
  استقرار و تحكیم خالفت در مدينه
 (*)زاده دكتر ھادى عالم

پیامبر خداصلى هللا علیه وآله پـس از ھجـرت بـه مدينــه توفیــق يافــت تــا بــه يـارى 
را به تسلیم در برابـر ) مشركان، منافقان و يھوديان(مھاجر و انصار دشمنان اسالم 

ً بــر  حكومــت اســالمى مدينــه وادارد و دامنــه ى اقتــدار حكومــت اســالمى را تقريبــا
ھـاى اھــل ردّه و  ھاى آخر زندگى با آشوب ى جزيرة العرب بگسترد، اما در ماه ھمه

حكومت . رو شد و ھم در اين احوال، به ملكوت اعلى پیوست مدّعیان پیامبرى روبه
ِ مدينه به يارى صحابه ى فداكار و به زعامت نخســتین خلیفــه، بـراى  نوپاى اسالمى

ايــن مقالـه در ســه محـور . حراست از اسالم و تحكیم حكومت مدينه به پــا خاســت
عرب( بـه ) تجھیز جیش اسامه، ارتداد قبايل و فتوحات در خارج از مرزھاى جزيرة ال

 .پردازد تبیین اين اقدامات مى

شـھر، مدينـه، سـپاه اسـامه، اھـل ردّه، پیـامبران  دولـتْ : ھاى كلیدى واژه
 .دروغین، فتوحات

يثرب  ند از مـردم  تنى چ قَبه، نھال دولت اسالمى در دل و جـان  َ صار(با بیعت ع ) نخسـتین ان
یه وآلـه بـه مدينـه  ربیـع  14در روز دوشـنبه (غرس شد و با ھجـرت و ورود پیامبرصـلى هللا عل

ّل ھجرى و عقد برادرى میان مھاجر و انصار و ) االول سال چھاردھم بعثت، برابر با آغاز سال او
ّت يافـت و  آن قو نه  يان مدي مدينـه بـا »  شـھر دولـتْ «گاه، انعقاد پیمان میان مسـلمانان و يھود

فت شكل گر برخـى از محققـان، . زعامت سیاسى و رھبرىِ دينى پیامبرصلى هللا علیه وآلـه 
ّد حمیداللَّه، پیمان نامه نخسـتین قـانون «را ) میـان مسـلمانان و يھوديـان(ى مدينه  چون محم

ْ شھر«اين » اساسى ّ عمده 1.اند شمرده» دولت ى اين پیمان، كه ابن اسحاق آن را نقـل  مواد
ّت و دولت در مدينه دارد كرده، آشكارا حكايت از شكل  :گیرى يك ام

ّت در مدينه زندگى خواھند كرد. 1  .مسلمانان و يھوديان چون يك ام
 .مسلمانان و يھوديان در انجام مراسم دينى خود آزاد خواھند بود. 2
3 . ّ بر ضـد ھرگاه جنگى پیش آيد، ھر يك از دو گروه، ديگرى را، بدان شرط كه متجاوز نباشد، 

 .دشمن يارى خواھد داد
 .ھرگاه دشمن به مدينه حمله كند، ھر دو با ھم به دفاع از آن برخواھند خاست. 4
 .عقد پیمان صلح با دشمن، با نظر و رأى ھر دو خواھد بود. 5
صلى هللا علیـه . 6 در مواقع بروز اختالف و نزاع، آخرين داور براى رفع خصومت، شـخص پیامبر

 .وآله خواھد بود
 2.امضا كنندگان اين پیمان پیوسته با يكديگر به خیرخواھى و نیكى رفتار خواھند كرد. 7

 
كه ايـن  ھا و پـیروزى رفت، پیمان چه انتظار مى چنان لتْ «ھـايى  ھـاى  در ھمـان مـاه» شـھر دو

ھبر آن، كـه منــادى  نخست به دست آورد، به دامنه ى اقتـدار سیاسـى و بـه شـمار پـیروان ر
مشركان مكه، منافقان : ى آن يگانه پرستى، آزادى و عدالت بود، افزود؛ اما دشمنان سه گانه

ّ ايستادند مدينه و يھوديانِ افزون اين معارضات و مبارزات . خواه، در برابر اين حكومت نوپا به جد
بر پايــه  يا در پرده) سرايا و غزوات(ھاى نبرد  كه رودررو در میدان ى  ى توطئه و نفـاق رخ نمـود، 

و  3ى ابن اسحاق، از سال دوم آغاز شـد روايت واقدى و طبرى، از سال اول ھجرى و به گفته
قان بـراى قتـل پیامبرصـلى هللا علیـه وآلـه در  توطئـه(تا پايان سال دھم ھجرى  ى ناكـام مناف

ْشى عقبه ْشى  ى اَر ر فادارش، . ادامه يافت 4)يا ھَ پیامبرصلى هللا علیه وآله و ياران مخلص و و
سال و مـاه ھم شكسـتند و آن حضـرت آخـرين  ھـاى  مثلّث مشركان، منافقان و يھوديان را در

ـدھا از سراسـر جزيـرة العـرب و فرسـتادن عـامالن زكـوة و  َفْ پذيرفتن و ً به  زندگى خود را تقريبا
معلمان دين به اطراف و قبايل سپرى كرد؛ اما پس از بازگشت از حجةالوداع و در حالى كـه از 
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ّیــان  آيند و نگران كننده خستگى سفر به بستر بیمارى افتاده بود، اخبار ناخوش َد (ى متنب ـو ْ اَس
َمامه لَمه در ي ْ ی َ س ُ د و م ْ َج ْحه در ن ْسى در يمن، طُلَی ن َ ً مقـارن  به مدينه مى) ع با رسید و ايـن تقري

یان، در  نبرد بـا روم ھدف  ْش اُسامة بـن زيـد، بـا  ی َ بود با صدور فرمان آن حضرت براى تجھیز ج
ْنى(ى شام  موضع شھادت پدر اسامه، زيد بن حارثه، در مؤته ْنى اُب ب ُ ْت ، ي َّي ِل الز  5).، آب

در اين احوال، رسول خداصلى هللا علیه وآله به ملكوت اعلى پیوست و با انتشـار خـبر رحلـت 
ھايى متفاوت در نقـاط بسـیارى از جزيـرة  ھا و ھدف ھاى گوناگونى با انگیزه آن حضرت واكنش

ّ در معــرض فروپاشــى نھــاد معضــل . العــرب رخ نمــود كــه بــار ديگــر دولــت اســالمى را بــه جــد
علیـه  جانشینى و تبعات خطرآفرين آن براى كیان اسالم را گذشت و ايثار على بن ابى طالـب

كرد، و گرنـه در پـى غوغـاى سـقیفه،  چاره  السالم، پیرو راستین پیامبرصلى هللا علیه وآلـه، 
ــره ــا بھ ــه ب ــردم مدين ــروه بیعــت ســتاندن از م ــیرى از گ ــلم(ھــاى فشــار  گ ْ ــنى اَس ــه ب  6،)قبیل

يدات  7 انگیزى ابوسفیان در برانگیختن بنى عبدمناف در مقابله با كارگزاران بیعـت آشوب و تھد
ّه و مدعیان پیامبرى از خارج مدينه، معلوم نبود از اسالم و دولت اسالمى چه بر  ّى اھل رد جد

ھاى صـحابه در حراسـت از دولـت نوپـاى پیامبرصـلى  ماند؛ اما عزم راسخ و فداكارى جاى مى
ھا و تھديدات پیروز گـردد و  ى اين آشوب هللا علیه وآله به نخستین خلیفه امكان داد تا بر ھمه

جويى قبايل و جھت دادن بدان، مرزھاى حكومت نوپـا را   گیرى از روح جنگ افزون بر آن، با بھره
ى گسـترش آن را  ھاى آيین راستین اسالم شكل گرفته بود، استوار سـازد و زمینـه كه بر پايه

 .در جھان فراھم آورد
ى خالفت  ى دو ساله اقدامات مسلمانان براى استقرار و تحكیم حكومت اسالمى، كه در دوره

يل و فتوحـات (ابوبكر و به زعامت او تحقق يافت، زير سه عنوان  اعزام سپاه اسامه، ارتداد قبا
 .به اجمال تبیین شده است) در خارج از جزيرة العرب

  اعزام سپاه اسامه

بود خلیفـه، . نخستین اقدام رسمى و حكومتى ابوبكر پس از ضبط فدك، تجھیز لشكر اسامه 
ھـاى  ارتداد برخى از قبايل، ظھور پیامبران دروغین، سركشـى(به رغم آشفتگى جزيرة العرب 

كـه  -و خالف نظر دو مشاور خود، عمر و ابوعبیده ) ھاى احتمالى ديگر يھود و نصارى و آشوب
مى براى اجـراى اوامـر  -ديدنـد  اعزام لشكر اسامه را در اين موقع باريك دور از احتیاط   ً ظـاھرا

 :دانست و در پاسخ به مخالفان گفت پیامبر اين كار را ضرورى مى
مرا برباينــد، گـروه  به خدايى كه جان ابوبكر به فرمان اوست، اگـر بیـم آن باشـد كـه درنـدگان 

 8....كنم اسامه را چنان كه پیامبر فرموده است، روانه مى
ْف  ر ُ ِ خويش به اردوگاه ج نه(از اين رو، ابوبكر به تن لى شـمال مدي جـا  رفـت و از آن) در سه می

رفت و عبدالرحمن بن عوف  لشكر را روانه ساخت و خود در حالى كه پیاده به دنبال سپاه مى
برد، اسامه را كه سوار بر مركب بود، بدرقه كرد و چون آيین بدرقه به سر آمد،  مركب او را مى

جازه خواسـت كـه عمــر  سپس از اسـامه ا سپاھیان را به رعايت امورى چند سفارش كـرد و 
ى جوان،  ى ابوبكر از اسامه كسب اجازه 9.يارى او در مدينه بماند و اسامه پذيرفت براى دست

ى صـحابه و از  از آن رو بود كه پیامبرصلى هللا علیه وآله در آخرين روزھاى زندگانى خـود ھمـه
سوى شـام برونـد؛ در  به  سپاه اسـامه  آن میان ابوبكر و عمر را فرمان داده بود كه ھمراه بـا 
واقع آنان زيردستان اسامه بودند و خروج از فرمان وى تخلّـف از فرمـان صـريح پیامبرصـلى هللا 

 .آمد علیه وآله به شمار مى
 :به روايت واقدى، ابوبكر از صدور فرمانى خاص براى اسامه خوددارى كرد و فقط به او گفت

دھـم  براى اجراى فرمان پیامبر خداصلى هللا علیه وآله حركت كن، من نه تو را بدان فرمان مى
 10.دارم، من فقط مجرى فرمان رسول خدايم و نه از آن باز مى

ْنى سرزمین بنـى ) الزيـت امـروز خـان(=    آن گاه اسامه شتابان آھنگ اُب كـرد و پـس از گـذر از 
نه و بنى قُضاعه، كه ھم چنان مسلمان بودند، غافل ْ ی َ ھ ُ ـتْ «گیرانه با شعار  ج ُ أمِ بـر » يا منصـور

ايـن لشكركشـى در . روز، پیروزمندانه به مدينه بازگشت 70يا  40، 35دشمن تاخت و پس از 
.اى به سود مسلمانان و حكومت اسالمى در پى داشـت آن روزھاى پرآشوب بازتاب گسترده
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  ارتداد قبايل

ھنوز خبر رحلت پیامبرصلى هللا علیه وآله به سراسر جزيرة العرب نرسیده بود كه در بسیارى 
ھـا  كه انگیزه و ھدف اين واكنـش با آن. ھاى مختلف رخ نمود ھايى به شكل از نقاط آن، واكنش

ّه فتنه«متفاوت بود، غالب منابع اھل سنت ھمه را  امـا  12اند، خوانده) شورش مرتدان(» ى رد
نان  برخى از ھمین منابع حكايت از اين دارند كه بسیارى از كسانى كه ابوبكر با نام ارتداد با آ

ته.  خواندند؛ يعنى به توحید و نبوت اعتقاد داشتند جنگید، نماز مى ثیر، به گف بن ك جـز  13ى ا
ّت  ى اھل حديث آورده ابن ماجه، ھمه اند كه عمر به ابوبكر اعتراض كرد كه چگونه خـالف سـن

له شـھادت داده ّدصــلى هللا علیـه وآ سالت محم انـد،  پیامبر با مردمى كه بـر يگـانگى خـدا و ر
 :جنگى؟ ابوبكر پاسخ داد مى
 .به خدا سوگند با كسى كه میان نماز و زكات تفاوت نھد، خواھم جنگید... 

 :طبرى نیز آورده است
 

آمدند كه به نماز اقرار داشتند، ولى از دادن زكـات خـوددارى  ھايى از اعراب به مدينه مى گروه
 14.كردند مى

و در میان اينان كسانى بودند كه با اعتراض به خالفت ابوبكر، از پرداخت زكـات بـه وى امتنـاع 
 15.داشتند

گیزه سنت نـیز ان ھل  شوب برخى ديگر از پژوھشگران ا ھـا را يكسـان  ھا و مخالفـت ى ايـن آ
شته، يـا از آن روى  ندانسته و میان گروه ھايى كه نسبت به اساس دين اسالم دچار ترديـد گ

سأله ستبدانه ى جانشـینى، سـلطه برتافته بودند و كسانى كه نگران م اى، بـه  ى قبیلــه ى م
ند و گفته 16 اند، تفاوت نھاده ى خويش بوده بیراھه افتادن اسالم و در نھايت، بیمناك از آينده : ا

بنى ھاشـم و (ى رقابت و درگیرى انصار با مھاجران، بنى عبدمناف  قبايل عرب كه با مشاھده
عدى، بـنى فھـر(با ديگر قبايل قريش ) بنى امیه بنى  و اوس بـا خـزرج، از آينــده ) بنى تمیم، 

باد رفتـه بـود، سـر بـه شـورش برداشـتند و  فت يكسـره بـر  ناامید شده و آرزوھاشـان در خال
به اين گمـان كـه  -ى ابوبكر ايستادند و از پرداخت زكات به وى  بسیارى از آنان در برابر سلطه

مى -ھمان باج است  ند؛ زيـرا برخـى از آنـان گمـان  قريش پـس از  سـر بـاز زد بردنـد كـه كـار 
داشتند قريش، به نام دين، آنان را زيـر  گیرد و نیز خوش نمى درگذشت رھبرشان سامان نمى

یان  بدين. نفوذ خويش درآورد و آزادى را از آنان بگیرد قريش در م مت  سان، سركشـى از حكو
جا كه مركز اسالم آماج نابودى گشت و قلمرو آن به مدينــه، مكـه،  قبايل گسترش يافت، تا آن

 17.طائف و بنى عبدالقیس محدود شد
ّه«نظر در روايات،  محققان با امعان يى  ھا و اھدافشان بـه گـروه را بر اساس انگیزه» اھل رد ھا

 :اند چند تقسیم كرده
شگفت. 1 به و  سیار غـیر مترق انگـیز بـود و بـا رحلــت آن  كسانى كه رحلت پیامبر براى آنان ب

 خوش تزلزل گشت؛ حضرت ايمان و اسالم آنان دست
ضرت  پیمان بوده بردند با شخص پیامبر ھم كسانى كه گمان مى. 2 اند و اكنون بـا رحلــت آن ح

 اين پیمان به سر آمده است؛
مه كسانى كه مى. 3 ى  پنداشتند قدرت و شوكت اسالم به پايان آمده و ديگر ضرورتى بـه ادا

 وابستگى بدان در میان نیست؛
رو، بـا حفـظ ايمـان و اسـالم  ديدنـد و از ايـن كسانى كه اطاعت از ابوبكر را بر خود گران مى. 4

 كردند؛ خويش و انجام دادن ديگر واجبات دينى، از پرداخت زكات به وى خوددارى مى
ّبات و وابستگى. 5 یاوى  داشـت اى و چشـم ھاى قبیله كسانى كه بر اثر تعص ھـاى مــادى و دن

صلى هللا علیه وآله شده بودند و اكنون بـا سـر برداشـتن پیامبرانـى  منقاد قدرت پیامبر اسالم
خود، تـرجیح مـى ى خويش يا طوايـف ھمبسـته دروغین از طايفه دادنـد بـه جـاى پـیروى از  ى 

 18.پیامبر قرشى به پیامبرى از خويش بپیوندند
 قدم، اند كه در اين ايام، مردم جزيرة العرب، جز مسلمانان ثابت نظران برآن برخى از صاحب
 :سه گروه بودند

 گروھى كه به كلى از اسالم برگشته بودند؛. 1
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 كردند، ولى نماز را قبول داشتند؛ گروھى كه فقط از دادن زكات امتناع مى. 2
 .اكثريت كه در انتظار بودند. 3

 
كسـانى نـیز برخـى از ايـن  19.انـد راويان تاريخ اسالم گروه اول و دوم را يكسان مرتـد خوانـده

چنین كشته شدن مالك بن نويره به دست خالد بن ولید و تأيید ابوبكر از خالد را  ھا و ھم جنگ
نظر برخى از بزرگان صحابه و اھل سنت  20.اند مغاير با كتاب و سنت و از مطاعن وى شمرده

چون ابو قتاده انصارى، عبداللَّه بن عمر و حتى عمر در مورد قتل مالك منطبق با نظـر علمـاى 
 21.شیعه است

ّه فتنـه«به ھر حال، اخبـار مربـوط بـه آنچـه  كان انـد، در نـام نامیـده» ى رد ھـا و  ھـاى افــراد و م
شفتگى حكايـت از آن دارد  تاريخ ھا، به ويژه تقدم و تأخر رويدادھا بسیار آشفته است و ايـن آ

ست؛  كه اين اخبار در زمان ھاى بسیار بعدتر تدوين گشته و احتماالً در آنھا دست برده شده ا
توان خطوط كلى و نتايج آثار اين رويدادھا را از ھمین روايات گوناگون به دست  با اين حال، مى

 .آورد
ھا،  بنابر برخى از روايات طبرى، جز دو قبیله ى قريش و ثقیف، ديگر قبايل عرب جز اندكى از آن

مى 22از دين بگشتند؛ شد رسـد كـه دامنـه اما به نظر  بوده با سعت ن از . ى ارتـداد بـه ايـن و
تر قبايل پیرامون مدينه يا نزديك بدان، غالب قبايل میـان مكـه  آيد كه بیش بررسى روايات برمى

سیارى از فـروع قبـايلى كـه در ايـن سـه  نیز ب و مدينه و بسیارى از قبايل يمن، نجد، تھامه و 
مكه و طائف نیز .  ناحیه مرتد شده بودند، ھم چنان مؤمن و وفادار به اسالم باقى مانده بودند

ند و حتــى  سالم بـاقى ماند كه در سراشیبى ارتداد افتاده بودند، به ھمت سران خويش بر ا
نه و ازد را كـه در  والیان مكه و مدينه توانستند برخى از آشوب دلِج، خزاعـه، كنا ُ ھاى اعراب م

چنیـن . گیرى بود، در چند روز فرو نشـانند ى ساحلى حجاز در حال شكل اين دو ناحیه و ناحیه
 23.ھا را خاموش سازد بود كه ابوبكر توانست آتش اين آشوب

ّه  ْسى  -نخستین نبرد با اھل رد ن َ َد ع و ْ خر  -پس از نبرد با اَس  11در جمادى االول يا جمادى اآل
ِ مدينه(قمرى در ذوالقصه  ابوبكـر در حـالى كـه منتظـر بازگشـت لشـكر . در گرفـت) يك منزلى

ــر  ــا ارســال نامــه و پیــك، عمــال حكومــت را بــه ايســتادگى و مقاومــت در براب ــود و ب اســامه ب
غطفـان، بـر  كرد، خبر يافت كه خارجة بن حصن فـزارى، بـه يـارى بـنى شورشیان تشجیع مى

ى  بیــم حملــه. عامــل صــدقه تاختــه و امــوال را از او گرفتــه و بــه بــنى فــزاره پــس داده اســت
وگـو بـا  ى دشمنان به مدينه نیز در میان بود؛ زيرا فرستادگان مرتدان كه براى گفت گیرانه غافل

خلیفه به مدينه آمده بودند، خبر ناتوانى مسلمانان را به گوش قبايل خويش رسانده و آنان را 
ين مه در  به فكر تاخت و تاز به مدينه انداخته بودند؛ از ا تا مسـلمانان ھ مان داد  رو، ابوبكـر فر

َّه بـن مسـعود را نـیز بـر  مسجد حاضر و آماده باشند؛ على علیه السالم، زبیر، طلحه و عبدالل
ند گذرگاه به مدينــه جلوگـیرى كن تا از نفـوذ دشـمن  ھنـوز سـه روز از . ھـاى مدينـه گماشـت 

ابوبكـر بـه . بازگشت نمايندگان قبايل از مدينه نگذشته بود كه مرتدان شبانه به مدينه تاختنـد
ھا فرمان داد كه بر جاى خـويش باشـند و خـود بـا مقیمـان مسـجد كـه ھمـه  نگھبانان گذرگاه

ســى دور كــرد ُ جويــانِ  ھــر چنــد جنــگ. شترســوار بودنــد، بــر دشــمنان تاخــت و آنــان را تــا ذوح
شمن را راندنـد و بیشـتر شـتران  مقدمه سلمانان د ى لشكر او شكست خوردند، سرانجام م

ھى در . آنان را گرفتند و آنان را تـا ذوالقصـه تعقیــب كردنـد آنگـاه خلیفـه، پـس از گمـاردن گرو
ّت . جا، خود به مدينه بازگشت آن ّه بـود كـه قــو ھاى رد اين نخستین پیروزى مسلمانان در نبرد

 24.قلب مسلمانان و زبونى مشركان را در پى داشت
تن از عـامالن صـدقه  پس از بازگشت لشكر اسامه از سفر مؤته و رسیدن پى بـه (درپى سه 

وان، در آغاز شب؛ زبرقان، در نمیــه: ترتیب ْ خلیفـه نـبرد بـا ) ى شـب؛ عـدى، در آخـر شـب صَف
ّ دنبال كرد وى اسامه را به جاى خويش بر مدينـه گماشـت و  25.دشمنان و مخالفان را به جد

گذرگاه صه رانـد و پـس از   خود با كسـانى كـه در  به سـوى ذوحسـى و ذوالق ھـا نھـاده بـود، 
شت و  نه بازگ شكست شورشیان ربذه و ھزيمت عبس و بنى بكر و بنى ذبیان، پیروز به مدي
بذه را، نخسـت چراگـاه عمومــى و  سرزمین ابرق را كه از آنِ بنى ثعلبه بـود و نـیز سـرزمین ر

 26.سپس چراگاه چھارپايان متعلق به بیت المال كرد
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يازده گـروه ترتیـب داد و يـازده درفــش بـه نـام يـازده  پس از اين پیروزى ھا، خلیفه در ذوالقصه 
 :فرمانده بست و آنان را بدين شرح گسیل داشت

پس از فـراغ از آن بـراى جنـگ بـا . 1 خالد بن ولید را براى جنگ با طلیحة بن خويلد به نجـد و 
 مالك بن نويرة به بطاح؛

یلمة به يمامه؛. 2 َ س ُ  عِكرمة بن ابى جھل را براى جنگ با م
 مھاجر بن ابى امیه را براى جنگ با اسود عنسى به يمن و پس از آن به سوى كنده؛. 3
ْن از مشارف شام؛. 4 َی ت قَ ْ م َ  خالد بن سعید بن عاص را به ح
 ھاى قضاعه، وديعه و حارث؛ عمرو بن عاص را براى جنگ با گروه. 5
با؛. 6 َ صَن را به سرزمین د ْ  حذيفة بن مِح
ره؛. 7 ْ ھ َ  عرفجة بن ھرثمه را به م
مه بـه كـار مرتـدان . 8 رمه فرستاد تا پس از فراغ از كار يما كْ نه را به دنبال عِ َ َس َحبیل بن ح ر ُ ش

 قضاعه بپردازد؛
 طريفة بن حاجز را به سوى بن سلیم و كسانى از ھوازن كه با آنان بودند؛. 9

ّن را به تھامه. 10 قر ُ  ى يمن؛ سويد بن م
 27.عالء بن حضرمى را به بحرين. 11
 

به  از اين میان با اعتراض و اصرار عمر، فرمان بن سـعید گرفتنــد و  دھى سپاه شام را از خالد 
علیه السـالم برخاسـته  سفیان دادند؛ زيرا خالد در جريان بیعت به حمايت از على يزيد بن ابى

 28.با ابوبكر بیعت نكرده بود) تا بیعت بنى ھاشم(و تا دو يا سه ماه بعد 
ابوبكر به آنان فرمان داد كه قبايل مسلمان مسیر خود را تجھیز كنند و با خويش ھمراه سازند 
شكرھا  شدن ل و منشورى نیز خطاب به قبايل و طوايف مرتد عرب نوشت و پیش از رھسـپار 

يش . ھا را به سراسر جزيرة العرب فرستاد آن نامه در اين منشور، پس از بسمله، ذكر نام خو
ته و بـا »خلیفة رسول اللَّه«با عنوان  ، ستايش خدا و ذكر شھادتین، به ستايش اسالم پرداخ

ین كـرده و بـا معرفـى فرمانـدهِ اعـزام  استشھاد به آيات قرآنى، مسأله ى رحلـت پیـامبر را تبی
سالم  شده بدان ناحیه، موضوع مأموريت و كیفر مرتدان را بیان كرده و آنان را به توبه، اعالن ا

به  افزون بر اين منشـور، نامـه 29.ى اذان و پرداخت زكات فرمان داده بود به وسیله ھـايى نـیز 
ى  ھــاى الزم دربــاره ھــا و ســفارش نــام ھــر يــك از ســران لشــكرھا نوشــت كــه در آنھــا فرمــان

ھاى اسالمى در رفتار با سپاھیان و استوارى در اجراى  چگونگى راندن سپاه و مراعات سنت
 30.مأموريت آمده بود

نرم و ماليمـش  -ابوبكر، چنان كه به سران لشكرھا فرمان داده بود، خود نیز  ظاھر   -به رغم 
بنا به رواياتى، برخورد وى با فُجائه . در سركوب سركشان و كیفر دادن بدانھا سخت جدى بود

لَمى  ُ روشنگر اين سخن است اياس پیش ابوبكر آمده و از او سـالح و ) اياس بن عبد يالیل(س
ّه بجنگد؛ اما با اين ساز و برگ دست به تاراج مسلمانان زد . ساز و برگ گرفته بود تا با اھل رد

ــه  ابوبكــر پــس از شكســت و دســت ــزرگ در مصــالى مدين ــا آتشــى ب گــیرى وى فرمــان داد ت
 31.برافروختند و او را در جامه پیچیده، در آتش انداختند

ــارى  ــا ي ــدين ســان، ابوبكــر ســركوب مخالفــان حكومــت و دشــمنان اســالم را آغــاز كــرد و ب ب
ً در دو مـاه  ھاى مناطق نزديك مسلمانان توانست سركشى تر را در مدتى بسیار كوتاه، تقريبـا

مادى اآلخـر (و نیم  ین سـال 11از جمادى االول يا ج حى  و آشـوب) ق تـا اواخـر ھم ھـاى نوا
را  -اسود عنسى، طلیحة بن خويلد، سجاح و مسیلمه  -ى پیامبران دروغین  دوردست و فتنه

ى سال بعد فرو نشاند و فقط در مدت يك سال جزيرة العرب را، چـون زمـان پیـامبر،  نیز تا نیمه
 32.يكسره زير لواى اسالم درآورد

  فتوحات در خارج از جزيرة العرب

ى فتح اين  زمینه. ھاى داخلى، آھنگ تصرف عراق و شام كرد ابوبكر پس از فرونشاندن آشوب
سوى، پیامبرصـلى هللا : ھا پیش فراھم شده بـود ھا از جھات گوناگون از سال سرزمین از يـك 

ى گشوده  مژده) م627مارس / ق  5شوال (علیه وآله در ھنگام حفر خندق در پیرامون مدينه 
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ِ بخشـى از ايـن  33ھاى يمن، شام و ايـران را داده بـود شدن كاخ و مسـلمانان آشـكارا تحقـق
ند؛ از سـوى ديگـر، وقعـه) فتح يمن(وعده  يده بود خويش د شم  ى ذوقـار  را تا آن تاريخ بـه چ

ئل  كه در آن بنى شیبان از قبیلـه) جايى در جنوب كوفه، نزديك فرات( كر بـن وا عراب (ى ب از ا
ند، ھـم) مقـارن بعثـت(يك گروه از سپاھیان منظـم خسـروپرويز را ) ربیعه سته بود نان  شك چ

اند كه پیامبرصلى هللا علیه وآله  آمد و گفته بخشى از حماسه و افتخارات اعراب به شمار مى
اند كه اين پیروزىِ به  و نوشته 34نیز در ھمان ايام از شنیدن خبر آن پیروزى شادمان شده بود

ظاھر ناچیز، حس غرور عرب را در برابر ايرانیان چنان بیدار كرد و آنان را چنان برانگیخت كه بـه 
.پوش ساسانى پیروز شوند زودى توانستند از مرزھاى امپراتورى ايران بگذرند و بر سواران زره

دھى پیامبرصلى هللا علیه وآله تا تبوك در خاك روم  روى مسلمانان به فرمان چنین پیش ھم 35
ـــد در مرزھـــاى شـــام و بازگشـــت ) م630/ ق  9تابســـتان ( ـــن زي و نفـــوذ لشـــكر اســـامة ب

مى) م632/ ق  11(ى آنان  پیروزمندانه سان  سلمانان آ با رومیـان را در چشـم م مود و  نبرد  ن
كه در نـبرد  به لشكركشـى در خـاك روم،  احتماالً خلیفه و مسلمانان عنايت خـاص پیـامبر را 

گـر شـده بـود،  مؤته و تبوك و به ويژه در عالقه و اصرار آن حضرت به اعزام سپاه اسـامه جلـوه
ّق  دلیلى بر خواست باطنى پیامبرصلى هللا علیه وآله نسبت به اين فتوح مى پنداشتند و تحق

 36.كردند بخشیدن به اين خواست را نوعى فريضه تلقى مى
، در تبیین اين فتوحات مى ّ ھـا  شروع اين جنـگ: گويند برخى از پژوھشگران، چون فیلیپ حتى

یان قبايـل عــرب  تر بدان جھت بود تا روح جنگ بیش ِ موجـود در م سبب  -جويى كـه اكنـون بـه 
منفذى براى بروز بیابد؛ و در بیشتر موارد، ھدف از آن  -مسلمانى از برادركشى ممنوع بودند 

علل و عوامل اقتصادى فتوح : افزايد و مى 37 يابى به غنیمت بود، نه تحصیل پايگاه ثابت دست
عرب  و جز آنان استنباط كرده  39و بكر 38 كه محققانى چون كیتانى براى مورخـان قـديمِ  انـد، 

كرده بالذرى كه از ھمه. كامالً ناشناخته نبوده است ّخانى كه اخبار فتوح را تـدوين  انـد،  ى مور
طايف و : گويد تر است، مى زيرك كه و  ابوبكر ضمن فراھم آوردن سپاه براى شام، بـه مـردم م

ند و شـوق جھــاد در راه  به جھـاد فراخوا يمن و ھمه اعراب نجد و حجاز نامه نوشت و آنان را 
 :نويسد ھمو مى 40.خدا را ھمراه با رغبت كسب غنايم از رومیان، در آنان برانگیخت

ّخزاد، سپھساالر ايران در نبرد قادسیه، به مغـیرة بـن شـعبه  بن  فرسـتاده(رستم فر سعد  ى 
دانم كه تنھا تنگى معاش و دشوارى رنج، شما را بدين كار برانگیخته  مى«: ، گفته بود)وقّاص

 41»...است؛ چیزھايى به شما خواھیم داد تا بدان خوب سیر شويد و
ّام استشھاد مى ّى سپس به شعرى از ابوتم  :كند كه گفته است فیلیپ حت

تو را بـه مھـاجرت  از اين مھاجرت كه كردى تنھا بھشت نمى نیز  ما  خواستى، بلكه نـان و خر
 42.خواند

درپـى شــاھان در  ھــاى داخلــى و تبـدالت پـى در ايــن ايـام دولــت ساســانى بــر اثــر آشــفتگى
كر و  تیسفون دست يل ب خوش ناتوانى گشته و رو به انقراض نھــاده بـود، دو تـن از سـران قبا

يد بن قطبه عجلى(شیبان  َ و ُ ّى بن حارثه شیبانى و س ھـاى فـرات مسـكن  ، كـه در كنــاره)مثن
ى ذوقـار، بـه  ھاى مقـارن واقعـه تـر از سـال جستند و گستاخ داشتند، از ھر فرصتى سود مى

نان را از  تاختند و به تاراج مـى ھاى قلمرو ايران مى آبادى يرا دولـت لخمیــان كـه اي ند؛ ز پرداخت
فع  ھاى پیش از میان رفته بود و قبیله داشت، سال دستبرد به ايران بازمى ى بنى حنیفه، مدا

جھل، شرحبیل بن حسنه و خالد بـن  ى ايران، نیز اكنون درگیر نبرد با عكرمة بن ابى و وابسته
ّه بود ولید، سرداران ابوبكر در جنگ  .ھاى رد

ّه اسالم آورد و به امید اخذ حكم امارت به مدينه آمـد و از  مثنى بن حارثه در اواخر نبردھاى رد
تا بـه  خلیفه خواست كه وى را بر كسانى از بنى شیبان كه مسلمان شده انـد، امـارت دھـد 

بنا بر روايتى از بالذرى، ابوبكر نخست وى را بر اين امر گماشت، ولى . يارى آنان بر ايران بتازد
عراق  بعد به خالد بن ولید كه از نبرد با مسیلمه در يمامه فارغ گشته بود، فرمان داد كـه بـه 

سـويد بـن قطبـه  43.بردار او باشـد رود و به مثنى نیز نامه نوشت كه به خالد بپیوندد و فرمان
لى( يا ذھ سى  تاده سدو ھـم كـه آرزوھـايى ھماننـد مثــنى در سـر داشـت، ) يا قطبة بن ق

 44.سرانجام به خالد پیوست
مدن وى  در روايات مربوط به جنگ ھاى خالد در عراق، خاصه ترتیب و توالى آنھا، حتى تـاريخ آ

اند كه خالد به يارى مثنى و ديگر سران بكر،  نوشته 45.شود به عراق اختالف بسیار ديده مى
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جراى  عدى بن حاتم از قبیله سه دسـته عـازم ا صم بـن عمـرو از بـنى تمیـم در  ى طى و عا
در نـبرد (ھرمزد : ھا با پیروزى سريع بر سرداران ساسانى، چون در اين جنگ. مأموريت شدند
شجان يـا انوشـجان، ھـزار سـوار، بھمـن جادويـه و جابـان، و )ذات السالسل قارن، نو ، قباد، 

مذار، : كشتار و اسارت بسیارى از ايرانیان و اعراب وابسته بدانان، بـر نقـاطى چـون كاظمـه، 
ّا مسـلّط گشـتند و آن گـاه آھنـگ حـیره كردنـد َّس و اَمِغیشی ّى، ولَجه، اُلَی مقاومـت آزادبـه، . ثن

با شكسـتن سـپاه و كشـتن  مرزبان حیره، وصول به اين شھر را مشكل ساخت، ولـى خالـد 
شمن  بر د ِ ايسـتادگى در برا كه سـر شھر را،  پسر وى توانست به دروازه نزديك شود و ايـن 

سـان  ى بسیار تسلیم شد و بـدين سرانجام اين شھر با دادن كشته. داشت، در محاصره آورد
ّس، ناحیه 633مه  / 12در صفر  ى حـیره بـه تصـرف خالـد  با پیروزى نبردھاى مذار و ولجه و الی

درھـم ) 000/90يا  000/80يا بنا بر روايات ديگر  (000/100درآمد و مردم شھر با قبول پرداخت 
بر جـاى مانـدن كنشـت شرط  ستند و نـیز پذيرفتنـد كـه بـه  ھـا و   در سال با وى پیمان صلح ب

سى كننـد ھايشـان، مسـلمانان را در جنـگ بـا ايـران راه كاخ ین ايرانیـان جاسو . نمـايى و در ب
مان صـلح در سـرزمینى بـیرون از مرزھـاى جزيـرة  بدين قد نخسـتین پی سان مسـلمانان بـا ع

 46.العرب، نخستین جزيه را از عراق به مدينه فرستادند
كر پـس از بازگشـت از حـج سـال  ھیز نـیرو بـراى  47قمـرى، 12به روايت ابن اسحاق، ابوب تج

به روايت يعقوبى، ابوبكر براى حمله به سرزمین شام، بـا . گسیل داشتن به شام را آغاز كرد
كرد» فعلت ظفرت«علیه السالم مشورت كرد و آن حضرت اين اقدام را به بیانِ  على  48.تأيیـد 

ى اعراب نجد و حجاز نامـه نوشـت  ى بالذرى، ابوبكر به مردم مكه، طائف، يمن و ھمه به گفته
به . و آنان را به جھاد و كسب غنايم در سرزمین روم ترغیب كرد در پى اعالم جھاد، داوطلبان 

نیت جھاد در راه خدا، يا به طمع كسب غنیمت، از ھـر سـو روى بـه مدينـه نھادنـد و در طــول 
در ايــن مــدت . سـپاھیان در دو اردوگـاه، در جـرف اقامـت گزيدنـد 634مــارس  / 13مـاه محـرم 

اح با آنان نماز مى ّ  49.گزارد ابوعبیده جر
/ قمـرى  13بنا بر روايت بالذرى، در اول صفر . در باب فرماندھان سپاھیان شام اختالف است

به  634آوريل  6 میالدى ابوبكر سه درفش به ترتیب براى خالد بن سعد بـن عــاص، شـرحبیل 
مارت  یده را بـه ا كر بـر آن بـود كـه ابوعب حسنه و عمرو بن عاص بسـت، گفتـه شـده كـه ابوب

ما  بگمارد، ولى وى پوزش خواست و نپذيرفت؛ نیز گفته اند او به امارت سپاه گماشـته شـد، ا
بالذرى اين روايت را استوار ندانسـته و نوشـته اسـت كـه امـارت ابوعبیـده بـر سراسـر شـام 

در برابر اين روايت، روايات ديگرى ذكر شده كه ابوبكـر،  50.ى خالفت عمر است مربوط به دوره
يد بـن ابـى سطین و يز اح و  عمرو بن عاص را از طريق ايله به سوى فل ّ سـفیان، ابوعبیـده جــر

ست كـه . شرحبیل بن حسنه را از طريق تبوك به شام گسیل كرد ھـم در ايـن روايـت آمـده ا
نخستین درفشى كه ابوبكر به قصد شام بست، درفش خالد بن سعید بن عاص بود، ولى به 

سفیان را بر جـاى وى  دھى بركنار كرد و يزيد بن ابى تحريك عمر، او را پیش از حركت از فرمان
يتى از ابـو  51.بدين سان، يزيد نخستین امیرى بود كـه آھنـگ شـام كـرد. گماشت بر روا نا  ب

شما ابوعبیـده وگرنـه : مخنف، ابوبكر به فرماندھان گفت ھرگاه براى نبرد گرد آمديد، فرمانده 
سیل شـده بـود و . يزيد بن ابى سفیان است عمرو بن عاص نیز فقط براى يـارى سـپاھیان گ

.روايات ديگرى نیز در اين باب در دست است 52.تنھا بر نیروھاى زير فرمان خود امارت داشت
53 

به : اند در باب نخستین نبرد مسلمانان و رومیان نیز روايات مختلف ْ ر َ به يا ع َ ر َ جـايى در (برخى ع
اند؛ اما سـومین  را نخستین دانسته) يكى از قراى غزه(و برخى ديگر دائن يا دائنه ) فلسطین

پیروزى 54.اند پیروزى را در دابیه نوشته خود را بـه  در پـى ايـن  مپراتور بـیزانس،  قل، ا ھـا، ھر
ساند و بـى به (درنـگ لشـكرى گـران  حمص ر مردم شـام، ) تـن 000/200نزديـك  از رومیـان، 

ھم . ى مسلمانان گسیل كرد الجزيره و ارمینیه فراھم آورد و به مقابله موك بـا  دو لشكر در ير
پس از . رو شدند روبه رويـارويى و ) 334ژوئـن  -آوريـل  / 13صـفر و دو ربیـع (مـاه   3مسلمانان 

وتازھاى كم اھمیت، از ابوبكر يارى جستند و خلیفه به خالـد بـن ولیـد فرمـان داد  برخى تاخت
خالد نیز مثنى بن حارثه را در حیره به جاى خويش نھـاد و  55.كه از عراق رھسپار شام شود

سركوب  13در ربیع اآلخر سال  دوداء و  ْ ـن نه شـد و پـس از گشـودن عیـن التمـر و صَ قمرى روا
وى  ُ ید و دست يافتن بر قُراقِر، س صَ ُ ّخ و ح صی ُ ، كواثـل، )از منـابع آبـى بـنى كلـب(طوايف مرتد م
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وى براى كوتاه كردن راه، مسیرى بسـیار . آمیز اركه به دومة الجندل رسید قرقیسا و فتح صلح
ُصرى  از ايالـت (دشوار و پربیم و خطر را پیمود و پس از پیروزى بر گروھى از سپاھیان روم در ب

نادين، سـرانجام در جمـادى االول بـه يرمـوك رسـید) حوران در گـیرودار جنـگ، پیكـى از . و اج
لد از فرمـان مدينه با نامه فت يـافتن عمـر، عـزل خا ِ  اى از عمر حاكى از مرگ ابوبكر، خال دھـى

تا پـیروزى مسـلمانان  لى  سپاه و امارت يافتن ابوعبیده برنبردھاى شام، به يرمـوك رسـید، و
 56.خبر را مكتوم داشتند
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 ).بیروت، دارصادر(ابن سعد، الطبقات الكبرى  -
 ).م1985/ ق 1405بیروت، (ابن كثیر، اسماعیل بن عمر، البداية و النھاية  -
) م1936/ ق 1355قـاھره، (ابن ھشام، السیرة النبوية، به كوشش محمد ابوالفضل ابراھیم  -

 ).م1989/ ق 1409بیروت، دارالكتاب العربى، (و به كوشش عمر عبدالسالم تدمرى 
مم، بــه كوشـش ابوالقاسـم امـامى  - ھران، (ابوعلى مسكويه، احمد بن محمـد؛ تجـارب اال ت

 ).ش1366
 ).م1956/ ق 1375بیروت، (ابوالفداء، المختصر فى اخبار البشر  -
1364تھـران، (ى وھــاب ولـى  اوچ اوك، بحريه، تاريخ پیامبران دروغین در صدر اسالم، ترجمه -

 ).ش
1959قـاھره، (، به كوشش محمد حمیداللَّه 1بالذرى، احمد بن يحیى، انساب االشراف، ج  -
 ).م1974/ ق 1394بیروت، (، به كوشش محمد باقر محمودى 2و ج ) م
 ).م1978/ ق 1398بیروت، (، فتوح البلدان، به كوشش رضوان محمد رضوان - -
ّى، فیلیپ خلیل، تاريخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاينده  -  ).1366تھران، انتشارات آگاه، (حت
 ).م1964قاھره، (حسن، ابراھیم حسن، تاريخ االسالم  -
 ).ش1352تھران، (ى محمد ابراھیم آيتى بیرجندى  حسین، طه، آئینه اسالم، ترجمه -
 ).ش1335تھران، (ى محمد على خلیلى  ، على و فرزندانش، ترجمه- -
ّد، نخستین قانون اساسى در اسالم، ترجمه - سعیدى  حمیداللَّه، محم ھران، (ى غالمرضـا  ت

 ).انتشارات بعثت
 ).بیروت، المكتبة المصرية(دروزه، محمد عزة، تاريخ العرب فى االسالم  -
مة، بـه كوشـش عبـدالزھرا حسـینى  - شافى فــى االما سید مرتضى، على بـن حسـین، ال
 ).ق1410تھران، (
 ).ش1348قم، (طباطبائى، محمد حسین، شیعه در اسالم  -
 ).م1971/ ق 1391بیروت، (، المیزان - -
 ).م1881-1879لیدن، (طبرى، محمد بن جرير، تاريخ الرسل و الملوك، به كوشش دخويه  -
 ).ق1323بوالق، (، جامع البیان فى تفسیر القرآن - -
َّيت«زاده، ھادى،  عالم - ِل الز  ).ش1372تھران،  (5، دايرة المعارف بزرگ اسالمى، ج »آب
 ).م1983/ ق 1403بیروت، (عظم، رفیق بن محمود، اشھر مشاھیر االسالم  -
 ).ش1335تھران، دانشگاه تھران، (فیاض، على اكبر، تاريخ اسالم  -
 ).قم، مكتبة الداورى(مفید، محمد بن محمد، الجمل  -
 ).ش1358تھران، (ى عباس زرياب  نولدكه، تئودور، تاريخ ايرانیان و عربھا، ترجمه -
 ).م1966لندن، (واقدى، محمد بن عمر، المغازى، به كوشش مارسدن جونز  -
 ).م1960/ ق 1379بیروت، (يعقوبى، احمد بن اسحاق، تاريخ  -
- EI1 = First Encyclopaedia of Islam, V.I, Leiden 7891, see: AbBekr. 
- Jafri, S.H. Origins and Early Development of shi، a Islam )Beirut, 6791.) 
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