
 

 www.irantarikh.com  اميرحسين خنجي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بسترهاي تاريخيِ اسالمهاي متعارض درجامعة قبايلي عربستان

 جاهبِ متنازعِ شيعه وسني وخوارمذ پيدايش  هايوزمينه

عربستان در پايان قرن ششم ميالدي در گيرودار دردِ زايمانِ انتقال به مرحلة     
در دهة دوم قرن هفتم ميالدي همزمان با گسترش اسالم در حجاز      . بود يكتاپرستي

با مركزيتِ مدينه، در سه نقطة ديگر عربستان نيز دين يكتاپرستي درحال شكل        
 .ن نويني را عرضه مينمودندگرفتن بود و كساني ادعاي نبوت داشتند و دي

براي اينكه اين موضوع را بهتر بشكافيم ابتدا بايد به تركيب قبايل عربستان    
 .در آن زمان نظري بيفكنيم   

 دسته بندي هاي قبايلي در عربستان

و رقيب بزرگ قبايلِ درونِ عربستان درآستانة ظهور اسالم به سه دسته بندي 
 و  قبيله ئي اراي خدايان قبيله ئي ويژه و كعبة       كه هركدام د تقسيم ميشدند    و متخاصم   

آداب و رسومِ سنتي و دين مخصوص به خودشان بودند، و در آداب و رسومشان     
اين سه دسته بندي عبارت     .داشتند هاي ديگر  نقاط مشترك بسياري با مجموعه  

 :بودند از

 جنوب عربستان؛  قحطاني در   قبايلِ دسته بندي  )1

 شمالشرق عربستان؛  شرق و  در عه قبايلِ ربي دسته بندي ) 2

 . در مركز و غرب عربستان   ) بر وزن هنر  ( مجموعة قبايل مضَر   )3
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  بعد ازآنها دسته بندي  ؛ قبايل عربستان قبايلِ يمني بودند بزرگترين دسته بندي 
درجة سوم ازنظر     دري قبايل مضَر   دسته بنديقبايل ربيعه قرار ميگرفتند؛ و    

 .جمعيتي بودند

: ايل يمنيِ جنوب عربستان به دوبخشِ بزرگ تقسيم شده بود  دسته بندي قب
. در درون يمن ساكن بودند هاي متعددشان  با شاخه ) بر وزن بهتر(قبايل مِذحج 

بودند كه محل اسكانشان در منطقة  ) بر وزن قبله(بعد ازاينها قبايل كِنده 
اميده    حضرَموت در شرق يمن در همين سرزميني بود كه اكنون نيز شرق يمن ن   

ها ازنظر سنتي داراي يك خداي برتر       يمني. ميشود و تا مرزهاي عمان امتداد دارد   
و مشترك بودند كه داراي كعبة مخصوص به خودش بود، و مركز سنتي كعبة او       

 كه نياهاي   پرستيده ميشدند  دركنار او ايزدانِ كوچك ديگر نيز   . در شهر صنعاء بود 
 اين . بودند- نامهاي ود، يغوث، يعوق، نَسر  به-از خاندانهاي كاهنان سنتي  مقدس 

ايزدها براي خودشان معابدي داشتند كه كم وبيش به شكلِ گنبدهاي مقدسانِ      
 1.امروزين بودند، و براي تقرب به خدا به ارواحِ آنها در معابدشان توسل ميشد      

 نوادگان دينِ قبايلِ يمني يك دين مبتني بر نياپرستي بود، و كاهنانِ مرده و زنده كه
؛  ميان مردم و خداي مشتركشان پنداشته ميشدند    يافته بودند، رابطانِ نياهاي تقدس

آخرين كاهن مقدسِ قبايل   . و منصب كهانت از پدر به پسر دست به دست ميشد 
اسود «يمني همزمان با ظهور اسالم در حجاز، مردي بود كه در تاريخ اسالم با نام     

 .ر درباره اش سخن خواهم داشت  شناخته ميشود؛ و پائينت   »سيعنَ

قبايل بني اسد كه در همسايگيِ شمالشرق حجاز جاگير بودند نيز از نظر 
سنتي شباهت بسيار زيادي به قبايلِ درون يمن داشتند، داراي نوعي دينِ نياپرستي   
. بودند، و رهبرانِ ديني شان كاهنانِ موروثي بودند كه مقامشان را از پدران ميگرفتند        

هنِ مقدسِ اينها همزمان با گسترش اسالم در حجاز، مردي به نامِ طُلَيحه             آخرين كا
 .اَسدي بود كه ادعاي نبوت و ارتباط با آسمان و دريافت وحي داشت 
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دوقبيلة يمني به نامهاي اوس و خزرج كه از يك خاندان برخاسته بودند نيز          
نها به مناسبت اينكه جاگير بودند، و اي )  مدينه( از ديرباز به حجاز كوچيده در يثرب   

مدتهاي مديدي شامل حدود شش نسل با قبايل مضريِ درون حجاز مراوده داشتند             
تا اواخر قرن ششم ميالدي تأثير بسيار زيادي از باورهاي سنتي مضري ها گرفته       
بودند، خداي سنتيِ يمني ها را رها كرده اهللا را به خدائي قبول داشتند، كعبة قريش 

يل دسته بنديِ مضَري بود را تقديس ميكردند، و حتي يك            كه كعبة مركزي قبا   
. نسخه از خداي قبيله ئي شان كه اَلالّت نام داشت در كعبة قريش نهاده شده بود    

هم اينها بودند كه آئينِ پيامبر اسالم را پذيرفته اورا به يثرب فراخواندند و جانانه از        
يعني   (» اَنصار«كرم به آنها صفتِ او و دين نوين حمايت كردند؛ و در نتيجه پيامبر ا 

ازاين نظر اينها هرچند كه ريشة يمني داشتند دردسته بندي مضري         . را داد) ياوران
 .جا داده ميشوند

بخشي از قبايل يمني نيز در زماني از تاريخ به بيابانهاي شام كوچيده بودند        
ائل قرن   در اين مجموعه در او. و دردرون سرزمينهاي امپراتوري روم ميزيستند     

. هفتم ميالدي قبايل كَلب ازهمه بزرگتر بودند و در بيابانهاي شام اسكان داشتند      
 مشخصا در منطقة     -بعد ازاينها قبايل بني جفنه قرار ميگرفتند كه در جنوب شام   

اين دومجموعه تا قرن ششم ميالدي به دين مسيح درآمده        .  جاگير بودند -دمشق 
لذا در اين گفتار دربارة اينها سخني .  جدا بودبودند و حسابشان از قبايل عربستان

 .نخواهد رفت

. قبايل ربيعه كه در شرق عربستان جاگير بودند به دو بخش تقسيم ميشدند 
 كه در شرق و    هاي چندگانه اش بودند   با شاخه بكر  بزرگترين بخشِ آن قبايل بني    

 بعد ازاينها .اسكان داشتند) در درونِ مرزهاي ايراني ساساني  (شمالشرق عربستان 
 عربستان بود،  بخش شرقيِ كه محل اسكانشان در منطقة يمامه در   حنيفهقبايل بني

 . درجة دوم قرار ميگرفتند  ازنظر جمعيتي در 
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اينها داراي . بود »الرحمان« بنديِ قبايل ربيعه     صفتِ مشترك خدايانِ دسته   
 يمامه از .كه بيت الرحمان نام داشت   كعبة مخصوص به خودشان در يمامه بودند    

روزگاران دور تا اوائل قرن هفتم ميالدي دردرون قلمرو ايران واقع ميشد و   
حاكمانش را دربار ايران تعيين ميكرد، و حتي شهرهاي بزرگشان نامهاي ايراني    

داشتند كه معموال جماعاتي از ايرانيان را   » فَنياد اردشير«و » اَسب بد«همچون 
 به ويژه   -ه تأثيرات بسيار زيادي از آئين مزدايسنا     قبايل ربيع. درخود جا داده بودند

اينها نيز از نظر سنتي داراي رهبران  .  گرفته بودند-از تعاليم مساوات طلبِ مزدك 
آخرين رهبر ديني      . ديني بودند كه مقامشان نه موروثي بلكه به نوعي انتخابي بود    

از قبيلة بني حنيفه،  » بثُمامه ابن حبي«اينها در زمان ظهور اسالم مردي بود به نام  
شناخته شد، و پائينتر درباره اش   » مسيلِمه كَذّاب« با نام - در تاريخ اسالم-كه بعدها

 .سخن خواهيم داشت

به چهار دسته  ند قبايل عربستان بود  بنديِقبايل مضَري كه سومين دسته  
ز    و در مرك  قبايل مضري بود   كه بزرگترين بخش   عامر يكي بني:  تقسيم ميشدند 

 عامر و حجاز جاگير بودند و بني تميم كه بين بني؛ ديگر عربستان اسكان داشتند 
بعد از بني عامر ازنظر جمعيتي مرتبة دوم را داشتند؛ سوم هوازن و ثقيف كه ازنظر    

  قبايلِ چهارم ؛ و ند و در منطقة طائف ساكن بودند   جمعيتي بعد ازاينها قرار ميگرفت  
 بخش كوچكترين  و   اسكان داشتند  شاطراف ه و قريش و كِنانه كه در مك    همريشة

 خداي مشترك تمامي قبايل مضري اهللا بود؛ و كعبة واقع در      .ندقبايل مضَري بود  
مكه كه در زماني از تاريخ براي پرستش او ساخته شده بود و بيت اهللا نام داشت        

 .معبد مركزي اين قبايل بود   

ش شرقي بيابانهاي شام در نيز در بخ» اياد«مجموعة ديگري از قبايل به نام  
معروف به پترا و تدمر كه        تمدنهاي  . دوطرفِ مرزهاي ايران و روم ميزيستند      

 هاي شكوهمندي ازآن هنوز در سوريه و اردن برجا است يادگار اين ويرانه



 5

 هاي  خداي باستاني اينها الالت نام داشت؛ و درنوشته  .  از قبايل است مجموعه
آخرين پادشاه تدمر، وهب الالت معاصر     . استهرودوت نيز نام اين خدا آمده   

.  كلي ويران كردندشاپور اول ساساني بود؛ و روميها با كشتن وي تدمر را به 
تدمر سوريه داستان يك دوران پرشكوه را  در ت خرابه هاي بزرگ معبد الال 

اين مجموعه نيز كه دردرون امپراتوري روم ميزيستند تا قرن ششم        . بازگوئي ميكند 
 به دين مسيح درآمده بودند و حسابشان از حساب قبايلِ درونِ عربستان    ميالدي

 .جدا بود، و سخن از آنها در گفتارِ كنوني نمي گنجد

و عبدالقيس در    به نامهاي اَزد  ديگر كوچكِ ة عالوه براينها دو مجموع 
 از حد ظفار و عمان در مرور از امارات كنوني تا     -سواحل جنوبي خليج فارس 

عربستان جدا    بقية قبايل   به علل جغرافيائي از     ميزيستند كه  -رين كنوني قطر و بح
، و ازاين نظر در  عربستان نداشتند  درون   ي رقابتهاي قبايل ارتباطي باافتاده بودند و 

اينها از روزگار هخامنشي در درون مرزهاي سنتي ايران      . گفتار كنوني جا نميگيرند
ي آئينهاي مزدايسنا و مسيحيت درآنها       واقع ميشدند و تا اواخر قرن ششم ميالد    

 احتماال -بخش كوچكي از قبائل عبدالقيس نيز در دوران ساساني. رواج يافته بود
 به منطقة شرقي عربستان در سواحل غربي خليج      -در زمان شاپور دوم ساساني
اينها نيز تا اوائل قرن هفتم مسيحي به دين مسيح        . فارس كوچانده شده بودند

 .ددرآمده بودن

)   مدينه و مكه و طائف(در دهة دوم قرن هفتم ميالدي كه اسالم در حجاز  
: گسترش مي يافت، سه مدعي نبوت در ميان قبايل يمن و ربيعه فعاليت ميكردند   

 در  اسديكي اسود عنسي در قبايل مذحج و كنده؛ ديگر طليحه در قبايل بني     
 دراين زمان . عربستان حنيفه در شرق مسيلمه در قبايل بني؛ سوم شمالشرقِ حجاز

 نيز يك زن به نام      شمالِ مركزيِ عربستان كه از مضر بودند        تميمِدر ميان قبايل بني  
جاح ادعاي نبوت داشت و تبليغ يكتاپرستي ميكرد   س. 



 6

 اَسود عنَسي مدعي نبوت در يمن

  ) ة عنَس سياهِ قبيل(مردي كه در تاريخِ اسالم با نامِ اهانت آميزِ اَسود عنَسي   
  قبايلِ ة عنَس از    تيرة كاهنانِ سنتي شمال يمن از  ازاو ياد شده است از خانواد

 اين مرد سالهاي درازي رهبر ديني    . نام داشت»عيهلَه ابن كعب« مِذحج بود و 
 و  خاندانش در يك منطقة كوهستاني ميزيستند      ؛شمال يمن بود  مِذحج در قبايلِ

 را در غاري به عبادت و اعتكاف  بيشتر اوقاتش-كاهنانِ عرب  به رسمِ -او
در گزارشها تصريح شده كه او خودش را رسما پيامبر ميناميد و ميگفت     . ميگذراند

در غارِ او «طبري مينويسد كه    2.كه فرشته به نزدش مي آيد و برايش وحي مي آورد  
  ويك شيطان در اختيار داشتاو . ة خانة او بودخُبان ميزيست وآن غار به مثاب 

مردم يمن   و شگفتيهاي فراواني را بها. با او همراه بود» تابع«جن موسوم به ه هميش
اسود » بالذري مينويسد كه  3.»ربود نشان ميداد و با سخنانش دلهاي همگان را مي  

پيامبر اكرم كساني را به نزد او فرستاد . عنسي لقب رحمان را برخودش نهاده بود
او مردي زورگو بود، و فرزندانِ ايرانياني    . ولي او از قبول اسالم خودداري ورزيد

كه خسرو انوشه روان به يمن فرستاده بود را به ذلت كشيد و به كارهاي سخت 
 4.»گرفت و زيانهاي بسياري به آنها وارد آورد  

 روان ازدست اشغالگران حبشي     ميالدي كه به فرمان انوشه    571يمن از سال 
؛ و فرماندارش از تيسفون گسيل   گرفته شده بود توسط ايرانيان اداره ميشد

آنچه ازگزارشهاي پراكنده و مبهم برمي آيد آنكه يمن تا سال دهم هجري     . ميگرديد 
درآن زمان ايران گرفتار آشفتگيهاي ناشي از     . ازدست كارگزارانِ ايراني گرفته شد  

كودتاهاي فئودالها و درگيري هاي كشوربرباددهِ اقتدارگرايان بود، و يمن به حالِ 
. رهبري شورش ضد ايراني يمن را اسود عنسي دردست داشت  . د رها شده بودخو

فيروز  «، »باذان«تالشهاي ايرانيان يمن به رهبري كساني كه ازآنها با نامهاي       



 7

نام برده شده است، براي   » وهب ابن منبه«، »عطاء پسر مرگبود «، »، مرگبود»ديلمي
 بلكه شكست سختي بر    5سركوب شورش سراسري يمن نه تنها به نتيجه نرسيد،     

 كشته شد، همسرش به   - فرماندار ايراني يمن-ايرانيانِ يمن وارد آمده باذان
اسود عنسي به ايرانياني كه  . اسارت درآمد، و بلندپايگانِ ايراني يمن متواري شدند  

زمينهاي ما را   ! اي كساني كه ازبيرون به كشور ما آمده ايد  «دريمن بودند نوشت كه 
 6.»ما با شما كاري نداريم. الهائي كه متعلق به ما است را مگيريد  رها كنيد، و م

قبايلِ يهوديِ حِمير در شمال يمن ازگسترش نفوذِ دينِ نوينِ اسود عنَسي  
 اينها 7. ناراضي و در وحشت بودند و برضد او با ايرانيان يمن همكاري ميكردند 

است رئيسشان سيف ذي      سال پيشتر انوشه روان به درخو  60همان قبايلي بودند كه  
ظاهرا اينها براي مقابله با دينِ پيامبر نوظهور يمنيها      . يزَن سپاه به يمن فرستاده بود  

زيرا در گزارشها آمده كه پيامبر     . با مدينه نيز در ارتباط شده از پيامبر مدد طلبيدند   
ند كه جرير ابن عبداهللا بجلي را به نزد سران اين قبايل فرستاد؛ وآنها قبول كرد 

 8.ماليات به مدينه بپردازند  

ايرانيانِ يمن پس ازشكستي كه از اسود عنسي خورده بودند دوباره   
شَهر « نيروهايشان را گرد آوردند و، با كمك مسيحيانِ نجران و يهودي هاي حِمير،          

اما باز . را به فرمانداري يمن برگزيدند تا با اسود عنسي بستيزند     » پسر باذان
اسود سراسر يمن را ازدست .  شهر پسر باذان كشته گرديد   شكست يافتند، و

مثل آتش گسترش يافت و همه جا را    »، و به تعبير طبري    ها بيرون آوردايراني
  شمال تا در وت، حضرمو   آخرين حدود  شرق تادرة قلمروش را  و دامن »گرفت

ي    با اين پيروزيها اَسود عنَسي تا اواخر سال دهم هجر.طائف رساند همسايگي 
يك دولت پهناور شامل سراسر يمن و حضرموت تشكيل داد و در جنوب حجاز   
نيز سرزمينهائي را متصرف شده با طائف و مكه همسايه شده حجاز و اسالم را      

 .درمعرض تهديد قرار داد  
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چونكه بخش اعظم مردم يمن از اسود پيروي ميكردند، نابودسازيش با     
و ماهرانه براي نابودسازي او طرح ريزي        توطئه ئي بسيار پيچيده    . جنگ ممكن نبود  

با اسود در ارتباط ) ة باذاننواد(گشنسپ و فيروز و دادويه و عامر پسر شهر . شد
. شده با او صلح كرده ازاو بخشايش طلبيدند و در صنعاء به خدمت او درآمدند  

آنها به حدي اعتماد اسود را به خود جلب كردند كه به مشاوران طراز اول او 
را اسود به زني گرفته به كاخ خود   )  مادر عامر(همسر شهر » آزاده «.  شدندتبديل
اوضاع و احوال نشان ميداد كه يمن آرام شده و اسود عنسي تنها نيروي        ة هم. برد

 و دين او عرب ازاو اطاعت ميكنند  ة مردم يمن از ايراني ويمن است و هم
 به    همدستانهخفا در ن يمن   اما ايرانيان و يهوديان و مسيحيا    .همه گير شده است 

 آنها با يكي از نيرومندترين افراد اسود به نام   .دنبال كردنِ نقشه شان مشغول بودند
 طرح دوستي   كه فرمانده نيروهاي صنعاء بود    ) ة مراد از تير (» قيس ابن عبد يغوث «

قيس گمان كرد كه اسود    ريختند و اورا ازنواياي اسود دربيم داشتند تا جائي كه     
به اين وسيله آنها توانستند قيس را با خودشان همدم كنند تا      .  كشتن اواست درصدد

خبر توطئه چيني قيس را نيروي غيبي    . به دستياري يكديگر اسود را ازميان بردارند
فرشته به من ميگويد كه تو پس     «: به اسود خبر داد؛ و او قيس را فراخوانده گفت

ز اينهمه عزتي كه توسط من يافته اي،   از اينهمه نيكي كه از من ديده اي و پس ا
قيس  . »نسبت به من مثل يك دشمن مي انديشي و غداري را درسرت مي پروراني

تو دردل من بزرگتر و جليل تر ازآني كه من درفكر خيانت به     «: سوگند ياد كرد كه
فرشته به من راست گفته است، ولي اكنون دانستم كه تو     «: اسود گفت. »تو باشم

 براي نابودسازي اسود، همسر ايراني اش آزاده  9.»يماني و توبه كرده ايازكرده پش
توطئه چينان قرار گذاشتند كه اسود را در يك شب  . نيز در توطئه شركت داده شد
درشبِ موعود اورا . توطئه طبق نقشه پيش رفت  . معين درخانة خودش بكشند 

ر شدند كه پيامبرشان     بامدادان مردم صنعاء خب    . درخانه اش گرفته سرش را بريدند   
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سراسر شهر را شورش فراگرفت، ولي توطئه چينان ازشهر بيرون        . كشته شده است 
رفتند و يكي دوروز بعد با بزرگان شهر درارتباط شدند و حاكميت يمن را به    

 سپردند تا اوضاع پايتخت آرام    - فرمانده نيروهاي اسود  -قيس ابن عبد يغوث
 10.بگيرد

مشخص نيست، ولي طبري مينويسد كه درهمان        تاريخ دقيق اين واقعه  
 11.روزي كه پيامبر در مدينه درگذشت، اسود عنسي دريمن كشته شد   

اتحادِ فيروز و دادويه وگشنسپ با قيس ابن عبد يغوث بيش از يكي دوماه        
 زيرا كه ايران در  -ايرانيها چونكه از ياريِ دربارِ ايران محروم شده بودند . نپائيد

در اتحاد شدند، ولي قيس ابن ) كه اينك رئيسش ابوبكر بود   (دينه   با م-آشوب بود
او كه . عبد يغوث نميخواست كه يمني ها در اطاعت مردمي از مضَر بوده باشند   

  برآن بود كه و توطئه گرفته كشت دادويه را بهاينك خليفة اسود عنسي شده بود 
 دركوهستان خَوالن   نيز بكشد؛ ولي آنها از صنعاء گريختند و        فيروز وگشنسب را   

قيس ازآنجا كه ايرانيان را خائن به يمني ها ميدانست        .  نزد دائي هايشان پنهان گشتند   
قبايل  سران ة او به هم . تصميم جدي داشت كه تمامي آنها را از يمن بيرون كند  

يمن باشند با دشمنان مردم   زماني كه در  تا يمن نامه نوشت كه ايرانيانْ دشمنند و
؛ و ازآنها خواست كه به هيچ كدام از ايرانيان پناه ندهند و د كردهمكاري خواهن

 تعقيب و دستگيري   .برهركدام ازآنها دست يافتند دستگير كرده به نزد او بفرستند  
ايرانيان در سراسر يمن شروع شد و بسياري از خانواده ها را گرفته بركشتيهائي     

فيروز از  . ن برگردندسوار كرده در بندرگاه عدن رها كردند تا به ديارشا 
لي كه سابقا نسبت به آنها نيكي كرده بود ؤساي قبايمخفي گاهش به برخي از ر 

نيمه يهودي  ة دو قبيل. نامه هائي نوشته ازآنها تقاضا كرد كه از ايرانيان حمايت كنند    
بني عقَيل و عك به درخواست فيروز پاسخ مساعد داده نيرو گرد       نيمه بت پرستِ 

همدان نيز    نيمه يهودي نيمه بت پرستِ ة  كساني از قبيل.او حمايت كنندآوردند تا از 
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 ولي 12.  يهودانِ حِمير نيز از ايرانيان حمايت ميكردند .آمادة پيوستن به اينها شدند 
دراين زمان در عربستان مسائل نويني ظهور كرد و جريان رخدادها را نه تنها در      

گيري در بارة سراسر     رد كه تصميم يمن بلكه در سراسر عربستان به نحوي پيش ب    
 .عربستان به دست مدينه افتاد 

اندكي پيش ازاينها پيامبر اسالم درگذشته و ابوبكر به جايش خليفه شده    
ابوبكر تصميم گرفت كه عربستان را زير يك پرچم درآورده دولت واحد و          . بود

  هائي را در او به اين منظور يك سلسله لشكركشي. سراسري تشكيل بدهد 
، و معروف است» جنگهاي رِده«عربستان انجام داد كه در تاريخ اسالم با نام  

 .داستانِ درازي دارد

اشعث ابن « هجري قبايل كنده در بخش شرقي يمن به رهبري  11در سال 
.  شدند دفاع از يمن دربرابر تالشهاي وحدتگرايانة مدينه  دار پرچم  » قيس كِندي

جنگجويان كنده دربرابر  . از مدينه اعزام شدبراي سركوب قبايلِ كنده يك لشكر 
شهر .  اين لشكر پايداري ورزيدند تا شكست يافتند و به درون شهرشان پناه بردند       

زنان وكودكان و . در محاصره قرار گرفت و پس از مدتي پايداري سقوط كرد    
اموال شهر و بخشي از مردان كه نتوانسته بودند فرار كنند به تاراج و اسارت به   

ة كنده بسيار نيرومند بود، اشعث ابن قيس را   ازآنجا كه قبيل. ينه برده شدند  مد
پس ازآن اسيران كنده را ابوبكر به قرار هرنفر . ابوبكر مورد بخشايش قرار داد

چونكه اشعث ابن قيس اينك مردِ  . چهارصد درهم به اشعث ابن قيس فروخت
ينان بخش سازد، خواهرش را   نيرومند يمن بود ابوبكر براي آنكه اطاعتِ اورا اطم    

به عقد ازدواج او درآورد و او و جنگجويانِ قبيله اش را به زودي در حمله به ايران     
به عنوان حاشيه ذكر كنم كه اشعث ابن قيس كه يكي از شخصيتهاي      (13.شركت داد

برجستة فتوحاتِ اسالم در عراق و ايران شد همان مرد است كه بعدها دخترش را       
ي پسر خودش امام حسن گرفت، و اين زن همان است كه امام حسن   امام علي برا
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 ). مسموم كرده به شهادت رساند- گويا به توطئة معاويه  -را

 طُلَيحه مدعي نبوت در بني اسد و غطفان

 بود كه در شمال بني اسد از خاندانِ كاهنانِ سنتي قبايل  طُلَيحه ابن خويلد
 ميان قبيلة خودش نبوت ميكرد و    سالها بود كه درطليحه. حجاز ساكن بودند

 اين مرد نيز  . و وحي دريافت ميدارد  آسمان به نزدش ميĤيد    مدعي بود كه فرشته از 
ولي . مثل ديگر مخالفانِ مدينه در گزارشهاي ما به درستي شناسانده نشده است    

يك گزارشي كه ابن كثير نقل كرده نشان ميدهد كه پيامبر اسالم از سالها پيشتر              
 كهدراين گزارش آمده  .  مي شناخته و ميدانسته كه ادعاي نبوت دارد طليحه را

 دربارة پدرش ازاو  پيامبر   به حضور پيامبر رسيد؛ پسر طليحه به مدينه رفت و يكبار
:  طليحه گفت  آيد كيست؟ پسرِ   نام فرشته ئي كه نزد پدرت مي    : پرسيد  وجويا شد

 14.استالشأن  ك فرشتة عظيم   ياين نامِ: پيامبر گفت . ون امين استنامش ذوالنَّ

اهللا : گفتمي و نداشت،سجود  طليحه ركوع ونماز ابن الجوزي مينويسد كه 
 15.چهره هايتان را برخاك بماليد و سرينهايتان را باال كنيد    نياز ندارد كهبه اين 

بالذري مينويسد كه طليحه ميگفت كه به او وحي شده كه اهللا نيازي ندارد كه     
 16.آلوده كنيد و پشتهاي زشتتان را نشان بدهيد رويهايتان را خاك 

طليحه در آخرين ماه عمر پيامبر يك هيئتي را به مدينه فرستاده به پيامبر              
پيشنهاد همزيستي داد؛ و همزمان به محلي به نام سميراء در نزديكي مدينه رفته       

و عوام از ا«طبري ضمن گزارش اردو زدن طليحه در سميراء مينويسد كه . اردو زد
پيامبر كه دراين هنگام بيمار بود كوشيد كه با . »پيروي كردند و كارش باال گرفت 

او درعين حال نيروهائي را نيز به  . أموراني مذاكره با طليحه را ادامه دهدفرستادن م
 17.نزديكيهاي محل استقرار طليحه فرستاد تا مانع حركتش به سوي مدينه شوند     

حمله به مدينه بود براي  ة  خطر طليحه كه آماددراين ميان پيامبر اكرم درگذشت و 
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بسياري از قبايلي كه ازنظر سنتي با بني اسد پيمان حمايت متقابل   . مدينه جدي شد 
.  شركت در لشكركشيِ او به مدينه شدند   ةداشتند نبوتِ طليحه را پذيرفتند وآماد  

 -نه ابن حِصنطبري مينويسد كه عيي  . درميان اينها قبايل نيرومند غطفان نيز بودند 
واهللا ما پيروي ازپيامبر هم پيمانِ     :  ميگفت-و مرد نيرومند غطفان   فزاره  رئيس بني

اينك محمد درگذشته   . قديمي خودمان را برپيروي از پيامبر قريشي ترجيح ميدهيم  
 18.است وكسي جز طليحه زنده نيست؛ و ما بايد از او اطاعت كنيم 

، بني فَزاره   بزاخه ة  اسد در ناحيچون ابوبكر خالفت را به دست گرفت، بني 
تيره هاي غطفان در ناحيه ئي به نام طيبه، قبايل طي در شمال          و برخي ديگر از   

آمادة   ربذه اردو زدند و  شمال حجاز در محلي به نام بني مرّه در قبايلو ، عربستان
ديگر    ة و چندين طايف قبيلة طي . صدور فرمانِ طليحه براي حمله به مدينه شدند      

حتي برخي از   . نيز پيمانشان با مدينه را شكستند و به طليحه قول حمايت دادند      
تيره هاي كنانه كه در جنوب مكه ميزيستند نيز آمادة پيوستن به طليحه براي حمله            

 19.به مدينه بودند

مور حملة   أابوبكر ضمن ايجاد ارتباط و مذاكره با طليحه، خالد ابن وليد را م    
. ، و يك لشكر را مأمور حملة غافلگيرانه به بني فزاره كرد غافلگيرانه به بني اسد

، و طليحه به درون    شكست يافتندبه سختي  ة خالد  در شبيخونِ غافلگيركنند  اسدبني
شكست يافتند و  در شبيخونِ مشابهي     فزاره نيز   بيابانهاي شمالي گريخت؛ بني 

ن عيينه سه سال اي.  عيينه ابن حصن به اسارت افتاده به مدينه برده شد   رئيسشان
پيش ازآن براي شركت دادنِ جنگجويانِ قبيله اش در لشكركشيِ پيامبر به مكه و       
طائف و سپس لشكركشيِ تبوك مسلمان شده بود؛ و درآن اواخر كه پيامبر اسالم            
بربستر بيماري بود، از دين محمد دست كشيده به دينِ طليحه درآمده بود كه قصدِ     

بري مينويسد كه وقتي عيينه ابن حصن را با دستهاي      ط. حمله به مدينه را داشت  
 عيينه   »كافر شده اي؟! اي دشمن اهللا «:  بسته به مدينه آوردند، كساني به او گفتند    
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  20.»واهللا من يك لحظه از عمرم نيز مسلمان نبوده ام  «: گفت

بعد از اسارت عيينه ابن حِصن، بني فزاره يك زن به نام سلما را رئيس         
ن سلما دختر زني به نام اُمِّ قِرفَه بود كه در عربستان به زيبائي و شجاعت اي. كردند

شهرت داشت، و درسال هشتم هجري شكست بسيار سختي به يك لشكر اعزامي       
فقط زيد ابن حارثه كه فرماندهشان . پيامبر وارد آورده همة مردانش را كشته بود 

ام قرفه چندماه بعد در يك     . ته بودبود با حالتي نيمه جان زنده مانده به مدينه برگش     
شبيخون مجددي از زيد ابن حارثه شكست يافته به اسارت افتاده بود و اورا در   

 اينك   21.ميدان مدينه با بستن پاهايش توسط طناب به دوتا شتر دوشقه كرده بودند      
 .سلما دختر اُمِّ قرفه رياست بني فزاره را براي مقابله با مدينه به دست گرفته بود       
. بخشهائي از تيره هاي غطفان و هوازن و سلَيم و طي نيز پيرامونِ سلما گرد آمدند  

باز خالد ابن وليد با تمام جنگحويان مدينه و قبايلي كه در اطاعت مدينه بودند به   
دربارة اين جنگ همينقدر مينويسند كه درنبرد بسيار شديدي كه      . جنگ سلما رفت

، سلما شكست يافت و نيروهايش متواري   دوطرف تلفات سنگيني متحمل شدند  
 ولي به نظر ميرسد كه مدينه      22.شدند، و خالد با خبر پيروزي به مدينه برگشت       

اسيران    ة نيرومند مجبور شد كه عيينه ابن حِصن و        براي آرام كردن اين قبيل  
گزارشها ميگويند كه عيينه اين حصن در مدينه   ة همبني فزاره را آزاد كند؛ زيرا كه 

مان شد و بخشوده گرديد؛ كه صورت ديگرش آنست كه ضمن مذاكراتي كه        مسل
 .با وي انجام شد او اطاعت از مدينه را پذيرفت و پس ازاو سلما نيز آرام گرفت  

طليحه در بيابانهاي شمال عربستان زيست تا دوسال ديگر كه عمر به  
كرد كه  خالفت رسيد و درصددِ لشكر فرستادن به عراق شد، و از طليحه دعوت   

طليحه به مدينه رفته از ادعاي نبوت    . با قبيله اش در فتوحات عراق شركت كند
دست كشيده مسلمان شد و با قبيله اش در لشكركشي به عراق شركت كرد و يكي   

 .از قهرمانانِ فتوحات عراق و ايران شد
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عيينه ابن حِصن نيز براي شركت دادنِ افراد قبيله اش در لشكركشي به عراق   
عيينه بعدها دريادآوريِ جنگ خالد وطليحه     . ان شده به اطاعت عمر درآمد مسلم

ميگفت كه وقتي جنگجويان مسلمان با پيروان طليحه روبرو شدند، طليحه عبايش         
آيا : عيينه به اوگفت  . را در خيمه ئي برسركشيده بود و گويا وحي به او ميرسيد   

به من گفته كه  :  طليحه گفت جبرئيل خبري دربارة فرجام اين جنگ آورده است؟    
عيينه بعدها در يادآوري آن روز به      . امروز يك روز فراموش نشدني خواهد بود    

 23.»واقعا روزي فراموش نشدني بود «:  استهزاء ميگفت

  تميم، و سجاح مدعي نبوت دربني حنيفهمسيلِمه مدعيِ نبوت دربني

بحرين و نَجد واقع    ة شرقي عربستان كه ميان     بني حنيفه در يمامه در ناحي 
 اين سرزمين ازنظر سنتي بخشي از امارت عربيِ حيره به شمار     . ميزيستند  شده بود

ميرفت كه توسط دولت ساساني براي كنترل قبايل شمال و شرق عربستان تشكيل            
داده شده بود؛ و تا اوائل قرن هفتم ميالدي كه امارت حيره به فرمان خسرو پرويز          

در سالهائي كه اسالم در حجاز  . ي ايران واقع بود برچيده شد دردرون مرزها   
  دراين سرزمين » مامه ابن حبيبثُ«بني حنيفه به نام   مردي ازگسترش مي يافت،  

اند كه او خودش را رسما پيامبر ميناميد و    نوشته. براي دين توحيدي تبليغ ميكرد    
ات وحي را او عبار. ادعا ميكرد كه فرشته به نزدش مي آيد و برايش وحي مي آورد  

او براي   .به سجع براي پيروانش ميخواند و مردم را به يكتاپرستي دعوت ميكرد      
 از بني حنيفه و بخشهائي  .  ميگفت»حرم«پيروانش قبله ئي مقرر كرده بود وآنرا  

 24. گرد آمده نيروي عظيمي به هم رسانده بودند   پيرامونش  بني بكر 

دربارة احكامِ .  گرفته بودندبني حنيفه تأثيرات بسيار زيادي از آئين مزدك    
دينِ مسيلمه نوشته اند كه پيروانش حق نداشتند بيش ازيك زن بگيرند، و او مقرر              
داشته بود كه هرمردي كه از زنش داراي يك فرزند نرينه باشد نبايد زن ديگري         
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ولي اگر تنها فرزند نرينه اش بميرد آنگاه ميتواند همسر ديگري اختيار كند    . بگيرد
 25.ند نرينه برايش بزايد  تا فرز

ارتباط پيامبر اسالم با بني حنيفه و پيامبرشان تا پايان سال دهم    ة دربار
 به سالهاي اول مربوط درگزارش  ولي . هجري اطالعي به دست داده نشده است  

 ميگويد از مردي    چيزهائي كه   محمد : كه قريش مكه ميگفتند اسالم ميخوانيم ظهور
  26.ر يمامه دين نويني آورده است  آموخته كه د»رحمان«به نام 

بود و همان درجه ئي داشت كه  » الرحمان «خداي سنتيِ قبايلِ ربيعه  
ازآنجا كه قبايل مضَري    . نزد قبايل مضَري داشت  »  اهللا«نزد قبايل يمني و » الرحيم«

از ديرباز با قبايل يمن و ربيعه درستيز بودند، وقتي پيامبر اكرم درآغاز بعثتش     
حمان و رحيم را دركنار نام اهللا ذكر ميكرد، قريشان مكه اين را خوش    صفتهاي ر

ما رحمان را نميشناسيم؛ رحمان چيست؟ ما به رحمان ايمان  : نداشتند و ميگفتند 
طبري دراينجا   » آيا به كسي سجده كنيم كه رحمان يمامه ميگويد؟       « . نخواهيم آورد

ن اعتراض پاسخ داد و تصريح  قرآن به اي 27.»منظورشان مسيلمه بود « افزايد كه مي
 :كرد كه رحمان نيز از نامهاي اهللا است و مردم مكه نبايد به او كفر بورزند    

رحمان چيست؟    : وقتي به آنها گفته شود كه به رحمان سجده كنيد، گويند    
آيا بايد به آنچه تو به ما دستور ميدهي سجده كنيم؟ و بر روگرداني شان     

 ] 60ية  آ  / 25ة فُرقان سور. [بيفزايد

اينها به رحمان كفر ميورزند؛ بگو او پروردگار من است، خدائي جز او 
 /  13ة رعد سور. [نيست، براو توكل كرده ام و بازگشت به سوي اواست  

 ] 30آية 

كساني كه كافرند وقتي تورا مي بينند جز به استهزاء با تو روبرو نميشوند         
ميكند؟ و ايشان به ذكرِ   آيا اين است كه خدايانتان را ذكر  :]  و ميگويند[
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 ] 36 آية    /21انبياء ة سور. [رحمان كافرند

بگو اهللا را بخوانيد يا رحمان را؛ هركدام را كه بخوانيد، او داراي نامهاي   
 ] 110آية   / 17ة اسراء سور. [نيكو است

سالها پس از هجرت پيامبر به مدينه، در اواخر سال ششم هجري كه قضية            
قرارداد ترك   ) سهيل ابن عمرو(و پيامبر با نمايندة مكه  صلحِ حديبِيه پيش آمد  

مخاصمة دهساله منعقد كرد، به هنگام نوشتنِ متنِ توافقنامه، وقتي پيامبر به     
 گفت نوشتن را با بسم اهللا الرحمن الرحيم     - كه علي ابن ابيطالب بود-نويسنده

يشناسم و شروع كند، سهيل ابن عمرو اعتراض كرده گفت كه من اينها را نم
 28.»بِسمِك اللّهم«قبولشان ندارم، فقط اهللا را ذكر كن و بنويس 

دربارة ارتباطِ پيامبر با رؤساي بني حنيفه، دريك گزارشِ آشفته ئي آمده كه     
 - حنيفه   رئيس بني-پيامبر در سال هشتم هجري هيئتي را به نزد هوذَه ابن علي   

تادگان پيامبر را به نيكي پذيرفت و       فرستاد و اورا دعوت به اسالم كرد؛ هوذه فرس 
دعوتي كه تو آورده اي بسيار    «با هدايائي به مدينه بازفرستاد، و به پيامبر نوشت كه       

نيكو است؛ من شاعر و سخنورم و عربها احترام بسياري به من ميگذارند؛ اگر  
ولي پيامبر اكرم گفت   . »قدري از امر را به من بدهي دعوتت را قبول خواهم كرد  

دراواخر سال هشتم هجري پيامبر اكرم به مردم     . ه هيچ چيزي به او نخواهد داد ك
 29.مدينه گفت كه جبرئيل خبر درگذشت هوذه ابن علي را برايش آورده است     

مِنَ « و ) هوذه تاجدار(» هوذه ذوالتاج«ازاين مرد در گزارشهاي عربي با عنوان   
 كه در اطاعت كَسرا بوده و كَسرا به ياد شده) از پادشاهان فرزانه(» الملوك العقَالء

 30.او تاج و قبا داده بوده است

 لشكر    حنيفه آنچه به تحقيق ميدانيم آنكه هيچگاه پيامبر اكرم بر سر بني        
فقط دريكجا ميخوانيم كه   . نفرستاد و ازاينها خواسته نشد كه باجگذار مدينه شوند 
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ام ثُمامه ابن اَثال را درسال دهم هجري رئيس يكي از تيره هاي بني حنيفه به ن      
، و او چندين روز به دستور پيامبر در خانه ئي      أموران پيامبر به مدينه بردند    م

نگهداري شده براو فشار وارد شد كه مسلمان شود؛ و او سرانجام مسلمان شده    
 بعد ازآن درگزارشهاي مربوط به سال  31. آزاد گرديد كه به ميان قبيله اش برگردد   

 كه نامش ثُمامه ابن -مسيلمهبني حنيفه همراه   كه هيئتِ  دهم هجري ميخوانيم  
بعنوان اورا  به پيامبر پيشنهاد كرد كه   و مسيلمه به مدينه رفتند؛  -حبيب بود
مسيلمه پس  32. خودش معرفي كند؛ اما پيامبر به پيشنهادش پاسخ منفي داد        جانشينِ

 فرستاده درآن نوشت  ئي به نزد پيامبر    از بازگشت به يمامه مجددا هيئتي را با نامه  
كه شريكِ نبوتِ او است؛ و به پيامبر پيشنهاد كرد كه كاري با مناطقِ شرقي           

حجاز ازآن قريش و يمامه ازآن او   ( عربستان نداشته باشد و به حجاز بسنده كند   
نوشت كه زمين ازآنِ اهللا است و به هركس خواهد      ؛ و پيامبر به او جواب    )باشد
از مسيلمه رسول «يلمه در نامه اش به پيامبر نوشت   طبري مينويسد كه مس   33.دهد

 بالذري مينويسد كه پيامبر اكرم دوتن از يارانش را به   34.»اهللا به محمد رسول اهللا
يمامه نزد مسيلمه فرستاد، و مسيلمه دستها و پاهاي يكي ازآنها را بريد و ديگري          

ين ماه عمر پيامبر     اين رخداد مربوط به آخر35.را زنده گذاشته به مدينه فرستاد 
 -»مسيلمه كذاب«آميز   است، و ازاين پس به اين مدعي نبوت، در مدينه نام اهانت

 . داده شد-ند  بيعني مسلمانك دروغ  

طبري به نقل از عبداهللا عباس مينويسد كه پيامبر در آخرين روزهاي         
عمرش در حاليكه سردرد شديد داشت و پارچه ئي به سرش پيچانده بود وارد    

ديشب درخواب ديدم كه دوتا دستبند زرين بر دستهايم بسته      : شد وگفت مسجد  
آن دودستبند را  . بودند؛ ازآنها خوشم نمي آمد و به هردوشان پف كردم و پريدند      

مدعي نبوت در يمن و    ( بند يعني صاحب يمن و صاحب يمامه       اين دو دروغ
ؤيا ا بازگوئيِ اين ر منظور آنكه پيامبر ب  36.مده اأويل كر ت) مدعي نبوت در يمامه 
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 - چنانكه ديديم  - اسود عنسي.خواهان نابودسازيِ اين دومدعيِ نبوت گرديد   
همزمان با درگذشتِ پيامبر اكرم ترور شد؛ ولي مسيلمه زنده ماند تا بعنوان يك     

 .خطر بسيار بزرگ دربرابر مدينه ظاهر شود   

 خودش را وقتي خبر درگذشتِ پيامبر اكرم به يمامه رسيد، مسيلمه رسما   
جانشين او و تنها پيامبر عربستان اعالم داشت، و يكي از شخصيتهاي طراز اول   
بني حنيفه به نامِ نَهار ابن عنفَوه نيز گواهي داد كه وقتي هيئتِ بني حنيفه به مدينه    
رفته بوده پيامبر اسالم مسيلمه را شريك نبوت كرده است و اينك حق دارد كه     

اي اين ادعا آن بود كه مدينه و مكه بايد به اطاعت مسيلمه         معن37.جانشين او باشد
 بود براي دين اسالم   خطر اين مدعيِ نبوت كه از ربيعه    . درآيند و دينِ اورا بپذيرند 

ازسر راهش  اورا بسيار جدي بود؛ و مدينه مي بايست به هرقيمتي شده باشد  
 عربستان را پيرامون    گونه كه مدعيِ نبوتِ يمني ميتوانست قبايل يمني  همان. بردارد

خودش   به  خودش گرد آورد، اين مدعيِ نبوت نيز ميتوانست تمامي قبايل ربيعه را       
 همانگونه كه يمن و مضَر ازنظر سنتي رقيبان يكديگر به شمار ميرفتند،   .جلب كند

 ها پيامبر يمني را بر ربيعه و مضَر نيز رقيبان يكديگر بودند؛ و همانگونه كه يمني  
ربيعه نيز پيامبر ربيعه       دسته بندي قبايل  ترجيح ميدادند، طبيعي بود كه    يمضر  پيامبر  

ة بني نَمِر به يمامه   طبري مينويسد كه رئيس قييل      . را بر پيامبر مضري ترجيح دهند       
 او دروغ : گفت به كساني از محرمانش رفته به نبوتِ مسيلمه اعتراف كرد؛ ولي

. » ترجيح ميدهم   راستگوي مضَر ررا بدروغگوي ربيعه من « با اينحال  وميگويد
من دروغگوي ربيعه را  «: شكل ديگري ازاين عبارت را طبري چنين نوشته است   

 38.»بر دروغگوي مضر ترجيح ميدهم     

دراين ميان قبايل بني تميم كه در سال هشتم هجري بخاطر شركت در        
لشكركشيِ پيامبر به مكه و طائف و سپس لشكركشيِ تبوك مسلمان شده بودند،            

يرامون كاهنِ سنتيِ خودشان كه ادعاي نبوت داشت گرد آمده از اطاعت ابوبكر   پ
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اين زن كه سجاح نام داشت، خودش را جانشين پيامبر اكرم اعالم          . بيرون شدند 
شماري از طوائفِ   . داشت، و برخي از طوايف اطراف را نيز به اطاعت كشاند 

با  دين خودشان را رها كرده ي ئقبيله ة تعصبِ   نيز به انگيز كه مسيحي بودند منطقه
او پس ازمشورت با بزرگانِ قومش براي ازميان برداشتنِ مسيلمه      . او همراه شدند

. مسيلمه كساني را به نزد او فرستاده به او پيشنهاد آشتي و اتحاد نمود      . به راه افتاد
ا  سجاح پيشنهاد را پذيرفت و مسيلمه با چندتن به نزد او رفت و در مذاكراتي كه ب       

ما ميخواستيم كه نصف عربستان از آن ما و نصف ديگرش     «: او انجام داد گفت
. »اينك آن نيمه را اهللا به تو داده است     . ازآنِ قريش باشد؛ ولي قريش نپذيرفت    

 چيزهائي كه برآنها وحي شده بود با هم   ةمسيلمه و سجاح دراين ديدار دربار
ازآنجا كه .  ديگري خواند گفتگو كردند و هركدام چيزهائي از وحي را براي

بني تميم نماز عشاء و بامداد نمي خواندند، دراين مذاكرات توافق رفت كه مسيلمه 
سرانجام هردو به نبوتِ يكديگر معترف        . اين دونماز را ازگردنِ پيروانش بيفكند  

 ولي از 39. سجاح پذيرفت- گويا-شدند، مسيلمه به سجاح پيشنهاد ازدواج داد، و 
شايد منظور از ازدواج   . مه و سجاح درگزارشها سخني نرفته است  ازدواج مسيل

بوده )  مضَر و ربيعه (اين دو درحقيقت ازدواج باورهاي دينيِ بني تميم و بني حنيفه   
 .باشد نه ازدواج آن دو مدعيِ نبوت 

ابوبكر پس ازآنكه ازسركوب قبايل حجاز فراغت يافت وآنها را به اطاعت   
 مدينه و قبايلِ تابع خويش را براي مواجهه با خطر        كشاند، تمامي جنگجويانِ  

. سرنوشت سازِ مسيلمه بسيج كرده به فرماندهي خالد ابن وليد به يمامه فرستاد      
رقابت سنتي ربيعه و مضَر سبب شد تا بخشهاي بزرگي از قبايلِ مضَري      

مند  حتي قبايلِ نيرو   .   اختالفاتشان با مدينه را ازياد برده دراين جنگ شركت كنند    
بني عامر كه هيچگاه مسلمان نشده به اطاعت مدينه در نيامده بودند براي شركت      

جنگِ مدينه با مسيلمه نه جنگِ مسلمانان با   . درجنگ برضد مسيلمه آماده شدند
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دشمنانِ مدينه بلكه جنگ مضَر با ربيعه بود؛ و تمامي مضَريهاي عربستان خواهان        
 كه قبايل   بود آن  قضيه  ة اين ب ترين جنب جال. پيروزي مدينه دراين جنگ بودند    

خالد ابن .  و بيطرف ماندند  دراين ميانه كنار كشيدند  چون از مضَر بودند    بني تميم
وليد براي آنكه مسيلمه را كامال غافلگير كرده باشد، برسر راهش به هر دسته از 

گرفت و   عربها برمي خورد كه احتمال ميداد خبرِ حركت اورا به مسيلمه برسانند، مي
مسيلمه هنگامي از رسيدن خالد خبر شد كه او در نزديكي شهر  . درجا گردن ميزد 

جنگِ  . بني حنيفه ازشهر بيرون شدند و دربرابر خالد آرايش دادند    . اردو زده بود
بيش از . بني حنيفه با خالد بسيار شديد و تلفات سپاه مدينه بسيار سنگين بود     

 خالد  . كشتن رفتند به)  يارانِ پيامبر  (» ارانص«و »  مهاجر «يكچهارم جنگجويانِ   
شكست يافت و چادرهايش به دستِ بني حنيفه افتاد و همسرش به اسارت برده  

بخشي از سپاهيانش پا به فرار نهادند و بخشي ديگر سرسختانه پايداري       . شد
 موضوع مسيلمه موضوع رقابت ديرينة      .ة جنگ را تغيير دهند   كردند شايد نتيج 

فراريان هرچند كه درزير ضربتهاي شديد بني حنيفه تن به      بود، و ربيعه و مضَر 
فرار داده بودند، ولي توسط فريادهاي تشويق آميز برخي از يارانشان به خود آمده     

در دور دوم نبرد، نيروهاي خالد چنان حماسه ئي   .  دوباره به ميدان نبرد برگشتند  
عقب نشيني به درون شهر  ازخود نشان دادند كه نيروهاي مسيلمه را مجبور به  

 40.كردند

اما شكست را خالد چگونه تبديل به پيروزي كرد؟ ازاينجا به بعد گزارشها      
آشفته است؛ زيرا گزارشگران عالقه داشته اند كه خالد به نيروي اسالم در يك    

بود  »مدعي دروغينِ نبوت «  مردي كه ة جانانه دشمن اسالم را شكست دهد وحمل
ند كه فرماندهِ نيروهاي مسيلمه توسط يك تيرانداز مسلمان      لذا مينويس.  بكشدرا

ازپا درآمد و مسلمانان به تعقيب وكشتار پيروان مسيلمه پرداخته آنها را به درون        
 41.باغ راندند، و ازديوار باغ باال رفتند وآنقدر با آنها جنگيدند تا مسيلمه كشته شد   
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هادهائي كه مورد  طبري از مذاكراتي خبر ميدهد كه خالد ضمن آن پيشن   
اگر ما نيمة عربستان را به تو بدهيم، چه   : پسند مسيلمه بود به او كرد وگفت 

چيزي به ما خواهي داد؟ هر پيشنهادي كه به او ميكردند او رويش را برميگرداند   
درميان  . به او رهنمود بدهد؛ وآنگاه جواب ميداد  ) يعني وحي (تا شيطانش 

يكي از مردان خالد   . دشمن اهللا را بكشيد: گفتگفتگوها ناگهان خالد به يارانش 
به مسيلمه  ) از كمينگاهش(كه در تيراندازي مهارت بسيار داشت تيري از دور   

افكند و اورا نقش زمين كرد، و يكي ديگر از اصحاب پيامبر براو تاخته سرش را          
ه در بركساني كباال رفته » باغِ مرگ«پس ازآن مسلمانان از ديوارهاي . به شمشير زد

 سران بني حنيفه كه اينك پيامبرشان را ازدست داده        42. گشودندباغ بودند شمشير
بودند چاره ئي جز قبول صلح نداشتند؛ و خالد پس از آنكه ازآنها تعهد گرفت كه           

 43.باجگذار مدينه باشند، سپاهش را بقصد مدينه به حركت درآورد   

درون  نه با قبايل   هجري در جنگ سپاه مدي    12تا نيمة سال  11سراسر سال 
الوصفي   به سر آمد، و خالد ابن وليد با قاطعيت تمام و با بيرحمي زائد       عربستان 

خالد پس از پيروزيهاي درخشاني كه    . سراسر عربستان را به اطاعت ابوبكر كشاند  
 و بني فزاره و سپس با بني حنيفه به دست آورده بود، به تنبيه         اسد در جنگ با بني
او با شبيخونهاي پراكنده ئي   . م شد كه با اينها همكاري كرده بودندكردنِ قبايلي اعزا

كه به بسياري ازاين قبايل و طوائف وارد آورد، وحشت را در ميان تمامي قبايل   
او سران قبايل را شكار ميكرد و زنده زنده درآتش ميسوزاند يا   . پراكنده ساخت

عرب بدانند كه درصورت    سرنگون درچاه مي آويخت يا بردار ميزد تا ديگرسرانِ     
طبري   . عدم تمايل به اطاعت از مدينه چه سرنوشتي در انتظارشان خواهد بود 

مينويسد كه كساني كه با اسالم دشمني ورزيده بودند را خالد ابن وليد يا به آتش  
ميكشيد يا در زير سنگ مدفون ميكرد يا ازكوه پرت ميكرد يا درچاه سرنگون    

 ازديگر   44. ن مينشاند و به فجيعترين اشكال ميكشت   مي آويخت يا ناوك در تنشا 
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شيوه هاي خالد آن بود كه سرهاي مخالفان را بر فراز ديگِ جوشاب ميگرفت تا 
 بعضي از سران قبايل نيز به     45.آهسته آهسته و همراه با درد شديد جان ميدادند    

ه   جائبالذري مينويسد كه فَ. دستور شخص ابوبكر به اشكال فجيع به كشتن رفتند
ابوبكر دستور داد ويرا درگوشه ئي از نمازگاه  . مي را گرفته به مدينه آوردند    لِس

 بالذري مينويسد كه به  46.تش كشيدند، و او زنده زنده درآتش سوخت  آ مدينه به 
ابوبكر خبر دادند كه خالد ابن وليد مسلمان شدگان را نيز ميكشد و مردم را زنده         

 شمشيري كه اهللا برسر كافران آخته است را    :ابوبكر گفت. زنده در آتش ميسوزاند  
 كِنده كه گويا از شنيدن خبر    ة حتي چندتن از زنان قبيل   47.من به نيام نخواهم كرد 

درگذشت پيامبر اكرم اظهار مسرت كرده بودند و غزل خوانده بودند را به دستور  
 48.ابوبكر دستگير كردند و دستها و پاهايشان را بريدند 

  عربيشكل گيريِ اسالمهاي

 براساس سنتهاي قبيله ئيِ سه دسته بنديِ قبايليِ عربستان

مطاع در مدينه  يك دولت مستحكم و پرقدرت و  هجري 12درنيمة سال 
چنين به نظر ميرسيد      برسركار بود كه كلية قبايل عربستان را در اطاعت داشت، و   

. تكه مدينه يك دولت سراسري و يكپارچه و پراستمرار عربي تشكيل داده اس        
و آبي مانع ازآن بود كه اين  گياهي  عربستان وكمبود موارد   ليكن تراكم جمعيتيِ

عربان درشرائط  ؛ زيرا  دولت بتواند ثباتي دائمي را درعربستان به وجود آورد   
معمولي، خواه وناخواه مجبور بودند بخاطر حفظ يا حصول چراگاه به ستيز ونزاع     

ي برگردد، و ثبات و دوام دولت مدينه  باز عربستان به آشوب و نابسامان  افتند و
 دروضعيتي بودند كه نياز به خروج از اوضاع تنگ  ستانقبايل عرب .تهديد شود

 اين . گسترده به درون سرزمينهاي بيرون از عربستان داشتند    عربستان و خزشِ  
يك ضرورت تاريخي بود كه ميبايست صورت ميگرفت و هيچ گريزي       خزش 
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يافته و وحدتي كه به قبايل   هجري 12دينه درسال  مركزيتي كه م . ازآن نبود
عربستان بخشيده بود ميتوانست كارآمدترين ابزار درراه جهت بخشيدن به اين     

مدينه كارآمدترين ابزار معنوي نيز براي يكسو         . باشدضروري   خزش تاريخي و   
 بود، كه با دستيازي به  » اهللادينِ«كردن جهت خزش عربان در اختيار داشت و آن  

 .دن ميتوانست قبايل عربستان را درخزش بزرگ تاريخي به حركت درآور     آ

دراين خزش بزرگِ تاريخي، هر سه دسته بندي مضَر و يمن و ربيعه به        
رهبري مدينه بسيج شده از مرزهاي تنگ عربستان به سوي دنياي فراخ و متمدن             

اي تمدني اسكان   به راه افتادند تا با درهم كوفتن تمدنهاي باستاني در سرزمينه 
، هيچ قبيلة ديگري     ازميان اين سه دسته بندي، جز قبايل مدينه و مكه و طائف      . يابند

. دينِ اسالم را نميشناخت و با سنتهايش كه مخصوص حجاز بود آشنائي نداشت  
 مشخصا در  -قبايل عربستان همراه با خزيدن به درون سرزمينهاي تمدني   ة هم

ا مسلمانيم و قرآن را تنها كتاب آسماني و پيامبر          گفتند كه م  -زمان عمر ابن خطاب  
 عقايد سنتي قريش كه در   ة اهللا دانستند؛ ولي نه با افكار و اسالم را تنهاي فرستاد 

بازتاب يافته بود آشنا بودند، و نه ميتوانستند ازسنتهاي و سنتِ پيامبرِ اكرم  قرآن 
ه بنديِ بزرگ، سه   در نتيجه همراه با اين سه دست . ة خودشان دست بكشند ديرين

ة اجتماعي قبايلِ خزنده نهاد كه هيچكدام      دينِ مشخص به نام اسالم پا به عرص     
 . يا ديگري را حذبِ خودش كند  نميتوانست در ديگري ادغام گردد 

 يمني به آن    ؤساي قبايلمدينه براي جلب ر  أموران  هجري م  13در سال 
 حصول غنايم جنگي،  به اميد  بسياري ازقبايل يمن كشور گسيل گشتند و سران 

 عمرو  .كردند ابراز آمادگي  شركت در لشكركشيهاي مدينه به اطراف عربستان براي 
ابن معدي كرِب كه نيرومندترين مرد مِذحج و برجسته ترين سرهنگ اسود عنسي           

ابوموسا . بود براي شركت دادنِ قبيله اش در لشكركشيها به مدينه رفته مسلمان شد  
يله اش گريخته به مكه رفته و در اوائل ظهورِ اسالم مسلمان     اشعري كه زماني از قب 
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ة خودش به مدينه رفت تا       به يمن اعزام شد و با بخش اعظم افراد قبيل  -شده بود
 جرير ابن عبداهللا بجلي كه سرنوشتي شبيهِ .همراه لشكرهاي مهاجم به عراق شود 

ا به درون حجاز انتقال داد   بجيله ر اش ابوموسا اشعري داشت نيز به يمن رفته قبيله 
اشعث ابن قيس نيز قبيلة كنده را تحت فرمان  . تا در لشكركشيها شركت ورزند

 خليفة  -قيس ابن عبد يغوث. مدينه قرار داد تا براي حمله به عراق گسيل شوند
 نيز صالح خودش و قبيله اش را درآن دانست كه اطاعت ازمدينه را        -اسود عنسي

خشي از قبايل مذحج به خدمت سپاه اسالم درآمد و نام  قبول كند، و خود با ب
بود به مكشوح تغيير يافت و او ازآن پس قيس         ) بندة يغوث  (پدرش كه عبدِ يغوث    

اين افراد را به زودي با قبايلشان در لشكرهاي ة هم. ابن مكشوح ناميده شد
ها را در  جهادگرِ اسالم در قادسيه و در فتوحات عراق خواهيم ديد، و بعضي ازآن     

آينده كه عراق و ايران به دست عرب افتاد در مناصب بسيار حساس سياسي    
 .خواهيم يافت

قبايل مذحج هرچند كه مسلمان شدند و همراه لشكرهاي جهادگر اسالم       
راهي عراق و ايران گشتند، ولي هيچگاه ارزشهاي دينِ خودشان را رها نكردند، و       

اساسي ترين  . خودشان وارد اسالم كردندبخش اعظم باورهاي مربوط به آن را با  
  ديني بود؛ زيرا كه كاهنان و    مربوط به ميراثي بودنِ مقام رهبريِ     عقيده ة اين  جنب

 درميان قبايل خودشان مقام    و پسر بعد ازپدر   انبياي قومي آنها پشت اندرپشت  
اين عقيده  . توسط آسمان تعيين شده اند  گمان برآن بود كه    نبوت وكهانت داشتند و 

به زودي توسط آنها بصورتِ موروثي بودنِ مقام جانشيني پيامبر اسالم و منصوبِ      
ة   اساس عقيد. آسمان بودنِ رهبر و امامِ مسلمانان و معصوم بودنِ او مطرح گرديد    

 آنها پس از مسلماني شان نيز تا حدي بر همان نياپرستيِ سابق نهاده شده بود،       دينيِ
 نزد اينها - مشخصا امام علي و فرزندانش -بر  و شماري از شخصيتهاي خاندان پيام 

شايد شنيدن اين مسئله براي ما بسيار       . جاي مقدس هاي قبيله ئيِ سابق را گرفتند    
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 كه ريشه هاي يمني داشتند،   افرادي پس از مسلمان شدن اينها     شگفت باشد كه
سالم  خيلي زود به قهرمانان درجة اولِ ا بِالل و عمار و ابوذربه ويژه كساني چون

تبديل شدند، تا جائي كه اهميتي به مراتب بيش از خوشنام ترين ياران و خويشانِ     
باسابقة پيامبر از قبيل ابوبكر و عمر و عبدالرحمان عوف و سعد ابي وقاص و    

ازآنجا كه دين توحيديِ اسودِ عنسي . طلحه و زبير و امثال آنها به ايشان داده شد 
ة  استقالل طلبان خيزش    همراهِ منصفانه تر  و به تعبير     ستيزي،   در يمن، همراه با ايراني

نيز نزد آن بخش از قبايل   هرچه ايراني بودد، ضديت با و آغاز شده بضد ايراني
مذحج كه در منطقة كوفه ماندگار شدند براي هميشه باقي ماند و درآينده به اشكال     

 ).ارداين موضوع نياز به يك نوشتار جداگانه د(گوناگوني خودنمائي كرد 

 پيامبر سابق     - طليحهعمر تصميم به اعزام لشكر به عراق گرفت،   وقتي
خود را تسليم عمر    و  ه دست از ادعاي نبوت كشيد   به حجاز برگشت   نيز -سد ابني

ه يكي     در لشكركشيهاي عراق شركت جست   قبيله اش و با  كرده اسالم را پذيرا شد  
از كاهنانِ سنتي قبيله اش بود  ازآنجا كه او  اما49.از قهرمانان فتوحات اسالمي شد

 كه پشت اندر پشت ادعاي ارتباط با آسمانها و دريافت اخبار غيبي را ميكردند،  
چند   .  دست نكشيد غيبداني و معجزه گري  هيچگاه در پيش قوم خودش از ادعاي  

 درحال محاصرة نهاوند بودند، و آذوقة افراد   عربهاسال پس از اين وقايع، وقتي 
جعفر ابن  به نام  اصحابشاز پيروانش بودند ته كشيد، يكي از همراه طليحه كه 

 تقاضا كرد كه معجزه ئي كند تا پيروانش مواد غذائي به دست آورند و        اواز  راشد
بر زمين خفت و چنين    طليحه عبايش را برسر كشيد و . از گرسنگي تلف نشوند

البيان «: گفت  سربرداشته و بعد از لحظاتيوانمود كرد كه ميخواهد وحي بگيرد؛  
 اين گفته كه گويا به طليحه وحي  50.»البيان، غنم الدهقان في بستان مكان أرونان 

 در  شده بود، معنايش آن بود كه در آن نزديكي بستاني است و گله گوسفند دهقان 
ي افراد روان شدند تا به بستاني  شمار بنا برگفتة طليحه  .  درحال چريدنند بستان
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 51. يافتند و تاراج كرده به اردوگاه آوردند رسيدند و گله گوسفندي را

بني اسد نيز مثل مذحجي ها هيچگاه نتوانستند از عقايد سنتي شان كه قرنها با    
 »ة آسمان رهبري برگزيد  «ازآنجا كه عقيده به . خود كشيده بودند دست بردارند

 پس از فتوحات اسالمي وقتي كه در   بود،سنتي شان   دينِ ناپذير   يبخش جدائ
راق اسكان يافتند اين عقيده را به نحو ديگري ابراز داشتند؛ منتها چون      جنوب ع

ديگر مسلمان بودند و حق مطلق قريش را در رهبري پذيرفته بودند، رهبري متكي              
به وحي را در فردي از خاندان پيامبر جستجو كرده عقيده به امامت معصوم از           

صدا با قبايلِ يمنيِ كوفه موضوعِ  خاندان پيامبر را ابراز داشتند، و به مرور زمان هم     
وراثتي بودنِ جانشينيِ پيامبر و انتصابي بودنِ مقام امام توسط آسمان را مطرح      

سخنوران بزرگي ازميان اين قبيله   . كردند و افكار سياسي شيعه را شكل دادند
در قرنهاي  . سربرآوردند كه منادي ضرورت تداوم امامت در اوالد امام علي بودند     

 پردازان بزرگ شيعه از ميان همين قبيله كه محل         ش اعظمِ نظريه بعدي بخ 
؛ همچنان كه تقريبا بخش اعظم   بيرون آمدند در منطقة كوفه بود» حِلّه«اسكانشان 

مردان و زناني از شيعيانِ كوفه كه در قرنهاي اول و دوم هجري ادعاي غيبداني و 
، كه نام و نشانِ شماري از   ارتباط با آسمان ميكردند ازميان همين قبيله برخاستند      

آنها را گزارشهاي تاريخي براي ما حفظ كرده است و داستانهاي شگفتي دارند كه       
 .دراين گفتار مجال اشاره به آنها نيست

قبايل بني حنيفه نيز مثل ديگر مخالفانِ مدينه به زودي به لشكرهاي جهادگر          
يج شده بودند و رخداد  اسالم پيوستند كه به فرمان ابوبكر براي تسخير حيره بس      

قبايل بني تميم و پيامبرشان سجاح نيز پس ازآن بخاطر شركت    . قادسيه را آفريدند
 ولي 52.در لشكركشي به حيره و عراق، به اطاعت ابوبكر درآمدند و مسلمان شدند 

بني تميم و بني حنيفه به رغمِ مسلمان شدنشان هيچگاه نتوانستند با آداب و رسوم           
.  ه بعنوانِ تعاليمِ اسالمي سريان يافته بود همسوئي نشان دهند   سنتي مضري ها ك   
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آنها اكنون كه امتيازهاي اقتصادي بسيار بزرگي از مسلماني شان حاصل كرده بودند  
قرآن را تنها كتاب آسماني و پيامبر اسالم را خاتم پيامبران ميدانستند، ولي            

ي از بني حنيفه و بني تميم     كسان. باورهاي ديني شان همان بود كه پيش ازآن داشتند    
درآينده مذهب خاص خودشان را دردرونِ اسالم ايجاد كردند كه خوارج نام    

ند و براي هميشه راهِ مخصوص به خود را دنبال كردند؛ و چنانكه ميدانيم   گرفت
خوارج تنها جريان فكري ئي در اسالم بودند كه پرچمِ مساواتِ انساني در حقوق           

 و پرچم عدالت   -تِ كاملِ زن و مرد در حقوق و وظايف       ازجمله مساوا-اجتماعي
اقتصادي را برافراشتند، و در مساوات انساني تا جائي پيش رفتند كه صراحتا       
گفتند غيرِ عرب و زن هم ميتواند امام و رهبر سياسي ديني باشد؛ وگاه نيز امامِ      

كه )  صاديو درحقيقت، مساواتِ اقت  (عدالتِ اقتصادي . ايرانيِ نومسلمان داشتند
 هرچند كه با   53بني حنيفه و بني تميم زمانها پيشتر از آئين مزدك گرفته بودند         

سنتهاي اسالمي در تضادِ آشكار بود، نيز جنبة اصليِ تعاليمِ اسالمِ خوارج شد، و   
درهرجا اندك زماني تشكيل حاكميتي دادند به مرحلة عمل درآوردند و طرز     

 . برجا نهادند عملشان را گزارشهاي تاريخي براي ما 

قبيلة قريش نيز كه پيامبر اسالم ازآنها بود يك ديني را ارائه ميكردند كه         
ازاين اسالم بخش   . را از باورهاي سنتي قبايلِ درون حجاز ميگرفت  ارزشهايش 

 يعني قريش كه حاكمان آيندة جهان اسالم شدند و در    -ة قبايلِ مضَري   عمد
 اسالمِ اين گروه كه حاكمان   .كردند  و حمايت  پيروي  -كنارشان ثقيف و هوازن 

  )پيروانِ شيوة پيامبر     ( نام اهل سنت  واقعيِ دولت موسوم به اسالمي بودند درآينده  
از قريش بودند، سران و     ) خليفه هايش (و عالوه برآنكه امامانش   به خود گرفت  
 تعاليمِ ديني پيروانِ اين  . بودنددرون حجاز    از قبايل مضريِ عمدتًا  تصميم گيرانش 

جريان همان عقايدي بود كه ازنظر سنتي به قبايل مكه و مدينه و طائف تعلق     
 سياسي  ةاساس عقيد.  هايش به دوران پيش از ظهور اسالم ميرسيد داشت و ريشه
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 بيعتِ  ة اين جريان كه از زندگي قبيله ئيِ حجاز آمده بود را تعيين رهبرِ مرد برپاي       
گشود و   (قدميداد كه اهل حِل و ع  تشكيل   )اكنون خبرگانِ اسالم (سرانِ قبيله 

منحصرًا قريشي كه به صالحديدِ     ) خليفة(اطاعت از امامِ .  ناميده ميشدند )بست
تصميم گيرانِ حكومتي و بيعتِ اختياري يا اجباريِ سرانِ قبايِل مسلمان برسر كار        
آمده بود نزد اين جريان واجب بود؛ و به همين سبب هم هرچهار خليفة موسوم      

را ) ازجمله يزيد كه قاتلِ فرزندان پيامبر بود (و نيز خليفه هاي اموي  » شدينرا«به 
امامانِ واجِب الطّاعه دانستند، و اين عقيده را با احاديثي كه از زبان پيامبر اكرم    

  سياسي براي رهبر ديني   به خالفِ جريان تشيع،      اين جريان . ساختند تثبيت كردند  
 - جز شخص پيامبر اسالم     -يچ انساني را  قائل نبود، و ه  آسماني هيچ تقدس 

و انتصابِ  ) رهبرِ ديني ِسياسي(، و لذا نظرية عصمتِ امام معصوم نميدانست 
آسمانيِ او كه نزد يمني ها و بني اسد بخش اصليِ دين بود هيچگاه نزد اينها شكل    

عدمِ تساويِ زن و مرد، و محروميت مطلقِ زن از حقِ رياست و رهبري و    . نگرفت
 اظهار نظر در امر تعيينِ رئيس و رهبر نيز جزو سنتهاي اين جريان بود؛              حتي حقِ 

 .و دراين مورد با دسته بنديِ قبايل يمني همساني كامل داشتند  

اين سه جريان براي هميشه راهشان را از هم جدا كردند و سه دينِ متمايز       
سالمِ  را شكل دادند كه هركدام نام اسالم را داشت و هركدام مدعي بود كه ا 

حتي برخي    . حقيقي همانست كه او دارد، و آن دوي ديگر در عقايدشان برخطايند  
 در -معروف شدند  »  غُالتِ شيعه« كه بعدها به -از نظريه پردازان بني اسد و مذحج  

اين ادعا تا جائي پيش رفتند كه هرجا قرآن را موافق عقايدشان نمي يافتند يا در      
نمي ديدند، صراحتا و ساده دالنه موضوع دستكاري   قرآن آياتي در تأييد باورهايشان  

و تغيير يا حذف برخي از آيه هاي قرآن به هنگامِ تدوينش به فرمانِ عثمان مطرح            
عقيده ئي كه درقرنهاي متأخرتري توسط فقهاي بزرگ شيعه مردود اعالم        (كردند 

ه گرديد و براي نفي آن جزوه ها نوشته شد و همچنان نوشته ميشود؛ ولي چونك  
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در برخي از متنهاي كهن بازمانده است حتي امروز دست افزار » غُالت«احاديثِ آن 
 در عربستان و  - موسوم به وهابي ها-و مستمسكِ برخي از متعصبينِ ضد شيعه   

 ).پاكستان براي ستيز با باورهاي مذهبيِ شيعيان است   

 اسالم ايراني

   بردگي در  نيمه درحالتِ بردگي وايرانياني كه در قرن نخست هجري    
  پيشه ور و   يا بعنوان افزارمند و، شدندداده كوفه و بصره اسكان شهرهاي نوبنيادِ

 نيز   ،  تدريج مسلمان شدند  بهكارگر و كارمند دفتري به اين دوشهر روي آوردند و      
 و ارزشهاي هيچكدام از سه سنتها كه با خودشان را داشتندسنتها و ارزشهاي ديني 

 اوائل قرن دوم تادرنتيجه اينها نيز  .  همخواني نداشتة عربها يادشددسته بنديِ
 ناسازگارهجري براي خودشان اسالم چهارمي را ساختند كه با هرسه اسالم عربي    

بعنوان  نزد اسالم شناسان اين مكتب كه . به خود گرفت» معتزله«بود، و نام 
ش بران رهنخستين  مذهب اسالمي شناخته شده است،   مترقي ترين آزادانديش ترين و  

 كه در اوائلِ قرن دوم هجري بزرگترين        بودندبصره  ساكن ايرانيان مسلمان شدة  
اسالمي كه از قرنهاي دوم به بعد در     . مركز فرهنگي جهانِ موسوم به اسالمي بود    

هر   همين اسالم بود؛ كه البته يافت  انتشارميان ايرانيان بطور بسيار كند و آهسته   
 و ازطرف  ند در ستيز و نزاع بودهمواره با آن ق و عرا ايراندر عربي سه اسالمِ
اسالم  ستيزه با  اين موضوع كه داستان  . ميشد  تكفير   عرب تبارِ آنها   متوليان 

در قرنهاي سوم و چهارم هجري توسط محافلِ نيرومندِ عربگرا     آزادانديش ايراني 
در عراق، و سپس تحريفِ آن توسط فقهاي شيعة زيدي در زمان ديلمي ها، و نيز        

 فقهاي سني به همدستي  آن در قرنهاي پنجم و ششم هجري          خشونت آميز   سركوب
خواهم  آن   ديگري بهگفتاردر  استبا دستگاهِ حاكميتِ تركان غزنوي و سلجوقي 

 .پرداخت
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 اسالم تركي

 قرن پنجم هجري خزشهاي بزرگ اقوام ترك به سوي ايران آغاز گرديد            در
 هايش از يكسو تا دمشق و از      امنه كه د  تركان سلجوقي تشكيل شد    امپراطوري و 

 اين خزش با يورش مغوالن به    .سوي ديگر تا اواسط آسياي صغير امتداد داشت   
تسخير كردند و تشكيل      ها ايران و عراق را  اوج رسيد، و چنانكه ميدانيم مغول  

 با خودشان  كهن  دينيِ باورهاي مجموعه ئي از  تركها .سلطنت درازمدت دادند
 وقتي اينها. بر نياپرستي و توتم پرستي نهاده شده بود      ميكشيدند كه اساسش   

  جامعهمسلمان شدند سنتهاي ديني خودشان را به عنوان بخشي از اسالم وارد   
كردند، و اسالم پنجمي را در ايران و عراق و آسياي صغير ساختند كه سنتهاي  

را رها دشان خو قبيله ئي  سابق توتم هاي اينها البته. كهن ديني شان را بازتاب ميداد
 را به جاي اين - از زنده و مرده-رهبران مسلمانِ مورد قبولشان  لي و،كردند

 العاده براي تصرف در امور كائنات     توتمها نهادند و آنها را داراي قدرت خارق 
شكل دادند بصورت   از اواخر قرن پنجم به بعد    اين بود كه ديني كه اينها  . پنداشتند

عرضه    هاي نويني با پيرايه   ميشد را  ناميده » تصوف « و آنچهنمود يافت، پيرپرستي  
 و واليت مطلقة او، و تقدس خانقاه و  كه اساسش بر تقدس پير طريقت  داشت

پرداختن به اين موضوع نيز نياز به يك گفتار جداگانه دارد كه . خانقاهداران بود
 .شايد من در فرصت ديگري به آن بپردازم   

ربها در ايران و عراق و شام، سه اسالمِ به اين سان، همراه با فتوحاتِ ع
، »شيعه «متمايز و متنازع توسط جهادگران شكل گرفت كه ما آنها را با نامهاي   

سپس با مسلمان شدنِ ايراني ها اسالم چهارمي   . ميشناسيم » اهل سنت«و » خوارج«
 به خود » معتزله«در اوائل قرن دوم هجري پا به عرصة جامعة مسلمانان نهاد كه نام     

اين همان اسالمي است كه اخيرا كساني از نظريه پردازنِ ملي مذهبيِ ايران          . گرفت
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ياد ميكنند و به عنوانِ اسالمِ آزادانديش دربرابر    » انديشة اعتزالي«ازآن با صفتِ 
پنجمين اسالم نيز پس از خزش تركان به درون   . اسالمِ فقاهتي قرارش ميدهند 

شكل گرفت كه اسالم پيرپرستان و زنده و          ايران، و از اواخر قرن پنجم هجري      
مرده پرستان و گنبدسازان بود و راه خود را براي هميشه از چهار اسالم ديگر جدا      

بي جا نيست كه . اين پنج اسالم هم اكنون نيز در جوامع مسلمانان زنده اند. كرد
اشاره كنم كه تازه ترينِ تظاهرِ اسالمِ خوارج در ظهور يك امامِ جمعة زنِ          
تحصيلكرده در ميان دسته ئي از مسلمانان مقيمِ آمريكا در آخرين روزهاي سال      

 خورشيدي تجلي كرد كه در بسياري از كشورهاي اسالمي توسط مراكز        1383
فقاهتي با ناباوري و كراهت و حتي انزجار به آن نگريسته شد و ميشود، و در           

زيرا آنچه اين زن كرد و محافلِ فقاهتيِ هند و پاكستان واويال برپا كرده است؛ 
گفت با ديگر اسالمها همخواني ندارد و فقط در اسالمِ خوارج قابل توجيه است  
كه تساويِ حقوق و وظايف و اختياراتِ زن و مرد را به رسميت ميشناخت، و       
رياست و رهبريِ زنِ مسلمان را به شرطِ دانش و پارسائي و به شرطِ احرازِ  

 . مشروع ميدانست  - انتخابِ آزادانه تحقق مي يافت  كه از راه-مقبوليتِ عمومي
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