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، (ر پيامبران دروغين و مرتدين )اهل ردهپس از رحلت پيامبر )ص( و ظهو: چكيده

دستور ابوبكر كه خالفت مسلمين را بدست گرفته بود، به تعقيب و تأديب اهل رده به

ايران باز شد و در عصر  ها پاي مسلمانان به مرزهايپرداخته شد و در ادامه سركوب آن

خالفت عمر ايران، شام و مصر فتح گرديد. اين فتوحات در عصر خالفت عثمان به شرق 

در عصر خالفت هجري  03يا  92مسلمانان در سال  ،هاكشيايران ادامه يافت. در اين لشكر

فرماندهي سعيد بن عاص به طبرستان لشكركشي كردند كه به نقل از برخي عثمان و به

رو پژوهش حاضر با رويكردي انتقادي با اند، ازاينمنابع حسنين )ع( در آن حضور داشته

 پردازد و نتايج تحقيق بيانگر آن است با توجهبه اين موضوع ميتحليلي  –روش توصيفي 

جه منابع متقدم به اين موضوع و ذكر آن از سوي منابع متقدم حضور حسنين به عدم تو

 .رد تجزيه و تحليل قرار گرفته است)ع( در اين فتوحات جاي شك و ترديد دارد كه مو

  حسنين )ع(، فتوحات، مسلمانان، عمر، عثمان: هاكليد واژه
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 مقدمه

م هاي گوناگون به مقابله و مبارزه با اسالپس از ظهور دين مبين اسالم و نشر آن توسط پيامبر)ص(، مشركان و مخالفانش با شيوه

پرداختند تا جايي كه مسلمان به حبشه و سپس به مدينه مهاجرت كردند. با هجري پيامبر )ص( به مدينه احكام اسالم ازحالت 

رفت و با توجه به تهديدهاي مشركان و يهوديان آيات جهاد بر آن حضرت نازل گرديد و ي تبليغي و تبشيري به سمت اجراي

به نفع مسلمانان )غير از احد( تمام شد و با گسترش  هاپس از صدور فرمان جهاد غزوات و سريه اجازه دفاع و جهاد صادر شد.

 گيريال يازدهم هجري آن حضرت وفات يافت. با شكلجزيره عربستان در آغاز ساسالم در سال نهم و دهم هجري در سراسر شبه

در  كهطوريجزيره كشيده شد بهنهاد خالفت فتوحات مسلمانان در عصر خلفاي سه گانه به مرزها و سپس خارج از مرزهاي شبه

صر گرديدند. زيره عربستان هم وارد شامات و مجايران وارد شدند و در شمال شبه مركزيعصر خالفت عمر مسلمانان تا نواحي 

در عصر خالفت عثمان فتوحات مسلمانان در غرب و شرق ادامه يافت و يكي از اين فتوحات، لشكركشي مسلمان به نواحي 

 اند، بنابراين اين مقاله با روش باشد كه به نقل از برخي از منابع تاريخي اسالم حسنين )ع( در آن حضور د اشتهطبرستان مي

 پرازد. كرد انتقادي به تجزيه و تحليل حضور يا عدم حضور حسنين)ع( در اين لشكركشي ميتحليلي و با روي –توصيفي 

 اندتهداشگشايي كشورجنبه هاي خلفا كه آن دسته از جنگ .جايز نيست گراييقدرتو  كشورگشايي منظوربهدر اسالم جنگ 

ان رجنگ اي ازجمله. امام با اصل فتوحات خلفا اندنداشتهنقش  هاآن درامام علي )ع( نبودند و امام  تائيدغير مشروع بودند مورد 

كه اين  نمودمي كه امام با خلفا همكاري شدميفراهم  ايگونهبهشرايط  بعدازآنموافق نبود البته در حين جنگ يا  ابرو اع

 (370 ص شيخ مفيد، ؛92 ص ،9 ج )شيخ صدوق، همكاري در حد راهنمايي و مشورت بود

است يا او به حال  اعتنابيكه امام در برابر مصالح جهان اسالم  رفتمي سؤالزير  كردنميام در اين حد با خلفا همكاري اگر ام

نه به معناي  بنابراين همكاري امام در برابر مصالح جهان اسالم بود. ؛ببرد سؤال زيرا ر رعم خواهدميو  كندميحسودي ر عم

 يت جنگ.وعرمش تائيدخلفا و  حكومت تائيد

 كه: داردمينظامي تنها در مواردي روا  هايقدرتبنابراين اسالم استفاده از 

 پرستيبتبراي نابودي آثار شرک و  .3

 رادارند كه قصد حمله به مسلمانان باكسانيمبارزه  .9

 زورهببا توسل  تواندميكسي مانع اين كار شود  رمنطقي خود را معرفي كند و اگ صورتبههر آيين حق دارد آزادانه و  .0

 (980 ص ،93072 ج )مكارم شيرازي، اين حق زا به دست آورد

داشت وظيفه داشت اسم اسالم را از اين وجود  اسالم براي مبارزه با اسالم كاذب و پيامبران دروغيني كه در آن زمان .4

 .پيامبران دروغين پاک كند
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 به هاجنگكه عدم حضور امام در اين  دانستندميع( داشت همه ) عليدرخشاني كه امام  هايسابقهو  هاكارنامهبا 

الم ناس هايجنگو  داريحكومتخود سياست و  كه با حضور خواستنميترس نيست بلكه به اين خاطر بود كه  خاطر

 ور خودحضبا  خواستنمي سويكاز  را انتخاب كرد. بينابينو  طرفيبيبه همين خاطر امام سياست  .كند تائيدعمر را 

 سپاهيان ايران شكست خورد خواستمير بزند و از سمت ديگ تائيديفه مهر خل هايجنگ بر

 را بفرست كه دردي رم كرد عثمان گفت: سؤالن عمر درباره جنگ با ايرانيان از عثمان وچ مسعودي: هايبرنوشته بنا

س پ گفت: رعم .طالبابيعلي بن  گفت:ثمان ع د كيست؟رآن م گفت: عمر ت داشته باشد.ربصي و جنگ تجربه ركا

 ،مسعودي) كرد . ردكار را خوش نداشت و ع( اين) علي امام عثمان با علي مذاكره كرد. تمايل دارد؟ رببين او به اين كا

 (033 ص ،9،3432 ج

دين اسالم هم  و ؛شدنميهمه شرايط اسالمي رعايت  هاجنگچون در  فتوحات خلفا حضور نداشت در( امام علي )ع

توحات ف و كشورگشايي هايجنگاسالم است  تائيدكه مورد  هاييجنگ يافتمينبايد گسترش  لشكركشيو  بازور

 و آزادگي بشر بود. آزادي ،بخشرهاييمبارزات ، پيامبر رستگاري رشعامادي نيست بلكه  هايباانگيزهپادشاهان 

به همراه ايشان حركت كند اما امام  امام همراه ايشان حركت كند.عمر در جريان سفر به شام از امام خواست كه به 

خليفه از امام  مسلمان از عمر طلب كمك خواست مبارزيمكه به جريان جنگ قادسيه كه  طورهميننپذيرفت و 

ليفه خ روازاينلي امام )ع( نپذيرفت و و ه جنگ با ايرانيان حركت كندهجب سويبهفرمانده جنگي  عنوانبهخواست كه 

 (38 ص ،3094،ذري بال) برگزيدفرماندهي  عنوانبهرا  وقار آبيسعد بن 

 سلمان استانداري چنانكه كردندميويج آن بود با خلفا همكاري رمواردي كه به نفع اسالم و ت رع( د) علياصحاب امام 

فرمانده نيروهاي اسالم در عصر خليفه ثاني قزوين را  عنوانبه عازبن ب براءو  ين و كوفه را در عصر عمر پذيرفتمدا

 (83 ص .ق،ه 3078صبحي سالم،) كردفتح 

ر د كه فرماندهي سپاه را خود بر عهده بگيرد. وزماني كه خليفه عمر به مسجد آمد و سران را جمع كرد مبني بر ترک مدينه 

ا و سپس عثمان برخاست و خليفه ر كاركردتشويق به اين اين ميان طلحه با سخناني كه بوي چاپلوسي و تملق دارد خليفه را 

بتوانيد با اين  و تو بپيوندند بهک كنند و را تربه ترک مدينه بلكه افزود به سپاه شام و يمن بنويسد كه همگي منطقه خود  تنهانه

زوني بستگي به ف شكست اين جنگپيروزي و  اين موقع امير المومنين برخاست و فرمود: ربرو شويد، د رودشمنسپاه انبوه با 

ه ب آنكهاين دين خداست آن را پيروز ساخت و سپاه اوست كه خود آن را آماده ياري كرد تا ، نيرو و كمي جمعيت نداشته است

ه كه خداوند ب دانيمميو  است شدهدادهداوند وعده پيروزي خ كه بايد طلوع كند طلوع كند از جا هركه بايد برسد رسيد و  هاآن

 واكنافاطرافاز اين سرزمين خارج شويد عرب از  شخصاًوعده خود جامعه عمل پوشاند. سپاه خويش را ياري خواهد كرد و اگر 

داريد و اگر چشم  روپشتاز آن خواهد بود كه در  ترمهمرا پشت سر گذاشتي  آنچه آنگاه سرازير با فرمانت بيرون خواهد شد.
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ر ما د ...شويدمياين اساس و ريشه عرب است اگر ريشه اين درخت را قطع كنيم راحت  كه گفت: خواهند بر تو بيافتد. هاعجم

 شديمميو پيروز  كرديمميبلكه به ياري و كمك خداوند حساب  .كرديدنميافراد تكيه  دنبردهاي گذشته و نبردهاي روي تعدا

 (391 ص ،9 ج ،آشتياني ؛349 خطبه ،3078،البالغهنهج)

 ابن ؛907 ص ،4 ج ،طبري ؛8 ص ،0 ج شنيدن سخنان امام نظر او را پسنديد و از رفتن منصرف شد )ابن اثير،و عمر پس از 

 (337 ص ،7 ج ،3024االثير،

 به موارد زير اشاره كرد: توانمي كندمياشاره  هاجنگدر  منابعي كه به عدم حضور امام ازجمله

 ي ناصريرتاريخ منتظ .3

 ذري باليحيي  بنفتوح البلدان ابوالحسن احمد  .9

 97 ص 9تاريخ يعقوبي ج  .0

 92 ص 9تاريخ يعقوبي ج  .4

 913 ص 9 ج الذهب مسعودي، ج مرو .1

 937 ص ،1تاريخ طبري ج  .9

 :شودپرداخته مياز اين كتب  دردر اينجا به نقل از دو مو

غزا راز كوفه به منظو امسيين عاصي سال  سعيد حشن بن مالك گويد:» :نويسدمي چنيناينكتاب خود  1در جلد  يخ طبريرتا

عبداهلل بن عباس و  و( و حسين )ع حسن مبر خدا )ص( با وي بودند.او كساني از ياران پي مانبني حديقه كرداسان رآهنگ خ

بن  عيدس بن مالك گويد: حشن :گويدميطبري نيز در جاي ديگر . عبداهلل بن عمر بن عاص و عبداهلل بن زبير نيز با وي بودند

و عبداهلل بن زبير نيز همراه وي  كرد و سوي گرگان و طبرستان رفت عبداهلل بن عباس و عبداهلل بن عمروعاص نگ غزاآه عاص

 .«بود

روبرو شدند در هنگام حمله شاپور  باهمزماني كه شاپور و عمرو بن تميم »نويسد: مي 913ص  3مروج الذهب ج مسعودي در 

 شكار ديد و بهآپيري و گذشت روزگار را به او  هاينشانه نهادند وي حضورر بردند و چون به ونزد شاپ را عمربه اعراب زماني كه 

دت مردم از ش بينيميكه  امرسيدهعمرو بن تميم بن مرم و بدين سن  من تو كي باشي؟ گفت: رفتهازدستاو گفت: اي پير 

شايد خداوند پادشاه  كه فراريان قومم زنده بمانند شوم نابود تودستجيح دادم به رو من ت اندشدهكشتار و مجازات تو فراري 

چيزي از  خواهمميمن اجازه دهي ه ب رو اگ شان منصرف كندرو از قصد كشتا شان را گشايش دهداي تودستبه آسمان و زمين 

؟ شاپور است داشتهوابه قتل رعيت و مردم  را توعمرو گفت: اين چيست كه  شودميشاپور گفت: بگو سخنت شنيده  تو بپرسم

 توستدكه كارشان به عمرو گفت: وقتي اين كار را كردند  اندگرفتهكه شهرهاي مرا با مملكتم را  كشمشانميگفت: براي اين 

براي آنكه ما شاهان ايران در علم نهان و  كشمشانمير گفت: ودست برداشتند شاپ كاريتباهنبود و چون بالغ شدي از بيم تو از 
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 ا يقين داري يا گمانرو مملكت را از ما بگيرد عمرو اين را گفت: اين  كه عرب بر ما چيره شود ايمديدهذشتگان خويش اخبار گ

پيروزي  يوعدهاز قبل  ر)ص(است پيامب مروج الذهب گفته كه طورهمان«. چنين خواهد شد : يقين دارم و ناچارمگفت :بريمي

 درآيندكه به سلطه اعراب  رسدفراميكه روزي  اندداشتهو مردم ايران از قبل نيز زمينه اين را  داده بود

 حضور حسنين )ع( در فتوحات براساس منابع

 به كوفه ونهبيست: عثمان بن عفان سعيد بن عاص اميه در سال گويند :498 ص( فتوح البلدان، ترجمه متن ه 972) ذري بال -3

گ با در اين جن السالمعليهم طالب آبيرفت گويند كه حسن و حسين دو پسر علي بن  طبرستانو سعيد به غزاي  -واليت داد

 اعلماهلل وجنگ طبرستان رفت  قصدبهاز كوفه  مان دريافت كندراز كسي ف آنكهبيقولي سعيد  به ه بودند.راوي هم

كه  لو اين عام درآميختهدرجاتي از افسانه و ابهام  كنندميذكر  ذري باليت و حيات صاطالعاتي كه منابع تاريخي پيرامون شخ

 ني ايراني بودهاز خاندا ذري بالكه مشخص است  طورهماننبوده است.  تأثيردر  دوران معاصر نيز هايپژوهشخواهدند ديد روي 

 و ؛است يافتهراهدر دوران جواني به دربار اين خليفه  و ؛را مدح كرده است مأمون ذري بالسي بوده است روي فا و زبان مادري

 .شودميخليفه مالحظه  بسيار نزديك نشينانهميكي از نديمان و  عنوانبهرا  ذري بالنام  در عصر متوكل عباسي

استفاده كرده  «هاقال»منبع خود را در اين مورد ذكر نكرده و از عبارات  ذري بال -3اين گفته را رد كرد: توانميداليلي كه 

از صحت ماجرا خبر ندارد و  ذري بالخود  و ؛استفاده كرده است« اعلماهلل و»خود از عبارات  يگفتهدر آخر  ذري بال-9است.

 ت آن را به خداوند سپرده است.حكذب يا ص

 9339 ص ،1ج  ترجمه ،033طبري 

و كساني از  بن يمانه غزا آهنگ خراسان كرد حذيق منظوربهاز كوفه  امسي: سعيد بن عاص به سال گويدميحشن بن مالك 

بداهلل عاص و ع بن عمروو  و حسين و عبداهلل بن عباس و عبداهلل بن حسن عليه و سلم با وي بودند. اهللصليخدا  ياران پيامبر

 بن زبير نيز با وي بودند

 و بيشترين مطالبي روايت ذكر كرده است ات چندندارد و از هر موضوعي  رأياست طبري در كتابش ثبات  كه مشخص طورهمان

و بيشتر مطالب خود را از سيف نقل كرده است كه سيف در تاريخ به يك شخص  بوده است اتشفاهي يپايهكه طبري نوشته بر 

 كاذب مشهور است.

استفاده « حدثني علي بن محمد» عبارتو از  رودمياسم مدايني بكار  در كتاب طبري -3 كرد ردرا  اين گفته توانميداليلي كه 

 اصلي سعيد بنهرچند موضوع گفته طبري طبرستان است و مقصد  به حمله خراسان شدهاشارهدر اين مطلب  -9كرده است.

 ص ،1 جتاريخ طبري، ) شدفتح  امسيگان در زمان عثمان به سال رمدايني گ يگفتهبه  -0عاص را خراسان ذكر كرده است 

3278) 
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به  وارخالصه طوربه چون داليل رد منابع:. «طبرستان و معه الحسن و الحسين ابنا الحسين فافتتح ها صلحا»: (137) مقدسي

يامبر پ اين نقل را گرفته است. ذري بالاز  قوياحتمالبهبوده است  ذري بالو چون نزديك به عصر  است كردهاشارهاين قضيه 

 ع(،) حسنگويند كسي از حضرت امام . ...«فرد از خاندانم نزد من حسن است و حسين  ترينمحبوب» :فرمايندميص( ) اكرم

حقوق خدا  اما سياست رعايت حقوق خداوند و حقوق زندگان. حقوق مردگان است:»: حضرت فرمود سياست پرسيد، يدرباره

وظيفه در  ايفاي زندگان عبارت است از: حقوق نهي نموده است؛ ازآنچهو اجتناب  دادن آنچه امر فرموده انجام عبارت است از:

او نسبت به مردم اخالص دارد  كهمادامي ،و اخالص نسبت به ولي امر كيشانهمقبال برادران ديني و درنگ نكردن در خدمت به 

و  شانهايخوبي ذكر عبارت است از: مردگانحقوق  اما را در برابرش بلند كني، فريادت از راه راست منحرف شود، كهآنگاهو 

 باقر شريف القرشي،«)خواهند كرد رسيدگياعمال آنان  كه استآنان را خدايي  زيرا آنان، هايلغزشخودداري از بيان گناه و 

 (191 ص ،3 ج اثني عشري، ائمه سيره 340 ص ،3 ج ،احسن حيات

با  طبرستان مردم از آن، پيش فتح شد. هجري 03مجاهدان اسالم در سال  سركرده گويند طبرستان به دست سعد بن عاص،

 آنجا لشكر كشيد. به بن عاص، سعيد ،در زمان عثمان ولي ،ه بودنددر زمان عمر به پرداخت خراج مصالحه كرد ،سويد بن مقرن

 ص ،0 ج ابن االثير، كامل ؛3171 ص ،3 ج الفتوحات االسالميه،.). حسين و ابن عباس از افراد سپاه سعيد بن عاص بودندحسن

 ابو( شركت امام حسن )ع يدرباره( 301 ص ،9 ج ابن خلدون، تاريخ ،433 ص البالدان، فتوح 0،090 ج طبري، تاريخ ؛332

 ذكر اخبار اصفهان،«)به عزم ملحق شدن به گرگان عبور كردند ازآنجارزمنده وارد اصفهان شد و  عنوانبهحسن » :گويدمينعيم 

كساني بودند كه وارد  از( ع) حسينحسن )ع( و برادرش امام  امام سهمي، يعقيده بنابر. (47 و 40 صو نيز ر.ک  44 ص ،3 ج

آفريقا بسيج ح ارتشي را براي فت هجري 99فتح آفريقا مي گوعثمان به سال  يدربارهو نيز  (7 ص تاريخ جرجان،) شدندگرگان 

ن )عبداهلل ب ازجمله از صحابه بودند،در ميان جنگجويان سپاه تني چند  سرداري سپاه را به عبداهلل بن اب سرح سپرد.، كرد

 ؛398 ص ،9 ج حسن و حسين و عبداهلل بن زبير()تاريخ ابن خلدون، بن جعفر، عبداهلل ،خاص بن عمروپسر  پسر ابن عمر، عباس،

شركت امام حسن را در  اندكردهبعضي سعي  تفسير: .(38-39 ص ،9 ج اثني عشري، ائمه سيرة ؛22 ص ،3 ج الحسن، حيات

را  اين فتوحات كهازآنجايينفوذ اسالم را گسترش دهد او  يدامنهحضرت مجتبي عالقه داشت  توجيه كنند: چنيناينفتوحات 

الجهاد باب » كهگرديد  زا كارو وارد ميدان به صفوف مجاهدان پيوست  ،ديدميش نفوذ اسالم ردر خدمت دين و در جهت گست

مصلحت فرو  يپرده ربراي نشر حقايق اسالمي د تضييع حق پدرش به دل داشت، خاطر بهو اندوهي را كه  «من ابواب الجنة

 ،3 ج حياة الحسن،) آن و نه چيز ديگري. درراهبود و فدا شدن  اسالم )ع( اهميت خاص داشت، بيتاهلزيرا آنچه براي  پوشد،

 .(98-39 ص ،9 و 3 ج اثني عشري، ائمه سيرة ؛29 و 21 ص

يروها و ن يهمه توحيدي، يعقيدهنشر اسالم و اعتالي  درراهطالب و فرزندانش  بيابه تعبير حسني بعيد نيست كه علي بن 

 روزايناآن است،  بخشرهايينشر اسالم و تعاليم  خاطر به و اگر حق خود را در خالفت مطالبه كنند، امكانات خود را بسيج كنند
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ر در حتي اگ چه مانعي دارد كه آنان نيز سربازاني باشند در خدمت اسالم و مسلماني؛ ار گيرد،اگر اسالم در مسير اصلي خود قر

مت االسلمن ما سل اهلل و امير المومنين بارها فرمود: كهراستيبه .پذيرندميو دل  باجان برسد، هاآنو ايذايي نيز به  آزار اين راه،

 .(09 ص ،3 ج ،عشريائمه اثني  سيرة)امور المسلمين و لم يكن فينا جور اال علي خاصة

اينكه درگيري با مشركان در  رغمعلينبرد اسالم در روزگار عمر بن خطاب را  هايمعركهحسني عدم شركت حسنين را در 

 اكنافواطرافبسيار زياد از  غنائمو  شدميادامه داشت و فتوحات يكي پس از ديگري نصيب مسلمانان  شدتبهمناطق مختلف 

 معموالً و رسيده بود سالگيبيستامام حسن )ع( در ساليان پاياني خالفت عمر به سن  باوجوداينكهمدينه سرازير بود و  سويبه

ين مناسب است چن كامالً ،گرفتندميپير و جوان براي شركت در آن از هم سبقت  كه نبرد هايميداناين سن براي جنگيدن در 

دخالت در امور دولتي و  از( ع) المومنيندوره عمر اين بود كه امير  هايجنگو در شايد علت عدم شركت آن د» كندميتوجيه 

خاطر شانه خالي كردن از  به و فتوحات اسالمي، هاجنگشك نداريم كه عدم شركت امام در  ما كرده بود. گيريكنارهسياسي 

سياسي  سائلماين بود كه عمر به خاطر  براي ،اندفتهگكه بيشتر راويان  طورآن بلكه و تمايل به حفظ جان نبود، مسئوليتزير بار 

اري در چيزي شبيه زندگي اجب تقريباًنموده و  الخروجممنوعاز بزرگان صحابه را  بسياري كه بيشتر به نفع خود وي بود تا اسالم،

خدمت به اسالم و نشر تعاليم آن و نيز براي حل مشكالتي كه براي  منظوربه نيز( ع) حسنمدينه بر آنان تحميل كرده بود. امام 

ما نيز . (037و  104 ص ،3 ج سيرة ائمه اثني عشري،«)در كنار پدرش باقي ماند و از مدينه خارج نشد مسلمين پيش آمد

قديم شركت نداشتند و نيز معتفتوحات روزگار خلفا  از كدامهيچكه حسنين در  اعتقادداريماين توجيه را بپذيريم و  توانيمنمي

 .3: ي عامليمرتض سيد جعفر يگفتهطبق  .اسالم پيكر بر بود ايضربهبلكه برعكس  به نفع اسالم نبود، عموماًكه اين فتوحات 

امي اهتم گونههيچ حاكمِ هيئتواضح است كه به دنبال اين فتوحات از طرف  شدميفتوحات بر مردمي كه زمينشان فتح  آثار

يك عقيدتي درآيد  صورتبهاسالمي در درون آنان  يعقيده تا دو تربيت صحيح صورت نگرفت وپرورشآموزش در جهت ارشاد،

 حركات و سكنات افراد سايه افكند و روح يكليهبر  ازآنجااصيل انساني بارور سازد و  بامعنايكه بتوان وجدان و ضمير انساني را 

و  هاويژگيش را در تيلور يافتاد و نقش خو مؤثرو در سازندگي انسان د آنان را با مفاهيم و خصايص اسالمي عالي غنا بخش

ري آ .دشكوفا نموده و منصه ظهور رسان هاآنهمان مفاهيمي كه اعتقاد اسالمي را در وجدان و دون  اساس برخصايص اخالقي 

ما ا گسترش يافت كه چندين برابر فتوحات اسالمي در عهد پيامبر اسالم گرديد، طوريبه مدر خالل بيست سال دامنه نفوذ اسال

به اظهار مسلماني و بيان شهادتين و انجام بعضي از شعاير و ظواهر ص( ) اكرمتا آسمان بود. رسول  نا زمي وآنايناختالف 

 و تا ضمن آموزش كتاب خدا كردميبلكه براي مردم آن بالد معلمان و مربيان اعزام  ،كردنميسطحي قناعت  طوربه اسالمي،

اما از (، 477-948 ص ،3 ج ،داريد االالتراتيب  ائمة اثني عشري، سيرة) ندنكد و موعظه اآنان را ارش حكمت و احكام ديني،

 ايورزيدهو كادرهاي  تعليم و تربيت آموزشي را به همراه نداشت گونههيچ در روزگار خلفا و امويان، شدهانجامفتوحات  طرفآن

ه اين امر مهم و خلفا و فاتحان نيز ب مهم را در قلمرو وسيع با ساكنان زياد انجام بدهند، وجود نداشت. آموزشي مأموريتكه 
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كه به يگانگي خدا و رسالت پيامبر )ص( شهادت داده، بعضي از  شدميتنها خواسته  شدگانتسليماز  .دادندنميحياتي اهميت 

 روازاين آورند؛ جابهرسوخ در درون وجداني  و خالي از محتواي اعتقادي و بدون ظاهري صورتبهو شعاير اسالمي را  تكاليف

اما  ست،ا شدهفتحمسلمان تاريخي آمده است كه بسياري از مناطق توسط سپاهيان  هايكتابدر بعضي از  بينيمميرواست كه 

 ص ،9 ج تاريخ ابن خلدون،.)شدميط مسلمين گشوده سو براي بار دوم تو گشتندبرميپس از زماني اندكي به كفر و عصيان 

 ،0 ج طبري، تاريخ ،491 ص ،0 ج ابن االثير، الكامل ؛82 ص ابن االعثم، فتوح ،319-393 ص ،7 ج ،البدايةوالنهاية ؛303-300

قالت االعراب آمنا قل لم » بود كه از مردم هم اسالم بخواهد و هم ايمان: مأمورسوي خداوند  از( پيامبر اكرم )ص. (097 ص

 .(34 آيه ،42)حجرات، «لما يدخل االيمان في قلوبكم و تومنوا و لكن قولوا اسلمنا

 را در ميان قريش و ديگران انگاريسهلو بس، ما اين  خواستندميمسلمان فقط ظاهر مسلماني را از مردم  كشورگشايانخلفا و 

 :گويديمموسي بن يسار  بودند. گرفتهپيشهمين روش را در  نيز( ص) خدارسول  يصحابهو حتي بسياري از  بينيمميبه اعيان 

 ،9 ج الميزان، لسان) اسالم را خالص گردانيديم دين آمديم، ما ايرانيان كه خشني بودند؛ گردهايبيابان( اصحاب رسول خدا )ص

و كوشش  مورد اهتمام وجههيچبه خالصه اينكه گسترش اسالم و نشر تعاليم اسالمي، .(997 ص ،4 ج االعتدال، ميزان ؛309 ص

 زمامداران نبود.

ظير در تاريخ ن كه زيادي از مردم آنجا را كشت يعده قتيبة بن مسام بر اهل طالقان وارد شد.» :گويدمييك متن تاريخي ديگر 

بسياري را در دو جانب جاده به دار  يعده ،كردهنصبدار  هايچوب در مسافت چهار فرسنگ از دو طرف؛ آن شنيده نشده بود.

 (141 ص ،4 ج ابن االثير، كامل ؛78-83 ص ،2 ج )البداية و النهاية،«بودند پيوستههمبهكه همه به يك نسق  كشيد

 ود،اما حصار را كه گش ؛كشته نشود هاآناز ر اينكه حتي يك نف شرطبه اهالي شهر امان داد، به يكي از فرماندهان در فتح گرگان،

. (314 ص ،7 ج و النهاية، البداية ،333 ص ،0 ج ابن االثير، كامل ؛094 ص ،0 ج تاريخ طبري،.)را كشت هاآنتمام  تنيك جزبه

 كه قلعه و ديوار شهر ويران گردد و چنين هم كرد. با اهالي قنسرين مصالحه كرد يكي از شرايط صلح اين بودفرمانده ديگري 

والي خراسان از اهالي ذمه . (28 ص ،0 ج طبري، تاريخ ؛420 ص ،9 ج ابن اثير، كامل ؛10 ص ،3 ج )الفتوحات االسالمية،

آنان جزيه نخواهد  از د،مسلمان شوند و دعوتش را بپذيرن كهدرصورتي خواست كه اسالم آورند و گفت: ماوراءالنهرو  سمرقند

و آنان نيز اعالم جنگ كردند و با وي به نبرد  كرد؛ جزيه اما وي از آنان مطالبه آنان دعوتش را پذيرفته و اسالم آوردند، گرفت.

 .(993 و 912 ص ،2 ج البداية و النهاية،) پرداختند

 اردزيرا وقتي اميري و را از دم شمشير گذرانيد، مردم افريقا وارد شد، به سفيان، آبيمعاوية بن  والي عقبة بن نافع، كههنگامي

ز و ا شكستندمي پيمان ،گشتبرميامير آنجا  كههميناما  ،نمودندميو بعضي هم اظهار اسالم  كردندمياز وي اطاعت  ،شدمي

را در سواد  هاآنچون ايرانيان هجوم اعراب و غارت » گويدميابن االثير . (491 ص ،0 ج كامل ابن اثير،.)گشتندبرمياسالم 

ده رسي جاييبهشما دو سردار  هايكشمكشو  اختالف گفتند: بودندرستم و فيروزان كه هردو از فرماندهان ايراني  به ديدند،
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به همين خاطر بود كه مقاومت مردم در . (448 ص ،9 ج )كامل ابن اثير، .«ايدنمودهاست كه ايران را تباه و ايرانيان را خوار 

اري از بسي شدندميمسلمين مجبور  كهنحويبه .شكستندميو بسياري از آنان پيمان  شدميشديدتر  شدهفتح هايسرزمين

 فتح كنند. باريكمناطق را بيش از 

. برتري بخشيدن عرب بر عجم و اقامت اجباري بزرگان المالبيت بنديسهميهدر  تبعيض هايسياستفتوحات بر فاتحان  آثار -9

مقررات و معيارهاي اسالمي  اساس بر غالباً مهم و فرماندهي سپاهيان به گروهي خاص، هايپستصحابه در مدينه و سپردن 

شي قري باالخرهكوتاه و  ايبرهه در( ص) پيامبرمالقات  يا حاكمه؛ هيئتاز حمايت  برخورداري معيار اصلي اين بود: بلكه نبود،

ماليات  منزلهبهكه خراج در حقيقت  آوردندميو دليل  گرفتندمينيز خراج  شدندميفاتحان از اهل ذمه كه مسلمان  بودن.

عبدالعزيز اين سياست را ادامه نداد و ماليات  عمربن .كندنميرا از وي ساقط  ماليات بردگان است و اسالم آوردن بنده، يسرانه

 جو نيز  970 ص ،3 ج تمدن اسالمي، تاريخ ؛901 ص تاريخ الدولة العربية،) گرفتنمي شدندميرا از ذمياني كه مسلمان فوق 

 الفتوحات ؛997 ص ،9 ج خلكان، ابن ؛333 و 48 و 94 ص ،1 جو نيز  993و  991و  98 ص ،4 ج اثير، ابن ؛093 ص ،9

 .(942 ص ،3 ج االسالميه،

مرد مسلمان شده بود تا در پناه اسالم  اين در نظر وي؛ چه از مردي كه اسالم آورده بود جزيه بگيرد. عمربن خطاب تالش كرد تا

العربية و الشيعة و  السيادة ؛24 ص ،9 ج المنصف،.)خودش پناه است اسالم گفتي، راست مرد در پاسخ عمر گفت: آن باشد.

 . (19-99 ص االسرائيليات،

كه چرا امير المومنين حتي در زمان  شودميگذشت روشن  تاكنونبا توجه به مطالبي كه (الف  اسالمي: فتوحاتمه و ئا -0

ل واال و اصي هايارزشسعي در تثبيت اصول عقايد و  بلكه برنداشت، خالفت خود قدمي در جهت اين فتوحات و گسترش آنان

 ٔ  درزمينه چه ناب محمدي )ص( و دادن خط صحيح اسالم به امت و متصديان اداره امور مملكت داشت، قرانياسالمي و نشر فكر 

از طرف ديگر امير . تزكيه و تهذيب نفس ٔ  درزمينهبلكه  و هاگيريموضعبرخوردها و  ٔ  درزمينهو چه  هاانديشهافكار و نشر 

داخلي از لوث وجود عناصري فاسد پرداخت كه  يجبهه يتصفيهو  سازيپاکالمومنين )ع( در ايام خالفت و زمامداري خود به 

 رراهدبر امت مسلمان زورگويي نموده و مقدورات مسلمين را به بازي بگيرند و  خواستندميو  زيستندمي هنوز با مفاهيم جاهلي

 .از آن استفاده كنند خود، غيرانسانيرسيدن به اهداف شوم 

 الشيعه، مسائل به جهاد ابتدايي اقدام كرد. تواننمي عادل شرط است و تا امام عادل اجازه ندهد،در جهاد ابتدايي اجازه امام (  ب

 اين ما عقيده داريم كه پيشوايان حق،به بعد(.  304 ص ،9 ج ،حكام اال تهذيب ؛93 ص ،1 ج كافي، فروع به بعد؛ 09 ص ،33 ج

ع( به عبدالملك بن عمرو ) صادقكه حضرت  شدهروايت .ديدندنميفتوحات و شركت در آن را به مصلحت اسالم و مسلمانان 

 .و قزوين مصيصه ،آبادان ،حده ؟كجا ؟شوينميخارج  روندميمناطقي كه  سويبه هايتهمشهريبا  بينمميشده كه  چه فرمود:
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 االيب تهذ.)گرفتندنمياز ما پيشي  هرگز خيري در آن بود، اگر سوگند؛ خدا به.امنمودهو به شما اقتدار  فرمان شما هستم منتظر

 .(09 ص ،33 ج الشيعه، وسائل ؛32 ص ،1 ج احكام، فروع ؛397 ص ،0 ج ،حكام

را  نانآ برعكس، بلكه ،كردندنميترغيب  هاجنگشيعيان خود را براي شركت در اين  تنهانه)ع(  ائمهرواياتي داريم دال بر آنكه 

نذر  اينكه ولو و كمك مالي آنان را در اين موارد، دادندنميمرزداري را به آنان  ياجازهو حتي  داشتندبازمياز چنين اقدامي 

 ص ،1 ج كافي، فروع ؛304و  391 ص ،9 ج ،حكام اال تهذيب ؛99 ص ،33 ج )وسائل الشيعه، .كردندنميقبول  كرده باشند

و ال ينقذ في الفي امراهلل ال يخرج المسلم في الجهاد مع من ال يومن علي الحكم » :فرمايدميحضرت علي در روايتي . (393

مسلمانان حق ندارند . (390 ص ،3 ج و خصال صدوق، 312 ص از علل الشرايع، نقل ،99 ص ،33 ج وسائل الشيعه،«)عزوجل

بدون شك ميل  ائمه. جهاد خارج شود براي ،كندنميخدا را اجرا  امر ،غنائممورد  در واسالم ايمان ندارد  حكمبهكه  باكسي

 كنديمتاريخي بيان  كه نصوص طورآن اما و اسالم در سراسر گيتي منتشر شود، نفوذ اسالم گسترش يابد يدامنهداشتند كه 

اي شك القاين مطالب براي  هرحالبه .دانستندميو خطرناک  اشتباه بودند، گرفتهپيشراه و روشي را كه خلفا براي انجام آن در 

 شركت افريقا فتح يا و گرگان فتح در كه– شودميع( نسبت داده ) حسينع( و امام ) حسنبه امام  آنچهو ترديد در صحت 

 نامي ،انددهكر ذكر افريقا فتح در كنندهشركت هايشخصيت اسامي كه تاريخي كتب از بسياري ،باوجوداين .است كافي داشتند

كم سياست حا براي ،چنينياين هايمناسبتكه ذكرشان در  بودند هاييشخصيتحسنين از  كهدرصورتي .اندنبرده دو اين از

و  حقيقت بدون ،شدهگفتهبوده و اطمينان به آنچه  ايكاسهنيمكه زير كاسه  فهماندميمطلب به ما  اين اهميت بسزايي داشت.

 ظلم به تاريخ و واقعيت است. بلكه كاوش كار خوبي نيست.

 :گويدميكرده است او  بيان مهدي روداني، سيداست كه  مطلبي ادعاي ما در عدم شركت حسنين )ع( در فتوحات، مؤيد (ج

 المومنيناز روزها امير  دريكي .بازداشتجنگ صفين  هايمعركهع( را از شركت در ) حسينو  حسن علي )ع( و فرزندش،»

اين دو پسر را بگيريد تا با  جلوي فرمود: بالفاصله كرده است، زا كار را آماده شركت در خود( متوجه شد كه فرزندش حسن )ع

نسل رسول  هاآنبا مرگ  مبادا دريغ دارم. زا كارميدان  به( حسين واين دو )حسن  آمدنكه من از  مرگ خود پشت مرا نشكنند

 اجازه فرموده باشد آندوراحال چگونه ممكن است ...ع( اوالد زيادي دارد) حسناست كه امام  درزمانياين . «خدا )ص( قطع شود

يا فرزندي نداشت و اگر هم داشت بسيار كم بود  درزماني همآن كه همراه يك فرمانده اموي يا غير اموي از مدينه خارج شوند،

بر شركت حسنين )ع( در فتح گرگان و  مبني ،شودمي شدهدادهكه آنچه به بعضي از بزرگان نسبت  كندمياين مطلب روشن 

فت شرعي به خال يوجهه دادن ،مسائليشايد هدف از مطرح چنين  توان آن را پذيرفت. استونمي اعتمادغيرقابل افريقا قبول دارد،

 در نند.دار كمردم را به قبول آنان وا وسيلهبدين تا )ع( نيز آن را قبول داشتند، بيتاهلعثمان و بيان اين مطلب باشد كه حتي 

را در توجيه شركت  آن اگر بر اين نظر خويش اصرار ورزيده،. اندنكردهاموي و هواداران عثماني چنين  يدستهموارد زيادي دارو 

و  جهاد معتبر بدانيم بايد متذكر شوم كه بدون شك، كردندميگمان  ايعدهكه  طورآنع( در فتوحات زمان خلفا ) حسين
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اين بدان معنا نيست كه فتوحاتي كه در زمان خلفا با  اما پسنديده و مورد رضاي شرع مقدس اسالم، مريا گسترش نفوذ اسالم،

چرا امير المومنين اين جهاد مقدس را ترک نمود  وگرنهبوده است  ائمهآن وضع خاص صورت گرفته است مورد رضاي اسالم و 

جز همين علي نبود كه طي ساليان دراز در روزگار رسول سال در گوشه خانه نشست و دست روي دست گذاشت آيا  91و مدت 

هيچ جنگي برپا  نه اين است كه در آن موقع مگر هماوردان قريش پرداخت. يمبارزه را به انجام رساند و به هاييجنگخدا 

معقول است كه بگويم علي )ع( در  آيا ،نشاندميآن بود و قهرمانان عرب را به خاک مذلت  دارپرچممگر اينكه علي )ع(  شدنمي

و  چيز ديگري است مسئله نهبه زهد و پرهيزگاري پرداخت و در انجام واجبات شرعي خود كوتاهي كرد. يا  91اين مدت دراز 

 و داشته باشد، شركت تحت سيطره خود داشتند، آنچه هركه علي )ع( در آن فتوحات و در  آن اينكه حكام تمايلي نداشتند

ه سير) معروف الحسني همين است هاشم البته رت را همچون ساير بزرگان صحابه در مدينه محبوس كرده بودند.خودشان حض

 .(104و  337 ص ،3 ج ائمه اثني عشري،

آن حضرت از آن  خود علي )ع( با آنان همراه باشد، خواستندميو تصريح دارد كه آنان  كندميتاريخ تمامي اين نظرات را رد 

به شور و مشورت پرداخت عثمان  بن عفان در مورد جنگ با ايرانيان باعثمانعمر  كهآنگاه گويدمي مسعودي .ورزيدميامتناع 

و مردي را بفرست كه در كار جنگ  اعزام كن و هركدام را با سپاه بعدي تقويت نما سپاه گفت: ازجمله چيزهايي به وي گفت:

 كن. وگوفتگوي را ببين و با وي  سپس طالب. آبيبن  علي ؟كيست او گفت: عمر د.كافي داشته باش ياندازهبهتجربه و بصيرت 

ا علي اين ر امام و علي )ع( را مالقات كرد و با او به مذاكره پرداخت، شدبيرون عثمان كه آيا بدين كار راغب است يا نه؟ بنگر

نيز  ذري بال. (033 و 032 ص ،9 ج الذهب، مروج.)به نزد عمر آمد. جريان را به او اطالع رساند عثمان و رد كرد. خوش نداشت

 عمر از امام )ع( خواست براي فرماندهي سپاه اسالم به قادسيه عزيمت كند؛گويدمي و بيان كرده است؛ اختصاربهرا  مسئلهاين 

 .(030 ص البلدان، فتوح) وقاص را اعزام كرد آبي بن سعد عمر، روازاين خواهش عمر را رد كرد؛ امام

كرد  عمر مشورت با براي جنگ با اشعث بن قيس، اميرالمؤمنينهنگام كه ابوبكر در مورد اعزام  آن :بينيمميدر داستان ديگري 

وي فردي دلي است كه جهت فضل و دانش و شجاعت  زيرا فرمانده اين گروه كنم، طالب را بياصميم گرفته ام علي بن ت و گفت

 تيدرسبهعمر گفت: راست گفتي اي خلفه ي رسول خدا  رضايت اكثريت مردم است. مورد و نيز قرابتي كه با رسول خدا دارد،

ارم د است كه گفتي و بلكه باالتر از آن است كه تو وصف كردي و لكن من از اين خصلت او بر تو خوف طورهمانكه علي )ع( 

 كسهيچ كه علي از جنگ با اين قوم خودداري كند و با آنان جهاد نكند كه اگر چنين كرد، ترسممي خصلتي است؟ آنچه...

كه امير المومنين تا چه اندازه در نزد مردم  كندميابن سفيان داللت ) اجبارآنان حركت نخواهد نمود مگر از روي اكراه و  طرفبه

ممكن است در كنار  اگرچه ،رفتنمياز مردم به جنگ  احدي ،جنگيدنميكه اگر او  طوري بود، خورداربراز احترام و محبوبيت 

نيستي و الزم است در امور مملكت با  نيازبياز او  چه مدينه قرار دهيد، درنظر من اين است كه علي )ع( را . (جنگيدندنمياو 

بعالوه در شام عمر از علي به ابن عباس شكايت . (79 ص ،3 ج اعثم،فتوح ابن .)وي عكرمه را بفرست جايبهوي مشورت كني 
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 اما او خواهش مرا رد كرد، اما از او خواهش كردم كه با من از مدينه خارج شود، كنمميبه تو شكايت  اتعموزاده از كرد و گفت:

 .(78 ص ،39 ج الحديد، بيا، ابن البالغهنهج)شرح دانمميسزاوار  را اومن هنوز هم 

توانا و  يك رقيب تا يك فرمانده نظامي تحت امر حكومت بشناسند، عنوانبهاز طرفي براي آنان خيلي بهتر بود كه مردم علي را 

يقين  طوربهگفت كه  توانميبا توجه به مطالبي كه گذشت . آنان. استدالل كند با( رسول خدا )ص هايگفتهقدرتمند كه با 

در مورد . اساس باطل است از ؛شودميبه آن دو نسبت داده  بارهدراين آنچهو  اندنداشتهآن دوره شركت  هايجنگحسنين در 

و منظورشان خدمت به  از حقيقت امر غافل بوده ظاهراًمتذكر شد كه  بايد شركت بعضي از صحابه و بزرگان در اين فتوحات،

 اطالعيبفتوحات  اينپيشوايان معصوم درباره  ازنظر ،آيدبرميكه  طورنآاز طرفي  و دين خدا و ياري اسالم و مسلمين بوده است،

عمال را با ا آنان ،حاكمِ هيئت بساندانند و  بارهدراينكه مردم نظر علي را  شدميتالش  آشكارا كه ديديم، طورهمان زيرا ،اندبوده

 .ندكردميفشار در چنين كارهاي مهمي اعزام 

 

 نتيجه

و در زمان خالفت ابوبكر با تعقيب و سركوب اهل رده شروع شد، لشكريان مسلمان فتوحات مسلمانان كه با رحلت پيامبر )ص( 

بدنبال پيامبران دروغين به مرزهاي ايران وارد شدند و در عصر خالفت عمر و عثمان ايران فتح كردند. در برخي از متون تاريخي 

اند و در برخي ديگر از متون تاريخي متأخر جمله حسنين )ع( در فتوحات مسلمانان خبر داده زادگان مدينه و ازدر مورد بزرگ

ها سخن رفته  است. اين پژوهش با نقدي بر اين منابع و با دليلي همچون پايين بودن سن آن به حضور آنان در اين لشكركشي

 به رد اين ادعا پرداخته است.نابع متقدم عدم ذكر اين حادثه در م و حضرات و عدم همكاري اهل بيت در فتوحات
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