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نحوه پذيرش مقاله
- مقاالتي كه از ارزش علمى برخوردار باشند براى بررسى و (احتماالً) چاپ در مجله پذيرفته 

خواهد شد.
- هيأت تحريريه در رد و قبول و نيز حك و اصالح مقاالت آزاد است.

- چاپ مقاالت و تقدم و تأخر آن مشروط به بررسى هيأت تحريريه مجله است.
- در انتخاب مقاالت اولويت به ترتيب با مقاالت پژوهشى، تأليفى و ترجمه اى است. 

- مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده است.
- ارسال تعهد نامه كتبى همراه مقاله مبني بر اين كه، مقاله مزبور تا اعالم نتيجه (حداكثر شش 

ماه از زمان تحويل به مجله) به نشريه ديگر فرستاده نخواهد شد. 

 ضوابط مربوط به مقاالت
 از نويسندگان محترم تقاضا مى شود ضوابط زير را در تنظيم مقاله  رعايت  نمايند:

1- ارسال سه نسخه از مقاله، به صورت تايپ شده در برنامه word 2000 به همراه ديسكت 
الزامى است.

2 – مقاله بايد مشتمل بر بخش هاى زير باشد:
- چكيده فارسى و انگليسى 

- واژگان و مفاهيم اصلى و كليدى تحقيق
- مقدمه، شامل: طرح مساله پژوهش و پيشينه آن، شيوه تحقيق و بيان هدف

- بحث و بررسى فرضيه (فرضيات) تحقيق و ارائه تحليل هاى مناسب با موضوع
- نتيجه گيرى

- فهرست منابع و مآخذ
3- فهرست منابع و مآخذ به تفكيك زبان منابع در پايان مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت 
زير تنظيم شود: نام خانوادگى نويسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح (مترجم...)، محل 

انتشار، ناشر.
4- ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشار، نشانى مطلب در داخل پرانتز قيد شود.

5- مقاله نبايد از بيست صفحه تايپ شده بيشتر باشد.
6-   چاپ مقاالت در فصلنامه ، براساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي مولفين مي باشد.
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سخن مدير مسئول

     تاريخ هر امت و جامعه اى بيانگر فرهنگ و تمدن آنهاست. به همين دليل, علم تاريخ در ميان 
علوم, جايگاهى ويژه يافته است. جامعه ى اسالمى به عنوان يك امت جهانى, داراى چهارده قرن 
سابقه تاريخى با ابعاد و عناصرى روشن و بدون ابهام است. اهميت اين پيشينه ى تاريخى و ابعاد 
گوناگون آن مانند: فرهنگ،تمدن،علوم،اخالق، فلسفه و هنر و نقش بى بديل آن در تمدن جهان 
معاصر، تالش گسترده ى دانشگاه ها و دانشمندان غربى را نيز در راه تحقيق و مطالعه اين تاريخ عظيم 
برانگيخته است؛ تا بدان پايه كه معتبرترين منابع و اطالعات پژوهشى در حوزه هاى گوناگون تاريخ 

اسالم را در مراكز علمى غرب مى توان سراغ گرفت.
    على رغم توجه ويژه ى پژوهشگاه هاى دنياى غرب به اسالم، به علت ناتوانى ذاتى آنها از 
شناخت اسالم ناب و حقيقى- به دليل عدم دسترسى مستقيم و به دور از تحريف به منابع اصيل، و 
الجرم اطالعات محدود پژوهشگران از زمينه ها و پس زمينه ها ى يك تحقيق علمى جامع- آغاز 
يك حركت اساسى و همه جانبه از سوى دانشمندان اسالمى به منظور تصحيح و تكميل تالشهاى  
گذشته ضرورى است. اگر اين حركت، گسترده، باغنا و متكى بر پيشرفته ترين روش هاى پژوهشى 
آغاز شود بى شك، تغييرات بنيادى در مسير مطالعات در پژوهشگاه هاى مهم دنيا در زمينه ى اسالم و 

مسائل مختلف آن دور از دسترس نخواهد بود. 
    هدف اساسى از تأسيس پژوهشكده تاريخ اسالم- كه هم اكنون در آغاز راه است- گام زدن در 

راه تحقق اين آرمان مى باشد.
   اين پژوهشكده با همت و پيگيرى استادان ارزشمند تاريخ اسالم و رشته هاى مرتبط با آن آغاز به 

كار كرده و براى نيل به اهداف مقدس خود، آماده ى همكارى با همه كسانى است كه به اين اهداف 
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ايمان دارند.
    فصلنامهىعلمى-پژوهشىتاريخاسالمموسومبه (مطالعات تاريخ اسالم) نمونه ونمودارى از 
فعاليت هاى اين مركز است. اين مركز, با چند گروه علمى و زير نظر شوراى علمى- راهبردى به 

فعاليت مى پردازد كه در آينده و به تدريج تعداد گروه ها افزايش خواهند يافت.
    عالوه بر اين  برنامه هايى  همچون:  تشكيل كتابخانه  تخصصى، سايت، كارگاه ها و نشست هاى 

علمى، انتشار آثار پژوهشى(تأليف و ترجمه)از سال هاى گذشته آغاز شده و در حال تكامل است.
    از خداوند منان موفقيت همه تالشگران در اين راه را مسألت مى نمايم

 سيد هادى خامنه اى
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سخن سردبير

نشريات علمى از مهم ترين ابزارهاى توليد و گسترش دانش اند. در بيشتر رشته هاى علمى، 
كار آمد ترين وسيله ى عرضه ى آخرين توليدات علمى آن رشته، مجالت پژوهشى مى باشند. 
سهولت، سرعت، جلب اعتماد مخاطب،درجه و نفوذ نشريات علمى در محافل و مجامع پژوهشى، 
از آن ابزارى غير قابل مقايسه با ابزارهاى مشابه و رقيبى چون كتاب ، مجموعه هاى دائره المعارفى و 
ديگر روش هاى انتقال اطالعات ساخته است. حتى سمينارها و كنفرانس هاى علمى، با وجود همه 
اهميتى كه دارند و به دليل سرعت بخشيدن به چرخش اطالعات از جايگاه ويژه اى برخوردارند، 
نمى توانند جايگزين اطمينان بخشى به جاى نشريات علمى باشند. چرا كه دقت مميزى و داورى در 
نشريات پژوهشى معتبر، قابل مقايسه با آنچه در كنفرانس ها و همايش هاى علمى مى گذرد، نيست. 
وقوف بر اهميت  اين رسانه ى علمى مؤثر، در جوامع پيشرفته علمى تاريخچه اى نسبتاً طوالنى دارد 
و به حدود دو قرن قبل بر مى گردد. متأسفانه در جامعه علمى ايران ، توجه به اين مهم بسيار نوپاست. 

     پيش از انقالب اسالمى تعداد نشريات علمى بسيار محدود و انگشت شمار بود و تأثيرى ناچيز 
در چرخش اطالعات علمى كشور داشت. همان تعداد معدود هم به رشته هاي علوم طبيعى مربوط 
مى شد و سهم علوم انسانى در اين زمينه تقريباٌ صفر بود. اين در حالى بود كه صدها ماهنامه، فصلنامه 
و سالنامه علمى در قلمرو شاخه هاى مختلف علوم انسانى، رشته هايى چون تاريخ، دين، فلسفه، 
جامعه شناسى،زبان شناسى، اسالم شناسى، ايران شناسى و... در دنيا منتشر مى شد. مقايسه ى  آمار 
مجالت پژوهشى منتشر شده به زبان فارسى در قلمرو علوم انسانى با همين گونه نشريات در سطح 

جهانى، شرايطى بسيار مأيوس كننده را تداعى مى كرد.
    خوشبختانه پس از انقالب اسالمى، با برداشته شدن برخى موانع ، آمار انتشار نشريات علمى 
روندى مثبت يافت؛ به نحوى كه مقايسه اين آمار با پيش از انقالب- حداقل به لحاظ كّمى- مبين 
پيشرفت قابل مالحظه اى است . اما، به داليل زير هنوز اين ابزار بسيار مهم در توليد و توسعه دانش 

جايگاه واقعى خود را   پيدا نكرده است.
   الف) فرهنگ مراجعه به نشريات علمى – به ويژه در حوزه ى علوم انسانى- بسيار ضعيف است. 



88
ن 
ستا

تاب
ل/
 او
ره
شما

ل/
 او
ال
س

8

8

مطابق عادات سنتى هنوز كتاب به عنوان اصلى ترين مرجع شناخته مى شود؛ در حالى كه در مجامع 
معتبر علمى دنيا  آخرين توليدات علمى در مجالت عرضه مى شود؛بزرگ ترين متفكران و نظريه 
پردازان دست آوردهاى علمى خود را در مقاالت ارائه مى كنند ، و پژوهشگران هر تخصص هم به 

خوبى مى دانند كه بايد در مجالت به دنبال آخرين نوآورى ها باشند.
ب) هر چند تعداد مجالت گسترش كمى قابل توجهى يافته است- البته از اين جهت هم تا 
شرايط آرمانى فاصله ى بسيارى داريم – اما اين گسترش و ارتقاء به لحاظ كيفى چندان مطلوب 
نيست. مميزى و داورى مقاالت اغلب جّدى گرفته نمى شود؛ هم از اين رو ، عنصر نو آورى در آنها 

قوت الزم را ندارد. طبعاٌ چنين مجموعه هايى نمى تواند دانشجويان و محققان را به خود جلب كند.
ج) كمبود يا حتى نبود اين باور در سياستگذاران و مسئوالن مديريت اجرايى امور علمى كشور،كه 
با حمايت و اهميت قائل شدن براى مجالت علمى مى توانند كمك مؤثرى به توليدات علمى كشور 
بكنند. بعضى سياست گذارى ها، بخشنامه ها و آئين نامه ها ، عمد تاً در جهت تحقير مجالت داخلى 
و جهت دادن آخرين نو آورى هاى كشور به سمت مجالت خارجى است. اين آفت در علوم انسانى 
و مخصو صاً در رشته هايى چون ادبيات، الهيات،تاريخ و حتى رشته هاى علوم اجتماعى بسيار 

مخرب و آسيب رسان است. 
 اين گونه سياست گذارى ها مسير مطالعات علمى داخل كشور را به نفع نيازهاى نظام سلطه ى 
جهانى و هماهنگ با اهداف و برنامه ريزى هاى آن تغيير داده است. دل خوشى بعضى از مديران 
اجرايى اين است كه با مقايسه آمار، شاخصى براى پيشرفت علمى كشور در دوره مديريت خود 
ارائه كنند. حتى اگر اين آمار واقعى باشد، چون جهت تحقيقات علمى را به سمت نياز گروههاى 

مرجع جهانى سوق مى دهد، قابل تأمل و هشدار دهنده است.
اين گونه سياست گذارى ها  در صورتي مى تواند اميد بخش  باشد كه پس از يك دوره ى زمانى 
قابل قبول بتوان در هر رشته تخصصي  حداقل يك مجله معتبر علمى عرضه كرد كه انعكاس جهانى 
داشته باشد، و نه فقط پژوهشگران داخلى بلكه محققان خارج از كشور هم خود را نيازمند آن بدانند. 
متأسفانه در حال حاضر در كليه تخصص ها و رشته هاى علمى، مجالت معتبر با اين ويژگى در 

مجموع به تعداد انگشتان  يك دست هم نمى رسد.
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د) به داليل فوق نظام حمايتى و نظارتى ضعيفى مجالت علمى را پشتيبانى مى كند. معموالً اين 
گونه مجالت با مشكالت عديده مالى، اجرايى، تداركاتى دست به گريبانند. معدود مجالتى كه در 
حد قابل قبولى منتشر مى شوند؛ به دليل ضعف اين گونه پشتيبانى ها پس از چند شماره با خطر تأخير 

و حتى تعطيل مواجه مى شوند. 
هـ) ضعف نظام آموزشى و آسيب هايى كه در اين نظام متوجه «پژوهش» است موجب شده، انگيزه 

نو آورى و خالقيت به حداقل كاهش يافته و طبعاً تأثير مستقيمى بر كاهش توليدات علمى بگذارد. 
مجموعه اين عوامل و بسيارى عوامل ديگر باعث شده است فرهنگ توليد مجالت علمى، 

همچنين مراجعه و بهره بردارى از اين گونه نشريات از وضعيت چندان مطلوبى برخوردار نباشد.
ضعف عمومى موجود در رشته هاى مختلف علوم انسانى، در قلمرو مطالعات مربوط به تاريخ 
اسالم و تاريخ ايران محسوس تر است. تعداد مجالت معتبرى كه در حوزه تاريخ اسالم منتشر مى 
شود بسيار معدود است ؛ اين در حالى است كه در بعضى مجامع علمى جهان، عمر چاپ و انتشار 

مجالت تخصصى تاريخ به بيش از يك قرن مى رسد.
با تأسيس پژوهشكده تاريخ اسالم ، اين اميدوارى در عالقه مندان به تحقيق در تاريخ اسالم 
ايجاد شد كه كمبودهاى فراوان مطالعاتى اين حوزه به همت دست اندر كاران اين نهاد علمى  و 
با  حمايت استادان و پژوهشگران تا حدودى جبران شود. و اينك با انتشار اولين فصلنامه پژوهشى 
اين پژوهشكده شرايط براى عرضه ى آخرين دست آوردهاى علمى در اين قلمرو تخصصى فراهم 
شده است. اين فصلنامه رويكردى پژوهشى دارد، و خواهد كوشيد ، منعكس كننده آخرين مطالعات 
علمى در حوزه تاريخ اسالم باشد. اميد است فصلنامه علمى- پژوهشى تاريخ اسالم بتواند در آينده 
نزديكى تريبون مناسبى جهت طرح آخرين ديدگاه ها و نظريات محققان و دانشمندان دانشگاهى و 

حوزوى باشد.
مسئوالن پژوهشكده و فصلنامه مصمم هستند درآينده اى نه چندان دور، زمينه ي انتشار مجله به 
زبانهاى عربى و انگليسى را هم فراهم سازند؛ تا   نوآورى هاى علمى اهل تحقيق انعكاسي جهانى يابد.

  عليمحمد ولوى 
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aeneh_ sa@ modares. ac.ir                                                                                                             1  -  استاد  تاريخ اسالم ، دانشگاه تربيت مدرس
2-Historical Structure    

مطالعات تاريخ اسالم
سال اول / شماره اول / تابستان 1388

عصر ونسل از نگاه تاريخ
دكتر صادق آئينه وند 1

چكيده
      اين مقاله مى خواهد با تعريفى جديد از عصر و نسل رابطه ى آن دو را 
بر اساس مالحظه ى جديد تاريخى و مبتنى بر كاركرد جوهرى هر يك روشن 

نمايد.
     اگر عصر را گذشته از قالبى براى تاريخ،به معنى عنصرى طبيعى نيز به حساب 
آوريم؛ سببيّت، علل و معلوالت در نگاه مورخ غايب نخواهد ماند.( باراكلو، 68-

67) زيرا هر تركيب تاريخى، متّضمن عناصرى از زمان جغرافيايى، زمان اجتماعى 
و زمان فردى است . حاصل جمع اين عناصر سه گانه با لحاظ زمان،تاريخ را در 

نزد مورخ مى سازد.

واژه هاي كليدي 
عصر،نسل،زمان،تبار شناسى،تحقيب،نظام تاريخى، عصر تاريخى،نخبگان

  مقدمه
پيش از آنكه به خصايص عصر و نسل بپردازيم، تبيين و تعريف چند اصطالح، شامل:تبار شناسى، 

نظريه تحقيب (تعيين زمان تاريخى) در نزد مورخان مسلمان و ساختار تاريخى2 ضرورى است.
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تبار شناسى: تبار شناسى يا جينيالوژى1 در لغت و كاربرد امروز به معنى هم عصرى و هم نسلى 
است. و در اصطالح، ابزار روشمندى است كه براى فهم سرشت متعّدد و متكثّر فرهنگ در 
چارچوب وحدت تمّدنى به كار گرفته مى شود.(سيّارالجميل،1999 ، 106)محقق در اين روش 
به تحقيق در تنوع و تعّددفرهنگ ها مى پردازد و بر اساس موضوع و روش، از نظريه قياسى و كّمى 
به حوزه فلسفى و تجربى در معرفت رهسپار مى گردد.در حقيقت تبار شناسى به تثبيت و تحكيم 
مفاهيم جديد حيات معاصر بر بنيادى علمى و با دريچه اى باز به سوى همه ى جهان به ساختن 

جهان آينده در اين جهان مى پردازد.(همان،84)
تبار شناسى تاريخى به نسل هاى آينده كمك مى كند تا در آگاهى رسانى تاريخى به گونه اى مؤثر 
براى نسل هايى كه با او معاصراند ولى همفكر او نيستند، از حيث علمى و فكرى كمك كند.ارتباط 
بين آنچه كه نسل هاى آينده بايد بدان بپردازند، از رسالت هاى تبار شناسى است. تاريخ حقيقى 
هر قوم و دين، تنها عهدهاى حكام و خاندان هاى حاكم و سلسله هاى مسّلط بر شؤون سياست و 
جنگ هاى قبيله اى و اختالفات سياسى و انقسامات داخلى نيست ، بلكه تاريخ، رشد تمدنى متراكم 
و قابل پيروى است كه حفظ آن توسط دستان بهم پيوسته اى از دانشمندان و دانشجويان از نسلى به 

نسل ديگر ميسراست.(همان،118)
تبار شناسى بر اساس روشمندى و فلسفه اش قادر است، مكنونات انديشه2  و گفتمان3 و عمل4  
راُمنَدمِج كند و در درون منظومه هاى معيّنى در داخل دايره هاى متصل حلزونى يا مستقيم قرار 
دهد، به گونه اى كه روش شناسى5 به شناخت شناسى6 تبديل گردد. اين كار از طريق آژوگان7 ، 

نظريه8 ، قياس9  و نقد 10 انجام شود.(همان،90)
تحقيب: تحقيب يا تقسيم تاريخ بر حسب دوره و زمان11  در معناى فلسفى اش،تقسيم تاريخ به 
فترت يا دوران هاى معينى است كه هدف از آن انعطاف پذير كردن  تاريخ است.تقسيم تاريخ به 
دوران و ايجاد معناى فلسفى جديد از آن، از ميشل فوكوى فرانسوى است. پيش از ايشان ، يونانى ها 
و رومى ها به چنين كارى دست زده اند. فيلسوف آلمانى كانت،(در گذشته 1804م) تاريخ را در 

5-Methodology
6-Epistemology
7-Erotica
8-Theorica

9-Mesure
10-Critics
 11-Periodization of History

   1-Genealogy
2-Thought
3-Discourse
 4-Action
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مقياس ساختار جهانى به ادوار مختلف تقسيم كرده بود. بعد از ايشان ، هگل،(در گذشته 1830م)
بر اساس نظريه كانت به اين كار دست زد. كارل ماركس،(در گذشته 1883م) از ديالكتيك تاريخى 
هگل سود برد و آن را بر صبغه ديالكتيك مادى تاريخى بر بنياد پنج دوره،بردگى،فئوداليزم،سرمايه 
دارى،مالكيت عمومى و كمونيسم،تقسيم كرد. درقرن بيستم ميالدى، فيلسوف ومورخ بريتانيايى 
آرنولد توين بى(در گذشته 1972م)بر بنياد نظريه چالش و واكنش1 تاريخ را به دولت ها و 
تمدن هاى جهانى تقسيم كرد. شايد برجسته ترين كس از ميان فيلسوفان و مورخان كه به فلسفه 
ى تقسيم تاريخ به دوران پرداخته،مورخ آمريكايى جرى.هـ.بنتلى است كه در كتاب مشهورش2  

آورده است.(همان،46-48)
عماد الدين خليل مورخ عرب، نظريه اى در باب تقسيم تاريخ اسالم بر بنياد معرفت جامع داده 
است كه آن را تقسيمى از نوع جديد مى توان به شمار آورد. وى در كتاب«تحليل للتاريخ االسالمى» 
بر محور نظريه ى شمولى حركت، تحقيق متوازن، كشف رابطه اصلى بين اسالم و وقايع آن،بررسى 
ظواهر و پديده هاى بزرگ تاريخ اسالم به طور عمودى، تاريخ اسالم را به پنج مرحله ى: حكومت، 
انتشار و گسترش، هجوم مخالفان(بت پرستى، يهوديت و صليبى گرى)، جامعه ى اسالمى و 

دستاوردهاى تمدنى تقسيم كرده است.(  خليل،1990)
محمد عابد الجابرى، فيلسوف و مورخ مغربى در مجموعه «نقد العقل العربى» مجلد3 «العقل 
السياسى العربى» بر مبناى نظريه ى رژى دوبره3  متفكر فرانسوى در كتاب «نقد عقل سياسى» 4 كه 
آن را به سال 1981م در نقد ماركسيسم منتشر كرد، تاريخ اسالم را بر اساس تحول ايدئولوژيك 
به مقتضاى مناسبات سياسى حاكميت ها در اسالم بر محور نظريه سه گانه عقيده،قبيله و غنيمت 

تفسير مى كند.(  الجابرى،2000)
عمر فّروخ، مورخ لبنانى در كتاب «تجديد التاريخ فى تحليله و تدوينه»، تاريخ را به:1- عصور 
قديم( شامل الف- عصور ما قبل تاريخ ب- عصور تاريخى)2- عصور ميانه 3- عصور جديد 
شامل،الف- عهد جديد از فتح قسطنطنيه تا حمله ناپلئون به مصر ب- عهد استعمارى ج- 

عهدمعاصر) تقسيم مى كند.( فّروخ ،1980)
3-Regis Debray
 4-   Critique  de  la   Rasion  Politique

   1-Challenge and Response
 2-Periodization in World History
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راقم اين سطور به 1359ش. با سود جستن از تقسيم تاريخى محمد رضا حكيمى بر مبناى 
عصر انبياء،عصر اوصياءو عصر علماء در كتاب«الحياه» نظريه ى تقسيم تاريخ اسالم رابر بنياد 
 سه عصر انبياء،اوصياء و اولياء دركتاب«علم تاريخ در اسالم»به سال 1360ش ارائه و منتشر كرد.

( حكيمى،1409  ، 366-365؛   آئينه وند،1364،   153-166)
سنت  كند،  مى  تقسيم  تقّدس  مبناي  بر  را  تاريخ  كه  كسى  اولين  تاريخ:  قدسي  تقسيم  
آگوستين(430-354م) است. وى بر بنياد ايام شش گانه خلقت هستى توسط خداوند و با عنايت به 
مراحل شش گانه ى عمر انسان، شامل جنينى، طفوليت، نوجوانى،جوانى،ميانسالى وكهن سالى،به 

اين تقسيم دست مى زند.(سيار الجميل،1999 ، 49-50)
يهوديان، نيز همانند مسيحيان، به تقسيم تاريخ دست زده اند، اورسيوس1 ، تاريخ را بر اساس 
«ممالك چهار گانه» و با استناد به نبوت دانيال و خواب او درباره ى «وحوش اربعه» تقسيم كرده 
است. وى با اينكه نسبت به استادش آگوستين،تعصب مى ورزيده،كتابش را با نام « تاريخ جهان» 
در سال 417م بر بنياد نظريه ى يهودى منتشر كرده است.و شايد اولين كسى باشدكه تاريخ را 
بر اساس نظريه ى« نسل» تقسيم كرده است. عمر هر نسل بر اساس نظريه ى او 40 سال است.

(ابراهيم العسكر، 1988 ،  217-218)
     تقسيم بندى تاريخ از نگاه مسلمانان از طبرى تا ابن خلدون، جديد و غير متأثر از ديگران است. 
مسلمانان در ضمن اينكه به يهوديت و مسيحيت، معترف اند، ولى محور تقسيم بندى شان در 

تاريخ متأثر از قرآن كريم و در گستره ى اسالم است.
     تحقيب تاريخى، امرى فلسفى و براى اعاده تفكر به تاريخ و تقسيمات آن است كه از اين نگاه 
تاريخ را بايد بر بنياد انديشه و تمدن، و تعيين زمان ترسيم كنيم تا هم به كيفيت و هم به وحدت 

دست يابيم.
ساختار تاريخى2 :  حاصل نظام هاى معرفتى سياسى و حكومتى است. نظام معرفتى و فلسفى، 

نظام سياسى و نظام حكومتى، جمعاً نظام تاريخى را تشكيل مى دهند.
عصر تاريخى 3: شامل عهد4  به معنى فترتى5 از حكومت و فترت ، حاصل جمع چند عهد و 

3-Historical Epoch
 4-   Epoch

5-Period   1-Paulus Orsios
 2-Historical Structure
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ِحقبه،مجمع چند فترت است.از چند عهد، فترت و حقبه يك عصر1 تاريخى پديد مى آيد:
 عهد      فترت       حقبه             عصر

زمان هر عصر فرهنگى،300 سال يعنى 10 نسل( با احتساب هر نسل 30 سال) است. پس هر 
عصر فرهنگى يك زمان بزرگ2  است و هر نسل يك زمان كوچك3  محسوب مى شود. بزرگ ترين 
واحد زمانى تاريخى، عصر تاريخى  است و كوچك ترين واحد زمانى تاريخى نسل فرهنگى4  
است. هر نسل فرهنگى شامل سه عقد(10 سال) معادل يك دوره تحصيلى امروز است. دانشمندان 

علم طبقات و رجال و تراجم هر طبقه را 10سال شمرده اند.
تاريخ و زمان: تاريخ در اصطالح لغويان به معنى «توقيت» يعنى تعيين وقتى كه با زمان همراه 
است. زمان هم در اين مالحظه به معنى گذشته، حال و آينده است.كافيجى(متوفاى 978هـ)تاريخ 
را با واقعه ى بزرگى مانند: ظهور ملتى،دينى يا دولتى سياسى منوط و مشروط كرده است.(53) 
سخاوى(متوفاى902هـ)تاريخ را به ظهور خليفه اى جديد، قيام دولت و يا سقوط دولتى مرتبط 
كرده است.(السخاوي  ،1987 ،  20) فارق بين لحاظ هر دو مورخ، توانمندى در تحقيب تاريخى5  
است اولى صيرورت تعيين زمان را بر مقياس بزرگ و دومى، بر مقياس كوچك نهاده است. 
سيوطى(متوفاى 911هـ) زمان حادثه را سال گرفته و بر اساس «حوليات» به تعيين و سنجش تاريخ 

پرداخته است.( السيوطي،1971  ، 9-10)
نسل: نسل معادل عربى «ِجيل» و«Generation» انگليسى، در معانى مختلفى استعمال شده 
است. اّمت، اهِل هر زبان،صنفى از مردمان، قرنى از زمان، اهِل زماِن واحد و ثلِث قرنى كه مردم در 
آن به سر مى برند،براى آن به كار رفته است كه در اين بحث، تعريف اخير مورد نظر است.الجيل، از 

فعل«جايل» است نه جال يجول تجواالً.
    نخستين كسى كه اصطالح جيل را به كار برده، فيلسوف، مورخ و جامعه شناس مسلمان 
عبدالرحمان بن خلدون(متوفاى 808هـ) است. وى اين اصطالح را يك جا به معنى«اّمت»: «و 
استَبَدلَت بهِ مِن َعوائِِد االَمم و األجياِل» و يك جا به معنى «زمان»:« وتَقَِف َعلى أحوال ما قبلَك مِن 

األيام و األجيال» آورده است.(ابن خلدون,1960  ،  6-5؛ سيّار الجميل،1999، 105-106)
3-Micro
 4-   Cultural Generation

 5-Periodization of
History

   1-Age
 2-Macro



88
ن 
ستا

تاب
ل/
 او
ره
شما

ل/
 او
ال
س

8

15

     عمر هر نسل را بين 30 تا 33 سال گرفته اند. يعنى زمانى كه پسر در نسل پس از خود جانشين 
پدر در نسل پيش از خود گردد.فارق اصلى بين دو نسل،عمر عقالنى اُبُوَّت و بُنُوَّت است. كاربرد 

اصطالح نسل در سه معنى ضمنى زير تجسم مى يابد:
الف- افرادى كه از حيث بُعد زمانى با هم مساوى باشند، مثل پدران، فرزندان و نوادگان سه نسل 
را تشكيل مى دهند كه متعاقب و متتابع هم اند. فاصله ى زمانى بين تولد پدر و پسر يا مادر و دختر، 

معموالً 33 سال است.
ب- از نگاه دموگرافى، افرادى كه زندگى شان را در فترت زمانى مشخصى از حيث سنّت و 

عادت آغاز مى كنند.
ج- اين اصطالح، گاهى داللِت تاريخى، ادبى و اجتماعى دارد، مثًال مى گويند: نسِل انقالب، 

نسِل جنگ، نسل دهة شصت.(سيّار الجميل،1999 ،72-73)
هر جامعه اى در سه نسل ادامه پيدا مى كند. و اگر هر نسل را بر َحَسب نظر ابن خلدون 40 سال به 
حساب آوريم، هر جامعه اى 120 سال عمر مى كند و بعد دوره ديگرى با جامعه اى متمايز از جامعه 

پيشين، آغاز مى شود.
    متخصصان علوم اجتماعى، اصطالح نسل را در چهار معنى به كار مى برند:

الف- نسل، عبارت است از افرادى كه در جامعه حضور دارند و تنها وجه اشتراكشان معاصرت است.
ب-  نسل، عبارت است از ابناء و بنات از پدر و مادر،نسل اول را پسران و دختران و نسل دوم را 

احفاد و نسل سوم را نبيرگان گويند.
ج- نسل، به فرزندانى گفته مى شود كه در حدود تاريخ مشترك تقريبى اى به دنيا آمده اند و وجه 
اشتراكشان،همان تاريخ مشترك است، اگر چه از حيث بعد مكانى و خويشاوندى با هم اشتراك 

نداشته باشند.
   د-نسل، به فترت تاريخى خاصى اطالق مى شود، كه بين والدت مجموعه هاى هم عصر مردم، 
و والدت  مجموعه اى از پسران و دختران واقع شده است. حدود آن را 30 الى 33 سال به شمار 

آورده اند. معدل عمر هر انسان، دو نسل مى شود، يعنى 60 الى 66 سال.(سيّار الجميل،1999 ،74)
 نسل از حيث انسان شناسى1  مفهوم فرهنگى، از حيث تاريخى،مفهوم زمانى و از حيث جامعه 
   1-Anthropology
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شناسى، مفهوم مكانى دارد.
    نسل در تمّدن اسالمى:

متوسط عمر انسان در تمدن اسالمى بر حسب معلومات و اطالعات مردم شناختى و مالحظات 
جغرافياى انسانى، بين 60 الى 65 سال است. اين رقم، گاهى تا 70 سال هم افزايش مى يابد.

 هر قرن 100 سال است و سه نسل را در بر مى گيرد، عمر هر نسل 33 سال است. ما بر اساس 
محاسبات زمانى و مالحظات اجتماعى با شواهد و نمونه، عمر هر نسل را30سال به حساب مى 
آوريم. محققان مسلمان در تحقيقاتى كه در سيره و تراجم و حيات اشخاص انجام داده اند ، با استناد 
به كتب تراجم و تواريخ و طبقات به اين نتيجه رسيده اند كه عمر هر نسل اسالمى 30 سال است.

(سيّار الجميل، 1999 ، 76)
 نسل مؤسس در تمدن اسالمى، نسلى است كه محدودة زمانى بين والدت حضرت محمد(ص) 
تا 30 سال بعد حضور دارد. در حقيقت، آخر قرن ششم ميالدى و آغاز قرن هفتم ميالدى «مبدأ» 

قرار گرفته است. و اين همان سال 599 ميالدى است.
هر نسلى خود تصميم مى گيرد و به توليدات تمدنى دست مى زند. اين توليدات، خاص او 
و مميزه ى عصر او است. هيچ نسلى خود را به وجهه نظرات اسالفش محدود نمى كند. معنى 
اين عمل اين است كه: هر نسلى، خود فضايى و شرايطى خاص و رنگ و مزه اى خاص دارد و 
در محيط خاص خودش كه بر او تحميل شده، زندگى مى كند.پس بهتر است كه جامعه به دنبال 
نخبگان باشد، زيرا اثرات جوهرى تمدن، مدنى و معرفتى است، نه سياسى و حكومتى. محقق بايد 
به دنبال حيات فلسفى، علمى و فنى باشد، زيرا هر نسلى مسؤول توليدات و داده ها و دستاوردهاى 

خود است.
قرآن كريم در اين باب مى فرمايد:« ُكلُّ إنساٍن ألَزمناُه طائَِرُه فِى ُعنُقِه»(اسراء/13) و كارنامه هر 
انسانى را به گردن او بسته ايم. مورخ گمنام و ژرف انديش مصرى «صبرى ُسوربُونى» مى گويد: 
أذا ُكنّا قد َضلَّلنا َفالتَّاريُخ لَن يَُضلِّل» اگر ما خود را گم كنيم تاريخ هيچ چيز را گم نمى كند و فرو نمى 

نهد. زيرا «لُِكلِّ جيل كتابُُه فى ُعنُقه» هر نسلى كتابش در گردنش آويزان است. 
    در جهان اسالم، ما به سه دسته نخبه بر مى خوريم:
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الطين)     الف- نخبه ى همراه با سلطه ى سياسى(ُوّعاظ السَّ
    ب-  نخبه ى همراه با سنت اجتماعى(ُمقلِّدان)

    ج-  نخبه ى همراه  و همگام با معرفت و انديشه (ُمبدعان مستقل)
  نظام تقسيمات تاريخ اسالم از نگاه موّرخان: 

 I- نظام رهبرى فره مند: فيليپ َحتّى، تاريخ اسالم را بر اساس هفت شخصيت كه مؤسس بوده
و هر يك به زعم او به درجه اى از فره مندى نيز رسيده اند، تقسيم كرده است. هر يك از اينان در

رأس حقبه اى از تاريخ قرار گرفته اند.
1- پيامبر خدا(ص) محمد بن عبداهللا( رحلت 11هـ/632 م)

2- عمر بن خّطاب(متوفاى 23هـ /644م)
3- معاويه بن ابى سفيان (متوفاى 60هـ /680 م)

4- عبدالّرحمن اّول (متوفاى 172هـ / 788 م)(اندلس)
5- مأمون عباسى (متوفاى218هـ/ 833 م)

6- عبيداهللا المهدى( متوفاى 322هـ / 934 م)(زعيم مؤسس انقسام از فاطميان)
7- صالح الدين ايوبى( متوفاى589هـ / 1193 م) 

تقسيم بندى حتّى تحت تأثير توماس كاراليل انگليسى( متوفاى 1881م) است.( حتى، 1998  ؛
(Carlyle,1891

   II- نظام رهبرى سياسى: اين تقسيم  توسط دومينيك سوردل1  انجام شده و به اين نحو است:
1- فترت نبّوت

2- خالفت راشدون و امويان
3- خالفت عباسى تا قرن سوم هجرى

4- خالفت عباسى در قرن چهارم هجرى و خالفت اموى در اندلس
  (Sourdel  ,4  ,1166)5- خالفت بعد از سقوط دولت عباسى

   III- نظام تقسيم دائره المعارفى: اين تقسيم توسط ويل دورانت موّرخ آمريكايى( متوفاى
1981م) پيشنهاد شده است.

  1-Dominique Sourdel
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1- محّمد(ص)
2- قرآن

3- شمشير
4-غرب

5- فروريزى(سيّارالجميل،1991،  126 )
 IV- نظام دائره المعارفى: مارلين.ُوولدمن، موّرخ آمريكايى، نوعى ديگر از تقسيم بندى دائره 

المعارفى از تاريخ اسالم را ارائه داده است كه در زير مى آيد:
1- تاريخ قديم( 300ق.م-500 م)
2- تأسيس و تحّول(500-634 م)
3- تحّول و تبلور (634–870 م)

4- تجزيه و شكوفايى( 870–1041م)
5- هجرت و تجديد ( 1041–1405م)

6- سيطره و توسعه ( 1405–1683م) از مرگ تيمور لنگ تا محاصره ى اتريش توسط عثمانيان.
(ابراهيم العسكر،1998 ، 258-259)

V- نظام فترت تاريخى از نگاه سياسى و اجتماعى: اين تقسيم، توسط آلبرت حورانى پيشنهاد 

شده و به شرح زير است:
  1- فترت تاريخى آغازين(عصر صدر اسالم) بيشتر ُسّكان سرزمين اسالمى غير مسلمان بودند 

و نخبگان، شامل صحابيان، تابعان و تابع تابعان حكومت و مديريت مى كردند.
 2- فترت تاريخى ميانه، بيشتر سّكان مسلمان بودند ولى با ظهور عنصر ترك، بنياد سياسى از هم 

پاشيد و بين نخبگان و مردم فاصله افتاد.
 3- فترت تاريخى پنج دولت اسالمى بزرگ، علويان در مغرب، عثمانيان در غرب آسيا و شرق 

آفريقا، صفويان در ايران، اُزبكان در آسياى ميانه و مغول در هند. 
  4- فترت تاريخى جديد، تاريخ اسالم در اين عصر، تأثير گذارى خود را از دست مى دهد.

(حورانى،1982، 54)
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   VI- نظام پدر ساالرى اجتماعى: اين نظام را هشام شرابى پيشنهاد كرده است:
1- عصر جاهلى

2- عصر پيامبر(ص) وخلفاى راشدين
3- عصر اموى و عباسى

4- عصر حكومت هاى كوچك
5- عصر خالفت( سلطنت) عثمانى

6- عصر پدر ساالرى جديد، انواع پدر ساالرى از نگاه ايشان شامل: 1- عصر بدويت 2- عصر 
تقليد گرى 3- عصر پيش از جديد 4- عصر جديد است.(  شرابى،1993، 45-46)

 VII- نظام دايره اى انديشه-تاريخ: اين طرح را محمد ارگون پيشنهاد كرده است. وى معتقد 
است كه بين تمدن، فرهنگ و انديشه، بايد تميز نهاد. انديشه از نگاه او، به معنى ادبيّات اسالمى، با 
تمام ابعادش مورد نظر است كه بين علوم دينى و دنيايى، رابطه برقرار مى كند. اجزاء طرح او چنين 

است:
1- فكر  قرآنى:(پيدايش900-632 م) شامل اين مراحل مى گردد:الف- پديده قرآنى و نگاه 
جهان بينى اسالمى ب- چارچوب بندى منازعات نخستين تاريخ اسالم 750- 632م (مناقشات 

مذهبى) ج- آسيب انديشه يونانى900-750م اختالف بين سنى و شيعه.
2- فكر مدرسى:(950-900م)شامل مراحل ذيل: الف- تنوع و تخصص ب- روشمندى و 

تركيب ج- ُرجحان وزن متفكران د- توسعه دايره منطق اسالمى،(منظومه معرفت مشترك)
  3- فكر محافظه كار(انقطاع)

  4- نهضت(  أركون،1985  ،45)
  VIII- نظام مراحل تطّور تاريخى: اين تقسيم بندى را مارشال هاجسن پيشنهاد كرده است. 
تقسيم وى سياسى است. بنابر باور او، افكار و تشكيالت سياسى است كه به پشتيبانى يا تهديد 

هيكل سلطه ها و حاكميت ها مى پردازد. تقسيمات او شامل 6 مرحله است:
1- مرحله اول، آغاز دعوت نبوى(ص)(610 تا 629 -622ميالدى)

تنوع  با  اسالم،  جهان  در  خالفت  قدرت  اوج  دوم،(629تا945م)  مرحله   -2
ادارى،اقتصادى،كشاورزى،دينى و مذهبى در مقابل جهان مسيحيت. وى استبداد خالفت 
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را در اين مرحله، عامل سقوط مى داند، از نگاه او در اين عصر، هم نظام كشاورزى، هم نظام 
ادارى،هم نظام فكرى،قدرت توليد ندارد و ارتباط بين نخبگان و مردم قطع است.    

3- مرحله ميانه اول،(945تا 1258م)،پيدايش دولت هاى جداى از خالفت، ظهور نظام 
اجتماعى و تمّدنى جهانى،جنگ هاى داخلى بين اُمراء و اشراف، گسستن انسجام فكرى بين 

نخبگان و تالشى وحدت جهان اسالم در اين عصر رخ مى نمايد.
4- مرحله چهارم،(مرحله حاكميت تركى- مغولى جديد1503-1258م)

5- مرحله پنجم،(سال هاى 1800-1503م) در اين عصر، سه دولت بزرگ عثمانى،صفوى و 
تيمورى با دولت هاى كوچك ديگر در جهان اسالم پديدار مى شود.

6- مرحله ششم،(از سال 1800 ميالدى آغاز مى شود.)با پيشرفت و تحول در اروپا و پيدايش 
مكتب ها و انديشه ها،عمًال، جهان اسالم با بحران هاى فكرى و نو آورى مواجه مى شود.

 ( 1974,Hodgson)
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ديپلماسي در حكومت پيامبر اكرم(ص)
دكتراصغر افتخاري1 

چكيده
در اين مقاله مولف سعي دارد تا با ورود به فضاي سياسي حاكم بر اولين حكومت 
اسالمي، در قالب ساختار و واژگان علوم سياسي، ديپلماسي حكومت پيامبر(ص) را 
بررسي كند. براي اين منظور پس از نقد تعاريف موجود از ديپلماسي در علم سياست، 
مولف اقدام به ارائه تعريفي تازه نموده و سيره عملي و نظري پيامبر(ص) را با توجه به آن 
ساختار و قالب مورد بررسي مجدد قرار داده تا در نهايت ديپلماسي  درحكومت اسالمي 
پيامبر(ص) براي خواننده توضيح داده شود. درك روابط قدرت در عصر پيامبر(ص) 
اولويت نخست مقاله را شكل داده و  پس از آن، گونه شناسي ديپلمات ها صورت پذيرفته 
و با توجه به معيارهاي چهارگانه مطرح، انواع ديپلمات ها معرفي شده اند؛ و برخى 
ويژگي هاي ديپلمات ها - چون  التزام اخالقي، مقبوليت مردمي، علم و آگاهي، 
زبان داني و سخنوري و باالخره حسن ظاهر- به عنوان مهم ترين شاخص ها مورد 
بررسي قرار گرفته است. درادامه وظايف پنجگانه ى انواع ديپلمات ها مطابق با 

نيازهاي آن عصر تعريف شده است.
 فصل مهم اين مقاله را «روش هاي ديپلماتيك» تشكيل مي دهد. در اين فصل 
روش هاي مسالمت آميز و نظامي معرفي گرديده است. مكاتبه، مذاكره، امان، عفو و 
بخشش، ترغيب، گسترش روابط، تظاهر، وقت كشي، ميانجيگري، جلوگيري از تشنج و 

- Eftekhari_asg@yahoo.com    (ع) 1 -  استاد يار گروه علوم سياسي  دانشگاه امام صادق

مطالعات تاريخ اسالم
سال اول / شماره اول / تابستان 1388
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 1-  برج بابل يا "باب اهللا" (Bab-ilou ) كنايه از تشتت و تفرقه و عدم درك متقابل مى باشد. مطابق روايتى كه در انجيل آمده ، 
فرزندان نوح (ع) سعى داشتند كه برج بزرگى بسازند تا به فلك برسند. پس خداوند زبان ايشان را گو ناگون ساخت و در نتيجه از 

درك يكديگر عاجز شدند و برج بنا نشد. 

« هرگاه بخواهيم [جهان] به  برج بابل جديدي بدل نشود، بايد 

به ديپلماسي سنتي و قواعدش و به سكوت هاي ارادي و حساب 

شده اش و همچنين به اصالت سياسي بازگرديم..»1  (  آميگه، 

 (14 ،1366

  مقدمه
پيوند زدن سرنوشت جهان به ديپلماسي، اگرچه اغراق آميز مي نمايد وليكن حكايت از
اهميت بسيار زياد آن دارد كه عالمان علوم سياسي هر عصر و زماني بايد به آن توجه نمايند.
درمتون سياسي موجود كه متأثر از سنت غربي است، ديپلماسي، همچون ديگر شاخه هاي علم
سياست، از چشمه تفكرات و اعمال بزرگان يونان و روم سيراب مي شود. اين در حالي است كه
ديپلماسي به عنوان همزاد سياست، ريشه و تاريخ بس طوالني تري دارد. در اين مقاله به تأمل

باالخره استفاده ى بهينه از شرايط تحميلي مهم ترين روش هاي ديپلماتيكي هستند كه  در 
ذيل  عنوان روش هاي مسالمت آميز طرح شده اند. دسته دوم از روش ها نيز دربرگيرنده 
موارد ذيل مي باشد: ارهاب، سركوب، تشكيل گروه فشار نظامي و صلح  محدود.
 در ادامه دو موضوع مهم حقوق ديپلمات ها و مصونيت هاي ديپلماتيك مورد 
بحث قرار گرفته و همخواني آن با عرف سياسي بررسي شده و در نهايت نيز نامه هاي 
پيامبر(ص) مورد تحليل قرار گرفته اند و ظرافت هاي ديپلماتيك آنها استخراج شده است.

 در مجموع مقاله حاضر ضمن ارائه ى تصويري كلي از ديپلماسي اسالمي، 
راه را براي محققان و منتقدان، جهت تأمل در اين بحث بسيار مهم مي گشايد.

واژه هاي كليدي 
 ديپلماسى ،پيامبر اسالم(ص)، سياست، جنگ، صلح
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پيرامون «ديپلماسي عصر «نبوي» - يعني زمان تأسيس اولين حكومت اسالمي به دست پيامبر 
اكرم (ص) – مي پردازيم و از اين حقيقت پرده برمي داريم كه حكومت اسالمي با استعانت 
از اصول الهي و انساني توانسته بود چارچوب مشخصي را براي اين حوزه از فعاليت سياسي، 
بنيان گذارد. براي اين منظور نخست به بيان تعريف ديپلماسي پرداخته و در ادامه از حقوق  و 
مصونيت هاي ديپلماتيك، روش هاي ديپلماتيك، وظايف و شرايط ديپلمات ها سخن خواهيم 
گفت. از حيث روش شناختي، مؤلف منابع اصلي در تاريخ اسالم را از نظر گذرانده و سپس 
سعي نموده با ورود به فضاي سياسي صدر اسالم، معناي مورد نظر از ديپلماسي را در آن 
زمان درك و مطابق ساختارهاي متعارف و آشنا برا ى محققان امروزي، آن را بازسازي نمايد. 
موضوع ديپلماسي على رغم اهميتي كه دارد، كمتر مورد توجه پژوهشگران حوزه سياست 
اسالمي قرار گرفته است. اميد است كه اين مقاله بتواند نقطه آغاز مناسبي جهت ورود به اين 
وادي باشد. در مجموع سعي شده اصول اسالمي با استناد به سيره عملي و نظري حضرت(ص) 
به زبان امروزي بيان گردد تا براي دانش پژوهان و دانشجويان جامعه كنوني ما و متوليّان امور 

اجرايي جذابيت الزم را داشته باشد.
  الف) تعريف ديپلماسي

 از ديپلماسي تعابير متعددي به عمل آمده، «هدايت و تنظيم روابط بين ملل در زمينه هايي 
عقد  مذاكره،  قبيل  از  فعاليت هايي  انجام  «مهارت  تجاري»،  قراردادهاي  عقد  قبيل  از 
قرارداد» و «مهارت در نحوه رفتار با مردم»( Guralnik,1982,398)- كه درگذر زمان 
 Der Derian)«توسعه ى مفهومي پيدا كرده و «هرگونه گفت وگو بين دو دولت مستقل
Watson,1992,1987) را شامل مي شود و به تعبير ساده تر نوعي «ارتباط نهادينه شده بين 

سياستگذاران» است. ( Farar,1992, 1027) اين تعريف ازديپلماسى سابقه اى بيشتر ازپنج 
قرن ندارد، لذا شكل مدرن ديپلماسي امروزي را عالمان اين حوزه حداكثر وامدار تحوالت 

ديپلماتيك قرون 17 و 18 مي دانند. 1
بديهي است كه اتخاذ چنين بينشي اجازه ى طرح موضوع «اصول ديپلماتيك حكومت 
 1-از روابط بين دولت- شهرهاى ايتاليا معموالً به عنوان نقطه آغازين ديپلماسى در معناى امروزى ياد مى شود و جنگ هاى سى 

ساله ( Thirty Years War) در اين خصوص اهميت خاصي دارد.جهت مطالعه تاريخى در اين خصوص نگاه كنيد به منبع زير: 
- Farer,1992 ,p.1027.
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اسالمي» درعصر پيامبر(ص) را نمي دهد و اين، حكايت از ناكارآمدي تعاريف موجود دارد.
حقيقت آن است كه ديپلماسي در چارچوب مكاتب مختلف معاني متفاوتي يافته است به
گونه اى كه گاهى با يكديگر اختالف اصولي هم دارند.  ( Freeman,1997 ,70-92)به عنوان
مثال جمعي از نويسندگان از منظر مسائل «رشد و توسعه»1  به ديپلماسي نگريسته اند، در
حالي كه افرادي چون «كارل دويچ» 2 از منظر «سيستمي» به آن نگاه كرده و در نهايت ديپلماسي را
«يك نظام ارتباطي» معرفي نموده اند كه ضرورتا با بينش قائالن به مكتب رشد هماهنگي ندارد. 
نكات فوق مويد اين معناست كه با حفظ اهداف اصلي ديپلماسي- مواردي از قبيل: تغيير يا
حفظ سياست هاي يكديگر، رسيدن به توافق بر سر مسائل مورد اختالف، تبادل نظر واحدهاي
سياسي، تبليغ و ... – مي توان در هر دوره از وجود نوعي ديپلماسي سخن گفت. بنابراين
واحدهاي سياسي- كه ضرورتا منحصر به «دولت/ ملت ها»3  نمي شوند- جهت درك و هدايت
تصميم گيري هاي سياسي يكديگر اقداماتي انجام مي دهند كه به رغم اختالف ظاهري، ذيل
عنوان ديپلماسي مي آيند. بر همين اساس در اين نوشتار از ديپلماسي در عصر نبوي، بحث

خواهيم كرد.
  ب) ساختار  قدرت در عصر نبوى

  ديپلماسي درعصرپيامبر(ص) معناي گسترده تري داشته و ناظر بر تنظيم روابط مختلفي
بوده است، از آن جمله:

يك - روابط قبايل با يكديگر (رابطه ى  قبيله اي)
 دو- روابط حكومت ها با يكديگر (رابطه ى حكومتي )

 سه - روابط حكومت ها با قبايل (رابطه ى حكومتي- قبيله اي)
بديهي است كه به علت مطرح نبودن «دولت- ملت ها» به عنوان بازيگران عرصه بين المللي،
تحديد ديپلماسي به روابط بين اين واحدها در اين زمان اصًال وجهي ندارد و به جاي آن
رابطه ى حكومت ها با قبايل مطرح است. بنابراين ديپلماسي نيز در اين بستر معنا پيدا كرده
است و جهت درك اصول و روش هاي آن بايد تاريخ روابط اين كانون ها مورد بررسي قرار

  1-  Growth
 2  -Karl   Deutsch

     3-Nation   States
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بگيرد.
آنچه گفته شد نبايد بر تفاوت همه جانبه ديپلماسي در سنت اسالمي با سنت غربي حمل 
شود؛ چرا كه گذشته از تفاوت هاي فوق الذكر-همان گونه كه بيان شد- اهداف اوليه ديپلماسي 
يكسان بوده و در هر دوره اي قابل طرح و بررسي مي باشد. تحديد ديپلماسي براساس بازيگران 
صحنه سياست- كه امروزه مورد اقبال تمام است-  نگرش صحيحي نيست. «دولت- ملت ها» 
اگرچه از اهميت بسيار زيادي برخوردار مي باشند  وليكن حيات سياسي انسان هميشه درهمين 
چارچوب قرار نداشته و اين ساختار براي هميشه موقعيت هم خود را حفظ  نخواهد كرد. 

(Dunn, 1995)

ج) گونه شناسي
در عرف ديپلماتيك امروزي، ديپلمات ها از جهات مختلفي تقسيم بندي مي شوند: دائم يا 
موقت بودن ايشان، سطح فعاليت (سفير، كاردار، وزيرمختار و ...)، حوزه فعاليت (سياسي، 
 ... و  ديپلماتيك)  غير  و  (ديپلماتيك  ماموريت  نوع   ،(... و  فرهنگي  تجاري،  اقتصادي- 
(دبيري، 1374 ؛ ملكي، 1370، 30-20)  اما در عرف سياسي دوران تاسيس حكومت اسالمي 
پيامبر اكرم(ص) مشاهده مي شود كه گونه شناسي خاصى حاكم است كه با تعريف ارائه شده از 
ديپلماسي در آن زمان هماهنگي دارد. بنابراين براساس معيارهاي رايج در آن زمان گونه هاي 

مختلف ديپلمات ها را مورد بررسي قرار مي دهيم.
 1- نحوه ى انتخاب

انتخاب نمايندگان   به سه شكل انجام مي شد: 
شكل اول- انتصاب با نظر مستقيم حضرت محمد(ص). به عنوان مثال: در جريان نزول 
سوره برائت كه پيامبر اكرم(ص) به دوراز توصيه ديگران، حضرت علي(ع) را به عنوان رسول 

خود  منصوب فرمود.
شكل دوم- تقاضاي ارسال نماينده توسط بزرگان واحد سياسي محل مأموريت؛  كه در 
جريان رجيع و بئرمعونه مي توان اين نمونه را مشاهده كرد. الزم به ذكراست كه اين تقاضا 
گاهي درخصوص شخص يا اشخاص معيني بوده و گاهي بدون تعيين مصداق صرفا ارسال 
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نماينده و سفير درخواست مي شده است. (عبدالواحد، 1982، 125)
شكل سوم- انتصاب تكليفي. به عنوان مثال در جريان شكست قبيله بني حارث بن كعب،
خالد به فرموده حضرت رسول(ص) جمعي از رؤساي آنها را به عنوان هيئت سياسي راهي
مدينه كرد(ابن هشام،ج2، 594) كه صبغه تكليفي آن آشكار است. در مواردي نيز همچون
عمروبن مره الجهني(همان،ج2، 541) اين انتصاب با تقاضاي شخص و موافقت پيامبر(ص)

صورت گرفته است.
 2- تعداد ديپلمات ها

از حيث تعداد فرد،گروه و يا هيأت ديپلماتيك از سوي حضرت(ص) اعزام مي شد؛كه در
عرف سياسي آن زمان سابقه هم داشته است. در جريان فروپاشى بت الت، پيامبر(ص) دونفر1،
و در جريان اسالم آوردن پادشاهان حمير(همان،ج2، 589-588) و يا جمع آوري زكات توسط
«وليدبن عقبه بن ابي معيط»، هيئت هاي ديپلماتيك اعزام شدند.(همان،ج2، 296) هيأت هاي
ديپلماتيك را در اصطالح رايج آن زمان «وفد» مي گويند و سال نهم هجري از اين حيث داراي

اهميت بسياري مي باشد.
 3- مدت مأموريت

از نظرمدت ماموريت، نمايندگان و ديپلمات ها يا موقت و يا دائمي بوده اند. اكثر ديپلمات ها البته
به صورت موردي اعزام مي شده اند، با اين حال مأموران مشهور به «نقيب» به عنوان منصبى دائمي،
تلقي مي شدند. به همين خاطر «بني نجار» پس از فوت «اسعدبن زراره»  به نزد حضرت(ص)

رفتند و تقاضاي نصب شخص ديگرى را در اين شغل كردند.(ابن هشام، ج2، 507 به بعد) 
 4- خاستگاه ديپلمات ها

اگرچه روساي قبايل و حكومت ها به اقتضاي قدرت، نقش مهمي در فعاليت هاي ديپلماتيك
ايفاء مي كردند و مذاكرات در حد سران امر رايجي بوده است اما حضرت محمد(ص) نيز تا

«چون ابوبكر از مدينه بيرون رفته بود، حق تعالي سوره برائت فرو فرستاد و چون سوره برائت فرود آمد، جماعتي 

از صحابه گفتند كه: اگر  از پي ابوبكر بفرستي تا بر اهل موسم عرض دهند، مصلحت باشد.  پس سيد گفت: اليؤدي 

عني االرجل من اهل بيتي ... آنگاه علي را بخواند...»(  اسحاق بن محمد،1361 ،ج2، 1001)

1- ابوسفيان بن حرب و مغيره بن شعبه.
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حد امكان نسبت به اين حوزه از فعاليت هاي ديپلماتيك اعمال نفوذ مي نمودند؛  با اين حال 
اشخاصي كه درميان طايفه و قبيله خود عنواني كسب كرده بودند از حيث انجام  مأموريت هاي 
ديپلماتيك بيشترين  سهم را داشتند. (همان ، ج2، 576-575) توضيح آنكه در بستر انديشه ى 
اسالمي، ازآنجا كه اصالت با تبليغ اصول و ارزش هاي اسالمي بود؛ گاهى افراد تازه مسلماني 
كه چندان نام و عنواني نداشتند و يا اينكه در داخل ساختار حكومتي نبودند، امكان تصدى اين 
مقام را مي يافتند. درك اين پديده به مقدم بودن امر تبليغ بر ديپلماسي و شمول تبليغ نسبت به 

ديپلماسي برمي گردد كه خود موضوع مستقلي بوده و شايسته  تأملي جداگانه است1. 
 د) ويژگي هاي ديپلمات ها

ويژگي ديپلمات ها، موضوعي متأثر از تعريف سياست، ساختار سياسي حاكم بر محيط 
بين المللي و ايدئولوژي حاكم بر هر واحد سياسي مي باشد. به همين خاطر است كه طيف 
متنوعي از ويژگي ها براي يك ديپلمات در طول تاريخ ارائه شده كه در ميان آنها به موارد ثابت 
و متغير متعددي مي توان اشاره داشت. نظر به تعدد منابع تعيين كننده، توافق بر ويژگي هاي 
واحد  و يكسان بسيار مشكل مي نمايد به گونه اي كه در فرهنگ سياسي معاصر درخصوص 
موارد ساده اي مانند «راستگو بودن ديپلمات» هم حتي اختالف نظر است.(دبيري ، 1374، 
75-1 ؛ دبيري، 1369، 30-20)  به عنوان مثال ماكياولي2  فقط تظاهر به راستگو بودن را كافي 
مي داند. در بينش سنتى غرب اين اعتقاد شكل گرفته است كه: يك سفير فرد راستگويي است 
كه به خارج از كشور فرستاده مي شود، تا به خاطر مملكت خود دروغ بگويد. بنابراين با توجه 
به ساختار سياسي دين اسالم و شرايط منطقه اي حجاز، بايد از ويژگي هايي سخن گفت كه با 

ممالك اسالمي سنخيت دارند.
الزم به ذكر است  افرادي كه از سوي حضرت(ص) به عنوان نماينده و يا سفير به سوي ديگر 
قبايل و واحدهاي سياسي مي رفتند، در مجموع از بهترين هاي امت اسالمي بودند؛ اگرچه 
بعضا افرادي چون خالد بن وليد در تحقق خواسته هاي پيامبر(ص) چندان موفق نبودند.در 

 1-در انديشه سياسى اسالمى، تبليغ با آنچه  امروزه رايج مى باشد تفاوت دارد و تبليغ به عنوان رسالت اوليه پيامبر(ص)مطرح 
مى شود كه حتى حاكميت سياسى را نيز متأثر مى سازد. جهت مطالعه پيرامون اين نكته مهم و دريافت جايگاه تبليغات و نتايج مهم 

سياسى آن نك: (افتخارى اصغر،1377- الف؛ افتخاري، 1377 -ب)
 2- Machiavellei.
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نامه پيامبر (ص) به ملوك حمير اين اصل كلي صراحتا ذكر شده است، آنجا كه حضرت(ص) 
مي نويسند: «همانا من از ميان صالح ترين افراد خودم كه در دين و علم سرآمد هستند، كساني 
را نزد تو فرستاده ام.» ( اسحاق بن محمد، 1361، ج2، 1046) بنابراين با تأمل در سيره نبوي و 
قبول كلي نكته فوق مي توان به ويژگي هايي اشاره داشت كه  مي تواند براي امروز نيز كارآمد 

باشد:
 1- التزام اخالقي

پيامبر اكرم(ص) چون «عمروبن مره الجهني» را به عنوان رسول خود، فرستادند، متذكر 
شدند: «برتو باد ماليمت كردن با مردم، گفتار محكم وحكيمانه و اينكه تندخو نباشي و از تكبر 

و حسادت كامال به دور باشي...»(ابن كثير،1402 ،ج1، 35)
 2- مقبوليت

پيامبر اكرم(ص) به نظر و خواست ساكنان محل ماموريت – تا حد امكان- توجه مي نمود. 
لذا در روايت «ابن اسحاق» به هنگام فوت «ابي امامه اسعدبن زواره»- نقيب قوم بني النجار- 
اين طور روايت شده:كه چون ايشان از حضرت(ص) تقاضاي جايگزيني و انتخاب فرد 
ديگري را نمودند، پيامبر(ص) با عنايت به شرايط سياسي «بني النجار»، از انتصاب يكي از افراد 
اين قبيله كه به هرحال منجر به برتري جويي گروهي از ايشان بر گروهي ديگر مي شد و چه بسا 
پذيرش عمومي «نقيب» را با مشكل مواجه مى ساخت، سرباز زده؛ خود اين مقام را عهده دار 
شدند وهمگان بدان گردن نهادند. (همان،ج2، 330) در گفت وگوي بين حضرت(ص) با 
«مسيره بن مسروق العبي» نيز همين استدالل ديده مي شود، آنجا كه مسيره از مخالفت قومش 
سخن گفته و با اين جمله كه «مرد با قومش [معنا و وجود] مي يابد» ازاعزام به سوي قومش به 

عنوان رسول پيامبر(ص) بازماند.
 3- علم و آگاهي

نماينده  چون  بودند.  كافي برخوردار  حكمت  علم و  از  پيامبر(ص)  ماموران  سفيران و 
پيامبر(ص) نزد «مقوقس» حاكم اسكندريه رفت، بين آن دو پرسش و پاسخي در امور مختلف 
درگرفت؛ پادشاه  درآخرگفت: «توحكيمي هستي كه از نزد حكيمي آمده اي»(همان،ج3، 515) با 
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عنايت به شرح وظايف ديپلمات ها- كه  در ادامه  ذكر خواهد شد- معلوم مي شود كه داشتن علم 
و آگاهي چه نسبت به دين و چه اوضاع و احوال سياسي محل ماموريت، ضروري بوده است. 1

  4- زبان داني و سخنوري
سفراي پيامبر اكرم(ص) كه نزد ملوك و اقوام مختلف مي رفتند، خود با مخاطب نامه 
پيامبر(ص) گفت وگو مي نمودند و اين مطلب مبين زبان داني ايشان مي باشد.2 در جريان 
هجرت مسلمانان به حبشه نيز جايگاه و اهميت سخنوري جعفر و تاثير آن به خوبي مشاهده 

مي شود. 3
 5- حسن ظاهر

پذيرش نمايندگي يك واحد سياسي ديپلمات ها را به رعايت ظواهر بيش از هر زمان ديگري 
مقيد مي سازد. اين امر به انجام بهتر ماموريت سياسي كمك مي كند، بنابراين پيامبر(ص) به 
كارگزاران خود سفارش مي كردند در مقام انتخاب پيك ها، عالوه بر شرايط فوق، وضعيت 

ظاهري را نيز در نظر داشته باشند.( حميد اهللا،1374، 396)
الزم به ذكر است كه درمقام تعيين صالحيت هاي فوق، مالك «موقعيت حال » افراد بوده 
است. بدين معني كه سابقه افراد چندان مورد نظر نبوده بلكه بيشتر تحول روحي افراد به واسطه 
انقالب اسالمي حضرت محمد(ص) معيار و مالك بوده است. دليل اين اصل نيز مشخص 
است، تأمين نيروي انساني مورد نياز، بدون رعايت چنين اصلي ميّسر نبوده و توجه به گذشته 
كفرآميز افراد عمال موجب ركود افرادمي شد. وجود افرادي چون خالدبن وليد در دستگاه 
حكومت اسالمي و تصدي بعضي از پست هاي سياسي توسط او بر همين اساس قابل توجيه 

است.
گذشته از پنج نكته فوق بايد به مواردي اشاره داشت كه جنبه عمومي داشته است. مواردي 
چون امانت داري، قوت جسماني، داشتن سجاياي اخالقي از قبيل صبر و تحمل و اخالق 
 1  - گذشته از موارد سابق الذكر، به موارد متعدد ديگرى مى توان اشاره داشت كه وجود عنصر علم و آگاهى را به عنوان يك معيار 
جهت انتخاب سفير حضرت مد نظر داشته اند. به طور مثال جريان اعزام مصعب بن عمير بن هاشم را جهت حل اختالف دو قبيله اوس 

و خزرج، مطالعه شود.( ابن كثير,1402 ،ج2، 1-180) 
2-در اين خصوص به شرح مذاكرات نمايندگان ارسالى از سوى پيامبر(ص)به دربار پادشاهان و ملوك بزرگ جهان سياست در آن 

عصر مراجعه شود.(همان،ج3، 514به بعد)
3-مؤلف كتاب زير در تشريح داستان جعفر در دربار نجاشى، به زبان زيبايى اين وظيفه را مورد تأ ييد تمام قرار داده است:

- استر آبادي ،1374، 95.
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خوش و ... در مجموع پيامبر اكرم(ص) به نسبت نيازهاي سياسي زمان، از ميان نيروهاي
انساني كارآمد و مسلمان اقدام به گزينش و استخدام سفير مي نمود. با دقت در احوال اين

جماعت مي توان به اصول كلي مورد نظر حضرت پي برد.
هـ )  وظايف ديپلمات ها

 ديپلمات ها به عنوان فرستادگان سياسي، از ابتداي تأسيس جوامع انساني مشغول ايفاى نقش
و اداى وظيفه بوده اند. بعنوان مثال تعيين حدود شكارگاه ها، حل و فصل مناقشات خانوادگي
و طايفه اي و يا مهيا نمودن زمينه ازدواج هاي مهم (در حد سران) بين قبايل مختلف از جمله

وظايف اوليه اين ديپلمات ها بوده است.
 بديهي است كه با پيشرفت جوامع انساني و سازماندهي هر چه بيشتر دولت، اين نقش ها نيز
دستخوش تحول شده است. ديپلمات ها با عنايت به رتبه و حوزه فعاليتي شان مسئوليت هاي
متنوعي را عهده دار مي باشند: مبادله اطالعات، حمايت از اتباع  و اموال آنان در خارج،
نمايندگي نمادين كشور متبوعه و انجام اموري چون سخنراني و كارهاي تشريفاتي، ارائه نظر
و مشاركت در اخذ سياست هاي مربوطه و... از جمله اين وظايف هستند كه در ساختار سياسي
عصر حاضر براي ديپلمات ها تعريف مي شود.(هاليستي،  1367)  با توجه به سيره سياسي

حضرت محمد (ص) موارد ذيل را مي توان  به عنوان وظايف ديپلمات ها معرفي كرد.
1- تصدي كلي امور قلمرو مربوطه

 در جريان مباهله، بزرگ مسيحيان پس از انصراف از مباهله از حضرت محمد خواست
فردي را با ايشان همراه سازد تا در بين آنها داوري كند. پيامبر (ص) نيز «ابوعبيده جراح» را براي
ساماندهي كلي امور آن ديار راهي ساخت. جراح نماينده سياسي پيامبر (ص) بود و از امتيازات
مربوط به سفرا و فرستادگان برخوردار مي گشت. (ابن هشام،ج2، 584) نمونه آشكارتر آن،
نقباي دوازده گانه پيامبر (ص) مي باشند كه پس از انتصاب، پيامبر (ص) به ايشان فرمود: «شما
در ميان قوم خود عهده دار امور هستيد، آن سان كه حواريون عيسي بن مريم كفيل او و عهده دار

مردم بودند، من نيز كفيل و عهده دار قوم خويش هستم.»  (ابو زهره، ج2،  174)
2- تعليم و اجراي احكام ديني
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جمعي از ديپلمات هاي اعزامي حضرت محمد (ص) افرادي بودند كه براي آموزش و 
انجام احكام ديني در ميان مردم به مناطق مختلف فرستاده مي شدند. نصب «عمروبن حزم» 
در قبيله «بني حارث» (ابن هشام،ج2، 595) تقاضاي «عضل» و «القاره» از پيامبر (ص) متعاقب 
جنگ احد مبني بر ارسال شخصي به سوي ايشان براي تعليم احكام ديني و قرائت قرآن 
(ابن كثير،1402 ،ج3، 125) و اعزام «ابوقالبه» به سوي قبيله اش جهت اقامه فرايض ديني 
(همان،609) و پيش از همه اذن پيامبر (ص) به نماينده ويژه اش در مدينه- مصعب بن عمير- 

براي اقامه نماز جمعه (حميد اهللا،1374 ،96) از جمله مصاديق اين مدعا هستند.
3- رسيدگي به امور مالي

پيامبر (ص) در مواقع ضروري اشخاصي را به عنوان نماينده مخصوص خود در امور مالي 
راهي شهرها و قبايل مختلف مي نمودند و در احكام صادره، خطاب به كارگزاران بخش هاي 
موردنظر مي خواستند تا در امور مالي مربوطه اين نماينده همكاري كنند. بعنوان مثال «معاذ 
بن جبل» را در راس گروهي به سوي «ذرعه بن ذي يزن» فرستاده و از او خواست پس از آمدن 

معاذ كليه صدقات و جزيه هاي گردآوري شده را در اختيار وي قرار دهد. (بالذرى،1988 ،77)
4-    نامه رساني

پيك ها گروه ديگري از ديپلمات هاي آن زمان بودند كه عهده دار رسانيدن نامه هاي سران 
كشورها و قبايل به يكديگر بودند. وظيفه اين افراد حفظ و نگهداري نامه ارسالي و رسانيدن 

آن به شخص مورد نظر و دريافت پاسخ آنان بود.  (حميد اهللا، 1374)
5- انجام مأموريت هاي ويژه

پيامبر اكرم (ص) به اقتضاء زمان اقدام به اعزام نمايندگاني مي كردند كه اين افراد مكّلف 
به انجام يك مأموريت ويژه و معين بودند. وظيفه آنها به حسب مورد، تعريف مي شده است. 
بعنوان مثال ابوسفيان و مغيره كه از جانب پيامبر مأمور تخريب الت در ميان ثقيف بودند 
(اسحاق بن محمد،1361ش،ج2، 1000) و يا ماموريت ويژه خالد بن وليد براي تخريب 
عزي (ابن كثير،1402 ،ج3، 598) كه مهم ترين رسالت هاي اضطراري بود. البته در انتخاب 
اين افراد هميشه دقت هاي الزم وجود داشته و صرفا هر كسي نمي توانست رهبري اين گونه 
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امور را بر عهده بگيرد؛ مثال در جريان نزول سوره برائت با اينكه ابوبكر بعنوان نماينده شخص
پيامبر (ص) براي انجام مراسم حج بيرون رفته بود و در حقيقت يك سفير پيامبر (ص) به
حساب مي آمد وليكن حضرت (ص) در خصوص قرائت سوره برائت حضرت علي (ع) را

انتخاب كرده و از پي ابوبكر فرستاد. (اسحاق بن محمد،ج2، 1001)
و   - سياست هاي ديپلماتيك

در عرف سياسي به تناسب روش هاي مختلفي چون مذاكره و گفتگو، مكاتبات مختلف
ديپلماتيك، تذكر و اعمال خفيف و يا حتي آشكار قدرت و... از زمره روشهاي ديپلماتيك
محسوب مي شود. (دبيري، 1374؛ دبيري 1369) اما در ديپلماسي اسالمي با توجه به عصر

نبوي (ص) مي توان به طيف متنوعي از روشها دست يافت كه عبارتند از:
اول- روشهاي مسالمت آميز

1- مكاتبه:
ارسال نامه توسط حضرت (ص) براي هرقل امپراتور روم، خسرو پرويز پادشاه ايران،
مقوقس مصر، نجاشي بزرگ حبشه و كارگزار كسري در يمن (معروف حسينى،1370ج2،
240-238) و يا سلطان عمان، پادشاه يمامه، پادشاه بحرين و زمامدار شامات؛ (ابن هشام،ج2،
608-606) كه معلوم مي نمايد كه يكي از بنيان هاي محكم ديپلماسي آن زمان، توسل به

راهكارهاي مكاتبه بوده است.
2- مذاكره:

 پيامبر (ص) براى حل مسائل از طريق ديپلماسي به مذاكره وگفتگو بسيار عالقه مند بود.
وجود سنت حسنه ى گفتگو با مخالفان و حتي مشركان، چه قبل و چه بعد از تشكيل حكومت
اسالمي درمكه و مدينه، (ابو زهره،ج2، 29 ) و سيره علمي پيامبر (ص) در جريان صلح حديبيه
مويد اين مدعااست. براي مثال در جريان صلح حديبيه اگر چه  نماينده ى مشركان چندين
مرتبه تغيير كرد و  مشركان جهت بستن راه هاي ديپلماتيك  تالش بسيار كردن، اما در نهايت با

صبر و تحمل، كار  با مذاكره به انجام رسيد. (معروف حسينى 1370  ، 196-200) .
3- امان:
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 از جمله روشهاي متداول ميان اعراب و هم مسلمانان امان بود. (ابن كثير،1402 ،ج1، 381
-370) امان كه منجر به حفظ جان، مال و ناموس فرد و يا گروه و قومي مي شد در ميان مسلمانان 
وسعت قابل توجهي يافت؛ به گونه اي كه هر مسلماني اعم از زن و مرد مي توانست اقدام به اين 
كار نمايد. در مجموع كاربرد اين روش تأثير مهمي به دنبال داشت كه از جمله مي توان به فتح 
بدون خونريزي مكه مكرمه اشاره داشت. (ابن هشام،ج2، 403-401و 430-428و 612-616)

4- عفو و بخشش:
 پيامبر اكرم (ص) بنا به مالحظاتي و جهت تأليف قلوب سعي داشتند از تقصيرات ديگران 
چشم پوشي كنند. اين كار را تا بدانجا كه حقي ضايع نمي شد، مقدم مي داشتند. عفو افرادي 
مثل ابوسفيان، صفوان بن اميه، هند و... كه در دشمني با پيامبر (ص) كوتاهي نمي كردند و يا 
عفو عمومي كليه مردم مكه،نمونه هاي بارز اين مشي و روش مي باشند كه باعث جلب افراد و 

گروه هاي بسياري به حكومت اسالمي شد.  (افتخاري،1377-ب)
5- ترغيب:

 پيامبر اكرم (ص) تا آنجا كه ممكن بود سعي مي كردند با دادن بعضي از امتيازات مادي دل 
سخت مخالفان را نرم كرده و بدين طريق بدون جنگ و خونريزي به اهداف خود دست يابند 
در جريان فتح مكه علي رغم برتري نظامي به تقاضاي عباس جواب مثبت داده براي ابوسفيان 
امتيازي قائل شدند، باشد كه دل او نرم شود و از دشمني دست بكشد. دادن سهم بيشتر به مكيان 
تحت عنوان مولفه قلوبهم (ابن كثير،1402، ج3، 549) و عفو صفوان ابن اميه و بخشش مالي 
به اين دشمن ديرينه (همان، ج3، 585- 584)از جمله مصاديق اين مدعا هستند. پيامبر اكرم 
(ص) در مورد ديگر قبايل و حتي كشورها هم از اين روش استفاده مي كردند. مثال خطاب به 
نمايندگان قبيله هوازن مي فرمايند: چنانچه مالك بن عوف- سركرده فراري هوازن- برگردد و 
مسلمان شود، مال و كسان او را به همراه يكصد شتر به او بازپس خواهد داد، (همان،ج3، 683  ) 
و يا درجريان دعوت رؤساي ديگر كشورها به اسالم صراحتًا مي فرمايند:  «اگر اسالم بپذيريد به 
شما حكومت خواهم داد ولي چنانچه از پذيرفتن آن سرباز زنيد پادشاهي شما از ميان خواهد 

رفت.» (حميد اهللا،1374 ،214) 
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6-  گسترش روابط: 
روابط تجاري در تحكيم ُعلقه هاي بين واحدهاي سياسي و در نتيجه حصول اهداف سياسي
از طريق غير خشونت آميز، نقش بسزايي ايفا مي نمود. مشاهده مي شود كه مسلمانان از همان
ابتدا نسبت به اين روش مؤثر اقبال نموده و نتيجه ى آن عقد قراردادهاي تجارى متعدد بوده
است. 1 از طرف ديگر پيامبر(ص)با عقد پاره اى از پيمانها سعى نموده علقه هاى داخلي را بين
گروه هاي مختلف محكوم سازد و از اين طريق باب خشونت را مسدود سازد، از آن جمله
مي توان به پيمان مسلمانان و يهود،(ابن هشام،ج1، 588-503) پيمان اخوت بين انصار و
مهاجرين (همان،ج1،505-502) و پيمان هاي منعقده با قبايل مختلف در سال نهم هجري
اشاره كرد. شاهد مثال ديگر اين روش بسيار كارآمد، گسترش روابط فاميلي از طريق ازدواج
مي باشد كه قبايل را به هم نزديك مي ساخت. ازدواج پيامبر (ص) با «ام حبيبه»، (ابن كثير،
1402،ج3، 432) خواستگاري «ميمونه» (ابن هشام،ج2، 372) و ازدواج «عبدالرحمن بن
عوف» با دختر بزرگ قبيله «دومه الجندل» به سفارش پيامبر (ص) (همان،ج2، 340) تمامًا از

مواردي هستند كه مسبوق به مالحظات ديپلماتيك بوده است.
7- تظاهر: 

به نمايش گذاشتن توان جامعه اسالمي به اين منظور كه دشمنان فكر جنگ را از سر به در
كرده به طريق ديگري به حل مسئله بيانديشند، از جمله روش هاي ديپلماتيكي است كه از سوي
حكومت اسالمي به كار گرفته شده است. الزم به ذكر است كه اين روش در عصر پيامبر (ص)
كاربرد زيادي داشته به گونه اي كه قبايل مختلف هميشه سعي داشته اند با به نمايش گذاردن
توان رزمي، علمي و مالي خود- از حيث كميت و كيفيت جنگاوران، بزرگان و شاعران  و...-
برتري خود را بر ديگر قبايل به اثبات برسانند. به عنوان مثال يكي از علل شروع جنگ بدر
و شكست سخت مشركان، اصرار ابوجهل بر همين روش بود. ابوجهل برخالف ابوسفيان
كه كاروان مشركان را با حيله از دسترس مسلمانان دور كرده بود و معتقد به بازگشت سپاه
قريش به مكه بود، اظهار داشت كه: «ما برنگرديم مگر آنكه سه شبانه روز در بدر اطراق كرده

1- - اساسا برخالف اروپاي قرون وسطي، مشاهده مي شود كه روابط مسلمانان در حوزه مسائل تجاري با غيرمسلمانان و قالب 
احكام مشخصي حايز بوده و چنان نبوده كه كال منع شده باشد. در اين خصوص نك: عاليه، 1988  ، 174-7.



88
ن 
ستا

تاب
ل/
 او
ره
شما

ل/
 او
ال
س

8

36

و شادي نماييم، باشد كه از اين طريق عظمت ما بر تمامي عرب روشن شود» (ابن هشام،ج1، 
619-618) و اينچنين بود كه سپاه برنگشت و به جنگي سخت با مسلمانان گرفتار آمد. 

اما در سيره نبوي موارد متعددي را مي توان يافت كه پيامبر اكرم (ص) و يا نمايندگان ايشان 
از شيوه فوق استفاده كرده اند كه به اختصار به آنها اشاره مي شود:

   7- 1- در جريان صلح حديبيه وقتي« ُعروه بن مسعود ثقفي» به اردوگاه مسلمين آمد، 
شاهد احترام بيش از حد مسلمانان نسبت به پيامبر (ص) بود، او فرصت يافت از نزديك 
ببيند كه چگونه مسلمين گرد حضرت را گرفته و به آب وضويش تبرك مي جويند. چون 

برگشت گفت:

در همين واقعه بود كه پيامبر (ص) پس از امضاى صلحنامه با مشركين، دستور داد مسلمين 
مراسم قرباني را به جاي آورند و شتر ابوجهل را كه قريشيان بدان حساس بودند، قرباني كنند 
و بدين طريق در عين رضايت به صلح؛ قدرت مسلمانان را به نمايش گذارد. (همان،ج2 ، 

320؛ معروف حسينى،1370 ،210-3)
7-2: در جريان «عمره القضاء» به سال هفتم هجري، وقتي پيامبر مطلع شد مشركان در كنار 
دارالندوه جمع شده اند تا شاهد تنگدستي و ضعف مسلمانان در خالل برگزاري مراسم حج 
باشند؛ فرمود: همگان راهي اقامه حج شويد و در كمال نظم و ترتيب اعمال به انجام آوريد. 
خود حضرت هم كه پيشاپيش جماعت حركت مي نمود ، مهار شتر را به دست عبداهللا بن 
رواحه داد. او ضمن هدايت شتر در مناقب حضرتش و اقتدار ناشي از تأسيس حكومت 
اسالمي در مدينه رجز مي خواند. (ابن هشام،ج2، 370؛معروف حسينى،1370، 342) نقل 
است كه پيامبر (ص)در اين سفر به مسلمانان فرمود: «خداوند رحمت كند كسي را كه امروز 

خود را به ايشان نيرومند بنماياند». (اسحاق بن محمد،1361 ،ج2 ،850)
7-3: در بازگشت از جنگ بدر در محله «روحاء» جمعي براي عرض تبريك به استقبال 
لشكر مسلمين آمدند. «سلمه بن سالمه» گفت: چه جاي تهنيت؟ به خدا سوگند آنها 

«اي قريش من به دربار پادشاهان مختلفي رفته ام، پادشاه ايران و امپراطور روم و سالطين حبشه، ولي به خدايانمان 

سوگند كه هيچ يك را در ميان قومش چون محمد نديدم». (همان،ج2، 313-314)
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پيرمرداني ناتوان و عاجز از جنگ بودند كه مانند شتر دست و پا بسته آماده ى كشته شدن
بودند!. حضرت (ص) پس از شنيدن اين سخن فرمود: اي برادرزاده اين چنين نيست! آنها

بزرگان و اشراف بودند. (همان،ج1، 644)
7-4: پيامبر (ص) به هنگام عزيمت به سوي مكه، عباس را فرمود: ابوسفيان را(كه تازه
مسلمان شده بود)در تنگه نگه دار تا لشكر مسلمانان را ببيند. ابوسفيان چون رژه ى نيروهاي
مسلح اسالم را ديد به فكر فرو رفت و چون به مكه رسيد مكيان را از جنگ با مسلمانان

شديداً برحذر داشت. (ابن هشام،ج403،4-402؛ بالذرى،1988، 47)
7-5:در جريان مفاخره گروه نمايندگي بني تميم با پيامبر (ص) نيز حضرت با كاربرد موفق
همين روش و با كمك خطيب تواناي مسلمانان «ثابت بن قيس» و شاعر نامي «حسان»، بني
تميم مغرور را آرام كرده و ايشان بدون درگيري به اسالم رضايت دادند. (ابن هشام،ج2،

3-561؛ معروف حسينى،1370 ، 316-317)
گذشته از موارد فوق مي توان به غزوه تبوك،(همان،1370، 327-323) واعزام سپاهي از
مسلمانان شكست خورده در جنگ احد در فرداي همان روز (اسحاق بن محمد،1361 ،ج2،
687) و همچنين اعزام سپاه به موته (ابن كثير،1402 ، ج3، 469-458) اشاره داشت كه هر

يك به نحوي داللت به كاربرد روش فوق دارد. (همان،530)
8- وقت كشي:

پس از نقض صلح نامه «حديبيه» توسط متحدان قريش، ابوسفيان با اين اميد كه بتواند
با حيله و نيرنگ سياسي اين مسئله را فيصله داده و از عواقب سوء نقض پيمان، قريش را
خالصي دهد، راهي مدينه شد. پيامبر اكرم (ص) كه عزم فتح مكه داشت و از نيت ابوسفيان
هم آگاه بود، نمي خواست او از غرض مسلمانان خبردار شود و تمهيدي بينديشد و در عين
حال هم به ابوسفيان تعرضي نشود. او براي مدتي در مدينه سرگردان ماند و رايزني هاي وي
با دخترش (كه همسر حضرت (ص) بود)و ابوبكر، عمر و حتي دختر گرامي پيامبر حضرت
فاطمه (س) جز وقت كشي نتيجه ديگري نداشت، در نهايت هم چون به مكه رفت، قريش

گفتند: واي بر تو!آنان برايت كاري نكردند، مگر آنكه بازي ات دادند.
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9- جلوگيري از بروز تشنج:
پيامبر اكرم (ص)، با توجه به مقتضيات دو اردوگاه اسالم و كفر؛ سعي كرد تا حد امكان از 
بروز تشنج هايي كه منجر به بروز جنگ مي شود، خودداري ورزد. به عنوان مثال در جريان 
صلح حديبيه علي رغم اعمال ناشايست مشركان اعم از توهين، تعرض هاي  محدود، تعرض 
به فرستاده گروه مسلمانان  ، پيامبر (ص) هيچ عمل خشني انجام نداد و حتي اسراي آنان را كه 
به هنگام تعرض نظامي دستگير شده بودند، آزاد كرد تا در نهايت كار با انعقاد صلح حديبيه به 

پايان رسيد. (ابن هشام،ج2، 314)
10- استفاده سياسي مطلوب از شرايط تحميلي :

 در پاره اي از موارد پيامبر اكرم (ص) به جاي آنكه اقدام به عمليات نظامي و يا تالفي جويانه 
كنند، به نحوي عمل مي كرد كه شرايط تحميلي ايجاد شده نتايج معكوسي نسبت به آنچه 
مشركان اراده كرده بودند، بدهد. نمونه بارز اين روش را در جريان «شعب ابي طالب» 
مي توان ديد. پيامبر (ص) و مسلمين با تحمل سختي ها و دست نزدن به غارت و يا كشتار 
مخفيانه، صحنه را به گونه اي ترتيب دادند كه قبايل بسياري متوجه شعب شدند و با خود  
گفتند: مگر اين گروه كوچك چه مي گويد كه قريش قدرتمند از پس آن برنيامده و به 
محاصره ايشان همت گمارده است! لذا محاصره قريش نه تنها منجر به انزواي مسلمانان 
نشد، بلكه به روشي براي تبليغ اسالم بدل گرديد. همين امر باعث شد آنها پشيمان شده و 
در اولين فرصت به محاصره خاتمه بخشند. (ابو زهره،ج2، 314 ) صلح حديبيه نيز اگر چه 
ظاهري اقتدارآميز براي مشركان داشت ولي فتح المبين مسلمين شد و سيره حضرتش (ص) 

نشان داد كه چگونه از آن صلح مي توان براي عزت اسالم بهره جست.
11- ميانجيگري: 

پيامبر اكرم (ص) براي جلوگيري از خونريزي و اتالف سرمايه هاي مادي و انساني، هم 
خود ميانجيگري مي نمودند و هم تا حد امكان به ميانجيگري هاي ديگران جواب مثبت 
مي دادند. بعنوان مثال نزاع ديرينه اوس و خزرج با ميانجيگري حضرت به پايان رسيد و از 
طرف ديگر با قبول ميانجيگري رؤساي قبيله بني ُمدلج بود كه غزوه بواط منجر به جنگ نشد. 

(اسحاق بن محمد،1361،ج2،غزوه بواط) 
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در مجموع صلح و ايجاد روابط مبتني بر صلح و آشتي، بعنوان اصل اوليه ديپلماسي
حكومت اسالمي مطرح بوده است؛ و حضرت (ص) و يارانشان با اتخاذ شيوه هاي مختلف
سعي در تبليغ دين اسالم از طرق مسالمت جويانه داشته اند. حضرت(ص) با انتقاد شديد از

ديپلماسي مبتني بر جنگ قريش، اظهار داشته اند: (همان،ج2، 308-309)

به درستى كه اگر قريش چنين مي كرد  قطعا نتايج بهتري هم با هزينه كمتري به دست
مي آورد. با اين حال نبايد توطئه هاي پيگير قريش،كه خواهان ديپلماسي رزم و نابودي اسالم
بود را ناديده انگاشت. لذا مشاهده مي شود كه پيامبر (ص) نيز خود را براي مقابله با قريش

آماده كرده و در كنار روش هاي  فوق الذكر، از شيوه ى مبارزه ى مستقيم هم بهره گرفته.
دوم - روش هاي نظامي

1- ارهاب:
 از جمله روش هاي رايج در ديپلماسي عصر نبوي «ارهاب العدو» است، كه غرض از آن نه

ضرورتًا جنگ بلكه ايجاد رعب و وحشت ناشي از جنگ در دل مخالفان و دشمنان است. 
پيامبر (ص) تحت شرايط خاصي از اين روش براي مقاصد  خاص( كه  معموال به نفي
جنگ منجر مي شد)  بهره مي جست. بعنوان مثال پيامبر (ص) در بازگشت فاتحانه از جنگ
بدر فرصت را مغتنم شمرده، يهوديان را از عناد بيشتر برحذر داشته و به اسالم فرا خواند.
انتخاب اين زمان جهت بيان دعوت مجدد، حكايت از  استفاده پيامبر از روش فوق دارد (ابن
هشام،ج2، 47) همين حالت پس از كشته شدن «كعب ابن االشرف» يهودي در ميان يهوديان
حاصل مي آيد. پيامبر (ص) با  با برخورد با توطئه كعب، در حقيقت يهودياني را كه صبر و
تحمل حكومت اسالمي را حمل بر ضعف آن كرده و توطئه وسيعي را عليه مسلمين آغاز
كرده بودند، بر جاي خويش نشاند. (ابن كثير،1402،ج3، 15) حادثه ي «دومه  الجندل» نيز
اگر چه تلفات جاني براي مسلمين داشت، ليكن در نهايت توانست در ايجاد رعب و وحشت

«واي بر قريش! همانا جنگ تمام هّم و غّم آنها شده. چه مي شد اگر مرا با ديگر اعراب به حال خودمان وامي گذاردند. 
اگر آنها بر من غالب آمدند كه هدف آنان نيز تحقق مي يافت و اگر خدا مرا بر ايشان پيروز مي گردانيد، آنها نيز مسلمان 

مي شدند و از اين امتياز بهره مي بردند.»
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در دل قيصر و منع او از تعرض موثر باشد. (معروف حسينى،1370 ،109) 
2- سركوب معارضان:

 از جمله روش هاي رايج در جاهليت، كشتن مخالفان بود كه اغلب بعنوان يك راه حل 
مؤثر جهت نيل به مقاصد مختلف استفاده مي شد. پيامبر اكرم (ص) و مسلمانان در اين رابطه 
سختي هاي بسياري متحمل شدند.  به عنوان مثال فهرست توطئه هاي بعمل آمده عليه جان 
شخص حضرت محمد (ص) چه در مكه و چه در مدينه به بيش از 15 مورد مي رسد كه 
حكايت از اصرار بيش از حد قريش به حل بحران ناشي از ظهور اسالم از طريق زور دارد. 
حادثه ي رجيع (ابن كثير،ج3، 125) و بئر معونه (همان،139) از دردآوردترين مصاديق 

اين روش مي باشد كه عليه مسلمانان به كار گرفته شد. 
با همه ي اين احوال پيامبر (ص) تا آنجا كه امكان داشت از توسل به اين روش خودداري 
مي ورزيد، فقط در چند مورد و در مقام برخورد با كساني كه مرزهاي متعارف را نقض 
كرده و تعارض عملي را پيشه كرده بودند، از اين روش بهره برد. «كعب بن االشراف 
يهودي«، (همان،9) «سالم بن ابي الحقيق»، (همان،2-261) و «ابن سبيه يهودي» (ابن 
هشام،ج2، 58) از افرادي هستند كه با اتخاذ روش فوق و به دليل فتنه انگيزي هايي كه  عليه 
اسالم داشتند، سركوب شدند و بدين ترتيب آتش فتنه اي كه مي رفت دامنگير مسلمانان 
شده و حداقل جنگي را به دنبال داشته باشد، خاموش شد. ( ابن كثير،ج3، 15؛معروف 

حسينى،1370 ،ج2، 12-16)
3- تشكيل گروه هاي فشار نظامي:

پيامبر اكرم (ص) به منظور اعمال فشار بر مشركاني كه با استفاده از موادي از صلحنامه 
حديبيه سعي داشتند بر مسلمانان مهاجر فشار آورده و آنها را به مكه بازگردانند، به طور ضمني 
رخصت تشكيل گروه هاي چريكي معارض قريش را صادر كردند كه در مجموع موفق هم 
بود. به عنوان مثال مي توان به موضوع اسارت «ابوبصير» اشاره داشت كه پيامبر (ص) ضمن 
پايبندي به مفاد صلح حديبيه، به شيوه اي غيرمستقيم زمينه ساز تشكيل گروه چريكي ابوبصير 
شد. اين عمل منجر به لغو يكي از بندهاي تحميلي صلح نامه ي حديبيه گرديد.(ابن هشام،ج2،   
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324-323؛اسحاق بن محمد،ج2، 808-809)
4- صلح  محدود:

 پيامبر اكرم (ص) هر جا كه احساس مي كرد جبهه كفر در امحاء حق همداستان شده و عزم 
نابودي مسلمين را دارد، سعي در ايجاد شكاف در اين جبهه مي نمود. صلح با يك گروه و 
مبارزه با دشمن اصلي موجب ايجاد شكاف در صف مخالفان مي شد. به عنوان مثال پيامبر 
اكرم (ص) در جريان محاصره طوالني مدينه (جنگ خندق) اقدام به اتخاذ اين روش نمود، 
و با صلح حديبيه هم پيامبر (ص) فرصت يافت به سراغ يهوديان خائن و پيمان شكن برود. 

(ابن هشام،ج2، 328-330)
در مجموع ديپلماسي حكومت اسالمي بر روش هاي صلح آميز استوار بود و جنگ تنها 
زماني موضوعيت مي يافت كه معاندت گروه مقابل اقتضاي آن را داشت. حال اگر جنگ را 
نيز نوعي ديپلماسي بدانيم، آنگاه مي توان جهاد را هم به عنوان يكي از روش هاي ديپلماسي 
پيامبر (ص) معرفي كرد كه اصول و احكام ويژه اي بر آن حاكم است.  (نك:واقدي، 1369، 

ج2)
ض- مصونيت ها و حقوق ديپلماتيك

اگر قرار باشد بين نظام هاي سياسي مختلف روابطي وجود داشته باشد كه بتواند منشاء 
اثر نفوذ مشروع بوده و زمينه كسب منافع مشترك و رفع اختالفات را فراهم آورد، الزمه 
تحقق اين هدف آن است تا نمايندگان  سياسي مورد بي مهري قرار نگيرند. در عرف سياسي 
عصر حاضر نيز براي كليه ديپلمات ها حقوق و مزايايي از حيث مالي، جاني، كاري و... قائل 
شده اند كه از آنها تعبير به حقوق و مصونيت هاي ديپلماتيك مي شود.(صدر، 1376، ج4، 
معين زاده، 1376)  البته قبول چنين مزايايي كم و بيش ريشه در ادوار پيشين حيات بشري 
دارد و به همين خاطر است كه مي توان از مصونيت هاي ديپلماتيك در حكومت اسالمي 

سخن گفت. مهم ترين موارد حائز اهميت عبارتند از:
1- حفظ جان: 

بودن جان فرستادگان ريشه اي تاريخى دارد، به طوري كه در  اگر چه اصل مصون 
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«مهابهاراتا»ي هند باستان آمده «هر پادشاه كه فرستاده اي را بكشد با همه وزيرانش در قعر 
جهنم فرود خواهد آمد!»(Russell,1936,42) اما عرب جاهلي چندان به اين اصل پايبند 
نبود به گونه اي كه در چندين موضع، فرستادگان پيامبر (ص) را شهيد و يا اسير كردند. دو 

حادثه تلخ «بئر معونه» و «رجيع»، مبين نقض اين اصل مي باشند.
 همچنين مي توان به واقعه تعرض به «خراش بن اميه الخزاعي» سفير حضرت (ص) در 
جريان صلح حديبيه اشاره داشت كه بنا به روايت تاريخ، عده اي از مشركان براى بدست 
آوردن شترش، قصد جانش كردند ولي احابيش مانع شدند و حفظ جان سفير را گوشزد 
نمودند. (ابن كثير،1402 ،ج3، 318) اسارت سفير ديگر پيامبر(ص) يعني عثمان به مدت سه 

روز(همان،318)، حكايت از عدم پايبندي قريش به اين اصل دارد. 
اما در حكومت اسالمي اين حق كامال رعايت مي شد. نمونه ي بارز آن سخن پيامبر(ص) 
خطاب به سفراي مسيلمه كذاب است.« اگرنه آن بودي كه رسوالن را نشايد كشتن، بفرمودي 
شما هردوراگردن بزندي!»(اسحاق بن محمد،1361 ،ج2، 9-1058) در جنگ خندق به رغم 
فشار بسيار زياد كفار، پيامبر (ص) از تعرض به نمايندگان ابوسفيان، خودداري كرده، اجازه 

داد سالم به اردوگاهشان برگردند. (حميد اهللا،1374 ،87)
2- احترام و رعايت شئون انساني: 

به دستور پيامبر (ص) براي رعايت شئون انسانى، با نمايندگان اعزامي به مدينه، با كمال 
احترام رفتار مي شد و ضمن تهيه مكان مناسب، براي هر يك امكانات رفاهي الزم مهيا 
مي گرديد. اساسًا پذيرايي از فرستادگان به عنوان يك اصل مطرح بود، لذا حضرت(ص)  
ضمن گرامي داشتن نمايندگان خارجي1، (اسحاق بن محمد،1361 ، ج2، 996)  از طرف 
(حميد  بدارند.  گرامي  را  اسالمي  حكومت  نمايندگان  تا  مي خواستند  نيز  خود  مقابل 

اهللا، 1374، 87؛ بالذري، 1988، 71)
3- آزادي در احوال شخصيه:

در عرف سياسي حكومت اسالمي سفراي واردشده به مدينه در امور شخصيه تابع ضوابط 
و قوانين خود بودند. به عنوان مثال نمايندگان بني تميم با جامه هاي گران بهاي خود حاضر 
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شده بودند و يا نجرانيان مطابق دين خود به سوي شرق نماز گذارده و پيامبر (ص) را با
ايشان كاري نبود. گروه اعزامي از سوي پادشاه «كنده» نيز تا زماني كه اسالم نياورده بودند،
جامه هاي حرير مي پوشيدند وليكن با پذيرش اسالم حضرت امر فرمود تا تغيير شكل و
لباس دهند. (اسحاق بن محمد،1361،ج2، 1039-1038؛همان،997-996) همچنين  به
نمايندگان نماينده كسري در يمن اگرچه تذكراتي نسبت به آرايش ظاهري شان داده شد

وليكن هيچ گاه مجبور نشدند و آزادانه بازگشتند. (ابن كثير،1402،ج3، 509-510)
4- آزادي در بحث و مناظره: 

نمايندگان كليه قبايل آزاد بودند تا درخصوص اصول اسالمي به بحث و مناظره بپردازند
و از اين حيث كه تشكيك در دين و مقام نبوت مي نمايند، مستوجب عقوبتي نبودند2.
حكايت «ضمام بن ثعلبه» نماينده «بني سعيدبن بكه» مصداق بارز اين مدعاست. (ابن

هشام،ج2 ، 573-4)
5- رعايت اخالق اسالمي - انساني :

پيامبر اكرم (ص) تا حد امكان اجازه مي دادند سفرا و نمايندگان در محضر ايشان راحت
باشند. به عنوان مثال رسول مشركان در صلح حديبيه علي رغم حساسيت و عصباني شدن
مسلمانان حاضردر جلسه، گاه گاه به ريش حضرت (ص) دست مي زد.(ابن كثير،1402،ج3،
7-316) در مورد ديگر حضرت به هيچ وجه راضي به مالقات ابوسفيان در «نيق العقاب»
نشد و حتي وساطت ام سلمه را هم نپذيرفت. با اين حال هم اينكه ابوسفيان تهديد كرد اگر
مالقاتي صورت نگيرد همراه با كودك خردسالش راهي بيابان مي شود تا هر دو بميرند!
حضرت با مالحظه ى جانب انساني قضيه، اجازه ى ديدار دادند.(همان،544-543) در
جريان ورود هيأت «بني تميم» علي رغم ناراحتي از بي ادبي رئيس هيأت كه با صداي بلند
آواز داده بود «يا محمد بيرون آي بر ما» با صبر و حوصله به سئواالتشان پاسخ داد تا ادب را در

عمل فراگيرند. (اسحاق بن محمد،1361 ،ج2، 1012-1020)
6- عدم التزام به تشريفات زائد: 

 1- در اين ارتباط وقايع سال نهم هجرى و نحوه برخورد با هيأتهاى ديپلماتيك قبايل مختلف بسيار آموزنده است.نك: اسحاق بن
محمد،1361 ,ج2، 996به بعد.

2- نگاه كنيد به مناظره آزاد پيامبر (ص) با نضربن حارث در:(  ابن هشام، ، ج 1، 357). همچنين جريان مباهله (همان، ج 1، 84- 574) 
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همان گونه كه در ذيل عناوين سابق آمد، حضرت (ص) قائل به رعايت تشريفات رايج در 
دربار هاي سالطين نبودند و اساسا آن را خوش نمي  داشتند وتشبه به ملوك را شديداً نفي 
مي كردند1  ولى از تشريفات اداري آنچه را كه با اصول اسالمي منافات نداشت، مي پذيرفتند 
و با مابقي مخالفت مى ورزيدند. در نتيجه مأموران سياسي از اين حيث مصونيت كامل 
داشتند و به كسي به خاطر عدم التزام به برخي از تشريفات ظاهري، تعرض نمي شد. 

نمونه هايي چند از اين مورد در ادامه به اختصار ذكر مي شود: 
اول: نمايندگان پيامبر (ص) در حبشه، برخالف ديگر ماموران سياسي نزد نجاشي سجده 
نكرده و به اداي سالم كفايت نمودند. سجده اگرچه به عنوان يك عمل تشريفاتي غالبا از 
سوي فرستادگان صورت مي پذيرفت، ولي به خاطر تعارضش با اصول ديني ملغي گرديد. 

(ابن كثير،1402 ،ج2، 10)
دوم: نمايندگان ثقيف چون به مدينه آمدند، «مغيره بن شعبه »همراهشان بود و به ايشان 
تعليم مي داد كه در محضر رسول خدا (ص) چگونه عرض ادب نمايند وليكن ايشان چون 
وارد شدند به رسم خود سالم و تحيت گفتند و پيامبر (ص) نيز آنها را پذيرفته و اكرامشان 

كرد. (اسحاق بن محمد،1361 ،ج2، 996) 
سوم: اگرچه اصل در مذاكرات سران آن عصر، اين بود كه مطالب، انشا، مكتوب و سپس 
امضا شود، اما در پاره اي موارد اين كار صورت نپذيرفته و صرف بيعت كفايت مي نمود. 

(حميداهللا،1374، 89) 
چهارم: پيامبر (ص) هم به ماموران سياسي هديه مي دادند و هم از ايشان هديه دريافت 
مي داشتند. نقل است كه حضرت(ص) اين سنت را بسيار دوست داشته و در سفارش هاي آخر 
عمرشان بدان تاكيد ورزيده اند. (اسحاق بن محمد،1361،ج2، 1043؛ابن كثير،1402،ج3، 

 (514-515
در مجموع رويه سياسي پيامبر (ص) آن بود كه ماموران سياسي ضمن داشتن امنيت و 
 1-در احوال پيامبر اكرم (ص) وارد شده كه ايشان هيچگاه چونان ملوك به هنگام صرف غذا تكيه نمي زدند و همچو ن آنان با 
تشريفات تردد نمي كردند. با بندگان زياد نشست و برخاست داشتند و سعي مي كردند در حركات و سكناتشان مانند آنها به نظر 
برسند تا پادشاهان، همچنين از ايشان وارد شده كه مرا بين پادشاهي دنيا و داشتن تواضع مخير كردند و من تواضع را پذيرفتم و 

آن را بر پادشاهي تمام دنيا ترجيح دادم. (در اين ارتباط نك:افتخارى،  1377- ب)
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رفاه الزم بتوانند از پيام واقعي اسالم به طور كامل آگاه شوند و بدون گرفتار آمدن در چنبره
ى خشك تشريفات رايج در آن زمان، حضرت (ص) را درك كرده و به اسالم درآيند. به
همين خاطر است كه حكومت و شيوه سياسي اسالم براي مردم و روساي قبايل جذاب و

جديد مي نمود. 
ح- تحليل موردي  ديپلماسي پيامبر اكرم (ص) 

پيامبر اكرم (ص) در سطوح مختلف سياسي اقدام به نامه نگاري كرده است كه متن بسيار
ي از اين مكاتبات موجود است. با رجوع به متن نامه ها مي توان به اصول كلي ذيل اشاره

داشت: 1
اول: براي هر مقامي عنوان خاصي وجود داشته كه در عرف عرب رايج بوده و در نامه ها
هم همان الفاظ به تناسب به كار مي رفته است. مثال قيصر براي حاكم روم، كسري براي حاكم
فارس، نجاشي براي پادشاه حبشه، مقوقس براي مالك اسكندريه و فرعون براي حكمرانان
مصر. (همان،ج3، 514-513) پيامبر اكرم (ص) اگرچه معموال اين عناوين را به كار مي بردند
وليكن گاهى با تصرف در بعضي عناوين كه جنبه تفاخر و غرور در آنها بسيار قوي بوده،
سعي كرده اند تا ابهت دروغين مخاطب را در هم بشكنند. به عنوان مثال در نامه خويش
خطاب به امپراتور روم نه از عنوان «مالك روم» بلكه از «صاحب روم»  استفاده كرده اند كه

براي درباريان بسيار گران آمد. 
دوم: در كليه ي نامه ها پس از ذكر نام خداي متعال، نام حضرت (ص) مي آمد و بعد نام
مخاطب، اين نكته در عرف ديپلماتيك آن روز معناي خاصي داشته و مبين برتري پيامبر
(ص) بر مخاطبش بوده است. اين بر «هرقل» گران آمده و پس از قرائت سطر اول نامه پيامبر
(ص)، برادرزاده وي مانع از خواندن ادامه نامه شد آن هم بدين خاطر كه پيامبر (ص) نامه را

با نام خود و نه حكمران روم آغاز كرده بود. 
البته تغيير عنوان هرقل از مالك روم به صاحب روم نيز موجب ناراحتي او شده بود چراكه
اين عنوان ضمن تضعيف مقام هرقل به او فهماند كه او كسي نيست مگر فردي كه چند
 1- - متون نامه هاي مورد انتشار در مجموعه واحدي موجود نبوده و به تناسب از منابع زير استخراج شده اند:  ( حميداهللا، 1374،به

ويژه صص 281، 229، 214، 226 ؛   ابن كثير،1402  ، ج 3، به ويژه، صص 508 - 497 )
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صباحي بر آن قلمرو حاكميت يافته (صاحب الروم) و مالك آن ديار نمي باشد. (همان،ج3، 
505) متعاقب تحكيم بنيان هاي حكومت اسالمي در شبه جزيره، در تمامي مكاتبات داخلي 
و حتي گاهى مكاتبات خارجي، اصل فوق به جهت حفظ احترام پيامبر(ص) و اقرار به 
بزرگي شأن و مقام ايشان اجرا مى شد و حتي در نامه هاي ارسالي به ايشان، نخست نام 

پيامبر (ص) ذكر شده و بعد نام فرستنده نامه آمده است. 1
سوم: متن نامه هاي پيامبر (ص) تا حد امكان مختصرو در حد چند سطربود. 2 

چهارم: در نامه هاي ارسالي حضرت(ص) براي مسلمانان از جمله ى «السالم عليك» 
استفاده مي شده و درخصوص غيرمسلمانان از «السالم علي من اتبع الهدي»، با عنايت به 
محتواي مثبت دو جمله مي توان نتيجه گرفت كه پيامبر اكرم (ص) ضمن رعايت اصل 
مهم «احترام به مخاطب» و رعايت «شأن» او، مالحظه ى روابط ارزشي را نيز نموده است. 

(حميداهللا،1374 ،127-128)
تغيير  مخاطب  موقعيت  به  توجه  با  (ص)  پيامبر  نامه هاي  متن  نگارش  نحوه  پنجم: 
كرد. به عنوان مثال در نامه به يهوديان خيبر، و مقايسه ى برخورد ميان آنها با مشركان 
مالحظه مي شود كه متن نامه بسيار ماليم تر است و حضرت (ص) بر روي عامل دين و 
پيامبر  (ع)  موسي  حضرت  همچون  نيز  ايشان  اينكه  و  (ع)  موسي  حضرت  شخصيت 
هستند،  تأكيد مي نمايند و سپس به تحرير مطلب اصلي مي پردازند. (ابن كثير،1402 ،ج1، 
324؛حميداهللا،1374، 138) يا درنامه حضرت خطاب به نجاشي به پاس دينداري و محبت 
او در حق مسلمانان مهاجر، نجاشي بزرگ داشته شده و از او خواسته شده است تا به دعوت 
اسالم پاسخ گويد. رعايت حال نجاشي در اين نامه ها به خوبي ديده مي شود به گونه اي كه در 
ميان نامه هاي پيامبر (ص) خطاب به سران، نمونه ى بديلي براي اين نامه از حيث تكريم و 

بزرگداشت مخاطب، نمي توان يافت. (همان ) 

 1-- البته در نامه هاي ارسالي از سوي ديگر حاكمان بالطبع چنين اصلي از جانب خودشان رعايت مي شده، بدين صورت كه ابتدا نام 
حاكم و سپس نام پيامبر (ص) مي آمده. با اين حال با تفوق جستن پيامبر (ص) مشاهده مي شود كه در بعضي ازنامه ها نويسندگان 
نخست نام پيامبر را آورده و سپس نام خود را ذكر كرده اند. به عنوان مثال به نامه هاي نجاشي خطاب به پيامبر رجوع شود كه از 

اين موارد در آن ديده مي شود.
  2- در اين ارتباط رجوع شود به متن اغلب نامه هايي كه در كتاب «نامه ها و پيمان هاي حضرت محمد و اسناد صدر اسالم» پيشين 

آمده است.
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ششم: نامه هاي پيامبر (ص) هميشه رسمي نبوده و در پاسخ به تقاضاي افراد عادي جامعه
نيز اقدام به اين كار مي نمود. با اين حال اين نامه ها در حكم اسناد رسمي بوده و مخاطبان

معموال با استناد به آنها نسبت به حل مشكل خود اقدام مي نمودند.
 نمونه اين نامه ها، موردي است كه پيامبر (ص) در پاسخ تقاضاي پيرمردي از بني تميم
درخصوص رعايت حال وي در پرداخت زكات نوشته اند. (همان،307) به عبارت ديگر،
نامه هاي حضرت، عمومًا حكم نامه هاي حكومتي را داشتند، بدين معني كه حضرت از اين
طريق به بيان دستورات اسالمي درخصوص نحوه ى اداره امور مي پرداخته اند، لذا از حيث
سياسي همگي مهم و براي درك اصول سياست اسالمي تأمل در آنها بسيار ضروري است.  1

 نتيجه گيري 
موضوع مهم و حساس اين است كه ديپلماسي محصول دنياي معاصرمى باشد. در
گذشته گونه اي ديگر از روابط حاكم بوده، كه در قالب فرهنگ سياسي قابل طرح و بيان
نيست(وينسنت،ج2، 76) طبعا تعميم آن به گذشته از دشواري هاي بيشتري برخوردار

است. 
طرح موضوع ديپلماسي حكومت اسالمي، مستلزم پذيرش مقدمات و مفروضات است.
هر يك از اين مفروضات مي تواند موضوع پژوهش مستقلي قرار گيرد. ترديدي نيست كه
حاكميت سياسي از منظر اسالمي پيش از آنكه مباحث كالسيك بُدن مطرح شوند، وجود
داشته است.1 شرايط مساعد براي شكل گيري يك دولت تمام عيار در مدينه توسط پيامبر
اكرم (ص) فراهم بود. با تشكيل اين دولت دوره تازه اي از روابط به وجود آمد كه ما از آن
تعبير به ديپلماسي حكومت اسالمي كرده ايم.2 ميراث غني سياست اسالمي به طور قطع
باطل كننده ادعاهايي است كه اساس وجود مقوله اي تحت عنوان ديپلماسي اسالمي در دوره

حكومت نبوي را منكر مي شود.3
با پذيرش نكات فوق و تأمل در تاريخ صدر اسالم مي توان به ديدگاه تازه اي از ديپلماسي
دست يافت كه بيشتر ناظر بر اهداف اوليه فعاليت هاي ديپلماتيك تا اساسنامه هاي مّدون و يا
 1-در اين خصوص به طور ويژه مي توان نامه هاي حضرت خطاب به استاندارشان را مورد تحليل سياسي قرار داد كه خود فصل و
عنوان مهمي در تحليل تاريخ و انديشه سياسي اسالم مي باشد. جهت مطالعه بخشي از اين نامه ها رك:  ابن كثير، 1402 ،ج 3، همچنين:

نامه ها و پيمان هاي سياسي حضرت محمد و اسناد صدر اسالم. 
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اصول رفتار بازيگران خاصي است.
 مطابق اين نگرش نه تنها از ديپلماسي دوره ظهور اسالم، بل در ادوار مختلف حيات بشري 
مي توان سخن گفت؛ چراكه ديپلماسي ناظر بر مالحظات سياسي، اقتصادي و ... مي باشد كه 
در روابط مختلف واحدهاي سياسي لحاظ مي شوند.چنانكه ما مي دانيم هيچ دوره اي از 

حيات بشري فارغ از اين گونه روابط نبوده است.
عنوان رئيس حكومت اسالمي موفق به طراحي و اجراي يك  پيامبر اكرم (ص) به 
ديپلماسي قوي شدند. مهم ترين مدرك اين مدعا ارتقاي عرب جاهلي از وضعيتي پست و 
دون در ابتداي ظهور اسالم به قدرتي بالمنازع در زمان استقرار حكومت اسالمي مي باشد كه 
يكي از عوامل موثر آن توفيق ديپلماسي نبوي است. با نگاهي سريع به دوران رسالت پيامبر 

اكرم (ص) مي توان اصول اصلي ديپلماسي پيامبر اكرم (ص) در موارد زير خالصه كرد: 
يك- اصل تدرج: 

پيامبر اكرم (ص) با عنايت به ميزان ظرفيت مخاطبان خويش نسبت به اعمال حاكميت 
سياسي اقدام مي كرد. به عبارت ساده تر «سياست گام به گام» كه ناظر بر تقسيم اهداف 
حكومتي به كوتاه مدت، متوسط و بلندمدت است، به عنوان اصل اوليه ى موردنظر حكومتي 
بوده است. نحوه برخورد پيامبر اكرم (ص) با پادشاه حمير درخصوص پذيرش اسالم و 
اطاعت از حاكميت اسالمي (معروف حسينى،1370، 357) و سيره عملي حضرت علي (ع) 
در قبال قوم مذحج كه مستقيما از سوي پيامبر اكرم (ص) پيشنهاد شده بود (همان،369)، از 

جمله مصاديق بارز تحقق اين اصل مي باشند. 

 1 - در اين ارتباط نگاه كنيد به آثار زير  كه به طور مبسوط حاكميت سياسي اسالم را مورد بررسي قرار داده است: - عوض جعفر، 
هشام احمد، االبعاد السياسيه لمفهوم الحاكميه: رويه معرفيه، امريكا، المعهد العالمي للفكر االسالمي، من: سلسله الرسائل الجامعيه 
(قضايا يا الفكر اسالمي)ر قم 14، 1995 م (1416 هـ)- عوض جعفر، هشام احمد، حاكميت اسالمي و مصلحت شرعي، اصغر افتخاري، 

مجله حكومت اسالمي، پاييز 1377.
   2 - به گمان ما، بحث از دولت اسالمي در مدينه يك بحث سياسي براساس موازين سياست در عصر حاضر نيز مي تواند باشد. اينكه 
ما در اين مباحث از الفاظ مشخص امروزي سراغي نمي بينيم (مانندحاكميت سياسي، قلمرو، ملت و...) هيچ دليل محكمي عليه وجود 
دولت اسالمي نمي تواند باشد. حقيقت آن است كه اين مفاهيم در قالب الفاظ و گفتمان آن روز عرب به گونه ديگر مطرح بوده اند. جهت 
بررسي تفصيلي در اين خصوص نگاه كنيد به اثر ممدوح العربي. - ممدوح العربي، محمد، دوله الرسول (ص) في المدينه، الهيئه 

المصريه العامه الكتاب، 1988. 
    3- جهت مطالعه بخشي از اين سنت غني سياسي در جهان اسالم نك:  - محمد عارف، نصر، في مصادراّلتراث السياسيي االسالمي: 
دراسه في اشكاليه التعميم قبل استقرار و التأصيل، آمريكا، الهدالعالمي للفكر اسالمي، من سلسله المنهجيه االسالميه رقم، 1994 م 

(1415 هـ) (در اين اثر متجاوز از سيصد اثر قابل توجه معرفي شده است)
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 دو- اصل سهولت:
 پيامبر اكرم (ص) در ترسيم شماي كلي حاكميت سياسي اسالم، اصل را بر ارائه تصويري
دلپذير و غيرخشن از حكومت اسالمي قرار داده بود تا از اين طريق توان ديپلماسي اسالمي
را ارتقا بخشد. با مراجعه به نامه پيامبر (ص) خطاب به ملوك حمير، (بالذرى،1988، 78)
نامه حضرت به اهل يمن، (همان،9-76؛ اسحاق بن محمد،1361 ،ج2، 1046-1047)
پيمان عقبه ثانيه (ابن كثير،1402 ،ج195،7-193) و جريان «رفاعه بن زيد» در صلح حديبيه
(اسحاق بن محمد،1361 ،ج2، 1054) مي توان نمودهاي اوليه و آشكار اين اصل مهم و

نقش سازنده آن را در توفيق ديپلماسي نبوي (ص) مالحظه كرد. 
 سه- اصل  توجه  به اصول حاكم بر ديپلماسي رايج: 

(ص) اكرم  پيامبر  شد،  اظهار  ديپلماتيك  مختلف  روش هاي  بيان  در  كه  همان گونه 
اگرچه ارزش هاي تازه اي را به جهانيان عرضه كرد اما اين دليلي براي درهم شكستن كليه
ساختارهاي رايج نبود.  قبول پاره اي از اصول و حفظ بعضي از سنن كه از َدرِ تعارض جدي
با اصول اسالمي درنمي آمدند، هميشه مطمح نظر حضرت بود. براي مثال در حديبيه ضمن
قبول اصل «ضرورت پرداخت هزينه جهت دريافت امتياز»1 - كه قريش هم پذيرفته بود-

نهايتا مذاكرات را با موفقيت به اتمام رساندند.
با رجوع به هر يك از روش هاي مذكور در اين مقاله معلوم مي شود كه حضرت (ص) در
اتخاذ و اجراي هر روش با علم و آگاهي اقدام نموده و لذا همانند يك ديپلمات تمام عيار
وارد ميدان شده تا مبادا مسلمانان به علت عدم اطالع از اصول مذاكره (ارعاب، امان و ...) در

نهايت، اسير ديپلماسي طرف مقابل شوند. 1
(چهار)  اصل توجه به نخبگان

از آنجاكه ساختار سياسي عصر پيامبراكرم (ص) به گونه اي بود كه نقش افراد و نخبگان
هر حوزه بسيار اهميت داشت، پيامبر (ص) نيز در طراحي ديپلماسي اسالمي سهم بسزايي

 1 - س  - هر گاه طرفين در يك مذاكره خواسته باشند به نتيجه مشخصى دست يابند وليكن مدعيات آن دو با هم نخواند، الزم است 
تا هر يك از دو طرف قدرى از مواضع اعالم شده عدول كرده به حد مشتركى برسند. لذا قريش مجبور به قبول صلح و صدور اجازه 
براى ورود مسلمانان به مكه در سال بعد از انعقاد پيمان ، و در مقابل پيامبر(ص) پذيرفت كه بسم اهللا ارحمن الرحيم  و يا  عنوان رسول 

اهللا از معاهده حذف كند و در ضمن حج آن سال را نيمه تمام گذارده به مدينه رجعت نمايد.
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براي اين گروه قائل بودند. الزم به ذكر است كه از ديدگاه پيامبر (ص) صرفا افرادي داراي 
قدرت سياسي، به عنوان نخبه مطرح نبودند بلكه هر آن كس يا گروهي كه به نحوي در ميان 
مردم نفوذ داشت، به عنوان «نخبه» شناخته مي شد و در نتيجه مورد توجه پيامبر (ص) قرار 
مي گرفت. رعايت اين اصل مهم و تالش حضرت (ص) در راه تاليف قلوب، در اندك زماني 
قلمرو حاكميت سياسي حكومت اسالمي را به كل شبه جزيره گسترش داد. براي اين منظور 
مطالعات جزئيات مربوط به ورود هيأت هاي ديپلماتيك به مدينه در سال نهم بسيار راه گشا 

مي باشد. (ابن هشام،حوادث سال نهم هجرى) 
بي ترديد بخش مترقي ديپلماسي نبوي به طور مشخص حوزه تلفيق سياست با اخالق 
است كه در مقام عمل به مصونيت هاي ديپلماتيك منجر شده است. نظر به گرايش سياست 
ديگر  نمايندگان  با  برخورد  مقام  در  حداقل  انساني-  و  ارزشي  مبادي  به  حاضر  عصر 

كشورها- اين نكات مي تواند به ميزان زيادي مورد توجه و اقبال قرار گيرد. 

 1 - در اين ارتباط نگاه كنيد به شرح آمده در ذيل روش هاي ديپلماتيك در همين مقاله، همچنين براي قرائت مصاديق ديگري در 
خصوص مالحظات ديپلماتيك پيامبر نك:  معروف حسينى، ص 109 (تفسير مؤلف از حادثه دومه الجندل)؛  همان، 200- 196 (جريان 
جمع آوري كليه افراد براي حج كه به انعقاد صلح حديبيه منجر شد)   همان 16- 121؛ (حوادث بعد از جنگ بدر و تمهيدات ديپلماتيك 

پيامبر (ص) براي بهره وري هر چه بيشتر از اين پيروزي)
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مالحظاتي درباب تاريخ نگاري و تاريخ نگري 
ابوحنيفه دينوري در اخبار الطوال

فاطمه جعفرنيا1

چكيده
 تاريخ نگارى اسالمى با تدوين سيره ى پيامبر بر مبناى اصول علم حديث آغاز 
شد.سپس تك نگارى هاى متعدد ى تأليف گرديد و از آن پس تاريخ نگارى اسالمى 
وارد مرحله ى جديدى شد.و وقايع نگارى مورد توجه قرار گرفت. يكى از انواع مهم 

وقايع نگارى، تأليف تواريخ عمومى است.
 ابو حنيفه دينورى از جمله مورخان مسلمانى است كه  بر اساس شيوه ى تاريخ 
نگارى عمومى به تأليف كتاب اخبارالطوال پرداخت. در اين مقاله، به بررسى 
ويژگى هاى تاريخ نگارى و تاريخ نگرى (بينش تاريخى)دينورى پرداخته شده 

است.
نگارنده بر آن است تا از منظر جامعه شناسى تاريخى، تاريخ نگرى مؤلف را مورد 
بحث قرار دهد. نظريه ى مطرح شده در اين مقاله چنين است كه: دينورى به عناصر 
اساسى تحول جوامع يعنى تغييرات اجتماعى و انقالب توجه داشته،گر چه عمدتًا 
به مقوله ى تغييرات اجتماعى پرداخته است ولى به نظر مى رسد  دينورى، كتاب 
اخبارالطوال را با هدف نشان دادن عوامل مؤثر در تغييرات اجتماعى  تدوين نموده  كه 
تأكيد اصلى او بر قيام ها و شورش ها (جنبش هاى اجتماعى) به عنوان يكى از عوامل 
مؤثر در تغييرات اجتماعى مبين اين مطلب است. با درك بينش تاريخى دينورى 

مى توان به انتقادات مطرح شده درباره ى كتاب اخبارالطوال پاسخ داد.

- Jafar nya@ G-mail.ir     (س) 1 - دانشجوي دكتري تاريخ اسالم، دانشگاه الزهرا

مطالعات تاريخ اسالم
سال اول / شماره اول / تابستان 1388
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      مقدمه
مردم عرب دوره ى جاهلي، رويدادهاي مهم خويش را تحت عنوان ايام العرب حفظ مي كردند 
و به طور شفاهي به نسل هاي بعد انتقال مي دادند. با ظهور اسالم و ترغيب آموزه هاي قرآني و تعاليم 
نبوي توجه به تاريخ نهادينه شد. تحت تاثير بينش قرآني و حديثي، مسلمانان به سيره و مغازي پيامبر 
اكرم (ص)، به منزله ى نخستين و مهم ترين موضوع براي مطالعات تاريخي توجه نشان دادند و در 

تدوين آن اصول علم حديث را رعايت كردند.
از سده دوم، تاليف تك نگاري كوتاه درباره رويدادهاي تاريخي به شكلي وسيع آغاز گرديد و 
نسلي از اخباريان در مراكز اسالمي برآمدند كه با توجه به مهارت هاي خويش در تاريخ لغت، ادب، 
شعر و انساب به گردآوري ا خبار و روايات گوناگون به ويژه تاريخ در قالب كتاب هاي تك موضوعي 
پرداختند؛ از اين رو اخباريان را بايد نخستين مورخان شمرد. در قرن سوم تاريخ نگاري وارد 
مرحله اي نو شد و مورخاني بزرگ ظهور يافتند. تا اين زمان مورخان اخباري،  انبوهي از روايات 
تاريخي را فراهم كرده بودند و از اينجا بود كه انديشه ي وحدت بخشيدن به تاريخ اسالم و فراهم 
ساختن روايتي يكپارچه از داده هاي پراكنده شكل گرفت.  بدين سان در اين دوره تاريخ نگاري 

نظمي نو يافت و صورت وقايع نگاري،  صورت خبر را در خود مستحيل كرد.
  نوع مهمي از وقايع نگاري نوشتن تاريخ عمومي يا تاريخ جهان است،  اين شيوه در نيمه ي دوم 

سده سوم تحول و تكامل يافت و كمتر از يك سده ى بعد به اوج رسيد.
 ابوحنيفه دينوري از جمله مورخاني است كه براساس شيوه تاريخ نگاري عمومي به تاليف كتاب 
االخبار الطوال پرداخته است. قبل از پرداختن به بيان ويژگى هاى تاريخ نگارى و تاريخ نگرى 

دينوري، به اختصار تعريفى از اين دو مفهوم ارائه مى شود:

واژه هاي كليدي 
اخبارالطوال،ابوحنيفه دينورى، تاريخ نگارى اسالمى، تواريخ عمومى 
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شرح مكتوب احوال و اعمال انسان را به هر روش و مبتنى بر هر مكتب و رعايت هر شيوه ى 
تنظيم و تدوين، تاريخ نگارى مى ناميم كه در معناى خاص بر ثبت و ضبط وقايع و احوال سياسى 
و اجتماعى هر قوم يا جامعه جهانى اطالق مى گردد. همچنين بايد توجه داشت كه انگيزه ها و 
اهداف و فوايد يا علل غايى تاريخ نگارى، عامل متغير در فن تاريخ نگارى است.(سجادى، عالم 

زاده،1380،11) 
از سوى ديگر از ميان ميراث عظيم تاريخى مسلمانان، برخى  كتب، از دگرگونى هاى تاريخى 
بحث مى كنند. اين گونه از مباحث را كه«مسائل نظرى تاريخ » مى نامند به دو شاخه تقسيم مى شود: 
يك شاخه آن اختصاصاً به نقد و بررسى در زمينه هاى اهميت و ضرورت تاريخ نويسى، فوايد علم 
تاريخ،آداب تاريخ نويسى و شرايط اعتبار يافتن و پذيرفته شدن اخبار و منقوالت تاريخى و اين قبيل 

مسائل مى پردازد؛اين شاخه را «مسائل نظرى تاريخ نگارى» مى ناميم.
شاخه ديگر از «مسائل نظرى تاريخ » هدف خود را براى تبيين ماهيت رخدادهاى تاريخى و توجيه 
چگونگى دگرگونى هاى آن مصروف داشته و كوشيده است تا اصول و معيارهاى مشخصى  براي 
اين مسائل فراهم آورد،اين شاخه را «تاريخ نگرى» مى ناميم.(شكورى،1380 ، 15) بنابراين تعاريف 
مى توان دريافت كه در مقوله ي تاريخ نگارى، محتواى كتاب،شيوه تنظيم كتاب،روش تاريخ نگارى 

مورخ و در مقوله ي تاريخ نگرى، نوع نگاه و بينش مورخ به تاريخ مورد توجه قرار مى گيرد.
دينورى نيز با هدف تبيين تغييرات اجتماعى، به شرح جنبش هاى اجتماعى پرداخته است؛اگرچه  
به طور مستقل به مباحث نظرى تاريخ نپرداخته، اما با بررسى كتاب وى و انطباق آن با نظريات  

تغييرات اجتماعى مى توان به بينش تاريخى  او  پى برد.
  زندگينامه

 احمدبن داوود بن َونَند دينوري از دانشمندان قرن سوم هـ است. كنيه اش ابوحنيفه(ابن نديم،                       
1381 ، 132) و منسوب به شهر دينور  است.

 به  رغم اهميت بسياري كه نويسندگان بعد از دينوري براي وي قائل شده اند اطالعات اندكي 
درباره زندگي  او در درست است. سال تولدش در كتاب هاي قديمي ثبت نشده است.بروكلمان 
تولد ابوحنيفه را در دهه اول قرن سوم هجري مرجح دانسته است.(بروكلمان،ج9، 375)  ياقوت نام 
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پدربزرگ او را َوتَند ثبت كرده است .( حموى،1980،  ج1، 26) او در شهر دينور متولد شد و در يك
خانواده اصيل ايراني پرورش يافت.(عبدالمنعم عامر،مقدمه1409، ص«و» ).

از نظر گرايش هاي مذهبي، وي حنفي مذهب بود. (بغدادى،ج1، 52) و همچنين او را از محدثان
وفقهاي برجسته حنفي دانسته  اند(قرشى، 1332، ج1، 168) و نظر اشپولر درباره شيعه بودن دينوري
نمي تواند صحيح باشد.(ج1، 28) دينوري ايام جواني خود را در سفرهاي بين عراق، حجاز، شام و

خليج فارس گذراند و مدتي را در اصفهان زندگي كرد.(شاكر مصطفى، 1976، ج1، 274).
او در علوم زيادي مانند نحو، لغت، هندسه، حساب، نجوم، تاريخ، گياه شناسي و جغرافيا دست
داشته است. دينوري يكي از علماي مشهور در فقه الُّلغه است.(قرشى،1332،ج1، 168) او نحو و
لغت را نزد علما و دانشمندان كوفه و بصره به ويژه از ابن سّكيت و پدر او (سّكيت) فراگرفت.(ابن
نديم،1381 ،132، حموى،ج6 ،26)  ابوحيان توحيدي بعدها او را به دليل مهارت در روش هاي ادبي
و دانش فراوان در اين زمينه با «جاحظ» و «ابوزيدبلخي» همسان دانسته است.(حموى،1980، ج1،

27؛ صفدى،1392، ج6، 377؛ سزگين،ج4، 409).
 ابوسعيد سيرافي در مقايسه ى او با جاحظ گفته است كه بيان ابوحنيفه خوش تر و گفتار جاحظ
شيرين تر است.(حموى،1980، ج1 ،27؛ صفدى، 1392، ج6، 377) او در سال 235 هـ به اصفهان
رفت و در آنجا به كار ستاره شناسي و هيأت و ثبت نتايج محاسبات نجومي رصدخانه ى خود مشغول
شد.( عبدالمنعم عامر ،1409،ص(و)؛جعفريان، 1380،ج1، 115؛ شاكر مصطفى، 1976،ج1،
247) همچنين دينوري به صداقت وثقه بودن در روايت نيز معروف بود.(ابن نديم،1381، 132؛
قفطى،ج1، 41؛ سيوطى؛1979، ج1، 306) و  پژوهش هاي دينوري در زمينه گياه شناسي مورد توجه
محققان اروپايي قرار گرفته است. «لكلر» مي گويد: ابوحنيفه بزرگ ترين گياه شناس مشرق است
و از اينكه ابن ابي اصيبعه از ترجمه احوال او غفلت كرده ، تعجب مي كند. (دهخدا،ذيل ابو حنيفه

دينورى) 
در پايان اين قسمت شايسته است از دينوري با عنوان نابغه ى نادره ى عصر خود كه بالغت عربي
را با حكمت فلسفي به هم آميخته، ياد شود.(حموى، 1980، ج1، 28؛ صفدى،   1392، ج6، 377؛
سيوطى،1979،ج1، 306؛آئينه وند،1377،  ج1، 139) تاريخ وفات دينوري را به اختالف سال هاي
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280 هـ، 281هـ ، 282 هـ ، 290 هـ نوشته اند. (حموى، 1980، ج1، 26؛ سيوطى،1979،  ج1، 306؛ 
صفدى،1392،  ج6، 377؛ قفطى، 1369،ج1، 41)

در مجموع مي توان گفت كه دينوري در بيشتر علوم و فنون متداول عصر خود صاحب نظر و داراي 
تأليفات  متعددي بوده است. از جمله آثار وي، كتاب االخبار الطوال در زمينه تاريخ است؛ اين كتاب 

از قديمي ترين كتاب هاي تاريخ عمومي مى باشد.
   تاريخ نگاري دينوري

    بخش اول
مطالب كتاب را مي توان به سه بخش تقسيم كرد. دينوري كتاب خود را با ذكر فرزندان آدم (ع) آغاز 
مي كند. در اين بخش به اختصار به اخبار انبياء، پادشاهان ايران و يمن پرداخته است. مطلبي كه در 
آغاز بايد به آن اشاره كنيم، اين است كه دينوري در همه ى بخش هاي كتاب از جمله در بخش اول به 
تاريخ و تحوالت منطقه ى شبه جزيره عربي و به ويژه به سرزمين يمن توجه كرده، به تعبيري مي توان 

گفت دينوري تاريخ ايران و عرب را نوشته است. 
   نحوه ى ارائه مطالب در اين بخش براساس حكومت ها مي باشد. او ذيل نام هر پادشاهي به ارائه ى 
مطالب خود پرداخته است و به موازات بيان حوادث تاريخ ايران، به تاريخ يمن نيز مي پردازد و نام 
پادشاهان هم عصر دو سرزمين را ذكر مي كند. در مورد پيامبران و اخبار انبياء (ع) نيز هم زمان با بحث 

سالطين و حكومت ها به آنها مي پردازد.
    دينوري بسيار به اختصار به تاريخ پيامبران پرداخته است و اين امر به بينش تاريخي او برمي گردد 
كه در قسمت هاي بعد به آن اشاره خواهيم كرد. براين اساس هدف او نوشتن قصص انبياء و يا شرح 
مفصل داستان هاي انبياء نبوده لذا به اختصار به اين موضوع مي پرداخته و ضمن اشاره به هر يك از 
انباء(دينورى،1371،  67،48،36،42،32،24) متذكر مي شود كه سرگذشت او در قرآن و اخبار آمده 

است.
بدين ترتيب مطالب بخش اول مشتمل است بر:1- اخبار انبياء (ع) 2- تاريخ پادشاهان ايران 

3- تاريخ پادشاهان يمن.
نكته ى  قابل ذكر درباره بخش اول كتاب اين است كه در مطالب مربوط به تاريخ ايران كه 
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دينوري از آغاز تا قبل از دوره ى ساسانيان به آن پرداخته است اشكاالتي ديده مي شود، از جمله:
عدم ثبت دقيق برخي از اسامي، (همان،30و32) عدم تفكيك دوره هاي اساطيري و تاريخي
ايران،(همان53،52،51) بيان مبالغه آميز و به دور از واقعيت درباره ى اسكندر،(همان،65-54) عدم
اشاره به حكومت جانشينان اسكندر در ايران و در مجموع به نظر مي رسد كه تاريخ ايران در دوره

مادها، هخامنشيان تا دوره ساساني براي دينوري  چندان روشن نبوده است.
با توجه به مطالب گفته شده بايد گفت محتواي كتاب اخبار الطوال در بخش اول نمي تواند چندان

مورد توجه و اعتنا باشد. 
البته در مورد ناهماهنگي و اشكاالتي كه در مطالب اين بخش از كتاب دينوري ديده مي شود بايد
به يك نكته اشاره نمود و آن اينكه تاريخ واقعي ايران ماقبل ساساني، چندان براي مورخان اسالمي
روشن نبوده و آنها جز  بر تاريخ ساسانيان، در مورد ساير ادوار آگاهي چنداني نداشتند مثال آنها
درباره  دارا  و اسكندر صرفا به ارائه گزارش هاي خيالي پرداخته اند. (مانند آ نچه كه در كتاب دينوري
مشاهده مي شود) و در اين بين بيروني تنها انديشمند مسلمانى است كه به صورت كامال متمايز با
ديگر مورخان اسالمي، به بررسي ادوار ماقبل ساساني پرداخته است. او از پادشاهي مادها تحت
عنوان «مملكه الجبليه» (پادشاهي كوهستان) ياد كرده و فهرستي از شاهان بابلي و مادي ارائه كرده
، آن گاه اسامي شاهان اساطيري (كياني) ايران را با سالطين آشوري و بابلي و هخامنشي انطباق
داده است. فهرستي كه بيروني از پادشاهان هخامنشي ارائه كرده، حيرت مورخان و دانشمندان را

برانگيخته است. 
همان طور كه ديديم دينوري هم مانند ساير مورخان مسلمان از اين قاعده مستثنا نبوده و مطالب او
در اين بخش با يافته ها و تحقيقات كساني چون بيروني رد  مي شود، لذا مطالب او در بخش اول اصًال

قابل مقايسه با مطالب ساير بخش ها   نيست.
 بخش دوم

 اين بخش با پادشاهي اردشير ساساني آغاز مي شود و با شروع حمله ى اعراب به ايران پايان
مي يابد. به عبارت ديگر اين بخش را مي توان تاريخ شاهان ساساني ناميد. دينوري تا بخش سوم
مطالب را دنبال مي كند و با مرگ يزدگرد سوم در دوره حكومت عثمان، تاريخ ساسانيان را به پايان
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مي رساند. همچنين دينوري در اين بخش به مانند بخش اول به موازات تاريخ شاهان ساساني به 
پادشاهان يمن نيز اشاره كرده و تاريخ شاهان يمن را تا زمان تسلط ايرانيان در زمان انوشيروان بر آن 

سرزمين مورد توجه قرار داده است.
در اين بخش نويسنده به اختصار به تاريخ آل لخم در حيره پرداخته است،  همچنين از اشاره ى  
نويسنده به جنگ هاي ايران با روم و پادشاهان ترك مي توان تا حدودي به تاريخ امپراتوري روم  و 
تاريخ سالطين ترك  آگاهي يافت. در مجموع مي توان بخش دوم را مشتمل بر دو قسمت دانست: 

1- تاريخ شاهان ساساني 2- تاريخ شاهان يمن. 
در اين قسمت دينوري مطلبي را به اشتباه بيان مي كند و آن اينكه مي گويد: عيسي (ع) در روزگار 
اردشير به پيامبري مبعوث شد و اين كه حضرت عيسي (ع) يكي از ياران خود را به نزد اردشير 
فرستاد.(همان،71) در حالي كه دينوري در بخش اول به ظهور حضرت عيسي (ع) در زمان اردوان 
اشكاني اشاره كرده بود؛(همان،66) و ديگر آنكه هيچ يك از اردشيرها نه اردشير هخامنشي و نه 

اردشير بابكان معاصر حضرت عيسي (ع) نبوده اند.( همان،71پاورقى)
يكي از مطالبي كه دينوري در كتاب خود مورد توجه قرار داده، اشاره به ساخت شهرها در 
دوره هاي مختلف و در زمان سالطين مختلف مي باشد و اين مطالب در همه بخش هاي كتاب ديده 
مي شود. در بحث از تاريخ شاهان نيز اين نكته را مورد توجه قرار داده و اسامي شهرهايي را كه 
در دوره هاي مختلف توسط شاهان ساساني ساخته شده، ذكر كرده است. مثال در دوره اردشير، 
اسامي شش شهري كه به دستور ا و ساخته شدند را ذكر مي كند. (همان،72) دينوري براساس 
بينش تاريخي خود در اين بخش به تفصيل به قيام بهرام چوبين،(همان،129و 108) و نيز شورش 

بسطام(همان،135-132) در دوره خسرو پرويز پرداخته است.
كتاب دينوري در بخش مربوط به تاريخ شاهان ساساني، يكي از منابع مهم اين دوره به شمار 
مي آيد. كريستين سن در ذكر منابع عمده تاريخ ساسانيان، كتاب األخبار الطوال را يكي از قديمي ترين 
و مهم ترين منابع موجود براي اين دوره مي داند.(كريستين سن،1374 ، 110) او همچنين در مورد 
استفاد ه دينوري از منابع عصر ساساني مي گويد: دينوري از نسخه ى مستقلي از خوذاي نامگ 
استفاده كرده است و مطالب كتاب نهايه االرب في اخبار الفرس و العرب (مولف مجهول) همان 
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است كه دينوري با اندكي تفصيل آورده و اين نشان مي دهد كه يا نويسنده نهايه االرب، منبع اصلي 
خود را كتاب دينوري قرار داده بوده يا اينكه كتاب او و كتاب دينوري هر دو ماخوذ از منبع مشتركي 
بوده اند. (همان،113؛ بيات،1370،  116) بدين ترتيب مي بينيم كه بخش دوم كتاب اخبار الطوال 

برخالف بخش اول داراي ارزش و اعتبار  بسياري است.
بخش سوم

دينوري اين بخش را با جنگ هاي اعراب و ايرانيان آغاز مي كند و با مرگ معتصم به سال 227 هـ    
پايان مي رساند. دينوري نه تنها به ذكرسيره ى پيامبر نمي پردازد بلكه هيچ اشاره اي هم به مسئله 
جانشيني پيامبر، اقدامات ابوبكر و عمر براي رسيدن به خالفت، ماجراي سقيفه و يا اقدام عمر براي 

تشكيل شوراي شش نفره نمي كند.
دينوري مطالب را به صورت پيوسته بيان مي كند و لذا زماني كه به سلطنت پوران دختر خسرو 
پرويز مي رسد با ذكر عنوان «جنگ هاي اعراب و ايرانيان» در واقع وارد دوره اسالمي مي شود و به 

صورت بسيار مختصر به دوره ى ابوبكر مي پردازد.
پس از آ ن فتوحات را در دوره ى خالفت عمر دنبال مي كند. دينوري در اين قسمت تنها به فتح 
مناطق مختلف ايران پرداخته و به تفصيل مطالبي در اين قسمت ارائه نموده و از ذكر فتوحات 
مسلمانان در ساير مناطق صرف نظر كرده است. دوره ى حكومت عثمان را با ذكر تاريخ درگذشت 
عمر آغازمي كند و سپس به عزل و نصب چند تن از كارگزاران توسط عثمان اشاره مي نمايد. درباره  
فتوحات دوره ى عثمان، فتح چند منطقه را ذكر مي كند و همان طور كه قبال گفته شد به بيان واقعه 

مرگ يزدگرد سوم مي پردازد.(دينورى،1371،  174-176)
دوره خالفت حضرت علي (ع) را بسيار به تفصيل بيان مي كند. زيرا ايشان در دوره خالفت 
خود درگير سه جنگ داخلي بودند كه هر كدام تاثيرات بسياري بر جامعه و مسلمانان گذاشت و 
از سوي ديگر همان طور كه اشاره شد هدف دينوري پرداختن به قيام ها و شورش هايي است كه 
در دوره هاي مختلف صورت گرفته و اثرات عميقي در جامعه بر جاي گذاشته اند و به بيان ديگر 
تغييرات و دگرگوني ها را در جامعه مدنظر داشته است. لذا به تفصيل به چگونگي پيدايش جنگ 
جمل،(همان،192-180) صفين و ماجراي حكميت(همان،246-192) پيدايش خوارج و جنگ 
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نهروان(همان،261-246) پرداخته و حتي جزئيات جنگ ها و نتيجه و پايان آنها را شرح داده است. 
نكته اي كه در اين قسمت بايد به آن اشاره كرد، خطبه ها و نامه هاي حضرت علي (ع) است كه 
دينوري تعدادي از آنها را ذكر كرده است. اهميت ذكر اين خطبه ها و نامه ها توسط دينوري در كتاب 
األخبار الطوال، هنگامي روشن مي شود كه بدانيم كتاب األخبار الطوال حدود يكصد و بيست سال 
پيش از تنظيم نهج البالغه توسط سيد رضي تاليف شده است و مي تواند به عنوان يك سند معتبر در 

مورد خطبه ها و نامه هاي حضرت مورد توجه باشد. (همان،190پاورقى)
دينوري به چگونگى پذيرش صلح توسط امام حسن (ع)(همان،265) و اعتراض برخى از 
شيعيان از جمله حجربن عدي به امام حسن (ع)، رحلت امام حسن (ع) و دعوت مردم كوفه از امام 
حسين (ع) براي قيام عليه معاويه و رد پيشنهاد آنان از سوي امام تا زمان حيات معاويه اشاره مي كند.
(همان،269-267) او در مورد معاويه مي نويسد: «در مدت زندگي معاويه هيچ گونه بدي يا كار 
ناپسندي از او نسبت به امام حسن (ع) و امام حسين (ع) سر نزد و او هيچ چيز از اموري را كه شرط 
كرده بود از آنان دريغ نداشت و در نيكي كردن نسبت به آنها تغيير روش نداد.»(همان،273) با مرگ 
معاويه و به خالفت رسيدن يزيد، شورش ها و قيام هاي متعددي صورت گرفت كه البته اين قيام ها تا 

پايان حكومت بني اميه ادامه داشت.
دو قيام بزرگ (قيام امام حسين (ع) و قيام عبداهللا زبير) عليه خالفت يزيد شكل گرفت كه ضمن 
آنكه تا مدت ها خالفت بني اميه را به خود مشغول داشت از عوامل فروپاشي خالفت بني اميه نيز به 
حساب مي آيد. دينوري به تفصيل واقعه قيام امام حسين (ع) را توضيح مي دهد.(همان،306-307) 
پس از آن به بيان قيام عبداهللا بن زبير(همان،352-308)، قيام مختار(همان،333-325)، درگيري 
خوارج (ازارقه) با حكومت بني اميه(همان،324-314)، و قيام ابن اشعث(همان،360-365) 
پرداخته است. دينوري در مورد واكنش يزيد نسبت به كشته شدن امام حسين (ع) و برخورد با 

بازماندگان ايشان مطالبي مي گويد كه با منابع شيعي متفاوت است.(همان،306-307)
 با آغاز شكل گيري دعوت بني عباس در سال 101 هـ. و فعاليت هاي آنها به ويژه در خراسان، در 
واقع قيام ديگري در عصر بني اميه شكل گرفت كه فعاليت هاي منسجم آنها منجر به سقوط بني اميه 
شد. دينوري از سال 101 هـ تا زمان سقوط بني اميه اين حركت را دنبال مي كند؛ و به همين دليل است 
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كه او بر حوادث خراسان متمركز مي شود و در واقع منطقه ى اصلي فعاليت بني عباس را مورد توجه
قرار مي دهد، به همين دليل مسئله انتخاب حاكم خراسان براي هشام بن عبدالملك خليفه اموي
بسيار مهم بوده و دينوري به تفصيل به انتخاب حاكم خراسان از سوي او مي پردازد.(همان،384-
382) دينوري در راستاي بينش تاريخي خود، به طور مشروح حوادث مربوط به اختالفات قبيله اي

(مضري ها و يمني ها) را ذكر مي كند.(همان،389-404)
دينوري به اختصار به تاريخ عباسيان مي پردازد؛ از تفصيل قيام ها و شورش هاي عصر عباسي
مطلبي در كتاب دينوري ديده نمي شود با وجود آنكه پس از قتل ابومسلم، واكنش هاي بسياري
صورت گرفت و قيام ها و شورش هاي بسياري به خونخواهي ابومسلم شكل گرفت، به گونه اي كه
حكومت عباسيان را با خطرات جدي مواجه كرد و در درازمدت باعث تضعيف قدرت آنها شد، اما

دينوري به آنها اشاره نمي كند و تنها به قيام راونديه اشاره اى مختصر دارد.(همان،424) 
در پاسخ به اين سوال كه چرا   دينوري به اين شورش ها و همچنين قيام هاي علوي در عصر عباسي
نپرداخته است، بايد گفت كه: با توجه به زمان تاليف كتاب االخبار الطوال (دوره بعد از خالفت
معتصم) درخواهيم يافت كه دينوري در دوره تسلط تركان بر خالفت عباسي و دوران نفوذ و
سيطره آنها بر جامعه اسالمي به تاليف كتاب خود پرداخته است،در دوره اي كه قيام ها و شورش هاي
بسياري عليه خالفت عباسي شكل گرفت، اما دينوري تنها تا حوادث دوره معتصم را بيان مي كند و
اصال به تاريخ دوره ى نفوذ تركان بر دستگاه خالفت و شورش هاي آن دوره نمي پردازد؛ با آنكه او
دست كم تا دوره معتمد عباسي را مي توانسته است بيان كند، اما در آن صورت دينوري نمي توانسته
هدف خود را در كتابش دنبال كند. زيرا محور قرار دادن قيام ها و شورش ها و بيان پيوسته آنها، در
واقع مي توانست به نوعي خلفاي عباسي را زير سوال برده و آنها را مورد انتقاد قرار دهد، و چه بسا

ممكن بود مورد غضب حكومت قرار گيرد.
به همين دليل است كه از قيام هاي علويان در عصر منصور تنهابه قيام نفس زكيه و برادرش اشاره
مي كند.(همان، 426) در دوره مهدي به شورش سرخ جامگان در گرگان اشاره مي كند؛(همان،427)
اما به شورش سپيدجامگان اشاره اى نمي كند. قيام حسين بن علي(شهيد فّخ)  را در دوره هادي نام
مي برد.(همان) ذيل خالفت هارون فقط به مسئله انتخاب وليعهد و اقدام هارون به تعيين سه وليعهد
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مي پردازد.(همان،431-428) دينوري در دوره خالفت هارون به قيام هاي علويان اشاره نمي كند، 
اما به سفرهاي مكرر هارون به مكه و مدينه و پرداخت مقرري بيشتر به اهالي آن مناطق مي پردازد.
(همان،432-431) و به نظر مي رسد كه او از اين طريق قصد داشته است تا ناآرامي هاي آن مناطق را 
نشان دهد كه قطعاً  بي ارتباط با موضوع  قيام هاي علوي نبوده است.(همان،431پاورقى) رافع پسر 
ليث در خراسان در دوره خالفت هارون قيام كرد و هارون شخصا براي مقابله با اين قيام به خراسان 

رفت.(همان،432) خرميان نيز در جبال قيام كردند و سركوب شدند.(همان) 
 ذيل حكومت امين به جنگ او با مأمون مي پردازد.(همان،442-433) و درباره مامون، او را 
خليفه اي علم دوست و دانش پرور معرفي مي كند.(همان،443-442) در بخش پاياني كتاب و ذيل 
حكومت معتصم با تفصيل بيشتري به قيام بابك مى پردازد.(همان،448-445) دينوري كتاب را با 

ذكر مرگ معتصم در سال 227 هـ.ق به پايان مي رساند.
 بهره گيري از شعر 

دينورى از شعربراي درك معاني و حوادث تاريخي بهره مي گيرد.( آئينه وند،ج1،ص140) 
دينوري در حدود سيصد و هفتاد و چهار بيت شعر از شعرا و افراد مختلف در كتاب خود آورده 
است. از اين تعداد هيجده بيت در بخش اول و تنها دو بيت در بخش دوم و ساير ابيات در بخش سوم 
آمده است. البته در حدود بيست و هشت بيت از اين ابيات مربوط به رجز هايي مي باشد كه از برخي 

افراد ذكر كرده است. 1
مطلب ديگر درباره كتاب االخبار الطوال ذكر تعدادي كلمات فارسي در متن عربي مي باشد. 
براي نمونه مي توان به اين كلمات اشاره كرد: «شاهنشاه»(دينورى, 1409 ،78)،«باغ»(همان،109)، 
«مرد، مرد»(همان،123)،«ديوان آمدند»(همان،126)،«بدبخت مارمار»(همان،352)،«كافر 

كوبات»(همان،361).
نكته ى ديگر در مورد اين كتاب، عدم انطباق بعضي از عناوين با محتوا مي باشد. به عنوان مثال 
دينوري در بخش اول ذيل عنوان « بخش بخش شدن امپراتوري سليمان» بدون هيچ گونه اشاره اي 
به اين مسئله، به پادشاهي ياسر در يمن پرداخته است.(دينورى، 1371، 47) مواردي نيز از عدم 

انطباق كامل عنوان با محتوا در كتاب ديده مي شود.(همان،101، 175، 221)
1 -  در مورد رجزها نك:دينو ري،1371،      186،192،216،217،218،219،220،222،228،310،322،328
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  منابع و ماخذ دينوري
دينوري بر اساس روش تركيبي به تدوين كتاب خود پرداخته است. در اين روش به اسناد 
اهميتي داده نمي شود او قصد داشته گزيده اي از آثار پيشين را فراهم كند و به نظر مي رسد كه 
ميان اسرائيليات و منابع ايراني، روايات عراقي و مدني تاليف و تركيبي پديد آورده است. او 
روايات مختلف درباره يك واقعه  را تركيب و با تعبير قالوا به راويان اشاره كرده است.(شاكر 
مصطفى،ج1، 249؛سجادى و عالم زاده،44) به همين دليل دينوري از ذكر نام كتاب و سلسله اسناد 
خودداري كرده است او تنها به بيست و يك راوي اشاره دارد كه از جمله آنها مي توان: به هيثم بن 
عدي(دينورى،1371  ، 416،412،407،400)،اصمعى(همان،430و429)،شعبى(همان،360،33
4،333) وكلبى(همان،372) اشاره كرد؛ البته از هيثم بن عدى بيش تر نقل كرده است و از كتاب هايي 
چون «انساب» ابن كيّس نََمِري و كتاب« الملوك و اخبار الماضي» عبيد بن َشريه ُجرُهمي استفاده 

كرده است.(همان،31) كه اينها نشان دهنده برخي از مآخذ كتاب مي باشند. 
گفته شده كه هدف اصلي دينوري نوشتن يك كتاب ادبي بوده است. به همين دليل او سندهاي 
خود را محدود كرده و اقدام به گزينش يك روايت از ميان روايت هاي مختلف در مورد حوادث 
كرده است.( Lewin1986,300 ) با توجه به آنچه كه درباره روش دينوري در تدوين كتابش گفته 
شد، او به دليل استفاده از روش تركيبي و بيان پيوسته و موازي رويدادها به اسناد اهميت نمي دهد و 
دست به تركيب اخبار مي زند  نه اينكه هدف او نوشتن يك كتاب ادبي باشد. اگر چه بايد اعتراف كرد 
همين امر (محدود كردن اسناد) سبب شيوايي عبارت هاي او شده است و مي تواند از جنبه ادبي نيز 

مورد توجه قرار گيرد.
مالحظاتى درباره ى كتاب

در سال 1877 م. نسخه اي از كتاب االخبار الطوال در لنينگراد به دست آمد و نخستين بار گيرگاس 
– خاورشناس روس- در سال 1887م. اين كتاب را در ليدن چاپ كرد. اما پيش از تهيه  مقدمه و 
فهرست هاي آن درگذشت. همكارش ُرزِن هم موفق به اتمام آن نشد و شاگرد ُرزِن كراچكوفسكي 
جلد دوم آن را در سال 1912 م. در بريل چاپ كرد. در سال 1957 م. در سوهاج نسخه اي به دست 
آمد كه معلوم شد از نسخه قبلي قديمي تر است و در سال 1960 م. به اهتمام عبدالمنعم عامر در قاهره 
چاپ گرديد. اين كتاب دوبار به فارسي ترجمه شده: نخست توسط صادق نشأت كه ترجمه اش در 
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سال 1342 ش. به چاپ رسيده و بار دوم، توسط محمود مهدوي دامغاني كه در سال 1371 ش. نشر 
شده است.

 (بينش تاريخي) تاريخ نگري دينوري
با توجه به محتواي كتاب و شيوه و نوع گزينش اخباري كه دينوري ارائه داده است مي توان به 
جايگاه معرفتي دينوري نسبت به تاريخ و فرايند آن پي برد. دينوري در دوران اوج شكوفايي عصر 
خلفاي عباسي متولد شد، (بعد از سال 200 هـ) و رشد كرد، اما دوران كمال وي همزمان با آغاز 
ضعف عباسيان و نفوذ تركان و فراز و فرود دستگاه خالفت عباسي است و اين در بينش تاريخي وي 
موثر بوده است؛به گونه اي كه با مطالعه كتاب او و گزينش وقايعي كه بدان پرداخته است مي توان اين 
نظر را مطرح كرد كه دينوري از منظر تغييرات اجتماعي به نگارش تاريخ و گزينش حوادث تاريخي 

پرداخته است. وقايعي كه مورد توجه دينوري بوده، در فرايند دگرگوني تاريخ موثر بوده است.
تغييرات اجتماعي و انقالبات، دو عنصر اساسي تحول جوامع در طول تاريخ بوده اند. تغييرات 
اجتماعي، اصطالح كّمي است كه تطور يا تبديل يك جامعه و به عبارتي گذر از حالتي به حالت ديگر 
را در زندگي اجتماعي تعيين مي كند. دگرگوني ها، واقعيت هاي اجتماعي را تحت تاثير خود قرار 
مي دهند؛ و به عنوان يك مشخصه ى زندگي اجتماعي قابل توجه مي باشد. بر اين اساس، دگرگوني 
بر اثر تحول در نگرش، بينش، تجربيات و دانش اجتماعى حاصل مي گردد؛ و تدريجا به واقعيت 
موجود اجتماعي حمله برده و با رسوخ تدريجي در آنها زمينه ى فروپاشي و تغييرشان را فراهم 
مي كند. اين تغييرات به دليل كند بودن چندان محسوس نيستند. ليكن با توجه به ابتدا و انتهاي هر 
دوره ى تاريخي، مي توان آنها را مشاهده نمود. در حقيقت تغييرات و دگرگوني اجتماعي دستمايه ى 
مورخين براي تدوين تاريخ بوده اند. با اندكي تامل در تاريخ، مي توان انواع تغييرات اجتماعي را 
با توجه به شرايط تاريخي هر عصر و تغييراتي كه به خود مي بيند، مورد مطالعه قرار داد. مورخان 
با توجه به ساختارهاي فكري و اجتماعي عصر خود، كم و بيش به اين موضوع پرداخته اند يك 
دگرگوني اجتماعي مي تواند به صورت محدود و جزئي و يا در معناي تطور اجتماعي يعني تغييري 

تدريجي و يا انقالب به منزله ى تغييرات تام ناگهاني شكل بگيرد.
هر جامعه در طول تاريخ، همواره تغييراتي را به خود مي بيند كه اين تغييرات در نهادها و 
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ساختارهاي اجتماعي آن روي مي دهد و عوامل متعددي در بروز اين تغييرات موثر هستند. در باب
علل تغيير بايد توجه داشت كه يك تئوري عمومي وجود ندارد كه در يك فرم كلي به تجزيه و تحليل
تغييرات اجتماعي بپردازد. از جمله علل تغييرات اجتماعي مي توان به محيط جغرافيايي، گسترش
تكنولوژي، نژاد، ساخت اقتصادي، وضع آگاهي و شعور اعتقادات ديني، سازمان سياسي و عوامل
فرهنگي اشاره كرد كه هر كدام از اين عوامل مورد توجه يك يا چند تن از محققين قرار گرفته اند.
(گى روشه،1376،  40-39) مهم ترين عامل در فرايند تغييرات اجتماعي، سازمان سياسي و به تبع آن

حكومت ها، جنگ ها، جنبش ها، انقالب ها و غيره مي باشند.
    به نظر مي رسد با توجه به ويژگي هاي خاص كتاب اخبارالطوال (در بخش تاريخ نگاري به آن
اشاره شد) دينوري با هدف بيان تغييرات جامعه اقدام به تاليف كتاب خود نموده و اين تغييرات را
در بستر تاريخي آن ها مورد توجه قرار داده است. با نگاهي به محتواي كتاب مي توان دريافت كه
دينوري از ميان عوامل تغيير بر عامل كارگزاران تغيير (نخبگان) متمركز شده و در واقع نقش آنها را
در پيدايش جنبش هاي اجتماعي مورد توجه قرار داده است.بين نخبگان و جنبش هاي اجتماعي

روابطي پيچيده وجود دارد.
قسمت عمده كتاب دينوري بيان جنبش هايي است كه در دوره هاي مختلف تاريخي روي داده اند
و دينوري  آن ها را به ترتيب زماني و در بستر تاريخي خود مطرح مي كند.او با تمركز بر جنبش ها و
گزينش اخبار مربوط به آ ن ها، تصويري از تغيير در جامعه اسالمي را ارائه مي دهد. جنبش هايي كه با

تاثيرات و پيامدهاي خود در درازمدت، تغييرات اساسي را در جامعه اسالمي به وجود آوردند.
البته دينوري به برخي ديگر از عوامل موثر در تغييرات اجتماعي نيز توجه كرده، از جمله به عامل
جنگ به عنوان يكي از عوامل موثر در تغييرات اجتماعي پرداخته است.او صرفا جنگ هايي را كه

تاثيراتي در فرآيند دگرگوني ساختارهاي اجتماعي داشته اند ذكر مي كند. 
دينوري در بخش دوم كتاب خود، ضمن بيان تاريخ پادشاهان ساساني، به ذكر جنگ هاي ايران
با پادشاهان ترك و نيز جنگ هاي ايران با روم پرداخته است. اين جنگ ها در درازمدت باعث
تضعيف دولت ساساني شد. اما جنگ هاي مسلمانان با ايرانيان در فرآيند تغييرات اجتماعي تاثيرات
بسياري برجاي گذاشت. به همين دليل، دينوري در آغاز بخش سوم كتاب خود و در ذكر حوادث
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دوره خالفت عمر به تفصيل به شرح اين جنگ ها و فتوحات مسلمانان در ايران پرداخته است. او 
جنگ هايي همچون جنگ جسر، قادسيه، جلوال، شوشتر و نهاوند را به طور مفصل ذكر مي كند. 
تاثيرات اين جنگ ها در عصر عثمان و رفاه زدگي صحابه ى پيامبر ظاهر شد. در واقع اين جنگ ها 
سبب سرازير شدن ثروت هاي بي شمار به جامعه اسالمي گرديد. اين امر گرايش برخي از صحابه 
و افراد جامعه اسالمي به تجمالت و انباشت ثروت و دور شدن از ارزش هاي اسالمي را به دنبال 

داشت كه زمينه ساز بسياري از مسائل در جامعه ى اسالمي شد.(حشمتى،1382، 100)
همان طور كه اشاره شد دينوري عمده كتاب خود را به بيان جنبش هاي اجتماعي در دوره هاي 
مختلف اختصاص داده است. بيش از نيمي از مطالب كتاب دينوري به بررسي جنبش هاي اجتماعي 
اختصاص دارد. جنبش هاي اجتماعي را مي توان به عنوان كنش تاريخي در تعامل با تغييرات 

اجتماعي مورد بررسي قرار دارد.
تعاريف بسياري در باب مفهوم جنبش هاي اجتماعي از سوي متفكران علوم اجتماعي ارائه 
گرديده است. از آن جمله تعريف «گي روشه» درباره جنبش هاي اجتماعي، عبارت است از 
سازماني كامال شكل گرفته و مشخص كه به منظور دفاع و يا گسترش و با دستيابي به هدف هاي 

خاص به گروه بندي و تشكيل اعضا مي پردازد.(گى روشه، 1376،  164)
به اعتقاد گيدنز، جنبش اجتماعي را مي توان كوشش جمعي براي پيشبرد منافع مشترك و يا تامين 
هدف مشترك از طريق عمل جمعي خارج از حوزه ى نمادهاي رسمي تعريف كرد.(1373،  679) 
همچنين در تعريف مفهوم نخبگان نيز گفته اند: نخبگان، اشخاص و گروه هايي هستند كه در نتيجه 
قدرتي كه به دست مي آورند و يا تاثيراتي كه برجاي مي گذارند يا به وسيله ى تصميماتي كه اتخاذ 
مي نمايند و يا به وسيله ايده ها، احساسات و يا هيجاناتي كه به وجود مي آورند، در كنش تاريخي 
جامعه اي موثر واقع مي شوند.(گى روشه ،1376 ، 153) و از ميان انواع نخبگان، شاخص هاي 
نخبگان سنتي و مذهبي،(همان،154) نخبگان خارق العاده (كاريزمايي)(همان،156) و نخبگان 

ايدئولوژيكي(همان،157) را مي توان در كتاب دينوري يافت.
با مقايسه ى تطبيقي ميان ديدگاه هاي دينوري براساس نگرش ها و گزينش هاي او با تعاريف ارائه 
شده مي توان دريافت كه دينوري به روند تغييرات اجتماعي و عوامل موثر در آنها نظر داشته و به 
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عوامل متعددي كه نظريه پردازان جديد مطرح مي نمايند، توجه نموده است. 
اگرچه دينوري، نظريه پرداز اجتماعي نيست و به طور صريح به ارائه انديشه هاي خود نمي پردازد،
اما در عمل با مطالعه ى مواد تاريخي ذكر شده و مطالبي كه نگاشته است مي توان به تحليل هايي دست

يافت كه مبين چنين رويكردي در مطالعه ى تغييرات اجتماعي توسط دينوري است.
   البته همانطور كه اشاره شد، توجه دينوري در زمينه ى تغييرات اجتماعي به مقوله ى جنبش هاي
اجتماعي است. آنچه از ديدگاه دينوري در باب جنبش هاي اجتماعي قابل تامل است، استخراج
شاخص هاي مطرح شده براي هر جنبش اجتماعي است. جنبش هاي اجتماعي صرف نظر از زمان و
مكان خود كه بعضا ويژگي هاي خاصي را دارند در ماهيت، داراي شاخص هايي هستند كه مي توان در
بيشتر جنبش هاي اجتماعي در طول تاريخ بشري به آنها دست يافت.  دينوري نيز توانسته است، چنين

شاخص هايي را در قالب عبارات و مطالب ذكر شده عنوان كند.
اولين جنبشي كه دينوري مطرح مي كند، مربوط به جنبش بهرام چوبينه در دوره ساسانيان و سپس
جنبش بسطام درهمين دوره است. در دوره اسالمي، اولين حركت هاي سازمان يافته و هدف دار
در زمان خالفت علي(ع) شكل گرفت. البته در دوره خالفت عثمان، اعتراضات و مخالفت هايي
عليه او صورت گرفت. اما از آنجايي كه اين مخالفت ها با هدف براندازي حكومت او نبود، بلكه
مخالفين خواستار تغيير روش عثمان بودند، هم چنين فاقد  سازمان دهي و همبستگي ميان مخالفان
بود؛ از اين رو نمي توان آن را در زمره جنبش ها و حركت هاي انقالبي دانست.(حشمتى،1382،  99)
دينوري نيز به اين حوادث اشاره اي نكرده است.برخالف حركت هاي سازمان يافته در دوره خالفت
عثمان، در دوره ى خالفت علي(ع) هم شاهد شكل گيري حركت هاي سازمان يافته و هدف دار عليه

حكومت هستيم.
با توجه به تعاريف ارائه شده از مفهوم جنبش هاي اجتماعي، اين حركت ها و مخالفت ها عليه
حكومت علي(ع) را مي توان در زمره ى جنبش هاي اجتماعي بررسي كرد و به اين حركت ها عنوان
جنبش را  اطالق نمود. اين جنبش ها توسط سه گروه موسوم به ناكثين، قاسطين و مارقين شكل

گرفت.
از مهم ترين جنبش هاي تاريخ اسالم كه مورد توجه مورخان قرار گرفته و عموما هر يك از
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مورخان، بابي به آن اختصاص داده اند؛ جنبش امام حسين(ع) است.زيرا اين جنبش جهت دهنده ى  
تمام جنبش هاي علوي در دوره هاي اموي و عباسي است كه جنبش هاي بعدي به نوعي از آن تاثير 
پذيرفته اند. اما جنبش كربال زمينه ساز جنبش هاي ديگر شد. جنبش مختار اولين جنبش گسترده پس 
از جنبش كربال است. جنبش هاي ديگري كه دينوري به آن ها پرداخته است، جنبش عبداهللا بن زبير و 

جنبش عبدالرحمن بن محمد بن اشعث است.
بعد از به قدرت رسيدن عباسيان و آشكار شدن ماهيت آن ها، جنبش هاي بسياري توسط گروه هاي 
مختلف عليه حكومت بني عباس صورت گرفت؛ و همان طور كه قبال اشاره شد، دينوري از شرح 
اين قيام ها خودداري كرده و به ذكر نامي از برخي قيام ها اكتفا مي كند و تنها به اختصار به برخي 

اشاره اى دارد. و ظاهراً فضاي حاكم بر عصر دينوري او را از ذكر اين مسائل بازداشته است. 
اما همان طور كه اشاره شد انقالبات نيز از عناصر اساسي تحول جوامع در طول تاريخ بوده اند. 
اگرچه در دو قرن اخير، انقالب ها از حوادث مهم تاريخ جهان محسوب مي شوند؛ و توجه ويژه اي 
از جانب انديشمندان به آن مبذول شده است؛ اما اين بدان معني نيست، كه انقالب ها از رويدادهاي 
خاص دوران اخير است. بلكه تغيير و تحول، از ويژگي هاي ذاتي هر جامعه محسوب مي شود. 
بنابراين، هرگاه شرايط انقالب در جامعه اي فراهم شود انقالب به وقوع مي پيوندد؛ و منحصر به 

جامعه و دوره اي خاص نيست.
مقوله ى انقالب توسط محققان بسياري مورد بررسي قرار گرفته است، ا زجمله توسط چارلزتيلي؛ 
وي نماينده ى تئوري «تنازع سياسي» مي باشد. انديشه هاي اودر كتاب «از بسيج تا انقالب» به 
صورت يك كار نظريه پردازانه مطرح شده است. نظريه ى تيلي به تنازع نخبگان توجه دارد و به 
كارگزار بهاي بيشتري مي دهد. در انديشه ى تيلي، نخبگان سياسي مقامي شايسته دارند. البته تيلي 
همانند برخي از محققان، رويكردي ساختاري نيز در بررسي انقالب ها ارائه مي دهد. تيلي يافته هاي 
خود را در آزمايشات متعدد و تحقيقات تاريخي جامع تحت عنوان «مدل بسيج» خالصه كرده است. 

عناصر مدل بسيج عبارتند از سازمان، عاليق، سركوب، قدرت، فرصت و كنش جمعي.
 در اين نظريه، فرصت بيشتري براي كارگزاران اجتماعي فراهم شده است. او از ديدگاه 
جامعه شناسي تاريخي به بررسي انقالب ها پرداخته است. در بين نظريه پردازان جامعه شناسي 
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تاريخي، تيلي جايگاه خاصي براي كارگزار قائل است. و جدا از ساختار به آن مي پردازد. ليكن 
كارگزار در برابر ساختار، همچنان نقش كمتري دارد. و تغييرات اجتماعي و انقالب، محصول روابط 
دروني نهادهايي است كه به ساختارها مي انجامند.(tilly ,1987,56) و به قول گيدنز «ساختار و 
كارگزار» مانند دو رويه ى يك سكه نيستند، بلكه آلياژهاي درون يك سكه اند و آن چنان به هم 
آميخته اند كه امكان تفكيك آنها از يكديگر وجود ندارد. و نيز امكان انكار يكي از آنها، يا در زير 

مجموعه ديگري قراردادن، امري نابهنجار است.1 (گيدنز، 1373،  675)
تيلي، فرآيند دگرگوني انقالبي را در مدل بسيج خود مطرح مي سازد، كه چهار جز اصلي آن 
سازمان، بسيج، منافع مشترك و فرصت مي باشد.2 (tilly ,1987,7-15) به طوري كه جنبش ها ابتدا 
دست به سازماندهي خود مي زنند، سپس با استفاده از منابع موجود، اعم از ثروت، قدرت، حمايت 
سياسي و اجتماعي و ... در جهت منافع مشترك، تاكتيك هايي را برمي گزينند و پس از آن با وقوع 
رويدادهاي اتفاقي فرصت براي كنش جمعي مهيا مي شود؛ و افراد براي تعقيب هدف مشتركشان، 

دست به عملكرد جمعي مي زنند.
همان طور كه اشاره شد، تغيير و تحول از ويژگي هاي ذاتي هر جامعه است و منحصر به جامعه 
و دوره  اي خاص نيست. دينوري نيز با توجه به طرحي كه در ذهن خود داشته است و حوادثي 
را كه نتايج بلندمدت و تاثيرگذار داشته، گزينش كرده است. با بررسي كتاب او مي توان رهيافت 
نظري او را در باب انقالب عباسيان كه از مهم  ترين حوادث در تاريخ اسالم است، دريافت. دينوري، 
فرآيند تغيير را به خوبي درك كرده بود. او سقوط امويان را تنها نتيجه فعاليت عباسيان و اقدامات 
سياه جامگان به رهبري ابومسلم خراساني نمي داند. بلكه زمينه هاي سقوط امويان را در درون 
حكومت آن ها جست وجو مي كند.  دينوري اخبار مربوط به اختالفات خالدبن عبداهللا قسري با 
دستگاه خالفت و پيامدهاي اين اختالف (دينورى، 1371 ، 390-385) و چگونگي به خالفت 
رسيدن آخرين خلفاي اموي(همان،393 -391)  و نيز اختالفات قبيله اي (يماني و مضري ها) 
در خراسان(همان،404-393) را عنوان مي كند كه سقوط امويان تنها به دليل فعاليت عباسيان 
نبود، بلكه عملكرد حكومت امويان هم موثر بوده است. بدين ترتيب، كاركرد دروني حكومت 

1 -  نيز نك:حشمتي،1382   ،43،154، 40، 36
2-نيز نك: همان ، 146
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امويان بستر فعاليت عباسيان و موفقيت آن ها را فراهم نمود. از اين طريق به روش تيلي نزديك 
مي شود. همان طور كه گفته شد، بنابرنظريه تنازع سياسي تيلي، هر نارضايتي كه توسط دولت 
مردان تحت كنترل درآمده و يا با حمايت عمومي روبه رو نشود، نمي تواند با موفقيت همراه باشد. 

يعني حكومت با عملكرد خود مي تواند مانع از بروز حركت هاي انقالبي شود.
دينوري نيز با بيان اختالفات داخلي و  قبيله اي در اواخر حكومت امويان نشان مي دهد كه چگونه 
حكومت اموي دچار ضعف و اضمحالل شده؛ و درحالي كه نصربن سيار حاكم مضري خراسان با 
جديع بن علي رهبر يماني هاي مقيم خراسان درگير جنگ طوالني بودند، ابومسلم توانست با استفاده 
از آشفتگي اوضاع و ضعف حكومت اموي، جمعيت كثيري از مردم مناطق مختلف خراسان را با 
خود همراه كند و در نهايت درحالي كه نصربن سيار به دليل عدم اعزام سپاه از سوي مروان- آخرين 
خليفه اموي- توان مقابله با ابومسلم را نداشت، اقدام به فرار كرد و ابومسلم توانست بر خراسان 

مسلط شود.(همان،393-405) 
از ديگر عوامل ضعف بني اميه، عامل جنگ است. درگيري هاي نظامي، فضاي مناسبي را 
براي پيروزي انقالب هاي اجتماعي فراهم مي كند. دينوري دردوره ى وليدبن يزيد به جنگ او با 
يماني ها اشاره مي كند. در دوره وليدبن يزيد به دنبال قتل خالدبن عبداهللا قسري و زنداني شدن 
پسر خالد، يماني هاي مقيم شام آماده  جنگ با وليد و سپاه مضري او شدند. در اين جنگ، مضري ها 
شكست خوردند و گروه بسياري كشته شدند؛ وليد در قصر خود متحصن شد. يماني ها وارد دمشق 
شدند، محمد راآزاد كردند و محمد با يزيدبن وليد پسر عموي وليد براي خالفت بيعت كرد و 
وليد را از حكومت خلع كردند.(همان،391-390) همچنين حكومت اموي جنگ هايي با خوارج 

داشت(همان،325-314) واز همه مهم تر باالگرفتن كار ابومسلم در خراسان بود.(همان،402 )
امت اسالمي كه تحت حاكميت بني اميه قرار داشت، پس از فتوحات گسترده، از قوميت هاي 
گوناگوني تشكيل شده بود، كه نياز به ايجاد هماهنگي و انسجام داشت. بني اميه نه تنها نتوانست در 
ميان قوميت هاي مختلف اين وفاق را ايجاد كند، حتي در ميان قبايل عرب نيز، اختالفات قومى و 
قبيله اي را دامن زد؛ و اين از عوامل مهم سقوط امويان گرديد. دينوري نيز توجه خاص به اختالفات 
قبيله اي و بروز عصبيت  در ميان آنان نموده و به تفصيل به بيان اختالفات مضري ها و يماني ها در 
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خراسان پرداخته است.(همان،405-393)ابومسلم خراساني از همين اختالفات قومي و قبيله اي در 
ايجاد تفرقه در خراسان بهره برداري هاي فراواني كرد.(همان،404 )

بدين ترتيب، با اين عملكرد امويان، گروه هاي مختلف براي كسب قدرت، فعاليت كردند و اين 
همان نكته اي است كه تيلي از آن به عنوان نقش نخبگان ياد مي كند كه هر يك سعي در كسب 
حاكميت سياسي و جذب آراي مردم در جهت منافع مشترك دارند.(tilly,1987،202-209) (البته 
در شرايط متزلزل حكومت امويان كه از يك طرف، اختالفات دروني شدت يافته بود و از طرف ديگر 
درگير جنگ هاي متعدد بودند؛گروه هاي ديگر نيز براي كسب حاكميت سياسي فعاليت مي كردند. 
عالوه بر عباسيان،كه قبايل  يمني را همراه خود داشتند و به عنوان يك مدعي اصلي قدرت سربرتافته 

بودند خوارج نيز براي كسب حاكميت فعاليت مي كردند.(دينوري،  1371 ،318-325)
از ديگر عوامل كه موجب تغيير ساختارهاي اجتماعي حكومت بني اميه گرديد و زمينه ى سقوط 
و اضمحالل آن ها را فراهم ساخت، قيام ها و جنبش هايي است كه در طول حكومت بني اميه شكل 
گرفت و اين فرايند سرانجام زمينه ى انقالب عباسيان را فراهم نمود. دينوري عالوه بر بيان علل پيروزي 
عباسيان فرايند حركت و قيام  آن ها را به طور موجز بيان مي كند او به چگونگي شكل گيري حركت 
عباسيان اشاره مي نمايد.(همان،375) هم چنين چگونگي سازمان دهي حركت آن ها و قدرت گيري 
ابومسلم را بيان مي كند: (همان، 376  و 385-381) «سپس كار ابومسلم باال گرفت و بر بيش تر خراسان 
غلبه يافت. نصر بن سيار به دليل نرسيدن كمك، از خراسان بيرون رفت.»در اين زمان بني عباس از 
فرصت پيش آمده ى ناشي از شرايط موجود و نارضايتي مردم از حكومت امويان، بهره برداري كردند و 
مردم نيز با آنان همراه شدند. به گونه اي كه سياه پوشي در بيش تر شهرها و نواحي خراسان رواج يافت و 

مردم تحت لواي عباسيان با شعار «محمديا منصور »با آنان همراه شدند.(همان،402-408)
پس از پيروزي بني عباس، يك رقابت پنهان ميان رقيباني كه براي قدرت گيري عباسيان فعاليت 
مي كردند، ايجاد شد. مهم ترين آن ها ابومسلم خراساني و ابوسلمه است كه به وزير آل محمد معروف 
بود. ابوسلمه به امر ابومسلم به قتل رسيد(همان،412) و ابومسلم نيز به دست منصور خليفه عباسي 
كشته شد.(همان،421) از مهم ترين رقيبان بني عباس كه ابتدا با آن ها عليه امويان همكاري مي كردند، 
علويان بودند و مهم ترين گروه علويان كه با بني عباس به رقابت پرداختند، فرزندان عبداهللا بن حسن 
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بن علي بن ابيطالب(ع) بودند كه اين رقابت قيام هاي بسياري را بر ضد عباسيان شكل داد. اين 
موضوع بعدها يكي از زمينه هاي ضعف و زوال عباسيان نيز گرديد.

اگر بخواهيم رويكرد دينوري را در فرايند انقالب عباسيان، و به قدرت رسيدن آن ها را در مدل 
بسيج تيلي مطرح كنيم، مي توان چنين ارزيابي نمود كه عملكرد امويان و در نتيجه آن شرايط نامساعد 
پيش آمده، زمينه را براي سازماندهي حركت هاي مخالف فراهم كرد. پس از آن در نتيجه ناتواني 
حكومت از سركوب حركت هاي به وجود آمده، اين جنبش ها با اقبال عمومي مواجه شدند و شرايط 
براي بسيج عمومي به منظور رسيدن به منافع مشترك- رهايي از جور بني اميه- تحت لواي بني 
عباس و همراه شدن با آنان مهيا شد و اختالفات قبيله اي فرصت مناسب را براي گسترش قيام بني 
عباس، فراهم ساخت. عالوه بر اين دينوري نقش افراد را نيز در نظر مي گيرد، همان طور كه تيلي به 
تاثيرگذاري نخبگان در فرايند انقالب توجه دارد؛ وي نيز در ضمن بررسي علل ساختاري به عملكرد 

نخبگان و شخصيت هاي برجسته و نقش آن ها در اين فرايند پرداخته است.
مي توان گفت كه دينوري تصميم داشته است كتاب خود را بر وقايعي كه جريان آنها طوالني 
و نتايج آثار حاصل از آن ها به زماني دور منتهي شده است، مشتمل سازد و عنواني كه براي كتاب 

خويش انتخاب نموده است. دليلي بر اين امر مي باشد.
از ويژگي هاي كتاب او بيان حوادث  در بستر  تاريخي است. به طوري كه دينوري نه به صورت 
سال شمار به بيان وقايع پرداخته و نه بر اساس موضوع. بلكه حوادث را در بستر تاريخي خود 
مورد بررسي قرار داده و  تسلسل زمان را در تاريخ رعايت نموده است.به طور مثال براي شرح 
حركت عباسيان، از دوران خالفت يزيد بن عبدالمك آغاز كرده و آن را در جريان بيان خالفت 
خلفاي اموي به تفصيل شرح داده است. اين گزينش هاي دينوري، نشانگر معرفت تاريخي 
اوست زيرا حوادث مّطول و تاثيرگذار در جريان تاريخ ، به عنوان كنش تاريخي مورد بررسى 
 قرار مى دهد؛ و از اين منظر تا حدودى به رهيافت هاى جامعه شناسى تاريخى نزديك مي شود.

( حشمتى،1382 ، 67)
با توجه به آنچه كه درباره دينوري گفته شد، بايد اذعان داشت كه وي مطالب را بدون پيوستگي به 
يكديگر ذكر نكرده، و مطالبي را انتخاب كرده كه مورد توجه او بوده  و از تكرار روايات حتي االمكان 
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خودداري كرده است؛ پس انتخاب عنوان «االخبار الطوال» براي كتاب اسم بامسمايي مي باشد.
(بيات، 1370، 116)

بعضي از شرق شناسان بر اين عقيده اند كه با توجه به اينكه دينوري مطالب را به اختصار ذكر كرده
عنوان االخبار الطوال با محتوا انطباق نمي يابد(بالچ،1383، 170) و در نتيجه عنوان مي كنند كه
كتاب اصلي دينوري با عنوان االخبار الطوال مفقود شده است و نويسنده ديگري آن عنوان را براي
كتاب خود انتخاب كرده و در واقع اين كتاب نمي تواند كتاب اصلي االخبار الطوال تاليف ابوحنيفه
باشد.(شاكر مصطفى، 1976،ج1، 248پاورقى؛جعفريان ،1380 ،116) البته اين نظر با توجه به

مطالب گفته شده نمي تواند صحت داشته باشد.
همچنين گفته شده كه دينوري به دليل گرايش هاي قومي به تاريخ و سيره ى پيامبر نپرداخته و تنها در
حاشيه ى تاريخ انوشيروان به والدت پيامبر اشاره كرده است. ( Lewin,1986,300) نگاهي به مطالب
نشان مي دهد كه او از همان ابتداي كتاب به موازات تاريخ شاهان ايران به تاريخ شاهان يمن و تاريخ
اعراب در منطقه شبه جزيره توجه داشته است و اين امر در بخش دوم كتاب و سپس با شروع جنگ هاي

اعراب با ايرانيان كامال نمود مي يابد. بنابراين نمي توان دينوري را متهم به گرايش هاي قومي كرد.
 حتي توجه او به تحوالت خراسان(Ibid,300) و يا قيام هايي مانند قيام مختار كه ايرانيان بسياري
در سپاه او حضور داشتند، به دليل گرايش هاي قومى او نبوده بلكه به دليل نوع نگاه دينوري به تاريخ
و بينش تاريخي او بوده كه به تحوالت و تغييرات توجه داشته است. بنابراين، نوشتن سيره و مغازي
پيامبر هدف دينوري نبوده است كه به دليل عدم طرح آن مباحث، بتوان او را متهم به تعصبات قومي
كرد. از سوي ديگر با تنظيم سيره ى ابن اسحاق و مغازي واقدي كه پيش از دينوري به اين كار
پرداخته بودند و طبقات ابن سعد كه معاصر او بوده، ضرورتي براي طرح آن ها در كتاب وي وجود

نداشته است.(مهدوى دامغانى، 1371مقدمه ،20) 
  نتيجه گيري

دينوري به عنوان يك انديشمند مسلمان كه در زمينه هاي مختلف علوم، تبحر و تسلط داشت، در
عصري مي زيست كه شاهد جنبش هاي متعددي بود. تغيير و تحوالتي كه اين جنبش ها  در جامعه
به دنبال داشتند در نگاه دينوري به تاريخ، تاثير گذاشت و لذا دينوري از منظر جامعه شناسي تاريخي
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(تغيير) به تدوين تاريخ پرداخت. او كتاب االخبار الطوال را با هدف نشان دادن عوامل موثر در تغييرات 
اجتماعى تأليف كرد. اگرچه دينورى به چندين عامل مؤثر توجه داشته، اما تأكيد اصلي او بر قيام ها و 
شورش ها (جنبش هاي اجتماعي) و نقش نخبگان در ايجاد اين جنبش ها به عنوان يكي از عوامل موثر 
در تغييرات اجتماعي است. در زمينه انقالبات، در بررسي انقالب عباسيان هر چند دينوري به اختصار 
به بيان مطالب پرداخته، اما با توجه به همان مطالب و مقايسه  آن با نظريات تيلي روشن شد كه دينوري به 
عملكرد نخبگان و شخصيت هاي برجسته و نقش آن ها در فرايند انقالب توجه داشته است. بايد گفت 

كه با درك بينش تاريخي دينوري مي توان به انتقادات مطرح شده درباره كتاب اخبار الطوال پاسخ داد.
 فهرست منابع
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ّده زمينه هاى سياسى شكل گيرى جريان ِرِ
محبوبه جودكى1

چكيده
نوشتار حاضر به بررسي پيدايش رّده و گروههاي مرتدي مي پردازد كه پس 
از استقرار نخستين حكومت مركزي اسالمي پديد آمد.  در اين مقطع ارتداد 
اشكال مختلفي يافت. برخي ادعاي پيامبري كردند؛كساني مخالف پرداخت 

زكات(ماليات)بودند  و گروهي ديگر از دين برگشتند. 
نوشتار حاضر، اين سئوال را مطرح مي سازد كه چرا اين بحران ، بالفاصله پس 

از ايجاد شرايط تثبيت حكومتي تازه رخ مي دهد؟
نگارنده بر آن است كه شرايط سياسي شبه جزيره عربي و سنن و قواعد 
اجتماعي اين سرزمين،نقش مهمي در زمينه سازي پيدايش چنين بحراني داشته 
است.   همچنين خاطر نشان مي سازد،كه ابوبكراين بحران سياسي را  با استفاده از 

قواعد اجتماعي و سياسي اين ناحيه  ،فرو نشاند.

واژه هاي كليدي 
  ارتداد، قبيله، شبه جزيره عربى، ابوبكر، ساختارهاى سياسى، سنن قبيله اى 

-mahjudaki@yahoo.com                                                1- دانشجوي دكتري تاريخ اسالم و  عضو هيأت علمى بنياد دائره المعارف اسالمى

مطالعات تاريخ اسالم
سال اول / شماره اول / تابستان 1388
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مقدمه 
ارتداد درلغت به معناى رجوع وبازگشتن و دراصطالح فقهى به مفهوم خروج فرد مسلمان
ازدين اسالم است. ارتداد به معنى بازگشتن ازدين اسالم درچند سوره ازقرآن ازجمله سورة
مائده آيه 54 و سورة بقره آية 217 مورد نكوهش قرارگرفته،  تاكيد شده  كه مجازات مرتد
درآخرت حبط اعمال وعذاب جاودان است. به لحاظ تاريخى ارتداد (و رّده) به جريانى گفته
مى شود كه درماه هاى آخرحيات پيامبر و دوره حكومت ابوبكرظهوريافت،و آن بازگشت
برخى قبايل ازاسالم بود. دراين مقاله منظورما ازواژه ارتداد (رّده) و مرتد به طوركلى كسانى
هستند كه ادعاى نبوت كردند (متنبيان)، و يا حاضر به پرداخت خراج نشدند و يا ازدين اسالم

برگشتند (ابن منظور، 1412، ذيل واژه ردّه؛ راغب اصفهانى، 1332  ، 198 – 197).
 بررسى ساختارسياسى واقتصادى شبه جزيره عربستان درطول تاريخ پيش ازاسالم مبين
اين امراست كه به دليل ويژگيهاى طبيعى و جغرافيايى، اين ناحيه ازجهان هيچگاه نتوانست
به شيوه ى ساير مناطق،  ساختار سياسى واجتماعى فراگيرى داشته باشد. شيوه ى معيشت و
زندگى دربهترين شرايط درچهارچوب روابط قبيله اى شكل مى گرفت. حتى نقاطى كه عنوان
شهرداشت درواقع محل زندگى چند قبيله بود وهيچ نوع رابطه ارگانيك- كه بتوان آن را مدنيت
ناميد- ميان قبايل وجود نداشت. پيامبر(ص) درچنين شرايطى توانست حكومتى آن هم ازنوع
متمركزوقدرتمند پى ريزى كند، و مناسبات سياسى واقتصادى- اجتماعى را كه الزمه ى چنين
حكومتى بود، طراحى نمايد. با اين همه هنوز پيامبرسر بر بستر مرگ ننهاده بود كه اين حكومت
با تمرد وعصيان1 قبايل تابع آن دستخوش بحران و از هم گسيختگى گرديد. هرچند با تدابير
پيامبر و سپس جانشين او به اين بحران خاتمه داده شد، وحكومت اسالمى با قدرت وصالبت
جايگاه خود را تثبيت كرد.   براين اساس اين پرسش ها مطرح مى گردد كه چه رابطه اى ميان
ساختارهاى سياسى شبه جزيره عربى پيش  از اسالم وبروزجريان رّده وجود دارد؟ چه ارتباطى
ميان ادعاى نبوت و ارتداد است؟دليل همسويى مردم قبايل با متنبيان ولو بعضًا به رغم  باور
به دروغين بودن آنان چه بود؟ علت شكست سريع جريان ارتداد چه بود و چرا اين جنبش
درحداقل زمان ازميان رفت؟و در نهايت اينكه چرا ابوبكر به سركوبى هرچه سريع تر جريان

1  - دكتر شوقى، خليل، دررساله كوتاهى ازاين جريان با عنوان «ضدانقالب» ياد مى كند (  1999 م، 7)
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رّده آن هم با خشن ترين شيوه ها پرداخت؟ 
 وضعيت سياسى شبه جزيره عربستان درآستانه ظهوراسالم

   فردگرايى افراطى، احساس آزادى وعدم تّقيد به قيودات اجتماعى ثمره ى زندگى به شيوه ى 
بيابان نشينى درميان اعراب بود. و همين امر راه را بر پيدايش جامعه از نوع جوامع ايجاد شده 
درساير نقاط جهان مى بست. گسترده ترين شكل تجمع درميان اعراب قبيله بود، و قواعد و 

قوانين حاكم برزندگى قبيله اى به صورتى طراحى شده بود كه مانع آزادى هاى فردى نبود.
قبيله اصطالحًا به مجموعه اى از خانواده ها و خاندان هايى اطالق مى شود كه به نياى مشتركى 
مى رسند. نسب شناسان و محققان تقسيمات مختلفى را براى قبيله ذكركرده اند. رايج ترين 
تقسيم انجام شده بدين شرح است: ذريه، جذم، اسره، َرهط، فصيله، عشيره، فخذ، بطن، عماره 
وقبيله. شعب وجمهور دو واحد بزرگ ترازقبيله است. به طوركلى اصل واساس تقسيم بندى ها، 
همبستگى خونى است وخون تعيين كننده عصبيت عرب است.1 ( ابن عبدربه، 1409  ، ج 3، 
267 ؛ جوادعلى، 1413 ، ج 4، 318 ؛ قلقشندى، 1405 ، 20 به بعد- همچنين براى ديگرتقسيم 

بندى ها بنگريد: نويرى، ج 2، 276 – 285؛ زبيدى، 1967 م، ج 3، 136 – 134 )
درتركيب جمعيتى اعراب چند دسته قابل شناسائى بود: صرحاء يا خلص (كسانى كه اصالت 
خون دارند)؛ خلعاء و عتقاء ومجاورين (كه مولى ناميده مى شدند) وبردگان (كه خود به 

دودسته عرب وغيرعرب تقسيم مى شدند). [جوادعلى، 1413  ، ج 4، 369 – 366 ]
برخى سنت ها نيز بر پايه ى اصالت خون ويا عصبيت قومى شكل مى گرفت كه قواعد حاكم 
برآن ها به نوعى قانونى شمرده مى شد، همانند: حلف، ثار، تخالع، خلع، منافره، معاقره و ... 
وجود قوانين فوق به نوعى موجب تأمين امنيت اجتماعى مى شد چرا كه «ترس ازكشته شدن 
وانتقام جوئى موجب مى گرديد افراد دست به خون يكديگرنيااليند». (احمدالعلى، 1964 م، 

ج1، 135 – 134 ، 161؛ بغدادى، 1384  ، 217،275،280،285 )
قبايل با تكيه بر برخى سنت ها- ازآن ميان حلف- با يكديگرپيمان مى بستند وتعهداتى را 
1 – هرچند بايد توجه داشت كه گاه اين قاعده به لحاظ ضرورت يافتن برخى مسائل ناديده گرفته مى شود. عالقه به حسن اشتهار، 
جبرمحيط وقواعد ديگرى چون جوار، والء، حلف واستلحاق و ... موجب ورود ويا خروج افراد ازقبيله مى شد. گاه نيزقبيله با جلب 
حمايت فرديا قبيله اى ديگرتالش مى كرد اقتدارقبيله خود را باال ببرد. جهت بحث مبسوط پيرامون عصبيت قبيله اى بنگريد به ابن 

خلدون، ج 1، 1984 م، 173 به بعد
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درقبال يكديگر قبول مى كردند. اين تعهدات تأمين و تضمين كننده منافع ومصالح قبيله اى بود. 
درمواقعى كه مصالح فردى درتعارض با منافع ويا مصالح قبيله قرارمى گرفت از قاعده «خلع» 
استفاده مى شد. فرد «خليع» از همة امتيازات قبيله اى محروم مى گشت و ناچاربه ترك قبيله 

مى شد. (ظريفيان شفيعى، 1376 ، 94- 93 )
به طوركلى در بررسى ساختارسياسى خاستگاه اسالم، بايد ميان جوامع حضرى و قبائل بدوى 
فرق گذاشت. هرچند به لحاظ تركيب بندى اجتماعى هم بدويان و هم حضريان هر دو در قبيله 
سازمان مى يافتند و اين امر حتى پس ازظهوراسالم تا مدتها ادامه داشت، اما به لحاظ سازمان 
سياسى جامعه و اقتدارحاكم با يكديگرتفاوت هايى داشتند. براين اساس شبه جزيره عربى را 

مى توان به سه بخش تقسيم كرد: 
1- مناطق جنوبى شبه جزيره عربى شامل يمن، عمان، حضرموت

2- مناطق شمالى 
3- مناطق مركزى

درمناطق جنوبى، اعراب قحطانى حكومت هايى چون معين، حضرموت، قبتان وغيره را 
تشكيل دادند. هرچند دراين بخش از عربستان نيز همچنان جامعه، ساختار قبيله اى خود را 

حفظ كرد.
در پى قدرت يافتن و تنازع برخى قبايل به طورمتناوب قدرت دست به دست مى گشت، با اين 
حال به دليل حاكميت ساختارقبيله اى نظام سياسى ازمرزپاترياركاليسم (برمبناى تقسيم بندى 
و بر نوعى از سلطه و اقتدار مبتنى بر سنت است كه اقتدار به يكى از برگزيدگان قوم تفويض 
مى شود) فراترنرفت و شكل گيرى شهرهاى بزرگ به دليل حفظ بافت وساختارقبيله اى 

نيزتأثيرى درگذار از اين مرحله نداشت. (ولوى، 1380، 98 – 97 )
قبايل جنوبى عربستان دراتحاد با يكديگر محفد را تشكيل مى دادند و از تشكيل چند محفد 
يك مخالف به وجود مى آمد. اميرمحفد شيخ الشيوخ قبايل بود و درقلعه اى كه معموالً نام اورا 
مى گرفت اقامت داشت؛ اسامى چون ذواالذعار، ذورياس، ذوشرح و غيره از اين دست مى باشد. 
به امير و حاكم مخالف، قيل گفته مى شد. قيل االقيال رئيس شعبى بود كه از اتحاد مخالف ها به 
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وجود آمده بود. 
در بررسى ساختار سياسى حاكم بر يمن پيش از ظهور اسالم، توجه به اين نكته ضرورى است 
كه اين منطقه نيزهيچگاه نتوانست به تمركزى از نوع اقتدارسياسى دست يابد. اقتدارقبيله اى 
نهايت تمركزسياسى بود. از جمله ويژگى هاى ساختارسياسى جنوب، دست به دست گشتن 
قدرت سياسى ونيزحضورقدرت هاى بيگانه درمنطقه بود. حضورمقتدرانه ى حكومت هاى 
مصر، حبشه و ايران درمقاطعى از تاريخ يمن، نقش تعيين كننده درشكل گيرى فرهنگ سياسى 

حاكم براين منطقه داشت كه درجاى خود بدان پرداخته مى شود. (همان)
يهوديان  ميان  مذهبى  هاى  كشمكش  يمن  مختلف  درنواحى  ظهوراسالم  ى  درآستانه 
ومسيحيان، تغييراتى دروضع سياسى پديد آورد. ذونواس پادشاه وقت دولت حميريان يمن كه 
آيين يهود داشت به آزارمسيحيان پرداخت، كه درنتيجه با توسل مسيحيان به امپراتورمسيحى 
روم، وى پادشاه حبشه را به فرماندهى ارياط به آنجا گسيل كرد. اين امرمقدمه ى ازميان رفتن 

قدرت حميريان يمن شد، متعاقب آن دولت ساسانى نيز به اعمال نفوذ درآن منطقه پرداخت.
مناطق شمالى شبه جزيره، به دليل همسايگى با تمدن هاى بزرگ آن زمان و واقع شدن 
درمسير لشكركشى هاى نظامى قدرت هاى بزرگ ونيزكاروان هاى تجارتى آنان  موقعيتى 
استراتژيك يافته بود، و درمعامالت سياسى دول بزرگ آن زمان (ايران وروم) جايگاه ويژه اى 
داشت. ايران وروم با ايجاد مناطق نفوذى و تشكيل حكومت هاى دست نشانده به تأمين منافع 
خود مى پرداختند. در آستانه ظهور اسالم مناطق شمالى به سه حوزه نفوذ تقسيم شد. لخميان، 
كنديان وغسانيان كه از قحطانيان مهاجربودند. لخميان درحيره، غسانيان دربصرى، وكنديان 
درنجد و دومه الجندل حكومت داشتند. لخميان مطيع و دست نشانده دولت مركزى ايران 
بودند، غسانيان تابع سياست هاى امپراتورى روم به شمارمى آمدند، و كنديان نيزبه عنوان دست 
نشاندگان حميريان يمن حضورداشتند. سالها درگيرى مداوم ميان ايران وروم و درنتيجه ميان 
مناطق تحت نفوذ آنان منجر به ضعف غسانيان و لخميان شده بود، كنديان نيز در پى برقرارى 
رابطه با ايرانيان و برخورد دوگانه قباد و انوشيروان با آنان دچارضعف وسستى بودند. (شوقى 
ضيف، 1420، 48 به بعد؛ بّرو، 198، 144) كنديان مدتى توسط قباد پادشاه ساسانى به حكومت 
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حيره منصوب شدند، اما با قدرت گرفتن دوباره حيريان در زمان انوشيروان سران كندى از
سوى منذر قتل عام شدند؛ و قدرتشان افول كرد. درآستانه ى ظهوراسالم، هرسه اين حكومت
هاى دست نشانده توسط امپراتورى هاى روم وساسانى برچيده شده بود، و در اين مناطق صرفًا

قبايل پراكنده با مرده ريگ قدرت گذشته ايام را سپرى مى كردند.
نظام سياسى اعراب مناطق شمالى به رغم تشريفات عاريت گرفته ازدربارهاى ايران و روم1
بر پايه ساختارنظام قبيله اى بود. هرچند قبيله ساالرى دراين منطقه وابسته به قدرت هاى بزرگ
زمان بود و اراده سياسى حكومت هاى بزرگ همسايه درتعيين شيخ قبيله نقش داشت. به
عبارت روشن پاترياركاليسم شمالى، پاترياركاليسم وابسته است كه به لحاظ محتوائى ريشه
درسنّت هاى عربى دارد، اما به جهت شكل از ايران و روم تأثير پذيرفته است. (بّرو، 1988 ، 123

به بعد؛ ولوى، 1380، 102)
مناطق مركزى شبه جزيره عربى: در برگيرنده مناطقى چون تهامه، حجاز و بخش هائى از
بيابان هاى نجد است. در اين منطقه سه شهربزرگ مكه، يثرب و طائف قرارداشت. مكه به دليل
دارا بودن موقعيت مذهبى، طائف به دليل دارا بودن نخلستان و تاكستان، و مدينه نيز به دليل
وجود محصوالت كشاورزى داراى اهميت بودند؛ ضمن آن كه مكه و يثرب در مسيركاروانهاى

تجارتى قرارداشتند.
الزم به ذكر است شهر به عنوان مركزتجمع فيزيكى قبايل به حساب مى آمد و فاقد الزامات
شهرنشينى بود. هرقبيله داراى ساختارسياسى و اجتماعى مخصوص خود بود. لذا قبيله با دارا

بودن اقتدار، مناسبات اجتماعى خود را اجرا مى كرد.  
مناطق مركزى عربستان با مركزيت سه شهر مذكور به صورت قبيله اى آن هم از نوع بدوى
آن اداره مى شد. در منابع تاريخى اشاره شده كه قصى بن كالب توانست با متحد كردن قبايل
قريش: كنانه و قضاعه بر خزاعيان پيروز شود و پس از آن با تغييراتى در موقعيت قبايل فاتح
(اسكان آنها در داخل شهر) سلطه وغلبه قريش را بر ديگر طوايف و قبايل تثبيت نمايد، و
براى آنان سازمان و تشكيالت منظم سياسى و اجتماعى ايجاد كند. (طبرى، 1382، ج 2، 260؛
أزرقى، 1386  ، 88؛ ابن هشام، 1412، ج 1، 125). لذا مى توان گفت: مكه در زمان قصى نوعى

1-  اعراب شمالى به امراى خود ملك يا ملكه مى گفتند
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ساختارسياسى پاترياركال را تجربه كرد. هرچند پس از مرگ قصى و اختالف افتادن ميان قبايل، 
مجدداً شيوه ى سيدساالرى (جنتوكراسى: نوعى شيوه اعمال قدرت سنتى برمبناى تقسيم بندى 
وبر) حاكم شد. به عبارتى شيوه پيشرفته تر شيخ الشيوخى كه درنواحى ديگرعربستان (مناطق 
جنوبى وشمالى) رايج بود تنها در دوره ى قصى امكان بروز و ظهور يافت، و پس ازمرگ او 

مجدداً مناصب ميان تيره ها وطوايف قريش تقسيم گرديد. (ولوى، 1380، 105 -102).
 درنتيجه درآستانه ظهوراسالم هيچ دولت متمركز و قدرتمند عربى در سرتاسر نواحى شبه 
جزيره عربستان وجود نداشت1. درسرتاسر شبه جزيره قبايل پراكنده صرفاً تحت رياست «شيخ» 
قبيله ى خود عمل مى كردند، و تنها عامل پيوند قبايل پيمان هاى منعقد شده ميان قبايل بود. حتى 
درنقاطى نيزكه به صورت شهر2 در آمده بود اين قواعد حاكم بود و هر قبيله در گوش  اى از شهر 
و صرفاً در چهارچوب قواعد قبيله اى خود عمل مى كرد.   پيامبر(ص) درشرايطى از دنيا رفت 
كه تقريباً تمام نواحى شبه جزيره، اسالم را به عنوان آيين خود پذيرفته بودند. رواج كامل دين 
اسالم درشبه جزيره از چند منظر قابل تأمل است. نخست آن كه به تعبير خود قرآن بسيارى از 
اسالم آورندگان هنوز ايمان نياورده بودند (قرآن كريم، حجرات، 14). در نظرداشته باشيم كه افراد 
وقبايل تحت تأثير عواملى چند اسالم را پذيرفتند. گذشته از تعداد معدودى كه اسالم را بر پايه 
وحى و معرفت درك كرده و پذيرا شدند، اسالم آوردن بسيارى ديگر به داليلى چون تعصبات 
قومى وقبيله اى صورت گرفت. قبايلى چون اوس و خزرج درپذيرش اسالم به دنبال وحدت و 
حل اختالفات قبيله اى بودند، و بسيارى نيز از سر اضطرار ناچار به پذيرش اسالم شدند. (براى 
تفصيل بيشتربنگريد: شوقى أبوخليل، 1420  ،  9 به بعد؛ كرير، 1427 ، 82 – 81 ). در زمان رحلت 
پيامبر(ص) پيروان دين يهود به طوركامل سركوب شده بودند وديگرخطرى ازناحيه يهوديان3 

1 – به جزدريمن كه دولتى دست نشانده با مركزيت صنعاء وجود داشت.
2 – يثرب، مكه وطائف تنها صورت وفرم يكجانشينى زندگى قبايل بود كه دريك محل مشخص سكونت داشتند ودرپى چراگاه 
و آب هرفصل ازنقطه اى به نقطه ديگركوچ نمى كردند هرچند درآنها نيزسازمان ادارى وقانون مكتوب كه مبناى پيوند افراد با 

يكديگرباشد وجود نداشت، تنها درمكه شوراى دارالندوه در مواقع مورد نياز براى هم انديشى تشكيل مى گشت. 
1 – يهوديان مدينه طى چند سالى كه ازحضورپيامبردرمدينه مى گذشت به رغم پيمان اوليه اى كه به عنوان ساكنان مدينه با 
پيامبربسته بودند، وبه وسايل مختلف بغض، كينه و حد خود را نسبت به پيامبر ومسلمانان ابرازمى كردند وهمواره اسباب دغدغه 
ى خاطرپيامبررا فراهم مى ساختند. بى دليل نيست كه پيامبرپس ازعهدشكنى يهوديان با صالبت كامل با آنان برخورد كرد (تبعيد 
وكوچاندن يهوديان بنى قينقاع و بنى نضير و درمورد يهوديان بنى قريظه: كشتن مردان و اسارت زنان وكودكان). شايد ازهمين 
روست كه مى توان گفت پس ازسركوب يهوديان اسالم از حالت تدافعى خارج شد و ازاين زمان شكلى تهاجمى به خود گرفت و همين 

تغيير موضع خود سبب  گسترش اسالم گرديد (براى اطالعات بيشتربنگريد به صادقى،  1379، 7 به بعد).
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مسلمانان را تهديد نمى كرد، نيز در سال نهم هجرى با حضور نمايندگان مسيحيان نجران و اعالم
اطاعت سياسى از مسلمانان؛ پيروان اين دين (كه پيش ازاين  نيز خطرى براى اسالم دربرنداشت)

تحت كنترل مسلمانان درآمدند. (آيتى،   1369، 682).
   موضع اشراف قريش درقبال آيين اسالم 

   همان گونه كه مى دانيم قريش قوى ترين قبيله ى ساكن در مكه و بعضًا درحجاز به شمارمى
رفت. اشراف قريش با بهره مندى از چند امتياز(ثروت بيشتردرقبال ساير قبايل ساكن مكه كه
ناشى از تجارت پيشگى آنان بود و نيز بهره مندى ازموقعيت اجتماعى) نقش مهمى در شكل
دهى به مخالفت اعراب پيرامونى خود درقبال اسالم داشتند. مواضع قريش در قبال مسلمانان
را درچند مرحله مى توان مورد بررسى قرارداد. نخست از آغاز دعوت پيامبر تا فتح مكه، از فتح

مكه تا زمان مرگ پيامبر و پس از مرگ پيامبر(ص). 
 ذكر اين نكته نيز ضرورى است گرچه خود پيامبر و نيزتعدادى از كسانى كه در همان
سالهاى اوليه دعوت به پيامبر پيوستند از قريش و تيره هاى مختلف آن بودند (چون ابوبكرو
عمرو...)، با اين همه اين امر مانع از حمالت و توطئه هاى قريش عليه پيامبر نشد. موضع پيامبر
مبنى بر يكسان بودن همگان (اعم از مرد و زن ،سياه و سفيد ،فقيرو غنى،برده و آزاد و...) در
پيشگاه خداوند، و نيز نفى بتان ( كه موجب تفاخرقريش بود) برآنان سخت گران مى آمد؛ لذا
شديد ترين مواضع را در قبال دعوت پيامبر و پيروانش در پيش گرفتند (كمر به قتل او بستند،
يارانش را به سختى شكنجه دادند، چندين جنگ خونين را با وى آغازيدند و دهها مورد ديگر).
قريش گسترش دعوت پيامبر را موجب از دست رفتن ساالرى خود مى پنداشت حال آن كه در
همان زمان نيزبرخى اشخاص دور انديش قريش كه پى به قدرت و اهميت اسالم برده بودند
براين نكته تأكيد مى كردند كه اگر محمد(ص) براعراب پيروز شود پادشاهى و عزت او به منزله
عزت وپادشاهى قريش است. از همين رو حتى پيش از فروپاشى مكه تنى چند از مخالفان

پيامبر، به مدينه آمدند و اظهاراسالم كردند . 1
پس از فتح مكه سران قريش به اكراه و اجباراسالم را پذيرفتند. شيوه ى پيامبر مبنى برعدم
سخت گيرى بدانان ونيزبخشيدن سهم قابل توجهى ازغنايم گرفته شده از قبيله هوازن به اشراف

1 – كسانى چون عمروبن عاص و خالدبن وليد 
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قريش ازجمله ابوسفيان وفرزندانش1 وحفظ موقعيت آنان2، قريشيان منفعت طلب را آگاه ساخت 
كه منافع كنونى آنان در گرو حمايت از پيامبر وگسترش آيين اسالم است. هم از اين روست كه 
مى بينيم ابوسفيان – نماد كينه توزى عليه پيامبر- خود دررأس نيرويى به مقابله با ثقيف مى پردازد 
وشخصاً به شكستن بت هاى آنان اقدام مى كند و يا عكرمه  بن ابى جهل كه فرزند سرسخت ترين 
دشمن پيامبربود، به سردارى سپاه اسالم مى رسد؛ اين افراد پس ازپذيرش اسالم (به پشتوانه آيين 
جديد و با اين نگرش كه مى توانند به اين شيوه موقعيت برترخود را حفظ كنند)  در رأس سپاهيان 
مسلمان به ميان قبايل مخالف مى رفتند و آنان را به انقياد مى خواندند و از آنان زكات طلب مى كردند 

و در صورت مخالفت و جنگ چه بسا  آنان را  به اسارت در مى آوردند3  (آيتى، 1369، 573به بعد).
اين موقعيت جديد- كه پيشترحتى خواب آن را هم نمى ديدند- آن قدر براى قريش اهميت 
داشت كه حتى پس ازمرگ پيامبر زمزمه هايى مبنى بر ارتداد و بازگشت به شرايط پيشين كه در 
ميانشان ايجاد شده بود را در نطفه خفه كردند.4 از همين روست كه مى بينيم سايرهم پيمانان 
قريش نيز به تبعيت، از قريش (شايد به دليل وابستگى اقتصادى به آنها؛ مثًال روابط طائف با مكه 
مبنى برعرضه محصوالت كشاورزى به مكه و داد وستد تجارتى با آنان مى بود) و به رغم ميل 
درونى براسالم باقى ماندند.5  درنتيجه شاهد اين امرهستيم كه پس ازمرگ پيامبرتحوالتى كه 
درشبه جزيره اتفاق افتاد به دليل درك اعراب ازموقعيت تازه خودشان بود. چنان كه درادامه 
خاطرنشان مى گردد اعراب به دليل تلقى قومى ازاسالم، اين آيين را آيين قريشى مى شمردند. 
لذا درحجازكه به نوعى درارتباط با قريش بودند، امر ارتداد اتفاق نيفتاد و ما درسايرنقاط شبه 

جزيره شاهد بروز جريان متنبيان و يا ارتداد هستيم (بيضون، 1403  ، 134 – 133 ).
مرورى بروضعيت سياسى جامعه عربستان درآستانه رحلت پيامبر(ص) و بحران جانشينى 

نظام هاى سياسى منبعث از سنت تنها به دو شيوه امكان تغيير ويا تحول مى يابند. نخست 
1 – درقرآن ازآن با تعبير مؤلفة القلوب ياد شده است.

2 – پيامبرخانه ابوسفيان را محل امنى اعالم كرد كه هركس به آن پناه برد درامان خواهد بود.
3 – ازمنظراعرابى كه به ناچار اسالم را پذيرفته بودند واز روح تعاليم اسالمى بى خبر؛ اين قدرت، قدرت قريش محسوب مى شد و نه 

قدرت اسالم
4 – براى نمونه سهيل بن عمرو- از سران سرسخت مخالف پيامبر- كه در زمان انعقاد صلح حديبيه به عنوان نماينده قريش 
حاضربه گذاشتن پسوند رسول خدا پس ازنام پيامبردرعهدنامه نبود، پس از مرگ پيامبرشمشيربركشيد وجلوى كعبه ايستاد وبا 

وعده بهره هاى اسالم براى قريش ومكيان مانع از بازگشت آنان از اسالم شد. ر. ك (ابن اثير، 1307 ، ج 2، 187 )
5 – عمروبن عاص مى گفت: اگرقريش درسوراخى فرورود اعراب به ناچاردنبال آنها خواهند رفت. (ابن اثير، 1407 ، ج 2، 213)
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با تجديد سنتى متروك كه به عللى دوباره امكان ظهور مى يابد، و دوم از طريق ظهوررهبرى
كاريزماتيك كه اقتدار  ا و  فراتر از اقتدار متبلور قبيله است. براين اساس مى توان گفت آنچه
كه درشبه جزيره عربستان و بخصوص در حجاز اتفاق افتاد ظهوررهبرى كاريزمايى بود كه

ريشه ى كاريزماى وى به دين باز  مى گشت.(ولوى، 1380، 110)
تالش وى كه مصروف بر هم زدن بنيان هاى شرك آلود جامعه بود درنهايت به تحول
ساختارسياسى اين منطقه ازجهان انجاميد. تالش پيامبر به منظور شكستن چارچوب هايى از
نوع جاهلى وجايگزين كردن چارچوبى ازجنس اعتقاد و ايمان بود. گرچه هدف پيامبر تغيير
در اعتقادات دينى جامعه بود اما در پى آن توانست ساختارهاى سياسى جامعه را هم دگرگون
سازد. رهبرى كاريزمايى پيامبرتفاوتى عمده با ديگر رهبران كاريزمايى جهان داشت، برخالف

ديگران حكومتى كه وى پايه گذارى كرد؛ امتداد يافت. 
در بعثت پيامبراكرم(ص) نقطه آغاز جدال ميان نظام مذهبى پولى تئيستى (يا هنوتئيستى) مبتنى
بر پاترياركاليسم سياسى كه مشروعيت خود را ازسنت مى گيرد با نظام مذهبى مونوتئيستى مبتنى

برتئوكراسى سياسى است كه مشروعيت خود را از دين اخذ مى كند. (همان، 111)
در واپسين سال هاى حيات پيامبر(ص) دو رويداد مهم (صلح حديبيه و فتح مكه) به وقوع
پيوست كه نقش مهمى در شكل گيرى شرايط سياسى و اجتماعى جامعه  عربى آن روز
داشت. صلح حديبيه 1 گرچه به ظاهر حكايت ازضعف مسلمانان مى كرد اما به واقع طليعه ى
پيروزى هاى بعدى مسلمانان بود به گونه اى كه پس ازفتح مكه و شكسته شدن بت هاى درون
كعبه اين حقيقت آشكارشد كه ديگرمجالى براى ايستادن در برابر آيين تازه نيست. ازاين به بعد
است كه شاهد ورود دسته دسته نمايندگان و سران قبايل نقاط مختلف شبه جزيره ازجمله يمن،

1 – دراواخرسال ششم هجرى پيامبرويارانش براى انجام عمره عازم مكه شدند اما بروزرويدادهايى سبب گرديد تا درنهايت 
پيمانى با قريش منعقد كردند كه براساس آن مسلمانان آن سال از ورود به مكه منع شدند. از ديگرمفاد آن آتش بس ده ساله ميان 
مسلمانان و قريش بود و اين كه مسلمانان ملزم به بازگرداندن تازه مسلمانانى مى شدند كه بدون اجازة مواليشان اسالم مى 
آوردند. همچنين هم پيمانى قبايل با مسلمانان و يا قريش مجازاعالم شد واين كه پيوستن به پيمان هركدام، لزوم يارى كردن هم 
پيمان را ايجاب مى كرد. بعد ازآن خزاعه با رسول خدا (ص) و بنى بكربا قريش هم پيمان شدند. فتح مكه درسال هشتم هجرى روى 
داد و پيامبردراين فاصله توانست بى نگرانى از حمله قريش به اقدامات مهمى چون دعوت سران وقبايل به اسالم بپردازد وهمچنين 
يهود نيز كه تا اين زمان با بهانه جويى وكارشكنى درامورمسلمانان اخالل ايجاد مى كردند، پاسخى درخور يافتند. درسال هشتم 
هجرى حمله قبيله بنى بكر هم پيمان قريش بربنى خزاعه كه هم پيمان مسلمانان محسوب مى شدند فرصت الزم براى يكسره كردن 
كارمشركان قريش را فراهم ساختند به خوبى روشن است همة اين پيروزيها دستاورد صلح حديبيه بود كه به رغم طعن قريش، در 

قرآن فتح الفتوح ناميده شد.
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حضرموت، بحرين، غطفان وغيره به مدينه جهت اظهاراسالم مى باشيم1. لذا عمًال پيامبر(ص) 
درشرايطى از دنيا رفتند كه توانسته بودند حاكميت حكومت اسالمى را، درجلوه ى عالى ترين 

شكل رهبرى (كاريزماتيك) بر بخش عمده شبه جزيره تحقق بخشند.
 پس از رحلت پيامبر(ص) ابوبكرتوانست با استفاده از سنت قبيله اى عرب و با كمترين 
هزينه به جايگاه پيامبردست يابد. مى دانيم كه درسنت قبيله اى عرب(با تأكيد برمنطقة 
حجاز) رئيس قبيله به داليل دارا بودن صفاتى چون سن، ثروت وقدرت و ديگرعواملى 
چون شجاعت، بخشندگى وغيره به طورطبيعى و بدون اين كه انتخابى صورت بگيرد 
محق مى گرديد، يعنى تحقق مجموعه اى از خصايص و ويژگى ها موجب رياست او 
مى شد. نكته ى ديگر آن كه در اين منطقه ميان رهبرى سياسى ودينى قبيله اختالف وجود 
داشت،يعنى رهبر سياسى لزومًا رهبر دينى نبود2.  ابوبكر با كاربرد لفظ خالفت برجنبه ى 

سياسى جانشينى پيامبرتأكيد كرد. (بارتولد، 1377، 11؛ لمبتون، 1374، 55-56 ). 
ذهن عربى گرايش به مسن ترين فرد قبيله به عنوان عاقل ترين فرد داشت. شيعيان 
دراستدالل برلزوم جانشينى على (ع) برمسائلى چون شايستگى وى به دليل سبقت در 
اسالم، آگاهى و عصمت و غيره استدالل مى كردند كه درنهايت امرمنطبق برشرايط الزم 
جهت احراز رهبرى و جانشينى دينى بود. حال آنكه براى احراز جانشينى ابوبكر به كبر سن 

او استناد شد كه منطبق با سنن جامعه ى عربى بود.
خالفت ابوبكر با اعتراضات جدى دو دسته از مخالفان همراه بود، طرفداران على (ع) 
و هواخواهان سعدبن عباده. با اين حال «خليفه» با بهره بردارى به موقع از پيش آمد غائله 
ارتداد در نواحى مختلف شبه جزيره مخالفان را ناچار به سكوت ساخت. مخالفان و دررأس 
آنان امام على (ع) در قبال خطرى كه تماميت جامعه نوپاى اسالمى را تهديد مى كرد سكوت 
كردند و اين امكان را فراهم ساختند تا ابوبكر با فراغ بال به خاموش كردن شعله هاى ويرانگر 

تمرد قبايل مرتد بپردازد.
 ابوبكربا تعميم اطالق واژه مرتد به كليه ى مخالفان اعم از كسانى كه ادعاى نبوت كرده 

1 – مورخان سال نهم هجرى را به اين مناسبت «عام الوفود» ناميده اند.
2 – برخالف جنوب عربستان كه رهبرى سياسى و دينى عموماً توأم با هم بود.
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و رسمًا ازاسالم برگشته بودند و يا آنان كه به رغم باقى ماندن براسالم خواهان عدم ارسال
وجوه زكات به مدينه شده بودند، جبهه ى گسترده اى را گشود كه كليه ى مخالفان سيطره
قريش را در برمى گرفت؛ وبا بهره بردارى ازاين امربا خشونت به سركوب آنان پرداخت.
برخورد تند وقاطع ابوبكر دراين جريان عالوه برتثبيت حكومتش به بازگرداندن اطاعت
متمردان ازحكومت مركزى مدينه انجاميد (بيضون، 1403 ، 133 به بعد؛ اوچ اوك، 1364،

42؛ العلوى، 1995؛   62؛ كرير، 1427  ، 121 – 120 ).
اندكى پيش از رحلت پيامبرنشانه هاى ارتداد درشبه جزيره با ادعاى نبوت عيهله بن
كعب عنسى (معروف به اسود عنسى) دريمن آغازشد. عنس تيره اى از قبيله مذحج به
شمار مى رفت. پس ازحجه الوداع خبر بيمارى پيامبر از سوى زائران همراه او درتمام نقاط

شبه جزيره منتشرشد.
 مخالفان با بهره بردارى از اين خبرطغيان خود را آشكاركردند. اسود با حمايت قوم عنس
وجمعى ازقبيلة مذحج به نجران تاخت و نمايندگان پيامبر، عمربن خرم وخالد بن سعيد
را ازآنجا بيرون كرد. هم زمان نيزقيس بن عبديغوث بن مكشوح نيزبر فروه بن مسيك
فرماندارمراد1 شوريد و زمام امور را به دست گرفت و درمدت كوتاهى نواحى نجران،
حضرموت تا طائف، بحرين و احساء تا عدن و مناطق ساحلى را تصرف كرد. پيامبربا
نامه نگاشتن به برخى اشخاص صاحب نفوذ ومسلمانان يمن اعم از ايرانيان و اعراب
خواستاردفع فتنه ى اسود به دست آنان شد. مخالفان در اقدامى هماهنگ پس ازچهارماه
كه ازشورش اسود مى گذشت شبانه بر او يورش بردند و او را كشتند. بدين گونه همزمان با
مرگ پيامبر، اسود نيزكشته شد. (طبرى، 1382  ، ج3، 240 – 228 ؛ شوقى ابوخليل، 1420،

138 به بعد؛ ابن اثير، 1407 ، ج 2، 204 – 201 ).
پس از دفع غائله أسودعنسى نامه ابوبكر به سران يمن مبنى بر دادن ساالرى به فيروزدرآن
پس قيس  گرديد.  عبديغوث  بن  قيس  چون  كسانى  شدن  برانگيخته  موجب  منطقه 
ازگردآورى نيرو ازلشكريان پراكنده شده ى اسود برصنعا حمله برد و پس از تسلط برآن

1 - به نوشته بالذرى نام او قيس بن هبيره مكشوح مرادى بود و به همراه فروه ازطرف پيامبرمأمورمقابله با اسود بود اما چون 
خبرمرگ پيامبررا شنيد به اسود پيوست. [بنگريد به بالذرى، 1956 م، 153 -154 – 126 -127 ]
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منطقه ايرانيان مقيم آنجا را از شهرخارج ساخت ليكن درجنگى با فيروزشكست خورد و 
به دست مهاجرين اميه كه دررأس سپاهى به سمت نجران مى رفت دستگير و به مدينه نزد 
ابوبكرفرستاده شد. (ابن اثير، 1407  ، ج 2، 232 – 231 ؛ طبرى، 1382  ، ج 3، 319 – 318).

قبيله كنده درسال دهم هجرى با فرستادن اشعث بن قيس رئيس قبيله شان به مدينه 
اظهاراسالم كردند و پيامبرزيادبن لبيد انصارى را به عنوان والى آن ها منصوب كرد.(ابن 
سعد، 1405  ، ج 1، 328؛ ابن اثير، 1382  ، ج 2، 139 – 138  و 233).زياد پس از مرگ 
پيامبردر پست خود ابقاء شد، و از سوى ابوبكرمأمورگرفتن بيعت از حضرموت و كنده 

ونيزجمع آورى زكات آنان گرديد.
 براساس روايات نقل شده اشعث بن قيس از بيعت با ابوبكرخوددارى كرد، و اين امر 
منجر به اختالف درميان كنديان شد. برخى بردين اسالم باقى ماندند، نمازبرپا داشتند 
وزكات خود را پرداخت كردند، و گروهى از پرداخت زكات خوددارى نمودند. (ابن 
اثير، 1382 ، ج 2، 235 – 234 ) بنابر روايت برخى منابع، مخالفت اشعث نه با اسالم كه 
برسرتبعيت از قبيله بنى تيم بود. گويا اشعث گفته بود كه جزبه جانشينى فردى از قبيله بنى 
هاشم رضايت نمى دهد، و اگر قرار باشد جانشينى پيامبر از قبيله بنى هاشم خارج شود هيچ 
كس بدان منصب سزاوارتر از ما نيست؛ كه پدران ما مالك زمين بودند پيش ازآنكه درجهان 

قريشى باشد. (ابن اعثم كوفى، 1366، 35؛ واقدى، 1990 م، 176 – 171 ).
در درگيرى ميان اشعث بن قيس و زيادبن لبيد عامل ابوبكر،زياد شكست خورد. به 

خواست او ابوبكر عكرمه بن ابى جهل را به ياريش فرستاد.
اشعث در جنگ از عكرمه شكست خورد، وعكرمه او را دستگير نمود و به مدينه فرستاد. 
درمدينه اشعث توبه كرد ودر كمال ناباورى بخشيده شد. (واقدى، 1990 م، 178 به بعد؛ابن 

اعثم، 1366، 46 – 33).
طليحه ازافراد قبيله ى اسد، يكى از قبايل بزرگ ومهم عرب ساكن در نجد عربستان 
بود. روابط سران قبيله اسد با دولت ساسانى برخى مورخان را به اين نتيجه رسانده كه 
قيام طليحه به تحريك ساسانيان بوده است. (الدجانى، 1417 ، 85).او از جمله كسانى بود 
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كه پس از مشاهده ى هيمنه پيامبربرسرتاسرشبه جزيره، به مدينه آمد و اسالم آورد. (ابن
اثير، 1407  ، ج 3، 95) پس از شنيدن خبر بيمارى پيامبر طليحه ادعاى نبوت كرد. از سوى
پيامبرسپاهى به سركردگى ضرار بن االزور، به جنگ او رفت اما پس از نبردى بى سرانجام
ديگرى قبايل  پيوستن  با  طليحه  نفوذ  بازگشت.  مدينه  ضراربه  پيامبر،  نيزدرگذشت  و 
به او بيشترشد. پيش از اين قبايل غطفان، عبس و ذبيان نمايندگانى به مدينه فرستادند
وپيشنهادكردند نماز بخوانند، اما از پرداخت زكات معاف باشند. ليكن ابوبكر نپذيرفت،
وتهديد كرد حتى اگرعقالى را كه به پيامبرمى پرداختند، نپردازند با آنها خواهد جنگيد.1
شورشيان پس ازآگاهى از مواضع «خالفت» به مدينه هجوم بردند وپس ازنبردهايى در
محلى به نام ذى قصه شكست سختى از مسلمانان خوردند كه درتاريخ به «يوم ذى قصه»

معروف گرديد.
قبايل مذكور پس ازاين واقعه به طليحه پيوستند. قبايل جديله و طى نيز على رغم شيخ
خود عدى بن حاتم كه بردين اسالم باقى مانده بود، به طليحه پيوستند. به دليل باال گرفتن
غائله آنان، ابوبكرخالد بن وليد را به مقابله ى مرتدان فرستاد. نبرد نهايى خالد با آنان
در ناحيه بزاخه روى داد كه درنهايت به شكست سپاه طليحه انجاميد؛ و طليحه به شام

گريخت. (طبرى 1382  ، ج 3، 261 – 242 ).
   ابوبكر سپس به سركوب قبايل كمك كننده به طليحه از جمله قبيله بنى عامر پرداخت
.خالد در جنگ با آنان، افرادى را گوش وبينى بريد، برخى را درآتش انداخت، گروهى را

سنگسار نمود ويا ازكوه سرنگون كرد و يا درچاه وارونه آويخت. (همان، 261 به بعد)
درنبرد جواء قبيله ى  بنى سليم سركوب شد، و به دستور ابوبكر فجاء  إياس بن عبداهللا
بن عبد سركرده ى شورشيان را در قبرستان بقيع در آتش سوزاندند. (همان، 264 – 265؛
كالعى بالنسى، 134 – 128 ).درنبردى درمنطقه ظفر،خالد گريختگان قبايل غطفان، طى،
سليم، هوازن وغيره را سركوب كرد و ام زمل رهبرآنان را كه ازقبيله  فزاره  بود به قتل

1 – ابوبكردرخواست بزرگان مدينه را براى وساطت  رد كرد. آنان ازابوبكرخواستند چون آنها تازه مسلمان هستند وايمانشان 
روايتى  به  عمر  بپردازند.  را  خود  زكات  رضايت  با  آنگاه  گردد.  مستحكم  ايمانشان  تا  درگذرد  زكاتشان  از  نيست  محكم 
ازپيامبراستناد كرد كه فرموده بود «امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا الاله اال اهللا، فاذا قالوها عصموا منى دماهم و اموالهم». اما 
ابوبكر با رد سخن عمر به روايت ديگرى از پيامبر استناد كرد مبنى براين كه: «امرت اقاتل الناس على ثالث: شهاده ان ال اله اال اهللا و 

اقام الصلوة و ايتاء الزكات»
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رساند؛ و بدين گونه تمام نواحى ميانى و غربى نجد عربستان را تحت انقياد در آورد. 
مسيلمه درسال دهم هجرى پس از مرگ هوزه حاكم يمامه ادعاى نبوت كرد. او در زمره 
افراد قبيله بنى حنيفه بود. افراد اين قبيله در سال نهم هجرى تابع اسالم شده بودند. پيشتر 
ازاين پيامبر درسال هفتم هجرى در نامه اى به هوذه بن على حنيفى حاكم يمامه او را به 
اسالم خوانده بود، او نيز درجواب خواستارجانشينى پيامبر بعد از او شده بود تا ايمان 

بياورد. 
مشخص نيست كه آيا مسيلمه پس از مرگ هوذه جانشين او شده بود يا نه! به هرحال او 
خطاب به قبايل بنى حنيفه گفت: چرا بايد قريش در پيامبرى از شما جلوترباشد؟ درحالى 
كه شما از نظرجمعيت و وسعت سرزمين برآنها برترى داريد. سپس ادعا كرد محمد او را 
درپيامبرى شريك خود قرارداده است و جبرئيل نيزبراو نازل مى شود (بالذرى، 1956 ، 144).
الزم به ذكر است مسيلمه از حمايت همة افراد قبيله خود بهره مند نبود، و پيوستن تعدادى از 
بزرگان قبيله بنى حنيفه و نيروهايش به خالد بن وليد؛ در نهايت موجب شكست مسيلمه شد. 
(ابن سعد، 1405 ، ج 7، 91؛ واقدى، 1990  ، 117 – 116). درجنگ سختى كه ميان سپاهيان 
مسيلمه و نيروهاى خالد درگرفت (در محل حديقه الرحمان يا حديقه الموت) تعداد زيادى 

از نيروهاى دوطرف از جمله خود مسيلمه كشته شدند.(طبرى، 1382  ، ج 3، 290)
سجاح دختر حارث بن ُعقفان بن سويد بودكه نسب پدرش به قبيله بنى تميم و به لحاظ 
نسب مادرى به قبيله بنى تغلب مى رسيد. (بالذرى، 1956 ، 118؛ ابن خلدون، 1984، 438) 
سجاح پيش از ادعاى نبوت، كاهنى با نفوذ بود. پس ازمرگ پيامبرازبحرين به نجد آمد 

وادعاى نبوت كرد.
ابتدا هذيل بن عمران، ساالر بنى تغلب به او گرويد؛ و سپس رؤساى قبايل نمر، زياد، 
شيبان وبنى تميم به او گرويدند. هرچند بايد توجه داشت كه ميان قبايل بر سردادن زكات يا 
ندادن آن اختالف نظر وجود داشت برخى طوايف بنى تميم براسالم خود باقى مانده بودند، 
و برخى ديگرنه. سجاح به پيشنهاد مالك بن نويره قبل ازحمله به مدينه تصميم به جنگ با 
قبايل مسلمان بنى تميم گرفت . پس ازآن قصد حمله به يمامه و جنگ با مسيلمه را كرد كه 
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درنهايت مسيلمه با تعهد پرداخت نيمى از محصول يمامه مانع از بروزجنگ شد.1 (همان ؛
طبرى، 1382، 267 به بعد).

ازمرگ پس  بود.  حنظله  بنى  قبيله  زكات  آورى  جمع  مأمور  پيامبر  ازسوى  مالك 
پيامبرمالك ازپرداخت زكات به ابوبكرخوددارى كرد واموال جمع آورى شده را ميان قبيله
بنى حنظله تقسيم نمود، و خطاب به آنان گفت: همانطوركه مى دانيد پيامبر مرا مأمورجمع
آورى زكات شما كرده بود، واكنون او درگذشته است. و به نظر من چون اين اموال
شماست خودتان به آنها سزاوار تريد؛ و اگر كسى به جانشينى محمد انتخاب شد ما
خواهيم گفت كه دين تنها دين محمد است. (واقدى، 1990 ، 105-104؛ بالذرى، 1956،
117).مالك پس از دعوى نبوت سجاح به او پيوست و در كنار او به جنگ پرداخت اما پس
از رفتن سجاح به سوى مسيلمه ودريافت خبر پيروزى خالد برطليحه او وسايرسران بنى
تميم از همراهى با سجاح پشيمان گرديدند، و درنهايت پس ازپراكنده كردن لشكريان
خود، به همراه تعدادى ازبزرگان قبيله اش  تسليم خالد شدند. به رغم اظهارآنان به اسالم،
خالد مالك بن نويره راكشت وبالفاصله باهمسراو هم بسترشد.(يعقوبى، 1362، 10؛

بالذرى، 1956 م، 117).
پس ازمرگ پيامبر، لقيط بن مالك ازدى با مردم شهر دباء از اسالم برگشتند و فرزندان
جلندى حاكم عمان را از شهر بيرون كردند. ابوبكر با فرستادن عكرمه بن ابى جهل در
نهايت به شورش مردم دباء پايان داد. (طبرى، 1382  ، ج 3، 315 – 314؛ ابن اعثم، 1366،

.( 41 – 42
درسال هفتم هجرى پيامبرطى نامه اى به منذربن ساوى حاكم ناحيه بحرين او را به
اسالم دعوت كرد، كه او نيز پذيرفت. زرتشتيان، نصارا و يهوديان درناحيه هجر نيز بر دين
خود ماندند و جزيه پرداختند. بحرين محل سكونت دو تيره ى بكربن وائل و عبدالقيس
از قبيله ى ربيعه بود. پس ازمرگ پيامبر تيره ى بكربن وائل به سركردگى مطعم بن ضبيعه
ازدين اسالم برگشتند، وخواستند تا حكومت بحرين را به منذربن نعمان برگردانند و

1 – اقوال مختلفى درباره پايان كارسجاح وجود دارد بنابه نقل برخى سجاح با مسيلمه ازدواج كرد وتا زمان مرگ مسيلمه پيش او 
ماند وبه نقلى ديگرسجاح اسالم آورد و به بصره رفت و تا زمان معاويه زنده بود. بنگريد: بالذرى، 1956  ، 118.
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پادشاهى خاندان آنها را تجديد كنند؛ چرا كه آنان را ازابوبكرشايسته ترمى دانستند. سپس 
به قبيله ى عبدالقيس هجوم بردند، و آنان را در قلعه ى جواثا محاصره كردند. ابوبكربا 
فرستادن دو هزار سپاهى به يارى عبدالقيس ،تمرد قبيله بكربن وائل را درهم شكست. 

(بالذرى، 1956 ، 103 – 101؛ طبرى، 1382  ، كالعى بالنسى، 146 – 135).
نتيجه گيرى

   نظريه پردازان علوم سياسى پايه هاى اساسى هر حكومت را وجه ايدئولوژيك، وجه 
عمومى، وجه خصوصى(چهره اقتصادى)و وجه اجبارذكر مى كنند(بشيريه، 1382، 117). 
   وجه ايدئولوژيك ازمنظرمشروعيت يك حكومت گفته مى شود و در حكومت اسالمى 
كه پيامبرآن را تأسيس كرده بود اين وجه با انتساب پيامبربه خداوند تأمين مى شد. شمارى 
از اعراب شبه جزيره براين اساس پيرو حكومت اسالمى پيامبر بودند، وآنان نيزكه باور 
قلبى به اين امر نداشتند، برمبناى وجه اجباركه مبتنى براستفاده ازقدرت نظامى وقهرى 

است براطاعت ازحكومت اسالمى گردن نهاده بودند.
 در وجه عمومى حكومت، پيامبرتوانست موجب ايجاد همبستگى سياسى درجامعه 
عربى وحل اختالفات و كشمكش هاى قبايل گردد. وجه خصوصى يا اقتصادى حكومت، 
با طراحى سيستم زكات شكل گرفت1. لذا ازسال نهم هجرى «زكات» اجبارى اعالم شد. 
درزمان حيات پيامبرقبايل خود را ملزم به پرداخت زكات (ونيزجزيه براى غيرمسلمانان) 

مى ديدند. پس ازفوت پيامبر احساس كردند كه اين عهد ديگربرذمه آنان نيست2.
  هر چند ابوبكرخود را واجد تمام امتيازات سياسى پيامبرمى دانست اما اعراب با توجه 
به سنت هاى پيشين قبيله اى چنين چيزى را باورنداشتند. قريشى خواندن دولت جديد، و 
تالش براى تعريف جنگ ها براساس جنگ يك قبيله با قبيله ى ديگر؛ بدين منظورصورت 
 1-برخى بر انند كه با توجه به محدود بودن درآمد منابع كشاورزى يثرب ونيزعدم امكان تجارت براى دولت تازه تأسيس، 
پيامبربراى تأمين مالى دولت خود دستبرد به كاروانهاى تجارتى اشراف مكه را دردستوركارخود قرارداد كه با اين اقدام به چند 
منظوردست مى يافت: سلب امنيت از مخالفان مى شد؛ مخارج و احتياجات پيروان پيامبرتأمين مى گرديد و با توجه به سرشت 
عربى كه برپايه خوى غارت قرارداشت شوروشوق تهاجم درپيروانش عملى مى گشت و ازسويى همين امر مى توانست انگيزه 
اى براى ديگران در پيوستن به اسالم باشد. ليكن با تسلط كامل پيامبربرشبه جزيره اين سيستم عمًال كاربرد خود را ازدست داد 

(جعفرى، 1386، 70 به بعد).به نظر ميرسد اين تفسيرى كامال بدبينانه و مغرضانه از غزوات و سريه هاى اعزامى پيامبر است.
 2 - در سنت عربى، هرپيمانى تا زمانى نافذ بود كه طرفين قرارداد درقيد حيات بودند وپس ازمرگ يك طرف، طرف ديگرالزام و 

تعهدى برماندن برپيمان قبلى با جانشين او نداشت.
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مى گرفت. درمقابل ابوبكر كه مى دانست جايگاه كاريزماتيك پيامبر را ندارد و ازسويى 
با توجه به سنت عربى اصالت قبيله، موقعيت ممتازى نداشت تالش مى كرد تا نشان دهد 

رهرو راه پيامبراست، و اين امركمكى مهم به او در كسب مشروعيت نزد مسلمانان بود. 
   همان طوركه پيشترديديم جريان ارتداد درشبه جزيره عربستان درچند صورت متفاوت 
خود را نشان داد. برخى صرفًا از پرداخت زكات خوددارى كردند، دسته اى ديگررسمًا از 
اسالم بازگشتند واز مدعيان پيامبرى- حتى به رغم اعتراف و آگاهى از دروغين بودن آن – 
پيروى كردند؛ و برخى ديگر با اعتقاد به شأن قبيله اى خود دربرابرقريش به جريان مرتدين 

پيوستند. 
در واپسين سال هاى حيات پيامبر، رسالت ايشان در تغيير«مرزقبيله به مرزعقيده» تحقق 
يافت؛ وبه جاى قدرت هاى پراكنده ى قبيله اى، سيطره دولت مركزى درهمه جا حكمفرما 
گشت.اين امر واكنش اعرابى را درپى داشت كه سال ها به شيوه ى مستقل و آزادانه زيسته 
بودند و حال مى بايست حضورفردى خارج از قبيله را به عنوان عامل زكات و نماز و 
نماينده دولت مركزى تحمل مى كردند. آنان به طورعينى شاهد اين امر بودند كه درقبال 
تسليم به اسالم و وعده سعادت اخروى، بايد اموال خود را براى قريشيان روانه مدينه 
كنند. برخى از قبايلى كه پس از فتح مكه اسالم اختياركردند و به اجبار به پذيرش اسالم 
تن داده بودند، اكنون مى توانستند خود را ازاين «قيد» رها سازند. به گمان پيروان پيامبران 
دروغين، قريش درپرتو نبوت محمد(ص) به چنين جايگاهى دست يافته بود. پس آنان 

نيزمى توانستند ازهمين شيوه براى صعود قبيله ى خود بهره گيرند.
 داليل شكست جريان رّده ، آن هم در زمانى كوتاه و به رغم گستردگى دامنه ي آن، درچند 
عامل جستجو مي شود: دسته اى كه قصد داشتند با دعوى پيامبرى رهبرى جامعه وقبيله را 
به دست گيرند، فاقد كاريزماى پيامبربودند. آنان توجه نداشتند كه كاريزماى شخصيت 
پيامبر ثمره ى سال ها تالش طوالنى وپيگيرپيامبردرامرنبوت وگسترش دين توحيد بوده 
است. به همين جهت هيچ يك ازاين مدعيان، نتوانستند وحدت نظرى ولو درقبيله ى 
خود ايجاد نمايند. همان گونه كه ديديم برخى ازآنان به دليل مخالفت هاى درونى قبيله 
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اى ضعيف شدند، و همين امر فرصتى را ايجاد كرد تا سپاهيان اعزامى از مدينه به راحتى 
آنان را سركوب كنند. و در نهايت آن كه با توجه به مطالب گفته شده خشونت و بى رحمى 

حكومت مدينه عامل مهم سركوبى سريع و گسترده ى جريان رّده بود. 
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 دانش و آموزش در عصر پيامبر اسالم (ص)
 مرحوم دكتر نورا...كسايى1

چكيده
 از جمله موضوعاتى كه در بررسى سيره پيامبر(ص)كمتر مورد توجه قرار گرفته 
است،موضوع آموزش است. پيامبر اسالم(ص)على رغم همه اشتغاالتش-كه 
فقط يكى از آنها درگيرى درتعداد بسيارى غزوه و سريه بود- طى ده سال اقامت 
در مدينه به آموزش اصحاب توجه ويژه اى مبذول نمود. به نحوى كه با نگاهى 
عميق مى توان گفت اين موضوع اصلى ترين دغدغه ى سياسى اجتماعى ايشان 

در دوره اقامت در مدينه بوده است.  
ماحصل اين دل مشغولى تربيت نسلى از شخصيت هاى آموزش ديده و 
فرهيخته بود كه تعداد آنها به هزاران مى رسد.  اين كه پيامبر(ص)از چه روش هايى 
براى ايجاد انگيزه بهره جست و چگونه بستر الزم جهت هدايت اصحاب به 

سمت ارتقاء فكرى و علمى را فراهم آورد، دغدغه اصلى اين مقاله است.

واژه هاي كليدي 
  آموزش، پيامبر اكرم(ص)، مدينه النبى. 

1- حدود يك سال قبل  از ارتحال استاد فرزانه جناب آقاى دكتر نوراهللا كسايى،قرار بود مجموعه اى درارتباط با زندگانى پيامبراكرم(ص) 
منتشر شود. استاد فقيد پذيرفتند كه مقاله اى در رابطه با دانش مسلمين تأليف كنند.چند ماه پس از اين قرار مقاله را آماده كرده و به 
اينجانب كه مسئوليت ويرايش مجموعه را عهده دار بودم ، تحويل دادند. متأسفانه با  ارتحال استاد آن مجموعه هم سرانجامى نيافت و 
مقاله بالتكليف ماند. از آن جايى كه آن بزرگوار مسئوليت اين مقاله را به اينجانب سپرده بودند، اكنون كه با انتشار فصلنامه تخصصى 
تاريخ اسالم فرصت عرضه آن فراهم آمده است، بر خود فرض مى دانم ياد آن عزيز را گرامى داشته و به روانش درود بفرستم. با اين 

وجود تأكيد بر اين نكته را الزم مى دانم كه اين مقاله نيز، همچون ديگر مقاالت از مسير داورى عبور كرده و به تأييد رسيده است.
  سردبير 

مطالعات تاريخ اسالم
سال اول / شماره اول / تابستان 1388
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  زمان و مكاني كه محمدبن عبداهللا(ص) در آن مي  زيست آلوده ى به شرك، و آميخته با جهل
بود. مكه بزرگ ترين شهر جزيره العرب، وزادگاه محمد (ص) كه بعد هامهبط وحي شد، اگرچه
از آغاز مقام ابراهيم خليل و نخستين خانه اي بود كه او به فرمان اهللا براي ماواي آدميان در زمين بنا
نهاد؛ و مسجدالحرام را محل اقامه نماز و نمايشگاه يكتاشناسان نمود.(ابن رسته،1988، 34-30) اما
همزمان با بعثت محمد (ص) به پيامبري، مركز بت پرستي و مسكن اكثريت محروماني گرديد كه

اقليت اشراف قريش از آن كام مي  گرفتند.
اعراب جاهلي، پيش از ظهور اسالم و بعثت حضرت محمد(ص) به پيامبري، در دنياي به دور
از فرهنگ و مدنيت و بي بهره از دانش و ديانت به سر مي بردند. فكر و ذكر و اهداف ارتباط، بر
محور زندگي بيابان گردي و كوچ نشيني مى گذشت، آنان در وصف اتالل و دمن و كوچ و كوچ گاه و
جست وجوي چراگاه، شتر و شترچراني چشم دوختن به آسمان براي بارش باران، غارت و كشتار
و جنگ  هاي قبيله اي تفاخر به اصل و تبار و ... ميلي وافر داشتند. با اين وجود زندگي در زير آسماني
نيل گون با ستاره  هاي درخشان و طبيعتي عريان و افقي بيكران، بياباني بيشتر هموارو خالي از كوه و
كوهستان و تن در ندادن به هيچ محدوديت و مانع سياسي از سوي حمكرانان، اعراب را در چنان
حال و هوايي آزاد پرورانده بود كه فصاحت فطري و بالغت بيان و صراحت در گفتار و آزادي در

كردار از خصائص غريزي آنان محسوب مى شد.
خانه كعبه و مسجدالحرام در ايام حج و بازار هاي موسمي  از جمله بازار عكاظ كه در نزديكي مكه
و به گاه مناسك حج به سنت عصر جاهلي برپا مي شد. پرستشگاه بتان و جايگاه دادوستد و تجارت
و نيز حل و فصل مسائل اعراب در آهنگ جنگ يا پيمان صلح يا مبادله اسيران و خريد و فروش كاال
بود كه خطيبان و شاعران در آنجا سخنان و سروده  هاي برخوردار از فصاحت و بالغت خويش را در

عباراتي كوتاه بيان مي  كردند.(االفغانى،1993، 25، 277)
از خطيبان نامور عرب و ضرب المثل در بالغت و حكمت، قّس بن ساعده ايادي بود كه در
جاهليت عرب و بين بت پرستان مشرك از توحيد، خداشناسي و باور به روز رستاخير سخن
مي گفت و به گاه برپايي بازار هادر مجمع مشركان عرب، حضار را به ترك بتان و ستايش از خداي
يكتا فرامي  خواند. رسول خدا(ص) پيش از بعثت به پيامبري، در بازار عكاظ حضور مي  يافت و
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مواعظ و سخنان حكمت آميز او را مي ستود.
اكثم بن صيفي از ديگر حكيمان گشاده زبان اعراب عهد جاهلي بود كه نعمان بن منذر حكمران 
محلي حيره او را به دربار ساسانيان در ايران فرستاد و خسرو ساساني را از مواعظ او خوش آمد. 
سخنان اكثم صيفي، با گفته  هاي حكيمانه بزرگمهر ،حكيم پارسيان كه از زبان پهلوي به زبان عربي 
راه يافته به هم درآميخته ودر منابع عربي مربوط به سده هاي نخستين اسالمي  تحت عنوان «ِحَكُم 
بزرجمهر حكيم الفرس و اكثم بن صيفي» از آن ياد شده است كه غالبا از مايه  هاي معنوي در تاريخ 
تعليم و تربيت اسالمي  به شمار مي رود. اكثم روزگاري دراز زيست، ظهور اسالم و مبعث رسول 
خدا را درك كرد و كسان خويش را درگرايش به آئين اسالم فراخواند.(االسكندى وعنانى،1916، 

(30-31
علوم و فنون اعراب نيز مناسب و محدود با معيشت بدوي و بياباني بود. علومى همچون انساب 
يا نسب و حسب شناسي در انتساب به اصل و تبار قبيله، ايام العرب يعني آگاهي از اخبار جنگ  هاو 
رويداد هاي مهم چون جنگ داحس و غبرا، يوم البسوس، يوم فجار، عام الفيل، يوم ذي قار و فراسه 
يعني قيافه شناسي و از شمايل ظاهري به احوال باطن و درون پي بردن. كهانه و عرافه يعني حكم به 
امور غيبي و اين امور، از اوصاف كاهناني بود كه با تن در دادن به انواع رياضت  هاو تحمل سختي  هابه 
رموزي از غيب گويي راه مي يافتند. زجريا تفأل و تطيّر و نشست و پرواز پرندگان و حيوانات و 
صداي آنان، حجامت يا فصد يعني رگ زدن براي رفتن خون آلوده، داغ كردن زخم  هايا اعضا آسيب 
ديده انسان و حيوان كه آخرين مرحله درمان (آخرالّدواء الكي) بود در پزشكي انسان و حيوان (طب 
و بيطره) كاربرد داشت. پناه بردن به وردخواني و جادوگري كه امروزه به نوعي از شيوه  هاي ابتدايي 
روان درماني، از آن تعبير مي شود ونجوم يا ستاره شناسي در حد آگاهي از زمان طلوع و غروب 
ستارگان براي جهت يابي در تاريكي در بر و بحر و ديگر آداب و عاداتي از اين قبيل.(همان،38-41)

اما شعر و شاعري چنانكه گفته شد از ديرباز با خلق و خو و طبيعت اعراب دم ساز بود، سرزمين 
هموار و عريان از ابر و جنگل و آسمان شفاف و ديدگاهي اليتناهي و روحيه ى آزاد نيروي تخيل 
و قدرت و تعبير و تشبيه را در سخني موزون و مقفي با بيان فصيح و عباراتي بليغ در زبان اكثر 
اعراب فطري ساخته بود. الفاظ و مفاهيم و محتواي اشعار نيز بسيار ساده و بي پيرايه بود به همان 
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سادگي زندگي. در نسيب و تشبيب يعني دلدادگي  هاي روزگار جواني و ياد از يار و ديار و منزل گاه
و كوچ گاه و رّدپا و آثار به جا مانده در ييالق و قشالق و برشمردن زيبائي  هاي معشوق و مزاياي
اخالقي او، افتخار به بزرگي  هاي آباء و اجداد، ستايش از بخشندگي و بي باكي، مدح و هجو و رثاء،

وصف طبيعت و حيوانات خاصه شترو اسب در اشعارى آبدار با مراعات ايجاز و گويا در معنى . 
گرايش به شاعرى و تأثيرى كه شعر در زندگى اجتماعي اعراب داشت، مرتبه ى شاعر را در
بلندگاهي از بزرگي وعظمت اجتماعي قرار داده بود به طورى كه ظهور و نبوغ شاعر در قبيله، از
مواهب و فضيلت  هاي بزرگ به شمار مي آمد. توجه به لفظ و معني شعر چنان مهم مي نمود كه
شاعران بزرگ، سالي را به تهذيب و تنقيح اشعار خود مي  پرداختند؛ و اين اشعار برگزيده به عنوان
منّقحات، حوليات، معلقات براي استفاده ى همگان در خانه كعبه  آويخته مي  شد. نابغة ذبياني كه
غالبا داور و صاحب نظر در مناظرات و مسابقات شعري بود، امرؤالقيس، زهيربن ابي سلمي ، عنتره
عبسي، طرفه العبيد، عمروبن كلثوم، اعشي قيس از پرآوازه ترين شاعران عصر جاهلي عرب بودند.

(جمحى،1913، 15-16)
مكه مركز عبادي سياسي و شهر تجارتي عرب و پايگاه عمده ى نفوذ قبيله ى قدرتمند قريش
بود كه با تصدي بزرگان شاخه هاي اين قبيله برمناصب مرسوم در جامعه  اعراب جاهلي، نوعي از
حكومت ابتدايي در آن شكل گرفته بود. پرده داري خانه كعبه (سدانه يا حجابه)، آب دادن به حاجيان
درمراسم حج (سقايه)، پرداخت هزينه خوراك و رسيدگي به امور ميهمانان و فقيران در ايام حج و
زيارت بتان (رفاده)، پرچم داري و بردوش كشيدن رايت يا علم در جنگ هاو تشكيل اجتماعات
(الّرايه)، پيشقراولي در اردو هاي جنگي و سفر هاي بازرگاني (قياده) و مناصبي از اين قبيل از وظائف

اداري اعراب در عصر جاهلي بود.(زيدان،29-30)
دارالندوه، خانه اي كه قّصي بن كالب در كنار خانه كعبه براي گردهمايي مشايخ و ريش سفيدان
و مشاوره بزرگان قوم ترتيب داده بود به محكمه اي مي مانست كه عقد ازدواج ها، پيمان صلح ها،
اعالن جنگ هاو تقسيم غنائم و رد و بدل كردن اسيران و گروگان هاو ... در آن انجام مي گرفت.

(طبرى،1885 ، 1096-1099)
محمد بن عبداهللا(ص) كه از هشت سالگي به بعد و پس از درگذشت نياي خود عبدالمطلب
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روزگار رشد را تحت سرپرستي عمويش ابوطالب مي گذرانيد، در محيط مكه و در بين جامعه اي 
باليد كه به رغم پار ه اي از رفتار هاي پسنديده چون جوانمردي،كرم، ميهمان نوازي و سخاوت و 
حريّت؛كشتار و غارت و تجاوز زورمندان به ضعيفان، از رويداد هاي روزمره آن محيط بود. اما 
اين يتيم نيكو خصال كه خداوند او را براي ارشاد و ر هايي و راهبري چنين جامعه هايي و ديگر 
جوامع بشري برگزيده بود به دور از اين آلودگي ها، غالب اوقات را در بيابان و به تنهايي به چوپاني 
در دشت و دمن و درون گرايي و انديشه درباره آينده و رسالت خطيري كه در سر راه داشت با زهد 
و پارسايي و راز و نياز به درگاه آفريدگاري كه به يكتايي او ايمان داشت روزگار مي گذرانيد.(ابن 

سعد، 1405،ج1، 125)
ابوطالب با وجود پايگاه بلندي كه در قبيلة قريش و بين بني هاشم داشت فردي فقير و عائله مند 
وتنگ مايه بود. با اين همه اين عم مهربان و همسر فداكارش فاطمه بنت اسد در رسيدگي به اين 
ميهمان يتيم و نگاه داشت جانب او، ميزباناني گشاده دست و مهربان بودند.(يعقوبى، 1413،ج 2، 14)

در سال 610 پس از ميالد مسيح آنگاه كه محمدبن عبداهللا(ص) چهلمين سال زندگي خود را 
آغاز مي كرد، از سوي پروردگار يكتا براي هدايت وارشاد و آموزش جهانيان به پيامبري مبعوث و 
به خواندن آياتي مأمور شد كه مضمونش يكتايي آفريدگار و رسالت تربيتي او، چگونگى آفرينش 

آدمي ، شناخت ارزش دانش و دانش آموزي و ابراز دانش بود.(همان،ج1، 206-209)
«اقرأباسم ربك الذي خلق، خلق االنسان من علق، اقرأ و ربك األكرم، الذي عّلم بالقلم، علم األنسان 

ما لم يعلم» (علق 1-5).
«بخوان بنام پروردگارت، آن پروردگار آفريننده، كه انسان را از خون بسته آفريد، بخوان كه پرود 
گارت بزرگوارتر است، اوست كه آموزش داد با قلم، آموزش داد انسان را به آنچه كه ندانسته است».

و اينك اين محمد (ص) برگزيده خدا، به پيامبري فرمان يافته است كه ارشاد و تربيت آدميان را با 
الهام از اين آيات آغاز كند؛در واقع دعوت به اسالم با آموزش و پرورش آغاز گرديد.

پيامبر ماه رمضان آن سال را در غار حرا گذرانيد. آغاز نزول وحي دراين ماه مبارك بود. باآياتي در 
هدايت و ارشاد بشريت، براي تشخيص راستي از ناراستي؛كه اين همه از اركان واهداف آموزش و 

پرورش اسالمي  است. 
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«شهر رمضان، الذي انزل فيه القرآن، هدي للناس و بينات من الهدي و الفرقان.» (بقره، 185)
 آغاز تعليم و تربيت اسالمي  و سنت آموزشى رسول خدا(ص)

گزارش پيامبر اسالم درباره ى چگونگي وحي و محتواي آياتي كه بر آن حضرت نازل مي شد، 
جايگاه اين گزارش در غار حرا، خانه پيامبر ... و نيز نخستين ايمان آورندگان به دعوت، و گرايش به 
اسالم از سوي آنان در واقع اركان اصلي آموزش و پرورش اسالمي  را تشكيل مي دهد. اين حركت 
آموزشي و پرورشي از همان سپيده دم نزول وحي آغاز و تا واپسين لحظات حيات رسول خدا(ص) 
بسيار فعال و موفق استمرار يافت. حدود سيزده سال از آموزش اسالمي  عصر پيامبر به سختي و 

محدود در مكه و كمتر از يازده سال آن گسترده و فراگير در مدينه گذشت.
در اين تركيب آموزشي پيامبر خدا (ص) كه رسالت ارشادي و تعليمي  داشت به عنوان استاد 
نخستين دعوت شدگان از سابقون در اسالم و نخستين دانش آموختگان مكتب اسالم را درخانه ى 
ساده ى بي پيرايه خود و خديجه و نيز غار حرا و گاه خانه ى خدا در مسجدالحرام در مكه، كه از 
نخستين نهاد هاي آموزشي بود،تعليم مى نمود و آنان را دعوت به پذيرش منابع اساسي معرفت يعني 
يكتايي خدا(توحيد) و رسالت پيامبر (نبوت) و رستاخيز و جهان آخرت (معاد) و نيز تبيين و توضيح 
و تفسير آياتي كه وحي مي شد، مى كرد  تعليم احكام ابتدايي اسالم، مانند نماز، محتواي برنامه هاي 

درسي و آموزشي مكتب اسالم بوده است.
گونه گوني تركيب جنسي و سني و معيشتي نخستين شاگردان مكتب اسالم فريضه ى دانش 
اندوزي همگاني را در هر شرايط زماني و مكاني و اجتماعي براي نسل هاو اعصار واپسين راهبر 
و راه گشا گرديده است. خديجه ى پنجاه و پنج ساله نماينده ى زنان، علي(ع) نماينده خردساالن، 
زيدغالم خانه شاگرد پيامبر نماينده فرودستان جامعه و ابوبكر و ابوذر نماينده مردان بالغ. تكليف 

دانش اندوزي را براي زنان و كودكان و ميانساالن و سالخوردگان از فقير و غني تعيين كرده است.
آموزش هاي نبوي و ارشاد و تربيت نو مسلمانان در سه ساله نخست بعثت از آن رو كه با مخالفت و 

خصومت مشركان مواجه بود بيشتر نهاني و دور از ديده ى اغيار ودر خانه صورت مي گرفت.
ارقم بن ابي ارقم (م، 53 هـ ق) از سابقين اولين در اسالم، از مهاجران به مدينه و به قولي دواز دهمين 
كسي بود كه دعوت پيامبر را در ايمان به اسالم پذيرا شد و بعد هامأمور اخذ صدقات از سوي پيامبر 
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اسالم گرديد. در هنگامه ى سال هاي سخت دعوت، خانه اي در صفا دركنار مكه داشت كه رسول 
خدا در آن اصحاب را مالقات مي كرد. (ابن اثير،بي تا، ج1 ،60)اين خانه طي اين مدت تنها نهاد 

آموزشي معدود مسلمانان بود كه در اين مخفي گاه مي زيستند.
از شأن نزول و نيز تفسير آيات سوره ى المدثر درمي  يابيم كه خدا فرستاده اش را امر به قيام براي 
انذار معاندان در برابر دعوت مي كند.(آيتى،1359، 91) «يا ايهاالمّدثر قم فأنذر، و ربّك فكبّر، ...» 

(مدثر، 3-1)، «اي گليم برخود پيچيده، به پا خيز و بيم ده و پروردگارت را تكبيرگو».
ابن اسحاق گويد: «سخت ترين رنجش پيامبر(ص) از قريش آن بود كه يك روز از خانه بيرون 
آمد، و بر هر كه بگذشت از كوچك و بزرگ، آزاد و بنده او را دشنام دادند و گفته  هاي وي رابه دروغ 
بازدادند و او را برنجاندند. چنانكه پيامبر(ص) چون به خانه باز رفت، از بس كه رنجيده بود دلتنگ 
شد و بخفت و گليمي  در سركشيد تا جبرئيل (ع) فرود آمد و اين سورت فرود آورد».(ابن هشام، 

1423،ج1، 260)
اين امر الهي به پيامبرش در قيام براي ابالغ دعوت و نهراسيدن از آسيب كفار، در حكم نخستين 
دستورالعمل هابراي همه كساني است كه در هر شرايط زمانى و مكاني در اشتغال به تعليم و تربيت 

وايفاي اين نقش خطير و رسالت سنگين، باز نايستند.
پيامبر خدا با توجه به اين تأكيد الهي به پا خاست و دعوت را علني ساخت، نخست براي 
فراخواندن خويشان به اسالم و آگاهانيدن نزديكان: «وانذر عشيرتك األقربين» (الشعراء، 214). 
نومسلمانان از آن پس گه گاه به تالوت قرآن در مسجدالحرام مي پرداختند و اين مسجد نيز از آن پس 

در شمار معدود نهاد هاي عبادي آموزشي صدراسالم قرار گرفت.
چنانكه گفته شد تعليم و تعّلم اسالمي  و دعوت و تبليغ در سال هاي حضور پيامبر(ص) در مكه 
براي او و اصحابش بسيار سخت مي نمود. عبداهللا بن مسعود (م 32 هـ) از كاتبان وحي و از فقيهان و 
سابقان صدراسالم، اولين نومسلماني بود كه در مسجدالحرام قرآن را با صداي بلند تالوت كرد و از 

مشركان آزار و شكنجه ى بسيار ديد.(ابن اثير، بي تا ،ج3 ،257. ابن هشام، 1423،ج1، 302)
هجرت و سير و سفر به عنوان يكي از عوامل موثر و كارساز در ابالغ اسالم و آموزش احكام دين 
از آغاز مورد توجه پيامبر اسالم قرار گرفت. در سال پنجم از بعثت شماري اندك از زنان ومردان 
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مسلمان راهي حبشه شدند. شمار اين مهاجران در دومين اعزام به حبشه به حدود صدتن زن و مرد 
مسلمان رسيد. منظور اين اقدام رسول خدا دعوت از نجاشي پادشاه حبشه و پيشگيري از تحركات 
ضد اسالمي  كافران قريش بود. آشنا كردن نجاشي ومردم حبشه با مباني دين اسالم و جلب حمايت 
او از اقدامات موفقيت آميز آموزشي اسالم نوپا در بيرون از حوزه حجاز بوده است.(آيتى، 1359،   

(119-122
شعب ابوطالب در نزديكي مكه از ديگر نهاد هاي غيررسمي  براي آموزش هاي ديني بود كه پيامبر 
با اصحابش از سال هفتم تا دهم را براي مصون ماندن از آزار و فشار كفار به آنجا پناه برد. راهي شدن 
شخص رسول خدا به طائف و دعوت ثقفيان به اسالم اگر چه با عناد و ايستادگي آنان در برابر اين 
دعوت مواجه شد، اما اراده ى آن حضرت را در اجراي فرمان الهي (فاستقم كما أمرت) در استوار 
ماندن و نهراسيدن از لجاج دشمنان دين، مصمم تر كرد. درگذشت خديجه همسر پيامبر و ابوطالب 
عموي پيامبر كه هر دو در حمايت مادي و معنوي از ياران وفادار رسول خدا و اسالم نوپا بودند 
شرايط بسيار سختي را براي اقليت نومسلمان مكه در بين مشركان قريش ايجاد كرد ودر چنين 
هنگامه ى دردناك بود كه زمينه هاي هجرت پيامبر و يارانش به يثرب در ذهن و ضمير آن حضرت 

پديدار گشت.
رسول خدا نخست مصعب بن عمير يا به قولي عبداهللا بنام مكتوم را براي آموزش قرآن به 
نومسلمان يثربي اعزام كرد. مصعب كه در مدينه النبي لقب «مقري»يافت از نخستين معلمان قرآن 
در دارالهجره بود، او به محض ورود به مدينه در خانه سعدبن زراره ى انصاري فرود آمد واولين بار 
براى نو مسلمانان مدنى اقامه ى نماز كرد.اسيد بن حضير و سعد بن معاذ دو تن از نام آوران انصارى 

از طريق آموزش هاي مصعب مسلمان شدند.(ابن اثير،بي تا،ج4، 369)
رسول خدا نيز در پي اين مهاجران عازم مدينه شد وچند شبانه روزي را در آبادي قبا در نزديكي 
مدينه اقامت كرد وهم زمان با شكستن بت ها، مسجدي را كه به مسجد قبا معروف شد براي اقامه 
نماز و آموزش احكام دين به مدني هايي كه به استقبال اوآمده بودند، بنا كرد و اين مسجد نيز در شمار 

نخستين نهاد هاي آموزشي عبادي صدر اسالم قرار گرفت.(آيتى،1359، 207-209  )
پيامبر اكرم در مدينه نخست در منزل ابوايوب انصاري منزل كرد و بالفاصله روبه روي اين منزل 
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با مشاركت مهاجران وانصار به بناي مسجدي همت گماشت كه به مسجدالنبي شهرت يافت.(ابن 
رسته،1988، 207-209)

مسجدالنبي كه در آغاز بنايي بسيار ساده و بي پيرايه داشت و با خشت و گل و سقف و ستوني از 
شاخه هاو ساقه هاي خرما بنا گرديده بود، (همان،68) محلي شد براي اقامه نماز به امامت پيامبر و 
اذان بالل و تعّلم وتعليم احكام دين و آيات نازل شده، و در واقع مسجدالنبى اولين و رسمي ترين نهاد 
آموزشي، عبادي است كه بسياري دعوت شدگان به اسالم از مشركان و يهود و نصاري در آن با تعاليم 
اسالمي  آشنا شدند. مسجدالنبي از اين تاريخ بزرگ ترين مركز علمي ، عبادي، آموزشي، سياسي، 
اجتماعي گرديد كه عالوه بر تعليم و تعّلم تمامي  آنچه را كه با امور مادي و معنوي مسلمانان پيوند 
داشت.از اعالن جنگ يا پيمان صلح، دعوت به اسالم، مبادله ى اسرا، تقسيم غنائم برگرفته تا تشييع 
جنازه و آگاهي مردم از رويدادها، امر قضا و داوري دردعاوي همه و همه جايگاهش اين مسجد شد 
و مسجد چنان با زندگي روزمره ى مردم خصوصاً آنچه با آموزش و آگاهي مربوط مي شد درهم 
آميخته بود كه هر مسلمان از صبح كه بيدار مي شد و مي خواست كه از رويداد ها آگاهي يابد با رئيس 
و افراد قبيله اي كه براي اعالم وفاداري به اسالم و پذيرش اين آئين قصد مالقات با رسول خدا را 
داشتند، مي دانستند كه جايگاه اين گونه مذاكرات و كسب اطالعات مسجد است و چنين بود كه 
بايد مسجدالنبي را از كارسازترين و كهن ترين دانشگاه هاي عمومي  اسالمي  در آموزش هاي ديني و 

غيرديني به شمار آورد. 
 رسول خدا(ص) مبتكر نهضت سوادآموزي در اسالم

با توجه به گزارش هاي به دست آمده از منابع كهن، نويسندگي (كتابت) در بين اعراب جاهلي 
رواج نداشته و موارد استعمال آن هيچ يا بسيار ناچيز بوده است. خط در موارد نادر به اقتباس از 
پيروان اديان خصوصاً يهود با حروف عبراني و نبطي بود. بعد هاتني چند از قريشيان خط كوفي را از 

سريانيان عراق در ناحيه ى كوفه (حيره قديم) آموختند و به حجاز انتقال دادند.(زيدان،ج1، 244)
از آغاز ظهور اسالم تا هجرت پيامبر و يارانش از مكه به مدينه، اين تعداد از نويسندگان از مشركان 
قريش و در صف مخالفان اسالم بودند و شمار نويسندگان درميان نومسلمانان بسياراندك بود. 
پيروزي سپاه اسالم بر كفار قريش در جنگ بدر در سال دوم هجري، پيروزي بزرگ اقليتى بي بهره 
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از زاد و برگ مناسب جنگي بود بر قريش غرق در اسلحه و امكانات مادي، كه جمع زيادي از سپاه
كفار را به اسارت خود درآوردند. پيامبر خدا ضمن تأكيد بر مراعات حقوق اسيران بسياري از آنان
را كه بالغ بر هفتاد تن مي شدند با گرفتن فديه(سربها) آ زاد كرد و بدين ترتيب پشتوانه هاي مالي
براي اشاعه اسالم از طريق جنگ، يا صلح و اعزام گروه هاي آموزشي از اين طريق تامين گرديد.
اما تعدادي از اسيران كه توان پرداخت سر بها  را نداشتند همچنان در اسارت مسلمانان باقي ماندند.
به مسلماناني از مهاجر كه غالباً بينوا و ميهمان انصار بودند و نيز ميزبانان انصاري كه نزديك به دو
سال بود ماحضر خود را در سر نگهداري از مهاجران از دست داده بودند، بدهد. و پيامبر بر آن
شد،همان گونه كه از غنيمت گرفتن اموال و كاال هاي كفار قريش به عنوان سالحي كارگر در تقويت
مباني اقتصادي اسالم براي مبارزه با كفار بهره گرفت، از مايه هاي دانش و هنر و معلومات دشمن
نيز به سود اسالم و مسلمانان بهره گيرد، از اين رو دست به كار پيشنهادي ابتكارى  و بي سابقه زد و
آن اينكه هر اسير برخوردار از سواد كفار كه توان پرداخت فديه ندارد، مي تواند با آموزش خواندن
و نوشتن به ده تن از فرزندان انصار از قيد اسارت آزاد شود واين اقدام ابداعي، سرآغاز نهضتي در
سوادآموزي مسلمانان دراعصار بعدي جامعه اسالمي  شد. يكي از اين كودكان انصاري، زيدبن ثابت
خزرجي بود كه با آموزش خط نزد اسيران بدري از جمله كاتبان وحي در عصر رسول خدا شد.(ابن

هشام،1423 ،ج2، 581؛ ابن جوزي، 1412،ج 3، 110)
زيدبن ثابت (م، 45 هـ ق) نوجواني حافظ قرآن، از قبيله ى بني النجار بود كه در نخستين سال
هجرت پيامبر به مدينه آن حضرت حافظه ى قوي او را در حفظ آيات قرآن ستود و او را به آموختن
كتابت و حتي فراگيري زبان و خط عبري برانگيخت و گفت خط عبري بياموز كه من نسبت به
كتاب خود از اين  قوم (يهود) درامان نيستم. «تعلم كتابه اليهود فاتي واهللا ما آمنهم علي كتابي».
نوشته اند، چندي نگذشت كه زيدبن ثابت يازده ساله، از جمله كاتبان وحي و از نويسندگان خاص
رسول خدا(ص) در مكاتبه با سران كشور هادر زبان هاي فارسي، عبري، سرياني، نبطي و حبشي
شد. از اين گفته ى زيد كه: «من فارسي را از رسول كسرا و رومي  و حبشي و نبطي را از خدم رسول
خدا آموختم(ابن سعد،1405،ج2، 359-358. ابن جوزى،1412 ، ج 5،  216-213؛ شوقي ضيف،
95-94)، چنين برمي  آيد كه در جامعه ى كوچك مدني صدراسالم شماري از اتباع  بيگانه حضور
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داشته كه به كار هاي تجارتي و ... اشتغال داشته اند و حضور تني چند از اصحاب با اخالص رسول 
خدا از عجم (مردم غيرعرب) چون سلمان فارسي، بالل حبشي، صهيب رومي  ... در رواج زبان هاى  

غيرعربي درمدينه به صورت محدود سابقه داشته است.
 شهيدان جبهه ى تعليم وتربيت در عصر پيامبر (ص)

پس از غزوه احد در سال سوم هجري، گروهي از طائفه ى عضل و قاره از قبيله ى بني هون به مدينه 
آمدند و در محضر رسول خدا ضمن اظهار تمايل به اسالم گفتند: «اي رسول خدا در ميان قبائل ما 
كساني به دين اسالم گرائيده اند، چند تن از ياران خود را همراه ما بفرست تا ما را به مسائل اين دين و 
تالوت قرآن آموزش دهند». رسول خدا شش و به روايتي ده تن از اصحاب خود را كه سنخيت علمي  
و آموزشي داشتند همراه آنان اعزام كرد. چون به آبگاهي در محلي به نام رجيع رسيدند هر دو طايفه 
عضل و قاره با آنان پيمان بشكستند واز قبيله ى  ُهذيل براي نابودي آنان ياري جستند و ناگاه مرداني 
از طائفه ى بني لحيان شمشير به دست بر سر صحابه پيامبر تاختند. اعزام شدگان در اين سّريه چون 
 اين بديدند براي دفاع دست از جان شستند و شمشيركشان در مقام دفاع برآمدند، هذيليان گفتند:

« به خدا سوگند قصد كشتن شما را نداريم و مي خواهيم كه به وسيله شما چيزي از مكيان بگيريم». 
َمَرثد بن ابي مرثد َغنَوي فرمانده اين سريه و خالدبن بٌكير ليثي و عاصم بن ثابت گفتند: به خدا سوگند 
كه هرگز عهد و پيمان مشركان را نپذيريم، و با كّفار خدعه گر جنگيدند تا به شهادت رسيدند. هذليان 
خواستند كه سه تن باقيمانده از مسلمانان را به مكه برند، عبداهللا بن طارق يكي ديگر از بازماندگان نيز 
چون اين بديد با كفار جنگيد تا او نيز به شهادت رسيد. زيدبن َدثِنه و ُخبيَب بن عدي دو نفر بازمانده را 
به اسارت به مكه بردند. اين دوبه هيچ يك از پيشنهاد هاي ابوسفيان وديگر كفار قريش تن در ندادند 
و دست از ياري و وفاداري رسول خدا برنداشتند وبا اقرار به يكتايي خدا و حقانيت پيامبرش يكي از 
بهترين شيوه هاي آموزش را از خويش نشان دادند و سخت ترين شكنجه هارا به جان خريدند تا به 

شهادت رسيدند.(ابن سعد،1405،ج2، 56-55. آيتى، 1359 ،324-329)
 حادثه بئرمعونه و شهادت دسته اي ديگر از معلمان نخستين

به گفته ى ابن اسحاق، بزرگي از نجديان بنام ابوبراء عامربن مالك و معروف به مالعب األسنّه 
كه هنوز اسالم نياورده بود اما با رسول خدا اظهار دوستي مي كرد،پس ازواقعه ى احد در مدينه به 
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خدمت آن حضرت رسيد و اظهار داشت:« اگر كساني از اصحاب خويش را براي دعوت نجديان 
به اسالم، به آن ديار فرستي كه آنان را با احكام اسالم آشنا كنند اميد اجابتي خواهد بود». رسول خدا 
فرمود:» از مردم نجد براي ياران خود بيمناكم». ابوبراء گفت:« ايشان را در پناه من مي فرستي تا مردم 
نجد را به اسالم فراخوانند». رسول خدا منذربن عمرو خزرجي ساعدي و معنق لِيَموت را با چهل 
تن از نيكان اصحابش همراه ابوبراء به ناحيه نجد اعزام كرد. به گفته ى واقدي اين اعزام شدگان هفتاد 
تن از جوانان انصاري بودند معروف به «ُقّراء» يعني قاريان قرآن- كه هر پسين گاه به محلي در مدينه 
گرد مي  آمدند و تا بامداد به تعليم و تعّلم وتالوت قرآن واقامه نماز مي پرداختند. رسول خدا نامه اي 
نيز توسط حرام بن ملحان براي عامربن طفيل رئيس قبيله بني عامر از نجديان فرستاد، عامر بي آنكه به 
نامه بنگرد حرام را كشت و از بني عامر براي كشتن مسلمانان اعزامي  كمك خواست و چون بني عامر 
از اين درخواست سرباز زدند و گفتند ما امان ابوبراء را نقض نمي كنيم، عامر از قبائل بني سليم ياري 
طلبيد و جملگي بر اين آموزگاران قرآن اعزام شده؛ تاختند. مسلمانان ناگزيز و با شمشير به دفاع 
پرداختند تا به جز يكي- دو تن كه از حادثه جان به سالمت بردند همه به شهادت رسيدند. رسول 
خدا چون از شهادت اين اصحاب خبر يافت اندوهگين و سوگوار شد و همواره بر قاتالن آنان نفرين 
مي فرستاد.(واقدى،1409 ،ج1، 353-346.ابن هشام،1423،ج2، 712-709. ابن سعد،1405،ج2، 

54-51.آيتى،1359، 329-333)
ودر جنگ احزاب يا خندق كه در سال پنجم هجري اتفاق افتاد پيامبر با پذيرش پيشنهاد سلمان 
فارسي در كندن خندقي پيرامون مدينه براي دفاع در برابر هجوم كافران قريش و نيز مشاركت فعال 
در حفر خندق شيوه ى همياري و مشاركت و نيز راه اخذ و اقتباس مسلمانان از دانش و تجربه هاي 

بيگانگان را هموار ساخت.(ابن مسكويه،1366 ،ج1، 149)
 مشاركت هاي علمي  و آموزشي زنان و مردان در سنت نبوي

در جنگ خندق مردي از قريش تيري بر باالي چشم سعدبن معاذ زد و او رامجروح ساخت. 
پيامبر خيمه اي در مسجد خويش برافراشت و زني ُرَفيده نام از قبيله ى أسلم را دراين خيمه به درمان 
زخميان جنگي مأمور ساخت. آنگاه كه سعدبن معاذ تير خورد فرمان دادتا او را به خيمه رفيده برند 
تا خود به زودي از او عيادت كند. رفيده به درمان سعد وديگر زخم خوردگان جنگ همت گماشت، 
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در تاريخ نهاد هاو آموزش و پرورش اسالمي ، از اين خيمه به عنوان نخستين بيمارستان ابتدايي و نهاد 
آموزش ودرمان پزشكي و بهره گيري از دانش و مهارت پزشكي رفيده به منظور مجاز و مشروع بودن 

مشاركت زنان در امر آموزش و درمان بيماران مرد ياد شده است.(عيسى بك،1371 ،24-25)
در سال پنجم هجري و پس از پيروزي مسلمانان بر كفار قريش در جنگ احزاب، پيامبر جوانان 
مسلمان را در مدينه به شركت در مسابقه ى اسب دواني فرمان داد. آيتي به نقل از صحيح بخاري 
آورده است كه: عبداهللا بن عمر از جمله جواناني بوده كه در اين مسابقه ى سواركاري شركت كرده 

است.(آيتى،1359، 386)
از سال ششم هجري و پس از عقد پيمان حديبيه دعوت رسول خدا از سران حكومت هاي محلي 
در جزيره العرب و نيز شاهان وامپراتوران براي قبول آئين توحيدي اسالم آغاز شد. اين دعوت هابا 
ارسال نامه هاواعزام سفيران به دربار حكمرانان تا آخرين مراحل حيات رسول خدا ادامه داشت. 
اصحاب رسول خدا براي اينكه اين دعوت نامه هااز نظر حكومتي جنبه ى رسمي  داشته باشد مهري 
براي رسول خدا ساختند كه به سه كلمه «محمد« «رسول» «اهللا» به ترتيب در نگين اين مهر نوشته 
شد.(همان،464-448) آشنايي مسلمانان با كتابت كه به تشويق و توصيه رسول خدا صورت گرفت 
و نيز تأكيد آن حضرت به زيدبن ثابت انصاري در فراگيري زبان عبري دراين فاصله زماني چنان موثر 
افتاده بود كه در سال ششم حكومت نوپاي اسالمي  درمدينه امكانات و ابزار الزم علمي  ونويسندگان 
آشنا به زبان هاي بيگانه را براي خود فراهم آورد و توانست با اعزام سفيران ونويسندگان آشنا به 

زبان هاي غيرعربي در بيرون از جزيره العرب به نشر اسالم بپردازد.
نويسندگان خاص پيامبر در نوشتن آياتي كه وحي شد و نيز ديگر نامه هاو معاهده هاو ... بنا به 
گزارش يعقوبي عبارت بودند از: علي بن ابي طالب(ع)، عثمان بن عفان، عمروبن العاص، معاويه بن 
ابي سفيان، شرحبيل بن حسنه، عبداهللا بن سعد بن ابي سرح، مغيره بن شعبه، معاذبن جبل، زيدبن 

ثابت، حنظله بن الربيع، ابي بن كعب، جهيم بن الصلت، حصين النميري.( يعقوبى،1413،ج2 ،80)
مولف كتاب «مكاتيب الّرسول» نوشته است كه: پيامبر از گاه بعثت، تنهانيازش به كاتب وحي بود و 
به نوشتن ديگر نامه هاچندان نياز نداشت و تنهاكاتب وحي براي رسول خدا در مكه علي(ع) بود كه 
از ده سالگي نويسندگي را فراگرفته بود. چون رسول خدا به مدينه هجرت كرد. به ديگر نويسندگان 
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نيز نيازمند شد. اين نويسندگان هر يك وظيفه اي جداگانه داشتند، چنان كه علي ابن ابي طالب بيشترين 
آيات وحي شده و نيز عهدنامه هاو صلح نامه هارا مى نوشت.

اُبَّي بن كعب انصاري خزرجي نيز كاتب وحي و نخستين كاتب رسول خدا در مدينه بود. زيدبن 
ثابت خزرجي انصاري كه پيش ازاين از او سخن گفتيم، آيات وحي شده را با ابي بن كعب مي نوشت. 
و  عبداهللا بن ارقم عالوه برنوشتن نامه به شاهان ، قباله هاو نيز دادوستد هاو معامله نامه ها را مي نوشت. 
عالءبن عقبه نيز قباله نامه ها، پيمان نامه هاو صورت معامالت رسول خدا (ص) را مي نوشت. زبيربن 
عّوام و جهم بن الصلت صدقات را مي نوشتند و ُحذيفه بن اليمان تنهاصدقات خرما را مي  نوشت. 
ُمعيقيب بن ابي فاطمه نويسنده ى غنائم بود و خالدبن سعيد نويسنده نامه هاي پراكنده براي پيامبر و 

...(احمدى،ج1، 20-24)
از اين تعداد نويسندگان مهاجر وانصار كه بگذريم آشنايان با خط و برخوردار از هنر نويسندگي در 
بين اعراب بسياراندك بودند و سوادآموزي كودكان انصار از اسيران مكي در جنگ بدر كه به فرمان 
و ابتكار رسول خدا صورت گرفت به تدريج نومسلمانان را به پيروي از اين سنّت حسنه ى پيامبر 

مصمم تر ساخت.
در فتح مكه و تسليم شدن كّفار قريش به رياست ابوسفيان كه مورد بخشش و لطف رسول خدا 
(ص)  قرار گرفتند و عنوان طلقا را يافتند، پس از شكستن بت هادر خانه كعبه و اقامه نماز به امامت 
پيامبر و اذان بالل، رسول خدا هنگام ترك مكه و بازگشت به مدينه عتاب بن اُسيد را با مقرري روزانه 
يك درهم به عنوان ناظر در كار مكه و مكيان و ُمعاذبن جبل را براي تعليم قرآن و احكام دين به 

نومسلمانان مكي در آن شهر منصوب كرد.(آيتى،1359، 568)
با فتح مكه و تسليم كفار قريش به رهبري ابوسفيان، به جز طائف و قبيله بزرگ ثقيف، ديگر 
مركز مقاومت چندان چشمگيري در جزيره العرب باقي نمانده بود و رؤساي قبايل يكي پس از 
ديگري براي ترك بت پرستي و قبول اسالم به نزد رسول خدا در مدينه حضور مي يافتند.(خليفه بن 
خياط،1414 ، 57. آيتى،1359، 609) حضور سران قبائل به قدري فزوني يافت كه سال نهم هجري 
به «عام الوفود» معروف شد. با گرايش اعراب بازمانده در جزيره العرب به اسالم، امر آموزش قرآن و 
اقامه نماز و عمل به احكام اسالم در راس برنامه هاي رسول خدا (ص) قرارگرفت، و به تناسب،آن 
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دسته از اصحاب خود را كه درخواندن و نوشتن و تعليم احكام دين آمادگي و عالقه ى  بيشترى 
داشتند براي امر مهم تعليم وتربيت نومسلمانان به نقاط مختلف در بين قبائل اعزام مي كرد.(ابن 
هشام،1405،ج2، 1059-1057) معاذبن جبل ازمعلمان بزرگ عصر پيامبر بود كه در زمينه مسائل 
آموزشي و علمي  استعداد و آمادگي بيشترى داشت. رسول خدا پس از سال نهم ابن معاذ را با چهار 
تن ديگر از اصحاب براي آموزش و پرورش نومسلمانان يمني به آن ديار فرستاد. عمروبن حزم 
نيز ازاعزام شدگان به نجران براي تعليم وتربيت اسالمى افراد قبيله ى بزرگ بني الحارث بود.(ابن 

سعد،1405،ج2, 347)
 در سال دهم از هجرت، رسول خدا آخرين حج را كه به «حجه الوداع» شهرت يافت به جاي آورد؛ 
در بازگشت در آن مكان مقدس، و در جمع مسلمانان، آخرين و واپسين پيام خود را كه گويي در 
حكم وصيت آن حضرت به پيروانش بود به صورت پند وموعظه ايراد كرد. اين پيام نه تنهادر سنت 
و سيره ى تعليمي  پيامبر اكرم (ص) اهميت بسيار دارد، بلكه در بعد آموزشي، در حكم كارسازترين 
و راه گشاترين درسي است كه اين نخستين و بزرگ ترين استاد بشريت براي پيروان خويش و همه ى 
انسان هايي كه از پس او به عرصه وجود گام مي نهند به يادگار نهاده است؛ تا با توجه به آن، راه راست، 
و نيل به سعادت را بازشناسند. پيامبر (ص) در خالل اين مواعظ در مراعات حال زنان و نگاهداشت 
حقوق آنان كه هنوزبازمانده ى عادات جاهلي در بين مردان عرب نسبت به آنان بود نگرانى خود را 
اعالم كرد واقامه ى عدل و پرهيز از بازگشت به كفر و شرك را به حضار در آن مجلس،گوشزد نمود 
واز حاضران خواست كه اين توصيه هاي او را به غائبان ابالغ كنند ؛آنگاه گفت: پس از خود دو وديعه 
را در بين شما به امانت مي نهم كه راهبر ومقتداي شما در زندگي باشد. «كتاب اهللا و عترتي» (كتاب 
خدا واهل بيت خودم) و مي دانيم كه اين دو اصل ماندگار يعني كتاب، از نخستين اصول اّدله شرعيه 
و خاندان او،كه شجره امامت در پي رسالت براي راهبري و ارشاد مؤمنان در آن خاندان به وديعت 

نهاده شد؛ از منابع معرفت و اركان آموزش و پرورش اسالمي  مي باشد.(يعقوبى، 1413،ج2، 109)
پس از بازگشت رسول خدا (ص) به مدينه در حالي كه سراسر جزيره العرب از وجود بتان و 
آلودگي هاي شركي پاك شده بود، زمزمه و خبر ظهور پيامبران دروغين از جمله مسيلمه در يمامه كه 
پيامبر (ص)، كّذابش ناميد و اسود عنسي در يمن به گوش مي رسيد.(ابن هشام،1423 ،ج2، 1059-
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1057) رسول خدا (ص) در صفر سال يازدهم از هجرت در پي چند روز بيماري دعوت حق را
لبيك گفت و مبارزه با اين مدعيان دروغين نبوت و نيز از دين برگشتگان (اهل رّده) و اشاعه اسالم
در بيرون از جزيره العرب، از اهم وظائف اصحاب با اخالص و عالم به احكام دين شد كه آموزش و

پرورش اسالمي  پس از رحلت رسول خدا با وجود آنان دنبال گرديد. 
 منابع دانش و آموزش در قرآن و سنت پيامبر 

     ظهور اسالم در جزيره العرب غرق در جاهليت و در ميان اعراب امي  و محروم از مظاهر زندگي
اجتماعي و مواهب الزم و شايسته ى حيات بشري آن هم با بعثت پيامبرى امي  و برخاسته و باليده
در بين اميّان اما متّكي به مبدأوحي و برخوردار از مايه هاي خرد كه عقل را اساس دين خود قرار داد،

اهميت اين آئين و رسالت خطير اين فرستاده ى خدا را بيش از پيش جلوه گر مي سازد. 
چنان كه پيش از اين گفته شد كتاب خدا و سنت و عترت پيامبر پس از او از مايه هاي معرفت و
محتواي برنامه هاي آموزش و پرورش براي مسلمانان بود و در همين زمينه يادآور شديم كه در
اولين آياتي كه در آغاز لحظات بعثت بر پيامبر (ص) نازل شد، سخن از خواندن (اقرأ) بود و رّب
يعني مربي و پروردگار و آفرينش آدمي  و آموزش با قلم و تعليم انسان به آنچه كه نمي داند (علق،
5-1). در اين آيات محتواي فكري و علمي  قرآن و رسالت آموزشي پيامبر (ص) كامال مشخص
شده است، و نيز در اين آيه كه هدف خدا از بعثت اين رسول و رسالت او در تزكيه و تعليم اميّاني كه

روزگاراني دراز در گمراهي آشكار مي زيستند: 
«هو الذي بعث في االميين رسوالً منهم يتلوا عليهم اياته و يزّكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه و ان

كانوا من قبل لفي ضالل مبين» (جمعه، 2) 
قرآن اين كالم الهي چه بسيار كه آدميان را به دانش اندوزي (تعّلم) و خردورزي (تعقل) و
انديشيدن (تفكر) و چاره انديشي براي نيل به كمال (تدبّر) فراخوانده و با تكرار اين عبارت
كه:«اكثرهم اليعقلون، أفال تعقلون، و لكن اليشعرون، لعّلكم تهتدون، و انتم التعلمون،لعّلكم
يتّذكرون، فاذكرواهللا كما عّلمكم مالم تكونوا تعلمون، لعّلكم تعقلون، افال تذكرون، أفال تتّقون، أفال
يتدبّرون، فهم اليفقهون و …» لزوم فراگيري و كسب دانش از طريق تعليم و تعّلم را براي افراد بشر
ضروري دانسته است و در موارد بسيار خطاب به پيامبر مؤمنان به اين دين حنيف را براي افزودن بر
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ميزان دانستني هاو نگريستن به شيوه زندگي ها  مامور ساخته است: «قل سيروا في االرض فانظرو 
كيف كان عاقبه الذين من قبل» (روم، 42). «افلم يسيروا في االرض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من 

قبلهم…» (غافر، 82)
قرآن، رفتن به ديگر سرزمين هاو درك محضر دانشمندان و سفر هاو كوچيدن هاي علمي  را براي 
كسب دانش و نيل به كمال را به هر فرد از هر فرقه و طائفه گوشزد مي كند تا پس از بازگشت دانش 

مكتسب خود را به اطالع قوم خويش برسانند: 
«…فلوال نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين و لينذروا  قومهم اذا رجعوا اليهم…» 

(توبه، 122) 
اسالم با تكيه بر قرآن بر دانش ارج مي نهد و دانشمندان را در جايگاهي برتر از بي بهرگان از دانش 
مي داند و براي عالمان درجات رفيع قائل مي شود: «هل يستوي الذين يعلمون و الذين اليعلمون» 

(زمر، 39). «يرفع اهللا الذين امنوا و الذين اوتوالعلم درجات» (مجادله، 13)
در آئين مقدس اسالم و از ديدگاه قرآن مومنان به اين آئين بايد در دانش اندوزي و جست وجوي 
سعادت به هر دو بعد دنيا و آخرت چشم دوزند. اين درست است كه غايت دانستن بايد براي جهان 
آخرت باشد، اما اين بدان معني نيست كه مومن بهره و نصيب خويش را از دنيا فراموش كند، چون در 
تعاليم اسالمي  تالش و كوشش توأم با صداقت و ديانت براي ساختن جامعه اي آباد و برخوردار از 
عدل و داد و مدينه فاضله اي كه در آن زيستن براي كسب اندوخته ى اخروي مناسب باشد منظور و 

مورد عنايت است: 
«و ابتِغ فيما   اتيك اهللا الدار االخره و التنَس نصيبك من الدنيا و …» (قصص، 77)

 تفسير اين آيه درست در اين حديث شريف و ضرب ا لمثل نبوي نمودار است كه «ِعش في دنياك 
كانّك تعيش ابدا و لآلخرتِك كانّك تموت غدا»

در آموزش و پرورش اسالمي  كارسازترين و مناسب ترين شيوه آموزش و پرورش مهرباني و 
نرمخويي و دوري از خشونت و گذشت توصيه شده و خداوند خطاب به پيامبرش طلب آمرزش 
را براي بندگان مؤمن كه درواقع شاگردان مكتب نبوي بوده اند يادآور مي شود و از او مي خواهد كه 
در امور با اصحاب وفادار خود مشورت كند: «فيما رحمه من اهللا لنت لهم ولو كنت فّظا غليظ القلب 
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النفّضوا من حولك فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم في االمر» (آل عمران، 159).
دعوت توأم با حكمت و پند  و اندرز نيكو و گفت و شنيد به شيو ه اي كه در تعليم و تعّلم مفيدتر
و موثرتر واقع مي شود از جمله آيات الهي است كه خداوند فرستاده ى بزرگوار خويش را به راه و
رسم آموزش و پرورش كارساز راهنمايي مي كند: «ادع الي سبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه و

جادلهم بالّتي هي احسن…» (نحل، 125)
گوش فرادادن شاگردان به سخنان استاد و پيروي از گفته هاي او و گزينش قول احسن از ديگر
رهنمود هاي الهي است كه در پيام مژده بخش او توسط برگزيده ترين بندگان خدا براي رحمت

عالميان« فبّشر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه» (زمر، 17، 18) 
 در دومين اصل از اصول دين، سنت نبوي به عنوان دومين منبع معرفت پس از كتاب خدا (قرآن)
در حكم مباني اعتقادي مؤمنان به اسالم مورد توجه قرار گرفته است، در اين سنت حسنه قول و فعل
و تقرير پيامبر اسالم به عنوان حديث پس از پيروي از احكام قرآن اسوه و راهنمايي مسلمانان در
زندگي مادي و معنوي مي باشد. در سيره ى نبوي؛ يعني پندار و گفتار و رفتار رسول خدا نخستين
استاد مكتب اسالم، نيز هدف از آموزش و پرورش، ارشاد و راهنمايي و تعليم مسلمانان براي نيل به
كماالت اخالقي ترسيم شده است و پيامبر فلسفه ى بعثت خود را به مرحله كمال اخالقي مي داند:
«اني بعثت التمّم مكارم االخالق» اين كالم نبوي كه در منابع مربوط به اخالق تعليم و تربيت و در بين
صاحب نظران در مسائل آموزشي به عنوان ضرب المثلى مورد تأكيد و عنايت قرار گرفته، توجه به
مبانى اخالقى را در برنامه  هاو محتواى آموزش و پرورش اسالمي  قرار داده است چنان كه مقصود و
منظور از علم يعني آگاهي و تعالي معنوي، علم للّله يعني علمي  كه در يادگيري و ياددادن آن خدا و

صراط مستقيمي  كه او توسط پيامبران براي بندگانش ترسيم كرده است. 
در سيره ى نبوي، كسب دانش محدود به زمان و مكان يا بندگان خاص نيست؛ وتأكيد و توصيه
به دانش اندوزي است  از گهواره تا گور «اطلبو العلم من المهد الي اللحد» و در هر كجا كه اين دانش
يافت شود ولو در دوردست ترين سرزمين هاو در بين پيروان هر آئين و يا هر دانشي كه مردمان را
سودمند افتد. «اطلبوا   العلم ولو بالصين» و در حكم فريضه و واجبي براي هر مسلمان اعم از مرد يا زن

«طلب العلم فريضه علي كل مسلم و مسلمه».
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پيامبر اسالم براي دانش و دانشمندان آن چنان حرمتى عظيم قائل بود كه در شرايط سخت و 
مراحل آغازين دعوت و جنگ و جهاد با مشركان كه شهادت يكي از اصحاب برايش بسيار 
مصيبت بار بود و با وجود شأن و مرتبه وااليي كه براي شهيدان قائل مى شد. محصول معنوي و 
سياهه ى  قلم دانشمندان را برتر از خون شهيدان دانسته و مي فرمود: «مداد العلما افضل من دماء 
الشهداء» و دانشمندان را ميراث داران ما ترك معنوي پيامبران، و شغل شريف معلمي  را از آن پيامبران 

برمي شمرد:« العلماورثه االنبياء».
 مي دانيم كه عبادت يعني پرستش و نيايش معبود و راز و نياز به درگاه الهي به عنوان تلطيف روح و 
آرامش جان در آئين اسالمي  بسيار مطلوب و پسنديده است، و رسول خدا پيش از بعثت به پيامبري 
و پس از آن تا واپسين مراحل حيات آني از نيايش و عبادت بازنمي ايستاد، با اين همه براي از بين 
بردن شائبه  هاو برداشت  هاي نابجا از ذهن و ضمير افرادي كه با گرايش به زهد و پرهيز و زندگي 
پارسايانه و پرداختن به عبادت دنيا نياز هاي مادي دنيا را يكسو نهند و در گوشه ى انزوا سر در گريبان 
تعبد و تهجد فروببرند، تالش كرد بندگان با اخالص خويش را به برخورداري از نعمات الهي در 
همين دنيا كه بايد براي تمايز و تشخيص هر حسن و قبحي رفتار آدميان در آن مورد سنجش و 
آزمايش قرار گيرد، فرمان داد زيرا دانش بشري خود عامل تحرك موثري در تكاپوي جامعه ى فعال 
و پوياي اسالمي  مي باشد، پس براي عالم مرتبه اي بسيار باالتر از عابد مقرر داشته و فرموده است 
كه: «فضل العالم علي العابد كفضل القمر المنير علي سائرالكواكب ليله البدر» براي اينكه به ياران 
و اصحاب خويش اين واقعيت را بفهماند كه مسجد يعني معروف ترين نهاد عبادي و آموزشي در 
اسالم تنهامخصوص و محدود به عبادت نيست. وآنگاه كه در مسجد دو حلقه از اجتماع مردم را ديد 
كه در يك حلقه به اوراد عبادت نشسته و در حلقه ى ديگر در موضوع علم سخن مي گويند با آنكه 
حسن عمل هر دو گروه را ستود در حلقه عالمان نشست و فرمود: «كالهما علي خير ولكن بالعلم 
اَرِسلُت» و با اين سيره حسنه اين واقعيت را از خويش براي بشريت به يادگار نهاد كه عبادِت اقرب به 

صواب و ثواب، عبادتي است كه از روي آگاهي و برخورداري از دانش صورت گيرد. 1 
پيامبر اسالم خود از نخستين استادان در تعليم قرآن و احكام دين بود. عبداهللا بن مسعود روايت 
كرده است: «كه ما قرآن را ده آيه ده آيه از پيامبر مي آموختيم». از عبداهللا بن عمر نيز روايت كرده اند 

 1- براى نمونه نك: كتب اربعه و صحاح سته در منابع حديثى ،ابواب مربوط به علم،عالم،فضيلتعلم و علماو...
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كه گفته بود: «رسول خدا با چنان صبرو حوصله اي ما را در خواندن قرآن آموزش مي داد كه معلمي 
كودكان مكتبي را».(هيثمى،1408 ،ج1، 293.هندى،1409 ،ج2، 698)

رسول خدا بر تعليم بردگان و كنيزان نيز تأكيد داشت و مي  گفت:« اگر كسي كنيز خود را خوب
ادب آموزد و آموزش نيكو دهد پس آنگاه او را آزاد كند و به خانه شوهر فرستد خداوند به او پاداش

خير مي دهد».(بخارى،1981 ، ج1، 41) 
در عصر نبوي آموزش علوم به همان صورت ابتدايي با توجه به نيازمندي هاي جامعه و حكومت
نوبنياد اسالمي  در رشته  هاي غير از علوم ديني نيز رايج بود. هنگام محاصره ى طائف، چندتن از كّفار
به ساختن و تعليم ساخت عّراده و دبّابه و منجنيق اشتغال داشتند، خداوند آنان را توفيق هدايت داد و

نور ايمان را در دل آنان نهاد و به اسالم ايمان آوردند. 
يكي از اين مومنان، عروه بن مسعود بود كه در اردوي اسالم نيز به همان كار اشتغال يافت و در
بازگشت در ميان قوم خود از سوي رسول خدا مأمور آموزش احكام دين شد، اما شرف شهادت
يافت و پيامبر برايش آمرزش طلبيد. در اين جنگ سپاه اسالم از منجنيق و ابزارجنگى ساخت آنان

استفاده مي  كرد. (ابن جوزى،1412 ،ج3، 342-343)
با توجه به سيره و سنت نبوي امر تعليم و تربيت از آغاز ظهور اسالم براي زن و مرد واجب و
يكسان بود. در گزارش هاي سياسي- اجتماعي اندك نو مسلمانان صدر اسالم از جمله در مهاجرت
به حبشه و نيز حضور قبايل اوس و خزرج در مكه و پيمان عقبه ى اول و دوم چنانكه پيش از اين
اشاره شد، زنان نيز دوشادوش مردان حضور فّعال داشته اند. يكي از عوامل مؤثر در موفقيت دعوت
رسول خدا تكيه گاهي بود كه در بين جامعه ى زنان داشت، زناني كه در عصر جاهلي در محروميت و
محدوديت مطلق مي  زيستند و اينك اسالم ضمن حفظ مباني اخالقي حضور زن را به عنوان يكي از
اركان اصلي تعليم و تربيت در خانه به عنوان مادر در جامعه نيز بالمانع مي دانست، و زنان با بهره گيري
از اين پديده به اسالم و پيامبر اسالم با ديد ه اي حاكي از عاملي ر هايي بخش مي  نگريستد. استقبال
زنان براي فراگيري تعاليم انساني و اسالمي  از محضر رسول خدا چندان زياد بود كه شكوه گونه آن
حضرت را گفتند غلبه ى مردان ما را از درك محضر شما محروم مي  سازد و رسول خدا با پذيرش اين
اعتراض روزي را براي تعليم و پرسش و پاسخ به مردان و روزي را به زنان اختصاص داد و حضور
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زنان در مسجدالنبي براي مسائل عبادي و آموزشي امري طبيعي مي نمود. ابن اثير روايت كرده است 
كه رسول خدا از شفاء دختر عبداهللا عدوي خواست كه به حفصه همسرش نوشتن و چيز هاي ديگر 
بياموزد و او چنين كرد. در صدر اسالم و عصر نبوي چندتن از زنان و دختران پيامبر و اصحاب او 

خواندن و نوشتن مي  دانستند.(ابن اثير، بي تا،ج5، 486-487)
 اولين نهاد رسمي  آموزش عبادي در اسالم مسجد بود كه از آن سخن گفتيم، تا رسول خدا در 
قيد حيات بود به خصوص از گاه هجرت به مدينه تا رحلت، مسجدالنبي فّعال ترين و موفق ترين 
دانشگاه عمومي  تاريخ بشريت بوده است زيرا دانش آموختگان و تربيت شدگان در اين مسجد بودند 
كه درعصر نبوي تا پاي جان از اين نهضت دفاع كردند و پس از رحلت رسول خدا همين شاگردان با 
اخالص، اسالم را از خطر مدعيان دروغين نبوت و از دين برگشتگان و رقابت  هاي سياسي غاصبان 

قدرت در نيل به عادات جاهلي نجات دادند. 
پيامبر در سال هاي نخستين بناي مسجدالنبي بر روي پاره چوبي از درخت خرما مي  نشست و 
براي مردم سخن مي گفت. آنگاه كه حضور مسلمانان در مسجد انبوه شد آن حضرت را گفتند:« كه 
جمعيت انبوه شده و ورود  دسته  هاي وفود از آفاق به سوي شما فزوني يافته است. فرمان ده چيزي 
بسازند كه چون بر آن نشيني نمايان شوي.» پيامبر يكي از نو مسلمانان مدني به نام ابراهيم نّجار را 
فراخواند و او را به ساختن منبري براي مسجد خود مأمور كرد. از آن پس بر باالي منبر مردم را موعظه 

مي كرد.(همان،ج1، 43)
حلقه نشيني اصحاب نزد پيامبر سنت حسنه اي است كه از آن روزگار به يادگار مانده و اين سنت 
هم اكنون نيز به عنوان حلقه ى درس در حوزه هاي اسالمي  به تأسي از سيره رسول خدا جاري است. 
در اين حلقه  هاي درس خود را از يكديگر نمي  شناختند و حلقه، حلقه ى انس و الفت و آموزش 

درس اخالق بود. 
 عالوه بر خود پيامبر، تني چند از اصحاب پيامبر پيشه ى معلمي  يافتند، ابُي بن كعب، معاذبن جبل، 
عباده بن صامت و … در مسجدالنبي مردم را به قرآن و احكام دين و سنت نبوي تعليم مي  دادند.(ابن 
سعد،1405،ج2، 352-350. هندى، 1409 ، ج2، 690) عبداهللا بن سعيد بن عاص كه در جاهليت 
حكم نام داشت و نامه هارا با خطي نيكو مي نوشت، پيامبر نام عبداهللا بر وي نهاد و از او خواست 
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كه مردم را در مدينه با اين خط خوش آموزش دهد و مسلم است كه جايگاه استفاده عموم از اين
هنر، مسجدالنبي بوده است. نام عبداهللا را از شهيدان صدر اسالم در جنگ بدر يا بئر معونه يا يمامه

نوشته اند(ابن اثير، همان، ج3، 175) 
با اينكه مسجدالنبي از همان آغاز بنا و در حيات رسول خدا روحانيت و قداست خاص داشت و
حضور پيامبر در اين مسجد خود بر عظمت اين جايگاه مي افزود. با اين همه نياز نو مسلمانان براي
اداي فريضه نماز و امور عبادي و آموزشي، بناي مساجد ديگر در مدينه را موجب گرديد، البته اين
سنت نخست در جزيره العرب و سپس در هر كجا كه آئين اسالم انتشار يافت جايگاه تعليم و تعّلم

مساجدي بود كه در آن ديار برپا مي گرديد. 
نوشته اند كه در مدينه افزون بر مسجدالنبي نُُه مسجد ديگر ساختند كه در همه اين مساجد نماز با
اذان بالل اقامه مي شد و اين خود دليلي است از محدود بودن وسعت مدينه از يكسو و نياز مبرم مردم

به مساجد از ديگر سو.
مسجد رائج، مسجد بني عبداالشهل، مسجد بني عمروبن مبذول،  مسجد ُجهينه و مسجد اسلم
يا بني سلمه از جمله اين مساجد بوده است.(غنيمه،1372، 62) اين مسجد بني سلمه گويا همان
مسجد بني سالم بن عوف مي باشد كه رسول خدا هفده ماه پس از ورود به مدينه در روز دوشنبه نيمه
ماه رجب نخستين نماز جمعه را در آنجا گزارده بود، پيش از اين نماز، قبله مسلمانان بيت المقدس
بود، رسول خدا دو ركعت نماز را در اين مسجد به سوي بيت المقدس گزارده بود كه به وي وحي
شد به سوي كعبه يعني خانه خدا در مكه و مسجداالحرام نماز گزارد و او دو ركعت باقيمانده را به
سوي كعبه نماز گزارد،(خليفه بن خياط،1414 /36-35. آيتى،1359 ،218) از اين رو اين مسجد به

ذوالقبلتين معروف شد. 
 بازار هاي موسمي  و مرسوم در دوره جاهلي چون بازار ُعكاظ و ذوالمجاز در عصر نبوي نيز داير
بود، اين بازار هاكه بيشتر صبغه ادبي با محتواي اشعار جاهلي داشت در روزگار پيامبر با پيروي از
احكام قرآن و سنت نبوي تغيير محتوايي يافت و آداب اسالمي  جايگزين عادات شركي روزگار
جاهلي شد. مكتب خانه يا ُكتّاب در زبان عربي نيز از پيش از اسالم و عصر جاهلي به صورت محدود
در بين اعراب سابقه داشت. اين مكتب خانه هاكه بيشتر محل تعليم باسوادان يهود بود و تعداد
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معدودي از كودكان در آن خواندن و نوشتن مي آموختند ، در دوره اسالمي  به كار   خود ادامه مي داد.
 در سال نهم پس از هجرت و نيز پس از فتح مكه كه قدرت اسالم و مسلمانان باال گرفت و با 
حضور انبوه نمايندگان قبايل عرب در مدينه براي مالقات با رسول خدا و قبول اسالم، اين سال 
«عام الوفود» نام گرفت، عالوه بر مسجدالنبي كه محل تعليم و تعّلم آئين توحيدي اسالمي  بود، رسول 
خدا گاه اين ميهمانان تازه وارد و داوطلب ورود به اسالم را در خانه هاي انصار منزل مي داد و ميزبانان 
انصاري عالوه بر خواندن قرآن اعمال و احكام دين را عمال به اين نومسلمانان مي آموختند.(احمد 
بن حنبل،1994، ج 3، 432؛ ج4، 206؛ابن سعد ،1405 ، ج1، 313-311)  از اعزام معلمان صدر 
اسالم توسط رسول خدا در بين قبايل و به بيرون از مدينه النبي پيش از اين سخن رفت. اصوالً بناي 
مساجد در بين نو مسلمانان در هر كجا كه مي زيستند و استفاده ى علمي  و آموزشي از محضر معلمان 

اعزامي  از سوي پيامبر خدا  امري رايج و مرسوم شده بود. 
 با توجه به نمونه هايي از ديدگاه هاي معرفتي قرآن و سيرت علمي  و تعليمي  و تربيتي رسول خدا 
درمي يابيم كه هدف از دانش و فلسفه ى آموزش و پرورش به ترتيبي كه در عصر نبي اكرم اعمال 
مي شد عبارت بود از دانش اندوزي براي خردمندشدن و رسيدن به كمال معنوي و برخورداري از 
خلق و خوي پسنديده، گزينش راستي و صداقت و نوع دوستي و پرهيز از دروغ و نادرستي، خدمت 
به همنوعان و احساس مسئوليت نسبت به جامعه اي كه سعادت بشر در زندگي مادي و معنوي 
دنيوي را براي نيل به آخرت جاويدان هموار سازد و چنين بود كه رسول خدا با اساس قراردادن 
عقل در ديانت اسالم پرده هاي پندار هاي باطل و تعصبات و خرافه هاي خودبيني و قومي  و نژادي و 
مسلكي را بردرد و آنچه را ه در راستاي تأين جامعه  اي سعادتمند و ساختن مدينه اي فاضله مفيد 
و كارگر مي افتاد، از آِن هر مرام و آئيني برگزيد و حتي در سخت ترين مراحل مبارزه ى اسالمي  با كفر 
آنگاه كه براي مثال دانش و تخصص در پزشكي معانداني چون حارث بن كلده و پسرش نضربن 
حارث را در درمان بيماران سودمند و چاره ساز مي پنداشت شيوه هاي درماني و مراجعه بيماران 
براي بهبودي نزد آنان را توصيه و تائيد مي كرد و با بهادادن به دانش و تخصص اين پزشكان عرب 
دانش آموخته در مركز طبي و درماني جندي شاپور به رغم ناسازگاري هاكه با اسالم داشتند ( عيسى 

بك،1371 ، 23) بر هرگونه اخذ و اقتباس علوم و فنون از بيگانگان مهر تائيد مي نهاد.
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رسول خدا با اين سيره ى علمي  و تعليمي  و تربيتي در حالي چشم از جهان فروبست كه 
بهترين شاگردان را در مكتب خود با همين شيوه پرورش داد و اين سنت نيكو و مناسب را براي 

دست اندركاران دانش و آموزش از پس خويش به عنوان برنامه  اي چاره  ساز به يادگار نهاد. 
 دست اندركاران دانش و آموزش در عصر نبوي 

از روزگار حيات رسول خدا، از بعثت تا هجرت  و از هجرت تا رحلت، غالب سيره نويسان و 
مورخان به عنوان عصر سعادت ياد مي كنند. از آن رو كه سعادت درك محضر پيامبر و بهره هاكه 
از بركات ديدار او نصيب صحابه گشت، ديگران را دست نداد. بنابراين نفس صحابي رسول خدا 
بودن افتخاري بس بزرگ بود كه پايگاه ياران و ديداركنندگان اين برگزيده ى خدا را در هر جا و در 
هر شرايط اجتماعي كه بودند در بين همگان باال مي برد، بديهي است كه سبقت در اسالم، ميزان 
وفاداري به پيامبر و بهره گيري از دانش و حكمت و سيره رسول خدا(ص) بر ميزان مزاياي معنوي 
اصحاب مي افزود. در آن عصر سعادت، از چندتن اصحاب با عناوين عالم، فقيه صاحب فتوا، وارد به 
احكام قضا، كاتب وحي، جامع قرآن، عالم به قرائت و تاويل و تفسير قرآن، عالم به اخبار، ايام العرب، 
انساب، اشعار و علوم و فنون ديگر… نام برده اند كه به ذكر ابعاد علمي  و آموزشي پنج تن از سرآمدان 
عالمان اصحاب از جمله: امام علي بن ابي طالب، عبداهللا بن مسعود، سلمان فارسي، معاذبن جبل، 

زيد بن ثابت و عبداهللا بن عباس بسنده مى كنيم.
از دانش ديانت، زهد و پرهيز و حكمت اميرالمومنين ابوالحسن علي بن ابي طالب(ش 40 هـ)، 
پسرعم و داماد و برگزيده ى پيامبر  اين آيت انسانيت كه افصح الناس پس از نبي و سخنش دون كالم 
خالق و فوق كالم مخلوق بود و نيز از سهم برتر و سيره و سبقت اين امام همام دنيايي از گفتني هارا 
گفته و نوشتني هارا نوشته اند و اين همه را در قبال آن دريا  قطر ه ي ناچيز است. اما در اينجا تنهابه آن 
بخش از حيات علمي  امام مي پردازيم كه به عصر رسول خدا مربوط مي شود وگرنه عمده مواعظ، 
آموزش هاو پرسش و پاسخ هاي علمي  آن حضرت به روزگار پس از پيامبر مربوط مي شود كه نه 
تنهادر نهج البالغه و شروح آن،كه در بسيارى از منابع اعم از شيعي يا سني درباره پايگاه علمي  و 
اخالقي، دانش و آموزش از ديدگاه علمي ، مراتب دانشمندان، برخورد متقابل استاد و دانشجو ، 
شيوه دانش اندوزي و … سخن هاى بسيار وجود دارد و به حق بايد به اميرالمومنين به عنوان سرآمد 
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صاحب نظران دانشمند كه در تمام  زمينه هاى مسائل علمي  و آموزشي و پرورشي عنايت داشت. 
علي (ع) در روزگار كودكي در دامان رسول خدا (ص) تربيت يافت و آموزش ديد از چگونگي 
اين تعليم و تربيت و اين رابطه استاد و شاگرد چنين گفته است: «و قد علمتم موضعي من رسول اهللا 
صلي اهللا عليه و آله بالقرابه القريبه و المنزله الخصيصه وضعني في حجره و اناولد، يّضمني الي صدره، 
ني َجَسده و يشمني عرفه، و كان يمضغ التَّيء ثم يلقُمنيه، ما وجد لي كذبه  و يكنُُفني في فراشه و لَيُمسُّ
في قو ل والخطله في فعل… و لقد كنت اتبّعه اتباع الَفصيل اثر اّمه، يرفع لي في كل يوم من اخالقه 
علماً و يامرني باالقتداء به و لقد كان يجاور في كل سنه بِحراَء فأراه و اليراه غيري. و لم يجمع بيٌت 
ساله وأشم ريج  واحٌد يومئٍذ في االسالم غيررسول اهللا و خديجه و انا ثالثهما، أري نورالحوي و الرِّ

النبوه و …» (نهج البالغه،1370ش،222)
«شما از پايگاه و خويشاوندي نزديك و جايگاه مخصوص من نزد رسول خدا (ص) آگاهيد. 
كودك بودم كه مرا بر سينه اش مي نهاد و در بالينش در برمي گرفت و تنش را بر تنم مي سود و بوي 
خوش خود را به من مي بويانيد از غذاي جويده و آماده ى خويش برايم لقمه مي گرفت از من نه 
نادرستي در گفتار يافت نه كاستي در كردار… در پي او بودم بسان شتربچه اي در پي مادرش. هر روز 
نشانه هايي از رفتار بلندش را به من مي نمود و مرا به پيروي از آن فرمان مي داد. هر سال در غار حرا به 

نيايش مي نشست و تنهامن او را مي ديدم. »
علي (ع) از گاه نوباوگي كه به رسالت پيامبر و آئين اسالم ايمان آورد، آداب آموزش و ابواب 
دانش و روشني پرورش را نيك آموخت. و با تاكيد به سوگند در اين باره گفت: «و تاهللا علمت 
تبليغ الرساالت و اتمام الحدات و تمام الكلمات. و عندنا اهل البيت ابواب الحكم و ضياءاالمر. اال 
و ان شرائع الدين واحده و سبله قاصده من أخذبهالحق و غنم و من وقف عن هاَضّل و ندم…» 

(همان،118. مسعودى،1385 ،ج2، 421-425  و 276)
« … به خدا سوگند كه رسانيدن پيام هاو انجام عهد هارا فراگرفتم و حتي گفته هارا ادا كردم در هاي 
دانش و روشنايي آموزش بر روي ما خاندان رسالت (اهل بيت) گشوده بود. آگاه باشيد كه راه هاي 
درك دين يكي است آن هم راهي است كوتاه، هر كه اين راه بسپرد به منزل مقصود رسد و بهره برد و 

آنكه از اين راه باز ايستد گمراه و پشيمان گردد. 
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علي (ع) گفته است: پيامبر مرا به قضاء به يمن فرستاد، گفتم جوانم و آداب قضا نيك ندانم دست 
بر سينه ام نهاد و گفت: بار خدايا دلش را به راه دار و زبانش را استوار ساز. پس سوگند به آنكه دانه را 

شكافت هيچ گاه در داوري بين دو تن دچار شك نشدم. 
از علي (ع) پرسيدند در بين اصحاب رسول (ص) خدا از بيشترين مراتب دانش برخورداري علت 
چيست؟ در پاسخ گفت: رسم همواره بر اين بود كه هرگاه من مي پرسيدم پيامبر پاسخ مي  داد و چون 
من خاموش مي ماندم او مرا آموزش مي داد و اين حديث نبوي نزد همگان معتبر است كه گفت:« انا 
مدينه العلم و علي بابهافمن اراد العلم فليات بابها» رسول خدا (ص) اين نخستين جامعان مكتب 
وحي را به امر قضا چنين آموزش داده است: «چون دو خصم به دعوي نزد تو آيند، به داوري مشتاب 
تا از دومين همان شنوي كه از نخستين كه اين شايسته ترين شيوه آشكار شدن دعاوي است در امر 

داوري و علي (ع) مي  گفت: با اين شيوه هرگز در قضا دچار شك نشدم.»
اعتراف علي در شناخت آيات الهي: آيه اي نازل نشد مگر اينكه شان نزول، مكان نزول، … را 
دانستم. امام علي اعلم اصحاب رسول خدا (ص) در احكام دين و امر قضا بود. پس از رسول خدا، 

عمر هرگاه در حل معضلي فرو مي ماند؛ به علي پناه مي  برد. 
علي (ع) پس از فراغت از كفن و دفن رسول خدا به هيچ كار حتي حضور در سقيفه براي دفاع از 
حق خويش در امر خالفت نپرداخت و گفت: تا كار جمع و ترتيب و تنظيم قرآن را به انجام نرسانم 
ردا بر دوش نگيرم. آنگاه قرآن را بر شتر نهاد و نزد اصحاب آورد و گفت اين قرآن است كه من گرد 
آورده ام. يعقوبي كه اين روايت از اوست هفت جزء قرآن علي (ع) و اسامي  سوره هاي هر يك از اجزا 

را نام برده است. 
به گفته ى قاطبه راويان و نويسندگان، درياي دانش علي چنان بيكران بود كه هيچ يك از عالمان 

اصحاب چون علي نگفت:« سلوني قبل ان   تفقدوني» يا «خذوا عني هوالءالكلمات» 
عبداهللا بن عباس با آن همه مراتب دانش مي گفت: پس از رسول خدا از هيچ كالمي  چون كالم علي 
بهره نگرفتم. ابن عباس مي گفت نه دهم از علم را به علي دادند.(يعقوبى،1413، ج2، 138-135.ابن 
سعد،1405، ج2، 240-237؛ابن اثير، بي تا، ج4، 430-421؛ ابو نعيم اصفهانى،1407 ج1، 65-61؛ 

ابن جوزى،1406 ،ج1، 422-395؛   ابن جوزى،  1418 ، 25-24؛سيوطى،1409 ،210)
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پاكيزه پوشي على(ع) واستفاده از بوي خوش و عطرآگين كردن لباس و مراعات نظافت و 
بهداشت توسط او مورد توجه رسول خدا قرار گرفته بود، چنانكه در سفر هامسواك و نعلين و جامه 
ى خواب و … پيامبر را به او مي سپردند. پس از رسول خدا نيز از شمار عالمان و جامعان قرآن و امر 
قضا و فتوا و آگاه بر احكام دين و مسائل فقهي بود. علي (ع) نخستين صحابي بود كه رسول خدا 
(ص) او را غالم معّلم خطاب كرد. از سخنان اوست كه: «نشانه ى علم كثرت روايت نيست و همانا 
كه نشانه اش خشيت از خداست».(ابن سعد، 1405،ج2، 246-242؛ابو نعيم،1407 ،ج1، 264-

256؛ابن جوزى، 1406  ،ج1، 422-395؛ابن اثير، بي تا، ج 3، 256-260)
عبداهللا بن مسعود (م 32 هـ). ابوعبدالرحمن عبداهللا بن مسعودبن غافل بن حبيب ُهذلي از 
اصحاب بزرگوار رسول خدا بود، گويند، پيش از تجمع اندك اصحاب در خانه أرقم اسالم آورده و 
گويا ششمين ايمان آورندگان به اسالم بوده است. ابن مسعود از عالمان و فاضالن عصر پيامبر بوده، 
نخستين مسلماني بود كه در مكه و مسجداالحرام قرآن را آشكار و با صداي بلند مي خواند و شكنجه 
و ضرب و شتم پي در پي كفار قريش او را از اين كار بازنمي داشت. تالوتي دلنشين داشت، مي گفت: 
آنگاه هفتاد و نه سوره از قرآن را از دهان پيامبر شنيدم و فراگرفتم كه زيد بن ثابت هنوز كودك و به 

بازي سرگرم بود. هنگام رحلت رسول خدا (ص) جز چند سوره مابقي قرآن را جمع كرده بود.
 سلمان فارسى (م 36 هـ .) اصلش از دهقان زادگان شهرجي اصفهان بود و به روايتي مادرش از 
اهالي رامهرمز بوده است.از كودكي در پي حقيقت يابي بود. مدتي در آتشكده هابه عبادت و كسب 
دانش و خدمت مشغول بود، پس به درگاه پيشوايان اديان و استفاده از محضر آنان پرداخت و از 
اصفهان راهي آسياي صغير و شام و موصل و جزيره العرب شد و كتاب هاي بسيار در آئين و اديان 
پارسيان و روميان و يهود و نصارا خواند؛ در موصل مژده ظهور پيامبري در جزيره العرب را يافت. 
حافظ ابونعيم اصفهاني كه در هر دو كتاب ذكر اخبار اصفهان و حليه االولياء به تفصيل از سلمان 
همشهري خويش سخن گفته، يادآور شده است كه در مدينه مردي از يهود بني قريظه او را خريد و 
براي آب دادن به نخل هااو را به سخره گرفت؛ به وسيله زني اصفهاني كه  از نخستين ايمان آورندگان 
فارس به اسالم بوده و در مكه زندگي مي كرده به حضور پيامبر اسالم در بدو ورود آن حضرت در 
قبا مشرف شده،رسول خدا به ميزان دانش، درايت و ديانت او پي برد، او را از آن يهودي خريد و 

ص)
م (
سال
بر ا
يام
ر پ
ص
ر ع
ش د

وز
و آم

ش 
دان

 



88
ن 
ستا

تاب
ل/
 او
ره
شما

ل/
 او
ال
س

8

127

با سلمان پيمان والء بست. سلمان مردي نيرومند و پاك انديش بود و از دانش هاي فراوان خاّصه
سرگذشت اديان نيك آگاه بود. 

در جنگ احزاب مسلمانان را به كندن خندق براي دفاع مسلمانان از شهر در برابر كّفار راهنمايي
كرد و رسول خدا اين راهنمايي او را به كار بست. مهاجر و انصار هر يك او را به خود نسبت مي دادند
تا اينكه رسول خدا درباره اش گفت:« سلمان منا اهل البيت» و علي (ع) همواره بر اين گفته فضل

انتساب سلمان را يادآور مي شد.
گفته اند كه چون رسول خدا اين آيه را تالوت كرد كه:«و ان تتولوا يستبدل قوما غيركم اليكونوا
امثالكم.» (محمد (ص)، 38). حاضران در مجلس گفتند:« اي پيامبر خدا (ص)،  اينان كه اند كه اگر ما
پشت كنيم ما را با آنان كه گروهي ديگرند بدل كنند؟» پيامبر دست بر ران سلمان زد و گفت: اين مرد
و كسانش و ادامه داد: لوكان الدين معّلقا بالثريا لنا له رجال من الفرس (اگر دين به ثريا آويخته باشد

مرداني از ايرانيان بر آن دست يابند.)
اميرالمومنين علي (ع) او را در حكمت به لقمان مثال مى زد و مي گفت سلمان دريايي است از
دانش كه خشكي نپذيرد، كه علم اول و علم آخر را مي داند و مكتوب ُمنَزل را از او دانسته و خوانده
است. و نيز از عايشه روايت كرده اند كه سلمان در مجالست با رسول خدا كه همه در مباحث علمي 
بود گاه بر ما و ديگر افراد خاندان رسول غالب مي شد. سلمان در جامعه ى نوپاي اسالمي  مدينه
در روزگار رسول خدا مقام علمي  بلندي داشت. شك نيست كه آشنايي زيدبن ثابت به زبان هاي
غيرعربي به استفاده از محضر سلمان نيز مربوط بوده است كه در جاي خود به آن اشاره مي كنيم.
پس از رحلت رسول خدا (ص) سلمان در آگاه كردن ايرانيان به حقايق اسالم نقشي كارساز داشته
از گاه فتح مدائن پايتخت ساسانيان به دست اعراب تا آنگاه كه زنده بود امارت آن سامان را داشت
و با زهد و پرهيزي كم مانند روزگار را به سر برد و عنوان سلمان خير يا سلمان نيك را نيز از
خود به يادگار نهاد.(ابن سعد، 1405،ج2، 346؛ابو نعيم،1407 ،ج1، 208-185؛همان ذكر اخبار
اصفهان،1377،194،165،115؛ ابن اثير،بي تا، ج2، 332-328؛ ابن جوزى، 1406 ، ج1، 523-556)
معاذ بن جبل (م 17 يا 18 هـ) ابو عبدالرحمن معاذبن جبل بن عمرو بن اويس خزرجي انصاري،
از اصحاب بزرگوار و از بزرگان دانشمندان عصر رسول خدا به فقه و فتوا و شناخت حالل از حرام
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در امر قضا و از جامعان شش گانه ى قرآن بود. در حدود 12 سالگي اسالم آورد و در جمع هفتاد نفر از 
انصار در بيعت عقبه ى دوم حضور يافت. رسول خدا پس از فتح مكه به هنگام عزيمت به حنين، معاذ 
را به مكه گماشت تا به نو مسلمانان مكي قرآن و فقه بياموزد. پس از غزوه تبوك نيز پيامبر معاذ را براي 
امر قضا و ارشاد و آموزش مردم يمن به آن ديار فرستاد و نامه  اي به يمنيان نوشت كه بهترين كسانم 
را براي راهنمايي و تعليم شما اعزام كردم. در اين هنگام بود كه پيامبر خدا از معاذ پرسيد چگونه بين 
مردم قضاوت مي كني؟ معاذ گفت: به آنچه در كتاب خداست؛ پيامبر گفت: اگر در كتاب خدا نبود؟ 
پاسخ داد: به آنچه رسول خدا قضاوت مي كند (عمل به سنت نبوي) گفت اگر در سنت من نيافتي؟ 
معاذ گفت: اجتهاد نو تأويل مي كنم. پيامبر (ص) پاسخ او را پسنديد و دست به سينه معاذ نهاد و گفت: 
ستايش خداي را كه با توفيقات خود رسولش را خشنود كرد. اين تصويب رسول خدا از عملكرد 
معاذ در امر قضا يعني عمل به قرآن خدا (كتاب) و سنت نبوي (حديث يعني قول و فعل و تقرير 
رسول خدا) و اجتهاد يعني آنچه را كه عالم و آگاه به احكام دين بر اساس عقل و ضروريات زمان 
بايد با درايت خويش به آن فتوا دهد (=اجتهاد) از اصول ادلّه در احكام دين و راهبر و راهنماي جامعه 
اسالمي  در استنباط احكام دين طي قرون و اعصار شد. معاذ تا رحلت پيامبر همچنان در يمن بود؛در 
فتنه ارتداد و دعوي نبّوت اسود عنسي در يمن به مدينه بازگشت تا با ابو عبيده بن جراح براي تعليم 
مردم شام به آن ديار اعزام شد و در مساجد ُحمص و دمشق در حضور بزرگان اصحاب رسول خدا 
(ص) مردم را آموزش مي داد. نوشته اند در پاسخ به يكي از شاگردان درباره ى چگونه زيستن براي 
رستگاري در دنيا و آخرت گفت: روزه گير و افطاركن و نمازگزار و بخواب، كسب روزي حالل 
كن وگناه نكن، مبادا كه خواسته ستمديده را نپذيري و جز به آئين اسالم درگذري. معاذ معروف بود 
به معلم خير زيرا مردم را به كار هاي خير و مسائل اخالقي تعليم مي داد و به شاگردان خود سفارش 
مي كرد كه علم را از هر جا كه به دست آيد، بايد فراگرفت. (ابن سعد،1405،ج2، 350-345؛ ابو 

نعيم،1407 ،ج1، 244-228؛ابن اثير، بي تا  ، ج 4 ، 378-376؛ ابن جوزى،1406 ،ج1، 489-502)
زيد بن ثابت (م 45 هـ) ابوخارجه يا ابوسعيد زيدبن ثابت بن ضحاك خزرجي انصاري، از اكابر 
اصحاب پيامبرو از كاتبان وحي و جامعان قرآن بود؛ در مدينه زاده شد و در مكه رشد يافت، يازده ساله 
بود كه در گروه مهاجران به مدينه بازگشت. روايت كرده است كه رسول خدا (ص) گفت: نامه هايي 
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از مردم سرزمين هابه من مي رسد كه دوست ندارم همه كس آن را بخواند.آيا تو مي تواني عبراني (يا 
سرياني) فراگيري؟ گفتم: آري. پس به زودي آن را فراگرفتم. در روايت ديگر است كه رسول خدا او را 
گفت نوشتن به زبان عبري بياموز كه من از اين قوم نسبت به كتاب خود در امان نيستم (فاني و اهللا ما آمن 
اليهود علي كتابي). پس اين زبان را در كمتر از نيمي  از ماه آموختم. زيد نامه هارا از فارسي،رومي ، نبطي، 
حبشي، عبري،سرياني، براي رسول خدا ترجمه مي كرد و مي گفت: اين زبان هارا از صاحبانش كه در 

مدينه مي زيستند فراگرفتم.   به رواج اين زبان هادر مدينه ي عصر نبوي، پيش از اين اشاره  شد. 
زيد بن ثابت از اصحاب عالم به علم قضا، فرائض، فقه، قرآن و زبان هاي بيگانه بود. ابن عباس با 
آن همه مراتب علمي  و شرف خانوادگي براي او احترام بسيار قائل بود و هرگاه زيد مي خواست 
بر مركب سوار شود برايش ركاب مي گرفت. چون او را از اين كار نهي كردند و چنين رفتاري را 
دون شأن علمي  و خانداني او دانستند در پاسخ گفت: بر دانشمندان بايد اين گونه ارج نهاد و چون 

درگذشت زيدگفت: «امروز دانش بسيار با مرگ او از بين رفت.» 
زيد پس از رحلت رسول خدا در روزگار ابوبكر و عمر و عثمان نيز از صاحبان فتوا و از كاتبان 
خاص بود. زيد گفت: آيات قرآن را از رقعه هاي مكتوب و كتف ها(كتف هاي شتران) و سينه هاي 
حبان  361-358؛مسعودى،259،1365؛ابن  ج2،  سعد،1405،  كرده ام.(ابن  گردآوري  رجال 
بستى،1408، 29؛ابن جوزى ،1406، 707-704؛ ابن اثير، بي تا ، ج2، 223-222؛ بدرالدين 

زركشى،1376 ، ج1، 238)
ابن عباس (م 68هـ) ابوالعباس عبداهللا بن عباس بن عبدالمطلب به هنگام حصار بني هاشم در 
شعب ابي طالب در آنجا زاده شد و سيزده يا چهارده ساله بود كه پيامبر اكرم (ص) از دنيا رفت. 
بنابراين در شمار جوانان صحابه محسوب مي شد. از گاه كودكي همواره مالزم رسول خدا بود و 
پس از او از ياران و دانش آموختگان در مكتب علي (ع) بود. در روزگار ابوبكر و عمر مدتي را در مكه 
به سر برد و در فضاي خانه كعبه مجلس درس تشكيل مي داد و هر روز در رشته  اي از علوم قرآن، 
فقه، حديث، ادب، شعر، اخبار، ايام العرب و انساب براي انبوه شاگردان درس مي گفت. از گوناگون 
دانش هابهر ه اي به كمال برده بود چنانكه او را حبراالّمه مي گفتند. خود گفته است كه رسول خدا 
(ص) با دست بر ناصيه من كشيد و مرا دعا كرد كه بارخدايا او را دانش دين و تأويل قرآن آموز (اللهم 
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فقهه في الدين و علِّمه التأويل) و چنان شد كه در تفسير قرآن پايگاهي بلند يافت. تفسيري كهن از 
قرآن بازمانده از آن روزگار را به او نسبت مي دهند. ابن عباس هيچ گاه از آموزش بازنمي ايستاد، در 
مراسم حج هر روز آياتي از سوره بقره را مي خواند و تفسير مي كرد با آن همه مراتب علمي  خود را 
از شاگردان مكتب امام علي (ع) مي دانست و مي گفت بهترين سخنان حكمت آميز را پس از رسول 
خدا (ص) از زبان علي شنيده ام. در مراسم دفن او محمدبن علي بن ابي طالب معروف به ابن حنفيه 

گفت: امروز مربي اين امت از ميان ما رفت.(غنيمه، 1372 ،301؛ ابن اثير،1385 ،ج3، 63)
 بزرگاني را كه نام برديم از اعلم اصحاب رسول خدا (ص) بودند كه هم از زمان حيات آن حضرت 
صبغه علمي  و آموزشي داشتند و هم پس از رحلت، شك نيست كه ديگر بزرگان علمي  از كاتبان و 
جامعان قرآن و آنان كه امر تعليم و تربيت جامعه اسالمي  را بر عهده گرفتند، بسيار بودند و خصوصا 
همزمان با گسترش اسالمي  و فتح سرزمين هاي جديد رسالت خود را در اين ديدند كه شخصا يا 
از سوي خليفه وقت با مهاجرت به شهر هاي تازه گشوده شده در سرزمين هاي ايران و شام و مصر 
و … به عنوان شاگردان مكتب نبوي و حامالن قرآن و سنت رسول خدا (ص) آموزش و پرورش 

اسالمي  را كه نخست جنبه آموزش هاي ديني داشت برعهده گيرند. 
اين دسته از اصحاب رسول خدا پرداختن به تعليم و تربيت نسل پس از خود (تابعين) و ديگر 
نومسلمانان را به عنوان يك فريضه نه براي دريافت مزد و اجرت مادي بلكه از سر صدق و در حكم 
يك تكليف دنبال مي كردند. مراتب علمي  و پايگاه اجتماعي آنان چندان بلند بود كه امرارمعاش و 
گذران روزي آنان غالبا از سهمي  كه از بيت المال مسلمين بر ايشان معين شده بود تامين مي شد. از اين 
گذشته اين دسته از دانشمندان و استادان نخستين مسئوليت سنگين خالفت يا امارت يا امر قضا، … را 

برعهده داشتند و خود از اركان اصلي جامعه ى صدر اسالم به شمار مي رفتند. 
از عالمان صحابه كه بگذريم ديگر دست اندركاران آموزش نيز از آغاز و از آن رو كه با تعليم به 
منزله يك فريضه ديني و عبادي برخورد مي كردند، دريافت پاداش تعليم را گاه حرام مي پنداشتند و 
در اين زمينه به اين آيه الهي استناد مي جستند كه خدا خطاب به پيامبرش گفته بود: «قل ال اسئلكم عليه 

اجراً» (آل عمران، 90).
البته اين موضع گيري از يك سو ناشي از برداشت برخي از فقيهان و مفسران بود و از ديگر سو 
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معلمان مكتب خانه ها(معلم الصبيان) كه از پيش هم در جزيره العرب و هم در ديگر مناطق مفتوحه
داير بود، معلمي  حرفه اصلي و ممر معاش آنان بود كه هيچ گونه منع شرعي نداشت. 

با اين همه آموزش قرآن ازآنجا كه كالم خدا بود از ديگر آموزش ها مستثنا بود. بدرالدين زركشي
در كتاب «البرهان في علوم القرآن» فصلي را به اين موضوع اختصاص داده است تحت عنوان:
«مسأله في جواز اخذ اآلجر علي تعليم القرآن» وي مي نويسد: دريافت مزد بر تعليم قرآن جايز است
و با استناد به حديثي از ابن عباس در صحيح بخاري گويد: «سزاوارترين دريافت شما مزدي است كه
درباره كتاب خدا مي گيريد.» وي سپس اجرت تعليم را به سه مورد تقسيم مي كند. اول- كه در حكم
حسبه و ثواب است و مزدي در قبال آن نمي گيرند. دوم- آنچه در قبال مزد مي گيرند. سوم- آموزشي

كه بدون شرط صورت مي گيرد و چنانچه هديه اي به معلم داده شد،مي گيرد. 
در مورد اول كه حسبي است اين تعليم پاداش الهي دارد و معلم مأجور است و اين تعليم از وظايف
انبيا عليهم الصاله و السالم است. در مورد دوم ديدگاه هامختلف است برخي با استناد به اين قول
رسول خدا كه: «بلِّغوا عني ولو آيه» دريافت مزد را جايز نمي دانند و برخي وجه افضل را موكول
به شرط معلم مي دانند. اما در مورد سوم جملگي گرفتن اجرت را جايز مي شمارند، به اين دليل كه

نبي اكرم(ص) خود معلم مردم بود و هديه مردم را مي پذيرفت.(زركشى،ج1، 457-458)

  منابع :
-آيتي، محمدابراهيم، ( 1359 ش)تاريخ پيامبر اسالم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران .

-ابن اثير، عزالدين ابوالحسن،( بي تا) اسدالغابه في معرفه الصحابه، بيروت .
-ابن اثير،عزالدين ابوالحسن،( 1385ق) الكامل فى التاريخ،بيروت،  بي نا.

- ابن جوزي، ابوالفرج، ( 1406ق) صفه الصفوه، تحقيق محمود فاحذري، بيروت   .
-ابن جوزي، سبط، ( 1418ق)تذكره الخواص، قم، شريف رضي .

- ابن جوزي، ابوالفرج عبدالرحمن، (1412 ق) المنتظم في تاريخ الملوك و االمم، بيروت  .
-ابن سعد، محمد ، (1405 ق) طبقات الكبري، بيروت، دار بيروت .
- ابن رسته، ابوعلي، احمد، (1408 ق) االعالق النفيسه ، بيروت .
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- ابن هشام، عبدالملك، (1423 ق) السيره النبويه، مصطفي السقاء و... ، بيروت ، دار المعرفه .
- ابونعيم اصفهاني، (1407 ق) حافظ حليه االوليا و طبقات الصغياء، بيروت .

- ابونعيم اصفهاني، (1377 ش) ذكر اخبار اصفهان، ترجمه نوراهللا كسائي، تهران، سروش .
- احمدبن حنبل، (1994م) مسند، احمد محمد شاكر، بيروت، دار الجيل  . 

- احمدي، علي بن حسين، (بي تا) مكاتيب الرسول، بيروت .
- االسكندي، احمد و عناني، مصطفي، (1335 ق) الوسيط في االدب االدبي، مصر . 

-االفغاني، سعيد، (1413 ق) اسواق العرب في الجاهليه و االسالم، قاهره  .
- امام علي (ع)، نهج البالغه، (1370 ش) ترجمه سيدجعفر شهيدي، انتشارات آموزش انقالب اسالمي .

- بخاري، محمداسماعيل، (1981 م) صحيح بخاري، بيروت، دارالفكر  .
- بستي، ابن حبان، (1408ق) مشاهيرعلماء االمصار و اعالم فقها، بيروت .

- جمحي، محمدبن سالم،(1913م)طبقات الشعراء، بريل .
- زركشي، بئرالدين، (بي تا) البرهان في علوم القرآن، بيروت،داراحياءالكتب العربيه.

- زيدان، جرجي، (بي تا) تاريخ التمدن السالمي ، بيروت، دارمكتبه الحياه .
- سيوطي، جالل الدين. (1409 ق) تاريخ الخلفاء، بيروت .

- شوقي ضيف، (بي تا) الفن و مذاهبه في النثر العربي، مصر، دارالمعارف، چاپ هفتم.
- طبري، محمدبن جرير، (1885) تاريخ الرسل و الملوك، بريل .

- عيسي بك، احمد، (1371ش) تاريخ بيمارستان هادر اسالم، ترجمه نوراهللا كسايي، تهران،موسسه 
توسعه دانش و پژوهش در ايران  .

- غنيمه، عبدالرحيم، (1372ش) تاريخ دانشگاه هاي بزرگ اسالمي ، ترجمه نوراهللا كسائي، تهران، 
انتشارات دانشگاه تهران   .

- مسعودي، ابوالحسن، (1365 ش) التنبيه واالشراف، ترجمه ابوالقاسم پا ينده، تهران، انتشارات 
علمي  و فرهنگي .

- مسعودي، ابوالحسن، (1385 ق) مروج الذهب و معادن الجوهر، بيروت .
- مسكويه رازي، ابوعلي، (1366ش ) تجارب االمم، تهران، سروش .
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- واقدي،محمدبن عمر، (1409 ق) مغازي، تحقيق مارسدن جونس. بيروت .
- هندي، عالءالدين علي ، (1409 ق) كنزالعمال، تصحيح شيخ بكري و … ،  بيروت .

- هيثمي ، نورالدين، (1408 ق) الزوائد و منبع االفوائد، بيروت، دارالكتب العلمي  .
- يعقوبي، احمد بن  ابي يعقوب بن واضح، (1413 ق) تاريخ اليعقوبي، عبداالمير مهنا،  بيروت،

 االعلمي للمطبوعات .
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پيامبر (ص) و جريان نفاق
 دكتر محمود مهدوى دامغانى1

چكيده
يكي از مهمترين پديده هاي اجتماعي در جوامع انساني، جريان نفاق است. 
هر چند اين پديده به طور معمول در جوامع انساني وجود دارد، اما در شرايط 
تحوالت عميق فكري، سياسي و اجتماعي به طور گسترده اي فعال مي شود. 
نفاق در تاريخ زندگاني پيامبر اكرم (ص)-پس از بعثت- از مهمترين جريان هاي 

اجتماعي است.
از آنجا كه ظهور اسالم، انقالبي تمام عيار در صحنه مناسبات اجتماعي به 
وجود آورد؛بيشترين نفاق هم با مشخصات و مختصات كامل در عصر پيامبر 
(ص) چهره نمود. لذا شناسايي نفاق زمان پيامبر (ص)، مي تواند محقق را به درك 
دقيق تري از جريان هاي اجتماعي مشابه در ديگر اعصار حيات بشري رهنمون 

شود.

واژه هاي كليدي 
 نفاق،منافق، پيامبر اكرم(ص)،قرآن كريم،حديث 

1 - پژوهشگرتاريخ اسالم

مطالعات تاريخ اسالم
سال اول / شماره اول / تابستان 1388
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 نفاق:
كلمه «نفاق» يامشتق از واژه «نافقاء»است به معنى يكي از راههاي ورودي يا خروجي النه
راسو ،و يا ازكلمه نََفق به معني راه زيرزمين يا سوراخ و سردابه.(ابن دريدازدى،1345 ، ج3،
155؛ ابن منظور،1363 ، ج10، 359؛ ابن اثير،1364،ج5، 98) اين كلمه به كسر حرف اول،
معناي موردنظر ماست. و به فتح حرف نخست، به معني رواج و رونق است؛ منافق را هم از

همين كلمه مشتق مي دانند.
كلمات «نفاق» و«منافق» به صورت جمع مذكر و مونث و در قالب فعل نافقوا، سي و هفت بار

در قرآن و در سوره هاي مدني آمده است. ولى در سوره هاي مكي از اين كلمه نشاني نيست.
واژه نفاق از نظر مسلمانان چنان شناخته شده بوده است كه در ترجمه هاي قرآن و تفاسير
فارسي آن را ترجمه نكرده اند، و مفسران بزرگي چون طبري، نسفي، ميبدي و ابوالفتوح رازي از

ترجمه واژه نفاق تن زده اند.1 
 چنين به نظر مي رسد كه معني اين كلمه براي مسلمانان فارسي زبان چندان روشن
بوده كه به ترجمه نياز نداشته است، همانگونه كه كلمات حج و زكات. به همين سبب در
كتاب هاي مربوط به مفردات قرآن هم از «نفاق» ياد نشده است، فقيه دامغاني دانشمند سده
پنجم در «قاموس القرآن»، مولف«لسان التنزيل» و حبيش تفليسي در وجوه قرآن كلمه نفاق را

نياورده اند.
راغب اصفهاني نفاق را چنين تعريف كرده است، «هو الدخول في الشرع من باب و الخروج
عنه من باب»(راغب اصفهانى) و سيد شريف جرجاني گفته است، «النفاق اظهار االيمان
باللسان و كتمان الكفر بالقلب»(جرجانى،1306 ، 108) و تهانوي در تعريف «منافق» نوشته
است، هوالمظهر لما يبطن خالفه، و در اصطالح متقدمين «هوالذي يظهر االسالم و يبطن
الكفر...»(1862م،1422) در فرهنگ هاي عربي به فارسي نفاق را به معني دورويي و منافق را

دورو و مذبذب ترجمه  كرده  اند. 2

 1-به عنوان مثال ر.ك: ترجمه تفسير طبرى،1367 ،621و624و625؛ميبدى،1361 ،ج4، 171و190و199؛ابوالفتوح،1384 ، ج6،
66و88و100؛ابو حفص،1353 ،ج1، 271و274و278.

  2- مثالً ر.ك:بديع الزمان اديب نظرى،1346، 23؛عبدالرحيم صفى پور،1377 ،1270؛ معين،1362 ،895؛ معين،1346 ،4766. همچنين
جهت اطالع بيشتر از مفهوم نفاق و مصاديق آن ر.ك:مجلسى،1397 ،ج72، 108؛ نراقى، 1383 ، ج2، 411.
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نفاق در قرآن مجيد و حديث
موضوع نفاق در چند سوره مدني به تفصيل آمده است؛ در سوره دوم قرآن پس از آنكه صفات 
متقين در سه آيه و صفات كافران در چهار آيه بيان شده است، صفات و مشخصات منافقان 
در سيزده آيه آمده است. پاره اي از مفسران همين موضوع را دليل آن دانسته اند كه نفاق از كفر 
بدتر است، هر چند اين مطلب مورد قبول گروهي ديگر از مفسران قرار نگرفته است.(فخر 

رازى،85-80) البته در سوره دوم (بقره)  آياتي در ارتباط با نفاق وجود دارد.
آيات76، 90 تا 93، 159 و 160، 174 و 175، 204 تا 206، 264 و به جز اين،  آيات متعددي نيز 

در شرح احوال منافقين بني اسرائيل و عملكردهاي آنها وارد شده مانند 249، 59، 61، 65، 79 .
در سوره هاي سوم، چهارم، پنجم، هشتم، نهم، يازدهم، بيست و چهارم، بيست و نهم، سي و 
سوم، چهل و هفتم، چهل و هشتم، پنجاه و هفتم، پنجاه و هشتم، پنجاه و نهم، شصت و سوم، 
شصت و ششم و هفتاد و چهارم صفات، كارها، انديشه ها و كيفر منافقان درهشتاد و يك آيه 

مطرح گرديده است. 1
به گفته مفسران، همه اين سوره ها به جز هود و عنكبوت، در مدينه نازل شده است و اين نشان 
مى دهدكه مسئله نفاق در مكه، قبل و پس از هجرت تا حدود سال ششم هجري مطرح نبوده 
است. بيشترين آيات مربوط به نفاق و منافقين و توطئه هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و نظامي 

آنان، در سوره هاي توبه و منافقون آمده است كه تصويرگر اوضاع مدينه است.
در سوره توبه نفاق نتيجه بخل ورزيدن و پرداخت نكردن زكات دانسته شده است.(كاشفي  

بيهقى،1361 ،و عموم تفاسير ذيل آيه 77 سوره توبه)
در احاديث نبوي هم بي آنكه نام فرد يا گروه منافقي مطرح شود نشانه هاي نفاق مشخص شده 
است. مثال از نظر آن حضرت سه كار است كه در هر كس باشد منافق است، هر چند نماز بگزارد 
و روزه بگيرد و خود را مسلمان بداند: آن كس كه چون او را امين قرار دهند خيانت كند، و چون 
حديث كند دروغ پردازد؛ و چون وعده دهد خالف رفتار كند.(مجلسى،1397 ،ج72، 108) 
در احاديث منقول در صحيحين تبهكاري به هنگام خصومت، بر سه ويژگي فوق افزوده شده 

است.(عبدالباقى،بي تا،21)
 -براى آگاهى بيشتر ر.ك:قران مجيد؛ مجلسى،ج72، 172-175.
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اما از آنجا كه پديده نفاق پس از رحلت حضرت ختمي مرتبت و مخصوصا در عهدخالفت
اميرالمومنين علي (ع) ابعاد گسترده  تري يافت، در سخنان و خطبه ها و كلمات قصار آن حضرت
به تفصيل بيشتري درباره نفاق و منافقين سخن گفته شده است. به عنوان مثال خطبه يكصد و
نود وچهارم نهج البالغه، به تمامي در نكوهش منافقان و خوي هاي ناپسنديده ايشان است1.  در
خطبه يكصد و هفتاد و ششم، علي (ع) بزرگترين درد را كفر و نفاق دانسته است. در سخنان
كوتاه آن حضرت هم سي و سه مورد صفات منافقان آمده است. آن حضرت نفاق را همزاد و
همانند شرك و كفر شمرده و منافق ترين مردم را كسي دانسته است كه به اطاعت فرمان مي دهد
و خود اطاعت نمي كند؛ از گناه نهي مي كند و خود از آن بازنمي ايستد.( محدث،بى تا،ج7، 394)

زمينه هاي پيدايش نفاق در مكه و مدينه
نفاق انگيزه هاي متعدد و متنوعي دارد، پيامبر اكرم (ص) دوستي مال، شرف و جاه و به
تفسير روشن تر عالقه به كسب موقعيت اقتصادي و سياسي و اجتماعي را از عوامل پيدايش
نفاق دانسته اند و تاثير اين عوامل را در رشد نفاق با تاثير آب بر رشد گياه مقايسه فرموده اند.
(غزالى،بى تا،1834) علي (ع) احساس خواري و زبوني آدم را عامل نفاق دانسته است؛(آمرى،
1373 ، ج6، 181) وعوامل ديگري چون خودداري از جانبازي در راه ايمان كه گاهي حتي با
استدالل و استشهاد به مباني قرآني و تظاهر به دينداري هم توجيه مي شود؛ از ديگر انگيزه هاي

نفاق مى داند. 
در فاصله بعثت تا چند سال پس از هجرت حضرت محمد (ص) اين زمينه ها كمتر وجود
داشته است. زيرا نه حكم جهاد نازل شده بود و نه وجوب حكم زكات عينيت يافته بود. از
سويي سران قريش كه در موضع قدرت بودند، تصور نمي كردند كه آئين محمدي پيروز شود و
امين مكه بر قدرت حكومت تكيه زند. پس ضرورتي به تظاهر و توسل به نفاق وجود نداشت
و حتي كار بر مسلمانان چنان دشوار بود كه به نص صريح قرآن، آنان اجازه داشتند تقيه كنند؛
و در حالي كه دل ايشان آكنده از ايمان بود براي نجات جان خويشتن، به ميل مشركان سخني
بگويند. آيات 28 سوره آل عمران و 106 سوره نحل كه به عمار ياسر و پدر و مادرش و تني چند
1 - شماره اين خطبه و خطبه بعد كه از نهج البالغه ترجمه دكتر شهيدى است، در چاپ هاى ديگر نهج البالغه متفاوت است.مثالً در  
شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد چاپ محمد ابوالفضل به شماره 187 و177 و در نهج البالغه قيض االسالم185و 175آمده است.

(براى آگاهى از منابع خطبه ر.ك:محمد دشتى، 1368 )
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از ديگر مسلمانان واقعي اختصاص دارد، مويد اين مدعاست.(زمخشرى،بى تا، ج2، 430)
آنچه در سوره هاي هود و عنكبوت آمده است، معلوم نيست كه مخاطب  آن مردم مكه باشند؛ 
وانگهي درباره نزول آيات نهم و دهم سوره عنكبوت در مكه از ديرباز ميان مفسران اختالف بوده 
است. قتاده مي گويد: يك دهم از اين سوره كه همين دو آيه را هم در برمي گيرد در مدينه نازل 
شده است.(شيخ  طوسى،1388 ،ج8، 165؛شيخ طبرسى،1339 ،ج8 ،271) رفتار كساني چون 
ابولهب، همسر و پسرانش هم در مقوله نفاق نمي گنجد. در مجموع مي توان گفت كه اصال شرايط 
سياسي، اجتماعي و اقتصادي مسلمانان در مكه چنان نبود كه مورد رشك ديگران باشند يا اميدي 
به رسيدن منفعتي از ناحيه ايشان موجب رفتارهاي منافقانه شود. اصوال نفاق سياسي از عوارض 
قدرت و تشكيل حكومت اسالمي است كه اين مهم در اسالم پس از هجرت پيامبر اكرم (ص) به 

مدينه تحقق يافت و چون حكومت بر پايه دين بود؛ نفاق به حوزه ايمان هم سرايت كرد.
اختالف ديرينه ميان اوس و خزرج كه آتش آن توسط يهود دائمًا تيزتر مي شد، اين دو طايفه 
را سخت مستأصل كرد. چنانكه در سال هاي نزديك به هجرت پيامبر اكرم (ص) آنان جهت 
حل اختالفاتشان به سران مكه و بزرگان قبيله ثقيف در طائف متوسل شدند.(آيتى،1369،177) 
و چون از اين هر دو اقدام طرفي نبستند، به اين انديشه افتادند كه عبداهللا بن ابي بن سلول را 
كه مردي نيرومند، كشيده قامت و دلير، از قبيله خزرج بود، به سرپرستي خود برگزينند. (ابن 
حزم،1391ق، 354؛ زركلى،بى تا،ج4، 188) و حتي به گفته ابن سعد تاجي هم براي او ساخته 
بودند. (ابن سعد،1321 ،ج3، بخش2، 90) اما او با هجرت رسول خدا (ص)، از دست يافتن 
به امارت بازماند.از آن پس عبداهللا و پسر خاله اش ابوعامر راهب كه بعدها فاسق لقب گرفت، 
هسته مركزي نفاق در مدينه شدند. پس از پيمان هاي عقبه، مخصوصا در عقبه دوم كه بعضي از 
بزرگان اوس و خزرج به عنوان نقيب برگزيده شدند،(ابوالفداء،1396،ج2، 200-198) آرزوي 
سلطنت و رياست كساني چون عبداهللا بن ابي به كلي بر باد رفت. اين امر، آتش رشك را كه يكي 
از فرايندهاي نفاق است؛ در ايشان برافروخت. عملكرد بسيار موفقيت آميز نماينده ى خردمند، 
مدبر، زيرك و خوش برخورد پيامبر (ص)- مصعب بن عمير- به همراه نقبا، و حسن تدبير او 
در متمايل ساختن بعضي از بزرگان مدينه چون سعد بن معاذ و اسيد بن حضيربه اسالم، هرگونه 
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اميد كساني چون عبداهللا بن ابي را مبدل به ياس كرد. ،(آيتى،1369 ، 184)  اين شرايط با استقبال
پرشور مردم مدينه از پيامبر اكرم (ص) كامل تر شد. 

گسترش اسالم و افزون شدن روز به روز شمار مسلمانان، بر يهوديان مدينه سخت گران
بود. با آنكه رسول خدا (ص) نسبت به آنان كمال مهرباني را مبذول مى داشت و حقوق فردي و
اجتماعي آنان را رعايت مى فرمود، نخستين پيمان نامه عمومي؛ حاكى از اين موضوع است. اما
به شهادت قرآن دشمني يهود با مؤمنان سخت ترين دشمني است.(قرآن مجيد،مائده، آيه 82، و
تفاسير ذيل همين آيه) زيرا ديري نپاييد كه يهوديان به فتنه انگيزي پرداختند و چون خود شناخته
شده بودند بسياري از هدف هاي خود را به كساني كه به ظاهر اسالم را پذيرفته و در باطن نه
تنها بي اعتقاد بلكه در كمال دشمني با آن بودند، منتقل مى كردند؛ و آنها را وسيله اجراي مقاصد
خود قرار مي دادند. آنان نيرنگ هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي بسياري را
پايه ريزي كردند و در اين راه از ائتالف با مشركان هم روي گردان نبودند؛ در عين حال به دليل

مجاورت با مسلمين دو دوزه رفتار مي كردند.
همسويي و هم جهتي يهود و جريان نفاق مدينه را مي توان به وضوح در غزوات بني قينقاع،
بني نضير و بني قريظه مشاهده كرد. اما پس از حذف يهوديان مدينه و مخصوصا بعد از فتح مكه،
جريان نفاق چنان پيچيده عمل مي كرد كه خداوند متعال به پيامبر اكرم (ص) فرمود:« تو آنان
را نمي شناسي! ما ايشان را مي شناسيم و يا «گروهي از مردم مدينه در نفاق سركش شده اند.»(

توبه،آيات 100و 101).
 وجوب پرداخت زكات، وجوب شركت در جهاد، به ويژه در جنگ تبوك كه به دليل
و است(توبه،آيه117)  كرده  تعبير  عسرت  ساعت  به  آن  از  قرآن  خاص،  دشواري هاي 
بهانه جويي هايي از قبيل سختي گرما و پرهيز از درافتادن به فتنه و شيفته شدن به زنان زرينه
موي و مسائل ديگري از اين دست كه از نشانه هاي بارز نفاق در آخرين سال هاي عمر

پيامبراكرم(ص) است. 
اينك از زواياي مختلف فتنه انگيزي هاي منافقين و تدابير پيامبر اكرم (ص) را براي خنثي

كردن اين متن   بررسي مي كنيم.
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الف- شگردهاي فرهنگي منافقان
از جمله شگردهاي فرهنگي منافقان و متحدان يهودي و نصراني آنان، طرح سئواالت يا 
شبهاتي بود كه مشروعيت الهي اسالم را در افكار و انظار مخدوش كنند. مثال بر اين موضوع 
اصرار مي ورزيدند كه ابراهيم (ع) يهودي يا مسيحي است و ارتباطي با شريعت محمدي ندارد. 

در آيات سوره آل عمران به اين شبهه افكني اهل كتاب و منافقان پاسخ داده شده است: چرا 
نمي انديشيد؟! مگر چنين نيست كه تورات و انجيل پس از روزگار ابراهيم (ع) نازل شده است؟ 
چرا در چيزي كه نمي دانيد ستيز مي كنيد؟ خدا مي داند و شما نمي دانيد. ابراهيم (ع) نه يهودي 
بود و نه مسيحي او مسلمي پاك اعتقاد بود و از مشركان نبود.(سوره بقره،آيات130تا140) 
اگر در پرسش هايي كه طرح اين آيات از منافقان، يهوديان و مسيحيان شده دقت شود، معلوم 
خواهد شد كه قرآن بر منزلت پيامبران گذشته تاكيد ورزيده و بيان مي فرمايد كه:  ميان هيچ كدام 

از آنان فرقي نيست. 
پس از تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه در هفدهمين ماه پس از هجرت پيامبر اكرم (ص) 
و حذف يكي از وجوه اشتراك مهم مسلمانان يا يهود، منافقان و يهود تكاپويي وسيع جهت 
القاء شبهه را آغاز كردند. از جمله نظر به ابطال نمازهاي پيش از تغيير قبله مي دادند و چنان بر 
اين شبهه پاي مى فشردند كه به قول شيخ الطايفه گروهي از مردم از اسالم بازگشتند، ايشان در 
تفسير آيه شريفه «ممن ينقلب علي عقبيه» گفته است: كساني كه حكمت تغيير قبله را نفهميدند، 
مرتد شدند. و گروه ديگري هم مي گفتند: تكليف نمازهايي كه به سوي بيت المقدس (مسجد 
االقصي) گزارده ايم چيست؟ حال برادران ما كه مرده اند چگونه خواهد بود؟!(شيخ طوسى،بى 

تا،ج2، 3-13)
قرآن مجيد در آيات 142/145 سوره بقره، معترضين را سفلگان نابخرد دانسته، ضمن بيان 
سبب تغيير قبله با توجه دادن به رحمت و رأفت خداوند؛ بر درستي نمازهاي پيشين صحه 
گذارده است. ُسّدي مي گويد: اين منافقان بودند كه پيامبر (ص) را به سبب تغيير قبله به باد 

تمسخر گرفتند و سپس منكر نسخ در احكام شدند.(همان،ج2, 3-13)
منافقان، حضور پيامبر (ص) و ساير مهاجرين در مدينه را نمي توانستند تحمل كنند و 
حتي علي رغم روحيات عرب جاهلي كه مهمان نوازي را افتخاري بزرگ و موجب مفاخره 
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مي دانست، از هر فرصتي سود مي جستند تا ذهن انصار را نسبت به ميهمانان مهاجرشان تخريب
كنند. شور و شوق وصف ناپذير انصار در استقبال از پيامبر (ص) و رقابت آنان در ميزباني
آن حضرت براي منافقان گران بود، چنانكه واكنش اين گروه را مي توان در رفتار عنادآميز و
موهن عبداهللا بن ابي با پيامبر اكرم (ص)(بيهقى،ج2، 227؛ ابن هشام، 1424، ج2، 236) و

سوءاستفاده هاي منافقان از اختالفات جزئي ميان مهاجر و انصار به وضوح مشاهده كرد. 
پس از غزوه بني المصطلق و به خاطر اختالفي جزئي كه ميان مردي از انصار و يكي از
مهاجران پيش آمد، منافقان عرصه را براي فتنه انگيزي مناسب ديدند. عبداله بن ابي به سخن آمد
كه پابرهنگان قريش در سرزمين ما بر ما بزرگي مي كنند! به خدا اگر به مدينه برگشتيم عزيزان و
محترمين مدينه (منظور حزب نفاق و يهوديان مدينه) ذليالن (منظور پيامبر (ص) و مسلمين) را
از شهر خواهند راند.(ابن هشام، 1424، ج3، 303) وقتي كه زيد بن ارقم اين سخنان عبداله را به
رسول خدا گزارش داد، سرگروه منافقان درصدد تكذيب برآمد اما با نزول آيات سوره منافقون

صدق گفتار زيد معلوم شد.(  منافقون،8، و تفاسير ذيل همين آيه)
اصحاب و از جمله عبداهللا، پسر خود عبداهللا بن ابي، مجازات اين كفرگويي اش را تقاضا
كردند، با اين همه پيامبر اكرم (ص) كه به فرموده حق، «انك لعلي ُخُلق عظيم»(س قلم، آيه
4،مفسران رفق و مدارا و بردبارى را از مصاديق آن دانسته اند.) درباره اش صادر شد، تحمل
 فرمود و با بزرگواري هوشمندانه اي كه داليل عميق روان شناسانه و جامعه شناسانه هم دارد، او

را عفو كرد.
ب- شگردها و كارشكني هاي اقتصادي

از مجموع سي و دو آيه اي كه درباره زكات و پرداخت آن نازل شده، بيست و يك آيه آن مدني
است. و همه آيات مربوط به صدقات هم در مدينه نازل شده است. از سوي ديگر، در آيات مربوط

به جهاد به ويژه آياتي كه در سوره توبه آمده است؛ جهاد با اموال مقدم بر جهاد با جان است. 1
 شرايط بسيار سخت اقتصادي آغازين سالهاي اقامت پيامبر اكرم (ص) در مدينه، كه گاهي
موجب مي شد مسلمانان تا چند روز به قوتي اليموت اكتفا كنند، و حتي در پنجمين سال هجرت

1 -مثالً ر.ك:  توبه،آيات4،16،88 و  انفال ايه 72.
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و در جريان غزوه احزاب پيامبر و اصحاب گرسنگي هاي چند روزه را تحمل مي كردند،(ابن 
هشام،1424، ج3، 229-228) زمينه ى فتنه انگيزي هاي اقتصادي منافقين را فراهم مي كرد. 
يكي از ترفندهاي آنان اين بود كه نه تنها خود و همفكرانشان زكات و صدقات ندهند، بلكه 
ياران و اطرافيان رسول خدا را هم از انجام اين تكليف بازدارند. شرايط اجتماعي مدينه تغييرات 
جمعيتي كه به واسطه هجرت مهاجران به مدينه پيش آمده بود هم به اين موضوع كمك مي كرد. 
از جمله روش هاي تخريب ارتقا روحيه ى مشاركت جمعي در مسائل اقتصادي اين بود كه 
مومنان و مسلماناني را كه با وجود محدوديت امكانات، ايثار كرده و صدقه مي دادند به مسخره 
مي گرفتند،(همان،ج4، 196) گاهي هم آنان را متهم به خودنمايي مي كردند. آيه هفتاد و نهم 
سوره توبه اين موضوع را بررسي كرده و تهديد كرده است كه خداوند آنها را مسخره مي كند 
و ايشان را عذاب دردناك خواهد بود.( توبه،آيه 79؛ فخر رازى،بى تا،ج16، 145) بعضي از 
منافقان هم با مقايسه زكات با جزيه از پرداخت آن سرباز مي زدند. قرآن مجيد در آيات سوره 
توبه متعرض اين موضوع شده است.( توبه،آيه 75؛و تفسير مجمع البيان،ج5،ذيل آيه 75 سوره 
توبه،ص52؛ ابن اثير،1285،ج1، 237) موضوع تشويق منافقان به پرداخت نكردن زكات و 

صدقات در سوره هاي سوم، چهارم، چهل و هفتم و پنجاه و هفتم نيز آمده است.
پس از آنكه پرداخت زكات و صدقات سروسامان گرفت و وضع اقتصادي مسلمانان به نسبت 
بهبود يافت، اعتراض منافقان متوجه نحوه ى توزيع ثروت استحصالي جامعه و به طور مشخص 
در موضوع توزيع غنايم، و نحوه عمل رسول اهللا (ص) در توزيع غنايم مبتني بر «تسويه» شد 
كه از قواعد و فرمول هاي مشخصي كه در كتب سيره و تاريخ، همچنين منابع فقهي به آن اشاره 
شده بود تبعيت مي كرد. اما گاهي آن حضرت با در نظر گرفتن مصالحي، تصميمات ويژه اتخاذ 
مي كردند، چنانكه پس از فتح مكه و مشخصا نسبت به «مولفه قلوبهم» امتيازات ويژه  اقتصادي 
قائل شدند؛ همين امر موجب شد كه منافقان برخوردها و تبليغات مسموم خود را گسترش 

دهند. حتي به خود آن حضرت هم اعتراض كردند كه در تقسيم اموال دادگري نمي كني! 
دامنه تبليغات منافقان به اندازه اي وسيع بود كه حتي در دل گروهي از انصار خارخاري پديد 
آورد و مايه گفتن سخناني شد كه از منزلت انصار به دور بود، و شگفت آورتر آنكه بزرگاني 
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چون سعد بن عباده كه در آن هنگام مهتر خزرج و بلكه همه انصار بود هم به اين وسوسه گرفتار
شدند. برخورد فروتنانه و عاطفي پيامبر اكرم (ص) با آنان و تذكرات معرفتي آن حضرت ترفند
خطرناك منافقان را خنثي كرد.(واقدى،1966، 957؛ ابن سعد،1330،ج2، 111) 1 قرآن مجيد
ريشه اين فتنه افكني  اقتصادي منافقان را به جز تيره دلي باطني آنان، در زياده طلبي  اقتصادي آنها
مي داند و مي فرمايد: اگر به منافقان به هر اندازه كه مي خواستند، داده مي شد؛ خشنود مي شدند.

در غير آن صورت، خشم مي گرفتند.( توبه، آيه 58وتفسير فخر رازى،ج16، 98)
قرآن و پيامبر اكرم (ص) هم براي خنثي كردن ترفندهاي اقتصادي منافقان تدابير دقيقي را
انديشيدند كه اهم آن، ارتقا روحيه مشاركت جمعي، تقويت مباني اعتقادي جامعه و برشمردن
نتايج ملموس  دنيوي و اخروي زكات و صدقات مي باشد. انفاق كنندگان در شرايط دشوار- قبل
از فتح مكه- بر كساني كه در شرايط وسعت و شكوفايي اقتصادي- پس از فتح مكه- انفاق
مي كنند، ترجيح داده شده اند.( حديد،آيه10) و نتيجه ى انفاق خالصانه، به دانه گندمي تشبيه شده
است كه وقتي در زمين افشانده شود از آن هفت سنبله مي رويد؛ كه هر سنبله اي يكصد دانه دارد. و

خداوند كه داناي گشاينده است، براي هر كس كه بخواهد فزون مي فرمايد.(  بقره، 216)
در مجموع مي توان گفت كه توصيه هاي صريح و روشن قرآن مجيد بر ارزش و اهميت زكات
و صدقه به عنوان تطهيركنندگان اموال و انفس، و تاكيد پيامبر اكرم (ص) بر سياست تسويه
اقتصادي و قانونمند كردن فعاليت هاي اقتصادي جامعه، در كنار رشد معرفتي جامعه؛ باعث شد

ترفندهاي خطرناك منافقين در مسائل اقتصادي خنثي شود.
ج-كارشكني هاي سياسي منافقان

منافقان مدينه براي پيشبرد كار خود با يهوديان اين شهر؛ از سويي و با سران قريش از سوي
ديگر سروسري داشتند. اين مثلث، مسئول بسياري از گرفتاري هاي سياسي و نظامي مسلمانان
بود. پس از پيروزي مسلمانان در بدر كه از نظر منافقان و يهوديان بسيار غيرمترقبه بود، پيوند اين
دو گروه با يكديگر استوارتر شد؛ و با راس سوم مثلث هم ارتباط پنهان و آشكار خود را تقويت

كردند.

1 -ترجمه هر دو كتاب به قلم دكتر محمود مهدوى دامغانى موجود مى باشد.
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يكي از سران يهود، كعب بن اشرف- و يكي از مهتران جريان نفاق- ابوعامر فاسق1- ضمن 
تماس با سران قريش، با سرودن مرثيه با سوگواران اين قوم همدردي كردند؛ و آنها را به قيام و 
خونخواهي برانگيختند. كعب بن اشرف پس از بازگشت به مدينه بي پروا به تحريك يهوديان 
پرداخت و اشعاري در نكوهش رسول خدا و يارانش سرود و دامنه هتك حرمت را به زنان 
مسلمان هم كشاند. پيامبر (ص) او را مهدورالدم اعالم فرمود و محمد بن مسلمه با تني چند از 

انصار او راكشتند.(واقدى،1966، 184-193)
يهوديان مدينه در واكنش به پيروزي مسلمين در بدر سعي در كم اهميت جلوه دادن اين 
پيروزي داشتند، منافقين هم در اين فعاليت تبليغاتي همدل و هم سخن آنان بودند. همين همدلي 
منافقان با يهود، جماعتي از آنان- يهود بني قينقاع- را گستاخ كرد. وعده پشتيباني نظامي منافقان 
از يهود، دامنه اين گستاخي را به جايي كشاند كه پيمان هايي را كه با پيامبر (ص) و مسلمين 
داشتند فراموش كرده و متعرض زني از انصار شدند.(ابن هشام ، 1424، ج3، 51) اما چنانكه 
ويژگي منافقان است در عمل آنان را ياري ندادند و بني قينقاع، تبعيد به اذرعات- ناحيه اي در 

شام- را پذيرفتند.(آيه هاى 12 و 13 آل عمران؛ ابن هشام، 1424،ج3، 52)
 نفوذ سياسي و اجتماعي عبداهللا بن ابي و ديگر سران منافقان تا سال سوم به حدي بود كه 
توانستند قريب به يك سوم از سربازان سپاه اسالم را از ميانه راه بازگردانند. در اين باره، آيه 167 
سوره آل عمران نازل شد كه منافقان را به كفر نزديك تر از ايمان دانسته است. در آيات 121 تا 
189 همين سوره برخي شگردهاي سياسي منافقان معرفي شده است كه به چند نمونه اشاره 

مي شود:
آنان با بزرگ نشان دادن ِعّده و ُعّده دشمن، زمينه رعب در سپاهيان اسالم را فراهم مي آوردند. 
همچنين پس از غزوه احد و دو ماجراي معروف بئرمعونه و رجيع نوك پيكان حمله خود را 
متوجه رهبري و شخص پيامبر اكرم (ص) كردند، كه اگر فرماندهي با ما بود مردانمان كشته 
نمي شدند و شكست متوجه مردم مدينه نمي شد! شايد به دليل وقوع حوادث دردناك احد، 
1  - ابو عامر، عبد عمروبن صيفى بن مالك بن نعمان، ملقب به راهب كه پيامبر (ص)او را فاسق خواندند و پس از آن به اين لقب اشتهار 
يافت، قبل از غزوه بدر و پس از استقبال گسترده مردم مدينه از پيامبر(ص) در اعتراض به اين موضوع مدينه را ترك كرد و به همراه 
پنجاه يا پانزده نفر به مكه رفت. و در جريان غزوه احد مشركان را همراهى كرد و هم او بود كه اولين اقدام را براى اشتعال شعله جنگ 
انجام داد. او هيچ وقت مسلمان نشد وتظاهر به اسالم هم نكرد كه بخواهيم منافق اش بناميم. بنابراين اين گفته نويسنده دانشمند 

كه وى از سران منافقان بوده است نيازمند دقت نظر و تحقيق بيشتر است.(ابن هشام، 1424،ج3، 52)
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بئرمعونه و رجيع، فاصله زماني شوال سال سوم تا شوال سال پنجم1  از سخت ترين دوره هاي
حيات سياسي اجتماعي جامعه اسالمي و رهبري آن باشد. در همين محدوده زماني بود كه
منافقان گروهي ديگر از يهوديان را فريفته، آنان را به قتال و مبارزه با رسول اهللا (ص) تحريض و
تحريك كردند. اما بني نضير هم سرانجامي خوشايندتر از بني قينقاع نيافتند. اين فتنه اندازي را
منافقان در غزوه احزاب هم كه اوج شرايط بحراني در تمام دوره اقامت ده ساله پيامبر (ص) در
مدينه مي باشد، ادامه دادند؛ قرآن مجيد در سوره احزاب نكات روان شناسانه و جامعه شناسانه

بسيار دقيقي از نحوه عمل منافقان در جريان غزوه احزاب ارائه كرده است.
 پس از پاكسازي مدينه از يهود و پيروزي هاي سال ششم هجرت و تقويت بالنسبه بنيه
اقتصادي مسلمانان، شوكت منافقان در مدينه كاستي يافت؛ولي جوانه هاي نفاق در مكه
رستن گرفت. اين جريان با تحوالت مهمي چون صلح حديبيه، فتح خيبر و سرانجام فتح مكه،
زمينه هاي بيشتر فعاليت و رشد خود را در مكه يافت. تا آنجا كه گفته مي شد برخي از نومسلمانان
در واقع مسلمان نشده اند بلكه از كفر و شرك به نفاق گرويده اند. تني چند از سرشناسان حزب
اموي از اين گروه بودند(محدث قمى،1357ق، 84) حتي كساني چون ابوسفيان، پس از رحلت
رسول اكرم (ص) كوشش كردند تا در ميان مسلمانان آتش جنگ داخلي را شعله ور سازند كه
درايت علي (ع) اين ترفند جريان نفاق را هم خنثي كرد.( جوهرى، بي تا، به نقل از همان كتاب

ابن ابى الحديد،ج2،خطبه 26،44)
شگردهاي ديگر منافقان

يكي از ترفندهاي منافقان خرده گيري از رفتار حضرت پيامبر (ص) بود كه در تامين هدف،
شكست قداست آن حضرت صورت مي گرفت. حداقل موفقيتي كه منافقان براي اين دسته
از دسايس خود انتظار داشتند ايجاد دودلي و ترديد در دل مومنان و مسلمانان بود. قرآن مجيد

بعضي از اين گونه ترفندهاي منافقان را بيان كرده است.
از جمله مي گفتند: پيامبر (ص) سراپا گوش است، و مقصودشان اين بود كه به راحتي آن
حضرت را مي توان فريب داد. قرآن پاسخ مي دهد كه: آري شنوايي سراپا خير و نيكي براي
شماست و سپس مي افزايد براي كساني كه پيامبر (ص) را آزار مي دهند عذاب دردناك خواهد

1  - غزوه احد در شوال سال سوم و غزوه احزاب بنا به روايت ابن اسحاق در شوال سال پنجم واقع شد.
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بود.(  توبه، 60؛ تفسير ابوالفتوح ذيل همين آيه)
يكي ديگر از ترفندهاي منافقان تخريب شخصيت اطرافيان پيامبر (ص) بود. چنانكه در 
ماجراي افك، يكي از همسران پيامبر (ص) را آماج تهمت هاي خود قرار دادند و كار را به آنجا 
كشاندند كه قرآن به پاكدامني آن بانو- در بيشتر منابع عايشه و در برخي ماريه- گواهي داد، و 

آيات دهم تا بيست و سوم سوره نور نازل شد.
 براي آزار رساندن به پيامبر (ص)، آرزوي ازدواج با همسران پيامبر (ص) پس از مرگ 
آن حضرت را مطرح مي كردند و در اين مورد نه تنها منافقان شهره به نفاق، كه ديگران هم 
ياوه سرايي مي كردند. آيه پنجاه و پنجم سوره احزاب ناظر به همين موضوع است كه مي گويد، 
هرگز بر شما روا نيست كه همسران پيامبر را پس از او به همسري بگيريد.( بروسوى،1331،ج7، 

(216
 آنچه منافقان در رابطه با ازدواج پيامبر (ص) با زينب همسر مطلقه زيدبن حارثه و دختر عمه 
آن حضرت مي گفتند در همين راستا قابل تحليل است. قرآن مجيد در آيه 60 سوره احزاب به 

اين موضوع پرداخته است.
 براى حرمت شكنى پيامبر(ص)و ضربه زدن به قداست آن بزرگوار، بدون اجازه وارد 
خانه اش مى شدند، در خانه اش مى نشستند و با هياهو او را فرا مى خواندند.(  نور، 63 و آيات 

آغازين سوره حجرات و تفاسير ذيل اين آيات)
 منافقان كه اندك اندك بدنام و شهره به نفاق شده بودند، هم براي عوام فريبي و هم به قصد 
ايجاد تفرقه ميان مسلمانان، تصميم به ساختن مسجدي جداگانه گرفتند تا در پناه يكي از 
مقدس ترين پايگاه هاي اسالمي، بتوانند دور از چشم پيامبر (ص) و مسلمانان به فعاليت هاي 
اسالم ستيزانه خود ادامه دهند. حتي از پيامبر (ص) تقاضا كردند براي گشايش آن مسجد حاضر 
شود و در آن نماز بگزارد. آن حضرت در آستانه عزيمت به تبوك، انجام خواسته ايشان را به 
بعد موكول فرمود اما چون از سوءنيت ايشان آگاه بود پس از حركت به سوي تبوك كساني را 
فرستاد تا آن مكان را ويران كنند و بسوزانند. آيات 107 تا 110 سوره توبه در اين باره نازل شده 

است.
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 يكي ديگر از شگردهاي منافقان، مقدس مآبي بود. چنانكه براي اجتناب از شركت در جهاد در
جريان غزوه تبوك شيفتگي، به زرينه مويان رومي و ترس از به فتنه افتادن را بهانه كردند! آيات
48 و 49 سوره توبه در اين باره نازل شده و اين شكل از نفاق منافقان را،  افشا كرده است: هان! كه

منافقان در فتنه افتاده اند و دوزخ فراگيرنده كافران است.(واقدى،1966، 1023)
يكي از عرصه هاي چشمگير فعاليت  منافقان غزوه تبوك است. به غير از دو موردي كه
همزمان با شروع حركت به سمت تبوك واقع شد و به آن اشاره رفت، منافقان فعاليت هاي بسيار

ديگري را در جريان اين غزوه برنامه ريزي كردند.  
كوشش وسيع آنان در بازداشتن مردم از همراهي با پيامبر (ص) (مجلسى، 1397،ج21، 193)
طراحي توطئه ترور رسول اهللا (ص)(شيخ طوسى، 1388،ج5، 261؛فخر رازى، ج16، 137؛
شيخ طبرسى، 1339،ج5، 51 ؛ بروسوى، 1331،ج3، 467) و سعي بسياري كه در پراكندن بذر
سوءظن نسبت به پيامبر (ص) انجام دادند نمونه هايي از فعاليت منافقان در جريان اين غزوه

است.
پس از فتح مكه، و ديگر پيروزي هاي مسلمانان و حاكميت آنان بر بيشتر شبه جزيره عربي،
نفاق در قيافه و چهره اي ديگر پا به ميدان فعاليت گذاشت. جريان نفاق كه دريافته بود با
حاكميت نوظهور نمي توان مقابله كرد، هدف استراتژيك ديگري كه همانا در اختيار گرفتن
مواضع كليدي رهبري جامعه بود را در برنامه كار خود قرار داد. بارزترين نشانه هاي آن تخلف
از فرمان پيامبر (ص) در همراهي با سپاه اسامه بن زيد، ظهور بعضي متنبيان قبل از رحلت پيامبر
اكرم (ص) و بعضي ديگر از حوادث پس از حجه الوداع و دوره ى بيماري پيامبر (ص) است كه

خود بررسي مستقلي را مي طلبد. 
نكاتي درباره برخورد پيامبر (ص) با منافقان

 برخورد با پديده نفاق به دليل خصلت، ماهيت و ويژگي هاي اين پديده، از دشواري هاي
خاصي برخوردار است كه نه مي توان آن را به حال خود گذاشت و نه با برخوردهاي صرفًا
تهاجمي به مقابله آن رفت. در شكل اول چون ميكروب در حال رشدي بدنه ى جامعه را بيمار
مي كند و در حالت دوم با مظلوميت نمايي، انظار و اذهان را به خود جلب مي نمايد. دقت در
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نحوه عمل و نوع برخورد رسول خدا (ص) با اين جريان مي تواند نمونه و الگويي باشد براي 
برخورد با جريان هاي مشابه اجتماعي در اعصار مختلف.

 مهم ترين نكته  اي كه در تمامي مدت ده ساله اقامت رسول خدا (ص) در مدينه كامال مشهود 
است نرمش و مداراي آن حضرت با جريان نفاق و سركردگان آن مي باشد. اين در حالي است 
كه در بسياري از مواضع امكان شدت عمل با منافقان وجود داشت و حتي جامعه، متوقع چنين 
برخوردي از پيامبر اكرم (ص) بود. برخورد پيامبر (ص) با عبداهللا بن ابي در ماجراهايي چون، 
چاه مريسيع در جريان غزوه بني المصطلق؛ تمرد او از همراهي با سپاه در غزوه احد، و در 
مواردي اهانت به شخص پيامبر اكرم (ص)،  كه در بخش هاي پيشين به آن اشاره شد از شواهد 

بارز اين امر است.   
 در تحليل نهايي برخورد پيامبر (ص) با منافقان را مي توان در دو حوزه مورد مطالعه 
قرار داد. اول: برخوردهايي كه منافقان با شخص پيامبر (ص) مي كردند، دوم: برخوردها و 
فتنه انگيزي هايي كه نسبت به اسالم، مسلمانان، و جامعه اسالمي انجام مي دادند. مواجهه 
پيامبر(ص) با برخوردهاي نوع اول، بي استثنا از روي گذشت و مدارا بود اما برخورد آن حضرت 
با منافقان در دومين حوزه، از زواياي مختلفي قابل بررسي است. بعضي از دسايس منافقان كه 
موجب هتك حرمت زنان يا مردان مسلمان مي شد و فرد يا افراد خاطي مستوجب اجراي حدود 
الهي بودند، بي هيچ گونه ارفاقي حد جارى مي شد. چنانكه حارث بن سويد كه يكي از مسلمانان 
را در احد به تالفي خون پدرش به قتل رسانده بود، قصاص شد(واقدى،1966، 303-304) 
و عبداهللا بن ابي، مسطح بن اثاثه و ديگر كساني كه در ماجراي «افك» تهمت زده بودند تازيانه 
خوردند.(يعقوبى،1993،ج2، 53) بنابراين هر جا فتنه منافقان متوجه آحاد جامعه اسالمي 

مي شد پيامبر اكرم (ص) از حق افراد و جامعه نمي گذشتند.
 با بعضي از دسيسه هاي منافقان كيان جامعه اسالمي در معرض خطر قرار مي گرفت. در چنين 
مواردي هم پيامبر اكرم (ص) با شدت و حدت برخورد مي كردند. چنانكه در ماجراي «مسجد 

ضرار» چنين كردند.
 با اين همه، با وجود همه ستيزه گري ها و فتنه انگيزي هايي كه منافقان مي كردند و موجب 
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آزار و اذيت شخص پيامبر (ص) مي شدند، رحمت و رافت آن حضرت همچون ديگر
آحاد جامعه شامل حال منافقان هم مي شد. عبداهللا بن ابي در حال احتضار از پيامبر (ص)
براي كفن خود تقاضاي پيراهن آن حضرت را كرد؛ با گشاده رويي پيراهن خويش را براي
او فرستاد. اين برخوردهاي بزرگوارانه، كه گاه حتي بعضي از بزرگان اصحاب را هم خوش
نمي آمد،(مجلسى،ج21، 199) تاثيرات عميق فردي و اجتماعي بر جاي مي گذاشت، چهره
منافقان و نفاق را آشكارتر، ومظلوميت كاذبي را كه در كسبش مي كوشيدند افشا و زمينه توسعه

نفاق را محدود مي كرد.

منابع
- آمدي، عبدالواحد،( 1373 ش) غررالحكم و دررالكلم،مير جالل الدين محدث، تهران، انتشارات

دانشگاه تهران .
- آيتي، محمد ابراهيم ،( 1369 ش)تاريخ پيامبر اسالم، دكتر ابوالقاسم گرجي، تهران، انتشارات

دانشگاه تهران .
- ابن اثير،( 1364 ش) النهايه في غريب الحديث و االثر،  محمود محمد  الطناحي، اسماعيليان، قم.

- ابن اثير، ( 1367 ش) ترجمه تفسير طبري، تصحيح حبيب يغمايي، تهران، توس .
- ابن اثير، ( 1285) اسدالغابه،  تهران، مكتبه االسالميه.

- ابن حزم اندلسي، (1391 ق) جمهره  االنساب العرب، عبدالسالم محمد هارون، مصر .
- ابن دريد ازدي، (1345ق) جمهره اللغه،حيدرآباد دكن  .

- ابن سعد، محمد، (1321 ق) طبقات ، ادوارد ساخاو، ليدن  .
-ابن سعد،محمد، (1330 ق) طبقات ، ادوارد ساخاو و همكارانش، ليدن .

-  ابن كثير، ابوالفدا اسماعيل، (1396 ق) سيره النبويه ، مصطفي عبدالواحد، بيروت .
- ابن منظور، (1363ش) لسان العرب ، حوزه علميه قم .

- ابن هشام، (1424ق) السيره النبويه، عبدالحفيظ شبلي، بيروت، دار المعرفه.
- ابن ابي الحديد، (1407ق) شرح نهج البالغه، ابراهيم محمد ابوالفضل، بيروت ، دار الجيل .
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- ابوالفتوح، (1384ق) تفسير، به اهتمام ابوالحسن شعراني.
- اديب نطنزي، (1346ش) المرقاه، سيد جعفر سجادي، بنياد فرهنگ، تهران .

- بروسوي، شيخ اسماعيل ، (1331 ق) تفسير روح البيان، چاپ عثمانيه .
- بيهقي، (1405 ق) داليل النبوه، عبدالمعطي قلعجي، بيروت، دار الكتب العلميه . 

- تهانوي، ( 1862 م) كشاف اصطالحات الفنون، تصحيح عبدالحق و غالم قادر، كلكته .
- جرجاني، (1306 ق)  التعريفات، مصر، بي نا .

ــق و تصحيح:محمد هادي  ــز، (بي تا)الســقيفه و فدك،تحقي ــن عبدالعزي ــد ب ــري، احم - جوه
االميني،تهران،مكتبه نينوي الحديثه.

- دشتي، محمد ،  (1368 ش) روش هاي تحقيق در اسناد نهج البالغه، قم .
- راغب اصفهاني،   (بي تا) مفردات، محمد سيد گيالني، تهران، مرتضوي.

- زركلي، خيرالدين ،  (بي تا)  االعالم، ج4، بيروت .
- زمخشري،  (بي تا)  تفسير كشاف،تهران، انتشارات آفتاب .

- شيخ طبرسي، (1339 ش) مجمع البيان ، سيد هاشم رسولي محالتي، بيروت .
- شيخ طوسي، (1388 ق) تفسير تبيان،احمد حبيب قصير، نجف.

- شهيدي،سيد جعفر،  ( 1375 ش) نهج البالغه، تهران ، انتشارات علمي فرهنگي .
- عبدالباقي،محمد فواد ،  (بي تا) اللولو و المرجان فيما اتفق عليه الشيخان، مصر .

- غزالي، (بي تا) احيا علوم الدين، قاهره، دارالشعب .
- فخر رازي، (بي تا) تفسير الكبير،تهران، دار العلميه .

- فيض االسالم، (1371 ش) نهج البالغه، تهران،بي نا .
- فيض كاشاني، ( 1303 ش) محجه البيضا، علي اكبر غفاري، قم، موسسه النشر االسالمي .

- قرآن مجيد، (1345 ش) به كوشش محمود راميار، تهران، اميركبير.
- كاشفي بيهقي، حسين، (1361 ش) الرساله العليه في احاديث النبويه، سيد جالل الدين محدث 

ارموي، تهران مركز انتشارات علمي و فرهنگي.
- مجلسي، محمدباقر، (1397 ق) بحاراالنوار، محمد باقر بهبودي، تهران .
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- محدث، سيد جالل الدين، (بي تا) فهرست موضوعي و شرح فارسي غرر و درر آمدي، انتشارات
دانشگاه تهران.

- محدث قمي، (1357 ق) الكني وااللقاب،صيدا .
- معين،محمد، (1346 ش) فرهنگ فارسي، تهران، اميركبير.

- معين، محمد ، ( 1362 ش) برهان قاطع، تهران، اميركبير.
- ميبدي،  ( 1361 ش) كشف االسرار ، به اهتمام علي اصغر حكمت، تهران، اميركبير.

- نراقي، محمد مهدي، (1383) جامع السعاده، سيد محمد كالنتر، نجف.
-نسفي، ابوحفص نجم الدين، (1353 ش)تفسير نسفي،به اهتمام عزيزاهللا جويني، تهران، بنياد

فرهنگ.
 - واقدي، (1996م) مغازي، مارسدون جونز، مصر.

- يعقوبي، ابن واضح، (1993م)تاريخ يعقوبي،لبنان، موسسه االعلمي للمطبوعات. 
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تاثير انديشه هاي رايج بر رفتار سياسي مردم 
كوفه از سال 35 تا 61 هجري   

 دكتر عليمحمد ولوى1
 سيمين قربانپوردشتكى2

چكيده
 رفتارهاي سياسي گروه هاي مطرح در هر جامعه نسبت به  يك مسئله  مبين نوع 
نگرش و ذهنيت حاكم بر آن گروه از مسئله مي باشد . شناخت نوع نگرش اين 
گروه ها ، در شناخت انگيزه هاي آنان از رفتارهاي سياسي كه در مقابل يا همسو با 

حاكميت زمان قرار مي گيرد، موثراست .
 در اين مقاله سعي بر آن است تا عالوه بر شناخت انديشه هاي مقابل و همسو با 
حاكميت ، به تاثير اين انديشه ها بر رفتار سياسي مردم كوفه ،در فاصله سال  هاي 35 
تا 61 هجري پرداخته شود.  نمود بارز تاثير انديشه هاى رايج در رفتار سياسى مردم 
كوفه را در شورش ها و جنگهاى داخلى، از اواخر عهد خلفاى راشدين، و ادامه آن 
را با شدت بيشترى در دوره اموى مى توان ديد.    تقابل دو انديشه سياسى فعال شيعى 
و خارجى با انديشه هاى سياسى رايج بر جامعه چون ارجاء خالص و جبر خالص 
از يك سو، و سياست سركوب ،ارعاب ،تهديد و تطميع حاكميت از سوى ديگر از 

مهم ترين عوامل جهت دهنده به اين رفتار ها بودند.   
واژه هاي كليد ي 

 خروج ،شيعه ،مرجئه خالص ،جبرخالص ،مشاركت ،انفعال. 
-am v571@yahoo.com                                                     1- دانشيار گروه تاريخ دانشگاه الزهراء(س)؛

  -simin45 -g@yahoo.com                                     2-كارشناس ارشد تاريخ اسالم دانشگاه الزهراء(س)؛

مطالعات تاريخ اسالم
سال اول / شماره اول / تابستان 1388
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 مقدمه
ـ.ق مسلمانان را درگير خود نمودند ؛تشخيص حق و باطل را براي    بحران هايي كه از سالهاي 35  تا 40 ه
آحاد جامعه اسالمى سخت كرده بود. كناره گيري جمع كثيري از صحابه برجسته پيامبر (ص) از دخالت

در آنچه تعبير به فتنه مى شد ، شك و ترديد مسلمانان را در اين زمينه دوچندان كرد .
 جنگ جمل اولين نمود رويارويي انديشه هاي آرمان گرايانه و سنت گرا در مشاركت يا عدم مشاركت
مردم كوفه در ياري علي(ع) در برابر اهل جمل  بود .در رويارويي عراق و شام ،گرچه حقانيت علي(ع)
براي عراقيان محرز شده بود ولي باز هم گروه هايي تحت عنوان قراء ، در همراهي يا عدم همراهي
با علي(ع) دچار شك بودند. به طوري كه عده اي از آنان جهاد در ثغور را بر شمشير كشيدن بر روي
هم كيشان خود ترجيح مى دادند ؛ و دسته اي ديگر نيز شرط همكاري با علي (ع) را منوط به عدم شروع
جنگ از طرف او قراردادند.( ابن مزاحم،  1990، 115 )پايان جنگ صفين هم كه به مسئله حكميت منجر
شد يكى از نتايجش ظهور فرقه افراطي خوارج ، از ميان گروه هاي طرفدار علي (ع) بود.    انديشه  شيعي كه
سابقه آن به دوره قبل از رحلت پيامبر (ص) برمي گردد.  در اين دوره با تجربه حاكميت پنج ساله علي(ع)
توانست حضور فعال و مثبت خود را در تحوالت اين دوره به اثبات رساند. بعداز اين دوره ،نگرش اين
انديشه آرمان گرايانه نسبت به عدم پذيرش وضعيت موجود، گرچه مانند خوارج به رفتار سياسي مقابل

حاكميت منجر گرديد اما در نگرش و در رفتار ، بطور كامل با افراطي گري خوارج تفاوت داشت .
 اگر به انديشه هاى فوق ( ارجاء(خالص)، خروج و تشيع ) انديشه چهارمي تحت عنوان جبر
(خالص) كه عمال در دوره اول اموي به طور رسمي وارد ميدان سياست گرديد (تا قبل از تحول عمده
اين انديشه در دوره دوم امويان توسط جهم بن صفوان در تقابل با حكميت اموى ، مشروعيت سياسي
حاكميت اموي مديون آن بود) اضافه كنيم ، پي خواهيم برد كه تشتت حاصل از اين افكار، چه تاثيري بر

رفتار سياسي مردمي كه درگير مسايل متنوع اين دوره بودند ،گذاشت .  
    انديشه هاي برجسته اي كه به نوعي پشتوانه رفتارهاي سياسي مخالف و موافق حاكميت ، در كوفه

بودند؛ در دو طيف فعال و منفعل قابل تفكيك عبارتند از: خروج ،تشيع ،ارجاء خالص وجبر خالص:
1 - انديشه هاي فعال در تقابل با حاكميت سياسي 

      انديشه خروج را مي توان از انديشه هاي بكر عربي1  دانست؛كه متاثر از وضعيت جغرافيايي شبه
1- از آن جهت كه بر گرفته  از روحيه تفرد گرايي و گريز از مركزي اعراب مي باشد.
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جزيره ى عربستان و اوضاع اجتماعي حاكم بر قبايل عرب ساكن در اين مكان بوده است . 
واكاوي چنين انديشه اي ما را به مبداء آن يعني قبايل بدوي ، آن هم قبايل ساكن در نواحي شمالي شبه 
جزيره و عراق مي رساند . قبايل ربيعه و تميم كه قبل از اسالم در اين مناطق از قدرت و شوكت خاصي 
برخودار بودند؛  ( نولدكه،8 137 ، 355 ؛سمعاني،1988، 36)توانايي تحمل انحصار قدرت و سروري 
را در خاندان قريش نداشتند. بنابراين سابقه آنان درصدر اسالم با مسئله ارتداد گره خورده بود. حضور 
پر رنگ اين گروه هاي قبيله اي در مقابل حاكميت سياسي مدينه ، با نمايندگي سجاح و طليحه االسدي 
حاكي از اين نارضايتي بود . حاكميت سياسى با وجود  سركوب شديد اين گروه ها در جريان جنگهاى 
رده موفق به زدودن تفكر قيدستيزي و گريز از مركزي از اذهان اين گروه هاى قبيله اى نشد.(جواد علي 

1367 ، ج1،  212) 
 اسكان اين گروه هاي قبيله اي در شهرهاى تازه تاسيسى چون كوفه و بصره ،تحت حاكميت قريش؛ 
و كاهش فتوحات هم به بروز انديشه ى خروج دامن زد .قتل عثمان ، بعد از جنگ هاي رّده اولين واكنش 
آشكار اين تفكر به وضعيت موجود بوده است؛ وسرانجام اين تفكر، با پشتوانه ديني به طور كامل با 
شعار «الحكم االهللا»در ماجراي حكميت ،  موجوديت رسمي خود را به رقباي خويش  اعالم كرد.(ابن 

مزاحم، 1990، 518-512؛ بغدادي، 1344، 42-43 ) 
عالوه بر ويژگي هاي رواني فوق ، عوامل ديگري نيز در بروز اين انديشه موثربوده است: تاثير 
برداشت هاى افراطى از قرآن در تقويت انديشه خروج كه با ترويج اسالم منهاي احاديث نبوي از سوي 
عمر حمايت شد از جمله عوامل بارز رشد اين انديشه بوده است . او در اعزام معلمان ديني از مدينه به 
كوفه، به آنان توصيه كرد كه :« شما به شهري مي رويد كه ايشان را با قرآن،زمزمه اي همچون زمزمه زنبور 
عسل است . آنان را با بيان احاديث از قرآن باز نداريد و سرگرم نسازيد. تنها به قرآن ممارست كنيد و 

كمتر از رسول خدا (ص) روايت نقل كنيد.»(ابن سعد،1985، ج6، 7) 
منع كتابت حديث از رسول خدا(ص) كه اول شارح و مفسر قرآن بود،گرچه در راستاي سياست هاي 
تمركز گرايي حاكميت در اين موقعيت بحراني بعداز مسئله ارتداد از سوي عمر دنبال مى شد اما در 
مدت زمان نه چندان طوالني ،ضربه جبران ناپذيري بر نحوه درك ، فهم ، تفسير و تاويل قرآن، از طريق 
ذهن سطحي نگر اعراب ، وارد كرد . آنان براساس همين نگرش سطحي و درك غير انتزاعي، قرآن را 
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تفسير به راي مي كردند و آن را با تربيت بدوي خود وفق مي دادند . نهايت دوگونگي رفتار اين گروه در
صفين با پشتوانه همين سطحي نگري بروز كرد . چون شاميان از روي اضطرار با تمسك به سياست
عمروعاص ، قرآن ها را بر نيزه كردند ، اين گروه گفتند :براي جلوگيري از خون ريزي بايد به حكم قرآن
گردن نهيم . خيزش نمادين مسعربن فدكي و زيد بن حصين در راس بيست هزارتن از اين جماعت -كه
به زهاد ، عباد ، برانيس و لباده پوشان پيشاني سياه كوفه و بصره معروف بودند، با خلع عنوان اميرمومنان
از علي(ع) جلوه گر شد واو را تهديد كردند كه اگر به حكم قرآن گردن ننهد ، او را چون عثمان خواهند
كشت. سطحي نگري و خودرايي  ناشي از اين رفتار ،تالش هاي علي (ع)را براي آگاه كردن آنان كه
معاويه قرآن را به عنوان  وسيله اي براي جلوگيري از شكست نهايي بر نيزه ها كرده، بي نتيجه گذاشت
وآنان باجسارت   علي (ع)را مجبور به پذيرش حكميت كردند.(ابن ابي الحديد 1367 ، ج1، 333-
332 ؛ شهرستاني 1990 ، ج1، 106) انتخاب حكمين ،جهت گيري آنان را باز هم بر اساس همان سطحي
نگري ،نسبت به موضع پيشين تغيير داد و در يك واكنش سريع با فرياد الحكم االهللا، در اصل عدم
تمكين خود را به حكمين قرشي و يماني اعالم كردند. (ابن عبدربه، 1988، ج3، 342 )  آنها طي اين
چرخش ،ضمن توبه از پذيرش حكميت ، علي و هرآنكه به حكميت راي داده بودرا به دليل عدم توبه،

تكفير كردند .(ابن مزاحم،1990، 518-517؛ بالذري ، 1417، ج3، 135 )
   پيامد اين شرايط ، ظهور رسمي وسازمان يافته تشكلى از پيروان اين انديشه به نام خوارج را به
دنبال داشت . آنان به سرعت براي عملكرد خود با تاسي از انديشه خروج منشور هايي صادر نمودند كه
ديدگاه هاي اين گروه را نسبت به حاكميت سياسي ، رهبري جامعه و برخورد با پيروان ساير انديشه هاي
رايج مشخص مي كرد .( شهرستاني، 1990، ج،1 110) از ديدگاه سياسي، بر اساس خصلت و ويژگي
خاصي كه از سوي اين گروه در نفي وضعيت وجود داشت ؛ همواره رفتار سياسي آنان را در مقابل
حاكميت سياسي قرار مي داد؛  به طوري كه مسئله خوارج، به عنوان يكي از مسايل حاد حاكميت سياسي

، هزينه هاي جاني و مالي هنگفتي بر حاكميت تحميل كرد.
از ديدگاه مروجان اين انديشه،ميزان مشاركت سياسي مردم كه در واقع متاثر از انديشه گريز از
تمركزگرايي سياسي عربي بود بسيار گسترده گشت؛ به طوري كه يكي از اهداف مهم خوارج ، رفع
انحصار خالفت از قريش گرديد و دامنه اين مشاركت با گسترش  محدوده جغرافيايي حضور اين
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گروه ها گسترده ترشد .از ديدگاه آنان هر عربي كه لياقت و شايستگي خود را از لحاظ ديني- سياسي، 
به اثبات رسانده باشد، مي تواند رهبري و خالفت جامعه را بر عهده گيرد.(شهرستاني، 1990، ج1،  
108 ) دامنه نفوذ اين انديشه ، از مرزهاي عربي فراتر رفت و به ايران و سرزمين هاى دور از خالفت 
مركزي كشانده شد.انعطاف پذيري اين انديشه باعث گرديد تا خالفت ورهبري از قيد نژاد و جنس،آزاد 
وبراي عرب و عجم ، آزاده و برده  و زن و مردي كه لياقت اين كار را داشته باشد، مشروع اعالم شود.

(اشعري،1371 ، 218 )
    نمود تاثير عملي اين انديشه ى تند و افراطي در جامعه، باعث شد تا فرد غير متدين به دين خوارج حتي 
 برادران خوني شان راكافر قلمداد كرده و جان و مالش بر اين مومنان سطحي انديش و متعصب ، مباح  شود!

( ابن اثير، بي تا ، ج3، 213) 
     اين انديشه  كه از ذهن متنسكان سطحي نگر كوفه تراوش يافت  ؛ سپاه در آستانه ى پيروزي كوفه در 
صفين را به سستي كشاند و انسجام آن را براي هميشه در همراهي با علي (ع) در مقابل شاميان فروپاشيد . 
آنان با بر پا كردن جنگ نهروان (كه پيامدهاي عاطفي آن تا سالها  بر روحيه مردم كوفه حاكم بود ) در واقع 
زمينه را براي سر برداشتن اشرافيت قبايل كه در پي فرصتي ، براي وارد كردن ضربه نهايي به مشاركت 
فعال مردم در همكاري با علي(ع) بودند را  فراهم كردند؛ به طوري كه سپاه بيش از شصت هزار نفري 
كوفه ، به تأسي از اين افراد  از اطاعت علي(ع) در رفتن به شام، سرپيچي كردند.(ابن اعثم  ، 1991،ج4، 

 (257-258
   در ساباط معاويه ، با شناختي كه از وجود صاحبان همين انديشه(خروج) در سپاه حسن بن على(ع) 
داشت؛ شايعه صلح را پراكند .پيامد عملكرد آنان در اين زمان نيز به اضمحالل سپاه متشتت حسن (ع) و 

سقوط مركزيت سياسي كوفه انجاميد. (مفيد،  1989، 189-190 )
اوج تأثير انديشه خروج در دوگونگي رفتار سياسي مردم كوفه ، بخصوص شيعيان در ائتالف با 
دشمن خود يعني امويان در مقابله با فتنه خوارج بود  .(ابن اثير، بي تا ، ج3، 252 ) طبري مي گويد : گروه 
هايي از پيروان اين انديشه كه در نهروان در مقابل منطق قوي علي از جنگ كنار كشيدند ، در جنگ با 
معاويه هيچ شكي بدل راه ندادند ؛بنابراين همزمان با حضور معاويه در كوفه ،عروه بن نوفل اشجعي در 
راس خوارج بر او خروج كرده و شاميان را شكست داد . معاويه  كه سرسختي خوارج در برابر سپاه شام 
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را ديد؛  پيروان انديشه مخالف اين تفكر ، يعني شيعيان را بهترين گزينه ،براي سركوبي آنان انتخاب كرد.
    چون خوارج،شيعيان را روياروي خود ديدند؛گفتند:« واي[بر] شما! از ما چه مي خواهيد؟ مگر 
معاويه دشمن ما و شما نيست؟ بگذاريد تا با او بجنگيم، اگر او را از ميان برداشتيم، دشمن شما را دفع 

كرده ايم و اگر ما را از ميان برداشت ، شما آسوده ايد.».(طبري ، 1967،  ج5، 166 ) 
    اين سياست از دو جهت به دوگونگي رفتار مردم كوفه دامن مي زد ؛جهت اول ، با قرار دادن تفكر 
مخالف خوارج در برابر آنان، كوفه را درگير يك جنگ فرسايشي طوالني مدت كرد؛ و دوم، با اين 
سياست ،به دليل كينه و نفرت ناشي از رويارويي اين دو تفكر توانست از اتحاد آنان برضد حاكميت 
اموي جلوگيري كند .عالوه بر موارد باال تاثير عمومي عملكرد ناشي از طرز تفكر خوارج ، مردم كوفه 
را دچار رعب و وحشت كرده و آنان براي حفظ جان و مال خود ، نه تنها با سياست هاى حاكميت در 
اين خصوص، همراه مي كرد بلكه در گرايش به تفكرات منفعالنه ى همسو با حاكميت ،در مقابل 
انديشه هاي خارجي نيز هدايت مي نمود بر اساس تفكر خوارج، مرتكب كبيره كافر،و خونش مباح بود. 
دايره اين فتوا در عمل ، تمام مسلمانان غير خارجي  را در بر مي گرفت . بنابراين اكثريت جامعه يا بايد به 
كفرخود اقرار و توبه كرده و آيين خوارج را مي پذيرفتند و يا جان و مالشان را از دست مي دادند. (ابن 

شاذان، 21،1982 ) 
راه سومي كه آنان را در پناه  خود قرار مي داد ، فتوا علماي مرجئه ، در تفكيك عمل از ايمان بود.
(شهرستاني ،1990، ج1، 137 ) گرچه اين فتوا توانست آرامش خاطر مردم كوفه را در اين زمان فراهم 
كند؛ اما به مرور ، يكي از مهم ترين عوامل توجيه كننده اعمال حاكميت اموى در نزد مردم كوفه گشته و 

موجب انفعال و سكوت آنان مي شد. 
 انديشه خروج ،گرچه تاثيري در بروز رفتاردوگونه ،در عدم پذيرش وضعيت موجود و تقابل با 
حاكميت  براي خوارج نداشت اما در روابط داخلي آنان در دراز مدت بي تاثير نبود ؛تفسير به راي قرآن 
مهم ترين عامل عدم وحدت و انسجام اين گروه بود .خوارج بر اساس خصلت تربيتي كه داشتند ، 
هركدام خود را مفسر و عالم به احكام دين مي دانستند. اين خودبيني تحمل نظرات مخالف را براي آنان 
مشكل مي كرد.(همان،119) تالطم فكري آنان در مسئله خالفت و رهبري نيز مشهود است.آنان گرچه 
از بدو خروج با انتخاب رهبر كار خود را آغاز كردند؛سرانجام به اين نتيجه رسيدند كه وجود امام براي 
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جامعه را نفي كرده واعالم كنند كه:« كه مردم را به امام هيچ حاجتي نيست.بلكه بر ايشان واجب است كه 
در ميان خود به انصاف كار كنند ؛ واز انصاف در نگذرند....(همان:157 )ديدگاه  خوارج  در مورد امامت 
و رهبري و عدم توانايى تشكيل حكومت در دوره حيات سياسى خويش، عدم تمركزگرايى سياسي 
آنان را تاييد مي كند  . انديشه خروج كه پايه آن بر دوگونگي ريخته شد؛ بعداز اعالم موجوديت، عالوه 
بر تاثيري كه  بر رفتارسياسي مردم كوفه در ياري نمودن امويان ، درسركوب آنان داشت از نظر روابط 
داخلي نيز خودشان راتحت الشعاع قرار داد، زيراتربيت بدوي اين گروه، بر رفتار و عملكردشان غالب 

بود .    
     همان طور كه گفته شد ،تشكيل هسته اوليه انديشه شيعي به زمان پيامبر برمي گردد. پيشگامان اين 
گروه همچون ابوذر غفاري ، مقداد ،سلمان ،جندب بن جناده و  عمار، چه در زمان حيات پيامبر، و چه 
بعد ازآن، دوستي و پيروي خود را از علي (ع) ابراز مي كردند.(نوبختي، 1913، 16-15؛اشعرى،1314، 
71) از اين گروه عمار ياسركه در دوره پر تالطم جنگ هاي داخلي حضور فعال داشت .(ابن عبدالبر، 
1993 ، ج3،  1135 ) همراه گروهي از مهاجران و انصار با علي(ع) از مدينه خارج گشته وبراي رويارويي 
با پيمان شكنان و همراهي با سياست هاي علي(ع) در رابطه با شام به عراق آمد .عمار  به همراه گروهي 
از شيعيان علي (ع) ،چون هاشم بن عتبه(مرقال)، مالك اشتر ، فرزندان صوحان ، عدي بن حاتم ، عمرو 
بن حمق ، حجر بن عدي، هسته اوليه تشيع را در كوفه پي ريزي نمود. اين گروه همانند اسالف خود ، 
بر اساس انديشه شيعي، خالفت و رهبري را حق خاندان پيامبر(ص)و از اعقاب علي(ع) و حضرت 

زهرا(س)مي دانستند.
     آنچه اهميت و پايايي اين انديشه را در طول تاريخ نسبت به ساير مذاهب باعث شده 
است؛ويژگي هاي خاصي چون ، پويايي و سرزندگي ،آينده نگري و معطوف به ارزش بودن آن  مي 
باشد .براين اساس،حاكميت سياسي امويان از ديدگاه شيعيان آرمان گرا ، نامشروع و مردود قلمداد مي 
شد. رفتارسياسي اين گروه طبق برنامه ريزي خاص،از دو استراتژي متفاوت با هدف يكسان يعني 
مبارزه منفي (تقيه) و مبارزه مسلحانه در شكل اعتراض و قيام در مقابل حاكمان برخوردار گشت. كوفه 
از تشكيل هسته اوليه تا تكوين و تثبيت اين انديشه ،به دليل شرايط سياسي –اجتماعي خاص ،رفتار 

سياسي خود را بخصوص بر محور  مبارزه مسلحانه مستقر كرده بود.    
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    با توجه به اينكه هدف نهايي اين انديشه، عملي كردن حاكميت دين ساالر عصر نبوي بوده است؛
از بعد عملي توجه خاصى به مشاركت فعال مردم در ابعاد مختلف اجتماعى داشت . اين تفكر متاثر از
جامعه فعال زمان رسول خدا (ص) بود.(ابن سعد 1985، ج2،  67-66)نمود اين تفكر را در رابطه ى

حاكميت و مردم در دوره خالفت علي (ع) در كوفه مي توان مشاهده كرد .
   بعد از رحلت پيامبر،گرچه دامنه ي مشاركت مسلمين در امور سياسي تا حد زيادي كاسته شد اما
هنوز هم با توجه به نهادينه شدن اين روحيه در دوران طاليي پيامبر(ص)، بسياري از مسلمانان، از
انتقاد و پيشنهاد به حاكميت فروگذار نبودند وحاكميت نيز به نظرات آنان در بسياري از موارد ترتيب
اثر مي داد. مشورت هاي ابوبكر و عمر با سران و بزرگان در مورد مسائل حاد نظامي، سياسي و
اقتصادي،(بالذري،1978 ، 337 ؛ ابو يوسف،1302 ، 35 ) دراجازه ى انتقاد به ساكنان واليات و عملي
كردن اين نظرات و خواسته ها ، بخصوص در عصر عمر-كه دوره شكل گيرى  پادگانهاي مرزي چون
كوفه و بصره بود –به وضوح ديده مي شود.روابط كوفه در زمينه هاي مختلف ، بخصوص در تعويض
اميران با دستگاه خالفت،نمود بارزي داشت به طوري كه خلفا گرچه در انتخاب امير دخالت مي كردند

ولي در عزل او،تابع  نظر مردم  اين شهر بودند .(ابن اثير بي تا، ج2، 433 ؛ ابن فقيه 1996، 219)
    در دوره عثمان كه امويان بر ايالت هاي مهم ، تسلط يافته و زمينه هاي كاهش مشاركت مردم را باعث
مي شدند ؛ هنوز هم ، مردم با توجه به فرهنگ غالب، ارتباط خود را با خليفه حفظ كرده و عملكرد او را
زير سوال مي بردند.عزل وليد(ابن اعثم،1991، ج3، 382 ) و سعيد(بالذري، 1417، ج6، 159 ) از سوي
مردم كوفه و شركت در شورش سراسري از اين نمونه هاست.(طبري،  1967، ج4، 365-340 ؛ ابن عبد

ربه،1988،ج3، 293 ).
       تاثير تجربه خالفت پنج ساله علي (ع)در كوفه ، اين انديشه را در طوالني مدت در راس رفتارهاي
سياسي صاحبان اين انديشه ، در جهت مقابله با حاكميت مركزيي كه حضور فعال و مشاركت جوي

آنان را به قيد مي كشيد، قرار داد.1 
    تاثير عملكرد علي (ع) در پياده كردن حاكميت ديني ، پشتوانه محكمي براي استقرار و تثبيت اين
انديشه ،در ميان مردم كوفه بود . مدل حاكميتي كه اين انديشه  به تأسي از اين عملكرد در اداره جامعه

1- از  نمونه هاي حركت هاي كوفيان در مقابل حاكميت اموي در اين دوره مي توان به حركت حجربن  عدي، و حادثه كربال 
اشاره كرد .
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ارائه مي دهد،خطبه 216 نهج البالغه است كه ديدگاههاي علي (ع) در حقوق متقابل والي و رعيت را 
نشان مى دهد؛. تاثير اين ديدگاه در تقابل مردم كوفه با حاكميت سياسي اموي  در   دوره مورد بحث   به 

خوبي مشهود است .(نهج البالغه، 1384 ،250 -249 ) 
       مشاركت مردم در اين دوره به اوج خود رسيده بود . خليفه چنان به مشورت با مردم اهميت مي داد 
كه در برخي موارد، اين شبهه را در پژوهشگران اخير  ايجاد مي نمايد كه على (ع) فرد ضعيفي بوده،ازآن 
جهت كه در برابر خواسته هاي مردم ، تسليم مي شده است .نمونه اين برداشت از علي (ع)در كتاب 
جانشيني محمد (ص) اثر مادلونگ  انديشمند آلماني به خوبى مشهود است . مادلونگ تسليم علي(ع)

در برابر خواسته مردم در ماجراي حكميت را ناشي از ضعف او و زيركي معاويه قلمداد مي كند. او مي 
گويد :«.... در رهبري علي در اين لحظه ى بحراني اما سرنوشت ساز، آشكارا فتوري تاسف بار به چشم 
مي خورد، او به اكثر سپاه خود اجازه داد تا اراده خويش را بر او تحميل كنند .[چنانكه] گويي شيخ قبيله 

است نه امير مومنان.» (مادلونگ، 1385 ،332 )
 2 )انديشه هاي منفعل كننده رفتارسياسي مردم كوفه در برابر حاكميت 

      در برابر انديشه هاي مشاركت طلب در كوفه، عملكرد منفعالنه  صحابه برجسته پيامبر(ص)
چون : سعد بن ابي وقاص، عبداله بن عمر، محمد بن مسلمه، اسامه بن زيد و زيد بن ثابت، و موضع 
گيري آنان در مسايل سياسى و نظامى چون مسئله خالفت و جنگ هاي داخلي ، بر انفعال جامعه تاثير 
بسزايي داشت.گروه فوق با ذكر احاديث نبوي و اجتهاد شخصي ،عدم مشاركت خود را با تاكيد بر 
دورى از فتنه ها توجيه مى كردند.(دينوري،1960، 143-142) عبداله بن عمر در برابر اصرار گروهي 
كه او را براي قبول خالفت دعوت كردند گفت: «اين كار[ خالفت] را انتقامي در پي است و من خودم 
را دچار آن نمي كنم، كسي را جز من بجوييد.»(همان) موضع منفعالنه ى وي در جريان جنگ هاي 
داخلي با افكار رخوت انگيز همراه بود و مي گفت «من در فتنه جنگ نمي كنم و پشت سر هركسي كه 
پيروز شود نماز مي گذارم.»(ابن سعد،1985، ج4، 149 ) اين گروه دعوت علي(ع) را براي شركت 
در جنگ هاي داخلي ، به دليل عدم توانايي در تشخيص حق از باطل رد كردند، سعد بن ابي وقاص 
گفت: «براي من شمشيرى بياوريد كه داراي دو چشم و دو لب و زبان باشد و بگويداين مومن و آن 
كافر است. »( ابن سعد، 1985ج3،  143؛ دينوري، 1960، 143-142 ) عبداله بن عمر گفت: «... مرا به 
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آنچه نمي دانم وادار نكنيد.»(همان) محمد بن مسلمه نظر خود را در مورد جنگ هاي داخلي چنين بيان
مي كرد كه «... پيامبر (ص) فرمود: به زودي فتنه و اختالفي [ميان امت] پديد خواهد آمد. در آن هنگام
تو شمشيرت را به احد بياور و آن را بر آن كوه بزن و در خانه خود بمان تا آن كه دستي خطاكار سويت
دراز شود[تو را به ستم بكشد]يا مرگ طبيعي تو را فرا رسد و من ديروز شمشير خود را شكستم. »(  ابن
سعد، 1985،ج3، 445) اسامه بن زيد از علي خواست كه او را از وارد شدن به امور سياسي  معاف دارد،
چرا كه با خداي خود عهد كرده با كسي كه به يگانگي خدا شهادت مي دهد؛ جنگ نكند. (ابن سعد،
1985، ج4 ، 69) عمران بن حصين خزاعي مردم را از شركت در فتنه منع مي كرد و به آنان توصيه مى

نمود در اين گونه مواقع، در خانه هاي خود مانده و دخالت نكند.(همان، 288  ) 
     صرفه نظر از انگيزه هاي سياسي كه در پشت اين تفكر و عملكرد مروجان آن خفته بود، قداست
اين گروه  نزد مردم باعث شد؛راي و عمل آنان تاييدي  براي افكار و اعمال مردمي گردد كه يا دچار
شك وترديد بودند و يا  به دنبال توجيهي  براي كنار كشيدن خود،از اين معركه.اين انديشه عالوه بر تاثير
بسزايي كه در سستي ،رخوت و به انفعال كشيدن مسلمانان در اين دوره بحراني داشت در طوالني مدت
به عنوان  كارسازترين وسيله ها براي سلب مشروعيت قيام هاي مخالف ، به نفع حاكميت اموي عمل

كرد. 
پايان يافتن جنگ صفين و پيدايش خوارج با انديشه هاي افراطي ، به ظهور انديشه منفعل كالمي تحت
عنوان ارجاء با رويكرد مختلف منجر شد. در ميان برداشت هاي مختلف ، نقش كاركردي دو برداشت
يعني  به تاخير انداختن كيفر گناهكار تا روز قيامت و تفكيك عمل از ايمان ، بر رفتار سياسي مردم كوفه
تاثير بسزايي داشت . طرح «تفكيك عمل از ايمان»(شهرستاني،1990، ج1، 107 )از سوي علماي اين
ديدگاه فقهي –كالمي در برابر «كافر دانستن مرتكب كبيره»كه از سوي خوارج ، براي توجيه قتل و
عام مخالفان خود طرح شد(بغدادي،1344 ، 44-42 ) گرچه به آرامش اجتماعي در جامعه بحران زده
كمك كرد اما در طوالنى مدت توجيهي براي عملكرد حاكميت سياسي ، در شكستن حرمت هاي ديني
و سنتي گرديد . فضل بن شاذان در معرفي ديدگاه  اين گروه  مي گويد: مرجئه به كساني گفته مي شود كه
معتقدند ايمان از عمل جداست . از ديدگاه اين افراد اگر كسي پدر، مادر، خواهر، برادر و يا فرزند خود
را بكشد يا كعبه را ويران كند يا قرآن را بسوزاند يا نبش قبور كند.اين اعمال به ايمان او ضرر نمي رسانند
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؛ اصل ايمان قرائت شهادتين است كه اگر اين را گفت، ايمانش مانند ايمان جبرئيل و ميكائيل خواهد 
شد.(ابن شاذان 1982 :21-20 ) پس براساس اين انديشه كشتن حسين بن علي (ع) مباح شمردن جان ، 
مال و ناموس مردم مدينه، به دستور يزيد وآتش زدن خانه كعبه،خدشه اي به ايمان حاكمان و مجريان 

اين اعمال  وارد نمي كرد.(شهرستاني،  990 1،  ج1، 137 ) 
     انديشه ى همسوي ديگري كه چون انديشه مرجئه خالص مورد توجه حاكميت سياسي قرار 
گرفت، انديشه جبر خالص بود . صلح حسن بن علي (ع) و واگذاري حاكميت به معاويه به دليل شرايط 
سياسي حاكم(دينوري ،1960، 218)ناشي از تحوالت اين دوره در اين زمينه بي تاثير نبوده؛ گرچه 
انديشه اي چون جبر - آنهم از نوع خالص كه در برابر اختيار قرار مي گرفت - در جامعه آن زمان 
ناشناخته نبود ولي وارد كردن اين انديشه به صحنه سياسي و قرار گرفتن آن در خدمت حاكميت ، 
در به انفعال كشاندن رفتارهاي سياسي مردم تاثير بسزايي داشت.امويان پايه حاكميت خود بر مردم 
را از اين  انديشه گرفتند .آنان با توسل به انديشه ي جبر خالص، به طرح نظريه خليفه الهي پرداختند و 
از طريق اين نظريه خود را نماينده خدا بر روي زمين معرفي كرده و با تكيه بر جبرگرايي پايه و اساس 
حاكميت خود را مستحكم نمودند . اين انديشه ،نوعي انحصارطلبي سياسي را در خاندان اموي بوجود 
آورد كه از طريق آن، حاكميت آنان را براي مردم  توجيه مي كرد.(عطوان،1371 ، 218-214 ) تبليغ 
اين نظريه كوششى براى قداست سازى حاكمان اموي بود. آنان با رواج انديشه جبر در كنار ارجاء 
خالص حاكميت خود را برآيند خواست و اراده الهى جلوه مى دادند . براساس اين نظريه، مسلمانان 
مكلف به اطاعت و فرمانبرداري از آنان بودند . ميزان مشاركت مردم ، با مالك حاكميت مشخص  شد 
و خارج از آن «خروج» قلمداد مي گرديد(طبري،  1967، ج5، 220 ) . اين امر،به حاكميت در سركوب 
رفتارهاي سياسي مخالف ،مشروعيت مي بخشيد . هر گونه شورش و تمرد عليه حاكميت ، تمرد در 
برابر خداوند محسوب  مي شد و اين خداوند بود كه متمردان را بدست امويان به هالكت مي  رساند.

(النويري،1369،ج7، 20)
     زياد بن ابيه در يكي از خطبه هاي خود بر  نظريه جبر تاكيد كرد كه: «اي مردم ما راهبران شما 
شده ايم و به قدرتي كه خداوند به ما داده راهتان مي بريم و به كمك غنيمتي كه خدا به ما سپرده از شما 
حمايت مي كنيم.ما را بر شما حق شنوايست و اطاعت در مورد چيزهايى كه بخواهيم، و شما را به ما 
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حق عدالت است،در مورد چيزهايي كه به عهده داريم، بوسيله نيكخواهي، سزاوار عدالت و غنيمت
ما شويد.»(طبري، 1985، ج5، 221-220 ) عبداله بن همام سلوي اين نظريه را در قالب شعر برده و
تعزيت مرگ معاويه و تهنيت خالفت يزيد را چنين بيان مي كند.:« يزيد! بر از دست دادن مردي مورد
اعتماد، صبوري كن؛ و بر انتخابت به حكومت از سوي خداوند، سپاسگزار باش. خالفت پروردگارت

را درياب كه گستاخان، چون ناتوانش ببينند در آن طمع كنند.»(عطوان، 1371 ،220-221 ) 
       انديشه جبرخالص ، ميزان مشاركت سياسي مردم را پايين آورد. امويان در اين زمينه بخصوص در
مورد كوفه از امرايي استفاده مي كردند كه از لحاظ انديشه و عمل همسو با خودشان باشند. افرادى چون
زياد و حجاج و عمر بن يوسف(ثقفيان) از جمله حاكماني  بودند كه مخالفان خود را به اشد مجازات

مي رساندند . 
     حاكميت در پياده كردن انديشه (جبر خالص)كه پشتوانه اى قوي براي او بود ، هيچ ترديدي به
خود راه نمي داد.زياد بن ابيه اين نظريه را در جريان مخالفت حجر و يارانش ، در نامه اي  به معاويه چنين
نوشت: «.... «خدا» براي امير مومنان تجربه اي نيكو پيش آورد كه بر ضد دشمن وي تدبير كرد . زحمت
ياغيان را از پيش وي برداشت . طغيان گراني از ابوترابيان و سبائيان كه سرشان حجر بن عدي بود ؛ با امير
مومنان ، مخالفت كردند و از جماعت مسلمانان بريدند  و بر ضد ما جنگ انداختند. خدا ما را بر آنان غلبه
داد  و بر آنان تسلط يافتيم.»(طبري، 1985،ج5، 272 ) عبيداله بن زياد نيز، اين نظريه در قالب سخناني،
خطاب به  اسيران كربال ، گفت: «حمد «خداي» را كه رسواتان كرد و به كشتن داد و قصه شما را تكذيب
كرد.»او خطاب به زينب(س) گفت:«كار خدا» را با خاندانت چگونه ديدي؟!» چرا كه ««خدا» دل مرا از
سرانجام طغيانگرت و ياغيان سركش خاندانت، خنك كرد.»( مفيد، 1979، 244 ) بر اساس اين نظريه،
انسان، اراده اي در انجام كارها نداشته و اراده خداوند است كه انسان را مجبور به انجام عمل مي  نمايد.
اشاعه اين نظريه هم در مشروعيت امويان و هم در توجيه بدعت هاي بزرگي كه بوجود مي آوردند
،نقش عمده اي داشت.تاثير اين انديشه در دوره بعد با امارت يافتن حجاج بر عراقين ، با شدت پيشين
ادامه يافت . عبدالملك بن مروان به او سفارش كرد  كه :«چون به كوفه رسيدي چنان لگدكوبش كن
كه اهل بصره بدان زبون شوند. » خطبه  آغازين حجاج در كوفه ، مبين اين ديدگاه از سوى حاكميت
است كه گفت : «اي مردم عراق و اي اهل ناسازگاري و دورويي و نافرماني و زشت خويي.»(يعقوبي،
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1993،ج2، 193-192)«....امير مومنان خود، تيرها را بريخت و مرا از همه تلخ كرده و محكم تر ديد. اگر 
به استقامت آييد؛كارتان به استقامت گرايد، و اگر راهها را بر من ببنديد، مرا مقابل هر كمينگاهي مراقب 
خواهيد يافت . به خدا از گناهتان نمي گذرم و عذرتان را نمي پذيرم. اي عراقيان اي اهل شقاق و نفاق 
و اخالق بد، بخدا شدت عمل من چنان است كه پنداريد كه مرا از روي دقت انتخاب كرده و از روي 
تجربه بسته اند. به خدا شما را به چوب پوست مي كنم و چون كلوخ به هم مي كوبم و چون شتر مي زنم و 
چون سنگ در هم مي كشم. اي مردم عراق ،مدتها در ضاللت كوشيده ايد و در جهالت فرو رفته ايد، اي 
بندگان عصا (خشبيه) و فرزندان كنيز ، من حجاج بن يوسفم ، به خدا وعده من تخلف ناپذير است . از 
اين دسته بندي ها ،بگوها و قال و قيل ها و هر چه بود، دست برداريد. اي نابكاران اينها به شما چه مربوط!  
هر كس بكار خود بنگرد و دقت كند كه شكار من نشود. اي اهل عراق ... شما را به شمشيري مي كشم كه 
در زمستان و تابستان غالف نمي كنيم تا  خدا كجي شما را به استقامت آرد و سخت سري هاي شما را 

نرمش دهد....»(مسعودي ، 1409، ج3، 128-127 ؛ابن اثير، بي تا،ج4، 139-140). 
    بوجود آمدن جو ناشي از اين انديشه ها ، جامعه را به سكوت ، ركود  و فرمانبرداري كوركورانه 
مي كشاند، به طوري كه تمام تالش مردم، جلب رضايت حاكميت بود تا جان و مال خود را كه در غير 

اين صورت تهديد مي شد ؛در امان نگه دارند .
  اولين نمود استراتژي مقابله مسلحانه شيعيان كوفه با حاكميت اموي،در شكل اعتراض حجر بن 
عدي كندي و تشكلي از ياران او بود ؛ اين رفتار،در پي زير پاگذاشتن مفاد قرارداد صلح حسن بن 
علي (ع) كه شيعيان را از فشار حاكميت مصون مي داشت بروز كرد. توقيف مقرري شيعيان ،حجر 
را بر آن داشت تا در ميان ازدحام جمعيت در مسجد كوفه ،مغيره بن شعبه را كه بر منبر سب علي (ع)
ومدح عثمان رامي گفت  مورد خطاب قرار داده و بگويد:«...اي آدم بگو روزي ها و مقرري هاي ما را 
بدهندكه از ما بداشته اي و حق نداشته اي .و كساني كه پيش تو بودند،چنين نمي كرده اند.سخت به 
مذمت امير مومنان و تمجيد مجرمان دل بسته اي.» اكثر حاضران در مسجد،گفته حجر را تاييد   كردند 
.(طبري ،1967،ج5، 255-254 ) زياد بن ابيه با همكاري اشراف قبايل ،ابتدا مردم را باتهديد و ارعاب 
از اطراف حجر پراكنده كرده و بعداز آن  با نيروي نظامي همين قبايل، و تهديد روساي آنان ، اين 

حركت را خاموش كرد.(ابن سعد ،1985،ج6، 218-219 ) 
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     آنچه در اين زمينه اهميت دارد،رويارويي و تاثير سه انديشه سياسي در رفتار مردم كوفه در اين
مسئله بوده است ؛ از يك سو انديشه آرمان گرايانه حجر و يارانش در واكنش به سب علي (ع)و ضبط
حقوقشان، و  تاثيرانديشه هاي منفعل مورد تاييد حاكميّت سياسي (امويان) چون جبر خالص ازسوي
ديگر. حاكميّت سياسى با توجه به جبر خالص ،اطاعت كوركورانه تابعان را خواستار بود . بر اساس
اين ديدگاه، حاكميّت بعداز به چالش كشيدن اين حركت، به تنظيم شهادت نامه اي ازسوي سران و
مردم كوفه پرداخت. تأثير انديشه ها و عقايد رايج در ميان مردم، چون حفظ جماعت درسايه اطاعت
و فرمانبرداري از حاكميتي كه نظم جامعه در سايه اقتدارآن فراهم مي شد، كشتن حجر و يارانش را
از هر نظر به نفع جامعه، موجه جلوه مي داد .كارساز بودن اين انديشه در موجه جلوه دادن ، سركوب

حركت هاي مخالف، يكي از موثرترين عوامل ركود ،انفعال مردم  و عدم اعتراض به حاكميت بود. 
     انديشه حفظ جماعت با پشتوانه حمايت افراد ذي نفوذي چون عبداله بن عمر و همفكرانش،
در راستاي اهداف حاكميت كشيده شد.اين تفكر، مهر تاييدي بود براي حاكميت در برخورد با
شخصيت هاي بزرگي چون ،حجر كه انديشه او وامثال او ، اركان انديشه ى حاكم را مورد تهاجم قرار
مي داد . تاثير اين انديشه را  هم در رفتار و گفتارمردم و معاويه، در توجيه اين عمل مي توان يافت.
همچون برخى از افراد قبيله ربيعه كه سابقه پيوند هاي  آنان با يماني ها  به قبل از اسالم مي رسيد، و بعد
از اسالم نيز برآن تاكيد مى شد؛ خويشان خود را به دليل شهادت بر ضد حجر ، مورد سرزنش قرار مى
دادند. اين افراد التزام پيروي از جماعت را عنوان كردند و گفتند:« ما نيز جزو مردميم. » چرا كه براي حفظ
جماعت،بسياري از خويشان حجر نيز، برضد او شهادت دادند.(طبري  ،1967،ج5، 270 ) معاويه در
پاسخ عايشه كه پرسيد: «در مورد كشتن حجر و يارانش از خدا نترسيدي؟» گفت: «من نبودم كه آنان را

كشتم، كساني آنان را كشتند كه بر ضدشان شهادت دادند».(همان، 279 ) 
     سركوب حركت حجر و كشتن او و يارانش كه هر كدام از موقعيت باالي اجتماعي برخوردار بودند؛
اولين تجربه اي بود كه حاكميت سياسي با كسب  آن ، ميزان تاثير عملكرد انديشه سياسي خود و انديشه
سياسي رايج در جامعه را بر ركود و انفعال ، رفتار سياسي شيعيان محك زد.حاكميت از اين پس بنيان

سياست هاي آينده خود را در برخورد  با  انديشه شيعي  بر اساس اين تجربه استوار كرد. 
    در بررسي عوامل به چالش كشيدن رفتارسياسي شيعيان ، سخن عبداهللا بن عمر را كه از نظريه
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پردازان مهم  انديشه هاي منفعالنه بود ، بياد مي آورد كه مي گفت: «من در فتنه جنگ نمي كنم و پشت 
سر هر كس كه پيروز شود نماز مي گذارم». و يا «...  با فتنه انگيزي بيعت نكرده ام و هيچ مومن خفته اي 
را هم از خوابگاهش بيدار نكردم. »(ابن سعد، 1985، ج4، 149)سخنان افرادي از اين دست با توجه به 
نقش مرجعيتي كه در جامعه داشتند ، در گذشته و آينده ى رفتار سياسي مردم كوفه تاثير بسزايي داشت. 
گرچه تئوريسين هاي انديشه هايي از اين دست در عراق و خصوصا كوفه،نيز كم نبودند .نمونه اين 
تئوريسين ها در كوفه ابو موسي اشعري در زمان علي (ع)بود . او مردم عراق را از فرو رفتن در فتنه اي 
كه قريش بدليل  رقابت در رسيدن به قدرت، بر پا كردند بر حذر داشت. اهمال او در فراخوان مردم 
به بيعت با علي (ع) و بعد از آن تشويق مردم، در عدم همراهي با علي (ع) در جنگ جمل، از بهترين 
نمونه هاي تاثيرگذار ،بر دوگونگي رفتار سياسي مردم كوفه، در برخورد با بحرانهاي داخلي بود. او 
مي گفت: فتنه ها چون درد شكم است .[كه سرچشمه آن مشخص نيست] اكنون شمشيرهاي خود 
را غالف كنيد و سر نيزه ها را بيرون كشيد و زه كمان هاى  خود را پاره كنيد و كنج خانه خود بنشينيد؛  
قريش را به حال خود واگذاريد كه آنان چيزي نخواستند جز بيرون آمدن از سراي هجرت، [مدينه] و 
دوري از اهل علم و سرگرم كار حكومتند .بگذاريد خودشان اين شكاف و رخنه را ترميم كنند و هر چه 
كنند، به خود خواهند كرد. هيچ دستي انگشت خود را نخواهد بريد .شما نسبت به من نيكخواه باشيد 
و به من خيانت مكنيد تا دين و دنيا شما سالمت ماند و در اين فتنه هر كس ستم كرده و آن را برانگيخته 

است، بدبخت شود.» (مفيد ، 1383 ،150-151 )
    آنچه ابو موسي اشعري در اين خطبه ايراد كرد از دو جهت مشاركت مردم كوفه را به چالش 
مي كشيد:انتقال شك و شبهه خود و صاحبنظران مرجئي در عدم توانايي در  تشخيص جبهه حق و 
باطل. او به مردم مي گفت: «.... ما ياران محمد (ص) از كار فتنه واقفيم ، وقتي كه بيايد، شبهه آرد و چون 
برود، روشن مي شود.» (طبري،ج4، 486  )جنبه ديگر چالش مشاركت مردم ، به جنبه انحصار خالفت 
در ميان قريش مربوط مي شد. ابوموسي با وجود اينكه مانند ساير هم انديشان خود ، خالفت قريش را 
قبول دارد؛ ولي به نظر اين پير يماني ،جنگ جمل يك امر خصوصي- خانوادگي بوده، و دخالت يماني 
ها و تميم و ربيعه كه در اين دايره ى انحصار قرار نمي گرفته را ؛بي مورد مي دانسته؛ چرا كه سرانجام از 
بطن اين اختالفات يكي از قريش به خالفت  خواهد رسيد. تاثير تفكر ابو موسي در ماجراي حكميت 
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نيز كوفيان را همراهي كرد. چون ماجراي انتخاب حكم پيش آمد و يماني ها از پذيرش حكم قريش 
خودداري كردند و بر انتخاب ابو موسي اصرار مي كردند. علي (ع) به آنان گفت: «ابوموسي اشعري 
دشمن من است، مردم را در كوفه از ياري من بازداشته و آنان را نهي كرد، كه با من همراهي كنند.»(  يعقو 
بي،1993،ج2، 89 ) كوفيان و عراقيان گفتند: «جز به او رضايت ندهيم كه ما را از آنچه در آن افتاديم 

برحذر مي داشت.»(ابن حجر عسقالني، 1328 ،ج6، 173 ) 
 موضع منفعالنه دو انديشه ارجاء و جبر،در برابر انديشه پوياي شيعه، در ركود و سقوط حركت هاي 
برخاسته از انديشه سياسي شيعي، نقش موثري داشت . براي امويان روياروي با خوارج بسيار آسان تر 
بود ؛ چرا كه در ميان مردم جايگاه اجتماعي نداشتند. ولي گسترش و تكوين انديشه شيعه در كوفه، 
به دليل ريشه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي ؛ تنيدگي خاصي در اركان زندگى اجتماعي اين 
مردم،بوجود آورد  و با وجود دوگونگي شديدي كه در رفتار اين مردم ،در رابطه با قيام هاي شيعي وجود 

داشت همواره اين شهر،به عنوان كانون بحران خيز و تنش زا در برابر حاكميت اموي محسوب گرديد.
 رويارويي اين انديشه ها در جريان رفتار سياسي مردم كوفه مقابل حاكميت يزيد، با دعوت 
از حسين  (ع ) براي آمدن به كوفه و بدست گرفتن زمام امور مسلمين ،به صورت رسمي آغاز 
شد.(مسعودي ،1409 ، ج3، 54 ) حسين (ع) نيز از شرايطي كه سنت مداران طي حاكميت معاويه 
براي دين مداران بوجود آوردند، ناراضي بود؛ نارضايتي خود را با عدم بيعت با نماينده ى سنت مداران 
يعني يزيد و با هدف  اصالح امت جدش اعالم كرد و دعوت مردم كوفه را در اين زمينه پذيرفت. 
(ابن طباطبا، 1350 ، 152 ؛ ابن اعثم 1991، ج5، 21 ) گرچه از سه گروه  دعوت كنندگان كوفي تنها 
اقليت آرمان گرايان، علي رغم فشار هاي همه جانبه در كربال حاضر شدند؛ تاثير حضور و عملكرد  اين 

اقليت،منجر به تثبيت پايه هاي انديشه شيعي ، به عنوان يك انديشه مستقل گرديد. 
در واقع مي توان گفت ، انديشه ى شيعي با توجه به عوامل مختلف ، بخصوص هجوم افكار و 
انديشه هاي مختلط رايج با گرايش هاى ديني و غير ديني در عراق، چنين موقعيتي را الزم داشت تا بتواند 
خود را از التقاطي كه اين انديشه را تهديد مي كرد؛  نجات دهد. حادثه كربال نتيجه رويارويي عملكرد 
سياسى  انديشه فّعال شيعي و انديشه هاى منفعلى چون جبر ، حفظ وحدت و جماعت و ارجاء بود. 
تاثير اين انديشه ها را مي توان از فحواي كالم و سخناني كه ميان جنگجويان با ذكر گرايش هاى آنان رد 
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وبدل مي شد، فهميد ؛يزيد بن معقل (عثماني) به برير بن حضير(علوي)  مي گفت: «مي بيني كه خدا با تو 
چه كرد؟  ترا در ميان موج سپاهيان فراوان ابن زياد قرار داد و تو مطمئنا شكست خواهي خورد .آيا به ياد 
داري كه در محله بني لوذان همراه تو بودم؟ و مي گفتي كه عثمان بن عفان با خويشتن بد كرد و معاويه بن 
ابي سفيان گمراه ، گمراه كننده است و پيشواي هدايت و حق ، علي بن ابي طالب است» برير گفت، اكنون 
هم ،«شهادت مي دهم كه عقيده و گفتارمن اين است.»(طبري ، 1976 ،ج5،  432 ) نافع بن هالل در حين 
پيكار مي گفت: «من جمليم، من بر دين عليم» مزاحم بن حريث كه به  هماوردي او رفت و گفت: «من بر 
دين عثمانم.»(همان، 435 ) عمرو بن حجاج مذحجي از سران لشكر كوفه و از دعوت كنندگان حسين 
بن علي(ع)كه در جريان تغيير شرايط ،  به سمت امويان جهت گيري كرد ، خطاب به مردم كوفه  گفت: 
«اي مردم كوفه به اطاعت و جماعت خويش پايبند باشيد و در كشتن كسي كه از دين برگشته و خالف 
پيشوا كرده ترديد مياريد.»(همان ) نگرش اين سنتي نيمه راه ، نسبت به حاكميت و حفظ وحدت جامعه، 
نشأت گرفته از همان تفكري بود كه منجر به خالفت ابوبكر در سقيفه بنى ساعده شد .اين نوع تفكر كه با 
تفكر صاحب نظران مرجئي هماهنگ بود مردم را به تبعيت از هر حاكميتي كه بتواند به هر نحوي آرامش 
و امنيت را در جامعه برقرار كند،  تشويق مى كرد. از نظر پيروان اين گروه ها ، هر گروهي كه در مقابل 
حاكميت قرار مي گرفت ، صرفه نظر از  نوع انديشه اش ، خارجى محسوب مى شد  ، براين اساس  رفتار 
حسين (ع) و پيروانش ، بدليل تحريك مردم  به خروج عليه حاكميت ، بدعتي بود  كه وحدت و جماعت 

امت پيامبر (ص) را به خطر  انداخته بود. 
نتيجه گيري 

     تاثير انديشه هاي فّعال در تقابل با حاكميت سياسي ،كوفه را به جامعه پر تحرك و فعالي در دوره 
زماني مورد بحث  تبديل كرد .گرچه نمود اين تحرك از زمان عمر مشهود بود ولي شركت در شورش 
سراسري كه به قتل عثمان منجر شد ،تبلور انديشه شيعي با انتخاب كوفه به عنوان مّقر خالفت علي(ع) 
و ظهور اولين تشّكل سازمان يافته بعد از ماجراي حكميت  توسط خوارج ، شرايط اين تحّرك را دو 
چندان كرد . تبديل خالفت به سلطنت و انتقال آن به امويان، با از مركزيت افتادن كوفه ميسر شد . امويان 
با پايه گذاري مشروعيت خود بر جبر ،عملكردهاي ناشي از اين انديشه ، خروج و شيعه را در مقابل خود 
قرار داده؛ و كوفه را به كانون پر تنش انديشه هاي فّعال در مقابل حاكميت تبديل و هزينه فراواني را بر 
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حاكميت سياسي تحميل نمود . 
     حاكميت براي غلبه بر اين بحران ها از سه سياست راهبردي استفاده نمود :1- با توجه به شناخت
روابط سياسي –عقيدتي شيعه و خوارج، آنان را رو در روي هم قرار داده و مانع اتحادشان بر ضد دشمن

مشترك(امويان)  شد .
2- با ياري گرفتن از انديشه رايج مرجئه و حفظ وحدت و جماعت با پشتوانه قداست صحابه ،

مردم را به انفعال كشاند.
3-با پشتوانه ى انديشه جبر ؛حمايت ،اطاعت و فرمانبرداري از حاكميت سياسي را براى مردم ملزم
كرده و هر گونه حركت ناهمسو را، قرار گرفتن در مقابل اراده خداوند قلمداد كرده ومحكوم به نابودي

مي دانست .
    تاثير دو انديشه اخير بر دوگونگي رفتار سياسي مردم كوفه در همراهي در قول و رها كردن در فعل

نقش تعيين كننده اي داشت .  
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محمد جواد مشكور، بيجا ، انتشارات عطايي.
-    بغدادي ابومنصور عبدالقاهر،( 1344ش)  الفرق بين الفرق در تاريخ مذاهب اسالم ،محمدجواد 
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-    بالذري احمد بن جابر، ( 1417ق) انساب االشراف ، بيروت ،دارالفكر .
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-  سمعاني، عبدالكريم بن محمد، (1988م) االنساب ، عبداله عمر البارودي ،بيروت ،دارالجنان  .

-  شهرستاني ، محمد بن عبدالكريم، (1990 م) الملل و النحل، احمد فهيمي محمد ،بيروت 
،دارالكتب العلميه .
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 The Effects of the Currents of Thoughts
on Political Behavior of Kufians

  Ali Muhammad Valavi
 Simin Qurbanpour Dashtaki
 
 Groups political behavior in all societies toward social problems is
 indication of their vision  and  mentality. Therefore, in order  to analyze
 motives of political behavior in a society whether accommodating
  or opposing to political establishment , it is necessary to be aware of
 vision of their political groups.
 This article will examine the effects of the currents of thoughts
 on political behavior of Kufians during 35 to 60 AH. As the article
 maintains, uprisings and civil wars from the late period of the Four
Right-Guided Caliphs and Omayyads is manifestation of these effects.

  The article argues that one hand encountering of the two political
 groups, Shi'i and Kharijites, with other currents of thoughts ( such
 as absolute predestination and Murji'tes),  and on the other hand
 suppression, pressure, threat and temptation by the political
establishment were  the most important causes of  these behavior.
 Key words: Shi'I, Participation, passivity, Karijite, Absolute predestination,
Murji'tes.
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The Prophet Muhammad (PUH) and
Hypocrisy
 Mahmood   Mahdavi    Damghani

One of the important social phenomena in human society is
hypocrisy. This phenomenon has been always existed but during
critical and deep social, political and intellectual transformation
becomes more active. During Muhammad's (PUH) prophecy
hypocrisy was one the important social currents. Considering
emergence of Islam as a multi-dimensional revolution, it always
accompanied with an extended hypocrisy. This paper will study this
hypocrisy, in a broader aspect.  This research, as a case study would
help historians to analyze more deeply similar social currents in the
various historical periods.
Key words: Hypocrisy, Hypocrite, Prophet Muhammad   (PUH),  Holy 
Qur’an, Hadith
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 Knowledge and Education during the
 Leadership of Prophet Muhammad
(PUH) in Medina

   Nourulah Kasaei
 
 During the ten years of leadership of Prophet Muhammad (PUH)
 in Medina, besides all responsibilities and dealing with different
 kinds of problems, hardships and conflicts, a considerable attention
 was paid by him to educate his followers and companions. This
 concern was resulted in rising of thousands of cultured and educated
 companions. This article will discuss about the way Prophet
 motivated his companions to learn, and brought about a favorable
 situation for them to promote to the highest level of knowledge.
 Key words: Medina, the Prophet, Education
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 A Study on the Poltical causes of
Formation of Reddeh
 Mahobeh    Jodaki

This article will study emergence of Reddeh, as one of the renegade
groups that was formed after establishment of the first central
government of Islam. In this period a number of different apostate
groups were formed including those who claimed prophecy, those
were who were against paying alms tax (zakat) and renegades. This
paper will focus on this question: why did this critical situation appear
soon after the establishment of a new central government? The author
argues that political situation of Arabia peninsula and social norms
of the region played important roles in bringing about this critical
situation. The author also maintains that Abu-Bakr could succeed
suppressing this political trend by using socio-political norms of the
region.

Key words: Apostate, Tribe, Arabia Peninsula, Abu Bakr, Political
Structure, tribal customs.
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   Study on Historiography of Abu-anifeh
Dinawari  in  Akhbar al-Tawal
 Fatemeh Ja'farnia
 
 Abu-Hanifeh Dinawari is one of the most important historians of
 the early Islamic centuries. He followed the general history method,
 in Akhbar al-Tawal as a common historical method of his life time in
       the third century AH.
 This article will study the characteristics of historiography
 of Abu Hanifeh from the sociological approach.  As the article
 mentions Dinawari focused on social transformation as his main
 concern, while some critics argue  that he merely concentrates on
 uprisings and social protests as one of the main effective causes in
 social transformation. The article, according to historical views of
Dinawari  will review and responds to some of these critiques.
 Key words: Akhar al –Tawal, Abu Hanifeh Dinawari , Islamic
Historiography, General  History
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 accordance with political norms. Finally, the authors analyzes delicacy
 and complexity of the letters of the Prophet as an indication of his
diplomacy.
Key words: Diplomacy, Prophet's era, Diplomats, Prophet Muhammad 
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  Diplomacy of the Prophet 
                           Muhammad  (PUH)

                  Asghar  Eftekhari

 This article studies the diplomacy of Prophet Muhammad (PUH)
 through reviewing political condition of the first Islamic ruling
 system. First,  the author presents a critical review of various
 definitions of diplomacy in politics and then proposes a new
 definition. According to this definition, the paper presents a new
 look at the prophet’s tradition to clarify his diplomacy. Also, the
 article analyzes the typical characteristics of diplomats as ethical
 commitments, popularity, good knowledge, eloquence, and good
 appearance which are often emphasized as their best and most
  important traits.
 The main part of this article is about diplomatic methods. In this
 section, the author explains conciliation and military methods. The
 former includes negotiation, forgiveness, communication, provocation,
 expansion of relations, mediating, forbidding from tension, and optimal
 use of imposed situation.   The latter includes suppression, formation of
 military pressure groups and tactical peace. Also the article discusses
 about two important topics: rights of diplomats and their immunity in

1
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Age and Generation from
theHistorical Perspective
 Sadeq   Aynevand

 This article through introducing new definitions of generation and
 historical age, will analyze the relation between these two concepts.
 In fact, if we consider history as a natural phenomena, its cause and
 effect would be clarified to historians, because history consists of
 geographical age, social age and also individual age. As the article
 maintains, historians by considering these three elements according
to a  specific historical time, could write history.
 Key words: Age, Generation,Time,Historical period, Historical system,
Elite, Genealogy
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