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  فتوح در اسالم 
  فتح قلوب, فتح تغلبى

   دكتر صادق آئینه وند

  ٧٩ـ تابستان  ٢فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره 

    

ابتدا با ورود . در دو شكل تغلبى و قلوب آن مى پردازد, موضوع فتوح اين مقاله از دو نگاه به
رده كه زمینه ساز فتوح راشدى است و بیان مشكل حضور سرداران  اجمالى به پیشامد

) ص(به ماھیت اصناف چھارگانه امت اسالمى بعد از پیامبر خدا , مدينه فاتح از بنو مخزوم در
و به تعريف و نقش ھر يك در ساز و كار امت , برپادارنده جريان فتوح پرداخته به عنوان عوامل

  .كند اشاره مى
زاويه نقش  يعنى اعرابى و عربى از, و عنصر مقوم در ھر دو شیوه از فتوحپس از آن به د

از حضارت و  مدنیت و تعرب كه مبین دو قطب, آفرينى پرداخته و با اين فرض كه حركت ھجرت
 .مىآورد سخن به میان, درباره دستاوردھاى فتح تغلبى و فتح قلوب, بداوت است

آن و مخالفت  با فتوح راشدون و تعاقب تاريخى برخورد احتیاط آمیز فقیھان حجاز و عراق
در دو عصر  صريح اين فقیھان با گسترش اسالم در سرزمین ھاى دارالحرب به سبك فتح اول

 .دامنه اى ديگر از موضوع بحث حاضر است, اموى و عباسى
و تعلیل و تسبیب آن از زبان , فتح اول با ھیئت قبايلى و ذھنیت اعرابى چھره شناسى ھرم

, اين امر را روشن مى كند كه فتح قلوب يا اقناعى, وجه مقايسه با فتح دوم در, ماندھانفر
 ابالغ دينى و كرامت انسانى سازگارتر است و ھم امواج انسانى آن پايدارتر و ھم با فطرت

 .باشد دستاوردھاى تمدنى و معرفتى آن بارزتر مى
 
  

  
  كلید واژگان
  .داراالسالم, بدويت, تعرب, مدنیت, مدينه, ھجرت, عربى, اعرابى, خالفت, رده, دارالحرب, فتح تمدنى, فتح تغلبى

  
  مقدمه

در اصطالح به بیان نحوه گشايش دارالحرب مى , فتوحات به كار مى رود, فتوح و يا جمع الجمع, فتح كه غالبا به صورت جمع
  )١.(پردازد

به ويژه خلیفه , در عصر خلفاى راشدين) ٢(و به دنبال نبردھاى رده) ص(برگرامى خدا در حقیقت جنگ ھايى كه پس از رحلت پیام
موضوع فتوح در اسالم از . به قلمرو اسالم درآورد, سرزمین ھاى پھناورى را با مردمانى از نژادھاى گوناگون, اول و دوم رخ داد

خراج , )٣(دارالحرب و داراالسالم در كتب سیر فقیھان سیاسى در بحث; منظرھاى خاص محل بحث و توجه قرار گرفته است
فتوح نگاران در بحث جغرافیا و نژاد و نحوه فتح و توصیف سرزمین ھا در كتب فتوح و , در باب مالى و زراعى در كتب خراج, نويسان

  .بدان پرداخته اند, خطط نويسان در باب تإسیس و عمران و توسعه شھرھاى رباطى و ثغور در كتب خطط
پژوھش ) عرضه اسالم بر مبناى اقناع(و فتح قلوب ) فتح به شمشیر(قاله درصدد آن است تا موضوع فتوح را از دو زاويه تغلبى اين م

  )الف.(كند
به تعريف و , بلكه برآن است تا در وجه مقايسه, در اين مقال نويسنده قصد ندارد فتح تغلبى را طعن كند و يا برآن خدشه وارد آورد

  .ق ھر كدام از آن دو با پیشرفت تمدنى در جھان اسالم بپردازد و دستاوردھاى ھر يك را در میزان تاريخ بسنجدتمايز و انطبا
مى كوشد ھشدارھا و مخالفت ھاى فقیھان طراز اول غیر وابسته به حاكمیت امويان و عباسیان و نامآورانى چون , از سوى ديگر

را در اين باب بیان كند تا وجه تمايز آن آرا با آراى فقیھان وابسته به حكومت چون  )۴(عبداهللا بن مبارك و مالك, ابوحنیفه, شافعى
  .معلوم گردد) ۵(ماوردى و فرإ, اوزاعى, ابويوسف, شیبانى

قصد دارد چالشى را كه در قرن دوم تا پايان آن ذھن نخبگان و انديشمندان جامعه اسالمى را بر سر موضوع فتوح به , به بیان ديگر
  .اندكى روشن كند, غول داشته بودخود مش

به گونه اى محدود , اگر نويسنده بخواھد به روشمندى پژوھش وفادار باشد, شايان ذكر است كه در مقاله اى با صبغه اى تاريخى
المتى به ويژه در مبحث فقه سیاسى و حكومتى سخن به میان آورد تا در اين باب بر او م, مى تواند از آراى فقیھان در اين موضوع

  .نرود
  

  فتوح و فاتحان
, اجتماعى و دينى, از منظر سیاسى, چون در پى فتوح رده پديد آمد) ص(قضیه فتوح در صدر اسالم پس از پیامبر گرامى خدا 

اصحاب و نخبگان , گفتمانى خاص را در پى آورد كه بى گفت وگو نمى توان آن را حاصل عزم جزم و اتفاق جمعى دولتمردان
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  .گسیل نیروھاى فاتح در جھت گسترش سرزمین ھاى دارالحرب دانستاسالمى براى 
تركیب نیروھاى فاتح از شمالى و جنوبى به خصوص مھاجر و انصار و حضور باديه نشینان و سران وفدھاى دير پیوند كه 

ينه را پیش گرفته راه مد, پس از سال ھشتم قمرى) ۶(سردمدارانشان پس از فروپاشى آخرين بقاياى حلف ھاى مطیبون و ايالف
  .امر فتوح و انسجام درونى نیروھاى فاتح سال نخست خالفت ابوبكر را سخت آسیب پذير كرده بود, بودند

صاحبان . فرمانده كل و معاونش خالد و عكرمه از بنو مخزوم بودند, از يازده تن از فرماندھان منصوب براى مقابله با شورش ھاى رده
امر دفاع و تھیه سالح را براى , در شمار چند خانواده حكومتگر قريشى حاكم بر مكه به شمار مىآمدند كه از ديرباز) ٧(قبه و اعنه

, آن چه در جريان نبرد با اھل رده پیش آمده بود. حمايت از بازرگانى و سیاست و حفظ ساختار بت پرستانه مكه بر عھده داشتند
از مرتد (يكسان با دسته ھاى شورشیان و ناخشنودان از میان اعرابى و عربى انصار و بعضى از مھاجران ھمراه خالد را در برخورد 

  .سخت نگران كرده بود, )كننده) ٨(معاند تا شاعر پیشه متنبى و تا ناخرسند جفول
با تكیه بر حمايت خلیفه , )شخصیت دوم و مشاور عالى تصمیم سازى خالفت(به رغم مخالفت عمر , گرچه خالد و عكرمه توانستند

مخالفان سیاسى حاكمیت مدينه را با مخالفان دينى يكسان محسوب دارند و آنان را از دم تیغ , ول و با ھمراھى بدويان دير پیوندا
دشوارىھايى براى حاكمیت مدينه به , اما ھمین پیروزى خشن آن ھم با فاتحان مخزومى و بدنه بدوى از میان اعراب, بگذرانند

  .ا حضور آن فاتحان در مدينه تشديد مى شددنبال آورد كه از اين لحظه ب
مى توانست سرداران فاتح , كه با ورود به عراق از چندى قبل توسط مثنى بن حارثه شیبانى پیشنھاد شده بود, شايد امر فتوح

و  خاندان ھاى نیرومند احالف قريش را در پى يافتن زمین و اموال و گسترش اسالم به آن سو گسیل دارد و مشغول گرداند
به سھم , مى رفت تا به سابقه ديرينه قبه دارى و اعنه بانى, ذھنشان را كه پس از كسب وجاھت دينى حاصل از سركوب مرتدان

  .به جاى ديگر منصرف گرداند, ستانى از خالفت مشغول شود
به , لوك اعرابى مى رفتصبغه مخزومى داشت و قاعده بر س, نیروھاى نظامى فتوح كه از رإس ھرم, با عنايت به چنین سابقه اى

  .رھسپار شدند) دمشق(و شام ) مدائن(سوى عراق 
مناسب است به اصناف امت پس از پیامبر گرامى , در اين جا براى شناخت نیروھاى حاضر و ھمراه در بدنه ھر دو شیوه از فتوح

  : در تفسیر طبرى آمده است. اشاره كنیم) ص(خدا

  )٩(;التابعون باحسان, و الرابعه... و إعرابى مومن لم يھاجر, و االنصار, مومن مھاجر: بع منازللقد ترك النبى الناس يوم توفى على إر
  : مردم بر چھار مرتبت بودند, به ديدار معبود شتافتند) ص(روزى كه پیامبر خدا 

  مومن مھاجر  -١
  انصار  -٢
  اعرابى مومنى كه ھجرت نكرده بود  -٣
  .تابعان از راه احسان -۴

ى كه پیش از فروپاشى شرك در سال ھشتم قمرى براى دفاع از دين خدا و نجات از حصار شرك و حفظ دين و يافتن ھمه كسان
  .مومن مھاجرند, مدينه ھجرت كردند, مفر و پناھگاه از مكه يا مكان ھاى ديگر به مھجر نبوى

ندان تیم و عدى نقش داشتند و در كسوت از اينان تنى چند در ساختار قدرت و تإسیس حاكمیت قريشى بر مبناى پیوند دو خا
  ) ١٠.(سیاسى و اقتصادى از اركان خالفت نو پا به شمار مى رفتند, نظامى

به تعداد , تنى چند. در مشاغل پايین تر به كار گمارده شده بودند, دسته ديگر كه اكثر مھاجران را با خود داشت در اجزاى حاكمیت
با حاكمیت به حزم مى رفتند , ب خلیفه ناخشنودانه از اين ماجرا به سابقه الفت با بیت نبوتپس از پیامد سقیفه و انتخا, انگشتان

  .و از توغل در وظايف حكومتى تن مى زدند
دست به اقدام , به رغم آن كه براىپیش گیرى از پس افتادن از قدرت, )ص(يا ناصران دين خدا در فقدان پیامبر گرامى, دسته دوم

با آن , در فھم ساختار قدرت قريشیان و در تحلیل درست بدنه آن ناتوان بودند, ر تدبیر و تمشیت امور سیاسىولى چون د) ١١(زدند
  .ناگھان در چنبرى افتادند كه نجات از آن به بھاىاز دست دادن وجھه سیاسى آن ھا تمام شد, ھمه جھاد و سابقه

ديرى نپايید كه زعیم . به حاكمیت ناخواسته قريشیان تن دادند, پس از آن به ناچار براى حفظ ھويت خويش و نجات از سقوط حتمى
يكى از دو شاخه توانمندشان كه به مالحظات حفظ جان و در پى تحصیل مفر از مدينه گريخته بود به طرز مرموزى در شام ) ١٢(

  .جان باخت
  مرغ دانا كه مى رمید از دام 

  باھمه زيركى به دام افتاد
, وح در مراتب دوم و سوم و فروتر بودند و به تبع در بھره بردن از غنیمت و زمین ھا و اموال حاصل از فتوحاينان در بدنه نظامى فت

  .عربى اند, اين دو صنف كه ذكرشان رفت. سھم كمى داشتند
بعدا توصیف دقیق ترى از آن ھا به دست , اعراب غیر مھاجرند كه چون در فتح تغلبى نقشى چشمگیر داشتند, دسته سوم

  .واھیم دادخ
نام ديگر آن ھا وبرى است برابر مدرى كه به شھرنشینان اطالق . به بدوى گفته مى شود در مقابل حضرى, مفرد اعراب, إعرابى

به چادرنشینان غیر مستقر در مكان ثابت كه از مو و كرك احشامشان سرپناه و تن پوش مى سازند و به دنبال آب و . مى شود
ھمانسان كه به شھرنشینان مستقر در مكانى برآمده از , اعرابى گفته مى شود, طه ديگر در حركت اندچراگاه از نقطه اى به نق

  )١٣.(عربى مى گويند, خشت خام يا پخته
  : ابن تیمیه در كتاب االقتضإ گفته است

, ان باديه الروم: و قديقال. راباالع, فباديه العرب, فان كل امه لھا حاضره و باديه. ان لفظ االعراب ھو فى االصل اسم لباديه العرب
  )١۴(;...االرمن و نحوھم
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, چادرنشینان عرب. داراى شھرنشینان و چادرنشینان است, ھر امتى. لفظ اعراب در اصل نامى است براى چادرنشینان عرب
  ارمنیان و ھمسان آن ھايند, اعراب و چادرنشینان روم

  : اعرابى داراى چھار خصلت است

  )١۵(;و تتبع لمساقط الغیث, وانتوإ و ارتیاد للكال, ب نجعهصاح, اذا كان بدويا
پى گیرى امور جوى از طريق (و به نوء , زمانى مى توان بركسى يا قومى نام اعرابى نھاد كه غیر شھرنشین و صاحب چراگاه باشد

  باور داشته باشد و براى يافتن چراگاه بكوشد و محل نزول باران را پى جويى كند) ستارگان

  : انبارى در كتاب الزاھر آورده است ابن

  )١۶(;إھل الباديه و العرب إھل االمصار, االعراب: قال الفرإ
  اعراب باديه نشینان و عرب شھرنشینان اند: فرإ گفته است

در , تمدن و اداره اسالم شد, اصطالح مدنیت منبعث از مدينه كه مركز اجتماع, پس از آن كه ھمه جزيره العرب به اسالم پیوست
آن ھا كه از مكه يا مكان ھاى ديگر قبل از سقوط پايگاه . ھجرت بود, مقابل اصطالح تعرب استعمال مى شد و شاخص اين ھويت

بلكه از ثواب , مھاجر شناخته نمى شدند, مومن مھاجر بودند و آن ھا كه پس از آن ھجرت كردند, شرك به مدينه ھجرت كرده بودند
  : ندجھاد و نیت دينى بھره مى برد

  )١٧(;ولكن جھاد و نیه, الھجره بعد الفتح
  بلكه در عداد جھاد و نیت است, ھر سفرى به سوى مدينه ھجرت به حساب نمىآيد, پس از فتح مكه

داراالسالم نامیده و تا پیش از فتح مكه در مقابل دارالشرك به كار مى بردند و پس از فتح مكه , مدنیت و تعرب را, در دايره بزرگ تر
در اين جا فارق اعرابى و عربى كه دو اصطالح براى تركیب جامعه اسالمى ھمه . ا در مقابل اصطالح دارالحرب مى نھادندآن ر

  .مدنیت است, اعصار و زمان ھاست
  .خروج از اعرابى گرى و پیوستن به مدنیت اسالمى به سادگى امكان پذير است, ھر چند تعرب بعد از مدنیت حرام شده

  : لكبیر شیبانى آمده استدر شرح السیر ا
  )١٨(;فاذا وطن االعرابى مصرا من إمصار المسلمین فقد خرج عن االعرابیه

  .از اعرابى گرى خارج مى شود, اگر اعرابى در شھرى از شھرھاى مسلمین سكنا گزيند
  : در داستان ام سنبله اسلمى آورده است, نیز ابن سعد در الطبقات الكبرى

  )١٩.(نصرونا, و ان استنصرناھم, اذا دعونا ھم إجابوا, ھم إھل باديتنا و نحن إھل قاريتھم, ان إسلم لیسوا بإعراب
ھديه ام سنبله از قبیله اسلم را پذيرفت و آن گونه كه از حديث شريف استنباط مى ) ص(پیامبر گرامى خدا , براساس اين روايت

در اين صورت به سبب مراوده و معامله با شھرنشینان . دينه استھم پیمانى با اھل م, مالك ديگر براى خروج از اعرابى گرى, شود
  .خصلت اعرابى گرى از آن ھا زايل مى شود و خصايل ھمساز با مدنیت در آنھا پديدار مى گردد

جاى ھیچ شك نیست و يكى از دو راھى است كه در جامعه , در اصل وضع اين راه براى خروج اعرابیان و پیوستنشان به مدنیت
ولى گويا اين حديث را براى آن ساخته باشند تا بخواھند قبیله اسلم را كه اولین دسته . ى فرا روى آنان گشوده شده استاسالم

از بیعت كنندگان از غیر مھاجر و انصار بود تقديس كنند و بر آن جامه مدنیت بپوشانند تا با كسب اعتبار براى بیعتشان راه را بر 
  .ببندند سخنان معارضان در باب خالفت

  .اين كارشان از گناھان كبیره محسوب مى شود, در مقابل اگر اعرابیان پس از ورود به مدنیت بار ديگر در صدد رجوع به باديه باشند
  : در حديث آمده است

  ) ٢٠(;...يعدونه كالمرتد, التعرب بعد إن كان مھاجرا و كان من رجع بعد الھجره الى موضعه من غیر عذر: ثالث من الكبائر
به اعرابى گرى روى آوردن و كسى كه بدون عذر پس از مھاجر , بعد از ھجرت و پذيرش مدنیت: سه چیز از گناھان بزرگ است

  .به باديه برگردد و با اعراب در آن جا سكنا گزيند در شمار مرتدان است, شدن
  :بريده بن حصیب اسلمى به دوست صحابى اش سلمه بن اكوع گفته است

  )٢١(;)ص(معاذاهللا انى فى اذن من رسول اهللا: فإجابه سلمه! تعربت; بیكارتدت على عق
  .اجازه دارم) ص(پناه بر خدا من از پیامبر خدا: او در جواب گفت! آيا مرتد شدى و از مدنیت به تعرب پیوستى

  : كسى را سرزنش كرد و گفت, در مسند احمد بن حنبل آمده است كه يكى از اصحاب
  )٢٢(;عد الھجرهيا ابن الذى تعرب ب

  .به باديه پیوست و اعرابى شد) درك مدنیت(اى پسر كسى كه پس از ھجرت 
نبوده و به ) ص(بر مسلمانانى اطالق مى شود كه شاھد حضور پیامبر گرامى خدا, يعنى تابعان از راه احسان, عنوان دسته چھارم

به , ولى بر فطرت پاك و بر مبناى خرد, نديده اند, ده استعیان آن چه در ابتداى نھضت اسالمى از جھاد و اخالص و ابتال رخ دا
  .انتخاب دست زده و اسالم را نیكو گزيده و بدان دل بسته اند

  .براى آن كه اھمیت شھر و صحرا را در مطالعات مردم شناسى تاريخى باز شناسیم به تعريف آن دو مى پردازيم
  

  )بیابان و خیابان(مدنیت و بدويت در جامعه اسالمى 
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مساحت عراق و يك سوم % ۴٠مساحت مصر و % ٩۶/۵صحرا تقريبا يك سوم مساحت جھان را در بر مى گیرد و در جھان عرب 
  .مساحت سوريه و بخش عمده شبه جزيره عربى را شامل مى شود

  )٢٣.(در جوامع بدوى آشكار مى شود)) Socioanthropologyاھمیت پژوھش ھاى مردم شناسى اجتماعى, بر اين اساس
كه در ) ) Dino / Daenaدين. كلمه اى آرامى است و بر جايى اطالق مى شود كه در آن دستگاه قضا داير باشد) ) Medintaمدينه

و برخى از خاورشناسان آن را از فرھنگ فارسى دانسته اند و در تركیب بلدينى در , معنايى نزديك به ھم دارد, زبان ھاى سامى
  .با لغت مدينه خويشاوندى دارد, ى رئیس قضا يا قاضى القضات استعمال شده استبه معن) ) Beldiniزبان بابلى

در قرآن كريم به معنى روز پاداش و ديان در استعمال عصر جاھلى در بیان اعشى حرمازى خطاب به پیامبر گرامى )) يوم الدين((
  ).٢۴(به معنى قاضى است)) يا سید الناس و ديان العرب) : ((ص(خدا

زيرا چنین , مدينه به مكانى گفته مى شود كه عدالت و امنیت بیش از ھر جاى ديگر در آن يافت شود, اب مى توان گفتبا اين حس
  )٢۵.(مكانى مقر سلطه و حكومت است

در اين معنا فرق . به جايى گفته مى شود كه حاكمیت و دولت دينى در آن استقرار يافته باشد, مدينه در اصطالح اديان ابراھیمى
  .نه با قريه در اين است كه قريه گرچه مى تواند محل ظھور بعثت و رسالت باشد ولى محل استقرار دولت و حاكمیت نیستمدي

  .مدينه ھم محل استقرار دولت شد و ھم محل اكمال و اختتام مدنیت الھى, در اسالم
  .دو اصطالح قريه و مدينه نشان از ظرف تمدن دارند

نشان استقرار است و در مقابل باديه و زندگى , در زبان ھاى سامى و غیر آن) گراد, گرد, خابور, كفر, رخو, كور(مدينه آرامى و قريه 
  .غیر مستقر به كار مى رود

در . كه منطقه درجه يك و مركز است, شھر: واحدى است متشكل از سه منطقه, بعضى از پژوھشگران برآن اند كه شھر اسالمى
منطقه اى بیابانى قرار دارد كه با , در اطراف منطقه كشاورزى. ر دارد كه مستقیما تابع شھر استاطراف آن منطقه كشاورزىاى قرا

  . اين منطقه تابع شھر نیست و مردم آن براساس كوچ زندگى مى كنند. شھر فاصله دارد
  )٢۶.(بین منطقه باديه نشین و كشاورز پديد مىآيد نه بین باديه نشینان و شھرنشینان, رقابت
نسبت به كشاورزى توبیخ , زيرا در تعبیرھايى كه بدويان علیه شھرنشینان به كار گرفته اند, ين پژوھشگر خالى از وجه نیستنظر ا

. اما اين سخن به آن معنا نیست كه رقابت و اختالف بین باديه نشینان و مركزيت را ناديده بگیريم). ٢٧(ھاى فراوان رفته است
نشینان با كشاورزان چنین رقابت و اختالفى شدت يافته و نمايان تر شده است ولى در ھر حال شايد به سبب تماس بیشتر باديه 

  . اختالف بین فرھنگ باديه و فرھنگ مدنى امرى است كه قاطبه پژوھشگران برآن اتفاق دارند
  

  انواع فتوح و نحوه گسترش اسالم
طبیعتا وقتى سخن از . فتح نظامى و فتح قلبى: مول بوده استبه گواھى تاريخ دو شیوه از ابالغ و ترويج دين توسط مسلمین مع

  .شیوه نخست بیش از دومى به ذھن متبادر مى شود, فتوح به میان مىآيد
  .مشكالتى نیز در پى آورد, شیوه نخست به رغم آن كه سرزمین ھاى وسیعى را بر حوزه تصرفات اسالم افزود

, گرچه اتفاق نظرى بر سر يك روش بین فقیھان حجاز و عراق به چشم نمى خورد ,در بررسى شیوه ابالغ اسالم به ملت ھاى ديگر
ولى بعدا امويان كه خواستار آن بودند تا دامنه متصرفات خود را به سبب ناخشنودى از حجاز و عراق در سوى ديگر و در امتداد دريا 

تعريف و شیوه جديدى از فتوح را بنیاد نھادند كه در , شامبا انتقال نسلى از فقیھان و ارباب سیره و سیر از حجاز به , بگسترانند
  .تفاوت ھاى كاركردى قابل توجھى در آن به چشم مى خورد, مقايسه با آن چه در مكاتب تاريخى حجاز و عراق وجود دارد

یت و اسالمیت كار نخست آن كه به صالح: مخالفت فقیھان و ارباب سیره و نوازل و مقاسم با اين شیوه از فتوح به دو جھت بود
  .اطمینان نداشتند و دوم آن كه اين راه را با آن چه در عصر راشدين طى شده بود مغاير مى يافتند

بسیارى از باديه نشینان دير پیوند كه ھنوز از . يكدست نبودند, با اين ھمه مسلمینى كه در فتوح عصر راشدين شركت كرده بودند
با حفظ ذھنیت قبايلى در آن گام نھاده بودند ولى با توجه به نتايج شگرفى , نمى گذشتاسالمیتشان بیش از سه يا چھار سال 

, كه به مدد اتحاد و وجود انگیزه ھاى معنوى و ھم سرنوشتى يكسان نسبت به مسائل جھان و دينشان حاصل شده بوده
  .سرزمین ھاى گسترده اى با اموال و امواج انسانى در اختیارشان قرار گرفت

ولى از تذكر به ضعف و تشتت بازنمانده و از چنین زمینه , گاران نخستین ھم گرچه در پديدآمدن پیروزىھا سخن آورده اندفتوح ن
  .ھايى در نگارش ياد كرده اند

  : بالذرى در فتوح البلدان آورده است
طائف و الیمن و جمیع العرب بنجد و فكتب الى إھل مكه و ال, رإى توجیه الجیوش الى الشام, قالوا لما فرغ ابوبكر من إھل الرده

و إتوا المدينه من كل , فسارع الناس الیه من بین محتسب و طامع, و يرغبھم فیه و فى غنائم الروم, الحجاز يستنفرھم للجھاد
  )٢٨(;إوب

ھمه اعراب نجد  پس به اھل مكه و طائف و يمن و. چنان ديد كه سپاھیانش را به شام گسیل كند, چون ابوبكر از اھل رده فارغ شد
مردم در ھیئت دو دسته مومن به جھاد و طامع . و حجاز نامه نوشت و آن ھا را به جھاد و غنیمت ھاى روم فراخواند و ترغیب كرد

  .به دعوتش پاسخ گفتند و از ھر نقطه به سوى مدينه رھسپار شدند, غنايم
جامعه , بخشى از رھآورد فتوحى بود كه از دو سمت, ديگردلبستگى قبیله اى اعراب از سويى و دنیا دوستى سران عرب از سوى 

آزمون ھاى جاھلى ايام العرب را در بیان اغراقآمیز از فتوح و در ھويت , قطبى. اسالمى را به سوى دو قطب متنافر مى كشاند
ه مى ساخت و قطب ديگر نمايان مى كرد و از كاه كو, قبايل ناكام در صحنه تعیین گرى سیاسى و ملزم به تبعیت از قريش ايالف

زر و سیم و پرنیان را با قحطى حجاز و نجد و نان جوين و , تاكستان ھا, چشمه ھاى جوشان, كشت زارھاىسبز, رودھاى خروشان
  : پوشینه پشمین مقايسه مى كرد و بیش از ھر چیز دل بدان بسته بود و مى گفت

و نرجع الى قحط الحجاز و جدوبه االرض و , عناب و الذھب و الفضه و الحريرو االنھار و الزرع و اال, و كیف ندع ھذه االعین المتفجره
  )٢٩(;إكل الشعیر و لباس الصوف؟

چگونه اين چشمه ھاى جوشان و رودھاى خروشان و كشت زارھا و تاكستان ھا و زر و سیم و پرنیان را رھا كنیم و به خشكسالى 
  ن جوين و پوشینه پشمین بسنده كنیم؟حجاز و بى حاصلى زمین آن برگرديم و به خوردن نا
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بیان شده باشد مشعر , سخن خالدبن ولید در عراق كه به نظر مى رسد در مواجھه با پرسش ھايى از علت حضور در آن سرزمین
  :بر چنین نگاھى از فتوح است

رفغ التراب و باهللا لو لم يلزمنا الجھاد إالترون الطعام ك: و قال, و يزھدھم فى بالد العرب, و قام خالد خطیبا يرغبھم فى بالد العجم
فى اهللا و الدعإ الى اهللا عزوجل و لم يكن اال المعاش لكان الرإى إن نقارع على ھذا الريف حتى نكون إولى به و نولى الجوع و 

  )٣٠(;االقالل من تواله ممن إثاقل عما إنتم علیه
ولى از خالل متن مبھمى كه بخشى از پاسخ خالد را , ى خبريمگرچه دقیقا از محتواى پرسش ھاى نیروھاى تحت فرمان خالد ب

به دست مىآيد كه وى بر تشويق به فتح عراق به سبب فزونى روزى در آن ديار و ستاندن آن از حاكمانش و , تشكیل مى دھد
  .تإكید دارد, سپردن به سربازان مسلمان در طى يك جابه جايى نظامى

در بخشى اندك . ى فتوح و سران را آشكار مى كند ولى اين ھمه آن چه كه بايد باشد نیستآن چه بیان شد بخشى از بدنه نظام
گرچه در تصمیم سازى و ; مجاھدان مخلصى حضور دارند كه به قصد اعالى كلمه اهللا جھاد را بى نام و نشان برگزيده اند, از بدنه

به , ز آن ھا كه با مكتب سیرنگارى اموى ھمراھى كردندج, از سوى ديگر فقھاى نامدار حجاز. ھدف گیرى كمترين نقش ندارند
  . گرچه درباره فتوح راشدون ساكت مانده اند, سالمت فتوح اموى و عباسى به ترديد نگريسته اند

در عصر عباسیان اين ترديدھا در پوشش انذار و اخطار نمايان مى شد و وقتى از ابوحنیفه و مالك و شافعى در مورد آن سوال مى 
  !غالبا با اين پاسخ مواجه مى شدند كه از آن چیزى نمى دانند, دكردن

  !نمى دانم: يا جنگ در سرزمین دشمن؟ گفت) دفاع(المرابطه , چون از مالك پرسیدند كه كدام بھتر است
ر جزيره براى اين دو بیت كه او از رباط طرسوس د. از مخالفان جھاد در سرزمین دشمن بود) ق  ١٨١-١١٨(عبداهللا بن مبارك مروزى 

  :فرستاده است با كنايه اى مخالفت خويش را با آن بیان مى كند) ق  ١٨٧متوفاى (فضیل بن عیاض 
  يا عابد الحرمین لو إبصرتنا
  لعلمت إنك بالعباده تلعب

  من كان يخضب خده بدموعه
  فنحورنا بدمائنا تتخضب

تو كسى ھستى كه گونه از , دل مشغول كرده اى, با عبادتاى عابد حرمین اگر ديده بگشايى و ما را بنگرى درمى يابى كه تو 
  !اشك چشم رنگین مى كند و ما سینه ھايمان با خونمان رنگین مى شود

  :برخورد مى كنیم) ص(بعد از پیامبر گرامى خدا , ما با دو نحوه از گسترش اسالم در تاريخ اسالم, خالصه كالم
روم (آن به داراالسالم متوسل به شمشیر شده است و سرزمین ھاى بیزانس  نحوه اى كه براى گشايش دارالحرب و انضمام -١

با اين كار بخش ھاى عظیمى از جھان آن روزگار به قلمرو , ايران و بخش ھايى از افريقا و اروپا را به تصرف در آورده است, )شرقى
وبكر بن ابى قحافه شروع شد و در عصر عمر و اين حركت از زمان خلیفه اول اب. اسالم پیوست و اسالم گسترش جغرافیايى يافت

اين فتح را ما فتح تغلبى . امويان و عباسیان نیز بدان پرداختند. ادامه يافت -)ع(جز عصر امیرالمومنین على -عثمان در عصر راشدون 
  .مى نامیم چه به صلح بوده باشد چه به عنوه

و در راه گسترش دين به , ريق اقناع و ھدايت خلق به نشر آن پرداختهنحوه اى كه با شیوه بیان كاركردى و عرضه اسالم از ط -٢
اين . شمشیر دست نبرده و اگر گاھى مجبور به استفاده از شمشیر بوده فقط موانع و مزاحمت ھا را از سر راه برداشته است

خود مدافع اسالم باشد مدنظر  نحوه از گسترش اسالم كه به فتح دل ھا مى پرداخته و تربیت مسلمان دين باور و مھذب را كه
  . ما فتح قلبى و يا ايمانى مى نامیم, داشته نه فتح سرزمین و عده و عده

به تھذيب نفوس و , اسالم از حیث جغرافیايى گسترش مى يافت و بر تعداد مسلمانان افزوده مى شد ولى در فتح دوم, در فتح اول
  .و شمار مومنان افزونى مى گرفت, دترويج مبانى معرفتى و عرفانى اسالم پرداخته مى ش

اسالم از حجاز به شام و مصر و افريقا و سرانجام اروپا و فالت ايران و بخش , اگر سیر جغرافیايى فتح از نوع اول را از نظر بگذرانیم
  .ھايى از شبه قاره ره مى سپارد

مثل , و طبرستان وگیل و ديلم و بخش ھايى از خراسان از يمن به عراق و از عراق به جبال, ولى در سیر جغرافیايى فتح از نوع دوم
  . نیشابور و بیھق و سبزوار و بعد از آن به ھند و چین و آسیاى جنوب شرقى مى رسد

با اين فرض كه اسالم اولى بر مبناى تركیب , اھداف و دستاوردھاى ھر دو فتح مى پردازد, اين مقاله به پژوھش در علل و اسباب
گرچه به فتح سرزمین ھايى نايل شد ولى نتوانست به تإسیس تمدنى منبعث و خود جوش به مقتضاى , اه نجدىبنیه اعرابى و نگ

اقتصادى و , در نتیجه به بھره گیرى از دستاوردھاى تمدنى ملل مفتوح پرداخت و نظام ادارى. نگاه معرفتى قرآنى دست بزند
با به , در نتیجه. ج در آن سرزمین ھا را به شیوه اى تلفیقى به كار گرفتساختارھاى منطبق با آن ھا را پذيرفت و نتايج علوم راي

به تركیب تمدنى تلفیقى و متشابك دست يافت ولى سنت علمى منطبق با , كارگیرى اين علوم و كاركردھاى تمدنى آن
ى علوم را عرضه كرد و شمار اين تمدن عظیم گرچه حجم انبوھى از دستاورد تلفیقى و تملیك. راھبردھاى قرآنى را به دست نداد

منطبق و ھمسو با نظام معرفتى و دينى خود , فراوانى از نخبگان و دانشمندان را تربیت نمود ولى چون نتوانست به سنتى علمى
  .از قرن پنجم به تالشى و ضعف رونھاد و ديگر نتوانست از حیث علمى خود را بر پا دارد, دست يابد

آن در طراحى يك نظام معرفتى براساس :)  Eliteصفوه(نگاه نجدى و عجز نخبگان, اعرابى اين شكست ناشى از تركیب حضور
در نتیجه حضور بى شمار تسلیم شدگان ناكارآمد و فقدان يك طراحى مناسب با , ھستى شناسى و انسان شناسى قرآنى بود

ملل و تمدن ھاى مفتوح را با سابقه میراثى و , ): Expertخبیر(ادارى و اقتصادى از سوى نخبگان و كارشناسان , ابعاد جامع علمى
  . تمدنى خود بر باالى سر نخبگان فاتح چنین فتوحى نشاند

جريان سومى , عمال از چنین حركتى ناخرسند شدند و در دسته ھاى معارض, بخش عظیمى از روشنگران و فرزانگان و خردمندان
بر خبیران و كارآزمودگان غیر عرب حاكم بر نظام ادارى و اقتصادى و علمى را بنیاد نھادند كه ھم بر نخبگان حمله مى برد و ھم 

  .جھان اسالم
آن چه اين حركت . شعوبى گرى و ھجوم بر آريستوكراسى بى ھنر اعراب حاكم و تمجید از ملل مغلوب بود, حاصل اين ساز و كار

  .اسالم تالشى تمدنى بود غیراصیل و ناسازگار با نظام معرفتى دين, در پى داشت
عمال نتوانستند جز در مواضعى از سرزمین ھاى جھان , اگرچه مروجان چنین نحوه از عرضه اسالم, يعنى فتح قلبى, در نگاه دوم
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ھمسويى راھبردھا . اسالم به تإسیس حكومت دست زنند ولى توانستند طراحى مناسبى از نظام معرفتى قرآنى به دست دھند
به كارگیرى علوم در جھت مسیر تعامل و تعالى انسان , تبیین جايگاه او در نظام واره معرفتى, سانتعريف روشن از ان, و رھیافت ھا

  .تضمین كرده است, عمال توفیق ماندگارى اين جريان و انطباق عقالنى آن را با نیاز فطرى انسان, و نشان گیرى كرامت مدارانه
راھبرى نخبگان در رإس ھرم و وجود تركیب منسجم , نگاه علوى, عربىبه حضور عنصر , اسباب دوام اين فتح يا نگاه معرفتى آن

تكیه بر فھم دينى مناط اعتبار است نه سابقه , اند)٣١))(إھل البصائر((در اين فتح كه فاتحانش . كارآزمودگان و فرزانگان است
  )٣٢.(دينى

به تفسیرى معقول از , جامع به حیات و ھدفدارىبا برافراشتن پرچم عدالت خواھى علوى و نگاھى , نسل پرورش يافته اين حركت
  .اسالم و تإسیس مدنیتى موزون و متعادل دست يافت كه بار عقالنیت آن بر دوش بخش عظیمى از انديشمندان مومن قرار دارد

كرد بخش اندكى از كار, آن ھم نه به طور جامع, صرفا از حیث طرح معقول علم محورى, حمدانى و بويھى, تمدن ھاى فاطمى
  .تاريخى اين حركت است

فتح دوم به عرضه طرح جامعى از اسالم , سد برافراشت, اگر فتح اول به اشعرىگرى راه برد و در برابر عقالنیت و ابداع متفكران
 عدالت علوى و كرامت انسانى را در آوردگاھى از جوالن عقل و عرفان و ھنر قدسى در تاريخ پديدار, توفیق يافت كه بر مبناى آن

  .كرد
پى ) ٣٣(تمدنى بالنده و حاكمیتى فرخنده بود كه بر بنیاد حضور حاكمان حكیم و متحلى به دو صفت عدل و عفت, حاصل اين نگاه

  .نھاده شد
  

   :پى نوشت ھا

چنان كه در خالل بحث روشن خواھد شد فتح تغلبى و فتح قلبى كه در اين مقاله بدان پرداخته مى شود با فتح به صلح يا _الف
   .تح عنوه تفاوت داردف

 ٢٩٢ص , ١ج) ١٣٧٧, پژوھشگاه علوم انسانى و مطالعات فرھنگى, تھران(علم تاريخ در گستره تمدن اسالمى , صادق آئینه وند. ١
  .٢٩٣و 
, و احمدبن اعثم كوفى ٢٣١-٨۴ص ) ق١۴١٠, دارالغرب االسالمى, بیروت(تحقیق يحیى جبورى , كتاب الرده, محمدبن عمرواقدى. ٢

  .٨٧-٧ص , ١ج ) ١٣٨٨, دائره المعارف العثمانیه, حیدر آباد ھند(ب الفتوح كتا
مورخان آن را در معناى زندگى رسول : به دو معنا استعمال شده است)) سیره((جمع , ))سیر((لفظ , از قرن دوم به اين سو. ٣

ولت اسالمى با امت ھا و ملت ھاى ديگر را مراد روابط د, و اصحاب به كاربرده اند و فقھا از آن) علیھم السالم(و امامان ) ص(خدا
  .كرده اند

در دروس فقھى وى در كوفه به كار رفت و بعد از او به اھتمام , اولین بار از سوى ابوحنیفه, استعمال لفظ سیره در معناى دوم
  .ردى علمى يافتاين اصطالح كارب, ابواسحاق فزارى و محمدبن حسن شیبانى, حسن بن زياد لولوى, مانند, شاگردانش

مى توان سیره در معنى دوم را كه , با تعريفى كه شیبانى و بعد از او كاشانى در بدائع الصنائع از اين اصطالح به دست داده اند
تحقیق و , كتاب السیر, محمد بن حسن شیبانى: رك. (علم روابط بین الملل اسالمى نام نھاد, غالبا با صیغه جمع به كار مى رود

  ).٢۵١و  ٢۵٠ص, ھمان, و صادق آئینه وند ۵۵-۵٣ص ) م ١٩٧۵, الدارالمتحده للنشر, بیروت(ید خدورى تقديم مج
مالك و شافعى در باب فتوح عصر راشدون به حزم و احتیاط رفته و در مجوز فتوح , چون ابوحنیفه, فقھاى نامدار حجاز و عراق. ۵و۴

  . درسرزمین دشمن در عصر اموى و عباسى مخالفت كرده اند
  .وى حروب االعتدإ را منع كرده است. از مخالفان جھاد ابتدايى است) ق  ١۶١متوفاى (سفیان ثورى 

متوفاى (عمروبن دينار , )ق١١۴متوفاى(عطإ ) ق  ١۴۴متوفاى (ابن شبرمه , سفیان ثورى, )ق  ٧٣متوفاى(آن چه از ابن عمر 
و ال يجب قتالھم اال دفعا لظاھر قوله , ان االمر للندب: ((فته اندھمگى جھاد را تطوعى دانسته اند نه فرض و گ, نقل شده) ق١٢۶

  )).و قاتلوا المشركین كافه كما يقاتلونكم كافه: فان قاتلوكم فاقتلوھم و: تعالى
ال  و, ال ن اهللا تعالى ما إراد افنإ الخلق, ان االصل ھو ابقإ الكفار و تقريرھم: ((ابن صالح از مشاھیر عالمان اسالمى گفته است

  )).و انما إبیح قتلھم لعارض ضرر وجدمنھم, خلقھم لیقتلوا
  )).اذا إردنا اظھار دين اهللا, القتال لمن يقاتلنا: ((اين تیمیه در اين باب بر اين رإى است كه

نما ھو ال يفھم من الفرضیه إن الجھاد مبدإ ھجومى عدوانى و ا: ((نظر دكتر وھبه زحیلى يكى از محققان معاصر عرب اين است كه
  )).مبدإ وقائى, على العكس

مخالفت اينان با توسعه سرزمین ھا تحت عنوان فتوح و ھمراھى با نفس زكیه و برادرش ابراھیم بن عبداهللا در جھاد داخلى علیه 
اق و تازيانه خوردن و مسموم شدن برخى از فقیھان عر, نتیجه اين پیشامد. باب تخاصم را بین آنان و حاكمیت بازگشود, حاكمیت

, )ق ١٨٢متوفاى (برآمدن قاضى ابويوسف . حجاز شد و عباسیان را بر آن داشت تا فقیھانى موافق اھداف حكومتى خويش بیابند
حاصل رويگردانى حاكمیت عباسى از فقیھان مستقل ) ق ۴۵٨متوفاى (و فرإ ) ق ۴۵٠متوفاى (ماوردى , )ق ١٨٩متوفاى (شیبانى 

از اين تاريخ به بعد كتب . ا نظريه ھاى فقھى و سیاسى در تقويت حاكمیت عباسى كوشا باشندو پشتیبانى از فقیھانى بود كه ب
كتبى كه در آن فاتح و سلطان و فقیه ھمگام ; خراج و سیر و احكام سلطانیه بر مرام و خواست سلطه عباسى به نگارش درآمد

الحرب و السلم , مجید خدورى ١١۵;و  ١١۴ص , ضوان سیدتحقیق ر, قوانین الوزاره و سیاسه الملك, مقدمه, ماوردى: رك(بودند 
, بیروت(الجھاد و الحقوق الدولیه العامه , ظافر قاسمى ٣٣;-١٣ص ) م ١٩٧٣, الدرالمتحده للنشر, بیروت(فى شرعه االسالم 

و  ٨۶ص ) م ١٩٨٢, ردارالفك, دمشق(آثار الحرب فى الفقه االسالمى , و وھبه زحیلى ١٧۶و  ١٧۵ص ) م ١٩٨٢, دارالعلم للمدايین
٨٧.(  
رياست , خاندان ھاى حكومتگرى از قريش كه خود را به قصى بن كالب منسوب مى كردند, در عصر مكى قبل از ظھور اسالم. ۶

  .سیاسى و بازرگانى مكه را در دست داشتند, نظامى, دينى
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) از تیره ھاى فرودست(عدى و جمح , تیم - ۵ھره بنو ز -۴بنو مخزوم  -٣بنوامیه  -٢بنوھاشم  -١: اين مجموعه قريشى از تیره ھاى
  .تشكیل مى شدند, بنو نوفل -٨بنوسھم  -٧بنواسد  -۶

و آبادانى و ) ندوه(مشورت , )حجابت(متولى گرى حرم , )سدانت(پرده دارى حرم , )لوإ(پرچمدارى , )سقايت(آب رسانى به حاجیان 
رايزنى , با بنونوفل) رفادت(اطعام حاجیان , با بنوامیه) عقاب(امى قريش پرچمدارى نظ. بر عھده بنوعبدالدار بود) عمارت(تعمیر 

با بنو ) قبه و اعنه(امور نظامى و تھیه سالح , با بنوتیم) إشناق(پرداخت ديات و غرامت ھاى جنگى , با بنواسد) مشوره(عمومى 
با بنوجمح و وقف و ) إيسار و ازالم(ته جمعى تھیه ابزار قرعه كشى در بازىھاى دس, با بنوعدى) سفارت(رايزنى سیاسى , مخزوم

  .با بنوسھم بود) اموال محجره(نذورات دينى 
بازرگانى و سیاست را از فردى و , به يمن و شام اجرا مى شد, نظام ايالف كه بر پايه دو سفر بازرگانى زمستانى و تابستانى

  . انحصارى به اقلیت ملىء و به نفع قريش در عھد ھاشم تغییر داد
اجتمع بنوھاشم و بنو : ((بنو زھره و تیم در خانه عبداهللا بن جدعان منعقد شد, بین بنوھاشم, پیمان مطیبون بنا بر نقل لسان العرب

و تحالفوا على التناصر و االخذ للمظلوم , و غمسوا إيديھم فیه, و جعلوا طیبا فى جفنه, زھره و تیم فى دار ابن جدعان فى الجاھلیه
  .))و المطیبینفسم, من الظالم

برپا , در حقیقت بنوعبدالشمس و بنوھاشم با بنوزھره و متوسطان مكه مثل عدى و جمح. اين پیمان به زيان بنو مخزوم تمام شد
  . دارندگان چنین پیمانى بودند

اين بود كه از , مشكلى كه بعدا دامنگیر پیمان مطیبون شد. رقابت بین دو حلف ايالف و مطیبون ديرى نپايید كه به صلح انجامید
گزينش منافع بازرگانان با شكست , كه عمال با اين پیمان, يكى را بايست برمى گزيد, پايدارى بر اصول و حفظ مصالح بازرگانان

, پیمان سومى براى انجام رسالت پیمان شكست خورده مطیبون پا به عرصه حیات نھاد و بر آن بود تا جايگزين آن شود. مواجه شد
الموسسه الجامعه للدراسات و , بیروت(الحجاز و الدوله االسالمیه , ابراھیم بیضون: رك( ه حلف الفضول معروف است اين پیمان ب

, دانشگاه لبنان(, مجله دراسات, ))االيالف و السلطه فى مكه قبل االسالم((مقاله , ھمو ٩۵;-٨٧ص) ق ١۴٠٣, النشر والتوزيع
كومبیو نشر و , بیروت(رحله الشتإ و الصیف , ايالف قريش, ويكتور سحاب ١٩-۵ص , ١٨شماره , ١٢سال ) م ١٩٨۵, دانشكده تربیت

  ).م ١٩٩٢, المركز الثقافى العربى
فرماندھى كل نیروھايى كه براى سركوبى , پس از پیشامد رده. بر عھده بنو مخزوم بود, )امور نظامى و تھیه سالح(قبه و اعنه . ٧

از زمان مسلمان شدن اين دو تن بیش از چھار . ھر دو از بنو مخزوم بودند, كرمه بن إبى جھلخالدبن ولید و ع, تعیین شده بودند
طبیعى بود كه سوابق احالف را با نخوت قبايل ھمدوش گردانند و از اين راه خطاھايى سرزند كه در اين جا . سال نمى گذشت

  .قصد بازگويى آن را نداريم
بلكه با قريش و زعامت سران آن بر مدينه و , شان نسبت به دين اسالم ترديدى نداشتنددر حادثه رده بعضى از قبايل و سران. ٨

. مثل مالك بن نويره يربوعى تمیمى و برخى از جنوبیان, مخالفت مى ورزيدند) ص(نحوه انتخاب خلیفه از غیر خاندان پیامبر خدا
نگھدارى . و از پرداخت آن به حكومت مدينه خوددارى مى كردندنماز مى خواندند ولى زكات را در انبار به وديعه مى نھادند , اينان

تا آن گاه كه امر جانشینى , مإمور گردآورى صدقات شمايم) ص(من از جانب پیامبر خدا: مالك گفته بود. گويند)) جفول((زكات را 
  .كسى را در اموالتان به طمع نیندازيد, انجام نگیرد, مطابق آن چه ما مى خواھیم, )ص(پیامبر

يك سال مھلتشان دھیم و با آنان , پس مرتد نیستند, بلكه مانع الزكات اند, نظر عمر بن خطاب اين بود كه اينان تارك الصاله نیستند
وى مخالفت سیاسى با مدينه را به مثابه مخالفت دينى با اسالم نمى دانست و جفول را با انكار , به بیان ديگر. نجنگیم تا بازگردند

ما إفرق بین الصاله و ال الزكاه النھما ] عمر[ ال واهللا يا إبا حفص: ((او مى گفت. اما نظر خلیفه اول اين نبود. مى شناختزكات برابر ن
به خدا سوگند اى ; ...لقاتلتھم علیه إبدا و لو ما حییت ) ص(مقرونتان و اهللا لو منعونى من الزكاه عقاال مما كان يإخذ منھم النبى

به خدا سوگند اگر به اندازه پايبند شترى از آن چه به . زيرا ھر دو با ھم بايد ادا شوند, زكات فرق نمى نھممن بین نماز و ! عمر
  )).از من بازدارند تا زنده ام با آن ھا خواھم جنگید, پیامبر مى پرداختند

رتد كشته و به آتش سوزانده مخالفان سیاسى مدينه در شمار مخالفان دينى محسوب شدند و با عنوان م, در نتیجه چنین نگاھى
  ).۵٢و  ۵١ص , ھمان, محمد بن عمر واقدى. (شدند

  .٣٩ص , ۶ج , تفسیر طبرى: به نقل از ۶٩ص ) ق ١۴٠۴, الدار اقرإ, بیروت(االمه و الجماعه و السلطه , رضوان سید. ٩
  .نو مخزوم ياد كردعبدالرحمان بن عوف زھرى و خالدبن ولید از ب, از اين كسان بايد از ابوعبیده جراح. ١٠
حركتى منفعالنه بود تا شايد قريشیان مھاجر را بر آن دارد كه بعد از اين ) ص(واكنش نابه ھنگام انصار پس از وفات پیامبر خدا. ١١

در سھم سپارى قدرت آنان را فراموش نكنند و اال انصار را به رھبرى مسلمین چه كار؟ از اين رو بايد گفت آتشى كه اينان بر 
  .خود را با آن سوزاندند و ديگران را گرمى بخشیدند, وختندافر
منظور سعد بن عباده خزرجى است كه در حوارين يا حوران شام به طرز مرموزى به قتل رسید و شايعه كردند كه جنیانش به . ١٢

  ! تیر زده اند
  و قتلنا سید الخزرج سعد بن عباده

  و رمیناه بسھمین فلم يخط فواده
  .از پاى در آورديم, ر خزرج را با دو تیر بى خطا كه بر قلبش زديمرھب, ما جنیان

  ).١٢٧ص , ١ج ) ١٣۵٢, اسالمیه, تھران(عبداهللا بن سبإ , سید مرتضى عسكرى: رك(
, بیروت(حضاره العرب فى عصر الجاھلیه , حرف ع و حسین حاج حسن) م١٩٧٩, دارالمعارف, قاھره(لسان العرب , ابن منظور. ١٣

  .٢٧ص ) ق ١۴٠۵, جامعیه للدراسات و النشر و التوزيعالموسسه ال
  .١٢ص , ١ج ) بى تا, دارالكتب العلمیه, بیروت(بلوغ االرب فى معرفه إحوال العرب , محمد شكرى آلوسى. ١۴
  .ھمان, ابن منظور. ١۵
  .۶٠ص , ھمان, رضوان سید. ١۶
 ١۴۶;ص , ٧ج , سنن نسائى ١۵٩٠;شماره , ذى صحیح ترم ١٣۵٣;شماره , صحیح مسلم ٢٩;و  ٢٨ص , ۶ج, صحیح بخارى. ١٧

  . ٢٨١٨ـ١٩٩١شماره , و مسند إحمدبن حنبل ٢٣٩ص , ٢ج , سنن دارمى
ج ) م ١٩۵٨, مطبعه شركه مساھمه مصريه, قاھره(تحقیق صالح الدين المنجد , شرح السیر الكبیر, محمد بن حسن شیبانى. ١٨
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  .٩۵ص , ١
  .٢٩۴ص , ٨ج ) ق ١٣٠٨, رصادر و دار بیروتدا, بیروت(الطبقات الكبرى , ابن سعد. ١٩
  .ھمان, ابن منظور. ٢٠
  .٨٢و اماره  ١٠باب فتن , صحیح بخارى و صحیح مسلم. ٢١
  .۵٢٢ص , ٢ج , مسند احمد بن حنبل. ٢٢
  .٣٠ص ) م ١٩٨۴, وكاله المطبوعات, كويت(مقدمه لدراسه المجتمعات البدويه , محمد عبده محجوب. ٢٣
  .٢٠١-٢٢ص ) م ١٩٨٣, دارالحداثه, بیروت(العرب قبل االسالم تاريخ , جواد على. ٢۴

Middle Eastern Cities, :Ira Iapidus(colifornia , 1969). P. 74.. .25  .  
٢۶ .Tribes and State Formation in the Middle East, P. 111 .  
ن دو حرفه با شمشیرزنى و نیزه پرانى سازگار گويى اي. ريسندگى و كشاورزى: در اشعار اھل باديه دو چیز نكوھیده شده. ٢٧

  .نیست يا به زعم آن ھا وابستگان به اين دو حرفه نمى توانند از جنگاورى و سلحشورى بھره برند
باديه نشینان ; إما إبنإ الباديه فكانوا ينظرون الى الزراعه على إنھا من عمل إھل الذله و الھوان: ((از زبان باديه نشینان آمده است

  !)).گاھشان به كشاورزان آن گونه است كه گويى اين كار ذلیالن و فرومايگان استن
  .١۴٩ص ) ق ١۴٠٧, موسسه المعارف, بیروت(تحقیق عبداهللا إنیس الطباع و عمر انیس الطباع , فتوح البلدان, بالذرى. ٢٨
  .٩٩و  ٩٨ص ) بى تا, المكتبه الشعبیه, بیروت(فتوح الشام , واقدى. ٢٩
  .٣۵۴ص ) م ١٩۶٩, دارالمعارف, قاھره(تاريخ االمم و الملوك , بن جرير طبرىمحمد . ٣٠
اينان گذشته از ھیبت و صالبت در عقیده و . نامى بود كه بر آرمان داران بیدار قرن اول قمرى اطالق مى شد)) إھل البصائر. ((٣١

معه و طريق صواب از ناصواب از توانى عالى بھره ور در درك و شناخت جا, دفاع كه از راه آزموده ھاى جھادى به دست كرده بودند
  .بودند

بصیرت ; حملوا بصائرھم على إسیافھم: ((بر شمشیرھايشان حكومت مى كرد, كه معیار شناخت مومن طراز مكتب است, بصیرت
ه نیامده بودند تا اين ھا از راه پیوست با قبايل و كسب موقعیت از آن به صحن)). ھايشان را بر شمشیرھايشان استوار كردند

  .بلكه نخبگان جھادى عصر خود بودند, پاسدار منفعت و مصلحت طايفه اى باشند
بسیارى از مردم را ;[ االمن فإ من إھل البصائر: ((اين تعبیر آمده است, به معاويه بن ابى سفیان, )ع(امیرالمومنین على ٣٢در نامه 

  )).از تو جدا شدند, ت كه چون تو را شناختندجز اندكى از اھل بصیر] به گمراھى خويش فريب دادى
اصطالح إھل النیه بر خلق . تولد يافته باشد)) إھل النیه((برخى از پژوھندگان معاصر برآن اند كه احتماال بايد اين اصطالح از صفت 

  .بود) ص(نیكو و صفاى باطن مومنان اشعار داشت و از ويژگى ھاى بارز عصر پیامبر گرامى خدا
. مى نامید)) إھل البصائر((باز مى داشت و آن ھا را ) ع(لشكريان اموى را از مقابله با اصحاب امام حسین, جاج در كربالعمروبن ح

آمده است ولى در چاپ محمد )) إھل البصائر((, شايان ذكر است كه اين اصطالح در نقل محمد مھدى شمس الدين از طبرى
ترجمه , نھج البالغه ۴٣۵;ص , ۵ج, تاريخ طبرى, ھمان, محمد بن جرير طبرى: رك. (اين اصطالح يافت نشد, ابوالفضل ابراھیم
, بیروت(إنصار الحسین, و محمد مھدى شمس الدين ۶٨١ص ) ١٣٧٨, دفتر نشر فرھنگ اسالمى, تھران(عبدالمحمد آيتى 

  ).١٨٩-١٨۶ص , )ق ١۴٠١, الدراالسالمیه
نخستین بار در سخن , سه با سابقه دينى بدون آگاھى از عصر و نسلتكیه بر فھم دينى و شناخت مقتضیات عصر در مقاي. ٣٢

  .مالك بن حارث نخعى آمده است
از تحوالت عصر و نسل كه در پى فتوح و دست اندازىھاى كارگزاران اموى , بخشى از اصحاب كه در حجاز دل خوش داشته بودند

  .بى خبر بودند, عصر عثمان پديد آمده بود
نه , مبنى بر مبازره با انحراف داخلى و استقطاب قريشى ھمگام شوند, )ع(ند با اصالحات امیرالمومنیناينان چون نمى خواست

  .بیعت مى كردند و نه مسئولیت تن زدن از آن را مى پذيرفتند
اصحاب در براى انتقال مركز خالفت از حجاز به عراق مخالفت كرده و با استناد به سابقه حضور ) ع(با تصمیم امام, از سوى ديگر

به بھانه , بر آن بودند تا نسل جديدى كه پس از فتوح با میانگین سنى سى سال پا در عرصه حیات سیاسى نھاده بود, مدينه
مالك در برخورد با چنین . غیركافى بدانند, نداشتن سابقه پذيرش اسالم ناتوان نشان دھند و حضورشان را براى اعتبار خالفت

و ان القوم و ان كانوا إولى , فانا من التابعین باحسان, انا و ان لم نكن من المھاجرين و االنصار! یرالمومنینيا إم: ((گفتمانى مى گويد
ما اگرچه از مھاجران و انصار نیستیم ولى از تابعان از سر ! اى امیرمومنان; ...بما سبقونا الیه فلیسوا بإولى مما شركناھم فیه 

بر ما پیشى ] اسالم[ تن به اسالم بر ما پیشى دارند ولى در آن چه ما با آن ھا شريكیماين جماعت اگرچه در پیوس. احسانیم
  )).ندارند

حاصل سخن مالك اين است كه اينان اگرچه در پذيرفتن اسالم بر ما سبقت گرفته اند ولى چنان نیست كه در فھم اسالم بر ما 
, االخبار الطوال, ابوحنیفه دينورى: رك(ى و فھم دينى استدر اين جا سخن از چالش بر سر سابقه دين. سبقت گرفته باشند

  ).١۴٣ص ) م ١٩۶٠, داراحیإ الكتب العربیه, قاھره(تحقیق عبدالمنعم عامر 
  .عدل و عفت دو صفت ذاتى حاكم اسالمى است. ٣٣

ن صورت سقوطش حتمى عدالت بايد صفت ذاتى حاكم اسالمى باشد تا در آزمون قدرت كامیاب گردد و در غیر اي, در نگاه علوى
آن كس كه ; قبل تإديبه بلسانه, فلیكن تإديبه بسیرته. فلیبدإ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره, من نصب نفسه للناس اماما:((است

پیش از ھر چیز به تربیت نفس خودپردازد ودر اين راه سیرتش را پیش از زبانش رام عدالت , خود را امام مردم قرار داده است
  )).گرداند

بت است و خطر اين بت آن گاه افزون مى شود كه حاكم از عفت , مال از ديد امام اگر در غیر آن چه خدا فرموده به كار گرفته شود
  .ذاتى بى بھره باشد

بى ھیچ مالحظه و , به معنى توزيع حقوق و حدود و حظوظ امت است, اگر عدالت در منطق حاكم عادل, توإم عدل است, عفت
عدالت چھره بیرونى حكومت . نظارت بر نفس چنین حاكمى است تا امانت را در پنجه قدرت او در امان نگھدارد, عفت ,اعتبار دنیايى
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براى تفصیل بیشتر . (عدالت بر فعل عمومى حاكم نظارت مى كند و عفت بر فعل فردى او. چھره درونى آن است, دينى و عفت
  ).٢٧٠-٢١۵ص) م ١٩٩٧, سینا للنشر و االنتشار العربى, قاھره و بیروت( على بن إبى طالب سلطه الحق, عزيز سید جاسم: ك.ر

 


