷﺨﺼﺎ دور از اﻧﻈﺎر ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ زن ﮐﻮری
را در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﺶ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ھﺮوﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد آن زن
ﮐﻮر ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﺎﺗﺶ ﺑﺮآورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﺮس روزی ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮد ،دﯾﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪھﺎی او را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺎﺟﺎﺗﺶ را ﺑﺮآورده ﻣﯽﺳﺎزد و
ﺣﺘﯽ ﺧﻼﻓﺖ و ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖھﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ او را از اﯾﻦ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﺑﺎزﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻋﻤﺮس ﭼﻮن اﺑﻮﺑﮑﺮس را دﯾﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎﺗﻢ ﻗﺴﻢ آﻧﮑﻪ از اﯾﻦ زن دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد،
ﺗﻮﯾﯽ!« .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻋﻤﺎل او در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻼد ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه
ﺑﻮد ،اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺮب ﺑﻪ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری و رﺣﻤﺖ و ﺣﮑﻤﺖ و ﺣﺴﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ،از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮫﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺘﺶ ﺑﻮد.
ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺮوزی از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﻓﮑﺎر اﺑﻮﺑﮑﺮ س:

ً
اﯾﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ .ﺧﺪا ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﻮد وﻋﺪه داده
ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﻦ ﺣﻖ را ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺳﺎزد و وﻋﺪه ﺧﺪا درﺳﺖ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در
ﺟﻨﮓھﺎی رده ﻧﺼﺮت داد و اﯾﻨﮏ ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم در ﻋﺮاقاﻧﺪ و ھﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽروﻧﺪ
ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ ھﻤﺮاهﺷﺎن اﺳﺖ ،ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮای آﻧﺎن ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد و اﯾﻦ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺗﻮﺟﻪ و
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

اﻗﺒﺎل ﻋﺮب را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ .دﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻋﺮاق ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻏﻨﺎﯾﻢ
ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮای ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،ﭼﮫﺎرﭘﻨﺠﻢ آن ﺑﯿﻦ
ﺳﭙﺎھﯿﺎن در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﭙﺎھﯿﺎن وارد در ﺟﻨﮓ در ھﻤﻪ
ﻗﺒﺎﯾﻞ از ﻏﻨﺎﯾﻢ ﻣﺮدانﺷﺎن ﺳﮫﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﮫﯿﯿﺞ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﻧﻈﯿﺮ آن ﻏﻨﺎﯾﻢ را ﮐﺴﺐ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺐ ﺷﮫﺎدت را اﺳﻼم در دلھﺎی آﻧﺎن ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو اﺑﻮﺑﮑﺮس
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺒﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪان روی ﻣﯽآورﻧﺪ و
در ﻓﺪاﮐﺎری و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽدادن ﺑﺨﻞ ﻧﻤﯽورزﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب و اﺷﺘﯿﺎق ھﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺑﻪ
ﺟﮫﺎد ﻣﯽروﻧﺪ و ﺣﺐ ﺷﮫﺎدت آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﻏﻨﺎﯾﻢ ﭘﯿﺮوزی آﻧﺎن را
ﺗﮫﯿﯿﺞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﻋﺮاب ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺴﺐ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ .آﯾﺎ ﻓﺮﯾﺎدھﺎی ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﯾﻤﺎﻣﻪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎﺋﺮه ﺟﻨﮓ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهای ،ھﯿﭽﮑﺪام از آﻧﺎن ﺷﮏ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺪای ﺧﻮد ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت اﺑﺪ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ .ﺷﻮق و
اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺑﻪ ھﺮﻣﺰ و دﯾﮕﺮان ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ
آﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻗﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﻤﺎ آوردهام ﮐﻪ ﻣﺮگ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﯾﺪ«.
آﻧﺎن ﺑﻪ راه ﺷﮫﺎدت روی ﻣﯽآورﻧﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ راه راه ﺑﮫﺸﺖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم
ﮔﻨﺎھﺎن ﻣﺠﺎھﺪش را ﻣﯽﺑﺨﺸﺎﯾﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ رﻓﯿﻘﺶ را ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮگ او را از
ﺻﻔﻮف ﮐﺎرزار درﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ و او اﯾﻦ ﺷﮫﺎدت را ﻧﺸﺎﻧﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﺷﮫﯿﺪ ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﺧﺸﻨﻮدی اﻟﮫﯽ را آرزو ﻣﯽﮐﺮد .ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ
ﺣﺮﯾﺺ ﺑﺮ ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ
ﻋﺰت و ﺳﯿﺎدت ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزﯾﺸﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﺎن
را ﺑﻪ ﺷﺎم ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮادرانﺷﺎن ﻋﺮاق را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﻧﮕﯿﺰه ﻏﻨﺎﯾﻢ و اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻋﺮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن داﺷﺖ اﻣﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد .ﻏﻨﯿﻤﺖ دوﺳﺘﯽ از آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ در ﻓﻄﺮت ﻋﺮب ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻮده و
ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺧﺼﯿﺼﻪ از ﻓﻄﺮﺗﺶ زاﯾﻞ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪس را دﯾﺪی ﮐﻪ
ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ اﻟﯿﺲ در ﻋﺮاق در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ در ﻋﺮاق ﺟﺰ اﯾﻦ

ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﻦ ﻋﺮاق و ﺷﺎم
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ﺛﺮوت ﺳﺮﺷﺎر و ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺑﯿﺤﺴﺎب ﮐﻪ در ﺑﻼد ﻋﺮب ﺧﻮاب و ﺧﯿﺎل ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ وادارﻧﺪ« .ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ از ﺟﻨﮓ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﺪاﻣﺖ ﺑﻪ دﻧﺪان ﻣﯽﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا در ﺟﻨﮓھﺎی ﻋﺮاق ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و
از ﻏﻨﺎﯾﻢ ارزﺷﻤﻨﺪ آن ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﻼم ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻓﺮاد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ در ﻗﺒﻮل دﻋﻮت او ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد
راه ﻧﺪادﻧﺪ و در ﺟﻨﮓھﺎی ﺷﺎم ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن ﻓﺎﺗﺤﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ اﻫﻞ ﯾﻤﻦ:

ﺑﺎ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﺰم اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﺎم ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻨﮓ آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺷﮏ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آنھﺎ روﻣﯽ و ﻓﺮزﻧﺪان زردﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎﺷﯿﺎن ﺑﺮﻧﺪه و ﭘﺎﯾﻪھﺎﯾﺸﺎن اﺳﺘﻮار
اﺳﺖ!« و ھﻤﻪ را در ﺳﮑﻮت ﺗﺄﺛﺮﺑﺎری ﻓﺮو ﺑﺮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﺻﻮب ﺷﺎم آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺑﻪ اھﻞ ﯾﻤﻦ ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در آن اﻣﺪه اﺳﺖ:
»اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﮫﺎد را ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ واﺟﺐ ﮐﺮده و اﻣﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺒﮑﺒﺎر و
ﺳﻨﮕﯿﻦﺑﺎر ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﺑﺮوﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﺑﺎ ﻣﺎل و ﺟﺎن ﺧﻮد در راه ﺧﺪا ﺟﮫﺎد ﮐﻨﯿﺪ«
ﭘﺲ ﺟﮫﺎد از واﺟﺒﺎت اﺳﺖ و ﭘﺎداش آن در ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺰرگ اﺳﺖ .از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ
ﺑﻪ ﺟﮫﺎد روم در ﺷﺎم ﺑﺮوﻧﺪ ،آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺠﮫﺰ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﺘﺎب رﻓﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺖﺷﺎن در اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻧﯿﮏ ﺑﻮد و اﺟﺮ آنھﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ،ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا! ﺑﺮای ادای ﻓﺮﯾﻀﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ« .اﯾﻦ دﻋﻮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﮔﻮشھﺎی ﺷﻨﻮا رﺳﯿﺪ .ھﻨﻮز رﺳﻮل ﺧﻠﯿﻔﻪ
داﺷﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ذواﻟﮑﻼع ﺣﻤﯿﺮی ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻮی
اﺳﺐ و ﺳﻼﺣﺶ رﻓﺖ و از ﻗﻮم ﺧﻮد و ﺟﻤﺎﻋﺎﺗﯽ از ﯾﻤﻦ ﺳﭙﺎھﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و ﺑﻪ ﺻﻮب
ﻣﺪﯾﻨﻪ روان ﺷﺪ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ھﺒﯿﺮه ﻣﺮادی در ﻣﺬﺣﺞ ،ﺟﻨﺪب ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﺪوﺳﯽ
در ازد ،و ﺣﺎﺑﺲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻃﺎﯾﯽ در ﻃﯽ ھﺮﮐﺪام ﺳﭙﺎھﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ
روان ﺷﺪﻧﺪ .در آن ﻣﯿﺎن ﮐﻪ رﺳﻮل اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﯾﻤﻦ ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ وارد ﺷﺪ و ﺑﺎ
ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و در آن ﺿﻤﻦ ﮐﻪ اھﻞ ﯾﻤﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﮫﺎد و ﺣﺮﮐﺖ
آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد و اھﻞ ﻣﮑﻪ و دﯾﮕﺮان ﺳﭙﺎھﯽ
ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﺎم ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

رواﯾﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ :ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻋﺰام اﯾﻦ ﺳﭙﺎھﯿﺎن
ﮐﺮد و ﮐﺪام ﺳﭙﺎه زودﺗﺮ اﻋﺰام ﺷﺪ ،اﻣﺮاﯾﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف او ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺪام ﯾﮏ از اﻣﺮا در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در اﺟﺮای اﻣﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺷﺎم ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮد ،اﺧﺘﻼف و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ رواﯾﺎت در ﻣﻮرد ﻓﺘﺢ ﺷﺎم از اﺧﺘﻼف رواﯾﺎت ﺟﻨﮓھﺎی ﻋﺮاق
و رده ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ) .(١
ﺣﺮﮐﺖ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎم:

ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ رواﯾﺎت دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﭙﺎھﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد،
ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﺣﺞ در آﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۲ھﺠﺮی و اول ﺳﻨﻪ  ۱۳ھﺠﺮی ﺑﻮد.
رواﯾﺎت دﯾﮕﺮی ﻣﺸﻌﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪس را در آﻏﺎز
ﺳﺎل  ۱۲ھﺠﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺮاق رواﻧﻪ ﮐﺮد ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎص را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪات
ﺷﺎم ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺖ .رواﯾﺖ ﻣﺮﺟﺢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﺟﻨﮓھﺎی رده در ﯾﻤﻦ ،ﮐﻨﺪه و ﺣﻀﺮﻣﻮت ﻓﺎرغ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮب
ﻋﺮاق رﻓﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻞ ﻗﻮا را ﺑﺮ ﻣﺜﻨﯽ و ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ
ﺳﻌﯿﺪ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﺮﺣﺪات ﺑﻮده ﻧﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ رواﯾﺖ ارﺟﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺟﻨﮓ ﺷﺎم ﻧﯿﻔﺘﺎد ،ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﯿﺮوزیھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﻨﮓھﺎی رده ﯾﻤﻦ و اﻃﺮاﻓﺶ و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻦ
وﻟﯿﺪ وارد ﺣﯿﺮه ﺷﺪ و آﻧﺠﺎ را آرام ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ دروازهھﺎی دوﻣﻪ ﺑﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻓﺘﺢ
آن راه وادی ﺳﺮﺣﺎن ﺑﻪ ﺷﺎم اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ .آﻧﭽﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺎﻣﻪای
ﺑﻪ اھﻞ ﯾﻤﻦ ﻧﻮﺷﺖ و از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﮫﺎد آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻋﺰام ﺳﭙﺎه ﺑﺮای ﺟﮫﺎد از اھﻞ ﯾﻤﻦ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎنﯾﺎﻓﺘﻦ
ﺟﻨﮓھﺎی رده در ﯾﻤﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﮫﻞ و
ذواﻟﮑﻼع ﺣﻤﯿﺮی ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﻤﻦ آراﻣﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ،در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ
 -١در ﻃﺒﺮی رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ھﺴﺖ .در ﺑﻼذری ﻧﯿﺰ رواﯾﺎﺗﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از
ً
رواﯾﺎت ﻃﺒﺮی ﻣﻮاﻓﻘﺖ دارد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﮐﺎﻣﻼ اﺧﺘﻼف دارد ،و ازدی ﻧﯿﺰ رواﯾﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮ از
آﻧﭽﻪ ﻃﺒﺮی و ﺑﻼذری آوردهاﻧﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و واﻗﺪی ﻧﯿﺰ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﻮاﻓﻖ و در
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ .اﻣﺎ رواﯾﺎت اﺑﻦ اﺛﯿﺮ و اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﺑﻪ رواﯾﺎت ﻃﺒﺮی ﭼﻨﺪان ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ رواﯾﺎتﺷﺎن را از ﻃﺒﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﻦ ﻋﺮاق و ﺷﺎم

٢٧٧

ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ اﺑﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ رده ﺑﮑﻨﺪه و ﺣﻀﺮﻣﻮت رﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از
ً
اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﺎﻣﻼ آرام ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ﺳﭙﺎھﯽ را ﮐﻪ زﯾﺮ
ﻓﺮﻣﺎن او ﺟﻨﮕﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ رھﺎ ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮد
ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای ﺗﻮ آﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ در
ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯽ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺪت ﻻزم ﺑﺮای رﻓﺘﻦ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺎم را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮی .و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ راه ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ را در ﺑﯿﺶ از ده روز ﺑﺎ ﺷﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻃﯽ ﮐﺮد ،و
ﮐﺎروان در آن زﻣﺎن راه ﺷﺎم را ﯾﮏ ﻣﺎھﻪ ﻣﯽرﻓﺖ و ﯾﮏ ﻣﺎھﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎم رﻓﺖ:

در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ رواﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ :ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﻣﺮای ﺳﭙﺎه ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ
ﻓﮑﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ روم اﻓﺘﺎد ﺑﻪ ﺷﺎم رﻓﺖ؟ ﮔﻮﯾﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎص اﻣﻮی اوﻟﯿﻦ اﻣﺮی ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎم رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ در آﻏﺎز ﺟﻨﮓھﺎی رده ﺑﺮای
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ و ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎئ در ﺳﺮﺣﺪ ﺷﺎم رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ دو
رواﯾﺖ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ از ﻃﺮف رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﯾﻤﻦ اﻋﺰام ﺷﺪه ﺑﻮد و ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از
وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﭼﻮن ﻋﻠﯽ و ﻋﺜﻤﺎن را دﯾﺪ ﺑﻪ آن دو ﮔﻔﺖ» :ای
ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف ،آﯾﺎ از اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎرت ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ دﻟﮕﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ!«.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﺷﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺧﺎﻟﺪ را در رأس آن ﻗﺮار داد ،ﻋﻤﺮس ﺑﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ او را ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺖ و ﮐﺮد آﻧﭽﻪ ﮐﺮد!«.
ﻋﻤﺮ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﮐﺎر را ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺧﺎﻟﺪ را ﻋﺰل ﮐﺮد و ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن را ﺑﻪ
ﺟﺎی او ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﺑﻪ رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻋﻤﺮس در ﺑﺎره ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ» :او ﻣﺮد ﻣﺘﮑﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﺎر
ﺧﻮد را ﺑﻪ زور و ﺑﺎ ﺗﻌﺼﺐ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪای ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ ﺳﻤﺖ اﻣﯿﺮی ﻧﺮﻓﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺰو ﺳﭙﺎه اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺟﺮاحس رواﻧﻪ ﺷﺪه
و ﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺧﺘﻼف و ﺗﺸﺘﺖ رواﯾﺎت و اﻗﻮال ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻪ
ﺗﯿﻤﺎء رﻓﺘﻪ و در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﮫﯿﻪ ﺳﭙﺎه ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ روم ﺑﻮد ،ﺧﺎﻟﺪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺒﻮد و اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺟﻮاب ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﮫﯿﻪ ﺳﭙﺎه
و اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ روم اﻓﺘﺎد و ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﺧﺒﺎر روم داﯾﺮ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎده
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد و اﺳﺘﻤﺪاد از ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ او ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﺎم ﺷﺪ.

٢٧٨

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ً
روﻣﯽھﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺣﻖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺐ وﺟﻮش درآﻣﺪه و اﯾﻦ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش و ﺗﺤﺮک ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ آﻧﺎن ﺷﻮد .زﯾﺮا اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﭘﯽدرﭘﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺮ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
در ﻋﺮاق و ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻮرﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﻼد ﻋﺮب روی داده ﺑﻮد .آﻧﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ و اﺻﺤﺎب او ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن و اﻧﺘﻘﺎم از اﻃﺮاف ﮐﺸﻮرﺷﺎن و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ
ﮐﻪ در ﺳﺮﺣﺪات آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺎر ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮهای اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦھﺎ ھﻢ اﯾﻨﮏ اﺗﺒﺎع
ﻣﺤﻤﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز در اﯾﻦ ﺳﺮﺣﺪات اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪه و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ روم ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .از
اﯾﻦ رو روﻣﯽھﺎ ،ﻏﺴﺎﻧﯽھﺎ و دﯾﮕﺮ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﻘﯿﻢ ﺷﺎم را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﻤﺎری ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ در دور ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ھﺮدو ﺟﻤﺎﻋﺖ رو در روی ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ در زﻣﯿﻦ
ﻋﺮب و آن در زﻣﯿﻦ ﺷﺎم و ھﺮﯾﮏ ﻣﻨﺘﻈﺮ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪای از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺷﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد اﺧﺒﺎر ﭘﯿﺮوزیھﺎی ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ در ﻓﻀﺎی ﻓﺮس و روم
و دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ .اﻧﺒﺎر ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﻨﮕﺎوران ﻋﯿﻦ ﺗﻤﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
زﻧﺎنﺷﺎن را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .آﯾﺎ ﺑﺮادران دﯾﻨﯽﺷﺎن در ﺗﯿﻤﺎء ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و در ﺷﺎم ﻧﻔﻮذ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ و ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ در ﻋﺮاق ﻧﻔﻮذ ﮐﺮدﻧﺪ!!
آﻏﺎز ﻓﺘﺢ ﺷﺎم:

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ دوﺑﺎره ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﻮﺷﺖ .ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ :روم و اﻋﻮان و اﻧﺼﺎرﺷﺎن
از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﮫﺮاء و ﮐﻠﺐ و ﺗﻨﻮخ و ﻟﺨﻢ و ﺟﺬام و ﻏﺴﺎن اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ از
ﺧﻠﯿﻔﻪ اﺟﺎزه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻨﮓ را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺳﭙﺎھﺶ را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ
ﺑﺎ روم آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد ،از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺟﻮاب داد» :اﻗﺪام ﮐﻦ و ﭘﯿﺶ ﺑﺮو و از ﺧﺪا ﯾﺎری
ﺑﺨﻮاه!« اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت آﻏﺎزﮔﺮ ﻓﺘﺢ ﺷﺎم ﺑﻮد.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ:
ﻓﺘﺢ ﺷﺎم
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺮ روﻣﯽﻫﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده و داﺧﻞ ﻗﺮارﮔﺎه ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﺶ ﻣﯽﺷﻮد:

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺎدﯾﻪ ﺑﻪ دور او ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
در ﺗﯿﻤﺎء در ﺳﺮﺣﺪ ﺷﺎم اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮد و ﺳﭙﺎه روم ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ﻋﺪد دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﭙﺎه ﺧﺎﻟﺪ
و از اﻓﺮاد ﻗﺒﺎﯾﻞ ھﻮادار روم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻧﺎﺣﯿﻪ دﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﺳﺮﺣﺪات اﻗﺎﻣﺖ
ﮔﺰﯾﺪ .رودررو ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﺳﭙﺎه ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ ﻏﯿﺮت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و آﻧﺎن را ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎنﺷﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮد .ﭼﻮن ﺧﺎﻟﺪ در ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺧﻮاﻧﺪ» :ﭘﯿﺶ ﺑﺮو و
ﺧﻮدداری ﻣﮑﻦ و از ﺧﺪا ﻧﺼﺮت ﺑﺨﻮاه« .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و از ﻣﺮز
ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ .روم و ﯾﺎرانﺷﺎن ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺪرﻧﮓ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻮاﺿﻌﺸﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ وارد اردوﮔﺎه آﻧﺎن ﺷﺪ
و ھﺮﭼﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺮد و ﻧﺎﻣﻪای ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﻮﺷﺖ و
اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺟﻮاﺑﺶ ﻧﻮﺷﺖ» :ﭘﯿﺶ ﺑﺮو وﻟﯽ ﭼﻨﺎن داﺧﻞ ﻧﺸﻮ ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺘﺎزﻧﺪ«.
ﺧﺎﻟﺪ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﻞ ﮐﻪ در راه ﺑﺤﺮاﻟﻤﯿﺖ اﺳﺖ رﺳﯿﺪ.
ﺳﭙﺎه دﯾﮕﺮ روم را ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺮ ﺑﻮد ﺷﮑﺴﺖ داد و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد
اداﻣﻪ داد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮت و ﺣﻤﯿﺖ روﻣﯽھﺎ و اھﻞ ﺷﺎم ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪ ،ھﺮدو دﺳﺘﻪ
در ﺳﭙﺎھﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﯿﻤﺎء در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
داﺷﺘﻨﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﭼﻮن ﺗﺠﻤﻊ آﻧﺎن را دﯾﺪ ،ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﻮﺷﺖ و از او ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ
راه ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎم ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ روم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺣﺮﮐﺖ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﯿﮏ ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﻧﺼﺮت دھﺪ.
وﺿﻊ روم از ﻓﺎرس ﺑﮫﺘﺮ ﻧﺒﻮد .روم از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮس ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻏﺮق در
آﺳﺎﯾﺶ و آراﻣﺶ ﺑﻮد و در ﺣﻔﻆ ﺳﺮﺣﺪاتﺷﺎن ﺑﻪ اھﻞ ﺑﺎدﯾﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اھﻞ
ﺑﺎدﯾﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد از ﺧﻮد ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻏﯿﺮت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را
ﻣﻤﺘﺎز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻟﮑﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﮋادی و زﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن و روم ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺒﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
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ﺑﯿﻦ آﻧﺎن و ﻋﻤﻮزادﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎنﺷﺎن اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺣﺘﯽ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﻋﺮب ﺷﺎم
ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ھﺮﻗﻞ ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا آﻧﺎن ارﺗﺪوﮐﺲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﯿﺼﺮ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ
ﺧﻮدداری ھﺮﻗﻞ را از ﺟﻨﮓ دﻟﯿﻞ ﺗﺮس او ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺮس از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا اﺑﻨﺎء وﻃﻨﺶ
ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ رو در ﺟﻨﮓ ﺳﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج دادﻧﺪ وﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ
را آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﻪ ﺧﺮج دھﻨﺪ.
ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ آﻣﺪﻧﺪ:

ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ آﻣﺪ؟ رواﯾﺎت در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺎره ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺷﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻟﺪ رواﯾﺎت
ً
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻃﺒﺮی اﯾﻦ ﺳﺒﻘﺖ را ﺑﺮای ﺧﺎﻟﺪ ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ و اﺑﻦ اﺛﯿﺮ و اﺑﻦ ﺧﻠﺪون و اﺻﺤﺎبﺷﺎن
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ رأﯾﻨﺪ ،ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻃﺒﺮی و اﺻﺤﺎب او و رواﯾﺖﺷﺎن ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
رواﯾﺖ واﻗﺪی و ازدی و ﺑﻼذری ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ .ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﮫﻞ در ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺧﻮد از ﮐﻨﺪه و
ﺣﻀﺮﻣﻮت از راه ﯾﻤﻦ و ﻣﮑﻪ روان ﺑﻮد ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر
داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ .ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺳﭙﺎھﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ او در ﺟﻨﻮب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺒﺎرزه
ﮐﺮده ﺑﻮد آزاد ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺳﭙﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﻪ او داد و ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺘﻮر داد
ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻟﻮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺎم ﺑﺮوﻧﺪ ،از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ،ﺳﭙﺎه ﺑﺪال ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﺷﺪ .ذواﻟﮑﻼع ﻧﯿﺰ در رأس ﺳﭙﺎھﯽ ﮐﻪ در ﯾﻤﻦ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺷﺎم رﻓﺖ ﺗﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺎﺑﺪ و راه ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دھﺪ .ﻋﻤﺮو
ﺑﻦ ﻋﺎص از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ رده ﻗﻀﺎﻋﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد در آﻧﺠﺎ ﻣﻘﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻧﺰد
او ﻓﺮﺳﺘﺎد و او را ﻣﺨﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﺎ در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ھﺴﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎم ﺑﺮود و ﺑﻪ او
ﻧﻮﺷﺖ» :ﯾﺎ اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﮐﺎری ﺑﮕﻤﺎرم ﮐﻪ ھﻢ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ و ھﻢ در آن
دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ ﮐﺎری را ﮐﻪ داری ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯽ« .ﺟﻮاب ﻋﻤﺮو اﯾﻦ ﺑﻮد» :ﻣﻦ ﺗﯿﺮی ھﺴﺘﻢ از ﺗﯿﺮھﺎی اﺳﻼم و ﺗﻮ ﺑﻌﺪ از ﺧﺪا ﮐﺴﯽ
ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﺮھﺎ را ﻣﯽاﻧﺪازی و ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﭘﺲ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺮﺳﻨﺎکﺗﺮﯾﻦ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
آنھﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮ و ھﺮﮔﺎه از ﻧﺎﺣﯿﻪای ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ آﻣﺪ آن ﺗﯿﺮ را ﺑﺪان ﺳﻮ
ﺑﯿﻨﺪاز« .اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ھﻢ ﺑﻪ وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ ﻧﻮﺷﺖ و ﺟﻮاب او اﻧﺘﺨﺎب ﺟﮫﺎد
ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﻤﺮو را اﻣﯿﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و وﻟﯿﺪ را اﻣﯿﺮ اردن ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮھﺎ
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎم ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﯿﭻ ﺷﮏ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درھﺎی ﻓﺘﺢ را ﺑﻪ روی
او ﺧﻮاھﺪ ﮔﺸﻮد .وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ اول ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ آﻣﺪ ،اﺧﺒﺎر
ﺟﻤﻊآوری ﮐﻤﮏ و ﻋﺰم و ﺷﺠﺎﻋﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﺷﺎم ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ،و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺮت اھﻞ
ﻣﺪﯾﻨﻪ را در ﻣﻮرد ﻓﯿﺮوزی ﺑﺮادرانﺷﺎن ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﮋاد زرد اﺑﺮاز داﺷﺖ .روح ﺧﺎﻟﺪ از
ﺷﺎدی و ﻣﺴﺮت ﺳﺮﺷﺎر ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﭙﺎھﺶ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ آﻣﺎده ﺣﺮﮐﺖ ﮔﺮدد ﺗﺎ اﻓﺘﺨﺎر
ﭘﯿﺮوزی را از آن ﺧﻮد ﺳﺎزد و اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی او را در ﺟﻨﮓ روم ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ در
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﺮس ﻧﺎمآور ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﭘﯿﺶ ﺑﺮد و وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮد و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﭙﺎھﯽ از روم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺶ ﺑﺎھﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺑﺮ ھﺮﻣﺰ ﺗﺎﺧﺖ
او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ و او را ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ھﺮﻣﺰ را ﮐﺸﺖ .ﭼﺮا اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﮑﺮﻣﻪ و ذواﻟﮑﻼع ﺑﻪ او ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺪری ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ھﯿﭻ ﻧﯿﺮوﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮش ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد!
ﻧﯿﺮﻧﮓ روم و ﻓﺮار ﺧﺎﻟﺪ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﭘﺴﺮش:

ﺳﭙﺎه روم ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺎھﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻣﺸﻖ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد.
ﺧﺎﻟﺪ او را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮج اﻟﺼﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ واﻗﻮﺻﻪ و دﻣﺸﻖ اﺳﺖ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و آﻧﺠﺎ را اردوﮔﺎه و ﻣﻘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ .وﻟﯽ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎھﺎن
ﻧﯿﺮﻧﮕﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ دﺷﻤﻨﺶ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ دﺷﻤﻦ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ او را ﻣﺤﺎﺻﺮه
ً
ﻧﻤﻮده و از ﭘﺸﺖ ﺑﺮ او ﺑﺘﺎزد ،اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺧﻄﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﺑﻮﺑﮑﺮ او را از آن ﺑﺮﺣﺬر
داﺷﺘﻪ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ ﭘﯿﺮوزی و ﺣﺐ ﮐﺴﺐ اﻓﺘﺨﺎر ،اﺣﺘﯿﺎط و ﺣﺬر را از ﯾﺎد او ﺑﺮد و
او را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ راﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮج اﻟﺼﻔﺮ در ﺷﺮق درﯾﺎﭼﻪ ﻃﺒﺮﯾﻪ رﺳﯿﺪ ،در
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎھﺎن ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ،او را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده و راه ﻣﺮاﺟﻌﺘﺶ را ﺑﺴﺖ.
ﺑﺎھﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﻪای از ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﮐﻪ در رأس دﺳﺘﻪای از
ﺳﭙﺎه و دور از دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و ﺳﻌﯿﺪ را ﮐﻪ در رأس آﻧﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ
ﮐﺸﺖ .ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ رﺳﯿﺪ و ﺧﻮدش را ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺎ دﺳﺘﻪای از
ﯾﺎراﻧﺶ ﺳﻮار ﺑﺮ ﭘﺸﺖ اﺳﺐ و ﺷﺘﺮ از ﺧﻂ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺧﺎرج ﮔﺸﺖ و ﻓﺮار ﮐﺮد و ﺳﭙﺎه
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﮐﻪ ﻋﮑﺮﻣﻪ رھﺒﺮی ﻣﯽﮐﺮد و در ﺣﺎل ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﺗﺮک ﮐﺮد .ﺧﺎﻟﺪ ﺗﺎ ذی
اﻟﻤﺮوه در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ از ﻓﺮار ﺑﺎزﻧﺎﯾﺴﺘﺎد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﺒﺮدار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده و در
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ﺣﺎل ﻓﺮار ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ او ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ آن را
در ذی اﻟﻤﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد» :در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﻪ ھﺴﺘﯽ ﺑﻤﺎن ،ﻗﺴﻢ
ﺑﻪ ﺣﯿﺎﺗﻢ! ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر اﻗﺪامﮐﻨﻨﺪه و ﭘﺸﺖﮔﺮداﻧﻨﺪه از ﺟﻨﮓ و ﻧﺠﺎتدھﻨﺪه ﻧﻔﺲ ﺧﻮد
ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ ،ﺧﻮد را در راه ﺣﻖ در ﺳﺨﺘﯽھﺎی ﻧﻤﯽاﻓﮑﻨﯽ و ﺑﺮای ﺣﻖ ﺗﺤﻤﻞ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ
ﺧﺮج ﻧﻤﯽدھﯽ«.
ﻏﯿﺮت و ﺷﺠﺎﻋﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﺷﺎم ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ:

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﺮارﯾﺎن در ذی اﻟﻤﺮوه اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ و از ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﭘﺴﺮ و ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺘﺄﺛﺮ و ﻣﻠﻮل ﺑﻮد و اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻋﻤﺮ و ﻋﻠﯽ ﺑﮫﺘﺮ از ﻣﻦ ﺧﺎﻟﺪ را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺮف آن دو ﮔﻮش ﻣﯽﮐﺮدم از او دوری ﻣﯽﺟﺴﺘﻢ«.
آﯾﺎ ﻓﺮار ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﺷﺎم و در ﺷﺠﺎﻋﺖ او ﺑﺮای اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺿﻌﻔﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد؟ ھﺮﮔﺰ! ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺮﻣﻪ و ذواﻟﮑﻼع ﺳﭙﺎه
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺟﺎی اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮز ﺷﺎم ﻋﺘﻘﺐ ﻧﺸﺎﻧﺪه و در
آﻧﺠﺎ ﺗﺤﺼﻦ ﻧﻤﻮده و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﻤﮏ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ
از ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ را زاﯾﻞ ﻧﻤﻮده و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوزی را ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه و در ﻗﻠﻮب روم ﺗﺮس و رﻋﺐ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﺑﻦ
ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ در ﻋﺮاق ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ اﺧﺒﺎر ﭘﯿﺮوزی و ﺟﺎرﯾﻪھﺎ و ﺧﻤﺲ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ او
دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن وﺿﻊ او ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﺎم ﺑﺮود .ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﺳﭙﺎھﯽ از ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن اﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ و اﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻋﮑﺮﻣﻪ رﻓﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن را ﺧﻮاﺳﺖ و او را اﻣﯿﺮ ﺳﭙﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﺎﺧﺖ
ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آن از اھﻞ ﻣﮑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮادرش ﻣﻌﺎوﯾﻪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او رواﻧﻪ ﺷﺎم
ﮐﺮد و او را ﺑﺮ ﺑﻘﯿﻪ ﺳﭙﺎھﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺮد .و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﭙﺎه ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح را در رأس آن ﻗﺮار
داد و او را اﻣﯿﺮ ﺣﻤﺺ ﮐﺮده ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮھﺎ در ﺟﺮف ﺑﻮد ،ھﺮﮔﺎه زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮑﯽ از
آنھﺎ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ ،و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه اﺳﺎﻣﻪ را در روز ﺑﯿﻌﺖ
ﺧﻮد ﺑﺪرﻗﻪ ﮐﺮد ﺑﺎ آن ﺳﭙﺎه ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮدﯾﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد .ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮھﺎ ﺑﺮای ﺟﮫﺎد
رھﺴﭙﺎر ﺷﺎم ﺷﺪﻧﺪ.
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ﺳﻔﺎرﺷﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮدﯾﻊ ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺷﺎم آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد:

ﺗﻮ ﺑﻪ ﯾﺎد داری ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﻮدﯾﻊ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه اﺳﺎﻣﻪ ﺳﻔﺎرشھﺎﯾﯽ ﺑﻪ او ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺎ
دارد در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻃﻼﯾﯽ و ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ از ﻧﻮر درج ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻔﺎرشھﺎﯾﯽ ﮐﺮد ،در ﺣﺎل ﺗﻮدﯾﻊ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :ھﺮ اﻣﺮی ﻋﻼﯾﻘﯽ دارد ،ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ
آن اﻣﺮ رﺳﯿﺪ آن ﻋﻼﯾﻖ ﺑﺮای او ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﺧﺪا ﺑﺮای او
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻮﺷﺶ و ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮض اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﻧﺎﻓﺬﺗﺮ اﺳﺖ.
ھﺎن ﺑﺪاﻧﯿﺪ ھﺮﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﺪارد دﯾﻦ ﻧﺪارد و ھﺮﮐﻪ اﺧﻼص ﻧﺪارد اﺟﺮ ﻧﺪارد و ھﺮﮐﻪ ﻧﯿﺖ
ﻧﺪارد ﻋﻤﻞ ﻧﺪارد .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﺮای ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا ﺛﻮاب ﻣﻘﺮر ﺷﺪه و ﻻزم اﺳﺖ
ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ دوﺳﺖ ﺑﺪارد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺛﻮاب ﺑﻪ او اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺎ را ﺑﺪان ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺪان وﺳﯿﻠﻪ آﻧﺎن را از ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ و او
را در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻮاری ﻧﺎﯾﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ« .و از ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ
اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن ﺑﺮ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد وارد ﺷﺪی ﺑﺎ آﻧﺎن ﺧﻮﺷﺮﻓﺘﺎری ﮐﻦ ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺧﯿﺮ آﻏﺎز ﮐﻦ و وﻋﺪه ﺧﯿﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺪه .وﻗﺘﯽ آﻧﺎن را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮدی ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺣﺮف ﺑﺰن،
زﯾﺮا ﺳﺨﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ را از ﯾﺎد ﻣﯽﺑﺮد ...ھﺮﮔﺎه ﻗﺎﺻﺪان دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺑﺮ
ﺗﻮ وارد ﺷﻮﻧﺪ آﻧﺎن را اﮐﺮام ﮐﻦ و ﺗﻮﻗﻒﺷﺎن را ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎز ﺗﺎ از ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺗﻮ زود ﺧﺎرج
ﺷﻮﻧﺪ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورﻧﺪ ...و ﻧﮕﺬار از ﻃﺮف ﺗﻮ ﺑﺎ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد ﻃﺮف
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺎش ...ﺷﺐ در ﻣﯿﺎن ﯾﺎراﻧﺖ ﺑﯿﺪار ﺑﻤﺎن ﺗﺎ از اﺧﺒﺎر دﺷﻤﻦ ﺧﺒﺮدار ﺷﻮی و
رازھﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد ...ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ و درﺳﺘﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻦ ،ﺗﺮس ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﺪه ﭼﻮن ﺗﺮس
ﺗﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮس ﻋﻤﻮم ﻣﯽﺷﻮد«.
ﻣﻬﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﺷﺎم ﻣﯽروﻧﺪ:

اﺑﻮﺑﮑﺮس ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﭙﺎھﯿﺎن را رواﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ و اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺼﺮت ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﮔﻠﭽﯿﻨﯽ از ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر در اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از ھﺰار ﻧﻔﺮ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل
ﺧﺪا در آن ﺳﭙﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آواز رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺷﻨﯿﺪه و ﺑﺎ او ﺟﮫﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،در آن
ﺳﭙﺎه ﻣﺠﺎھﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا در ﺑﺎره آﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎت
ﻣﯽﮐﺮد» :ﺧﺪاﯾﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ را اﻣﺮوز از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﮐﺮد« .و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد ﯾﺎری داد و آﯾﻪ ﺧﺪا در
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس
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ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺎﺑﺮﯾﻦ اﺳﺖ«.
ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺳﭙﺎه ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﮐﻪ در ﻋﺮاق ﺟﻨﮕﯿﺪ و ﻓﺮس را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ! اﯾﻦ
ﺳﭙﺎه از ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﮐﻤﯽ از ﺳﭙﺎه ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﮐﺜﺮ آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﺎﻟﺪ از اھﻞ ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﻋﻤﺎن و ﻧﯿﺰ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎ اھﻞ رده ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮ
اﺳﻼم ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ آورده اﺳﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦھﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺟﻨﮓھﺎی ﺑﺪر واﺣﺪ و ﺣﻨﯿﻦ را دﯾﺪهاﻧﺪ .و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا در ﺣﯿﺎت
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺑﻮی ﺧﻮش وﺟﻮد ﻣﺒﺎرﮐﺶ آﻧﺎن را ﻧﯿﺮو ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ!! آﯾﺎ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑﺰرﮔﻮار
ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻃﺎﺋﻒ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ را ﮔﻮﺷﻤﺎل داده و ﺟﻨﮓ آﻧﺎن را ﮔﻮﺷﻤﺎل داده ﺑﻮد ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاﻧﺪ! اﮔﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ ﻋﺮب ﺟﻨﻮب ﺑﺮ ﻓﺮس ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده ،ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﮑﺮﻣﻪ و
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و اﺑﻦ اﻟﻌﺎص و ﯾﺰﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮ روم ﻏﻠﺒﻪای ﻗﺎﻃﻊ ﮐﻨﻨﺪ! اﮔﺮ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﭙﺎھﯿﺎن را ﺑﻪ ﺷﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﯽﺿﺮورت ﻧﺒﻮده و ﻣﺒﺎﻟﻐﻪای ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﺪاده
ً
ﭼﻪ ﻟﺸﮑﺮش در ﻋﺮاق ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه .و اﮔﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﭘﺲ از
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﺪ ﭘﯿﺮوزﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺸﺘﺖ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽرﻓﺖ
و روم در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﺮد و اﺳﻼم در ﺑﺮاﺑﺮ دو ﺷﯿﺮ ﻓﺎرس و روم دﭼﺎر ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن راﺿﯽ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ﻗﻮل اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﺧﺘﻼف اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﺎ
او در ﺷﺐ ﺟﻨﮓ رده ﺑﯿﺎن داﺷﺖ» :ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﻠﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﻮد
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ھﯿﭽﯿﮏ از ﻗﺮا ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از او اﺣﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ«.
ﻣﻨﺎزل ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﺷﺎم:

اﻣﺮای ﺳﭙﺎه ﺑﻪ راهﺷﺎن اداﻣﻪ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺎم رﺳﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﺳﭙﺎھﺶ را از
ﻋﺮﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ او را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺪاد .وﻟﯽ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪهس از
ﺑﻠﻘﺎء ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﺎﺑﯿﻪ رﻓﺖ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ از اﻋﺮاب )ﻣﺂب( ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻄﯿﻊ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺻﻠﺢ ﮐﺮ ،ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﻧﯿﺰ در اردن ﻓﺮود آﻣﺪ،
ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﻧﯿﺰ در ﺑﻠﻘﺎء ﻓﺮود آﻣﺪ ،ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ او ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﯾﯽ از روم و اﻋﺮاب ﺑﺪوی در
داﺛﻦ روﺑﺮو ﺷﺪ و آﻧﺎن را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺖ .رواﯾﺎت ﺑﺎزھﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ :آﯾﺎ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
در ﺟﻨﻮب ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وارد ﺟﻨﮓ ﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮوی ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﭙﺎه

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ :ﻓﺘﺢ ﺷﺎم
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ﻋﮑﺮﻣﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻗﻮای روم ﺑﺎ آﻧﺎن روﺑﺮو ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎر آﻧﺎن را ﺑﻪ رﺟﺎل ﺑﺎدﯾﻪ واﮔﺬاﺷﺖ،
ً
وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻋﺮب و روم روی داد ﺑﻌﺪا در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .اﺿﻄﺮاب اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﻋﮑﺮﻣﻪ رﺳﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در اﯾﻦ زﻣﺎن اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﺮ راه دﻣﺸﻖ ﺳﭙﺎه ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽدھﺪ و ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ در ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی زﻣﯿﻦ ﭘﺴﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻃﺒﺮﯾﻪ و ﻧﮫﺮ اردن واﻗﻊ ﺷﺪه ﺳﭙﺎه ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽدھﺪ
و ﯾﺰﯾﺪ در ﺑﻠﻘﺎء ﺑﺼﺮی را ﻣﻮرد ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ،ﻋﻤﺮو ﻧﯿﺰ در ﻋﺮﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ و
ﺣﺒﺮون را ﻣﻮرد ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻗﺮار داده ﺑﻮد .ﺳﭙﺎھﯿﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ و ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ و
اﻣﺮای ﺳﭙﺎه ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ .روم در آﻏﺎز ﮐﺎر ﻣﺒﺎﻻﺗﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺮاب ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻣﺤﻤﺪ در ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﭘﯿﺶ
ﻧﺨﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ و ﻧﺎﭼﺎر از ھﻤﺎن راھﯽ ﮐﻪ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﻓﺮار ﮐﺮد ،اﻃﻤﯿﻨﺎنﺷﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮرات و ﺗﻮھﻤﺎت
ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻮاﺗﺮی ﮐﻪ از ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮای
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻋﮑﺮﻣﻪ در ﺣﺪود ﺷﺎم ﻣﯽرﺳﺪ آﻧﺎن را ﻣﻀﻄﺮب ﻧﺨﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او
ﻧﯿﺰ ﺟﺰ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ روﻣﯽھﺎ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮدم ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﻨﺪ از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ و دﯾﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮫﻤﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﭼﻨﯿﻦ آﺳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
از اﯾﻦ رو ھﺮﻗﻞ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﺎن ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺖ ،ھﺮ ﺳﭙﺎه روم در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﭙﺎھﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﭙﺮدازﻧﺪ
و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن و راﻧﺪنﺷﺎن از ﺑﻼد آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ .رواﯾﺖ در ﺑﺎره ﺗﻌﺪاد ﺳﭙﺎھﯿﺎن ھﺮدو
ﻃﺮف ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﯽ ھﺰار ﯾﺎ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ آن ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد
ﺳﭙﺎه روم ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دوﯾﺴﺖ و ﭼﮫﻞ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺷﺶ
ھﺰار و ﺳﻪ ﺳﭙﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و ﯾﺰﯾﺪ و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ھﺮﯾﮏ ﺑﯿﻦ ھﻔﺖ و
ھﺸﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮده .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﭙﺎه روم از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﺬارق
)ﺗﯿﻮدورﯾﮏ( ﺑﺮادر ھﺮﻗﻞ ﺑﻮد و ﻋﺪهاش ﻧﻮد ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎصس
ﺻﻒآراﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﭙﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻓﯿﻘﺎر ﺑﻦ ﻧﺴﻄﻮس ﮐﻪ ﻋﺪهﺷﺎن ﺷﺼﺖ
ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺻﻒآراﯾﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻨﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
دراﻗﺺ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺪه ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﭼﮫﻞ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .ﭼﺮﭼﻪ ﺑﻦ ﺗﺪارﺟﯿﺶ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ.

٢٨٦

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻫﺮﻗﻞ در ﺣﻤﺺ ﺗﺤﺼﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺧﺒﺎر ﺟﻨﮕﺎوران را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﺳﭙﺎھﯿﺎن را دﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و در ﺑﺎره ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد در
ﻗﺒﺎل ﺳﭙﺎھﯿﺎن روم ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ روﻣﯽھﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﻢ و
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮﻗﻞ در ﺣﻤﺺ ﺗﺤﺼﻦ ﮐﺮده و اﺧﺒﺎر
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎد دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و او از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از آﻣﺪن ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻋﺮب ﺑﻪ
اراﺿﯽ اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم ﺧﺒﺮدار ﺷﺪه ﺗﻤﺎم ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻪای
ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی او را ﺑﺮ ﻓﺎرس ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﺮادرش ﺗﺬارق ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺎرس ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢھﺎی ﭘﯿﺮوزی ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ او ﺑﻮد،
ﺑﺎﯾﺪ او ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻋﺮاب را ﻋﮫﺪهدار ﮔﺮدد ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﻣﺖ)  (١را از وﺟﻮد آﻧﺎن
ﭘﺎک ﮐﻨﺪ و درﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ اﻣﺮای ﺳﭙﺎه داﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺳﭙﺎه واﺣﺪی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ:

ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﭼﻮن ﮐﺜﺮت ﻋﺪد ﺳﭙﺎھﯿﺎن روم را دﯾﺪﻧﺪ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ و ﻗﺎﺻﺪ
از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎصس اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﮐﺮده و ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻤﺮو دﯾﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺮق ﺑﺎ روم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻮﺷﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :رأی
و ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع ھﻤﻪ ﮔﺮوهھﺎ و دﺳﺘﻪھﺎﺳﺖ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎ ھﺮﮔﺎه اﺟﺘﻤﺎع
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﯽ ﻋﺪه ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ھﺮﮔﺎه دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ و ﻣﺘﻔﺮق ﺑﺎﺷﯿﻢ ھﺮ
دﺳﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺜﯿﺮی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ«.
ﻧﺎﻣﻪای ھﻢ از ﻃﺮف اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن آن ھﻤﺎن رأی ﻋﻤﺮو ﺑﻮد و در
آن آﻣﺪه ﺑﻮد» :ﺑﻪ ﺳﭙﺎه واﺣﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺜﯿﺮ
ﺧﻮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ اﻋﻮان ﺧﺪا ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﺮتدھﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻧﺼﺮت
ﻣﯽدھﺪ و ﮐﺎﻓﺮان ﺧﻮد را ﺧﻮار ﻣﯽﺳﺎزد .آﻧﺎن ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ آورده ﻧﺸﺪهاﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ دهھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺑﺮای ﻣﻌﺎﺻﯽ آورده ﺷﺪهاﻧﺪ .از ﮔﻨﺎھﺎن ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ« .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ راه دﻣﺸﻖ از ﯾﺮﻣﻮگ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻗﻮای
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺳﺎﺣﻞ ﭼﭗ ﻧﮫﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮد .ﭼﻮن روﻣﯽھﺎ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﻧﺪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ

 -١در ﺧﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﺎم ﺣﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ :ﻓﺘﺢ ﺷﺎم

٢٨٧

ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد را در ﺳﺎﺣﻞ راﺳﺖ ﻧﮫﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺬارق ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻞ ﻗﻮای روم را
ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻢرﺳﯿﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و روﻣﯿﺎن در ﯾﺮﻣﻮک:

ﻧﮫﺮ ﯾﺮﻣﻮک از ﺟﺒﺎل ﺣﻮارن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﯾﻊ از ﺑﯿﻦ ﺗﭙﻪھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﯽﮔﺬرد و ﺑﻪ دﺷﺖ اردن و ﺑﺤﺮاﻟﻤﯿﺖ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺳﯽ ﯾﺎ
ﭼﮫﻞ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ ﻧﮫﺮ ﯾﺮﻣﻮک و ﻧﮫﺮ اردن و اﻗﻮﺻﻪ در ﺟﻠﮕﻪ وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ از ﺳﻪ
ﻃﺮف ﺑﺎ ﮐﻮهھﺎی ﺑﻠﻨﺪی اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .روﻣﯽھﺎ ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﻠﮕﻪ
وﺳﯿﻊ اﺳﺖ آن را اردوﮔﺎه ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﭼﻮن روﻣﯽھﺎ در ﺟﻠﮕﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻧﮫﺮ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و در ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﻧﮫﺮ زﻣﯿﻦ ﺻﺎف دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای
اردوﮔﺎه ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ راھﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روی ﺳﭙﺎھﯿﺎن روم ﺑﺎز ﺑﻮد و
ﺑﺮای روم ﮐﻪ اردوﮔﺎھﺸﺎن از ﺳﻪ ﻃﺮف در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻮهھﺎ ﺑﻮد و در ﯾﮏ ﻃﺮف ﻧﯿﺰ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ راه ﻋﺒﻮری ﺟﺰ از ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻋﻤﺮو
ﺑﻦ ﻋﺎصس اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را دﯾﺪ ﮐﻪ روم در ﺑﯿﻦ ﮐﻮهھﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻟﺬا ﮔﻔﺖ» :ای
ﻣﺮدم ﻣﮋده دھﯿﺪ! ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا روم ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه ،و ﮐﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮری
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ؟! آﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ روم در ﺟﻠﮕﻪ ﻗﺮارﮔﺎهﺷﺎن
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و آﻧﺎن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده و ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ روم از ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﻮد ﺑﯿﺮون
آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد و ﮐﺜﺮت ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﺮای آﻧﺎن ﭘﯿﺮوزی ﻣﮫﯿﺎ ﮐﺮد؟ ﻧﻪ اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﻧﻪ آن دﯾﮕﺮی ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در راه روم و راه ﺧﺮوجﺷﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .ﻧﻪ
آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﻧﻪ روم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج دھﺪ.
ھﺮﮔﺎه روﻣﯽھﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و از راه ﺧﺮوﺟﯽﺷﺎن ﺟﻠﻮ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﺎن را
ﺑﻪ ﺟﻠﮕﻪ وﺳﯿﻊ ﻗﺮارﮔﺎهﺷﺎن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ .و ھﺮﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﺠﻮم ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻼدرﻧﮓ
از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا روﻣﯽھﺎ آﻧﺎن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده و ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ دو ﺳﭙﺎه دو ﻣﺎه ﺗﻤﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ رودرروی ھﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
ﺧﻼل اﯾﻦ دو ﻣﺎه ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﺸﻮد ،ﻟﺬا ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال را ﺑﺮای او ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮده و از او اﺳﺘﻤﺪاد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ
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ﻣﺎهھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﭙﺎه ﻏﻤﮕﯿﻦ و دﻟﺸﮑﺴﺘﻪ ﮔﺸﺘﻪ
اﯾﻤﺎنﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺳﺴﺖ ﺷﺪه و ﻗﺪرتﺷﺎن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﺶ در ﯾﺮﻣﻮک دﻟﺘﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮد:

اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ اﻣﺮای ﺷﺎم دﻟﺘﻨﮓ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و رﻓﻘﺎﯾﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺧﯿﺎل ﻧﻤﯽﮐﺮد ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن
ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪه ﮐﻢ ﺑﺮ اھﻞ ﻣﮑﻪ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﻧﺪازه در ﺑﺮاﺑﺮ روم ﺗﺤﻤﻞ
ﺑﻪ ﺧﺮج داده ﻧﻪ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﻧﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ و
ﺑﺎ ﻋﻤﺮ و ﻋﻠﯽ و دﯾﮕﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن رأی ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد و در ﺣﯿﺜﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮد ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺷﻨﯽ ﺑﺮ او آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﺎ ﮐﺜﺮت ﻋﺪد ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﮫﺎرت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و ﻧﯿﺮوی اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺮوز ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻤﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم در ﺷﺎم ﮐﻢ و ﮐﺴﺮی ﻧﺪارد ،زﯾﺮا در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
اﺳﻼم از ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﮑﻪ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮده و ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﭙﺎه
اھﻞ رده ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﻧﺎﭼﺎر ﻋﯿﺐ ﮐﺎر در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﯽﺑﺎﮐﯽ دارد ﮐﻪ رﻓﻖ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ و از ﻣﺮگ ﻧﮫﺮاﺳﺪ .اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻗﺪرﺗﺶ ﻣﺮد رﻗﯿﻖ اﻟﻘﻠﺒﯽ اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻋﺎصس ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺒﻮﻏﺶ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺎط اﺳﺖ و اھﻞ اﻗﺪام ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﮑﺮﻣﻪ
ﺻﺎﺣﺐ اﻗﺪام و ﻓﻌﺎل اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺤﺘﺎج دﻗﺖ در ﺳﻨﺠﺶ اﻣﻮر اﺳﺖ .و دﯾﮕﺮ اﻣﺮا در
ﺟﻨﮓھﺎی ﺑﺰرگ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ اﻣﺮا ﺑﺮﺗﺮی ﯾﮑﯽ از ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮ
دﯾﮕﺮان ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﻮق و ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﺣﺪت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺿﻮح ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا
وﺳﻮﺳﻪھﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ را وﺳﯿﻠﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ از دل روﻣﯿﺎن ﻣﯽزداﯾﻢ«.
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪس از ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺷﺎم ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد:

ھﯿﭽﮑﺪام از ﺣﺎﺿﺮان ﺑﻪ رأی ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻋﺘﺮاض ﻧﮑﺮد ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﺎم ﭼﻨﺎن در ﻣﻀﯿﻘﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﮕﺎن از ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺎت آن ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﺧﺎﻟﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﻗﯿﻖ و ﺧﻄﺮﻧﺎک از ﻋﻈﻤﺖ و
ﮐﺒﺮﯾﺎی او ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزیھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯿﺶ در ﺟﻨﮓھﺎی رده و رﺳﯿﺪﻧﺶ ﺑﻪ ذروھﻒ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ :ﻓﺘﺢ ﺷﺎم
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ﻓﺘﺢ و ﭘﯿﺮوزی در ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق ﺑﮑﺎھﻨﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ در ﺣﯿﺮه ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در آن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮو ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﯾﺮﻣﻮک ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮی ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه و
ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﮓ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺒﺎدا ﮐﺎری را ﮐﻪ ﮐﺮدی ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯽ ،ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ را در ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﻀﯿﻘﻪ ﺑﯿﻨﺪازد و ھﯿﭽﮑﺲ
ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ را از ﺗﻨﮕﯽ و ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮھﺎﻧﺪ .ﻧﯿﺖ و اﻗﺪام ﺗﻮ
ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺮ ﺗﻮ آﺳﺎن ﻣﯽﺳﺎزد .ﮐﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﻤﺎم ﮐﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎر ﺗﻮ را ﺗﻤﺎم
ﮐﻨﺪ .ﻋﺠﺐ و ﺗﮑﺒﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻣﺪه ورﻧﻪ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽﺷﻮی و زﯾﺎن ﺧﻮاھﯽ دﯾﺪ .ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﯽ ،ﻣﻨﺖ ﻧﮫﺎدن ﺧﺎص ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و اوﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺎداش«.
دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺧﺎﻟﺪس از اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن:

اﯾﻦ ﺧﻄﺎب اﺑﻮﺑﮑﺮس در روح ﺧﺎﻟﺪ ﭼﻪ اﺛﺮی ﮔﺬاﺷﺖ! او اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻋﺮاق ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺗﺎ ﻣﺪاﺋﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻓﺮس را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﮐﺴﺮی و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎﻧﺶ ﺟﻠﻮس ﮐﻨﺪ و
ھﯿﭻ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻪ دل او راه ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ .ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻓﺮس را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻓﺘﺢ ﻣﺪاﺋﻦ ﺑﺮای او اﻓﺘﺨﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن اﻓﺘﺨﺎری ﺗﺼﻮر
ً
ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﯾﻤﺎﻣﻪ و ﺣﯿﺮه و ھﺮﻣﺰ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻓﺎرس ﮐﻼ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﺼﺮ روم و
ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺪان ﻧﻈﺮ دوﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺴﺮی و ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻠﮏ او ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ! در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ از ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻏﻤﮕﯿﻦ و دﻟﺘﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻋﻤﺮ ﺧﻄﺎب را ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﺮی ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ
ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮک ﭘﺴﺮ ام ﺳﺨﻠﻪ )ﺑﺮه( ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﺧﻄﺎب اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﺣﺴﺎدت ﺑﻪ ﺧﺮج داده اﺳﺖ«.
ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺟﺎی او را در ﻋﺮاق ﺑﮕﯿﺮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻇﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﺎﻟﺪ ﺧﻄﻮر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻄﺎ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻪ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﺮض ﻣﻮﺗﺶ
رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﺷﺎم
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدم ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب را رواﻧﻪ ﻋﺮاق ﻣﯽﮐﺮدم و دﺳﺖ ھﺮدو را در راه ﺧﺪا
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ« .اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﺧﻄﻮر ﮐﻨﺪ و در
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﺶ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد ،از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ در ﻧﺎﻣﻪاش ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻣﺒﺎدا ﮐﺎری را ﮐﻪ
ﮐﺮدهای ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯽ« .و ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻮﺑﮑﺮ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزه او ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ او را آ ﮔﺎه ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ واﺟﺒﺎت او اﺟﺮای اﻣﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ اﺳﺖ و

٢٩٠

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف رﺿﺎی او ﺑﺎﺷﺪ .ﻇﻦ ﻗﻮی ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻠﯿﻔﻪ از دﻟﮕﯿﺮﺷﺪن ﺧﺎﻟﺪ از ﺗﺮک ﻋﺮاق ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪاش را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت
درآورد و در آن از ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد و او را از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و زﯾﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺒﺮ و ﻋﺠﺐ و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد در او ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺖ
»ﻣﻨﺖﻧﮫﺎدن ﺑﺮای ﺧﺪای ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ھﻤﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺎداش اﺳﺖ«.
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻬﻢ را در ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻟﺪ دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ ﮐﺮد؟

اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﻤﺎﻧﯽ را از ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد ،ﻟﺬا دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﻣﺜﻨﯽ را
ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد در ﻋﺮاق ﺑﮕﻤﺎرد و ﻧﺼﻒ ﺳﭙﺎه ﻋﺮاق را ﺑﺮای او ﺑﮕﺬارد و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ
ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ را ھﻤﺮاه ﺧﻮدش ﺑﺒﺮد ،در آﺧﺮ ﻧﺎﻣﻪاش اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :ھﺮﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎم را ﺑﺮ
ﺗﻮ ﻓﺘﺢ ﮐﺮد ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺎزﮔﺮدان و ﺗﻮ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺮ ﺷﻐﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮاھﯽ ﺑﻮد«) .(١
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺮﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮاه ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮی ،او ﻣﺜﻨﯽ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد
ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎم را ﺑﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺘﺢ ﮐﺮد او ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺎزﺧﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ.
ﺧﺎﻟﺪ ﺷﮑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زودی ﺷﺎم را ﺑﺮ او ﻓﺘﺢ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ھﺮﭼﻨﺪ از اوﺿﺎع
و اﺣﻮال ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺧﺒﺎر ﯾﺄسآوری ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻟﮑﻦ او ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﻐﻠﻮبﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ روم ﺑﺮود ﴿إِن
َ ُ ّ ُ ۡ ۡ ُ َ َ ُ َ َ ۡ ُ ْ ََْۡ
��﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل» .[٦٥ :و ھﺮﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ
ي�ن مِن�م عِ�ون � ٰ ِ�ون �غل ِبوا مِائت ِ
ﺻﺎﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﮐﻔﺎر ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ« اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺪاﺳﺖ در ﺑﺎره ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ .ھﯿﭻ
اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﯽ اﯾﻤﺎن ﺧﺎﻟﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ھﯿﭻ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ.
روزی ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ روم را ﺷﮑﺴﺖ دھﺪ آن روز ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .در آن
روز ﻧﻪ اﺑﻦ ﺧﻄﺎب و ﻧﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﺘﻞ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه و ﭘﺲ
از ﺟﻨﮓ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﺨﻮاھﻨﺪ آورد .در آن روز ﮐﺴﯽ ﭼﺸﻢ
ﻃﻤﻊ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻧﺨﻮاھﺪ دوﺧﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﯿﺮه ﺑﺎزﺧﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻓﺘﺢ
ﻣﺪاﯾﻦ و وﯾﺮانﮐﺮدن ﮐﺎخ ﮐﺴﺮی ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ آﻣﺎده ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻧﺒﺮدﮐﻨﺎن
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺮس ﺗﺎ ھﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ.
 -١در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ھﺮﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎم را ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺘﺢ ﮐﺮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد در ﻋﺮاق
ﺑﺎزﮔﺮد«.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ :ﻓﺘﺢ ﺷﺎم
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ﺳﭙﺎه ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮای ﺷﺎم:

ﺧﺎﻟﺪس آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ روم ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﻨﺠﯿﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد،
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا را ﮐﻪ در ﻋﺮاق ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و آﻧﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد
و اﺧﺘﺼﺎص داد و ﺑﺮای ﻣﺜﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻌﺪاد آﻧﺎن اﻓﺮادی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ،ھﺮﮐﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا رﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ﺧﻮاه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﺑﺮای ﻣﺜﻨﯽ ﺑﻦ اﻧﺪازه ﺗﻌﺪاد آﻧﺎن از اھﻞ ﻗﻨﺎﻋﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد ،ﺑﻘﯿﻪ ﺳﭙﺎه را ﻧﯿﺰ دو ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮد .ﭼﻮن ﻣﺜﻨﯽ از اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت او آ ﮔﺎه ﺷﺪ
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻦ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻢ ﻣﺎدام اﻣﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا
ﻧﺸﻮد و ﻧﺼﻒ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﺼﻒ آﻧﺎن در ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮا از آﻧﺎن دور
ﻣﯽﺳﺎزی! ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻧﺪارم ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آﻧﺎن!« ﭼﻮن ﺧﺎﻟﺪ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﺮ او
را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد ﺣﻖ ﺑﻪ او داد ،از او ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد و ﺧﺸﻨﻮدش ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺻﺤﺎﺑﻪ رﺳﻮل دﻻوران ﻣﺠﺮب در اﺧﺘﯿﺎرش ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺧﺎﻟﺪ از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ
ﮐﻪ ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ او ﻋﺮاق دﭼﺎر ﺧﻄﺮی ﺷﻮد ،اﺷﺨﺎص ﺿﻌﯿﻒ و زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺗﺎ
اﮔﺮ ﻓﺮس ﻗﺼﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ او را ﺑﮑﻨﻨﺪ ﻣﺜﻨﯽ ﺑﺪاﻧﺎن ﻣﺸﻐﻮل و از ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﭼﻮن از رﻓﺘﻦ آﻧﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد آﻣﺎده ﺳﻔﺮ ﺷﺎم ﺷﺪ .و ﻣﺜﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
دﺳﺘﻪای از ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﺻﺤﺮا آﻧﺎن را ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﮐﺮد.
ﺧﺎﻟﺪ از ﮐﺪام راه ﻣﯽرود:

ﺧﺎﻟﺪس از ﮐﺪام راه ﻣﯽرود ﺗﺎ روﻣﯽھﺎ وﺳﻮﺳﻪھﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﯿﻦ
او و ﺷﺎم ﺻﺤﺮای ﺑﯽآب و ﻋﻠﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻗﺎﻓﻠﻪای از آن راه ﻧﻤﯽرﻓﺖ و در
ﺑﯿﺎﺑﺎنھﺎی آن راھﻨﻤﺎی ﻣﺎھﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻢ ﻣﯽﺷﺪ! آﯾﺎ از ﺷﻤﺎل ﺑﯿﻦ ﻋﯿﻦﺗﻤﺮ و ﺷﮫﺮھﺎی
ﻣﺤﺎذی آن از ﺑﻼد ﺷﺎم از اﯾﻦ ﺑﺎدﯾﻪ ﺑﮕﺬرد؟ اﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎھﺘﺮﯾﻦ راه ﻣﯿﺎن ﺑﺎدﯾﻪ اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ
ً
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪات ﺷﺎم آﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻼ ھﻮاﺧﻮاه روﻣﻨﺪ و ﻗﯿﺼﺮ ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ
ً
ﺳﭙﺎھﯽ دارد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ او روﺑﺮو ﺷﺪه و راه را ﺑﺮ او ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻼد ﻋﺮب
ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺑﻪ راھﯽ ﺑﺮود ﮐﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و ﻋﮑﺮﻣﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺮاء ﭘﯿﺶ از او رﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ ،ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ دﺷﻤﻦ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﻮل زﻣﺎن را ﻧﯿﺰ
ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎزد؟! ﻓﮑﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺻﺮف اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .ﻓﮑﺮ ﻧﻮاﺑﻎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﻄﻖ

٢٩٢

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﯾﻦ اﻟﮫﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر آﻧﺎن را ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ را ﭼﺎرهای ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ
اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﻠﮫﻢ ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﺶ رﺟﻮع ﻧﮑﻨﯿﻢ و از او ﻧﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻣﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻪ او رﺟﻮع ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ از او ﺳﺆال ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ! آﯾﺎ ﻣﺎ را از او ﻧﭙﺮﺳﯿﻢ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﻣﺎ را از ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی دﯾﮕﺮ ﺳﻮق ﻧﺪاد! او ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﻐﺰھﺎی ﻣﺎ
را ﺟﺎدو ﮐﺮد و دلھﺎ ﻣﺎ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖھﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﺮگ را ﺑﻪ رأی اﻟﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ،ﺳﭙﺲ ﻣﺎ و او از ﻣﯿﺎن ﺧﺮوش دﻻوران درآﻣﺪﯾﻢ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎج ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺘﯿﻢ .از او ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﻢ ،او ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺪون ﺷﮏ ﺧﺪا او را ﻧﺼﺮت ﻣﯽدھﺪ.
داﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﻋﺒﻮر ﺧﺎﻟﺪ از ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎم:

ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺎﻟﺪ از ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎم ﺑﻪ داﺳﺘﺎنھﺎی ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ واﻗﻌﻪ .اﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ رواﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﻋﺘﺪال ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻣﺆرﺧﺎن از ﮐﻨﺎر آن ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ
اﺷﺎرهای ﺑﺪان اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺑﻦ ﺧﻠﺪون آن را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت )و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد( ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ھﯿﭽﮑﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ آن را در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد
ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ و ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ او ﻣﺆرخ ادﯾﺒﯽ اﺳﺖ و ﻋﻼﻗﻪ
زﯾﺎدی ﺑﻪ داﺳﺘﺎن دارد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺎﯾﻊ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی و اﺑﻦ اﺛﯿﺮ و
اﮐﺜﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﮔﺎھﯽ در آن ﭼﯿﺰی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻐﺰ را ﺑﻪ
ﺣﯿﺮت ﻣﯽاﻧﺪازد و ذھﻦ را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻟﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺟﻨﮓ و
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻪ ﺟﮫﺎن در آن ﻋﺼﺮ او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎسھﺎی وارده در ﺑﺎره
دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﺑﺎره اﺧﺘﻼف و اﺿﻄﺮاب رواﯾﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ زﻣﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻋﺬر ﻣﺆرﺧﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﺸﮫﻮر را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ
و ﯾﺎ در آن ﺷﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﺸﻌﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻧﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺮا را از ﻋﯿﻦﺗﻤﺮ ﺑﻪ ﺻﻮب ﺷﻤﺎل ﺷﺎم ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ راه ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ
ﺑﻮد ،ﭼﻪ از ﻗﺒﺎﯾﻞ دوﺳﺘﺪار و ھﻢﭘﯿﻤﺎن روم و ﺳﭙﺎه ﮐﺜﯿﺮ ﻗﯿﺼﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ داﺷﺖ
ﺑﯿﻢ داﺷﺖ .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﺶ از ھﻤﺎن راھﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف دوﻣﺔ اﻟﺠﻨﺪل ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ھﻨﮕﺎم ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻋﯿﺎض ﺑﻦ ﻏﻨﻢ از ﺣﯿﺮه ﺑﺮ آن راه رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .از دوﻣﻪ ﺧﺎﻟﺪ راه وادی
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ﺳﺮﺣﺎن را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺮار رﺳﯿﺪ و ﺑﺮ اھﻞ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﺑﻨﯽ ﮐﻠﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﺮد .اﮔﺮ او ﺑﻪ راه ﺧﻮد در ﻃﺮﯾﻖ وادی اداﻣﻪ ﻣﯽداد در ﻇﺮف ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﺑﺼﺮی
ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و دﯾﮕﺮ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﯾﺮﻣﻮک ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺖ .وﻟﯽ
او ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از وﺻﻮل ﺑﻪ ﺑﺼﺮی ﺑﺎ ﺳﭙﺎه روم ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ
ﺑﺮﺧﻮرد او را از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎزدارد و ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ او را در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﺎزد .ﻟﺬا
ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :راھﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از آن راه از ﭘﺸﺖ ﺟﻤﺎﻋﺎت روم ﺧﺎرج ﺷﻮم
و ﺑﻪ ﯾﺮﻣﻮک ﺑﺮﺳﻢ ﮐﺪام اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه روم ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻤﮏ
ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد« .ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﺟﺰ ﯾﮏ راه ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﮫﻢ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﺒﻮر ﺳﭙﺎه را ﻧﺪارد و ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺮد ﺳﻮاری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺑﮕﺬرد .ﻣﺒﺎدا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
ﺑﺎ ﻋﺒﻮردادن از اﯾﻦ راه ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﯿﻨﺪازی«.
وﻟﯽ ﺧﺎﻟﺪس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ راه ﺑﺮود ،در ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎب ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎد و
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :در راه و ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد دﭼﺎر اﺧﺘﻼف ﻧﺸﻮﯾﺪ و ﯾﻘﯿﻦ ﺧﻮد را ﺳﺴﺖ
ﻧﺴﺎزﯾﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ و اﻋﺎﻧﻪ اﻟﮫﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﺪ و ﭘﺎداش ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎر
ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻟﮫﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ﮐﻪ در آن واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد«.
اﺻﺤﺎب ﺧﺎﻟﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن او را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ھﯿﺠﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﺗﻮ ﻣﺮدی
ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺮ را در وﺟﻮد ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ھﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﮑﻦ ﻣﺨﺘﺎری«.
داﺳﺘﺎن راﻓﻊ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮه اﻟﻄﺎﺋﯽ:

ﺧﺎﻟﺪ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه او را راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،راﻓﻊ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮه ﻃﺎﯾﯽ را
آوردﻧﺪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮ« راﻓﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ اﯾﻦ راه را ﺑﺎ اﺳﺐ و
اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﻃﯽ ﮐﻨﯽ .ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا! ﺳﻮار ﺗﻨﮫﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راه ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻨﺎک اﺳﺖ.
ﻃﯽ اﯾﻦ راه ﭘﻨﺞ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز زﻣﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ و آب در آن ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد« .ﺧﺎﻟﺪ ﻧﮕﺎھﯽ ﺗﻨﺪ
ﺑﻪ او ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ راه ﺑﺮوﯾﻢ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻦ«.
راﻓﻊ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺎﻟﺪ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﺤﺎﺑﺶ ﮔﻔﺖ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ اﻋﺘﻤﺎد آﻧﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او
درک ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﺟﺮای اﻣﺮش ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻦ ﺻﻮرت
آب زﯾﺎد ﺑﺮدارﯾﺪ .ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺘﺮش را ﺑﻪ ﻗﺪری ﺳﯿﺮاب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮشھﺎﯾﺶ راﺳﺖ
ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﮫﺎﻟﮑﯽ در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ ﻣﮕﺮ ﺧﺪا آن را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد«.
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از ﺧﺎﻟﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮاﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺘﺮ ﭼﺎق ﺑﺮای او ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﭼﻮن اﺷﺘﺮان ﻓﺮﺑﻪ
ً
را آوردﻧﺪ ،آﻧﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺸﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺷﺘﺮھﺎ ﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪ ،آنھﺎ را
ً
ﺑﺮ ﻟﺐ آب آورد و ﺳﯿﺮاب ﮐﺮد ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ آﻧﺎن را ﺳﯿﺮاب ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﮐﺎﻣﻼ ﺳﯿﺮاب
ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﻮشھﺎﯾﺸﺎن راﺳﺖ اﯾﺴﺘﺎد و ﻟﺐھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺨﻮار ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﺳﭙﺎه
را راه اﻧﺪاﺧﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ راﻓﻊ در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﻨﺞ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در
وﺣﺸﺖ و ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺻﺤﺮا راه ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن ﭘﺲ از ﺧﺪا ﺑﻪ راھﻨﻤﺎﯾﺸﺎن راﻓﻊ
ﺑﻮد ،ھﺮروز ﻓﺮود ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﺮدان ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و از آﺑﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه آورده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺷﮑﻢ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از آن اﺷﺘﺮان را ﮐﻪ دو ﺑﺎر ﺳﯿﺮاب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺎره
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آب را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﺳﺒﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ آن آب ﻣﯽدادﻧﺪ .ﭼﻮن روز ﭘﻨﺠﻢ
ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﺧﺎﻟﺪ دﻟﯿﻞ را ﺻﺪا زد» :وای ﺑﺮ ﺗﻮ راﻓﻊ! ﭼﯿﺴﺖ ﻧﺰد ﺗﻮ؟«.
راﻓﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺧﯿﺮ اﺳﺖ ...ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﯿﮏ و ﮐﺜﺮت ﻧﻌﻤﺖ رﺳﯿﺪﯾﺪ اﻧﺸﺎء اﻟﻠﻪ ،و ﺷﻤﺎ ﺑﺮ
ﺳﺮ آب رﺳﯿﺪه اﯾﺪ« .راﻓﻊ درد ﭼﺸﻢ داﺷﺖ ،ﺳﺮش را ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭼﭗ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ و
ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم دو ﻧﺸﺎﻧﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﭘﺴﺘﺎناﻧﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ« .وﻗﺘﯽ
ﺑﻪ ﻧﺰد آن دو ﻧﺸﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،آﯾﺎ درﺧﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻋﻮﺳﺞ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
ﮔﻔﺖ :إﻧﺎ ﻟﻠﻪ وإﻧﺎ إﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻼک ﺷﺪﯾﺪ اﻟﮫﯽ ﺑﯽﭘﺪر ﺷﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
ھﻼک ﺷﺪم! ﺑﻪ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺑﺮوﯾﺪ و درﺧﺖ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ« .ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدﻧﺪ و درﺧﺖ را
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮐﻤﯽ از آن ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن را دﯾﺪﻧﺪ
ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﺮآوردﻧﺪ و راﻓﻊ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ.
ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺦ آن را ﺣﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ« .ﺑﯿﺦ و ﺑﻦ آن را ﮐﻨﺪﻧﺪ آب از ﭼﺸﻤﻪ ﺟﻮﺷﯿﺪ .ھﻤﮕﺎن
از آن آب ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺮاب ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻮن از ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،راﻓﻊ ﮔﻔﺖ» :ﻗﺴﻢ
ﺑﻪ ﺧﺪا ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﺮ اﯾﻦ آب وارد ﻧﺸﺪهام ﻣﮕﺮ ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪرم ﺑﻮدم و ﻣﻦ ﺑﭽﻪ ﺑﻮدم«.
ﺧﺎﻟﺪس ﺑﻪ ﺷﺎم ﻣﯽرﺳﺪ و ﺳﭙﺎﻫﺶ را در ﮐﻨﺎر ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﭼﻮن ﺧﺎﻟﺪ و ﺳﭙﺎھﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺟﺎﻧﯽ ﺗﺎزه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺣﺎلﺷﺎن ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ
و ﺗﻤﺎم ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﻓﺘﺢ ﺷﺎم را در آﻧﺠﺎ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ از ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺳﻮی داﺧﻞ
ﺷﺪ و ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﮫﺮاء ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد .ﻣﺮدم ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را دﯾﺪﻧﺪ
وﺣﺸﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ .اھﻞ ﺗﺪﻣﺮ ﻧﯿﺰ
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ﭘﺲ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻤﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﺻﻼح ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﻘﯿﻢ ﯾﺮﻣﻮک ﺑﻮدﻧﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد.
از ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ راه ﺣﻮارﯾﻦ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﻢ رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ از ﻗﻀﺎﻋﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﮐﺮد ،از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف اذرﻋﺎت ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ و در دﺷﺖ راھﻂ ﺑﺮ
ﻏﺴﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد ،ﺳﭙﺲ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻨﺎت ﺑﺼﺮی ﻓﺮود آﻣﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ و ﯾﺰﯾﺪ
ﺑﻦ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ در ﺑﺼﺮی ﻧﻔﻮذ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ
آﻧﺠﺎ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻓﺘﺢ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ھﻤﻪ ﺑﺎھﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ
ﻋﺎصس ﮐﻪ در ﻋﺮﺑﺎت در زﻣﯿﻦ ﮔﻮدی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ
را در ﻧﺰدﯾﮑﯽ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮد و ﺑﺎ آﻣﺪن او ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﯾﺮﻣﻮک ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺎن رواﯾﺖ ﻣﺸﮫﻮر در ﺑﺎره ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺎﻟﺪ از ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺷﺎم ﺑﻮد .و ﺗﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ داﺳﺘﺎنھﺎی ﺗﺨﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ ھﺮﭼﻨﺪ رواﯾﺎت ﻣﺆرﺧﯿﻦ در ﺑﺎره آن زﯾﺎد اﺳﺖ .و
ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ راﻓﻊ از ﻋﺠﯿﺐﺗﺮﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ اﺳﺖ ،ﺳﺮازﯾﺮﺷﺪن او از
ﻋﯿﻦﺗﻤﺮ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻋﯿﺎض ﺑﻦ ﻏﻨﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻣﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﻋﺠﺎﯾﺐ اﺳﺖ .ﺣﺞ
ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺪون آ ﮔﺎھﯽ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺠﺐاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .و ﺟﻨﮓھﺎی ﺧﺎﻟﺪ در ﯾﻤﺎﻣﻪ و
ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق ﺑﻪ دﺳﺖ او اﻋﺠﺐ ﻋﺠﺎﯾﺐ اﺳﺖ .او ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ راه را ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﻮد او را از ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را از آنھﺎ در اﻣﺎن
ﺑﺪارد دور ﺳﺎﺧﺖ و او را زودﺗﺮ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺎﯾﻞ ﺳﺎﺧﺖ ،ﭘﺲ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ
ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ رواﯾﺖ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﯽ و ﺗﻌﺠﺐآور ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺧﺎﻟﺪ اﯾﻦ راه را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ھﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻐﺰھﺎی ﻣﺎ را ﺣﯿﺮان و اذھﺎن ﻣﺎ را ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎر ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ آﻣﺪﻧﺪ:

ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺟﮫﺎﺗﯽ را ﮐﻪ از اﻗﺘﻀﺎی
ﻋﻘﻞ ﺑﻪ دور اﺳﺖ از آن ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺗﻌﺪاد ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد از ﻋﺮاق آورده
ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف ھﺴﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻧﻪ ھﺰار و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﺶ ھﺰار .ﻋﺪه دﯾﮕﺮ آن را
ھﺸﺘﺼﺪ ﯾﺎ ﺷﺸﺼﺪ ﯾﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺻﺎﺣﺒﺎن رواﯾﺖ اول ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﺳﭙﺎه ﻋﺮاق در اﺟﺮای اﻣﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺷﺎم رﻓﺖ و اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ﻗﺮﯾﺐ ھﯿﺠﺪه
ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﭙﺎه از ھﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ
رأی ﺧﻮد ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از آﻣﺪن ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﺷﺎم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮغ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ و
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رھﺒﺮی او ﺑﻮده و ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ رودرروی روم اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻢ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﯿﺰ
ﻻﯾﻨﻘﻄﻊ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻣﻘﺼﻮد از آﻣﺪن ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﮐﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺜﺮت
ﺗﻌﺪاد از ﺳﺮﻋﺖ و ﻓﻮرﯾﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ آﻧﺎن را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ او داﻧﺴﺘﻪ
ﺑﻮد ﻧﮑﺎھﺪ .ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﺣﺪوﺳﻂ اﯾﻦ دو رواﯾﺖ را ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ :ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ
ﺳﭙﺎه ﺧﻮد از ﻋﺮاق ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .وﻟﯽ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاﻗﺮ رﺳﯿﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﺒﻮر از
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮﻓﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﻘﯿﻪ ﺳﭙﺎه راه ﺧﻮد را در وادی ﺳﺮﺣﺎن
اداﻣﻪ داد ﺗﺎ در ﺑﺼﺮی ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ .اﯾﻦ رأی ﻣﺤﺎل ﻧﯿﺴﺖ ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺪان
اﻋﺘﺮاض ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺮس ﺧﺎﻟﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﺎ ﺳﭙﺎه روم روﺑﺮو ﺷﻮد و دﯾﮕﺮی ﺑﺎ آﻧﺎن او را
از ﮐﻤﮏ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎزدارد او را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎم و ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦ ﭘﺮھﯿﺰ از درﮔﯿﺮی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎری ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد و
ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﺧﺎﻟﺪ و ﺑﺎﻫﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﯾﺮﻣﻮک ﻣﯽرﺳﻨﺪ:

ھﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ و راﺋﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎره رﻓﺘﻦ ﺧﺎﻟﺪس و ﺳﭙﺎه ھﻤﺮاھﺶ از ﻋﺮاق درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ او
ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﯾﺮﻣﻮک ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ روم ﻗﯿﺎم ﮐﺮد .آﻣﺪن او ﻣﺼﺎدف
ﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮﻗﻞ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺎھﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ را ﺷﮑﺴﺖ داده
ﺑﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .روﻣﯿﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﺎھﺎن اﻓﺘﺨﺎر و ﻣﺒﺎھﺎت و اﺑﺮاز اﻧﺒﺴﺎط ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺎﻟﺪ اﺑﺮاز ﻣﺴﺮت و اﺣﺴﺎس ﻣﺒﺎھﺎت ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .دو
ﺳﭙﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ھﺮﮐﺪام ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﻨﮓ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ دﺳﺖآﻣﺪن ﻣﻮﻗﻊ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ دﺷﻤﻦ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
ً
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﮫﺎی دﻗﺖ و اھﻤﯿﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .اھﻤﯿﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در اﺧﺘﻼف
ﺗﻌﺪاد ﺳﭙﺎھﯿﺎن دو ﻃﺮف ﻧﺒﻮد ،ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﭼﮫﻞ ھﺰار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
روﻣﯽھﺎ دوﯾﺴﺖ و ﭼﮫﻞ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اھﻤﯿﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در ﺑﺮﺗﺮی ﺗﺠﮫﯿﺰات و
ﺳﺎز و ﺑﺮگ روﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺗﻔﻮق از ﻧﻮع ﺗﻔﻮقھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﯿﻦ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻧﺒﻮد ،روﻣﯽھﺎ
در ﻓﻨﻮن ﺟﻨﮕﯽ از اﻋﺮاب واردﺗﺮ ﻧﺒﻮد ،ﻟﮑﻦ اﯾﻦ ﺗﻔﻮق ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﻔﻮق ﺗﻌﺪاد
ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻗﺪرت روم را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ھﺮﭼﻨﺪ اﺛﺮ اﯾﻦ ﻗﺪرت در ﻃﻮل دو ﻣﺎھﯽ ﮐﻪ از
اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و روﻣﯿﺎن در ﯾﺮﻣﻮک ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﻇﺎھﺮ ﻧﺸﺪ .و ﻋﻠﺖ آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
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ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮ روم ﺗﻔﻮق داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺎه روم ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﺑﻮد از
ً
اﻋﺮاب ﺑﺪوی ﺷﺎم و ﺳﭙﺎھﯿﺎن ھﺮﻗﻞ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﻓﺮس ﺟﻨﮕﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو
دﺳﺘﻪ راﺑﻄﻪای ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ھﻢ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد و ھﺪف واﻻ و اﻋﻼﯾﯽ ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ در راه
ً
وﺻﻮل ﺑﻪ آن ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﺮب ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ
ﺑﺎ روم در راه ﺧﺪا ﺟﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﺮ ﮐﺲ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽرود ﮐﻪ در آن ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻧﻌﻤﺖ داﯾﻢ از ﻣﻐﻔﺮت و ﺧﺸﻨﻮدی اﻟﮫﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﮔﺮدد و ھﺮﮐﺲ ھﻢ ﺷﮫﯿﺪ ﻧﺸﻮد
ﺟﮫﺎد او در ﻧﺰد ﺧﺪا ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮔﺮدد و از ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺟﻨﮕﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﮫﺮهای ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ و
ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﯾﻦ دو
ﻧﯿﺮو ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ :ﻧﯿﺮوی ﻋﺪد ﯾﺎ ﻧﯿﺮوی اﯾﻤﺎن؟! ﻧﯿﺮوی ﻣﺎده ﯾﺎ ﻧﯿﺮوی روح؟! روزھﺎ
ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﺪ و ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ و دو ھﻔﺘﻪ و ﺳﻪ ھﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ھﺮدو ﺳﭙﺎه در ﻣﻮاﺿﻊ
ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ھﯿﭽﮑﺪام ﻓﺮﺻﺖ ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآﻣﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎب آورد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ھﯿﭽﮕﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖھﺎ ﺻﺒﺮ
ﻧﮑﺮده ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﻓﺰوﻧﯽ ﺳﭙﺎھﯿﺎن او را ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮد و در ﺑﺎره ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ؟! ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی در
روح او اﺛﺮ ﮐﺮده و او را در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت از اﻗﺪام ﺑﻪ ھﺠﻮم ﺑﺎزداﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
رواﯾﺎت در آن ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮﻟﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از وﺣﺪت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﺒﻮد ،ﺧﺎﻟﺪ از ﻋﺮاق ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و اﻣﯿﺮ آﻧﺎن.
ﺣﺘﯽ اذان ﻧﻤﺎز در ھﺮ اردوﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ھﺮ اﻣﯿﺮی از اﻣﺮای ﺳﭙﺎه
ً
ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻃﺮح ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد و
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺷﮑﺴﺖ آن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .از اﯾﻦ رو ﺧﺎﻟﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﺮد و ﺑﻪ ھﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻏﯿﺮ از ﻧﻪ ھﺰار ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد از ﻋﺮاق آورده ﺑﻮد ﺳﭙﺎه دﯾﮕﺮی زﯾﺮ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯿﺶ ﻧﺒﻮد و ھﻤﯿﻦ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﺗﻌﺪد رھﺒﺮی ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺣﻤﻠﻪ روم ﺑﺮ آﻧﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آنھﺎ را دﻓﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺗﮫﺎﺟﻤﺎت اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻤﻮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و راه ﺧﺮوج از آن:

ﺧﺎﻟﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮑﻨﺪ؟ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺷﺎم اﺣﻀﺎر
ﮐﺮده ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه را ﺑﻪ او واﮔﺬار ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .و اﮔﺮ از ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او را
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ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎه ﮐﻨﺪ ،در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﮐﻪ در رأس آﻧﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داﺷﺖ
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻟﮑﻦ ﻣﺎﻧﺪن در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ در ﺳﺎﺣﻞ ﯾﺮﻣﻮک ﺑﺮای او ﻋﯿﺐ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻀﻌﯿﻒ روﺣﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد .روﻣﯽھﺎ روز ﺑﺎﻧﺸﺎطﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺻﻔﻮف ﺟﻨﮕﯽ
ﺧﻮد را ﻣﻨﻈﻢﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و اﺧﺒﺎر آﻧﺎن از اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻗﺪام ﻗﺎﻃﻌﯽ
آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ از دوﺳﺘﺎن ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رأی ﺧﻮد آﻧﺎن را راﺿﯽ ﺑﻪ وﺣﺪت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﺎزد؟! وﻟﯽ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ
ھﯿﭽﮑﺪام از آﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺧﻮدش اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارد .و اﮔﺮ او از اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﯾﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﺨﻮاھﺪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ دﯾﮕﺮان ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟! اﺧﺒﺎری
ﭘﯽدرﭘﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و از آﻣﺎدهﺷﺪن روم و ﺷﺠﺎﻋﺖ آﻧﺎن ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺒﺮ
ﻣﯽداد و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﻮد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎھﺎن ﻋﺪه زﯾﺎدی ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﮐﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ
ﻣﺎه در اردوﮔﺎه ﻣﺎﻧﺪه و ﺳﭙﺎھﯿﺎن روم را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺤﺮﯾﺾ و ﺗﺸﺠﯿﻊ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺮاب ﻣﺘﺠﺎوز ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ از
ﺑﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﻣﺮای ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯽدرﭘﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ روﻣﯽھﺎ
ﻓﺮدا ﺑﻪ آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎھﺎن ﻃﻮری آﻧﺎن را ﺻﻒآراﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ھﯿﭽﮑﺲ ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﻧﻈﯿﺮ ﭼﻨﺎن ﺗﻌﺒﯿﻪای را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ
وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎھﻢ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ.
ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺎﻟﺪس در ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺎﻧﺶ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ:

ﺳﺨﻦ را از ھﺮﯾﮏ از اﻣﺮا آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ آراﯾﺶ
ﺳﭙﺎه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا ھﺮ اﻣﯿﺮ در آراﯾﺶ ﺟﻨﮕﯽ ﺻﻔﻮف ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺐ
اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻮد .ﭼﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ اﺑﻦ وﻟﯿﺪ رﺳﯿﺪ ،ﺧﺪا را ﺳﭙﺎس و ﺛﻨﺎ ﮔﻔﺖ و اﻇﮫﺎر
داﺷﺖ» :اﯾﻦ روز از روزھﺎی ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻟﯿﺪن و ﻋﺪول از ﺣﻖ در آن ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ .در راه ﺧﺪا ﺟﮫﺎد ﮐﻨﯿﺪ و در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺧﺪا را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،آﯾﻨﺪه ﻣﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺠﻨﮕﯿﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﻢ و آراﯾﺶ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺷﻤﺎ در
ً
ﺣﺎل ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺪا ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ واﻗﻒ ﺷﻮد ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺣﺎﯾﻞ
ﺷﺪه و ھﺮ ﻋﺪه زﯾﺮ ﯾﮏ ﻋﻠﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﺄﻣﻮر
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ﻧﺸﺪهاﯾﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ رأی و ﻧﻈﺮ آﻣﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ و آن را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد« .ﭘﺲ از
اﺳﺘﻤﺎع اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن از ﺧﺎﻟﺪ ،اﻣﺮا ﻣﺪﺗﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .او راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .دﻟﯿﻞ راﺳﺘﯽ
ﮔﻔﺘﻪ او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن او دو ﻣﺎه و ﺑﻌﺪ از آﻣﺪن او ھﻢ ﯾﮏ ﻣﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ روم
اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﻢ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روم روز ﺑﻪ روز آﻣﺎدهﺗﺮ و
ﻣﺠﮫﺰﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﮔﺮ روﻣﯽھﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻇﻔﺮ ﯾﺎﺑﻨﺪ و آﻧﺎن را
ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻧﻨﺪ ،اﻣﺎرتھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮا وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ
ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﺣﻤﺺ از آﻧﮑﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ اﮔﺮ اﺑﻦ ﻋﺎص آن را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد؟ و اﮔﺮ روم
ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻣﺪﯾﻨﻪ درآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻋﮑﺮﻣﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻔﺘﻀﺤﺎﻧﻪ ﺷﺪ؟! ﺗﻤﺎم
اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ از ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺮا ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺎﻟﺪ ﮔﻮش ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﭘﺲ از
ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :رأی ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟ آن را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻦ«.
ﮔﻔﺖ» :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎھﻢ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی
ً
ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ،اﮔﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﯿﺪ و دارﯾﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻗﻄﻌﺎ ھﻤﺮاه ﺷﻤﺎ
ﻣﯽآﻣﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دارﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن وارد ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻧﯿﺰ از ﮐﻤﮏھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ .درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ
دﻧﯿﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ ،از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ! ھﺮﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﮫﺮی ﻣﺨﺘﺺ ﺷﺪه
ﮐﻪ اﮔﺮ از اﻣﺮای دﯾﮕﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ﭼﯿﺰی از او ﮐﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ھﻢ از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﭼﯿﺰی ﺑﺮ او اﻇﺎﻓﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ را اﻣﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ در ﻧﺰد ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﯿﺰی
از ﺷﻤﺎ ﮐﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ آﻣﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ ،آﯾﻨﺪه ﻣﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ روز دارد،
اﮔﺮ اﻣﺮوز آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﻨﺪقھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ ھﻤﯿﺸﻪ آنھﺎ را ﻋﻘﺐ ﺧﻮاھﯿﻢ راﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎ
را ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪھﻨﺪ ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮوز ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ .ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ اﻣﺎرت را ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻋﺎرﯾﻪ
دھﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ اﻣﺮوز ،دﯾﮕﺮی ﻓﺮدا و آﺧﺮی ﭘﺲﻓﺮدا ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﯿﺮ
ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻣﻦ اﻣﺮوز اﻣﯿﺮ ﺑﺎﺷﻢ«.
ﺧﺎﻟﺪس در روز اول ﺟﻨﮓ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﺳﭙﺎه را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد:

ﺣﺎﺿﺮان ﭼﻮن ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺎﻟﺪ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ در اﺟﺎﺑﺖ ﻗﻮل او ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪادﻧﺪ.
ﭼﺮا در روز اول ﺟﻨﮓ او را اﻣﯿﺮ ﻧﺴﺎزﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻃﻮل ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﯿﺪ ،اﯾﻦ
ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﮓھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﻘﺪر اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
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ﮐﻪ ھﺮﯾﮏ از اﻣﺮا ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻞ ﺳﭙﺎه را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ! اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﺎﻟﺪ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺿﺮﺑﺖ اول را ﺑﺮ ﺳﭙﺎه روم وارد ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﺧﻮد را آﻣﺎده اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺎن
داده ﺑﻮد ،اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﺎدهﺷﺪن ﺳﭙﺎه روم را ﺑﺮ آﻧﺎن ھﻤﻮار ﺳﺎﺧﺖ .و ھﯿﭽﮑﺪام از
آﻧﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺪرت ﺧﺎﻟﺪ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﭼﻪ او دﻻور ﯾﻤﺎﻣﻪ و ﻓﺎﺗﺢ ﻋﺮاق ﺑﻮد .ﺧﺎﻟﺪ در
اﯾﻦ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎھﯽ ﮐﻪ در ﺷﺎم اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ ﺑﻪ اﺳﺮار ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ روم ﭘﯽ ﺑﺮده و ﻃﻮری
ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﻧﺒﻮغ ﻧﻈﺎﻣﯽ او ﺑﻮد ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ روﻣﯽھﺎ و ﭘﯿﺮوزﺷﺪن ﺑﺮ آﻧﺎن را ﻃﺮح ﮐﺮده
ﺑﻮد .ﻟﺬا ﮐﻞ ﺳﭙﺎه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﺘﻪ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ،ھﺮ ﻓﺮﻗﻪ ھﺰار ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ
داﺷﺖ ،ﺑﺮ دﺳﺘﻪھﺎی ﻗﻠﺐ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه را ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮ دﺳﺘﻪھﺎی راﺳﺖ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص و
ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ و ﺑﺮ دﺳﺘﻪھﺎی ﭼﭗ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن و ﺑﺮ ھﺮ دﺳﺘﻪای ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن
ﺷﺠﺎع ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻌﻘﺎع و ﻋﮑﺮﻣﻪ و ﺻﻔﻮان ﺑﻦ اﻣﯿﻪ و اﻣﺜﺎل آﻧﺎن را ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﺻﻒآراﯾﯽ
ﺗﺎزه ﺑﻮد و ﻋﺮب ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻒآراﯾﯽھﺎﯾﯽ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد .ﺧﺎﻟﺪ اﯾﻦ ﺻﻒآراﯾﯽ را
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﺜﯿﺮ و ﺳﺮﮐﺶ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ
رأی اﻟﻌﯿﻦ ﺑﯿﺶﺗﺮ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪھﺎی ﺷﻤﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
ﺧﺎﻟﺪ از اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﻗﻮل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ و او ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
دﺳﺘﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽرﻓﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ از ﺧﺪا! ﺷﻤﺎ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻋﺮب و اﻧﺼﺎر
اﺳﻼم ھﺴﺘﯿﺪ ،آﻧﺎن ﺣﺎﻣﯿﺎن روم و اﻧﺼﺎر ﺷﺮﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاﯾﺎ! اﻣﺮوز روزی از روزھﺎی ﺗﻮ اﺳﺖ!
ﻧﺼﺮت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﻧﺎزل ﮐﻦ!«
ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻓﺰوﻧﯽ و ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد:

ﺧﺎﻟﺪ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻘﺪر ﻋﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻢ و ﻋﺪه روﻣﯿﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ!«
ﭼﻮن ﺧﺎﻟﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﻓﺮﯾﺎد زد» :ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻘﺪر روﻣﯽھﺎ ﮐﻢ و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﯾﺎدﻧﺪ! ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺑﺎ ﻓﯿﺮوزی ﻓﺰوﻧﯽ و ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻧﺪارد .ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا! دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﺳﺐ اﺷﻘﺮ )ﺳﺮخ و زرد( ﻣﻦ ﻧﻌﻞ
ﻣﯽداﺷﺖ و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد آﻧﺎن ﻧﯿﺰ دوﭼﻨﺪان ﻣﯽﺷﺪ« .اﺷﻘﺮ اﺳﺐ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم
ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺪون ﻧﻌﻞ ﺑﻮد .ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺎﻟﺪ در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ھﺮ
دﺳﺘﻪای آن را ﺑﺮای دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد .روﺣﯿﻪ ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد از ﻏﯿﺮت و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ
ﻣﻠﺘﮫﺐ ﺷﺪ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت در دلھﺎ ﺑﯿﺪار ﺷﺪ .ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ھﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ:
ً
»ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﮐﺜﺮت و ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و ﺷﮑﺴﺖ ﻗﻠﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ« .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ
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ﺟﻨﮓھﺎی او را ﺑﻪ ﯾﺎد آوردﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶﺗﺮ از آن ﺟﻨﮓھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا را .ﭼﮕﻮﻧﻪ آن
ﻏﺰوات را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﯿﺎورﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ھﺰار ﻧﻔﺮ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮد،
ﺻﺪ ﻧﻔﺮ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن وﺟﻮد
داﺷﺖ! و آﯾﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ھﻤﺎن ﻣﺮدی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻓﺎرس را ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ را
درھﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻓﺮس ﺑﻪ ﺳﭙﺎه او در ﻋﺮاق درﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﭙﺎه
روم ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﯾﺮﻣﻮک از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد! در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺼﺮت و ﭘﯿﺮوزی
ً
ﺣﺘﻤﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن در ﻗﻠﻮب ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﺎم ﻓﺮود آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوی روﺣﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ دلﺷﺎن راه
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ اراده ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ روز روز ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﺤﺎرﺑﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﯿﺰ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺰم ﺟﺰم ﮐﻨﺪ ھﯿﭻ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ او را از
ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .ﺳﭙﺲ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ روم در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﺒﺮد ﻗﺎﻃﻊ آﻣﺎده ﺷﺪه
ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از آن ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺧﺎﻟﺪ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
روزی اﺳﺖ از روزھﺎی ﺧﺪا ،ﻃﻠﺐ ﺷﮫﺎدت در آن دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ روز
درھﺎی ﺑﮫﺸﺖ ﺑﺎزﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺷﺘﯿﺎق ﻣﺮدان دارﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎوﯾﺪ ﻋﻄﺎ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺻﻒھﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﯾﻦ رﺟﺰﺧﻮاھﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺳﭙﺎھﯿﺎن را ﺗﮫﯿﯿﺞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،آن دﯾﮕﺮ ﺑﺪﯾﮫﻪﺳﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻮﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﯽآورد و
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ھﺠﻮﻣﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ ﻧﺎﻓﻊ و ﻋﺰم ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﭘﯿﺮوزی و
ﯾﺎ ﺷﮫﺎدت ﻧﺎﯾﻞ آﯾﻨﺪ .اﺧﺒﺎر آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ روم رﺳﯿﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر
ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺳﭙﺎه روم ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺻﻞ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﺮاب ﺑﺪوی اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺟﺎﺳﻮس ﺑﯿﻦ ھﺮدو ﺳﭙﺎه ﺧﺒﺮﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺟﻨﮓ ﯾﺮﻣﻮک:

ﺧﺎﻟﺪس از اﯾﻦ اﻋﺮاب ﺑﺪوی اﺳﺮار ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ روم را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ از
ھﺮاس و وﺣﺸﺖ ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﺮای روم ﺑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﺎﻟﺪ از ﻋﺮاق ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده
آ ﮔﺎه ﺷﺪ .ﭼﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ اﻣﺮای روم از آﻣﺪن ﺧﺎﻟﺪ وﺣﺸﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﭼﺮﭼﻪ
ﻋﺮب ﯾﺎ روﻣﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻗﺎﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺷﺎم ،زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و از اﺣﻮال
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن او اﺧﺒﺎر ﭘﯿﺮوزیھﺎی
ً
ﺧﺎﻟﺪ را ﺑﺮای او ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﻗﻠﺒﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺧﺎﻟﺪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ او را ﻧﺴﺒﺖ
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ﺑﻪ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎھﺎن ﺑﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن روم ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﭼﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﺶ در ﻃﻠﯿﻌﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن روم ﺑﻮد ،ﺧﺎﻟﺪ او را
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد و راه را ﺑﻪ روی او و ﺳﭙﺎھﺶ ﺑﺎز ﮐﺮد .ﻓﯿﻠﻖ ﺧﯿﺎل ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮﭼﻪ اﺣﺘﯿﺎج
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دارد ،ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و آﻧﺎن را از ﻣﻮاﺿﻊﺷﺎن دور ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﺮگ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ:

ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ اﺑﻮ ﺟﮫﻞ در رأس دﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﻮ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺑﻮد .ﺗﺴﻠﯿﻢﺷﺪن
ﭼﺮﭼﻪ و ﺳﭙﺎھﺶ را دﯾﺪ ،ﺧﺮﺳﻨﺪ و راﺣﺖ ﺷﺪ.
وﻟﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ھﺠﻮم ﻓﯿﻠﻖ روﻣﯽ و ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﻣﻘﺎﺑﻞ آنھﺎ دﯾﺪ
ﺧﻮن در ﻋﺮوﻗﺶ ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪ در روی روﻣﯿﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ» :ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا در
ھﺮ ﻣﮑﺎن ﺟﮫﺎد ﮐﺮدهام اﻣﺮوز از ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻓﺮار ﺑﮑﻨﻢ!«
ﺳﭙﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ﮔﻔﺖ» :ﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﺮگ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟!« ﺿﺮار اﺑﻦ
ازور و ﺣﺎرث ﺑﻦ ھﺸﺎم ﺑﺎ ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﺳﻮاران ورزﯾﺪه ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ
آﻧﺎن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﮑﺮﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﭼﮫﺎرﺻﺪﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮگ
ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﺺ واﺣﺪی ﺑﺮ ﻓﯿﻠﻖ روﻣﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ھﻤﻪ در راه ﺧﺪا
ً
ﺧﻮاھﺎن ﻣﺮگ و ﺷﮫﺎدت ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺟﻤﺎل ﺑﺰرﮔﻮار ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺠﻠﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻧﻮر ﺧﻮد
راه ﺷﮫﺎدت و ﺑﮫﺸﺖ را ﺑﺮ آﻧﺎن روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ و ھﺠﻮم روم را ﻣﻀﻄﺮب
ﺳﺎﺧﺖ .و ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺮﭼﻪ و ﺳﭙﺎھﺶ در ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ روم ﭘﺲ از ﺗﺴﻠﯿﻢﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب آﻧﺎن اﻓﺰود ،اﯾﻦ اﻟﺤﺎق ﭼﺮﭼﻪ در دلھﺎی آﻧﺎن اﯾﻦ ﯾﻘﯿﻦ را اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻤﻮﻃﻨﺎنﺷﺎن ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺧﺎﻟﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ
ﻓﯿﻠﻖ روﻣﯽ روی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﭙﺎه دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺸﺮوی داد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن دﯾﺪ روﻣﯽھﺎ
ﺑﺮ او ھﺠﻮم آوردﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺪت از ھﺠﻮم او دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزﺷﺪن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدرا از ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ،
اﯾﻤﺎنﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﻮت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ھﺠﻮم آﻧﺎن ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪ ،اﺑﻦ
وﻟﯿﺪ در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻣﯽﺗﺎﺧﺖ و ﺟﺎنﺷﺎن را ﻣﯽرﺑﻮد.
دﻻوریھﺎ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺮدان در ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎدرش ھﻨﺪ را در ﻏﺰوه
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اﺣﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد.
ﻓﺪاﮐﺎری روم در ﺟﻨﮓ:

ﺳﭙﺎھﯿﺎن روم ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و از ﻣﺮگ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﺗﺎﺧﺘﻨﺪ ھﺮﮐﺲ را
از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖﺷﺎن ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ در ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش
ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل روز اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻋﮑﺮﻣﻪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﺮ ﻣﺮگ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ھﯿﭽﮑﺪام
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻣﻮرﭼﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﭼﻪ آﻧﺎن روح ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪا ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﻮر ﺟﻨﮓ را از اول ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﮔﺮم ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ .ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب
ﮐﺮد ﻗﻮای روم رو ﺑﻪ ﺳﺴﺘﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و آﺛﺎر ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮ روی ﺳﻮارانﺷﺎن ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ،
ﺧﺎﻟﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن راه ﻓﺮار ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﮔﻮدال ﻋﻤﯿﻘﯽ اﺳﺖ و در
ﺟﻠﻮﺷﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و راھﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ ﻧﺪارﻧﺪ.
روﻣﯽﻫﺎ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎنﺷﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:

ﭼﻮن ﺧﺎﻟﺪس ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻓﺮار آﻧﺎن ﺿﻌﻒ ﯾﺎرانﺷﺎن را زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮداﻧﺶ
دﺳﺘﻮر داد راه را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از آن راه ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن راه ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺳﻮاران روم ﭼﻮن
دﯾﺪﻧﺪ راه ﻧﺠﺎت ﺑﺮای آن ﻣﮫﯿﺎ ﺷﺪ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺷﮫﺮھﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ ﺳﻮاران و ﭘﯿﺎدﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ ﭘﯿﺎدﮔﺎن روم ﺗﺎﺧﺖ و در داﺧﻞ ﺧﻨﺪقھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ آﻧﺎن
ھﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﺧﻨﺪق واﻗﻮﺻﻪ ﺑﻮد در آن اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﮔﻮﯾﯽ
آﻧﺎن دﯾﻮاری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﺳﺎس ﻓﺮو رﯾﺨﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺸﺎر را ﺑﺮ آﻧﺎن زﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ
روﻣﯽھﺎ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ در آن ﺧﻨﺪق ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﺮ روی ھﻢ ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :در اﯾﻦ روز از آﻧﺎن ﺻﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪای ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ .ﺗﺬارق ﺑﺮادر ھﺮﻗﻞ در اﯾﻦ روز ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ،
ﻋﺪه زﯾﺎدی از اﻣﺮای ﺑﺰرگ روم در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻓﯿﻘﺎر و ﻋﺪهای از اﺷﺮاف روم
ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻟﮑﻦ ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دوﺳﺘﺎنﺷﺎن آﻣﺪ
ﮐﻼهھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺮ ﻓﺮود آوردﻧﺪ و در ھﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺮگ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺠﺎت آﻧﺎن از ﻧﻨﮓ و ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺑﺎھﺎن ﻓﺮار ﮐﺮد و
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ دوﺑﺎره در ﺟﻨﮓھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ او در آن ﺟﻨﮓھﺎ ﺑﮫﺘﺮ از ﻧﺼﯿﺐ او در
ﺟﻨﮓ ﯾﺮﻣﻮک ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﺧﺎﻟﺪس در رواق ﺗﺬارق:

ﺷﮑﺴﺖ روم ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وارد اردوﮔﺎه آﻧﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ در رواق ﺗﺬارق
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﺮﭼﻪ در اردوﮔﺎه روﻣﯿﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ھﺮ ﺳﻮار ھﺰار
و ﭘﻨﺞ درھﻢ رﺳﯿﺪ .از ھﻤﺎن رواﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﻗﯿﺼﺮ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ روم و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رو در روی ھﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ در آن اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﭼﺸﻢ
اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ روﻣﯿﺎن از آن ﻓﺮار ﮐﺮده و ﭼﻨﺎن از آﻧﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از آن ﺣﺘﯽ
ﺻﺪای ﺧﻔﯿﻔﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺳﺮش را ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ از
ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﺧﺪاﯾﯽ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﮐﻨﺪ.
رﻓﺘﻦ ﻫﺮﻗﻞ از ﺣﻤﺺ:

واﻗﻌﻪ ﯾﺮﻣﻮک ﺳﭙﺮی ﺷﺪ ﺑﺎ ھﻤﻪ اﻣﯿﺪی ﮐﻪ روم ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری ﺷﺎم داﺷﺖ .ھﺮﻗﻞ
ً
ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﭙﺎھﺶ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﻮد در ﺣﻤﺺ رﻓﺖ و آﻧﺠﺎ را
در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺎﯾﻞ ﻗﺮار داد و اﻣﯿﺮی ﺑﺮ آن ﮔﻤﺎﺷﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ
اﻣﯿﺮی ﺑﺮ دﻣﺸﻖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻮن از ﮐﺎر ﯾﺮﻣﻮک ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻦ اردن رﻓﺘﻨﺪ و آﻧﺠﺎ را از ﺳﺮﮐﺸﺎن روم ﭘﺎک ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ در دﻣﺸﻖ ﺑﺎ
روﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ آﻧﺎن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺤﺎﺻﺮه دﻣﺸﻖ و ﻏﻠﺒﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ آﻧﺠﺎ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺣﻮادث ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻞﺷﺪن ﻓﺘﺢ ﺷﺎم ﺑﻪ
رواﯾﺖ ﻃﺒﺮی و ھﻤﻔﮑﺮان او در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮس روی داده اﺳﺖ.
وﻓﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮس و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻋﻤﺮ س:

ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺧﺒﺎر ﯾﺮﻣﻮک را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮد ،ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
رواﯾﺘﺶ ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .آن ﺧﺒﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﯿﻪ ﺑﻦ زﻧﯿﻢ ﭘﺲ از
ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﯾﺪ از ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ ،ﺳﻮاران او را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
او ﭼﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺧﺒﺮﺷﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻤﮏھﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن در راه اﺳﺖ ،او را ﻧﺰد ﺧﺎﻟﺪ آوردﻧﺪ
ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ وﻓﺎت ﮐﺮده ،ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ او داد و ﺧﺎﻟﺪ آن را ﮔﺮﻓﺖ و از ﺗﺮس
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا ﺧﺒﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد آن را در ﺗﯿﺮدان ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎوی ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس و دﺳﺘﻮر ﻋﺰل ﺧﺎﻟﺪ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه و اﻧﺘﺼﺎب اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺟﺮاحس ﺑﻪ
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ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﺧﺎﻟﺪ وﻇﯿﻔﻪاش را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺟﺎی او را اﺷﻐﺎل ﮐﺮد.
ﻋﻤﺮس ﺧﺎﻟﺪس را از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﭙﺎه ﻋﺰل ﻣﯽﮐﻨﺪ:

اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﯿﺪه ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .در ﻋﺰل ﺧﺎﻟﺪ اﺧﺘﻼف ﻧﯿﺴﺖ،
اﯾﻦ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺧﺘﻼف در ﺗﺼﻮﯾﺮ آن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺆرﺧﺎن آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﺪهای ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻋﺰل ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮدش ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪ ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪهس آن را ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ ﺗﻤﺎمﺷﺪن ﺟﻨﮓ آن را ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮد و
ﺧﺎﻟﺪ را از آن ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺴﺎﺧﺖ ﺗﺎ دﻣﺸﻖ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ .دﯾﮕﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه آن را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﯿﺎورد ﺗﺎ دﻣﺸﻖ ﻓﺘﺢ ﺷﺪ ،ﭼﻮن دﻣﺸﻖ ﻓﺘﺢ ﺷﺪ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎرت
ﺧﻮد و ﻋﺰل ﺧﺎﻟﺪ را آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ.
ﻋﺰل ﺧﺎﻟﺪ از ﻃﺮف اﺑﻦ ﺧﻄﺎبس از اﻣﺎرت ﺳﭙﺎه در ﺷﺎم ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻃﺒﺮی و
ھﻢﻧﻈﺮان او رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ دھﺸﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﺷﺎم ﻧﺒﻮد و ﻓﻘﻂ
اﻣﺎرت ﻗﺸﻮﻧﯽ را داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد از ﻋﺮاق آورده ﺑﻮد ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻃﺒﻖ اﯾﻦ رواﯾﺖ
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص و ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن و ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ھﺮﮐﺪام ﻓﻘﻂ اﻣﯿﺮ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد
ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻟﺪ در روز ﺟﻨﮓ ﯾﺮﻣﻮک ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻞ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه
داﺷﺖ ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ او و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ .اﮔﺮ در روز اول ﭘﯿﺮوز
ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ روز دوم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻣﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﺷﺪ و ھﮑﺬا در روزھﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان واﮔﺬار ﻣﯽﺷﺪ و ﺣﯿﺮﺗﯽ ﮐﻪ از ﻋﺰل ﺧﺎﻟﺪ
ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻦ ﺧﻄﺎب دارﯾﻢ ﻣﺎ را وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رواﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از رواﯾﺎت ﻃﺒﺮی و
ھﻢﻓﮑﺮاﻧﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﯿﺮت و ﺗﻌﺠﺐ ﻣﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
رواﯾﺖ ﻣﺮدم در ﺑﺎره ﻓﺘﺢ ﺷﺎم:

ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ازدی و واﻗﺪی و ﺑﻼذری در ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﻓﺘﺢ ﺷﺎم ﺑﺎ ﻃﺒﺮی
اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :ﻓﺘﺢ
اﺟﻨﺎدﯾﻦ و دﻣﺸﻖ و ﻏﯿﺮ آن دو ﻗﺒﻞ از ﻓﺘﺢ ﯾﺮﻣﻮک ﺑﻮده و ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :ﮐﻪ ﻓﺘﺢ
ﯾﺮﻣﻮک آﺧﺮﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻮده ،اﯾﻦ رواﯾﺎت را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺣﺪ اﯾﺠﺎز ﺗﺠﺎوز
ﻧﮑﻨﺪ ﺗﺎ ھﺮﭼﻪ را ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ وﻗﺎﯾﻊ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق اﺳﺖ ﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻃﺒﺮی اﺧﺘﻼف دارد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ رواﯾﺎت ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺲ از
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

آﻧﮑﻪ ﺟﻨﮓھﺎی رده ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﺷﺎم ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﺳﺮﺣﺪات ﺷﺎم اﺣﺪی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺒﻮد .ﺳﭙﺲ ﯾﮏ روز ﺻﺒﺢ اﺻﺤﺎب ﺻﺎﺣﺐ رأی را ﺑﻪ
ﻧﺰد ﺧﻮد در ﻣﺪﯾﻨﻪ دﻋﻮت ﮐﺮد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ رأی او ﺑﺮ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻣﯿﺎن
ﻧﮫﺎد .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺎوراﻧﺶ رأی او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ او اﻃﻤﯿﻨﺎن دادﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺳﺎﺑﻖ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻧﺰد اھﻞ ﯾﻤﻦ و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و از آﻧﺎن ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ روم در ﺷﺎم ﻃﻠﺐ ﺳﭙﺎه ﮐﺮد و ﺗﺎ آﻣﺪن ﺳﭙﺎه آﻧﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن دﯾﮕﺮی از اھﻞ
ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻣﮑﻪ و ﻃﺎﺋﻒ و ﻧﻘﺎط ﻣﺠﺎور ﺗﺮﺗﯿﺐ داد .از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭼﮫﺎر ﺗﯿﭗ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و
ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح و ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ و ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻨﻪ ش را ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ آنھﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد.
و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ اﻣﺮا ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و
ﯾﺎ ﺷﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻞ از آن اﻣﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ در ﻣﻨﻄﻘﻪ او واﻗﻊ ﺷﻮد .ﺑﻪ
رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮس اﺑﻮﻋﺒﯿﺪهس را ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺗﻤﺎم ﺳﭙﺎه ﮐﺮد و ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن را
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﻧﻤﻮد)  .(١ﺗﺠﮫﯿﺰ اﯾﻦ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ذواﻟﮑﻼع
ﺣﻤﯿﺮی و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺮای ﯾﻤﻦ در رأس ﻗﺒﺎﯾﻞﺷﺎن از ﻣﺬﺣﺞ و ﻃﯽ و اﺳﺪ و دﯾﮕﺮان رﺳﯿﺪﻧﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن و ﺳﭙﺎھﺶ ﮐﻪ ﻋﺎزم ﺷﺎم ﺑﻮد ﺗﻮدﯾﻊ ﮐﺮد و زﻣﻌﻪ ﺑﻦ
ً
اﺳﻮد را ھﻤﺮاه او ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺳﻔﺎرشھﺎﯾﯽ ﺑﻪ او ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺟﺎی دادن ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ دﭼﺎر ﺗﻨﮕﯽ ﺟﺎی ﺷﺪ:

ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ﺗﻤﺎم ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ اﺳﮑﺎن
آﻧﺎن را ﻧﺪاﺷﺖ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺛﻨﯿﺔ اﻟﻮداع )ﺗﭙﻪ ﺗﻮدﯾﻊ( رﻓﺖ و از آﻧﺠﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن را رواﻧﻪ ﺷﺎم
ﮐﺮد .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎص ﺑﻪ ﺳﭙﺎه اﺑﻮﻋﺒﯿﺪهس ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ و او را ﺑﺮ ﻋﻤﻮزاده ﺧﻮد
ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ،زﯾﺮا اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه در اﺳﻼم ﺑﺮ او ﺳﺒﻘﺖ داﺷﺖ و رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺑﻪ او ﻟﻘﺐ اﻣﯿﻦ اﻣﺖ داده ﺑﻮد .ﺳﭙﺎه ﯾﻤﻦ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن و
ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﻀﺎی ﺻﺤﺮا را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

 -١در رواﯾﺖ ﺑﻼذری آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪهس را ﺑﻪ اﻣﺎرت ﺗﯿﭗ ﺷﺎم
ﻣﻨﺼﻮب ﮐﻨﺪ از ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮد و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﯿﺪ او
را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻞ ﺳﭙﺎه ﺷﺎم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ :ﻓﺘﺢ ﺷﺎم
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ً
ﺑﻌﺪا ﺳﭙﺎه دﯾﮕﺮی از ﯾﻤﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﻋﺮب ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ و ﺧﻠﯿﻔﻪ آﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ً
ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ھﺮ اﻣﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﺣﺮﮐﺖ آﻧﺎن ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﻼد روم ﻣﯽرﺳﯿﺪ،
ھﺮﻗﻞ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮد .ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﮫﺮھﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﯾﻦ ﭘﺎﺑﺮھﻨﻪھﺎی
ﻟﺨﺖ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﮫﺮھﺎی آﻧﺎن ﺧﺮوج ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺤﺮﯾﺾ ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ
از ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﯽروم ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﻮاران و ﻣﺮداﻧﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﻣﺮاﯾﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﺮدهام ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻮش ﺑﺪھﯿﺪ و از آﻧﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ!«.
ﺳﭙﺲ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی دﻣﺸﻖ و ﺣﻤﺺ و اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ رﻓﺖ و در ھﺮﺟﺎ ﻣﺮدم را
ﺗﺤﺮﯾﺾ ﻣﯽﮐﺮد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ اھﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻔﺖ .در اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ
اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ آﻣﺎده ﺷﻮد .اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه از وادی اﻟﻘﺮی و ﺣﺠﺮ ﻋﺒﻮر
ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم رﺳﯿﺪ .ﭼﻮن داﺧﻞ ﻣﺂب ﺷﺪ ﺳﭙﺎھﯽ از روم ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ او ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﺎن را ﻣﺘﻔﺮق ﺳﺎﺧﺖ .ﭼﻮن اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﺟﺎﺑﯿﻪ رﺳﯿﺪ اﺧﺒﺎر ھﺮﻗﻞ ﺑﻪ او
واﺻﻞ ﺷﺪ و ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ،روم ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﭙﺎھﯽ ﻣﺠﮫﺰ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎل از ﻟﺤﺎظ ﻋﺪه و ﻋﺪت و ﻧﻈﯿﺮ آن دﯾﺪه ﻧﺸﺪه.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻧﻮﺷﺖ و از او ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﺮد و ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﺳﺖ.
و ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﻮﺷﺖ و ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ھﺮﻗﻞ ﺑﻪ
اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺰﯾﺪ ﺧﺸﻨﻮد ﺷﺪ و در ﺟﻮاب او را ﺗﺸﺠﯿﻊ
ﮐﺮد .وﻟﯽ ﺟﻮاﺑﺶ ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﻼﻣﺖ ﻧﺒﻮد .و در ھﺮدو ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ ھﺮﻗﻞ ﺑﻪ اﻣﺮای ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
اﻫﻞ ﻣﮑﻪ و ﻓﺘﺢ ﺷﺎم:

ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اھﻞ ﻣﮑﻪ ﻧﻮﺷﺖ و از آﻧﺎن ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻋﻤﺮ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و
دﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺸﻮرتﺧﻮاھﯽ اھﻞ ﻣﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اھﻞ ﻣﮑﻪ
ﻧﯿﺰ ﻋﻤﺮ را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻋﮑﺮﻣﻪ اﺑﻦ اﺑﻮﺟﮫﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ» :اﻣﺎ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻋﺪاوت ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﯿﺪ اﻣﺮوز در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ را ﺗﺮک
ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮﺗﺮ از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ«.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم اﻋﺮاب از ھﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ و ﺗﭙﻪای ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
در ﺟﻨﮓ ﺷﺎم ذیﺳﮫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ آﻧﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص را ﺑﺮ آﻧﺎن و
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﮑﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﯿﺮ ﮐﺮد ،ﻋﻤﺮو ﺳﺆال ﮐﺮد» :آﯾﺎ ﻣﻦ واﻟﯽ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺘﻢ؟«
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ او ﺟﻮاب داد» :ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ھﻤﺮاه ﺗﻮ ھﺴﺘﻨﺪ واﻟﯽ ھﺴﺘﯽ .اﮔﺮ
ﺟﻨﮕﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ اﻣﯿﺮ ﺷﻤﺎ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه اﺑﻦ ﺟﺮاح اﺳﺖ« .ﭼﻮن وﻗﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺷﺪ و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ او را اﻣﯿﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺷﺎم ﮐﻨﺪ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺗﻮ دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ،ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و ﻣﻘﺎم و ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه در ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﻤﺎﺳﺖ« .اﺑﻦ ﻋﺎص اﻟﺤﺎح
ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺮ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه اﻣﺎرت ﮐﻨﻢ ﭼﯿﺰی از ﻓﻀﻞ او ﮐﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻋﻤﺮ و رأی اﺑﻦ ﺧﻄﺎبس را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاد ،و ﮔﻔﺖ» :ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ اﯾﻦ
ﻋﻤﺮو! ﺗﻮ اﻣﺎرت را دوﺳﺖ داری .ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا از اﯾﻦ اﻣﺎرت ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﺰرﮔﻮاری دﻧﯿﺎ
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯽ .از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس ای ﻋﻤﺮو و ﺑﺎ ﺳﻌﯽ ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﺟﺰ رﺿﺎی ﺧﺪا ﻃﻠﺐ ﻣﮑﻦ.
ﺑﺮو ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ،اﮔﺮ اﯾﻦ دﻓﻌﻪ اﻣﯿﺮ ﻧﺸﻮی و ﺑﻪ زودی انﺷﺎءاﻟﻠﻪ اﻣﯿﺮی ﺧﻮاھﯽ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ« .ﻋﻤﺮو راﺿﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮش ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ او را
ﺗﻮدﯾﻊ و ﻧﺼﺤﯿﺖ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺷﺎم رﻓﺖ.
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺧﺎﻟﺪ را ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ او در اﯾﻦ ﻣﻮرد:

اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪهس ﻧﻮﺷﺖ و او را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .وﻟﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺷﺎم ﺑﻄﯽء ﺑﻮد ،رﺳﯿﺪن ﮐﻤﮏھﺎ و ﺳﭙﺲ آﻣﺪن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﺗﻐﯿﯿﺮی در
ﮐﻨﺪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺷﺎم ﻧﺪاد .اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ او
ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽداد:
»روﻣﯽھﺎ و اھﻞ ﺷﮫﺮھﺎ و اﻋﺮاﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﻦ آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ« و ﻧﻈﺮ او را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪ و
ﻋﺎﺟﺰ ﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻟﺪ وﺳﻮﺳﻪھﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ را از ﯾﺎد روم ﺑﺒﺮد،
ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ او ﮐﻪ در ﻋﺮاق ﺑﻮد ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺗﻮ رﺳﯿﺪ ﻋﺮاق را ﺗﺮک ﮐﻦ و اھﻞ آﻧﺠﺎ را ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ آﻧﺎن وارد ﺷﺪی و اﮐﻨﻮن در آﻧﺠﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﺳﺎز و ﺳﺒﮑﺒﺎر ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺧﻮد ﮐﻪ از ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﺮاق
آﻣﺪھﺎﻧﺪ و در راه ھﻤﺮاه ﺗﻮ ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﺣﺠﺎز ﺑﺮ ﺗﻮ وارد ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮو ﺑﻪ ﺷﺎم و ﺑﻪ
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻤﺮاه او ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ھﻢ رﺳﯿﺪﯾﺪ ﺗﻮ اﻣﯿﺮ ھﻤﻪ ھﺴﺘﯽ«.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ :ﻓﺘﺢ ﺷﺎم

٣٠٩

ﭼﻮن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪس رﺳﯿﺪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻤﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﺴﺎدت ﺑﺮده ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮاق را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﮐﺮده«.
ﭼﻮن ﻧﺎﻣﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺮ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و ﺷﺎم اﻣﯿﺮ ﮐﺮده ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
»اﻣﺎ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﺮا وﻻﯾﺖ داده ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺮاق ﻣﺮا در ﺷﺎم اﻣﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ« .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ رﺳﯿﺪ ﻣﺆرﺧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﻮادث را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ او در ﺣﯿﺮه ﺑﻮد و اﻧﺒﺎر و ﻋﯿﻦﺗﻤﺮ را ﻧﯿﺰ ﻓﺘﺢ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻣﺎده
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺒﺎر و ﻋﯿﻦﺗﻤﺮ رﻓﺖ و ھﺮدو را ﻓﺘﺢ ﮐﺮد و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻗﺮاﻗﺮ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ و از ھﻤﺎﻧﺠﺎ از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺬﺷﺖ و راھﻨﻤﺎی او در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن راﻓﻊ ﺑﻦ
ﻋﻤﯿﺮه ﻃﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم رﺳﯿﺪ.
ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻟﺪس ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه س:

در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻣﻦ
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ را در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ روم در ﺷﺎم واﻟﯽ ﮐﺮدم .ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﻦ ،ﺑﻪ او ﮔﻮش ﮐﻦ
و از اﻣﺮ او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻦ ،ﻣﻦ او را ﺑﺮ ﺗﻮ واﻟﯽ ﮐﺮدم و ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ از او ﺑﮫﺘﺮ ھﺴﺘﯽ .ﻟﮑﻦ
ﮔﻤﺎن ﮐﺮدم ﮐﻪ در او ھﻮش و ذﮐﺎوت ﺟﻨﮕﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ آن را ﻧﺪاری .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ و
ﺗﻮ راه ھﺪاﯾﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﮐﻨﺪ«.
و ﺧﺎﻟﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﻪ
ﻣﺎ و ﺗﻮ در روز ﺗﺮس اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ و در ﺳﺮای دﻧﯿﺎ ﻣﺎ را ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺷﺎم ﺑﺮوم و ﺑﺮ ﺳﭙﺎه آﻧﺠﺎ اﻣﺎرت ﮐﻨﻢ .ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ھﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او ﻧﻨﻮﺷﺘﻪام .و ﺗﻮ ]ﺧﺪا ﺗﻮ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺎد[ ﺑﺎ وﺿﻌﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮ داﺷﺘﻪای ﮐﺴﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اﻣﺮ ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ رأی ﺗﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ھﯿﭻ
ﮐﺎری ﺑﺪون ﺗﻮ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﻮ ﺳﯿﺪی ھﺴﺘﯽ از ﺳﺎدات ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﮐﺴﯽ ﻓﻀﻞ ﺗﻮ را
اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و از رأی ﺗﻮ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻌﻤﺖ اﺣﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ و ﺗﻮ ارزاﻧﯽ
داﺷﺘﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺎ و ﺗﻮ را از آﺗﺶ دوزخ ﺑﭙﺮھﯿﺰد .ﺳﻼم و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد«.
ﺧﺎﻟﺪ از ﺳﻮی ﺑﻪ ﻟﻮی و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﻢ رﻓﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﯽ ﻣﺸﺠﻌﻪ ﺻﻠﺢ ﮐﺮد و از آﻧﺠﺎ
ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﻮﯾﺮ و ذات اﻟﺼﻨﻤﯿﻦ ﺳﺮازﯾﺮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻏﻮﻃﻪ دﻣﺸﻖ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ھﺮﺟﺎ ﮐﻪ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ رﻋﺐ و دھﺸﺖ در دل ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺪﻣﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ او
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ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن آﻧﺠﺎ ﺑﺎ او ﺻﻠﺢ ﮐﺮدﻧﺪ)  .(١ﺧﺎﻟﺪ از ﻏﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﻪ ﻋﻘﺎب رﻓﺖ و
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﺑﺮود .از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ اﯾﻦ ﮔﺮدﻧﻪ )ﮔﺮدﻧﻪ ﻋﻘﺎب( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ﭘﺮﭼﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻘﺎب داﺷﺖ ﺑﺮ ﻓﺮاز آن
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ .ﺧﺎﻟﺪ در دﯾﺮی در ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﺑﺎب ﺷﺮﻗﯽ دﻣﺸﻖ ﻓﺮود آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ
دﯾﺮﺧﺎﻟﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ.
رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪهس در اﯾﻦ دﯾﺮ ﺧﺎﻟﺪس را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد و ﻣﺤﺎﺻﺮه دﻣﺸﻖ از
ھﻤﺎﻧﺮوز ﺷﺮوع ﺷﺪ .ارﺟﺢ رواﯾﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
ﻗﻨﺎت ﺑﺼﺮی ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد رﻓﺖ .ھﺮﮐﺪام از اﯾﻦ دو
رواﯾﺖ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ھﺮﻗﻞ ﺳﭙﺎه ﻋﻈﯿﻤﯽ را در اﺟﻨﺎدﯾﻦ ﺟﻤﻊ
ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ روم از ﺑﺼﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه
دﻣﺸﻖ را رھﺎ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ھﺮﻗﻞ از آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻨﺪ)  .(٢روم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﺟﻨﺎدﯾﻦ
رودرروی ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎر روز ﭘﯿﺶ از وﻓﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻮد.
اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﺟﻨﺎدﯾﻦ:

ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﺟﺮای اﻣﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮای ﺳﭙﺎه :ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ،ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ
ﺑﻦ ﺣﺴﻨﻪ ،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ش ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد در اﺟﻨﺎدﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﺎﻟﺪ اﯾﻦ
ﻟﺸﮑﺮھﺎ را ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮد و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه را در رأس ﭘﯿﺎدﮔﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﻌﺎذب ﺑﻦ ﺟﺒﻞ را در
 -١ﺑﻼذری رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ،از ﺗﺪﻣﺮ ﺑﻪ ﺣﻮارﯾﻦ و ﺳﭙﺲ ﻣﺮج راھﻂ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﻮﻃﻪ دﻣﺸﻖ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
 -٢در رواﯾﺖ ازدی آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ از دﻣﺸﻖ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﻏﻮﻃﻪ و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻣﺸﻖ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﺮد .در آن ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺳﺮﮔﺮم ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﻪ ﻏﻮﻃﻪ و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻣﺸﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﺣﻤﺺ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺑﺰرﮔﯽ از روم آﻣﺪه و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺮ ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻨﻪ در ﺑﺼﺮی اﺳﺘﯿﻼ ﯾﺎﺑﺪ .ﺳﭙﺲ ﺧﺎﻟﺪ و
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از روﻣﯿﺎن در اﺟﻨﺎدﯾﻦ ﻓﺮود آﻣﺪه و اھﻞ ﺷﮫﺮ و
ﺟﻤﺎﻋﺎﺗﯽ از ﻋﺮب ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺸﺎن ﺷﺘﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ روﻣﯽ از دﻣﺸﻖ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.
و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه در ﻣﺆﺧﺮه ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻮد .اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه در ﺳﺎﻗﻪ ﻟﺸﮑﺮ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺪ اھﻞ دﻣﺸﻖ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل او از ﺷﮫﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﻗﺼﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ او را دارﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺎﻟﺪ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن آ ﮔﺎه ﺷﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ً
و ﻃﯽ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮقآﺳﺎ آﻧﺎن را ﻣﻨﮫﺰم ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و در آﻧﺠﺎ
ﻣﺘﺤﺼﻦ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺧﺎﻟﺪ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی اﺟﻨﺎدﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﻣﯿﻤﻨﻪ ﺳﭙﺎه و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺣﺰﯾﻢ ﺟﻤﺤﯽ را در ﻣﯿﺴﺮه ﺳﭙﺎه و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو
را ﺑﺮ ﺳﻮاران ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﺧﻮدش در ﻣﯿﺎن ﺻﻔﻮف ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و در ﯾﮏ ﺟﺎ
ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺎھﯿﺎن را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ ﺗﺤﺮﯾﺾ ﻣﯽﮐﺮد .روم ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺮد.
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﮓ را ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ .ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺜﺮت ﮐﺸﺘﻪھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد آواز ﺑﺮآورد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ .دراﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻮاران را ﺟﻠﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎد و دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﺎ او
ً
ﻣﺘﻔﻘﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،روﻣﯽھﺎ و ﯾﺎرانﺷﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ
و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﺎن را ھﺮﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﺸﺘﻨﺪ و اﺳﺮا و اﻣﻮالﺷﺎن را ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺧﺎﻟﺪ
ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ و دﻣﺸﻖ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ در )دﯾﺮﺧﺎﻟﺪ( ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎب
ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ ﻓﺮود آﻣﺪ ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه در ﺑﺎب ﺟﺎﺑﯿﻪ و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص در ﺑﺎب ﺗﻮﻣﺎء و
ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ در ﺑﺎب ﻓﺮادﯾﺲ و ﯾﺰﯾﺪ در ﺑﺎب ﺻﻐﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﺴﺎن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ،
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﮫﺮ دﻣﺸﻖ را ﺑﻪ روی آﻧﺎن ﺑﺎزﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻠﯿﺪھﺎی اﺑﻮاب ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اھﻞ دﻣﺸﻖ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ھﺮﻗﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ و از او ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺗﻀﯿﯿﻘﺎت و
ﺷﺪت و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﻣﺤﺎﺻﺮه آﻧﺎن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ھﺮﻗﻞ ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
آﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺮج اﻟﺼﻔﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺎﻟﺪ آﻧﺎن را ﺷﮑﺴﺖ
داد و ﺑﺎزﭘﺲ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .دوﺑﺎره ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه دﻣﺸﻖ اداﻣﻪ دادﻧﺪ.
ﻣﺤﺎﺻﺮه دﻣﺸﻖ و دﻓﺎع از آن:

اھﻞ دﻣﺸﻖ ھﺮﻗﺪر ﮐﻪ در ﻗﺪرت داﺷﺘﻨﺪ از ﺷﮫﺮ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ دﯾﻮارھﺎی آن
ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ و از ﺑﺎﻻی آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ﻣﯽزدﻧﺪ و در اﺳﺘﺤﮑﺎم درھﺎی ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﺷﺪت ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﺎزﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺮای دﻣﺸﻖ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ھﺮﻗﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻧﺮﺳﺪ ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن روم ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ھﺮﻗﻞ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ و ﺗﺸﺠﯿﻌﺸﺎن ﮐﺮد و ﺗﺬﮐﺮ
داد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﻮﻟﺶ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﺎن ﻣﯽآﯾﺪ .وﻟﯽ آﻣﺪن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ
و آﻧﺎن ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺻﻠﺢ اﻫﻞ دﻣﺸﻖ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن:

اھﻞ دﻣﺸﻖ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ رواﯾﺎت ﻣﺸﻌﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﺑﺎ آن ﻗﺴﻤﺖ از اھﻞ دﻣﺸﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎب ﺟﺎﺑﯿﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﭙﺎه او ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺻﻠﺢ
ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﭼﻮن ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی ﻣﻌﺎھﺪه ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ وارد ﺷﺪ ﺧﺎﻟﺪ دروازه ﺷﺮﻗﯽ ﺷﮫﺮ را
ﺑﻪ زور ﮔﺸﻮده ﺑﻮد .ھﺮدو اﻣﯿﺮ ﺑﻪ ھﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ :او ﺑﺎ اھﻞ ﺷﮫﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻔﺖ :آن را ﺑﻪ زور ﮔﺸﻮده اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ اﺟﺎزه ﺻﻠﺢ داده ﺷﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ رواﯾﺎت ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪس ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻗﺴﻤﺖ از اھﻞ
دﻣﺸﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ دروازه ﺷﺮﻗﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﺮد و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه از ﺑﺎب ﺟﺎﺑﯿﻪ ﺑﻪ زور
وارد ﺷﺪه .آﻧﭽﻪ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف ﺷﺪ.
رواﯾﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﻌﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
ﮐﺎرھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم ھﻨﻮز دﻣﺸﻖ را در
ﻣﺤﺎﺻﺮه داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺧﺒﺮ وﻓﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮد و ﻋﺰل ﺧﺎﻟﺪ را
اﺑﻼغ ﮐﺮد ،وﻟﯽ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺗﺎ دروازهھﺎی دﻣﺸﻖ ﺑﺎز ﻧﺸﺪ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ اﺑﻼغ ﻧﮑﺮد.
و ﺑﻌﻀﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﺑﻮﻋﺒﯿﺪهس اﻣﺮ ﻋﺰل را اﺑﻼغ ﮐﺮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در روﺣﯿﻪ
ﺧﺎﻟﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮد و ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ اھﻞ دﻣﺸﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻪ زور
از دروازه ﺟﺎﺑﯿﻪ وارد ﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا! ﺧﺎﻟﺪ اﻣﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ
ﺻﻠﺤﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﮔﻔﺖ :ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺻﻠﺢ ﺑﮑﻨﺪ و ﺻﻠﺢ او را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮد.
اﯾﻦ رواﯾﺎت از ازدی و ﺑﻼذری و واﻗﺪی در ﺑﺎره ﻓﺘﺢ ﺷﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪاش ﮐﺮدﯾﻢ و
ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف رواﯾﺎت ﺷﺮح واﻗﻌﻪ را ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ .و اﯾﻦ رواﯾﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدی ﺑﺎ رواﯾﺖ ﻃﺒﺮی در ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﻗﺎﯾﻊ اﺧﺘﻼف دارد و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آن در
ﻣﻮرد ﮐﺎر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ و اﻣﺎرﺗﺶ ﺑﺮ ﺳﭙﺎه و ﻋﺰل او از اﯾﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺗﻔﺎوت دارد.
اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺧﺎﻟﺪ ب و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻧﺎن در ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق و ﺷﺎم:

دو ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺎﺳﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ در آنھﺎ ھﺮﮔﺰ اﺧﺘﻼف روی ﻧﻤﯽدھﺪ .ﻣﺴﺄﻟﻪ اول اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﻤﺎن ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﺎم را ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﺎﻧﺪ و او ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن را
ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮای آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻧﺼﺮت ﺑﺮ روم و ﻓﺎرس ﮐﻪ در ﻋﮫﺪ او
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﺳﺎس اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ .ﻣﺴﺄﻟﻪ دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻣﻈﻔﺮ و ﭘﯿﺮوزی ﺑﻮد در ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق و ﺷﺎم .و ﻋﺰل ﺧﺎﻟﺪ از ﻃﺮف ﻋﻤﺮ از ﻋﻈﻤﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ :ﻓﺘﺢ ﺷﺎم
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و ﻧﺒﻮغ ﻧﻈﺎﻣﯽ و رھﺒﺮی او ﭼﯿﺰی ﻧﮑﺎﺳﺖ ،ھﻤﺎن ﻧﺒﻮغ ﻧﻈﺎﻣﯽای ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا او را ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و او را ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪا ﻧﺎﻣﯿﺪ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
»ﺷﻤﺸﯿﺮی را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺎر ﮐﻔﺎر از ﻧﯿﺎم درآورده اﺳﺖ ﻏﻼف ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ«.
دﺷﻮاری ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺑﺎره وﻗﺎﯾﻊ ﻓﺘﺢ ﺷﺎم:

ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﺎره اﺧﺘﻼف ﻣﺆرﺧﺎن در ﻣﻮرد ﺗﺮﺗﯿﺐ وﻗﺎﯾﻊ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .در رواﯾﺖ ﻃﺒﺮی
و ھﻢﻓﮑﺮاﻧﺶ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدی ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ را در ﺑﺎره
ﭘﯿﺸﺮوی در ﺷﺎم درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺖ از ﺳﺮﺣﺪات ﺷﺎم ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و روﻣﯽھﺎ و ﻃﺮﻓﺪارانﺷﺎن
ﮐﻪ وردرروی او ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺪون ﺟﻨﮓ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎھﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه روم،
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف دﻣﺸﻖ ﮐﺮد ،ﺧﺎﻟﺪ ﻧﯿﺰ او را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﻣﺮج اﻟﺼﻔﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،از آﻧﺠﺎ ﺑﺎھﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن ﺑﻮد .در اﯾﻦ اﺛﻨﺎء
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻪای از ﯾﺎراﻧﺶ ﻓﺮار ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ذاﻟﻤﺮوه در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود ﺷﺎم ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺎﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻣﺮا و
ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ او ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﺮﻣﻮک ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ روﻣﯽھﺎ
ﺑﺮﺧﻮردی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﭙﺎه روم در ﺳﺎﺣﻞ دﯾﮕﺮ ﯾﺮﻣﻮک ﺑﻮد.
در ﻃﻮل دوﻣﺎه ﺑﯿﻦ دو ﻧﯿﺮو ﺟﻨﮕﯽ درﻧﮕﺮﻓﺖ ﺧﻠﯿﻔﻪ از ﺟﻤﻮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻋﺪم ﺗﺤﺮک
آﻧﺎن در اﯾﻦ دو ﻣﺎه دﻟﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪس را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺧﺎﻟﺪ
ﺳﭙﺎھﺶ در ﯾﺮﻣﻮک اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻵﺧﺮه ﺳﭙﺎه ھﺮﻗﻞ را ﺑﻪ ﻃﺮز ﻓﺎﺣﺸﯽ ﺷﮑﺴﺖ
دادﻧﺪ .روزی ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ اﯾﻦ ﻓﺘﺢ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد ﻣﺤﻤﯿﻪ اﺑﻦ زﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺻﺪ از ﻣﺪﯾﻨﻪ
آﻣﺪ و ﺧﺒﺮ آورد ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﻋﻤﺮس ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ و او ﺧﺎﻟﺪ را از
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه ﻋﺰل ﮐﺮد.
اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻃﺒﺮی و ھﻤﻔﮑﺮان او ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺑﻼذری و اﻣﺜﺎل او ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :واﻗﻌﻪ ﯾﺮﻣﻮک
در زﻣﺎن ﻋﻤﺮس اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه آﻧﺎن اﯾﻦ ﻓﺘﺢ آﺧﺮﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺷﺎم اﺳﺖ،
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه را ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺎم اﻣﯿﺮ ﻗﺮار داد و او را ﺑﺎ
ﺳﭙﺎھﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ھﻢ ﺟﺰو آن ﺑﻮد .و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺟﺎﺑﯿﻪ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮد و
ﺑﻌﺪ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ او ﺳﺴﺘﯽ رخ داد و ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺎ اﻟﺤﺎح از او
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و از ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی روم ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد ﺗﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮه اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ
وﻟﯿﺪ را از ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺷﺎم ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و او را ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺳﺎزد و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪهس
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

را از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﻌﺰول ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻗﻨﺎت ﺑﺼﺮی ﻣﯽرﺳﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻗﻮای ﻋﻈﯿﻢ روم ﮐﻪ در اﺟﻨﺎدﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و ﺑﺮ
آنھﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ دﻣﺸﻖ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده و ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ ﭘﯿﺶ از
اﯾﻨﮑﻪ درھﺎی دﻣﺸﻖ ﺑﺎز ﺷﻮد .روزی ﮐﻪ درھﺎی دﻣﺸﻖ ﺑﺎز ﺷﺪ ﻗﺎﺻﺪی از ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ و
وﻓﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻋﻤﺮ و ﻋﺰل ﺧﺎﻟﺪ را ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رواﯾﺖﻫﺎی ﻃﺒﺮی و ﺑﻼذری در وﻗﺎﯾﻊ ﻓﺘﺢ ﺷﺎم:

آﯾﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﺮﻣﻮک در زﻣﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮس روی داده اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻃﺒﺮی و ﻃﺮﻓﺪاران
ﻧﻈﺮﯾﻪ او رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ رواﯾﺖ ﺑﻼذری و اﻣﺜﺎل او در ﻋﮫﺪ ﻋﻤﺮ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده؟! ﺷﺎﯾﺪ رأی ﻃﺒﺮی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮد ،زﯾﺮا واﻗﻮﺻﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﯾﺮﻣﻮک واﻗﻊ اﺳﺖ و
ﺟﻨﮓ در آﻧﺠﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﺑﻪ ﺑﺎدﯾﻪ ﺷﺎم و ﺳﺮﺣﺪ اﻋﺮب و راه وادی ﺳﺮﺣﺎن ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ
و آﻧﺠﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ھﺮﻗﻞ و اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم از ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪه و ﺷﺎﯾﺪ رواﯾﺖ ﻃﺒﺮی و اﻣﺜﺎل او رواﯾﺖ ﺑﻼذری و
اﻣﺜﺎل او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﮓ دﻣﺸﻖ آﻏﺎز ﺷﺪ روﻣﯽھﺎ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ
ﻗﻠﻌﻪھﺎ و ﻧﯿﺮوی ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺤﮑﻢ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻗﺼﺪﺷﺎن از اﯾﻦ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﻋﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮓ اﻋﺮاب را ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﺮده و آﻧﺎن را ﺷﮑﺴﺖ داده و ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ھﯿﭽﮕﺎه دﯾﮕﺮ
ﻓﮑﺮ ﺟﻨﮓ ﺷﺎم ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺎن ﻧﺰدﻧﺪ.
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﺑﺎب ﻋﺰل ﺧﺎﻟﺪس از ﻃﺮف اﺑﻦ ﺧﻄﺎب س:

ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ،ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ و ﯾﻘﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﻗﺎﯾﻊ ﻓﺘﺢ
ﺷﺎم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .وﻟﯽ در ﺑﺎره ﻋﺰل ﺧﺎﻟﺪ از ﻃﺮف اﺑﻦ ﺧﻄﺎب از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺎده اﺳﺖ.
ﻃﺒﺮی و ﺑﻼذری و ﺗﻤﺎم ﻣﺆرﺧﺎن ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮﻟﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﺎﻟﺪ را از ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺷﺎم
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ وﺳﻮﺳﻪھﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ را از ذھﻦ روﻣﯿﺎن ﭘﺎک ﺳﺎزد و اﯾﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻗﻮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﺪم ﺗﺤﺮک ﻣﻠﻮل و دﻟﺘﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮد .و در ﺑﺎره ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و
ﻣﻘﺎم ﺧﺎﻟﺪ در ﻣﯿﺎن اﻣﺮای ﺳﭙﺎه ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮدش ﺑﻮدﻧﺪ اﺧﺘﻼف ھﺴﺖ :آﯾﺎ ﺑﺮ ھﻤﻪ
آنھﺎ اﻣﯿﺮ ﺷﺪه ،ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺳﭙﺎھﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻋﺮاق ھﻤﺮاه آورده ﺑﻮد اﻣﯿﺮ ﺷﺪه ﻧﻪ ﺑﺮ
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دﯾﮕﺮان .اﮔﺮ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻔﮫﻤﯿﻢ ﺻﺪور اﻣﺮ ﻋﻤﺮ
داﯾﺮ ﺑﺮ ﻋﺰل ﺧﺎﻟﺪ ﭼﻪ ﻋﻠﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﺮی و ھﻢﻓﮑﺮان او ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺑﻪ
ﺷﺎم رﻓﺖ و ﻓﻘﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎھﯽ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد از ﻋﺮاق ﻣﯽﺑﺮد و او ﺟﺰ
در روز ﺟﻨﮓ ﯾﺮﻣﻮک ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻞ ﺳﭙﺎه را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻧﺪاﺷﺖ ،و اﯾﻦ ھﻢ ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻣﻮاﻓﻘﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ
ﻧﻮﺑﺖ ﻋﮫﺪهدار ﺷﻮﻧﺪ و او روز اول ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﻼذری و اﻣﺜﺎل او ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ او را ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮای ﺷﺎم ﮐﺮده و ﻧﺺ دو ﻧﺎﻣﻪ را ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻟﺪ و
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه در ﺑﺎره اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ.
و ﻣﺎ در ﻗﺒﻮل رواﯾﺖ ﺑﻼذری ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن دوﻟﺘﯽ
ھﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎﺑﻊ اﻣﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻞ ﻗﻮا ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻣﺮای اﯾﻦ ﺳﭙﺎه واﮔﺬار ﻧﺸﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮد ﻃﺒﺮی ھﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ اﻣﺮای ﺳﭙﺎه در ﺷﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺳﭙﺎه واﺣﺪی درآﻣﺪه و ھﺠﻮم ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ را ﺑﺎ ھﺠﻮم ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ دھﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ واﺣﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ھﺮﮔﺰ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻟﺪ
را ﺑﻪ ﺷﺎم ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻞ ﺑﺎ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﯾﺎ
زﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﻮل ﻣﺮﺟﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻞ ﺑﺎ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
او از اﯾﻦ ﺳﻤﺖ از اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻗﻄﻌﯿﺖ آن ﺷﮏ و
ﺷﺒﮫﻪای ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺧﺎﻟﺪ را از ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎھﯿﺎن
اﺳﻼم ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻼذری و اﻣﺜﺎل او رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و اﮔﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﮐﻞ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﺪ او را ﻋﺰل ﻧﻤﯽﮐﺮد.
آﻧﭽﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی و دﯾﮕﺮ ﻣﺆرﺧﺎن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻋﺰل
ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮد از ﻋﺮاق آورده ﺑﻮد و در اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺮ او را از اﻣﺎرت ﻗﻨﺴﺮﯾﻦ و ﺷﻐﻞ ﺧﻮد در ﺳﭙﺎه ﻋﺰل ﮐﺮد،
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺳﺎل ھﻔﺪه ھﺠﺮی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻮد .ﻋﺰل او در
اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻞ ﻗﻮا ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﻋﺰل ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل و اﻧﺪی
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ از ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻗﻄﻊ و
ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ .و اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﻋﻤﺮ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻘﻂ اﻣﯿﺮ
ﻗﻮاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد از ﻋﺮاق آورده ﺑﻮد ﻧﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻋﺰل او اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ
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ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻃﺒﺮی اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه روز ﺑﻌﺪ از واﻗﻌﻪ ﯾﺮﻣﻮک ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
را از او ﭘﺲ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﻼذری ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ دﻣﺸﻖ آن را ﭘﺲ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎﻟﺪس ﭘﺲ از ﻋﺰل از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ:

روزی ﮐﻪ اﺑﻦ ﺧﻄﺎبس ﺧﺎﻟﺪس را از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻞ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺲ از ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎی ﻓﺘﺢ ﺷﺎم ﻋﺰل ﮐﺮد از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ روزھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻟﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺰرﮔﯽ او ﺗﻨﮫﺎ در ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﯾﮑﯽ از دهھﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺑﻮد.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﺪ و ﺑﺰرﮔﻮاری او در ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺑﻮد .ﻋﺰلﺷﺪن از ﻃﺮف
ﺧﻠﯿﻔﻪ دﻻوری و ﺷﺠﺎﻋﺖ او را در راه ﺧﺪا ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺴﺎﺧﺖ و از ﻧﯿﺮوی ﺷﺠﺎﻋﺖ و
وﻇﯿﻔﻪﺷﻨﺎﺳﯽ او ذرهای ﻧﮑﺎﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻞ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و آن را ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
اﻃﺎﻋﺖ ﺑﻪ او ﺗﻠﺴﯿﻢ ﮐﺮد و در رأس ﺳﭙﺎه ﺧﻮد در ﺟﻨﮓھﺎ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی وارد
ﻣﯽﺷﺪ ،ﭘﯿﺮوزی ﮐﻤﺎﮐﺎن در رﮐﺎب او ﺑﻮد و روﻣﯿﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن او دﻻوریھﺎی او ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ھﻤﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اول ﺑﻮد و ﮔﻮﯾﯽ ﭘﯿﺮوزی و ﻧﺼﺮت در ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺴﻢ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪاﺳﺖ و ھﯿﭻ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻗﺪرت
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ او را ﻧﺪارد!
داﺳﺘﺎن ﭼﺮﭼﻪ و اﺳﻼمآوردﻧﺶ:

ﺣﺮﺟﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﺧﺎﻟﺪ را در زﻣﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽدھﯿﻢ،
رواﯾﺘﯽ را ﮐﻪ ﻃﺒﺮی و اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺼﻪ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط
ﺿﻌﻔﺶ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﮔﻨﺎه آن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و از ﺧﻮاﻧﻨﺪه ھﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ
ﮐﻪ آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﺪ.
ﻃﺒﺮی و اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ :ﭼﺮﭼﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه روﻣﯽ ﺻﺒﺢ روز ﯾﺮﻣﻮک ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﺗﺎ
ﻣﯿﺎن دو ﺳﭙﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و آواز داد :ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﻪ
ﺳﻮی او رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮدن اﺳﺐھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ھﻢ رﺳﯿﺪ و از
ھﻢ ﮔﺬﺷﺖ ،ھﺮﮐﺪام دﯾﮕﺮی را ﺗﺄﻣﯿﻦ داد و ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﭼﺮﭼﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ راﺳﺖ ﺑﮕﻮ ،ﭼﻮن آدم آزاده دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ،
ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺪه ﭼﻮن آدم ﮐﺮﯾﻢ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﻤﯽدھﺪ .آﯾﺎ راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﻤﺸﯿﺮی از آﺳﻤﺎن ﺑﺮای ﭘﻐﻤﺒﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺗﻮ داده و ﺗﻮ آن را ﺑﻪ روی ھﺮ
ﻗﻮﻣﯽ ﺑﮑﺸﯽ ﺷﮑﺴﺖﺷﺎن ﻣﯽدھﯽ؟ ﺧﺎﻟﺪ ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ داد.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ :ﻓﺘﺢ ﺷﺎم
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ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﭼﺮا ﺳﯿﻒ اﻟﻠﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪهای؟ ﺧﺎﻟﺪ در ﺟﻮاﺑﺶ از ﺑﻌﺜﺖ رﺳﻮل
ﺧﺪاج ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد و از دﯾﻨﺶ
دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺷﻤﺸﯿﺮی ھﺴﺘﯽ از ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی
ﺧﺪا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﺮآھﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ« .و ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎی ﭘﯿﺮوزی ﮐﺮده ،از
اﯾﻦ رو ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪا ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﯿﻦ آن دو در ﺑﺎره رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ج
ﻣﻨﺎﻇﺮهای درﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﭼﺮﭼﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ و دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد و در ﺻﻒ
ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﺎﻟﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ روﻣﯿﺎن ﮐﺮد و در زﻣﺮه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﻨﮓ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺑﺎ ھﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﺶ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدم ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﯽ را ﮐﻪ
ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺧﺎﻟﺪ در ﻧﻔﻮس وارد ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ اﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻃﺒﺮی و اﺑﻦ اﺛﯿﺮ و دﯾﮕﺮ ﻣﺆرﺧﺎن را ودار ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺼﺪﯾﻖ ھﺮ ﺻﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ً
ﻗﺎﺋﺪ ﻧﺎﺑﻐﻪ دﻻور ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﺠﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮑﻨﻨﺪ .و او ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ
ﺳﺰاوار آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺠﺎب ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد ﮐﻪ در ﺑﺎره ھﯿﭽﮑﺪام از ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن
ﺟﮫﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺠﺎﺑﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺠﺎب ﻣﺎ در ﺑﺎره
ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺎ را وادار ﻧﻤﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺻﺤﺖ ھﺮ ﻧﻮع ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ را در ﺑﺎره او ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﮕﺮ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه و ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ آن را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﭘﺎﮐﻨﻨﺪه ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ:

ﺣﺎل ،ﺧﺪا ﺣﺎﻓﻆ ﺧﺎﻟﺪ! ﺧﺪا ﺣﺎﻓﻆ ﻓﺎﺗﺢ ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﭘﺎﯾﻪھﺎی
اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ! ﺧﺪا ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻗﺎﻃﻊ و ّﺑﺮای ﺧﺪا! ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺎ را
در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ھﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ!

ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ:
ﻣﺜﻨﯽس در ﻋﺮاق
ﻣﺜﻨﯽس ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪس را ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ از ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎم ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﺑﺎدﯾﻪ
ﺑﺪرﻗﻪ ﮐﺮد .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﻗﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻓﺎع از ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺘﺢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺜﻨﯽ ھﯿﭻ ﺷﮏ ﻧﺪاﺷﺖ
ﮐﻪ ﻓﺮس ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺧﺎﻟﺪس ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ او را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ و ﺗﻌﺮض ﻗﺮار
ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﺎ ھﺮ ﺣﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﺷﺪه ﺳﻌﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد او را و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﺣﯿﺮه و
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮاق ﺑﯿﺮون ﺑﺮاﻧﻨﺪ.
ﻣﺜﻨﯽس و ﺣﺴﺎسﺑﻮدن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ او:

ً
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻣﺜﻨﯽ در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ و ﺣﺴﺎﺳﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺧﺎﻟﺪ ﭼﻨﺎن ﺑﺎ
ﺷﺪت و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ اﻋﺮاب ﺑﺪوی ﻣﻘﯿﻢ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮاق رﻓﺘﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ آﻧﺎن را ﺑﺎ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دﺷﻤﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﯿﺶآﻣﺪ ﺣﺎدﺛﻪای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﯾﺎری دھﻨﺪ.
ﻓﺮس درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻋﺮاب ﺟﻨﮕﺠﻮ در ﻋﺮاق ﻗﺪرت و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ دوﻟﺖ
ً
آﻧﺎن در ﺷﺮف زوال ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ اﺧﯿﺮا اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را درک ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ او
را واداﺷﺖ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺮدان ﻧﺎﺗﻮان را ﭘﯿﺶ از ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺎم ،ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺜﻨﯽ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ و ﺗﻔﮑﺮش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ درازا
ﺑﮑﺸﺪ .او ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس را وادار ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﮐﺮد ،او ﻗﺒﻞ از ﺧﺎﻟﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی دﻟﺘﺎی دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺨﺎزن آبھﺎی ﻋﺮاق ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد .ﺑﺮ او
آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮی ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ آن ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ دﯾﮕﺮان ﺑﻮد .و
ﺳﺨﺖﺗﺮ از اﯾﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر ﭼﻨﺎن ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﮫﺮ راﻧﺪه ﺷﺪه و
ﺷﮫﺮی را ﮐﻪ ﻓﺘﺢ ﮐﺮده از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ.
ﻓﺮوﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﻮﻗﺖ اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎ ﺑﻮد ﺑﺮ درﺑﺎر ﻓﺎرس ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﺣﺴﺎسﺑﻮدن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺑﻮد .اھﻞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﺗﻔﺎق ﺧﻮد ﺷﮫﺮﯾﺮان)  (١ﺑﻦ اردﺷﯿﺮ ﺑﻦ
ﺷﺎﭘﻮر را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺮ او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﮔﺮﻓﺖ اﺧﺮاج ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻋﺮاق ﺑﻮد .ﺟﺎی ﺗﺄﻣﻞ و درﻧﮓ ﻧﺒﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮﺻﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ در ﻋﺮاق ﻧﺒﻮد و ﻧﺼﻒ ﺳﭙﺎه ﺟﻨﮕﺠﻮی ﺧﻮد
را ﻧﯿﺰ ﺑﺮده ﺑﻮد! از اﯾﻦ رو ھﺮﻣﺰ ﺟﺎذوﯾﻪ را در رأس ده ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺄﻣﻮر ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺜﻨﯽ
ﮐﺮد .ھﺮﻣﺰ در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺳﭙﺎھﯽ ﻓﯿﻠﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺎ آن ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ و
ﺻﻔﻮف آنھﺎ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎزد.
اﺧﺒﺎر اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﻨﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ اﺧﺒﺎر ﺣﺮﮐﺖ ھﺮﻣﺰ و ﺳﭙﺎھﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او
رﺳﯿﺪ .آﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻣﺜﻨﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ھﺮﻣﺰ از ﺣﺪود ﺑﻼدی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺘﺢ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﯿﺮه ﺑﺮﺳﺪ؟! ھﺮﮔﺰ! ﻣﺜﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و دو ﺑﺮادرش
ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﺴﻌﻮد را ﺑﺮ ﻣﯿﻤﻨﻪ و ﻣﯿﺴﺮه ﺳﭙﺎھﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ھﺮﻣﺰ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ
وﯾﺮاﻧﻪھﺎی ﺑﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪ.
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﯾﺮان و ﻣﺜﻨﯽ:

ﻣﺜﻨﯽ در راه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪای از ﺷﮫﺮﯾﺮان ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺳﭙﺎھﯽ از
اھﻞ ﻓﺎرس ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم .آﻧﺎن ﻧﮕﮫﺎﺑﺎﻧﺎن ﻣﺮغ و ﮔﺮازﻧﺪ و ﻣﻦ ﻓﻘﻂ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺟﻨﮕﻢ« .ﻣﺜﻨﯽ ﻧﺎﻣﻪ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻗﺎﺻﺪی ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﮫﯿﺮﯾﺮان
را آورده ﺑﻮد ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای او ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :از ﻣﺜﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﮫﺮﯾﺮان :ﺑﺪون
ﺷﮏ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻧﻮع آدمھﺎ ھﺴﺘﯽ ،ﯾﺎ از ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪهای ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ،ﯾﺎ دروﻏﮕﻮ ھﺴﺘﯽ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دروﻏﮕﻮﯾﺎن در
ﻧﺰد ﺧﺪا از ﻟﺤﺎظ ﻋﻘﻮﺑﺖ و رﺳﻮاﯾﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .و اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ را ﺑﺪان
ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺗﻮﺳﻞ ﺟﻮﯾﯿﺪ .ﭘﺲ
ﺳﭙﺎس ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﻣﮑﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن ﻣﺮغ و ﮔﺮاز ﺳﭙﺮد«.
اھﻞ ﻓﺎرس ﭼﻮن از ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺜﻨﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﺳﭙﺎه او ﺧﺒﺮدار ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺒﮫﻮت ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و
ﺧﯿﺎل ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺧﺎﻟﺪ آن اﻧﺪازه ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از اھﻞ
ﻓﺎرس ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد را ﻣﺆاﺧﺬه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﮫﺠﻪای ﻧﺎﻣﻪ
 -١در ﺑﻌﻀﯽ رواﯾﺎت :ﺷﮫﺮﺑﺎزان ،ﯾﺎ ﺷﮫﺮﺑﺎزار ﯾﺎ ﺷﮫﺮﺑﺮاز آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﯽ دﺷﻤﻦ ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺟﺮای ﮐﺮدی ،اﮔﺮ ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺸﻮرت ﮐﻦ« .ﻣﺜﻨﯽ ﺳﭙﺎھﺶ را در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﭙﻪھﺎی ﺑﺎﺑﻞ در
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺪاﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ و آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ و در ﻣﯿﺎن ﯾﮏ رﺷﺘﻪ از ﺟﻮیھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﺟﻠﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر ھﺮﻣﺰ ﺟﺎذوﯾﻪ و ﺣﻤﻠﻪ او را داﺷﺖ .ھﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﺶ ﭘﯿﺶ
آﻣﺪ ،و ﻓﯿﻠﯽ در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺳﭙﺎه ﺑﻮد و اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻞ ﺑﺪون ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺳﺎزد .ﻓﯿﻞ ﺑﺎ ﺧﺮﻃﻮﻣﺶ ﺑﻪ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻣﯽزد ،ﺻﻔﻮف ﻣﺜﻨﯽ را
ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺖ ،و در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن اﯾﺠﺎد وﺣﺸﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﻓﯿﻞ و ﻓﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن:

ﻣﺜﻨﯽ ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﮔﺮو ﮐﺸﺘﻦ ﻓﯿﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ
از ﻣﺮداﻧﺶ ﺑﻪ ﻓﯿﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و آن را ﮐﺸﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻔﻮف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺮﺗﺐ و
روﺣﯿﻪﺷﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽھﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯽ آﻧﺎن را ﺷﮑﺴﺖ
دادﻧﺪ .دﺳﺘﻪای از ﻣﺮدان ﻣﺜﻨﯽ وارد ﭘﻨﺎھﮕﺎهھﺎی ﻓﺮس ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻓﺮارﯾﺎن را ﺗﺎ
دروازهھﺎی ﻣﺪاﺋﻦ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ درﺑﺎر ﻓﺎرس:

اﺧﺒﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎﻋﻘﻪای ﺑﺮ ﺷﮫﺮﯾﺮان ﻧﺎزل ﺷﺪ و از ﻓﺮط ﺣﺰن و اﻧﺪوه ﺗﺐ ﮐﺮد
و ﻣﺮد .ﻓﺮس ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ دﺧﺘﺮ ﮐﺴﺮی را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻣﻮر ﺧﻮد را
ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزﻧﺪ .ﭼﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﻋﮫﺪه ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻣﻮر ﺑﺮآﯾﺪ ﺧﻠﻌﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از او ﺷﺎﭘﻮر
ﺑﻦ ﺷﮫﺮﯾﺮان را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .و ﺷﺎﭘﻮر ،ﻓﺮﺧﺰاد را وزﯾﺮ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ و از او
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آزرﻣﯿﺪﺧﺖ دﺧﺘﺮ ﮐﺴﺮی را ﺑﻪ ازدواج او درآورد ،آزرﻣﯿﺪﺧﺖ از اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﻮھﺮش از ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﺎﭘﻮر ﮔﻔﺖ» :ﻋﻤﻮزاده ،آﯾﺎ ﻣﺮا
ﺑﻪ ﻏﻼم ﺧﻮدم ﺷﻮھﺮ ﻣﯽدھﯽ!« ﺷﺎﭘﻮر ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض او ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﻧﺪاد و ﺑﻪ درﺷﺘﯽ ﺑﻪ او
ﺟﻮاب داد ،آزرﻣﯿﺪﺧﺖ از ﺳﯿﺎوﺧﺶرازی ﯾﮑﯽ از آدﻣﮑﺶ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ او ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و او و
ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ را ﮐﺸﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﮐﺴﺮی و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﺎﭘﻮر رﻓﺘﻨﺪ ،او را
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ وارد اﻃﺎﻗﺶ ﺷﺪﻧﺪ و او را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
آزرﻣﯿﺪﺧﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ.

٣٢٢

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻣﺜﻨﯽس از اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪﮐﺮدﮔﺎن اﻫﻞ رده را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ او ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ:

ً
اﺧﺒﺎر آﺷﻔﺘﮕﯽھﺎی درﺑﺎر ﻓﺎرس ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﻨﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﻪ
ﺗﺮس از درﺑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺿﻄﺮاب و ﺧﯿﺎﻧﺖ و اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮ آن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ!! وﻟﯽ اﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮوز آﺳﻮدهﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻓﮑﺮ ﻓﺮدا ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ
ﺳﭙﺎھﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و ﻓﺎرﺳﯽھﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ دروازه ﻣﺪاﺋﻦ رﺳﯿﺪ و ﺧﯿﻠﯽ
ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ آن را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آن را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ ﻣﺪدی ﻻزم داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه او
را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﭙﺎھﯿﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺷﺎم ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو ﻣﺜﻨﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﻮﺷﺖ ،ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻓﺮس
ﺑﻪ اﻃﻼع او رﺳﺎﻧﯿﺪ و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻨﮓھﺎی رده ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ او را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ از اﯾﻦ ﻓﮑﺮ
ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪﮐﺮدﮔﺎن اھﻞ رده ﭼﺸﻢ ﻃﻤﻊ
ﺑﻪ ﻏﻨﺎﯾﻢ دوﺧﺘﻪاﻧﺪ و او ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ را ﻣﺸﺘﺎقﺗﺮ از آﻧﺎن ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﺮس و ﮐﻤﮏ
ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .ﻣﺜﻨﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺸﻪھﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺐ و اﺳﺘﻮار
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .وﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺜﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺟﻮاب ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد .در اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﺶ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽھﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮاق در ﺳﺮﺣﺪات ﺑﺎدﯾﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﺸﯿﺮ
ً
ﺑﻦ ﺧﺼﺎﺻﯿﻪ را ﺑﺮ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﻋﺮاق ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﻓﺖ ﺗﺎ از ﻃﺮح
ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .دﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺮﯾﺾ و ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﻮت اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ
ﺧﻠﯿﻔﻪ از او اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺶ ﮔﻮش داد و رأی او را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ را
ﺑﺨﻮاھﯿﺪ و ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻋﻤﺮس آﻣﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای
ﻋﻤﺮ ﮔﻮش ﮐﻦ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﮐﻦ .ﻣﻦ آرزو ﻣﯽﮐﻨﻢ اﻣﺮوز
ﺑﻤﯿﺮم .اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻧﺸﺪه ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ را ھﻤﺮاه ﻣﺜﻨﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ و اﮔﺮ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻧﻤﺮدم
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﺸﺪه اﯾﻦ اﻓﺮاد را ھﻤﺮاه او ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ .ھﯿﭻ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ھﺮﻗﺪر ھﻢ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ را از ﮐﺎر دﯾﻦ و وﺻﯿﺖ ﺧﺪاﯾﺘﺎن ﺑﺎز ﺑﺪارد .ﺗﻮ زﻣﺎن وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺮا دﯾﺪی
ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺮدم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﭼﻨﺎن ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا!
اﮔﺮ ﻣﻦ از اﻣﺮ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﺷﺪم ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﻪ ﻣﺎ را ﻧﺎﮐﺎم و ﺑﻪ ﻋﻘﻮﺑﺖ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﺪﯾﻨﻪ را آﺗﺶ ﻓﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .و اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎم را ﺑﺮ اﻣﺮای اﺳﻼم ﻓﺘﺢ
ﮐﺮد ،اﺻﺤﺎب ﺧﺎﻟﺪ را ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺎزﮔﺮدان ،زﯾﺮا آﻧﺎن اھﻞ آﻧﺠﺎ و واﻟﯿﺎن و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن اﻣﻮر و
ﺳﺮﺣﺪات آﻧﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اھﻞ ﻋﺮاق ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ«.

ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﻣﺜﻨﯽس در ﻋﺮاق
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ﻋﻤﺮس وﻋﺪه داد ﮐﻪ اﻣﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮس را ﺗﻨﻔﯿﺬ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﻦ اﮐﺮاه دارم از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻟﺪ را اﻣﯿﺮ ﮐﻨﻢ ،از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﺧﺎﻟﺪ
را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻢ و از او ﻧﺎﻣﯽ ﻧﺒﺮد« .ﻣﺜﻨﯽ در آﻏﺎز ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﻋﻤﺮس
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده را ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻓﺎرس
ﺑﺮوﻧﺪ .ﭼﺮا ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻓﺎرس ﻧﺮوﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻓﺎﺗﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ! ﭼﺮا
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﯿﺮات ﻧﺸﺘﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﮫﺎد ﺧﻮد ﮔﻨﺎه ردهﺷﺎن را ﭘﺎک ﺳﺎزﻧﺪ ،اﮔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﺟﺎی آﻧﺎن در ﺑﮫﺸﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭘﺲ از ﻓﯿﺮوزی زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﻏﻨﺎﯾﻤﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ
آورد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽﺳﺎزد! ﻋﻤﺮ ﻋﺼﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اداﻣﻪ
ﺟﻨﮓھﺎی ﻓﺎرس آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ زﺣﻤﺎت زﯾﺎدی در راه
اﺳﻼم ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر آن را ﺿﻤﻦ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروقس ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ:
ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن
ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺑﺎره ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ و ﯾﺎدی از ﺟﻨﮓ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ.
زﯾﺮا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و
اﺟﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ .و ﺑﻪ رواﯾﺖ
دﯾﮕﺮ ﻣﺪﺗﯽ از ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮس را ﻧﯿﺰ ،ﻣﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺑﺎره ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن را در آﺧﺮ آوردﯾﻢ ﺗﺎ
ﻣﺒﺤﺚ ﺟﻨﮓ و ﻓﺘﺢ را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻧﯿﺰ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺎ در ﺑﺎره ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن
ﺑﻪ زﻣﺎن وﻓﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮس ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻨﮓ ﯾﻤﺎﻣﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در ﺣﯿﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن:

ﺟﻨﮓ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎی رده ﺑﻮد .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اھﻤﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺟﻨﮓھﺎ ﺑﻮد ،آﺛﺎر آن ﻧﯿﺰ از ﺗﻤﺎم ﻏﺰوات ﺑﯿﺸﺘﺮ دوام ﮐﺮد .ﻗﺘﻞ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻧﺒﻮت در ﺑﻼد ﻋﺮب از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻏﻠﺒﻪ
ﺑﺮ رده ﺑﺤﺮﯾﻦ اﻋﻼم ﺷﺪ .ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ رده ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻨﯽ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ اﺟﺎزه
داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺐ دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات ﺑﺮود و ﻃﻠﯿﻌﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق و ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻣﭙﺮاﻃﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮدد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﺰوه ﯾﻤﺎﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎم و اﺛﺮاﺗﯽ داﺷﺖ ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮد ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ و
اﺻﺤﺎﺑﺶ را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﻘﻪ ﻣﻮت ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺣﻖ داﺷﺖ و
ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺟﻨﮓ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪﻧﺪ و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﮫﺎدت و
ﻣﺮگ و ھﺰار و دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن و ﻧﻪ ﻧﻔﺮ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا و ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن ﺑﻮدﻧﺪ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻓﺪاﮐﺎرﯾﺸﺎن ﺑﺠﺎ ﺑﻮد.
اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﮫﺎدت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﯾﻤﺎﻣﻪ ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﻧﻤﻮده و ﺳﺨﺖ
ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ اﻧﮕﯿﺰهھﺎی اﯾﻦ زاری و اﻧﺪوه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد .ﻋﻼﯾﻖ ﻗﺮاﺑﺖ و رواﺑﻂ
دوﺳﺘﯽ و ارزش ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻣﻘﺪار اﺻﺤﺎب ﺑﺰرﮔﻮار ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺷﮫﯿﺪ
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﺷﺪه و در ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا از ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻠﻨﺪ و ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دلھﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد و ﻓﻐﺎن ﻣﯽآورد .ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﺧﻄﺎبس ﻓﺮزﻧﺪش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﻨﮓ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ زﺣﻤﺎت و ﻣﺸﻘﺎت ﻓﺮاوان ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد.
و ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﮫﺎدت ﺑﺮادرش زﯾﺪ در آن ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد ،در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ً
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮش ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را ﺑﺎزآورد،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﯾﺪ ھﻼک ﺷﺪ! ﭼﺮا روﯾﺖ را از ﻣﻦ ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪی!« ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻮاب داد» :ﻋﻤﻮﯾﻢ
از ﺧﺪا ﺷﮫﺎدت ﻃﻠﺒﯿﺪ ،ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﮐﺮد ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﻮﺷﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﺑﺮﺳﻢ وﻟﯽ
ﺳﻌﺎدت ﺷﮫﺎدت ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻧﺸﺪ«.
ﻋﻤﺮ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺑﺎره ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﻣﺸﻮرت ﻣﯽدﻫﺪ:

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻦ ﺧﻄﺎبس ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﺑﺮادرش زﯾﺪ و اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ در
ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﺰع و ﻓﺰع ﮐﺮد ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺟﺰع و ﻓﺰع او را از ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﺎره ﮐﺎر ﻣﮫﻤﯽ
ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺪون ﺷﮏ در ﺣﯿﺎت اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی اھﻤﯿﺖ را دارد .در
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ از ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .و ﯾﻤﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﮓھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭘﺲ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ .آﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺪارد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻨﮓھﺎ
اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ در آن ﺟﻨﮓھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺟﻨﮓ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؟!
ﻋﻤﺮس در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی ﻓﮑﺮ ﮐﺮد .ﭼﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮس رﻓﺖ
ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻠﺴﻪ داﺷﺖ .ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدم در روز ﺟﻨﮓ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺸﺖ و
ﮐﺸﺘﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺷﺪت ﺟﻨﮓ در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺎرﯾﺎن
ﮔﺸﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺮآن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯽ .ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد«) .(١
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﺎ ﺣﺎل در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﻦ ﻋﻤﺮ را ﺷﻨﯿﺪ
ﮔﻔﺖ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎری را ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺪان ﻣﺒﺎدرت ﻧﮑﺮده ﺑﻮد!« در اﯾﻦ
 -١در ﻣﯿﺎن رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﻋﻤﺮس را آوردهاﻧﺪ در ﻟﻔﻆ اﺧﺘﻼف ھﺴﺖ ﻟﯿﮑﻦ ھﻤﻪ رواﯾﺎت در ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮﻟﻨﺪ .در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ رواﯾﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮس ﮔﻔﺖ» :إﹺ ﱠن ا ﹾﻟ ﹶﻘﺘ ﹶﹾﻞ ﹶﻗ ﹺﺪ اﺳﺘﹶﺤﺮ ﺑﹺ ﹸﻘﺮ ﹺاء ا ﹾﻟ ﹸﻘﺮ ﹺ
آن
ﹾ
ﹾ ﹶﱠ ﱠ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﺐ ﹸﻗ ﹾﺮ ﹲ
آن ﹶﻛ ﹺﺜ ﹲﲑ ﹶو ﹺإﻧﱢﻰ ﹶأ ﹶر ﹶأ ﹾن ﹶﺗ ﹾﺄ ﹸﻣ ﹶﺮ
ﹶﻳ ﹾﻮ ﹶم ا ﹾﻟ ﹶﻴ ﹶﲈ ﹶﻣﺔ ﹶو ﹺإﻧﱢﻰ ﻷﹶ ﹾﺧ ﹶﺸﻰ ﹶأ ﹾن ﹶﻳ ﹾﺴﺘﹶﺤ ﱠﺮ ا ﹾﻟ ﹶﻘﺘ ﹸﹾﻞ ﹺﺑﺎ ﹾﻟ ﹸﻘ ﱠﺮاء ﹺﰱ ا ﹾﹶﳌ ﹶﻮاﻃ ﹺﻦ ﹸﻛ ﱢﻠ ﹶﻬﺎ ﹶﻓ ﹶﻴ ﹾﺬ ﹶﻫ ﹶ
ﺑﹺﺠﻤ ﹺﻊ ا ﹾﻟ ﹸﻘﺮ ﹺ
آن«.
ﹾ
ﹶ ﹾ

ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن

٣٢٧

ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮب روی داد ﮐﻪ ﻣﺆرﺧﺎن ﺗﻔﺼﯿﻞ آن را
ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮه اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﻤﺮ ﺷﺪ و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ را ﺧﻮاﺳﺖ.
رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری از آﻧﭽﻪ ﺑﯿﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ش ﮔﺬﺷﺖ:

در ﺑﺨﺎری از زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖس رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﮐﺸﺘﺎر اھﻞ
ﯾﻤﺎﻣﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ و ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ او ﺑﻮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﻧﺰد ﻣﻦ
آﻣﺪه و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در روز ﯾﻤﺎﻣﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﭼﺎر ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ در
ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺮ ﻗﺎرﯾﺎن ﻗﺮآن وارد آﯾﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮآن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود،
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ آن را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯽ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﺟﻮاب ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺑﺪان ﻣﺒﺎدرت ﻧﻮرزﯾﺪه اﺳﺖ! ﻋﻤﺮس در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ.
ﻣﺮﺗﺐ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دل ﻣﺮا ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﻧﻈﺮﯾﻪ او ﺑﺎز
ﮐﺮد و ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ او ﯾﮑﯽ ﺷﺪ .زﯾﺪس ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ در ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺣﺮف
ﻧﻤﯽزد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﻣﺮد ﺟﻮان و ﻋﺎﻗﻠﯽ ھﺴﺘﯽ و ﻣﻮرد اﺗﮫﺎم ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﯽ ،ﺗﻮ
ﮐﺎﺗﺐ وﺣﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮدی ،ﭘﺲ ﻗﺮآن را ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺟﻤﻊآوری ﮐﻦ .ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا اﮔﺮ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻮھﯽ را از ﺟﺎ ﺑﺮﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ از ارﺟﺎع وﻇﯿﻔﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻗﺮآن
ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﻧﻤﯽآﻣﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎری را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﺮی اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دل
ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻗﺒﻮل آﻧﭽﻪ دل اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ را ﺑﺮای ﻗﺒﻮل آن ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد
ﮔﺸﺎﯾﺶ داد ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻗﺮآن و ﺟﻤﻊآوری آن از روی اوراق و ﭘﻮﺳﺖ
درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ و ﺳﯿﻨﻪھﺎی ﻣﺮدم ﭘﺮداﺧﺘﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دو آﯾﻪ آﺧﺮ از ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ را در ﻧﺰد
ٞ
ََ
ٓ ُ
ﺧﺰﯾﻤﻪ اﻧﺼﺎری ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ آن دو را ﻧﺰد دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ﴿ :لق ۡد َجا َء� ۡم َر ُسول ّم ِۡن
َ َ َ َّ ۡ ْ
ُۡ ۡ َ َُ ٞ
َ ُ
ُ ۡ َ ٌ َ َ ۡ َ َ ُّ ۡ َ ٌ َ َ ُ
وف َّرح ٞ
ِيم  ١٢٨فإِن تولوا
�ص عل ۡي�م ب ِٱلمؤ ِمن ِ� رء
أنفسِ�م ع ِز�ز عليهِ ما عن ِتم ح ِر
َ ُ ۡ َ ۡ َ َّ ُ َ ٓ َ ٰ َ َّ ُ َ َ َ ۡ َ َ َّ ۡ ُ ُ
َۡ
َۡ
ظي ِم ] ﴾١٢اﻟﺘﻮﺑﺔ-١٢٨ :
�قل حس ِ� ٱ� � إِ�ه إِ� هو ۖ عليهِ تو�
تۖ َوه َو َر ُّب ٱلع ۡر ِش ٱلع ِ
» .[١٢٩ﺑﯽﮔﻤﺎن رﺳﻮﻟﯽ از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ آﻣﺪ ،رﻧﺠﺘﺎن ﺑﺮ او دﺷﻮار ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮﯾﺺ ]و[
ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن رﺋﻮف ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ روﯾﮕﺮدان ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺲ اﺳﺖ .ﻣﻌﺒﻮد

]راﺳﺘﯿﻨﯽ[ ﺟﺰ او ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮدهام و او ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺮش ﺑﺰرگ اﺳﺖ«.
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ را از روی اوراق و ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ و ﻏﯿﺮه ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدم،
ﯾﮏ آﯾﻪ از ﺳﻮره اﺣﺰاب را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم و آن را ﻧﺰد ﮐﺴﯽ
ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،ﺟﺰ ﺧﺰﯾﻤﻪ اﻧﺼﺎری ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﮫﺎدت او را در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺷﮫﺎدت دو
ّ َ ۡ ُ ۡ ِ َ َ ۡ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ ٰ َ َ ْ ُ َ َ ٞ
� عل ۡيهِ� ف ِمن ُهم َّمن
ﻧﻔﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد﴿ :مِن ٱلمؤمن ِ� رِجال صدقوا ما �هدوا ٱ
َ َ ٰ َۡ
َ
ۡ َّ
ق
� � َب ُهۥ َومِن ُهم من يَنت ِظ ُر ۖ﴾ ]اﻷﺣﺰاب» [٢٣ :از ﻣﺆﻣﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ
ّ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آن ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ ،و ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮارش را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم

رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ و از آﻧﺎن ﮐﺴﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه اﺳﺖ«.
اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﻪ ﺳﻮره ﻣﺮﺑﻮﻃﻪاش اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدم .ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن در آن ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ
ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم وﻓﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﻧﺰد او ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ در ﻧﺰد ﻋﻤﺮس و ﭘﺲ از وﻓﺎت او ﻧﺰد
ﺣﻔﺼﻪل دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮس ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻪھﺎی زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖس ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و دﯾﮕﺮ رواﯾﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ،ﺻﺤﺖ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻗﺮﻃﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زﯾﺪ ﻗﺮآن
را ﺑﺎ زﺣﻤﺎت زﯾﺎد ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺳﻮرهھﺎی آن ﻣﺮﺗﺐ ﻧﺒﻮد و ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺮآن ﭘﺲ
از ﺟﻤﻊآوری در ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺳﭙﺲ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ و ﺑﺎﻵﺧﺮه ﻧﺰد ﺣﻔﺼﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎھﺪاری
ﻣﯽﺷﺪ.
رواﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ب:

رواﯾﺘﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن را در
ﻣﺼﺤﻒ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ)  .(١اﻧﮕﯿﺰه اﯾﻦ ﮐﺎر او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ روزی ﯾﮑﯽ از آﯾﺎت ﻗﺮآن را
اﺳﺘﻔﺴﺎر ﮐﺮد ،در ﺟﻮاﺑﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ :اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻓﻼﻧﯽ از ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﯾﻤﺎﻣﻪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :إﻧﺎ ﻟﻠﻪ! و اﻣﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻗﺮآن ﮐﺮد.
رواﯾﺎت ﻣﺘﻮاﺗﺮه اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ و رواﯾﺖ را ﮐﻪ ﻋﻤﺮس اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻗﺮآن را
ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده اﺳﺖ رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻋﻤﺮس ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺸﻮرت داد و
او را راﺿﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن در ﻋﮫﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮس اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .و اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ .رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐس ﻧﻘﻞ ﺷﺪه آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
 -١رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  ٢٠ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ اﺑﻦ اﺑﯽ داود و ﺻﻔﺤﻪ  ٥٩از ﮐﺘﺎب اﻹﺗﻘﺎن ﻓﯽ ﻋﻠﻮم
اﻟﻘﺮآن ﺳﯿﻮﻃﯽ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن
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ﮔﻔﺖ» :رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎد ﮐﻪ اﺟﺮ او از ھﻤﻪ ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ و او اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺑﯿﻦ دو ﻟﻮح ﺟﻤﻊ ﮐﺮد« .و اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﮫﺎدت
ﻋﺪه زﯾﺎدی از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻋﻤﺮس اوﻟﯿﻦ
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮس ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ
ﮐﻨﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮﭘﺎی ﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ» :ھﺮﮐﺲ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﯿﺰی از ﻗﺮآن درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﻮده آن را ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺎورد« .و اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻗﺮآن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ در اوراق و ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ و اﻟﻮاح ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻤﺮ از ھﯿﭽﮑﺲ آﯾﻪای را
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﻣﺎدام دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ آن ﺷﮫﺎدت ﻧﻤﯽدادﻧﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ در ﻧﺰد او ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎنس ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﻗﯿﺎم ﮐﺮد.
آﻧﭽﻪ ﻋﻤﺮس ﮔﻔﺖ او ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ و ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ اﻧﺠﺎم داد او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
رﺳﺎﻧﯿﺪ ،زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖس را ﻣﺄﻣﻮر ﺟﻤﻊآوری ﻗﺮآن ﮐﺮد و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن را ﻧﯿﺰ
ھﻤﺮاه او ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :ھﺮﮔﺎه اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﻟﻐﺖ ﻣﻀﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ،
زﯾﺮا ﻗﺮآن ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدان ﻣﻀﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ«.
وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﺤﻘﻖ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ
اﻣﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻗﺮآن ﻧﻤﻮد ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻊآوری
ﺑﭙﺮدازم در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎری را ﺑﮑﻨﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ« .ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺣﯽ ﻇﺮف  ۲۳ﺳﺎل ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ج از روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او
را ﻣﺒﻌﻮث ﮐﺮد و در ﻣﮑﻪ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد
ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ﻧﺎزل ﺷﺪ.
ﮔﺎھﯽ وﺣﯽ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ آﯾﻪ و ﮔﺎھﯽ ﻃﯽ ﺳﻮرهای ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ وﺣﯽای ﮐﻪ ﺑﺮ
ۡ
ۡ َ ۡ ۡ َ ّ َ َّ
ََ
ك ٱ�ِي َخلَ َق َ ١خلَ َق ٱ ِ� َ ٰ
�� َن م ِۡن عل ٍق ٢
ﻣﺤﻤﺪ ج ﻧﺎزل ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد﴿ :ٱقرأ ب ِٱس ِم ر� ِ
ۡ ۡ
َّ
َ َّ َ ۡ َ ٰ َ َ َ ۡ َ
َ َّ ۡ َ َ
َ َۡ ۡ
�� َن ما ل ۡم �عل ۡم ] ﴾٥اﻟﻌﻠﻖ[٥ -١ :
ٱق َرأ َو َر ُّ�ك ٱ�� َر ُم  ٣ٱ�ِي عل َم ب ِٱلقل ِم  ٤علم ٱ ِ�
ﺑﻘﯿﻪ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز در ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺲ از آن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﺎزل ﺷﺪ ﻣﺎﺑﻘﯽ اﯾﻦ ﺳﻮره ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ.
آﯾﺎ ﻗﻮل اﺑﻮﺑﮑﺮ و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎری را ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ« ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺗﺎ زﻣﺎن وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﺳﻮرهھﺎﯾﯽ ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب ﻣﻨﻈﻤﯽ درﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد ،آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻨﻔﺮد ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ھﻢ ﺿﻤﯿﻤﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ درﻧﯿﺎﻣﺪه
ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن آﯾﻪھﺎ و ﺳﻮرهھﺎ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺮﺗﺐ ﮔﺸﺖ؟
رأی ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺆرﺧﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:

اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺆرﺧﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻋﺪهای از ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :رﺳﻮل ﺧﺪا وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن در ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد« .ﻣﺴﺘﺸﺮق اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺳﺮوﯾﻠﯿﺎم ﻣﯿﻮر
در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ در ﺑﺎره ﺳﯿﺮت رﺳﻮل ﺧﺪا اﯾﻦ ﻗﻮل را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ دﻗﺖ و درﺳﺘﯽ
در ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت و ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺒﺶ از دﻗﺖ و
اﻣﺎﻧﺖ در ﺟﻤﻊآورﯾﺶ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪون
ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﮑﻠﻔﯽ در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﻊآوری ﺑﻪ ﻣﮫﺎرت دﺳﺖ ﺟﻤﻊ و
ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻨﺴﯿﻖﮐﻨﻨﺪه آن ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﺟﻤﻊﮐﻨﻨﺪه و اﺧﻼص را ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ و او ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻧﺪاده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت
ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻗﺮآﻧﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻌﻀﯽ را در ﮐﻨﺎر ﺑﻌﻀﯽ ﺑﮕﺬارد«.
ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او
را در ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﯾﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮآن اوﻗﺎت ﻧﺰول آﯾﺎت را در ﻧﻈﺮ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و آﯾﺎت ﻣﮑﯽ را ﺑﺮ آﯾﺎت ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻘﺪم ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﯾﺎت ﻣﺪﻧﯽ را در ﺧﻼل
ﺳﻮرهھﺎی ﻣﮑﯿﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺘﻀﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ آﻧﺎن در ﺗﺮﺗﯿﺐ
آﯾﺎت و ﺳﻮرهھﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آنھﺎ را ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺮۀ رﺳﻮل و ﺗﺘﺒﻊ اﺣﻮال ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ از روز ﺑﻌﺜﺖ ﺗﺎ روز وﻓﺎت ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و
ﻣﺴﺘﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺟﻤﻊﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﯾﺎت ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﯾﮏ ﺳﻮره ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ از ﻗﺼﺺ و ﺗﺎرﯾﺦ و اﯾﻤﺎن و ﻋﺒﺎدات و اﺣﮑﺎم
ﺷﺮﻋﯿﻪ و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪی از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ را در
ﺳﻮرهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرتھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ھﻢ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف در ﻟﻔﻆ ﯾﺎ در ﻗﺪرت ﻋﺒﺎرت
ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .وﻟﯽ ﺟﻤﻊﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﺮﺗﯿﺐ آﯾﺎت در ﺳﻮرهھﺎ آزاد ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ
ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﭼﻮن رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را در ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮآن ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ
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ً
ﺳﺮزﻧﺸﻨﺪ ،ﺣﻖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در
ﺗﺮﺗﯿﺐ آﯾﺎت ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ وﻗﺖ ﻧﺰول آنھﺎ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ و اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮآن در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻮرهﻫﺎ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ در ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻗﻮل اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎری را ﺑﮑﻨﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ« .و آﻧﺎن در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ
اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻤﺎن آﻧﺎن آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ از زﻣﺎن ﻧﺰول ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮده ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ اول و ﺳﭙﺲ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﻮم ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ در آن ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآن از زﻣﺎن رﺳﻮل ﺑﻪ اﺷﺎره آن
ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻮرهھﺎ ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻗﺮآن ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞ و
ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس ﻣﯽﮔﻔﺖ» :از زﺑﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ھﻔﺘﺎدوﭼﻨﺪ ﺳﻮره را ﺷﻨﯿﺪم و
� ُ� ُّ
در ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا از ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﺗﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :إ َّن ٱ َّ َ
ِب
ِ
َّ َ
ح ُّ
ب ٱل ۡ ُم َت َط ّهر َ
�ن ] ﴾٢٢٢اﻟﺒﻘﺮة» [٢٢٢ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺎک
ٱ َّ��ٰ�ِ� َو�ُ ِ
ِ ِ
ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد«.
زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖس ﺗﻤﺎم ﻗﺮآن را در ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺧﻮاﻧﺪه .در ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺨﺎری از اﻧﺲ
ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏس ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :در زﻣﺎن رﺳﻮل ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﻗﺮآن
را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ از اﻧﺼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ :اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ،ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ،زﯾﺪ ﺑﻦ
ﺛﺎﺑﺖ ،و اﺑﻮزﯾﺪ«.
ﻣﻘﺼﻮد از ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺲس آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻋﮫﺪ رﺳﻮل
ﻗﺮآن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ وﻻﻏﯿﺮ.
ﻗﺮﻃﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﺗﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﻠﯽ و ﺗﻤﯿﻢداری و ﻋﺒﺎده
ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ش ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﻗﻮل اﻧﺲ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ:
ﻗﺮآن را ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻊ ﻧﮑﺮده اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ او ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ ﻧﮑﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ
او ﺳﻮای اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻗﺮآن را ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﮐﺜﺮ ﺣﻔﺎظ ﻗﺮآن
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﺮآن را از رﺳﻮل ﺧﺪا و ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ را از دﯾﮕﺮان ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .رواﯾﺎت ﻋﺪﯾﺪه
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ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺋﻤﻪ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺪمﺷﺎن در اﺳﻼم و ﺣﺮﻣﺘﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰد
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ داﺷﺘﻨﺪ از زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ«.
رواﯾﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺮﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،در ﺳﺎل وﻓﺎﺗﺶ دو ﺑﺎر آن را ﻧﺰد ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد .و از اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ در ﺳﺎل وﻓﺎت رﺳﻮل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ آﯾﻪھﺎی ﻣﻨﺴﻮﺧﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه ﭘﯽ ﺑﺮد .آﻧﭽﻪ در ﺳﯿﺮت ﻧﺒﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ رواﯾﺎت ﭘﯿﺶ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺻﻔﺤﻪای از ﺳﻮره ﻃﻪ را ﺑﻪ روزی ﮐﻪ اﺳﻼم آورد:

از آﻧﺠﻤﻠﻪ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از اﺳﻼمآوردن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﮐﻪ ده ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺑﻌﺜﺖ ﻣﺤﻤﺪ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﺮ از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺮﻗﻪ اھﻞ ﻣﮑﻪ ﺷﺪه و
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن را وادار ﺑﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ ﮐﺮده وﺣﺸﺖزده ﺷﺪ ،ﺻﻼح در اﯾﻦ دﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ج را ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و وﺣﺪت را ﺑﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .ﭼﻮن ﻧﻌﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ
ﻋﻤﺮ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﻮاھﺮش و ﺷﻮھﺮ او ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ اﺳﻼم آوردهاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و
ﻏﻀﺐ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻪ آﻧﺎن رﻓﺖ و ﺑﺮ آن دو وارد ﺷﺪ ،ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺰد آﻧﺎن ﻗﺮآﻧﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺮ آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و ﺧﻮاھﺮش را زﺧﻤﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﺳﭙﺲ از ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮد ﭘﺸﯿﻤﺎن
ً
ﺷﺪ و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ورﻗﻪای را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺑﻪ او ﺑﺪھﺪ .اﺗﻔﺎﻗﺎ در آن ورﻗﻪ ﺳﻮره ﻃﻪ
ﺑﻮد .ﭼﻮن ﻋﻤﺮ آن را ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻋﺠﺎب و ﻋﻈﻤﺖ و ﺷﮑﻮه دﻋﻮﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن را ﺑﺪان ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺤﻤﺪ رﻓﺖ و در ﺣﻀﻮر او اﯾﻤﺎن آورد.
اﯾﻦ ﺻﺤﯿﻔﻪای ﮐﻪ ﺳﻮرۀ ﻃﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از ﺻﺤﯿﻔﻪھﺎی زﯾﺎدی
ﺑﻮد ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻋﺪهای از اھﻞ ﻣﮑﻪ ﮐﻪ اﺳﻼم آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ و دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﺳﻮرهھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از ﻗﺮآن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و در دﺳﺘﺮس ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﺲ از اﺳﻼمآورد ﻋﻤﺮس ﻣﺪت ﺳﯿﺰده ﺳﺎل در ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﯾﺴﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﺪت ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﯾﺎران ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ» :از ﻣﻦ ﺟﺰ ﻗﺮآن ﭼﯿﺰی
ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،ھﺮﮐﺲ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ ﻗﺮآن از ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ آن را ﻣﺤﻮ ﮐﻨﺪ«.
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ھﺮاﻧﺪازه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮآن ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ از آن در ﻧﻤﺎز
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﻪ اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻧﺼﻮص ﻗﺮآن ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮرهﻫﺎﯾﯽ ﺟﻤﻊ
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ:

ً
ﻧﺼﻮص ﻗﺮآن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ
َ َ
ُ َّ َ َّ َ ٗ
ۡ َ ً
ۡ ُ
ّ َ َ ُ
َ ۡ
ﺑﺰرگٰٓ ﴿ :
�� ُّ� َها ٱل ُم َّز ّمِل  ١ق ِم ٱ ۡ�ل إِ� قل ِي�  ٢ن ِۡصف ُه ٓۥ أوِ ٱنق ۡص مِن ُه قل ِي�  ٣أ ۡو زِد
ّ ُۡ َ َ ً
ََ
عل ۡيهِ َو َرت ِِل ٱلق ۡر َءان ت ۡر�ِي� ] ﴾٤اﻟﻤﺰﻣﻞ» [٤ -١ :ای ﺟﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﺷﺐ را زﻧﺪه
ﺑﺪار ﻣﮕﺮ اﻧﺪﮐﯽ ]از آن را[ .ﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪاش ]را زﻧﺪه ﺑﺪار[ ﯾﺎ اﻧﺪﮐﯽ از آن ]ھﻢ[ ﺑﮑﺎه ،ﯾﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮ

آن ﺑﯿﻔﺰا .و ﻗﺮآن را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺮده و ﺷﯿﻮا ﺑﺨﻮان«.
آﯾﺎت ﻣﺰﻣﻞ ھﻤﺎن آﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺘﺮت اول ﺑﻌﺜﺖ رﺳﻮل ﻧﺎزل ﺷﺪه .درﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﺪا از رﺳﻮل ﮐﻪ در ﺷﺐ ﻗﯿﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ
ً
ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺑﺪون ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺆﮐﺪ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل وﺣﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ وﺣﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮد و وﺣﯽ ﻧﻮﯾﻦ او را ﺑﺪانھﺎ
َّ ُ ْ
َ
ُ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ راَ ﴿ :وٱ�قوا يَ ۡو ٗما ت ۡر َج ُعون
َ َّ ُ َّ ُ َ َّ ٰ ُ ُّ َ ۡ
َّ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ
ت َوه ۡم � ُ�ظل ُمون ] ﴾٢٨١اﻟﺒﻘﺮة» [٢٨١ :و از روزی
�ِيهِ إِ� ٱ�ِۖ �م تو
� � �ف ٖس ما كسب
ﭘﺮوا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ]روز[ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ ]ﭘﺎداش[

آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل داده ﺷﻮد و آﻧﺎن ﺳﺘﻢ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ«.
ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻧﺎزل ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺤﻤﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را در رأس دوﯾﺴﺖ و ھﺸﺘﺎد آﯾﻪ
ﺑﻘﺮه ﻗﺮار ﺑﺪه«.
در ﻗﺮآن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎ از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﭘﺲ از
َ َ ۡ َ ُ َ
ٓ
ُٗ
ﻓﺎﺗﺤﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ﴿ :ال ٓم ٰ� ١ل ِك ٱلكِ�ٰ
ب � َر ۡ� َ ۛ
ب �ِي �هِ هدى
ّل ِۡل ُم َّتق َ
� ] ﴾٢اﻟﺒﻘﺮة» [٢ -١ :اﻟﻢ )ا .ل .م( اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﯽ در آن ]روا[ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای
ِ
ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎران رھﻨﻤﺎﺳﺖ« ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ در ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮرهھﺎی زﯾﺎدی
آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﻣﻘﺼﻮد از ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺮﺗﺐ اﺳﺖ .ﻗﺮآن در زﻣﺎن
رﺳﻮل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻗﻮل اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ و دﯾﮕﺮ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﭘﯿﺸﺘﺮ
اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺘﯽ ﺧﻮد زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖس ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد» :رﺳﻮل وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن در ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد«.
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺎ در ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮدﯾﻢ و ﻗﺮآن را از روی رﻗﻌﻪھﺎ ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ« .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻗﺮآن از ﺻﻮرت آﯾﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮرهھﺎ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺴﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا در ﻧﻤﺎز و ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﻗﻊ
دﯾﮕﺮ ﺳﻮرهھﺎی ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻘﺮه و آل ﻋﻤﺮان و ﻧﺴﺎء و اﻋﺮاف و
ﺟﻦ و ﻧﺠﻢ و رﺣﻤﻦ و ﻗﻤﺮ و ﻏﯿﺮه .ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮره ﺑﻪ اﺷﺎره رﺳﻮل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آن ﺣﻀﺮت وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻌﺮوف و در ﺳﯿﻨﻪ ﻗﺎرﯾﺎن و ﺣﻔﺎظ ﻗﺮآن ﺿﺒﻂ و
ﻧﮕﮫﺪاری ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل در زﻣﺎن آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﺎ اﻣﻼء رﺳﻮل آن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺗﻤﺎم ﻣﺆرﺧﯿﻦ ﻣﺘﻔﻖ
اﻟﻘﻮﻟﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﯾﺎت در ﺳﻮرهھﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺤﻒھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از وﻓﺎت رﺳﻮل و ﭘﺲ از
وﻓﺎت آن ﺣﻀﺮت و ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن را ﺑﺪھﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﯾﮑﯽ
ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻮرهھﺎ و آﻏﺎز آن ﺑﺎ ﻓﺎﺗﺤﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻘﺮه و آل ﻋﻤﺮان و ﻧﺴﺎء و ﻣﺎﺋﺪه و
اﻧﺘﮫﺎی آن ﺑﺎ ﻣﻌﻮذﺗﯿﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﺧﺘﻼف ھﺴﺖ و ﮔﻮﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ را ﺑﺮای اﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﻮد ﺑﺪان اﻗﺪام ﻧﮑﺮد.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺟﻮاب ﻋﻤﺮ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ او اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ ﮐﻦ
ﭼﻪ ﻣﻘﺼﻮدی داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎری را ﺑﮑﻨﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ« .و
ً
ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و زﯾﺪ ﻗﻠﺒﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻋﻤﺮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ؟
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐس و ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن:

ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐس در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
ﻣﻨﺰوی ﺷﺪ و ﻣﺮدم در ﺑﺎره او ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ ﻋﻠﯽس ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد:
»آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮدی ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ دوری ﮔﺰﯾﺪی؟!«.
ﻋﻠﯽ ﺟﻮاب ﻓﺮﺳﺘﺎد» :ﻧﻪ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا! وﻟﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا زﯾﺎدت و ﻧﻘﺼﺎن
روی دھﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﻋﮫﺪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻋﺒﺎﯾﻢ را ﺟﺰ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﺮ دوش ﻧﮑﺸﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم آن را
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ﺣﻔﻆ ﻧﮑﻨﻢ«) .(١
ﻋﻠﺖ ﺗﺮدﯾﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﭘﺲ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻋﻤﺮس در ﻣﻮرد ﺟﻤﻊآوری آن:

ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻠﯽس ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻗﺮآن ﮔﺮﻓﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺪه زﯾﺎدی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮآن را ﻧﺰد اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎنﺷﺎن
ﺑﻮد ﻓﺮا ﮔﯿﺮﻧﺪ و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻋﻠﯽ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻤﻊآوری ﻗﺮآن ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮد دﯾﮕﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ھﻢ ﮐﻪ در راه ﺟﻤﻊآوری ﻗﺮآن ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺳﺘﻮد و ﮐﺎر آﻧﺎن را ﭘﯿﺮوی و ﺗﺄﺳﯽ
از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻪ در ﻋﮫﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻗﺮآن ھﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ً
ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .و ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش ﺧﻄﻮر ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺎز ﺑﺪارد ،ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﺧﻮد ﺣﺎﻓﻆ آن اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ
اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاھﺪ داد در ﺑﺎره اﺿﺎﻓﻪﮐﺮدن ﺑﺮ
ﻗﺮآن ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺧﻮاﻃﺮش ﺧﻄﻮر ﮐﻨﺪ .و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻣﺤﺎل ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐس ﮔﻔﺘﻪ :ﮐﺴﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ زﯾﺎدت در ﻗﺮآن ﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺮ او را ﮔﻠﻮﮔﯿﺮ ﺧﻮدش
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﺑﺎزﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮداﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﺳﺒﺐ ﺗﺮدﯾﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺟﻤﻊآوری ﻗﺮآن از ﻃﺮف ﻋﻤﺮ و راه و
روش اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺪان اﻗﺪام ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎری را ﻓﺮو ﻧﮕﺬارد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺪان ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻗﺮآن را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﻗﺮآن را ﺑﻪ اﻣﻼء ﺧﻮد آن
ﺣﻀﺮت ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﮐﺎﺗﺒﺎن ﻗﺮآن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد

 -١ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻠﯽ را »رأﻳﺖ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻳﺰاد ﻓﻴﻪ« ﺳﯿﻮﻃﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد در ﮐﺘﺎب اﻹﺗﻘﺎن آورده اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻓﺤﺪﺛﺖ ﻧﻔﴘ أﻻ أﻟﺒﺲ رداﺋﻲ إﻻ ﻟﺼﻼة ﺣﺘﻰ أﲨﻌﻪ«

و رواﯾﺖ اﺑﻦ اﺑﯽ داود در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺼﺎف ﻣﺸﻌﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﺑﯿﻌﺖ ﻋﺎم
ﻧﺰد ﻋﻠﯽس ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ »أﻛﺮﻫﺖ إﻣﺎرﰐ ﻳﺎ أﺑﺎ اﳊﺴﻦ؟ ﻗﺎل ﻻ واﷲ ،إﻻ إﲏ أﻗﺴﻤﺖ أﻻ ارﺗﺪ

ﺑﺮداﺋﻰ إﻻ ﳉﻤﻌﻪ ،ﻓﺒﺎﻳﻌﻪ ﺛﻢ رﺟﻊ« و اﺑﻦ اﺑﯽ داود اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :و ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ:

»ﺣﺘﻰ أﲨﻊ اﻟﻘﺮآن« ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم آن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده.
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﺳﭙﺮده ﺑﻮدﻧﺪ آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرھﺎ در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ او ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎن رﺳﻮل
ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺧﻠﯿﻔﻪ او ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺪان اﻗﺪام ﻧﮑﺮده اﻗﺪام ﻧﮑﻨﺪ.
ﺣﺠﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮس ﺑﺪان وﺳﯿﻠﻪ دل اﺑﻮﺑﮑﺮس را ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺳﺎﺧﺖ:

اﯾﻦ ﺑﻮد دﻟﯿﻞ اﺑﻮﺑﮑﺮ و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ب .وﻟﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ رأی
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﻮض ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن اﻗﺪام ورزﯾﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺆرﺧﺎن ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ را
ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ از آﻧﭽﻪ راوﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮآن
ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ روﺷﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺠﺖ ﻋﻤﺮ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺣﺮف ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮ آن ﻧﺎزل ﺷﺪه:

ﺗﺮﻣﺬی رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ای
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﺑﯽﺳﻮادی ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪهام ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﭘﯿﺮزن و ﭘﯿﺮﻣﺮد و ﻏﻼم
و ﺟﺎرﯾﻪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺤﻤﺪ ،ﻗﺮآن ﺑﻪ ھﻔﺖ ﺣﺮف ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ«)  .(١و ﻋﻠﻤﺎ در
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ھﻔﺖ ﺣﺮف اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﭘﻨﺞ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎره آن اﯾﺮاد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ
از اﯾﻦ ﻧﻈﺮات اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﻋﮫﺪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺟﺎزه داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺘﺮادف را ﺑﻪ ﺟﺎی ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ آﯾﺎت رﺣﻤﺖ را ﺑﺎ آﯾﺎت ﻋﺬاب
ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺴﺎزﻧﺪ .از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺘﺮادﻓﺎت» :ﻫﻠﻢ وﺗﻌﺎل وأﻗﺒﻞ وأﴎع وﻋﺠﻞ« از اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ
رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ» :ﻟﻠﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﻧﻈﺮوﻧﺎ« »ﻟﻠﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﻣﻬﻠﻮﻧﺎ« »ﻟﻠﺬﻳﻦ

آﻣﻨﻮا اﺧﺮوﻧﺎ« »ﻟﻠﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا رﻗﺒﻮﻧﺎ« و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ» :ﻛﻠﲈ أﺿﺎء ﳍﻢ ﻣﺸﻮا ﻓﻴﻪ« »ﻣﺮوا ﻓﻴﻪ«

»ﺳﻌﻮا ﻓﻴﻪ«.

و اﯾﻦ رﺧﺼﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ اھﻞ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻟﻐﺎت
ﺧﻮد درک ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ھﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺟﺰ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ زﯾﺎد اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﯿﺴﺮ
ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎن اﺟﺎزه داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ اﻟﻔﺎظ ﻣﺘﺮادف

 -١رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺣﮑﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ ،ﺟﺰء اول ،ﺻﻔﺤﻪ  ٣٦و ﻣﺎﺑﻌﺪ آن.

ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن
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ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ .وﻟﯽ ﭘﺲ از ارﺗﺒﺎط و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻟﻔﺎظ
ﻣﻨﺰل آن ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ آن را ﺟﺰ ﺑﺎ آن اﻟﻔﺎظ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ اﯾﻦ اﺑﺎﺣﺖ اﺧﺘﻼف اﻟﻔﺎظ در آﻏﺎز ﻋﮫﺪ ﻧﺒﻮت ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﻗﻮال در ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﺰول ﻗﺮآن ﺑﺮ ھﻔﺖ ﺣﺮف ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮل
ً
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ھﻔﺖ ﻟﻐﺖ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻐﺎت ﻋﺮﺑﻨﺪ و اﯾﻦ
ﻟﻐﺎت در ﻣﯿﺎن ﻋﺮب ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻟﻐﺎت ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻀﺮ راﯾﺞ اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻔﺖ ﺣﺮف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼف در ﻗﺮاﺋﺖ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﮔﺮدد .ﻟﯿﮑﻦ ھﻤﻪ اﯾﻦ اﻗﻮال او را ﺣﺪ اﻗﻞ در آﻏﺎز اﻧﺘﺸﺎر
اﺳﻼم ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن
ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺘﺮادﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ،ﯾﺎ ﺗﺎ وﻓﺎت رﺳﻮل ،وﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ :اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﺧﺘﯿﺎر
اﻟﻔﺎظ ﻣﺘﺮادﻓﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ وﺣﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﯿﺎر.
ﻗﺮاﺋﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻋﺮض آن ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا:

ﻗﺮﻃﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺎﺣﺖ در ﺣﺮوف ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ او ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
ﯾﮏ ﺑﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﺮ او ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮ اﺑﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﺮ او ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺪ و ﻗﻮل اﻧﺲ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ً َ
ً
َ َ َ ُّ
رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪ» :إ َّن ﻧَ َ َ َّ ْ
� أﺷﺪ َو ْﻃﺌﺎ َوأ ْﺻ َﻮ ُب ِ�ﻴﻼ« ﺑﻪ او
ﺎﺷﺌﺔ الﻠﻴ ِﻞ ِ
ِ
ِ
ُ
ً
ً
ً
َْ
ُ
ُ
أﻗﻮم ِ�ﻴﻼ وأﻫﻴﺄ،
وأﺻﻮب ِ�ﻴﻼ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢَ » :وأﻗ َﻮ ُم ِ�ﻴﻼ« اﻧﺲ ﮔﻔﺖ» :
َ ٌ
اﺣﺪ«.
و ِ
ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺲس اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،اﯾﻦھﺎ از رﺳﻮل ﺧﺪا رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ
َّ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦھﺎ از ﻃﺮف ﮐﺴﯽ وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻟﻌﯿﺎذ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻗﻮل ﺧﺪا ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ﴿ :إِنا
َ ۡ ُ َ َّ ۡ َ ّ ۡ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ
�ٰفِظون ] ﴾٩اﻟﺤﺠﺮ [٩ :ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺸﺖ.
�ن نز�ا ٱ�ِكر �نا �ۥ ل
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﻼف ﻗﺮاﺋﺎت ﺧﻮد رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺣﮑﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ:

ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و دﯾﮕﺮان از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ھﺸﺎم ﺑﻦ ﺣﮑﯿﻢ ﺳﻮره ﻓﺮﻗﺎن را ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ
ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎد داده ﺑﻮد ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻢ ﺳﭙﺲ او را ﻣﮫﻠﺖ دادم ﺗﺎ از
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ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،او را در ﻋﺒﺎﯾﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪم و ﺑﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﺎ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮره ﻓﺮﻗﺎن را ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪای ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد :او را رھﺎ ﮐﻦ ،ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ از او
ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﺧﻮاﻧﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻗﺮآن ﺑﺮ ھﻔﺖ
ﺣﺮف ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻪ ھﺮ ﻟﻐﺘﯽ ﮐﻪ آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ«.
ﻗﺮﻃﺒﯽ ﻗﺼﻪ اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ را ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﮐﻪ اﺑﯽ در ﻣﺴﺠﺪ دو
ﻧﻔﺮ را دﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز آﯾﺎﺗﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﮔﻮش ﮐﺮد دﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ھﺮﯾﮏ ﻣﺨﺎﻟﻒ
دﯾﮕﺮی و ﻗﺮاﺋﺖ ھﺮدو ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ او اﺧﺘﻼف داﺷﺖ ،ھﺮدو را ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮد ،و آن
ﺣﻀﺮت ﺻﺤﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ھﺮﺳﻪ ﻧﻔﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد.
اﺑﯽ ﮔﻔﺖ» :در دﻟﻢ ﻣﻘﺪاری ﺗﮑﺬﯾﺐ وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ راه ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﻮن
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری رﯾﺒﺖ و ﺷﺒﮫﺖ ﺑﻪ دﻟﻢ راه ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪام زد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻏﺮق
ﻋﺮق ﺷﺪم ،ﮔﻮﯾﯽ از ﺗﺮس ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ ،رﺳﻮل ﻓﺮﻣﻮد :ای اﺑﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻦ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﯾﮏ ﺣﺮف ﺑﺨﻮان ،ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺮ اﻣﺖ ﻣﻦ آﺳﺎن
ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ دو ﺣﺮف ﺑﺨﻮان ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺮ
اﻣﺖ ﻣﻦ آﺳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎز ﺑﺎر ﺳﻮم ﺟﻮاب داد ﮐﻪ ﺑﺮ ھﻔﺖ ﺣﺮف ﺑﺨﻮان«.
در ﻋﮫﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺣﻔﻆ ﺑﻌﻀﯽ اﻟﻔﺎظ ﻗﺮآن اﺧﺘﻼف اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .اﺑﻦ
اﺑﯽ داود در ﮐﺘﺎب ﻣﺼﺎﺣﻒ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ» :ﴏاط

ﻣﻦ أﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻏﲑ اﳌﻐﻀﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻏﲑ اﻟﻀﺎﻟﲔ« در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﭼﻨﯿﻦ
َ
ََ
َّ
َ ٰ َ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ ُ
لضآلّ َ
وب عل ۡي ِه ۡم َو� ٱ
ض
� ٱلمغ
ِ� ﴾٧
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪِ ﴿ :
ِ
ص�ط ٱ�ِين ��عمت علي ِهم � ِ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ» :اﱂ .اﷲ ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫﻮ اﻟﻘﻴﺎم« ﺑﻪ ﺟﺎی »اﻟ ﹶﻘﻴﱡﻮم«.

ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐس ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ» :آﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﲈ أﻧﺰل إﻟﻴﻪ وآﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﻮن ﻛﻞ
َ َ َ َّ ُ ُ َ ٓ ُ َ َ
َّ ّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ُ ٌّ
َّ
� َء َ
ون
ام َن ب ِٱ�ِ﴾
نزل إ ِ ۡ�هِ مِن ر�ِهِۦ وٱلمؤمِن ۚ
آﻣﻦ ﺑﺎﷲ« ﺑﻪ ﺟﺎی ﴿ءامن ٱلرسول بِما أ ِ
ﹺ ﹺ
ﻮر ﹸﻫ ﱠﻦ
اﺳﺘ ﹾﹶﻤﺘﹶ ﹾﻌﺘ ﹾﹸﻢ ﺑﹺﻪ ﻣﻨ ﹸﹾﻬ ﱠﻦ ﹶﻓ ﹶﺂﺗ ﹸ
ﹸﻮﻫ ﱠﻦ ﹸأ ﹸﺟ ﹶ
]اﻟﺒﻘﺮة [٢٨٥ :و اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ » :ﹶﻓ ﹶﲈ ﹾ

ﻳﻀ ﹰﺔ« و اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐس ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﻧﺼﻮﺻﯽ را اﺛﺒﺎت ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ
ﹶﻓ ﹺﺮ ﹶ
اﻟﻔﺎظ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻋﺜﻤﺎن اﺧﺘﻼف دارد ،از آﻧﺠﻤﻠﻪ »ﻓﺼﻴﺎم ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺎت« در ﺑﺎره ﮐﻔﺎره

ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن
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ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﴿ َ� َمن َّل ۡم َ ۡ َ َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ
�د ف ِصيام ث�ٰثةِ �يا ٖ�� �ٰل ِك ك�ٰ َرة �ي�ٰن ِ�م إِذا حلفتمۚ
ِ
َ ُ َْ
ُ
َوٱ ۡحفظ ٓوا �يۡ َ�ٰنَ� ۡ ۚم﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة [٨٩:ﻗﺮاﺋﺖ و ﻗﺮآن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮاﺋﺖ و ﻗﺮآن
اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﻮد.
آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس ﺳﻮرۀ واﻟﻌﺼﺮ را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ» :واﻟﻌﴫ إن

اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻔﻲ ﺧﴪ ،وإﻧﻪ ﻓﻴﻪ إﱃ آﺧﺮ اﻟﺪﻫﺮ ،إﻻ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا وﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﳊﺎت وﺗﻮاﺻﻮا

ﺑﺎﻟﺼﱪ« ﻛﻪ »وإﻧﻪ ﻓﻴﻪ إﱃ آﺧﺮ اﻟﺪﻫﺮ« را اﺿﺎﻓﻪ و »ﺗﻮاﺻﻮا ﺑﺎﳊﻖ« را ﭘﯿﺶ از »وﺗﻮاﺻﻮا ﺑﺎﻟﺼﱪ«
ﺣﺬف ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺜﻤﺎنس ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد .ھﻤﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ» :إن اﷲ
َۡ َ َ
َّ َّ َ َ ۡ
� � َ�ظل ُِم مِثقال ذ َّر�ٖ�﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» [٤٠ :ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻻ ﻳﻈﻠﻢ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻤﻠﺔ« ﺑﻪ ﺟﺎی ﴿إِن ٱ

ھﻤﻮزن ذرهای ﺳﺘﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ« و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ» :وﺗﺰودوا وﺧﲑ اﻟﺰاد اﻟﺘﻘﻮ« ﺑﻪ ﺟﺎی
َ َ َ َّ ُ ْ َ َّ َ
خَۡ
� ٱ َّلزادِ ٱ�َّ ۡق َو ٰ
ى﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة» [١٩٧ :و ره ﺗﻮﺷﻪ ،ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری اﺳﺖ«.
﴿وتزودوا فإِن
اﺑﻦ اﺑﯽ داود ﺷﺮح اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻟﻔﻈﯽ را آورده و آنھﺎ را ﺑﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﻣﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻮره واﻟﻌﺼﺮ در ﻗﺮآن ﻋﺎﺋﺸﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ل:

و رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻋﺎﺋﺸﻪل ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد» :ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﲆ اﻟﺼﻠﻮات

واﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﻰ وﺻﻠﻮة اﻟﻌﴫ« ﮐﻪ »وﺻﻼة اﻟﻌﴫ« را ﺑﺮ ﻗﺮآن ﻋﺜﻤﺎن اﺿﺎﻓﻪ دارد.

از اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﻏﻼم ﻋﺎﺋﺸﻪل ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﺎﺋﺸﻪ
ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭼﻮن ﺑﻪ آﯾﻪ ﺻﻼة رﺳﯿﺪی آن را ﻧﻨﻮﯾﺴﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ آن را ﺑﺮ ﺗﻮ
اﻣﻼ ﮐﻨﻢ و آن را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ اﻣﻼ ﮐﺮد» :ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﲆ اﻟﺼﻠﻮات واﻟﺼﻼة اﻟﻌﴫ« ﻧﻈﯿﺮ

اﯾﻦ رواﯾﺖ در ﺑﺎره اﯾﻦ آﯾﻪ در ﻗﺮآن ﺣﻔﺼﻪ و ام ﺳﻠﻤﻪ ب ھﻤﺴﺮان ﻧﺒﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺘﯽ ﮔﻮﯾﺎ ام ﺳﻠﻤﻪل اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ اﻣﻼ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﲆ اﻟﺼﻠﻮات

واﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﻰ وﺻﻼة اﻟﻌﴫ«.

ﺑﯽﺷﮏ از آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف در ﻗﺮاﺋﺖھﺎ و ﻗﺮآنھﺎی اﺻﺤﺎب
رﺳﻮل از ﺣﺪ ﻟﻔﻆ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮده و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﻔﺎظ ھﯿﭻ اﻣﺮی را ﺑﻪ ﻧﮫﯽ و ھﯿﭻ ﻧﮫﯽ را
ﺑﻪ اﻣﺮ و ﯾﺎ ھﯿﭻ آﯾﻪ رﺣﻤﺖ را ﺑﻪ ﻋﺬاب و ھﯿﭻ آﯾﻪ ﻋﺬاب را ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ،

٣٤٠

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

و در ﻣﻮرد آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎره ﻗﺮاﺋﺖھﺎی اﺻﺤﺎب و ﻗﺮآنھﺎی آﻧﺎن و ﻗﺮآنھﺎی ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ذﮐﺮ
ﺷﺪه وﺿﻊ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻮده اﺳﺖ.
آرﺗﻮرﺟﻔﺮی ﻣﺴﺘﺸﺮق ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ« اﺑﻦ اﺑﯽ داود اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده و ھﻤﻪ اﯾﻦ
اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﻗﺮاﺋﺖ و ﻣﺼﺎﺣﻒ را ﮐﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف را ﺑﻪ
ھﻤﺎن ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺎن
ُْ َ ُْ ُ َ
َ ْ
ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ» :أﻧ ِﺰل اﻟﻘ ْﺮآن َﻰﻠﻋ َﺳﺒْ َﻌ ِﺔ أﺣ ُﺮ ٍف« ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
در ﺣﯿﺎت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن را از رﺳﻮل ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ در ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﺎھﺪاری
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺲ و اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا داﺷﺘﻨﺪ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
دﯾﺪه ﻧﺸﺪه و ﺑﺪون ﮐﻢ و زﯾﺎد ﺗﺤﺮﯾﻒ آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﻗﺎرﯾﺎن ﻗﺮآن ﻣﺮداﻧﯽ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﻃﺎﯾﻔﻪای از آﻧﺎن در زﻣﺎن رﺳﻮل در ﺑﺌﺮ ﻣﻌﻮﻧﻪ ﺷﮫﯿﺪ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻋﺪه دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻗﺎرﯾﺎن در ﺟﻨﮓ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ
ﯾﺎ ھﻤﮥ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ﻗﺮآن زﯾﺎده و ﻧﻘﺼﺎن اﯾﺠﺎد
ﺷﻮد و ﯾﺎ آن را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،از ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺒﻮد اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮدم در آن
اﺧﺘﻼف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﺗﺶ آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﺑﺮﮔﯿﺮد
و اﺳﻼم را دﭼﺎر ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﺎزد.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﯿﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ وﺣﯽ را ﻣﻐﺸﻮش ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ:

وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ در ﺑﻼد ﻋﺮب روی داد ﺑﺮای ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﺑﮑﺮ و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ش ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
ھﺸﺪاری ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن را واﻣﯽداﺷﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ روز ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ .در ﺣﯿﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻌﻀﯽ از
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن و اﺳﻼم آورده و از ﮐﺎﺗﺒﺎن وﺣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻐﺸﻮش ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻐﺸﻮش ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻟﻘﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
رواﯾﺎت ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از ﻣﻐﺸﻮشﮐﺮدن وﺣﯽ و
اﻣﺜﺎل آن در ﮐﺘﺐ ﺳﯿﺮه آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻏﺎﯾﻠﻪ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﺮس را در دلھﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﭘﺲ
از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮫﺎراﻟﺮﺟﺎل ﺑﻦ ﻋﻨﻔﻮه از ﺟﺎﻧﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﮔﺴﯿﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم آن
ﻗﺮآن و ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﻨﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزد و ﮐﺎر ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و دﯾﺪ ﮐﻪ اھﻞ آﻧﺠﺎ از ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ
ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪای در اﻗﺮار ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ درﻧﮓ ﻧﮑﺮد ،ﮔﻮاھﯽ داد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ در ﻧﺒﻮت ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن
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ﻧﮫﺎر ﻓﻘﯿﮫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮآﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج وﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و آﻧﺎن
را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﻨﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺣﻮادث دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا روی داد از
ﻗﺒﯿﻞ ﻇﮫﻮر ﻧﻔﺎق و ﮔﺮدن ﮐﺸﯽھﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺣﺠﺖ ﻋﻤﺮ در ﺟﻤﻊآوری
ﻗﺮآن ﭘﺲ از ﻏﺎﯾﻠﻪ ﯾﻤﺎﻣﻪ از ﭼﻨﺎن ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﺗﺮدﯾﺪی را ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻣﯽﺳﺎزد .ﭘﺲ از اﯾﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﭼﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا آن را
ﻧﮑﺮده و ھﻢ اﯾﻨﮏ اﺑﻮﺑﮑﺮ و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺪان ﺟﮫﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺮدﯾﺪ راه ﻣﯽدھﻨﺪ؟!
رﺳﻮل ﺧﺪا دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ وﺣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ در ﺳﻮرهھﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﺮدد.
ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ او را از اﻣﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﻗﺒﻞ از وﻓﺎﺗﺶ ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ وﺣﯽ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم
وﻓﺎت رﺳﻮل ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ و آﯾﺎﺗﯽ وﺳﯿﻠﻪ آﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺴﻮخ ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺰول وﺣﯽ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و دﯾﻦ ﺧﺪا ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺸﺖ ،ﺣﺎل
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺮآن ﺟﻤﻊآوری ﮔﺮدد ﺗﺎ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐس از زﯾﺎد و
ً
ﮐﻢﺷﺪن ﻗﺮآن دﭼﺎر وﺣﺸﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در آن دﺳﺖ ﺑﺒﺮد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﭘﺲ از
ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن در ﺟﻨﮓ ﯾﻤﺎﻣﻪ و ﺗﺮس از ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﻗﺎرﯾﺎن دﯾﮕﺮ
در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آنھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺮ آنھﺎ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و
ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺑﺎره ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ
دﻻﯾﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ
ﮐﻪ در ﺟﻤﻊآوری ﻗﺮآن ﺧﯿﺮ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو اﺑﻮﺑﮑﺮس رأی ﻋﻤﺮس را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ آن را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد) .(١
ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن در زﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎنس و ﻋﻠﺖ آن:

ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﭘﺲ از اﺟﺘﻤﺎع اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﮐﺎﺗﺐ
وﺣﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در زﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎنس روی داد ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻤﺮس در رأی ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﺻﺎﺋﺐ ﺑﻮده و اﯾﻦ روﯾﺪاد درﺳﺘﯽ ﻧﻈﺮ
 -١اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ زﻧﺠﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺮآن ﺧﻮد ﻃﺒﻊ ﻣﺼﺮ ) ١٩٣٥م( ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد» :ﺗﻔﮑﺮ درﺳﺖ
و ﺷﻮاھﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﻓﮫﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻋﻤﺮ در ﺑﺎره ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن در اوراق ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب
رﺳﻮل ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪت اﺣﺘﯿﺎط و ﺧﻀﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺟﻤﻊ
ﻗﺮآن در اوراق ﺑﺪﻋﺘﯽ ﺷﻮد«.
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او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد .در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ب ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی زﯾﺎدی ﻓﺘﺢ ﺷﺪ و اﺗﺒﺎع
اﺳﻼم ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ .اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ﻗﺮآن را ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎد ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﻣﺮدم در ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن دﭼﺎر اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ
اﺧﺘﻼف و ﺗﺸﺘﺖ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ دوﺳﺘﺶ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻦ از
ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﻮ ﺑﮫﺘﺮ و ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ .ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ
ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .اﺻﺤﺎب ﺑﺎھﻢ اﺧﺘﻼف و ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﺪهای ﻋﺪه دﯾﮕﺮ را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮده آﻧﺎن
را ﻟﻌﻨﺖ ﻧﻤﻮده از اﯾﺸﺎن ﺗﺒﺮا ﺟﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن اﺧﺘﻼف و ﮐﺸﻤﮑﺶ آﻧﺎن را
ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ارﻣﻨﺴﺘﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد
ً
از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﮕﺮان ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻋﺜﻤﺎنس ﺷﺘﺎﻓﺖ ،ﭘﯿﺶ
از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد داﺧﻞ ﺷﻮد ،ﻋﺜﻤﺎن را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻠﺖ را درﯾﺎب
ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد .ﻋﺜﻤﺎن ﺟﻮاب داد :در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪای؟ ﮔﻔﺖ :در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎب ﺧﺪا.
ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم و ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ از ﻋﺮاق و ﺷﺎم و ﺣﺠﺎز ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺣﺬﯾﻔﻪ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف آﻧﺎن را در ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺑﺮﺷﻤﺮده و اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮد :ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری دﭼﺎر اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر
اﺧﺘﻼف ﺷﻮﻧﺪ)  .(١ﻋﺜﻤﺎنس ﺧﻄﺮ را اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﻣﺮدم را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺎ آﻧﺎن
در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ رأی او را در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﮕﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ اﻣﺮوز اﺧﺘﻼف اﻧﺪﮐﯽ
 -١در رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ داود در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ آورده آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮدس در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد او آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :اھﻞ ﮐﻮﻓﻪ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮدس و اھﻞ ﺑﺼﺮه از ﻗﺮاﺋﺖ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮیس ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا! اﮔﺮ ﭘﯿﺶ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﻒ را ﻏﺮق ﮐﻨﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺖ:
اﻣﺎ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﺮدی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺪون آب ﻏﺮق ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺣﺬﯾﻔﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را در ﻏﯿﺎب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺘﻪ ،ﺳﭙﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﺣﺬﯾﻔﻪ و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ در
ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺬﯾﻔﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪای اﮔﺮ
ﭘﯿﺶ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﻒ را ﻏﺮق ﮐﻨﺪ .ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺟﻮاب داد :ﺑﻠﯽ!
دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﻣﺮدم در ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﺳﺘﻪای ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،در ﻗﺮاﺋﺖ اﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،در ﻗﺮاﺋﺖ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ
ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ در ﮐﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن
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داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ آﯾﻨﺪﮔﺎن اﺧﺘﻼف ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ .و اھﻞ رأی ﻧﻈﺮ او را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺣﻔﺼﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺮآن اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﺮاﯾﺶ
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ از روی آن اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن از
ﻃﺮف ﻋﺜﻤﺎن و ﯾﮑﯽﮐﺮدن ﻗﺮاﺋﺖھﺎی ﻗﺮآن ﺑﻮد.
ﻋﻤﺮس و درﺳﺘﯽ ﻧﻈﺮش در ﺑﺎره ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن:

اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎنس ﺑﺮوز ﮐﺮد ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺑﺎره ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺻﺎﺋﺐ ﺑﻮد .ﻋﺜﻤﺎن ﻗﺮآن اﺑﻮﺑﮑﺮس را ﺑﺮای
ﯾﮑﯽﮐﺮدن ﻗﺮاﺋﺖھﺎی ﻣﺮدم اﻟﮕﻮ ﻗﺮار داد .اﮔﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽﮐﺮد اﺧﺘﻼف
ﺷﺪت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از اﯾﻦ ﺷﺮ و ﻓﺘﻨﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪ.
از اﯾﻦ رو اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐس ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﮑﺮده آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﺟﺮ
اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن از ھﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎد ،او اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺑﯿﻦ دو ﻟﻮح ﺟﻤﻊ ﮐﺮد«.
ﺧﺸﻢ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮ ﮐﻨﺎرﯾﺶ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن:

ﺧﺪاوﻧﺪ دل اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﭘﺲ از ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻟﺬا
ﺑﺎ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖس ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮده و ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ .رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻦ از
اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻗﺮآن ﻋﺰل ﻣﯽﮔﺮدم و ﮐﺴﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن آورده و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪم او در ﺻﻠﺐ ﻣﺮد ﮐﺎﻓﺮی ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرش
زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ را ﺑﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن زﯾﺪ را ﻣﺄﻣﻮر ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن
ﮐﺮد و ﻋﺪه دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ھﻤﺮاه او ﮐﺮد ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ دو ﺑﺎر ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺮﻃﺒﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ» :اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻧﺒﺎری ﮔﻔﺖ :ﺗﺮﺟﯿﺢ و ﺗﻔﻀﯿﻞ زﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد از ﺟﺎﻧﺐ اﺑﻮﺑﮑﺮ
و ﻋﺜﻤﺎن در ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از زﯾﺪ ﻓﺎﺿﻞﺗﺮ و در اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﺮ او ﺗﻘﺪم
داﺷﺖ ،ﻓﻘﻂ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﻮد ﮐﻪ زﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﻣﺮﺟﺢ ﺑﻮد«.
و اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺧﺸﻤﮕﯿﻦﺷﺪن اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد را در دو ﺑﺎر ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺪت زﯾﺎدی دوام ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از زﺑﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ھﻔﺘﺎد ﺳﻮره
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

را ﮔﻮش ﮐﺮده و ﺧﻮاﻧﺪهام در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در آن ھﻨﮕﺎم زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ دو ﮔﯿﺴﻮ داﺷﺖ و ﺑﺎ
ﺑﭽﻪھﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد« .در زﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎنس ﻣﺮدم ﻋﺮاق را ﺗﺤﺮﯾﺾ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در ﮐﺎر
ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﯾﺎری ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻗﺮآن ﺧﻮدم را ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و
ھﺮﮐﺪام از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺮآن ﺧﻮد را ﭘﻨﮫﺎن ﺳﺎزﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ھﺮﮐﺲ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﭘﻨﮫﺎن ﺳﺎزد روز ﻗﯿﺎﻣﺖ آن را ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﯽآورد«.
روزی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺮده و ﮔﻔﺖ» :ھﺮﮐﺲ ھﺮﭼﯿﺰی را
ﭘﻨﮫﺎن ﺳﺎزد در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ آن را ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻣﯽآورد .ﻗﺮآنھﺎی ﺧﻮد را ﭘﻨﮫﺎن
ﺳﺎزﯾﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ وﻓﻖ ﻗﺮاﺋﺖ زﯾﺪ ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﻦ از زﺑﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ھﻔﺘﺎد و ﭼﻨﺪ ﺳﻮره ﺷﻨﯿﺪه و ﺧﻮاﻧﺪهام و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ در آن
ھﻨﮕﺎم دو ﮔﯿﺴﻮ داﺷﺖ و در ﻣﯿﺎن ﺑﭽﻪھﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد .ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا! ھﯿﭻ آﯾﻪای ﻧﺎزل
ﻧﺸﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﯽ و در ﺑﺎره ﭼﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ھﯿﭻ ﻓﺮدی از ﻣﻦ ﺑﻪ
ﮐﺘﺎب ﺧﺪا واﻗﻒﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮ از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،و اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﺴﯽ از ﻣﻦ
ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ و ﺷﺘﺮم ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﺰد او ﺑﺒﺮد ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ«.
ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب ﻓﺎﺿﻞ رﺳﻮل از ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ در ﮐﻼم او ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰی ﻧﺎرواﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .از اﺑﯽ درداءس رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را رﻗﯿﻖ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ!«.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﺰوه ﺑﺪر اﺳﺖ و زﯾﺪ ﺑﺪری
ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در اﺳﻼم ﺑﺮ زﯾﺪ و ﭘﺪرش ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ .و او از رﺳﻮل ﺧﺪا ھﻔﺘﺎد و
ﭼﻨﺪ ﺳﻮره ﻗﺮآن آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﮑﻦ زﯾﺪس ﮐﺎﺗﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮد و ﺗﺎ زﻣﺎن وﻓﺎت رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺗﻤﺎم ﻗﺮآن را ﻧﺰد آن ﺣﻀﺮت آﻣﻮﺧﺖ.
ﻗﺮﻃﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﻤﻪ راوﯾﺎن و ﻧﺎﻗﻼن اﺧﺒﺎر ﻧﯿﮏ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻘﯿﻪ
ﻗﺮآن را ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از اﺋﻤﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس
ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮآن را ﺧﺘﻢ ﮐﻨﺪ ﻣﺮد« .ﻗﺮآن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻮذﺗﯿﻦ ﺑﻮد.
ﭼﺮا اﺑﻮﺑﮑﺮس زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ را ﺑﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ داد:

داﺳﺘﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦﺷﺪن او را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ زﯾﺪ ﺑﻦ
ﺛﺎﺑﺖ را ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﺑﺮ او ﺗﺮﺟﯿﺢ داد و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ .ﺳﺨﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ
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ﺧﻄﺎب ﺑﻪ زﯾﺪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ او را ﺑﺎ ﻧﻈﺮ و ﺣﺠﺖ ﻋﻤﺮ اﻗﻨﺎع ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد» :ﺗﻮ ﻣﺮد ﺟﻮان
ﻋﺎﻗﻞ ھﺴﺘﯽ و ھﯿﭻ اﯾﺮاد و اﺗﮫﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ وارد ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻮ ﮐﺎﺗﺐ وﺣﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮدی
ﻗﺮآن را ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺟﻤﻊ ﮐﻦ«.
ﻗﺮﻃﺒﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﮐﻪ در ﺑﺎره ﺗﻔﻀﯿﻞ زﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﮥ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻧﺒﺎری را
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :زﯾﺪس از ﻧﻈﺮ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪس ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺖ ،زﯾﺮا در
ﺣﺎل ﺣﯿﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ھﻤﻪ ﻗﺮآن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﺣﺎل
ﺣﯿﺎت رﺳﻮل ﻓﻘﻂ ھﻔﺘﺎد و ﭼﻨﺪ ﺳﻮره را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﺑﻘﯿﻪ را ﭘﺲ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﯿﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﻗﺮآن را ﺧﺘﻢ ﮐﺮده و ﺣﻔﻆ
ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺟﻤﻊﮐﺮدن ﻗﺮآن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ و درﺧﻮر ﺗﺮﺟﯿﺢ و ﺗﻔﻀﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
ﺷﺎﯾﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺖ زﯾﺪس را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن
ﺟﻮان ﺑﻮده و از دﯾﮕﺮان در ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻮاﻧﯿﺶ در
رأی و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﮐﻢﺗﻌﺼﺐﺗﺮ و ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻐﺮور ﺑﻮده و ھﻤﯿﻦ ﺧﺼﻠﺖ او ﺳﺒﺐ
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎرﯾﺎن و ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻮش
ﻓﺮا دھﺪ و در ﺟﻤﻊآوری ﻗﺮآن دﻗﺖ و اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﺮج داده و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮد ﺣﻔﻆ
ﻧﻤﻮده ﺑﺮ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت دﯾﮕﺮان ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﻨﮫﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ زﯾﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮای ﺑﺎر دوم در ﺳﺎل وﻓﺎت ﺧﻮد ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﺣﻀﻮر داﺷﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ زﯾﺪس ﻗﺮآن را در ﻣﺼﺤﻒ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮد:

زﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺮ دوش او ﻧﮫﺎده ﺑﻮد آ ﮔﺎه ﺑﻮد و آن را ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺑﻮد
و در ﺑﺎره آن ﮔﻔﺖ» :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮھﯽ را از ﺟﺎی ﺧﻮد
ﺑﺮدارم از اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ آﺳﺎنﺗﺮ ﺑﻮد«.
ﭼﮕﻮﻧﻪ زﯾﺪس ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ را درک ﻧﻤﯽﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ
و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﻠﯽ ش ﻗﺮآن را ﺣﻔﻆ دارﻧﺪ و ﮐﺒﺎر اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﻧﯿﺰ ھﻤﻪ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ
ﻋﻤﺪه آن را ﺣﻔﻆ دارﻧﺪ .ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﻗﺮآن را از زﺑﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪه و ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
آﯾﺎت در ﺳﻮرهھﺎ درج ﮐﺮدﻧﺪ .و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺼﺎﺣﻔﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﻌﻀﯽ ﻏﯿﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد ،ھﻢ اﯾﻦھﺎ ﻣﺮاﻗﺐ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖس ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺣﺴﺎب ﮐﺎر او را ﺑﻪ دﻗﺖ زﯾﺮﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ .و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮآن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻗﺮآن را ﺑﺮای رﺳﻮﻟﺶ از ﻃﺮﯾﻖ وﺣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ھﻤﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ
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ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﻤﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺪ را واداﺷﺖ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﮐﺮدن
ﮐﻮھﯽ ﺑﺮای او از ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه او ﮔﺬاﺷﺘﻪ آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ .و اﯾﻤﺎن زﯾﺪ ﺑﻦ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﻣﺮاﻗﺐ اوﺳﺖ ،ھﻤﺎن ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او
اﻣﮑﺎن داد ﺗﺎ درﺟﻪ ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را درﯾﺎﺑﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺧﻮد را در آن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ
ﺧﺮج داده و ھﻤﻪ زﺣﻤﺎت را ﺑﺮ ﺧﻮد ھﻤﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ و از ﺑﺬل ھﯿﭻ ﻧﯿﺮوﯾﯽ در ﺟﻤﻊآوری
ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮ روی آنھﺎ درج ﺷﺪه ﺑﻮد از ﭘﺎرﭼﻪ و اﺳﺘﺨﻮان و ﺳﻨﮓ و ﭘﻮﺳﺖ
درﺧﺘﺎن و ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺮدم درﯾﻎ ﻧﻮرزد و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
آنھﺎ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﺳﺎل آﺧﺮ ﺣﯿﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا از زﺑﺎن ﺧﻮد او ﺷﻨﯿﺪه و ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮد و از
ﺟﻤﻊآوری اﯾﻦ ﻗﺮآن ﺑﻪ ھﺪﻓﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد و ﺧﺪا و
رﺳﻮﻟﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﺪان وﺳﯿﻠﻪ راﺿﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﻗﺮآن ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺑﻪ آﻧﺎن
آﺳﺎﯾﺶ ﺧﯿﺎل ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﭼﻮن ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮاﺋﺖھﺎ را ﯾﮑﯽ ﮐﻨﺪ ھﻤﯿﻦ ﻗﺮآن را اﻣﺎم و
اﻟﮕﻮ ﻗﺮار داد .ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ،زﯾﺪ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ را در ﻣﺼﺤﻒ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺰول ﻣﺮﺗﺐ ﻧﮑﺮد ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎت در ﺳﻮرهھﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺑﻌﻀﯽ از آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺳﻮرهھﺎی ﻣﮑﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ .زﯾﺪ
ﺳﻮرهھﺎ را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻌﺪ آنھﺎ را در
روی ورق ﯾﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﮐﺮد ،ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺘﻨﺴﺎخ ،اﯾﻦ ﻗﺮآن اﺑﺘﺪا در ﻧﺰد
اﺑﻮﺑﮑﺮس و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺮس و ﺑﻌﺪ ﺣﻔﺼﻪل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
روش زﯾﺪس در ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﻫﻤﺎن ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﺪاول اﻣﺮوزی اﺳﺖ:

زﯾﺪ ﮐﺪام روش را در ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن دﻧﺒﺎل ﮐﺮد؟ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯽ :او ھﻤﺎن
روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﺪاول در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد .او اﯾﻦ روش را ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
درﺟﻪ دﻗﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد.
اﺑﻮﺑﮑﺮس از ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﻧﺰدﺷﺎن ﺑﻮد
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ زﯾﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺣﻔﻆ داﺷﺘﻨﺪ
ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ زﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ دارﻧﺪ .ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﭘﺎرﭼﻪ و اﺳﺘﺨﻮان و ﭘﻮﺳﺖ
درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ و ﺳﻨﮓھﺎی ﻧﺎزک و ھﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ﻗﺮآن را ﺑﺮ روی آن
ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻧﺰد زﯾﺪ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ زﯾﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺗﺮﺗﯿﺐ
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آنھﺎ و ﻃﻠﺐ ﺷﮫﺎدت اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد ،ھﯿﭻ آﯾﻪای را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
َ
ۡ
ُ
َ
َّ ٰ ُ َ
ل�بِقون ٱ� َّولون م َِن
رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎبس ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ﴿ :ٱ
َ
ۡ
َّ َ َّ َ ُ ُ
�ن َوٱ ۡ�َ َ
�ن﴾ ]اﻟﺘﻮ ﺑﺔ [١٠٠ :ﺑﻪ رﻓﻊ ﮐﻠﻤﻪ ﴿ َوٱ� َ
ٱل ۡ ُم َ�ٰجر َ
وهم �ِإ ِ ۡح َ ٰ
ع
ب
�
ٱ
ِين
�
ٱ
ار
نص
نصارِ﴾ و
ِ
ِ ِ
ٖ
َ
ۡ
َّ
َّ
ﺑﺪون واو ﻋﻄﻒ ﺑﯿﻦ ﴿ َوٱ� َ
ِين﴾ و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖس ﺧﻮاﻧﺪَ ﴿ :وٱ� َ
نصار﴾ و ﴿ٱ� َ
ِين
ِ
َّ َ ُ ُ
وهم �ِإ ِ ۡح َ ٰ
� ٖن﴾ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
ٱ�بع
ﻋﻤﺮ س ،اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐس را ﺧﻮاﺳﺖ و از او در ﺑﺎره ﺻﺤﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻮد ﺳﺆال ﮐﺮد،
اﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺮاﺋﺖ زﯾﺪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد .و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ھﺮ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی را از دل ﻋﻤﺮ دور ﮐﻨﺪ،
ﮔﻔﺖ» :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺮا وادار ﮐﺮد اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺨﻮاﻧﻢ و ﺗﻮ در آن وﻗﺖ
ﮔﻨﺪم ﻣﯽﺧﺮﯾﺪی«.
ﻋﻤﺮس ﺑﻪ ﯾﺎدش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :درﺳﺖ اﺳﺖ! از اﺑﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد و ﻗﺮاﺋﺖ زﯾﺪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻧﻤﻮد .و ھﺮﮔﺎه اﺧﺘﻼﻓﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ و ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،زﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد و ھﺮﮔﺎه در ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت روی ﭘﺎرﭼﻪھﺎ و اﺳﺘﺨﻮانھﺎ و ﺳﻨﮓھﺎ و ﻏﯿﺮه
اﺧﺘﻼﻓﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺘﺒﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮد و از اﺻﺤﺎب ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآن ﺷﮫﺎدت
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآنﺑﻮدن او و اﯾﻨﮑﻪ او ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا در ﻗﺮاﺋﺖ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده ﺳﺒﺐ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ واو در آﯾﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎندھﻨﺪه دﻗﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ و
ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ زﯾﺪس در اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ ﻋﮫﺪه او ﮔﺬاﺷﺖ
از ھﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ درﯾﻎ ﻧﻮرزﯾﺪ .اﯾﻦ دﻗﺖ در ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ارﺗﺒﺎط ﺗﺎم ﺑﺎ اﯾﻤﺎن زﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا
داﺷﺖ .ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﮐﻼم ﺧﺪای ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ھﺮ ﺳﺴﺘﯽ در ﮐﺎر ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن و ﺑﯽدﻗﺘﯽ در
اﯾﻦ اﻣﺮ ﮔﻨﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻤﺎن ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ و از ھﻤﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮ اﻓﺘﺨﺎر
ً
ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﺪﯾﺪا ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ از اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﻣﺒﺮا ﺑﺎﺷﺪ.
ً
ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺼﺎف ﻋﻤﻮﻣﺎ دﻗﺖ او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﻠﯿﺎم ﻣﯿﻮر
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻗﻮل ﻣﺮﺟﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮ از ﻗﺮآن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

دوازده ﻗﺮن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺒﻠﻎ ﺻﻔﺎ و دﻗﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ«) .(١
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﯿﺎﭘﯽ آﻣﺪن ﺳﻮرهﻫﺎ در ﻣﺼﺎﺣﻒ:

ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤﻪ دﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﯾﺪ در ﺟﻤﻊ ﺳﻮرهھﺎ و ﺗﺮﺗﯿﺐ آﯾﺎت ﺑﻪ ﺧﺮج داد ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻮرهھﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی ﻧﭙﺮداﺧﺖ و اﯾﻦ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺳﻮرهھﺎ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﮫﺪ ﻋﺜﻤﺎنس اﺳﺖ .و در اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﻧﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ھﺴﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﻨﻈﯿﻢ و
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻮرھﺎ را ﺑﺮای اﻣﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﭘﯿﺎﭘﯽآﻣﺪن در ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻮرهھﺎ را ذﮐﺮ ﮐﺮده و در ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ .دﯾﮕﺮان
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺎم ﺳﻮرهھﺎ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺑﻦ وھﺐ در ﺟﺎﻣﻌﺶ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﻼل ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪم از رﺑﯿﻌﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﭼﺮا ﺳﻮرهھﺎی ﺑﻘﺮه
و آل ﻋﻤﺮان ﻣﻘﺪم ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ھﺸﺘﺎد و ﭼﻨﺪ ﺳﻮره ﻗﺒﻞ از آنھﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه و آن
دو در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪهاﻧﺪ؟ رﺑﯿﻌﻪ ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ آن دو ﺳﻮره ﺟﻠﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﺮآن ﺑﺎ آ ﮔﺎھﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ آن را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻮم
اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﺪان رﺳﯿﺪهاﯾﻢ و ﻣﺎ ﻣﺴﺆول آن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ«.
ﻋﺪهای از اھﻞ ﻋﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻮرهھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
و اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎره اﺧﺘﻼف ﻗﺮآنھﺎی اﺑﯽ و ﻋﻠﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ش رواﯾﺖ ﺷﺪه اﯾﻦ
اﺧﺘﻼف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ اﺧﯿﺮ ﻗﺮآن ﺑﻮده اﺳﺖ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ اﺧﯿﺮ

 -١رواﻓﺾ ﺑﺮ ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﻃﻌﻨﻪ زدﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻗﻮل زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖس اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دو
ََ
ٓ ُ
آﯾﻪ از ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ را در ﻧﺰد ﺧﺰﯾﻤﻪ اﻧﺼﺎری ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ آنھﺎ را در ﻧﺰد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﴿لق ۡد َجا َء� ۡم
ٞ
ٞ
َ ُ
ُ
ِ� ۡم﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ .[١٢٨ :ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﻮره و ﻧﯿﺰ آﯾﻪای از ﺳﻮره اﺣﺰاب ﴿ ّم َِن ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ِ� رِ َجال
َر ُسول ّم ِۡن أنفس
َ َ ُ ْ َ َ ٰ َ ُ ْ َّ َ َ
� َعل ۡيهِ�﴾ ]اﻷﺣﺰاب [٢٣ :ﻧﺰد ﺧﺰﯾﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت وارد ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا زﯾﺪ
صدقوا ما �هدوا ٱ
ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻤﺎم ﻗﺮآن و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت را ﺣﻔﻆ داﺷﺖ ،ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺧﺰﯾﻤﻪ ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
آﯾﺎت را از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﺎ اﺳﻠﻮب و ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺮآن ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﻪ
ﺳﯿﺎق ﮐﻼم ﺧﺪا ارﺗﺒﺎط ﺗﺎم داﺷﺖ .و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺳﻨﺎدات ﻣﺘﻮاﺗﺮ و ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻋﺘﺮاض رواﻓﺾ وارد ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺳﻮرهھﺎ را ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮده ﺑﻮد)  .(١ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻮرهھﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﺒﻮده ،ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد
اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ش ﻣﺼﺤﻒ ﺧﻮد را ﭘﺲ از وﻓﺎت رﺳﻮل
ً
ﺧﺪا ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﺠﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻮرهھﺎ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﻋﻠﯽ و اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮرهھﺎ را ﻃﺒﻖ اﻣﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺮﺗﺐ
ﺳﺎزﻧﺪ .زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺳﻮرهھﺎ را ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻨﻤﻮد.
ً
ً
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻮرهھﺎی ﻗﺮآن ﺑﻌﻀﺎ ﯾﺎ ﮐﻼ ﺑﻪ ﺳﻌﯽ ﺧﻮد اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ) .(٢
ً
ً
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺳﻮرهھﺎ را ﮐﻼ ﯾﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻨﻤﻮده و اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ را ﺑﻪ
اﻣﺖ ﺧﻮد واﮔﺬار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .(٣
ﭼﺮا ﻋﺜﻤﺎن اﺑﻦ ﻋﻔﺎنس دو ﺳﻮره اﻧﻔﺎل و ﺑﺮاﺋﺖ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ:

از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮا ﺳﻮره اﻧﻔﺎل را ﮐﻪ
از ﻣﺜﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺳﻮره ﺑﺮاﺋﺖ را ﮐﻪ از ﻣﺌﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺑﯿﻦ آنھﺎ »ﺑﺴﻢ
اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ« ﻗﺮار ﻧﺪادی و آن دو را در ﺟﺰو ﺳﻮرهھﺎی ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻃﻮال ﺟﺎ دادﯾﺪ؟
ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺮ ﺳﻮرهای ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ دارای ﺷﻤﺎر آﯾﺎت ﺑﻮد و
ھﺮﮔﺎه آﯾﻪھﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ ﮐﺎﺗﺒﺎن وﺣﯽ را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
آﯾﺎت را در ﻓﻼن ﺳﻮره ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ در آن ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺳﻮرۀ اﻧﻔﺎل از اوﻟﯿﻦ
ﺳﻮرهھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﺳﻮره ﺑﺮاﺋﺖ از آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻮرهھﺎ ﺑﻮد ﭼﻮن از ﺣﯿﺚ
ﻣﻮﺿﻮع آن دو ﺷﺒﯿﻪ ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺮاﺋﺖ ﺟﺰو ﺳﻮره اﻧﻔﺎل اﺳﺖ رﺳﻮل
ﺧﺪا وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﯿﺎن ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺋﺖ ﺟﺰو ﺳﻮره اﻧﻔﺎل اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣﻦ آن دو را ﺑﻪ
ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ و ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻢ و ھﺮدو را ﺟﺰو ھﻔﺖ
ﺳﻮره ﻃﻮال ﻗﺮار دادم«.
ﺳﺨﻦ در ﺑﺎره ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻮرهھﺎ در ﻗﺮآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﻃﺮدا ﻟﻠﺒﺎب در

 -١رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  ٥٢ﺟﺰء اول ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮﻃﺒﯽ »اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن«.
 -٢ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺮآن اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﺻﻔﺤﻪ .٥٨ – ٤٧

 -٣ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﻻﺗﻘﺎن در ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن ﺳﯿﻮﻃﯽ ﺟﻠﺪ  ١ﺻﻔﺤﻪ .٦٤ – ٦٣
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﺑﺎره آن ﺳﺨﻦ راﻧﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺮﻃﺒﯽ را در ﺑﺎره زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن از ﻃﺮف او در
ﻋﮫﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ روﺷﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻗﺮآن را ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ زﺣﻤﺎت زﯾﺎد ﺟﻤﻊ
ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺳﻮرهھﺎی آن را ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻨﻤﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ از او ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎد«.
زﯾﺪس ﮐﺎر ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن را ﮐﯽ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ:

آﯾﺎ زﯾﺪ در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﮐﺎر ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از
ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ س؟ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف ھﺴﺖ .در رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ
را ﮐﻪ زﯾﺪ ﻗﺮآن را در آنھﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد در ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﺳﭙﺲ در ﻧﺰد ﻋﻤﺮ
ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺣﻔﺼﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ دﺧﺖ ﻋﻤﺮس ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﺗﻮﺳﻂ زﯾﺪ در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از راوﯾﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ ﮐﺎر ﺟﻤﻊ
ﻗﺮآن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ و ﯾﻘﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﺮد ﮐﺪام رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ
اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دو ﻧﻈﺮ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ زﯾﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﮐﺎر ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن
را در ﻋﮫﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد و آن اوراق را ﻧﺰد ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﭘﺲ از وﻓﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮ،
ﻋﻤﺮس آن اوراق را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺮد ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺮآن را در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﺟﻤﻊ
ﮐﺮد آن اوراق را ﺑﻪ اوراق ﻗﺒﻠﯽ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺮد و ھﻤﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت در ﻧﺰد ﻋﻤﺮس ﻣﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ اوراق ھﻤﺎن ﻗﺮآن اﺳﺖ و اﺳﺎس ﻋﺼﺮ ﻋﺜﻤﺎنس اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﺮوز
آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ و آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ اﻋﻢ از ﻣﺴﻠﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ آن را ﺧﻮاھﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ.
اﺟﺮ و ﭘﺎداش اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ:

»رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎد! اﺟﺮ او در ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن از ھﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ« .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐس ﺑﻮد و ﺳﺨﻦ ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ .ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ
ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم :ﮐﺪام ﮐﺎر اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﮫﻢﺗﺮ ﺑﻮد :ﻏﻠﺒﻪ او ﺑﺮ رده و
ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ در ﺑﻼد ﻋﺮب ،ﯾﺎ ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق و ﺷﺎم و ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﻈﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ
ﻗﺮنھﺎ ﺑﺎر ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮ دوش ﮐﺸﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺟﻤﻊآوری ﻗﺮآن ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ھﺪاﯾﺖ و رﺣﻢ ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ؟
ﻣﺪتھﺎ اﯾﻦ ﺳﺆال را از ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺮدم و در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺟﻮاب ﺑﻮدم .و ھﯿﭽﮕﺎه
در ﺟﻮاب ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺸﺪم .ﺑﺪون ﺷﮏ ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﻮﺑﮑﺮس
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و ﭘﺮﺑﺮﮐﺖﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل او ﺑﺮای اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻣﺮدم ﺑﻮد.
ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﻣﻀﻤﺤﻞ ﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی و ﺣﯿﺎﺗﺶ ﭘﺲ از ﻋﮫﺪ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ رو
ﺑﻪ زوال ﻧﮫﺎد و اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻮس ﻧﺰوﻟﯽ ﻃﯽ ﮐﺮد .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎط
ﺟﮫﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ و ﺳﻠﻄﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﻼد ﻋﺮب را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﻧﺒﻮد
ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﻧﻘﺎط ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﻣﯽﺷﺪ و ﺟﺰ ﻣﮑﺘﺸﻔﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺪاﻧﺠﺎ راه
ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ .وﻟﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﺰرﮔﻮار ﺧﺪا در ﻃﻮل روزﮔﺎر ﺑﺎﻗﯽ و ﺟﺎوﯾﺪان ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻧﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﻪ در آﯾﻨﺪه ھﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺴﺦ آن ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪای
ﺗﻮاﻧﺎ و داﻧﺎﺳﺖ.
ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻬﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮس اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:

ﺧﯿﺎل ﻧﮑﯿﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،ﻣﯽﺧﻮاھﻢ از ارزش و ﻋﻈﻤﺖ ﺟﻨﮓھﺎی رده و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی
اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﻈﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮑﺎھﻢ .ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ آن زﻧﺪﮔﯽ
ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﺒﺨﺸﺪ .اﮔﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺘﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﺮد،
ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﺷﮑﻮه او و ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدادﻧﺪ .و اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﻈﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﻋﻈﻤﺖ او را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻧﻤﻮده ،و ﻧﺎم او را ﺑﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎرﯾﺦ روزﮔﺎر ﺟﺎوﯾﺪ و ﻣﺨﻠﺪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﮫﺪ
ﺧﻼﻓﺖ او اﯾﻦ ھﺮدو اﻣﺮ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺘﺶ ﯾﮑﺠﺎ در ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن
در ﻋﺼﺮ او ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎ ﻣﮫﻢﺗﺮ و ﭘﺎﯾﻨﺪهﺗﺮ ﺑﻮد ،ﺟﺎوداﻧﮕﯽ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎوداﻧﮕﯽھﺎﺳﺖ ،ﺧﺸﻨﻮدی اﻟﮫﯽ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﻧﺼﯿﺐ
ﺻﺪﯾﻘﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزد ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن واﻻﯾﯽ دارﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮ ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮ آﻧﺎن
آﺳﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ،و در ﮐﺎرھﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺎد ،و
ﭘﺎداش او را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺎد ،او ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﻠﺺ ﺧﺪا ﺑﻮد.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ:
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ س
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺧﻼﻓﺖ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد؟

ﭘﺲ از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﺪا« ،اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺶ اداﻣﻪ دھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺴﺘﻢ«.
ﻣﺆرﺧﺎن اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ ﺗﻮاﺿﻊ و ﻣﯿﺰان ﺻﺪاﻗﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻈﺮھﺎ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺺ
اﺑﻮﺑﮑﺮ و اﺧﻼق اوﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺳﺎزد ،اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺗﺼﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اوﻟﯿﻪ را از ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺮنھﺎ ﭘﯿﺶ از رﺳﻮل ﺧﺪا و ﭘﺲ از او ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و ﺣﮑﺎﻣﯽ از ﻣﯿﺎن ﻣﻠﻞ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ھﻢ ﺧﻮدﺷﺎن و ھﻢ ﻣﺒﻠﻐﺎنﺷﺎن ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﺪا ھﺴﺘﻨﺪ
در روی زﻣﯿﻦ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺪس و ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﻣﺎورای دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم دارﻧﺪ.
در ﻣﺼﺮ زﻣﺎن ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ از ھﻤﯿﻦ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ« .ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ در آن ﻋﺼﺮ ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن آﻧﺎن ﺻﻔﺎت ﺧﺪاﯾﯽ دارﻧﺪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺎھﻨﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻔﺎت را در آﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﺮد .در آﺷﻮر و اﯾﺮان و ھﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻢﻋﺼﺮ
ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﺿﻊ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻮد.
ﻣﺘﻮاﺿﻊﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﺪا ﺑﺮ
روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ .در اروﭘﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺣﻖ
ﺗﻘﺪﺳﯽ ﺧﺪاداد ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺪس ﺑﺮای آﻧﺎن ﻗﺪرت ﺑﯽﺣﺪ و ﺣﺼﺮ و ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﺮ
ﻣﺮدم را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد و آﻧﺎن را ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﺪا ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻪھﺎی
آﻧﺎن ﻣﺜﻞ وﺣﯽ اﻟﮫﯽ و ﻓﺮﻣﺎنﺷﺎن ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا ﺑﻮد.
اﯾﻦ اﻓﮑﺎر در اروﭘﺎ ﺗﺎ ﻗﺮن  ۱۵ﻣﯿﻼدی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻠﻞ
ﺗﺎ ﻗﺮن  ۱۷رواج داﺷﺖ .ﻣﻠﺖھﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻠﻮم و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻤﺪن ﺟﺰ ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﺟﺎن ھﺰاران و دهھﺎ ھﺰار اﻧﺴﺎن را در اﯾﻦ راه ﻓﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ

٣٥٤

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺒﺎدی آزادی و ﺑﺮادری و ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎدی و
اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺪتھﺎ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﯿﺎدت داﺷﺖ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﺮ اروﭘﺎ
ﺳﯿﺎدت داﺷﺖ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش از آن اﺑﺎ داﺷﺖ و ﻣﻨﮑﺮ آن
ﺷﺪ» :ﻣﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺴﺘﻢ«.
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻓﻘﻂ در رﻫﺒﺮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻧﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ:

اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ اﯾﺮاد اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺴﺘﻢ ،ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در
رھﺒﺮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻧﺎن در ﺣﺪود اواﻣﺮ و ﻧﻮاھﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪاﺳﺖ .اﻣﺎ ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﻄﻮر ﻧﮑﺮده ﮐﻪ در آﻧﭽﻪ ﺧﺪا رﺳﻮل ﺧﻮدش را
ﺑﺪان ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﺧﻠﯿﻔﻪ اوﺳﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺧﺎﺗﻢ اﻧﺒﯿﺎء و
ﻣﺮﺳﻠﯿﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ از او ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﮐﺘﺎب ﺑﺮﺣﻖ را ﺑﺮای
او ﻓﺮﺳﺘﺎده دﯾﻦ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده و ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻧﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﻌﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد» :ﻣﻦ ﻋﮫﺪهدار
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺪم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ .ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی آن را
ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد .وﻟﯽ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﻣﮑﻠﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ از ﻋﮫﺪۀ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﻢ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻨﺪهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺎ ﻣﻨﺰﻟﺖ وﺣﯽ ﺑﺰرﮔﻮار و ﻣﻌﺼﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﺮم و از ھﯿﭽﮑﺪام از ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﺮا ﺑﮑﻨﯿﺪ،
اﮔﺮ دﯾﺪﯾﺪ ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﻣﯽروم از ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ دﯾﺪﯾﺪ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮم ﻣﺮا
اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ« .و دﯾﺪﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺒﺮد ﮐﺮد و
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دﯾﻦ ﺧﺪا و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ رﺳﻮﻟﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪ و در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
آﻧﺎن ﭼﻘﺪر ﺷﺪﯾﺪ و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮه آﻧﺎن را ﺑﻪ راه راﺳﺖ و دﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ آﻧﺎن ﺑﻮد:

اﺑﻮﺑﮑﺮس ﭘﺲ از رﺳﻮل ﺧﺪا رھﺒﺮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎرھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و رﺿﺎﯾﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد،
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج را ﺑﻪ رﺳﻮﻟﯽ آﻧﺎن ﻣﺒﻌﻮث ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺮای او ﺟﺰ از راه ﺗﻘﻮی
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ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮ اﺣﺪی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .و او ﺑﺮای ﺧﻮد در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺣﻖ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺰ در ﺣﺪود ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ رﺳﻮﻟﺶ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮد.
و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از ﺳﺨﻨﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮس اﺳﺖ ﮐﻪ در روز ﺑﯿﻌﺘﺶ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :از
ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ھﺮﮔﺎه از ﺧﺪا ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ
ﮐﺮدم اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﭼﺮا ﻋﻤﺮس ﺑﻪ ﻟﻘﺐ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﻠﻘﺐ ﺷﺪ:

ﻋﻤﺮس ﭘﺲ از اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﯿﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻟﻘﺐ ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻠﻘﺐ
ﻧﺸﺪ ،از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ او ﻟﻘﺒﯽ ﺑﺪھﻨﺪ و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ او را ﺑﻪ ﻟﻘﺐ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﻠﻘﺐ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮر او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺗﮑﺮار ﻟﻔﻆ اﺣﺘﺮاز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻟﻘﺐ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﮔﺮدد و ﻋﺜﻤﺎنس ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻟﻘﺐ ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐس ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻟﻘﺐ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻘﺐ ﮔﺮدد.
اﻧﺘﺨﺎب ﻟﻘﺐ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻤﺮس ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺘﺮاز از اﯾﻦ ﺗﮑﺮار ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﻣﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺴﺘﻢ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻮت
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﻣﻘﺼﻮد اﺑﻮﺑﮑﺮ را از اﻧﺘﺨﺎب ﻟﻘﺐ ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﮫﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻮﺑﮑﺮ از اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻟﻘﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﭘﺲ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﻋﮫﺪهدار ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد.
اﮔﺮ آن روز ﻧﯿﺰ از ﻟﻘﺐ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐﻮی آن اراده ﻣﯽﺷﺪ ،ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﻟﻘﺒﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﻟﻘﺐ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﯽداﺷﺖ و ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آن ﻟﻘﺐ ﺑﻪ ﻟﻘﺐ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮی ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻟﻘﺐ اﻣﺎرت ﻣﺆﻣﻨﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ آن ﻋﻠﺖ
اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ دﯾﺪ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺑﻼد ﻋﺮب و ﺑﻼدی ﮐﻪ در ﻋﮫﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﺘﺢ ﺷﺪه
ﺑﻪ ﮐﻠﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺣﺪود اواﻣﺮ و
ﻧﻮاھﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮد و در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺆرﺧﺎن را ﺑﻪ دھﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺖ .در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و
ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺮآن ﺷﻮری را اﺳﺎس
َ ُۡ
َۡۡ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮار داده و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﺳﻮﻟﺶ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :وشاوِره ۡم ِ� ٱ�م ِر﴾ ]آل

٣٥٦

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻋﻤﺮان» [١٥٩ :در ﮐﺎرھﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺸﻮرت ﮐﻦ« و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖَ ﴿ :وأَ ۡم ُر ُه ۡم ُش َ
ور ٰ
ى بَ ۡي َن ُه ۡم﴾
]اﻟﺸﻮری» [٣٨ :ﮐﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻮرای ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﯿﺼﻠﻪ ﯾﺎﺑﺪ« ﻋﻤﺮ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺰ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ رخ ﻣﯽدھﺪ و وﺳﻌﺖ ﻗﻠﻤﺮوھﺎی ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ آراﻣﺶ
ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪ ،وﺿﻊ او در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ وﺿﻊ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺸﻮن ﺧﻮد را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﭙﺎه ﺧﻮدی و
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮده و آراﯾﺶ ﺟﻨﮕﯽ دھﺪ و ﻣﺎدام ﮐﻪ در ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﺑﻮده و از رﺳﻮل او
ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻧﻘﺸﻪ اﺳﻼف ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ.
رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﻼد ﻋﺮب ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا:

ھﺮﮔﺎه ﻧﻈﺮات را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻄﻮر ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎزی اﻋﺠﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻣﻮرد
ﻣﻮاﺟﻪ او ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻄﻮر ﮐﻪ در ﮐﻤﺎل ﻧﺮﻣﯽ و ﺻﻼﺑﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ دو ﺻﻔﺖ ﺳﺐ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی او و ﺗﻮﻓﯿﻘﺶ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮد ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻼد ﻋﺮب ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﻮل دارای دو ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻨﯽ و ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻮد ،ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮﺑﺶ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .ﯾﻤﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎرس
ﺑﻮد ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﯾﮫﻮدﯾﺖ و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ در آﻧﺠﺎ در ﮐﻨﺎرھﻢ ﺑﻮد ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﺣﻤﯿﺮ ﺳﺨﻦ
ً
ً
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻟﮫﺠﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻗﺮﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﺎ و ﺑﺎ ﻟﻐﺖ ﻣﻀﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﺧﺘﻼف داﺷﺖ .و ﺑﻪ
ﻋﻼوه ﯾﻤﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮنھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ در آن ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .وﻟﯽ ﺣﺠﺎز ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪوی ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻮد ،ﺷﮫﺮھﺎی ﺣﺠﺎز ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻃﺎﺋﻒ ھﺮﮐﺪام ﻣﺴﺘﻘﻞ و
دارای ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ از ﻗﺒﺎﯾﻞ آنھﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ و دارای
ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻋﻠﯿﺤﺪه ﺑﻮد.
و اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺠﺎورت ﯾﮫﻮدیھﺎ و ﺑﺖﭘﺮﺳﺖھﺎ در ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻣﺠﺎورت ﻧﺼﺮاﻧﯽھﺎ
و ﺑﺖﭘﺮﺳﺖھﺎ در ﻣﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر دﻋﻮت رﺳﻮل ﺑﻪ ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ در
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺎزه داد دﯾﻦ ﺑﺮﺣﻘﺶ ھﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ را
در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد ،ﯾﻤﻦ ،ﯾﻮغ اﻃﺎﻋﺖ از ﻓﺎرس را از ﮔﺮدن ﺧﻮد ﺟﺪا ﮐﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ
و دارای ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮھﺎی ﺣﺠﺎز و ﻗﺒﺎﯾﻞ آن ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آورده و ﺑﻪ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ رﺳﻮﻟﺶ وﺣﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ اﺳﺘﻘﻼل
ذاﺗﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻼد ﻋﺮب ﺷﺒﯿﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﻋﺮﺑﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه واﺣﺪی در ﻣﯿﺎن آنھﺎ
ﻧﻔﻮذ داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ج و ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﺶ اﯾﻤﺎن آورده ﺑﺎﺷﻨﺪ و از اﺳﺘﻘﻼل ذاﺗﯽ آنھﺎ
ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﻧﺸﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ دادن زﮐﺎت ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮض اﻟﮫﯽ و اﻧﺠﺎم ﯾﮑﯽ از
اﺻﻮل دﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪان اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ.
وﺣﺪت دﯾﻨﯽ ﺳﺮآﻏﺎز ﺗﻄﻮر ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺮب ﺑﻮد:

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ وﺣﺪت دﯾﻨﯽ ﺳﺮآﻏﺎز ﺗﻄﻮر ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻼد ﻋﺮب ﺑﻮد اﻋﺮاب ﺑﻪ
آن ﺗﻄﻮر ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ زﯾﺎد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺷﮫﺮھﺎ ﺗﻌﮫﺪ ﮐﺮده و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
از آزادی ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد دﻓﺎع ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﯿﻨﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را از راه ﺧﺪا ﺑﺎزﻣﯽدارﻧﺪ
ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ .ﭼﻮن ﻗﺸﻮن ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﺮﭼﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﻨﮓ ﻣﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺳﻠﯿﻢ و ﻣﺰﯾﻨﻪ و ﻏﻄﻔﺎن و ﻏﯿﺮه ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ﺑﻪ
ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ.
درھﺎی ﻣﮑﻪ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ و ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ اﺳﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﮑﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﺎ
ﺣﻨﯿﻦ و ﻃﺎﺋﻒ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم
را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻗﺮآن ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و در ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﻨﯽ آﻧﺎن را
راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاران ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺮآن و ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﻨﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻗﺮاری و ﺗﻨﻈﯿﻢ زﮐﺎت و
ﺟﻤﻊآوری آن ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎﺷﺮت ﻧﻤﻮده وﺟﻮه ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه را ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﯾﺎ
ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ھﻤﺎن ﺷﮫﺮھﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﻧﻘﻼب دﯾﻨﯽ ﺗﻄﻮری در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻼد ﻋﺮب را ﺑﻪ ﺳﻮی وﺣﺪﺗﯽ ﺳﻮق دھﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺪان ﻣﺄﻟﻮف ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد .وﻟﯽ اھﻞ ﺑﻼد ﯾﻤﻦ و دﯾﮕﺮ ﺟﺎھﺎ اﯾﻦ ﺗﻄﻮر را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮش ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺳﻮل ﺧﺪا از اﯾﻦ ﺗﻄﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺛﺮی ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻤﺎﻧﺪ.
آﻧﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻮده ﭘﺎﯾﺪار و اﺳﺘﻮار
ً
ﻣﺎﻧﺪه ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اول ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ھﺮ اﻣﺖ و ﻗﺒﯿﻠﻪ آﻧﺎن ﻣﺠﺪدا
اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﻋﻠﺖ اﻧﻘﻼب اﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎ ﭘﺲ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا و ﺟﻨﮓھﺎی رده ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻋﻠﺖ ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ .زﯾﺮا اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه زﻣﺎن رﺳﻮل اداره
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎ ﺧﻮاھﺎن ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻦ آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻤﺎن ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺧﺪا داﺷﺖ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮد اﺻﺮار ﺑﻮرزد،
ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ھﻤﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺟﺐ ﮐﺮده و در زﻣﺎن رﺳﻮل
ﺧﺪا ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺣﻖ اﺳﺘﻘﻼل و
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ او وﺣﯽ ﻧﺎزل ﺷﻮد و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺶ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﺑﻮد اﯾﻤﺎن
داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر رأی ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﻌﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس و ﻧﻘﺶ آن در ﺗﻄﻮر ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ:

آﻧﭽﻪ از ﺑﯿﻌﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺣﺎدث ﺷﺪ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﻣﺎن را ﺑﺪان ﻣﻌﻄﻮف
ﺳﺎزﯾﻢ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻧﻈﺎر ﻋﺮب در آن زﻣﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﭼﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﻣﺨﺘﺺ ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ﺷﺪ؟! و اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب در ﺗﻄﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ آن روز ﭼﻪ اﺛﺮی داﺷﺖ؟ آﯾﺎ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای ﺧﻼﻓﺖ اﺧﺘﺼﺎص
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن در ﻗﺒﻮل اﺳﻼم ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮده ﺑﺮای دﻓﺎع از آن ﺻﻒآراﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و
ھﻤﯿﻦ ﻣﻮارد آﻧﺎن را در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻋﺮب ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر و در ﺑﻪ دﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﻣﻘﺪم
ﺳﺎﺧﺖ؟!
ﺷﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاض ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎبس را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد اھﻞ ﻣﮑﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ در ﺑﺎره ﻓﺘﺢ ﺷﺎم ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮده و از اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر
ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺨﻦ ﺳﮫﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو را ﺑﻪ ﻋﻤﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮارد و ﺟﻮاب او را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﮫﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺮادران دﯾﻨﯽ و ﻋﻤﻮزادﮔﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ! آﯾﺎ ﺣﺎل ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺳﺒﻘﺖ در اﺳﻼم ﻧﺎﯾﻞ ﮐﺮده و ﻣﺎ را از اﯾﻦ ﺳﻌﺎدت ﻣﺤﺮوم
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺎ اھﺎﻧﺖ ﮐﻨﯿﺪ!«.
ﺟﻮاب ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد» :آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻗﻮل ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺟﺰ از راه ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﻘﺖ در اﺳﻼم داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺒﻮده و ﺧﻮاھﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ و
ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻓﻀﻞاﻧﺪ ﺷﺪهام«.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﺮس و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ او در ﻣﻮرد ﻣﮑﻪ و اھﻞ آن ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ در ﺑﺎره
ً
ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺮب ﻧﻈﺮﺷﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد! وﻟﯽ ﺳﺨﻦ ﺳﮫﯿﻞ ﺻﺮاﺣﺘﺎ رأی ﻋﻤﺮ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ
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و در اﯾﻨﮑﻪ اھﻞ ﻣﮑﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻖ ﻣﺸﻮرت ﻗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺻﺮاﺣﺖ دارد.
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖﺑﺨﺸﯿﺪن ﻧﻈﺎم در دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺎرﺿﻪ داﺷﺘﻨﺪ:

ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﻪ ﻃﻮر روﺷﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖﺑﺨﺸﯿﺪن ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ در
دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ دوﻟﺖ ﻣﻘﺘﻀﯽ
ﺑﻮد ،ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ او ﭘﯿﺸﺪﺳﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ
ﺿﺮورت ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪ ،ﻣﮑﻪ و
ﻃﺎﺋﻒ ﺑﺮ اﺳﻼم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و در ﺟﻨﮓھﺎی رده ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ در اﻣﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﺎﺣﺐ رأی ﺷﺪﻧﺪ.
آﯾﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر در ﻗﺒﻮل اﺳﻼم ﺳﺒﺐ ﺗﻔﻀﯿﻞ آﻧﺎن ﺑﺮ ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و
ﻣﺠﻮز ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ آﻧﺎن ﺑﺮ ﮐﻞ ﻋﺮب ﺷﺪ؟ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﯽ
ﮐﻪ در ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه ﺑﯿﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .وﻟﯽ اھﻞ ﻣﮑﻪ از اﯾﻦ اﻣﺮ
دﻟﮕﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ اﺑﻮﺟﮫﻞ و ﺳﮫﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو از ﻃﺮف اھﻞ ﻣﮑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﺧﻮد را
اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮس در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ روﺷﯽ ﻏﯿﺮ از روش ﻋﻤﺮس اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

اﺑﻮﺑﮑﺮ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻋﻤﺮ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ او در ﺳﻘﯿﻔﻪ
ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻘﻦ ﺣﻖ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ را در اﻣﺎرت ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺒﻘﺖﺷﺎن در اﺳﻼم و
ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞ و ﻣﺼﺎﯾﺐ در اﯾﻦ راه ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد .زﯾﺮا دﯾﺪﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از اھﻞ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﻼم ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ در ﺟﻨﮓھﺎی رده ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن
در ﺟﻨﮓھﺎی ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺣﻖ رأی و ﻣﺸﻮرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو اھﻞ ﻣﮑﻪ را ﺑﺮای ﻣﺸﻮرت در ﺑﺎره ﺟﻨﮓ ﺷﺎم ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و از آﻧﺎن اﺳﺘﻤﺪاد
ﮐﺮد .ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن او ﻣﻌﺪن ﻃﻼﯾﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ و ﻃﻼی آن را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮد .ﭼﻮن ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮدن ﻃﻼ
ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺳﺒﻘﺖ در اﺳﻼم را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﺟﻮاب داد» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﺳﺒﻘﺖ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺿﺎی ﺧﺪا اﺳﻼم آوردهاﻧﺪ و اﺟﺮﺷﺎن ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ در
ً
آﺧﺮت ﭘﺎداش آﻧﺎن را ﺧﻮاھﺪ داد اﯾﻦ اﺟﺮ دﻧﯿﻮی ﻓﻌﻼ آﻧﺎن را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ در ﮐﻤﺎل ﻧﺮﻣﯽ و ﻣﺘﺎﻧﺖ اﺳﺎس ﺗﻄﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻼد ﻋﺮب را ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﮐﺮد.

٣٦٠

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ رأی اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻋﮫﺪ ﻋﻤﺮس ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﻋﻤﺮ در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺶ اﺻﺮار
ورزﯾﺪ و ﺑﺎ روش و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﺪﯾﻖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد .در آﺧﺮ ﺧﻼﻓﺘﺶ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ روش و
رأی اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﻟﯿﮑﻦ اﺟﻞ ﻣﮫﻠﺖ ﻧﺪاد ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد .ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺮب ﺑﻪ ﻃﺮف وﺣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﻮد و ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﻨﺎن
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دوﻟﺖ و ﻣﺼﺪر ﺳﯿﺎﺳﺖﺷﺎن ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ
ﺟﮫﺖ ھﻤﻪ اﻧﻈﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪ و ھﻤﮕﺎن زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ و ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺳﺎﯾﻪ ﺑﯿﺮق آن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم:

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﭼﻪ رﻧﮕﯽ داﺷﺖ؟ آﯾﺎ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ )دﯾﻨﯽ( ،ﯾﺎ ارﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ )ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺧﺎص ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ( ،ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ )ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﺮدم( ﺑﻮد؟) .(١
 -١ﻣﻦ ادﻋﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ »ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ« ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ« را اﻓﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎره ﮐﻠﻤﻪھﺎی »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮدی ﻣﻄﻠﻘﻪ« و »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﺮدم« ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﺮ دﻗﯿﻖ ﻣﻌﺎﻧﯽ ارﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را اﻓﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺪم دﻗﺖ اﻓﺎده اﯾﻦ
ً
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ دﮔﺮﮔﻮن و ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ اﺳﺖ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻻ ﻣﺬھﺒﯽ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎھﻨﺎن و ﮐﺸﯿﺸﺎن و رﺟﺎل دﯾﻨﯽ را ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و دﯾﻨﯽ رﺳﻤﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖھﺎ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻻ ﻣﺬھﺒﯽ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و دﯾﻨﯽ رﺳﻤﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖھﺎ ﻗﺎﯾﻠﻨﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﻧﻈﺎم اﯾﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ آزادی ﻋﻘﯿﺪه ارج ﻣﯽﻧﮫﻨﺪ و آن را در وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺷﺒﺎھﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺪارد .ﺣﺎﮐﻢ
ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ و ﺗﻘﺪس ﺧﻮد را ﻣﻮھﺒﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ .وﺿﻊ ﻓﺮاﻋﻨﻪ و اﻣﺜﺎل آﻧﺎن و
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اروﭘﺎ ﺗﺎ ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در آﻏﺎز اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ ارﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﺮاف و ﺑﺰرﮔﺎن و ﯾﺎ ﻃﺎﯾﻔﻪ
رؤﺳﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﻏﺎرت ﻋﺎدت داﺷﺘﻨﺪ .روزﮔﺎری ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻦ
ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻋﺪه دﯾﮕﺮی ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺮاﻓﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و
ﺑﺰرﮔﺰادﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺧﺮه و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،ﻣﺮدم از اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﺛﺮوت و ﻓﺮھﻨﮓ و ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﺣﺮف
ﻣﯽزدﻧﺪ و اﻣﺮوز اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .اﻣﺎ دﯾﻤﻮﻗﺮاﻃﯽ از ﻋﮫﺪ ﯾﻮﻧﺎن
ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺳﯿﺎدت ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺗﻄﻮرات و ﺗﺤﻮﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﻧﻔﻮذ داده ﺗﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﮕﺬارد ﻧﻈﺎم دﯾﮕﺮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ درﯾﺎﺑﺪ

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ :ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس

٣٦١

ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼم ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺒﻮد:

دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس از ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﺼﺮ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻧﺒﻮد و ﻧﯿﺰ از ﻧﻮع
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی دﯾﻨﯽ اروﭘﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ او را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر
را داﺷﺖ.
ﻧﺰول وﺣﯽ ﭘﺲ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ،ﮐﺘﺎب ﺧﺪا در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ
ﮐﻪ ھﺪاﯾﺖ ھﻤﻪ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ ھﻤﻪ آﻧﺎن ﺣﺠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﯿﺜﺎﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺪان اﯾﻤﺎن آورده و راﺿﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻗﺮآن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺎﮐﻢ ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﯾﻦ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﮫﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد اﻃﺎﻋﺘﺶ واﺟﺐ اﺳﺖ و ﮔﺮﻧﻪ اﻃﺎﻋﺖ او ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﻗﯿﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ آن را از ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ دور ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻘﯿﺪ و ﻣﺸﺮوﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ آن
راھﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻧﺪارد .ﻟﯿﮑﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺟﺰ اراده ﺣﺎﮐﻢ
و ﺣﺮﺻﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﻮد دارد ﻗﯿﺪ و ﺷﺮﻃﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .و ھﻤﯿﻦ ﺣﺮص
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻂ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﮐﻪ اراده اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ اراده ﺧﺪاﺳﺖ،
ﻟﺬا ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اراده و ﺧﻮاﺳﺖ او ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ،ھﺮﭼﯿﺰ در
دﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ اراده اﺳﺖ ،ﻋﺬاب و رﺣﻤﺖ ،ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻧﻌﻤﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ اراده ﻣﺮدم و اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﯽ ﺧﺪاﺳﺖ:

ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻃﺮز ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ اراده ﻣﺮدم و اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن ﺗﻔﺎوت
ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ :ﻣﻘﯿﺪﮐﺮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن
ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده اراده ﻣﺮدم را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ اراده ﻣﻠﺖ را
ﺑﺎ آن ﺗﺤﻮل ﻣﯽدھﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را در اﺳﺎس ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ اﯾﺮاد و اﻋﺘﺮاض ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮزی ﻧﺪارد .زﯾﺮا آﻧﭽﻪ در ﻗﺮآن ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﺻﻮل و ﻣﺒﺎدی ﮐﻠﯽ را ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف آن را ﺑﻪ
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد و از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺻﻮرتھﺎی ﻓﻮق ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﯾﺎ
ﺑﺪانھﺎ ﻧﺰدﯾﮏ و ﯾﺎ از آنھﺎ دور ﺑﻮده اﺳﺖ.
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اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ اﺣﮑﺎم ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎره ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻣﺒﺎدی ﮐﻠﯽ ﺗﻔﺼﯿﻼﺗﯽ دارد اﻣﻮری
ً
را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ذاﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮر و ﻣﻌﺪودﻧﺪ .آن ﻣﺒﺎدی ﮐﻠﯽای ﮐﻪ ﻗﺮآن آنھﺎ را ﺑﺮای
ﺣﯿﺎت آزاد ﺿﺮوری ﻣﯽﺷﻤﺎرد ،ﺗﺠﺎوز و ﻋﺪول از آنھﺎ اﯾﻦ ﺣﯿﺎت را ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﺎدی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻗﺮارﺷﺪﻧﺶ در
ﺑﻼدی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آزادی ﻓﺮد و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﺎزش اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزش را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻣﯿﺮاث اﺳﺖ و ﻣﺒﺎدی رﺣﻤﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮری ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﮐﻤﺎل ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﺖ:

اﮔﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﻃﺎﯾﻔﻪای ﺑﻮد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﮐﮫﻨﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ادﯾﺎن ﺑﻪ اﻋﻼم اراده ﺧﺪا ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺮس از ﺑﻪ
ھﺪر رﻓﺘﻦ اراده ﻣﺮدم ﻣﻮردی داﺷﺖ .وﻟﯽ اﺳﻼم اﯾﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻤﻪ
ﻣﺮدم را در ﺳﻌﯽ در داﻧﺴﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا اﻣﺮ ﮐﺮده ﯾﺎ از آن ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﻣﺴﺎوی ﻗﺮار داده
اﺳﺖ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺣﻖ داده اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺣﺎﮐﻢ و ﺗﺼﺮﻓﺎت او در اﻣﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ
ً
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻓﮑﺮ و روش ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﺳﻼم ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ و ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﯿﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﺖ.
ھﺮ ﻓﺮدی از آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ھﯿﭻ ﻃﺎﯾﻔﻪای
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص دادن اﻣﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺧﻮد را ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻃﻮاﯾﻒ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺪارد و
در ﺗﺼﺮﻓﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﮐﺎرھﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و
ﺗﺄﺳﯽ از رﺳﻮل در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺮا ﺑﻮدن از ھﻤﻪ ﻣﻄﺎﻣﻊ دﻧﯿﻮی ﺣﺮص ﻣﯽورزﯾﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻋﺘﻤﺎد و وﺛﻮق ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮﮐﺲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد و از آن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪاش ﻇﻠﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﻣﻘﺎم ﺗﻨﺰه ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد او را ﺟﺰو
ﻣﻔﺮﻃﯿﻦ و ﻏﻼة اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺧﻼﻓﺖ و اﻣﺎرت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﻧﺪﮔﯽ او را
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاد و او را از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺴﺎﺧﺖ .از روزی ﮐﻪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد
و در راه ﺧﺪا ﻣﺠﺮد از ھﺮ ﺗﻌﻠﻘﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم و واﺟﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺿﻌﻔﺎ و
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ﻧﯿﺎز ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان را درﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻔﮫﻮم ﺑﺮادری را در اﻋﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺳﺎزد و
اﻋﻼم ﺑﺪارد ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ آرزوی ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﺧﻮت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ
ﻣﺮدم ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻘﺪﺳﯽ را ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد و ﺣﺪود ﺧﺪا
را در اﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ھﻤﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﻋﺪاﻟﺘﺶ آﺳﻮده و آرام زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ارﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ:

َ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﮐ َﮫﻨﻪ را ﻧﯿﺰ در آن
ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻧﮓ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ )ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ( ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد ،ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﺮاﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﺧﺘﺼﺎص ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﺮاﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺮدﻣﯽ از ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ
اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و از آن دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .و ﺑﻪ
ﻋﻼوه آﻧﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ از ﺑﯿﻦرﻓﺘﻦ اﻓﺮادش ﻃﺒﻘﻪﺷﺎن ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ و
دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ آن را ﺑﻪ ارث ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ وﻃﺒﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
دﯾﺪی اھﻞ ﻣﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﺳﺒﻘﺖ در اﺳﻼم و ﺣﻖ ﻣﺸﻮرت و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ و ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﻋﮫﺪهدار اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﺷﺪﻧﺪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻃﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﮑﺮ اﺷﺮاﻓﯿﺖ در ﺻﺪر اﺳﻼم وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﻮد:

ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ در آﻏﺎز و اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﻣﺮدم ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﻔﺎت ذاﺗﯽ و ﻗﺮب و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا داﺷﺖ ﺑﯿﻌﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻃﺮﻓﺪاری از ﻗﺒﯿﻠﻪاش .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮدش
ﺑﯿﻌﺖ ﺑﮕﯿﺮد ،او ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ب را ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ھﺮﮐﺪام از آن
دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ رأی ﺑﺪھﻨﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮس آن دو ﺗﻦ را ﺳﺰاوار اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽداﻧﺴﺖ و
اﻧﺼﺎر ﺑﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﺸﻤﮑﺶ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ را ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺣﻖ ﺧﻼﻓﺖ را از آﻧﺎن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت در اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻞ ﺷﺪ ،آن اﺟﺘﻤﺎع ،اﺟﺘﻤﺎع ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺑﻠﯿﻎ در آن ﺷﺪ و ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺟﮫﯽ در آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ روی آوردﻧﺪ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﺮ اﻧﺼﺎر ﭘﯿﺸﺪﺳﺘﯽ
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ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ب اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻌﺖ را ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻮری ﺑﻮد و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ
از آن آزادﺗﺮ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ و ﺑﻪ دﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﻟﯿﻦ ﺧﻄﺒﻪای ﮐﻪ
اﯾﺮاد ﮐﺮد در ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺗﺜﺒﯿﺖ اﺳﺎس ﺷﻮری ﺑﻮد .ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از ﺑﯿﻌﺖ ﻋﺎم اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﻧﮕﻔﺖ» :ﻋﮫﺪهدار اﻣﻮر ﺷﻤﺎ ﺷﺪم وﻟﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ .اﮔﺮ ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﮐﺮدم
ﻣﺮا ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدم ﻣﺮا اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ«؟ آﯾﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﮕﻔﺖ» :ﻣﺎدام ﮐﻪ از
ﺧﺪا و رﺳﻮل اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ
ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮدم اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮض ﻧﯿﺴﺖ!«؟
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ و آﺷﮑﺎر اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻣﺮدم در زﯾﺮﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎرھﺎی
ﺧﻠﯿﻔﻪ و ارﺷﺎد او و ﻋﺼﯿﺎن ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﺳﺮﺑﺎز زﻧﺪ ذﯾﺤﻖاﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺒﺪأ ﻋﺼﯿﺎن اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺣﻖ داد ﮐﻪ ھﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﺰل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ھﯿﭻ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ در ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺒﺎدی
ﺷﻮری از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ رﺳﺎﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺟﻨﮓ اداﻣﻪ داﺷﺖ ،در ﺗﻤﺎم ﮐﺎرھﺎی
ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ رأی ﺷﻮرا ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .در ھﯿﭻ اﻣﺮی ﻗﺒﻞ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺮدم
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﺟﺮای اﺣﮑﺎم و اﻋﻄﺎی ﺑﺨﺸﺶ ھﯿﭻ ﻃﺎﯾﻔﻪای را ﺑﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪ
دﯾﮕﺮ رﺟﺤﺎن ﻧﻤﯽﻧﮫﺎد .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﺮای آن
ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮد .ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻧﻈﺮ او ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ از
ﺗﻤﺎم ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﺪ و ھﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺟﺮا
ﻣﯽﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ھﻢ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺗﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﺮس
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد ﭼﻮن ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺤﻔﻮظﻣﺎﻧﺪن آن از اﺧﻼل ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽورزﯾﺪ ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯿﺶ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺜﻨﯽ در ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس وﺣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺮب را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮد:

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﻄﻮر در ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﻖ
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وﺣﺪت دﯾﻨﯽ ﺑﻼد ﻋﺮب ﻣﻮﺟﺒﺎت وﺣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ آن را ﻧﯿﺰ ﻣﮫﯿﺎ ﺳﺎﺧﺖ .ﻧﺮﻣﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ
ﻣﺘﺎﻧﺖ و ﻃﺮز ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻤﮫﯿﺪ اﯾﻦ وﺣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﮐﺮدﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﯾﻤﻦ و دﯾﮕﺮ ﺑﻼد ﻋﺮب را ﮐﻪ در راه اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد از دﯾﻦ اﺳﻼم
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻔﻮ ﮐﺮد.
ﻗﺮه ﺑﻦ ھﺒﯿﺮه و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺪی ﮐﺮب و اﺷﻌﺚ اﺑﻦ ﻗﯿﺲ و دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﺮب را
ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار داد .ﻋﻔﻮ ﺳﺎدات ﻋﺮب در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺮج
داده ﺑﻮد ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ھﻤﺮاه اﻗﻮامﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺷﻮراﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس اﺳﺎس ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ وﺣﺪت ﻗﻮت
ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﻓﺘﺢ ﻋﺮاق و ﺷﺎم ھﻤﻪ ﻋﺮب را ﺑﻪ اﯾﻦ وﺣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺮﯾﺺﺗﺮ ﮐﺮد .ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻋﺼﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮری اﺳﺘﻮار ﮔﺮدد .اﺳﻼم در ﺑﻼد ﻋﺮب ﻧﺸﺄت
ﮐﺮد ،ﮐﺘﺎب اﺳﻼم ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻼد ﻋﺮب در آن روزﮔﺎر در
ﻧﻈﺎﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ از ﺣﺪ اﮐﺜﺮ آزادی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .زﯾﺮا آزادی در ﻧﺰد اﻋﺮاب
ﺑﺪوی ﯾﺎ ﺷﮫﺮی ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﻮد و ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺮاﺑﺮی در روح ﺑﺪوﯾﺖ رﯾﺸﻪ
دواﻧﺪه و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮد .ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻋﺎﻟﯿﻪ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺸﯿﺪه آن را ﺑﻪ
درﺟﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻟﻖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮔﺮاﻣﯽﺳﺎز ﺧﻮارﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ در
ﭘﯿﺸﮕﺎه او ﺟﺰ در ﺳﺎﯾﻪ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪارد و ھﯿﭻ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﻋﺠﻤﯽ ﺟﺰ ﺑﺎ
ﺗﻘﻮی رﺟﺤﺎن ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ارﺗﻘﺎ داد.
ﺑﺮادریای ﮐﻪ ھﻤﺮاه آزادی و ﻣﺴﺎوات ﺷﻌﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﻠﯽ را در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﮫﺎرده ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺑﺪان ﻧﺎﯾﻞ آﻣﺪه و ﺳﺨﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ آن را
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﯾﻤﺎن ھﯿﭽﮑﺪام از ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮﭼﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮاھﺪ« .ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻋﺎﻟﯿﻪ
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺧﺼﺎﯾﻞ و ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ در روح
ﻋﺮﺑﯿﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ ،وﺣﺪت ﻋﺮﺑﯽ را در اﻃﺮاف اﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﺎﯾﻪھﺎی آن را ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﺪ و اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﮕﮫﺪاﺷﺖ اﯾﻦ وﺣﺪت و اﺳﺘﻘﺮار آن ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﺮ آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد:

ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺗﺎ ﻣﺎوراء ﺑﻼد ﻋﺮب اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺖ و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﻣﭙﺮاﻃﻮری
اﺳﻼﻣﯽ وﺳﯿﻌﯽ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﺼﺎدف ﻣﺤﺾ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺮوزی
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آن ﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺗﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و اﺳﻼم ﺳﺒﺐ ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪﻧﺶ
ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻓﺘﺢ را ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد و ﭼﻮن اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ اﯾﻦ
ﻓﺘﻮﺣﺎت را ﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ،اﯾﻦ ﺗﻄﻮر
ً
ﺣﺘﻤﯽ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﯾﻦ ﺗﻄﻮرات را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻋﻼوه اﺳﻼم
در ذات ﺧﻮد اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ھﻢ ھﺴﺖ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ در
اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ اﻣﭙﺮاﻃﻮریھﺎی ﻋﺼﺮ ﻣﺎ در اﺳﺎس و اھﺪاف اﺧﺘﻼف
دارد .اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ھﺴﺖ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﺮدم را ﺑﻪ آزادی ﻋﻘﯿﺪه دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﻼم ،واﺟﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از آزادی ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺎ ﻣﺎل و ﺟﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی آزادی ﻋﻘﯿﺪه دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮرﺷﺎن
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﺑﮕﺮوﻧﺪ ،اﺟﺒﺎری در دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،اﺳﻼم ﺑﺮای ھﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ آزادی ﻧﻈﺮ و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﺎ ھﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن را ﮔﻮش ﮐﺮده و از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ آنھﺎ
ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ ،اﺳﻼم ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻋﺎﻟﯿﻪاش آ ﮔﺎھﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ از آن ﭘﯿﺮوی ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻪ اﺳﻼم ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد
اﻧﺴﺎﻧﯽ آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﻓﻄﺮت ﺳﻠﯿﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ آن ﺗﻮاﻓﻖ دارد ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
آزادی ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺎس اﺳﻼم اﺳﺖ:

آزادی ﻋﻘﯿﺪه اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ دﻓﺎع از آن و ﺷﮫﺎدت در راه آن دارد .ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺗﺎب ﺗﺤﻤﻞ
آن را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺷﺪت دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽورزﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﻠﺖھﺎ را ﺑﻪ
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﻮرد اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد و ﻓﺎﺳﺪﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ در ﻧﻈﺮﺷﺎن زﯾﺒﺎ
ﺟﻠﻮه ﻣﯽدھﻨﺪ ،از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ آﻧﺎن در دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﯿﻦ آزادﻣﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪﻧﺪ .وﻟﯽ اﺳﻼم
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺻﺪد اﺻﻼح اﻧﺴﺎن ﺑﺮآﯾﺪ ،ﺗﺎ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزادی
ﻓﮑﺮ و ﻋﻘﯿﺪه رﺳﯿﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ آزادی ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﮔﺮدد و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﭼﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ اﻣﻮر دﻧﯿﻮی ﺧﻮد
واﻗﻒﺗﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻔﮑﺮ اﻣﭙﺮاﻃﻮری در اﺳﻼم ﺟﻨﺒﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ ھﺪف
ﻧﮫﺎﯾﯽ آن آزادی ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ھﺮ ﻓﺸﺎر و ﻗﺪرﺗﯽ ﻓﺎﯾﻖ آﯾﺪ.
دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﻼد ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﺎنﺷﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﮕﺮوﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﺸﻮری را ﻓﺘﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم آن دﯾﺎر آزادی ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ .ھﺮﮐﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎن
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ﻣﯽﺷﺪ در ﺧﻮب و ﺑﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و ھﺮﮐﺲ دﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از اﺳﻼم
ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﺰﯾﻪ ﺑﭙﺮدازد .ﺟﺰﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎواﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮاری و ذﻟﺖ و
ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ زﮐﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮﭘﺎداﺷﺘﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ و دﻓﺎع از ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ آن ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﭙﺮدازد.
در ﻣﻌﺎھﺪات ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ اھﻞ ﻋﺮاق و ﺷﺎم ﺑﺴﺘﻨﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﺟﺰﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻓﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺣﻔﻆ آزادی ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﺷﻌﺎﯾﺮ دﯾﻨﯽﺷﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻌﺎھﺪات ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ و ﮐﻨﺸﺖھﺎ
و ﻣﻌﺒﺪھﺎ و ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻨﯽ و رھﺒﺎنﺷﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﺮﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﮫﺪات
ﺧﻮد در ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و اﻣﻮال و ﻣﻌﺎﺑﺪﺷﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
ﻋﮫﺪﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺟﺰﯾﻪ از آﻧﺎن را ﻧﻤﯽداﺷﺘﻨﺪ.
اﺧﺘﻼف اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻣﭙﺮاﻃﻮریﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻫﺪف و ﺟﻮﻫﺮ آن اﺳﺖ:

اھﺪاف اﻣﭙﺮاﻃﻮریای ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اھﺪاف اﻣﭙﺮاﻃﻮریھﺎی ﺳﺎﺑﻖ
روم و ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ اﺧﺘﻼف اﺻﻮﻟﯽ دارد .اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼم ﻣﺮدم را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺖ ﻋﺮب ﯾﺎ اﻣﺖ دﯾﮕﺮی ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ھﺪف ﻋﺎﻟﯽ اﻣﭙﺮاﻃﻮری
اﺳﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم آزاداﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و رﺷﺘﻪھﺎﯾﯽ از ﻋﻮاﻃﻒ و ﻣﻮدت و ﻋﺪاﻟﺖ
آﻧﺎن را ﺑﻪ ھﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﺎزد و ﻣﻠﻞ ﻓﺎﺗﺢ و ﻣﻐﻠﻮب از ﯾﮏ ﻧﻮع ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮدار ﮔﺮدﻧﺪ .و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮری ﻗﺮار دارد در
ﻣﯿﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد .ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ از
ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﻋﺮب ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ ،ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ اﺳﻼم را ﺑﭙﺬﯾﺮد در ﺳﻮد و زﯾﺎن
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮ ﮐﻪ اﺳﻼم را ﻧﭙﺬﯾﺮد در ﺣﻘﻮق و ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺑﺎ اﻋﺮاب ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮاق و ﺷﺎم ﺑﺮ دﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ از ﺣﯿﺚ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺠﺮان و دﯾﮕﺮ ﺷﮫﺮھﺎی ﻋﺮب ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ.
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و
دﻓﺎع از آزادی اﯾﻦ دﻋﻮت ﺑﻮد .وﻟﯽ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻣﻮر ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری
اﺳﻼم را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮر ﺷﮫﺮھﺎی ﻋﺮب در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺑﻮد ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از
ﻣﻠﺖھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ھﺪف ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در راه آن ﻣﺒﺎرزه
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای اﻋﻼء ﮐﻠﻤﻪ آن ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽدادﻧﺪ .و راه وﺻﻮل ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪف
َ
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]ﯾﻮﻧﺲ» [١٠٨ :ھﺮﮐﻪ ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮدش اﺳﺖ و ھﺮﮐﻪ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺧﻮدش اﺳﺖ

و ﻣﻦ وﮐﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ«.
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ در زﻣﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻨﺪ:

ﮐﻤﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ را در ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در زﻣﺎن او ﻓﺘﺢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ اھﺎﻟﯽ ﺷﮫﺮھﺎی
ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ ﻋﺮاق را در اداره اﻣﻮر آن ﻧﻮاﺣﯽ آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﺆون ﻋﺎﻣﻪ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺒﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻓﺮس ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ
ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﺟﻨﮕﯽ آن را اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ در دﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد.
وﺿﻊ ﺷﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻓﺘﺢ ﻣﺜﻞ وﺿﻊ ﻋﺮاق ﺑﻮد .اﺳﺎس ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮراﯾﯽ در ﻣﯿﺎن
ﻣﻠﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن را ﻓﺘﺢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎزﮔﯽ داﺷﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺳﻼم در
ﻣﯿﺎن ادﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎزﮔﯽ داﺷﺖ .ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ ،راھﺒﺎن و ﮐﺎھﻨﺎن و دﯾﮕﺮ رﺟﺎل دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ را
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﻗﺪرت ﺗﻘﺪس دھﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ دلھﺎ را ﺑﻪ
ﻟﺮزه درﻣﯽآورد و ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ.
از اﯾﻦ رو ﭼﻮن ﻣﺮدم دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و
ﺧﻮاھﺎن اﻋﻤﺎل اراده ﻣﻠﺖ در ﺣﺪود اواﻣﺮ و ﻧﻮاھﯽ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪان روی آوردﻧﺪ و از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻗﺒﺎل و اﺳﺘﻘﺒﺎل آنھﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺮوزی ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ارزاﻧﯽ داﺷﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری آﻧﺎن در ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم و ﻓﺎرس ﮔﺮدد و از ﺣﺪود ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی آن دو اﻣﭙﺮاﻃﻮری
ً
ً
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﻗﺎ ﺑﻪ ھﻨﺪ و ﻏﺮﺑﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد و در ھﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد
درﻓﺶ ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ و اﯾﻤﺎن راﺳﺘﯿﻦ را ﺑﺮاﻓﺮازد و ﻣﺒﺎدی آزادی و ﺑﺮادری و ﻣﺴﺎوات را
در ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ :ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس
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در ﻋﻬﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯿﺖ زﻣﺎن رﺳﻮل اﺳﺘﻮار ﺑﻮد:

زﻣﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮس اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﺗﺎ در ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در زﻣﺎن او ﻓﺘﺢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺻﺖ اﯾﻦ را ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺛﺎﺑﺘﯽ در ﺧﻮد ﺑﻼد
ﻋﺮب ﻧﯿﺰ ﺑﺮﭘﺎی دارد .و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪهای از ﺧﻄﺒﻪھﺎی ﺧﻠﯿﻔﻪ اول و
ﮔﻤﺎردن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس ﺑﻪ اﻣﺮ ﻗﻀﺎوت و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖب
ﺑﻪ ﺗﺼﺪی دﯾﻮان رﺳﺎﺋﻞ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺎ آن روز
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺑﻮده ،در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﺳﺎس آن آﺷﮑﺎر و واﺿﺢ ﻟﯿﮑﻦ در
ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﺒﮫﻢ ﺑﻮده و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﮫﺪ اﻣﻮی و
ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ زﻣﺎن ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ب ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ از آن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼﻣﯽ
ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺘﻘﺎل از
ﻋﮫﺪی ﺑﻪ ﻋﮫﺪی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﺑﻘﺶ از ﺣﯿﺚ ﻧﻮع ﺗﻤﺪن و ﻋﻘﯿﺪه و ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ
ً
و ھﺮآﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮐﺎﻣﻼ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﺑﮑﻨﺪ.
ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺟﺮﯾﺎن
داﺷﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد:

ً
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ و ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺒﯿﻪﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺪﻧﯽ .ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎم ﺟﻨﮕﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،اﯾﻦ وﺿﻊ در ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎ و
ﻗﺮنھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺪﻧﯽ در آنھﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﯿﺪاﺳﺖ در ﺷﮫﺮھﺎی ﻋﺮب ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﺛﺎﺑﺘﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ وﺿﻊ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ! ﻧﺎﭼﺎر در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻈﺎم ﺟﻨﮓ و ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺑﺮ ھﻤﻪ
ً
ﻧﻈﺎمھﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺣﯿﺎت ﻣﺪﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻄﻮرات ﺟﻨﮕﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ در ﺳﺎل اول ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ
ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﺎد داری ﮐﻪ
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﺮس در ﻋﺮاق ﺷﺮوع ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد و
ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ روم در ﺷﺎم آﻏﺎز ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق در ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﻮد،
ﻧﯿﺰ ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدی ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﺎره ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﮐﻪ ﺗﻔﺼﯿﻼت آن روﺷﻦ
و آﺷﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ دو ﺷﯿﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﻓﺎرس و روم،
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از ھﺮ ﮐﺎری ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ و ﭘﯿﺮوزی آﻧﺎن
را ﺑﺮ دﺷﻤﺎن ﺧﺪا و ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺴﺠﻞ ﺳﺎزد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
ﻧﻈﺎم اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺴﮑﺮی ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺑﺪوﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻼد ﻋﺮب و ﻗﺒﺎﯾﻞ آن در زﻣﺎن
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد .در آﻧﺠﺎ ﺳﭙﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺠﺎﻋﺖ و
دﻻوری از ھﺮ ﻓﺮد ﻋﺮب ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻞھﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﺪا
درﻣﯽآﻣﺪ و ﻣﻨﺎدی ﻧﺪای ﺟﻨﮓ ﺳﺮﻣﯽداد ،ﺗﻤﺎم ﻗﺒﺎﯾﻞ و دھﺎت ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﮓ
ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در رأس ھﺮ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ رھﺒﺮ آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ .و ﺷﻤﺎ دﯾﺪﯾﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻋﺮاب ﺟﻨﻮب ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ روم و ﺷﺎم دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ آن ﺻﻮب ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ
و زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان و آذوﻗﻪ و ذﺧﺎﯾﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی را دﭼﺎر
زﺣﻤﺖ ﻧﺴﺎزﻧﺪ و ﺑﺮای اﻋﺎﺷﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﻨﺎﯾﻤﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ﭼﮫﺎر ﭘﻨﺠﻢ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن داده ﻣﯽﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺧﻤﺲ ﻏﻨﺎﯾﻢ
ﺑﺮای ﺧﻠﯿﻔﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ و ﺑﺎ آن ﻣﻘﺪاری از
اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﺖ را ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ او ﺑﻮد ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎزد .ﻧﮕﮫﺪاری ﻓﻘﺮای اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ و
ﻣﮫﻤﺎﻧﺎن آن در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﺧﻤﺲ را ﺻﺮف آنھﺎ ﻣﯽﮐﺮد.
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﻨﺎﯾﻢ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺮدﻣﺎن و ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل را داﺷﺖ ،در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﺎل را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدش در ﺳﻨﺢ ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽﮐﺮد و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آن را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آورد .ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻧﮕﮫﺒﺎن و ﺧﺰﯾﻨﻪدار ﺑﮕﻤﺎرد
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا در آن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺣﺮاﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی در
آن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ از دﺳﺘﺒﺮد ﻣﺘﺠﺎوزان ﺑﺪان ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ.
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ در ﻋﻬﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ:

اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺪوﯾﺖ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد و ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮی از ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی آن زﻣﺎن
ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرھﺎی روم و ﻓﺎرس ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ھﻤﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺣﻠﻘﻪ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻟﺖ و اﻣﭙﺮاﻃﻮری را ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ داد .اﺗﺼﺎل زﻣﺎﻧﯽ آن ﺑﻪ
ً
ﻋﺼﺮ رﺳﻮل آن دو ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺒﯿﻪ ھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
اﺑﻮﺑﮑﺮس ھﺮﮔﺰ ﮐﺎری را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﻧﯿﺰ ھﺮﮔﺰ ﮐﺎری را
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ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺮک ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد .ﺑﺎ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ را ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺗﺒﻌﯿﺖ او از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎب اﺟﺘﮫﺎد وﺳﯿﻊ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ روی او ﮔﺸﻮده
ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺟﺘﮫﺎد او را ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮاق و ﺷﺎم را ﺑﺮای او ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻓﺮاھﻢ آورد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ واﺣﺪ ﻋﺮب ﭘﺲ از او ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮری در ﺣﺪود اواﻣﺮ و
ﻧﻮاھﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻮار ﮔﺮدد .در ھﯿﭻ ﮐﺎری اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﻤﯽداد ،در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮر
ﺧﺪا ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا را درﯾﺎﺑﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﺮﭼﯿﺰ او را ﺑﻪ
ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد اﻋﺘﻘﺎد او ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺴﺎب ﭘﺲ
ﺑﺪھﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺆول اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب ﭘﺲ ﺑﺪھﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮ اﺳﺖ.
ﺗﻄﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻃﻮل ﻗﺮون و اﻋﺼﺎر اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ:

ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺗﺤﻮﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﺎﻓﺖ .اﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب در زﻣﺎن
ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮدش از روی ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﺎرس و روم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺣﺪود آن ﺑﻪ
ﺗﺄﺳﯿﺲ دﯾﻮان ﭘﺮداﺧﺖ .ﺳﭙﺲ ﻋﺼﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺳﻨﺖھﺎی ﻋﺮب ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﻮد ،ھﻤﯿﻦ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻧﻘﻼب و ﺷﻮرﺷﯽ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ او ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺸﺖ .اﻣﺎرت ﻣﺆﻣﻨﺎن در ﻋﮫﺪ اﻣﻮﯾﺎن ﺑﻪ رژﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧﺎﻟﺺ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻪ ارث ﺑﺪاﻧﺎن رﺳﯿﺪ.
در زﻣﺎن ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﻧﯿﺰ وﺿﻊ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﻄﻮرات دﺳﺖ
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻏﯿﺮ ﻋﺮب از ﻓﺮس و روم دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻧﮫﺎن ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﻋﮫﺪ اﻣﻮیھﺎ واﺿﺢﺗﺮ و در ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ
آﺷﮑﺎر ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻏﯿﺮ ﻋﺮب در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم:

در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻋﺮب ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻗﻮاﻋﺪ و ﺗﻔﺼﯿﻼﺗﯽ وﺿﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﻣﺘﮑﯽ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﮔﺎھﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن
ﺷﻮرشھﺎﯾﯽ روی ﻣﯽداد ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﺣﺎﮐﻢ وﻗﺖ را ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮده و ﮔﺎھﯽ آن ﺷﻮرشھﺎ ﺑﺎ
ﻗﮫﺮ و ﻏﻠﺒﻪ و ﻗﺪرت ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮدﯾﺪه و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
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ﭼﻘﺪر ﻓﺮق اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ آن ﺳﺎدﮔﯽ ﻋﺮﺑﯿﺖ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺪوی ﻣﺘﺄﺛﺮ
ﺑﻮد و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﻣﻮی و ﻋﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎء و ﻓﻘﮫﺎ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ آنھﺎ ﻗﻮاﻋﺪ و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻔﺼﻞ وﺿﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ! اﺑﻮﺑﮑﺮ اﯾﻤﺎن داﺷﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا و ﺧﻠﻖ ﺧﺪا
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب ﭘﺲ ﺑﺪھﺪ و ھﻤﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ او را در راھﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و ﺗﺮس از اﯾﻦ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت و ﺗﻔﮑﺮ و اﺳﺘﺨﺎره ﺑﻪ ھﯿﭻ
ﮐﺎری اﻗﺪام ﻧﮑﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﻋﺰم او ﺻﺤﺖ
ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﺪﺑﯿﺮی داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺮدﯾﺪ و ﺿﻌﻒ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،ھﺮ اﻣﺮی از اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﻪ
ﺑﺮ او ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ رأی ﻗﺎﻃﻊ آن را ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽداد .اﯾﻦ روش را در ﻃﻮل ﺧﻼﻓﺖ او
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدی ،ﺷﻤﺎ دﯾﺪﯾﺪ در ﺣﯿﻦ ﻣﻮت ﺧﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻨﯽ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻋﺮاق ﺑﻪ
ﻧﺰد او آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ در ﺑﺎره ﺷﺮﮐﺖدادن ﻣﺮﺗﺪان ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ در ﺟﻨﮓ ﻓﺎرس ﺑﺎ او
ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﺪ ،ﮔﻮش داد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺰام اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺜﻨﯽ را
ﯾﺎری دھﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺣﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺮض از ھﺮ وﻗﺖ دﯾﮕﺮی در ﮐﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺘﻔﮑﺮﺗﺮ و
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮد ،ﺑﯽﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و از اﺧﺘﻼﻓﺎت آﻧﺎن ﻧﮕﺮان و
ھﺮاﺳﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺳﻔﺎرشھﺎﯾﯽ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺳﻔﺎرشھﺎی او آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎر زﻣﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و اﺳﻼم را در ﺑﺮ داﺷﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ:
ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮس و وﻓﺎﺗﺶ
اﺑﻮﺑﮑﺮس ارﺗﺪاد ﻋﺮب و ﺷﻮرشھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وﻓﺎت رﺳﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ارﺗﺪاد
ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه را در آﺗﺶ ﺧﻮد ﻓﺮو ﺑﺮده ﺑﻮد از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ﻋﺮاق را ﻓﺘﺢ
ﮐﺮد و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ وارد ﻣﺪاﯾﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻓﺎرس ﺷﻮﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻓﺘﺢ
ﺷﺎم ﭘﺮﭼﻢ ﭘﯿﺮوزﯾﺶ ﺗﺎ دﻣﺸﻖ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزیھﺎی درﺧﺸﺎن ﭼﺸﻢ ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن را ﺧﯿﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد اﺑﻮﺑﮑﺮ
اﺳﺎس ﺣﮑﻮﻣﺖ را در ﺑﻼد ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮری اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮد ،ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﺑﯿﻦ دو
ﻟﻮح از ھﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺰرگ و ﺳﺘﺮﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﻦ ﺣﯿﻨﻒ اﺳﻼم را
در ﺳﺮﻣﻨﺰل و ﻣﮫﺒﻂ وﺣﯽ اﺳﺘﻮار و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪ و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻣﭙﺮاﻃﻮری
اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ دﯾﻦ ﺣﻨﯿﻒ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﻮار ﻋﺪل و
اﻧﺼﺎف ﻣﮫﯿﺎ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ھﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ در ﻣﺪت ﻗﻠﯿﻞ دو ﺳﺎل و ﺳﻪ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
آﻧﭽﻪ در ﻣﺪت ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ:

آﯾﺎ اﯾﻦھﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻌﺠﺰات ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺴﺖ؟ در ﻇﺮف دو ﺳﺎل و ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﺷﻮرﺷﯽ آرام ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻠﺖ واﺣﺪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﮐﻪ ھﺮاس در دلھﺎ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ
درآﯾﺪ؟ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دو اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﺰرگ ﺟﮫﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺪن
دﻧﯿﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ درآوﯾﺰد و ﭘﺲ از ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آنھﺎ ﻗﺮنھﺎ ﺑﺎر ﺗﻤﺪن ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﺮ
دوش ﺑﮑﺸﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﯿﺮ آن را ﺛﺒﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج دھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﯾﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ﺳﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮس در روز ﺑﯿﻌﺖ از ﺷﺼﺖ ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﻮد ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺠﺎھﺪات ﻧﯿﺮوی او را ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺑﺮد و او را ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﺳﺎزد .ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرگ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدی ﺑﺘﻮاﻧﯽ
ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﺎھﺪات و ﺗﺄﺛﯿﺮ آنھﺎ را ﺑﺴﻨﺠﯽ .ﺷﺎﯾﺪ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ

٣٧٤

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻣﺠﺎھﺪات از ﮐﺴﯽ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ آﻧﭽﻨﺎن
ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺻﺪﯾﻘﺎن ﺧﻮد ﻋﻄﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺪان اﯾﻤﺎن داﺷﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﺗﻢ او اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان اﺳﺖ«.
ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ وﻓﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺴﻤﻮمﺷﺪن ﺑﻮده:

ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺠﺎھﺪات اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﮐﺒﺮ ﺳﻦ او وﻓﺎت او را ﭘﯿﺶ اﻧﺪاﺧﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ رواﯾﺘﯽ ﻣﺸﻌﺮ
اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ وﻓﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻤﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﯾﮫﻮد در ﻏﺬای او آﻣﯿﺨﺘﻨﺪ و اﺑﻮﺑﮑﺮ و
ﻋﺘﺎب ﺑﻦ اﺳﯿﺪ ﺑﺎھﻢ از آن ﻏﺬا ﺧﻮردﻧﺪ ،ﺣﺎرث ﺑﻦ ﮐﻠﺪه ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﻟﻘﻤﻪ از آن ﻏﺬا ﺧﻮرده
و ﺳﭙﺲ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮش ﺑﻄﯽء ﺑﻮده و ھﺮﮐﻪ از آن ﻣﯽﺧﻮرد ﭘﺲ از
ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﻢ در او اﺛﺮ ﻧﻤﻮده و ﻣﯽﻣﺮد ،ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺘﺎب در ھﻤﺎﻧﺮوزی ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ در
ﻣﺪﯾﻨﻪ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ در ﻣﮑﻪ ﻣﺮد .اﯾﻦ رواﯾﺖ را ھﯿﭻ ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺛﻘﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ
ﺑﺮ ﺳﺴﺘﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻦ او و ﯾﮫﻮد ﮐﺸﻤﮑﺸﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﯾﮫﻮد از زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮده ﺑﻮد.
رواﯾﺖ ﻋﺎﯾﺸﻪل در ﺑﺎره ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ و وﻓﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮ س:

رواﯾﺖ ﻣﺮﺟﺤﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎره ﻣﺮض اﺑﻮﺑﮑﺮ و وﻓﺎﺗﺶ ذﮐﺮ ﺷﺪه رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮش
ﻋﺎﯾﺸﻪل و ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦس ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻇﮫﺎر
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮی او در روز ﺳﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﭘﺎﻧﺰده روز ﺗﺐ ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ادای ﺻﻼة از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﺧﻄﺎب را ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ او اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﻣﺪت اﯾﻦ دو ھﻔﺘﻪ ﺗﺎ روز وﻓﺎﺗﺶ ﻟﺤﻈﻪای از ﺗﻔﮑﺮ
در ﺑﺎره ﮐﺎرھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮد و ھﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
در ﻣﺪت ﺧﻼﻓﺖ و ﺗﺼﺪی اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ دﭼﺎر اﯾﻦ
ﻣﺮض ﺷﺪ ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺟﻠﺶ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ .و از
ً
اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎدﻣﺎن و آﺳﻮدهﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ،زﯾﺮا اوﻻ در ھﻤﺎن ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ً
ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﻮل ﺧﻮدش را در آن ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺛﺎﻧﯿﺎ او ﻧﯿﮏ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻔﺶ را در ﻗﺒﺎل اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
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ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺪ :ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ!
در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺮا دﯾﺪه .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻃﺒﯿﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟ ﺟﻮاب داد :ﻣﻦ ھﺮ
ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻢ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﻢ داد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻔﮫﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ او ﮐﺎر
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﺮده و از ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ و
ﻏﺎﯾﺖ آرزوﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺑﺎره ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺧﻮد:

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﺧﻮد در ﺑﺎره آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺮس و
ﻧﮕﺮاﻧﯽ او از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﺧﻮد ﺑﻮد .ﺟﺮﯾﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر
را در ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه روز وﻓﺎت ﻧﺒﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ :اﮔﺮ ﺑﺮ ﺑﯿﻌﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺗﻔﺎق
ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺣﻮادﺛﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد رخ ﺑﺪھﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از وﻓﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻄﺮ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺧﻄﺮ اﺧﺘﻼف ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﺷﺪ.
اﯾﻦ اﺧﺘﻼف اﯾﻦ دﻓﻌﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ داﻣﻨﻪ
آن ﺗﻤﺎم اﻋﺮاب را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر در ﻋﺮاق و ﺷﺎم در ﺣﺎل
ﻧﺒﺮد و رودرروی دو اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﺰرگ ﻓﺎرس و روم ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ دﭼﺎر
اﺧﺘﻼف ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﺪود ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
از آﻧﺠﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ و ﻃﺎﺋﻒ ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ
و در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ آﺗﺶ ،ﻣﮑﻪ و ﻃﺎﺋﻒ ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاھﺪ
ً
ﯾﺎﻓﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ آﺗﺶ اﻧﻘﻼب ﻣﺠﺪدا در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﮫﺮھﺎی ﻋﺮب ﺷﻌﻠﻪور ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .و
اﯾﻦ اﺧﺘﻼف اﮔﺮ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻇﮫﻮر ﮐﻨﺪ ھﺪﻓﺶ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن دﯾﻨﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺧﻼﻓﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺧﻮاھﺪ اﻧﺪاﺧﺖ.
اﺧﺘﻼف ﻣﺮدم در ﻣﺴﺎﯾﻞ دﻧﯿﻮی ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف و
روﺷﻦﮐﺮدن آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺧﻄﺮی از ﺧﻄﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و
اﺳﻼم ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دو ﺷﯿﺮ ﻓﺎرس و روم ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ! اﺑﻮﺑﮑﺮس ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ را ﺟﺒﺮان ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از آﺛﺎر
ﺷﻮم اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ دور ﻧﮕﺎه ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ؟
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﭼﺮا اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻨﻤﻮد؟

ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ در ﺑﺎره ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﮑﺮ ﮐﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ رأی ﺻﻮاب را ﺑﻪ او
اﻟﮫﺎم ﮐﺮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺟﺮای آن ﮔﺮﻓﺖ و در اﺟﺮای آن ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪاد .ﺑﺮای
ﺗﻼﻓﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از آن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ھﯿﭻ ﭼﺎرهای ﻧﺪﯾﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از او ﻋﮫﺪهدار اﻣﺮ ﺷﻮد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا آن را ﻧﮑﺮد ،وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮑﺮد.
ﮐﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ﯾﮏ ﺣﮑﻤﺖ اﻟﮫﯽ ﺑﻮد .و ﺣﮑﻤﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺧﯿﺎل
وﻟﯽ در اﯾﻦ ِ
ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﺪاﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺲ از رﺳﻮل ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮس اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻮﻓﯿﻘﺶ را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد ،وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ
اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ رأی او و اراده ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .و ﺧﻼﻓﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﻧﻈﯿﺮ
ﺧﻼﻓﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ.
ﻣﺸﻮرت اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﺎ ﻋﻘﻼی ﻗﻮم در ﺑﺎره ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻋﻤﺮ س:

ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺻﺤﺎب رأی
ً
اﻃﺮاف ﺧﻮد را در زﻣﺎن رﺳﻮل و ﻣﺪت ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮد آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد .و اﻣﺮوز ﮐﺎﻣﻼ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد
ً
ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ .وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻮل آن را ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ ﮐﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن ﮔﺮان ﻣﯽآﯾﺪ و
دﻟﮕﯿﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻟﺬا ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮفس را ﺧﻮاﺳﺖ و از او ﭘﺮﺳﯿﺪ :در ﺑﺎره ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ھﺮﭼﻪ
ﻣﯽداﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﻮاب داد :ﭼﺮا در ﺑﺎره ﻣﺴﺄﻟﻪای ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮد ﺑﺪان
واﻗﻒﺗﺮی از ﻣﻦ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﯽ .اﺑﻮﺑﮑﺮس ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﮕﻮ .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮔﻔﺖ :ای
ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا او از ھﻤﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎره آﻧﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﺸﻦ اﺳﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺟﻮاب داد :ﺧﺸﻮﻧﺘﺶ از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ
ً
ﻣﺮا رﻗﯿﻖ اﻟﻘﻠﺐ و ﻣﻼﯾﻢ ﻣﯽدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﻋﮫﺪهدار اﻣﺮ ﺷﻮد ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه
اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارد.
ای اﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدهام ﺑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﺸﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ او ﻣﺮا ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻋﻄﻮﻓﺖ ﻣﯽآورد و ھﺮﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺮﻣﯽ و ﻣﻼﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽدادم او ﻣﺮا ﺑﻪ
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ﺷﺪت ﻋﻤﻞ واﻣﯽداﺷﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﻤﯽ ﻣﮑﺚ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ،از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﻮ .اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف و ﻋﺜﻤﺎن
ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ب اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ و اﺳﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮ و دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺎن
ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ﻣﺸﺎوره ﮐﺮد.
ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺸﺎورهھﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻋﻤﺮ را
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺳﺎزد ،از ﺷﺪت و ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻤﺮس ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا اﯾﻦ ﺷﺪت و ﻏﻠﻈﺖ
وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و اﺗﺤﺎد آﻧﺎن را دﭼﺎر ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺳﺎزد ،ﻟﺬا رأﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ را از ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻣﺮ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪازﻧﺪ ﺗﺎ از ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺟﺎزه ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ رﻓﺘﻨﺪ ،ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪس ﭼﻨﯿﻦ
آﻏﺎز ﺳﺨﻦ ﮐﺮد:
اﻋﺘﺮاض ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻋﻤﺮ س:

»اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺎره ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻋﻤﺮ از ﺗﻮ ﺳﺆال ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺧﻮاھﯽ داد ،ﺷﻤﺎ
دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم از دﺳﺖ او ﭼﻪ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ھﻤﺮاه و ﻣﺮاﻗﺒﺶ ﺑﻮدی ،ﺑﺒﯿﻦ
روزی ﮐﻪ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﯽ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺧﻮاھﺪ آورد؟!«.
در اﯾﻨﺠﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺷﺪت ﻣﺮض ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﻓﺮﯾﺎد
زد :ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ! ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺸﺴﺖ روی ﺳﺨﻦ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد
او آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﺮا از ﺧﺪا ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ! ﻧﻮﻣﯿﺪ ﺑﺎد ھﺮﮐﻪ از اﻣﺎرت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﻧﺎﺣﻖ ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﮐﻨﺪ! در ﺟﻮاب ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ را ﺑﺮ
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻢ« ،ﺳﭙﺲ رو ﺑﻪ ﻃﻠﺤﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺗﻮ ھﺴﺘﻨﺪ اﺑﻼغ ﮐﻦ« .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﭘﮫﻠﻮ اﻓﺘﺎد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮه
او را ﺧﺴﺘﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺟﻤﺎﻋﺖ از ﻧﺰد او ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮفس در
ﻧﺰد او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ از ﻧﺰد او ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ادب در ﮐﻨﺎر رﺧﺘﺨﻮاب او ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ
ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﯽ« .اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ آﺛﺎر رﻓﻊ ﮐﺴﺎﻟﺖ را در ﻣﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟«.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ! اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺳﮑﻮت ﮐﺮد و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺪﺗﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد.
ﺳﭙﺲ اﺑﻮﺑﮑﺮ آﻏﺎز ﺳﺨﻦ ﮐﺮد و ﮔﻮی ﻣﺎﺟﺮای دﯾﺮوز او را ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد» :ﻣﻦ ﺑﻪ
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ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮدم ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮد را ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهام و ھﺮﮐﺪام از
ﺷﻤﺎ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﮕﯿﺰهاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺧﻮد ﻋﮫﺪهدار
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻮد« .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد ﻃﻮری ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺧﻠﯿﻔﻪ از ﺳﺨﻨﺎن دﯾﺮوز ﻗﻮم ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه ،ﻟﺬا ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ ﺧﻮد ﺳﺨﺖ ﻣﮕﯿﺮ ﺧﺪا ﺗﻮ
را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺎد ،اﯾﻦ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮ را از ﭘﺎی درﻣﯽآورد ،ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ دو ﮔﺮوهاﻧﺪ ،ﮔﺮوھﯽ رأی ﺷﻤﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﺮوھﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ
اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽدھﻨﺪ .و آﻧﺎن دوﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ دوﺳﺖ داری ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻮرت داده ﺷﻮد و ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﯿﺮ ﻣﺎ را
ﺑﺨﻮاھﯽ و ھﻤﯿﺸﻪ ﺻﻼح اﻧﺪﯾﺶ و اﺻﻼحﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده و ﺧﻮاھﯽ ﺑﻮد«.
ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺑﺎره ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻋﻤﺮ س:

اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻋﻤﺮس اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎنس را
ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺐ او ﺑﻮد ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﻮﯾﺲ و اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن را ﺑﻪ او اﻣﻼ ﮐﺮد» :ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ .اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻘﺤﺎﻓﻪ وﺻﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ در آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد
در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ در ﺣﺎل ﺧﺮوج از آن و در آﻏﺎز زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ در دار ﻋﻘﺒﯽ در ﺣﺎل ورود ﺑﻪ آن،
در ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺎﻓﺮی اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورد و ھﺮ ﮔﻨﮫﮑﺎری از ﮔﻨﺎه ﻧﺎدم ﻣﯽﮔﺮدد و ھﺮ
دروﻏﮕﻮﯾﯽ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب را ﭘﺲ از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮔﺮداﻧﯿﺪم ،از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ
دﺳﺘﻮرات او ﮔﻮش دھﯿﺪ .و ﻣﻦ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل و دﯾﻦ ﺧﺪا و ﺧﻮدم و ھﻤﻪ
ﺷﻤﺎ از راه ﺧﯿﺮ ﺑﺎز ﻧﮕﺸﺘﻢ .اﮔﺮ ﻋﻤﺮ راه ﻋﺪاﻟﺖ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻇﻦ و آ ﮔﺎھﯽ ﻣﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻋﺎدل ﻧﺒﻮد ،ھﺮﮐﺲ ﻣﺴﺆول ﮔﻨﺎھﺎن ﺧﻮﯾﺶ
اﺳﺖ .ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮐﺎر اراده ﺧﯿﺮ ﮐﺮدهام و از ﻏﯿﺐ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارم .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﻢ ﮐﺮدﻧﺪ
ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺧﻮاھﻨﺪ دﯾﺪ دﭼﺎر ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻮﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .ﺳﻼم و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎد« .ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد.
ﺑﻌﻀﯽ رواﯾﺎت ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﻣﻼء اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
»ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮔﺮداﻧﯿﺪم« رﺳﯿﺪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎم ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس را ﺑﺮ زﺑﺎن
ﺑﯿﺎورد دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺖ اﻏﻤﺎء ﺷﺪ و ﻋﺜﻤﺎن در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ او ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ» :ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﺧﻄﺎب را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻗﺮار دادم و در ﺧﺪﻣﺖ و ﺧﯿﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﮑﺮدم«
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ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ھﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺨﻮان ،ﻋﺜﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮ او ﺧﻮاﻧﺪ و اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﭘﺲ از ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﭼﻮن ﺗﺮﺳﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا در ﺣﺎل ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﺑﻤﯿﺮم و ﻣﺮدم
دﭼﺎر اﺧﺘﻼف ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﻋﺒﺎرت را ﺧﻮد اﻓﺰودی؟
ﻋﺜﻤﺎنس ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠﯽ« .اﺑﻮﺑﮑﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮد و ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭘﺎس ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮدی ﭘﺎداش ﺧﺒﺮ
دھﺪ!« ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از او اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ،
ﻟﺬا از ﺣﺠﺮه ﻣﻨﺰﻟﺶ ﮐﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش اﺳﻤﺎء دﺧﺘﺮ
ﻋﻤﯿﺲ او را ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﺷﺪه ﻧﮕﺎھﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺳﺮدرآورده ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ
در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ راﺿﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ ،ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﺎزم؟ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻦ در رأیﮔﯿﺮی ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﮑﺮدم و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪام .ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم ،از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ
و ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات او ﮔﻮش ﻓﺮا دھﯿﺪ« .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
وﺻﯿﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س:

در ﯾﮑﯽ از رواﯾﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس وﺻﯿﺘﺶ را ﺑﻪ او اﻣﻼ
ﮐﺮد و آن را ﻣﻤﮫﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم رﻓﺖ و آن وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ ﻣﮫﺮﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻧﺸﺎن داد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ھﻤﮕﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ و ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻋﻤﺮس
ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻋﻤﺮ را ﺧﻮاﺳﺖ و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ﻃﺒﻘﺎﺗﺶ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ وﺻﯿﺖھﺎﯾﯽ ﺑﻪ او ﮐﺮد)  .(١ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس از ﮐﺎر ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻋﻤﺮ ﺑﭙﺮداﺧﺖ و
 -١در ﺑﻌﻀﯽ از رواﯾﺎت ﻋﯿﻦ وﺻﯿﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح آﻣﺪه اﺳﺖ» :إﲏ ﻣﺴﺘﺨﻠ ﹸﻔﻚ ﹺﻣﻦ ﺑﻌﺪي ،وﻣ ﹺ
ﻮﺻ ﹶ
ﻴﻚ
ﹸ
وﻣ ﹺ
ﻴﻚ ﺑﺘﻘﻮ اﷲﱠ ،ﱠ
ﻮﺻ ﹶ
ﻼ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر ،وﻋﻤ ﹰ
إن ﷲﱠ ﻋﻤ ﹰ
ﻼ ﺑﺎﻟﻨﹼﻬﺎر ﻻ ﻳﻘﺒﻠ ﹸﻪ ﺑﺎﻟ ﱠﻠﻴﻞ ،وإﻧﹼﻪ ﻻ ﹶﻳ ﹾﻘ ﹶﺒ ﹸﻞ
ﹸ

ﹰ
اﳊﻖ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ،
ﻧﺎﻓﻠﺔ ﺣﺘﹼﻰ ﺗﹸﺆﹶ ﱠد اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ،وإﻧﱠﲈ ﹸﺛﻘﻠﺖ
ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﺎﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﱠ
ﹸ
ﻣﻮازﻳﻦ ﹶﻣﻦ ﺛﻘﻠﺖ ﻣﻮازﻳﻨﻪ ﹶ
ﹺ
ﹴ
اﳊﻖ أن ﻳﻜﻮن ﺛﻘﻴﻼﹰ ،وإﻧﹼﲈ ﹶﺧﻔﺖ ﻣﻮازﻳﻦ ﹶﻣﻦ ﺧﻔﺖ ﻣﻮازﻳﻨﹸﻪ
وﺣ ﱠﻖ
ﳌﻴﺰان ﻻ ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻴﻪ إﻻﹼ ﹼ
وﺛ ﹶﻘﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ؛ ﹸ
ﹺ
ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻴﻪ إﻻﹼ اﻟﺒﺎﻃﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺧﻔﻴﻔ ﹰﺎ،
وﺣ ﱠﻖ ﳌﻴﺰان ﻻ ﹶ
ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﺎﺗﺒﺎﻋﻬﻢ اﻟﺒﺎﻃﻞ وﺧ ﹼﻔﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ؛ ﹸ
ﹺ
أﺧﺎف أﻻﹼ
ﱠ
ﻗﻠﺖ :إ ﱢﻧﯽ
واﻟﺘﺠﺎو ﹺز ﻋﻦ ﺳ ﹼﻴﺌﺎﲥﻢ ،ﻓﺈذا
ﺑﺄﺣﺴﻦ أﻋﲈﳍﻢ،
إن اﷲﱠ ﹶذﻛ ﹶﹶﺮ أﻫﻞ اﳉﻨﹼﺔ ﹶﻓ ﹶﺬﻛﹶﺮﻫﻢ
ﹸ
ذﻛﺮﲥﻢ ﹸ
ﹸ
ﹸ
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ﻗﻠﺖ :إ ﱢﻧﯽ
أﻛﻮن ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ،و ﹶذﻛﹶﺮ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر ﻓﺬﻛﹶﺮﻫﻢ ﺑﺄﺳﻮأ أﻋﲈﳍﻢ ،وﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺣﺴﻨﺎﲥﻢ ،ﻓﺈذا
ذﻛﺮﲥﻢ ﹸ
ﹸ

ﻷرﺟﻮ أﻻ أﻛﻮن ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ،وذﻛ ﹶﹶﺮ آﻳﺔ اﻟﺮﲪﺔ ﻣﻊ آﻳﺔ اﻟﻌﺬاب ،ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻌﺒﺪﹸ راﻫﺒ ﹰﺎ ،وﻻ ﻳﺘﻤﻨﱠﻰ ﻋﲆ اﷲﱠ إﻻﹼ
اﳊﻖ ،وﻻ ﻳ ﹺﻠﻘﻲ ﺑﻴﺪه إﱃ اﻟﺘﹼﻬ ﹸﻠﻜﺔ ،ﻓﺈذا ﹺ
أﺣﺐ إﻟﻴﻚ ﻣﻦ اﳌﻮت؛ وﻫﻮ
ﻳﻜﻮﻧﻦ ﻏﺎﺋﺐ
ﻈﺖ وﺻ ﱠﻴﺘﻲ ﻓﻼ
ﺣﻔ ﹶ
ﱠ
ﱠ
ﹾ
ﹸ

ﹺ
ﻌﺖ وﺻ ﱠﻴﺘﻲ ،ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻧ ﱠﹶﻦ ﻏﺎﺋﺐ أﺑﻐﺾ إﻟﻴﻚ ﻣﻦ اﳌﻮت؛ و ﹶﻟ ﹾﺴ ﹶﺖ
ﺑﻤﻌﺠ ﹺﺰ اﷲﱠ« ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﻦ ﺗﻮ
آﺗﹺﻴﻚ ،وإن ﺿ ﱠﻴ ﹶ

را ﭘﺲ از ﺧﻮد ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﯽﺳﺎزم و ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯽ و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر ﺑﺎﺷﯽ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮐﺎرھﺎﯾﯽ در ﺷﺐ دارد ﮐﻪ آنھﺎ را در روز ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ در روز دارد ﮐﻪ آنھﺎ را در ﺷﺐ
ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﺾ ادا ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮاﻓﻞ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺮازوی اﻋﻤﺎل ﮐﺴﯽ در
روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ از ﺣﻖ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده و ﭘﯿﺮوی از ﺣﻖ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﮫﻢ و ﮔﺮان ﺑﻮده
ً
ﺑﺎﺷﺪ .و واﻗﻌﺎ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮازوﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﺰ ﺣﻖ ﻧﮫﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺮازوی اﻋﻤﺎل
ﮐﺴﯽ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺳﺒﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ از ﺑﺎﻃﻞ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده و ﭘﯿﺮوی از ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺳﮫﻞ و
ً
آﺳﺎن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .و ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ھﻢ ﺗﺮازوﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﮫﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺒﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ اھﻞ ﺟﻨﺖ را ﯾﺎد ﮐﺮده و آﻧﺎن را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎلﺷﺎن و ﮔﺬﺷﺖ از ﮔﻨﺎھﺎن ﯾﺎد ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﻮ از آﻧﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﻣﺒﺎدا از آﻧﺎن ﻧﺒﺎﺷﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ از اھﻞ دوزخ ﯾﺎد ﮐﺮده و
از زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎلﺷﺎن ﻧﺎم ﺑﺮده و ﻧﺎﻣﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮏﺷﺎن ﻧﺒﺮده اﺳﺖ ،ھﺮﮔﺎه از آﻧﺎن ﯾﺎد ﮐﻨﯽ
ﮔﻮﯾﯽ اﻣﯿﺪوارم ﺟﺰو اﯾﻦھﺎ ﻧﺒﺎﺷﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ آﯾﺎت رﺣﻤﺖ و ﻋﺬاب را در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار داده ﺗﺎ
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﻣﯿﺪوار و ﺗﺮﺳﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﺧﺪا ﺟﺰ ﺣﻖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪ ھﻼﮐﺖ
ﻧﯿﻔﮑﻨﻨﺪ .ھﺮﮔﺎه وﺻﯿﺘﻢ را ﺑﻪ ﺟﺎی آوری ھﯿﭻ ﻏﺎﯾﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮگ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و
ھﺮﮔﺎه وﺻﯿﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﯿﺎوری ھﯿﭻ ﻏﺎﯾﺒﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺗﻮ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺎﺟﺰ ﻧﻤﺎﯾﯽ« .در ﺑﻌﻀﯽ رواﯾﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ،ﭼﻮن ﻋﻤﺮ از ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﺎرج
ﺷﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ دو دﺳﺖ را رو ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاﯾﺎ! ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻠﺖ
را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻓﺘﻨﻪ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ از اﯾﻦ رو آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺪان
آ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی آوردم و در اﯾﻦ ردی ﺧﻮد ﻣﻨﺖھﺎی دﻗﺖ و ﻣﺂلاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج دادم و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ آﻧﺎن را ﺑﺮ آﻧﺎن اﻣﯿﺮ ﮐﺮدم .ﺑﺮ ﻣﻦ آﻧﭽﻪ ﺧﻮد و ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﮏ ﺑﮕﺮدان و او را ﺟﺰو ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺴﺎز و ﻣﻠﺖ اﺳﻼم را ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او
ﻧﯿﮏ ﺑﮕﺮدان« .ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ دو رواﯾﺖ را در ﺑﺎره وﺻﯿﺖ و دﻋﺎی اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﺮﮐﺲ در ﺑﺎره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ دو رواﯾﺖ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺷﮏ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .و ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺒﺎرت آﺧﺮ دﻋﺎی او را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»اﺟﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﺎﺋﻚ الﺮاﺷﻴﺪﻳﻦ« در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﺧﻮد در ﺟﻮاب ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﺧﻠﯿﻔﺔ
اﻟﻠﻪ ﺧﻄﺎب ﮐﺮد زﺑﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﮔﺸﻮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﺪا
ھﺴﺘﻢ و ھﻤﯿﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ وﺻﯿﺖ ﺷﮏ دارﻧﺪ ﻣﺪﻟﻞ ﻣﯽدارد .ﭼﻮن در
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ﺧﯿﺎﻟﺶ از ﺟﮫﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺧﻮد راﺣﺖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﻋﻤﺎل
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﭘﺮداﺧﺖ .از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ او ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ و دل
ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ او را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺲ از ﻓﻮت ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺨﻔﯿﻒ و او را
ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽداد و ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﯿﭽﯿﮏ از اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ ﻣﻦ ﺑﺮ ھﯿﭻ اﻣﺮی از اﻣﻮر دﻧﯿﻮی ﺗﺄﺳﻒ ﻧﻤﯽﺧﻮرم ،ﻣﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﻪ ﮐﺎر ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
دادم و دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آنھﺎ را ﻧﻤﯽﮐﺮدم و ﺳﻪ ﮐﺎر ﮐﻪ ﺗﺮکﺷﺎن ﮐﺮدم و دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ
آنھﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادم و ﺳﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم و ﻧﭙﺮﺳﯿﺪم.
اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺑﺎره ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺮک ﻧﻤﻮده و ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮده از رﺳﻮل ﺑﭙﺮﺳﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

»ﺳﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آنھﺎ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﻢ ،ﮐﺎش ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﺑﺎز
ﻧﻤﯽﮐﺮدم ھﺮﭼﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ) .(١
ً
دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺠﺄه ﺳﻠﻤﯽ را ﻧﻤﯽﺳﻮزاﻧﺪم ﮐﺎش او را ﺳﺮﯾﻌﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﯾﺎ آزاد
ﻣﯽﮐﺮدم .ﮐﺎش در روز ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه ﮐﺎر ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﯾﮑﯽ از آن دو ﻣﺮد
ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﻣﺮادش ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ب ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ از آن دو اﻣﯿﺮ و ﻣﻦ وزﯾﺮش
ﻣﯽﺷﺪم .و اﻣﺎ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺠﺎم دھﻢ و اﻧﺠﺎم ﻧﺪادم ،ﮐﺎش روزی ﮐﻪ
اﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آوردﻧﺪ ﮔﺮدﻧﺶ را ﻣﯽزدم ،زﯾﺮا ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ
ھﯿﭻ ﻓﺴﺎدی ﻧﺒﻮده ﮐﻪ او در آن دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎش ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ را
ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اھﻞ رده ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺧﻮد در ذی اﻟﻘﺼﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ،اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺮوز
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻓﺒﮫﺎ و اﮔﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪم.
ﮐﺎش ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﺷﺎم ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدم ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻋﺮاق ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدم و در آن ﺻﻮرت ھﺮدو دﺳﺖ ﺧﻮدم را در راه ﺧﺪا ﺑﺎزﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ .و دو
ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ رواﯾﺎت ﺿﻌﯿﻒ و اﺧﺘﻼف رواﯾﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺣﻖ دارﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را از او
رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط زﯾﺎد ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
 -١ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدداری ﻋﻠﯽس را از ﺑﯿﻌﺖ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﺑﻌﻀﯽ از
راوﯾﺎن اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺰو ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﭙﺮﺳﻢ و
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺳﺆال ﮐﻨﻢ» :آﯾﺎ اﻧﺼﺎر ﻧﯿﺰ در اﻣﺎرت و وﻻﯾﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻘﯽ دارﻧﺪ« ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
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دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮد .ﮐﺎش از رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻋﮫﺪهدار اﻣﻮر ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﭙﺮدازد .ﮐﺎش از رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم :آﯾﺎ
اﻧﺼﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﺎرت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ؟ ﮐﺎش از رﺳﻮل ﺧﺪا در ﺑﺎره ﻣﯿﺮاث
ﺑﺮادرزاده دﺧﺘﺮ و ﻋﻤﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدم ،زﯾﺮا در اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﻣﻦ اﺷﮑﺎل دارم«.
اﯾﻦھﺎ ھﻤﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﺮض ﻣﻮت روح اﺑﻮﺑﮑﺮس را آﺷﻔﺘﻪ و ﭘﺮﯾﺸﺎن
ﮐﺮده و ﺑﺮ ﺧﺎﻃﺮش ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﺪ ﮐﻪ او ﺗﺠﺎرﺗﺶ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻓﺮاﻏﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﭙﺮدازد و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺮای او از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻌﯿﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮس آﻧﭽﻪ را از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﭘﺲ ﻣﯽدﻫﺪ:

ﭼﻮن دﯾﺪ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﻮت اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ راﺿﯽ
ﻧﺒﻮد و ﮔﻔﺖ» :ھﺮﭼﻪ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪام ﭘﺲ ﺑﺪھﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن
ﻧﺒﻮدم ،زﻣﯿﻦ در ﻓﻼن ﺟﺎ دارم در ﻗﺒﺎل ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪام ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل واﮔﺬار ﮐﻨﯿﺪ«.
ﻋﻤﺮس در اﺟﺮای اﻣﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮس آن زﻣﯿﻦ را ﻓﺮوﺧﺖ و ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺴﺘﺮد داﺷﺖ و ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺎد! ﻧﺨﻮاﺳﺖ
ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺎی اﯾﺮاد و ﭼﻮن و ﭼﺮا ﺑﮕﺬارد!«
ﺑﻪ رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ او را در ﻣﻮرد ﻓﺮوش زﻣﯿﻦ و
ﭘﺲ دادن ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﻪ ﻋﻤﺮ اﺑﻼغ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ» :اداره اﻣﻮر ﭘﺲ از او ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ
اﺳﺖ ،ﻣﻦ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ دادم«.
رواﯾﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﻣﺸﻌﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ وﻓﺎت ﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ درھﻢ و
دﯾﻨﺎر از ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ﻏﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﭽﻪھﺎﯾﺶ
را ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ و ﺷﺘﺮ ﯾﺎ ﮔﺎوی ﮐﻪ ﺟﺎﻟﯿﺰش را آب ﻣﯽداد و ﯾﮏ روﭘﻮش ﻣﺨﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ
درھﻢ ارزش داﺷﺖ و دﺳﺘﻮر داد ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ آن را ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﭼﻮن آن را ﺑﻪ
ً
ﻧﺰد ﻋﻤﺮ آوردﻧﺪ ،ﻋﻤﺮس ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺣﻤﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﭘﯿﺮوی از ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ دﺷﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ!«.

ﻓﺼﻞ ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ :ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮس و وﻓﺎﺗﺶ
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ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖ وﺛﻮق و اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ھﺮﭼﻨﺪ ﺷﻮاھﺪ دال
ﺑﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی از ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻤﺲ
ﻣﺎﻟﺶ را ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ھﻤﺎن ﻗﺪر از ﻣﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﯽدارم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻏﻨﺎﯾﻢ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ« ،ﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻏﻨﺎﯾﻢ
ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ از ﻣﺎل ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮم«.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻤﺲ ﻣﺎﻟﺶ را وﺻﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺟﻮابﺷﺎن ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺧﻤﺲ ﻣﺎﻟﻢ را وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻢ دوﺳﺖﺗﺮ دارم از رﺑﻊ آن و اﮔﺮ رﺑﻊ
ﻣﺎﻟﻢ را وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻢ دوﺳﺖﺗﺮ دارم از ﺛﻠﺚ آن و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﻠﺚ ﻣﺎل وﺻﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻻﺑﺪ ﭼﯿﺰی از ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ« .اﮔﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺎﺗﺮﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و آﻧﭽﻪ از
ﻋﺎﯾﺸﻪل رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﺑﻮﺑﮑﺮ درھﻢ و دﯾﻨﺎری ﮐﻪ ﺿﺮب
ﺳﮑﻪ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ از ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ« .ﺑﻪ ﺧﻤﺲ ﻣﺎﻟﺶ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ وﺻﯿﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد،
ﮐﺴﯽ وﺻﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺗﺮﮐﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻮ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮس آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ داده ﭘﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﯿﻦ دو ﭘﺴﺮ و دو دﺧﺘﺮش ﻗﺴﻤﺖ

ﻣﯽﮐﻨﺪ:

اﺑﻮﺑﮑﺮ زﻣﯿﻨﯽ را در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ )ﻋﺎﻟﯿﻪ( ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،و آن زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ آن زﻣﯿﻦ را اﺻﻼح ﮐﺮد و در آن درﺧﺖ
ﮐﺎﺷﺖ و ﺑﻪ دﺧﺘﺮش ﻋﺎﯾﺸﻪل داد.
ﭼﻮن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل اﺣﺘﻀﺎر اﻓﺘﺎد و ﻋﺎﯾﺸﻪل از او ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﯽﮐﺮد روزی
ﻧﺸﺴﺖ و ﮐﻠﻤﻪ ﺷﮫﺎدت ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪ و ﮔﻔﺖ» :دﺧﺘﺮم ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﯾﺶ از ھﺮﮐﺲ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ دﻟﭽﺴﺐﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﻮ ھﺴﺘﯽ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯿﺶ از ھﺮﮐﺲ ﺑﻌﺪ از
ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﮔﻮارﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﻮ ھﺴﺘﯽ .و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ زﻣﯿﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪهام ،دﻟﻢ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﺲ ﺑﺪھﯽ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺺ ﻗﺮآن ﺑﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻮد ،زﯾﺮا
اﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ھﻤﻪ وراث اﺳﺖ و آﻧﺎن ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان ﺗﻮ ھﺴﺘﻨﺪ«.
ﭼﻮن ﻋﺎﯾﺸﻪل ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ،از ﭘﺪرش ﺳﺆال ﮐﺮد ،ﺧﻮاھﺮ دﯾﮕﺮم ﮐﺪام
اﺳﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺟﻮاب داد» :ﺑﭽﻪای ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﺎرﺟﻪ در ﺷﮑﻢ دارد ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ دﺧﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ« .اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﺎﺧﻮﺷﯿﺶ در ﺑﺎره ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺗﻤﺸﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ،ﻧﯿﺰ در ﺑﺎره اﺳﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﻼﻓﺘﺶ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق ﺑﻪ او داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺻﯿﺖ در ﺑﺎره ﻣﺎﺗﺮک ﺧﻮد اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻣﯽﮐﺮد ،در ﺑﺎره زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آن را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ھﻤﻪ
ورﺛﻪ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد .در ﺑﺎره ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺣﺮص و وﻟﻊ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ دﻧﯿﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮیء اﻟﺬﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺧﺪا از ھﻤﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آنھﺎ او را ﻣﺆاﺧﺬه ﮐﻨﺪ ﻣﺒﺮا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن از اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ
ﺑﭙﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺮدن و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺮگ اﻓﺘﺎد.
وﺻﯿﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﻣﻮرد ﺗﮑﻔﯿﻦ ﺧﻮد:

اﺑﻮﺑﮑﺮ وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ او را ﺑﺎ ھﻤﺎن دو ﻗﻄﻌﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ﺗﮑﻔﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و
ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﭘﺎرﭼﻪ ﻟﺒﺎس ﮐﮫﻨﻪ ﺗﮑﻔﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا زﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﻪ
ﻟﺒﺎس ﺗﺎزه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ«) .(١
وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ زﻧﺶ اﺳﻤﺎء او را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻏﺴﻞ دھﺪ .و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ از ﻋﮫﺪه
ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪ از ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺳﺮﮔﺮم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺜﻨﯽ از
ﻋﺮاق وارد ﺷﺪ و اﺟﺎزه ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﺳﺖ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﺣﻀﻮر داد ،ﭼﻮن ﻣﺜﻨﯽ از
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﭙﺎه او را ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺜﻨﯽ را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮگ او از ﮐﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎز
ﻧﻤﺎﻧﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺳﮑﺮات ﻣﻮت اﻓﺘﺎد و ﻋﺎﯾﺸﻪ در ﮐﻨﺎرش ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﭘﺪر را ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪ اﯾﻦ
ﺷﻌﺮ ﺣﺎﺗﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮاﻧﺪ:
 -١رواﯾﺖ ﻣﺘﻌﺪدی در ﺑﺎره وﺻﯿﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻣﻮرد ﮐﻔﻦ و دﻓﻨﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﻪ
ﻋﺎﯾﺸﻪل ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ رواﯾﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻪ داﺷﺖ و
ﮔﻔﺖ :ھﺮﮔﺎه ُﻣﺮدم اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻪ را ﺑﺸﻮرﯾﺪ دو ﺟﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺮا در ﺳﻪ ﺟﺎﻣﻪ
ﮐﻔﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﺎﯾﺸﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﺳﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻧﻮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺟﻮاب داد :ﻧﻪ! ﮐﻔﻦ ﺑﺮای
ﭼﺮکآورده ﺑﻪ ﺧﻮن اﺳﺖ زﻧﺪهھﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻪھﺎی ﻧﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﯿﺎج و اﺳﺘﺤﻘﺎق دارﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ
رواﯾﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس از ﻋﺎﯾﺸﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﮐﻔﻦ ﺷﺪه؟ ﻋﺎﯾﺸﻪل ﺟﻮاب
داد :در ﺳﻪ ﺟﺎﻣﻪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺟﻮاب داد :ﭘﺲ اﯾﻦ دو ﺗﮑﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻣﺮا ﺑﺸﻮرﯾﺪ و ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺟﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای ﮐﻔﻦ ﻣﻦ ﺑﺨﺮﯾﺪ .ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺪر ﻣﺎ ﻣﺘﻤﻮﻟﯿﻢ .ﺟﻮاب داد :دﺧﺘﺮم! زﻧﺪهھﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻪھﺎی ﻧﻮ
از ﻣﺮدهھﺎ ﺳﺰاوارﺗﺮﻧﺪ .زﯾﺮا ﮐﻔﻦ ﺑﺮای ﭼﺮکآﻟﻮده ﺑﻪ ﺧﻮن اﺳﺖ .و رواﯾﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ آنھﺎ را در ﻃﺒﻘﺎت آورده اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ :ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮس و وﻓﺎﺗﺶ

ﻟﻌﻤـــﺮك ﻣـــﺎ ﻳﻐﻨـــﻲ اﻟﺜـــﺮاء ﻋـــﻦ اﻟﻔﺘـــﻰ
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إذا ﺣﴩــﺟﺖ ﻳﻮﻣــ ﹰﺎ وﺿــﺎق ﲠــﺎ اﻟﺼــﺪر

ﻗﺴﻢ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻮان ﺑﻪ ﻏﺮﻏﺮه و ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎد ﺛﺮوت او درد
او را دوا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ در او ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ،
ۡ
ۡ ُ ۡ
َٓ ۡ
نت م ِۡن ُه َ� ُ
� ّق َ�ٰل َِك َما ُك َ
ِيد ] ﴾١٩ق» [١٩ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ
و ﻟﯿﮑﻦ ﴿ َوجا َءت َسك َرة ٱل َم ۡو ِ
ت ب ِٱ َ ِ �
ﺳﮑﺮات ﻣﻮت آﻣﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ از آن دوری ﻣﯽﺟﺴﺘﯽ« .و ﭼﻮن ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ او ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪ ﺑﺮ
ﺑﺎﻟﯿﻨﺶ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺷﻌﺮ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺴﺖ:
وﻛــــــــــــﻞ ذي إﺑــــــــــــﻞ ﻣــــــــــــﻮروث

وﻛـــــــــــﻞ ذي ﺳـــــــــــﻠﺐ ﻣﺴـــــــــــﻠﻮب

وﻛــــــــــــﻞ ذي ﻏﻴﺒــــــــــــﺔ ﻳــــــــــــﻮءوب

وﻏﺎﺋــــــــــﺐ اﳌــــــــــﻮت ﻻ ﻳــــــــــﻮءوب

)ھﺮ اﺷﺘﺮداری از او ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ھﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی داراﯾﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ھﺮ
ﻏﺎﯾﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻟﯿﮑﻦ ﻏﺎﯾﺐ ﻣﺮگ ھﺮﮔﺰ ﺑﺎزﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ( .ﮔﻮﯾﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺑﯿﺖ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن آورد اﯾﻦ ﺑﻮد » :ﹶر ﱢب
ﺗﹶﻮ ﱠﻓﻨﹺﻲ ﻣﺴ ﹺﻠﲈ و ﹶأ ﹾﹺﳊ ﹾﻘﻨﹺﻲ ﺑﹺﺎﻟﺼ ﹺ
ﺎﳊﲔﹶ « )ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻤﯿﺮان و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺻﺎﻟﺤﺎن
ﱠ
ﹶ ﹾ ﹸ ﹾ ﹰ ﹶ

ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺴﺎز(.

اﺑﻮﺑﮑﺮس روز دوﺷﻨﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﺷﺐ از ﻣﺎه ﺟﻤﺎدی اﻵﺧﺮه ﺳﻨﻪ  ۱۳ھﺠﺮی
)ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۲۲اﻋﺴﻄﺲ ﺳﻨﻪ  ۶۳۴ﻣﯿﻼدی( ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم وﻓﺎت در
ﺷﺼﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم دﻓﻦ
ﺷﺪ ،زﻧﺶ اﺳﻤﺎء ﺷﺴﺘﻦ او را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﭘﺴﺮش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﺮد و آب روی ﺑﺪﻧﺶ ﻣﯽرﯾﺨﺖ .او را ﺑﺮ روی ھﻤﺎن ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﺮ آن
ﺣﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻃﺒﻖ وﺻﯿﺘﺶ او را در ﮐﻨﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا در ﺧﺎﻧﻪ
ﻋﺎﯾﺸﻪ دﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻨﺎزهاش را در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺮ و ﻣﻨﺒﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﻤﺮس ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ
ﺧﻮاﻧﺪ و ﭼﮫﺎر ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺟﻨﺎزه را ﺑﻪ ﺳﻮی آراﻣﮕﺎه ﺣﺮﮐﺖ دادﻧﺪ و ﻋﻤﺮ و
ﻋﺜﻤﺎن و ﻃﻠﺤﻪ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ش ھﻤﺮاه ﺟﻨﺎزه داﺧﻞ آراﻣﮕﺎه ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن وارد ﺷﻮد ،ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ« اﺑﻮﺑﮑﺮ در
ﮔﻮری ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﮔﻮر رﺳﻮل ﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺳﺮش را در ﮐﻨﺎر ﺷﺎﻧﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﻗﺮار دادﻧﺪ و ھﺮدو ﮔﻮر ﺑﻪ ھﻢ ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺎک ﺑﺮ ﮔﻮر او رﯾﺨﺘﻨﺪ از آراﻣﮕﺎه
ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ دوﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه او ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮگ آن دو را ﺑﻪ ھﻢ
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻣﺘﺼﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﻧﺰد رﺳﻮل و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد در ﻧﻈﺮ آن ﺣﻀﺮت
ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺧﺪا از ھﺮﮐﺴﯽ ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﻮد .ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ وﻓﺎت
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪ و دھﺸﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ در روز وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪ
ھﻤﻪ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺷﺘﺎﺑﺎن و ﮔﺮﯾﺎن رو ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ آورد،
در ﮐﻨﺎر در اﯾﺴﺘﺎد و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
ﻧﺪﺑﻪ و ﺛﻨﺎﺧﻮاﻧﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس:

»ای اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺎد! ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا! ﺗﻮ اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮی ﺑﻮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﻤﺎن آوردی و ﻣﺨﻠﺺﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮدی از ﺟﮫﺖ اﯾﻤﺎن ،ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﺑﻮدی از ﻧﻈﺮ
اﻋﺘﻘﺎد ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﺑﻮدی از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎل و ﻣﻨﺎل ،ﺗﻮ ﺑﯿﺶ از ھﺮﮐﺴﯽ از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدی ،ﺳﺨﺖﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﻮدی در دﯾﻦ اﺳﻼم و ﺑﯿﺶ از ھﺮﮐﺲ از
اھﻞ اﺳﻼم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدی ،از ھﻤﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا از ﺣﯿﺚ اﺧﻼق و ﻓﻀﺎﯾﻞ و راه و
روش ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻮدی ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و دﯾﻦ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺧﺪا و
ﭘﯿﺮوان ﺧﺪا ﭘﺎداش ﻧﯿﮏ دھﺎد .رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮدی در ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم او را
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در راه او اﯾﺜﺎر ﮐﺮدی ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از دادن ﻣﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ او
اﻣﺴﺎک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در راه او ﻗﯿﺎم ﮐﺮدی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺮ ﺑﺎز زدﻧﺪ،
َ َّ َ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را در ﻗﺮآن ﺻﺪﯾﻖ ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﻓﺮﻣﻮدَ ﴿ :وٱ َّ�ِي َجا ٓ َء بٱ ّ ۡ
ق َوصدق بِهِۦٓ﴾ ]اﻟﺰﻣﺮ:
ِ ِ
لصد ِ

» [٣٣و آﻧﮑﻪ دﯾﻦ راﺳﺖ را آورد و او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮد« ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ج
و ﺗﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻮ ﺑﺮای اﺳﻼم دژی ﺑﻮدی و ﺑﺮای ﮐﻔﺎر ﻣﺼﯿﺒﺖﺑﺎر ﺑﻮدی ،ﺣﺞ ﺗﻮ از راه راﺳﺖ
ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﺪ ،ﺑﯿﻨﺶ ﺗﻮ ﺳﺴﺘﯽ ﻧﮕﺮﻓﺖ ،روح ﺗﻮ ﻓﺘﻮر ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮھﯽ ﺑﻮدی ﮐﻪ
ﺑﺎدھﺎی ﺷﺪﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درﻧﯿﺎورد و ﻃﻮﻓﺎنھﺎی ﺳﮫﻤﮕﯿﻦ آن را از ﭘﺎی درﻧﯿﺎورد.
ً
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد در ﺑﺪن ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدی ،اﻣﺎ در دﯾﻨﺖ ﻗﻮی ﺑﻮدی ،روﺣﺎ
ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺑﻮدی ،وﻟﯽ در ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻋﻈﯿﻢ داﺷﺘﯽ ،در روی زﻣﯿﻦ ﺑﺰرﮔﻤﺮدی
ﺑﻮدی و در ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﯽ واﻻ داﺷﺘﯽ .اﺣﺪی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﻗﺒﻞ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﻮد و ھﻮای
ﺷﺨﺼﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺿﻌﯿﻒ در ﻧﺰد ﺗﻮ ﻗﻮی ﺑﻮد و ﻗﻮی در ﻧﺰد ﺗﻮ ﺿﻌﯿﻒ ،ﺗﺎ ﺣﻖ
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ﺿﻌﯿﻒ را از ﻗﻮی ﺑﮕﯿﺮی و آن را ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ از اﺟﺮ و ﭘﺎداش
ﺗﻮ ﻣﺤﺮوم ﻧﮑﻨﺎد و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﻣﺎ را ﮔﻤﺮاه ﻧﮑﻨﺎد!«
ﻧﺪﺑﻪ و ﺛﻨﺎﺧﻮاﻧﯽ ﻋﺎﯾﺸﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪرش:

دﺧﺘﺮش ﻋﺎﯾﺸﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ او را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺪﺑﻪ و ﺛﻨﺎ ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪر ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را
روﺳﭙﯿﺪ و ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺗﻮ را ﻣﺸﮑﻮر ﮐﻨﺎد .ﺑﺎ ﭘﺸﺖﮐﺮدن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آن را ﺧﻮار ﮐﺮدی و ﺑﺎ
رویآوردن ﺑﻪ آﺧﺮت آن را ﮔﺮاﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﯽ .ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻓﻘﺪان ﺗﻮ ﭘﺲ از ﻣﺼﯿﺒﺖ
ﻓﻘﺪان رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺪای ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه داده اﮔﺮ در
ﻗﺒﺎل اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺻﺒﺮ و ﺑﺮدﺑﺎری ﺑﻪ ﺧﺮج دھﯿﻢ ﭘﺎداش ﻧﯿﮏ ﺧﻮاھﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ .و ﻣﻦ ﺑﺎ
ﺻﺒﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺗﻮ ﺧﻮاھﺎن اﻧﺠﺎز وﻋﺪه ﺧﺪا ھﺴﺘﻢ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش
ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺳﻼم ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺣﯿﺎت ﺗﻮ ھﯿﭻ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺪارم و از
ﻗﻀﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﻠﻪﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
ﻧﺪﺑﻪ و ﺛﻨﺎﺧﻮاﻧﯽ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س:

ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب در اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر را ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪ و ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ
ﺑﺰرگ زﺑﺎﻧﺶ را ﺑﻨﺪ آورده ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﺎزۀ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ» :ای
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا! ﻣﺮدم را ﭘﺲ از ﺧﻮد دﭼﺎر رﻧﺞ و ﻣﺸﻘﺖ ﮐﺮدی .اﻓﺴﻮس ھﯿﭽﮑﺲ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎک ﺗﻮ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮ زﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد«.
اﺧﺒﺎر وﻓﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮس در ھﻤﻪ ﺷﮫﺮھﺎ و ﺑﺎدﯾﻪھﺎی ﻋﺮب ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ،ھﻤﻪ را ﻣﻀﻄﺮب و
ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ و اﺷﮏ از ھﺮ ﭼﺸﻤﯽ ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺖ ،اھﻞ ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ آﺷﻔﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ،اﺑﻮﻗﺤﺎﻓﻪ ﭘﺪر اﺑﻮﺑﮑﺮ از اﯾﻦ آﺷﻔﺘﮕﯽ آ ﮔﺎه ﺷﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﺪه؟ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﭘﺴﺮت وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ .ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ! ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻌﺪ از او ﻋﮫﺪهدار اﻣﺮ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﻤﺮ .ﮔﻔﺖ :دوﺳﺘﺶ .و ﭼﯿﺰی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻔﯿﺰود .ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﺗﺮﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺳﮫﻢ
او را ﺑﻪ او ﺑﺪھﻨﺪ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮک از ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮد ﭘﯿﺮ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرگ ھﯿﭻ آرزوﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮش
ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﻮار ﺣﻖ ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ و ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از وﻓﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮ آرزوﯾﺶ ﺑﺮآورده ﺷﺪ
و او ﻧﯿﺰ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮی ﮐﻪ اﺑﻮﻗﺤﺎﻓﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
او در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرگ ﻓﻘﺪان ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮدﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﻋﺮب ﺑﻮده؟! ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
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ﺷﺪت ﺣﺰن ﻧﺎﺷﯽ از وﻓﺎت ﭘﺴﺮش او ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻣﻮش و ﺳﺎﮐﺖ ﮐﺮد .ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻈﻤﺖ
ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﺷﺪت ﺣﺰن و اﻧﺪوه در وﻓﺎت او ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻧﻤﻮد؟! ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ھﯿﭻ ﭘﺪری وﻟﻮ
ﭘﯿﺮ و ﮔﻮژﭘﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻓﻘﺪان ﭘﺴﺮش ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری ﺑﻪ ﺧﺮج دھﺪ،
ﻣﮕﺮ ﺑﺮای درک ﺻﺒﺮ ﺟﻤﯿﻞ .ﻟﺬا اﻧﺪوه اﺑﻮﻗﺤﺎﻓﻪ ﺑﺎ اﻧﺪوه دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﻋﺮب ﻓﺮق داﺷﺖ.
اﻣﺖ ﻋﺮب ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد از اﯾﻦ ﻓﻘﺪان ،زﯾﺮا ﻣﺮدی را در ﻧﻘﺎب ﺧﺎک ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﺮاﭘﺎ ﻣﮫﺮ و ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﻧﯿﮑﯽ و اﯾﺜﺎر و ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﻮد و در ﺳﯿﺎﺳﺖ
ً
دوﻟﺖﺷﺎن و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﺎرھﺎﯾﺸﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد.
وﻟﯽ اﺑﻮﻗﺤﺎﻓﻪ از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ اﺟﺰای وﺟﻮد ﺧﻮد را از دﺳﺖ
داده ﺑﻮد ،از اﯾﻦ رو ﭘﺎﯾﻪ ھﺴﺘﯽ او درھﻢ ﺷﮑﺴﺖ و زﻧﺪﮔﺎﻧﯿﺶ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻤﺮس در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮﺣﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺑﻮﺑﮑﺮ:

ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪل در ﻧﺪﺑﻪ و ﻧﻮﺣﻪ ﭘﺪر ﺧﻄﺎﺑﻪھﺎی ﻣﺎﺗﻤﺰا ﺑﯿﺎن داﺷﺖ .در اﯾﻦ
ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽھﺎ ﻋﻤﻪاش ام ﻓﺮوه و دو ھﻤﺴﺮ ﭘﺪرش اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﻤﯿﺲ و ﺣﺒﯿﺒﻪ ﺑﻨﺖ
ﺧﺎرﺟﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از زﻧﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪل آﻣﺪ و آﻧﺎن را از ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮﺣﺬر
داﺷﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺎر ﻋﻤﺮل ﺑﻪ ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ اداﻣﻪ دادﻧﺪ .ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ھﺸﺎم
ﺑﻦ وﻟﯿﺪ دﺳﺘﻮر داد :ﺑﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺮو و ام ﻓﺮوه دﺧﺘﺮ اﺑﻮﻗﺤﺎﻓﻪ ﺧﻮاھﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ را
ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺎور.
ﻋﺎﯾﺸﻪل ﺳﺨﻦ ﻋﻤﺮ را ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ھﺸﺎم ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﺬارم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ واردی
ﺷﻮی .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :داﺧﻞ ﺷﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه دادم .ھﺸﺎم داﺧﻞ ﺷﺪ و ام ﻓﺮوه را ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ
آورد ،ﻋﻤﺮ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪاش را درآورد و ﭼﻨﺪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ او زد و ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮن و
زاری ﺧﻮد روح اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﻣﻌﺬب ﺳﺎزﯾﺪ! رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :روح ﻣﺮده ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ و زاری
ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﻌﺬب ﻣﯽﮔﺮدد«.
ﻧﻮﺣﻪﮔﺮان دﯾﮕﺮ ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ام ﻓﺮوه آﻣﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﻋﻤﺮ را از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﻨﺼﺮف ﺳﺎزد .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻮﺣﮥ زﻧﺎن ﻋﻤﺮ را ﮐﻪ ﺧﻮد در ﻣﺮگ اﺑﻮﺑﮑﺮ
اﻧﺪوه ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺮ دل داﺷﺖ ﺑﯿﺘﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭼﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ دردﻧﺎکﺗﺮ از ﻧﻮﺣﮥ زﻧﺎن ﺑﺮ
ﻣﺮدﮔﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮاق ﻣﺮده را در دلھﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻤﺮ و ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺣﻖ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرگ ﺑﯿﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج دھﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﻏﻢ و
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اﻧﺪوه آﻧﺎن و ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎﯾﺸﺎن ﺧﻮد را ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺘﺢ و ﭘﯿﺮوزی ارزاﻧﯽ داﺷﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﻮد اراده
ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎج ﭘﯿﺮوزی را زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﻨﺪ.
اﺛﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺣﯿﺎت اﺳﻼم:

اﺳﻼم از روز ھﺠﺮت ﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻋﮫﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ رﻧﺞ و ﻣﺤﻨﺖ ﻧﺪﯾﺪ و ھﯿﭽﮕﺎه
روح ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﻘﺎت ﻏﻠﺒﻪ ﻧﮑﺮده و اﯾﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت را اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ
ﻧﯿﺮوی اﯾﻤﺎن و ﻋﺰم ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺪت ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮد و اﻟﺤﻖ ﺧﻮب از ﻋﮫﺪه
آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و اﯾﻦ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻤﺎن و ﻋﺰم اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دور دﺳﺖ راه
ﯾﺎﻓﺖ ،اﺳﺘﻮار و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﻟﻮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و آزادی
درآورد و ﺟﮫﺎن را ﺑﻪ اوج ﺗﻤﺪن درﺧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﻘﺎم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .روح
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺪون ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدر اﯾﻦ ﻗﺪرت و ﻗﻮت ﺑﻮد.
آﯾﺎ اﺳﻼم ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ روح اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺣﺘﯿﺎج دارد؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻇﺮف اﯾﻦ دو ﺳﺎل و
ﺳﻪ ﻣﺎه از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻄﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ و وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد
اداﻣﻪ دھﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﻀﻄﺮب آن روزی دﺳﺖ ﮐﻤﮏ دراز ﮐﻨﺪ ﺗﺎ روح ﺑﺮادری
و ﺻﻠﺢ را در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد!!
ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺪاﻧﯿﻢ اﮔﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻋﻤﺮ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ و اﮔﺮ از
ﻋﮫﺪه آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮﻧﻤﯽآﻣﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮد
ﻧﻤﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎر اﺧﯿﺮش ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ در ﺣﯿﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
ﺣﻠﻘﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﻓﯿﻊ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪان وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﻧﺼﺮت دھﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮض اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﺪ آﯾﺎ اﺳﻼم ﺑﻪ
اﻧﺪازه زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و در ﻋﮫﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ او ﻧﯿﺰ روﻧﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؟! آﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻋﻤﺮ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﮫﯽ ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻮد و ﻋﻤﺮ ﻗﮫﺮﻣﺎن آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﺮد آن
ﺳﺎﻋﺖ و روز ﺑﻮد؟!
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ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺎد:

ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺑﺎره اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ آﻧﭽﻪ در آن ﺷﮏ و
ﺷﺒﮫﻪای ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ در ﺟﻮھﺮ روح و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺘﻔﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻈﺎھﺮ روﺣﯽ و اﺧﻼﻗﯽ از ﺣﯿﺚ ﺷﺪت و ﻧﺮﻣﯽ ﻣﺘﺒﺎﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻤﺎن ﺑﻪ
ﺧﺪا روح ھﺮدو را ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه ﺳﺎﺧﺘﻪ و روح ﭘﺮﻓﺘﻮﺣﺸﺎن ﺗﻌﻠﻘﺎت دﻧﯿﻮی را ﺑﻪ ھﯿﭻ
ﺷﻤﺮده ھﺮدو در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪا و ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﺳﺮاﭘﺎ ﻋﺪل و رﺣﻤﺖ و اﯾﺜﺎر و ﮐﻮﺷﺶ در راه
ﭘﯿﺮوزی ﺣﻖ و ﮐﻠﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻋﻤﺮس ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا
ﺑﺪان وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮاﺳﺖ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮐﻠﻤﻪ ﺣﻖ را در زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻤﻮده
و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ او ﻣﻨﺎره ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری را ﺑﻪ اوج ﺑﻠﻨﺪی و ﺳﺮاﻓﺮازی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺎد و از او راﺿﯽ ﮔﺮدد و او را در زﻣﺮۀ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﻗﺮار دھﺎد!

ﭘﺎﯾﺎن:
اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺘﻤﯽ ﻣﺪﻧﯿﺖ
در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻋﺼﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻣﺎھﯿﺖ ﻣﺨﺼﻮص و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
ﮐﺎﻣﻞ دارد و اﯾﻦ دوره دارای ﭼﻨﺎن ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻌﻨﻮی و روﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﺠﺎد
دھﺸﺖ و ﺣﺘﯽ اﻋﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪهای ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺮﺳﺪ و از ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮد ،ﻧﻈﺮ ﻣﺮا در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪان ﺳﺒﺐ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﺣﻮال و اوﺿﺎع اﯾﻦ
ﻋﺼﺮ ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪ ،ﺗﺎ درﯾﺎﺑﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻤﺪن اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻋﻮاﻣﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻃﯽ ﻗﺮون و اﻋﺼﺎر دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮﮔﺎه زﻣﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﮐﻪ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ھﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﻓﺮا رﺳﺪ آن ﻗﻮم ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻣﯽﮔﺮدد و ھﯿﭻ ﻧﯿﺮوﯾﯽ در
ﺟﮫﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮ آن ﺗﺤﻮل را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮی ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ.
ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺎرس و روم در ﺟﻬﺎن آن روز:

دو اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو ﻣﻈﮫﺮ ﺗﻤﺪن و ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن و
ﻓﻨﻮن و داﻧﺶ و ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﻏﺮب ﺑﻮد .و دﯾﮕﺮی ﻣﻌﺮف ﺗﻤﺪن و ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن و
ﻓﻨﻮن و داﻧﺶ و ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﺷﺮق ﺑﻮد .روم ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻻﺗﯿﻦ و ﯾﻮﻧﺎن و ﻓﯿﻨﯿﻘﯽھﺎ و
ً
ﻓﺮاﻋﻨﻪ ،و ﻓﺎرس ﺗﻤﺪن اﯾﺮان و ھﻨﺪ و ﻣﺬاھﺐ ﺷﺮق دور را ﺟﻤﻌﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم از وﺳﻂ اروﭘﺎ ﺑﻠﮑﻪ از ﻏﺮب دور آن ﺗﺎ ﺷﺮق درﯾﺎی روم اﻣﺘﺪاد داﺷﺖ،
ﺳﭙﺲ از آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻪ ﺑﺎدﯾﻪ ﺷﺎم ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻓﺎرس از وﺳﻂ آﺳﯿﺎ
ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮق دور آن ﻣﻠﺘﻘﺎی دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺳﭙﺲ از آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻪ ﺑﺎدﯾﻪ
ﺷﺎم ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﺷﺪ .در ﺑﺎدﯾﻪ ﺷﺎم دو ﺗﻤﺪن ﻗﺪﯾﻢ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﻪ ھﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﺻﺤﺮای ﺧﺸﮏ ﺑﯽآب و ﻋﻠﻔﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ از ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه
ﺟﺪا ﺷﺪه در اﻃﺮاف آن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ روم ﯾﺎ ﻓﺮس ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ
ً
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽروﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ در اﻃﺮاف ﺷﺒﻪ
ﺟﺰﯾﺮه ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﺮاﮔﺎه ﺑﮫﺘﺮی داﺷﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ دو
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اﻣﭙﺮاﻃﻮری در ﺟﻨﮓ و زد و ﺧﻮرد ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖﺷﺎن ﭼﺸﻢ ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن را ﺧﯿﺮه
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺮور زﻣﺎن از درﺟﻪ اﯾﻦ ﺷﺪت و ﺣﺪت ﻧﻤﯽﮐﺎﺳﺖ و ﺟﺰ ﺟﻨﮓ وﺳﯿﻠﻪای
ﺑﺮای ارﺿﺎی ﺣﺲ ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽ ﺧﻮد و ﺑﺮﺧﻮرداری ﮐﺎﻣﻞ از ﻧﻌﻤﺖھﺎی دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﺟﻨﮓ و ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻗﺪرت:

آﯾﺎ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺣﺘﯿﺎج ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮﯾﮏ از
آنھﺎ در ﻃﯽ ﻗﺮون ﺟﺎن اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﻤﺎری را در اﯾﻦ راه از دﺳﺖ دادﻧﺪ؟ ھﺮﮔﺰ! اﯾﻦ دو
اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻼد ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
روم از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺼﺮ و دﯾﮕﺮ ﺑﻼد اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻗﯿﺼﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮد و از ﻣﯿﺮاثھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻋﻠﻤﯽ آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﻓﺎرس ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﻼد ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد ﺑﮫﺮه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ دو دوﻟﺖ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
ﻓﻘﻂ او ﺣﻖ دارد از ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﻧﻌﻤﺖھﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ وﻻ ﻏﯿﺮ ،ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ
ﻧﻤﯽدﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺒﺎب ﻣﻌﯿﺸﺖ دﯾﮕﺮی را از ﭼﻨﮕﺶ درآورد.
آﯾﺎ ﻗﻮی ﻧﺒﻮد و اﺳﺒﺎب ﺣﻤﻠﻪ و ﺟﻨﮓ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺖ؟ و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ
ﻗﻮی اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از اﻗﻮام و اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮده و ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ .آﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎ
وﺳﺎﯾﻞ ﻋﯿﺶ و ﻧﻮش را از ﻟﻮازم زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻔﺎف زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﻋﺎﯾﻠﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎزھﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدھﺪ و ﺑﻪ
ﻋﯿﺶ و ﻧﻮش ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ! و ھﻤﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻗﺪرت دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا
ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽدارد و ﻣﺮدم را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آن ﻣﯽﺳﺎزد .ھﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﻤﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖھﺎ ﺟﻨﮓھﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار از وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺠﻤﻞ و
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﻞ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دو اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻣﺪت ھﻔﺖ ﻗﺮن ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﺟﻨﮓ و ﻧﺰاع
ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﺸﻢ ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن را ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺗﻤﺪن ﺧﻮد ﺧﯿﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺎھﯽ اﯾﻦ و ﮔﺎھﯽ
آن ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﺪ و ھﯿﭻ ﺷﮑﺴﺘﯽ از ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده ﻧﻤﯽﮐﺎﺳﺖ .زﯾﺮا
ﻣﻠﺖھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ دوران ﭘﯿﺮوزی در ﺑﯿﻦ آن دو در ﮔﺮدش اﺳﺖ و
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﻠﻮب اﻣﺮوزی ﻓﺮدا ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ وﺟﻮد
اﯾﻦ دو را ﻻزم و ﻣﻠﺰوم ﮔﺮداﻧﯿﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه در ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد
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ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﺖ ﻋﺮب و ﻏﻠﺒﻪاش ﺑﺮ ﻓﺎرس و روم:

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﺖھﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﺟﺰ ﻧﺎم اﯾﻦ دو اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و از ﮐﺎری ﺟﺰ
ﮐﺎرھﺎی آنھﺎ دم ﻧﻤﯽزدﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﻠﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ و از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ھﯿﭽﮑﺲ اﻧﺘﻈﺎر ﻗﯿﺎم او را ﻧﺪاﺷﺖ .ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮب ﺑﺎ ﺑﯿﺎنھﺎی ﺑﯽآب و ﻋﻠﻒ و
ﺻﺤﺎری ﺧﺸﮑﺶ ﮐﺠﺎ و ﻗﯿﺎم ﻣﻠﺘﯽ و اﯾﺠﺎد دوﻟﺘﯽ در آن ﮐﺠﺎ! ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﺑﺎدﯾﻪ ﮐﻪ
زﻧﺪﮔﯽ آنھﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺗﺎراج ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮده ﮐﺠﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﺎره ﺗﻤﺪن ﮐﺠﺎ ،ﭼﻪ
رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد آن ﺗﻤﺪن!
ﮐﺴﺮی اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻓﺎرس آﻧﺎن را ﺷﺘﺮﭼﺮان و ﭼﻮﭘﺎن ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ و ﻗﯿﺼﺮ روم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﭘﺎﺑﺮھﻨﮕﺎن ﻟﺨﺖ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ .آﯾﺎ از اﯾﻦ ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﻟﺨﺖ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد ﮐﻪ روم در ﺑﺮاﺑﺮ
آن ﻣﺠﮫﺰ ﺷﻮد و ﻓﺎرس ﺑﺪان اھﺘﻤﺎم و ارزش ﻓﺮاوان ﺑﺪھﺪ! ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻗﯿﺎم ﮐﺮد
و ﺑﺎ دو ﺷﯿﺮ ﻓﺎرس و روم ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ھﺮدو ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺮ ھﺮدو ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ در ﺧﻼل اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺮب ﺑﺎ ُﻋ ّﺪت و ِﻋ ّﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ دو اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻏﻠﺒﻪ
ﻧﮑﺮد ،ﭘﯿﺮوزی ﻋﺮب ﺑﺮ آنھﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻘﯿﺪه و اﯾﻤﺎن ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺰﻟﺰل ﺑﺪان راه
ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ .و ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪت ده ﻗﺮن ﻣﺘﻮاﻟﯽ
ﺑﺎر ﺗﻤﺪن ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﺮدوش ﮐﺸﯿﺪ ،ﭘﯿﺮوزیای ﮐﻪ اﺳﻼم را در اﮐﻨﺎف و اﻃﺮاف و ﻣﺎوراء اﯾﻦ
دو اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ :در ھﻨﺪ و ﭼﯿﻦ و ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن و دﯾﮕﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ آﺳﯿﺎ و در ﻣﺼﺮ
و ﻣﺎوراء آن ﺗﺎ ﺑﺤﺮ ﻣﺤﯿﻂ آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ در ﮐﺸﻮرھﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ و
در روﺳﯿﻪ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺖھﺎی اروﭘﺎ.
اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ:

اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ؟! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺮب ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﻠﺖ ﻋﺪد و ﺿﻌﻒ ﺗﻤﺪن
و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮ روم و ﻓﺎرس ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺜﺮت ﻋﺪد و ﺗﻤﺪن
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و داﻧﺶ و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺘﺮﻗﯿﺸﺎن ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎرﯾﺦ از آن ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻋﻈﻤﺖ ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد؟! آﯾﺎ اﯾﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﺎدف ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ھﯿﭽﮑﺪام از اﺳﻠﻮب و روشھﺎی
ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟! ھﺮﮔﺰ! اﮔﺮ آﻧﭽﻪ در زﻣﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺼﺎدف
ﺑﻮد در ﻃﻮل روزﮔﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻓﺮس و روم ﺑﺎر دﯾﮕﺮ رودرروی اﻋﺮاب ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ .وﻟﯽ آﻧﭽﻪ در ﻋﮫﺪ ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن از ﻧﻔﻮذ ﻋﺮب در
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اﻣﭙﺮاﻃﻮریھﺎی روم و ﻓﺮس و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آنھﺎ روی داد ،ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺴﯽ
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ روی داده ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﺒﻮده و ﻧﺎﻣﻮس ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد آن را اﯾﺠﺎب و
اﻗﺘﻀﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دوام ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺛﻤﺮه آن اﺳﺖ.
ﻇﮫﻮر اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ آن ﮐﻠﯿﻪ ارﮐﺎن ﺗﻤﺪن ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻢ و ادب و ﻓﻦ و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﻓﺮھﻨﮓ ﺟﻤﻊ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ادب
و ﻓﻦ و ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮد ﺟﺎی ﻓﺮھﻨﮓ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را در ﻋﺎﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﺷﺪن ﭘﺲ از
اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻮﻧﺎن وارث ﻣﺼﺮ و آﺷﻮر و ﺗﻤﺪنھﺎی اوﻟﯿﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﯾﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺰرگ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻋﻠﺖ و ﻣﻮﺟﺒﯽ در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ راز ﻇﮫﻮر اﯾﻦ ﺗﻤﺪن و دوام ﺳﻠﻄﻪ آن را در ﻋﺎﻟﻢ و اﺳﺘﻘﺮار آن را در ﻃﻮل ﻗﺮون
و اﻋﺼﺎر ﺑﺮای ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖھﺎ و ﺗﻤﺪنھﺎ را اﻧﺤﻄﺎط
و ﭘﯿﺮی درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﭘﯿﺮ و ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﭘﯿﺮ
ﺷﺪ ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎھﯽ ﺑﺪان راه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺤﻼل و ﻧﺎﺑﻮدی آن و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﻠﺖ و
ﺗﻤﺪن ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺴﺎد در ﺣﯿﺎت ﻓﺎرس:

ﺑﻪ ﮐﺮات در ﻻﺑﻼی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺿﻄﺮاب و ﻓﺴﺎدی ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز در ﻓﺎرس
و روم ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﺪ اﺷﺎره ﮐﺮدهام .و اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺴﺎد در ﻗﺮن  ۶ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ و
ﺧﻄﺮ آن ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ ،از آﺛﺎر اﯾﻦ ﻓﺴﺎد و اﺿﻄﺮاب ﺑﻮد ﮐﻪ درﺑﺎر ﻓﺎرس ﻣﻀﻄﺮب ﮔﺮدﯾﺪ و
دﺳﺎﯾﺲ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻋﯿﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﻪ
دﺳﺖآوردن آن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺪﻋﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮓ در ﺻﺪد در دﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻦ
زﻣﺎم اﻣﻮر ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺴﺎد ﺑﻪ ﺑﺎﻻ راه ﯾﺎﻓﺖ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺮاﯾﺖ
ﮐﺮد ،ﻣﺬھﺐ و اﺣﺰاب ﻣﺘﻌﺪد ﻇﮫﻮر ﮐﺮده و ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺮدم در ﺑﺎره آنھﺎ دﭼﺎر ﺗﺸﺘﺖ ﺷﺪ،
از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ در ﺻﺪد ازدﯾﺎد ﻣﺎل و ﻣﻨﺎل ﺧﻮد ﺑﺮآﻣﺪه و از اﯾﻦ راه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺟﺎه و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﺎﯾﻞ آﯾﻨﺪ.
ﻃﻮاﯾﻒ ﻓﺎرﺳﯽ از ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاوان و از ﻧﻈﺮ ﺣﺮص و ﻃﻤﻊ ﻧﯿﺰ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ،
ھﺮﮐﺪام ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن او ﮔﺮدن ﻧﮫﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺗﻮدهھﺎ ﺑﻪ ﻣﺎل و ﻣﻨﺎل و ﻟﺬت و ﻧﻌﻤﺖ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﻧﺎﯾﻞ آﯾﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ
ﺗﻌﺼﺐ ﻣﻠﯽ ﻓﺎرس از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﻧﯿﺮوی ﻣﻌﻨﻮی آﻧﺎن ﻣﻨﮫﺪم ﮔﺸﺖ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﻧﺤﻄﺎط ﭘﯿﺪا
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ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﻟﺬاﯾﺬ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ
ً
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ارﮐﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻠﺖ ﺳﺴﺖ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﻘﺎوﻣﺘﺶ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﯽ
ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ھﯿﭻ ﺷﻤﺮده و ﻣﺜﻞ اﻋﻠﯽ را ﺷﻌﺎر ﺧﻮد ﺳﺎزد.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺴﺎد در ﺣﯿﺎت روم:

اﺛﺮ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم ﮐﻤﺘﺮ از اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻓﺎرس ﻧﺒﻮد .اﻧﻘﻼﺑﺎﺗﯽ در آن روی
داد ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻓﺮق ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ و ھﻤﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺳﺒﺐ ﺳﻘﻮط و اﻧﺤﻼل و اﻧﺤﻄﺎط اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم ﺷﺪ.
ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ژوﺳﺘﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرداﻧﯽ و ﻋﺪاﻟﺖﮔﺴﺘﺮی و ﻗﺪرت ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺴﻤﺖ
اﻋﻈﻢ اﻋﺘﺒﺎر از دﺳﺖرﻓﺘﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺤﻼل و اﻧﺤﻄﺎط
ﻗﻮیﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎﻧﺶ ﮐﻪ در ﻗﺪرت و ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
اﻋﺘﺒﺎر از دﺳﺖرﻓﺘﻪ روم را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ.
در آﻏﺎز ﻗﺮن  ۷ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻓﻮﮐﺎس ﺑﺮ ﺗﺨﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم ﺗﮑﯿﻪ زد و ﺑﺎ اراده ﭘﻮﻻدﯾﻦ
آن را اداره ﮐﺮد .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ھﺮﻗﻞ ﺣﺎﮐﻢ روم در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺮ او ﺷﻮرﯾﺪ و ﺑﺎﻵﺧﺮه ﺑﺮ او
ﭘﯿﺮوز ﮔﺸﺘﻪ او را ﮐﺸﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی او ﺑﺮ ﺗﺨﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺟﻠﻮس ﮐﺮد .ﻓﺮس در آﺧﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻮﮐﺎس و آﻏﺎز ﻋﺼﺮ ھﺮﻗﻞ ﺑﺮ روم ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﭼﻮن ھﺮﻗﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﻓﺖ اﻧﺘﻘﺎم روم را از ﻓﺮس ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺮ
آﻧﺎن ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را در اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪ
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم روم ﺗﺼﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﻋﮫﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ژوﺳﺘﻨﯿﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﺮﻗﻞ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺿﻌﻒ ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺬھﺒﯽ در اﮐﻨﺎف و اﻃﺮاف ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏﮐﺮدن
ﻣﺬاھﺐ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻣﺠﺒﻮرﮐﺮدن ﻣﺮدم در ﺳﺮاﺳﺮ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻣﺬھﺐ ﻣﺨﺘﺎر
ﺧﻮد اﯾﻦ ﺿﻌﻒ و ﻓﺘﻮر را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد در ﻣﺼﺮ و دﯾﮕﺮ ﺟﺎھﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺬھﺐ رﺳﻤﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻌﺪی ﻗﺮار داد و ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر او ﺳﺒﺐ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
اﻧﻘﻼﺑﺎت و روﺷﻦﺷﺪن آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﻮد اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ازدﯾﺎد ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮان
اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﮐﻪ ھﺮﻗﻞ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪان وﺳﯿﻠﻪ آن را از ﺿﻌﻒ ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺬھﺒﯽ
ﺑﺮھﺎﻧﺪ ﮔﺮدﯾﺪ) .(١
 -١رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺮب ﻟﻤﺼﺮ ﻓﺼﻞ اول و ﺳﯿﺰدھﻢ.
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺳﺴﺖﺷﺪن اﺳﺘﺨﻮانﺑﻨﺪی ھﺮدو اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﮔﺮدﯾﺪ و ھﺮدو را ﺑﺎ
ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﺮاﺷﯿﺐ ﭘﯿﺮی ﺳﺮازﯾﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ از ﻧﻮاﻣﯿﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﺟﻮاﻧﯽ
را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن دو ﺳﺎزد ،ﺗﺎ ﻋﺎﻟﻢ را رھﺒﺮی ﮐﺮده و ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ آن را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزد.
ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻠﺘﯽ ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺷﻨﯿﺪن آن ذوقزده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و در آن ﭘﯿﺎم ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را از ﻣﻔﺎﺳﺪی ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎی ﺳﺎل
ﻧﺎﺗﻮانﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و در زﯾﺮ ﺑﺎر آن ﺧﺮد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،رھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ آن روز ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ:

دﻧﯿﺎ در آن روز ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺎدی و ﻣﺸﮑﻼت اﻣﺮوزی ﻧﺒﻮد و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ھﺪف
اﻧﺴﺎن در آن روزﮔﺎر ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﺸﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن و آراﻣﺶ
در زﻧﺪﮔﯽ و داراﯾﯽ و آزادی اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ .ﻣﺮدم در ﺣﺮﮐﺎت و ﺳﮑﻨﺎتﺷﺎن آزاد ﻧﺒﻮدﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﻪ آن روز آﻧﺎن را ﭼﻨﺎن ﻣﻘﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اراده و آزادی
آﻧﺎن را ﺳﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻨﮫﺎ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ را ﮐﻪ آزادی ﻓﺮد را در ﻟﻮای
ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﺪاده ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ اﺟﺘﻤﺎع را از ﺗﺮﻗﯽ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﮐﻤﺎل در ﺳﺎﯾﻪ اﻓﺮاد آزاد و ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی آزاد ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﻮد ﺣﺘﯽ
ﺑﺎ ﻓﺮد وارد ﺧﺎﻧﻪ و اﻃﺎﻗﺶ ﺷﺪه و در ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری او را ﻋﺬاب ﻣﯽداد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﺸﺎط و ﺗﻔﮑﺮ او را ﻧﺎﻗﺺ ﮐﺮده ﺑﻮد و ھﺮﮐﺲ ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮓ در ﺻﺪد ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ
ﺧﻮد از اذﯾﺖ و آزار و ﻓﺮار از ﺣﻤﻠﻪ و ﺗﺠﺎوز زورﻣﻨﺪان ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖآوردن
روزی از ھﺮ ﻃﺮﯾﻖ و راھﯽ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ رزق و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺎل و ﻣﻨﺎل ﺑﻪ
ﻣﻘﺎم و ﺟﺎه ﺟﺒﺎران و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﻧﺎﯾﻞ آﯾﺪ و در ھﺮﺟﺎ آزادی رﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد ،ﻧﺎﻗﻮس ﻣﺮگ و اﻧﺤﻄﺎط آن ﻣﻠﺖ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﭘﯿﺮی آرام آرام
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ او را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽاﻧﺪازد .آزادی ﻓﮑﺮی و ﻋﻘﻠﯽ ھﻤﺎن ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
دﯾﺮﺑﺎز ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﻣﮑﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺮد و ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ و اﺑﺘﮑﺎر ﺑﻪ ﺧﺮج دھﺪ.
ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻣﺎ ﮐﻪ در ﺟﻨﮕﻞھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻮران در ﺳﺘﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ و ﺑﺮ آنھﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آزادی ﻏﺮﯾﺰی آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺧﺘﺮاع ادوات
ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻮران در ﻋﺼﺮ ﺣﺠﺮ و اﻋﺼﺎر ﺑﻌﺪ ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎنھﺎی اوﻟﯿﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﻧﯿﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪه و ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﻘﺮار و ﻣﺪﻧﯿﺖ را درک ﮐﺮدﻧﺪ ،از روی ﻓﻄﺮت درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
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ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ دارای ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ آزادی و اﻣﻨﯿﺖ آﻧﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﻨﺪ ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ دارای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎع آن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺪارد و
ﻓﻄﺮت ﻏﺮﯾﺰی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺑﻮدن در اﻧﺴﺎن آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻮق داده ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاﯾﺎنﺷﺎن آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ آنھﺎ را
ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﺑﺸﺮی ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن از
ﺳﻄﺢ ﻏﺮﯾﺰه ﻓﻄﺮی ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋﺪل و آزادی و ﺷﺮف اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ.
ﺿﻤﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و آﻏﺎز ﺑﯿﺪارﯾﺶ:

ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت دلھﺎ ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و اﺑﻮاب ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ روی اﻧﺴﺎن ﮔﺸﻮده ﺷﺪ و از
اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ادب و ﻓﻦ راه ﯾﺎﻓﺖ .اﺳﺮار ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ ﺑﺸﺮی را ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
دﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ آﻧﺎن را ﺑﺮای اﯾﻦ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﮫﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد)  .(١ﺗﻄﻮرات اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺎه در ﺣﺎل ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﮔﺎه در ﺣﺎل ﺗﺮاﺟﻊ و ﻗﮫﻘﺮا ﺑﻮد .در ھﺮﺣﺎل آزادی ﺗﻌﻘﻞ و
ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺟﻤﻮد ﻓﮑﺮی ﻋﻼﻣﺖ اﻧﺤﻄﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ آزادی ﯾﺎﻓﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮد ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﻗﻮای
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ و آنھﺎ را ﺑﺮای اﻏﺮاض و ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد
درآورده و از راه اﯾﻦ ﺗﺴﻠﻂ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در راه ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ دﭼﺎر ﺟﻤﻮد ﺷﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻏﺮﯾﺰه ﺣﻔﻆ
ﻧﻮع اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽورزد ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آزادی ﻋﻘﻠﯽ آن ﻏﺮﯾﺰه را ﮐﻪ در آﻏﻮش ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن
ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد .ﭼﺎرهای ﻧﺒﻮد ،اﻣﭙﺮاﻃﻮریھﺎی روم و ﻓﺎرس دﭼﺎر
رﮐﻮد و ﺟﻤﻮد ﺷﺪه و ﻓﺴﺎد در ﺗﻤﺎم ﺷﺆون آنھﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﺪام اﺳﺖ ﻣﻠﺖ ﺟﺪﯾﺪی
ﮐﻪ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ و ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﻮق دھﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺷﮕﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺟﮫﺎن را ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﻮق دھﺪ در ﻧﮫﺎد ﮐﺪام ﻣﻠﺖ ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد؟!
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﺎﯾﺖ
زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﯾﮏ اﻣﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺴﻮف و
ﮐﺴﻮف و ﻇﮫﻮر ﺳﺘﺎرهھﺎی دﻧﺒﺎﻟﻪدار در ﮔﺮدش آﺳﻤﺎن اﻣﺮ ﺛﺎﺑﺖ و وﻗﺎعﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﻗﻀﺎ
و ﻗﺪر ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻋﺮب در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻗﻮامﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ
 -١رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »ﻓﺠﺮ اﻟﻀﻤﯿﺮ« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺑﺮﺳﺘﺪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺘﺎد ﺳﻠﯿﻢ ﺑﮏ ﺣﺴﻦ .ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن
ﺗﺤﺖ ﻃﺒﻊ اﺳﺖ.
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﺗﻤﺪنﻟﺮزان در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط را ﺑﺮ دوش ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﯿﺎت و زﻧﺪﮔﯽ را در ھﻤﻪ
ﺷﺆون آن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد.
ﻗﯿﺎم ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻋﺮﺑﯽ در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه:

از اﯾﻦ رو ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ج را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،دﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ او وﺣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻤﻮده و از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ،ﻧﻈﺮی ﻓﺎرغ از ﻗﯿﺪ و ﻗﯿﻮد ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ و
ً
ﻣﺠﻮﺳﯽ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﯽﺛﻤﺮی ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﺬاھﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ در ﺑﻼد روم ﺑﺪان روی آورده
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ و ﺑﺮھﺎن و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺣﺴﻨﻪ ﺧﻠﻖ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻟﻖ دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ دﻋﻮت
ﺑﻪ اﺳﻼم در ﻣﻨﺸﺄ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﻨﮓھﺎﯾﯽ ﺗﻮأم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎی ﺳﺎل ﺑﺪون وﻗﻔﻪ و آراﻣﺶ
اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﻦ ﺣﻖ را ﭘﯿﺮوز ﺳﺎﺧﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ دﻋﻮت ﺑﻪ
دﯾﻦ ﺣﻖ در ﺳﺎﯾﻪ ﺻﻔﺎ و ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﮐﺮاﻣﺖ و ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﺧﻮد ﻧﺎﯾﻞ آﯾﺪ .و ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی دﯾﻦ ﺣﻖ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﻮار ﺣﻖ ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ را در ﺗﻤﺎم ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺮاﻧﺪازد.
ﭼﺮا ﻣﺮدم ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﻦ ﺣﻖ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ آزار ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟

اﻣﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻣﺒﺎدی ﻋﺪل و اﺧﻼق ﮐﺮﯾﻤﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ اﺻﻮل
ﺑﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد ،زﻋﻤﺎی ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ در ﺑﻼد ﻋﺮب ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ را ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ زﻋﻤﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻣﺒﺎدی ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن را زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد درآورﻧﺪ ﺗﺎ
ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده و در ﺗﺠﺎرت زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻋﺬری ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺑﺎره داﺷﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ آن درﺟﻪ از ﺷﻌﻮر و ادراک ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدیای ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺮای
ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﺪرت آن ﺗﻮﺳﻞ ﻣﯽﺟﻮﯾﯿﻢ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ.
ﻣﺮدم ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .درﺧﺸﺶ آن ﭼﺸﻢﺷﺎن را ﺧﯿﺮه ﻣﯽﺳﺎزد و در ﺑﺮاﺑﺮ
روﺷﻨﯽ ﺣﻖ از ﻋﻈﻤﺖ ﮐﻤﺎل آن ﮐﺴﺐ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺿﻤﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ھﻤﯿﺸﻪ در
ﺣﺎل ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و ﺟﻮھﺮ ﻋﻠﻮی روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﯾﺼﯽ ﻣﻤﺰوج ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺎﯾﺺ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﺑﺼﯿﺮت او ﭘﺮده ﮐﺸﯿﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﮑﻢ او را ﺗﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ
آزار ﻣﯽدھﻨﺪ و دﻋﻮتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن راﺳﺘﯿﻦ اﯾﻦ اذﯾﺖ و آزار را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﺗﺤﻤﻞ آزار ﺳﺒﺐ اﺷﺎﻋﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺮدد .ھﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺻﺪای ﺣﻖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ

ﭘﺎﯾﺎن :اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺘﻤﯽ ﻣﺪﻧﯿﺖ
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ﮐﻪ اﺷﺎﻋﻪ ﺣﻖ را ﻣﺎﻧﻊ اداﻣﻪ ﺳﻠﻄﻪ و ازدﯾﺎد ﺛﺮوت ﺑﯿﺤﺪ و ﺣﺼﺮ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
آن ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻃﻮل روزﮔﺎران ﺑﯿﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺬرای ﺟﮫﺎن ﻣﺎدی و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺟﺎوﯾﺪان ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده و اﯾﻦ ھﻤﺎن
اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ را ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻧﺎﺑﻮدی آن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﮐﻮدﮐﯽ ﺿﻤﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و آﺛﺎر آن:

ً
ﺿﻤﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ھﻤﺎن وﺿﻊ ﻗﺮن  ۶ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ از
ﻟﺤﺎظ ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮو ﺟﻮان ﻧﺸﺪ ،ﻟﺬا ﺟﻨﮓھﺎ ﻻﯾﻨﻘﻄﻊ در ﺟﮫﺖ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓھﺎی
رده و ﻋﺮاق و ﺷﺎم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ روی ﻣﯽداد .ﺻﺪای آزادﯾﺨﻮاھﯽ و
ﻋﺪاﻟﺖﻃﻠﺒﯽ از ھﺮﻃﺮف ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎدی آن ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽدھﻨﺪ،
ﺟﺎنﺷﺎن را در راه وﺻﻮل ﺑﺪان ﻓﺪا ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و اﺑﺰار ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ھﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﻣﺮدم اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ در ﺳﺎﯾﻪ آن اھﺪف
ﻋﺎﻟﯿﻪای ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در راه آن ﺟﻨﮕﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻟﮑﻦ آﻧﭽﻪ از اﯾﻦ ﻣﺒﺎدی ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﮐﺮد ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺧﯿﺎل ﮐﻪ در وراء آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺿﻌﻒ ﺧﻮد ﻣﺒﮫﻢ و ﻧﺎواﺿﺢ ﺑﻮد.
از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪی ﮐﻪ ﻣﺮدم از آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ
دوشﺷﺎن ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺒﺎدی ﺣﺮﯾﺖ و ﻋﺪل و ﺑﺮادری از آن ﻓﺪاﮐﺎریھﺎ ﻓﺎﯾﺪه
ﮐﻤﯽ ﺑﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﮫﺮه ﺑﺰرگ ﺟﻨﮓھﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻋﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺴﻢ در
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻧﻌﻤﺖ و ﻣﺘﺎع دﻧﯿﺎ ﺣﻖ زﯾﺎدی ﻗﺎﯾﻠﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن ﺟﺎه و ﻣﺎل
و ﮔﻨﺞھﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﺟﺎنھﺎ و
ارواﺣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻋﺪل و آزادی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻋﻄﺶ ﺣﺮص ﺑﻪ ﻣﺎل و ﻣﺘﺎع ﺧﻮد را
ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﻨﺪ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﯿﻢ :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪ ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﻋﮫﺪ ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﺳﺮ ﻟﻐﺰش اﺳﺖ .ﻟﮑﻦ
ﻟﻐﺰشھﺎی ﻃﻔﻞ او را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎز ﻧﻤﯽدارد ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺑﻠﻐﺰد .و ھﻤﯿﻦ
ﻟﻐﺰشھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﯾﺎد ﻣﯽدھﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎدل ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روزی ﺑﺎ
ﻗﺎﻣﺖ ﮐﺸﯿﺪه راﺳﺖ راه ﺑﺮود ،ﻗﺪمھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽدارد او را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮداﻧﮕﯽ
ﺟﻮاﻧﯽ و ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد و ﺷﺎﯾﺪ ﻟﻐﺰش ﺳﺨﺘﯽ ﺟﻮان ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﯽ را ﺑﺎ
ﺳﺮ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮑﻮﺑﺪ و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ اﺻﻼح ﺳﯿﺮﺗﺶ ﮔﺮدد.
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ﺳﻘﻮط ﻓﺎرس و روم از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻐﺰشھﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺪان دﭼﺎر ﺷﺪ ،ﻟﮫﺬا
ﻇﮫﻮر اﺳﻼم و ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺿﻤﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻤﺎل ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪای اﺳﻼم ﻫﻤﻪ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ؟

ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم ھﻤﻪ ﻣﺮدم را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﺜﻞ اﻋﻼی اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ آزادﯾﺨﻮاھﯽ و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اوج اﻋﺘﻼ راه ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
اﺳﻼم ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﺰ ﺧﺪای واﺣﺪ ﺧﺪای دﯾﮕﺮی ﻗﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،آﻧﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪای
واﺣﺪ ﺑﺰرگ ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﯿﭽﮑﺲ ﺟﺰ ﺧﺪای واﺣﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﻮد و زﯾﺎن و ﭘﺎداش و
ﻋﻘﺎب ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .در ﻗﺒﺎل آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﯾﺎ از ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽرﺳﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎداش و ﻣﮑﺎﻓﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ در
اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ﺧﻮد آزادﻧﺪ و ﺟﺰ رﺿﺎی ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ .ھﺮﮔﺎه ﻇﺎﻟﻤﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻇﻠﻢ ﮐﻨﺪ
وای ﺑﺮ ﻇﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﺮ ﺳﺨﺖ ﺧﺪا در اﻧﺘﻈﺎر اوﺳﺖ .و ھﺮﮔﺎه ﮐﺎر زﺷﺘﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﺸﺎن واﻗﻒ و ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮش را از ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ؟

ﭼﺮا ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﯿﻢ از روز ازل در ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﻮد ﻧﮕﺎﺷﺖ و رﺳﻮل ﺑﺰرﮔﻮاری
ﺧﻮد را از ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﻧﻪ از ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻟﻢ؟! ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رأی ﻗﺎﻃﻊ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺟﻮاب دھﺪ .آ ﮔﺎھﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﺎره ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﻟﮑﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ آن
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺖھﺎی ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﯽ و وﺟﻮد در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﯿﺖ اﻟﮫﯽ در آن واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد درک ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﻢ.
آﻧﭽﻪ در ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺟﻮاﻣﻊ آن روی ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺎﺑﺘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﻮاھﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ ﺳﻨﺖھﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ داﻧﺶ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺸﺮی ﺧﻮد
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﺮی ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ
ﺑﺪاﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ وﻗﺎﯾﻌﯽ را ﮐﻪ از ﮔﺮدش اﻓﻼک و اﺟﺮام ﺳﻤﺎوی رخ ﻣﯽدھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .و آﻧﭽﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆال و اﺟﺘﮫﺎد در آن رھﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ
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اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺗﻤﺪن ﺟﮫﺎﻧﯽ در ﻗﺮون اوﻟﯿﻪ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ
ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﻣﺼﺮ و آﺷﻮر و ﯾﻮﻧﺎن و روم ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ درﺟﻪای از ﭘﺨﺘﮕﯽ و ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ھﯿﭻ
ﻧﻘﻄﻪای ﺑﺪان ﺣﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺿﻤﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎل ﺑﯿﺪاری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
ﯾﺎﻓﺖ .و از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ دو اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻓﺎرس و روم در آن ﻋﮫﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﮫﺎن را در
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و ﺑﺎر ﺗﻤﺪن آن ﻋﺼﺮ ﺑﺮ دوش ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوران ﭘﯿﺮی اﯾﻦ دو اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﻣﺴﺘﻘﻞ از آنھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ آنھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد و در ﻣﯿﺎن آن دو ﻗﺮار داﺷﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو اﻣﭙﺮاﻃﺮی دﭼﺎر ﭘﯿﺮی و اﻧﺤﻄﺎط ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﺟﺎﺑﺖ دﻋﻮت
ﺑﻪ ھﺪفھﺎی ﻋﺎﻟﯿﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در آنھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ از راه اﯾﻦ دو اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻧﯿﺰ راه ﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﻮادث از روز اول در ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
از روز اول در ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﻋﻮتﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اھﺪاف ﻋﺎﻟﯿﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ دو اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻗﯿﺎم ﺑﻪ دﻋﻮت ﺧﻮد ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ھﺮدو اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا اﺳﺘﻘﻼل ﺿﺎﻣﻦ آزادی و ﻓﮑﺮ و ﺗﻌﻘﻞ اﺳﺖ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻗﺒﻮل دﻋﻮت ﺣﻖ واﻣﯽدارد.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ دﻋﻮت ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و او را از
ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺑﻼد از اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و از ﺣﯿﺚ ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺖ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ھﻤﻪ ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺖ .ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻣﺒﺎدیای ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن
اھﺪاف ﻋﺎﻟﯿﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ دو اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻓﺎرس و روم را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺳﻮی اﯾﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا آورده ﺑﻮد دﻋﻮت ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ را
اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم دﻋﻮت ﺣﻖ ﻣﺮدم را از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻖ در ﺻﺪد ﻓﺮﯾﺐ آﻧﺎن
ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺖ و اﺻﺤﺎﺑﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ او را در ﻃﻮل ﺣﯿﺎﺗﺶ
ﯾﺎری ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻖ آورده ﺑﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮس و ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺿﻤﯿﺮش:

ﺷﻤﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ادراک ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎدی ﻧﺎﯾﻞ آﻣﺪ.
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺬراﯾﯽ ﮐﻪ
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ﻓﺮﯾﺒﮑﺎران ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻖ در ﺻﺪد ﻧﯿﻞ ﺑﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار دھﺪ و دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺻﺮار
داﺷﺖ ﺣﻖ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺨﺺ او ﺑﻪ ﯾﺎری ﺣﻖ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ .ھﺮﮔﺎه ﻧﻔﺴﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ درﺟﻪ از ادراک ﻋﺎﻟﯽ رﺳﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺧﻮد دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﮐﻤﺎل ﺿﻤﯿﺮ او ﻣﯽﮔﺮدد .و اﮔﺮ روزی
ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل و ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺿﻤﯿﺮ ﺑﺮﺳﺪ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﺑﻨﺎی ﺑﺸﺮ رخ ﻧﺨﻮاھﺪ داد و
ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺧﺪا را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :رﺑﻨﺎ

أﻧﺖ اﻟﺴﻼم وﻣﻨﻚ اﻟﺴﻼم أﺣﻴﻨﺎ رﺑﻨﺎ ﺑﺎﻟﺴﻼم!« )ﺧﺪاﯾﺎ! ﺗﻮ ﺳﻼﻣﯽ و ﺳﻼﻣﺖ از ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﻣﺎ

را در ﭘﻨﺎه ﺳﻼﻣﺖ و ﻃﺎﻋﺖ زﻧﺪه ﺑﺪار( اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاھﺪ ﻓﺮﻣﻮد .ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و آن روزی ﮐﻪ اﯾﻦ
دﻋﺎ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺷﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد.
ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮدم ھﺮﮔﺎه ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﻪ راھﯽ ﺟﺰ راه و روش آﺑﺎ و اﺟﺪاد
ﺧﻮد دﻋﻮت ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻨﺎه اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
روش ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻇﻠﻢ و زور ﺻﺪای ﺣﻖ را ﺧﻔﻪ
ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﯿﺮ آﻧﺎن در اوان ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ و ﮐﻮدک
ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﺮﮔﺎه ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﺳﺮ ﺑﺪھﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ دﯾﺪ واﻟﺪﯾﻨﺶ او را ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺎد و زاری و آﻧﺎن را اذﯾﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد و اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اھﻞ رده ﭼﻮن دﯾﺪ ﻓﺮﯾﺎد اﻋﺘﺮاض ﺑﺮآوردﻧﺪ و در ﺻﺪد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد .آﻧﺎن را ﺑﺎ ھﻤﺎن روﺷﯽ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮد ادب ﮐﺮد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻓﺮﯾﺎد
و ﺷﮑﺎﯾﺖ آﻧﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻼم در ﻓﺎرس و
روم ﻋﺮب را در ﺑﺎدﯾﻪ ﺷﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزد ،ﻓﺮس و روم ﺑﻪ اھﻞ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه اﻣﮑﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ
در آﻧﺎن ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﺮس ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات و
ﻣﺎروای آن دو روی آورده و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ روم در ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ ﺗﺎ ﺳﻮدان ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ.
از ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺠﺰهای ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ روی داد
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺣﺘﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﯾﺘﻐﯿﺮ ﻋﺎﻟﻢ آن را ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﮔﺮ
ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﺠﺎور ﺷﺎم و ﻋﺮاق ﻧﺒﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﺑﺎن ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ از ﻗﺮنھﺎ ﭘﯿﺶ
در ﺑﺎدﯾﻪ ﺷﺎم ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺒﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ،
ﺗﺸﻨﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﮐﻠﻤﻪ ﺣﻖ و ھﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺣﻖ ﺑﻮد ﭘﯿﻐﻤﺒﺮش را ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﯽﮐﺮد ،اﮔﺮ ﺗﻤﺎم
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻘﺪارت ﻧﻮع دﯾﮕﺮ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ

ﭘﺎﯾﺎن :اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺘﻤﯽ ﻣﺪﻧﯿﺖ
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اﻣﺮوز ھﺴﺖ ﻣﯽﺑﻮد و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻓﺎرس و روم ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺪن
اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ از آن روز ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻠﮑﺎت ﻣﺮدان را ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺳﺎزد:

ھﺮﮔﺎه دﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ در زﻣﯿﻦ ﻣﻌﺠﺰهای ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﻧﺪد ﻣﻘﺪﻣﺎت
آن را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﯾﺪﯾﺪ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﭘﯿﺮوزی آن را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﻣﻠﮑﺎت و
اﻓﮑﺎر ﻣﺮدﻣﺎن آﺛﺎری ﻣﯽﺗﺮاود ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ روزﮔﺎر ﻣﺸﯿﺖ و ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﮫﯽ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ و اﻣﺮای ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ش ﭼﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﺪﯾﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺠﻠﯽ اﯾﻦ ﻋﮫﺪ ﻣﺸﻘﺎت و آزاری را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اراده
ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰه را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻇﺎھﺮ ﺳﺎزد ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻈﯿﺮ
اﯾﻦ آزار را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﯿﺖ و ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﮫﯽ ﻧﺒﻮد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﺎﺟﺮی ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ روز ﺑﻪ
روز ﺳﻮد و ﻣﺎﻟﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯿﺎﺗﺶ ورق ﻣﯽﺧﻮرد و ﻋﺰ و ﺷﻮﮐﺖ او در
ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﺶ از رھﺒﺮی ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺗﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺮه و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﻣﺮ دﯾﺎت و ﺗﺎوانھﺎ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﺮد.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﯿﺖ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﺒﻮد ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﻓﻘﻂ دﻻور و ﺳﻮارﮐﺎر ﺑﻨﯽ ﻣﺨﺰوم و ﻗﺮﯾﺶ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺎم او ﺗﺎ اﯾﻦ درﺟﻪ اﻋﺘﻼ ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺎﻟﻢ در ردﯾﻒ ﻧﺎم اﺳﮑﻨﺪر
ﮐﺒﯿﺮ و ژوﻟﯿﻮس ﻗﯿﺼﺮ و ھﺎﻧﯿﭙﺎل و ﭼﻨﮕﯿﺰ و ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﯿﺖ و ﺗﻘﺪﯾﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪی ﻧﺒﻮد ﻧﺎم ﻓﺎرق ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻣﻈﮫﺮ ﻋﺪل و رﺣﻤﺖ و ﻗﺪرت ﻧﻤﯽﮔﺸﺖ.
ﻣﺎ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗﺎرﯾﺦﺷﺎن را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و از ﮐﺎرھﺎی آﻧﺎن ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻘﺎم
رﻓﯿﻊ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺣﻖ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻣﻘﺮون ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ و زﻣﺎن ھﺮدو را ﯾﮑﯽ ﻗﺮار
دادﯾﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻣﺸﯿﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻤﻠﯽﺷﺪن آن ﻣﺸﯿﺖ
ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪﻧﯿﺖ ﺷﺪ آن اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای
ﻋﺼﺮ ﻧﻮﯾﻦ در ﺣﯿﺎت ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
اﺳﻼم ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯿﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﺣﺎل ﮐﻪ ﻧﺎم ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪس را ﺑﺮدم ،ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ و
ﻣﺴﺄﻟﻪای را ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »ﺣﯿﺎت ﻣﺤﻤﺪ ج« ذﮐﺮ ﮐﺮدهام ﯾﺎدآوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .وﻟﯽ ﻗﺼﺪ
ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ از اﺷﺎرهﮐﺮدن ﺑﻪ آن ﻏﯿﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »ﺣﯿﺎت ﻣﺤﻤﺪج«
ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮدهام.
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

َّ َّ َ ُ َ ُ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ٓ ْ َّ َّ َ َ
َ َ ُ ْ َ
��
يل ٱ� ِ ٱ�ِين ي�ٰتِلون�م و� �عتد ۚوا إِن ٱ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :و�ٰتِلوا ِ� سب ِ ِ
ُ� ُّ
ِب ٱل ۡ ُم ۡع َتد َ
ِين ] ﴾١٩٠اﻟﺒﻘﺮة» [١٩٠ :ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ از ﭘﺎی

درآورﯾﺪ ،وﻟﯽ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﺪوان ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﺪھﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ را دوﺳﺖ ﻧﺪارد« و ﺑﺎز
ََۡ ٰ ََ ُ َ ۡ ْ ََ
َ
ۡ َ ََۡ ٰ ََ ُ
ى عل ۡي� ۡ ۚم
ى عل ۡي� ۡم فٱ� َت ُدوا عل ۡيهِ ب ِ ِمث ِل ما ٱ�تد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ �﴿ :م ِن ٱ�تد
� َم َع ٱل ۡ ُم َّتق َ
� َوٱ ۡعلَ ُم ٓوا ْ أَ َّن ٱ َّ َ
َوٱ َّ� ُقوا ْ ٱ َّ َ
� ] ﴾١٩٤اﻟﺒﻘﺮة» [١٩٤ :ھﺮﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ ﺑﻪ
ِ
ھﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮ او ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﯿﺪ و از ﺧﺪای ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎران اﺳﺖ« و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﻠﺢ و ﮔﺬﺷﺖ و اﻏﻤﺎض و آزادی رأی ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و از ﻣﺆﻣﻦ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ھﺮﮔﺎه دﯾﮕﺮان ﺑﺨﻮاھﻨﺪ او را از ﻋﻘﯿﺪه و اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﻨﺼﺮف ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ
از ﻋﻘﯿﺪه و اﯾﻤﺎن ﺧﻮد دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻓﺮﺳﺘﺎد:

اﯾﻦھﺎ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎدی ﺛﺎﺑﺘﻪ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ آنھﺎ ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﺻﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮدم را ﺑﻪ آن دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ
ﺟﻨﮓھﺎی رده و ﻋﺮاق و ﺷﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد؟
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ و در اﺟﺮای اواﻣﺮ و
ﻧﻮاھﯽ ﺧﺪا از ھﺮﮐﺴﯽ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮ ﺑﻮد .آﯾﺎ ھﻤﯿﻦ رﻓﺘﺎر اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺧﻠﻔﺎی او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﺳﻼم ﻣﺒﺎدی و اﺻﻮل رﺣﻤﺖ و ﮔﺬﺷﺖ و اﻏﻤﺎض را ﻗﺒﻮل دارد
دﻋﻮتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم را ﻣﻨﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻗﮫﺮﯾﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزﻧﺪ! از اﯾﻦ
رو ﺑﺎ ﺷﮫﺮھﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮ آنھﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﺎنﺷﺎن را ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﺪا ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﺻﺪﯾﻖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻗﺮآن اﺳﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺬارد:

ﺑﺪون ﺷﮏ ﺻﺪﯾﻖ در ﺟﻨﮓھﺎی رده آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺑﺮاﺋﺖ ،ﺧﺪا ﺑﺪان اﺷﺎره
َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ۡ ُ ُ
لصل ٰوة َو َءات ُوا ٱ َّلزك ٰوة فإِخ َ�ٰن� ۡم ِ�
ﮐﺮده ﺑﻪ اﺟﺮا درآورده اﺳﺖ﴿ :فإِن تابوا وأقاموا ٱ
َ
َّ َ ُ ٓ ْ ۡ َ َ ُ ّ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َ ُ ْ
َُ ّ ُ
َ
َ َ
َ
ّ
ت ل ِق ۡو ٖ� َ� ۡعل ُمون � ١١ن ن�ثوا �ي�ٰنهم ِم ۢن �ع ِد �ه ِدهِم وطعنوا
ِين� َو�ف ِصل ٱ�� ٰ ِ
ٱ� ِ
ُ َ َ ُ ْ َ َ ۡ ُ ۡ َّ َ ٓ َ ۡ َ َ َ َ َّ َ َ َ
ِ� دِين ِ� ۡم ف�ٰتِل ٓوا أ� ِ َّمة ٱل�ف ِر إِ� ُه ۡم � �ي� ٰ َن ل ُه ۡم لعل ُه ۡم ينت ُهون ] ﴾١٢اﻟﺘﻮ ﺑﺔ[١٢ -١١ :
»ھﺮﮔﺎه ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردﻧﺪ و زﮐﺎت دادﻧﺪ آﻧﺎن ﺑﺮادران دﯾﻨﯽ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،و آﯾﺎت ﺧﻮد
را ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .و ھﺮﮔﺎه ﻗﺴﻢ ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ
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ﺑﺴﺘﻨﺪ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ دﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻋﯿﺐ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ رھﺒﺮان ﮐﺎﻓﺮ آﻧﺎن را ﺑﮑﺸﯿﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻋﮫﺪ

و ﭘﯿﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ«.
اﺑﻮﺑﮑﺮس وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق و ﺷﺎم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮد،
ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ھﻤﺎن ﻣﺜﻞ اﻋﻼﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﺮدم را ﺑﺪان
ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺻﻠﺢ را ھﺪف ﻏﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺜﻞ اﻋﻠﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ روی داده اﺟﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﻏﺮاﯾﺰ اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺿﻤﯿﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻏﺮاﯾﺰ ﺑﻪ اﺟﺮا درﻣﯽآﯾﺪ ﭼﻪ
ﺿﻤﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻮدﮐﯽ دارد و از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺳﺒﮑﺴﺮی و
ﺷﺪت و ﺣﺪت اﺳﺖ .و اﺟﺮای ﻏﺮاﯾﺰ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻟﻐﺰشھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻟﻐﺰشھﺎی اﯾﺎم
ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،اﺑﺘﺪا او را ﺑﻪ زﺣﻤﺖ و رﻧﺞ ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻟﻐﺰشھﺎ ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﯽرﺳﺪ اﺳﺘﻮار و ﺳﮫﯽﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﺟﻮاﻧﯽ و
ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺮدی ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارد.
اﺳﻼم واﻗﻌﯿﺖ ﻏﺮاﯾﺰ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ:

اﺳﻼم ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﻋﻼی اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺮد از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اوج اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﻋﺎﻟﯿﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل
ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﺎل ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺸﺮ دهھﺎ و ﺻﺪھﺎ
ﻗﺮن ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎﯾﻞ آﯾﺪ.
از اﯾﻦ رو اﺳﻼم واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻏﺮاﯾﺰش ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﺪان ﻣﺜﻞ اﻋﻠﯽ
او را ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽای ﺑﺮای آن
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﺮ آن روش ﭘﯿﺶ ﺑﺮود و آھﺴﺘﻪ آھﺴﺘﻪ ﺑﺪان ﻣﺜﻞ اﻋﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ وﻗﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪات را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دﻟﺨﻮاه ﺗﻮ اﺳﺖ از ﮐﻤﺎل
ﺟﺴﻢ و ﻋﻘﻞ ﻧﺎﯾﻞ آﯾﺪ او را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎھﯽ
آرزوھﺎی ﮐﻮدﮐﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ او را ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﮔﺎه ﺟﻠﻮ آن آرزوھﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮی،
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺣﯿﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ و از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻮدﮐﺎن او ﭼﯿﺰی را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ او را ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﺮﺑﯿﺖ او از ذﮐﺎوت و ھﻮﺷﯿﺎری او ﭼﯿﺰی را
درک ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ او ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﺳﺨﺖ و
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش دﯾﺪﯾﺪ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

رﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی او ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ھﺮﮔﺎه او را در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﯾﺪﯾﺪ او را ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﯽ
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﺘﺎباﻧﺪاﺧﺘﻦ او را دﭼﺎر وﻗﻔﻪھﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اذﯾﺖ و آزار او ﻣﯽﺷﻮد،
ھﻤﯿﻨﻄﻮر ھﻢ اﺳﻼم ﺻﻠﺢ در اﯾﻦ دﯾﺪه ﮐﻪ ﺿﻤﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺟﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺮ دھﺪ و ﺗﮫﺬﯾﺐ اﯾﻦ ﺿﻤﯿﺮ را ﻏﺎﯾﺖ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر
اﺳﻼم ﻏﺮاﯾﺰ ﺑﺸﺮی را ﺳﻮق ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ آنھﺎ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و اﺳﺘﻮار ﺑﺴﺎزد ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ آنھﺎ
ﻧﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽدھﺪ و ﮔﺎھﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﻤﺎم ھﻤﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻏﺮاﯾﺰ را
ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺪف و ﻣﻘﺼﻮد ﻧﮫﺎﯾﯽ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮده و ﻣﺜﻞ اﻋﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻏﺮاﯾﺰ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺳﻮق دھﺪ.
ﺿﻤﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ او ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻤﺎل و ﭘﺨﺘﮕﯽ:

ﺿﻤﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺎھﯽ دﭼﺎر ﺟﻤﻮد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎز
اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ دﭼﺎر ﻟﻐﺰش ﺷﻮد.
ﮔﺎھﯽ ﺳﯿﺮش ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﺟﮫﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدھﺪ ،زﯾﺮا ﻗﻮاﯾﯽ ﮐﻪ او را
ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﻮق ﻣﯽدھﺪ در اﮐﻨﺎف ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ .و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم و
اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﺮدم را ﺑﻪ آن ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ دﭼﺎر اﯾﻦ ﺟﻤﻮد ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ روی داد،
ﻟﮑﻦ ﺟﻤﻮد و ﺗﻮﻗﻒ در ﻃﺒﯿﻌﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﺬا ھﻤﯿﺸﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻮد و ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻮاﻣﻞ
دﻓﺎﻋﯽ ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻮد وﻗﻔﻪ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻓﺎﻋﯽ آنھﺎ را ﻋﻘﺐ
ﻣﯽراﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد را دوﺑﺎره آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻤﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺿﻤﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎﭼﺎر روزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺪ،
ھﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻤﺎل اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ ﺻﺪھﺎ ﻗﺮن ﺑﺮ او ﺑﮕﺬرد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺿﻤﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻏﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ آن ﻣﺜﻞ اﻋﻼﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮده
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺳﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :رﺑﻨﺎ ﻣﻨﻚ اﻟﺴﻼم وإﻟﻴﻚ اﻟﺴﻼم ،أﺣﻴﻨﺎ رﺑﻨﺎ

ﺑﺎﻟﺴﻼم« )ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ و اﻃﺎﻋﺖ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ اﺳﺖ ﻣﺎ را در ﻋﯿﻦ اﻧﻘﯿﺎد و

ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪه ﺑﺪار( اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم در ھﻤﻪ اﻃﺮاف زﻣﯿﻦ در ﻃﯽ ﻗﺮون و اﻋﺼﺎر ﻧﺪای دﻋﻮت ﺑﻪ
ﺣﻖ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺨﺘﮕﯽ و ﮐﻤﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮود .و اﯾﻦ

ﭘﺎﯾﺎن :اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺘﻤﯽ ﻣﺪﻧﯿﺖ
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ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ ﻣﺎدام ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﮕﺮدد .و اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺿﻤﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪای از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﻏﺮاﺋﺰ و ﺷﺪت و ﺣﺪت ﺟﻮاﻧﯽ در
ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﻋﺎﻟﻢ آن را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻏﻠﺒﻪ اﯾﻦ ﻏﺮاﯾﺰ ﺳﺒﺐ اداﻣﻪ ﻧﺰاعھﺎ و
ﺟﻨﮓھﺎ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺳﺮداراﻧﯽ ﭼﻮن ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ را اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ھﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻪ
ﺿﻤﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﮫﺬﯾﺐ و اﺻﻼح و رﻓﻊ ﺑﯽﻗﺎﻧﻮﻧﯽھﺎ را
ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪ وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺮداران وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ را اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﻼم در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺿﻤﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ:

و ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻗﺪمھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺿﻤﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ در راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ از ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽدارد ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻮﺗﺎھﯽ و اﺿﻄﺮاب اﯾﻦ ﻗﺪمھﺎ ﻣﺎ را از
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎز ﻧﻤﯽدارد .اﺳﻼم در اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ
اﺳﻼم ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد
و ﻣﺮدم ﻋﺎﻟﻢ در ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﻣﺜﻞ اﻋﻠﯽ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺣﺎل ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺨﻨﯽ از
ﺑﺮﻧﺎردﺷﺎواﻧﮕﯿﺴﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺎﻣﺪار را در ﺗﺄﯾﯿﺪ رأی ﺧﻮدم ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :دﯾﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮرد ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ دﯾﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﺠﺐآوری را
در ﺑﺮ دارد ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ روﺷﻦ ﺷﺪه دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻨﮫﺎ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای
ﻣﻠﮑﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻮار ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﺣﯿﺎت را ھﻀﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻨﮫﺎ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺮوه از
ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد.
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﮫﺎن ﺑﺮای اﺧﺒﺎر اﺣﻮال ﻣﺮدان ﺑﺰرگ ارزش زﯾﺎدی ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮدا در اروﭘﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ دﯾﻦ ھﻢ
اﮐﻨﻮن در اروﭘﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮدان اﮐﻠﯿﺮوس در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺗﻌﻤﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم را در زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ و
ﺳﯿﺎهﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﺎ از روی ﻧﺎداﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ از روی
ﺗﻌﺼﺐ ﭘﻠﯿﺪ .در واﻗﻊ آﻧﺎن در اﻧﮑﺎر ﻣﺤﻤﺪ ج و دﯾﻦ او راه اﻓﺮاط در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﻣﺤﻤﺪج را دﺷﻤﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﻣﻦ واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ را
ﻧﺠﺎتدھﻨﺪه اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺪاﻧﻢ .و ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﻣﺮدی ﭼﻮن او ھﺮﮔﺎه رھﺒﺮی ﺟﮫﺎن ﻧﻮﯾﻦ را ﺑﻪ
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﺪ و ﺻﻠﺢ و ﺳﻌﺎدت را در ﺟﮫﺎن ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ دو ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم دارد!
ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻮم ﻣﻦ و اھﻞ اروﭘﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎ
را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺗﺤﻮل اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﻼم آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ«) .(١
زﻋﻤﺎی دﻧﯿﺎی ﻧﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر ﻣﺜﻞ اﻋﻼی اﺳﻼم را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:

اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدهام ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪام ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز از زﻋﻤﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﻔﺎت ﻋﺎﻟﯿﻪ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎزﮔﻮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻣﺜﻞ اﻋﻠﯽ دﻋﻮت ﻧﻤﻮده و در راه وﺻﻮل ﺑﺪان ﺣﺘﯽ ﺟﻨﮓ
را ﺑﺮ ﺧﻮد ھﻤﻮار ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ھﻤﯿﺸﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ در اﯾﻦ راه در ﻣﯿﺎن ﻃﻮﻓﺎن ﻣﮫﻠﮑﯽ از
دردھﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽھﺎ و اﺷﮏھﺎ در اﺿﻄﺮاب اﺳﺖ .و ﺑﺸﺮﯾﺖ اﻣﺮوز دهھﺎ ﺑﺎر ﺑﯿﺶ از ﻗﺮون
ﮔﺬﺷﺘﻪ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﻞ اﻋﻠﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ.
آﯾﺎ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺪتھﺎﺳﺖ آرزوی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن
را دارد ﺑﺮﺳﺪ و در ﺳﺎﯾﻪ آزادی و ﻣﺤﺒﺖ و ﺻﻠﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ
رھﺒﺮان ﺟﮫﺎن اﻣﺮوز از آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،آزادی ﻣﻠﺖھﺎ را ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
اﻧﻘﻼﺑﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ آزادی اﻓﺮاد را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد؟ و آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ راﺳﺘﯽ از ﻗﯿﻮد ﺗﺮس و ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺮای
رﺿﺎی ﺧﺪا ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن در ھﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﮔﺮدﻧﺪ؟
اﯾﻦ آرزوی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ ﺑﺴﯽ ھﻮاﺧﻮاه آن اﺳﺖ ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ھﺪف ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﮐﻠﻤﻪ ﺣﻖ و ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺰل
ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺪ! ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ آرزو ﻣﺮھﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ.
آﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر رﺣﯿﻢ در ﻟﻮح ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦ
دردھﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺿﻤﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد؟! ﻣﻦ ﺷﮏ ﻧﺪارم ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ در اﯾﻦ راه ﮔﺎمھﺎﯾﯽ ﺑﺮﻣﯽدارد ﮐﻪ اﮔﺮ اﻣﺮوز
ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻏﺎﯾﺖ آن را ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ وﻟﯽ ﺣﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﺮﺣﺎل از آن ﻣﺴﺮو ﺑﺎﺷﯿﻢ و
اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﻗﺪمھﺎی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی در اﯾﻦ راه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

 -١ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺮﻧﺎردﺷﺎو از ﻣﺠﻠﻪ ﻧﻮراﻹﺳﻼم ﺷﻤﺎره  ٤٠ﺻﻔﺤﻪ  ٥٧٢٠ﺳﺎل  ١٣٥٢ھﺠﺮی اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺎﯾﺎن :اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺘﻤﯽ ﻣﺪﻧﯿﺖ
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ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﺟﮫﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ
روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺸﺮﯾﺎت در ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﯿﻦ
ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﺷﺮق ﻋﺮﺑﯽ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ آﻧﭽﻪ در دﻧﯿﺎ روی ﻣﯽدھﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮق از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﻮاج رادﯾﻮ در
ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .ھﻤﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎهھﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز
ﺳﺮﮔﺮم ﭘﺨﺶ اﺧﺒﺎر ﺟﻨﮓ و ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﻓﺮدا ﺑﻪ ﮐﺎر دﻋﻮت ﺑﻪ
ﺻﻠﺢ و اﻋﺘﻼی ﻣﻘﺎم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻓﺮاھﻢﻧﻤﻮدن ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺣﺼﻮل ﺻﻠﺢ و ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و اﯾﻦ دﻋﻮتھﺎ ﺿﻤﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺗﮫﺬﯾﺐ ﻧﻤﻮده و آن را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب
ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ و او را ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻢ ﻋﺎدل ﻣﻨﺰه از ھﻮی و ھﻮس ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را از ﺟﻨﮓ دور ﺑﺴﺎزد و آن را از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽدادن و درد و رﻧﺞھﺎ و اﺷﮏھﺎ و
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیھﺎ ﻣﻨﺰه ﻧﻤﺎﯾﺪ.
روزی ﮐﻪ ﺿﻤﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ:

ﺻﺒﺢ آن روز ﮐﯽ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ و ﮐﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ روزی ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ؟ آه آن روز را
َ َّ َ
ًَۡ
ك َك َ� ۡل ِف َس َنة ّمِماَّ
ٖ
ﺧﯿﻠﯽ دور ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،وﻟﯽ ﺧﺪا آن را ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﴿يوما عِند ر� ِ
َ
َ
� ُع ُّدون ] ﴾٤٧اﻟﺤﺞ» [٤٧ :ﯾﮏ روز در ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻪ اﻧﺪازه ھﺰار ﺳﺎل ﺷﻤﺎﺳﺖ« .آن روزی ﮐﻪ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻃﻠﻮع ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺿﻤﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ،ھﻤﺎن
روزی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ و ﻣﺜﻞ اﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻇﺎھﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .در آن روز ﺟﻮھﺮ روح ﺑﺸﺮی از ﺗﻤﺎم آﻟﻮدﮔﯽھﺎ و ﺷﻮاﺋﺐ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ
ﻣﻘﺎم ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻏﺮاﯾﺰ دﻧﯿﻮی اﺳﺖ و ﻣﺒﺎدی ﻋﺪل و رﺣﻤﺖ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری و
ﺗﻘﻮی را در ﮐﻤﺎل ﺻﻔﺎ و ﭘﺎﮐﯽ آن ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻣﺒﺎدی ﺟﺰو ذات او ﮔﺸﺘﻪ،
ﺑﻠﮑﻪ رﻣﺰ ﺣﯿﺎت او ﻣﯽﮔﺮدد و ﭼﻮن در ﺿﻤﯿﺮ او ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺧﻄﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎدی ﻣﻮﺻﻮف
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺧﻄﺮی ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﻪ او را ﻣﯽآزارد و ھﺴﺘﯽاش را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﯾﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮﮐﺲ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ و اﮔﺮ در ﻧﯿﺎت و اﻋﻤﺎل ﮐﺴﯽ ﺷﺎﺋﺒﻪای از ھﻮای ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮوز
ﮐﻨﺪ ﺷﺨﺺ از آن ﻣﺘﺄﻟﻢ ﻣﯽﮔﺮدد و دﯾﮕﺮان واﺟﺐ ذﻣﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ او را ﻣﺪاوا ﻧﻤﻮده از
آن ھﻮای ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻣﺒﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻓﺒﮫﺎ و اﮔﺮ ﻧﻪ او را از ﺧﻮد دور ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﺮﺿﺶ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ و اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﭼﻮن او را از ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧﻮد دور ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

ﻋﺰﻟﺖ آواز ﺣﮑﻤﺖ و ﺑﺼﯿﺮت را ﺑﻪ ﮔﻮش و ھﻮش ﺑﺸﻨﻮد .ھﺮﮔﺎه ﻧﺪای ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻪ ﮔﻮش
وﺟﺪاﻧﺶ رﺳﯿﺪ از ﻓﺴﺎد ﻣﺒﺮا ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺿﻤﯿﺮش
ﻗﺎﺿﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮس او ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﯿﺎن او و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ آﻧﺎن را در ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻵﺧﺮه ﻧﻔﺲ او از ھﺮ ﻧﻘﺼﺎﻧﯽ ﻣﺒﺮا ﮔﺮدﯾﺪه و از ﺷﻤﺎر ﻧﻔﻮس
أﻣﺎرة ﺑﺎﻟﺴﻮء ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدد و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻤﻪ ﻣﺮدم را از ﺧﻮدش ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارد
و ھﻤﻪ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽﻧﮫﺪ .در اﯾﻦ روز ﺿﻤﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺮازوﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ھﺮﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان درﺳﺘﯽ و راﺳﺘﯽ ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ ،ھﯿﭻ ﻣﻠﺘﯽ از ﻣﻠﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﮫﺘﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺑﻮد و ھﯿﭻ ﺟﻨﺴﯽ از ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و ھﯿﭻ رﻧﮕﯽ ﺑﺮ رﻧﮓ دﯾﮕﺮ اﻣﺘﯿﺎز
ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ،ھﻤﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮادراﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و رﺣﻤﺖ آﻧﺎن را ﺑﻪ ھﻢ
ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺗﻌﺎون در ﮐﺎر ﻧﯿﮏ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻠﻞ ﺑﺰرگ ﻣﻠﻞ ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﺮ ﺧﻮد
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽﻧﮫﻨﺪ ،ﻣﻠﺖھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ و ﺿﻌﯿﻒ و ﻗﻮی از ﻧﻈﺮ ﺳﻌﯽ در راه وﺻﻮل ﺑﻪ
ﺧﯿﺮ و ﺳﻌﺎدت ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽدھﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ.
ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ در ﺑﺎره ﻣﺎ و ﻋﺼﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:

در آن روز ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ از آن ﺟﮫﺎن ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮوزی ﻣﺎ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت
ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه و ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد در ﻟﻔﺎﻓﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﭽﺎﻧﺪه ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ.
آﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ دﻟﺴﻮزی و ﺗﺄﺳﻒ در ﺑﺎره ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮاھﻨﺪ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ :اﯾﻦ ﭘﺪران ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻏﺮاﯾﺰ و ﺷﮫﻮات ﭼﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽھﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﮫﻮات و ﻏﺮاﯾﺰ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻨﺪﻧﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮫﻮات و ﻏﺮاﯾﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ
ً
ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ؟! ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻧﺼﺎف ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و ﺿﻤﯿﺮ ﭘﺨﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﻨﺼﻒ
اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺮاﯾﺰ و ﺷﮫﻮات و دردھﺎ و ﻓﺪاﮐﺎریھﺎی ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ
آﻧﺎن از ﻧﻌﻤﺖ ﺻﻠﺢ و ﺳﻌﺎدت ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ؟! ﻣﺎ آﻧﺎن را ﻣﻨﺼﻒ ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﻢ و ﺧﯿﺎل
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ھﺮﮔﺎه ﻧﻈﺮﺷﺎن در ﺧﻼل ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺪت ﮐﻢ ﺧﻼﻓﺘﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﯾﺎر ﻏﺎر
و دوﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه رﺳﻮل ﺧﺪا را!
در ﺑﺪن ﺿﻌﯿﻒ و در اﯾﻤﺎن ﻗﻮی ﺑﻮد .و ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی اﯾﻦ اﯾﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ راه
راﺳﺖ ﺳﻮق داد ﺑﻪ راھﯽ ﮐﻪ درﻓﺶ ﺣﻖ را در آن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ و ﮐﻠﻤﻪ ﺣﻖ را در آن
ج َر� َط ّي َبة أَ ۡصلُ َها ثَاب ٞ
َ ٗ َ َّٗ َ َ َ
ت َوفَ ۡر ُ� َها � ٱ َّ
لس َمآءِ  ٢٤تُ ۡؤ ٓ
�
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﻮدَِ �﴿ .مة طيِبة كش ٖ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ

ﭘﺎﯾﺎن :اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺘﻤﯽ ﻣﺪﻧﯿﺖ

ُ ُ َ

ُ َّ

٤١١

ۡ

أ�ل َها � حِي� �ِإِذ ِن َر ّ� ِ َها﴾ ]إﺑﺮاﻫﯿﻢ» [٢٤ :ﮐﻠﻤﻪ ﻃﯿﺒﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖ ﻃﺒﯿﻪ اﺳﺖ ،رﯾﺸﻪاش
در زﻣﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﺷﺎﺧﻪاش در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻣﯿﻮهھﺎﯾﺶ را ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺣﻖ ھﺮ زﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر

ﻣﯽﮔﺬارد« .و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻠﻤﻪ ﺣﻖ ﻣﺠﺎھﺪت ﻣﯽورزﻧﺪ در ﻧﺰد
ً
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎداش ﺻﺪﯾﻘﺎن دارﻧﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ در آن روز ھﻤﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺳﺨﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺼﻒ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﺎ اﻣﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ و ﭘﺲ از ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
اﻧﺴﺎﻧﯽھﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﻔﺖ .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ از ﮐﺴﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ را
ﺣﺠﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ھﺪف ﻏﺎﯾﯽ او اﻧﺼﺎف اﺳﺖ!

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ
 -۱اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن :ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ اﻧﺼﺎری ﻗﺮﻃﺒﯽ.
 -۲ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن :اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی.
 -۳ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺮﺳﻞ واﻟﻤﻠﻮک :اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی.
 -۴ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ :اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ وھﺐ ﺑﻦ واﺿﺢ ،ﮐﺎﺗﺐ ﻋﺒﺎﺳﯽ.
 -۵ﺳﯿﺮت ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ :اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ھﺸﺎم.
 -۶اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﮑﺒﺮی :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﮐﺎﺗﺐ واﻗﺪی.
 -۷ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﺪون.
 -۸اﻟﮑﺎﻣﻞ ﻓﯽ اﻟﺘﺎرﯾﺦ :ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻮاﻟﮑﺮم ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوﻓﯽ
ﺑﻪ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ.
 -۹وﻓﯿﺎت اﻷﻋﯿﺎن :اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن ،ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ
ﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺷﺎﻓﻌﯽ.
 -۱۰ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان :اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻼذری.
 -۱۱ﻓﺘﻮح اﻟﺸﺎم :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ واﻗﺪی.
 -۱۲ﻓﺘﻮح اﻟﺸﺎم :اﺑﻮاﺳﻤﻌﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ازدی ﺑﺼﺮی.
 -۱۳اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﯽ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ :ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﯿﺪ زﯾﻨﯽ
دﺣﻼن.
 -۱۴أﻏﺎﻧﯽ :اﺑﻮاﻟﻔﺮج اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺮﺷﯽ اﻣﻮی.
 -۱۵اﻹﻣﺎﻣﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ :اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ دﯾﻨﻮری.
 -۱۶ﻋﯿﻮن اﻷﺧﺒﺎر :اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ دﯾﻨﻮری.
 -۱۷اﻟﻤﻌﺎرف :اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ دﯾﻨﻮری.
 -۱۸اﻹﻋﻼم ﺑﺄﻋﻼم ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام :ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻣﮑﯽ ﺣﻨﻔﯽ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻧﮫﺮواﻧﯽ.
 -۱۹ﻣﺮوج اﻟﺬھﺐ و ﻣﻌﺎدن اﻟﺠﻮھﺮ :اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﺴﻌﻮدی.
 -۲۰اﻹﺗﻘﺎن ﻓﯽ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﻮﻃﯽ.

٤١٤

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس

 -۲۱ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ :اﺑﻮداود ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﻮداود ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﺷﻌﺚ
ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ.
 -۲۲ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺮآن :اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه زﻧﺠﺎﻧﯽ.
 -۲۳أﺷﮫﺮ ﻣﺸﺎھﯿﺮ اﻹﺳﻼم :ﺳﯿﺪ رﻓﯿﻖ ﻋﻈﻢﺑﮏ.
 -۲۴ﺑﯿﺖ اﻟﺼﺪﯾﻖ :ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﮑﺮی.
 -۲۵ﻓﺠﺮاﻹﺳﻼم :اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦﺑﮏ.
 -۲۶ﺧﻠﻔﺎء ﻣﺤﻤﺪ :اﺳﺘﺎد ﻋﻤﺮ اﺑﻮﻧﺼﺮ.
 -۲۷ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص :اﺳﺘﺎد ﺣﺴﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﺴﻦ.
 -۲۸داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ :ﺳﯿﺪ ﻓﺮﯾﺪ وﺟﺪی.
 -۲۹داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ :ﺳﯿﺪ ﻓﺮﯾﺪ وﺟﺪی.

