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نقد و بررسی مهمترین رویدادهای دوران حکومت خلیفه دوم

تاریخ دریافت91/11/81 :

تاریخ تأیید91/19/81 :

 ----------------------------------------------احسان

انتظاری∗

چکیده

بررسی تاریخ خلفا در صدر اسلام و وقایع اتفاق افتاده در آن عصر ،نززد وررخزان ومزلمان دارای اهمیزت
است .رویدادها و سیاستهای برجمته و خاصی همچرن اوزرر نازاوی ،فرهنگزی و اجتمزاعی و سیاسزی
وختلف ،در عصر خلیفه دوم ( 33-83هجری) صررت پذیرفت که در ونابع تزاریخی انعکزا

سمزتردهای

داشته است .ازاینرو تأول بیشتر و بررسی رویدادهای آن عصر ضروری به نار ویرسد .در پژوهش حاضر
با استفاده از روش ترصیفی-تحلیلی ،در ابتدا با زندسانی و شخصیت خلیفه دوم بر اسا

ونزابع شزیعی و

اهل سنت ،آشنا سشته و با بررسی رویدادهای سیاسی ،اجتمزاعی ،فرهنگزی و اقتصزادی اتفزاق افتزاده در
خلال سالهای  83تا  33هجری قمری و تأثیرات آن در وناسبات جاوعه اسلاوی در آن دوره و ادوار بعد و
نقش خلیفه دوم در آن رویدادها ،به بیان چگرنگی اقداوات و نقد عملکرد وی خراهیم پرداخزت .اسزتمرار
فترحات در سرزوینهای اسلاوی ،تأسیس دیران بیتالمال و تقمزیم نزابرابر آن در بزین صزحابه و وزردم
عادی ،رسمیت بخشیدن به تقریم هجری قمری ،ونع نشر احادیث پیاوبر

 ،ترویج قصهسریی ،اجتهزاد

وقابل نص و سنت کردن برخی از اورر و تأسیس شررای برای انتخاب خلیفه بعد ،از وهمتزرین اقزداوات
خلیفه دوم در آن عصر برده که تا اعصار بعد نیز در تحرلات سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی جراوزع اسزلاوی
تأثیر داشته است.
واژههای کلیدی :رویدادهای صدر اسلام ،خلیفه دوم ،فترحات اسلاوی.

∗ دانش آورخته کارشناسی ارشد تاریخ اسلام ،دانشگاه باقرالعلرم

.
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مقدمه

بررسی تحرلات سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی تاریخ صدر اسلام در عصر خلفا
از جهت تأثیر آن بر تحرلات فکری و سیاسی جاوعه اسلاوی در ادوار بعد از اهمیت خاصی
برخرردار ویباشد با ترجه به اهمیت یادشده در وقاله حاضر با استفاده از روش ترصزیفی و
تحلیلی در ابتدا و برای فهم بهتر این رویدادها ،زندسانی و خصرصیات اخلاقی و شخصیتی
خلیفه دوم بررسیشده سپس به بررسی تحرلات عصر خلیفه دوم در خلال سالهای  83تا
 33هجری قمری پرداخته و وهمتزرین اقزداوات و دسزتررات وی در زوینزههای نازاوی،
سیاسی و حکروتی ،اقتصادی و فرهنگی بررسی و از وجره وختلف نقد سردیده است.
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شرححال

نام و نمب خلیفه دوم ،عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزی بن قزر بزن عبداللزه بزن
زراح بن عدی بن کعب 1وکنیه او ابر حَفص برد 2.وادرش نیز حنتمه ،دختر هاشم بن وغیره بزن
عبدالله بن عمرو بن وخزوم و سیاه {پرست} برد 3.در وررد ترلد عمر ،سفتهشده او سیزده سال
پس از عامالفیل وترلدشده و به هنگام رحلت پیاوبر

پنجاهساله برده است.

4

عمر از تیره بنی عدی ،یکی از تیرههای قریش برده است 5.به نار ویرسد تیره بنی
عدی و عمر ،در ویان قریش جایگاه چندانی نداشته است؛ چنانکه ابرسفیان در جریان فتح
وکه وقتی صدای فریاد عمر را شنید ،از سرینده خبر پرسید ،عبا

سفت :عمر بن خطزاب

است .ابرسفیان در جراب سفت :لابد فرواندهی بنی عزدی را ازاینپزس بزه عهزده خراهزد
سرفت ،به خدا قمم چه بدبختی و فرووایگیای خراهد برد!

6

از خصرصیات ظاهری او با ذکر عناوینی همچرن بلندقد ،طا  ،کژ چشزم و سزخت
سندوگرن ،چپدست که با هر دو دست نیز کار ویکرد و ریش خرد را رنگ زرد ویبمت و
به قرلی حنا ویسذاشت ،نامبرده شده است.

7

درباره شغل عمر در دوران جاهلیت و پیش از هجزرت سفتهانزد سزه او بزرای وزدتی
طرلانی در اطراف وکه ،چرپانی ویش ،شتر و خرید فروش چارپا انجام ویداده است.

1

 .8یعقربی ،تاربخ الیعقربی ،ج 3،ص  833و الطبری ،ابرجعفر وحمد بن جریر ،تاریخ الاوم و الملرک( ،وعروف به
تاریخ طبری) ،تحقیق وحمدأبرالفضل ابراهیم ،بیروت ،دارالتراث ،الثانیة ،8991/8311 ،ج  ،4ص .891
 .3طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،4ص .891
 .3ومعردی ،وروج الذهب و وعادن ،الجرهر تحقیق :اسعدداغر ،قم ،دارالهجرة ،چ دوم ،8419 ،ج  ،3ص .311
 .4ابن اثیر ،اسدالغابه ،ج  ،3ص .943
 .1طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،4ص .891
 .9واقدی ،المغازی ،ورکز نشر التابع لمکتب الاعلام الاسلاوی ،چاپ دوم ،قم ،8481:ج  ،3ص .138
 .1یعقربی ،تاریخ یعقربی ،ج  ،3ص  ،898ومعردی ،وروج الذهب ،ج  ،3ص  ،311طبری ،تاریخ طبری ج  ،4ص .899
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همچنین وی ودتی هیزم کشی ویکرد و به همراه پدرش خطاب ،بار هیززم بزر سزر
خرد وینهاد و ویبرد.

2

در کتاب الاستیعاب ،ذیل باب عمر ،به نقل از زبیر ،وی را از اشزراف قزریش و سزفیر
ایشان در جاهلیت دانمته که به هنگام جنگ با قبایل دیگر ،اعزام ویسردید و با آنزان بزه
شیره خردشان به سفتگر ویپرداخت.

3

زوان وملمان شد او را ،سال ششم 4.یا نهم بعثت ویدانند.

5

وی شصت و هفتمین نفری بزرد کزه ومزلمان شزد 6.دربزاره اسزلام آوردن او سفتهشزده
ازآنجاکه وی در پرستش بتها بمیار تعصب داشت ،از اینکه شنید کمی به بتها بد ویسریزد
و وردم را به پرستش خدای واحد دعرت ویکند بهشدت خشمگین شد و با شمشیری بران بزه
عزم قتل پیاوبر

بیرون آود ،در ویان راه نعیم بن عبدالله به او سفت قبل از هر اقزداوی بزه

ونزل خراهرت برو که او و شرهرش وملمان شدهاند ...وی بهطرف خانه خراهرش فاطمه رفت
و پس از درسیری با شزرهر خزراهرش ،خزراهرش را کتز

زد و صزررتش را خرنآلزرد کزرد.

خراهرش با وشاهده این خشرنت او بهصراحت اعلام کرد کزه ومزلمان شزدهایم و هزر کزاری

 .8ابن سعد ،الطبقات الکبری ،ج  ،3ص 399-391؛ الاصابه ،ج  ،1قمم  ،8ص .99
 .3ابن ابی الحدید ،شرح نهجالبلاغه ،ج  ،8ص  819و ص .811
 .3قرطبی ،الاستیعاب فی وعرفه الاصحاب ،ج  ،3ص .8841
 .4ابن اثیر ،الکاول فی التاریخ ،ج  ،3ص .14
 .1ومعردی ،وروج الذهب ،ج  ،3ص .314
 .9طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،4ص .311
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ویخراهی ،بکن! سرانجام عمر پس از وشاهده آیاتی از سزرره طزه در دسزت آن دو و در پزی
سفتگر با خباب بن ارت -وعلم قرآن آنها -به حضرر پیاوبر رفت و به دین اسلام سروید.

1

وطابق نقلی دیگر از خرد عمر که در سیره ابزن هشزام نقزل سردیزده اسزت ،وی در
دوران جاهلیت شراب را دوست ویداشته و به ویخرارسی عادت داشته است ،شبی بهقصد
تهیه شراب به نزد ویفروشی در شهر وکه وزیرود و چزرن صزاحبدکان نبزرده بزهطرف
ومجدالحرام رفته تا طراف کند که رسرل خدا

را در حال نماز و قراءت قرآن دیده و با

سرش فرادادن به آیات قرآن ،وحبت دین اسلام در دلش جاری ویسردد و بعد از اتمام نماز
پیاوبر ،وی را دنبال کرده و پس از ولاقات با ایشان اظهار اسلام
در دوران بعثت رسرل خدا

وینماید.

2

نیز نقش وهم و خاصی از او سزارش نشده است.

تنها در ابتدای هجرت به ودینه و به هنگام انعقاد پیمزان بزرادری ،نزاوش بزه ویزان
ویآید که پیاوبر

او را با خارجه بن زید برادر ساخت 3.و در روایت دیگری طبزق نقزل

طبقات ابن سعد ،عمر با ابربکر ونیز عریم بن ساعده انصاری ،عقد اخرت داشت.

4

همسران و فرزندان

وی در عصر جاهلیت با زینب ،بنت واعرن ،ازدواج کرد و او برایش عبدالله ،عبزدالرحمان
و حفصه را به دنیا آورد و به همین سبب به ابا حفزص ،وکنزی شزد .از ازدواج عمزر بزا هممزر
دیگرش ولیکه ،عبیدالله به دنیا آود ،عمر با چند زن دیگر در عصر جاهلیت ازدواج کزرد و آنزان

 .8ابن هشام ،المیره النبریه ،ج  ،8تحقیق وصطفی المقا و ابراهیم الأبیاری و عبد الحفیظ شلبی ،بیروت ،دار
المعرفة ،بیتا .ص  343تا .341
 .3همان ،ص .349
 .3ابن حجر عمقلانی ،الاصابه فی تمیز الصحابه ،ص 131
 .4ابن سعد ،طبقات الکبری ،دار الحیاء التراث العربی ،ج  ،3ص  844تا ص .841
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را یکی پس از دیگری طلاق داد 1.در عصر اسلام نیز به همینسرنه ازجمله با ام حکیم و جمیلزه
ازدواج کرد و آنان را نیز طلاق داد؛ و پس از آنان با پنج زن دیگر ازدواج کرد.
وی دروجمرع از یازده زنی که سرفت ،نیمی از آنان را طلاق داد و از آنها صزاحب پزانزده
فرزند شد 2.او ویخراست با دختر خردسال ابربکر  -امکلثرم  -ازدواج کند ،ولی وی نپذیرفت و
به خراهرش عایشه پناه برد و علت اوتناعش را تندخریی و خشرنت عمر با زنزانش بیزان کزرد،
عایشه نیز باواسطه عمروعاص ،عمر را از این ازدواج ونصرف نمرد .عمروعاص پسازاین واقعزه
سفت بهتر از او را به تر نشان ویدهم :امکلثرم ،دختر علی بن ابیطالب که بهوسیله او با پیزاوبر
خدا خریشاوند شری 3.غالب وررخان و نمب شناسان اهل سنت اصل وقرع ازدواج فرق را تأیید
کرده و فرزندانی بانامهای زید و رقیه را حاصل این ازدواج ویدانند.

4

ولی در بین وررخان ،وحدثان و وتکلمان شیعی در اصل وجرد این ازدواج اتفاقنار وجرد
ندارد .یعقربی در ضمن حرادث سال  81هجری به این خراستگاری و علت آن از جانزب عمزر
اشاره داشته و حتی وبلغ وهریه را ده هزار درهم ذکر ویکند 5،در وقابل شیخ وفید در رسالهای
که در این زوینه دارند ،صحت اخبار وربر به این ازدواج را به علت نقل از زبیر بن بکار کزه از
دشمنان اهلبیت است رد وزیکنزد .6هرچنزد در رسزاله دیگزر خزرد ایزن ازدواج را پذیرفتزه و
وینریمد عمر وملمان برد و ازدواج با فاسق از روی اکراه اشکال ندارد.

7

 .8طبری ،تاریخ الاوم والملرک ،ج  ،4ص  891تا ص .311
 .3همان ،ج 4،ص .311
 .3همان.
 .4طبقات الکبری ،ج  ،1ص  ،331االصابة فی معرفة الصحابة ،ج  ،1ص  ،491الاستیعاب ،ج  ،4ص .8919
 .1یعقربی ،تاریخ یعقربی ،ج  ،3ص  849تا .811
 .9شیخ وفید ،الممایل المروریه ،ص  19و ص .11
 .1همان ،الممایل العکبریه ،ص .91
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صفات و روحیات
در ونابع اهل سنت بهطرر سمترده صفات ومدوح فروانی همچرن:
شجاعت ،تراضع ،دوراندیشی و خرد ،تأکید بر یادسیری علرم ،ثابت درراه حق و زهد و
ساده زیمتی را برای او با ذکر وصادیق نقل نمردهاند.

1

خشرنت
از بارزترین ویژسیهای شخصیتی و اخلاقی وی خشرنت او برده است که در رفتزار و
افکار و روابط اجتماعیاش نیز تأثیر سذارده برد.
وررخان فریقین عمدتاً بر این ویژسی او اتفاق دارند ،هرچند وررخان اهل سنت برای
ترجیه این صفت ،قاطعیت او در کارها و وراجهه با خطاکاران را دلیلی بر خشرنت و تنزدی
اخلاق او دانمتهاند.

2

برای نمرنه هنگاویکه ابربکر وی را جانشین خرد وعرفی کرد ،سروهی از صحابه از اینکه
وردی خشن و سختسیر را بر ایشان بهعنران فروانروا قرار ویدهد به او شکایت بردند.
در واجرای بیعت با ابربکر ،عمر به در خانه علی

3

آود و از آنان خراست تا بیرون بیایند

و با ابربکر بیعت کنند ولی آنان از این کار خردداری کردند .عمر درخراست هیزم کزرد و سفزت:
سرسند به کمی که جان عمر در دست اوست ،بیرون آیید وسرنزه خانزه و اهلزش را بزه آتزش
خراهم کشید.
به عمر سفته شد :ای ابر حفص ،فاطمه( ) در آن خانه است.
 .8رک :ابن جرزی ،المنتام ،ج  ،4ص  ،841طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،4ص  ،899عمر بن شبه ،تاریخ ودینه ونرره ،ج ،3
ص  191وص  ،191ابن اثیر ،کاول ابن اثیر ،ج  ،1ص  ،91ابن سعد ،طبقات الکبری ج  ،3ص  849وص .811
 .3رک :طبری ،تاریخ طبری ،ج  4ص  ،311ابن سعد طبقات الکبری ،ج  ،3ص  ،899ابن ابی الحدید ،شرح
نهجالبلاغه ،ج  ،9ص .331
 .3ابن شبه ،تاریخ المدینه المنرره ،ج  ،3ص .911
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عمر سفت :حتی اسر فاطمه( ) نیز در خانه

باشد.

1

وررد دیگر ،رفتار خشن او با خانراده ابربکر به هنگام فرت او برده اسزت .بنزابر نقزل
طبری ،وقتی ابربکر درسذشت ،عایشه عدهای را برای سریه کزردن بزر سزرر وی آورد و در
این هنگام عمر بن خطاب آود و بر در وی ایمتاد و سفت« :بر ابربکر سریزه نکنیزد ».اوزا
سریهکنان بازنماندند و عمر به هشام بن ولید سفت« :وارد شر و دختزر ابرقحافزه و خزراهر
ابربکر را پیش ون آر ».و چرن عایشه سخن عمر را شنید سفت« :به خانه ون وارد وشر».
عمر به هشام سفت« :وارد شر که ون اجازه ویدهم» هشام وارد شد و ام فروه دختر
ابرقحافه را پیش عمر آورد و عمر چند تازیانه به او زد و چرن سریه کنندسان این عمزل را
دیدند پراکنده شدند.

2

همچنین وی در همان روز خلافت سفت :خدایا ون خشن همتم؛ ورا نرم سردان.

3

درباره چرب تعلیمی او نیز سفتهشده است که ترسناکتر از شمشیر حجاج برده است.

4

لقب
در وررد لقب فاروق برای او و ناویده شدن او به این عنران ،در کتزب اهزل سزنت از
رسرل خدا

و اهل کتاب در به کار بردن این عنران برای وی ،نامبرده شده است 5.ولی

 .8ابن قتیبه دینرری ،الاواوه و المیاسه ،ج  8ص  ،31بلاذری ،انماب الاشراف ،ج  8ص  119و العقد الفرید ،ج  1ص .83
 .3طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،3ص .433
 .3ابن سعد ،طبقات الکبری ،ج  ،3ص .313
 .4همان ص .313
 .1رک :تاریخ طبری ،ج  ،4ص  ،891ابن شبه ،تاریخ المدینه المنرره ،ج  ،3ص .943
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در ونابع حدیثی و تاریخی شیعه این عنران از حضرت علی
رسرل خدا به ایشان عطا سردیده است.

دانمته شزده کزه ترسزط

1

همچنین استفاده از لقب اویرالمؤونین برای خلیفه وملمانان در زوان حکروت وی در
سال  81هجری ،ورسرم شد؛ و پیش از آن خلیفه خلیفه رسرل خدا ناویده ویشد 2.طبری
ویسرید :نخمتین کمی که اویر وؤونان نام سرفت ،عمر بن خطاب برد ،سپس ایزن رسزم
شد و خلیفگان تاکنرن این نام را به کار ویبرند .وی وینریمد:
«ام عمر ،دختر حمان کرفی به نقل از پدرش سرید :وقتزی عمزر بزه خلافزت رسزید
سفتند« :ای خلیفه پیمبر خدا» عمر سفت« :وقتی خلیفه دیگر بیاید این کار دراز شزرد کزه
سریندهای خلیفه خلیفه خلیفه پیمبر خدای ،شما وؤونانید و ون اویر شمایم» پس او را اویر
وؤونان نام کردند».

3

وطابق نقلی دیگر از ومعردی ،اولین فردی که او را با این عنران خرانزد ،عزدی بزن
حاتم و اولین کمی که او را با این لقب سلام کرد ،وغیره بن شعبه و اولین کس که او را با
این لقب بر ونبر دعا کرد و به او ناوه نرشت ،ابرورسی اشعری برد.

4

نقش انگشتری او «کفی بالموت واعظاً یا عمر» و به قرلی «آمنت بالت خ قنینتی»
برده است.

5

 .8رک :اوالی صدوق ،ص  ،39کتاب سلیم بن قیس هلالی ،ص  .193صدوق ،عیرن اخبار الرضا ج  ،3ص  .9شیخ
وفید ،الارشاد ،ج  3ص .33
 .3یعقربی ،تاریخ یعقربی ،ج  ،3ص .811
 3طبری ،تاریخ طبری ،ج 4،ص .311
 .4ومعردی ،وروج الذهب ،ج  ،3ص .311
 .1ومعردی ،التنبیه و الاشراف ،ص .318
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مرگ خلیفه دوم

از سیاستهای خلیفه دوم این برد که اجازه نمیداد هزی عجمزی در ودینزه اقاوزت
سزیند .وغیره بن شعبه (اویر کرفه) طی ناوهای به خلیفه عنران نمرد ،غلاوی دارم که دارای
حرفه نقاشی ،آهنگری و نجاری است و حرفهاش برای وردم ودینزه سزردوند اسزت .اسزر
اجازه دهی ،او را به حضررت بفرستم .عمر نیز اجازه داد 1.و بدینسان غلام وغیره ،وعزروف
به ابر لرلر از اهالی نهاوند وارد ودینزه شزد .وغیزره هزرروز از ابزر لرلزر دو درهزم (بزه سفتزه
ومعردی) و به نقلی دیگر واهی صد درهم ویسرفت.

2

پس از ودتی ابر لرلر نزد عمر آوده و از زیادی ایزن وبلزغ شزکایت نمزرد .عمزر از او
پرسید :چهکارهایی بلد همتی؟ سفت نقاشی ،آهنگری و نجاری .عمر سفت :با این کارهایی
که بلد همتی ،این وبلغ زیاد نیمت .ابر لرلر درحالیکه رنجیده شده برد ،رفت.

3

سرانجام در صبحگاه روز چهارشنبه بیمت و ششزم ذیالحجزه سزال  33ه.ق وقتزی
خلیفه طبق عادتش خفتگان را برای نماز صبح بیدار ویکرد ،ابر لرلر که در کمین وی برد،
بدو حملهور شد و سه ضربه دشنه بر او وارد ساخت و دوازده نفر دیگر را نیز زخمی کرد که
شش تن از آنها پسازآن جان باختند .وملمانان او را در حین فرار سرفتند و چرن دستگیر
شد ،خرد را کشت 4.خلیفه نیز پزس از سزه روز درسذشزت و در روز اول وحزرم سزال 34
هجری دفن سردید 5.او به ودت ده سال و شش واه و هیجده روز خلافت کرد.

6

 .8ومعردی ،وروج الذهب ،ج 3،ص .331
 .3ابن ابی الحدید ،شرح نهجالبلاغه ،ج  ،83ص .811
 .3ومعردی ،وروج الذهب ج  ،3ص .339
 .4ومعردی ،وروج الذهب ،ج  ،3ص  339و طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،4ص  ،898ابن شبه ،تاریخ ودینه ونرره ،ج،3
ص  191و  1 99و .911
 .1ابن ابی الحدید ،شرح نهجالبلاغه ج  83ص .814
 .9ومعردی ،التنبیه و الاشراف ،ص .318
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مهمترین رویدادها و اقدامات عصر خلیفه دوم ( 31-31ق)

در این بخش نگاهی سذرا بزه وهمتزرین رویزدادهای و اقزداوات عصزر خلافزت وی
خراهیم داشت:

اورر نااوی
استمرار فتوح و گسترش اسلام

سمتردهترین فعالیت خلیفه دوم اداوه فترحات برد .پس از رحلت پیاوبر

 ،فترحات

در زوان خلیفه اول آغاز شد .فترح در وتصرفات دو اوپراترری بزرگ آن روز ،یعنزی ایزران
ساسانی و روم شرقی برد .بهفروان ابربکر ،وملمانان در هر دو حزرزه ،عملیزات نازاوی را
آغاز کرده بردنزد و بزدین سرنزه ،ونزاطقی در عزراق (ونطقزه قلمزروی ایزران) و شزام (از
وتصرفات روم) فتحشده برد.
فتح سرزمینهای امپراتوری روم شرقی (شامات و مصر)

هنگاویکه خلیفه اول ،در بیمت و دوم واه جمادی الاخر سال  83ه.ق رحلزت کزرد،
الصزفر در جنزرب دوشزق را سشزرده و شزهر
سپاه اسلام به فرواندهی خالد بن ولید ،ورج ف
دوشق را وحاصره کرده برد...
بعد از بزه حکروزت رسزیدن خلیفزه دوم ،وی در اولزین اقزدام ،خالزد بزن ولیزد را از
فرواندهی سپاه شام برکنار و ابرعبیده جراح را بهجای او نصب نمرد.
وحاصره دوشق ی

سال طرل کشید ،در این زوان اویر دوشق درخراست صلح داد و

بعد از قبرل از جانب ابرعبیده ،دوشق در رجب سال  84هجری با صلح فتح سردید.

1

در اداوه این فترحات ،ابرعبیده ،عمروعاص را به سمت اردن و فلمطین سمیل داشت
که شهرهای حمص و بعلب

فتح سردید و بیتالمقد

وحاصره شد .ابر عبیزده بزه عمزر

 .8تاریخ یعقربی ،ج  ،3ص  841تا ص  ،843همچنین رک :تجارب الاوم ،ج  ،8ص  314تا ص .311
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ناوهای نرشت و در آن از سرسختی و شکیبایی وردم ایلیاء سزارش داد و سفزت ،بعضزی از
وردم ایلیاء ،از او خراستهاند که خرد خلیفه با آنان صلح کند ،عمر پس از دریافت این ناوه،
عثمان را جانشین خریش در ودینه قرار داد و رهمزپار شزام سشزته و در رجزب سزال 89
هجری به سمت بیتالمقزد
صلحناوهای ونعقد نمرد.

رفتزه و آن را بزا صزلح سشزرد و بزا وزردم نصزرانی آنجزا

1

پس از فتح بیتالمقد  ،عمرو عاص در سفتگر با خلیفه ،ثروت وصر و اهمیزت فزتح
آن را پیرسته سرشزد وینمرد تا اینکه بهفروان خلیفه ،عمرو عاص به همزراه چهزار هززار
نیرو ،رهمپار وصر شد و آنجا را فتح نمرد.

2

فتح ایران

سرزوین ایران در زوان ظهرر اسلام تحت حاکمیت اوپراترری ساسزانی قزرار داشزت.
این اوپراترری از جنرب غربی در وجاورت عربمتان برد .شاپرر اول پادشاه ناودار ساسانی،
اعراب قبیله «نعمان بن ونذر» را در ورزهای وجاور خرد یعنی حیره (عراق کنرنی) اسکان
داد؛ بنابراین اعراب حیزره عمزدتاً دستنشزانده و تحتالحمایزه حکروزت ایزران بردنزد و
بهعنران وزدور این پادشاهی در جنگهای ایران و روم شرکت وییافتند.

3

آنان علاوه بر آن ،نقش حائل را در برابر اعراب بادیهنشین عربمتان برای شاهنشاهی
ساسانی ایفا ویکردند و از نفرذ و دستاندازی آنان به داخل سرزوینهای ایزران ومانعزت
ویکردند.
در دوران خلیفه اول ،جمعی از قبایل عرب وجاور این ونطقه به دین اسزلام سرویزده
بردند« .وثنی بن حارثه» از سرکردسان این اعراب ،یررشهای خرد را به سرحدات ایران به
 .8تاریخ یعقربی ،ج  ،3ص .841
 .3همان ،ج  ،3ص  841تا .811
 .3تاریخ ایران کمبریج ،ج  ،4ص .9
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اطلاع ابربکر رسانید و آشفتگی اوضاع سیاسی ایران و نیز ثروتهای کاخهای کمری را به
او سرشزد نمرد و وی را به تهاجم به ایران تحری

کرد.

خلیفه نیز خالد بن ولید را که از سرکربی ورتدان و اهل رده فارغ شزده بزرد بهسزری
این وناطق فرستاد و به وثنی دسترر داد تا از او تبعیت کند.
با آغاز فترح در ونطقه شاوات ،خلیفه اول ،خالد را از عراق فراخراند تا به کمز

ابزر

عبیده جراح در شام برود .در این هنگام ابربکر از دنیا رفت و خلیفه جدید ،ابرعبیده ثقفی را
به فرواندهی لشکر اسلام در ایران نصب کرد.
در نخمتین نبرد با ایرانیان در ونطقه جمر (پل) ،شکمتی بززرگ نصزیب ومزلمانان
شد .ابر عبیده ثقفی ،فروانده سپاه اسلام در زیر پای ی
هم وجروح سشت.

فیل کشته شد و وثنی بن حارثزه

1

اسرچه پیروز ویدان جمر ،بهمن جادویه فروانده سپاه ایران برد ،اوا اندیشه جبران این
شکمت ،ذهن خلیفه را به خرد وشزغرل ویداشزت .وی پزس از نبزرد جمزر ،دسزترر بزه
جمع آوری سپاه از قبایل وختلف و بمیج اوکانات را صادر نمرد و سعد بزن ابزی وقزاص را
برای جنگ بعدی با ایرانیان به فرواندهی سپاه ونصرب کرد.

3

سرانجام وقدوات جنگ بزرگ در قادسزیه 3فزراهم آوزد .در ایزن جنزگ ،فروانزدهی
ایرانیان با رستم فرخزاد برد که حدود  831هزار نیروی نااوی پارسی را بمیج کزرده بزرد.
آنان در سابا به همراه  31فیل جنگی حضرر داشتند.

4

 -8تاریخ یعقربی ،ج  ،3ص .843
 .3وروج الذهب ،ج  ،3ص  ،311تجارب الاوم ،ج  ،8ص  311تا .384
 .3قادسیه سرزوینی است در عراق ،واقع در جنرب نجف اشرف که تا کرفه کمتر از  11کیلروتر فاصله دارد.
 .4تجارب الاوم ،ج  ،8ص .339
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این نبرد که چهار روز اداوه یافت با سختیهای فراوانی برای وملمانان همراه برد که
هر ی

از روزهایش ،به سبب اهمیت آنها ،به نامهایی وعروف شد ،ازجمله «یرم ارواث»

(روز سرسردانی)« ،یرم اغراث» (روز اوداد و وماعدت)« ،یرم اعما » (روز تاری
و «یرم قادسیه» (روز فتح و پیروزی).

و سیاه)

1

سعد ابن ابی وقاص باوجردی که در هنگزام جنزگ بیمزار بزرد ،اوزا در ایزن جنزگ
سرنرشتساز به ی

پیروزی بزرگ دست یافت .رستم فرخزاد به همراه چهل هزار تزن از

سپاهیانش به قتل رسیده و درفش کاویان 2به دست وملمانان افتاد ،بقیه فرواندهان او نیز
بهسری ودائن سریختند.

3

سپاه اعراب در تعقیب سپاه باقیوانده ایران و برای تصرف پایتخت ساسانیان بهسری
تیمفرن (ودائن) رهمپار شدند .آنان سه روز شهر را وحاصره کرده و غافلگیرانزه از راه آب
وارد تیمفرن شدند.
جنگ قادسیه ،پیروزی قاطعی ،یعنی تمخیر پایتخت ایران و فرار یزدسرد را در سزال
 89هجری در پی داشت.

4

پسازاین نبرد ،سعد ابن ابی وقاص ،عازم «جلرلاء» شد .فروانده سپاه ایران در این ونطقه،
وهران رازی برد .در این ویدان نیز پیروزی دیگری برای ومزلمانان رقزم خزررد .هروززان کزه
فرواندار ایرانی خرزستان برد به دست نعمان بن ونذر ،اسیر سشت و تملیم شد.

 .8تاریخ یعقربی ،ج  ،3ص  ،843وروج الذهب ،ج  ،3ص  ،383تجارب الاوم ،ج  ،8ص .339
 .3درفش کاویان ،پرچم ایران برد که آن را ،فریدون هنگام شررش وردم بر ضد ضحاک به همراه داشزت .درفزش
کاویان از پرست پلنگ برد و دوازده ذراع درازی و هشت ذراع پهنا داشت و بر چربی بلند آویخته برد و ایرانیزان آن
را وبارک ویشمردند و در ایام سختی ویافراشتند .برای اطلاع بیشتر رک :وروج الذهب ،ج 3،ص  311تا ص 319
و تجارب الاوم ،ج  ،8ص .349
 .3تجارب الاوم ،ج  ،8ص  331و .349
 .4تاریخ یعقربی ،ج  ،3ص  843تا  ،819وروج الذهب ،ج 3،ص  383تا  389و تجارب الاوم ،ج  ،8ص  333تا .341
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در سال  38هجری نبرد بزرگتری در «نهاوند» رقم خررد و بزر شاهنشزاهی یزازده
قرن ایران خاتمه داد .نکته شایان ترجه اینکه حضرت علی

بزرای وصزلحت اسزلام و

وملمانان به خلیفه وشاوره دادند و خلیفه دوم نیز نار وشررتی حضرت را وبنزی بزر عزدم
حرکت بهعنران فرواندهی سپاه و واندن در ودینه پذیرفت و به آن عمل نمرد.

8

آذربایجان در سال  33ه.ق به فرواندهی وغیره بن شعبه ،اهراز و اصطخر در سال 33
ه.ق ،به فرواندهی ابرورسی اشعری ،اصفهان و همدان به فرواندهی عبدالله بن بدیل بزن
ورقاء خزاعی فتح سردیدند.

2

آخرین پادشاه ساسانی یعنی یزدسرد سزرم بزه کروزان ،خراسزان و سزپس سیمزتان
سریخت و ازآنجا بهسری ورو رفت و سرانجام به دست آسیابانی در آنجا کزه بزه لبزا
زیررآلاتش چشم دوخته برد ،کشته شد.

و

3

تأسیس ارتش ثابت

همچنین او نخمتین کمی برد که در عصر اسلاوی ارتش ثابت اسزلاوی پدیزد آورد و
اجازه نداد اعضای آن به کاری جز جنگ و نااویسری بپردازند و ویباید در قبال دریافت
وقرری هر شش واه ی بار در ونطقه جنگی حضرر یابند.

4

تأسیس دیوان جند

خلیفه دوم نخمتین کمی برده است که در اسلام دیران را تأسیس نمزرد .پیشتزر در
زوان پیاوبر

و خلیفه اول هرساه اورالی (وانند غنائم جنگی) به دسزت وزیآوزد ،بزین

وملمانان بهتماوی تقمیم ویشد؛ اوا در زوان خلیفه دوم به دلیل سمترش قلمرو اسزلاوی

 .8شیخ وفید ،الارشاد ،ج 8،ص .891
 .3رک :تاریخ یعقربی ،ج  ،3ص  843تا ص  811و وروج الذهب ،ص  334و تجارب الاوم ،ج  ،8ص  319تا ص .394
 .3تجارب الاوم ،ج  ،8ص .431
 .4تاریخ طبری ،ج  ،3ص  311نشر ورسمه اعلمی بیروت و همچنین رک به :اصغر قائدان ،اندیشه ایجاد ارتشی
ثابت و دایمی در اسلام ،وجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علرم انمانی دانشگاه اصفهان ،شماره  39و .31
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از طریق فترحات و تأسیس نیروی نااوی و ارتشی ثابت ،ترسط وی ،خلیفه عدهای را بزه
استخدام سپاه درآورد و آنان از وراجب و حقرق وعینی برخرردار برده و برای ودیریت ایزن
نیرو به تأسیس دیران جند پرداخت که نام و قبیله ،ونطقه ،ویزان وقرری سزالیانه ،ویززان
حضرر الزاوی در ویادین جنگ و ویزان ورخصی آنان ثبت ویشد.

1

اورر اقتصادی
تأسیس دیوان بیتالمال

سمترش قلمرو اسلام در دوران خلافت عمر و افزایش روزافزون تعداد وملمانان ،اداره
اورر بیتالمال را وشکلتر ساخته برد ،لذا برای ساواندهی این اورال که بهعنران خراج از
سرزوینهای فتحشده ویآود به تأسیس دیران بیتالمال پرداخت.
او در این کار از ایرانیان و با وشررت هروزان ایرانی و به روایتی از روویان تقلید کرد ،زیزرا
وقتی با اصحاب وشررت ویکرد ،ولید بن هشام بن وغیره سفت :ون در شام کزه بزردم ،دیزدم
شاهان آن دیار تشکیلات و دیران والی دارند؛ تر نیز دیرانی برپا کن .عمر پیشنهاد او را پذیرفت
و عقیل بن ابیطالب و وخروه بن نرفل و جبیر بن وطعم را-که از نمبشناسان قریش بردند-
خراست و دسترر داد که وردم را برحمب ونزلتشان ثبتنام کنند.
 -شیره تقمیم بیتالمزال :در روزسزار رسزرل اکزرم

2

و خلیفزه اول ،بیتالمزال ویزان

وملمانان بهطرر وماوی تقمیم ویشد .این حقرق واهانزه ،افززون بزر درآوزدی بزرد کزه هزر
شخص در اثر کار روزانه به دست ویآورد .ولی در عصر خلیفه دوم ،ایزن روش تغییزر نمزرد و

 .8طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،4ص .319
 .3همان ،ج 4،ص  ،319بلاذری ،فترح البلدان ،ص .431-439
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اورری نایر سبقت جمتن در اسلام ،شرکت در جهاد ،همراهی بیشتر با پیاوبر
نمبت به عجمان و عرب خالص نمبت به ورالی ،وعیار سهمیهبندی قرار سرفت.

 ،عرب بردن
1

خلیفه برای حاضران در جنگ بدر سالیانهای بدین ترتیب وقرر نمزرد :قریشزیان سزه
هزار ،انصار چهار هزار و اهل وکه از بزرسان قریش -وانند ابرسفیان بن حرب و وعاویه بن
ابی سفیان -پنج هزار درهم .او برای هرکدام از هممران پیاوبر اسلام شش هزار و از ویان
آنها برای عایشه و ام حبیبه و حفصه دوازده هزار درهزم و بزرای صزفیه و جربیریزه نیزز
هرکدام پنج هزار تعیین نمرد .وی همچنین برای خرد چهار هززار درهزم ،بزرای پمزرش
عبدالله پنج هزار درهم و برای افرادی از اهل وکه که هجرت نکرده بردنزد ،ششصزد یزا
هفتصد درهم ،برای اهل یمن چهارصد ،برای افراد قبیله وضر سیصد و برای افراد قبیلزه
ربیعه دویمت درهم وقرر کرد.

2

خلیفه در اواخر عمر خریش به نادرست بردن این سیاست و پیاوزدهای سزرء آنکزه
اختلاف طبقاتی ،کینهورزی و حمادت را در پی داشت آساه سردید 3،آنگاه اعلزام کزرد :اسزر
اومال زنده بمانم وانند پیاوبر خدا و ابربکر بیتالمال را بهتمزاوی تقمزیم خزراهم کزرد و
هی سفیدپرستی را بر سیاهپرستی و هی عربی را بر عجمی ترجیح نخراهم داد 4،اوا پیش
از اجرای این روش کشته شد و عثمان نیز سیاست تبعیضآویز او را پیش برد.
استفاده از درهم اسلامی

سکه از نشانههای خلافت و قدرت برد؛ زیرا از دیرباز رسم بر این برد که هزر دولتزی
نام پادشاه یا حاکم خرد را روی فلزات سزکه وزیزد.در دوره پیزاوبر اکزرم

و ابزربکر،

استفاده از نقرد جاهلیت (پرلهای خارجی نایر دینارهای بیزانمی ،درهم ساسانی و برخی
 .8ابن ابی الحدید ،شرح نهجالبلاغه ،ج  ،1ص  ،888بلاذری ،فترح البلدان ،ص .431-443
 .3یعقربی ،تاریخ یعقربی ،ج 3،ص .813
 .3طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،4ص  383و ص .384
 .4یعقربی ،تاریخ یعقربی ،ج  ،3ص .814
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پرلهای یمن حمیری) ورسرم برد .درهم اسلاوی نخمتین بار به دسترر عمر بن خطاب در
سال  31ه.ق و بر روی سکههای ساسانی ضرب شد 1.ابن جزرزی ایزن کزار را در ضزمن
حرادث سال  38هق ذکر کرده و عبزارت حکزاکی شزده بزر روی سزکهها را لفزظ اللزه و
الحمدالله و وحمد رسرلالله و روی برخی دیگر لفظ عمر ،ذکر ویکند.

2

جلوگیری از احتکار

در سال  81ه.ق طاعرن عمرا  ،اتفاق افتاد که ونجر بزه سرانزی نزان و ارزاق شزد،
عدهای از وردم دست به احتکار زدند که عمر ،از این اقدام جلرسیری نمرد.

3

تعیین خراج زمینهای سواد (سرزمینهای زراعی) کوفه و گرفتن جزیه از دهقانان آن

عمر درباره سراد کرفه با اصحاب رسرل خدا

وشررت کزرد و بعضزی از ایشزان

سفتند« :آن را در ویان وا بخش کن ،پس با علی

وشررت کرد و سفت :اسر اوروز آن

را بخش کنی برای کمانی که پس از وا باشند چیزی نخراهد برد ،لیکن آن را بزه دسزت
ایشان ویسپاری تا در آن کار کنند و برای وا و آیندسان هر دو باشد» .عمر سفت :خدایت
بر این عقیده ترفیق دهد .وی ،عثمان بن حنیف و حذیفة بن یمان را فرسزتاد تزا سزراد را
وماحی کردند و آنان را فرورد که بر هی کس بیش از ترانایی او ،بار نکنند .خراج سراد به
هشتاد هزار هزار درهم رسید.4

 .8رک :وحمدعلی چلرنگر ،تاریخ تحرلات سیاسی اجتماعی فرهنگی و وذهبی جهان اسلام از سال  48تا 331
هجری قمری ،ص  91به نقل از وقریزی در کتاب شذوذ العقرد فی الذکر نقرد ،ص .33-38
 .3ابن جرزی ،المنتام فی تاریخ الأوم و الملرک ،ابرالفرج عبدالرحمن بن علی بن وحمد ابن الجرزی (م  ،)191تحقیق
وحمد عبد القادرعطا و وصطفی عبدالقادر عطا ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،الأولی .8993/8483 ،ج  ،4ص .388
 .3تاریخ یعقربی ،ج  ،3ص .811
 .4همان ،ص  818تا ص 813
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اورر فرهنگی و اجتماعی
رسمیت بخشیدن به تقویم هجری

وشهرر در بین وررخان اسلاوی این همت که بنیانسزذار تقزریم هجزری و وبزدأ آن
خلیفه دوم برده است .در دوران جاهلیت ،اعراب برحمب حرادث وهمی چرن ترلزد قصزی
بن کلاب و یا ترلد شخصیتهای وهم ،حرادث طبیعی وثل سیل یا بیماری فراسیر و نهایتاً
واقعه فیل و حمله ابرهه به وکه در سال  199ویلادی را وبدأ تاریخ خرد قرار داده بردند.
در سروین سال خلافت عمر که وصادف با سال شزانزدهم هجزری بزرد ،خلیفزه دوم
برای تعیین وبدأ و تقریم تاریخ اسلام با بعضی از صحابه پیاوبر
ویلاد پیاوبر

وشررت نمرد .برخزی

و بعضی سال بعثت را پیشنهاد دادند ،اوا حضرت علی

هجرت پیاوبر

از وکه به ودینه را به سبب اهمیت آن در تاریخ اسزلام پیشزنهاد .خلیفزه ایزن پیشزنهاد را
پذیرفت و از آن سال ،هجرت پیاوبر

بهعنران وبدأ تاریخ اسلام رسمیت یافت.

1

توسعه مسجدالحرام

عمر در سال هفده هجری برای عمزره بزه وکزه رفزت و بزه ترسزعه ومزجدالحرام
پرداخت .ابتدا خانههای اطراف آن را خریداری کرد؛ اوا عدهای از صاحبان آنهزا ناراضزی
بردند و حاضر به فروش اولاک خرد نشدند .عمر به نارضایتی آنزان اهمیتزی نزداد و پزرل
اولاکشان را در بیتالمال نهاد و دسترر تخریب آنها را صادر کرد و ومجد را ترسعه داد.

2

فرمان ساخت شهرها

ومعردی وینریمد :بهفروان عمر ،عتبةبن غزوان ،در سال  84یا  89هجزری ،شزهر
بصره را بنا نهاد .همچنین در سال  81هجری شهر کرفه را سعد ابی وقاص ساخت.

3

 .8طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،4ص  ،39یعقربی ،تاریخ یعقربی ،ج  ،3ص  ،841سیرطی ،تاریخ الخلفا ،ص .89
 .3طبری ،تاریخ ،ج  ،4ص .94
 .3وروج الذهب ،ج  ،3ص .331
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اقامه نماز باران در سال  81ه.ق

یعقربی ،از اقاوه نماز باران ترسط عمر ،در سال  81ه.ق سزارش ویدهد .در این سال
خش سالی و قحطی و سرسنگی شدید در ودینه فراسیر شد و به سال رواده وشهرر سشت.
نکته شایان ترجه اینکه عمر ،به همراه وردم برای اقاوه نمزاز بزاران از شزهر بیزرون
رفت و دست عبا

بن عبدالمطلب-عمری پیاوبر -را سرفته و سفت« :خدایا وا به عمری

پیاوبرت نزد تر تقرب ویجرییم؛ خدایا سمان وردم را درباره پیاوبرت بیثمر وگردان».

1

منع نشر احادیث پیامبر

ابن سعد در کتاب طبقات وینریمد:
احادیث پیاوبر در زوان عمر زیاد شد .پس وردم را قمم داد که احادیث نرشتهشده را
بیاورید .وقتی احادیث را آوردند ،عمر دسترر داد همه را بمرزانند.

2

همچنین خلیفه سه تن از صحابه ،ابن ومزعرد ،ابزردردا و ابزر ومزعرد انصزاری را در
ودینه زندانی کرد و سناه آنان را نقل احادیث اعلام داشت و بدانها سفزت :شزما از پیزاوبر
حدیث بمیار روایت کردهاید.

3

ترویج قصهگویی

اور قصهسریی در زوان خلیفه دوم سشرده شد و سمترش یافت .نخمتین کمزی کزه
بدین کار پرداخت تمیم داری برد .وی اهل فلمطین و عابد آن دیزار بزرد ،در سزال نهزم
هجری به ودینه آود و وملمان شد.

4

 .8تاریخ یعقربی ،ج  ،3ص .811
 .3ابن سعد ،طبقات الکبری ،ج  ،1ص .841
 .3ذهبی ،سیر اعلام النبلاء ،ج  ،8ص .1
 .4ابن حجر ،عمقلانی ،الاصابه ،ج  ،8ص  ،411ش .131
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سریا ترجه خلیفه بزه وی و علمزای اهزل کتزاب ازآنجزا ناشزی وزیشزد کزه خلیفزه
ویخراست بدین طریق برای وردم سرسروی فراهم سازد و خلأ نقل حزدیث را پزر کنزد؛ و
این در حالی برد که علمای اهل کتاب شناخت چندانی از وعارف و شریعت اسلاوی نداشتند
و با خرافات و وطالب نادرست-که برسرفته از کتابهای تحریفشزده خردشزان بزرد-بزه
ترویج قصهسریی و نشر اسرائیلیات پرداختند.

8

اجتهاد مقابل نص و سنت کردن برخی از امور

خلیفه دوم در زوان خلافتش ازآنجاکه دایره اختیارات خریش را سمترده وزیدانمزت،
نهتنها در وحدوده اورر سیاسی و اجرایی ،بلکه در اور شریعت و احکام الهی نیز چنین حقی
برای خرد قائل برد .بر این اسا

وی در ورارد بمیاری به اجتهادهای بیدلیل دست ویزد

و در برابر برخی نصرص قرآنی و سنت پیاوبر اکرم

اجتهزاد بزه رأی وزینمزرد و بزه

اعتراضهای وملمانان وقعی نمینهاد.
پارههای از این ورارد عبارت است از:

 -8تحریم وتعه حج و نماء
 -3سه طلاق در ی

وجلس

 -3حذف یکی از بندهای اذان («حی علی خیر العمل» را از اذان حذف نمرد).
 -4دسترر به خراندن ِ جماعتِ ،نمازهای ومتحبی واه روضان ،وشهرر به تراویح.
 -1سفتن چهارتکبیر در نماز جماعت.

2

 -9تغییر دادن در ومائل و احکام زکات.
 .8تاریخ اسلام از سقیفه تا کربلا (جلد دوم) ،وهدی پیشرایی ،ص .881
 .3رک :طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،3ص  311و ابن ابی الحدید ،شرح نهج ج  83ص  ،313شرفالدین ،النص و
الاجتهاد ،ص .383
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 -1اولین کمی که سراهی وملرک را رد کرد.
 -1تغییر بمیاری از ومائل ویراث و اعراض نمردن ازنازر وشزهرر ،همچزرن بحزث
عرل و تصریب.
 -9حکم به اینکه «لا نکاح الا بولیٍ و شاهدین» ،نکاح صحیح نیمت ،وگر به اجزازه
ولی و دو سراه ،برخلاف سنت رسرل خدا

.

8

هرچند در بعضزی وزرارد :اوزام علزی

از خطزای خلیفزه دوم و جاوعزه اسزلاوی

جلرسیری و حکم فقهی صحیح آن را بیان ویکردند.
بهعنران نمرنه شیخ وفید از وشررت دادن حضرت علی

به خلیفزه دوم در هفزت

وررد از قضاوتهای او و تصحیح وی نام ویبرد.
این هفت وررد عبارتاند از :جاری شدن حکم شرابخرار نمزبت بزه جاهزل قاصزر،
حکم به پرداخت دیه سقطجنین بهوسیله عمر ،نزاع دو زن بر سر وزادری یز

کزردک و

چهار وررد حکم زنای زنان دیرانه ،حاوله ،وجبرر و وشکرک به زنا که حضزرت علزی
وشکل علمی عمر را حل کرده برد و به علت این سرهسشایی ومائل علمی بهوسزیله اوزام
علی

 ،عمر در شأن ایشان سفت« :زنده نباشم برای هی اور دشراری که ابرالحمن در

آن نباشد».

2

برتریجویی نژاد عرب

ازجمله سیاستهای خلیفه دوم برتریجریی برای نژاد عرب برد که نمرنههای زیر را
برای آن ویتران برشمرد:

 .8رک :کاول بهایی ،ص  834تا ص .831
 .3شیخ وفید ،الارشاد ،ج  ،8ص  313تا ص .311
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نخمتین کار عمر آن برد که اسیران ورتد را به قبیلههای ایشان بازسردانیزد و سفزت
ون خرش ندارم که بردسی بر عرب وعمرل سردد

1

اورر سیاسی و حکروتی
رسیدگی و نظارت بر اموال و اعمال کارگزاران

خلیفه دوم سرزوینهای جهان اسلام و وحدوده خلافت را بزه هفزت ونطقزه تقمزیم
نمرد .این وناطق شاول ودینه (حجاز) ،شام ،کرفه ،بصره ،وصزر ،وزدائن و ورصزل بزرد و
برای هری

والیانی تعیین کرد ولی کارسزاران ابربکر را تغییر نداد .خلیفه پزس از بررسزی

وضعیت زندسی والیان خریش درصررتیکه ثروتی بیش از وعمرل داشتند ،نیمی از دارایزی
آنها را وصادره ویکرد که به این عمل وشاطره ویسفتند 3.ازجمله این افراد ویتران بزه
سعد ابن ابی وقاص (فرواندار کرفه) و عمرو بن عاص (فرواندار وصر) اشاره نمرد .علی بن
ابیطالب

نیز این شیره را ناپمند ویدانمت و به خلیفه ویسفت :اسر اینان را خلافکار

و دزد ویپنداری چگرنه نیمی از اورال {ی که با خلافکاری به چنگ آوردهاند} را به آنها
پس ویدهی و سپس بر ومئرلیت و کار سابق خریش بازویسردانی!

3

وی همچنین اجازه نمیداد قریشان به ولایات اطراف بروند و از ودینه خارج شزرند و
دلیل این کار را عدم ثروتاندوزی آنان ذکر ویکرد.

4

عمر حتی بر پرششِ کارسزارانش در وحل خدوتشزان نازارت داشزت و بزا تخلفزات
برخررد ویکزرد .وی هرسزاه کمزی را بزر حکمرانزی وزیسماشزت طزی فروزانی از آنزان
ویخراست اورر رفاهی نایر جاوه نرم و لطیف و سرشت چرب را ترک کنند.
 .8یعقربی ،تاریخ یعقربی ج  3ص  839و ابن اثیر ،ترجمه الکاول ج  ،1ص .99
 .3همان ،ج  ،3ص .49
 .3العقد الفرید ،ج  8ص .49
 .4همان ،ص .49

1
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اوا اینسرنه وراقبت و ناارت برای همه کارسزاران یکمان نبرد؛ چنانکه با وعاویه بزه
تماوح برخررد کرده و حتی او را کمری عرب خرانده و هی برخرردی با او نکرد.
تشکیل شوری ششنفره برای تعین خلیفه

هنگاویکه خلیفه به دست ابر لرلر وجروح شد و احما

کرد که دیگر زنده نخراهد واند،

در برابر پیشنهادهایی که برخی در وررد تعیین خلیفه بعدی وطرح ویکردند ،هر بار بهسرنزهای
پاسخ ویداد .ی بار سفت :اسر ابر عبیده جراح زنده برد ،او را برویسزیدم و اسر سالم ورلی ابزی
حذیفه زنده برد او را انتخاب ویکردم .وی در پاسخ به کمی که پیشنهاد کرد پمرش عبدالله را
وعین کند ،سفت :چگرنه کمی را به خلافت برسزینم که از طلزاق دادن زنزش عزاجز بزرد 2.وی
سرانجام سفت ،این

این اور را به سروهی واسذار کنید که پیاوبر ،آنها را اهل بهشزت وعرفزی

کرد .آنگاه به عبدالرحمان بن عرف دسترر داد شررایی ششنفره شاول علی
سعد بن ابی وقاص ،طلحه و خرد عبدالرحمان برای تعیین خلیفه تشکیل شرد.

 ،عثمان ،زبیزر،
3

آنگاه به ابر طلحه انصاری دسترر داد پنجاه تن از انصار را برسزین و وراقب شررا باش کزه
این جمع حق خروج ندارد تا یکی را از بین خرد در ظرف سه روز انتخاب کننزد ،اسزر کمزی را
انتخاب نکردند هر شش نفر را بکش و وملمانان را رهاساز تا هر که را خراستند خلیفه سردانند.
خلیفه سپس فرزند خرد ،عبدالله را ناظر آن شررا ساخت و سفزت :ای پمزرم ،اسزر ایزن شزرری بزا
یکدیگر اختلاف پیدا کردند با اکثریت باش و اسر سه نفر از این شررا بر ی نفر و سه نفر دیگزر بزر فزرد
دیگری وتفق شدند ،از سروهی حمایت کن که عبدالرحمان بن عرف در آن سروه قرار دارد.

4

 .8طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،4ص .311
 .3طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،4ص  ،331ابن ابی الحدید ،شرح نهجالبلاغه ،ج  ،8ص  ،891ابن اثیر ،الکاول ،ج ،3
ص .891
 .3طبری ،همان ،ص  ،331بلاذری ،انماب الاشراف ج  81ص .431
 .4طبری ،همان ص  331الی  ،331بلاذری ،انماب الاشراف ،ج  ،81ص .431
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نقد حقوقی شورا

سید ورتضی علم الهدی ( 414-319ق) در نقدی که بر شررای انتخابی خلیفزه دوم
دارد وراردی را اینسرنه وطرح نمرده است:
 -8او در انتخاب خلیفه نه به نص عمل کرد و نه آن را به آرای عمروی واسذاشت.
 -3او هم انتخابکنندسان و هم انتخاب شرندسان را در شش نفر وحدود کرد.
 -3شش نفر را واجد شرایط اعلام کرد ،اوا با بیان نقا ضعف آنها ،خزرد صزلاحیت
آنها را رد کرد.
 -4به عبدالرحمن اختیار ویژه (بهنرعی حق وتر) داد.
 -1دسترر داد اسر تا سه روز به ترافق نرسند ،آنها را بکشند.
 -9فروان داد اسر دارنده ی

رأی ،یا دو رأی یا سه رأیِ طزرف وقابزلِ عبزدالرحمن

وخالفت کردند ،آنها را به قتل برسانند؛ درحالیکه هی ی
حقرقی ندارد.

از این اوزرر وبنزای فقهزی و

1

درواقع عمر ،با این اقدام و وصیت سیاسی همزه وعیارهزای انتخزاب زواوزداری را درهزم
فروریخت؛ زیرا پسازآن اظهارنارهای وتناقض ،تشخیص راه صحیح برای ترده وزردم کزاری
بمیار دشرار برد .وی سرانجام وعلرم نماخت که شیره درست انتخاب خلیفه چیمت! اسر به نار
رسرل خدا

بمتگی دارد چگرنه آن حضرت -به اعتقاد خلیفه -اوت را بدون بیان نار خرد،

رها سذاشت؟! اسر رأی عمروی وملمانان وعیار باشد انتخاب خرد وی (عمر) که از سری ابزربکر
انجام سرفت ،چگرنه ترجیه ویشرد؟! اسر سنت و عقیده پیاوبر

بر تعیین نکزردن جانشزین

است به چه سبب خرد ایشان و خلیفه نخمت کمانی را برای این کار تعیین کردند؟

3

 .8سید ورتضی ،الشافی فی الاواوه ،ج  ،4ص  ،311شرح نهجالبلاغه ،ابن ابی الحدید ،ج  ،83ص .319-318
 .3برای اطلاع بیشتر ر ،ک :یرسف غلاوی ،پس از غروب ،انتشارات نجم الهدی ،ص  388تا ص .338
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نتیجهگیری

با ترجه به بررسی صررت سرفته در زوینه زندسانی خلیفه دوم نتایج زیر به دست آود:
وی از تیره بنی عدی برده کزه در ویزان قزریش جایگزاه چنزدانی نداشزته اسزت؛ و
چهلمین نفر ،یا به روایت دیگری شصت و ششمین نفری بزرد کزه ومزلمان شزد .اسزلام
آوردن او در سال ششم بعثت اتفاق افتاد.
از حیث صفات اخلاقی ومئله خشرنت و تندی وی وررد اتفاق وررخان فریقیین برده
هرچند که وررخان اهل سنت این تندی و خشزرنت را در جهزت قاطعیزت او در کارهزا و
وراجهه با خطاکاران دانمتهاند.
استمرار فترحات و سمترش سرزوینهای اسلاوی در وتصرفات دو اوپراترری ایزران و
روم در زوان خلافت وی در سالهای  83تا  33هجری ،تأسیس ارتش ثابت و دیران جنزد
از اقداوات نااوی وی برده است.
در زوینه اورر اقتصادی وراردی همچرن تأسیس دیران بیتالمال ،اسزتفاده از درهزم
اسلاوی ،جلرسیری از احتکار ،تعیین خراج زوینهای سراد (سزرزوینهای زراعزی) کرفزه و
سرفتن جزیه از دهقانان آن را وزیتزران نزام بزرد .نکتزه شزایان ترجزه در بحزث تقمزیم
بیتالمال ،شیره تبعیضآویز آن برد که خلیفه در سال آخر عمر خرد وترجه آن شده بزرد و
در سالهای بعد در زوان خلافت عثمان نیز اداوه پیدا کرد.
در زوینه اورر فرهنگی و اجتماعی وراردی همچزرن ،رسزمیت بخشزیدن بزه تقزریم
هجری ،فروان ساخت بعضی از شهرها ،ترسعه ومجدالحرام ،ونع نشر احادیث پیاوبر

،

ترویج قصهسریی ،اجتهاد وقابل نص و سنت کردن برخی از اورر را در کارناوه وی ویتران
وشاهده نمرد که تا سالها بعد و در جاوعه اسلاوی آثار و نتایج خرد را در پی داشت.
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در زوینه اورر سیاسی و حکروتی ،رسیدسی و ناارت بر اورال و اعمزال کزارسزاران و
بحث وشاطره اورال ایشان ازجملزه اقزداوات وی بزرده کزه نمزبت بزه همزه کزارسزاران
بهصررت وماوی اعمال نمیشد و شخصی همچرن وعاویه بهعنران حاکم شام از این اور
ومتثنا برد .تشکیل شرری ششنفره برای تعین خلیفه ،از آخرین اقداوات خلیفه دوم پزس
از ترور و در آستانه ورگ وی برد که با اشکالات وتعددی ازلحاظ فقهی و حقزرقی وراجزه
برد ولی تأثیر خرد را در انتخاب خلیفه بعدی سذاشت و بهعنران یکی از راههزای انتخزاب
خلیفه در اندیشه سیاسی اهل سنت در ادوار بعد شناخته سردید.
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 .39زززززززززززززززززززززز ،الفصرل المختاره ،قم :کنگره شیخ وفید 8483 ،ق.
 .31صدوق ،وحمد بن علی ،اوالی ،تهران :کتابچی 8319 ،ش.
 .31زززززززززززززززززززززز ،عیرن الاخبار الرضا  ،قم :ورسمه النشر الاسلاوی 8411 ،ق.
 .39الطبری ،ابرجعفر وحمد بن جریر ،تاریخ الاوم و الملرک ،تحقیق وحمد ابرالفضل ابراهیم ،بیروت ،دار التراث،
الثانیة.8311/8991 ،
 .41طبری ،عمادالدین حمن بن علی بن وحمد بن علی بن الطبری ،کاول بهایی ،تحقیق و تصحیح :اکبر صفدری
قزوینی ،تهران :انتشارات ورتضری 8313 ،ش.
 .48غلاوی ،یرسف ،پس از غروب ،قم :انتشارات نجم الهدی ،چ سرم 8393 ،ش.
 .43ومعردی ،ابی الحمن علی بن الحمین ،التنبیه و الاشراف ،تصزحیح عبداللزه اسزماعیل الصزاوی ،القزاهرة ،دار
الصاوی ،بیتا (افمت قم :وؤسمة نشر المنابع الثقافة الاسلاویة).
 .43زززززززززززززززززززززز ،التنبیه و الاشراف ،ترجمه :ابرالقاسم پاینده ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،چزاپ
دوم ،تهران 8391 ،ش.
 .44زززززززززززززززززززززز ،وروج الذهب و وعادن الجرهر تحقیق :اسعد داغر ،قم ،دار الهجرة ،چ دوم.8419 ،
 .41زززززززززززززززززززززز ،ترجمه ابرالقاسم پاینده ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چ پنجم 8314 ،ش.
 .49ومکریه الرازی ،ابرعلی ،تجارب الاوم ،تحقیق ابرالقاسم اواوی ،تهران ،سروش ،الثانیة 8319 ،ش.
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 .41زززززززززززززززززززززز ،تجارب الاوم ،جلد یکم :وترجم ابرالقاسم اواوی ،تهران ،سروش 8399 ،ش.
 .41واقدی ،وحمد بن عمر ،المغازی ،ورکز نشر التابع لمکتب الاعلام الاسلاوی ،چاپ دوم ،قم 8481:قم  8319ش.
 .49هلالی ،سلیم بن قیس ،وصحح :وحمد انصاری زنجانی خرئینی ،قم ،نشر الهادی ،چ اول 8411 ،ق.
 .11یعقربی ،احمد بن ابی یعقرب ،تاربخ الیعقربی ،بیروت ،دار صادر ،بیتا.
 .18زززززززززززززززززززززز ،تاریخ یعقربی ،ترجمه وحمدابراهیم آیتزی ،تهزران ،انتشزارات علمزی و فرهنگزی ،چ
ششم 8318 ،ش.
 .13قائدان ،اصغر« ،اندیشه ایجاد ارتشی ثابت و دایمی در اسلام» ،وجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیزات و علزرم
انمانی دانشگاه اصفهان ،شماره  39و .31

