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 همقدم

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
گفتار و رفتار ترین سند هدایت بشر،مجموعۀ بعد از قرآن، مهم

}چون شود. آیاتی یاد می« تسّن»رسول خدا است که از آن به   

             }/و (7)حشر 

{         }/ت ( اهمّی12)احزاب

 را دو چندان نموده است. ’ت رسول خداپیروی از سّن

ای از منافقان که جزء هدر زمان حیات رسول خدا, گر چه عّد

آمدند, با تظاهر به اسالم, با کار شکنی و ایجاد به شمار میاصحاب 

-دسیسه علیه اسالم دست می به’, اختالف و نسبت دروغ به پیامبر

از طریق وحی و تدبیر و حکمت شخصی, کار شکنی ’,ا پیامبرزدند, اّم

-را برمال می ’های نسبت داده به ایشاننمود و دروغآنها را خنثی می

قد کذب علی رسول اهلل »فرماید: در حدیثی می ×ساخت تا جایی که علی

ة, فمن لناس, قد کثرت علّی الکّذابعلی عهده حتی قام خطیبًا, فقال: أّیها ا

به این «. کذب علّی متعّمدًا فلیتبّوأ مقعده من الّنار, ثم ُکذب علیه من بعده

تری با مشکل کم ’ت در زمان حیات رسول خداجهت, رسیدن به سّن

 مواجه بود.

ت سّن»رساندن , صحابی ایشان عهده دار ’بعد از رحلت رسول خدا

ت صحابه در بین مسلمانان و به این جهت اهمّی به مسلمانان شدند« پیامبر

و یهودیان و دو چندان شد. منافقانی که جزء اصحاب آن حضرت بودند 

نصارا و مانویان که خود را در صفوف مسلمانان جا زده بودند, از این 

 فرصت استفاده
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کرده و در مقام پریشان ساختن افکار و عقاید مسلمانان بر آمدند. 

را مردمانی پلید و  ’ترین اصحاب رسول خدا, پاکدیثجمعی با جعل ح

و  ه جلوه دادند؛ترین آنها به اسالم را پاک و منّزگر, و دشمناخالل

, بین مسلمانان ’گروهی نیز اسرائیلیات خویش را به زبان روایات پیامبر

-رواج دادند و برخی سیف بن عمر تیمی مانوی مذهب, با انتشار دروغ

در درک حقایق, ایجاد شک و شبه نمودند و عقاید  ها,های و افسانه

 را وارونه جلوه دادند. ’ت پیامبرمسلمانان اختالف و تفرقه انداخته سّن

, در طول بیش +یعالمه فقید, حضرت آیت اهلل سید مرتضی عسکر

ئة صحابی خمسون و ما»از نیم قرن تالش پر ثمر علمی و تألیف کتاب 

شمع وجود آن مجاهد «, صحابی ساختگییکصد و پنجاه »به نام « مختلق

نستوه خاموش گشته و جهان اسالم در سوگ آن عالمه بزرگ نشسته 

قان و عالمان دیگری, راه استاد فقید را ادامه داده و است. امید است محّق

 انجام رسانند.کار آن بزرگوار را به سر

 {اللهم احشره مع محمد و آل محمد}

 ریمؤسسه علمی فرهنگی عالمه عسک
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 دکتر جیمز رابسن ۀنظرّی
 بزرگ مستشرق معروف انگلیسی

خمسون و مائة صحابی »کتاب و « عبداهلل بن سبأ»بارۀ کتاب در

 «مختلق

 جیمس رابسن
 د یافتهتوّلم  2981در سال * 

 عربی و الهیات ۀدارای دکترا در رشت* 

 تحقیق در زبان عربی در دانشگاه گالسکو گروهرئیس * 

 استاد ، خاور شناسان در دانشگاه گالسکو دبیر انجمن

 ممتحن خارجی زبان عربی در دانشگاه منشستر، کرسی

 ادمبورن. . ملبورن. کمبرج های:دوره دکترا در دانشگاه

 سینت اندرسون و لندن.

 « , مقایسه فرهنگ اسالم با ادیان دیگر »تألیفاتش : * 

 مشکاة»ترجمه و حاشیه بر « _ مقدمه بر علم حدیث»

._ مقاالت و آثار دیگردر چهار جلد« المصابیح
1
 

                                                 
1

 م. 4774چاپ سال  whois who. نقل از کتاب  
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 ف: نامۀ دکتر جیمس به مؤّلترجمه
 آقای عزیز سید مرتضی العسکری

سبأ و  بن عبداهلل»دو نسخه از آثار شما در اواسط آگوست گذشته, 

دریافت  را «مختلق خمسون و مائة صحابی»و کتاب « اساطیر اخری

تم که من شخصی مسنی هستم و ای به شما نوشکردم. در آن هنگام نامه

ها این برای مطالعۀ این کتاب بر ای ندارم. بنااز سالمتی کامل بهره

 کردم وقتر میّوـتص آن چهها بیش از احتیاج به زمان دارم. مطالعۀ آن

گر چه ها را دو بار با اشتیاق فراوان خواندم. مرا گرفت. من آن کتاب

-کنم که میلی بنویسم, ولی احساس میمیل داشتم در این باره شرح مفّص

و سی بایست در این هنگام این نامه را بنویسم و از روش تحقیق و برّر

در کار رفته است تحسین نمایم. ه ای که در این دو کتاب بدقت عالمانه

که قادر به نوشتن شرح  توانم با اطمینان به آینده بنگرمی نمیچنین سّن

رۀ این دو کتاب باشم. چون ممکن است پیری نیز مانع الی در بمفّص

نوشتن این نامه را به خواهم بیش از این, نوشتن این مختصر گردد. نمی

 تأخیر بیاندازم.

عبداهلل بن »ستان ات مربوط به دادر کتاب اول من از بررسی و جزئّی

بسیار خوشم آمد, زیرا با بحث پر ارزش, نویسندگان قدیم  «سبأ و سبائیان

اند به خوبی و جدید شرق و غرب و منابعی که آنها بدان استناد کرده

بسیار است و منابع اصلی روایات  75دنبال شده است. نمودار صفحۀ 

 دهدسیف و اخبار او را به خوبی نشان می
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سازد که چگونه نویسندگان بعد از وی بر یک منبع و یا و روشن می

 اند.سایر این منابع استناد کرده

رۀ آید که نظر خود را در باپس از آن, لیست تعدادی از علمایی می

هجری )در  157ای سال ارزش اخبار سیف از زمان ابو داوود متوّف

 971ل ای ساهجری نوشته شده( تا ابن حجر متوّف 623کتاب اشتباهَا 

اند. تمام آنها از سیف انتقاد کرده و کلماتی و جمالتی هجری بیان داشته

«, بی ارزش« , »روایات او متروک است« , »ضعیف»چون 

ها در بارۀ او و مانند این« احتمال اینکه او زندیق است»و « دروغگو»

اند. این علماء همگی بر غیر قابل اعتماد بودن روایات سیف به کار برده

ای القولند. این یک بحث قوی و قانع کننده قآنها متّفحتی جعلی بودن و 

شدم ه است. من در مطالعات نظریات علماء در بارۀ راویان حدیث متوّج

فق نیستند. ولی در امو ـ در تقویت تضعیف یک راویـ که همگی با هم 

د اندازوجود ندارد و آدمی را به شگفتی میبارۀ سیف هیچ گونه مخالفتی 

ـ نویسندگان بعدی به آسانی  با این حال ـسازد(که چگونه )و مبهوت می

  اند.روایات او را قبول کرده

خواهیم راجع به طبری که در نقل اخبار سیف هیچ تردیدی ا میاّم

نگاری تاریخنکرده است اظهار نظری کرده باشم. با توجه به سبک 

رود, چون شمار نمیمدرن امروز, تاریخ طبری یک اثر تاریخی به 

رسد که هدف اصلی او نوشتن تمام روایاتی بوده است میچنین به نظر 

اظهار نظری در که به آنها دسترسی پیدا کرده, بدون این که الزم بداند 

تواند به بر این یک نفر می بارۀ ارزش و اعتبار آنها کرده باشد. بنا

تر گرش ضعیفاو از روایات دیعضی از روایات براحتی بفهمد که 

است. شاید بتوانیم او را از به کار بردن روشی که امروز قابل قبول 

اقل او اطالعات بسیار زیادی را در اختیار معذورش بداریم. حّدباشد نمی

توانند روایات سنجی مانند شما میدانشمندان نکتهدیگران قرار داده است. 

  صحیح )و معتبر( را از روایات جعلی تشخیص دهند.

سی )و بحث( شما در مورد روایاتی که سیف ذکر کرده است به برّر

ـ روایات سیف را ل ری عنوان گردیده است, اّوشیوۀ بسیار جالب و مؤّث

 و سپس روایاتی ـ ایدآورده
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گاه این دو رشته  آنـ اید. که به وسیله دیگران ذکر شده است نوشته

ین مقایسه دقیق در بارۀ ا ـ ایدتطبیق و مقایسه کردهروایات را با هم 

روایات و همچنین اسناد انجام گرفته و نشان داده شده است که سیف غالبًا 

روایت کرده است. این خود این از راویان ناشناخته )مجهول الهویه( 

آورد که چرا نام هیچ یک از این راویان به وسیله سؤال را پیش می

رساند که ین نتیجه میگر ذکر نشده است, و شخص را یه انویسندگان دی

ی )قوی( )نسبت هام جّدسیف خود آن راویان را اختراع کرده است.این اّت

روایات( به سیف( یک فرض قابل قبول و منطقی است که با مقایسه )

 آید.سیف با )روایات( دیگران به دست می

فاقات هایی با اّتبیان شده است که سیف داستانها و باز در ضمن بحث

قبول کرد, مانند آن که توان ذکر کرده است که آنها را نمی  آسامعجزه

زمین ها به های بیابان برای لشگر مسلمانان تبدیل به آب شد, و یا دریاشن

ها به سخن در آمدند و لشگر مسلمانان ه گاول گردید, و یا گّلزار مبّدشن

در  یل.مطالب دیگری از این قبگاه خود خود با خبر ساختند و را از مخفی

ساختگی( را به )های زمان سیف این امکان وجود داشت که چنین داستان

تاریخی برای دیگران نقل کند, ولی امروزه قبول این عنوان )وقایع( 

های قانع گران کنجکاو, غیر قابل قبول است. بحثها برای پژوهشداستان

اختار )در این کتاب( مطرح شده ایت که نشان دهد چگونه ای نیز کننده

)ساختگی( و غیر قابل اطمینان سیف در بارۀ ابن سبأ و سبائیان کاماًل 

 .ـ  باور نکردنی استـ است 

سازد که بعضی از خاور شناسان نشان میف در این کتاب خاطرمؤّل

گذاری شده است. مانند خبر شان بر اساس اخبار سیف پایهمطالعات

لمانان, و اعتقاد به این های اولیه مسجنگزیادی شمار کشته شدگان در 

پیامبر توانسته است در اعتقاد صحابه  بأکه یک یهودی ناشناس, ابن س

نفوذ کرده و عامل اصلی شوراندن مردم علیه عثمان بوده و باعث کشتن 

وی گردد, و )همچنین( آتش جنگ را بین علی و طلحه و زبیر دامن زده 

تواند در همۀ یدرست باشد ولی نماست. این ممکن است در مواردی 

موارد حقیقت داشته باشد. این )مطلب( به خوبی از مالقاتی که در بارۀ 

 ل و دومعبداهلل بن سبأ در چاپ اّو



 

 

 

 

 

 
 عالمه سید مرتضی عسکری 42

باشد. سیف وقت زیادی المعارف اسالمی آمده است آشکار می دایرة

دودمان ای که کند, قبیلهم صرف میـبرای ساختن قهرمانانی از قبیلۀ تمی

ه ـها قبل گفت که چگونتاست, ولی سر ویلیام مولر مّدسیف از آن بوده 

های مرتدان, قبیله تمیم به لشگر خلیفه اول تسلیم شدند. در در زمان جنگ

ه توان اشاره نمود, که جلب توّجتوماس آرنولد نیز میجا به گفته سر  این

کند که فتوحات نخستین اسالمی بیشتر به منظور به این حقیقت می

 اسالمی بود تا نشر عقاید دینی. گسترش حکومت

ه شده ة صحابی مختلق( به این نکته توّجدر کتاب دوم )خمسون و مائ

کرده و از قبیله است که سیف در ربع اول قرن دوم )هجری( زندگی می

کرده است بود و در کوفه زندگی می« مضر»که یکی از قبایل « تمیم»

یف و عواملی که او را بر سکند که تمایالت این مطلب به انسان کمک می

داشته است مورد مطالعه قرار دهد. در این هایش وا میییسراداستان

نیز شده است و این که « مانی»و پیروان « زنادقه»کتاب بحثی در بارۀ 

کند و از ب سیف از قبایل شمالی تعریف میدر آن جامعه روحیه تعّص

اند و قبیله شعر سرودهقهرمانان آنها قهرمانان و شاعرانی که در بارۀ 

ها و غزواتی که حقیقت از قبیله تمیم جنگ |اصحابی برای پیامبر

-تجلیل از قهرمانان ساختگی خودش میلیوناند ساخته و به منظور نداشته

ها کشته و تعداد زیادی اسیر جنگی ذکر کرده است. اشعاری که به 

و « مضر»اش نسبت داده در مدح و ستایش قبایل ختگیقهرمانان سا

«بنی عمرو»و « تمیم»سپس قبیله 
1

, که سیف نیز از آن دودمان است 

را به عنوان رهبران اصلی « مضر»باشد. سیف مردانی از قبیله می

ده است. هایی که به وسیله مردان قبایل دیگر رهبری شده ذکر کرجنگ

اند در مواردی )سیف از افرادی که در جامعه آن روز وجود داشته

ساخته است و در موارد دیگر از رهبران دیگری نام برده  قهرمانانی

این موضوع مورد بحث باشند. است که پرداخته تخیالت )خود( او می

( اخبار دروغ سیف از طرفی برای مشوش ساختن قرار گرفته که )هدف

 دن اعتقادات تودۀ مردم )مسلمانان(افکار و تغییر دا

                                                 
1

 رسد.است می« تمیم»ای از قبیله که تیره« بنی عمرو». نسبت سیف به  
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ر غلط در دن یک تصّوبوده و از طرف دیگر برای به وجود آور

بوده است. سیف در سند سازی و ذکر اخبار دروغ به افراد غیر مسلمان 

یک تاریخ ای مهارت داشته است که اخبار ساختگی او به عنوان اندازه

 ها( قرار گرفته است.واقعی مورد قبول )بعضی

ای است از خطاهایی که سیف به سبب ارتکاب آنها مجرم این خالصه

شخص )صحابی  16اصلی کتاب به تقصیل از است. قسمت  شناخته شده

روشن دهد و هایی از اخبار سیف را نشان میکند و نمونهبحث میقالبی( 

ق های سیف چگونه با منابع اصیل و مدارک موّثسازد که روایتمی

سازی و با به کار نه تنها در خبر سازی بلکه در سندتفاوت بسیار دارد, 

 اند.ه وجود خارجی نداشتهبردن نام راویانی ک

بسیار نوشته شده است و بحث بسیار قانع ت و مهارت این کتاب با دّق

ای علیه قابل اعتماد بودن )روایات( سیف کرده است در حالی که کننده

اند. دو کتاب های خود آوردهداری اخبار سیف را در نوشتهنویسندگان نام

ته و نشان داده شده است که سی قرار گرفمورد برّرسیف )فتوح و جمل( 

کی است( که مطالب آنها و نوشته نویسندگان بعدی )که به این مطالب مّت

 باشد.غیر قابل اطمینان می

ت سی است که با دّقترین تحقیق و برّرترین و قاطعاین )کتاب( محکم

و دید وسیع و کیفیت انتقادی عالی انجام گرفته است. من بسیار فراوان 

ین فرصت را پیدا کردم که بتوانم وقت زیادی برای مطالعه خرسندم که ا

ها برای من کاماًل قابل قبول و متقاعد این بحثها صرف نمایم و این بحث

ها را با فکر باز که این کتاب کننده است, و اطمینان دارم که تمام کسانی

مطالعه کنند فدرت بحث انتقادی که در آنها به کار رفته است تحسین 

 ند نمود.خواه

 کبر سّنت ها و پوزش که به عّلبا تشکر بسیار برای ارسال این کتاب

ام.های دیگر در جواب تأخیـر کردهو ناتوانی
1
 

 شما ارادتمند

 جیمز رابسن

 ـکیو ای 8, 4گالسکو, جی  ـ وودلندز درایو25شمارۀ  ـ جیمز رابسن آدرس:

 انگلستان

                                                 
1

 .. ترجمۀ نامه توسط دکتر حسین صاحب صورت گرفت 
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 سخنی از مترجم
 ر آغازـسترین ای نام تو به

 بی نام تو نامه کی کنم باز

احیانًا به  ت داشت از طریق وحی الهی,تا وقتی که رسول خدا حیا

شکنی و ایجاد ر و حکمت شخص آن حضرت, اثرات کارسر پنجۀ تدبی

چه در زمان رسول خدا شد. فقان و دشمنان اسالم خنثی میمناختالف ا

آن  اسالم پیرامون نما و متظاهر بهطلب, و دشمن دوستای فرصتعده

آمدند )که جز خدا حضرت را گرفته بودند و جزء اصحاب به شمار می

اند.( که گاه و در قرآن به لفظ منافق معرفی شدهشناخت کسی آنها را نمی

گاه به عناوین مختلف در مقام تحریک دیگران آمده با ایجاد فتنه و بی

در راه پیشرفت  زدند, وشوب, نظم مجتمع اسالم آن روز بر هم میآ

انداختند و تاریخ شواهد بسیاری از اقدامات خصمانۀ میاسالم سنگ 

 منافقان در سینۀ خود نگه داشته است.

 ایجاد طلبان برایخدا رحلت فرمود, منافقین و فرصت چون رسول

دان ـت خود را دو چناختالف و نفاق و تفرقه بین صفوف مسلمین فعالّی

لۀ وحی پرده از روی ـا وسیـد تـم نداشتنـن بیگران از آـد زیرا دیـساختن

شان برداشته شود.هایشکنیها و کارا کاریـری
1

روی این اصل برای  

 برد مقاصد شوم خویش هر دسته از آنها به نوبۀ خود  پیش

                                                 
1

. از عبداهلل بن عمر روایت شده است که در زمان رسول خدا, ما از آن بیم داشتیم که وحی خدا,  

 گذاشتیم با خبر سازد.پیامبر را از سخنانی که ما با همسرانمان در میان می
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کاری و تحریف حقایق اسالم اختن و انتشار احادیث دروغ و دستبه س

و انحراف افکار دست زدند و کاری همۀ شؤون به خرابپرداختند و در 

جز قرآن کریم که معجزۀ ابدی است و خداوند آن را از نظر لفظ و )

بردی در امان خود داشته حرف و کلمات از هر گونه تجاوز و دست

یک باطل و دروغ, و در برابر هر راستی است( در مقابل هر حقیقتی 

 یک کژی و گمراهی قرار دادند.

خنان و رفتار رسول خدا )حدیث و از مجموع سسنت عبارت است 

سیره( که مبین احکام و دستوراتی است که خداوند در قرآن کریم صادر 

سنت  چهناباشند. با این حساب چنفرموده و مسلمین ملزم به انجام آنها می

خوش تغییر و تحریف شود, در حقیقت آیین الهی تغییر یافته پیامبر دست 

رسول اند که پس از وفات این عقیدهاست. و همۀ دانشمندان اسالم بر 

-گذاری و حدیثنان اسالم و فرصت طلبان, با بدعتخدا, منافقان و دشم

 اند.سازی, در تغییر و تحریف حقایق اسالم به جان کوشیده

کاری در قوانین اسالم و جعل حدیث را همان منافقانی که کار دست

خت( بنیان نهادند و شناجزء اصحاب بودند )و کسی جز خدا ایشان را نمی

روای این قبیل اصحاب و سران مسلمین, اقدامات نابرای سر پوشی روی 

یک  ت و رسالت تا حّدبرخی از مغرضین نیز رسول خدا را از مقام نبّو

پایین آوردهفرد مجتهد ساده 
1

ی سنگ او قرار دادند تا محّلاصحاب را هم 

 باشند.آور آن قبیل اصحاب تراشیده برای اقدامات چندش

پس از وفات رسول خدا منافقانی که جزء اصحاب آن حضرت بودند 

در صفوف مسلمین از یک سو, و یهودیان و نصارا و مانویان که خود را 

جا زده بودند از سوی دیگر, در پیروی از مقاصد شوم و پلید خود در 

مقام پریشان ساختن افکار و عقاید مسلمین بر آمدند. جمعی با جعل و 

ترین و پارساترین اصحاب رسول خدا را مردمی پلید پاکر حدیث, انتشا

 ها راترین آنترین و دشمنترین و منافقگر و کثیفو ناپاک و اخالل

                                                 
1

ای که به اهالی مصر نگاشته, و در شرح نامه4/478البالغه ابن ابی الحدید معتزلی . به شرح نهج 

 مراجعه شود. 418شرح تجرید قوشجی صفحه به 
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کردند. فی ه جلوه دادند و به مردم معّربه اسالم, مردان خدا و پاک و منّز

گروهی نیز اسراییلیات خویش را به زبان روایت احادیث پیغمبر اسالم 

ت خود را و برخی نیز چون بین مسلمین رواج دادند, و جمعی نیز مسیحّی

ها و ها و افسانهدروغیمی مانوی مذهب, با انتشار مسیف بن عمر ت

تحریف وقایع تاریخی اسالم تا خالفت علی بن ابیطالب, در درک حقایق, 

ایجاد شک و شبهه نمودند و در آراء و عقاید مسلمانان اختالف و تفرقه 

 داختند.ان

ای که داشته است, و تعصبی که روی قبیلۀ سیف به حکم زندقه

ورزیده, و جانب داری از خداوید زر و زور و نزاد( میخویش )قبیلۀ 

عباسیان قدرت مطلقۀ روز که پس از وفات پیغمبر اسالم تا پایان خالفت 

اند, در تخریب عقاید مسلمین و تحریف تاریخ همگی از همان بیله بوده

داند, الم نهایت سعی و کوشش خود را به کار برده است. و خـدا میاس

داری از هیئت حاکمۀ وقت, و ای و جانبشاید موضوع تعصب قبیله

 هایش از قبیلۀ مضر, همه و همه ستاری باشندآفرینش نقش آفرینان افسانه

 تا در پناه آنها بتواند به راحتی آسایش خاطر تیشه به ریشۀ اسالم بزند.

کار دشمنان اسالم را به حساب دشمنی آنها, و اقدامات منافقین را  ما

ورزی و نفاق, و عملیات فرصت طلبان را به حساب سود روی غرض 

- گذاریم؛ ولی به ما بگویید کار امامشان از هر موقعیت میجویی

 ،نویسها تاریخطبری, و ابن عساکر, و دهالمورخین ابو جعفر ابن جر 

های سیف بن جا که دروغ چه حساب باید گذاشت آنه ب امثال ایشان را

رسول خدا و وقایع عمر را به عنوان تاریخ رسمی و صحیح اصحاب 

های معتبر و وزین المؤمنین, در تاریخصدر اسالم تا زمان خالفت امیر

 نماید؟!خود ثبت می

گو و که سیف مردی زندیق و دروغ اینان با علم و اقرار به این

های خود منعکس ز است, تاریخی را که سیف نوشته در تاریخافسانه سا

 ین حساب آیا طبری و امثال او ... .اند. با اکرده

ق, و مجاهد بزرگ اسالم جناب آقای عسکری حاصل عالمه محّق

سی حقایق تاریخی صدر اسالم چهل سال بحث و تحقیق, و مطالعه و برّر

 و حدیث خود را
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می به نام ارزش یابی در حدیث و تاریخ به سلسله از تألیفات علدر یک 

گران حقایق اسالم و مجامع علمی و قین, و پژوهشروشن فکران, و محّق

بلکه جهان عرضه داشته به سهم تنها اسالم,  سات آموزش عالی نهمؤّس

خود برای بیداری جوامع مختلف اسالمی و بازیابی حقایق و شناخت 

 اسالم صحیح به جان کوشیده است.

های وزینی چون عبداهلل بن ق آقای عسکری با تألیف کتابمه محّقعال

ها عایشه و ده منینالمؤ , نقش عایشه در تاریخ اسالم, و احادیث اّمأسب

کتاب سودمند دیگر, زمینۀ فکری را برای بحث و بررسی بنیانی سر 

کتاب گذشت حدیث و تاریخ صدر اسالم فراهم ساخته و باالخره با تألیف 

که ـ وزین و معتبر خود به نام )خمسون و مائة صحابی مختلق( بسیار 

خدمت  ـ ل شده استف به این جانب محّوجناب مؤّلترجمۀ آن, با اشارۀ 

دست یابی  ای به جهان اسالم و بیداری مسلمین وبسیار بزرگ و ارزنده

 اند.به حقایق اسالم انجام داده

بر گرفتن از آنها که  یابی به این همه دروغ و افسانه, و پردهدست 

های به ها جزء حقایق مسلم تاریخی اسالم به حساب آمده و در کتابقرن

ای مجامع مختلف های فکری و عقیدهناصطالح معتبر تاریخی رفته, بنیا

اند, لطفی است از جانب خدا که پس از گذشتن این اسالمی را تشکیل داده

 گردیده است. همه قرون و اعصار تنها مؤلف محترم را شامل

این که این همه دروغ و افسانه چگونه تا به امروز از دید شگفت 

تا این  ،توان تصور کرد که تاریخ امتیمحققان پنهان مانده, و چگونه می

 پایه آغشته به دروغ باشد!. 

های هایی را در کتابچنین دروغخدایا جرم و جنایت آنهایی که بار

سلمین شده, اسالم را از مسیر حقیقی و اند و موجب گمراهی مخود آورده

 اند, چه اندازه بزرگ و سنگین است.اصلی خویش منحرف ساخته

با توجه به این که تعصب بی معنی, و پیروی کور کورانه از سیف, 

و پذیرش بی دلیل و سر سپردگی به هر چه که سلف به اصطالح صالح 

از ت و خود داری گر کوتاه فکری اساند. نمایاننوشته و فرمان داده

 ترینود بزرگـق و اظهار نظر خـبررسی و تحقی
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جویی از حقیقت است. آیا ها در پیعامل انجماد فکری و عدم رشد ملت

برای اصالح موقع آن نرسیده است تا به ندای وجدان خود پاسخ دهیم و 

خویش و مجتمع خود و باز شناختن دین صحیح اسالم و آشنایی به حقایق 

 ین خود اقدام کنیم؟!تاریخی د

-آنها حوزهمندان به اسالم که در صدر همۀ کنیم عالقهما پیشنهاد می

هی قابل مالحظه به این مسأله حیاتی و مهم قرار دارند توّجهای علمیه 

های تحقیقی و علمی را در این زمینۀ به رشته بحثمبذول دارند و یک 

 خصوص پی ریزی نمایند.

داری, به نقد ا کنار گذاردن تعّصب و جانبالم, بدانشمندان بزرگ اس

و مسؤولیت خطیری را  سی حدیث و سیره و تاریخ اسالم بپردازندو برّر

 که در قبال امت اسالم به عهده دارند به انجام رسانند. 

ها کتاب تاریخ دیگر را از دیدگاه علمی تحت تاریخ طبری و ده

ن صحیح تاریخی, از نو مقایسه و بررسی قرار دهند, و با تحقیق در متو

که از دروغ و افسانه عاری بود, شامل  تاریخی برای اسالم بنویسند

 حقایق مسلم باشد.

ها کتاب دیگر در سیره رسول خدا را مورد سیره ابن هشام و ده

دروغ و خالی از حقیقت را به بررسی و تحقیق قرار دهند و روایات 

سیره راستین آن حضرت  دست فراموشی سپارند و بار دیگر کتابی شامل

 تدوین فرمایند.

ها کتاب حدیث دیگر را از دیدگاه علمی صحیح بخاری و مسلم و ده

مورد بحث و ارزیابی قرار دهند و احادیث دروغ و نادرست را به دور 

تألیف و در ریزند و از نو کتابی شامل احادیث صحیح رسول خدا 

 دسترس همۀ مسلمانان جهان بگذارند. 

گران سات آموزش عالی, اساتید فن, پژوهشجاست که مؤّس و نیز به

و نویسندگان و گویندگان اسالم, به سهم خویش برای تعالی اسالم و نشان 

سات نشر کتاب, به بکوشند. و مؤّسدادن چهرۀ واقعی و حقایق تاریخی آن 

شناسان و دنباله های خیالی خاورافسانه و داستان هایجای انتشار کتاب

سست کنندۀ پایۀ اعتقادات ب اخالق اجتماعی و شان که مخّرروهای ای

 دینی نو نهاالن و جوانان کشور است, دست به انتشار 
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های تحقیقی و علمی و اخالقی بزنند تا به رشد فکری و اخالقی کتاب

هایی را چاپ و منتشر کنند که و نیز کتابجامعه خدمت کرده باشند. 

ارتداد, های د چون ماجرای سقیفه, جنگگر حقایق تاریخ اسالم باشروشن

نفری, و فتوح و صدها مطالب ارزندۀ دیگر, تا بدان  3داستان شورای 

وسیله حقایق مسلم تاریخی را به گوش همۀ مسلمانان جهان برسانند و به 

ت مذهب شیعۀ جعفری کمکی به سزا و در انّیبیداری آنان برای درک حّق

 خور تقدیس کرده باشند.

ترجمۀ نخستین قسمت از جلد اول کتاب یکصد و پنجاه تن اینک که 

-, آن را به حوزهصحابی ساختگی زیر نظر جناب مؤلف پایان یافته است

گران حقایق تاریخ اسالم, و مؤسسات های علمیه و دانشمندان و پژوهش

-به اسالم و حقایق آن تقدیم میمند آموزش عالی و عموم هم میهنان عالقه

خواهد تا ضمن توفیق نگارنده به ترجمه بقیۀ بزرگ می دارد و از خدای

کنار, و آن, همه ما را از پیروی کورکورانه و تعصب خشک و بی جا بر

  ٌب.ُمجی . ِانَُّه َقریٌببه راه راست و درک حقایق دینی راهنمایی فرماید

 ع.م.سردار نیا

 هـ 2683بیست و هشتم جمادی الثانی , 2677هفتم تیر ماه/  تهران_
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  سخنی از مؤلف

شود, فاصلۀ زمانی چهاردهمین قرن اسالم به پایان خود نزدیک می

کار معرفت صحیح اسالم را بسی دشوار ساخته به این دوری و درازی 

است. نگارنده بیش از چهل سال است آن چه را که در توانایی داشته در 

شاید اسالم را آن چنان که در چهارده قرن راه این معرفت به کار برده تا 

و چون برای کسب این معرفت و شناخت پیش از این بوده است دریابد. 

ای جز رجوع به قرآن کریم و سیره و حدیث پیامبر صحیح اسالم چاره

 }و از آیه:  نبوده و نیست, نخست رجوع به قرآن کریم نمود  

                            

                          

                      }.
1 

او است که فرستاده است بر تو قرآن را که در آن آیات استواری »

است که آنها مادر کتاب است, و قسمت دیگر آن متشابهات است )آن 

شان کجی هایپس آنان که در دلقسمت که کاماًل واضح و معلوم نیست( 

در د, ـروی کننـجویی و تأویل آن از متشابهات آن پیوجود دارد,برای فتنه

با « دانندو فرو رفتگان در علم نمیز خدا ـأویل آن را جـتحالی که 

مراجعه به قرآن کریم معلوم گردید که در قرآن آیات متشابهی وجود دارد 

-دست آویز فتنه جویان است و تأویل آن را جز خدا کسی دیگر نمیکه 

 داند. از طرفی راه

                                                 
1

 . سورۀ سوم )آل عمران( آیۀ هفتم. 
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 }خداوند در آیۀ کریمۀ: تأویل قرآن را            

       }.
1

را که برای مردم  آن چهبر تو فرستادیم تا قرآن را » 

تعیین فرموده است. چه .« نازل شده است, برای ایشان بیان نمایی... 

را بر تو  ـ قرآنـ فرماید ما ذکر خداوند در این آیه به پیامبرش می

مردم آن چه را که از قرآن ویژۀ ایشان است. بنا کنی بر فرستادیم تا بیان 

فقط  بر این تفسیر قرآن که برخی از آن آیات متشابه است بایستی فقط و

حدیث از پیامبر گرفته شود و راه آموختن تفسیر قرآن  برای ما همیشه, 

ل خود آن حضرت و گاه سیرۀ او است. زیرا رسول خدا که گاه با عم

چنان که نماز یومیه را که قرآن به آن امر فرمود همیقرآن را تفسیر م

 انجام آن را به مسلمانان تعلیم فرمود پس نموده است, پیغمبر خدا عماًل

در قرآن در بارۀ نماز آمده مفسر آیاتی است که  ،نماز یومیه آن حضرت

است
2

شود که برای معرفت به اسالم, راهی جز جا معلوم می از این 

ت آن سیره صحیح پیامبر خدا که مجموع آن دو, سّنبه حدیث و رجوع 

یابی به سنت نیز دهند وجود ندارد, و راه دستحضرت را تشکیل می

و صحابۀ او, و به جز این دو راه, منحصر است به اهل بیت پیامبر, 

دست یابی به سنت رسول خدا محال است در بررسی به این دو سند نیز 

 }ید:فرماآن کریم میدریافتیم که قر                

                      }.3 

 ـ منافقندـ و از آنان که پیرامون شمایند, از بادیه نشینان. دو رویانی »

ـ ه, کار کشته و ورزیده در دو رویی وجود دارند, و از مردم شهر مدین

-. این ما هستیم که آنها را میشناسیباشند, که تو آنها را نمیمی ـ نفاق

این منافقانی که در زمان پیامبر خدا در مدینه بودند و کسی .« شناسیم... 

شناخت همگی جزء اصحابن را نمیجز خدا ایشا
4
 

                                                 
1

 .44. سورۀ شانزدهم )النحل( آیۀ  
2

: همهین طهور کهه    َصلُّواا کملاَر َییُتُملانی ُاَصلُّّی    فرمایهد،  . حدیث معروف و مشههور آن حضهرت کهه مهی     

 خوانیم، شما هم نماز بخوانید.بینید نماز میمی

3
 .414لتوبه( آیۀ . سوره نهم )ا 
4

.به تعریف صحابی از زبان جمهور توجه فرمایید: الصحابی من لقی النبی مؤمنا به و مات علی  

االسالم ، فی دخل فی من لقیه من طالت مجالسه له او قصرت، و من روی عنه او لم یرو، و من 

و انه لم یبق بمکة و ال غزامعه او لم یغز، و من رآه رویة و لم یجالسه و من لم یره لعارض کالعمی )

الطائف احد فی سنه عشر االاسلم و شهد مع النبی حجة الوداع، و انه لم یبق فی االوس و الخزرج احد 

فی آخر عهد النبی االدخل فی االسالم و ما مات النبی و واحد منهم یظهر الکفر( رجوع شود به نوشته 

   46و  43جزء اول صاالصابه  فی معرفة الصحابه. ابن حجر در مقدمه کتاب
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نان از منافقان صحابه آن حضرت بودند: نگارنده به قصد شناسایی مؤم

به بررسی زندگانی ایشان پرداخت, چه ایشان از طرفی باز گو کنندۀ 

در تفسیر قرآن و احکام اسالم و حدیث و سخنان و سیرۀ آن حضرت 

 باشند.دیگر علوم و معارف اسالمی که از پیامبر خدا نقل شده می

البیت پیامبر و صحابه او مکمل  و چون معرفت به زندگی اهل

به این سبب بررسی به زندگانی هر دو را دنبال عرفت به ایشان است, م

کردم, زندگی داخلی ایشان, و رفتارشان را با یکدیگر و با مردم تازه 

شان از پیامبر را هایات و روایتـان, فتوحـمسلمان, و ملل غیر مسلم

ا سال مطالعه و بررسی هنتیجۀ دهمورد بحث و بررسی قرار دادم و در 

وم شد که در ـم روشن گردید. معلـگیزی پیش چشمـانلب شگفتمطا

اند که حساب قدر نعل وارونه زدههای سیره و تاریخ و حدیث آنروایت

اند که قاتل را مقتول, و ظالم را مظلوم, شب در آنها چنان نمودهندارد, و 

ای ترین, و پارساترین صحابهاند. پاکرا روز, و روز را شب نشان داده

کار, و سفیه, و ار, و حجر بن حدی را مردمی تبهچون ابوذر, و عّم را

فی کرده, کسانی چون معاویه, و مروان حکم, و ابوسفیان, گر معّراخالل

قدر در حدیث و اند. آنو مرد خدا! شناساندها و زیاد را افرادی پاک و مبّر

ه با وجود های زننده انباشته شده است کسیرۀ پیامبر حدیث دروغ و افسانه

و وجود آن احادیث محال است  ها پی بردن به اسالم صحیح در حّدآن

 آوریم.دروغ باعث آن گردیده است که اسالم بد آموخته شود. مثالی می

  روایتی از عایشه
و  نسائی در شأن نزول آیۀ تیمم در صحیح بخاری, و مسلم, و سنن

 موطأ مالک
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ق و موّثهای ابـر کتـری و دیگـطب رـو تفسی نهواـد و ابو عـد احمـو مسن

 المؤمنین عایشه چنین روایت شده:معتبر, از اّم

عایشه گفت: بیرون آمدیم در بعضی سفرهای پیامبر تا رسیدیم به 

فته گحموی در شرح هر دو واژه ـ الجیش  منزل بیداء یا به منزل ذات

-نیزدیک مدینه که پیامبر در بازگشت از غزوه بنمنزلی است  ـ است

بند جا فرود آورد برای یافتی گردن المصطلق, لشکر خود را در آن

 عایشه! عایشه گفت:

جا از من بریده و گم شد, پیامبر برای جست و  بندی در آنگردن

جا ماند و لشکر بار بیفکند و توقف نمود. در آن  جوی آن, در آن

الی که سرزمین آب نبود, و مردم نیز با خود آبی نداشتند. صبح شد در ح

آمد و خطاب به من  ابو بکرسر بر ران من نهاده و خوابیده بود!! پیامبر 

ای, نه مردم با خود جا حبس کرده کرد و گفت: پیامبر و مردم را در این

خواست با آن چه می ابو بکرشود... . جا آب پیدا می آب دارند, و نه این

دست و سر  من تندی کرد, و هر چه به دهانش آمد به من گفت و با

زد, و چون سر رسول خدا بر های خود به پهلوی من ُسک میانگشت

 توانستم حرکت کنم!!نمیران من بود, من 

برخاست, آب نبود. خداوند آیۀ تیمم را  خواب پیغمبر از حال در این

حضیر انصاری گفت: این اولین خیرات و برکات  ن. اسید بنازل فرمود

خیرات یعنی در گذشته هم ـ رسد به ما می نیست که ابو بکرشما خانوادۀ 

گفت:  ابو بکرپدرم  ـ رسیده استبه ما می ابو بکروادۀ ـو برکات شما خان

, قدر پر خیر و برکت هستیه دانستم دخترک من که تو چبه خدا قسم نمی

جا از حرکت باز داشتی, خداوند چقدر  این که تو مسلمانان را در این

شان قدر آسانی در کارهایه ن ارزانی داشت و چبرکت به وجود تو به آنا

 ر فرمود!مقّر

و در روایت صحیح بخاری و دیگران, عایشه گفت: در آخر چون 

 بندم زیرش بود!:شتر مرا از جایش حرکت دادند و برخاست, گردن

ایم ما این حدیث را به تفصیل در کتاب احادیث عایشه بررسی نموده

کنیم.ز آن بسنده میو در اینجا به بررسی قسمتی ا
1
 

                                                 
1

 . رجوع شود به فصل )المسابقة و التیمم و االفک( از قسم دوم از احادیث عایشه به قلم مؤلف 
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 بررسی روایت عایشه 
گشت پیامبر از غزوۀ بنی اند این واقعه در بازین که گفتهنخست ا

المصطلق روی داده است, و پس از جنگ احزاب که به جنگ خندق 

مشهور است. این جنگ در سال ششم از هجرت روی داده است. در آن 

اه جدال شد و چبر سر آب کشی از غزوه میان مهاجرین و انصار 

نزدیک بود کار به جنگ بکشد به این سبب رسول خدا دستور داد تا نا به 

وچ کند تا از برخورد میان صحابۀ خود جلوگیری کرده باشد کهنگام سپاه 

 آید مگر در وقت نماز, و در آنو در این حرکت در هیچ منزلی فرود نمی

فرمود و تا آخر شب زاردن توقف میآید به اندازۀ نماز گجا که فرود می

ه ـد صحابـآمدنای شب که فرود میـرهـپیمودند و در آخبدین سان راه می

رفتند. رسول خدا و سپاهش در از فرط خستگی و فرسودگی به خواب می

باز گشت از این غزوه چنین حالی را داشتند و آن حضرت در چنان 

ه شبی را آن بند عایشتوانست بی خیال و تنها به خاطر گردنوضعی نمی

 روایت عایشه آمده است بروز آورد.چنان که در 

های دیگری نیز هست که شأن نزول آیه را خالف دوم این که روایت

جا از بیان آنها صرف نظر  المؤمنین بیان کرده که ما در این روایت اّم

 نماییم.به خود قرآن رجوع میکنیم و فقط در این مورد می

ضو وغسل, و بدلیت تیمم از آن با هم آمده در قرآن در دو جا حکم و

}فرماید: از سوره النساِء می 46است نخست در آیۀ          

                                       

                                         

                                            } :

نایستید تا آن گاه که اید در حال مستی به نماز آنان که ایمان آورده ای

گویید, و نیز به هنگام جنابت به مسجد نروید مگر که راه بدانید چه می

فر, و یا از گذر باشید تا زمانی که غسل کنید, و اگر مریض باشید یا در س

 ریز بیرون شده باشید و یا با زنان نزدیکی کرده آب
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-دستو آبی نیابید, پس آهنگ زمین پاکیزه کنید و به صورت و باشید 

 هایتان بمالید که خدای بخشنده و آمرزنده است.

 }:فرمایددومین مورد در آیۀ ششم از سورۀ مائده می            

                                      

                                    

                                  ...} : ای

های خود ها و دستخاستید, رویاید, چون به نماز برآنان که ایمان آورده

هایتان مسح کنید, و قوزکرا تا آرنج بشویید, و بر سرها و پاهای خود 

اگر جنب شدید پس غسل کنید, و اگر بیمار بودید یا در سفری, یا یکی از 

ید, پس آهنگ آب ریز بیرون آمد, یا با زنان نزدیکی کردید و آبی نیافت

های خویش از آن های خود و دستزمینی پاک کنید و سپس بر صورت

 بمالید.

بنا بر این همان زمان که حکم وضو و غسل بیان شده, حکم تیمم نیز 

بیان شده است نه این که سیزده سال در مکه, و پنج سال در مدینه 

محتاج گاه هیچمسلمانان فقط و فقط وضو و غسل به جا آورده باشند و 

المؤمنین عایشه این آسانی را بند امتیمم نشده باشند تا از برکت گردن

 در کار مسلمانان قرار داده باشد!.خداوند 

 اهمیت ماضاع 

ایم. حدیث عایشه هم ما حدیث عایشه را در این جا برای نمونه آورده

از شأن نزول آیۀ کریمه سخن رانده است که خود بخشی از علوم تفسیر 

تشریع تیمم را بیان کرده که خود یک حکم از احکام شد, و هم علت بامی

سان رع اسالم است, و هم از سیره پیامبر اسالم سخن گفته که چهش

همه چیز را رسول خدا در راه رضای همسرش از خود بی خود شده که 

در راه رضای او نادیده گرفته است و با لشکر اسالم در سرزمینی بی 

بند همسرش تا به صبح درنگ کرده است. راستی که دنآب تنها برای گر

رود تا چه رسد به پیامبر از هیچ فرمانده سپاهی چنین انتظاری نمی

 و از همه باالتر این کهحکیم, 
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نماید که خداوند تبارک و تعالی به جای مالمت و این حدیث چنان می در

ای از قرآن یهنکوهش پیامبرش از این عمل نا به جا و ناشایست, وسیلۀ آ

فرماید. م را صادر میو حکم تیّم گشایدگره از مشکل مسلمانان می

معاندین اسالم چه برداشتی از این حدیث و داستان خواهند داشت؟! امثال 

-سر, شهوتبی مایه, و پیامبر اسالم را سبک این حدیث که دین اسالم را

 دهد بسیار است.خرد نشان میبیران و 

المؤمنین  نیستیم که بر نسبت این قبیل احادیث به اّم ما در این مقام

این نسبت هریره و دیگر صحابه صحه بگذاریم و بگوییم  عایشه, و ابو

صد در صد صحیح است, چه, شاید برخی از آنها را زنادقه یا دیگر 

کاری در دین ساخته و به ایشان نسبت داده دشمنان اسالم برای خراب

ترین ت این است که این قبیل احادیث در مشهورباشند. ولی آن چه که هس

ق های موّثح, و تفسیرهای معتبر, و سیره و تاریخـهای حدیث صحیکتاب

آموزی صفات د این گونه احادیث است که سبب بدخوگنجانیده شده و 

جا که خدا را جسمی مرئی, و پیامبر  خداوند تبارک و تعالی گردیده, تا آن

برد خرد, و قرآن را ناقص و قابل دستبی ران وخدا را مردی شهوت

نشان داده است.
1
 

ها و توان کرد با هزاران دروغبار خدایا! چه باید کرد, و چه می

های باور شدۀ مسلمانان؟. مسلمانان بیش از هزار سال است که با افسانه

خو گرفته و معتقد شده و آنها را حدیث صحیح اسالم, و ها این افسانه

اند و به همین سبب پیامبر, و تاریخ موثق اسالم پنداشتهسیره صادق 

 اند!اسالم صحیح را نشناخته

پس از چهارده قرن توان حقایق تحریف شده را خداوندا! آیا می

آشکار ساخت؟ و پرده از روی هزاران جرم بر گرفت؟ و یا این که 

بست و هیچ های عظیم مسلمین لب فرو بایستی به خاطر رضای توده

 ت؟!نگف

جا به منزلۀ پوششی برای این همه جرم  خداوندا آیا سکوت در این

باشد؟ آری سکوت در ترین گناه نمینیست؟ و آیا سکوت خود بزرگ

تر است به همین سبب سنگینها مرمقابل این همه جرم, خود از همۀ ج

 نگارنده دست به کار پی جویی این رشته از 

                                                 
1

 رجوع شود به رسالۀ سرگذشت حدیث به قلم مؤلف 
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خ, برای شناسایی حدیث و تاریخ ها در ارزش یابی حدیث و تاریبحث

صحیح اسالم زده است و برای رضای خداوند, و به امید و حول و قوۀ او 

 رود.پیش می

اینک بخشی از آن رشته مباحث که ترجمۀ نیـم اول از نخستین جزء 

باشد و به خامۀ توانای ارجمند کتاب خمسون و مائة صحـابی مختلق می

برگردانیده شده و از لحاظ صحت ترجمه سردار نیا به فارسی جناب آقای 

گران زبان, و پژوهشاز نظر نگارنده گذشته است به دانشمندان پارسی

 گردد.علوم اسالمی اهداء می

 العسکری .َربَّنا َتَقَبل ِمّنا ِانََّک َانَت السَّمیُع الَعُّیُم  

 69/ 4/ ج42تهران 



 

 

 

 

 

 
 عالمه سید مرتضی عسکری 28



 

 

 

 

 
 

 27یکصد و پنجاه صحابی ساختگی 

 

 

 

 4بخش 

 

 
 پی ریزی مباحث کتاب
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 سیف را بشناسیم
 ات عن االثتاب:لموضوعایروی 

 های ساخته شده را از راویان وزین به صورتسیف دروغ

 کند.حقیقت نقل می

 عُّمای رجال

 چگانگی پیدایش این سُّسُّه مباحث

برای هجری هنگامی که کتاب عبد اهلل بن سبأ  2675در سال 

-فصول چاپ شدۀ آن مرتبًا از نظرم میبار زیر چاپ بود, و نخستین

ها و م که عالوه بر افسانۀ ابن سبأ و سبائیان, داستانگذشت, متوجه شد

های زیاد دیگری نیز در مصادر تاریخ اسالم وارد شده است. اسن افسانه

شان در باعث شد که در وجود بیشتر قهرمانان تاریخ اسالمی که نامامر 

 ها آمده است با دیدۀ شک و تردید نگاه کنم.آن افسانه

والنی به تعویق انداختم تا هر چه بیشتر طچاپ کتاب را برای مدتی 

این موضوع را تحت بررسی و تحقیق وقرار دادم. نتیجۀ این بررسی و 

کنکاش این شد که به عدۀ زیادی از اشخاص معروف و تاریخی, از 

, و شعرا, و راویان احادیث شریف صحابه, و تابعین, و فرماندهان سپاه

 اند.م وجود خارجی نداشتهکداپیامبر اسالم برخورد نمودم که هیچ

رو ه هایی رو ببا نام عدۀ زیادی از اماکن و سر زمینهمچنین 

 گردیدم, که با کمال
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های جغرافیا رفته است, در صورتی که همگی کتابشان در تأسف نام

 اند.پردازان بودهآنها زاییده اوهام و خیاالت افسانه

های یا در سالر, ای که در اصل خبهای مغرضانهو نیز با تحریف

های به اصطالح وزین وقوع حوادث تاریخی صورت گرفته, و در کتاب

 اسالم منعکس گردیده مواجه گشتم.

ناگزیر دنبالۀ مطالب کتاب عبد اهلل بن سبأ را به این بحث مربوط 

ها را در آن نقل کرده, به برخی از آن افسانهای از آن ساختم و پاره

موده, کتاب را به پایان برده آن را )عبد اهلل بن قهرمانان خیالی اشاره ن

 سبأ _المدخل( به معنی درگاه ورود برای این بحث و بررسی نامیدم.

ها پس از انتشار کتاب, با خاطره آسوده به بحث و بررسی آن افسانه

ا رجا ادامه دادم که خداوند م های چاپی و خطی پرداختم, و تا آندر کتاب

جات مختلف دستای از گروه و از قهرمانان افسانهبه عدۀ قابل توجهی 

راهنمایی فرمود, که در میان آنها عدۀ بسیاری به اصطالح از یاران 

خورد, اصحاب و قهرمانانی که در حقیقت پیامبر خدا نیز به چشم می

کاری مانند سیف بن عمر تیمی و و دست جنایتاند, وجود خارجی نداشته

 شاسالم و تاریخ آن, و کتمان حقایق و مشو دیگران, به قصد خیانت به

تحریک مخالفین اسالم, آنها را خلق و ساختن افکار مسلمین, و تشویق و 

 آفریده است.

از آن همه جنایات که بر تاریخ اسالم رفته  این گوشهدما برای نمایان

است. و کنار زدن پرده از چهرۀ حقایق و واقعیات, قسمت معرفی 

های دروغین مقدم داشتیم, و از میان دیگر چهرها بر ای راصحاب افسانه

مجموعه را )یکصد آنها تنها به یکصد و پنجاه صحابی بسنده کردیم, و آن 

و همچنان که  ای( که همین کتاب است نامیدیم,و پنجاه تن صحابی افسانه

گذشت, کتاب عبد اهلل بن سبأ, در واقع مقدمه و درگاهی برای ورود به 

 حقیق بوده است.این بحث و ت

در کتاب عبد اهلل بن سبأ ثابت کردیم که فرزند سبأ وجود خارجی 

تمیم نداشته, ساخته و پرداختۀ دست تخیالت سیف بن عمر تیمی, از قبیلۀ 

 است. در این کتاب نیز 
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ای بوده, همچنین خواهیـم دید که همگی این اصحاب و قهرمانان افسانه

باشند و هیچ کدام در عالم حقیقت عمر میزادۀ خیال و آفریدۀ سیف فرزند 

  اند.وجود خارجی نداشته

 سیف بن عمرو کیست؟
ه اصحاب و قهرمانان و وقایع ـن سیف کیست که این همـراستی ای

اس حقیقت به ـهایش لبهـ, افسانهایش به جای راست نشستهآفریده, دروغ

-بهایش به صورت مطالب صد در صد جدی در کتایـن کرده, شوخـت

 معتبر تاریخی ثبت گردیده است؟! های 

خوریم که از سیف تصویری به دست نیست تا در ما افسوس می

-مقابل دید دیگران قرار دهیم, و بیوگرافی کاملی نیز از او در دست نمی

میزان معلومات و غیره او را به دست باشد, تا خانواده, محیط تربیت, 

پرداز را در ساز دروغنابغه افسانه داده, و به وسیلۀ آن بتوانیم چهرۀ این

های دانشمندان, ما ذهن خود تصویر نماییم. ولی در این میان برخی نوشته

معتقدات دینی, و سایر خصوصیات اخالقی او را به طرز تفکر, پایۀ 

 کند.یراهنمایی م

در کتاب عبد اهلل بن سبأ خواندیم که دانشمندان در شرح حال سیف 

غدادی و اصاًل کوفی بوده, احادیث و سخنانش را ارجی اند که او بآورده

و ای نیست, نیست و ضعیف و غیر قابل اعتماد است. سیف را مایه

احادیثش دروغ و ساختگی است. و هم او تنها گوینده آن احادیث است. و 

های است, دو کتاب به نام ـ مانوی مذهبـ باالخره سیف فردی زندیق 

اند که علی و عایشه( تألیف کرده است. و گفته)فتوح ورده, جمل و مسیر 

رون الرشید خلیفه ازمان خالفت ههجری و در  251سیف در سال 

عباسی از دنیا رفته است.
1
 

 گذشت مطالب زیر مورد نظر ما است: آن چهاز 

 سیف بن عمر در اصل کوفی و ساکن بغداد بوده است.ـ  یکم

 اند.دانسته ـ بمانوی مذهـ علمای رجال او را زندیق ـ دوم 

-دانشمندان بر این موضوع متفقند که سیف احادیث و داستانـ سوم 

 هایش را

                                                 
1

 .؟؟؟ 
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پرداز بوده است و این ساز و دروغساخته, افسانهاز پیش خود می

موضوع به خواست خدا ضمن فصول آینده این کتاب مورد بحث و 

 بررسی قرار خواهد گرفت.

ل و فتوح تألیف نموده از اهم های جمدو کتاب او که به نامـ چهارم 

 اند, و تا به امروز نیز مورد استناد است.مصادر تاریخ اسالم قرار گرفته

رون الرشید اتاریخ وفات او است که آن را در زمان خالفت هـ پنجم 

اند, با توجه به آن که هجری نوشته 251و در حدود سال خلیفۀ عباسی 

  باشد.یف بن عمر تیمی میگر عصر نشاط ادبی سموارد زیر نمایان

 زمان پیدایش احادیث سیف
 باشد:گر احادیث سیف میماارد زیر نمایان

هجری از دنیا رفته  275ابو مخنف لوط بن یحیی که در سال ـ یکم 

است به کتاب سیف بن عمر اشاره کرده و از آن نقل نموده, و این خود 

نف انتشار یافته ابو مخدلیل بر این است که کتاب سیف قبل از وفات 

است.
1
 

ما احادیث سیف را پر از مدح و ستایش از سران بنی امیه و ـ دوم 

انتشار فضایل و مناقب های عجیب در خاندان آنها, و آکنده از خلق افسانه

 بینیم,ایشان می

                                                 
1

کتاب جمل خود داستان جنگ بصره را از کتاب )حرب  47هـ در صفحۀ  442. شیح مفید متوفای  

کند که: )سیف بن عمر از محمد بن عبداهلل بن سواد، و طلحه فرزند چنین نقل می البصره( ابو مخنف

اند: پس از این که عثمان کشته شد شهر مدینه را اعلم، و ابو عثمان همه روایت کرده است که گفته

 مدت پنج روز فرمان روایی جز )غافقی( نبود... .(

تاریخ خود آورده در  (455/ ص 5در )ج طبری همین روایت را با همین اسناد و همین عبارات

 دانیم طبری احادیث سیف را از دو کتاب )قتوح( و )جمل( او نقل کرده است.صورتی که می

کتاب خود از کتاب ابو مخنف نقل کرده  48شیخ مفید روایت دیگری نیز از سیف در ص 

کند، بارز ترین دلیلی یاست،این که ابو مخنف سخنان سیف را با ذکر نام او در کتاب خود منعکس م

ه و در دست هـ بوده انتشار یافت 457است که کتاب سیف بن عمر پیش از وفات ابو مخنف که به سال 

 مردم قرار گرفته است.
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در حالی که از ذکر احادیث در حق عباسیان )بنا به شیوه و روش سیف( 

دارد که ت. این موضوع ما را بر آن میبه کم و بیش در آن اثری نیس

پیش از روی کار آمدن عباسیان بوده قبول کنیم تاریخ ساختن احادیثش 

است, و نبش قبر و بیرون آورده اجساد و آتش زدن آنها بوده, نه زمان 

ها و نشر فضایل و عظمت دروغین برای آنها, و لکه دار خلق افسانه

صحابه و امیه از سران و بزرگان  نمودن دامان مخالفین و دشمنان بنی

 تابعین.

-برای تعیین زمان وضع احادیث او داستان زیر نیز ما را کمک می

 کند:

هجری,  11طبری این داستان را از قول سیف, ضمن حوادث سال 

-و در مسیر یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی به خراسان چنین روایت می

 کند:

, یزدگرد به طرف ری عقب پس از شکست ایرانیان در نبرد جلوالء

که بر پشت شتری بسته شده لی منشست, در این عقب نشینی او در مح

رفت, ه خواب میشد, و حتی در آن ببود قرار داشت و از آن خارج نمی

کردند. ی دور شدن از خطر در هیچ جا شب توقف نمیزیرا سپاهیان برا

تر را از آن هزیمت چون به آبی رسیدند و خواستند که شدر ضمن این 

این که مبادا بر اثر تکان شتر یزدگرد بیدار شود و  سبگذرانند, از تر

نا گزیر بیدارش مهری و عقاب قرار دهد, همراهان خود را مورد بی

شود پرخاش کردند تا موقعیت خود را درک کنـد. یزدگرد که بیـدار می

-ل خود میگوید: کار بدی کردید به خدا قسم اگر مرا به حاکند و میمی

امت چه وقت افول خواهد کرد. زیرا  ینفهمیدم ستارۀ اقبال امی گذاشتید

گفت: ایم: خدا میبه خواب دیدم که من و محمد با خدا به مشورت نشسته

. محمد گفت:بیشتر. گفت: صد و ده دهمصد سال به این امت مهلت می

ود سال. محمد باز گفت: بیشتر. گفت: صد و بیست سال. محمد گفت خ

فهمیدم مدت این کردید میاگر چنین نمیدانی! که شما مرا بیدار کردید. 

 امت چقدر است!!

 کنیم.این حدیث را با دقت تجزیه و تحلیل می

سوگند خورد. در حالی که گوید که یزدگرد به نام )اهلل( سیف می

 یزدگرد زردشتی
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شناسند و مجوسان اهلل را که عربی است نمیو دوگانه پرست بوده است. 

خورند. بلکه ایمان آنها به اهورا مزدا, و سوگندشان به به آن سوگند نمی

ویژۀ مسلمانان است باشد. سوگند به نام اهلل آتش مقدس, آفتاب, و ماه می

شان نشو و نما یافته و با آن خو گرفته است, از این رو که سیف در میان

 هد آورده است.دنام اهلل را در سوگندی که به یزدگرد نسبت می

-ور آن نمیـداشت, و او را در خـپنگو نمیرد محمد را راستـیزدگ

زانویش با خدای محمد به مشورت بنشیند. چیزی که هست هم کـه تـدانس

این است که این حدیث معرف محیط اسالم سیف و طرز تخیالت او, و 

وی در اندیشه خود ساخته و پرداخته است. زیرا در اسالمی است که 

حالی که مسلمانان به بقا و دوام دین خود تا آخر دنیا ایمان دارند, سیف 

کند و آرزوی قلبی خود را به زبان برای مدت رواج اسالم حدی معین می

فهمیدم مدت این گذاشتید میاگر مرا به حال خود میگوید که: کسری می

 امت چقدر است!

های ر سایۀ فعالیتشاید او انقراض و از هم پاشیدگی امت اسالم را د

-که آنها چگونه در انهدام آن می ته استشمانویان, که خود اطالع دا

داشته؛ یا بر داری را نگه میکوشند, و خود سیف از آنها بوده, و جانب

های خارجی با کشورهای روم و غیره و به چشم امید و آرزو اثر جنگ

 دیده است.می

-م بقاء و دوامی نمیبرای اسالدر هر صورت گوینده چنین سخنی 

بیند, و اطمینان دارد که بیش از آن مدت که خود آن را درک کرده, و 

بینیم که زمان او بوده است دوام و ثبات نخواهد داشت. به این ترتیب می

حد یکصد و بیست سال در کمیسیون سه جانبه با خدا, نمودار توقفش در 

 زمان جعل چنین حدیثی است.

 خالصه این که: 

هـ از سیف روایت کرده است و مؤید این  275مخنف متوفی  ابو

باشد که سیف قبل از این تاریخ در حیات بوده و فعالیت داشته مطلب می

 است.

سخن سرایی در عظمت مقام و مدح و ستایش خاندان بنی امیه, و 

بدون ذکری از عباسیان, دلیل بر این است که دفاع و جانب داری از آنها, 

از روی کار آمدن خلفای عباسی که امویان را دسته جمعی  احادیثش پیش

-کردند, و طرفدارانشان را تحت تعقیب و شکنجه قرار میقتل عام می

 دادند وضع و انتشار یافته است.



 

 

 

 

 
 

 37یکصد و پنجاه صحابی ساختگی 

توقفش در محدوده یکصد و بیست سال عمر امت اسالمی, در حدیثی 

لب را سازد این مطکه از کمیسیون سه جانبۀ خدا و محمد و کسری می

رساند, که در زمان وضع و جعل آن حدیث هنوز از عمر دولت اسالم می

-بوده است و اال سیف در آن حد توقف نمییکصد و بیست سال نگذشته 

 کرد.

 نتیجه:

توان نتیجه گرفت که زمان نشاط و گذشت می آن چهروی هم رفته از 

وم دهایش اوایل قرن سازیپردازی و دروغفعالیت سیف در افسانه

هجری بوده است, و این حقیقت را گفتۀ مزی که مدعی منحصر به فردی 

ذکر کرده, و ذهبی که  هـ.251ریخ وفات سیف را بعد از سال است که تا

چه کند. رون الرشید معین کرده است در نمیاتاریخ وفاتش را در عهد ه

هایش اگر گفتۀ مزی و ذهبی درست باشد, باید سیف پس از تألیف کتاب

 چهل تا پنجاه سال زیسته باشد. مدت

نویسندگی ربع با در نظر گرفتن این که زمان فعالیت سیف در امر 

اول قرن دوم هجری بوده, و این که او از تمیم, یکی از قبایل مضر و 

-باشد, مطالعه و بررسی بنیاناش عراق میساکن کوفه, و میهن اصلی

بر ی که وی را ها و آرزوهای او, و عواملهای شخصیت, و آرمان

-انگیزی را خلق و ابداع کند آسان میهای شگفتانگیخته تا چنان افسانه

 سازد.

 های عصر سیفویژگی

دوران سیف زمانی بود که در آن تعلق خاطر به قبیله, و تعصبات 

 ای وقبیله
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-مآثر و افتخارات آن در تمام شهرهای اسالم به شدت حکومت میحفظ 

ای نزدیک آن را روشن خواهیم ه در آیندهکرد, و این مطلبی است ک

 ساخت.

معنی, میهن سیف )عراق( تعصب خشک و بیگذشته از آن 

 بوده است. ـ زندیقانـ مخصوصًا محل نشاط و خود نمایی مانویان 

از این روی اگر ما در مقام شناسایی انگیزۀ اصلی سیف در امر 

خصوص را هر یک ه ناگزیریم تا این دو مورد بافسانه سراییش باشیم, 

 به طور جداگانه مورد بحث و بررسی خود قرار دهیم.

پردازیم ما نخست در این قسمت از مباحث خود به زندیق و زندقه می

زیرا گذشته از این که اعتقاد به این مذهب در زادگاه سیف شیوعی تمام 

بینیم خود سیف نیز از آن بر کنار نبوده است, ویژه آن که میداشت, 

اند, و های خود سیف را زندیق معرفی کردهو دانشمندان در نوشتهعلماء 

افسانه و اصحاب و این امر خود برای توجیه انگیزه او در خلق آن همه 

تواند ای میقهرمانان و تحریف حقایق تاریخی اسالم تا حد قابل مالحظه

 باشد.کافی 
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 زندیق و زندیقان
  المقصاد من الزنادقة هم اتباع مانی:

  «باشداز زندیقان پیروان مانی میمقصود »
 متن کتاب

 کُّمه زندیق ۀریش

گوید: زردشت کتابش را کلمۀ زندیق ریشۀ فارسی دارد, مسعود می

تفسیری بر آن نگاشت که به زندیق معروف است. از این اوستا نامید و 

شان چیزی مخالف اصول آن روی پارسیان هر کس را که در مذهب

نامند. یعنی هر که از اصل به تفسیر آن بپردازد )زندی( میبیاورد یا از 

به تفسیر آن که مخالف تنزیل است بسنده کرده است. به همین ظاهر کتاب 

م( ظهور کرد و  155_ 141علت مانی که در زمان پادشاهی بهرام )

اند به زندیق یا منحرف معروف شدهاند جماعتی که از او پیروی کرده

(2.) 

خواند « زندیق»ندی را به لفظ خود برگردانید و آن را عرب کلمۀ ز

برای هر یک از پیروان مانی که آنان را ندیق علم شد. زو این کلمه 

 زنادقه گویند.

گوید: کلمۀ زندیق در اصل )صدیقستشرقین میمیمی از 
1

بوده ( 

باشد. کلمۀ صدیق در ای از مانویان میاست, مفرد صدیقین که فرقه

یک(, و بار دیگر در عربی به زندیق مبدل شده است فارسی به )زند

مورد اصل کلمه فارسی (. ما به همین مقدار از نظرات محققین در 1)

 زندیق بسنده کردیم.

                                                 
1

 آید.. تعریف صدیق در فصل آینده می 
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 زندیق در زبان عرب

شد که نام زندیق نخست در زبان عرب به پیـروان مانـی اطالق می

ـب ن سبـه همید و بـپنداشتنل ازلی نـور و ظلمت میـجهان را از دو اص

 شناختند. گانه پرست میآنها را دو

سپس این نام اطالق شد به مادیون, آنان که منکر خدا و پیروان و 

های آسمانی هستند, و معتقد به ابدیت جهان, و منکر دنیای دیگر و کتاب

 باشند.عوالم ما بعد الطبیعه می

اسالم بعد این نام بر کسی گذاشته شد که منکر یکی از اصول دین 

باشد و یا رأیی ارائه دهد که آن رأی در نتیجه منکر یکی از اصول عقاید 

 (.6باشد )

این نام تغییر جهت داد, و به هر کس که مخالف مذهب اهل پس از آن 

سنت بود اطالق گردید و در آخر به هر شاعر یاوه گو و بی شرم و 

ای از این زند و یا هر نویسندهحیایی که بی مالحظه دم از معشوق می

شد.داران آنها گفته میقبیل و طرف
1
 

 تعریف زندقه در دستگاه خالفت

ترین تعریفی که به صورت رسمی و دولتی از زندیقان شاید قدیمی

شده است در متن وصیت زیر باشد که مهدی خلیفۀ عباسی به ولی عهد و 

 فرزندش موسی نموده است.

ه او پیشنهاد ـ, و خلیفه بآوردندفه میـزندیقی را به خدمت مهدی خلی

دهد تا , خلیفه دستور میرودکند و چون آن زندیق زیر بار نمیتوبه می

اش را بر دار بیاویزند. پس از این پیش آمد گردنش را بزنند و جنازه

 گوید:مهدی خلیفه روی به فرزندش کرده و می

                                                 
1

ا . همچنین در دایرة المعارف اسالمی نظرات دیگری دربارۀ وجه تسمیۀ )زندیقان( وجود دارد که م 

آن را چندان درست ندانستیم از جمله این که: )زندقه( معرب )زندگر( یا )زنده گر( که به معنای مجدد 

باشد، و یا از گر دین زنان میدین( است که نمایاندین و زنده کنندۀ آن، و یا آن که معرب )زن

 .باشد که از دین مانی مشتق شده استگر پیروان کتاب زند مزدک می)زندیک( نشان
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پس از من خالفت به تو برسد, تنها به زندیقان ای فرزند! اگر 

زیرا این جماعت مردم را به اموری فریبنده با ظاهری بس  ،ردازبپ

کنند از قبیل دوری از دنیا و روی آوردن به آراسته و نیکو دعوت می

سازند که گوشت را حرام بدانند و جا که مردم را معتقد می آخرت؛ تا آن

شمارند, و باالخره آنان را به آب پاک دست نزنند, کشتن حشرات را گناه ب

دارند. به این معنی که نور و ظلمت را پرستش گانه پرستی وا میدو به

ران ـکنند. در چنان وضعی زناشویی با محارم را چون خواهران و دخت

-ها میگاهشویند, و کودکان را از گذرار میخود را با ادردارند, روا می

ر دزدند, به این عنوان که آنها را از اهریمن ظلمت رهایی بخشند و به نو

 و روشنایی هدایت کنند.

بی هیچ رحم و شفقتی اینان را چون پس از من به خالفت رسیدی, 

ب کن. بدار آویز و شمشیر بر آنان بکش, و با کشته آنها به خدای یکتا تقّر

حمایل کرد, زرگت عباس را به خواب دیدم که دو شمشیر بر من چه پدر ب

 (.4) گانه پرستان فرمان دادو مرا به کشتن این دو

وقتی که موسی پس از پدر به خالفت نشست, به انجام وصیت و 

سفارش پدر کمر بست و در انجام همین مهم بود که در دهمین ماه از 

دم تیغ خالفت خود گفت: قسم به خدا, اگر زنده بمانم همه زندیقان را از 

 گذرانم, و یک تن از آنان را زنده نخواهم گذاشت.می

 اده بود تا در اجرای چنین تهدیدی یکگویند موسی دستور دمی

دار بر پا کنند تا در موقعی که خود از پیش تعیین کرده بود, هزار  ،هزار

اما پیش از آن که بتواند چنین تهدیدی را تن زندیق را با هم بر دار بکشد, 

عملی کند از دنیا رفت.
1
 

خلیفه عباسی را چنین آورده طبری یک مورد دیگر از وصیت مهدی 

 :است

وقتی که داوود فرزند علی عباسی, و یعقوب فرزند فضل حارثی از 

خاندان حارث ابن عبد المطلب را
2

نزدش آوردند, و آن دو اقرار کردند  

 که جزء زندیقانند, یعقوب

                                                 
1

 اند؟. آیا زنادقه در کشتن خلیفه دست در کار بوده 
2

 . داوود و یعقوب هر دو از خاندان بنی هاشم و عمو زاده پیامبر خدا بودند. 
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ا در حضور کنم, اّمگفت: من به تنهایی و پیش زندقۀ خود اعتراف می

اگر چه مرا با , مردم هرگز به مانوی بودن خویش اقرار نخواهم کرد

مقراض قطعه قطعه کنی. مهدی در پاسخ به یعقوب گفت: وای بر تو اگر 

دیدی که دین مانی بر , و به چشم سر میشدها برداشته میپرده از آسمان

ماند, باز هم حق است, و جای هیچ گونه تردیدی هم برایت باقی نمی

نگذاری. آخر , و جانب او را فرو ورزیسزاوار بود تا به محمد تعصب

ن که خود یکی از ـا نه ایـروز چه کسی بودی؟ آیـود, تو امـاگر محمد نب

به خدا سوگند, اگر نه این که با  آمدی؟افراد ساده مردم به حساب می

ام که چون مرا به خالفت برساند دستم به خون هیچ خدای خود عهد بسته

دادم و حتی یک نمیافراد قبیله بنی هاشم آلوده نشود, تو را مهلت یک از 

و گذاشتم. آن گاه به موسی ولی عهد خود روی کرد ات نمیلحظه هم زنده

دهم که اگر گفت: ای فرزند! تو را بر حقی که بر گردنت دارم سوگند می

 پس از من به خالفت رسیدی یک ساعت هم این دو تن را زنده نگذاری.

ه خالفت و چون موسی پس از پدر بداوود در زندان مهدی مرد, 

در انجام سفارش پدر دستور داد تا فرشی را بر روی یعقوب نشست 

 حارثی انداختند و جمعی بر آن نشستند تا جان داد. 

له بود و مدعی زن و دختر یعقوب به زندقه اعتراف کردند, دختر حام

دار است! به فرمان موسی خلیفۀ عباسی بر سرشان شد که از پدرش بار

 (.7و بر اثر ترس و هراس جان دادند )بیدند که هر دچیزی کو

هنگامی مهدی خلیفۀ عباسی برای جنگ هجری  236در سال 

تابستانی با رومیان به رابق از نواحی موصل رسید, عبد الجبار محتسب 

را برای دست گیری مانویان آن ناحیه مأموریت داد. عبد الجبار در انجام 

-ا به دار آویخت و کتابای رجمعی از آنان را کشت و عدهاین دستور, 

 (.3های آنها را با چاقو تکه تکه ساخت )

-هجری می 239طبری پس از ذکر این مطلب, ضمن حوادث سال 

جویی و ویژه خلیفه برای پینویسد: در این سال عمر کلواذی که مأمور 

 گیری زندیقان بود وفات یافت, و حمدویه, یعنی محمد بن عیسی ازدست

 او شد. و هم در اهالی میسان جانشین
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این سال بود که مهدی خلیفۀ عباسی زندیقان را در بغداد قتل عام کرده 

 (.5است )

 اند؟زندیقان چه کسانی باده

 نویسد:مسعودی در مروج الذهب در تاریخ مأمون خلیفۀ عباسی می

خبر برخی از زندیقان بصره به مأمون رسید, دستور داد تا همۀ آنها 

به خدمت او گسیل دارند. ای محاکمه و مجازات گیر کرده بررا دست

گیری مانویان به شدت در بصره آغاز شد, دسته دسته آنها را گرفته دست

 داشتند.و به بغداد اعزام می

روزی که آنها را دستگیر و برای اعزام به پایتخت در یک جا کم 

 سور چرانی آنها را دید و به این خیال که این جماعت بهکرده بودند, 

مهمانی دعوت دارند بی خبر از همه جا خود را در میان آنها انداخت. 

وقتی که مأمورین آنها را به کنار رودخانه و به جانب قایقی راندند, سور 

بی شک این مهمانی گردش و تفریحی نیز به چران باز با خود گفت 

 همراه دارد پس با آنان به قایق نشست.

ری به میان آمد, و زندیقان را چیزی نگذشت که موضوع بند و زنجی

یکایک در بند کشیدند و طفیلی را نیز. در آن وقت بود که با خود گفت 

سور, بند و زنجیر نصیبم شد! پس چه طور شده است که به جای 

مضطرب و نگران روی به همراهان خود کرد و گفت آخر با من بگویید 

از برادران ما جوابش دادند: تو کیستی؟ مگر شما چه کسانی هستید؟! 

دانم جز این که مردی طفیلی و سور ؟! به خدا قسم من چیزی نمینیستی

چرانم امروز از خانه بیرون آمدم شما را دیدم با خود گفتم البد اینان را 

چون به قایق اند, خود را به میان شما انداختم و ای جمع کردهبرای ولیمه

رویم امروز روز باغی مینشستیم گفتم البد به گردش و تفریح و یا به 

ها آمدند و مرا با بانمبارکی است و خوش حال شدم تا این که این پاس

 شما به بند کشیدند. آخر به من بگویید موضوع چیست؟

ای و با زندیقان به او خندیدند و گفتند تو که اکنون در شمار ما آمده

هستیم,  ای باید بدانی که ما مانویزنجیر آهنینی به ما زنجیر شده

اند, و اکنون ما را خلیفه گزارش دادهگران حال ما را به مأموران گزارش

 برند. وقتی بر او وارد شویم خلیفهنزد او می
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کند. آن وقت ما را به پرسد و از مذهب ما پرس و جو میاز حال ما می

تصویر کند به این ترتیب که خواند وسپس امتحان میتوبه و بازگشت می

دهد تا بر آن آب دهان بیاندازیم, و از او اظهار به ما نشان میمانی را 

دهد تا پرنده مخصوصیتنفر و بیزاری نماییم, بعد دستور می
1

را سر  

یابد ببریم. هر کس که اطاعت کرد و دستورهای او را انجام داد نجات می

و خلیفه کاری به او نخواهد داشت. اما آن کس که از دستورهایش 

بخواهد بر دینش باقی بماند, سر و کارش با تیغ تیز جالد و  سرپیچی کند

 است.

پس از ما بشنو و وقتی که نوبت به تو برسد و بخواهند تو را امتحان 

اول از عقیده و دین خود بر ایشان باز گو که حتمًا نجات خواهی کنند, 

 یافت.

با ما همراهی, و نیز گفتی  ا چون در این سفر به حکم سر نوشتاّم

های شیرینی است, و سوریان را داستانه تو سورچران و طفیلی هستی, ک

 هایی بر ما هموار گردان.این سفر را با گفتن داستان

در بند کشیدگان را به بغداد آوردند, و در دربار خلیفه بر مأمون 

به نام خواند, و از مذهبش جویا  عرضه داشتند, مأمون آنها را نفر به نفر

گفتند: مسلمانیم . آنها را به اظهار تنفر و بیزاری از شد. در جواب می

آزمود, و چون از انجام دادن مانی با انداختن آب دهان به تصویر او می

سپرد, تا نوبت به ان میـست جالدشد, به دـکردنخود داری میاین کار 

متهمین به زندقه دیگر کسی از آن طفیلی رسید در حالی که بر حسب نام 

نمانده بود. مأمون از نگهبانان از حال او جویا شد, گفتند  جماعت باقی

جز این که او را با آن جماعت همراه دیدیم و با خود به خدمت دانیم نمی

آوردیم.خلیفه روی به طفیلی کرد و پرسید موضوع چیست؟ گفت ای امیر 

ر من حرام شودالمؤمنین همسرم ب
2

های آنها بدانم. من اگر چیزی از گفته 

طفیلی و سور چرانم, سپس داستان خود را برای مأمون باز گفت.  مردی

 مأمون سخت به خنده افتاد و آن وقت دستور

                                                 
1

 تواند باشد.ای می. در اصل عربی طائر ماء الدرج آمده است که معلوم نگردید چه نوع پرنده 
2

طالق همسر است که اگر دروغ سوگند خورده  . در مذهب اهل تسنن یکی از سوگندها، سوگند به 

 شود. طفیلی به طالق همسرش در محضر خلیفه سوگند خورده بود.باشد همسرش مطلقه می
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سور چران مانی را لعنت فرستاد و از داد مانی را پیش رویش بداشتند, 

او بیزاری جست و اضافه کرد که آن را به من بدهید تا بر آن کثافت کنم. 

 (.9ست یهودی است یا مسلمان)دانم مانی کیبه خدا قسم نمی

شود  که مقصود از زندیقان گذشت این مطلب آشکار می آن چهاز 

 باشند, اگر چه گاهی هم به ندرت اتفاق افتاده استهمان پیروان مانی می

که به غیر از آنها نیز اطالق شود. اکنون که در یافتیم زندیقان همان 

موقع آن رسیده است که ببینیم اند پیروان مانی بوده و از وی ریشه گرفته

 مانی خود چه کسی, و دین او چگونه آیینی است.
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 مانی و دین او
 

 مانی کیست؟

 استخرج مانی من ادیان و آراِء فُّسفة مختُّفة دینًا 

واحدًا عجیبًا:                           

های گوناگون مانی از ادیان و فلسفه»       

 «دین تازه و عجیبی ساخت

 فمؤّل          

میالدی در شهر رها یکی از  123در سال « بتک»فرزند « مانی»

 شهرهای بابل دیده به جهان گشود.

سخت ماهر و خطاطی قابل بود  ،قاشینمانی که پاهایش کج بود در 

مخصوص ساخت و و خود خطی اختراع کرد و لغات و اصطالحاتی 

( که به زبان فارسی نوشته های خود را به جز )سابرقانبعدها تمام نوشته

شده است, بقیه را با آن خط و به زبان سریانی نگاشته است.
1
 

( 8پدر مانی بتک, در ابتدا بت پرست بود و بعدها به دین دیصان )

در آمد و مانی بر آن دین نشو و نما یافت و آیین دیصان بر افکارش 

 تأثیری عمیق بخشید.

                                                 
1

 67_64. مانی و دین او  
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( کرد و از 21ای پیامبری )مانی چون بیست و چهار ساله شد, ادع

هر یک از ادیان مختلف چون زردتشتی, ماندایید صابئه میسان, و 

بعد از اسکندر است, و بودایی, وگنوسیزم هلینیسم که فلسفۀ اشراق یونان 

و معجونی عجیب ساخت  چیزی گرفت, و همه را در قالبی واحد ریخت

ست بیابد. توانخواست در آن میطوری که هر کس هر چه را که می

, و عبادات از قبیل نماز, و چون زهد دوری از دنیا, اعتراف به گناهان

 و اوراد و اذکار و... . روزه

 و نیز پاسخ برای هر سؤال مشکلی وجود داشت مانند هیئت, جغرافیا,

, پیدایش علوم طبیعی, فیزیک, شیمی, شناخت حیوانات و نباتات و انسان

ا و همۀ موجودات, و مدت عمر جهان و فرشتگان و دیوان و آفرینش آنه

ها با روش خرافی و دور از عقل و زمان پایان آن و غیره که همه این

منطق, و بر خالف اصول و موازین علمی توصیف و پاسخ داده شده 

 بود.

داده است, گنوسیزم که یکی از اجرای اصلی دین مانی را تشکیل می

و معتقدات دینی ساکنان  خود آیینی خاص بوده که از امتزاج هینیسم

مناطق بین ایران و یونان قدیم به وجود آمده است که به طور خالصه 

 عبارت است از:

ایمان به وجود دو اصل حاکم بر جهان به نام خیر و شر. و ایمان به 

و این که  نیروی الهۀ سیارات هفت گانه که امور جهان را به دست دارند,

ک دنیا, و خودداری از اشیاء و تر یابی به حقایقروح آدمی با دست

تواند از جهان شر و پلیدی نجات یافته انجام میآمیزش و همسر گیری سر

 به جهان خیر و برتری و باال راه یابد.

شده است. مانند گنوس یهودیت, و به فرقی چند تقسیم میگنوس خود 

که دین اولیه مانی و ثانوی پدرش ـ گنوس مسیحیت. که مذهب دیصانیه 

پیروان فرزند دیصان, و مرقیونیه فرزند مرقیون, خود  ـ بتک بوده است

باشند و هر کـدام از این فرق گنوس ای از گنوس مسیحیت میهـفرق

را قبول  هامسیحیت انجیلی مخصوص به خود دارند, و سایر انجیل

کنند.نداشته رد می
1
   

                                                 
1

 36_34. مانی و دین او  
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خستین بار تولد شرق شناس روسی را عقیده بر این است بردسان ن

کرده است در مقام م که در او سازندگی می111_277سریانی  نویسندۀ

به نام گنستیزم و نصرانیت یک نوع پرستی آن بوده تا بین فلسفۀ بت

رابطه و هماهنگی ایجاد کند, و در این زمینه آراء و عقایدی که بردسان 

 ارائه داده خود بر مانویت مانی اثر گذاشته است. 

بر آن کتاب ای یلی نویسندۀ ترک نیز در حاشیهمحمد فؤاد کوبر

گوید: گنوس باالترین حد معرفت به اسرار است!ت میـاس هـنوشت
1
 

 دین مانی

مکتب مانی اساس جهان را بر دو اصل نور و ظلمت, و سه دورۀ 

 داند.گذشته و حال و آینده می

گذشته, نور و ظلمت هر یک جدا از یک دیگر, و در کنار  در دورۀ

امنه آن به سه جهت دقرار داشتند. نور در باال, و ظلمت در پایین, و  هم

 کشیده شده بود.

ها از نظم و ترتیب, خوشبختی و آرامش؛ میهن همه نیکی, جهان نار

ها ها, تشویش و نگرانی, جنگها, از پلیدیو جهان ظلمت کانون همه بدی

 ها بود. و بالها و نگرانی

)اهورا مزدا(. و بر جهان ظلمت و تاریکی  روایی جهان نور بافرمان

 کردند.حکومت می فرشته یا خدای تاریکی به نام شیطان )یا اهریمن(

های خشمگین آتش, از پنج طبقه, ابرهای تیره و تار, شعلهجهان ظُّمت 

لجن و تاریکی مطلق تشکیل شده, ریاست طوفان و گرد بادهای کوبنده, 

هر طبقه با شیطانکی
2
 دیو, شیر, عقاب, و ... بود. هایبه صورت 

ر طال, ـج عنصـگانۀ جهان ظلمت را پنعناصر سازنده طبقات پنج

دادند. و هر گانۀ شوری و تلخی, و ... تشکیل میهای پنجمزهمس و ... و 

ها, و دیوان و ددان دو پا و حیوانات چهار پا ها, و شرارتطبقه از پلیدی

 ماالمال بوده است.

                                                 
1

 42_44م ص 4742. تاریخ الحضارة االسالمیه نوشتۀ ف بار تولد چاپ مصر سال  
2

 ه( آمده است.. در اصل عربی )اراکن 
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شد که در هر یک عضوی ز از پنج طبقه تشکیل مینیجهان روشنایی 

مظاهر خدا هستند قرار از اعضاء خداوند چون هوش, تفکر, ... که 

 داشت.

خداوند جهان نور, چون پادشاهی در کاخ سلطنتی جای گرفته, و 

ها ها و کثافتخداوند تاریکی هم چون خوکی به خورده و بلعیدن پلیدی

 مشغول است.

های پیاپی دیوان حملهوا, دشمنی, جنگ دایمی و در جهان تاریکی دع

به یک دیگر, خوردن و پاره پاره کردن, دریدن و بلعیدن, شهوت مدام 

 خورد.ها به چشم میحیوانی و کثیف و امثال این پلیدی

کی ـود را همیشه از درخت تاریـخـ جهان روشنایی درخت روشنایی: 

-او تجاوز کند. منتهی تیره داشت تا مبادا وی تهییج شده برار میـبرکن

شان آن قدر باال دادند, جنگ و نزاعهایی که جهان تاریکی را تشکیل می

-تا سر انجام در این پی دیگر تاخت و تاز آوردند, و در پی یکگرفت 

گیری و تعقیب از یک دیگر به عالم باال و جهان روشنایی کشیده شدند. 

را سخت به خود مشغول داشت  نور و صفایی که در جهان باال دیدند آنان

در مقام آن بر آمدند تا با سپاهی از دیوان به جهان ای که به اندازه

روشنایی بتازند و آن را تسخیر و در خود فرو برده ضمیمۀ جهان 

 تاریکی نماید.

تا با دیوان به فرمان روای جهان روشنایی هیچ جنگ افزاری نداشت 

واست تا هیچ یک از هوا دارانش خستیز و نبرد برخیزد, از طرفی نمی

خدایان را به جنگ دیوان بفرستند. ناگزیر خود آماده نبرد با جهان 

تاریکی و پلیدی شد, و در نتیجه این تصمیم نخستین بار در جهان آفرینش 

نه( یا مادر حیات و زندگی مطلق بیافرید, اولین آفریده خود را به نام )نه

جزء جهان باال, انسان ازلی را به وجود ترین و او نیز به سهم خود پاک

 آورد.

با فرزندانش عناصر پنج گانۀ هوا, آب, روشنایی و ... که انسان ازلی 

ها با در پیشاپیش آنها پادشاه نخشب بود فرود آمدند و در جهان پلیدی

تاریکی و وحشت به نبرد پرداختند. اما سر انجام انسان ازلی شکست 

دیوان تکه تکه شدند. و دیوان آنها را خوردند و فرزندانش به دست  خورد

 های نور وسیلۀ دیوان, و قراربلع پاره و بلعیدند,
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آمیختگی روشنایی با تاریکی را به  گرفتن آنها در شکم تاریکی و ظلمت,

که خود این دوره سر باشد. وجود آورده است که زمان و دورۀ حال می

نور از ظلمت و تاریکی.  شود, رهاییده میـآغاز دورۀ رهایی نامی

روای جهان روشنایی با این عمل خود نخستین فداکاری را در جهان فرمان

هستی انجام داده است, فداکاری او و فرزندانش در راه رهایی روشنایی 

 ها.از زندان تاریکی

نبرد بین جهان روشنایی و تاریکی آغاز شده, نور بر سر آن است که 

اریکی برهاند, و جهان تاریکی خواهان آن های خود را از شکم تپاره

های او باشند. از این های نور همچنان گرفتار زندان پلیدیاست که پاره

دیگری را بیافرید و طرف, خداوند جهان نور فرشتگان و خدایان کوچک 

به یاری انسان ازلی فرستاد. انسان ازلی خودش به یاری این فرشتگان و 

ت و تاریکی رهایی یافت, ولی همچنان خدایان کوچک از چنگال ظلم

 فرزندانش گرفتار و در بند شکم دیوان ظلمت و تاریکی باقی ماندند.

های خود, این جهان آفرید, و جهان , برای رهایی پارهجهان روشنایی

تاریکی نیز برای نگه داشتن نور به نام زندانی خود, به کارهای پلید و 

ین بار دو تن از ریاست دیوان را که ناپاکی دست زدکه از آن میان, نخست

بودند با یک دیگر در آمیخت و در نتیجه فرزندان انسان ازلی را خورده 

ها( متولد شد که جزء بزرگی آمیزش این دو آدم ابو البشر )پدر همۀ انسان

از نور درونش زندانی بود. آن دو دیو بار دیگر با یک دیگر در آمیختند, 

که اندکی نور در خود داشت به  ها(همه انسان و در این بار حواء )مام

 دنیا آمد.

در این موقع خداوند جهان نور, عیسی را به همراهی یکی از خدایان 

کوچک به کمک آدم فرستاد و او را رهبانیت بیاموخت تا از مادینۀ هم 

بپرهیزد. دیو نر چون چنین دید با دختر خود حوا در جنس خود یعنی حوا 

ا هم بستر شد و هابیل به به وجود آمد, قابیل با مادرش حّوآمیخت و قابیل 

دنیا آمد, و بار دیگر با وی آمیزش کرد و دو دختر بزاد, و در هر زاد و 

گرفت, و های خدایی نور قرار میپارهبر ولد زندانی درون زندان دیگر 

 به این ترتیب و تا به امروز و نیز تا آن هنگام که زاد و ولدی در کار
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های تو در توی تاریکی بیش از پیش گرفتار شد, بخش نور درون زندانبا

 خواهد گردید.

به این ترتیب طی یک سلسلۀ طوالنی از تصورات و خرافات, مانی 

 کیفیت خلق انسان, نبات, حیوان, جماد را تصویر کرده است. توجه کنید.

کرجی نقل ارواح مؤمنین به سوی آفتاب و روشنایی خداوند ماه را 

شان حمل کند, ظرف آفریده است, تا آنها را به باال و به جایگاه اصلی

مدت پانزده روز اول ماه, این کرجی که ابتدا به صورت هاللی ظاهر 

و با انبار کردن ارواح گردد, تر میشود رفته رفته بزرگ و بزرگمی

رسد, زیرا این کرجی در مسیر مؤمنین به حد کمال و بزرگی خود می

شوند. از نیمه سوی خورشید مرتبًا ارواح مؤمنین برآن سوار میخود به 

به بعد که نیمه بدر کامل است, این کرجی که حامل ارواح مقدس است 

و دلیل آن این است که بارهای  شودتر میآرام آرام کوچک و کوچک

شوند و به جهان روشنایی قدم نورانی مرتب در ساحل خورشید پیاده می

شود تا بار دیگر به تر میجی آهسته آهسته خالی و خالیگذارند و کرمی

ِسّر بدر و هالل همین مطلب صورت هاللی در ساحل دنیا باز گردد. 

است!!
1
  

باشد برای نجات فرزندان انسان, میکه خود )فارقلیط( مأماریت مانی 

برای خالصی و رهایی اجزاء نور از شکم ظلمت که از طریقی تناسل 

و سایر اجزاء عالم به وجود آمده است, همانند مأموریتی در وجود انسان 

است که عیسی در جهان ازلی برای نجات آدم داشته است تا او را از 

تولید مثل و آمیزش با حواء باز دارد. مانی مأمور است تا آمیختگی بین 

که خود این دورۀ آمیختگی دوازده هزار سال نور و ظلمت را پایان دهد, 

هجری, یازده هزار و هفتصد سال از آن گذشته,  152ل است که تا سا

با به هجری  762( و تنها سیصد سال دیگر باقی است, که در سال 22)

کار بستن تعلیمات مانی, جهان هستی و در آمیختگی نور و ظلمت پایان 

ای خواهد یافت. از آن تاریخ به بعد دورۀ انحالل و زمان آینده است. دوره

 ل خود باز خواهد گشت.که هر چیز به اص

                                                 
1

 مترجمن حال یک فانتزی جالب نیست؟!   . آیا به نظر شما این مطالب زیبا و جذاب، و در عی 
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های نورانی که پر از خیر و بهشتدر جهان باال, یعنی جهان نور, 

خوبی است, و اروح مؤمنین و فرشتگان, خدایان کوچک, همه و همه از 

ها برخوردارند. و در جهان زیر, یعنی دنیای ظلمت و تاریکی, خوبی

افراد شریر و بد  اهریمنان و ارواحها, ها, دیوها و بیماریشرور و پلیدی

 (21کار برای همیشه به بال و عذابی دردناک گرفتار خواهند بود. )

توان در دین مانی از اسرار تکوین می آن چهای بود از این خالصه

 یافت. اکنون ببینیم مانی در بارۀ انبیاء چه نظری داشته است.

 نظر مانی در بارۀ انبیاء

بودا و زردشت  :گفت, میمانی به موسی و تورات او عقیده نداشت

در شرق, و عیسی که از مادر زاییده نشده بود در غرب به پیامبری بر 

که عیسی به ظهورش اند. و مانی خود همان فارقلیطی است انگیخته شده

جامعۀ بشریت را مژده داده است. خود در بابل که مرکز جهان هستی 

یامبران را با هم است ظهور کرده و مأموریت دارد تا هدف و آیین آن پ

 (26های دنیا بگرداند. )جمع و آن را تکمیل کرده, به تمام زبان

از این روی چون او خود را برای راهنمایی جامعۀ بشر برانگیخته 

دانست, خود و جانشینانش دید و دینش را جایگزین همه ادیان میشده می

کنند تا همه ها ترجمه هایش را به همه زبانکوشیدند تا افکار و اندیشه

 و به دینش بگروند. افراد بشر سخنانش را در یابند

جا بود که اصطالحات هر ملت و دینی را که در مقام تبلیغ  از این

-گرفت و با آن زبان و اصطالحات با ایشان سخن میپیروانش بودند می

د, ـدعوت کننخواستند یک فرد یهودی را به زندقه گفتند, مثاًل اگر می

شان برای بستند تا فهم مطالبین یهود را بر مطالب خود میاصطالحات د

ها و نام شان برای او قابل قبول باشد. چون نام ماهآن یهودی آسان و زندقه

 فرشتگان و از این قبیل.

اند, هایی که برای ایرانیان ترجمه کردهاز این رو در کتاب

 اصطالحات دین زردشت
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های پارسی آمده است. و برای افسانه وها, و نام قهرمانان, و نام ماه

مسیحیان پر از اصطالحات مسیحیت, و برای یونانیان سرشار از نام 

خدایان آنها, و اصطالحات ایشان و برای چینیان ماالمال از سخنان ویژه 

 آنها و معالم دین بودا.

شد, ملتزمین ای از دینی گرفته میفرشتهاز طرفی وقتی آلهه و 

گردید و به این ترتیب تا این اواخر, و وارد در این دین میرکابش نیز با ا

عده خدایان کوچک و بزرگ اوراد و اذکار, طلسمات و عزایمی که برای 

 رفت از شماره بیرون شده بود.ب مانی به کار میـان در مذهـع اهریمنـدف

ت آدمی در مورد همین امر, با ضافه مخالفت صریح این دین با فطر

داری از تولید مثل, و کشیدن جهان به سوی زوال و خود دعوت مردم به

نیستی, عواملی بودند که آن را پس از گذشت هزار سال از ظهور و خود 

 (24اند. )نماییش به سوی مرگ و نیستی کشیده

 شریعت مانی

وجود دارد. و سالی  ـ تراتیلـ در شریعت مانی نماز, و روزه, و آواز 

 یک بار عید دارند.

شود, و کیفیت ورود به این ه ایشان از پنج قسمت تشکیل میگاعبادت

رانی, و دین چنین است که آدمی قباًل خود را به ترک ازدواج و شهوت

آزماید, اگر از عهده روبات میداری از خورده گوشت و مشخود

ذیرد. و در صورتی که به راستی دین آمد,آماده است تا این دین را بپبر

باشد, اما نتواند از عهدۀ مبارزۀ با هواهای دل بر مانی را دوست داشته 

داری , و حفظ دین, و نگاهداردیاضت وا میرتن را به عبادت و آید, 

ارد. چنین اشخاصی همان افراد شمگروه صدیقین را بر خود واجب می

دهند که بر ایشان باشند که بیشتر پیروان مانی را تشکیل میین میسماع

 را واجب کرده است.نماز و روزۀ مخصوصی 

ای برایشان تر از سماعین را صدیقان دارند که عبادت ویژهمرتبۀ باال

 تعیین



 

 

 

 

 

 
 عالمه سید مرتضی عسکری 54

کرده, و قوت بیش از یک روز را بر آنها حرام ساخته, آن هم از نباتات, 

و پوشاک فقط برای یک سال, و برایشان واجب گردانیده است که دائمًا 

 زند.در سیر و گردش و به ارشاد و تبلیغ بپردا

رسد, نفر می 631ند که تعدادشان به ابرتر از صدیقین گروه قسیسان

رسد, و باالتر از تن می 51شان به ها دارندکه عدهو مقام برتر را اسقف

شخص مانی آنها مقام معلم, و برتر از او خلیفۀ مانی, و بر رأس همه 

 (27قرار دارد. )

 پایان کار مانی

مانی چهل سال
1

جهان, چون هندوستان و چین و  در نقاط مختلف 

مذهب خود را تبلیغ نمود, و در هر جا یکی از خراسان گردش کرد و 

 گزید.به نیابت و جانشینی خویش بر مییاران خود را 

بانی و تأیید امپراطوران و مانی مدت سی و یک سال از پشتی

روایان ایران برخوردار بود, و همین امر باعث شد تا دینش در فرمان

آن روز منتشر گردد. در آخر کار, بهرام فرزند هرمز سر جهان سرا

پادشاه ایران به مخالفت با مانی و دین او برخاست, و او را که مدت سه 

سال در زمان سلطنت او متواری و پنهان بود دستگیر و به محاکمه 

 کشانید.

کنی, و نه به شکار بهرام در این محاکمه به او گفت: تو نه جنگ می

آیی؟. مانی بگو به چه کار میدهی, ی, و نه بیماری را شفا میرومی

 پاسخ داد:

من عدۀ بسیاری از خدمت گزارانت را از شر اهریمنان, و سحر و 

ۀ بسیاری ام, و عّدام, و خیلی از بیماران را شفا بخشیدهات دادهـجادو نج

 ام!گال مرگ رهانیدهـرا از چن

                                                 
1

مههدت کهار مههانی را چههل سههال گفتهه اسههت، در صهورتی کههه      458. ابهن مهانی در کتههاب الفهرسهت، ص    

ا این حسهاب  م به هالکت رسیده است ب 277میالدی ادعای پیامبری نمود و در سال  241مانی در سال 

 شود.زمان ادعای پیامبری او سی وهشت سال می
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کنی تا جهان مردم را دعوت می و نیز گویند بهرام به او گفت: تو

همان بهتر که دستور دهم پیش از آن که تو به هستی را نابود سازند, 

 آرزوی خود برسی, تو را نابود کنند.

پس بفرمود تا او را در بند کشیدند و قید و بندی گران بر دست و پا و 

گردن او نهادند
1

 و به زندان انداختند. مانی مدت بیست و شش شبانه روز 

سنگینی آن بند گران از چنان وضعی را توانایی آورد, و سپس بر اثر 

اند. و گویند در سال وفاتش م نوشته 155پای در آمد. سال وفات مانی را 

 سال داشت.31

چون مانی بمرد, بهرام دستور داد تا سرش را از بدن جدا کردند, و 

 (23جسدش را ره دروازۀ شهر به دار آویختند. )

 مانی انتشار دین

مذهب مانی از قرن چهاردهم میالدی به بعد در نقاط مختلف مسیحی 

ا, و بلغارستان, و ارمنستان ـنشین, چون اسپانیا و جنوب فرانسه, و ایتالی

ده میالدی نیز پیـروان این مذهب در آن نقاط چهاررن ـانتشار یافت. و تا ق

 (25شدند. )دیده می

و بلخ، انتشار  ند, طخارستانهای شرقی ایران, هاین مذهب در قسمت

قرن هشتم هجری یکی از خلفای مانی در طخارستان به و در  یافت

 حکومت رسید.

جا  در قرن هفتم میالدی مذهب مانی در چین انتشار یافت و در آن

آزادی عمل به دست آورد و امپراطور چین شرقی در اواخر قرن هشتم 

ولی با این وجود خت گرفت به مذهب مانی گروید, اما قرن نهم بر آنها س

 جا دیده شده است. میالدی در آن 24این مذهب تا قرن 

ترین دولت ترین و با ترتیبنویسد: قویمسعودی در مروج الذهب می

م روی کار آمده است دولت کوشان  846هـ _ 661ترکی که در تاریخ 

 بود که مذهب مانی داشت.

                                                 
1

اند که سنگینی قید و بندی که بر دست و پا و گردن مانی نهاده بودند در حدود بیست و پنج . نوشته 

 کیلو گرم به وزن امروز بوده است.
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 دین مانی در کشارهای اسالمی

سالمی از خلفا, نخستین کسی که به مذهب مانی در کشورهای ا

مروان (. 29هـ بود ) 213ـ 217داد ولید دوم کششی از خود نشان می

مانوی مذهب بود. لقب  .هـ 261ای فرزند محمد معروف به جعدی متوّف

جعدی از آن سبب به وی داده شده که وی تربیت شده و به اصطالح 

 وده است.ارشاد شده دست استادش جعد بن درهم ب

وقتی که خلفای عباسی در مقام کشتن زندیقان بر آمدند و آنان را 

پی جویی خود قرار دادند, مانویان از ناحیه عراق و غرب تحت تعقیب و 

ایران به جانب شرق و شمال ایران و قسمت ترکمنستان مهاجرت کردند. 

وله صد تن مانوی را در زمان سلطنت معز الّدنویسد: من سیابن ندیم می

تنها پنج تن از آنها باقی مانده شناختم که موقع تألیف کتاب الفهرست می

بودند. مانویان در این زمان به نواحی سغد و بیجیک و سمرقند مهاجرت 

 (28کردند.)

اکنون که قسمتی از تاریخ زندقه و زندیقان را از نظر بحث و تحقیق 

نیز در دوران سیف ا ای از فعالیت آنها رگذراندیم, به جا است تا شمه

بیاوریم تا مبحث مانی و مانویان را از هر لحاظ مورد بحث و بررسی 

 خود قرار داده باشیم.

 دوران فعالیت مانایان

مسعودی در کتاب مروج الذهب در اخبار القاهر و مهدی عباسی 

های مانی و ابن دیصان و مرقیون هنگامی که کتابچنین آورده است: 

عربی  مقفع و دیگران از پارسی و پهلوی به زبان وسیلۀ عبد اهلل بن

هایی که در همان زمان وسیلۀ ابن ابی العوجاء, چنین کتابترجمه شد, هم

و یحیی بن زیاد, و مطیع بن ایاس در تأیید مذهب مانی و و حماد عجرد, 

ها بود که در زمان دیصانیه, و مرقیونیه تألیف گردید و در اثر این فعالیت

داران مانی فزونی یافتند و آراء و عقاید ایشان آشکار رفحکومت او ط

و کسانی که پشت پا به دین زده بودند جدی گردید و او هم در کشتن آنان 

 (11بلیغ مبذول داشت: )

 پردازیم.اینک در فصل آینده به معرفی چند تن از آنها می
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 هایی از مانایاننمانه

 

 
 اصیب دلیال عُّی هدای َلَعُّّی اصادف فی باقی ایامی زمانا

 «شاید در آینده راه هدایت و حقیقت را در یابیم.» 

 عبداهلل بن المقفع

 عبد اهلل بن ُمَقنوع ـ1

 ـ ابن ابی العاجاء4

 ـ مطیع بن ایاس3

 ـ سیف بن عمر2

اند, ما هم داشتهجا که سیف را دانشمندان علم رجال به زندقه مّت از آن

هم ـه متـدقـزن هسانی را که در اسالم باز کدر این فصل فعالیت چند تن 

 نماییم تا هماهنگی فعالیت و آنان را در یابیم: د بررسی میـاندهوب

 ـ عبد اهلل بن مقفع1

معاصر (. عبد اهلل 12هـ( ) 241- 213اول عبد اهلل بن مقفع )

های ارسطاطالیس و غیر او را که در منطق منصور عباسی بود, کتاب

خستین کسی بود که در نعربی ترجمه کرد. عبد اهلل بود برای منصور به 

 اسالم دست به ترجمه کتب ارسطو زد. از جمله
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های دیگری را از زبان پارسی به این که کتاب کلیله و دمنه و کتاب

عربی ترجمه کرده است. رسائل شیوا و بلیغی را نیز به رشتۀ تحریر در 

 الیتیمه.الکبیر, و های االدب الصغیر و االدب آورده مانند کتاب

گفت: هیچ ندقه متهم ساختند, و مهدی خلیفه عباسی میاهلل را به زعبد 

-کتابی از زندیقان ندیدم مگر اصل و ریشه آن از عبد اهلل مقفع خبر می

اند ولی ما چیزی که داللت بر داد: چنین سخنانی در بارۀ عبد اهلل گفته

زویۀ طبیب رچه را که در باب ب مگر آنزندقۀ عبد اهلل داشته باشد ندیدیم, 

ند که موضوع اآنخورد, و محققین براو به چشم می در کتاب کلیله و دمنۀ

ُزویۀ طبیب نوشته شده. در انشاء آن خود, فرزند مقفع است که از زبان ُبر

 باب ُبرُزویۀ طبیب چنین آمده است:

ن, های ایشان متبای... و دیدم که آراء مردم مختلف است, و خواسته

و کند, دارد, و عیب میتازد, و وی را دشمن میای بر دیگری میطایفه

خیزد و آن دیگری نیز با وی چنین است. میبا سخن او به مخالفت بر

 توانم پی سپر باشم. تا آنچون چنین دیدم در یافتم که در پی ایشان  نمی

واستار گوید: باز گشتم به سوی ادیان, و عدالت را از ایشان خجا که می

دیدم که در جواب سؤالم درمانده است. بودم, از هر کس که سراغ گرفتم, 

و پاسخ آنها را مطابق عقل و خرد خود نیافتم تا مورد تصدیق آن باشد, و 

, دلم مرا به پیروی از آن الزام نماید. گفتم پیرو دین اسالم خود باشم

جویی از ازرفت که نفسم عاشق صرف عمر در بگواهی نداد و زیر بار ن

ادیان است. از طرفی دیدم که مرگ نزدیک است, و در آن سخت به 

اندیشه افتادم, و چون از تردید و دو دلی به هراس آمدم دیدم بهتر آن است 

آنهایی بسنده کنم که دل گواهی دهد که  از مکاره کناره گیرم و برکه 

جا که  آن مطابق همه ادیان است پس دست از کشتن و آزار بر داشتم... تا

گوید: و قبول کردم که بر کسی تجاوز نکنم و بعثت, و قیامت و ثواب و 

گوید: در جا که می تا آندوری جویم... عقاب را انکار کنم, و از بدان 

جا که در قوه داشتم در اصالح حال و  این حال دلم آرام گرفت و تا آن

فرصتی دست  مال خود کوشیدم, به این امید که شاید در بقیت ایام عمر

 دهد و دلیل راهی, و قوت نفسی و ثبات امری آید. به این حالت
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 ترجمه کردم.های بسیار ادامه دادمو کتاب

ای که از او آوردیم بر ما روشن شد. طرز تفکر فرزند مقفع با نمونه

شک در دین, تردید در پذیرش یکی از ادیان با این که به صورت ظاهر 

در همۀ ده بود. آن گاه قبول آن قسمت که گرویاز دین زردشتی به اسالم 

ادیان مورد تصدیق باشد, چون خود داری از آدم کشی, و مضروب 

های بسیار, و این خود گواهی است بر ساختن دیگری و ترجمۀ کتاب

های زندیقان. و شاید نقل کتاباند از داده به او نسبت آن چهدرستی 

شده باشد تا به دین زندیقان در گردانی موجب سرانجام این دو دلی و سر

یابد, هم پرسشی را از فلسفۀ تکوین در می آید, چه پوینده در آن پاسخ هر

چه به صورت خرافه ز دنیا, و دانایی به امور را اگرچنین روی گردانی ا

 باشد.

ها ارتباط و هم بستگی شدیدی با طبیعت و مزاج عبد اهلل همۀ این

د در بقیت ایام عمر فرصتی دست دهد و گوید: و شایداشته است که می

 چنگ آید.بری فراراهمرا 

 ـ ابن ابی العاجاء4

عبد الکریم فرزند ابی العوجاء دایی معن بن زائده شیبانی ـ دوم
1
است  

( و در 11) ندیقان بصره استزدینان و ترین سستکه از معروف

باشد. های حدیث و تاریخ, مناظرات دینی او منعکس میبسیاری از کتاب

د ابز ـ(: فرزن16از جمله در کتاب بحار مجلسی چنین آمده است )

پرستی یـگانهحسن بصری بود که از توحید و  یاـاء از شاگردهـوجـالع

و با  اسالم روی برگردانید, و در حالی که منکر وظایف و اعال حج بود,

 جا که او ه وارد شد. و از آننگریست به مّکدیده نا باوری آن را می

شخصی بد طینت و بد زبان بود هیچ عالمی مجالست و گفت و شنود را 

دوست نداشت, روزی با تنی چند از بدستانش در محضر ابو عبداهلل 

حضور یافت و اجازۀ سخن خواست به این شرط جعفر بن محمد الصادق 

 که گوینده در امان باشد. آن حضرت به وی اجازه داد.

                                                 
1

عامر  آمده است که وی از قبیلۀ بنو عمرو بن ثعلبة بن 346. در کتاب جمهرۀ انساب عرب ص  

 بکری بوده است.
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تا به کی این خرمن را با به مراسم حج گفت: فرزند ابی العوجاء ال اشاره 

برید, و این خانۀ بلند و محکم و به این سنگ پناه میکوبید, ود میـپای خ

دوید؟ این عمل را هیچ پرستید, و به گردش چون شتران رمیده میرا می

گذار چنین یی مقرر نداشته است. تو بگو که پدرت بنیانأدانای صاحب ر

 سرار آن واقف.کاری است و تو بر ا

ا که خداوند در گمراهی بی شک آن کس رابو عبد اهلل در پاسخ گفت: 

-گوار میدش را کور گرداند, حق را بد و ناگذارد و دیدۀ خربه خود وا

و به پرتگاه هالک و نیستین چنان بیند, و اهریمن بر او چیره شود, 

ت که خدای ای اسبکشاند که مفر و بازگشتی برایش باقی نماند. این خانه

آزماید تا با انجام مناسک حج پایۀ فرمانبرداری آنها بندگانش را به آن می

معلوم شود, و به همین سبب آنان را فرمان داده تا به بزرگ داشت آن 

را جایگاه پیامبران و قبلۀ  ایزد آنبرخیزند و به دیدارش بشتابند. 

خدا و راهی  گزاران قرار داده, و این کار بخشی است از خشنودینماز

د. و معلوم است که خداوند گرداست که به بخشایش او منتهی می

 تر است تا به فرمانش گردن نهاده شود.سزاوار

و به غایب حواله فرزند ابی العوجاء گفت: در گفتارت نام خدا آوردی 

 دادی!

حضرت جواب داد: وای بر تو! چگونه غایب است کسی که همیشه 

تر باشد و از رگ گردن به آنها نزدیکاه میهمراه مخلوقش حاضر و گو

یابد, و اسرار شان را در میشنود, و موقعیتاست. سخنانش را می

 داند.شان را میدرون

ابن ابی العوجاء گفت: بنا بر این او در همه جا هست! پس وقتی که 

تواند در زمین باشد, و هنگامی که در زمین در آسمان است چگونه می

 تواند بر زمین باشد؟!میسان است چه

حضرت فرمود: تو با این وصف که گفتی سخن از مخلوقی به میان 

مکان نخستین از وی خالی آوردی که چون از جایی به جای دیگر شود 

داند از ماند و جای دوم وسیلۀ او اشغال شود. در این وقت است که نمی

اما خدای  جا که بیرون آمده چه اتفاقی پس از وی رخ داده است. آن

بزرگ و دادگر پاداش ده, جایی از او خالی و تهی نیست, و فضا, و جایی 

 و نزدیکی و دوری از مکانی در او مصداق ندارد.کند را اشغال نمی
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اند که ابن ابی العوجاء از حضرت صادق پیرامون بیان و نیز آورده

که فرماید: و هر گاه خداوند که در حق گرفتار شدگان آتش جهنم می

ذاب را عشان بسوزد, پوستی دیگر بر آنها بپوشانیم تا همواره پوست

بچشند: پرسید که گناه پوست دیگر چیست؟
1
  

حضرت فرمود: باشد, اگر کسی خشت خامی را بشکند, و خاک آن 

و خشت دیگری بزند, این خشت دوم همان  باره در قالب بریزد را دو

 (14)باشد. خشت اول است, ولی خشت اول هم نمی

اند که سال بعد ابن ابی العوجاء در مسجد الحرام به امام و نیز آورده

جا کشیده  اینصادق برخورد, آن حضرت از او پرسید: چه چیز تو را به 

ها, و این که از دیوانگی است؟ جواب داد: عادت, و پیروی از هم شهری

شان عبرت بگیرم. حضرت مردم و سر تراشیدن آنها, سنگ اندازی

مود: تو هنوز بر گمراهی و سرکشیت پایداری؟! ابن ابی العوجاء رفت فر

حضرت ردای خود را از دست او بیرون کشید و گفت: که سخن بگوید, 

ال جدال فی الحج
2

: در موقع حج جدال و مخاصمه ممنوع است, سپس 

ورتی که ـویی, در صـگن است که تو میـع چنیـاگر وضاضافه کرد: 

ویی, ما هر دو در آخرت پیروزیم. اما اگر وضع ـگین نیست که تو مـچنی

گوییم, و این چنین نیز هست آن وقت ما در سرای چنان باشد که ما می

 (17) مندیم و تو از بین رفته و هالک.وزدیگر پیر

 و در روایت دیگر چنین آمده است:

ابن ابی العوجاء و سه تن از هم کارانش سالی در مکه با هم قرار 

ه به معارضه با قرآن برخیزند, و هر کدام یک قسمت از قرآن گذاشتند ک

 را بر عهده بگیرندکه بیانی چون آن بیاورند.

                                                 
1

 (.56. و کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودًا غیرها لیذوقوا العذاب )سوره نساء آیه  
2

 .477. سوره بقره آبه  
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سال بعد هر چهار تن در مقام ابراهیم جمع شدند. یکی از ایشان گفت: 

}گوید: چون به این بخش از قرآن رسیدم که میمن        

                 }
1

)یعنی ای زمین آب  

فرو رفت و فرمان به خود فرو بر, و ای آسمان باز ایست. آب بر زمین 

اجرا رسید( دیدم این سخنی نیست که بتوان با آن به مقابله برخاست, پس 

دست از معارضه با قرآن برداشتم. دیگری گفت: چون به این آیه رسیدم: 

{         }
2

)چون  از رهاییش امید بریدند( از  

سر و معارضه با قرآن مأیوس گردیدم. این سخنان را آرام و به طور 

گفتند که در این اثنا حضرت صادق بر آنها گذر پنهانی به یکدیگر می

}کرد و از قرآن بر آنها چنین خواند:               

                    }
3

بگو اگر جن و انس دست  

از عهده بر نخواهند به یک دیگر دهند تا همانند این قرآن را بیاورند, 

آمد.
4

یان آنان سر برداشتند و آن حضرت را دیدند, و از این که اسرار م 

دیدند سخت به حیرت افتادند. خود را از زبان قرآن وسیلۀ او برمال می

(13) 

شخصی به گوید: در مسجد رسول خدا شنیدم که مفضل بن عمر می

گوید: خردمندان به محمد تمکین کرده, دعوتش را ابن ابی العوجاء می

جاء اند. و در اذان نامش با نام خدایش همراه است. ابن ابی العوپذیرفته

و گردان است. محمد کوتاه کن که خردم در آن سر پاسخ داد: سخن از

 (15اصلی را عنوان کن که محمد آورده است. )

هایی بودند از گفت و شنودها, و مناظرات ابن ابی اینها نمونه

 العوجاء.

اما در مورد شرح حالش, به طوری که در کتاب لسان المیزان آمده 

نه پرستی کشید. جوانان گا, و کارش به دو, او اهل بصره بود(19است )

                                                 
1

 .44. سورۀ هود آیۀ  
2

 .81. سورۀ یوسف آیۀ  
3

 .88. سوره بنی اسرائیل آیۀ  
4

توانیم بگوییم که حق یست، ما نمی. چون ترجمه قرآن به زبان دیگر در عباراتی کوتاه امکان پذیر ن 

)سردار  رود.ایم, گذشته از این که خود در هر حال زیبایی کالم قرآن از دست میمطلب را ادا کرده

 نیا(
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دید کرد. از این رو مورد تهو گمراه میداد ساالن را فریب میو خرد

 وفهگزیر به کعمرو بن عبید قرار گرفت و نا
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کشت و  دار کوفه بر او دست یافت او راگریخت, محمد بن سلیمان فرمان

 بدنش را به دار کشید. 

هـ  277ی جزء حوادث سال گیری و کشتنش را طبرکیفیت دست

دار کوفه, عبد الکریم بن ابی آورده است: محمد بن سلیمان فرماننین چ

اری از عدۀ بسیگیر و به زندان انداخت, العوجاء را به تهمت زندقه دست

خاستند, و هر کس که در این مورد اقدامی او نزد منصور به شفاعت بر

دار فرمانار منصور به کرد و سخنی گفت خود متهم به زندقه بود, ناچ

تا  کوفه نوشت که دست از ابن ابی العوجاء بر دارد و مزاحم او نشود

دستور قطعی وی صادر شود. پیش از رسیدن این نامه ابن ابی العوجاء 

دار کوفه سه روز ات اطرافیانش خبر داشت, از فرمانکه گویا از اقدام

به  ن این تقاضاصد هزار درهم به او داد چوو وعدۀ یکمهلت خواست, 

دار اعالم شد؛ پیش از آن که دستور خلیفه به وی ابالغ شود دستور فرمان

داد. تا ابن ابی العوجاء را بکشند. ابن ابی العوجاء چون مرگ را 

رویاروی خود دید, و به کشتن یقین حاصل کرد گفت: به خدا قسم مرا 

جعل کرده  چهار هزار حدیث از خودکشید ولی این را بدانید که من می

ام تا آن روز را که باید روزه بدارید افطار کنید, و آن میان شما پراکنده

 (18روز را که باید افطار کنید, روزه بدارید. )

-هایی را که این زیدیق جعل کرده است کدامدانستم حدیثای کاش می

اند. و اگر این هایی ثبت شدهشان چیست و در چه کتابسر گذشتاند, 

کند که ر موقعی که از زندگی خود نا امید شده است اعتراف میزندیق د

چهل هزار حدیث جعل کرده که حالل را حرام, و حرام را حالل نموده 

اند وسیلۀ زندیقانی دیگر که معروفیتی نداشتهاست. پس تعداد احادیثی که 

های مورد اعتماد مکتب خلفاء ثبت گردیده است جعل شده و در کتاب

 چقدر است؟
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 ـ ابن ایاس3

ابو سلمی مطیع بن ایاس
1

از شعرای دورۀ اموی و عباسی است. او  

در کوفه به دنیا آمد و در همان جا نشو و نما یافت. مطیع شاعری بود 

یا. پدرش ـحمالحظه و بیظریف طبع, و نا پاک نهاد, و در اشعارش بی

نفرین و  در نتیجه موردکرد, و میـت و او را هجـگفرا در شعر ناسزا می

 (61عاق او واقع شد. )

مطیع در اوایل شهرتش به خدمت عمر بن زید فرزند عبد الملک 

خلیفه اموی در آمد و او را مدح گفت در نتیجه تقرب یافت و ده هزار 

ولید بن عبد الملک درهم جایزه دریافت کرد. عمر او را به برادر خود 

و ولید را به وجود معرفی کرد, مطیع سه بیت غزل در محضر او خواند 

آورد و پاداشش این شد که مدت یک هفته ندیم مجلس شراب خواری ولید 

پس از آن از بیت المال مستمری برایش ترتیب داد و بدین سان گشت و 

داران و مطیع در دستگاه خالفت اموی راه یافت, و با نزدیکان و دوست

 ساز گردید.گزاران آن دولت دمکار

زیاد حارثی مطیع, و یحیی فرزند
2

, و ابن مقفع, و والبه دوستان 

جایی که هیچ یک از  هم جدایی نداشتند تا آنصمیمی یکدیگر بودند و از 

داشت؛ و نیز آنها مال و خواستۀ خود را از دیگر یاران خویش دریغ نمی

 ( 62)همگی آنها به داشتن مذهب مانوی و زندقه متهم بودند. 

اوایل روی کار آمدن عباسیان به عبد مطیع در پایان کار بنی امیه و 

اهلل بن معاویه
3
 

                                                 
1

. پدرش ابو قراعه، ایاس بن سلمی کنانی و از اهالی فلسطین است. عبد الملک مروان ابو قراعه را  

فی به کوفه فرستاد، ابو قراعه در کوفه ساکن شد و هم در به همراه جمعی ره یاری حجاج بن یوسف ثق

مراجعه  224ـ43/223و تاریخ بغداد نوشته خطیب  42/86آنجا ام مطیع ازدواج کرد به اغانی 

 فرمایید.
2

گویند یحیی دایی زادۀ ابو العباس سفاح نخستین خلیفۀ عباسی بوده است. یحیی شاعری هرزه و . می 

 بد کاره بود.
3

پسر جعفر بن ابیطالب است که بر اصفهان و قم و نهاوند و سایر شهرهای  .اهلل فرزند معاویه. عبد  

کردند _اغانی غربی ایران دست یافت. او، و رییس پلیسش قیس بن عیالن با مردم به بدی رفتار می

 85ـ42/75
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هایی از نواحی غربی ایران پیوست, و آن هنگام که عبد اهلل به قسمت

های بسیاری از این دست یافت, مطیع همدم و ندیم او گردید. داستان

نشینی مطیع با عبد اهلل, و رییس پلیس او که شخص دهری مصاحبت و هم

 وجود است.و منکر خدا بوده م

مطیع در حکومت عباسیان نخست به خدمت جعفر فرزند منصور در 

آمد. این جعفر از آن جهت که پدرش منصور برای برادرش مهدی از 

مردم بیعت گرفته بود از پدر رنجیده خاطر بود. در روز اخذ بیعت 

ها دادند, مطیع وران و شعرای بسیاری شعرها سرودند و داد سخنسخن

وران و وری با سخنحاضر بود, چون او نیز از سخن در جمع آنها

به مناسبت چنین روز و موقعیتی راه سایر شاعران خواندن شعر هم

فراغت یافت روی به منصور کرد و گفت: ای امیر المؤمنین! فالن از 

فالن از ... برای ما از رسول خدا چنین نقل کرده است که آن حضرت 

داهلل است که مادرش از ما نیست. فرمود: مهدی موعود, محمد بن عب

 کند همچنان که از ظلم و جور پر شده باشدزمین را پر از عدل و داد می

و این برادرت عباس بن محمد نیز بر آن گواه است
1

: آن گاه بالفاصله 

پس از این سخن, منصور مردم را روی به عباس کرده و گفت: آری! 

پایان یافت عباس گفت: دیدید  امر کرد تا با مهدی بیعت کنند. چون مجلس

که این زندیق بر پیغمبر خدا دروغ بست و به این اکتفا نکرد و مرا به 

ادت گرفت, که از ترس گواهی دادم, حاال هر که گواهی مرا شنیده شه

گو شناخته. این خبر که به جعفر رسید به خشم در است, مرا مردی دروغ

 (61گسار بود. )آمد. جعفر مردی بی شرم و می

زد جا که مطیع به زندقه متهم و به داشتن چنین مذهبی زبان از آن

خاص و عام بود منصور خلیفه عباسی دوست نداشت تا وی با فرزندش 

تو جعفر محشور و همدم باشد. پس روزی او را به حضور طلبید و گفت: 

ات را به بر آن سری که با همدمی خود جعفر را بر من تباه کنی, و زندقه

 تعلیم بدهی؟! مطیع در پاسخ گفت: خیر خلیفه! چنیناو 

                                                 
1

ن مهدی موعود . مطیع به این وسیله حدیثی جعل کرده، تا نشان دهد محمد همان منصور عباسی هما 

 اسالم است.
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برد که عاشق دختر جنیان است و از این نیست, جعفر فرزند تو گمان می

کند, و برای رسیدن به دختر سخت پا فشاری میروی در ازدواج در آن 

هدفش دعانویسان و رماالن را به دور خود جمع کرده و آنها نیز سخت 

هستند و با این حساب در ذهن جعفر دیگر جایی در کوشش این امر مهم 

کفر و دین, و شوخی و جدی باقی نمانده است که من او را به تباهی برای 

 بکشم.

وضع چنین است  منصور لختی به تفکر فرو رفت و سپس گفت: اگر

چه زودتر باز گرد و مراقب و همدم جعفر باش تا او گویی, پس هرکه می

اش (. مطیع را با حماد عجرت و معشوقه66ی )را از این کارها باز دار

عشقی بسیار است, و بیشتر اشعارش را در بارۀ زنان خواننده های نداستا

-(. از جمله در باره جوهر که یکی از آنها است می64سروده است )

 گوید:

نه به خدا قسم که مهدی کیست که با وجود چون تویی بر مسند »

کناری فرزند منصور از رنی خلع و بخالفت بیشیند, اگر تو اراده ک

 «.خالفت به دست تو است

چون این شعر مطیع به گوش مهدی خلیفه عباسی رسید, سخت به 

شان کند, هرچه زودتر این دو نفر را به خنده افتاد و گفت: خدا نفرین

این زن روسپی ما را از سلطنت  دیگر برسانید پیش از این کهیک

 (67اندازد. )بر

-ها و بیهای بسیاری از سبک سریب اغانی, داستاننویسندۀ کتا

 های مطیع آورده است. از جمله این که: حیایی

یحیی
1
ع شده روزی چند را پیاپی شان با هم جمو مطیع و دیگر یاران 

خواری نشستند. در آن اثنا شبی یحیی گفت وای بر شما, ما سه به شراب

ماز بخوانیم. مطیع به زن ایم, برخیزید تا نروز است که نماز نخوانده

خواننده گفت در نماز جلو بایست و بر ما امامت کن. زن در حالی که تنها 

 بوزیر پیراهنی بس نازک و لطیف و خوش

                                                 
1

و  44/445های منصور و از بنی الحرث بن کعب بهوده اسهت. اغهانی    . یحیی بن زیاد حارثی از دایی 

  43/88بنا به وساطت مهدی، منصور او را به فرمان داری نواحی اهواز منصوب کردـ اغانی 
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و شلواری به پا نداشت به امامت آنها جلو ایستاد. چون زن  داشتدر بر

خواننده به سجده رفت... مطیع نماز را برید و اشعاری بی شرمانه 

, در آن حال همگی نماز خود را شکستند و بخندیدند و به شراب سرود

  (63پرداختند!! )

مطیع بازرگانی را که در کوفه با وی دوست شده بود فاسد و از راه 

گذرد, و مطیع به او به در کرده بود, روزی آن بازرگان بر مطیع می

ده ها از هر جهت آماگوید که بساطشان از نظر مشروبات و خوردنیمی

ن که کند تا به جمع آنها بپیوندد به شرط ایاست و از او دعوت می

فرشتگان خدا را دشنام دهد! بازرگان که گویی هنوز اندک دینی برایش 

تان تلخ و ناگوار باد که مرا گوید عیشآید و میباقی مانده بود به خشم می

شود ر میگوید و از مطیع دواین را می اید.به فضاحت و رسوایی کشانیده

-خورد و داستان مطیع را با او در میان میبر می که در راه به حماد

گوید مطیع هیچ کار درستی نکرده من دو برابر آن چه می گذارد. حماد

را که مطیع از شادی و سرور به تو وعده داده است بر سفره دارم تو را 

زیرا ی نشانم به شرطی که پیامبران خدا را دشنام دهبه این بساط می

فرشتگان گناهی ندارند که ما دشنامشان بدهیم, این پیامبرانند که ما را به 

اند, بازرگان به حماد خشم گرفت او را کارهای مشکل و سخت وا داشته

نفرین کرد و از وی روی بگردانید که به یحیی بن زیاد رسید و از او 

 ن کرد.شنیده بود. بر او نیز نفریچنان شنید که از مطیع و حماد 

گساری سر انجام هر سه تن او را بی هیچ قید و شرطی بر بساط می

خود دعوت کردند, نشستند و خوردند و نوشیدند, بازرگان نماز ظهر و 

. چون شراب در بازرگان اثر کرد, مطیع به او گفت: عصر را بگزارد

فرشتگان را دشنام بده, وگر نه بر خیز و برو! بازرگان پذیرفت و 

را دشنام داد. یحیی نیز به او گفت: پیامبران را باید دشنام بدهی فرشتگان 

و اال باید بروی! مرد فرمان برد و دشنام داد. سپس به او پیشنهاد کردند 

خوانم که دیگر نباید نماز بخوانی وگر نه باید بروی! مرد گفت نماز نمی

گفتند روم ای ناپاک زادگان. و هر چه به او و از اینجا هم بیرون نمی

 (65انجام داد. )

ای به یحیی نوشت و او را دعوت کرد تا در بزم روزی مطیع نامه

 شرابش در
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کرخ شرکت کند. گویند آن روز روز عرفه بود, روز عرفه و شب عید 

و به روز عید اضحی مطیع  قربان را به می گساری به صبح آوردند

 چنین سروده:

تیم در حالی که ساقی ما گساری پرداخما شب عید قربان را به می»

ها به یک دیگر در آمیختند و به هم اکتفا یزید بود, همدمان ما و هم پیاله

«.آنان برای یک دیگر چون مشک و عود خوشبو بودندکردند و...
1
  

و دهان به دهان گشت تا باالخره  این اشعار بی شرمانه منتشرگردید

ه عکس العملی از خود به گوش مهدی خلیفۀ عباسی رسید, اما او هیچ گون

 نشان نداد. 

هم چنین طی اشعار زیر عوف بن زیاد را به مجلس باده نوشی 

خواهی, ما در مجلس بزم خود اگر فساد می»خویش دعوت کرده است: 

 (69« ... )داریم

مطیع و یحیی سالی به قصد ادای حج با کاروان بیرون شدند و چون 

و بنۀ خود را با کاروان به جلو  در میان راه به دیر زراره رسیدند, بار

فرستادند, و خود برای یک شب می گساری قدم به درون دیر نهادند, به 

خود به کاروان خواهند رسید, نشان به این امید که بامدادان به بار و بنۀ 

همان نشان که وقتی به مجلس شراب خواری باز ایستادند که حجاج از 

های خود را تراشیدند و بر مکه باز گشتند! پس به رسم حجاج سر

شترهای خود سوار شده به همراه کاروان به شهر باز گشتند. مطیع در 

 این مورد چنین سروده است: 

من و یحیی را ندیدی که به حج رفتیم, حجی که انجام دادنش بهترین »

سوداگری است. ما به دنبال خیر و نیکی از زادگاه خود بیرون شدیم, که 

مند از حجی که انجام داده بودند راره افتاد. مردم بهرهگذارمان به دیر ز

 (68« )بار از زیان کاری!و ما گرانبرگشتند, 

و نیز در کتاب دیرها نوشتۀ الشابشتی اشعاری, از مطیع چنین نقل 

 شده است:

ما در آن دیر, همدم کشیش, و حریف می خواره گردیدیم, و آهو »

. قسمتی از اخبار آنجا را برایت میان زنان بسته بود ..ای که در بچه

 ای دیگرشرح دادم, و پاره

                                                 
1

ن جهت آوردیم که بدون باز گو . این مطالب را از مطیع با همه نفرتی که از بیان آن داشتیم از آ 

 کردن آنها درک و فهم محیط زیست و زمان فعالیت سیف غیر ممکن است.
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 «را سر بسته گفتم!

گویند مطیع به بیماری قوم لوط مبتال بود! روزی جمعی از 

خویشاوندانش بر او وارد شدند و او را از این کار زشت و خالف 

تو با این مقام و شرافت منزلت انسانیت ره باد سرزنش گرفتند و گفتند: 

ر قبیله داری, و پایۀ کمال و ادب, خود را به این کار ننگ آلود و که د

ای؟! گفت: شما هم امتحان کنید؟! آن وقت اگر راست کثیف مشغول داشته

آنها پس از اظهار تنفر از او روی  گویید از انجامش خود داری کنید!!می

ات, و تعارف شوی این کارت, و عذر و بهانهبگردانید و گفتند: مرده 

کثیفت را ببرد.
1
 (41) 

  در بستر مرگ

مطیع در ماه سوم از خالفت هادی عباسی از دنیا رفت, پزشک 

جواب داد آرزو  معالج در بستر مرگ از او پرسید آرزوی چه داری؟

 (42دارم که نمیرم! )

از مطیع تنها دختری باقی مانده بود که به همراه زندیقانی چند او را 

ند کتاب زندیقان را خواند, و به آن اعتراف به محضر هرون الرشید آورد

کرد و گفت: این دینی است که پدرم مرا به آن تعلیم داده و من از آن 

 (41اند. )اش باز گردانیدهاش را پذیرفتند و به خانهام. توبهروی گردانیده

هایش از این شاعر با این درجه بی شرمی و بی حیایی و کثافت کاری

و عباسیان و ولی عهدهای آنان بوده است! خطیب ندمای خلفای اموی 

نگارد. مطیع از ندمای منصور و پس از وی بغدادی در شرح حال او می

 (46مهدی خلیفۀ عباسی بود. )

در اغانی آمده که مهدی از مطیع از این که در جملۀ خطیبان و شعرا 

در آن روز, آن حدیث دروغین را برای پدرش منصور نقل کرد که او 

ن مهدی موعود است. بسیار راضی و سپاس گزار شد, و نیز آمده هما

 است: رییس پلیس منصور به وی گزارش

                                                 
1

مراجعه فرمایید. با اظهار نفرت از  42/85های مطیع به اغانی . برای درک بیشتر کثافت کاری 

این قبیل  آوریم که درک زمان و موقعیت سیف بدون کشفها را ما از آن جهت میذکر این مطلب، این

 باشد.ها امکان پذیر نمیکثافت کاری
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ای از داد که مطیع به زندقه متهم است و با فرزند خلیفه جعفر و عده

خاندان خالفت آمد و شد دارد, و هیچ بعید نیست از این که آنها را گمراه 

رخاست و گفت: او زندیق نیست کند. مهدی ولی عهد منصور به شفاعت ب

و امر کن تا دست  بطلببلکه ناپاک دین است, منصور گفت: پس او را 

از کارهای نادرست و زشتش بر دارد. چون مطیع به خدمت مهدی 

دادم که تو رسید, مهدی به او گفت: اگر نبودم و به سود تو گواهی نمی

یان این جلسه مهدی زندیق نیستی سرت زیر تیغ جالد رفته بود... . در پا

جایزه به مطیع دادند!! و هم به  دینار طال به رسم 111دستور داد تا 

فرمان دار بصره نوشت تا کاری به مطیع بسپارد. فرمان دار نیز 

متصدی گرد آوری زکاة بصره را از کار برکنار کرد و آن پست را به 

 (44مطیع داد. )

یع رنجیده خاطر شد گویند در مورد کاری یا چیزی مهدی از مطمی

در بارۀ من به تو  آن چهاگر و او را سرزنش کرد. مطیع در پاسخ گفت: 

رسیده راست باشد, عذر کار مرا سامان نخواهد داد, و اگر دروغ و 

رساند. این سخن در ها زیانی نمیعاری از حقیقت باشد, این یاوه سراعی

فتن بخشیدم و مذاق مهدی خوش آمد و گفت: تو را به این شیوه سخن گ

 (47دریم. )ات را نمیپرده

گویند از خود داری و ترک که از زندقه می آن چهیچ تناقضی بین ه

ها را که در بارۀ رفتار مطیع از سبک سری آن چهدنیا از یک طرف و 

هایش خواندیم وجود ندارد بلکه روا است که مطیع را از و بی شرمی

ر دانست که ابن ندیم در شرح جمله فرقۀ مقالصیان مانوی زمان منصو

های به دین مانی نویسد: آنها به اهل این مذهب و تازه گرویدهحال آنها می

دادند به کارهایی دست بزنند که دین ابدًا با آنها موافقت نداشت, اجازه می

 (43و همین گروه بودند که با صاحبان زر و زور آمیزش داشتند. )

ی بی شرم و حیای او از این حد که و شاید مطیع زندیق, و همانندها

شریعت مانی برایشان مقرر داشته بود پا فراتر گذاشته باشند آنجا که 

کند: هر کس که بخواهد به دین مانی در آند, باید خود را به معین می

ترک شهوت, و نخوردن گوشت, و ننوشیدن شراب, و نگرفتن زن 

 بر آمدتوانست از عهدۀ این آزمون بیازماید... . اگر 
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دین مانی را دوست  آن چهکه آمادۀ پذیرش این دین است, وگر نه, چن

ها را ترک کند, با گرایش به عبادت, عبادتی همۀ این داشته باشد و نتواند

که مانی مقرر داشته, و دوست داشتن صدیقین, فرست آمادگی برای 

 (45ورود به دین را برای خود نگه دارد. )

ه و اجازۀ دینی مانی را از حد خود گذرانیده شاید اینان, این مسامح

باشند که تا به این پایه از مقام انسانیت به پرتگاه بی شرمی و بی حیایی 

 اند. سقوط کرده

ما در شرح حال مطیع به موضوعی بر خوردیم که بارز ترین دلیل 

اند چنین است نقل کرده آن چهبر زندیق بودن او است و آن داستان بنا بر 

از مطیع به حای مانده بود به همراه جمعی از تنها دختری که که: 

زندیقان به خدمت هرون الرشید آوردند, دختر مطیع کتاب زندیقان را در 

محضر خلیفه بخواند و به زندیق بودن خود اعتراف کرد و گفت: این 

 (49دینی است که پدرم مرا به آن تعلیم داده است. )

  کاتاه سخن این که

ای از زندیقان و پیروان مانی بودند که رفتار و نمونه سه تن این

کردارشان بهترین نمودار نحوۀ فعالیت و نشاط مانویان در زمان سیف بن 

 دهد.عمر است, و به خوبی آن را نشان می

کند و در میان های مانویان را ترجمه میچه نخستین آنها, کتاب

 سازد.مسلمانان منتشر می

شد تا در جامعۀ اسالمی, بی بند و باری, بی کوو دومی بسیار می

شرمی و بی حیایی, فسق و فجور و کثافت کاری را منتشر کرده, مردم 

قوانین اخالقی و انسانیت و مردمی است را به پشت پا زدن به هر چه 

دهد. و با این همه امتیازات حیوانی که دارد, مهدی خلیفۀ عباسی سوق می

وز گرفتن بیعتش از او تجلیل کرده است, از به پاس این که در حدیثی بر

 کند. او حمایت و پشتیبانی می

و سومی پر کار و حرارت, هر زمان در جایی, گاهی در مکه با امام 

نشیند, و عقل و صادق در مورد حکمت حج و آیۀ قرآن به مناظره می

 خرد حجاج را به
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خدای محمد را گیرد و زمانی در مسجد پیامبر خدا در مدینه, مسخره می

نشیند کند, و روزگاری نیز در بصره در کمین نو جوانان میاستخفاف می

سازد. او, در همه جا با کوششی خستگی نا پذیر در و آنان را گمراه می

خراب کردن عقاید مسلمانان و ایجاد اختالف و تردید در افکار آنان به 

 کوشد. جان می

و علم و اطالع کامل از انجام از روی عمد,  او, و دو هم تای دیگرش

هر عملی که باعث ایجاد شکاف و تزلزل فکری در اساس نظام اجتماعی 

تا این که سر انجام با تحدیدی که از وی مسلمین باشد روی گردان نیستند, 

به عمل آمد, از بصره به کوفه گریخت, و در آنجا نیز کار رسواییش باال 

 صادر شد.گرفت و به زندان افتاد و حکم مرگش 

در چنان بود که شفاعت کنندگان از او که همه از نظر عقیده متهم به 

کنند تا سر افتند و کار را بر خلیفه سخت میزندقه بودند به تکاپو می

انجام دستور خلیفه دایر به خود داری از کشتنش به نام فرمان دار کوفه 

حق فرود  ولی پیش از رسیدن دستور مقام خالفت شمشیرشود. صادر می

شود. او هنگامی که شمشیر را باالی سر خود آید و کارش یکسره میمی

هزار حدیث جعل کرده  چهارگوید که کند میبیند و یقین به مرگ میمی

که حالل را حرام, و حرام را حالل جلوه داده و کاری کرده که  است

 ه بدارند.مردم در موقع روزه افطار کنند و زمانی که باید افطار کنند روز

  و اینک سیف خطرناک ترین زندیق

اند تنها به این عده که ما نام از زندیقان, آنهایی که حدیث جعل کرده

اند هـبردیم منحصر نیستند, بلکه آنان که در این مورد فعالیتی داشت

ها است. ابن جوزی در کتاب خود به نـام ) تعدادشان بسی بیشتر از این

: زندیقان در مقام آن بودند که شریعت اسالم را نویسدات ( میالموضوع

فاسد کنند و در دل بندگان خدا شک و تردید ایجاد نماید, پس دین را 

آورد میبازیچه دست خود قرار دادند. آن گاه داستان ابن ابن العوجاء را 

گفت: کند که میو در پایان از قول مهدی خلیفۀ عباسی چنین نقل می

 زندیقی پیش
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ار کرد که چهارصد حدیث جعل کرده است که همه آنها دست به من اقر

دست مردم میگردد؟, و از همین زندیقان بود کسی که دور از چشم شیخ 

شیخ حدیث کرد, داشت و در احادیثش دست کاری میکتاب او را برمی

دست کاری شده را به خیال این که آن حدیث درست و صحیح است بر 

ز حماد بن زید روایت شده که گفت: زندیقان خواند. و اشاگردانش می

 اند!چهار هزار حدیث جعل و انتشار داده

های رسمی و مورد تأیید دستگاه خالفت همۀ این دستبردها در کتاب

 صورت گرفته است. 

 انددانیم که این احادیث چه چیزهایی بوده, و کجا شدهما تا امروز نمی

های رسمی دستگاه ه, و یا در کتابو نمونه احادیثی را که زیدیقان ساخت

اند کدام است به جز احادیث سیف که خالفت مسلمانان دست کاری کرده

دانم به زندقه متهم است. چه او هزاران حدیث که تعدادش را دقیقًا نمی

وضع و جعل کرده و صدها سال است جزء مصادر رسمی تاریخ 

 اسالمی به حساب آمده است.

ث توانسته است مسیر تاریخ اسالم را تغییر سیف با وضع این احادی

 دهد و خالف حقیقت را به نام واقعیات تاریخی ارائه نماید.

اگر  فرزند ابی العوجاء تنها چهار هزار حدیث ساخته که حالل را 

حرام, و حرام را حالل جلوه دهد, سیف نیز به نوبۀ خود هزاران حدیث 

ترین یاران رسول خدا را یمانبا اترین و جعل کرده که در حالل آن پاک

مردمی پست فرو مایه و بی شرم و حیا, و آنان که به ظاهر اسالم آورده 

و دین دار معدفی  دامنترین آنها بودند بلند مرتبه, پاکگوبودند و دروغ

های خرافی در تاریخ اسالم بیاورد تا توانسته است افسانهکرده است. او 

د و تأثیری عمیق و نا خوش آیند بر عقلید بدان وسیله حقایق را جلوه ده

 مسلمانان و افکار غیر مسلمانا در بارۀ اسالم بگذارد.

با یاران زندیقش که نام آنها گذشت در تأثیر سوء گذاشتن بر سیف 

عقاید اسالمی هم گام و هم دوش است چه اگر مطیع توانست حمایت 

ز توانست با مهدی خلیفۀ عباسی را با جعل حدیثی کسب کند, سیف نی

 جعل احادیثی در تأیید خلفا و صاحبان قدرت
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کامگان روز, و کوبیدن مخالفین آنها, حمایت و پشتیبانی فرمان و خود

احادیث دروغش منتشر شود روایان وقت را به دست آورد, تا در پیاه آنها 

 و پایۀ رواج آن تا به امروز نیز فراهم گردد.

افکار و کردار سیف داشته و در  گذشته از زندقه که تأثیری خاص بر

آن مقام بوده است که به هر صورت که ممکن باشد و از هر راه که به 

نتیجه برسد تیشه به ریشۀ اسالم بزند, در وضع و جعل احادیث او 

ای نیز بی تأثیر نبوده است. زیرا به طوری که بعدًا خواهیم قبیلهتعصبات 

ب داری بوده است, تعصب دید, او سخت تحت تأثیر این تعصب و جان

ای که صاحبان قدرت مطلقۀ روز از زمان روی کار آمدن نسبت به قبیله

اند, و سیف همه از آن تیره بودهخلفای راشدین و بنی امیه و بنی عباس 

های مجعول خود ای در راه انتشار روایتاز نیروی همین تعصب قبیله

 بسیار استفاده کرده است.

ای را روی سیف و مردم هم زمانش بات قبیلهبرای این که اثر تعص

به خوبی درک کنیم, ناگزیر که این موضوع را به طور جداگانه و در 

 فصل آینده مورد بحث و تحقیق خود قرار دهیم.
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 ای بین یمانی و نزاری بات حاد قبیُّهتعّص
 یمانی:

 ها ـواهج نزارآ وافر جُّدت

 واکشف السترعن مثالبها

 ه باد دشنام گیر و پوستشان برخیز نزاریان را ب

 را بکن و عیوبشان را بر مال ساز     

 شاعر یمانی
 نزاری:

 وهتک السترعن ذوی یمن

 هاـر هایبـاوالد قحطان غی

 نیان را بریز و از فرزندان قحطانبرخیز آبروی یما

 هرگز باک نکن.

 شاعر نزاری

 های آنهای تعصب و نشانهریشه

ستان که ایشان را قحطان, وازد, و ها ساکنان جنوب عرببین یمانی

نامند از یک طرف, و ساکنان شمال شبه جزیرة العرب که به سبأ می

مضر, و نزار, و معد, و قیس
1
ای از ایشان بوده از معروفند و قریش تیره 

 طرف دیگر, از همان ابتدای

                                                 
1

و کتاب اللباب سمعانی مراجعه  344ـ341. در مورد نسبت این قبایل به کتاب جمهرۀ انساب العرب  

 فرمایید.
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و اجتماع افراد دو قبیله اسالم, و پس از مهاجرت رسول خدا به مدینه 

نزاری در آنجا برخوردهایی با فخر فروشی با یک دیگر و خود  یمانی و

 خورد.برتر بینی به چشم می

پیش از این تاریخ, مدینه محل سکونت دو تیرۀ مهم اوس و خزرج از 

ها جنگ و خون اعقاب ثعلبة بن کهالن سبائی یمانی قحطانی بود که سال

ا یک دیگر و آنی از دشمنی بریزی و برادر کشی بینشان رواج داشت 

غافل نبودند. رسول خدا پس از ورود به مدینه بین این دو تیره را آشتی 

داد و صلح و صفا بینشان بر قرار کرد, و همگی که متعهد یاری رسول 

 خدا بودند به انصار لقب یافتند.

پیامبر خدا به ها و از قبیلۀ نزار که با های متعددی از شمالیدسته

ه نام مهاجر خوانده شدند, و دین واحد اسالم مدینه هجرت کرده بودند ب

بین مهاجرین و انصار را جمع کرد و پیامبر خدا نیز بین افراد این دو 

 قبیله عقد اخوت و برادری بست.

 نخستین نشانۀ تعصب

ها با اطمینان خاطر و احترام متقابل در کنار یک این دو قبیله مدت

نی المصطلق پیش آمد, و گذاشتند تا این که غزوۀ بدیگر روزگار می

ای ها با ابراز تعصبات قبیلهها و یمانیاولین برخورد بین دو قبیلۀ نزاری

 و خود ستایی و فخر فروشی بر یک دیگر آغاز گردید.

موضوع این بود که در آن جنگ, سقاها چون برای آب گیری به آب 

مریسیع
1

وارد شدند, جهجاه 
2

ست بن مسعود که افسار اسب عمر را به د 

 داشت, با سنان بن

                                                 
1

. آبی در فاصلۀ یک روز تا مدینه که بر گردش جمعی از افراد قبیلۀ خزاعه که به بنی مصطلق  

هجری وقوع یافته است به امتاع  6یا  5ۀ بنی مصطلق در سال معروف بودند مسکن داشتند غزو

 مراجعه فرمایید. 475االسماع ص 
2

کرده و به این مناسبت مهاجرین را . جهجاه از قبیلۀ غفار و در آن روز نزد عمر روز مزد کار می 

 4/317به کمک خواسته است. جهجاه پس از کشته شدن عثمان از دنیا رفته است_ به اسد الغابه 

 مراجعه فرمایید.
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جهنی که با قبیلۀ خزرج هم پیمان بود, بر سر تقدم بر آب و کنار  وبر

کشمکش و کتک کاریشان باال زدن یک دیگر به مخاصمه برخاستند, 

گرفت. جهجاه با صدای بلند به نام مهاجرین شعار داد و از ایشان یاری 

کمک طلبید. عبد اهلل خواست. سنان نیز به نام انصار شعار داد, و از آنها 

بن ابی سلول خزرجی رهبر و سر دستۀ منافقان به خشم آمد و به جمعی 

: آخر کار خود را کردند از بستگانش که همراه او بودند روی کرد و گفت

کنند. قسم فروشند, و در زادگاه ما بر ما برتری میو حاال بر ما آقایی می

اند: ریشی همان است که گفتهبه خدا داستان ما با این بی سر و پاهای ق

خورد! به خدا سوگند اگر به مدینه سگت را که بپرورانی تو را می

-فرومایگان را از شهر بیرون میبرگشتیم, آنان که عزت و آقایی دارند, 

کنند! سپس به اطرافیان خود متوجه شد و گفت: این کاری است که 

رشان گذاشتید و اید. شهرتان را در اختیاخودتان بر سر خود آورده

داراییتان برادر وار با آنها قسمت کردید, و اکنون کار شما به اینجا رسیده 

به خدا اگر از دادن دارایی خود به آنها خود داری کنید, از زادگاه است, 

 شما به جای دیگری خواند رفت.

این سخنان را به پیامبر خدا گزارش دادند, و از او اجازه خواستند تا 

و با رفق و مدارا و را بکشند, ولی آن حضرت موافقت نفرمود عبد اهلل 

حکومت موضوع را به خوبی فیصله داد. به این ترتیب که بالفاصله 

دستور داد تا سپاه نا به هنگام حرکت کند. لشکر تمام آن روز, و آن شب 

را راه پیمود, صبح زود دوم شد, آفتاب سر زد و بر آنها تابید و گرمای 

و چیزی نمانده بود که از پای در  رفت و آنها را کالفه کردروز باال گ

آیند, در این موقع حضرت دستور استراحت داد. پای سواران که بر 

ها بر روی آن قرار گرفت از فرط خستگی همگی به زمین رسید, و بدن

ها و فخر خواب سنگینی فرو رفتند, و دیگر مجالی برای یاوه گویی

نماند و در چنین موقعی بود که سورۀ منافقان بر  برایشان باقیها فروشی

 }فرماید:آن حضرت نازل شد که در آیۀ هشتم آن می     

                     

     }ز گشتیم آنان که گویند چون به مدینه با: می

 آقایی و عزتی دارند, فرومایگان را از
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جا بیرون خواهند کرد, در حالی که عزت از آن خدا و پیامبرش و  آن

 باشد.مؤمنین می

داستان جهجاه و جوانان انصار چون به گوش حسان بن ثابت 

انصاری شاعر رسید, ناراحت شد در حالی که روی سخنش با گروه 

 ری به کنایه و سخره گفت:شعمهاجرین بود ضمن 

بی سر و پاها به عزت و آقایی رسیدند و برتری جستند, و آن وقت »

 (2« )فرزند فریعه )مادر حسان( بی کس و تنها و درمانده شد.

نزدیکی از مهاجران رفت و صفوان فرزند معطل با شنیدن این شعر 

ر گفت به خدا قسم که حسان در شعر خود به جز من و تو به کسی دیگ

باشد, بیا تا با شمشیر او را ادب نظر نداشته, زخم زبانش متوجه ما می

کنیم. مرد مهاجر از هر گونه اقدامی در این مورد خود داری کرد, و در 

فشرد تنها نتیجه صفوان در حالی که شمشیر برهنۀ خود را در دست می

اش زخمی کرد و و او را در میان جمعی از قبیله به جانب حسان رفت

 گفت:

دم شمشیر را از من فراگیر, چه من شاعر نیستم که هجو را با شعر »

 «پاسخ بدهم.

رسول خدا اینجا نیز بین آن دو را  آشتی داد و موضوع به خیر 

به این ترتیب نخستین جدال بین دو قبیلۀ مهاجرین قریشی, و  (1انجامید. )

ی با های انصار برسر فخر فروشی بر یک دیگر و برتری جوییمانی

 حکمت رسول خدا پایان یافت.

 دومین نشانۀ تعصب

ای, دومین بار پس از رسول خدا بروز کرد و آن وقتی تعصبات قبیله

بود که انصار از قبیلۀ اوس و خزرج در سقیفۀ بنی  ساعده اجتماع کردند 

ترین تشریفاتی در میان و جنازۀ پیامبر خدا را بدون انجام کوچک

 و برای خالفت به رای زنی پرداختند. اش رها کردند,خانواده

سعد بن عباده رییس تیره خزرج سخنرانی کرد و گفت: حکومت را 

پس از رسول خدا تنها خودتان به دست بگیرید. انصار همگی بانگ 

 برداشتند: با رأیت موافقیم, درست



 

 

 

 

 

 
 عالمه سید مرتضی عسکری 81

ما از نظریه و دستورات عدول نخواهیم کرد, همان طور که گویی, می

ورد به مشورت و تبادل نظر مشغول بودند, قضّیه اجتماع آنها در این م

انصار در سقیفۀ بنی ساعده به گوش بعضی از مهاجران رسید و آنها 

خودشان را شتابان به جمع انصار رسانیدند و به سخنرانی پرداختند و در 

امرا و فرمان روایان از ما مهاجران باشد و زراء از شما ضمن گفتند: 

از انصار برخاست و گفت: ای گروه انصار شما خود  گروه انصار. یکی

زمام امور را به دست بگیرید, تا مردم در سایۀ شما و تحت حمایت شما 

قرار گیرند, و هیچ کس را نرسد که با شما به مخالفت برخیزد, و کسی 

گردن نهد, شما قدرت و توانایی,  را قدرت آن نباشد که جز به فرمان شما

ید, و مردمی نیرومند و رزمنده, و پر تجربه و و سپاه و شوکت دار

کنید. بین شما اختالف نیفتد محترمید. مردم چشم به شما دوخته, تا چه می

که کارتان خراب شده, حکومت از چنگتان بیرون خواهد شد. سخنان 

ها است که شنیـدند. اگر سر سازگاری ندارند و پیشنـهاد همینمهاجرین, 

گزینیم, آنها هم ما از خود یک فرمان روا بر می کننـد,ما را قبول نمی

 یک امیر از خودشان انتخاب کنند.

رگز دو شمشیر در دو هآن مهاجری تا این سخن را شنید گفت: 

گیرند. از طرفی گنجد, و دو فرمان روا در یک شهر آرام نمیغالف نمی

 به خدا قسم که عرب سر بر خط فرمان شما فرو نخواهد آورد مادام که

 باشد.پیغمبرشان از خاندان شما نمی

مرد انصاری روی به یاران خود کرد و گفت: ای گروه انصار! 

دست خود محکم نگه دارید و به مهاجرین دست بیعت ندهید, و گوش به 

سخنان این مرد نکنید که بهدۀ شما از این حکومت و فرمان روایی از 

را نپذیرفتند, آنها را از  ها پیشنهاد شماچنگتان خارج خواهد شد. اگر این

و حکومت را خود به دست بگیرید, که به شهر و دیار خود بیرون کنید, 

تر هستید. تا خدا سوگند شما به فرمان روایی و حکومت از آنها شایسته

آنجا که به مهاجران خطاب کرد و گفت: به خدا قسم اگر بخواهید جنگ 

 کنیم!را از نو آغاز می

این سخن را از آن مرد انصار شنید در پاسخ او آن مرد مهاجری تا 

 گفت: 

و انصاری به تندی جواب داد: کشد!... . در آن صورت خدا تو را می

 کشد.بلکه خدا تو را می
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بعد از این گفت و شنود تند بود که همان مرد مهاجر, دست خود را 

 (, و پس از آن نیز حاضران در6پیش برد ) ابو بکربرای بیعت به سوی 

آنجا به بیعت شتافتند
1

های انصار برای دست یابی به و اقدامات و قعالیت 

ریاست و حکومت به جایی نرسید. و در نتیجۀ این پیش آمد بود که دو 

قبیلۀ نزاری و یمانی در مقام هجو و ناسزای به یک دیگر بدر آمدند. ابن 

 گوید:ابی عزه قرشی در این باره انصار را مخاطب ساخته می

آنان که به خطا در پی به دست آوردن خالفت بودند بگو! که از  به»

ای چنین خطایی سر نزده است... . به آنان بگو, که خالفت از هیچ آفریده

آن قریش است, و بـه خدای محمد سوگند که شما را در آن هیچ اساس و 

 «ای نیست.ریشه

 چون این سخنان به جماعت انصار رسید از شاعر خود نعمان بن

 او گفت:   واستند تا شعری در پاسخ او بگویدعجالن خ

قریش را بگوی ما بودیم که مکه زادگاه شما را فتح کردیم, ما »

قهرمانان جنگ حنین, و سوار کاران روز بدر بودیم, گفتید حرام است که 

که نامش  ابو بکرسعد بن عباده به خالفت منصوب شود, ولی نصب 

 «فت روا و حالل است.عتیق فرزند عثمان است به خال

ها ان و نادانان قریش گرد یک دیگر جمع شده داد سخنجاهل مسلک

دادند و نا سزاها گفتند. چون خبر به علی رسید خشمگین به مسجد آمد و 

 در ضمن سخنانی فرمود: قریشیان این را باید بدانند که دوست داشتن

را که  آن چه؛ آنها انصار نشانه ایمان است, و دشمنی به آنها نمودار نفاق

دبر عهده و وظیفۀ خود داشتند, با انجام رسانیدن
2

و اکنون نوبت شما  

است... . سپس به پسر عمویش فضل اشاره کرد که با زبان شعر به یاری 

 انصار برخیزد, فضل اشعاری سرود و در ضمن آن گفت: 

                                                 
1

 سردار نیا  . آیا اتفاق آرا در انتخاب خلیفه، و بیعت جمهور این است؟          
2

. منظور حضرت امیر این است که جماعت انصار به یاری پیامبر خدا شتافته و دین خدا را یاری  

 کردند.
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اند, و بر هر کس که تیزی شمشیر فرود انصار چون شمشیر برنده»

 «هالک خواهد شد. آید

خواند و در ضمن آن فرمود به خدا قسم  پس علی در مسجد خطابه

چه رسول خدا انصار به هر سو که روی آرند, من با ایشان خواهم بود. 

خواهم بود. مسلمانان فرمود: هر کجا که انصار باشند من نیز با آنها 

. و همگی گفتند: خدایت رحمت کند ای ابو الحسن که حرف درستی زدی

رفت از نو آغاز شد ای که میبه این ترتیب امام علی برای دومین بار فتنه

ها بر افروزد, چون پسر عمویش رسول خدا با سر پنجۀ درایت و و آتش

 (. 4حکمت آرام ساخت )

این نخستین اقدامی بود که امت یک پارچه اسالمی را به دو قسمت 

باس در آنها بود, و مضری که خالفت و سلطنت تا پایان حکومت آل ع

یمانی که برای همیشه از عهده دار شدن پست و مقام خالفت محروم و 

به هر یک از دو قبیله هم پیمانانی پیوستند و نام کنار زده شد تقسیم کرد. 

آن قبیله را به خود گرفتند طوری که نسب اصلی آنها به دست فراموشی 

ه نسب عشیره و خانواده هایی که آنها را بسپرده شد, و نیز آزاد کرده

های و سختیها ها( در شادی)پیوسته ها( وملحق ساختند که آن )وا بسته

کردند که از شریک بودند و آن چنان از قبیله مربوطه دفاع میقبیله 

رفت از طرفی افراد قبیله, آنها را چنان پذیرا فرزندان قبیله انتظار می

 از فرزندان قبیله. شدند و به حمایت از آنها برخاستند که 

 نماداری از تعصب در ادبیات عرب
ها, و خود برتر بین دو قبیلۀ مزبور )مضر و یمانی( خود ستایی

های قبیلۀ دیگر از نو آغاز گردید, و در ادبیات ها, و فرومایه نگریبینی

عرب در شعر و نثر, از حماسه و خود ستایی, و هجو و ناسزا گویی 

د. از شعرای نام آور اصیل قبیله, کمیت و اثری شگرف به جای گذار

-هایی را میبو نواس, حسندعبل, و از منصوبین و پیوستگان به قبیله, ا

 توان نام برد.
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های افراد قبیله در , بر مبنای یاد آوری قهرمانیتفاخر بین دو قبیله

و  هابزرگیسراسر شبهه جزیرة العرب در ایام جاهلیت اسالم, و 

 زد.داران نسبی و سببی ایشان دور مینها و هواهای آبزرگواری

نویسد:مسعودی در التنبیه و االشراف می
1
 

ژاد ـخاندان معد بن عدنان, به آن سبب که خود را با پارسیان از یک ن

جریر بن عطیه این  کردند.ها افتخار میپنداشتند, بر یمنیدر میـو پ

 مارد: شها چنین میافتخارات را به زبان شعر بر یمنی

توانید این افتخار ما را نادیده نیای ما, ابراهیم خلیل است که نمی»

بگیرید, و این نسبت بسیار مایۀ افتخار و مباحات است. ما از فرزندان 

شیر صفت اسحق هستیم که به جای زره به هنگام نبرد لباس مرگ به تن 

یصر کنند. و به گاه خود ستایی به سپهبد و کسری, و هرمزان و قمی

نمایند. نیای ما, نیای فرزندان اسحق است, و نژاد ما هر دو به افتخار می

رسد که باک رسد. نژاد ما و پارسیان به نیایی میپیامبر و رهبر پاک می

 «نداریم تا دیگران از ما جدا باشند.

و یا چون سخن اسحق فرزند سوید عدوی غرشی که در اشعاری که 

 گوید: روده است چنین میدر مقام افتخار قبیلۀ خود س

اگر روزی قبیلۀ قحطان به آقایی خود بر ما افتخار کند, افتخار ما »

از ایشان بسی برتر و باالتر است. چه, در آغاز, در حکومت عمو 

زادگانمان فرزندان اسحق, ما بر ایشان فرمان روایی داشتیم, و قحطانیان 

ارسیان از یک نژاد, و همیشه کارگران و خدمت گزاران ما بودند. ما و پ

از یک پدر هستیم که با وجود چنین افتخاری, باکی نیست. هر کس از ما 

 «خود را جدا کند.

 و یا چون سخن یکی از افراد قبیلۀ نزار که چنین میگوید:

اسماییل, افتخارات و کارهای بزرگ فراوان از فرزندان اسحاق و »

هر دو فرزندان بزرگ و سر زده است. سواران پارسی نژاد, و نزاریان, 

 .(7« )اصیل و پاکیزۀ یک پدرند.

                                                 
1

 جعه فرمایید.مرا 75ـ74مصر ص  4357. به کتاب التنبیه و االشراف مسعودی چاپ سال  
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 نویسد: همان کتاب می 53و باز مسعودی در صفحۀ 

اند که او از کنند و بر آن عقیدهحاک افتخار میها به وجود ضیمنی

در اسالم نیز نام ضحاک را شعرا به عزت و افتخار قبیلۀ ازد بوده است. 

انی, که خود آزاد کرده بنی حکم فرزند اند و ابو نواس حسن ابن هبرده

ای به وجود ضحاک افتخار کرده, و طی آن سعد قحطانی است. در قصیده

 تمام افراد قبایل نزار را به باد دشنام و ناسزا گرفته است.

ای است که هرون الرشید خلیفۀ عباسی این قصیده, همان قصیده

گوینده آن یعنی ابو  هایینزاری را بر آن داشت تا به پاس چنین جسارت

گویند که او را بر سر این ها به زندان اندازد, و حتی مینواس را مدت

 قصیده حد زده است. 

ر ضمن این قصیده انتساب به یمن و قحطان افتخار باری, ابو نواس د

 گوید: کرده, نام ضحاک را به بزرگواری یاد کرده و در ضمن آن می

از آن ماست شهر زیبای صنعاء که  های ناعط, وماییم صاحبان کاخ»

های آن جاری است. و ضحاک که جنیان و مرغان هوا مشک در محراب

پرستیدند از ما است. برخیز و فرزندان نزار را به باد دشنام گیر و را می

های آنان برگیر... هجو کن و پوست از ایشان بدر, و پرده از روی عیب

». 

اسخ به این قصیدۀ ابو نواس بر گروهی از نزاریان در مقام دادن پ

آیند. از آن جمله مردی از بنی ربیعه از قبیلۀ نزار است که به ذکر می

ها را به باد تمسخر و پردازد, و یمن و یمنیمناقب و مفاخر نزار می

کند و های ایشان اقدام میو زشتیها گیرد و به برشمردن عیبناسزا می

 گوید:در ضمن آن می

کن, و به پایگاه بلندی که دارند بر مردم  را ستایشمعد و نزار »

ها را بدر, و از فرزندان قحطان به هیچ افتخار کن. پردۀ حرمت یمنی

 .«روی باک نداشته باش... 

 ای بار آورده استهای خانینی که تعصبات قبیُّهجنگ

ای تنها به سرودن اشعار, و بیان افتخارات و از تعصبات قبیله

گردید, ها و از این قبیل محدود نمیها و خود ستایییبرشمردن قهرمان

 صفحات سیاه شدهبلکه همچنان که 
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های خونین و چندش آوری را باعث تاریخ مبین آن است, که گاه جنگ

 گردیده است.

این تعصبات, در آخر دورۀ بنی امیه به اوج شدت خود رسید و سر 

 ضش گردید. انجام آن دولت را از پای در آورد و عامل انقرا

 (3نویسد: )مسعودی نیز در التنبیه و االشراف می

چون دورۀ خالفت به ولید بن یزید
1

رسید, افراد قبیلۀ نزار را به  

دستگاه خالفت نزدیک و آن را گرامی داشت و منصت و دستگاه بخشید, 

ها را از دستگاه خالفت دور کرد و مورد بی مهری خود قرار داد و یمنی

ها که مورد از جمله بزرگان یمنیرا سبک و خوار شمرد. و بزرگانشان 

بی مهری وی واقع شد. خالد قسری
2

ها بود, رییس و بزرگ خاندان یمنی 

ار که زمانی پیش از روی کار آمدن ولید استان دار عراق بود. ولید ک

قفیخالد را در عهدۀ یوسف بن عمر ث
3

که فرمان دار عراق بود گذاشت,  

گیر کرد و به کوفه برد و مورد شکنجه و عذاب خود یوسف خالد را دست

 قرار داد و عاقبت او را کشت. 

و در ضمن  ای ساختولید پس از این واقعه و دستگیری خالد قصیده

ها را به باد دشنام و سرزنش گرفت و به برشمردن افتخارات آن یمنی

نزار پرداخت و در آن از خالد قسری که به اسارت در چنگ نزاریان 

گردید. اشاره کرده گرفتار آمده بود و این خود نیز افتخاری محسوب می

 گوید: است و ضمن آن می

                                                 
1

. ولید نوادۀ عبد الملک مروان، مادرش ام محمد، برادر زاده حجاج معروف است. ولید روزی که  

 2هـ و روز پنچ شنبه  425ربیع االول  6هشام از دنیا رفت به خالفت نشست در روز چهار شنبه 

و مروج الذهب  84کشته شد. به جمهره انساب العرب ص  426روز باقی مانده از جمادی الثانیة 

 مراجعه فرمایید.
2

. خالد قسری استان دار عراق و فارس و اهواز و کرمانشاهان بوده است به التنبیه و االشراف  

 مراجعه فرمایید. 281مسعودی ص 
3

. یوسف فرزند عمر در زمان هشام حکومت بر یمن را داشت و سپس حکومت عراق در عهدۀ او  

سمت ابقاء کرد. یوسف به همراه فرزندان ولید کشته شد. به وفیات  قرار گرفت و ولید هم او را بدین

 مراجعه فرمایید. 441ـ68, ص6االعیان ابن خلکان، ج
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ما سلطنت و حکومت خود را به پشت گرمی نزاریان محکم »

ساختیم, و به این وسیله روی گردانان از خود را ادب کردیم. این خالد 

د بودند از او ها مراست که به دست ما گرفتار و اسیر است, و اگر یمنی

به دفاع برخاستند. ما چتری از پستی و خواری و بر سر آقا و رییسشان 

گستردیم.
1

ها از قبایل به عزت و اقتداری بودند, به این زودی اگر یمنی 

رییس خود را اسیر و برهنه رها رفت. کارهای نیک خالد از بین نمی

ها همیشه یکردند, که همراه ما با غل و زنجیر حرکت کند. یمننمی

« کشاندیم.بردگان ما بودند, که همیشه ایشان را به خواری و مذلت می

(5) 

ای سر زد که نویسد: از ولید کارهای زشت و زنندهمسعودی می

موجب بیماری مردم از او گردید. و از همین موقعیت بود که یزید بن 

ت و پسر عمویش سخت استفاده کرد و مردم را علیه ولید بر انگیخ ولید

 موجب قیام آنها شد.

ها با تمام قوا در قیام و کودتای یزید علیه پسر عمویش ولید, یمنی

یزید را تأیید کرده ره یاریش شتافتند و با او به خالفت بیعت کردند.
2
  

در این کودتا, نه تنها خود ولید کشته شد, بلکه دو فرزندش که والیت 

ن نیز کشته شدند. همچنین یکی های حکم و عثماعهدی او را داشتند به نام

قرص ایشان یعنی یوسف بن عمر که همگی آنها از طرف داران پر و پا 

 در دمشق به قتل رسیدند.

اصبغ بن ذوالة الکلبی یمانی
3
 آمد گفته است:با اشارۀ به این پیش 

                                                 
1

. از این به بعد تا آخر شعر بنا به روایت طبری است، در ضمن طبری مدعی است که این شعر را  

ود. و ابن اثیر نیز این نظر طبری ها شیکی از شعرای یمنی و از زبان ولید ساخته تا موجب قیام یمنی

 مراجعه فرمایید. 414، ص5، و این کثیر،ج4784، ص2را قبول دارد به طبری، ج
2

هـ به خالفت نشست و روز یک شنبه 426روز باقی مانده از جمادی الثانیة  7. یزید در شب جمعه  

بوده است. مروج الذهب، ماه و دو روز  5هـ از دنیا رفته است. مدت خالفت یزید 426اول ذی الحجه 

 .452، ص3ج
3

، 2ها مستقیمًا شرکت نموده _طبری، ج. اصبغ خود از اشخاصی بوده است که در آن قیام 

 .4712ـ4575ص
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دهد قبایل نزار, بزرگان و سران بنی امیه و بنی چه کسی خبر می»

یفه را به قصاص خالد قسری کشتیم, و دو فرزند و هاشم را که ما ولید خل

 «جانشین او را همچنین بردگان بی ارزش به درهمی چند فروختیم!

 و خلف برزند خلیفۀ بجلی یمانی نیز چنین سروده است:

ما ولید خلیفه را به قصاص خلد به روی افکندیم و دماغش به خاک »

. ای افراد قبیلۀ نزار و معد مالیده شد اما نه به عنوان سجده در پیشگاه خدا

سر شکستگی و پستی خود اعتراف کنید که ما امیر به خواری و »

 «المؤمنین را به قصاص خالد کشتیم...

 (9نویسد: )مسعودی در مروج الذهب همچنین می

کمیت
1

ها و ای سروده و در آن از مناقب و خوبیشاعر قصیده 

زندان نزار سخن بسیار گفته, افتخارات مضر و ربیعه, و ایاد, و انمار فر

ن نموده که اینان از خیلی ـو با زیبا ترین بیانی آن را شرح داده و چنی

برتری و رجحان دارند. و در ضمن آن به ها ها و یمنیجهات بر قحطانی

 ها سخت تاخته و آنان را دشنام و ناسزا گفته است.یمانی

قبیله زبانه  آن قصیده موجب آن شد که آتش خشم و دشمنی بین دو

هایی از آن قصیده که در زیر آمده است, کمیت به طور کشد. در قسمت

 یا کنایه به داستان حبشه و تسلط آنها بر یمن سخن گفته است:صریح 

ماه آسمان, و هر ستاره که در آسمان است از آن ماست, نقاط »

ه کنند. خداوند از همان روز کها به سوی آنها اشاره میروشنی که دست

نزار را نام نهاد, و در مکه ساکنشان کرد. افتخارات را تنها نصیب ما 

, و پشت آن از آن دیگران. بیگانگان ساخت, روی هر چیز از آن ماست

اند. و چون قوی هیکل هرگز دختران نزاری را به کابین خود نگرفته

 کشند, هرگز دختران نزاری با مردان سرخخرانی که بر مادیان می

                                                 
1

زیسته و خالفت عباسیان را درک . کمیت بن یزید اسدی از مضر است که در زمان بنی امیه می 

ها دمی نیاسوده. صاحب اغانی در مورد ای هرگز هجو یمنینکرده است و به علت تعصب قبیله

های یمن را از هجو خود بی نصیب بیت است که هیچ یک از تیره 311نویسد: آن قصیدۀ فوق می

 .256و242، ص46نگذاشته_ اغانی، ج
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 «سیاه پوست هم بستر نشدند.پوست و 

 نویسد:مسعودی می

دعبل
1

ای طوالنی به کمیت پاسخ داده فرزند علی خزاعی طی قصیده 

ها داد سخن داده و از پادشاهان و و در ضمن آن از مناقب و فضایل یمنی

افتخاراتشان بر شمرده آشکارا و به امرای ایشان به نیکی یاد کرده و 

 گوید:ها زده است از جمله مییان زخم زبانطور کنایه بر کمیت و نزار

زنده باد بزرگان قبیلۀ ما و زنده باد شهرهای ما. اگر یهودیان از »

کنید, فراموش نکنید که یهودیان شما هستند و یا به عجم بر ما افتخار می

را خداوند به صورت بوزینه و خوک مسخ کرده و این مسخ شدگان در 

ی سرخ آثارشان باقی است. کمیت در شعری سرزمین ایله و خلیج و دریا

که سروده است خونی را از ما طلب کار نبود, ولی چون پیامبر خدا را 

دادند که ایم ما را هجو کرده و ناسزا گفته است. قبیلۀ نزار مییاری کرده

 «کنند.قبیلۀ ما انصار به یاری پیامبر خدا فخر و مباهات می

ها انتشاری تمام یافت و و نزاری هاسخن کمیت شاعر در میان یمنی

ها و هر قبیله افتخارات خود را به رخ قبیلۀ دیگر کشید و بزرگی

شمرد, به این ترتیب در مردم دو دستگی های خود را بر میبزرگواری

حتی شهری و ای به اوج شدت خود رسید ایجاد شد و تعصبات قبیله

امه یافت که مروان آخرین دهاتی نیز از آن بر کنار ماند و تا به آنجا اد

ها پایۀ سلطنت خلیفۀ اموی با بر کشیدن قبیلۀ خود نزار, و راندن یمنی

ها خود را متزلزل ساخت, و نتیجه این شد که در چنان موقعیتی یمنی

و خالفت بنی امیه  دعوت عباسیان را پذیرا شده به یاری آنان برخاستند

ای بود که معن همین تعصب قبیلهبر افتاد و عباسیان به جای آنها نشستند. 

بن زائده
2
 داریرا بر آن داشت تا به جانب 

                                                 
1

 نراجعه فرمایید. 445ـ68، ص21. در مورد دعبل خزاعی و تعصبش به اغانی، ج 
2

و عباسیان حکومت یافت، و در آخر خوارج در سگستان  . معن بن زائده شیبانی از طرف امویان 

 .332، ص4او را کشتند_وفیات االعیان، ج 458،52یا  454در سال 



 

 

 

 

 
 

 87یکصد و پنجاه صحابی ساختگی 

از اقوامش ربیعه و نزار مردم یمن را به خاک و خون بکشد و بر اثر آن 

پیمانی که
1
های پیش به عنوان همبستگی بین ربیعه و یمن بسته خیلی سال 

ه باعث ای بود کهمین آتش تعصبات قبیلهشده بود شکسته شود و نیز 

گردید تا عقبة بن سالم عکس العمل شدیدی در بحرین و عّمان از خود 

نشان داده افراد قبیلۀ عبد القیس, و قبایل دیگر را از ربیعه, به تالفی 

 اقدامات معن بن زائده قتل عام کند.

گفته شد و یا ناگفته باقی ماند از  آن چهها از و به جز اینها, همۀ این

خون باری که بین دو قبیلۀ نزار و قحطان وقوع یافته, حوادث و اتفاقات 

ای بوده است و سیف به تمام وجودش همگی ناشی از تعصبات شدید قبیله

 آن را درک کرده و به سهم خود در مقام ابراز آن بر آمده است.

های خونین همه شود که آن جنگاز حوادثی که بر شمردیم معلوم می

ها, صایدی بوده است سرشار از طعنهناشی از سخنان, شعرها, و ق

ای به قبیلۀ دیگر, به رخ های نا روا و ناسزاهای قبیلهها, و نسبتدشنام

توان عامل اساسی را در تمام این موارد در کشیدن افتخارات خود, که می

 ای خالصه کرد.یک کلمه فخر فروشی قبیله

 اثر تعصب در حدیث سازی

مراجعه کند, از این قبیل ابراز شعر و ادب اگر کسی به دواوین 

ای فراوان خواهد یافت. این خود احساسات, و نشان دادن تعصبات قبیله

برتر بینی و تفاخر دو قبیلۀ نزار و قحطان بر یک دیگر در حد بازگو 

های حقیقی ها و رسواییو یا ننگکردن و برشمردن افتخارات واقعی, 

ینی و حقیقت نگری متعصبین توقف نکرده است بلکه تعصب, دیده واقع ب

 به دو قبیله را چنان کور ساخته که بعضی از آنها را وادار نموده

                                                 
1

کند که امیر المؤمنین علی علیه السالم بین ربیعه . سید رضی در نهج البالغه از ابن کلبی روایت می 

ت که اهالی یمن از شهر نشین و بادیه شد: این مقرراتی اسای نوشت که چنین آغاز میو به من نامه

، چاپ مصر 448، ص74، رساله3نشین، و ربیعه از شهر نشین و بادیه نشین... به نهج البالغه، ج

 مراجعه فرمایید.
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های تاریخی بسازد, و حتی ها و افسانهتا به سوی قبیلۀ خویش داستـان

ها را با و گاهی آن افسانههای اسالمی جعل نماید. احادیث دینی و روایت

 قبیلۀ دشمن بکشد. سخنان و اشعار حماسی بیامیزد و به چشم

از میان آن همه افسانه سازان و داستان سرایان و دروغ پردازان در 

ای و خیال پردازان پر تعصب, هیچ کدام به پای سیف فخر و مباهات قبیله

های ساختۀ ها و حدیثرسد, در فصل آینده افسانهبن عمر تیمی کوفی نمی

 نماییم.او و اثر آن را بر اسالم بررسی می
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 ف بن عمر قهرمان حدیث سازیسی
 لم یبُّغ احد شأو سیف بن عمر فی وضغ الحدیث

 رسد.هیچ کس در حدیث سازی به پای سیف بن عمر نمی

 )مؤلف(

 های سیفکتاب

نگاشته که سراسر شامل « جمل»و « فتوح»های سیف دو کتاب به نام

-تبرها است؛ و با این حال مطالب آنها در معخرافات و تحریفات و افسانه

ترین مدارک تاریخ ترین و حقیقیترین کنب تاریخ اسالم به عنوان قاطع

 اسالمی انتشار یافته و تا به امروز نیز مورد استفاده است.

سیف در این دو کتاب گروهی از شاعران و حماسه سرایان را آفریده 

های ها و بزرگواریگیاست که همۀ آنها یک صدا از افتخارات و بزر

به طور عموم, و قبیلۀ تمیم به طور خصوص, و بیش از قبایل مضر 

اند مناقب و فضایل تیرۀ عمرو که فامیل و خویشاوندان شخص سیف بودن

 زنند.دم می

گیر به عنوان ای چشمهمچنین برای ارائۀ برتری مقام قبیلۀ خود عده

صحابۀ رسول خدا خلق کرده که همۀ آنها از قبیلۀ تمیم برخاسته مقام و 

 ی خاص و در خور تقدس دارند و سبقتی در پذیرش اسالم!منزلت
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ای فرماندهان سپاه از قبیلۀ تمیم آفریده است که نبردهای و نیز عده

ها کنند, و راویانی را خلف کرده است و افسانهخیالی سیف را رهبری می

-های دالوران خیالی تمیم را از زبان آن راویان روایت میو قهرمانی

 کنند.

خره برای قهرمانان و جنگ آوران قبیلۀ تمیم که همگی آنها و باال

های باشند در کتاب فتوح و جمل خود, از پهلوانیمخلوق تخیالتش می

ها ساخته و هر یک را بر دیگری ناظر و ها پرداخته, و افسانهآنان قصه

 مؤید گردانیده است.

نیفتاده  برد که هرگز اتفاقهایی نام میهایش از جنگسیف در داستان

خواند که وجود خارجی نداشته, شهرها و پهنۀ کارزارهایی را به اسم می

برد که بر پهنۀ زمین چنان جاهایی وجود و قصبات و اماکنی را نام می

 خارجی نداشته, و هنوز هم ندارد. 

سیف برای نشان دادن قدرت ابتکار نبرد, شجاعت و دلیری, کاردانی 

های ای تمیمیش, ارقام و اعدادی را از کشتهرزمندگی قهرمانان افسانه و

دهد که دهشت آور است به خصوص وقتی که دم از دشمن به دست می

ها را برای سه شبانه روز از زند, و یا آسیابهزاران هزار کشته می

! در حالی که تمام آوردخون دشمن و تنها در یک نبرد به گردش در می

در آن روزگار به روی هم شده,  صفحات آن ناحیه که جنگ در آن واقع

آن مقدار جان دار وجود نداشته تا چه رسد به انسان, تا کشته شوند و یا به 

هایش و وجود اسارت گرفته شده باشند! و سیف به عنوان تأیید افسانه

های خونین خیالی, بر زبان قهرمانان قصاید و اشعار حماسی چنین جنگ

ایل مضر, به ویژه تمیم, و کوبیدن و از فخر فروشی و خود برتر بینی قب

 بی مقدار نشان دادن دشمنان خود سروده و به مناسبت آورده است.

ها جعل ها, و نامهها, سیف بن عمر تیمی, فرمانعالوه بر همۀ این

کرده و ساخته که از جانب خلفای وقت به نام آن قهرمانان خیالی صادر 

ان تفویض گردیده است, همچنین هایی که به ایشها و سمتشده, و یا پست

های نظامی که آن قهرمانان با مردم شهرها و مرزها بسته و پیمان نامه

اند در صورتی که در یافتیم چنان فتحی در ها که صادر نمودهامان نامه

 اند تااص صورت نگرفته و چنان اشخاصی هرگز وجود نداشته
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 شود. ای نوشتهعهد نامه و امان نامه و پیمان نامه

کوتاه سخن این که سیف این نابغه دروغ پرداز پر تعصب با افسانه 

هایش و خلق آن همه اصحاب, و راویان, و هایش و داستان پردازیسازی

آن همه قصاید و اشعار حماسی توانسته است منشور بلند باالیی از مفاخر 

های قبیلۀ مضر به خصوص قبیلۀ تمیم, و باالخص و فضایل و بزرگی

بنی عمرو تهیه کند و به دست تاریخ بسپارد تا بیش از هزار رۀ خود, تی

سال هنوز به عنوان سندی حقیقی, و قاطع و معتبر, و گویای وقایع 

 های تاریخ اسالم باشد.ترین سالحساس

گر مقاصد سیف توجه به این اشعار که روشنگر مطالب فوق و نمایان

 است خالی از فایده نیست.

ای چنین سانهعقاع بن عمرو تیمی, یکی از قهرمانان افسیف از زبان ق

 (8سراید: )می

من از پدران خود کارهای نیک و بزرگشان را که به وسعت »

ام. هر یک از آنها نیز بزرگواری را از پدران دریاهاست به ارث برده

های مجد و افتخارات خود را بر پایۀ مجد اند, آنها پایهخود به میراث برده

اند, و من  چنان افتخاراتی را از بین نخواهم خارات پدرانشان نهادهو افت

برد, و فرزندان من نیز اگر بمانند, خود بنیان گذران افتخارانند. روی این 

اصل همیشه فرماندهان نبردها از ما بوده که چون پادشاه خود را به قلب 

ا, در لشکر شکن قرار دارد. مزنند, و در پشت سرشان سپاهی دشمن می

ایستد, قهرمانان آن هنگام که رزمندگان از بیم و هراس از جنگ باز می

 «پهنۀ کارزار هستیم.

 و نیز سیف به زبان ابی مقزر اسود تمیمی چنین سروده است:

اطعام ما خاندان بنی عمرو, درگاه کارزار نیزه افکن, و به گاه » 

 «مهمان نوازیم

 ن نسبت داده:و به ابو مجید, نافع بن اسود تیمی چنی

در آن موقع که یزدگرد فرار کرد, در حقیقت ما با سالح وحشت و »

 و نیز گفته:« هراس او را از پای در آوردیم
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کان بزرگی و است که « اسید»اگر از خاندان من بپرسی »

 «بزرگواری است.

 و از زبان ربیع بن مطر تمیمی گفته:

منادی فرمانده کل قوای اسالم سعد وقاص»
1
هنگی خوش و طرب با آ 

انگیز ندا در داد که: در حقیقت تنها افراد قبیلۀ تمیم تنها با شاعران عجم 

 «باشند.هم طراز می

ای از سیف بن عمر تمیمی, تنها به خلق قهرمانان و پهلوانان افسانه

بلکه از نوع بشر برای انتشار مفاخر و عظمت تمیم بسنده نکرده است, 

ای مدعی شده تخارات کمک گرفته و طی افسانهجنیان نیز در تبلیغ این اف

است که اجنه امواج صوتی را به کار گرفته و اشعاری در مفاخر تمیم 

سروده و به گوش همۀ عرب زبانان رسانیده است. طبری این موضوع 

 (21کند: )را از قول سیف در تاریخش چنین روایت می

خش کردند و از چون نبرد قادسیه پایان یافت, جنیان اخبار آن را پ

اوضاع آن مردم را آگاه ساختند, و در خبر گزاری از آدمیان پیشی 

گرفتند... . تا آنجا که میگوید: اهل یمامه صدایی غیبی شنیدند که در فضا 

 خواند:گذشت چنین میو در حالی که از باالی سر آنها می

ر میدان دادند که دیدیم که سپاه را بیشتر افراد قبیلۀ تمیم تشکیل مید»

نبرد از همه شکیبا تر بودند. لشکر فزون از شمار تمیم به انبوهی از سپاه 

دشمن حمله برد و گرد و خاک به هوا بر افشند. به دریایی از سپاه ایران 

ها استوار و پا بر جا بودند که چون شیران بیشه شجاعت و همچون کوه

ناور روزگاری حمله بردند. ایرانیان در قادسیه, و در آن سرزمین په

 گذرانیدند و سر انجام مجد و افتخارات خود راسخت می

                                                 
1

در مدینه  55یا  54. سعد فرزند ابی وقاص فرنانده کل قوا در نبرد قادسیه بوده است. سعد در سال  

 .273ـ271، ص2ابه، جبدرود حیات گفته است. اسد الغ
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ها و به تمیم وا گذاشتند. گه آن گاه که رویا روی تمیم قرار گرفتند دست

 «شد.پاهایش بود که از مچ و ساق به ضرب شمشیر آنها بریده می

این آواز به همین ترتیب در سر تا سر شبه جزیرة العرب به گوش 

 ده است!برخی رسی

ای سیف ناگزیرند تا این فرماندهان پیـروزمند از پهلوانان افسانه

ای سیف داشته باشند. های رزمی افسانهاطرافیانی و سپاهی در میـدان

سیف از قبایل غیر مضرر حواشی و اطرافیانی برای آنها خیال کرده, و 

فی ایشان را نیز به سهم خود در چنان نبردهای خیالی وظیفه یا وظای

هایش از هر حیث جامع ها و افسانهبه عهده گذاشته تا داستانتر پست

های قبایل مضر و نزار و تمیم االطراف باشد و در مقابل آنان قهرمانی

چشم گیر افتد. به این ترتیب سیف در تاریخ اسالم عدۀ بسیار زیادی از 

م صحابی و تابعی و راویان و دیگر طبقات خلق کرده است که هیچ کدا

آنها وجود خارجی ندارند, و همۀ آنها ساخته و پرداخته دست تخیالت 

ها و اشعارش و هر سیف و مخلوق ذهن افسانه پرداز او است و داستان

 دهد همه از مغز خیال پرداز سیف وندیق است.چه که به ایشان نسبت می

 تحریفات سیف

شانیدن ها برای فرو نسیف عالوه بر خلق قهرمانان و ساختن افسانه

آتش عقدۀ خود دست به کار تحریف وقایع حقیقی تاریخ اسالم زده است, 

اند نسبت به این معنی که وقایع را به غیر اشخاصی که آن را ایفا کرده

 توان نام برد:داده است از جمله مواردزیر را می

های جنگی و حقیقی را که وسیلۀ افرادی به غیر از پیروزیـ یکم 

ت آمده است. سیف با تر دستی خاص خود, آن پیروزی قبیلۀ مضر به دس

حقیقی قبیلۀ مضر نشان داده و یا این که را به فرماندهی یکی ار افراد 

ای و خیالی قبیلۀ فرماندهی آن سپاه را در عهدۀ یکی از قهرمانان افسانه

مضر نهاده است. تا بدان وسیله آن فتح و پیروزی را به حساب قبیلۀ 

 د.مضر گذاشته باش
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اگر عملی تاریخی و در خور شماتت و سرزنش از فرد یا افراد ـ دوم 

مضری واقعًا سرزده باشد, سیف به فرمان تعصب قومی, همان کار را به 

وسیله دامن آن مضری را دهد, و به این شخصی غیر مضری نسبت می

سازد. حاال خواه این فرد از آلودکی به چنان کار زشت و ننگینی پاک می

مضری وجود خارجی داشته باشد یا از همان دسته اشخاصی باشد غیر 

 که خودش در آفرینش آنها مستقیمًا دست داشته است.

ای مورد ایراد و سرزنش بین اما وقتی که واقعه و یا حادثهـ  سام

سران قبیلۀ مضر صورت گرفته باشد, و هر دو طرف مضری باشند, 

با تحریف در اخبار, و خلق که بر عهده دارد, ای سیف به حکم وظیفه

افسانه و یا به هر صورت که شده باشد به معالجۀ آن اتفاق نا گوار که 

خیزد. نمونۀ چنان اتفاق مورد باعث سر شکستگی قبیلۀ مضر است بر می

توان در قیام و دشمنی عایشه و طلحه و زبیر علیه خلیفۀ شماتتی را می

او وسیله آنها و هوا خانۀ سوم عثمان بن عفان که محاصره کردن 

دارانشان, که باالخره به کشتن وی منجر شد سراغ گرفت؛ و یا در قیام 

همان سه تن سران قبیلۀ مضر, عایشه و طلحه و زبیر, علیه امیر 

علی خلیفۀ مسلمین که او نیز مضری اشت که به جنگ جمل  المؤمنین

سران منتهی گردید, دریافت کرد. سیف برای این که دامان همۀ این 

مضری را از آلودگی چنان رسوایی و بد نامی پاک سازد با مهارت و 

زرنگی خاص, با طرح یک افسانه, افسانۀ شگفت انگیز عبد اهلل بن سبأ, 

حقایق مسلم تاریخی را قلب کرده دامان مضریان را پاک ساخته به جای 

م و را متهم و محکو« سبأ عبد اهلل»همۀ آنها تنها یک اسم, و فقط یک اسم 

 نشاند.به جای آنها می

ریزد, و قهرمان انگیز عبد اهلل بن سبأ را طرح میسیف افسانۀ شگفت

نامد و چنین آن افسانه را که حتمًا شخص غیر مضری است, ابن سبأ می

کند که ابن سبأ از صنعاء یمن بر خاسته در میان شهرهای خیال می

ته و فتنه و آشوب بر بزرگ و مختلف اسالم گردیده و مردم را بر انگیخ

ها فراهم کرده و سرانجام دست به کار فتنه پا ساخته و پیروانی از یمانی

های زمان عثمان و جنگ جمل با علی گردیده است. بنا بر این و آشوب

ها را عبد اهلل و سایر پیروانش که ها و آشوبها و جنگآتش این همه فتنه

 همه و
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 نه مضریان! هندهمه یمانی هستند بر افروخته

سازد و در کتاب وزین و معتبر خود سیف چنین افسانۀ عجیبی را می

های ناشی از آنها را بر دوش عبد نویسد و تمام آن قضایا و بد بختیمی

اهلل سبأ و اطرافیانش که همگی ساخته و پرداخته دست تخیالتش بوده اند 

ان مضر را که نامد میگذارد, و دامان سر دم دارو آنها را سبائیان می

اند از آلودگی به هر گونه گردانندگان اصلی و حقیقی چنان وقایعی بوده

بزرگ که سازد, و باالخره خود را از این غم تهمت و اتهامی پاک می

 رهاند.باشد میمایۀ سر شکستگی قبایل مضر می

گوید و به سبائیان آفریند, و او را فرزند سبأ مسیف عبد اهلل را می

دهد تا یمنی بودن او کاماًل محرز شود و قحطانی بودنش جای نسبت می

چ گونه شک و شبهه نباشد. آخر مگر نه سبأ فرزند یشجب بن یعرب هی

فرزند قحطان نیای بزرگ تمامی قحطانیان است, و تمام قبایل یمن به سبأ 

رسند؟ بنا بر این اگر بگویند فالنی سبائی و یا قحطانی است, او را به می

اگر همان شخص را اند که یمنی است کما این که نسبت دادهشخصی 

اند که زادگاه اوالد سبأ و قحطان است, یمانی بگویند به محلی نسبت داده

با توجه به این توضیح, سیف بن عمر هوا داران و پیروان عبد اهلل را نیز 

-ودهنامد تا چنین نموده باشد که عموم پیروان عبد اهلل, یمانی بسبائیان می

 نماند که افراد قبایل سبأ یمانی ای باقیاند و برای هیچ کس جای شبهه

قحطانی همگی در بد جنسی و آشوب طلبی و فتنه انگیزی تالی یک 

کنید که سیف با یک تیر به جای دو دیگرند و نمونه ندارند. مالحظه می

 ای که داشته است اسالم رانشان, چند نشان را زده است؟ به حکم زندقه

ای و تاریخش را قصه و داستانی به حساب آورده. و حقایق را افسانه

ای از اوهام و خرافات پنهان تحریف کرده و واقعیات را در پشت پرده

غرض ورزان قوم را خشنود ساخته, و به حکم داشته و بدین وسیله 

جزیره و قبایل مضر را از لوث ای دامان شمال نشینان شبهتعصب قبیله

ها نزلت یمانیپلیدی, پاک جلوه داده و تا توانسته است قدر و مهر گونه 

تر آورده به حدی که تا دنیا دنیا است آنان که به دنبال را پایین و پایین

قحطانی یمانی  گردند زبان به لعن و نفرین سبائیانوقایع تاریخی می

 مانیوبگشایند. خالصه این که سیف ر
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ی تاریخی, قهرمانان خیالی خود را در آن نوشته و با استفاده از رویدادها

 جا زده است.

نامد و آفریند, و او را سبائی, صنعائی, یمانی میسیف عبد اهلل را می

های اسالمی دهدکه: عبد اهلل در تمام شهرهای و پایتختبه او نسبت می

چون شام, مصر, کوفه, بصره و غیره گردید و در همه جا مردم را به 

یه فرمان دارانشان برانگیخت و در آخر با پیروانش از قیام و آشوب عل

اش به محاصره گرفت و سبائیان به مدینه آمد و خلیفه عثمان را در خانه

سرانجام او را کشت. و پس از چندی در زمان حکومت علی بن ابیطالب, 

شود و جنگی و یاران سبائیش پیدا میدر جنگ جمل با سر و کله عبد اهلل 

به حسن درایت و تدبیر و نفوذ کلمۀ فردی از افراد  رفت تاکه می

سرشناس و معروف مضر به صلح و آشتی گراید, از نو بنا به توطعۀ 

قبلی سبائیان و دخالت مستقیم آنان به نبردی خونین تبدیل شد بدون این که 

سران مضر چون علی و عایشه و طلحه و زبیر از آن جنگ راضی 

 د!!باشند یا اطالعی داشته باشن

سیف, افسانۀ عبد اهلل بن سبأ را از این روی طرح ریزی کرده است 

ها, و اختالفات و ها, و خون ریزیتا همۀ آن پیش آمدها و اعمال خشونت

ها که همه از مضریان بوده و اغراض آنها موجب وقوع برادر کشی

ها بار کرده باشد. اما , همه را بر دوش یمنیچنین حوادثی گردیده بود

ات بزرگان و سران قوم و سردم داران قبیلۀ مضر, چون ام حضر

ها نفر دیگر, المؤمنین عایشه, و طلحه و زبیر, و معاویه, و مروان و ده

خیر, دامان یکایک ایشان از این اتهامات پاک و منّزه است, و گویی هیچ 

حتی در سراسر حیات و ترین لغزش و خطایی یک آنها مرتکب کوچک

اند تا چه رسد به چنان وقایعی؟ دامان آنها از این زندگی خود نشده

 اتهامات آن چنان پاک است, که گرگ از خورن فرزند یعقوب!

-اما اشخاص سر شناس و غیر مضری که در آن وقایع شرکت داشته

اند, امثال عمار یاسر, و عبد الرحمن عدیس, که هر دو از اصحاب 

تابعی و او نیز قحطانی  اند؛ و یا مالک اشتر کهرسول خدا و قحطانی

کند, تبرئه میاست, و دیگر قحطانیان, سیف نه تنها ایشان را از اتهام 

تر ساخته, آنها را بلکه نسبت دخالت در خراب کاری را به آنها محکم

پیروان عبد اهلل سبأ یهودی, و آلت فعل و ارادۀ او به حساب آورده است. 

 با این
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در خور سرزنشی که بین سران ترتیب سیف روی وقایع ناگوار و 

 گذارد. وبزرگان قبیلۀ مضر روی داده است سر پوشی از افسانه می

های سیف در جایی است که اتفاقی بین یکی از انواع تحریفچهارم ـ

از سرشناسان و صاحبان زر و زور مضر, با یکی از مردم سادۀ همان 

جد و قبیله صورت گرفته باشد, سیف فرد مضری عادی را فدای م

گذارد. مجد و عظمت و افتخار کند و او را زیر پا میعظمت قبیله می

کوشد نخست حفظ مقام سلسلۀ ای که سیف برای حفظ آن به جان میقبیله

باشد, و در درجۀ دوم حکام و صاحبان قدرت منسوب به قبیلۀ مضر می

قهرمانان, و چابک سواران مضری و فرمان دهان سپاه پیروزمند آنها 

که سیف در راه حفظ افتخارات و دفاع از حرمت آنها از هیچ  است

توان در داستان خالد بن نمونۀ این قسمت را میکند. اقدامی فرو گذار نمی

سعید اموی )فردی عادی از مضر( و ابو بکر فرزند ابو قحافه خلیفۀ 

رت و فرمان روای کل از قبیلۀ مضر( به خوبی وقت )فردی صاحب قد

 احساس کرد. 

الد مضری, چون به مخالفت با بیعت ابو بکر خلیفۀ مضری قیام خ

با ابو بکر سرپیچی نموده است. سیف او را با تمام کرده و از بیعت 

سازد, اگر چه خالد یکی از سرشناسان قبیلۀ کوبد, و بد نام میوجودش می

 (22گاه مقام خالفت فردی عادی است. )باشد, اما در پیشمضر می

کند که اگر چنان م سیف حقایق را بدین گونه تحریف میگاهی هپنجم ـ

که اتفاقی بین یک فرد یمانی و یک فرد مضری واقع شده باشد و سیف 

آن را به وسیلۀ داستان عبد اهلل بن سبأ عالج نکرده باشد, برای معالجۀ آن 

سازد, و همچنان که شیوۀ او است به هر ای دیگر میداستان, افسانه

آورد, و باشد قدر و مقام یمنی را در آن داستان پایین میترتیب که شده 

نمونۀ این برد. موقعیت و آقایی آن فرد مضری را نمایان ساخته باال می

داستان را در موضوع عزل ابو موسی اشعری یمانی, وسیلۀ عثمان بن 

توان سراغ گرفت. سیف در آن داستان تا توانسته عفان خلیفۀ مضری می

پرداخته تا از مقام و منزلت ابو موسی یمانی بکاهد و  چیزها ساخته و

سوابق و خدمات او را در گذشته نادیده بگیرد, و در مقابل به قدر و 

 (21ید و به دفاع از او برخیزد. )منزلت خلیفۀ مضری بیفزا
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های سیف بن عمر تمیمی را کوتاه سخن این که, دست آورد ساخته

 :توان در موارد زیر خالصه کردمی

هایش, تاریخی سراسر دروغ و افترا برای اسالم مجموعۀ افسانهـیکم 

 تهیه کرده است. 

افرادی سرشناس و معتبر در اسالم آفریده است, از صحابی و دوم ـ

تابعی, راویان احادیث نبوی, فرماندهان سپاه, شعراء و حماسه سرایان که 

ن یافت و وجود تواهای سیف نمیهیچ کدام آنها را در خارج از افسانه

 اند. خارجی نداشته

ها و اشخاص و اماکن مخلوق سیف هر یک به شکلی و افسانهسام ـ

ها موجب انحراف و همان اند,افتهـسببی خاص در مصادر اسالمی راه ی

گر اند که فصل آینده نشانتاریخ و حقایق اسالم از مجرای صحیح گردیده

 این واقعیت است.
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 حادیث سیفعُّل انتشار ا
 وضع سیف قصصًا تسایر مصالح السُّطة فی کل عصر

 گام مصالح صاحبان و قدرت ساختههای خود را همسیف افسانه

 است.

 ف(مؤّل)

های سیف در در فصل پیش قسمتی از مدارک اسالمی را که افسانه

وجه داشت که هدف ما از آوردن ـآنها راه یافته است نشان دادیم ولی باید ت

های سیف بن عمر در آنها به های افسانههایی که نفوذ شاخهنـام کتاب

ها و رسائلی را که هر کدام به این نیست که نام تمام کتاب خورد,چشم می

اند بیاوریم زیرا این کاری است بس شکلی از سخنان سیف الهام گرفته

 ایمرا که در این تعداد به قلم آورده آن چهمشکل و تا حدی نا شدنی. و ما 

ای از وسعت و دامنۀ ای است از دریا. بلکه هدف این است که نمونهقطره

های مختلف مصادر اسالمی که انتشار احادیث و افسانۀ سیف را در رشته

 باشد نموده باشیم. مایۀ شگفتی و اعجاب دانشمندان و اهل تحقیق می

های سیف شده و اما عواملی را که باعث انتشار احادیث و افسانه

اند )با توجه به این که او را مادی که علماء و دانشمندان به او نمودهاعت

 توان خالصه کرد:( به شرح زیر میدانند؟گو و زندیق میدروغ
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 همگام با خاد کامگانـ 1

هایش در نخستین عامل این که سیف همواره کوشیده است تا داستـان

ر عصر و زمان حاکمۀ در ههای جهت حفظ مصالح و منافع عالیـۀ هیئت

باشد. داستان عالء حضرمی در جنگ دارین, نمونۀ بارزی است از 

توجه خاص سیف در مورد حفظ قدرت و مصالح هیئت حاکمه. اصل 

 قضیه, صرف نظر از داستان سیف چنین است: 

. شوندجویان از دست عالء به قلعۀ دارین پناهنده میگروهی از جنگ

داخته و مانع دسترسی عالء به دارین بین او و پناهندگان فاصله ان آب,

شود. شخصی به نام کراز النکری, عالء و سپاهیان او را راهنمایی می

دهد, و به این ترتیب دارین به دست عالء فتح کند و از پایاب عبور میمی

 ( تمام قضیه همین است که در چند سطر خالصه شده است. 2شود. )می

هایی عادتش با دادن تغییراتی ودستکاریآید و بنا به اما ابو هریره می

کند: عالء را دیدم که در جنگ دارین در اصل قضیه آن را چنین نقل می

)یا با چهار هزار نفر به دریا زد( طوری که نه سم  سواره به آب دریا زد

شتری و نه سم اسبی تر شده باشد! آن گاه به سوی بحرین پیش تاخت و 

عالء خدا را در آن سرزمین بخواند و دعا  زار دهناء رسیدچون به شوره

جوشیدن گرفت و باال آمد... . پس از عزیمت از  کرد, آب در آن سرزمین

اش را به جای گذاشته بود, باز گشت تا آن را آنجا, مردی چیزی از راحله

 ( ... .1بردارد آن را دید, ولی آبی نیافت )

تاه چون سایر ابو هریره بنا به روشی که دارد, در داستانی کو

هایش قصۀ عالء را نیز نقل کرده است. و چون با عالقه و رغبت داستان

موافقت کامل مردم که تشنۀ شنیدن کرامات گذشتگان و نیاکان خود هستند 

داشت. از قول او نقل, و به زودی دهان به دهان گردید. و تا زمان سیف 

ا بود. سیف آن هنیز از طرق مختلف از ابو هریره رایج و بر سر زبان

کند و بر آن آید, جاهای خالی آن قصه را پر مینابقۀ افسانه پرداز می

کند و به طور بندد و سندی هم برای آن تنظیم میها میها و برگشاخه

 خالصه
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 گوید:چنین می

های سید, سرزمینی شن زار که تپهچون عالء با سپاهیانش به دهناء ر

ود, و آبی در آنجا وجود نداشت, در آن ششنی چون کوه در آن دمیده می

شتران آنها رود. در چنین موقعیتی تمام سرزمین تا قلب صحرا پیش می

-گریزند. نه شتری برایشان باقی میمی اندبا بارهایی که بر پشت داشته

کنند, و ای و نه آبی... . همگی به هالک خود یقین حاصل میماند نه توشه

که  آنان را به این غم و تشویشنماید. عالء هر یک به دیگری وصیت می

نماید تا با کند, و وادارشان میسرزنش و مالمت می آنها را عارض گشته

او دسته جمعی دست به دعا بردارند و دعایی بخوانند, دعایی که سیف 

کند. انعکاس آفتـاب در آبی که پیش روی آنها و بر متن آن را نقـل می

کند! همه را به خود جذب می شودهان آشکار میاثـر دعای ایشان به ناگ

شویند, در همین نوشند و خود را میروند و از آن میبه سوی آن می

-موقع شترهای رمیده نیز از اطراف آن بیابان به سوی آنها باز می

-افتند. چون مسافتی از آن آبدهند و به راه میشترها را آب می گردند!!

ره با یکی از یارانش به طلب ظرفی که شوند, ابو هریگیر دور می

گیر ای کنار آن آبهـخودش آن را از آب پر کرده و برای وجود نشان

گیر بیند ولی اثری از آن آبظرف آب را میگردد؛ ه بود باز میـگذاشت

 شود!!؟دیده نمی
 روندسپاهیان خُّیفه بر روی آب راه می

س سپ افزاید ومیهای دیگری بر این قصه , سیف قسمتاز این بعد

, قصد کردند به دارین بروند و وردندبه جانب بحرین روی آ گوید:می

کنار  ,یک شب راه با کشتی بود نها تا دارین یک روز وفاصلۀ دریا بین آ

عالء سپاهیان خود را مخاطب ساخته گفت: خداوند آیات خود را در  دریا

ی دل شوید, به سوی خشکی به شما نشان داد تا به پشتوانۀ آن در دریا قو

آنها سواره و پیاده به دشمان خود رکاب بکشید و مردانه از دریا بگذرید: 

دریا زدند سوار بر اسب و شتر و دراز گوش و دعایی خواندنـد که سیف 

های کنـد. آنها از آب دریا گذشتند مانند کسی که قدم بر شنآن را نقل می

 صحرا
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ن را گرفته باشد و سم چهار پایان گذارد در حالی که کمی آب روی آمی

شد. به این ترتیب به مرتدین )از دین برگشتگان( رسیدند تر میبه زحمت

و با آنها به جنگ برخاستند و بر آنها پیروز شدند. و سپس به محل اصلی 

خود مراجعت کردند و از دریا چون نخستین بار گذشتند, و عفیف بن 

ای سیف است در این مورد به سانهمنذر تمیمی که یکی از پهلوانان اف

گوید: کند و سپس میخصوص شعری سروده که سیف آن را نقل می

راهبی که همراه مسلمانان بود با دیدن این همه کرامات و خوارق عادات, 

ها شود! سیف دعای مالئکهو شنیدن دعای فرشتگان در هوا مسلمان می

این اردو کشی را به خلیفۀ گوید: عالء نتیجۀ را نیز آورده است. سپس می

پس از دریافت نامۀ عالء  ابو بکرای گزارش کرد. طی نامه ابو بکراول 

سیف از قصۀ ابو کند. رود و داستان را برای مسلمانان نقل میبه منبر می

آیـد, و آن را گردید خوشش میهریره که در زمان او دهان به دهان می

کند و همۀ آن را در حالی که از با اضافه کردن عناصری چند تکمیل می

هر طرف با سند و شاهد و دلیل و برهان و دعا محکم شده است و جای 

کند. اما از هیچ اما و اگر برای مردم آن زمان نداشته نقل و روایت می

حضرمی که اهل یمن آنجایی که مایل نبوده است تا کرامتی را به فردی 

-ای دیگر که میکرامت را با آفسانهباشد نسبت دهد, آن و از قبیلۀ سبأ می

 نویسد:کند. توجه کنید او میپردازد از او سلب می

کرد و تصادفًا عالء حضرمی با سعد وقاص رقابت و هم چشمی می

های رده بیش از سعد روده است, تا این که های عالء در جنگپیشرفت

و غنایم شود ها پیروز میبر ایرانیسعد در نبرد قادسیه در زمان عمر 

-عالء با خود آورده بود به درگاه خلیفه می آن چهجنگی خیلی بیشتر از 

آید که در جنگ با ایرانیان خودی بنمایاند تا فرستد. عالء در صدد بر می

دستوری از سعد عقب نماند, به این منظور بدون این که از مقام خالفت 

نفهمیده بود که  تازد؛ در حالی که اوبگیرد, از طریق دریا به ایران می

ی داده های رده بر سعد وقاص فضل و برتراگر خداوند او را در جنگ

 برداریبود به علت اطاعت و فرمان
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در  ابو بکراو از مقام خالفت و پیروی از دستور صریح خلیفه نخستین 

جنگ با مرتدین بوده است نه این که او را خود فضل و کرامتی است. در 

وم به خصوص عالء را از حمله به ایران از عمر خلیفۀ دصورتی که 

نویسد: وقتی که عالء طریق دریا منع کرده بود... . سیف اضافه کرده می

روی یک دیگر قرار از طریق دریا به پارس حمله کرد و دو سپاه رویا

هایشان حایل شدند و سپاه مسلمین شکست گرفتند, پارسیان بین او و کشتی

فرمانی عالء از فرمان خلیفه بود. و اگر خورد, این شکست نتیجۀ نا 

. لطف ۀ آنها در آن جنگ کشته شده بودندکرد هملطف خدا یاری نمی

تجلی کرد که خبر این حملۀ بی اجازه به گوش  خـدا به این صورت

گذرد که حتمًا عالء به علت این نا می رسد, و در دل ایشانفه میـخلی

آید, و در مقام عزلش و می فرنانی شکست خواهد خورد, پس بالفاصله

کند و افرادکمکی برایش اعزام دیگری را به فرماندهی سپاه انتخاب می

رأی و بینش دارد. به این ترتیب خداوند سپاهیان اسالم را به برکت می

 دهد!خلیفه از مهلکۀ حتمی نجات می

را که ابو هریره از کرامت  آن چهطبق این داستان که سیف ساخته, 

ارین به عالء حضرمی نسبت داده است از آثار اطاعت و در جنگ د

فرمان برداری مطلق او از مقام خالفت بوده و اال دیدیم که همین صحابی 

آید وقتی در مقام تمرد و سرپیچی از مصدر خالفت بر میوار بزرگ

گردد. خدانود آن همه نعمت را به چگونه گرفتار بد بختی و درماندگی می

ی از خلیفه به عالء و سپاهش مرحمت فرموده, و بر پاس فرمان بردار

 اثر نا فرمانی آن چنان شکست نصیبش ساخت.

های نظیر آن را سیف همگام را حفظ مصالج این داستان و داستان

بینیم همین . و میعالیه زمام داران در هر عصر ساخته و پرداخته است

ف بوده تا جایی که های سیترین عامل انتشار افسانهامر به تنهایی بزرگ

 شود.ها تاریخی صحیح دیگران به دست فراموشی سپرده میروایت
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 همگام با آرزوی همگانـ 4

هایش را دومین عامل انتشار سخنان سیف این است که او داستان

مطابق ذائقه مردم, و عالقۀ عوام در قرون و اعصار وضع کرده است. 

پرستد, مشتاقانه در را می وار, سلف صالح خودهچه مردم عامی که بند

های سیف خواستۀ این دسته از های آنها هستند, روایتپی شنیدن کرامت

-مردم عامی را به نیکوترین هجهی بر آورده کرده است. زیرا در روایت

بینند که نوامیس طبیعت, و قوانین ازلی و ابدی آن در مقابل های سیف می

باشند, تیار و ارادۀ آنها میبردار, و در اخسلف صالح مطیع و فرمان

فرشتگان و جنیان همواره یار و پشتیبان آنها بوده, چشم و گوش به فرمان 

برند, و باالخره گویند و فرمان میآنها هشتند, حیوانات با ایشان سخن می

در جنگ آوری و میدان کارزار تالی و همانند ندارد و همیشه در نبردها 

 پیروز و سربلند هستند.

های سیف فی دوست داران فرهنگ و ادب, در خالل روایتاز طر

-های زیبا, خودستاییهای بی همتا, و حماسهره قصاید شیوا, سخنوری

های خوردند, و به متون جالب و دل چسب پیمانهای شیرین بر می

های قصیح و ها و دستورهای صلح و آشتی, فرماننظامی, و قرارداد

-های حاکمه وقت اطالع میملت, و هیئت بلیغ, و دلنشین و عالی سران

 یابند.

مندان به تاریخ,  خبر نگاران نیز به سهم خود بیشتر هم چنین عالقه

برند. چه تشنگان های سیف سود میاز هر منبع خبری دیگر از روایت

یابند که سیف بیش از هر تاریخ نویس امور تاریخی به سادگی در می

 شرح داده و جزئیات یک حادثه را از نظر دیگر وقایع و اتفاقات را کاماًل

ترین موضوع نیز صرف آورده و از کوچکدور نداشته و نوادر تاریخی 

نظر نکرده است. زیرا سیف در خبر سازی ماهر, و در وقایع نگاری و 

افسانه پردازی استادی متبحر است. برای نمونه, مگر شما کدام تاریخ 

ارید که ز افسانه نویسان_ سراغ دنویس دقیق و باریک بینی را _به ج

چون سیف بن عمر تمیمی توانسته باشد مثاًل حتی تکان دادن دم است 

 فالن سوار کار به هنگام عبور از
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دجله توضیح دهد!؟
1
 

کوتاه سخن این که شیفتگان وقایع تاریخی, آن چه را که نزد سیف 

ی نخواهد یابند نه تنها نزد هیچ تاریخ نگاری, و حقیقت نویس دیگرمی

 نتوانند گرفت!یافت, بلکه در هیچ طبلۀ عطاری سراغ 
 همگام با خااستۀ خاش گذرانان ـ3

ثروتمندان, و خود کامگان, و خداوندن زر و زور و باالخره خوش 

ای های سیف بهرهها, و افسانهها, و داستانگذرانان حامعه را از روایت

های دل نشین, اندن افسانهوافر است. چه سیف این دسته از مردم را با خو

-میهایشان همراهی های دل چسب و نمکین در شب زنده داریو داستان

 نماید. کند, و بساط شادی و سرگرمی آنها را تکمیل می

هایی ها, با خواندن افسانهدر روزگاری که بازار قصه خوانان و نقال

و امثال مانند عنترة ابن شداد, و ابی زید سروجی, و هزار و یک شب, 

آنها گرم بود, و امرا و بزرگان و ثروتمندان و ارباب نفوذ را سرگرم 

های خود داشت؛ اندیشمندان نیز به این فکر افتادند تا افکار و اندیشهمی

را به لباس داستان و افسانه در آوردند, تا همۀ مردم آنها را بخوانند و 

صفاءدست به دست بگردانند. روی همین اصل گروه اخوان ال
2

افکار و  

هایی کوچک در میان مردم پخش های خود را به صورت رسالهاندیشه

 کردند؛ و ابن

                                                 
1

 . در شرح حال عاصم به تفصیل بیان شده است. 
2

م جمعیتی به نهام اخوانالصهفاء کهه    783هـ و 373. گروهی از دانشمندان فرقۀ اسمعیلیه در حدود سال  

مرکزش در بصره بود تشکیل دادند. این گهروه بهرای انتشهار افکهار خهود در حهدود پنجهاه و یهک رسهاله          

ای اب و هندسه، موسیقی و منطق، نجوم و سهایر فنهون عصهر خهود نگاشهته و پهاره      در علوم مختلف حس

م در لنههدن و 4864از عقایهد خههود را از مبهدأ و معههاد در آنههها گنجانیدنهد، ترجمههۀ رسههائل ایشهان در سههال     

در الیپزیهک و مصهر و هنهد مکهرر بهه چهاپ رسهیده اسهت. کشهف الظنهون،            4883اصل عربی آنهها در  

و  76،ص4و ج 383، ص4، الذریعهه،  ج 527ـه 527، ص4لمعارف االسهالمیه، ج ، دایرة ا72، ص4ج

 ، و اعیان الشیعه جلد دهم چاپ اول مراجعه شود.41ـ7،ص8و ج 235،ص7ج
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طفیل افکارش را در لباس داستان حی بن یقظان
1

زد مردم ساخت؛ زبان 

و ابن مقفع منظورش را با ترجمۀ کتاب کلیله و دمنه, و باالخره سیف بن 

گیرد ها پیشی میاز همۀ اینآید و با تألیف دو کتاب فتوح و جمل عمر می

های هایی که ساخته است, به صورت روایتو افکارش را در افسانه

سازد, و آرمان موثق و قابل اطمینان, و تاریخ و سیرۀ صحیح منتشر می

 پوشاند.و آرزوهایش را بدین وسیله لباس تحقق می

خالصه این که حکام و صاحبان زر و زور آن چه را که مایلند در 

یابند, و مردم ساده و عامی نیز به چیزی که دلبستگی ادیث سیف میاح

دهد, و در احادیث سیف, علماء و دوست داران دارند, سیف به آنها می

فرهنگ و ادب, چیزی را که برای بحث و گفت و گو الزم دارند به دست 

مندان به تاریخ و دوست داران قصص هآورند. و به همین ترتیب عالقمی

ها... به این ترتیب سیف توانسته است حدود دوازده قرن همۀ این نهو افسا

طبقات را به هر کجا که خودش خواسته بکشاند و آن چه را که مایل بوده 

ها گردید و های او ورد زبانبخورد آنها بدهد, تا آنجا که سخنان و افسانه

-وایتاز نسلی ره نسل دیگر رسید و در حالی که افکار او را در لباس ر

-ساختند احادیث صحیح, و گفتههایش با تمام قوا منتشر میها و داستان

های معتبر دیگران به دست فراموشی و نسیان سپرده شده و در بعضی 

 از موارد پاک از بین رفته است.
 ایـ همگامی با تعصب قبیُّه2

-گذشت نبوغ سیف وقتی کاماًل مشهود است که می آن چهعالوه بر 

های همۀ طبقات مردم نسته است تا اهداف خود را با خواستهبینیم او توا

های مردم را در احادیث خود بر تطبیق دهد. او در حالی که خواسته

 آورده است, سند افتخاری نیز از هر یک از

                                                 
1

باشد. داستانی است که قهرمانان می 584. کتاب حی بن یقظان نوشتۀ طفیل ابو بکر اشبیلی متوفی  

های دیگر را ابسال به رمز دین و سالمان به ت و نقشآن حی بن یقظان است و این اسم رمز فلسفه اس

رمز مردم عوام. ابن سینا بر این سبک دو رساله داشته است که یکی از آنها داستانی اخالقی بوده 

 مراجعه فرمایید. 427ـ428،ص7است. الذریعه، ج
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-و تیرۀ تمیم مخصوصًا به ثبت میآنها به نام قبیلۀ مضر به طور عموم, 

یله یعنی یمانیان را پست و بی رساند, و به موازات آنها دشمنان آن قب

گران علمی کند و این مطلب برای محققین و کاوشمقدار معرفی می

 کاماًل روشن است.
 ـ همگام با زندقه5

ماند و بسیار در خور توجه است, این است که در چیزی که می

هایش به مواردی برخورد ها و تحریفاحادیث سیف از دروغ پردازی

-وی با اهدافی که ما از او سراغ داریم مطابقت نمیکنیم که به هیچ رمی

دانیم که سیف هیچ دروغی را نگفته و هیچ کند, در صورتی که می

موضوعی را تحریف نکرده است مگر این که در مقام تحقق بخشیدن به 

-هدفی بوده است. با توجه به این مطلب سیف چه منظوری از تغییر سال

( مثاًل چرا سال وقوع جنگ 6ست؟ )های وقوع حوادث تاریخی داشته ا

سیزده یرموک را که در سال پانزده هجری اتفاق افتاده است در سال 

هجری نوشته؟ و یا از چه سبب سال قتح شهر دمشق را که در سال 

پانزده هجری بوده آن را در سال شانزده هجری تعیین کرده است؟
1
 

رب و قاتل سیف چرا اسامی اشخاص را تغییر داده, هم چنان که ضا

امیر المؤمنین علی را که عبد الرحمن بن ملجم است, به خالد بن ملجم 

(, به عمرو بن عبد المسیح تغییر داده است؟4)
2
 

 و یا چه چیز سیف را وادار نموده تا حدیثی این چنین جعل کند:

خواهد تا با ام کلثوم دختر امام علی میعمر, خلیفه, از همسرش 

-بنشیند. و ام کلثوم در مقابل تقاضای عمر میمهمانش بر سر بک سفره 

ها ظاهر شوم, چنین پیراهنی خواستی در برابر مردمگوید: اگر تو می

 (7خریدی! )برایم نمی

آیا این درست است که خلیفۀ مسلمین عمر, از همسرش بخواهد تا با 

 مردان

                                                 
1

 های حوادث تاریخی، جلد اول عبد اهلل بن سبأ.. رجوع شود به فصل تحریف سال 
2

 به فصل تحریف اسماء کتاب عبد اهلل بن سبأ، جلد دوم، مراجعه فرمایید. . 
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شود تا همسر عمر, غذا شود؟ و آن چه را که باعث مینشین و همهم

-استۀ شوهر خود را بر آورده نکند نامتناسب بودن لباس او برای همخو

 نشینی با مردان باشد؟!

ها و نظایر آن هیچکدام سیف را به اهدافی که ما از او این افسانه

ند دهای را که به او نسبت میرساند مگر این که زندقهسراغ داریم نمی

او صحیح باشد, او  ( و اگر این مطلب و نسبت زندقه به3درست باشد. )

هایش درمقام تحریف حقایق تاریخ در پناه آن با ساختن و پرداختن افسانه

توان گفت که از تحریف حقایق جز عناد و اسالم و مسخ آن بر آمده و می

دشمنی با اسالم منظوری نداشته است. در هر صورت او توانسته است 

توان دی برای او نمیکه تاریخ اسالم را تحریف کند و در این کار همانن

او باشد یا بی توجهی و عادت  یافت. خواه این عمل سیف ناشی از زندقۀ

وی به دروغ پردازی, هر چه که باشد او توانسته است تاریخ اسالم را به 

خصوص در قسمت فتوحات اسالمی و ارتداد, و وقایع تاریخی تا زمان 

 اید.بن ابیطالب را تحریف نمخالفت امیر المؤمنین علی 

تاریخی را که سیف نگاشته, تاریخ رسمی اصحاب و فتوحات آنها 

گردید, و نتیجۀ رسمیت یافتن چنین تاریخی برای مسلمانا و غیر آنها این 

های ارتداد و فتوح خود, شد که همگی قبول کردند که مسلمانان در جنگ

اند و با براه انداختن هزاران هزار انسان را به خاک و خون کشیده

اند دهای خون در جوامع بشری چنان ایجاد وحشت و اضطراب نمودهرو

اسالم به زور شمشیر و راه انداختن که تاریخ به یاد ندارد و در نتیجه 

های خون بشر انتشار یافته است. در حالی که حقیقت این است که سیالب

کردند ها خودشان علیه فرمان روایان خودسر و ستمگرشان قیام میملت

پیوستند, اسالم این چنین انتشار یافته است نه به اه مسلمین میـسپو به 

 شود.از گفتۀ سیف ثابت می آن چهقدرت شمشیر طبق 
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 های گذشتهخالصه بخش
 اما آن لنا ان نبحث عن الحقیقه

 آیا گاه آن نرسیده که حقیقت را بجوییم؟

 )مؤلف(

 ـ زندقه1

حدیث »اندیف کردهدیدیم که علماء و دانشمندان سیف را چنین تعر

دیدیم که عراق میهن سیف, و در زمان او محل « ساز, متهم به زندقه.

نشو و نما و انتشار زندقه بوده است, و از این حیث بر سایر نواحی 

ممتاز و مشخص است. و نیز دیدیم که زندیقان هم عصر سیف در 

ی بنای همبستگمتزلزل ساختن عقاید و افکار مسلمین, و ویران ساختن 

آنها تا چه پایه گوشا و فعال بودند و به چه کارها که متشبث نشدند؛ از 

میان آنها اشخاصی برخاستند که با ساختن احادیث و انتشار آنها موجب 

ها بود که به هنگام کشتنش تشویش افکار مردم گردیدند, و نیز از همان

را اعالم کرد که چهار هزار حدیث وضع نموده و در خالل آنها حالل 

و ما را معلوم نگردید که آن احادیث  حرام, و حرام را حالل نموده است,

های رسمی اند. و در کدام یک از کتاباند و جه سرنوشتی داشتهکجا شده

اند. اما, خود احادیثی را نزد سیف سراغ و مورد تأیید خلفا نفوذ کرده

 م, دیدیم کهگرفتیم و چون عمیقًا در مقام مطالعه و بررسی آنها بر آمدی
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او با کمال مهارت هزاران حدیث ساخته و درخالل آنها پرهیز کارترین 

ه و جانی ـو پارساترین اصحاب رسول خدا را مردانی پست و فرومای

گویانی که اسالم را به خود بسته بودند مردمی معرفی, و منافقان و دروغ

است با ساختن  شناسانیده است. او توانسته داربا تقوی و پرهیزکار و دین

های خرافی در تاریخ اسالم حقایق را وارونه نشان دهد, و از این افسانه

راه تأثیری شگرف روی عقاید مسلمین و همچنین بر عقیدۀ غیر مسلمین 

نسبت به اسالم بگذارد. سیف با سایر هم فکران زندیق روزگارش در این 

ر سایر هم مورد شروک و هم گام بوده, جز این که او از یک جهت ب

هم فکرانش امتیاز دارد و آن این است که در بیشتر فکران زندیق 

احادیثی که وضع نموده مستقیمًا به تأیید از صاحبان قدرت مطلقۀ روز, و 

خداوندان زر و زور, و کوبیدن و بد نام ساختن مخالفین آنها پرداخته و با 

هایی که دروغهمین روش پشتیبانی و حمایت هیئت حاکمه را برای تأیید 

کند! و زمینۀ انتشار آنها را تا به امروز فراهم پرداخته است کسب می

ای زمانش و تعصب شدیدی که شخص سازد, و همچنین تعصبات قبیلهمی

روایان داری از قبیلۀ نزار داشت که حکام و فرماناو نسبت به جانب

نت زمانش از ابتدای خالفت راشدین, و دورۀ حکومت امویان و سلط

های وی تأثیر خاندان عباسی همه از آن قبیله بودند در نشر افسانه

 فراوانی داشته است.
  ـ تعصب4

دیدیم که مجتمعات اسالمی در زمان سیف یکی پس از دیگری بر اثر 

-ای بوده است منفجر میهایی که مبنای آن همان تعصبات قبیلهپیش آمد

گردند تا بسیار زیاد می هایها و ریختن خونشوند و موجب بروز فتنه

سر انجام انقراض سلسلۀ اموی و روی کار آمدن بنی عباس را باعث 

ها به صورت قطعات حماسی ها و آشوبآتش گیرۀ همۀ آن فتنهگردند. می

هایی بوده است ها و خود برتربینیو قصاید شور انگیز در فخر فروشی

, و امروز دواوین به یادگار مانده استکه شعرای آن روزگار سروده و 

 بینیم.ها میشعر و ادب آن روز را پر از آن قصاید و حماسه
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ای بوده تا برخی را وا داشته و نیز دریافتیم که همین تعصبات قبیله

دینی در فضایل و مناقب و  های تاریخی و احادیثاست از پیش خود قصه

رخ خصم برتری قبیلۀ خویش بسازد و آن را به عنوان سند افتخار  به 

بکشند. ولی دیدیم که در این زمینه نیز سیف را همتایی نیست؛ زیرا او 

های فتوح و جمل توانسته است که گروه زیادی از شعراء را در کتاب

خود بیافریند که یکایک آنها در اشعار حماسی خود از مجد و افتخارات 

و تیرۀ تمیم به طور خصوص داد سخنوری قبیلۀ مضر به طور عموم, 

اده باشند, و همچنین عدۀ بسیار زیادی از اصحاب شجاع پیامبر که د

اند, وعدۀ ها به عهده داشتهفرماندهی سپاه پیروزمند اسالم را در جنگ

اند شماری از راویان حدیث را که همگی آنها از قبیلۀ تمیم برخاستهبی

 خلق و بیافریند.
 هاـ من در آوری3

-های قهرمانان افسانهدن پهلوانیو نیز دیدیم که سیف برای جلوه دا

ها ساخته و به آنها نسبت داده در های فتوح و ارتداد قصههایش در جنگ

های نبردی هایی وقوع نیافته, و از میدانصورتی که اساسًا چنین جنگ

نام برده که اصواًل وجود خارجی نداشته, و از تعداد کشته شدگان با ارقام 

زند که در اصل چنان تعداد کشته دم می حیرت آور هزاران هزار انسان

زند که در اصل شدگان با ارقام حیرت آور هزاران هزار انسان دم می

داری در تمام آن اماکن بر روی هم وجود نداشته تا کشته چنان تعداد جان

هایش قصایدی در یا به اسارت گرفته شده باشند؛ بر زبان قهرمانان افسانه

ها که گویا خلفای دیگران آورده, و متن نامه فخر فروشی, حماسه و هجو

هایی که و پستها وقت برای آن قهرمانان نگاشته و ارسال داشته یا سمت

های نظامی اند؛ همچنین پیمانبرای ایشان در نظر گرفته و ابالغ فرموده

اند در اند بستهکه آن قهرمانان خیالی با اهالی فالن ناحیه که گشوده

ای اصاًل اتفاق نیفتاده است. حرص این مرد در واقعهصورتی که چنین 

و مفاخر قبیلۀ  به کار گرفتن وقایع اتفاق نیفتاده و دروغ برای ذکرمناقب

جا است که مالئکه و جنیان را نیز برای تبلیغ و انتشار فضائل  نزار تا آن

برد تا ها را به کار میگیرد. و همۀ این نیرنگخاندان تمیم به خدمت می

 دی از افتخارات برای قبیلۀ مضر, و در نتیجهسن
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بنی عمرو که سیف از آن برای تیرۀ تمیم, و به خصوص برای خاندان 

 خانواده است فراهم سازد!

هایش ناگزیر از داشتن حواشی و و نیز دیدیم که چون پهلوانان افسانه

-اند, سیف از غیر قبایل مضر برای آنها و اطرافیانی میاطرافیانی بوده

گذارد, و به این ترتیب در تری را در عهدۀ آنان میآفریند و وظایف پست

تاریخ اسالم گروه بسیار زیادی از صحابه و تابعین و راویان حدیث و 

گردند که همچ کدام وجود خارجی نداشته زادۀ تخیالت و غیره داخل می

 آفریدۀ شخص سیف بن عمرند.
 ـ وارونه نشان دادن حقایق2

های دیگری ساخته و در آن وقایع شدیم که افسانه و نیز متوجه

صحیح تاریخی را تحریف کرده و آن را به اشخاصی نسبت داده که 

هایی که غیر قبیلۀ مضر به اند, مثاًل پیروزیدار چنان وقایعی نبودهعهده

دست آورده, آن را به فرماندهی فردی مضری نسبت داده که آن مضری 

یا آفریدۀ دست تخیالت سیف, و از همین نوع  وجود خارجی داشته باشد و

تحریفات در روپوش گذاردن بر وقایع تأسف آور و ناگواری که از سران 

شخص غیر مضری قبیلۀ مضر سر زده است استفاده کرده و آن را به 

کند خواه این فرد غیر مضری وجود داشته نسبت داده است و تفاوتی نمی

ن قصه باشد. به هر حال هدف, زدودن باشد یا خود, خالق چنین پهلوانا

لکه بد نامی از فرد محترم مضری و چسبانیدن آن به دامان فرد غیر 

 مضری است.
 هاـ پرده پاشی5

و از همین نوع تحریفات برای سر پوش گذاشتن روی اقدامات جمعی 

اند از سران قبیلۀ مضر, که مرتکب اشتباه و لغزش نابخشودنی شده

همچنان که دیدیم در موضوع اقدامات عایشه و طلحه استفاده کرده است. 

و زبیر با خلیفه عثمان که منجر به کشته شدن عثمان شد؛ یا کارهایی که 

 همان سه تن یعنی عایشه و طلحه و زبیر علیه امام علی صورت
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دادند تا باالخره به جنگ جمل منتهی گردید, چون ایشان همگی از قبیلۀ 

وشیده است تا دامان آنها را از لوث آن نزار و مضر بودند, سیف ک

اقدامات پاک سازد. پس با ساختن افسانۀ شگفت انگیز عبد اهلل بن سبأ, 

ها و کارهای ناشایست را به ابن سبأ و سبائیان ها و آشوبهمۀ آن فتنه

بائی که به موجب طرحی که سیف ریخته, یهودی نسبت داده است. ابن س

ها در شهرهای مسلمانان به راه ا و آشوبهاست و از یمن برخاسته فتنه

نامد تا با انداخته است. سیف عبد اهلل را سبائی, و پیروانش را سبائیان می

ها فتنه منسوب ساختن این جماعت خیالی به یمن, ثابت کند یمنی

های باشند. و به این ترتیب زشت کاریانگیزترین مردم روی زمین می

باشند زیر همگی از قبیلۀ نزار و مضر میعاملین اصلی آن وقایع را که 

 ان پنهان کند.چنین سرپوش مسخره

اند اما آنهایی را که به غیر از مضریان در چنان حوادثی دست داشته

اند, مانند عمار یاسر, و ابن عدیس, و اشتر و دیگران که همگی قحطانی

وقایع  کند بلکه دخالت آنان را در آنئه نمیسیف نه تنها ایشان را تبر

کاری با عبد اهلل فکری و همتر ساخته آنها را متهم به پیروی و هممحکم

های سران قبیلۀ مضر نماید. آری رسواییبن سبأ قهرمان افسانۀ خود می

 کند.را سیف چنین عالج می
 ـ ضعیف فدای قای9

اما اتفاقاتی که بین یکی از سران قبیلۀ مضر و فردی عادی از همان 

ه باشد, سیف فرد سادۀ مضری را فدای مجد و عظمت قبیله قبیله رخ داد

سازد, مجد و عظمتی که سیف در مقام اشاعه و تبلیغ آن است می

ها و مفاخر خداوندان زر و زور, و قهرمانان و پهلوانان به نام, و بزرگی

گونه اقدام و فداکاری باشد, که از هیچفرماندهان پیروزمند قبیلۀ مضر می

کند. برای نمونه کوبیدن و بد نام ساختن خالد بن فروگذار نمیدر این راه 

به  ابو بکرسعید اموی مضری است هنگامی که در بیعت با خلیفۀ اول 

های نا روایی که به مالک بن نویره زده مخالفت برخاست, و یا تهمت

 است تا موقعیت و حیثیت خالد بن ولید قهرمان نزاری محفوظ نماند.
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یک فرد مضری و یک نفر یمانی واقع شده باشد, از  بین آن چهاما 

-آن موارد که در افسانۀ سبائیان به آن نپرداخته باشد, داستانی دیگر می

کاهد و او را بد تواند از قدر و منزلت آن یمانی میسازد, و در آن تا می

برد همچنان که این کار را کند, و مقام و منزلت مضری را باال مینام می

ۀ عزل ابو موسی اشعری یمانی, وسیلۀ عثمان خلیفه مضری در قضی

 انجام داده است.
 ـ نتیجۀ تُّخ این همه حدیث سازی7

شود که تاریخی برای اسالم تدوین گردد که ها این مینتیجۀ همۀ این

سراسر دروغ و افسانه است, و اشخاصی از صحابه و تابعی و راویان 

اسه سرایان در اسالم مشهور اخبار و فرماندهان سپاه و شعراء و حم

توان یافت های سیف نکیشوند که هیچ یک را خارج از چار چوب افسانه

های سیف شرح و با وجود این برای هر یک از آنها با استفاده از گفته

ها کتاب در های معتبر تاریخی و دهحال نوشته شود و اخبار آنها در کتاب

بیش از هفتاد مورد آن در گذشته های دیگر نگاشته آید که ما به موضوع

 ایم.بسنده کرده
 ـ عُّل انتشار احادیث سیف8

در سب انتشار احادیث سیف گفتیم که علت انتشار شگفت انگیز 

های او, و اعتمادی که علما و دانشمندان ره او های سیف و افسانهروایت

 اند این است که: نشان داده

خته که حافظ مصالح عالیۀ هایش را به شکلی ساسیف داستاناواًل: 

صاحبان قدرت و خداوندان زر و زور در هر زمان باشد, همچنان که در 

داستان عالء حضرمی در غزوۀ دارین دیدیم که او و سربازانش سواره و 

های نرمی روانند در صورتی که که گویی بر شن زننده دریا میـپیاده ب

هایی که از سایر کرامت آن راه با کشتی یک شبانه روز مسافت داشته, و

برداری عالء از خلیفۀ اول بوده به او سرزده است همه به برکت فرمان

دلیل این که همین عالء چون بدون اجازۀ خلیفۀ دوم, و در مقام نا فرمانی 

 از او
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شود. بنا بر این اگر خورد و خوار میکند, شکست میبه ایران حمله می

ست بر اثر اطاعت از فرامین خلیفۀ فضل و کرامتی از عالء سر زده ا

دومین اول بوده نه این که خود عالء فضل و کرامتی داشته زیرا که دیدیم 

بار بر اثر نافرمانی از خلیفۀ دوم, از فضل و کرامت او دیگر خبری 

ها مورد تأیید سیاست روز, و بنا به مصلحت مقام نیست. این قبیل افسانه

ادوار مورد تأیید و  حساب در همۀخالفت ساخته شده, و روی همین 

 حمایت همۀ اربابان قدرت و طرف داران آنها خواهد بود.

هایش را مطابق ذائقه مردم و باب پسند آنها در همۀ او افسانهثانیًا: 

ها ساخته است, چه در سخنان او, پرستندگان پیشینیان صالح, برای زمان

, و دوست داران فرهنگ و بینندهای بی مانند میآنها کرامات و قهرمانی

خورند, و ادب را اشعار نغز و دلنشین, و نثرهای عالی و دلپذیر بر می

مندان به تاریخ نیز به یک سلسله از اسناد و مدارک تاریخی دست عالقه

های سیف سهمی چشم ها هم در نوشتهیابند, و باالخره خوش گذرانمی

های شیرین ای خویش قصههگیر دارند چه آنها نیز برای شب زنده داری

 ها دلپذیر سیف را حاضر و آماده دارند.و افسانه

را که مایلند و  آن چهکوتاه سخن این که حکام و صاحبان قدرا مطلقه 

بر وفق دیگران با تمایالت تمام این طبقات مختلف هماهنگ ساخته, و در 

ای خود هکند از آن همه ساختهحالی که خواستۀ همۀ آنها را بر آورده می

لوحۀ افتخارات قبیلۀ مضر را به طور اعم و تیره تمیم را به طور اخص 

رساند و همگام با آن مقام و موقعیت قبیلۀ دشمن, برای ابد به ثبت می

یمانی و سبائی را تا آنجا که خود خواسته است کوچک و پست و خوار و 

 سازد.بی مقدار می
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 آرزوهای دور دست سیف

 ـ اهداف سیف:6

های سیف به طور واضح و آشکار به چشم ها در خالل گفتهاینهمۀ 

خورد. اما چه چیز باعث آن شده تا زمان حوادث تاریخی را تحریف می

کند؟ چه عاملی او را بر انگیخته تا اسامی اشخاص را تغییر دهد, 

همچون تغییر اسم عبد الرحمن بن ملجم, به خالد؟ و یا چه چیز او را 

بسازد که: عمر از همسرش خواسته تا با مردان استانی وادار نموده تا د

ها مواردی است که هیچ نشست و برخاست کند و با آنها هم غذا شود! این

را  آن چهرساند مگر این که های سیف را که ما شمردیم نمیکدام از هدف

گویند که او زندیق بوده است درسق باشد و اگر چنین نسبتی به او که می

ها, ها و افسانه سازیپردازیاو در پناه تمام این دروغ  درست باشد,

هدفی جز تغییر و تحریف حقایق تاریخ اسالمی و مسخ آن نداشته, و در 

این راه چنان موفق شده که هیچ یک از زندیقان دیگر چنین توفیقی را به 

 اند.دست نیاورده

ته و ای که داشبه هر صورت چه او از راه دشمنی با اسالم و زندقه

یا غفلت و بی قیدی او از دروغ سازی, هر چه که باشد تاریخ اسالم را 

های ارتداد و فتوح و حوادث تاریخی بعد از مخصوصًا در قسمت جنگ

 آنها تا زمان خالفت امیر المؤمنین علی سخت تحریف کرده است.

را که سیف ساخته و پرداخته تاریخ رسمی و معتبر اسالم و  آن چه

هایشان به حساب آمد و های ایشان و پیروزیر خدا, و جنگاصحاب پیامب

ای این شد که مخالفین نتیجۀ رسمیت یافتن چنین تاریخ دروغ و پر افسانه

های اسالم مدعی شوند که اسالم به زور شمشیر و به راه انداختن سیالب

خون هزاران هزار انسان انتشار یافته است. در حالی که حقیقت این است 

 شانمگر و ظالمـها بودند که علیه فرمان روایان ستملت که این
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به پا خاسته و در صف سپاهیان اسالم قرار گرفته, گروه گروه به دین 

اند. اسالم چنین انتشار یافته نه با زور شمشیر, آن چنان که خدا در آمده

 سیف مدعی است.

 
 ـ وظیفۀ ما11

همین تاریخ است که  این تاریخ است که سیف از اسالم تدوین کرده و

را که دیگران از وقایع  آن چهمورد احترام و پذیرش عموم واقع گشته و 

ها قرار اند تحت الشعاع همین افسانهحقیقی و درست تاریخ اسالم نوشته

گرفته مورد بی مهری و عدم توجه واقع و به دست فراموشی سپرده شده 

ف به دست آورده ای سیهرا که از افسانه آن چهاست. بدین سان هر نسل 

-به عنوان سند صحیح تاریخی به نسلی پس از خود به میراث نهاد و نگه

ها پشت سر یک دیگر سپری داری آن را تأکید کرد و بدین ترتیب قرن

 شد.

دوازده قرن است که وضع چنین است, و تاریخ مدون ما مخصوصًا 

شود ربوط میکه به فتوح و ارتداد و تاریخ اصحاب پیامبر خدا م آن چه

موقع آن نرسیده است که به چنین وضع اسفناکی را دارد. اما اکنون, آیا 

های این زندیق رهایی بخشیم؟ خود آییم, به خود آییم و خود را از دام فتنه

ای آیا زمان آن نرسیده تا به دنبال کشف حقیقت بر آییم؟ اگر چنین اجازه

های بزرگ تاریخی  و کتاب حاصل آید. و به ما مجال آن را بدهند تا در

دیگر منابع معارف اسالمی, و دور از چشم تعصب و انجماد فکری به 

بحث و تحقیق بپردازیم تا حقایق و راستین رسول خدا قرار گیرد, و برای 

شناخت آنها, شناختن اصحاب ساختگی سیف در درجۀ اول اهمیت است. 

پیامبر خدا آفریده, و اصحابی را که او فرمانده سپاه, و راویان احادیث 

هایش, راویان بی شماری را خلق کرده, و برای تأیید احادیث در روایت

شعراء و خطبای جن و انس را هم به کمک گرفته است که هیچ کدام آنها 

 اند.وجود خارجی نداشته

ای سیف را که های آینده کتاب آن دسته از قهرمانان افسانهدر بخش

-نماییم و خدا را گواه میاند بررسی میاد شدهداز صحابیان پیامبر قلم

ایم, جز به خدمت به گیریم که در این عمل و راهی که در پیش گرفته

 اسالم, و رضایت حضرت باری هیچ قصد
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 و غرضی نداریم. 

ما این کتاب را با همۀ مطالب و مباحثش به دانشمندان و محققین 

ها, و خورد , با راهنماییداریم؛ و آرزومندیم که در تکمیل آنعرضه می

 های علمی که مبذول خواهند داشت با ما تشریک مساعی فرمایند.گیری

گیر و راهنمای همۀ ما به راه حق و او خداوند خواستاریم تا دست

حقیقت باشد. و ما را به راهی که مورد نظر و عنایت او است رهبری 

 فرماید.



 

 

 

 

 

 
 عالمه سید مرتضی عسکری 424



 

 

 

 

 
 

 425یکصد و پنجاه صحابی ساختگی 

 

 

 

 

 

 
 سیری در گذشت و نظری به آینده

فصول پیش یک سلسله مسائلی کلی برای پی ریزی مباحث مورد در 

زندیقان را شناختیم و  نظر مطرح کردیم و با طرح این مسائلی زندقه و ز

ای و آثار سوئی که در حدیث و تاریخ گذاشته است آشنا با تعصبات قبیله

شدیم و به این حقیقت نیز پی بردیم که سیف بن عمر یکی از زندیقان 

صب و خطرناکی بوده که زندقه و تعصب, دو عامل مهم حدیث بسیار متع

به هر کرده و این دو عامل قوی را سازی در وی به شدت حکومت می

پردازی و افسانه سازی در تاریخ اسالم وا گونه جعل و تحریف و دروغ 

داشته است, راویان, شاعران, صحابیان بسیاری به عنوان قهرمان 

نیروی خیال خود آفریده و در تاریخ اسالم به  هایش بااحادیث و افسانه

 اند.وجود آمده

ای خود را از قبیله تمیم که ترین صحبیان مخلوق و افسانهسیف مهم

باشد قلمداد نموده و بقیه را از قبائل مختلف دیگر. اینک او می خودقبیلۀ 

پـردازیم و هر یـکی را در یک فصل مستقل مورد ما بـه شرح آنـها می

دازیم که پردهیم. نخست به صحابیان دروغین تمیمی میقرار می بحث

 باشد.می« قعقاع بن عمرو»سر دسته و نخستین آنها 
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 بخش سام

 

 
 صد و پنجاه صحابه دروغینیک

 ـ قعقاع بن عمر و تمیمی1
 

 * در دوران پیامبر )ص(

 ابو بکر* در دوران  

 های حیره* در جنگ 

 یرههای ح* بعد از جنگ 

 ها مصیغ و فراض* در جنگ 

 * در مسیر خالد به شام 

 های شام * در جنگ 

 * در دوران عمر 

 عراقهای * در جنگ 

 های ایران * در جنگ 

 * بار دگر در شام 

 * در جنگ نهاوند 

 * در دوران عثمان 

 * در دوران علی )ع( 

 * خالصه مباحث و مطالب 

 * سلسله راویان احادیث سیف 
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 قعقاع در دوران پیامبر )ص(
 لم نجد له ذکرًا فی غیر احادیث سیف

 نام قعقاع را در غیر احادیث سیف نیافتیم

 )مؤلف(

 

نام قعقاع »ها کتاب معروف و مشهور تاریخ و فرهنگ اسالمی در ده

و شرح حال وی جزء اصحاب رسول خدا آمده است. از جمله « بن عمرو

( تألیف ابو 2) باشد استیعابا میهایی که امروزه در دسترس مکتاب

 نویسد:ای برای قعقاع نوشته است. او میعمر است که شرح حال ویژه

قعقاع, برادر عاصم فرزند عمر و تمیمی است که هر دوی آنها در 

زاد سپهبد ایران فرماندهی کل قوا نبرد قادسیه جنگی که در آن رستم فرخ

های بی مانند و قابل دالوری ها,را به عهده داشته است از خود شجاعت

اند, و موقعیت و منزلتی پسندیده و شایستۀ احترام کسب تحسین نشان داده

 اند:کرده

( از 1پس از مؤلف استیعاب, ابن عساکر در تاریخ مدینۀ دمشق )

 کند:قعقاع بن عمرو چنین آغاز سخن می

قعقاع صحبت رسول خدا را درک کرده! یکی از دالوران مورد 

و شعرای نام آور عرب است. در نبرد یرموک و فتح دمشق  توجه,

 هایحضور داشته, و در بیشتر جنگ
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های قابل تحسین از خود نشان عراق با ایرانیان شرکت نموده, و رشادت

 های نمایانی کرده است:داده و جنگ

قعقاع را از ابتدای سدۀ دوم هجری تا کنون چنین توصیف و تعریف 

ر نبردهای اسالمی همواره مرد داد رس و فریاد رس اند: قعقاع دکرده

( این قعقاع با چنین 4(, او فاتح خانفین و همدان و حلوان است. )6بوده )

 خصوصیاتی کیست؟
 نسب قعقاع

 سیف, نسب قعقاع را چنین خیال کرده است:

اش ابن حنظلیه, ( کینه2قعقاع فرزند عمرو, پسر مالک تمیمی است )

, هنیده دختر عامر هاللیه (, و همسرش6یرۀ بارق )هایش از ت( دائی1)

 (4از هالل نخع است. )
 قعقاع در شمارۀ اصحاب پیمبر

گوید که سیف چنین آورده است: طبری و ابن عساکر هر دو می

 (2قعقاع از اصحاب رسول خدا بوده است. )

کند چنین آورده ابن حجر شعری را که سیف از قول قعقاع نقل می

 است:

د تابندگی و درخشندگی تهامه بودم, در آن روز که خالد بن من شاه"

( رهبری سواران را به عهده گرفته بود. من 1ولید سوار بر اسب عیار )

در سپاه سیف اهلل, شمشیر محمد بودم که به شیوۀ آزادگان, و همگام با 

 داشتم."آنان که پیش از همه به اسالم گرویده بودند قدم بر می
 حدیثی از قعقاع

سیف از قول خود  ابن حجر در شرح حال قعقاع در اصابه از طریق

برای جهاد چه تهیه »نویسد: رسول خدا به من فرمود قعقاع چنین می

گفتم: فرمان برداری از خدا و رسولش و اسبم را: آن حضرت « ای؟کرده

 و نیز از طریق سیف«. همه همین است»فرمود 
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رسول خدا حاضر بودم, چون نماز  نویسد: من در وفاتاز قول قعقاع می

ظهر را خواندیم, مردی به مسجد آمد و به بعضی از مردم گفت: انصار 

اند تا سعد را به خالفت انتخاب کنند, و پیمان و وصیت اجتماع کرده

رسول خدا را زیر پا بگذارند, مهاجرین با شنیدن این خبر نگران 

شدند...
1

گفته است که سیف بن کند که: ابن سکن ابن حجر اضافه می 

 عمر ضعیف است یعنی این گفتارش قابل اعتنا نیست.

رازی دانشمند علم رجال نیز این داستان را به طور اختصار در 

کند: سخنان سیف را دیگران قبول شرح حال قعقاع آورده و اضافه می

نداند, بنا بر این, این حدیث به خودی خود مردود است و ما فقط آن را 

 (1سایی قعقاع آوردیم. )برای شنا

را  آن چهابن عبد البر در شرح حال قعقاع, از رازی پیروی کرده و 

که او آورده و نظری که در بارۀ سیف داده است همه را در کتاب خود 

کند. ابن اثیر و ذهبی نیز هر دو در شرح حال قعقاع, این سخن را نقل می

تفاوت که نظریۀ رازی را در  اند با ایناز ابن عبد البر گرفته و نقل کرده

 اند.پایان آن نیاورده
 بررسی سند

نسب قعقاع راسیف از قول صعب بن عطیه, از پدرش بالل فرزند 

های سیف آمده کند. نام صعب در نه مورد از روایتابی بالل روایت می

-که ترجمه و شرح حال هفت نفر از اصحاب پیامبر خدا را از آن روایت

اند.ها گرفته
2
 

اند, و این که او از اصحاب رسول نیه اش را که ابن الحنظلیه گفتهک

های آن, نام محمد بن خداست همه از سیف گرفته شده و در سند روایت

 123عبد اهلل فرزند سواد پسر نویره آمده است. نام عبد اهلل در سند 

 های سیف در کتاب تاریخ طبری آمده است. روایت از روایت

در روایت سیف از طریق محمد بن عبد اهلل که نامش نام همسر قعقاع 

 رفت و

                                                 
1

 عبد اهلل بن سبأ این حدیث ساختگی مورد بررسی قرار گرفته است. 4. در بحث سقیفه، ج 
2

. رجوع شود به شرح حال عفیف بن المنذر و شش تن دیگر از صحابه تمیمی در جلد دوم در همین  

 کتاب.



 

 

 

 

 

 
 عالمه سید مرتضی عسکری 432

روایت سیف  53ملهب فرزند عقبۀ اسدی روایت شده. نام ملهب در سید 

 در تاریخ طبری برده شده است.

اما در مورد شعر قعقاع, گفته نشده است که سیف آن را از قول کدام 

 یم.راوی, روایت کرده تا در بارۀ راوی آن به مطالعه بپرداز

همچنین حدیثش از رسول خدا, در مورد آمادگی جنگی, و حضورش 

در مسجد در روز سقیفه و مطالب آن, هر دوی آنها مستقیمًا از قول 

 ای نقل شده و سندی جز خود او ندارد.قعقاع پهلوان افسانه

های حدیث, تاریخ, انساب, و ادب به جست و جو ما در امام کتاب

ز راویان فوق به دست آوریم, ولی جست و جوی پرداختیم تا شاید نامی ا

ما به جایی نرسید. و چون نام آنها یعنی: صعب, محمد, مهلب و خود 

شود ظبق قاعده و قانون قعقاع, جز در سخنان سیف جایی دیگر دیده نمی

اند و همگی از حدیث شناسی حکم کردیم که آنها وجود خارجی نداشته

 باشند.می های ذهن سیف و آفریدۀ اوساخته

که در بارۀ قعقاع آوردیم سخن سیف  آن چهنتیجۀ بررسی, تا اینجا, 

بود, و کسی دیگر چیزی در بارۀ او نیاورده تا به مقارنه و مقایسۀ آن 

های سخن را گوی این مطالب است و واسطهاقدام کنیم و سیف تنها سخن

 ها_ نیز مخلوق ذهن او یافتیم._سند روایت
 سیف دست آوردهای حدیث

 در بحثی که گذشت دیدیم:

کند تا پذیرای سخن او در بارۀ سیف خوانندۀ خود را آماده می ـ یکم

گردی سوارکار, چشم و گوش به فرمان خداوندگار روی زمین, سر 

 خوش و سرود خوان گردد.

که گذشت و سخنانی که در مورد قعقاع بعد از این  آن چهاز  ـ دوم

سول خدا آفریده است, بزرگوار و جلیل ی برای راهآید, سیف صحابمی

 و خوش قریحه,القدر, بزرگی از بزرگان تمیم و مایۀ افتخار آن. شاعری 

ای برای احادیث رسول خدا که سخن او ضمن شرح حال اصحاب راوی

 رود.و شناخت راویان حدیث می
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 ابا بکرقعقاع در دوران 

 
 ال یهزم جیش فیهم مثل هذا

 ر آن باشدسپاهی که چنان گردی_ د

 هرگز روی شکست نخواهد دید. 

 !(, بنا به گفتۀ سیفابا بکرسخن )         

 

 های ارتدادقعقاع در جنگ

طبری در حوادث سال یازده هجری در بحث ارتداد قبیلۀ هوزن 

 کند که:چنین روایت می

قعقاع فرزند عمرو  ابو بکرمرتد شد, چون علقمه فرزند عالثۀ کلبی »

تا بر او بتازد, یا او را بکشد و یا در بند نماید. قعقاع را مأموریت داد 

تازد, علقمه از چنگش به قبیلۀ هوازن می ابو بکرچون در اجرای امر 

آیند, و قعقاع آنان را به اش به اسارت قعقاع در میگریزد ولی خانوادهمی

اظهار اسالم  ابو بکرفرستد. خانوادۀ علقمه در پیشگاه می ابو بکرخدمت 

نمایند, که کنند, و تأثیر نفوذ عقاید رییس خانواره را بر خود انکار مییم

 (2« )شود.شود و هیچ یک از اسیران کشته نمیتوبۀ آنها قبول می
 این داستان تا کجا رفته

کند, و ابو الفرج و ابن طبری این داستان را از قول سیف روایت می

 حجر در
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کنند, و ابن اثیر به طور خالصه یشرح حال علقمه آن را از طبری نقل م

 نماید.با اشاره به طبری آن را در کتاب کامل خود نقل می
 مقایسۀ روایت سیف با روایت دیگران

این داستان را به این شکل سیف بن عمر نقل کرده در صورتی که 

 حقیقت امر چیز دیگر است.

کرد.  خالد بن ولید را مأمور کار علقمه ابو بکرنویسد: مدائنی می

ابو رسید و اسالم آورد.  ابو بکرعلقمه از چنگ خالد گریخت و به خدمت 

 (1او را بخشید و امان داد. ) بکر

با توجه به داستان فوق, سیف آمده است و کار خالد بن ولید را در 

گذارد, تا این افتخار از آن او و قبیلۀ عهدۀ قعقاع ابن عمرو تمیمی می

گیرد و در تاریخ ستان ساختگی سیف را میتمیم باشد, آن وقت طبری دا

 کند.کند, و دیگران همان دروغ را از طبری نقل میخود ثبت می

نتیجۀ مقایسه: داستان علقمه حقیقت دارد. و همۀ آن زاییدۀ خیاالت 

سیف نیست. بلکه موضوع این است که سیف بن عمر, عمل خالد بن ولید 

 ست.را به قعقاع بن عمرو تمیمی نسبت داده ا
 بررسی سند

در سند این داستان نام راویانی چون سهل بن یوسف سلمی, و عبد اهلل 

روایت و از عبد اهلل  65بن سعید ثابت انصاری آمده است, که از سهل 

روایت, سیف در تاریخ طبری روایت کرده است. چون ما نام این دو  23

ز خواهیم راوی را در فهرست راویان وکتب طبقات و غیره نیافتیم, مجا

های سیف از طبقۀ راویان به بود تا این دو تن راوی را نیز جز آفریده

 حساب آوریم.
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 دست آوردهای این داستان

شرکت قعقاع بن عمرو بنا به فرمان مقام خالفت درنبرد هوازن  ـ یکم

و اسارت خانوادۀ علقمه به دست او افتخاری است برای قعقاع فرزند 

 عمرو تمیمی.

کاری کرده, رای پروراندن مطلب خود حقیقت را دستسیف ب ـ دوم

کند و از داستانی جدا و دروغ بر مبنای یک واقعۀ حقیقی طرح ریزی می

نماید در صورتی که هم قعقاع, و آن به سود قبیلۀ تمیم بهره برداری می

کدام داقعیت ندارند و تنها زاییدۀ خیاالت و آفریده افکار  هم داستانش هیچ

 باشند.تمیمی می سیف بن عمر

اما به جز این داستان که داستان علقمه است, یاقوت حمودی در 

های شرحی که بر لغت )بزاخه( که آبی است در سرزمین نجد و جنگ

نویسد: و قعقاع بن عمرو نبرد ارتداد پیرامون آن وقوع یافته است می

 بزاخه را چنین توصیف کرده است:

مسحالن»
1

ز آوردگاه بگریزد, و جان به در در آن روز توانست که ا 

که گرد و خاک میدان نبرد به  دیدبرد. در آن روز که به چشم خود می

رود. و خالد در آوردگاه بزاخه برسر رزمندگان دشمن آسمان باال می

درد و پاره پاشد, و دشمن را چون سگان درنده از هم میخاک مرگ می

 «تابد.ده روی بر میپاره کرده آنگاه بی تفاوت بر زمین رها کر

-و حموی این عادت را دارد که غالبًا برای معرفی اماکنی که نام می

پرداز اشعار سیف شاهد بیاورد بدون این که نامی از راوی آن نقل کند و 

 به این قبیل از موارد بعدها برخواهیم خورد.

را  دانیم که سیف در این ابیات چه خواسته است بگوید! آیا قعقاعنمی

در نبردهای خالد در جنگ بزاخه شرکت قیمًا سرودن این اشعار مست با

 جا داده است و او در آن

                                                 
1

شده و سیف غالبًا اسامی سران یف نام آوران نبرد سپاه دشمن مسحالن نامیده می. بنا به گفته س 

کرده است، مانند قماذبان فرزند هرمزان، و ابن مخلوق تخیالت خود را به الف و نون ختم می

( و 2814/ص4الحیسمان و مسحالن و امثال اینها_ رجوع شود به تاریخ طبری چاپ اروپا )ج

 (.2841/ص4)ج
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دون شرکت در آن جنگ این اشعار را سروده, یا چنین نموده که قعقاع ب

آید به هر حال آنها که آن را وصف کرده است, که این به نظر ما بعید می

 اند.ع نبردهاند نامی از قعقانبرد بزاخه را به دست داده

که آوردیم, هیچ کجا نامی از قعقاع در نبردهای رده  آن چهبه جز 

های مشهور تاریخی که از سیف بن ندیدیم. اما در غیر رده غالبًا کتاب

هایش در فتوح بسیار اند, در بارۀ قعقاع و قهرمانیعمر مطلب گرفته

دست داده  که سیف به آن چهاند. نخستین بخش این تعریفات از سخن گفته

-باشد که اینک به شرح آن میاست, نبردهای مسلمانان در عراق می

 پردازیم:
 قعقاع در جنگ عراق

طبری از قول سیف ضمن حوادث سال دوازده هجری جنین روایت 

 ( 2کند: )می

او را فرمان داد  ابو بکرچون خالد بن ولید از نبرد یمامه باز گشت, 

دستور داد تا به افراد  ند و در ضمنتا با سپاه خود به عراق عزیمت ک

تواند در این اردو کشی سپاه خود اطالع دهد که هر کس مایل باشد می

به خانۀ خود باز گردد. چون این موافقت خلیفه به افراد  شرکت نکرده

-سپاهی اعالم شد, سپاه خالد متالشی شد و جز اندکی, بقیه افراد به خانه

قوای کمکی  ابو بکرخالد ناگزیر شد از های خود باز گشتند تا جایی که 

نیز قعقاع بن عمرو را به عنوان کمک به اردوگاه خالد  ابو بکربخواهد. 

خرده گرفتند  ابو بکرفرستاد. اشخاصی که ناظر بر این اوضاع بودند به 

اند و او از تو قوای کمکی خواسته که خالد افراد سپاهش همه متفرق شده

به اعتراض  ابو بکرفرستی؟! به یاری او می است و تو تنها یک نفر را

 دهد:آنها چنین پاسخ می

سپاهی که در آن چنین مردی وجاد داشته باشد هرگز شکست نخااهد »

«خارد.
1
  

                                                 
1

آورد و چه خوب فرمایید که این نقال افسانه پرداز چه مقدمۀ زیبایی برای این نتیجه میظه می. مالح 

زند تا باالخره ذهن طرف را آماده کند که این مرد تنها یک انسان نیست، در صفای روح به هدف می

چون فرشته است و چون صحابی و منتخب ابو بکر است در شجاعت روئین تن است، رستم دستان 

)سردار  نوچۀ او است، در سیاست و کاردانی پس از خلیفه در مقام دوم است نظیر ندارد ووو.

 نیا(
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به همراهی خالد بن  های عراقاع در جنگـسپس طبری برای قعق

ابن حجر نیز حدیث آورد.ها میها و رشادتها و پهلوانیولید, قهرمانی

ق را تا به آخر آورده بدون این که مصدر آن را ذکر کند, در صورتی فو

 که مصدر آن تنها سیف است که طبری از او گرفته و دیگران از طبری.

یاقوت حموی نیز در کتاب معجم البلدان خود به مناسبت معرفی 

-اماکنی که در احادیث سیف آمده است به طور اختصار به شرح آنها می

 پردازد.

نوشتۀ طبری از روایت سیف بن عمر, نخستین نبردی که در  بنا به

باشد.مسلمانان و مشرکین صورد گرفته است, نبرد ابله میعراق بیر 
1
 

 بُّهانبرد 

 کند:طبری از سیف روایت می

خالد بن ولید را مأمور ساخت که جنگ عراق را از مرز  ابو بکر

روزگار مرز هند و بله در آن گوید: اهند و سند آغاز کند, سپس سیف می

 گوید:ند بوده است. سپس در داستان فتح ابله میس

دهد تا خالد را ای ترتیب میهرمز فرمانده سپاه ایران در ابله توطئه

گذارد که چون با خالد به نبرد تن به تن بکشد, پس با سپاهیانش قرار می

ب پرداخت به یک باره حمله کنند و کار خالد را بسازند, روی این حسا

خواند, و خالد نیز پیاده! هرمز, خالد را به جنگ تن به تن با خود فرا می

یک دیگر به شود, چون آن  دو سردار سپاه با به جنگ هرمز بیرون می

ور پیچند سپاهیان هرمز ناگهان به خالد حملهپردازد و در هم مینبرد می

 اندی که زدهشوند, و بر خالف قانون و قاعدۀ نبرد تن به تن با نیریگمی

آیند. اما قعقاع بن عمرو که کاماًل مواظب در مقام کشتن خالد بر می

 اوضاع بوده, و همۀ

                                                 
1

شده قرار داشته است. ای از خلیج فارس که به بصره منتهی می. ابله شهری در کنار دجله و گوشه 

ایران این شهر از نقطه نظر استراتژیکی و موقعیت نظامی در آن روزگار کمال اهمیت را برای 

 شده است.های مهم نظامی کشور محسوب میداشته یکی از پادگان



 

 

 

 

 

 
 عالمه سید مرتضی عسکری 438

های سپاه دشمن را در نظر داشته است, پیش از آن که حرکات و جنبش

تازد و بر دشمن بتواند آسیبی به خالد برساند, خود یک تنه به میدان می

ار و مار کرده نیرنگشان را نقش بر آب برد, و آنها را تسپاهیان حمله می

کشد و ایرانیان که سردار گیر و دار خالد هم هرمز را میکند و در آن می

گریزند و به این ترتیب بینند پشت به میدان کرده میخود را کشته می

خورند وقعقاع بن عمرو مظفر و پیروز و سربلند از میدان شکست می

 گردد.نبرد باز می
 تا کجا رفته این داستان

, و این خبر را طبری از سیف گرفته, و دیگران امثال ابن اثیر, ذهبی

 اند.های خود نوشتهابن کثیر, و ابن خلکان از طبری نقل کرده در کتاب

طبری پس از این که شرح مفصلی در فتح ابله و غنایم جنگی آن 

 کند:دهد, اضافه میمی

ه در روایات صحیحه آمده این داستان در فتح ابله خالف آن است ک

 است!! که ما در جای خود به شرح آن خواهیم پرداخت.
 سنجش سخن سیف با دیگران

داستانی که سیف در فتح ابله آورده است, تمامًا بر خالف آن چیزی 

اند, و همچنین بر خالف آن است که مطلعین و تاریخ نویسان نوشته

حقیقت این است زیرا های صحیح آمده است چیزهایی است که در کتاب

 24فتح ابله در زمان عمر, و به دست عتبة بن غزوان و در سال »که 

-هجری اتفاق افتاده است که ما بعدًا و در جای خود به شرح آن می

 «پردازیم.

دهد آنجا که به طبری وقتی که وقایع سال چهارده هجری را شرح می

فتح ابله داده بود وفا  ای که در موردپردازد, به وعدهذکر بنای بصره می

کند که در آن هیچ یک از کند, و حقیقت نبرد و فتح ابله را روایت میمی

 (1شود. )مواردی را که سیف به آن اشاره کرده بود دیده نمی
 بررسی سند

باشند که دانستیم وجود راوی این داستان سیف, محمد و مهلب می

 خارجی
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 باشند. مینداشته و جزء روات مخلوق سیف بن عمر 

و نیز مقطع بن هیثم بکایی که نامش در سند سه روایت سیف در 

 تاریخ طبری آمده است. 

و حنظله فرزند زیاد بن حنظله که نام او در سند دو روایت سیف در 

رسد که سیف با استفاده تاریخ طبری برده شده است و چنین به نظر می

 «ای که خود آفریده استصحابه»از نام حنظله, برای زیاد فرزند حنظله 

 فرزندش, راوی ساختگی تخیالت سیف هستند.

همچنین عبد الرحمن احمری است که نامش در سند هفت روایت 

 سیف در تاریخ طبری آمده است.

ها را که در هر صورت ما به بحث و تجسس پرداختیم تا شاید این نام

تب حدیث های طبقات, و شرح حال راویان, و حتی کبرشمردیم در کتاب

های سیف پیدا کنیم. ولی نام هیچ یک از آنها را در هیچ کجا؛ جز روایت

ندیدیم, بنا بر این , سه نفر راوی اخیر یعنی مقطع, و حنظله, و عبد 

الرحمن را همچون محمد و مهلب از جملۀ راویان مخلوق تخیالت سیف 

 به حساب آوردیم.
 نتیجۀ سنجش و بررسی

 ابو بکرولید به علت پراکندگی سپاهش از گوید که خالد بن سیف می

کمک خواست, و شخص خلیفه با توجه به تعریف کوتاه و بسیار پر 

مغزی که از قعقاع بن عمرو تمیمی کرده است, تنها شخص قعقاع را به 

سازد. این قصه را سیف ساخته و جز او کسی دیگر کمک خالد مأمور می

 چنین چیزی نگفته است.

به خالد بن ولید مضری, و در سال دوازده هجری, سیف فتح ابله را 

دهد؛ و حال آن که واقع این است که و در زمان خالفت ابوبگر نسبت می

فتح ابله در زمان خالفت عمر, و به دست عتبة بن غزوان و به سال 

چهارده هجری صورت گرفته است. و ما علت این تحریف را بعدًا 

 بررسی خواهیم کرد.
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پردازی است که خالد بن ولید را پیاده به جنگ تن به سیف تنها قصه 

فرستد, و تن فرمانده سپاه ایران که نامش را هرمز خیال کرده است می

کند, و قعقاع بن عمرو داستان شگفت انگیز نیرنگ ایرانیان را مطرح می

کند, و او را تمیمی, هم قبیلۀ خود را گره گشای هر مشکلی معرفی می

یار, و دانا بر موز جنگی و گردی لشکر شکن و مردی زیرک و هوش

پهلوانی شکست ناپذیر, ومورد توجه و عنایت خاص خلفا و سر آمد 

شناساند و او را به عنوان سندی قاطع از اصحاب و یاران رسول خدا می

 کشد.فخر و مباهات به چشم یمانیان قحطانی می

ویانی روایت ها, سیف داستان خود را از طریق راو بعد از همۀ این

کند که همگی آنها ساخته و پرداختۀ ذهن قصه پرداز و دروغ ساز می

 اند.خود او هستند و وجود خارجی نداشته
 دست آوردهای حدیث سیف

اکنون ببینیم سیف بن عمر, با ساختن داستان فتح ابله چه چیزی را 

 ها به دست آورده است:ثابت کرده و چه

زبان به تعریف و ستایش  ابو بکرد, خلیفه چینای که میاز مقدمه ـ یکم

گشاید و او را آن چنان گرد و دالوری معرفی قعقاع بن عمروتمیمی می

 نماید. می

پیش گویی خلیفه در بارۀ شکست ناپذیری قعقاع و این که  ـ دوم

سپاهی که قعقاع در آن باشد, هرگز شکست نخواهد خورد.
1
  

ست خالد قهرمان مضر تا گشوده شدن شهری در عراق, به د ـ سام

 فخری بر سایر افتخارات قبیلۀ مضر اضافه شود.

افتخاری برای قعقاع پهلوان شکست ناپذیر تمیم در نجات  ـ چهارم

 خالد بن

                                                 
1

-. به طوری که خواهیم دید، این دروغ سیف چون تاجی از افتخارات بر سر قعقاع پهلوان افسانه 

های سیف بر عهدۀ او نهاده شده، به این سخن درخشد. و قعقاع تا آخرین نقشی که در قصههایش می

 کر انگشت نما و مفتخر است.ناگفتۀ خلیفه ابو ب
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 ولید از نیرنگ ایرانیان.

های مقطع و حنظله, و عبد آفرینش سه تن راوی دیگر به نام ـ پنجم

گی سیف که در آینده و به الرحمن بر حمع سایر راویان خیالی و ساخت

 شود.خواست خدا به آنها بررسی می
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 های حیرهقعقاع در جنگ

 
 و بُّغت قتالهم فی )الیس( سبعین الفا

 تعدادکشته شدگان سپاه ایران در جنگ الیس

   به هفتاد هزار رسید.      

 )سیف بن عمر(

 

 جنگ مذار و ثنی

 (2ند: )کطبری پس از شرح فتح ابله از قول سیف روایت می

هرمز پیش از نبرد ابله از پادشاه ایران کنک خواسته بود. شاه در 

خواست او را با اعزام سپاهی تحت فرماندهی قارن فرزند قریاس اجابت 

 کرد.

راکنده گردید, هرمز را در منار نهر چون هرمز کشته شد و سپاهش پ

کر الثنی جمع آوری کرد و با سپاه اسالم رو به رو شد, و بین دو لش

تر در یک جنگ آغاز کردید؛ و دو سپاه با شدت و خشمی هر چه تمام

 دیگر شمشیر نهادند.

سر انجام قارن در این نبرد کشته شد, و شیرازه لشکر از هم گسیخت 

و سپاه ایران با داده سی هزار کشته به جز آنها که در رودخانه الثنی 

 غرق شدند شکستی فاحش خورد.



 

 

 

 

 
 

 443یکصد و پنجاه صحابی ساختگی 

 نبرد ولجه

 گوید: نبرد الولجه چنین می سیف در بارۀ

چون خبر شکست ایران در المذار
1

و الثنی به شرحی که گذشت به  

پادشاه ایران رسید, اندرزگر را مأموریت داد تا با جمع آوری سپاهی از 

د ین ولید رزمندگان عرب آن نواحی و کشاورزان ایرانی به نبرد با خال

یین کرد. این خبر چون به اقدام کند, و بهمن جادویه را نیز کمک وی تع

خالد رسید, خود را با شتاب به ولجه رسانید و با آنها به نیرد پرداخت, 

نبردی شدیدتر از نبرد الثنی. صفوف سپاهیان پارس درهم شکست و 

اندرزگر از معرکه بگریخت و در این فرار بر اثر تشنگی از پای در 

زمندگان پارس که با گوید: خالد در این نبرد با یکی از رآمد. سیف می

کرد به نبرد پرداخت و او را کشت! و چون از هزار کس برابری می

کشتنش فارغ گشت بر او تکیه زد و در همانجا, میدان نبرد, غذا 

هجری واقع گردید, و گفته است  21خواست! این جنگ در صفر سال 

 که ولجد از جانب خشکی به کسکر نزدیک است.
 نبرد الیس

الیس چنین آورده است: مسیحیان عرب و رزمندگان  و در شرح نبرد

هایی که در نبرد ولجه متحمل شده بودند به دیگر عرب از تعداد کشته

نامه کردند خشم آمده, مراتب ناراحتی خود را از این شکست به ایرانیان 

و در نتیجه جابان به منظور پشتیبانی آنها با سپاهش در الیس به آنها 

بی رحمانه در میان دو سپاه به وقوع پیوست, در  پیوست. جنگی سخت و

 این میان به امید رسیدن قوای کمکی از طرف ایران

                                                 
1

روز  4باشد بین واسط و بصره که از بصره نویسد: المذار شهرستان منطقۀ )میسان( می. حموی می 

به راه فاصله دارد و قبر عبد اهلل فرزند علی بن ابیطالب در آنجا قرار دارد اهالی آن مردمی شیعه و 

غزوان پس از فتح بصره آنجا را تصرف  سفیه و حیوان صفت بوده در زمان خالفت عمر عتبة بن

 باشد.ای از تعصبات حموی در برخورد با شیعه میکرده است. این مطلب نمونه
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شد خالد به خشم آمد و سوگند خورد مقاومت رزمندگان هر چه بیشتر می

که اگر بر آنها دست یابد یکه تن از آنها را زنده نگذارد و رود الیس را 

خالد بر آنها پیروز شد, فرمان  سر انجام چون از خونشان جاری سازد.

داد تا همۀ اسیران را یک جا جمع کنند و هیچ اسیری را نکشند. سپاه 

خالد برای دستگیری فراریان و جمع آوری اسیران به هر طرف شتافتند. 

سواران اسیران را گروه گروه به خدمت خالد آوردند. خالد دستور داد تا 

خانه بزنند تا از خون آنها آن رود مردانی معین, گردن اسیران را در رود

به جریان افتد یک شبانه روز گذشت و فردا و پس فردای آن نیز سپری 

آوردند و گردن های بسیار دور الیس میشد و مرتبًا اسیران را از فاصله

زدند ولی او خون آنها رودی ایجاد نشد. در این موقع بود که قعقاع و می

تند: از همان وقت که برای نخستین بار خون پهلوانانی چون او به خالد گف

آدم بر زمین ریخته شد با منعقد کردن آن از حرکتش جلوگیری به فرزند 

ها به راه اندازی خواهی که رودی از خون انسانعمل آمد حاال اگر تو می

ها آب ببندی تا از باید که براین خون و از قید سوگند خود رهایی یابی,

پیش از این وقعه مسیر آب را گرفته »ی نماید لخته شدن آن جلوگیر

بودند, پس ناگزیر شدند تا سد را بردارند تا آب بر خون جاری شد و 

آرد الزم برای بیش از هجده رودی خونین به وجود آمد و بر اثر آن 

هایی که از آن رودخون به گردش در هزار سپاهی خالد, وسیلۀ آسیاب

ها بر اثر این رود خون در وز این آسیابآمدین تهیه گردید. و سه شبانه ر

چرخش بودند. و به این مناسبت آن را رود خون نامیدند. چنین رود 

که در آن چون گوسفندان  خونی, به برکت خون هفتاد هزار تن انسان

ای چون اند به وجود آمده است. "تا سوگند قهرمان یک دندهقربانی شده

 خالد مضری عملی شود."
 در حیره های دیگرجنگ

ها بزرگی از خالد را در نواحی مختلف حیره آنگاه طبری جنگ

(: و سیف نوشته که قعقاع 1دهد )آورده و سخن سیف را چنین پایان می

 در نبردهای حیره چنین
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 :سروده است

خداوند کشته شدگان ما را که در کنار رود فرات, و همچنین آنان »

اند از زحمت خود سیراب رفتهکه در نجف آرمیده و به خواب ابدی فرو 

 «کند.

ما در سرزمین کاظم هرمزان را پایمال نمودیم, و کنار رود ثنی »

ها حیره به کنار کاخشاخ قرن را با پاروها خود شکستیم. آن روز که ما 

در آن روز ما ایشان را از شهرشان فرود آمدیم بر آنها شکست وارد آمد. 

از بیم و هرای ما به لرزه در آمد. های تختشان بیرون راندیم, و پایه

گاه کاه خود را در آن روز به سویشان رها ساختیم و شبانتیرهای جان

بدان وسیله شربت مرگشان چشانیدیم. در آن روزی که مدعی بودند, ما 

 «خیز عرب تسلط داریم.های حاصلمردمی هستیم که بر سرزمین

دهد این قعقاع بن  هدف سیف از آوردن این ابیات این است که نشان

ها و کر و فرهایش به همراهی خالد بن عمرو تمیمی است که به دالوری

کند بالد, و افتخار میهای منطقۀ حیره به خود میولید مضری در میدان

که در نبرد کاظمه با هرمز, و در الثنی با قارن, و با نصارای عرب و 

نبرد پرداخته, و های کسری در حیره به کاخجویان و نگهبانان جنگ

خیز عرب کوتاه ساخته های حاصلدست آنها را از تسلط بر سرزمین

 است. 
 این روایات تا کجا رفته

های خالد بن ولید در ها مطالبی بود که طبری در بارۀ جنگاین

منطقۀ حیره از قول سیف بن عمر روایت کرده, و پس از طبری این اثیر 

بت های خود ثگرفته و در تاریخ و ابن خلدون آن مطالب را از طبری

ابن کثیر نیز هم از طبری گرفته و هم مستقیمًا از سیف بن اند و کرده

 عمر, و به این موضوع مخصوصًا در تاریخ خود تصریح کرده است.

حموی نیز اطالعات خود را در باۀ الثنی مستقیمًا از سیف گرفته 

 نویسد:است آنجا که در شرح بر واژۀ الثنی می

رد الثنی نبردی مشهور است که بین خالد بن ولید و ایرانیان در نب

 هاینزدیکی
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بصره به وقوع پیوسته, و در آن نبرد بود که قعقاع بن عمرو چنین 

 سروده است:
 بالثنی قرنی قارن بالجاارف و  سقی اهلل قتُّی بالفرات مقیمه...تا

ین گوید: ولجه در سرزمو نیز در شرح الواجه از قول سیف می

کسکر و کنار صحرا واقع است, خالد بن ولید سپاه ایران را در آنجا 

شکست داد. این مطالب در کتاب فتوح و جزء حوادث سال دوازده 

 هجری ثبت شده است و قعقاع بن عمرو در آن نبرد گفته:

 تر از قومی که در ولجۀ صحرا دیدم.ندیدم قومی را با شهامت»

روزگار همۀ آنان را به زبونی و خواری ودیدم کسی را مانند ایشان که 

کشیده و به رو در افکنده و سران و نامداران را به هالکت رسانیده 

 «باشد.

ها مطالبی بود که حموی در کتاب خود معجم البلدان نوشته, و عبد این

المؤمن در شرح الثنی و الواجه از او گرفته و در کتاب خود 

 مراصداالطالع آورده است.
 یت سیف با روایت دیگرانسنجش روا

نویسد: مثنی فرزند حارثه در زمان اما بالذری در بارۀ المذار می

با مرزبان المذار به نبرد پرداخت و او را شکست داد, و  ابو بکرخالفت 

در زمان خالفت عمر, عتبة بن غزوان به مذار حمله برد و مرزبان آنجا 

اه مرزبان را در هم شکست و به مقابلۀ او شتافت, بر اثر این نبرد خدا سپ

 (6همه در رودخانه غرق شدند و عتبة مرزبان را گردن زد. )

در مورد ولجه و الثنی )که تلفظ آن به کسر اول و سکون ثانی است( 

خبر آنها را به جز نزد سیف, در هیچ کجای دیگر ندیدم تا آن را با 

 روایت سیف بسنجم.

 نویسد:بالذری در بارۀ الیس می

ن ولید سپاه به جانب الیس کشید, و جابان بزرگ ایرانیان چون خالد ب

از اندیشۀ خالد آگهی یافت خود به نزد خالد رفت و با او پیمان عدم 

ت به این شرط که اهالی الیس خبر گزار مسلمین باشند و تعرض بس

 راهنما و پشتیبان آنها در جنگ با
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 (4ایرانیان: )
 قصۀ رود خان

رود خون و سوگندی که خالد بن ولید خورده داستان  اما در مورد

 بود. ابن درید در کتاب اشتقاق چنین آورده است:

منذر بزرگ در آن روز که افراد قبیلۀ بکر بن وائل را به طرز 

برد و پشت سر هم گردن کشد, و ایشان را بر سر کوهی میفجیعی می

ونشان به دامنۀ آن قدر آدم بکشد تا خ زد, سوگند خورده بود که از آنانمی

کوه برسد! با وجودی که تعداد کشته شدگان بسیار بود, با این وجود خون 

آنها حتی به نیمه راه هم نرسیده بود و این مسأله عصبانیت و خشم منذر 

به منذر  ساخت. در آخر حارث فرزند مالکرا بیش از پیش افزون می

م بکشی, گفت: گزندی بر تو مباد! اگر همۀ مردم روی زمین را ه

خونشان هرگز به دامنۀ کوه نخواهد رسید. دستور بده تا بر روی خون 

 آب بریزند, تا خونابه از باالی کوه به جلگه برسد.

راهنمایی حارث مؤثر افتاد و با رسیدن خونابه به دامنۀ کوه سوگند 

 (7لقب یافت. ) «وصاف»منذر عملی گردید و حارث نیز 

پسندد, و ر دوران جاهلیت را میسیف این داستان زشت و چندش آو

داند تا نظیر چنین داستانی را به عنوان سندی از افتخارات شایسته می

پس خالد بن ولید مضری را برای احراز نقش  برای قبیلۀ مضر بسازد.

-بیند و بر مبنای داستان منذر کبیر و کشتار افراد بیاول آن مناسب می

ها, و ار هفتاد هزار تن اسیر انسانگناه قبیلۀ بکر بن وائل, داستان کشت

سازد, تا از این لحاظ نیز براه انداختن رودی از خون آنها را در الیس می

 قبائل مضر و نزار, چیزی از منذر کبیر کم و کسر نداشته باشند.
 بررسی سند

سیف, عبد الرحمن بن سیاه, و محمد بن عبد اهلل, و مهلب را راوی 

 داستان نبرد
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کند که دانستیم این سه نفر جزء راویان مخلوق ذهن میالیس معرفی 

 اند.باشد و وجود خارجی نداشتهخیال پرداز سیف می

سرجس احمری سند روایت او است که سیف از این  و نیز زیاد بن

حدیث در تاریخ طبری روایت نموده که چون نام این زیاد  76راوی نیز 

یدم او را چون راویانی که های سیف ندرا نیز در هیچ کتابی جز روایت

 ایم, جزء راویان مخلوق سیف به حساب آوردیم. تا کنون به دست داده

نیز اشخاص مجهول الهویه و ناشناس دیگری را به عنوان راوی  و

هایی را که بین چند راوی مشترک است به کند و همچنین ناممعرفی می

 است.آورد که بررسی آنها غیر ممکن عنوان راوی و سند می
 نتیجۀ سنجش و بررسی

, و الواجه سخن سیف بن عمر, تنها کسی است که از نبردها الثنی

گوید و طبری این مطالب را در مورد نبردهای ثنی و الولجه از او می

اند همگی از تاریخ طبری گرفته, و مورخین دیگر که بعد از طبری آمده

 اند.نقل کرده

سیف را به شرح الثنی بدون یاقوت حموی قسمت کوتاهی ز داستان 

این که از مأخذ آن ذکری بنماید, در کتاب خود معجم البلدان آورده است. 

سیف بخشی از داستان سیف اما در شرح الواجه با اشاره به کتاب فتوح 

ای از رود که حموی نسخهرا در کتاب خود نقل کرده است. و گمان می

در دست داشته است, که  کتاب فتوح سیف بن عمر را به خط این خاضبه

 سازیم.به خواست خدا به موقع آن را روشن می

هایی به نام المذار, و الیس بوده و حقیقت تاریخی از این که مکان

اند حرفی نیست. اما سیف نحوۀ فتح آن دو جا را تحریف کرده داشته

است. چه کسی که نخستین بار در المذار به نبرد پرداخت و پیروز شد 

بود, و برای دومین بار المذار وسیلۀ عتبة بن غزوان فتح گردید و المثنی 

 زده است.گردن مرزبان آنجا را 

جا پیمان صلح بست به شرط  رد الیس دیدیم که خالد با اهالی آنبدر ن

 این که
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نما و یاور آنها علیه پارسیان. گزار مسلمین باشند و راهجا خبر ساکنان آن

انداز چندش آور ی خونین و خانمان برلح را به جنگاما سیف این ص

هزار انسان اسیر را گردن  51تحریف کرده است که تنها در آن جنگ 

ها جاری گردد, و مدت سه شبانه روز اند تا رودی از خون آدمزده

ها از چنین خونی به کار افتاده, نان بیش از هجده هزار سپاهی آسیاب

 اسالم را به این وسیله تهیه نمایند.

ای که ساخته چه قصدی داشته است؟ آیا فقط بر با جنین افسانه سیف

آن سر بوده که افتخاری بر سایر افتخارات قبیلۀ مضر به ثبت برساند؟ یا 

به غیر از این محرکی دیگر داشته تا در سایۀ آن به دیگران بفهماند که 

افته ۀ تیز شمشیر و به راه انداختن رودهای خون! انتشار یاسالم در پناه لب

ها از اسالم, و قیام آنها علیه فرمان روایان خودسر و نه با استقبال ملت

 کارشان که حقیقت مطلب بوده است.ستم
 دست آوردهای حدیث سیف

 فرمانه سپاهی به نام قارن فرزند قریانس.آفرینش  ـ یکم

هایی که به شرح خلق محلی به نام الثنی و الواجه تا در کتاب ـ دوم

 دازند, شرحی برای آنها نوشته شود.پراماکن می

های مهلب, ابو عثمان بن یزید, زیاد آفرینش چهار راوی به نام ـ سام

بن سرجس, عبد الرحمن فرزند سیاه که بر شماره راویان در اسالم 

افزوده شده, و ما در کتاب راویان ساختگی ایشان را بررسی خواهیم 

 کرد.

 ر ادبی باشد.سرودی مهیج که زینت بخش آثا ـ چهارم

کشته شدن پهلوانی پارسی که هماورد یک هزار سوار بوده به  ـ پنجم

دست خالد مضری و تکیه کردن بر کشتۀ او و غذا خوردنش در میدان 

گران انگیزد, و عطش ستایشنیرد که شگفت افسانه پرستان را بر می

 نشاند.سلف صالح را با ذکر چنان فضایل و مناقبی فرو می

ها و گردن زدن آنها در چند شبانه روز که همه عام انسان قتل ـ ششم

 اسیر و
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 اند.گرفتار آمده

آسیاب شدن گندم خوراک بیش از هجده هزار سپاهی اسالم  ـ هفتم

هایی که با فشار سیل خون و به مدت سه شبانه روز کار وسیلۀ آسیاب

 اند.کردهمی

فتاد هزارکشته در تعداد سی هزار کشته در میدان الثنی, و ه ـ هشتم

یکصد هزار انسان کشته شده وسیلۀ سپاه اسالم به جز الیس بروی هم 

 غرق شدگان آنها!

کرامتی از قعقاع پهلوان شکست ناپذیر تمیم, چه اگر او و  ـ نهم

داند که کردند, بنا به گفتۀ سیف خدا میامثالش نبودند و پا در میانی نمی

ها بود. و این همان چیزی ن انسانخالد تا چه وقت دست به کار گردن زد

است که دشمنان اسالم با تمام وجود دوست دارند که بشنوند, بشنوند که 

اسالم در نبردهایش با مخالفین خود چه مایه کشته گرفته و چه سان 

پیشرفت کرده است, اعالم کنند که اسالم در سایۀ سمسیر پیروزی یافته 

به اسالم عامل پیشرفت آن بوده  ها و گرویدن آنهانه میل و رغبت ملت

داز, این آرزوی دشمنان اسالم است. و مگر نه سیف این نابغۀ افسانه پر

 هایش بر آورده است؟!و خود را در سایۀ افسانه



 

 

 

 

 
 

 454یکصد و پنجاه صحابی ساختگی 

 قعقاع در حاادث بعد از حیره
 مفخرة تضاف الی مفاخر بطل تمیم القعقاع

  افتخارات دیگری بر افتخارات قعقاع تمیمی   

   شودافزوده می                              .

 )مؤلف(

 نقیاداستان صُّح با

بعد از حیره چنین روایت  طبری از قول سیف تحت عنوان حوادث

 کند:می

نقیا و بسما تا خالد بن ولید از در صلح در آمدند و متعهد شدند اهالی با

ر که به شرط عدم تعرض مسلمین به آنها, مبلغ ده هزار دینار عالوه ب

پردازند, به خالد کار سازی دارند. خالد خراجی که به در بار کسری می

با اهالی مزبور پیمان بست و قعقاع بن عمرو تمیمی و دیگران را بر آن 

 گواه گرفت. و پس از آن طبری چنین آورده است:

های چون خالد از کار حیره بپرداخت, مرزبانان واقع بین آبادی

چون اهالی باقینا و بسما, پرداخت دو میلیون, و د گرد, نیز عراق تا هرمز

را که باید  آن چهبنا بر روایت دیگر سیف, یک میلیون درهم را به جز 

اران او بپردازند, به گردن گرفتند, خالد عهد دربار کسری و کار گذبه 

-نامه نوشت و قعقاع و دیگران را نیز بر آن گواه گرفت. سپس سیف می

 گوید:

ه فرماندهی کل قوای اسالم را به عهده داشت, قعقاع خالد بن ولید ک

 بن عمرو را
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هایی بخشیده بود, به فرماندهی و ضمن سایر اشخاصی که بر کشیده پست

 اج گذارانیدی که خالد برای خرحکومت بر مرزها گماشت, و در رس

 نوشته بود, قعقاع را گواه گرفت. 
 این داستان تا کجاها رفته؟

را طبری از قول سیف آورده است, و تاریخ ها همۀ این روایت

نویسانی چون ابن اثیر, و ابن کثیر, و ابن خلدون, آنها را از طبری گرفته 

ئق السیاسیه, اند. به همچنین مؤلف کتاب الوثاهای خود نوشتهو در کتاب

سه پیمان نامۀ مزبور را به عنوان اسناد سیاسی اسالمی در کتاب مزبور 

  (2ثبت کرده است. )

اما مورخین دیگر, به جز سیف, صلح اهالی بانقیا و بسما را بر 

ای هم به نام قعقاع اند, نه ده هزار دینار؟ و اشارهمبنای هزار درهم نوشته

-های آبادیاند و نیز اسمی از صلح بین سرزمینهای او نکردهو گواهی

 اند:شود. بلکه در مقابل نوشتهدگرد دیده نمیهای عراق تا هرمز

از شهر نشینان, جز با اهالی حیره و الیس و بانقیا عهد و پیمانی بسته 

 نشده است: 

همچنین از تولیت فرمان داران بر مرزها, و یا گواهی خالد مبنی بر 

 (1خورد. )برائت خراج گذاران چیزی در آنها به چشم نمی

خالد بن ولید را به  ابو بکرکند که یت میطبری از قول سیف روا

نوبی و عیاض بن غنم فهری را به قسمت شمالی عراق قسمت ج

هایی را از جنوب عراق خالد در مأموریت خود قسمتمأموریت داد. 

گشود, اما عیاض به محاصرۀ پارسیان در آمد و ناچار از خالد کمک 

خواست, خالد قعقاع را به جانشینی خود در حیره برگماشت و به کمک 

های قبایل ز طرفی ایرانیان و عربعیاض به شمال عراق عزیمت کرده ا

ربیعه نیروهای خود را در حصید برای جنگ با مسلمانان بسیج کرده 

از قعقاع برای دفع آنها استمداد کردند, و بودند و مسلمانان آن ناحیه 

قعقاع سپاهی به کمک آنان فرستاد. چون خالد به حیره بازگشت, قعقاع را 

-زیره که در حصید با مسلمین میهای جبرای جنگ با ایرانیان و عرب

 جنگیدند اعزام داشت, قعقاع با آنان رو به رو گردید و به نبرد پرداخت.
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در این نبرد که به شکست دشمنان منتهی گردید, فرمانده سپاه پارسیان که 

روزمهر نام داشت کشته شد و روزبه نیز به دست عصمة بن عبد اهلل به 

 قتل رسید.
 کنندطبری و سیف نقل می تاریخ نکارانی که از

نویسد. و ابن اثیر, و ابن کثیر طبری این مطالب را از قول سیف می

 اند.های خود نوشتهو ابن خلدون نیز آنها را از طبری گرفته و در کتاب

ما سخن این سه تن تاریخ نگار بزرگ اسالمی را در مورد طبری و 

 ایم:ترتیب چنین آورده تاریخش, در کتاب خود به نام عبد اهلل بن سبأ به

مربوط به تاریخ  آن چهکند... ابن اثیر چنین آغاز سخن می ـ یکم

 اصحاب رسول خدا است, ما بدون کم و کاست از طبری نقل نمودیم.

ایم گوید: ما سخن از ابن اثیر گرفتهو این ابو الفداء است که می ـ دوم

 ایم. و تاریخ او را مختصر و فشرده ساخته

که  آن چهنویسد: سخن در خالفت اسالمی, و بن خلدون میا ـ سام

شود, به طور اختصار از تاریخ های رده و فتوحات میمربوط به جنگ

 طبری نقل شده است:

اما ابن کثیر, غالبًا به منبع و یا منابع اخبار خود که طبری  ـ چهارم

ورد و آکند, و یا در مواردی هم مستقیمًا نام سیف را میاست تصریح می

 کند. او را سند داستان خود معرفی می

کند و آنجا که نام حصید را حموی به همین داستان سیف اعتماد می

نویسد: حصید بیابانی است بین کوفه و شام, که در آنجا برد چنین میمی

های ربیعه و عربهـ با نیروهای ایرانیان 26قعقاع بن عمرو در سال 

ر, و روزبه فرماندهان سپاه آنها کشته تغلب جنگی سخت کرد, و روزمه

 شدند و قعقاع در آن نبرد چنین حماسه سرایی کرده است: 

اسماء را خبر کنید»
1

که همسرش در بارۀ روزمهر پارسی به  

 آرزوی خود رسید.

                                                 
1

. عرب را رسم بر این بوده است که در نبردها، نام خواهر یا همسر خود را در حماسه سراییش  

 شمرده است.برده و افتخارات خود را بر میمی
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های در آن روز که در سرزمین حصید با شمشیرهای آختۀ هندی به گروه

 «را درو میکردیم. ور شدیم و مغزهای سر ایشانایشان حمله

ها را  سیف گفته و طبری از او گرفته, و دیگران که پس از این

 اند.اند سخن از طبری گرفتهطبری آمده

به جز سیف هیچ کس دیگر نگفته است که عیاض با خالد مأمور 

اند. عراق بوده بلکه بر عکس او را به همراه ابو عبیده و در شام نوشته

جنگ در آنجا را جز سیف, نزد هیچ کس طرفی موضوع حصید, و از 

 دیگر سراغ نداشتیم.
 بررسی سند

سیف حدیث مورد بحث را از طریق محمد و مهلب و زیاد روایت 

-راویانی خیالی او می ها و گروهکند که هر سه را دانستیم از آفریدهمی

 باشند.

و نیز از طریق غصن بن قاسم کنانی که سیف از او سیزده حدیث در 

 کند.طبری روایت میتاریخ 

همجنین از شخصی به نام ابن ابی مکنف, از این دو تن نامی در 

طبقات و فهرست راویان نیافتیم. و باالخره سیف راوی پنجم این داستان 

کند که برای ما معلوم نشد. نام این مرد را مردی از بنی کنانه معرفی می

م. روی این اصل را سیف در خیال خود چه گذاشته تا به دنبالش بگردی

 این قبیل راویان را نیز حق داریم تا جزء مختلقات او به حساب آوریم. 
 دست آوردهای این حدیث

سه پیمان نظامی و صلح نامه که جزء مدارک سیاسی آمده  ـ یکم

 است. 

-های جغرافیا میآفرینش مکانی به نام حصید که نامش در کتاب ـ دوم

 رود.

های ادب به چشم طالعۀ آنها در کتاباشعاری که شایستگی م ـ سام

 خورد.می
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ای افتخاری مزید بر سایر افتخارات قعقاع قهرمان افسانه ـ چهارم

 تمیم.

ها همه به جای خود, اما چه موردی داشت عیاض را که به همراه این

جنگید, به همراهی خالد به عراق بکشاند, اگر زندقه ابو عبیده در شام می

 نیانگیخته تا تاریخ اسالم را تحریف کند؟!ا بر یا چیز دیگر او ر
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 قعقاع در مصیخ و فراض

 و بُّغ قتالهم فی المعرکة و الطُّت مایة الف

  کشته شدگان رومیان در جنگ فراض به صد  

    هزار نفر بالغ گردید. 

 )سیف(

 جنگ مصیخ

کند که ایرانیان و قبایل مختلف عرب طبری از قول سیف روایت می

در حصید از خنافس به مصیخ که بین حوران و قلت واقع  پس از شکست

است عقب نشستند و سپاه پراکندۀ خود را جمع آوری نمودند. چون خبر 

به قعقاع, و ابی لیلی ای اجتماع آنها در مصیخ به گوش خالد رسید, نامه

بن فدکی, وو اعبد بن فدکی, و عروة بن بارقی نوشت و طی آن خاطر 

الن شب و در فالن ساعت با سپاه زیر فرماندهی نشان ساخت که در ف

خود در فالن جای مصیخ حاضر باشند. آنها نیز در همان موقع و طبق 

قرار قبلی حاضر شدند و از سه جانب بر سر دشمن که همگی به خواب 

ها ساختند تا جایی که خوش فرو رفته بودند تاختند و از کشتۀ آنها پشته

یه کردند به الشۀ گوسفندانی که بر یک دیگر ای را تشبمردم چنان منظره

 انباشته شده باشند!!

و نیز گوید: در سپاه دشمن در اردوگاه آنان, عبد العزی نمری, و لبید 

داد که به اسالم آن دو گواهی می ابو بکربن جریر که اسالم آورده و نامۀ 

 به همراه داشتند حضور
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ابو ر کشته شدن آن دو نفر به داشتند و در این گیر و دار کشته شدند خب

رسید, و به خصوص این که عبد العزی در همان دل شب و با حملۀ  بکر

سه جانبۀ خالد و یارانش بانگ برداشته بود که: ای خدای محمد تو پاک و 

بهای آن خون ابو بکرمنزهی! چون آن دو نفر به ناروا کشته شده بودند 

نیدن کشته شدن آن دو و دو را به فرزندانشان پرداخت. عمر از ش

 ابو بکرهمچنین مالک بن نویره بر خالد خورده گرفت و ناراحت شد و 

جویان گفت: به هر کس که در میان جنگیدر مقام تسلیت خاطر عمر م

 سر کند چنین خواهد رسید!
 این داستان تا کجا رفته؟

حموی بر گفتۀ سیف به دیدۀ اعتبار نگریسته و به استناد آن شرحی 

مصیخ نوشته و آن را مکانی واقعی پنداشته و گفته است: مصیخ بر 

ای است بین حوران و قلت که جنگی خونین بین خالد بن ولید و منطقه

گوید: و قعقاع در آن تغلب در آنجا روی داده است... تا آنجا که می قبیلۀ

 جنگ به مناسبت چنین سروده است:

داند , آیا آن کس که میاز قبیلۀ تغلب نبرد روز مصیخ ما را بپرس»

داند برابر است؟ وقتی که ما بر ایشان شبیخون زدیم, بر با آن کس که نمی

اثر این شبیخون ما از ایشان فقط نامی باقی ماند. قبایل ایاد و نمور نیز با 

قبیلۀ تغلب
1
حضور داشتند و همۀ آنها این سخنان را که لرزه بر اندامشان  

 «کردند.انداخت گوش میمی

توانید پرداز میساز افسانهشما این مطالب را فقط نزد سیف قصه

اند. ای به مصیخ و جنگ آنجا ننمودهگونه اشاره بیابید چه دیگران هیچ

 سازی.اند, نه افسانهزیرا آنان در مقام حقیقت نویسی بوده
 بررسی سند

حدیث سیف در داستان مصیخ بنی الرشاء دنبالۀ سخن او در مورد 

 عد ازوقایع ب

                                                 
1

و تغلب را سیف چنین خیال کرده است که دوشادوش یک دیگر در آن معرکه . قبایل ایاد و نمور  

 اند.داشتهشرکت 
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حیره است که گذشت بنا بر این همان سند را دارد, و دانستیم که راویان 

 آن همگی ساخته و پرداختۀ خیاالت او است.
 نتیجۀ سنجش و بررسی

های خلق مکانی به نام نصیخ بنی البرشاء که از آن در کتاب ـ یکم

 شود.جغرافیا نام برده می

ی و برادرش ابو لیلی و خلق فردی صحابی به نام اعبد بن فدک ـ دوم

او را عبد اهلل نامیده و شرح حال  ابو بکرصحابی دیگری به نام نمری که 

 های سیف بیاید.آنها طبق افسانه

 ای تمیم.ابیاتی از قعقاع قهرمان افسانه ـ سام

ها چون پیدایش جنگی خونین و بی رحمانه که در آن کشته ـ چهارم

بر هم انباشته شده بدان سان که الشۀ گوسفندان سر بریده در هامون 

پرستان و کرامت خواهان سلف را از سویی و دشمنان دیرین اسالم افسانه

دارد. و چنین چیزهایی را را از سویی دیگر به شادی و طرب وا می

 بیرون از روایات ساختگی سیف هرگز نتوان یافت.
 نبرد فراض

ۀ مصیخ کند که پس از واقعطبری از قول سیف چنین روایت می

 فراریان تغلب
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در الثنی و زمیل اجتماع کردند و خالد ولید به همراهی قعقاع همان بال را 

خالد به نویسد که: برسرشان آوردند که در مصیخ گذشت. آن وقت می

-سوی فراض که در مرزهای شام و عراق است عزیمت نمود. سیف می

نگ افزار و نفر گوید: رومیان به خشم آمدند و از مرزبانان ایران به ج

یاد و نمر یاری کمک گرفتند, و از قبایل مختلف عرب چون تقلب و ا

جستند و بدین سان نیرویی عظیم فراهم کرده مدتی طوالنی, با خالد ولید 

به نبردی خونین پرداختند. سر انجام رومیان شکست خوردند و همگی 

تیغ بگذرانند, روی به گریز نهادند, خالد دستور داد تا فراریان را از دم 

سواران ایشان را گروه گروه با سر نیزه به یک جا گرد آورده, گردن 

 میزدند. 

دان جنگ روی هم به یکصد ـه شدگان به این ترتیب و میـشمارۀ کشت

: در این نیرو کشی خالد, که نویسدس طبری میـزار تن بالغ گردید! سپـه

انده شد... های بسیاری خوهای متعددی صورت گرفت و حماسهجنگ

سپس خالد به حیره بازگشت و در این بازگشت عاصم بن عمرو و برادر 

و بر دنبالۀ سپاه قعقاع را فرمان داد تا به همراهی سپاهیان حرکت کند, 

شجره فرزند اعزرا فرماندهی داد و چنین شایع ساخت که خود در دنبالۀ 

ده از ماه سپاه جای دارد. پس دور از چشم دیگران, پنج روز باقی مان

ذیقعده از سپاه بیرون شد و از آن کناره گرفت و به قصد حج به سوی 

مکه عزیمت نمود. و زمانی بازگشت که هنوز دنبالۀ سپاه به حیره نرسیده 

گران آمد و بر  ابو بکربود. خبر این عزیمت ناگهانی خالد بر خلیفه 

 وی را از عراق به شام مأمور ساخت.آشفت و به عنوان تنبیه 

گوید: بنا بر بر این روایت حموی اعتماد کرده و در مورد فراض می

در کتاب فتوح سیف آمده, خالد بن ولید )رض( ناگهان بر قبیلۀ بنی  آن چه

غالب در فراض که از مرزهای مشترک شام و عراق و جزیره و در 

ان و عرب و ایرانیان در آنجا ـقسمت شرقی فرات واقع است, و رومی

گوید: سیف می بودند به تاخت و جنگی سخت و خونین کرد.اجتماع کرده 

در آن جنگ یکصد هزار نفر کشته شدند, آنگاه خالد ده روز به آخر ذی 

هـ باقی مانده بود که از سفر حج به حیره باز گشت و قعقاع  21حجه سال

 به مناسبت در آن چنین سروده است:
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دیدیم که طول  های پارسیان و رومیان رادر سرزمین فراض گروه»

ایام سالمت ایشان را کسل و غمگین ساخته بود. چون ما به ایشان 

به قبیلۀ بنی رزام شبیخون  رسیدیم, جمعیتشان را پراکنده ساختیم و سپس

زدیم و هنوز سپاه اسالم درست جا به جا نشده بود که دشمنان چون 

 «گوسفندان سر بریده پخش شده بودند.
 بررسی سند

باشند که دانستیم وجود راض سیف, محمد و مهلب میراویان حدیث ف

باشند. همچنین ظفر بن دهی است خارجی ندارد و از مختلقات سیف می

اش به خواست خدا بیاید. که از جملۀ اصحابی است که او آفرید و ترجمه

و نیز مردی از بنی سعد که ندانستیم که سیف نام او را چه خیال کرده تا 

 کنیم.اش تحقیق در باره
 نتیجۀ این بحث

ابی مفزر, الثنی و زمیل را آن جا که به خواست خدا است از نبرد 

دهیم. اما نبرد صحابی مخلوق تخیالت سیف سخن خواهیم گفت, شرح می

تاختن خلد و شبیخون زدن و کشتن یکصد هزار  ناگهانبه الفراض از 

ه, و حج های قعقاع در آن و غیرها و رجز خوانیانسان, و خود ستایی

گزاران خالد دور از چشم دیگران, همه و همه چیزهایی است که سیف 

به تنهایی گوینده بافندۀ آن خیاالت است و طبری نخستین تاریخ نویس 

ها را از او گرفته و در کتاب تاریخ مشهور و معرفی است که آن افسانه

د از مورد اعتماد دیگرانش ثبت کرده, و از طبری دیگر تاریخ نویسان بع

ها این است که . تنها تفاوت مشهود در این نوشتهاندوی اقتباس نموده

طبری طبق عادتی که داشته از نوشتن اشعار و رجزها در تاریخش خود 

ها رجزهای بسیار سروده داری کرده, گرچه اشاره نموده که در آن جنگ

 شده است.

را  رجزهای قعقاعاما حموی جغرافیا نویس معروف, قسمتی از آن 

با تصریح به کتاب فتوح سیف, و قسمت دیگری از آنها را به هنگام سخن 

 پیرامون معرفی الفراض
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 در کتاب خود آورده است.

نویسد ولی مطلب قابل تأمل در این است که طبری از قول سیف می

که خالد بن ولید چنین وانمود کرد که  در ساقۀ لشکر است, آن وقت دور 

روز باقیمانده از ماه ذی قعده به قصد حج از از چشم دیگران و پنج 

رود؛ و بنا به قول حموی دن روز باقیمانده از ماه ذی میفراض بیرون 

شود, باید دید که چه طور شده حجه مراجعت کرده به سپاه خود ملحق می

در این مدت بیست و پنج روز عدم حضور فرمانده کل قوا در سپاه 

دت چه کسی با سپاهیان نماز گزاردهمحسوس نیفتاده است؟! در این م
1

 ,

اند, و باالتر از همه شخص غیبت او مطلع نشدهافسران سپاه چه طور از 

خالد چگونه توانسته است مسافت بین حیره و مکه را در آن روزگار در 

دارد, و ها مواردیاست که ما را به تأمل وا می؟! اینمدت نه روز بپیماید

ۀ این قبیل مطالب بیشتر به بحث و تحقیق شود تا در بارموجب آن می

بپردازیم. ما به خواست خدا علت این که سیف چنین داستان حجی را با 

چنان شرایطی برای خالد بن ولید ساخته و پرداخته است بعدها مورد 

 بحث و بررسی خود قرار خواهیم داد. 
 دست آوردهای داستان جنگ فراض

قهرمان مضری و قعقاع پهلوان افتخاری برای خالد بن ولید  ـ یکم

 های نبرد.تمیم در میدان

ذکر کرامتی برای خالد در طی مسافتی بس دور و دراز در  ـ دوم

 مسیر حج.

 خلق فردی صحابی به نام شجره جزء اصحاب رسول خدا. ـ سام

ها, چیزی که دشمنان اسالم را با یکصد هزار کشته از انسان ـ چهارم

 سازد.ویزی شاد و خرسند میبه دست آوردن چنین دست آ

اشعاری که بر ثروت ادبی اسالم افزوده گردیده و باالخره  ـ پنجم

ها و هوا داران کرامت سلف را قصه و داستانی که دوست داران افسانه

 دارد.به طرب وا می

                                                 
1

. به خصوص در آن زمان رسم چنین بوده است، که در همه حال سپاه اسالم نماز پنچ گانه را، پشت  

 نموده است.ایستد برگزار میسر فرمانده کل قوا که به امامت پیش می
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 قعقاع در مسیر خالد به شام
 و فیهم صحابة و رواة مختُّقان

 ندر سند این داستان صحابیان و راویا

 خورد!! ای بسیار به چشم میافسانه         

 )مؤلف(

 داستان اعزام خالد به شام

اند که چون عمروعاص کثرت سپاه دشمن را در شام نوشتهمورخین 

ا به او گزارش داد و نوشت و موضوع ر ابو بکرای به مشاهده کرد نامه

 با مسلمانانی که گرداگردش بودند به ابو بکراز او کمک خواست. 

رت پرداخت و در آن میان عمر بن خطاب چنین گفت: ای جانشین مشو

رسول خدا! به خالد بنویس تا با سپاهیان به شام عزیمت کنند و به 

چون  .ای به خالد نوشتچنین کرد و نامه ابو بکرعمروعاص یاری دهد: 

به خالد رسید گفت: این کار عمر است, از حسادتی که  ابو بکر نامۀ

خواست تمامی عراق به دست من گشوده شود. خاست تا من با من دارد ن

کمک عمرو و یاران او و از جملۀ آنان باشم. اگر فتحی دست داد ما هم 

در آن شریک هستیم. یا زیر دست یکی از آنها تا اگر پیروزی حاصل 

 (2شود به نام او تمام شده باشد نه من. )
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عیسراو در روایت دیگر گوید: این کار 
1

ام شمله است. او فرزند  

 خوش نداشت که فتح تمامی عراق به دست من صورت گیرد... تا آخر.

خواست که بد بینی و دشمنی موجود بین خلیفۀ امر, و خالد سیف نمی

ها باشد. قهرمان که هر دو از مفاخر قبیلۀ مضر هستند بر سر زبان

 همچنین خوش نداشت که خالد را از فتح عراق پاک محروم سازد. روی

در فتح  ها که گذشتاین اصل درمقام معالجه بر آمد و آن داستان

شهرهای عراق در حق خالد ولید ساخته است که ما قسمتی از آن را از 

ایم. هم چنین عزیمت خالد را از عراق به نظر خوانندگان خود گذرانیده

سوی شام هم چنان که در حدیث سیف دیدیم, با وضع و ساختن داستانی 

رتیب: دو تن از مسلمانان در حملۀ ناگهانی خالد در مصیخ بنی به این ت

البرشا کشته شدند, و عمر از کشته شدن آنها بر خالد خشم گرفت. و هم 

در عزیمت خالد به طور پنهانی به مکه  ابو بکرچنین سر گرانی خلیفۀ 

ها ها را سیف مقدمۀ آن قرار داد و باالخره نتیجه گرفت که اینهمۀ این

آن بوده است تا موجب مأموریت وی به جانب شام باشد و او را از عامل 

کند که مرتبًا کما این که در حدیث دیگر روایت می. فتح عراق باز دارد

زیر بار  ابو بکرکرد ولی بد گویی می ابو بکرعمر از خالد ولید نزد 

گفت: من شمشیری را که خداوند از نیام برکشیده است رفت و مینمی

را در حدیثی دیگر به خالد  ابو بکرسپس نامۀ  (1خواهم کرد. )غالف ن

ترین اثری از حقیقت آورد که همگی آنها ساخته و پرداخته است و کممی

خورد, و پس از این همه مقدمه سازی در حدیث هم در آن به چشم نمی

گفت: این کار او گوید: خالد در حق عمر بد گمان بود و می( می6چنین )

حسادت نخواست تا عراق به دست من گشوده شود و به نام من است از 

تمام گردد, با وجود این که خداوند مرزهای عراق را به دست من 

هیبت و ترس من به دلشان انداخت, و شکست, و مردم آن سامان را 

 مسلمانان را به پیکار آنان به وجود من تشویق و جرأت داد! 

دانست )یعنی خالد( اما این را نمیگوید: و باالخره در حدیث ششم می

 که عمر

                                                 
1

شود که چپ دست باشد. یعنی ست که در زبان عربی به آن کس گفته می. اعیسر، تصغیر اعسر ا 

 دهند او با دست چپ انجام دهد.کارهایی را که معمواًل با دست راست انجام می
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تقصیری ندارد تا قعقاع به او گفت: سخن از عمر کوتاه کن. به خدا قسم 

دروغ نگفته است و تظاهر نکرده. خالد به قعقاع گفت: راست  ابو بکر

گفتی! لعنت بر خشم و بد بینی! به خدا قسم ای قعقاع تو مرا به خوش 

-. و قعقاع در پاسخ خالد میش بین ساختیبینی وا داشتی و به عمر خو

گوید: سپاس خدای را که تو را راحت ساخت خیر و نیکی را در نهاد تو 

  باقی گذارد, و شر و بد بینی را از تو دور کرد!!

از این حدیث سر آن همه افسانه سازی و دروغ پردازی در بارۀ آن 

خوبی درک  های خالد را از زبان سیف بههمه غنایم جنگی و پیروزی

ها را سر هم کرده و ساخته است تا ها و افسانهکنیم. سیف این داستانمی

سر انجام به زبان خالد ولید بگوید: خداوند به وسیلۀ من مرزهای عراق 

را در هم کوبید, و مردم آن سامان را به وجود من به وحشت و هراس 

سارت داده انداخت, و مسلمانان را به جنگ و نبرد با آنان جرأت و ج

 است. این همه فضل و افتخار پس از خالد بن ولید به قهرمان بی نظیر

رسد, و سرانجام از جانب قعقاع به تمیم قعقاع و برادران تمیمی او می

گردد. هم چنان که در های بد بینی باز میتزکیه نفس خالد از آلودگی

ین دو تن داستان رود خون دیدیم که چگونه این فضل و افتخارها بین ا

 قهرمان شکست ناپذیر رد و بدل شده است.

سیف برای خالد بن ولید در شام نیز, هم چنان که در عراق نموده 

اقدامات و افتخارات قابل توجهی به دست دادن است که به ذکر آنها 

 خواهیم پرداخت.
 بررسی سند

راویان حدیث سیف در مورد بازگشت خالد بن ولید از عراق به 

ز آنها نقل نموده هایی هستند که داستان الفراض را امانسوی شام, ه

 اند.است. که دیدیم همۀ راویان آن ساختگی و مخلوق تخیالت سیف بوده
 خالصه بررسی

هـ سخنان سیف را در 21طبری در تاریخ خود در ذکر حوادث سال 

 نبردهای
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قعقاع به همراهی خالد در عراق آورده, و حموی در کتاب جغرافیای 

, آورده است آن وقت از یش اماکنی را که سیف از آنها نام بردهخو

طبری, ابن اثیر و ابن کثیر و ابن خلدون و دیگر تاریخ نویسان تمام این 

اند. های تاریخ خود ثبت کردهایم گرفته و در کتابمطالب را که ما آورده

عه تاریخ صحابه تنها به طبری مراحچه به طوری که گفتیم آنها در مورد 

-اند و طبری نیز سند تاریخ معتبرش محتوای کتابکرده و از او گرفته

های فتوح و جمل سیف بن عمر تمیمی است! و ما این مطلب را بسی 

تر در منشأ افسانۀ سبائیان در کتاب خود به نام عبد اهلل بن سبأ ثابت روشن

 ایم.کرده
 اما سخنان غیر سیف

لدان فتوح خالد را در عراق به بالذری در کتاب معتبر خود فتوح الب

تفصیل شرح داده و در آن جا هیچ نامی از قاعقاع و صدها هزار کشته, 

های متعدد و شهرهای گشوده شده چون نبردهای الثنی و و آن همه جنگ

 الولجه و حصید و غیره نرفته است. 

های خالد را از طریق غیر سیف, یعنی از طریق طبری نیز جنگ

ًا مانند بالذری آورده و در آن هم از قعقاع و آن همه ابن اسحق تقریب

 مطالب اثری نیست. 

هایی از نبردهای خالد را در عراق در کتاب خود دینوری هم قسمت

ها وجود به نام اخبار الطوال ثبت کرده و در آن هم قعقاع و آن همه افسانه

شود و ندارد. بلکه آن چه گفته شده است تنها نزد سیف بن عمر یافت می

 (4ها است. )ها و دروغ پردازیهمۀ این افسانه سازی أاو منش
 خالد در مسیر شام

گوید: خالد به جانب سوی که سیف در کیفیت سفر خالد به شام می

ؤه عراق است عزیمت کرد و از آن جا به مصیخ بهراء ای در سمادهکده

لی نمر به ها است. اهاواقع در قصوانی حمله برد و مصیخ یکی از آبادی

می گساری مشغول بودند و ساقی آنها به خواندن این بیت مشغول: ایا 

 ابو بکرساقی, می صبح گاهیم ده پیش از آن که سپاه 
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در رسد! که به یک ضربت شمشیر گردنش را زدند و خونش با شرابی 

 که در پیاله به دست داشت به هم آمیخت!

 کند: یت میو نیز طبری از قول سیف روا

د بن ولید, اسیران بهراء را به همراه خود به سوی برد و در آن خال

جا بود که بوی گزارش رسید. قصانیان در مرج راهط سپاهی فراهم 

الصفر به ایشان  اند. پس از سوی به جانب آنان شتافت, و در مرجآورده

رسید و با آنها که فرماندهانشان حارث بن االیهم بود سخت جنگ کرد و 

خاندان ایشان را از بنیان بر انداخت و سپس چند روزی را در سپاهیان و 

ابو آن مرتع اقامت کرد و از همان جا خمس غنایم جنگی را به خدمت 

به مدینه فرستاد آن گاه به جانب قنات بصری که نخستین شهر از  بکر

شهرهای شام بود که به دست خالد و سپاهیان عراقیش گشوده شد حرکت 

ری فرود آمد. خالد از قنات بصری با نه هزار تن کرد و در قنات بص

سپاهی به قصد جنگ با رومیان در واقوصه فرود آمد و با آنها به جنگ 

 پرداخت. پایان سخن طبری. 
 این داستان تا کجا رفته

ابن اثیر همین مطالب را از طبری گرفته و در تاریخ خود ثبت کرده, 

-نقل کرده و در پایان آن میابن عساکر در ترجمۀ قعقاع روایت سیف را 

نویسد: قعقاع بن عمرو در مسیر خالد از سوی به واقوصه چنین سروده 

 است: 
 های قعقاعحماسه

های خود در نوردیدیم, و ما صحراهای خشک و سوزان را با اسب»

از سوی به جانب فرافر عزیمت کردیم. در همان جا نبرد بهراء را آغاز 

شترهای سفید و زرد مرا به تک به سوی آن نمودیم, و همان جا بود که 

به شهر بصری کرد برد. گریخت و فرار میبیگانۀ غیر عربی که می

گفتند, چشمت را باز کن, خود را به کوری زد, چه در مرج الصفر. 

هایی به سر کردگی ایهم و حارث غسانی چون حیوانات درنده گروه

 خشمگینی
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ر نبرد را آغاز کردیم, و بینی قبیلۀ اجتماع کرده بودند. ما در مرج الصف

غسان را همه بریدیم طوری که بر ایشان بینی نماند! در آن روز غسانیان 

همه گریختند, مگر آنان که با شمشیر ما پاره پاره بر زمین افتاده بودند. 

از آن جا به بصری باز آمدیم, و آن را یافتیم و او نیز آن چه را که در 

ما آشکار کرد. درهای بصری را گشودیم و سپس  خود پنهان داشت برای

 «ها به یرموک روی آوردیم.از آن جا بر پشت شتران به جمع عشیره

ابن عساکر در پایان روایت سیف نقل کرده است, در این رجز را 

حالی که طبری طبق سنتی که غالبًا در حذف اشعار و رجزها در 

 حذف کرده است. تاریخش دارد, آن را نیاورده و از روایت سیف

حموی نیز به حدیث سیف در معرفی مصیخ استناد کرده است آن جا 

گوید: مصیخ بهراء آبادی دیگری است در مرز شام, که خالد بن که می

ولید موقعی که به شام عزیمت کرد, بعد از سوی در آن جا اطراق نموده 

ی این بی خیالاست. و چون خالد مردم مصیخ را در حال غفلت یافت, 

آنان را به کام مرگ کشانید. چه خالد به سپاهیان خود فرمان داد تا بر آنها 

 بتازند, بزرگ آن مرد چون چنین دید بانگ برداشت:

 برسد, ابو بکرایا ساقیا می صبح گاهی بده پیش از این که سپاه »

 «دانیم.شاید که مرگ ما نزدیک باشد و ما نمی

و خونش با شرابش به هم که با یک ضربت شمشیر گردنش را زدند 

آمیخت و چون کار آنها را پاک بساختند اموال ایشان را به غنیمت بردند 

 )رض( به مدینه فرستادند.  ابو بکرو خمس غنایم را برای 

خالد پس از آن عنان عزیمت به جانب یرموک کشید, و قعقاع بن 

عمرو ضمن اشعاری از مصیخ بهراء چنین یاد کرده است: آن وقت 

 بیت اول اشعاری که گذشت آورده است.  ی سهحمو

حموی هم چنین در موضوع یرموک به همین حدیث سیف استناد 

 گوید: کرده که می

قعقاع بن عمرو در مسیر خالد از عراق به جانب شام چنین سروده 

 است... آن وقت
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 کند.قسمت دوم اشعار قبل را بیان می

کتاب خود به نام عبد المؤمن در شرح بر یرموک و مصیخ, در 

 مراصد االطالع به نوشتۀ حموی استناد کرده است.
 سنجش روایت سیف با دیگران

های سیف بن عمر آن چه در این مورد از فتوح خالد آوردیم نوشته

است. اما در نوشته دیگران اواًل به هیچ روی نامی از مصیخ بهراء برده 

اند که بر این متفقنشده است. ثانیًا در مورد فتح بصری همۀ مورخین 

سپاهیان اسالم پیش از این که خالد به آن جا برسد, به سر کردگی ابو 

عبیده جراح, و یزید فرزند ابو سفیان و شرحبیل فرزند حسنه آن جا فرود 

فتح آمده بودند که خالد و سپاهیان او رسیدند و به آنها پیوستند بنا بر این 

 (7ی او صورت نگرفته است. )بصری تنها وسیلۀ خالد و سپاهیان عراق
 بررسی سند

سیف حدیث خود را در مورد حرکت خالد از عراق به سوی شام از 

های ذهن او هستند روایت طریق راویانی چون محمد مهلب که از مخلوق

کند. هم چنین از طریق عبید اهلل فرزند محفز بن ثعلبه که یکی از افراد می

ده است. اما عبید خودش از آن دسته قبیلۀ بکر بن وائل برایش روایت کر

راویانی است که شناخته نشده و مخلوق ذهن سیف است, و سیف از او 

حدیث در تاریخ طبری روایت کرده است. ولی آن فرد قبیلۀ بکر بن 3

 روات حدیث بگردیم؟وائل کیست تا به دنبالش در فهرست 
 نتیجۀ سنجش و بررسی

به آخر آن در ترجمۀ قعقاع  ابن عساکر یک حدیث سیف را از اول تا

 کند که این حدیث سیف است. کند و به خصوص تأکید مینقل می

در مورد گزارش سفر خالد به شام روایت طبری حدیث سیف را 

 کند ومی
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 نماید. رجزهای آن را هم چنان که عادت او است حذف می

موی قسمتی از آن حدیث را در معرفی مکانی به نام مصیخ و ح

یکر را در شرح بر یرموک بدون این که نامی از راوی حدیث قسمت د

شود که شخص محقق را به کند, و همین امر باعث میبیاورد نقل می

شک و تردید اندازد که ممکن است نام قعقاع در غیر روایات سیف نیز 

خورد, آمده باشد, هم چنـان که همین توهم در امر مصیخ نیـز به چشم می

داند مصیخ خود زاییدۀ خیاالت داستان پرداز و نمیدر صورتی که او 

 افسانه سازی چون سیف بن عمر است و اصاًل وجود خارجی ندارد. 
 دست آوردهای حدیث سیف

 هایی برای خالد بن ولید.ثبت قهرمانی یکم_

 آید.خلق مکانی به نام مصیخ که نامش در جغرافیا می دوم_

 جینۀ ادبیات عرب گردد. اشعاری از قعقاع تا زینت بخش گن سام_

ثبت نخستین فتح و پیروزی در شام وسیلۀ خالد بن ولید و چهارم_

 سربازان عراقی او عراقی که میهن سیف بن عمر است.
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 های شامقعقاع در جنگ
 کم من اب لی قدورثت فعاله

 چه بسیارند نیاکان من که نیکی و

 ام.شجاعت را از آنان به ارث برده 

 ای سیف(سانه)قعقاع قهرمان اف

 داستان جنگ یرماک

نویسد, که خالد بن هـ از قول سیف می 26طبری ضمن حوادث سال 

ولید در نبرد یرموک فرماندهی یک گردان از هنگ آسواران را به عهدۀ 

قعقاع بن عمرو گذاشت و به او فرمان داد تا به نبرد با دشمنان برخیزد. 

 ن خواند:قعقاع خود را برای نبرد آماده ساخت و چنی

ای کاش پیش از در هم آمیختن سپاهیان جنگ جو و شجاع, تو را »

دیدم و با تو در حالی که در میان دستۀ سواران بودی, در میدان نبرد می

 «شدم.رو به رو می

سپس طبری از قول سیف به شرح نبرد پرداخته, آرایش جنگی 

 گوید:رومیان را به طرز عجیبی توصیف کرده از جمله می

خود را به این ترتیب دسته بندی کرده بودند: میان افراد سپاهی رو

های به هم فشرده خود را به یک دیگر هشتاد هزار نفر آنها در ردیف

 بسته بودند! و چهل هزار
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جنگندۀ فدایی نیز خویشتن را با زنجیر به یک دیگر مربوط ساخته!! و 

دیگر بسته بودند! چهل هزار تن سپاهی دیگر نیز دستارهایشان را به یک 

اده, ـها هشتاد هزار سواده, و هشتاد هزار مرد جنگی پیعالوه بر این

دشمن را تشکیل  اهـچنین نیرویی عظیم و در عین حال شگفت انگیز سپ

 داده است.می

خالد با سپاهیانش بر پیاده نظام دشمن حمله برد و آنان را چنان در هم 

باره فرو ریخت!! قوای  کوبید که سپاه دشمن چون دیواری به یک

رومیان به سوی خندق خود شتافتند و مانند برگ خزان گروه گروه در 

آمدند. و بدین غلطیدند و از پای در میپرتگاه واقوصه بر روی هم در می

گاهی عظیم از آن همه افراد سپاهی که خود را به یک دیگر  سان قتل

یک تن از آنها از پای  بسته بودند در واقوصه به وجود آمد. کافی بود که

در آید تا ده تن از یاران خود را با خود به پرتگاه سرنگون کند. و به این 

 بیست هزار تن از قوای دشمن به هالکت رسیدند!!ترتیب یکصد و 

ابن عساکر در پایان این روایت که از سیف بن عمر در مورد 

-از روایتواقوصه نقل کرده, و هم چنین آن جا که شرح حال قعقاع را 

های سیف آورده, در هر دو مورد اشعار زیر را نقل کرده و گفته است: 

 و قعقاع بن عمرو تمیمی در نبرد یرموک چنین سروده:

آیا ندیدی که ما در نبرد یرموک پیروز شدیم, آن چنان که در »

وک شهر های عراق پیروزی به دست آوردیم؟ ما پیش از یرمجنگ

ذیر بود گشودیم. و هم چنین شهرهایی که بصری را که شهری نفوذ ناپ

بکر بودند, و تا کنون کسی آنها را فتح نکرده بود ما آنها را فتح کردیم, و 

های نجیب و باد پای خود گشودیم. هر کس شهر مرج الصفر را با اسب

که در مقابل ما پایداری کرد, به ضرب شمشیر تیز آب دار او را کشتیم و 

یم. در نبرد واقوصه: آن قدر از رومیان را به با غنایم جنگی باز گشت

افکندیم, و آنها در میدان نبرد برای ما از فضلۀ کبوتری بی  خاک هالک

های ایشان را در نبرد واقوصه با شمشیر بّران در تر بودند. گروهارزش

هم پاشیدیم و در پهنۀ کار زار واقوصه از پای در آوردیم و در آن هنگام 

افتادند, با حالتی بسیار سخت و ناگوار و سر م در میاست که بر روی ه

 «انجامی دردناک و الم بار.
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ابن کثیر این حدیث سیف را با اشعار قعقاع یک جا در کتاب تاریخ 

خود آورده, ولی این اثیر اصل روایت را نقل کرده ولی اشعار مزبور را 

 ثبت نکرده است.

-را آورده چنین میو حموی در لغت واقوصه قسمتی از حدیث سیف 

گوید: واقوصه بیابانی است در شام در سرزمین حوران, که در آن جا 

فرود آمده با رومیان به جنگ  ابو بکرسپاهیان مسلمین در زمان خالفت 

اند و قعقاع بن عمرو در آن نبرد چنین سروده است. آن گاه به پرداخته

 آورد.مقتضای مقام بیت اول و پنجم تا هفتم آن را می
 ارزیابی حدیث سیف

سیف فتح یرموک را در سال سیزدهم از هجرت, و پس از فتح 

 کند.بصری نقل می

مؤرخین فتح اجنادین را بعد از بصری  ولی ابن اسحق و دیگر

آورده, و فتح یرموک را در سال پانزدهم از هجرت, و آخرین فتح 

جا دادند. از طرفی در مورد واقوصه در هیچ کشهرهای آن سامان می

گوید: رومیان نامی از آن ندیدم, جز آن چه که بالذری در این مورد می

مسلمانان پس از نبرد اجنادین در یاقوصه سپاهی عظیم فراهم کردند, و 

در آن جا با رومیان پس به نبرد پرداختند و آنها را مجبور به عقب نشینی 

 کردند.

دانیده است گویا سیف کلمه یاقوصه را از آن جهت به واقوصه بر گر

تا منظور خود را از ماده وقص که معنای شکستن گردن از آن استفاده 

شود, با محصول نبرد آن رزم گاه خیالی که خود پرداخته, از شکسته می

شدن گردن دشمنان در نتیجه حملۀ شدید خالد و پیاده نظام او تطبیق داده 

 باشد.
 بررسی سند حدیث

کند که دانستیم د اهلل معرفی میسیف راوی این حدیث را محمد بن عب

های شخص سیف است. و نیز ابو عثمان یزید بن اسید غسانی از آفریده

که سیف از او نه روایت در تاریخ طبری و تاریخ ابن عساکر آورده 

است, و چون نام او را در فهرست و طبقات روایت ندیدیم, او را نیز از 

 کههای شخص سیف دانستیم و معلوم شد آفریده
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چنین شخصی نیز چون سایر راویان او و قهرمانان شکست ناپذیرش 

 وجود خارجی ندارد.
 نتیجۀ بررسی دست آوردهای حدیث

شود و نبرد را بنا به گفتۀ سیف آن کس که در یرموک آمادۀ پیکار می

کند جز قعقاع بن عمرو, خواند و حماسه سرایی میکند, رجز میآغاز می

وار, دو پهلوان شکست ناپذیر عراق, ابی بزرگو ابو مفزر, دو تن صح

دو فدایی صادق و یک رنگ اسالم, دو قهرمان بزرگ تمیم چه کسی 

 تواند بود؟

در نبرد واقوصه یکصد و بیست هزار تن جوان را سیف با حملۀ 

برق آسای خالد بن ولید فرمانده کل قوا, و پیاده نظام مسلمین تنها در نبرد 

کشد و عطش سیر نا شدنی خود را با ریختن میواقوصه به خاک و خون 

نشاند, در حالی که دیگران خون این همه آدمی برای چند لحظه فرو می

اند, از جمله بالذری است که در کتاب فتوح البلدان چنین سخنی نگفته

جمع کل کشته شدگان در یرموک را هفتاد هزار تن به دست داده است. و 

هـ 26ا کسی است که فتح یرموک را در سال نیز باید دانست که سیف تنه

 کند. ذکر می

ای در ها و فتوح قعقاع افسانههایی بود که سیف از جنگها نمونهاین

های قعقاع را های دیگر جنگروایت کرده است و نمونه ابو بکردوران 

که به روایت وی که در دوران عمر و در شام انجام گرفته است, در 

 کنیم.یآینده بررسی مفصل 
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 قعقاع در دوران عمر
    قتل فیه من لروم ثمانان الفا     

 در جنگ فحل هشتاد هزار تن از رومیان به قتل رسیدند!

 )سیف بن عمر(

 داستان فتح دمشق

 گوید: سیف در مورد فتح شهر دمشق می

سرکردۀ پاسداران شهر دمشق را فرزندی به دنیا آمد, مردم و 

دادند و پاسداران به خوردن و نوشیدن پرداختند,  ای ترتیبنگهبانان ولیمه

و موقعیت خود را پاک از خاطر برده, از حفاظت نقاط حساس که بر 

عهده داشتند غفلت ورزیدند و بر این امر هیچ یک از مسلمانان جز خالد 

بن ولید واقف نگشت, چه او به هوش بود, و هیچ امری از امور ساکنین 

 ی پوشیده نبود!شهر و پاسداران محل از و

چون شب در آمد, خالد از مستی و بی خبری ساکنان قلعه استفاده »

هایی را که قباًل به شکل نردبان کرد و با تنی چند از نزدیکانش طناب

ودند برداشته و روی به دیوار قلعۀ دشمن نهادند. ساخته و تهیه دیده ب

ن عدی به پای پیشاپیش همه, خالد بن ولید و قعقاع بن عمرو, و مذعور ب

های نردبانی شکل خود را به کنگرۀ قلعه دیوار قلعه رسیدند و طناب

ها به کنگره گیر کرد که قعقاع و »ها دو تای آپرتاب کردند. از طناب

 مذعور از آن
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ها را بر کنگره محکم کردند تا آن دو تن, بقیۀ طنابباال رفتند. آن گاه 

ند, و سپس با نگهبانان بی خبر و سایرین نیز خود را از دیوار باال کشید

مست آن جا به زد و خورد پرداختند, و چون به سادگی آنها را از میان 

 .«برداشتند, در قلعۀ دمشق را به روی سپاهیان اسالم گشودند... 

ابن عساکر نیز پس از این که تمامی این داستان را از قول سیف 

 کند:کند, در آخر آن اضافه میروایت می

 اع بن عمرو به این مناسبت و فتح دمشق چنین سروده است:و قعق

ها به نبرد ایستادیم, و در کنار دو شهر سلیمان )دمشق و تدمر( ماه»

با رومیانی که به شمشیر خود پناه برده بودند جنگیدیم. و چون در عراقی 

دمشق را در پناه قدرت و نیروی خود گشودیم, همۀ رزمندگان ایشان 

و زمانی که آسیای ما در شهر و خانۀ ایشان به گردش  تسلیم گردیدند

افتار فرمان دادم که سرهایشان را ببرند و گلوهایشان را بدرند. و چون 

چنگال ما را در دمشق و تدمر در گلوی خویش فرو رفته دیدند, از بیم و 

 «دندان گزیدند. وحشت انگشت خود را به

او غلبًا اشعار را در  ایم,ولی طبری هم چنان که در پیش نیز گفته

تاریخ خود از آخر احادیث سیف حذف کرده است, و به همین مناسبت 

 اشعار فوق را در روایت خویش نیاورده است.
 این داستان تا کجاها راه یافته است

اند, داستان فتح دمشق را طبری و ابن عساکر هر دو از سیف گرفته

ا را از طبری گرفته و در هو دیگران, چون ابن اثیر, و ابن کثیر همان

اند. به خصوص ابن کثیر این خبر را چنین های خود نقل کردهکتاب

گوید: و سپس داستان را تا به آخر آن نوشته کند: سیف میشروع می

 است.
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 سنجش روایت سیف با روایت دیگران

-بالذری در شرح بر فتوح دمشق در کتاب فتوح البلدان چنین می

 نویشد: 

ید با ساکنان دیری به نام دیر خالد, شرط کرد در صورتی خالد بن ول

که نردبانی به او بدهند تا بتواند به وسیلۀ آن از دیوار قلعه دمشق باال 

رود, در خراج آنان تخفیف قائل خواهد شد. که سر انجام ابو عبیده 

 خواستۀ خالد را بر آورده ساخت:
 بررسی سند

ا و در یک حدیث از قول داستان فتح دمشق را سیف بن عمر یک ج

راویانی به نام ابو عثمان, و خالد, و عباده روایت کرده است. که دانستیم 

 ای است که سیف در خیاالت خود آفریده است.ابو عثمان راوی

اما خالد و عباده را که سیف در تاریخ طبری و ابن عساکر شانزده 

ان را در حدیث از آنها روایت کرده است: نتوانستیم شرح حال ایش

 فهرست و طبقات رجال و راویان بیابیم.
 نبرد فحل

 کنند:طبری و ابن عساکر, از قول سیف چنین روایت می

ابو عبیده پس از پیروزی بر دمشق و فتح آن جا, عنان عزیمت به 

جانب فحل کشید. رومیان هشتاد هزار سپاهی برای مبارزه با سپاه اسالم 

ا فراهم آورده و در کمین ایشان و جلوگیری از پیشرفت آن در آن ج

ی نشسته بودند و به ناگاه بر سپاه اسالم تاختند مسلمانان با دلیری و پایمرد

حملۀ ناگهانی رومیان را در هم شکستند و جنگی شدید آغاز گردید. این 

پیکار یک شبانه روز ادامه یافت تا سر انجام به پیروزی مسلمین و 

 من روی به هزیمت نهاد.شکست کامل رومیان انجامید و دش

رومیان قباًل پناه گاهی حفر کرده در آن آب انداخته بودند تا پیشرفت 

 سپاه
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اسالم را مانع شوند. در این عقب نشینی و گریز, رومیان خود در این 

ها افتاده در گل و الی آن فرو رفتند, و حال آنان که در چنین خندق

تیب هشتاد هزار تن رومی به وضعی گرفتار آیند معلوم است. به این تر

 مهلکه بگریزد. توانست از آن کههالکت رسیدند. مگر 

 کند:ابن عساکر در پایان این داستان چنین اضافه می

و قعقاع بن عمرو به مناسبت این پیروزی در فحل چنین سروده است 

: 

-چه بسیارند نیاکان من, که کارهای نیک ایشان را من به ارث برده»

هایشان در فزونی چون دریا خروشان است. و که بزرگواری ام, نیاکانی

های مکارم و آنان نیز فضایل را از پدر و جد خود به ارث برده, کاخ

من نیز به نوبۀ خود  اند.فضایل ایشان را با بصیرت و بینش باال برده

های مفاخر آنها را باال بردم و آن را ویران نکردم. و فرزندان من کاخ

از من بمانند, خود بنیان گذاران مکارم و فضایل خواهند  نیز اگر پس

 «بود.

در نبرد فحل, در آن هنگام که اسب از کر و فرش به نفس زدن »

افتاد و بالهای گوناگون روی نموده بود, مرا با سر و گردنی افراشته و 

خواست که چون من تن به بال دیدند. و آن کس که میعالمت قهرمانی می

بود. آن سست  ا همانند من سازد بیچاره و سست و زبوندهد و خود ر

عنصری که هیچ از تنگنا نگذشته و در گاه شرط بندی معیوب و سر 

 «افکنده بود.

-های عربی, در میدان جنگ فحل در حالی که غبار به هوا میاسب»

هایشان, کردند, تا این که سر انجام اسبافشاندند دشمن را لگد مال می

همگی در گل و الی افکندند جایی که بر ایشان جای هیچ  بزرگانشان را

 حرکتی باقی نمانده بود. در آن روز
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ها بود که پیاپی که روز گل بود, پس از نبرد فحل, به یک ساعت سر نیزه

های ایشان را در گل و الی نابود به سوی دشمنان روان گشت. ما گروه

 «خته شده بود.ها به سوی من دوساختیم و در آن روز همۀ چشم

 کند که قعقاع در نبرد فحل چنین سروده است:و نیز سیف روایت می

در نبرد فحل چنان به سختی افتاده بودیم, که از هراس آن قهرمان, »

کرد. من در آن روز بر اسب میاش فراموش سالح نبرد را در خانه

کری مشهور خود کامل, سوار شده پیاپی بر دشمن تیر باریدم به همراه لش

کرد به ضرب شمشیر جرار, تا این که گروه ایشان را که فزونی می

 «پراکنده و دور ساختیم.

های خود پیمودیم, و شام را در سایۀ ماییم که عراق را با اسب»

های آن, چه شمشیرهای خود به چنگ آوردیم, و پس از عراق و جنگ

 .«های نصارا را که گروهشان را نابود ساختیمبسیار سر کرده

حموی به این حدیث سیف استناد کرده است, آن جا که در بارۀ واژۀ 

 نویسد:فحل می

همان سال که دمشق به دست مسلمانان فتح شد, در فحل نبردی سخت 

شدند روی داده بالغ میبین مسلمین و سپاه روم که به هشتاد هزار نفر 

آن گاه است و قعقاع بن عمرو تمیمی از آن نبرد چنین یاد کرده است. 

ای آورد بدون این که به سند روایت اشارهچهار بیت از اشعار او را می

 بنماید.
 سنجش روایت سیف با روایت دیگران

کند, و داستان فحل را طبری به طور کامل از قول سیف روایت می

 نماید.طبق معمول رجزهای آن را حذف می

تاب خود نق ابن عساکر نیز تمامی داستان فحل را از قول سیف در ک

آورد و حموی مختصری از آن را بدون کند, و اشعار آن را نیز میمی

کند. اما مطالب این داستان بر روی ذکر سند به مناسبت واژۀ فحل نقل می

 هم بر خالف مطالبی است که سایر
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اند از جمله بالذری است که مثاًل تعداد کشته شدگان در آن مورخین آورده

ه هزار تن نوشته است. ضمنٌا هیچ یک از مورخین نبرد را در حدود د

اند. ابن عساکر ای به حضور قهرمانان تمیم در نبردهای شام نکردهاشاره

 نویسد:می

مورخین بر آنند که در فتوح شام هیچ یک از افراد قبایل اسد, و تمیم, 

اند بلکه به علت موقعیت لشکر گاهشان عراق, با و ربیعه, شرکت نداشته

 (2اند: )ان در همان میهن خود در نبرد بودهپارسی
 بررسی سند

کند که در قبل سیف داستان فحل را از قول ابو عثمان یزید روایت می

دانستیم او وجود خارجی ندارد و از راویانی است که سیف در خیاالت 

 خود آفریده است.
 نتیجۀ سنجش و بررسی

لد بن ولید نردبانی در فتح دمشق, ساکنان دیر معروف به خالد, به خا

دهند تا به وسیلۀ آن از قلعۀ دمشق باال برود. در صورتی که سیف می

های نردبان مانند خود را به کنگره قلعه گوید که قعقاع و رفیقش طنابمی

 انداختند و از آن باال رفتند.

هشتاد هزار تن از سپاهیان دشمن به گوید در نبرد فحل سیف می

نویسند کشته شدگان در آن در حالی که دیگران می اند.خاک هالک افتاده

 اند.نبرد در حدود ده هزار تن بوده

آورد, سیف نبرد فحل و شکست قوای دشمن را بعد از فتح دمشق می

در صورتی که طبق گفتۀ دیگر مورخان, این نبرد پیش از گشودن دمشق 

 صورت گرفته است. 

هایش در فتح ن افسانهسیف اشعاری را از قول قعقاع بن عمرو قهرما

روشی که دارد از  کند, که طبری آنها را طبقدمشق و فحل نقل می

روایات خود حذف کرده, در صورتی که ابن عساکر بر عکس طبری 

پس از نقل تمامی حدیث اشعار مزبور را به تمامی نقل نموده, و حموی 

 در لغت فحل چنان که گفتیم به مختصری از روایات سیف
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 بسنده کرده است. و اشعارش

باالخره, طبری این داستان را از سیف گرفته, و تاریخ نویسان بعد از 

وی مانند ابن اثیر و ابن کثیر و ابن خلدون از طبری اقتباس کرده, 

اند و ابن کثیر به خصوص در ها خود نوشتهداستان مزبور را در تاریخ

ابتدای آن  این مورد به مصدر داستان که طبری است اشاره کرده در

نویسد: امام ابو جعفر پس از ذکر فتح دمشق از قول سیف بن چنین می

 کند:عمر چنین روایت می
 دست آوردهای حدیث سیف

ای های قعقاع پهلوان شکست ناپذیر افسانهنموداری از قهرمانی ـ یکم

 تمیم در تاال رفتن از دیوار قلعۀ دشمن و گشودن در آن.

خاک ها عالوه بر آن چه در نبرد فحل به نسانهفتاد هزار کشته ا ـ دوم

 اند.و خون افتاده

که تمیم پادشاهان کند اشعاری حماسی از قعقاع که ثابت می ـ سام

میدان نبردند, یکی از دیگری شکست ناپذیرتر و نام آورترند و قدرت و 

رسد, و به همین ترتیب است مردانگی در آنها از پدر به پسر به ارث می

و افتخار را قعقاع از پدران خود به ارث برده و فرزندانش  که عظمت

نیز پس از وی سازندگان همین افتخارند, و اوست که در نبردها محور 

ها ها در رزم گاههاست, و هم او تنها گردی است که چشماصلی پیروزی

 به سوی او متوجه است!
 خالصه بررسی

ی است که جبهۀ این که قعقاع آن پهلوان شکست ناپذیر همان کس

ها جنگ یرموک را گشود, و در آن جنگ چون نبردهای عراق پیروزی

های یرموک و دمشق و فحل شرکت به دست آورد. قعقاع در رزم گاه

 سراید.کند, و در هر یک از آنها اشعاری حماسی میمی

ها است که به دست دست آورد این نبرد یکصد و ده هزار کشته انسان

 مسلمانان
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 گردند.ک و خون غلطیده و بر سایر کشته شدگان اضافه میبه خا

همۀ این مطالب محصول تخیالت سیف داستان سرا و افسانه پرداز 

 ها به هم بافته است.است و هم او تنها قصه پردازی است که چنین یاوه

های سیف در نبردهای قعقاع ها مطالبی بود که ما از خالل روایتاین

ختلف شام یافتیم و به روایت او قعقاع بعد از این فتوح ای در نقاط مافسانه

های دیگر پرداخته که شایان دو باره به عراق بر گشته و به فتوح و جنگ

 شود.در فصل آینده بررسی می
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 های عراققعقاع در جنگ
 از عجهم عمدًا بها از عاجا

 اطعن طعنًا صایبًا ثجاجًا

 کوبیمر هم میصفوف دشمنن را با حمالت پی در پی خود د

 ای که به هدف رسد و خون بریزدزنم نیزهو بر آنان نیزه می

 ای سیف()قعقاع قهرمان افسانه

 قعقاع از شام(باز گشت ) 

ابن عساکر و طبری از قول سیف بن عمر, علت باز گشت قعقاع را 

ای به ابو عبیده نوشت تا او اند که خلیفه عمر نامهاز شام چنین آورده

راق مأمور در شام را برای کمک به سعد وقاص به عراق باز سپاهیان ع

گرداند. ابو عبیده فرمان برد و سپاهیان عراقی را دستور داد تا به سر 

 (1کردگی قعقاع به سوی میهن خویش عزیمت نمایند. )

تفضیل نبردها قعقاع را تحت فرماندهی سعد وقاص, فرمانده اینک به 

 گذرانیم.می کل قوای اسالم در نبردهای عراق
 در جنگ قادسیه

طبری از قول سیف در نبردهای قادسیه, وقایع سه روز آن را به 

 تفضیل چنین شرح
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 داده است.

ما وقایع ارماث را, در آن جا که از عاصم بن (. ارماث)روز  یکم_

 دهیم.عمرو برادر قعقاع سخن خواهیم گفت شرح می

ه وصول نامۀ طبری در این قسمت نخست ب)اغااث(. روز  دوم_

خلیفه به ابو عبیده و اعزام سپاهیان عراقی به سر کردگی قعقاع به سوی 

 دهد:میهنشان پرداخته سپس چنین ادامه می

تر از شام به جانب عراق عزیمت کرد و قعقاع با شتابی هر چه تمام

منازل را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت و سپیده دمان روز اغواث 

قادسیه رسید در آن جا افراد سپاه خود را که به هزار  به حوالی نبرد گاه

های ده نفری تقسیم کرد و فرمان داد به این ترتیب رسیدند به گروهنفر می

کند, و دستۀ دوم زمانی به میدان کارزار وارد شوند. دستۀ اول حرکت می

شود که دستۀ اول از نظرش ناپدید شده باشد و ه سپار میبه سوی میدان ر

مین ترتیب دستۀ سوم و بعد دستۀ چهارم. آن گاه خود در رأس دستۀ به ه

اول پیش تاخت و خود را به صفوف مسلمین رسانید و به آنان درود گفت 

و مژده داد که کمک در راه است و آنان را به نبرد و پایداری در برابر 

کنم, شما هم همان را انجام نگیخت و گفت: هر چه من میدشمن بر ا

 پس به میدان تاخت و هماورد خواست.دهید: س

در این کر و فر که قعقاع از خود نشان داد, و جرأت و جسارتی که 

به دیگر مسلمانان بخشید, گردان و دالوران سپاه اسالم او را به یک 

در  ابو بکردیگر نشان دادند و گفتند: این قهرمان, همان کسی است که 

هرگز شکست  در آن باشد, اش گفته است: سپاهی که چنین گردیباره

 نخواهد خورد!

قعقاع چون در رزم گاه هماورد خواست, ذو الحاجب از سپاه ایران 

که ابو عبید را در نبرد پل از پای در آورده بود, به جنگ قعقاع شتافت. 

قعقاع که کشندۀ ابو عبید را شناخته بود بانگ برداشت: هم اکنون تو را به 

اند و دیگران که در نبرد جسر کشته شدهقصاص یاران خود, ابو عبید 

خواهم کشت: سپس به سختی حمله برد و با یک ضربت شمشیر ذو 

را بکشت و پس هماورد دیگری را به نام بیرزان که از سپاه  الحاجب

 در آورد. ایران به جنگش بیرون شده بود از پای
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از طرفی سواران قعقاع تا شب هنگام طبق دستور فرمانده خود در 

های ده نفری و در فواصل مشخص شده خود را به سپاه مسلمین روهگ

رسید, قعقاع به عنوان اخبار و تقویت رسانیدند. هر دسته که از راه میمی

سپاه اسالم نیز به پیروی از او تکبیر گفت, و روحیۀ افراد سپاه تکبیر می

سپاه تر و ارکان گفتند و در نتیجۀ آن, موقعیت سپاهیان اسالم قویمی

 گردید.دشمن متزلزل می

قعقاع برای تقویت هر چه بیشتر روحیۀ مسلمین بانگ برداشت: ای 

مسلمانان! دشمن را به شمشیر آب دیده خود مژده دهید که داس اجل 

 آنهاست.

در همین روز اغواث بود که سعد وقاص فرمانده کل قوای اسالم در 

و  ترینبرای شجاع نبرد قادسیه از جمله هدایایی را که عمر خلیفه,

ترین افراد سپاهی فرستاده بود, یک رأس اسب به قعقاع بخشید, رزمنده

 وقعقاع به این مناسبت اشعار زیر را سروده است:

شناسد, در شام گاه اغواث و در های تازی جز ما را نمیاسب»

های ما های قادسیه, آن شب که بر دشمن یورش بردیم, و نیزهنزدیکی

 .«گوناگون به سوی دشمن پر کشیدند...  هایچون مرغ

های ده نفری با به روز اغواث, افراد پیادۀ قبیلۀ تمیم, در گروه

ای مهیب شترهایی که آنها را از سر تا پا پوشیده بودند و به شکل و قیافه

و ترس آور در آورده بودند, زیر حفاظت و پاسداری شدید سواره نظام 

بردند. قعقاع فرمان داده بود تا با آن ه به سپاه خصم حمله میهمان قبیل

-شتران به صفوف سواره نظام دشمن یورش ببرند, به این امید که اسب

های آنان, شترهای مسلمین را با آن شکل که آراسته بودند به جای فیل 

بگیرند و رم کنند و شکافی در سپاه دشمن پدید آید و شیرازۀ آن از هم 

د. و چنین شد. و به سپاه مشرکین تلفات سنگینی وارد آمد. تلفاتی پاره شو

که ایرانیان بر اثر این نیرنگ جنگی قعقاع در روز اغواث متحمل شدند, 

ای بود که مسلمین به روز به مراتب بیشتر از تلفات و خسارات جانانه

 ارماث از پیالن مشرکین به دوش کشیدند.

های ا که جمعیتی از سوارهقعقاع در نبرد روز اغواث هر کج

 دیدمشرکین را می
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ساخت و در هر برد و شکستی فاحش بر آنها وارد میبه آنها حمله می

کشید. قعقاع در این روز سی حمله گروهی نام آور را به خاک و خون می

بار این چنین خود را به سپاه خصم زده و در هر نوبت گردی و دالوری 

مهر به دست او کشته شده ام, بزرگدر بار سیرا از پای در آورده است. 

 است. و قعقاع به همین مناسبت چنین سروده است:

زنم و درست به آزارم, نیزه به ایشان میآنان را با حمالت خود می»

زنم, و با این کهر در بهشت جایی فراخ آرزو دارم. ضربت هدف می

م, شمشیری که گرفت به او تقدیم داشتشمشیر خود را که جانش را می

درخشید. در روز اغواث افراد پراکنده و فراری چون پرتو خورشید می

پارسی را با نیزه خود هدف قرار دادم, و من و افرادم تا جان در بدن 

 «داریم خواهیم جنگید!

طبری از قول سیف بن عمر به تفصیل روز عماس  سام روز عماس:

شبان گاه افرادش را به نویسد: قعقاع بن عمرو را شرح داده چنین می

صورت پراکنده به همان جایی هدایت کرد که در شب روز اغواث 

اجتماع کرده بودند. و با آنان قرار گذارد که صبح گاهان به همان ترتیب 

های یکصد نفری به سپاه اسالم منتهی این بار در گروهروز اغواث 

ر, و پایداریشان بپیوندند, تا بدین وسیله امیدواری رزمندگاه هر چه بیشت

تر شود. به این حیلۀ جنگی قعقاع نیز هیچ یک از افراد سپاهی افزون

 آگاهی نیافت.

صبح گاهان قعقاع که خود در ستاد فرماندهی قرار داشت, چشم به 

-افق دوخته بود و انتظار رسیدن اولین گروه یکصد نفری خود را می

قاع به منظور اخبار کشید, که گرد سواران وی از دور پدیدار گردید, قع

رسیدن قوای کمکی تازه نفس بانگ به تکبیر بلند کرد, سپاه اسالم که 

 ... . متوجه شدند آنان نیز تکبیر گفتند و بیش از پیش قوی دل  گردیدند

ها جنگی دشمن در صفوف و چون سعد وقاص دید که صفوف فیل

شیرازۀ آسواران مسلمین شکاف ایجاد کرده, و دیری نخواهد پایید که 

لشکر از هم گسیخته شود, قعقاع و عاصم, آن دو برادر نام آور تمیم را 

فرمان داد تا چاره_ای بیندیشند و فیل سفید را که بقیۀ پیالن از او پیروی 

 کردند از پای در آورند. آن دو برادرمی
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( در عین حال نرم و قابل 2)پذیرفتند و دو نیزه کوتاه و محکم, و 

ای از ند, و دور از چشم دیگران و با کمال احتیاط با عدهانعطاف بر داشت

سربازان خود, خود را به جلو کشیدند تا سر انجام به پیش تاز پیالن یعنی 

پیل سفید رسیدند. چون پیل سفید کاماًل به آنها نزدیک شد و به دست رس 

آن دو رسید با یک حرکت هر دو برادر بر جستند و با هم و با قدرت 

های پیل سفید فرو کردند و به این ترتیب هر دو ی خود را در چشمهانیزه

پیچید خشمگین چشم آن را کور ساختند. فیل که از درد به خود می

خرطوم خود را آویخت که قعقاع با چاالکی آن را به یک ضربت شمشیر 

بینداخت. پیل به پهلو در آمد و از کر و فر بیفتاد. و قعقاع به مناسبت این 

 ی چنین خواند:پیروز

خاندان من, فرزندان یعمر مرا به جنگ و نبرد تشویق کردند, و در »

-های خود را در گاه نبرد تکان میاین تشویق و تحریض چه خوب نیزه

ها بر خاسته و به نبرد قادسیه دهند. در آن روز که به حمایت آزاد کرده

. چون به روی نهادند. ماندان من شانه از زیر بار جنگ خالی نکردند

نبرد خصم خود بر خیزم, قوی او را هر چه که باشد از هم خواهم 

هایی که به خرم و با فیلها را به جان میها سختیگسیخت. در نبرد

کنند, من نیزۀ خود را در بینیم که حمله میباشند و میای میبزرگی خانه

 «برم.حدقه و چشم آنها فرو می

کند که عایشه ام المؤمنین گفته ابن عساکر از قول سیف روایت می

 است:

قعقاع نخستین پهلوانی است که در نبرد قادسیه, قطع کردن خرطوم 

پیالن را عماًل به مسلمانان آموخت. چه آن گاه که مسلمین باران تیرهای 

باریدند تنها اثرش روی گردانیدن جان گداز خود را به سوی پیالن می

 را زدند و از پای در افتادند..!پیلها بود. تا وقتی که خرطومشان 

ابن حجر نیز همین داستان را در شرح حال قعقاع از زبان ام 

 المؤمنین و از قول سیف به طور اختصار نقل کرده است.
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 اثر روایات سیف در فرهنگ اسالم

 نویسد:حموی به استناد سخن سیف در بارۀ واژۀ اغواث می

م نام مکانی است و یا این نمیدانم ارماث, و اغواث, و عماس هر کدا

اند. در هر صورت قعقاع که از واژۀ رمث, و غوث, و عمس گرفته شده

بن عمرو به روز اغواث در اشعار خود اشاره کرده است. و آن نخستین 

روزی است که پس از باز گشت از شام در قادسیه به نبرد پرداخته است. 

ن, سومین روز از نویسد: عماس به کسر عیعماس میو در بارۀ واژۀ 

دانم که عماس نام مکانی است یا خود روزهای نبرد قادسیه است, و نمی

 از واژۀ عمس که مقلوب معس است گرفته شده است.

روز اغواث که زاییدۀ خیاالت سیف است شهرتی تمام یافت تا آن جا 

که ابن عبدون در اشعارش به چنین روزی اشاری کرده و ابن بدرون در 

قصیدۀ او نوشته تمام روایت سیف را مربوط به روز  شرحی که بر

 (1اغواث نقل کرده است. )

هـ گذشته است روز اغواث را از روزهای 912قلقشندی که به سال 

 (6معروف اسالم معرفی کرده است. )

هـ وفات یافته در تاج العروس در شرح بر 2111زبیدی که به سال 

وز, از روزهای نبرد واژۀ اغواث گفته است: روز اغواث دومین ر

 قادسیه بوده, و قعقاع بن عمرو در این روز سروده است:

 تا آخر ابیات..« شناسند... اسبان تازی, جز ما را نمی»
 لیُّة الهریر

 (4نویسد: )طبری از قول سیف چنین می

چون روز عماس به شت آمد, جنگ آوران از نبرد با یک دیگر باز 

ر دو طرف هم چنان سرگرم پیکار ایستادند. و در سراسر شب نیز ه

آمیخت و بودند. صدای شمشیرها با نفیر خشم آمیز رزمندگان در هم می

 کردصدایی مرموز و گنگ ایجاد می
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اند. یعنی شبی که در آن که به همین مناسبت آن را لیلة الهریر نامیده

 کشیدند. زوزه می

را زیر کند که ایرانیان جبهۀ مسلمین طبری از سیف روایت می

رگبار تیرهای جان کاه خود گرفتند که در نتیجه خالد بن یعمر تمیمی 

عمری کشته شد. قعقاع چون چنین دید خونش به جوش آمد, و بدون این 

که از صعد وقاص در این مورد دستوری بگیرد, به سوی تیر اندازان 

 خواند:دشمن حمله برده و در سوگ خالد چنین می

ر فرزند یعمر را, به هنگامی که مسافران ب کند مزاخداوند سیرا»

سیراب کند زمینی را که بندند او بر جای خود باقی است خدای بار می

-گاهی. من سوگند خوردههای صبحگور خالد در آن است همیشه به باران

ام که همواره شمشیر من به خون ایشان رنگین باشد و ایشان را بکشد. و 

 «, خالد این جا خواهد مانداگر مردم از این جا دور شوند

سعد فرمانده کل قوا چون نبرد بدون اجازه قعقاع را مشاهده کرد 

دست به دعا برداشت و گفت: بار خدایا او را از این نا فرمانی ببخشای و 

او را یاری ده که هم اکنون منش به این نبرد فرمان دادم: سپس به 

 سپاهیان فرمان داد تا به یاری قعقاع بشتابند.

-آن شب تا بامدادان تنور جنگ هم چنان گرم بود و آتش آن زبانه می

. و سعد وقاص نخستین صدایی که شنید که او را نوید فتح و کشید

 خواند:داد, صدای قعقاع بود که میپیروزی می

ما گروهی را بیش از یک چهار و پنج از پای در آوردیم, و بر این »

چون افعی نر بودند به حساب جمع مردانی را که بر پشت اسب خود 

خدای خود را  اهلل آوردیم. و چون همۀ آنها را از پای در آوردیم.

 «خواندم.

آوران آن شب را دیده بر هم ننهادند و همچنان به پیکار با جنگ

دشمن به صبح آوردند و با این خستگی و بی خوابی, قعقاع در میان 

ت دیگر دشمن روی به لشکر براه افتاده و به آنان گفت: تا یک ساع

نهد, فقط یک ساعت صبر کنید که پیروزی در سایۀ پایمردی هزیمت می

ای از افسران با وی هم داستان شدند و است. بر اثر این گفتۀ قعقاع عده

برای یک سره کرده کار نبرد روی به جانب رستم فرمانده کل قوا دشمن 

های او نزدیکی نهادند و با پیکاری مرگ بار صبح گاهان خود را به

 رسانیدند. از طرفی بزرکان سایر قبایل
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چون حملۀ تعیین کنندۀ قعقاع را دیدند, افراد خود را به پایداری و نبرد بر 

انگیختند, و در همین هنگام بود که بادی شدید وزیدن گرفت و گرد بادی 

ناک صندلی رستم سپهدار ایران را از روی تخت به زیر افکند, قعقاع هول

ارانش سر رسیدند و او را کشتند. با کشته شدن رستم شیرازۀ سپاه و ی

تر روی به گریز دشمن از هم گسیخت و مشرکین با شتابی هر چه تمام

 نهادند و مسلمین پیروز شدند.

سعد وقاص به قعقاع و دیگر سپاهیان فرمان داد تا فراریان را تعقیب 

گذشتند, آن را برای  هکنند. فراریان دشمن چون از پل رود خانۀ قادسی

 جلو گیری از پیشروی مسلمین برداشتند.
 گایداسب طالیی سخن می

تاخت, بکیر که بر مادیانی به نام اطالل سوار بود و در پی دشمن می

در کنار رودخانه قادسیه بر اسب خود نهیب زد که: اطالق خیز بردار! 

ه حق سورۀ اطالل برای اجرای دستور سوار, خود را جمع کرد و گفت: ب

آن وقت اطالل خیز برداشت و به آن سوی رودخانه فرود بقره که پریدم! 

آمد, و دیگر سواران نیز خود را در پی اطالل به رودخانه زدند و از آن 

کشتند یافتند میگذشتند و به تعقیب فراریان پرداختند. و هر کس را که می

 های نجف رسیدند و آن گاه باز گشتند.تا به بلندی

افسانۀ سیف در مورد سخن گفتن اطالل اسب بکیر, و سوگندش به 

سورهۀ بقره برای خیز برداشتن از عرض رودخانه, انتشاری شگفت 

های خود با دخل و تصرفی چند در انگیز داشته و دانشمندان در کتاب

اند گر چه به مصدر آن افسانه یعنی سیف بن سخن سیف آن را نقل کرده

اند, از جمله ابن کلبی است که در شرح بر اطالل های ننمودعمر اشاره

 نویسد:چنین می

اطالل نام اسب بکیر بن عبد اهلل الشداخ اللیثی است که به همراهی 

گوید _و خدا داناتر سعد وقاص در نبرد قادسیه حضور داشته است. می

است_ که چون پارسیان پل رود خانۀ قادسیه را برای جلوگیری از 

 ن بر داشتند, بکیر در کنارپیشروی مسلمی
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رود خانه به اسبش اطالل بانگ زد که: اطالل بپر, اطالل خود را جمع 

گویند عرض را در آن روز شکست داد. میکرد و پرید. خداوند مشرکین 

رود خانۀ قادسیه در آن روز چهل ذراع بود, و مشرکین با دیدن پریدن 

 این امر آسمانی است!اند که اسب بکیر از آن پهنا شگفت زده گفته

و نیز ابن االعرابی در کتاب خود )انساب الخیل( و غندجانی در 

گی به کتاب خود )اسماء الخیل العرب( و بلقینی در کتاب )امرالخیل( هم

 اند. این داستان اشاره کرده

ها به این موضوع اشاره رفته است. کما هم چنین در فرهنگ واژه

کتاب لسان العرب ابن منظور چنین آمده  این که در بارۀ واژه طلل, در

 است:

گویند که اطالل در آن هنگام که ایرانان در نبرد قادسیه مردم می

روی به هزیمت نهادند سخن گفته است. و داستان از این قرار است. که 

ای  که پل آن را کنند تا به رودخانهمسلمانان فراریان را تعقیب می

زند که: اطالل به اسبش نهیب می سند. سواررپارسیان برداشته بودند می

 گوید: به سورۀ بقره که پریدم! بپر! اسب در پاسخ سوار می

گویند اطالل در نبرد قادسیه و نویسد: میفیروز آبادی در قاموس می

در کنار رودخانه با سوارش سخن گفته است. وقتی که سوار به او بانگ 

گوید: به حق سورۀ بقره که می زند که: اطالل بپر! اطالل در پاسخمی

 پریدم.

 زبیدی نیز در تاج العروس خود همین مطالب را آورده است.

ها مطالبی بود که سیف در مورد روزهای سه گانه نبرد قادسیه این

آورده است. اما در مورد لیلة الهریر, در کتاب فتوح البلدان بالذری به 

به تفصیل در این باره گفته  ولی از آن چه سیف این نام اشاره شده است, 

 شود.است خبری دیده نمی

بکیر و اسبش به نام اطالل حقیقت دارند, و نام بکیر در فتح موقان 

آمده است, اما در مورد سخن گفتن و سوگند اطالل به سورۀ بقره چیزی 

 (7گوید نه کس دیگر. )است که فقط سیف آن را می
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 بررسی سند روایت

در موضوع باز گشت قعقاع از شام به عراق, در سند احادیث سیف, 

و شرکت در نبردهای فتوح دوم عراق, به راویانی چون ابو عثمان یزید, 

کنیم که در پیش دانستیم برخورد میو زیاد بن سرجس, و محمد و غصن 

-همۀ آنها مخلوق خیاالت شخص سیف عمر بوده, وجود خارجی نداشته

 اند.

کند که نامش ین احادیث معرفی میو نیز عمرو بن ریان را راوی ا

در پنج حدیث سیف در تاریخ طبری آمده است. این راوی را چنین 

اند: شخصی است که سیف بن عمر از او روایت کرده است, تعریف کرده

 و مردی است که شناخته نشده است و دیگر هیچ. 

هم چنین راویانی که سیف از آنها تنها به یک حدیث بسنده کرده است 

ن حمید بن ابی شجار, و فرزند محراق از مردی از قبیلۀ طی! و چو

جخدب جرعب از عصمه الوائلی! که نام این راویان را جز نزد سیف, 

در هیچ کتاب و فهرست و طبقاتی نیافتیم. و حتی نتوانستیم بفهمیم که 

سیف, فرزند محراق, و یا آن مرد از قبیلۀ طی را در خیال خود چه نام 

 نهاده است!

هایی و چنین رسد که سیف بن عمر با نقل چنین افسانهبه نظر می

راویانی مردم را به مسخره گرفته با آنها شوخی کرده است و هرگز در 

مقام آن نبوده که سخنی به جد گفته باشد به خصوص وقتی که راویان 

ها معرفی سخنش را فرزند محراق, از مردی از قبیلۀ طی, و امثال این

هایی اش او را وامیدارد تا چنین افسانهآیا چه چیزی جز زندقهنماید. می

های عجیب و غریب را سر هم کند و را به هم ببافد و به دنبالش این اسم

 سند سخنانش قرار دهد.؟!
 این روایت تا کجا رفته و نتیجه بحث

سیف بن عمر تنها کسی است که برای نبرد قادسیه سه روز را به نام 

 برد,اسم می
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ای است که از باز گشت سپاهیان عراق به میهی چنین تنها گویندهو هم

گوید. و هیچ کس دیگر خود, در معیت و به سرپرستی قعقاع سخن می

چنین چیزهایی را نگفته است. آن وقت امام المورخین فرزند جریر 

گیرد و در کتاب تاریخ آید و همۀ این مطالب را از سیف میطبری می

د و ابن اثیر هم, که همۀ آنها را در هم کرده و یک جا کنخود نقل می

کند. این کثیر نیز که آورده است از طبری گرفته است و آن را ذکر نمی

این داستان را از طبری گرفته است و آن را خالصه نموده قسمتی از آن 

نویسد: ابن جریر_ طبری_ که را نقل کرده است در آغاز آن چنین می

آورد و در گوید: آن وقت روایات سیف را میچنین میرحمت کند خدایش 

 برد.ضمن آن نه بار نام سیف بن عمر را می

کند: ابن خلدون نیز در ابتدای نقل این داستان چنین آغاز سخن می

 گوید...:سیف می

ها را آورده, ولی طبق میر خواند نیز در روضة الصفا این افسانه

 گفته استماش هیچ سخنی از مدرک آنها نرویه

 (3ها را برای نبرد قادسیه ساخت )سیف تنها کسی است که آن افسانه

-و چنین مطالبی را سر هم کرده است. و هم او تنها گویندۀ تمام افسانه

ایم, و مورخین دیگر از او هایی است که در این مورد تا کنون آورده

د مختلف این اند. و ما در موارهای خود نقل کردهالهام گرفته و در کتاب

هایش باید توجه داشت که سیف در ساختن داستانایم. مطلب را ثابت کرده

بسیار سعی کرده است تا داستانی مؤید داستان دیگر, و مطلبی گواه بر 

ای است که در بارۀ موضوعی دیگر باشد. از جملۀ این موارد افسانه

ورزد می قعقاع و قدرت و دلیری و کاردانی او ساخته و در آن اصرار

را بار دیگر  ابو بکردر ستایش و تعریف قعقاع سخن تا از زبان مردم 

 گوید:زنده کند آن جا که می

مردم در ستایش و تعریف قعقاع او را با انگشت به یک دیگر نشان 

گفتند این همان پهلوانی است که ابو بکر در حقش گفته دادند و میمی

 است: سپاهی که چون او
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 باشد هرگز شکست نخواهد خورد! دالوری در آن

سیف به این ترتیب گفتۀ سابق خود را که بر زبان ابو بکر در حق 

کند, و آن را واقعیتی غیر ایش نهاده بود تأکید میقعقاع قهرمان افسانه

 سازد.گر میقابل انکار جلوه

ۀ سخن گفتن اطالل اسب بکیر در جوالن گاه و نیز دیدیم که افسان

اش رود و در بارهها میجا انتشار یافته که بحثش در کتابقادسیه تا آن 

اش تحقیقی در خور یک کنند, و بدون این که در بارهقلم فرسایی می

دانشمند و محقق به عمل آورند و منشأ پیدایش آن را با دیدۀ علم و دانش 

اند و به این ترتیب خرافۀ آن افسانۀ مبتذل را ثبت کرده جست و جو نمایند

توان حمل کرد مگر این که قبول کنیم که افسانۀ م را به چیزی نمیمسل

مزبور همان گونه وضع گردیده که مورد پسند عامه است, و مورد عالقۀ 

شیفته گاه شنیدن قصص و کرامات و خوارق عادات سلف صالح و 

تر باشد, بیشتر کسب بزرگوار خود, و مگر نه هر قدر که افسانه مهیج

 کند؟! میشهرت و معروفیت 
 دست آورد این داستان 

هایی چه به دست آورده است, اکنون ببینیم سیف با وضع چنین داستان

 و محصول افسانه سراییش چه بوده؟

هایی ها و دالوریبرای پسر عمویش قعقاع تمیمی قهرمانی ـ یکم

ها و حتی سر گذشت پهلوانان واقعی خلق کرده است که در تاربخ افسانه

 توان یافت.همانندی برای آن نمیاسالم نیز 

جنگی قعقاع, با دسته تشریحات تاکتیک دقیق و حساب شدۀ  ـ دوم

جات مساوی برای حضور در میدان جنگ بندی کردن سربازان به دسته

دان وسیله تقویت روحی رزمندگان میدان دوبار و ظرف دو روز, تا ب

 نماید.نبرد را در وصف سپاهیان ایجاد می

اش پیروزی مسلمانان بر خرطوم پیشتاز پیالن, که نتیجهقطع  ـ سوم

دشمن بود. به خصوص این که بر این مدعا ام المؤمنین عایشه تأکید 

 فرموده و گواهی
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 داده است.

های ارماث, و اغواث, و عماس خلق سه روز تاریخی به نام ـ چهارم

 و وقایع هیجان انگیز آنها.

گردیده  ت بخش میراث ادب کهنهایی که زیناشعار و حماسه ـ پنجم

 است. 

و باالخره معجزۀ سخن گفتن اطالل است بکیر, به ویژه آنان  ـ ششم

که آن اسب با زبان عربی فصیح سخن گفته, و به سورۀ بقرۀ قرآن نیز 

 سوگند خورده است!
 حاادث بعد از جنگ

کند که پس از شکست ایرانیان و فرار طبری از قول سیف روایت می

و چند واحد از سپاه دشمن با فرماندهانشان, ننگ فرار را بر  آنها, سی

خود نپسندیدند و بر جای خود باقی ماندند. سی و چند تن از سران سپاه 

اسالم نیز مقابل آنها قرار گرفتند و جنگ از نو آغاز گردید. در این 

رویارویی قعقاع قهرمان شکست ناپذیر تمیم هماورد خود قارن سردار 

نی را از پای در آورد, سایر واحدهای پارسی نیز یا کشته شدند دلیر ایرا

و یا روی به گریز نهادند, و سعد وقاص فرمانده کل قوای اسالم دستور 

تعقیب فراریان را صادر فرمود. و قعقاع بن عمرو را به این کار مأمور 

 ساخت. 

کند که جریر بن عبد اهلل بجلی در آن روز چنین و نیز دوایت می

 ده:سرو

ام ابو عمرو است, خداوند _در جنگ_ یاری من جریرم و کنیه»

 «فرمود در حالی که سعد در قصر خود بود.

 این سخنان از جریر به گوش سعد رسید و سعد در پاسخ حریر گفت:

و پاداش آنها را  من هیچ انتظاری از جنگ جویان قبیلۀ بجیله ندارم»

هایی رو به رو ایشان با اسبهای از خداوند, روز جزا امید دارم. اسب

شدند و سواران در زد و خورد افتادند. اگر گروه قعقاع بو عمرو, و 

خوردند. چه ایشان نبودند, بجیلیان شکست می ـ دو قهرمان تمیمیـ حمال 

دند, از دریبودند که با نیزه و شمشیر خود که پوست دشمنان را از هم می

 آن دو قهرمان گروه شما به دفاع برخاستند اگر دفاع
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دیدند, که گروه شما را چون هایی را در پیش رو مینبود, آن وقت گروه

 «کردند.مگس بیچاره می

اشعار فوق را سیف این چنین آورده است, در صورتی که طبری از 

 بیت نخستین چنین آورده است. قول ابن اسحق, پس از دو

های چون کشتیهایی آمدند که از بزرگی به میدان رزم ایشان پیل»

و دیگر از سه بیت بعدی آن که سیف اضافه کرده است « بزرگ بودند.

شود که سیف در روایت خود, بیت سوم را که در خبری نیست. معلوم می

آن بجیلۀ قحطانی تعریف و تمجید به عمل آمده است حذف کرده, و به 

ر دو جای آن سه بیت شعر که در آنها از قعقاع تمیمی و حمال اسدی که ه

از بجیلۀ قحطانی یمانی ذم و تقبیح به باشند مدح و تعریف, و مضری می

شود عمل آمده است ساخته و گنجانیده است و به این ترتیب مالحظه می

سازد. بلکه ای برای اسالم میکه سیف بن عمر نه تنها تاریخ افسانه

-یهای دیگر آن را نیز به سود قبیلۀ مضر دست کاری ماشعار و سروده

 کند.
 زنان بی شاهر یمانی

از نظر  کند: در نبرد قادسیه هیچ یک از قبایل عرب,سیف روایت می

-کثرت زنان بی سرپرست و بی شوهر به پای قبیله بجلیۀ و نخع نمی

های خود در رسید, علت این امر این بود که خالد بن ولید در جنگ

عراق را آمادۀ  عراق, با کشتارهای دسته جمعی و نابودی اهل آن سامان,

سکنای مسلمانان کرده بود, و به این اطمینان و امید دو قبیلۀ یمانی با 

های خود در جنگ قادسیه شرکت کردند. این جنگ یک تمامی خانمان

هزار و هفتصد تن از مردان دو قبیلۀ مزبور را به کام خود فرو برد و 

شوهرهای زن,  نتیجۀ این شد که در نخع هفتصد و در بجیله یک هزار

 خود را از دست دادند.

مهاجرین با کمال بزرگواری آن زنان بی شوهر را تحت حمایت و 

 سرپرستی خود قرار داده به ازدواج در آورند.
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این ازدواج در خالل نبرد, و هم چنین پس از پیروزی بر دشمن 

صورت گرفت و از آن یک هزار و هفتصد بانوی شوهر از دست داده 

اروی دختر عامر هاللیه نخع بی سرپرست باقی  حتی یک تن به جز

نماند.
1

از این بانو نیز پس از نبرد قادسیه, بکیر بن عبد اهلل )همان سوار  

کار دلیری که اسبش با وی سخن گفت!!( و عتبة بن فرقد اللیثی, و 

اروی که این سماک بن خرشه انصاری خواستگاری به عمل آوردند. 

-بیند, از انتخاب یکی از آنها حیران میمیخواستگاران نام آور عرب را 

-ماند, ناچار از خواهرش هنیده که همسر قعقاع تمیمی بود کمک می

خواهد تا نظر شوهرش را در این مورد جویا شود. هنیده موضوع را با 

گوید: من با زبان شعر گذارد, قعقاع در پاسخ میهمسرش در میان می

نظر خواهرت برسان تا انتخاب  کنم, تو آن را بهآنان را توصیف می

 سراید:همسر از میان آنها برایش آسان شود. آن وقا چنین می

اگر خواهان درهم و دیناری سماک آن مرد انصاری یا فرقد را به »

-همسری خود انتخاب کن, و اگر مرد نیزه افکن و سوار کاری دلیر می

ر پایگاهی خواهی, بکیر را برگزین, هر یک از ایشان از مجد و افتخا

 !«دارند, و من از فردای ایشان خبر دادم حال خود دانی

کند که عمر به سعد وقاص نوشت: نام ابن حجر از سیف روایت می

آورترین سوار کار نبردهای قادسیه را به من معرفی کن: سعد پس از 

دریافت نامۀ خلیفه در پاسخ او نوشت: من گردی چون قعقاع بن عمرو 

او تنها در یک روز سی بار به سپاه دشمن حمله برد, و چه سراغ ندارم, 

 در هر نوبت دالوری سترک را از پای در آورد!

های نبرد قادسیه را سیف بافته, و سخنانش همه همۀ این افسانه

مخالف سخن دیگران در بارۀ این نبرد است. چه طبری نبرد قادسیه را 

فتوح البلدان خود, و از قول ابن اسحق نیز روایت کرده, و بالذری در 

 ( به2)دینوری در اخبار الطوال خویش 

                                                 
1

گو . کسی هم پیدا نشد که از آقای طبری امام المؤرخین بپرسد: تو که این داستان را از سیف دروغ 

اند و به موجب کدام قانون بی ه زنان چه وقت عده وفات نگه داشتهای کای هیچ فکر کردهروایت کرده

 )مترجم(  اند. عده به خانه شوی دوم رفته
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ای ـهانهـها این افسـچ یک از آنـاند ولی در هیشرح نبرد قادسیه پرداخته

 رد.خوـم نمیسیف به چش
 بررسی سند

های سیف در اخبار بعد از پیروزی در نبرد قادسیه, راوی داستان

باشند و خلوق تخیالت سیف میایم مباشند که بارها گفتهمحمد و مهلب می

 اند. و نیز از راویان ناشناختۀ دیگر نام برده است.وجود خارجی نداشته
 نتیجۀ بحث و بررسی سند

با افزودن و کاستن اشعار فرمانده کل قبا سعد وقاص آن را  سیف

تحریف کرده و بدان وسیله قبیلۀ بجیلۀ قحطانی را ذم, و سران قبیلۀ مضر 

یک هزار و ای کرده است. هم چنان که با خلق افسانهرا مدح و ستایش 

هفتصد بانوی قحطانی را افتخار بخشیده و به همسری مردان مضری در 

و با استفاده از  آورده و آنان را از نکبت بی سر پرستی رهایی داده است.

اش, اشعاری سروده و در تایید مطالب خود در آن استعداد و ذوق ادبی

 .داستان آورده است

و باز حدیثی جعل کرده که در آن خلیفه عمر بن خطاب از بهترین 

و پاسخ ترین آنها در نبرد قادسیه جویا شده, سوارکاران عرب و رزمنده

ای خود را سعد طوری است که نبرد روز اغواث قعقاع قهرمان افسانه

کند بر این که در آن روز قعقاع سی بار به سی گروه از جنگ تأیید می

دشمن حمله برده و در هر حمله گردی را از پای در آورده که جویان 

 آخرین آنها بزرگمهر بوده است.

سازد تا یکی مؤید دیگری های خود را این چنین میسیف روایت

 باشد.
 دست آورد این داستان

 ها که ساخته:سیف در این افسانه
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بد برای قعقاع قهرمان شکست ناپذیر تمیم, با کشتن قارن سپه ـ یکم

 کند.پارسی, افتخاری بر سایر افتخاراتش خلق می

یک هزار و هفتصد تن زن بی شوهر قحطانی را که البد به  ـ دوم

ضگی و عدم تسلط به رموز جنگی زعم سیف مردانشان بر اثر بی عر

اند به افتخار همسری مردان مضری سرافراز در میدان نبرد کشته شده

 کند.می

فرمانده کل قوا, قعقاع بن عمرو را به  و باالخره سعد وقاص ـ سام

  نماید!عنوان ابر مرد میدان نبردهای قادسیه به خلیفه عمر معرفی می
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 های ایرانقعقاع در جنگ
 اعجزت االخاات ان یُّدن مثُّک یا قعقاع!

 زنان از زادن مثل تو نازایندای قعقاع!

 خال قعقاع!!()بارق 

 از سخنان سیف

 داستان فتح بهر سیر

کند: ابو مفزر از سیف داستان فتح بهر سیر را چنین نقل میطبری 

تمیمی به مأمور و فرستاده پارشاه ایران سخنی گفت که همان موجب 

فرار پارسیان گردید: تفصیل این قصه در شرح حال ابو مفزر تمیمی که 

 باشد بیاید.خود از جمله صحابۀ ساختگی سیف می

پردازد, شرح مدائن میحمیری در روض المعطار: آن جا که به 

نویسد: حدیث سیف را در باز گشودن آن شهر آورده و در آخر آن می

 وقعقاع بن عمرو به این مناسبت گفته است:

ما بهر سیر را به سخنی حق که بر زبان ما آمد و پدیدۀ سجع وقافیه »

بیود گشودیم. دلهای ایشان از بیم ما از جای کنده شد, و این که با وجود 

 «های آخته و براق ما به نبرد ما برخیزند بیم ناک شدند.شمشیر



 

 

 

 

 

 
 عالمه سید مرتضی عسکری 211

 فتح مداین

کند که گردان تحت فرماندهی قعقاع به نام خرساء سیف روایت می

)خموشان( و سپاه تحت فرماندهی برادرش عاصم بن عمرو و اهوال 

شد. عبور این دو سپاه از رود دجله در شرح حال )وحشت( نامیده می

 ای سیف بیابید.نهعاصم, صحابی افسا

گوید: در عبور های خود میضمن یکی از روایتبه هر حال سیف 

سپاهیان از دجله هیچ یک از افراد سپاهی غرق نشد مگر مردی از قبیلۀ 

گذشت بارق که غرقده نام داشت. غرقده به هنگامی که از دجله می

دست  ناگهان از پشت اسبش به درون آب افتاد, قعقاع بن عمرو متوجه شد

یازید و دست غرقده را بگرفت و از دجله عبور داد و به ساحل رسانید. 

غرقده که مردی بس نیرومند بود, و مادر قعقاع نیز از قبیلۀ بارق, با 

لشکر شکن گفت: ای قعقاع! خواهرانم اشاره به مادر قعقاع به آن گرد 

 دیگر چون تو گردی نزایند!

گوید: نخستین سپاهیانی که میسیف در مورد ورود سپاهیان به مدائن 

به شهر مدائن وارد شد گردان احوال به فرمانهی عاصم بن عمرو, و 

های آن هیچ ها و گوچهسپس گردان خرساء بود, سپاهیان در گذر گاه

مردی که از لحاظ نظامی در خور مالحظه باشد ندیدند, زیرا همۀ آنها در 

ا در محاصرۀ خود گرفتند و کاخ سفید اجتماع کرده بودند. سپاهیان کاخ ر

به آنها پیشنهاد کردند که تسلیم شوند. ایشان نیز ناگزیر تسلیم شده, تن به 

 جزیه دادند. 
 گیردقعقاع سالح پادشاهان را به غنیمت می

کند در آن روز که مدائن گشوده گشت, قعقاع و نیز سیف روایت می

پارسی از شهر بیرون شد و به جست و جو پرداخت که به مردی 

کشند و برخورد نمود که دو چهار پای گران بار را به دنبال خود می

مردم او را در پناه گرفته بودند. قعقاع به آن مرد حمله برد. او را بکشت 

 و چهار پایش را تصاحب کرد و چون دربار آنها نگریست در
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یکی از آنها شمشیرهای کسری, و هرمز, و قباد, و فیروز, و هراکلیوس, 

خاقان پادشاه ترکستان, و داهر پادشاه هندوستان, و بهرام, و سیاوش, و و 

نعمان وجود داشت. و در دو صندق نیز زره کسری و کاله خودش, و 

و زره هراکلیوس, و خاقان و داهر, و زره  ساق بند و بازو بندهایش,

بهرام چوبینه و سیاوش, و نعمان را که به هنگام رزم از آنها به غنیمت 

های بهرام چوبینه و نعمان نیز زمانی ه شده بود قرار داشتند. سالحگرفت

از ایشان به غنیمت گرفته شده بود که آن دو به مخالفت کسری برخاسته 

  و در آخر از وی گریخته بودند.

قعقاع همۀ این غنایم را که خود یک تنه به چنگ آورده بود به خدمت 

کند تا یکی از او پیشنهاد می برد سعد بهسعد وقاص فرمانده کل قوا می

شمشیرها را برای خود برگزیند. قعقاع شمشیر هراکلیوس را انتخاب 

 بخشد و شمشیر کسریکند, و سعد نیز زره بهرام چوبینه را به او میمی

و نعمان را که عرب به آنها معرفتی داشتند به خدمت خلیفۀ عمر به مدینه 

 بخشد.را نیز به افراد سپاه خرسا می فرستد تا مسلمانان ببینند, و بقیهمی

ها همه سخنان سیف قهرمان افسانه پرداز تمیم است, بررسی این این

داستان به هنگام عبور سپاهیان از دجله در شرح حال عاصم بن عمرو, 

 بهر سیر در شرح حال ابو مفزر اسود بن قطبه بیاید.و بررسی فتح 
 بررسی سند

حمد و مهلب دو راوی خیالی خود که سیف این داستان را از طریق م

 وجود خارجی ندارد روایت کده است.

کند که هم او از جمله هم چنین عصمة بن حارث را راوی معرفی می

حالش از زبان سیف و در جای  اصحابی است که سیف آفریده و شرح

 خود خواهم آمد.

و نیز نضر بن السری راوی او است که سیف از او بیست و چهار 

در تاریخ طبری روایت کرده, و رفیل و فرزند رفیل که از آن دو حدیث 

 نیز بیست حدیث در تاریخ
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طبری روایت کرده است که از این راویان نیز در هیچ کتابی جز در 

 های سیف نامشان را ندیدم.روایت

که همگی  تر این که راوی این داستان عالوه بر راویان فوقجالب

د, عبارت است از مردی!, و مردی دیگر باشنمخلوق تخیالت سیف می

دانید که این دو مرد را چه نام است تا در از قبیلۀ حارث! آیا شما می

 فهرست روات ره دنبالشان بگردیم؟

هم چنان که گفتیم سخن سیف به شوخی و مسخره بیشتر شباهت دارد 

های خود را مردی! مردی از قبیلۀ تا ره جدی آن جا که راوی افسانه

 کند. ها معرفی می! و فرزند رفیل, و امثال اینحارث

های سراسر دروغ و افسانه را سیف گفته, و توجه کنید, این داستان

امام المورخین طبری از او گرفته و در کتاب وزین و معتبر خود ثبت 

از او نیز به نوبۀ خود همین مطالب را کرده, و دیگر تاریخ نویسان بعد 

 اند.از طبری گرفته
 های این داستانیجۀ بررسی و دست آوردهنت

آید آن است که سیف آن چه که از این بحث و بررسی به دست می

های خیال بر انگیزی چون سپاه تحت فرماندهی دو برادر تمیمی را با نام

و در حدیثی که در آن سخن  کند,گروه خاموشان و وحشت مشخص می

ئن کسری رفته است تأکید از عبور سپاهیان از دجله و ورودشان به مدا

کند که: این دو سپاه پیش از دیگر سپاهیان سعد ره مدائن وارد شدند: می

و این امتیاز و افتخار بزرگ تنها بهرۀ دو سردار و دالور شکست ناپذیر 

گردد. و مگر نه آن و عاصم فرزندان عمر و تمیمی می تمیم یعنی قعقاع

-تی زبان به تعریف دیگران میبارقی نیرومند پهلوان که امثالش به سخ

گشایند با صراحت گفته بود: ای قعقاع زنان جهان دیگر چون تویی 

 نخواهند زائید!

باز هم قعقاع تمیمی است که به تعقیب و جست و جوی فراریان بر 

کشد, و به آن همه آید, و محافظین و نگهبانان حامل غنایم جنگی را میمی

ی از سالح و جنگ افزارهای کسری, یابد؟ و چه غنیمتغنیمت دست می

 و هرمز, و قباد, و فیروز, و بهرام چوبینه
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های ایرانی باالتر و یا از جنگ افزارهای خاقان پادشاه و سیاوش پادشاه

ترک, و داهر پادشاه هندوستان, و هراکلیوس و امپراطور روم, و 

این  باالخره نعمان سلطان عرب قحطانی یمانی برتر. و کدام افتخار تا

افتخار و سرافرازی قعقاع تمیمی قهرمان شکست ناپذیر و ابر مرد جهان 

مضر برابری تواند کرد که او از همۀ شاهان و ملوک زمان باج گرفته و 

 تاج افتخار را بر تارک قبیلۀ تمیم نهاده است.

ای همه چیز خود زهی سیف, و آفرین بر او که به حکم تعصب قبیله

نردبانی لغزان زیر پای تمیم بگذارد, و تا آن جا که را زیر پا گذاشته تا 

تواند آن را باال و باالتر ببرد, اگر چه به درهم ریختن اساس تاریخ می

 ملتی و تاریخ اسالم بیانجامد!
 فتح جُّاالء

کند که خلیفه عمر, سعد وقاص فرمانده کل طبری از سیف روایت می

هاشم را به جلوالء اعزام قوا را فرمان داد تا برای جنگ با پارسیان, 

دارد, و قعقاع بن عمرو را جزء فرمانده پیش تازان سپاه وی قرار دهد. و 

آن گاه خداوند پارسیان را شکست داد و پیروزی بهرۀ مسلمانان شد, 

 حکومت نواحی مرزی میان عراق و ایران را در عهدۀ قعقاع بگذارد.

نیان در پیاه خندقی وقتی که هاشم به خلوالء رسید متوجه شد که ایرا

های اند استتار نموده, اطراف آن را نیز آهن پارهکه گرداگرد خود کشیده

اند تا بران وسیله مانع نوک تیز و سایر آالت جنگی آهنین شکسته پراکنده

نفوذ سپاه اسالم به پناه گاه خود گردند. ایجاد موانع جنگی پیرامون پناه 

هیچ روی امکان نداشت, و پارسیان  گاهشان جنان بود که نفوذ در آن به

توانستند از آن همه موانع به راحتی خواستند میهر وقت که خود می

 بگذرند.

بردند ولی مسلمانان مدت هشتاد روز مرتب بر مشرکین یورش می

ای نصیب آنها در این مدت تقریبًا سه ماه پیشروی قابل درک و محاسبه

 نگشته بود.

و شکست ناپذیر تمیم منتظر فرصتی  قعقاع, آن سوار کار دلیر

 مناسب بود تا
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گاهی را که مشرکین برای عبور سواره نظام خود از خندق تعبیه تنها گذر

به کرده بودند متصرف شود. پس چون موقع را مناسب دید, یک تنه 

همان جا حمله برد و آن را به تصرف در آورد و بانگ برداشت: ای 

است که در سنگر دشمن است. حمله گروه مسلمین! اینک فرمانده شم

کنید: قعقاع از آن جهت چنین دروغی را گفت که سپاهیان اسالم قوی دل 

 شوند و به یک باره بر دشمن بتازند.

نیرنگ قعقاع کارگر افتاد و سپاهیان دسته جمعی بر مشرکین تاختند 

و در این هجوم خود هیچ تردیدی نداشتند که هاشم در سنگر دشمن است. 

قعقاع تمیمی را رویاروی خود یافتند که گذر گاه مشرکین را تصرف ولی 

 کرده است.

نبردی سخت و بی امان آغاز گردید, و ایرانیان از بیم جان از چپ و 

راست فرار کردند و در دامی که سر راه دشمن قرار داده بودند, خود 

ار های دشمن به یکصد هزگرفتار آمدند و به هالکت رسیدند, تعداد کشته

تن بالغ گردید و زمین از کشته پوشیده شد و به همین مناسبت بود که نبرد 

آن جا را جنگ جلوالء
1
 اند!!نامیده 

را ای قعقاع به تعقیب فراریان پرداخت, و تا خانقین پیشرفت عده

بکشد, و جمعی را به اسارت گرفت, و مهران فرمانده ایرانی را نیز از 

انب قصر شیرین تاخت و به یک پای در آورد. سپس قعقاع به ج

فرسنگیحلوان رسید, مرزبان حلوان به جلو گیری از پیشروی قعقاع کشته 

 شد, و مسلمین بر حلوان نیز دست یافتند.

قعقاع بن عمرو, تا زمانی که سعد وقاص فرمانده کل قوا, از مدائن 

های متصرف شده و نواحی مرزی را به کوفه باز گشت حکومت قسمت

اشت, و چون به قصد پیوستن به سعد وقاص عازم کوفه گردید, به عهده د

 قباد خراسانی را به مرزبانی برگزید. 

نویسد: رود بزرگی است که تا بعقوبه حموی در ترجمۀ جلوالء می

های روستاییان ساکن آن امتداد دارد, و در دو طرف سواحل آن خانه

 یه ساخته سده است.حنا

                                                 
1

گوید چون آن زمین را . جلله: یعنی پوششی بر آن گذاشت که همه آن را فرا گرفت، سیف می 

 ون.پوششی از خون فرا گرفت آن را )جلوالء( خواندند یعنی زمین پوشانیده شده از خ
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جنگی سخت و معروف میان  هجری 23در آن جا و به سال 

که در آن ایرانیان متحمل تلفات سنگین  مسلمانان و ایرانیان اتفاق افتاد,

شدند, و میدان کارزار پر از کشته گردید و زمین از کشته پوشیده شد و 

-به این مناسبت آن را به )جلوالء وقیعه( نامیدند, هم چنان که سیف می

رکین یکصد هزار تن را به خاک گوید: خداوند در نبرد جلوالء, از مش

هالک انداخت, و از کشتۀ ایشان زمین پوشیده شد و به این معنی آن را 

 اند, و قعقاع بن عمرو در نبرد جلوالء گفته:نبرد جلوالء نامیده

ها به مادر جلوالء اثابر و مهران را کشتیم, در همان هنگام که راه»

پارسیان را فرو گرفتند, رویشان بسته شد, و آن گاه که نیروهای ما 

 «فرزندان پارسی همگی نابود گردیدند.

 شعرهایی که در این نبرد سروده شده است بسیار است.و 

نویسد که: آن جا در سال نوزده حموی هم چنین در ترجمه حلوان می

هجری به دست مسلمین گشوده شد, در صورتی که سیف بن عمر در 

ته است و قعقاع بن عمرو تمیمی هجری نوش 23کتاب خود آن را به سال 

 به مناسبت فتح حلوان چنین سروده است:

های کسری منزل کردیم. ما آورید که ما و شما در خانهآیا به یاد می»

در نبرد حلوان به پشتیبانی شما برخاستیم و سر انجام همگی با هم در آن 

را بر  جا فرود آمدیم. و پس از آن که زنان و کنیزان بنای گریه و زاری

 «کسری نهادند, ما در خلوان پیروزی را به دست آوردیم.
 سنجش روایت سیف با روایت دیگران

طبری به جز روایت سیف بن عمر تمیمی در مورد فتح جلوالء و 

حلوان, روایت شخص دیگری را در کتاب خود نیاورده است. در 

ی در ها بر خالف وقایعی است که دینوری و بالذرصورتی که آن داستان

نویسند: حملۀ سپاه مسلمین در اند. آن دو میهای خود ثبت کردهکتاب

گاه نبرد ادامه داشت, و جلوالء در یک روز آغاز شد, و آن روز تا شام

دی گرایید نشانه پیروزی مسلمین آشکار شد و دشمن زره چون آفتاب ب

  روی
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ه سپاه دشمن گاهان پایان یافت, و خیمه و خرگابه گریز نهاد و نبرد شام

گوید حمله و پیشروی ره دست مسلمانان افتاد: در حالی که سیف می

گوید حکومت مسلمین مدت هشتاد روز به طول انجامید. و نیز می

های مرزی به قعقاع بن عمرو تمیمی سپرده شد: در صورتی که قسمت

, به اند که جریر بن عبد اهلل بجلی قحطانی یمانیبالذری و دینوری نوشته

سر کردگی چهار هزار جنگ جو به حکومت جلوالء رسید و هم او بود 

 که حلوان را فتح کرده است نه قعقاع بن عمرو تمیمی.
 بررسی سند

این داستان را سیف از قول محمد و مهلب, که پیش از این دانستیم از 

 جملۀ راویان مخلوق او هستند روایت کرده است.

اهلل محفز, و او از پدرش  هم چنین سیف راوی این حدیث را عبد

کند که سیف از قول عبد اهلل محفز روی هم رفته شش حدیث معرفی می

 در تاریخ طبری روایت کرده است.

مستنیر بن یزید است, که  و نیز راوی این حدیث نزد سیف بن عمر,

 سیف از او در تاریخ طبری هجده حدیث روایت نموده است. 

ر تاریخ طبری تنها یک حدیث و بطان بن بشر, که سیف از او د

روایت کرده, و حماد بن فالن!! البرجمی, از پدرش, راوی این حدیث 

 سیف است که سیف در تاریخ طبری از او دو حدیث روایت نموده است.

ما در فهرست روات و طبقات راویان حدیث, در پی این راویان که 

ای نشانه ترینسیف معرفی کرده است سخت به تجسس پرداختیم ولی کم

از آنها به دست نیاوردیم, و نامشان را جز نزد سیف, نزد هیچ سخن 

ای که از او در خلق اشخاص پرداز دیگری ندیدیم. و با توجه به سابقه

 دانیم.داریم, این راویان را نیز مخلوق تصورات و تخیالت سیف می

کنیم که سخن ایم باز هم تکرار میاز صرفی همان طور که گفته

 به مسخره سیف



 

 

 

 

 
 

 217یکصد و پنجاه صحابی ساختگی 

های خود و شوخی بیشتر شباهت دارد تا به جدی, آن جا که راویان افسانه

را اشخاصی چون حماد پسر فالنی؟! که از آقای فالنی!! روایت کرده 

 نماید.است معرفی می
 های دیگرانسنجش روایت با روایت

دیدیم طبری از قول سیف در مورد نبرد جلوالء, و علت تسمیۀ آن به 

های در آن جنگ مطالبی آورده, که همه بر خالف و مقدار کشته جلوالء

 اند.آن چیزی است که دیگران روایت کرده

های سیف را با چند بیت شعر, از اشعاری حموی قسمتی از داستان

که سیف به قعقاع قهرمان تمیم نسبت داده است, در ترجمۀ جلوالء به 

ه است که در مورد جلوالء عنوان گواه بر مطالب خود آورده و تأکید کرد

 و حلوان, در کتاب سیف اشعار بسیاری وجود دارد.

اما طبری بنا به عادتی که دارد, از آن همه اشعار, چیزی در تاریخ 

خود نقل نکرده و بنا به گفتۀ سیف, حکومت شهرهای مرزی عراق و 

گذارد, و حلوان به دست او ایران را در عهدۀ قعقاع ابن عمرو تمیمی می

شوده شده است. در صورتی که حقیقت این است که حکومت آن قسمت گ

در عهدۀ جریر بن عبد اهلل بجلی قحطانی یمانی بوده و هم این جریر 

 یمانی است که حلوان تا کرمانشاه را فتح کرده است نه قعقاع تمیمی.

و به طوری که در پیش گفتیم و بارها این مطلب تکرار شده است, 

بری این داستان را مستقیمًا از سیف گرفته و در چون مطالب پیش, ط

تاریخ خود ثبت کرده, و تاریخ نویسان دیگر امثال ابن کثیر, و ابن اثیر, 

های خود نقل و ابن خلدون و میر خواند همه از طبری گرفته و در تاریخ

 اند.کرده
 دست آورد این حدیث

وذ ناپذیر ثبت افتخاری برای قعقاع تمیمی با تصرف سنگر نفـ  یکم

 دشمن.
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کشته شدن مهران, فرمانده ایرانی به دست قعقاع قهرمان  ـ دوم

 ای تمیم.افسانه

 فتح حلوان و کشتن مرزبان آن. ـ سوم

های جحکومت بر مرزها و شهرهای گشوده شده همه تا ـ چهارم

افتخاری است که بر تارک قبیلۀ تمیم وسیلۀ قهرمان شکست ناپذیر آن 

  درخشید.قعقاع می

ها, تنها در یک نبرد, نبرد و باالخره یکصد هزار کشته انسان ـ پنجم

هایی که در پهنۀ کارزارها وسیلۀ لشکر جلوالء اضافه بر سایر کشته

اند عیکشی مسلمین به جای گذاشته شده, تا سندی باشد برای آنان که مد

 اسالم به زور شمشیر پیش رفته است. 

بارۀ فتوح قعقاع در ایران بررسی تا به این جا روایت سیف را در 

ای نمودیم, در فصل آینده فتوح دیگری که سیف برای این قهرمان افسانه

 کنیم.خود دو باره در شام پس از فتوح ایران تخیل نموده بررسی می
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 قعقاع بار دگر در شام
 یدعان قعقاعًا لکل کریهة

 فیجیب قعقاع دعاء الهاتف

 به کمک در هر حادثه خطرناکی قعقاع را

 شتابد.خوانند او نیز به فریادش میمی 

 ای()قعقاع قهرمان افسانه

 داستان فتح حمص

کند طبری از قول سیف ضمن حوادث سال هفده هجری روایت می

که ابو عبیده جراح که از جانب خلیفه عمر در شام مأموریت داست, از 

دشمن  خلیفه کمک خواست. خلیفه به سعد نوشت ابو عبیده به محاصره

رسد, قعقاع بن عمرو را با گرفتار آمده, هم اکنون که نامۀ من به تو می

 سپاهی به یاری او بفرست, چه ابو عبیده را دشمن فرا گرفته است.

قعقاع در امتثال امر با چهار هزار سپاهی در همان روز وصول 

دستور خلیفه به شام عزیمت کرد. چون خبر رسیدن قوای کمکی مسلمین 

بو عبیده به مشرکین رسید, دست از محاصرۀ او برداشتند و برای ا

پراکنده شوند, بدین سان خداوند به برکت وجود قعقاع شهر حمص را به 

 دست ابو عبیده گشود.

پس از این واقعه و فتح حمص به قعقاع در معیت افرادش سه روز 

 ابو عبیده
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سه روز  ابو عبیده موضوع فتح حمص, و این که پس از گذشتنپیوست. 

اند به عمر گزارش داد و از تاریخ فتح قعقاع و قوای کمکی او رسیده

نسبت به تقسیم غنایم جنگی با خود شریک گردان چه آنان به یاری تو 

اند, و به وسیلۀ آنها بوده است که دشمنان دست از محاصره تو آمده

 اند و در آخر نامۀ خود افزود: برداشته

نیکو دهاد که میهن خود پاس دارند, و دیگر کوفیان را پاداش خداوند 

  شهروندان را یاری دهند!
 سنجش روایت سیف با روایت دیگران

ابن عساکر در شرح حال قعقاع, داستان حمص را از قول سیف 

آورده و در ضمن آن نوشته است: قعقاع بن عمرو جنگ دوبارۀ حمص 

 گوید:را به شعر شرح داده آن جا که می

طلبند, و او نیز ی رویارویی با هر سختی و عذابی میقعقاع را برا»

 رسد. کمک خواه را فریاد می

ما به قصد رویارویی با دشمن ره سپار حمص شدیم, هم چون کسی 

 شتابد.ای میکه به فریاد بیچاره

چون به دشمن رسیدیم خداوند هیبت ما را بر صورتشان کوبید و 

 رویشان را از ما بگردانید.

دشت و تنگنا پیاپی بر دشمن تیر انداختم تا این که حمص  من در دامن

ها زدم و شمشیرها فرو آوردم به زور و را بار دیگر پس از این که نیزه

 «غلبه متصرف شدم.

ابن حجر در االصابه بیت اول این اشعار را در ترجمۀ قعقاع و از 

حدیث سیف روایت کرده است. ولی طبری بنا به روشی که دارد آن را 

 حذف کرده و تنها به شرح وقایع از روایت سیف اکتفا کرده است.

حموی حدیث سیف را در مورد نبرد دو بارۀ حمص نادیده گرفته, 

 داستان و
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اشعار آن را در این مورد به خصوص در کتاب ثبت نکرده است. به جز 

اند, سخن از حموی, دیگران که مطالبی در تصرف دو بارۀ حمص گفته

ایم اند. زیرا به طوری که در گذشته نیز متذکر شدهگرفتهسیف بن عمر 

همۀ تاریخ نویسان بر این امر متفقند که در فتوح شام هیچ یک از افراد 

 اند.قبیلۀ تمیم شرکت نداشته

در هر صورت این داستان را به طوری که گذشت, طبری از سیف 

ه پس از وی گرفته و در تاریخ خود ثبت نموده, و دیگر تاریخ نویسانی ک

اندآمده
1

-های خود ثبت کردهمطالب خود را از طبری گرفته و در کتاب 

 اند.
 بررسی سند

برد که در گذشته سیف در سند این داستان, محمد و مهلب را نام می

دانستیم وجود خارجی ندارند و از جمله راویان مخلوق تخیالت سیف 

 باشند.می
 دیگران نتیجۀ بحث و بررسی و سنجش سخن سیف با

-های سیف در فتح حمص و مقایسۀ آن با روایتاز بررسی روایت

گردد که سیف بن عمر تنها کسی است که داستان های دیگران روشن می

کند دو بارۀ حمص را روایت کرده, و اتفاقات و وقایعی برای آن ذکر می

آورد, در صورتی که ابن و بخصوص نامۀ ستایش آمیز عمر را می

 اند.ذری چنین چیزی نگفتهاسحق, و بال
 دست آورد این حدیث

اکنون ببینیم سیف با ساختن چنین داستانی چه چیز را ثابت کرده, و 

 چه

                                                 
1

. منظور از دیگر تاریخ نویسان بعد از طبری, مخصوصهاًً ابهن اثیهر, و ابهن کثیهر و ابهن خلهدون اسهت          

ایهم کههه  کهه در صهفحات پههیش بهه خصهوص مراجعههۀ ایشهان را بهه تههاریخ طبهری از زبهان خودشههان آورده        

-سهتناد کهرده  اند در مورد وقایع بعد از پیامبر اسالم و اصحاب آن حصرت به تهاریخ طبهری ا  تأکید کرده

 ایم.اند. ما در قسمت فهرست مصادر کتاب شماره صفحۀ کتاب آنان را نیز آورده
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 چیزهایی را به دست آورده است: 

-افتخاری برای قعقاع بن عمرو تمیمی, و کوفیان که هم شهری ـ یکم

ه کوفی های سیف بن عمرند. زیرا تنها انتشار خبر عزیمت قعقاع و سپا

او بود که ارکان قوای دشمن را متزلزل ساخت, و ترس از آنها بود که 

 موجب پراکندگی دشمن گردید, و به پیروزی مسلمانان انجامید.

سخن خلیفه عمر, و گواهی او مبنی بر این که: خداوند کوفیان  ـ دوم

را پاداش نیکو دهاد, که میهن خود پاس دارند, و دیگر شهروندان را 

هند. خلق چنان داستانی, برای پیوند چنین گواهی و تأییدی آن هم یاری د

از طرف شخصیتی چون خلیفه عمر بن خطاب, از دیدگاه نابغۀ افسانه 

پرداز و دروغ سازی چون سیف بن عمر, برای رسیدن به اهداف 

 شیطانی که دارد, بسی ارزنده و گران قدر است.

خود مؤید این نکته  رجز خوانی و حماسه سرایی قعقاع, که ـ سوم

-است که او را همیشه برای کارهای بزرگ و سخت و سنگینی فرا می

خوانند, چه او گره گشای هر مشکلی, و یگانه فاتح در هر کارزاری 

گو هایی را پاسخاست. او نیز با جوانمردی که دارد, همیشه چنان خواهش

کوفیان هستند گوید: این بوده است. و دلیل آن هم سخن خلیفه است که می

دارند, و در شدائد و که از میهن خود به نیکو ترین وجهی پاس می

 باشند!ها دیگران را یار و پشتیبان میسختی
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 قعقاع در جنگ نهاوند
 قتل من الفرس ما طبق ارض المعرکة

 ای کشته شد که زمیندر جنگ نهاوند از ایرانیان به اندازه

 خویشان اغزنده گردید.میدان از الشۀ آنان پوشانده و از  

 )سیف بن عمر(

 داستان جنگ نهاوند

گردد, اما کی و چگونه و چرا؟ قعقاع با سپاه کوفیان به عراق باز می

ما در این مورد نه از طبری و نه از دیگر راویان سیف, چیزی که 

جواب گوی این مطلب باشد نیافتیم, و ندانستیم که سیف در این باره چه 

 ست.خیال بافی کرده ا

 گوید:به حر حال طبری از قول سیف در بارۀ نبرد نهاوند می

نبرد نهاوند در سال هجده هجری اتفاق افتاد, پارسیان به قلعه نهاوند 

شدند مگر به میل و بنا به مصلحت پناه برده بودند, و از آن بیرون نمی

ر خود, و احیانًا برای پیکار. مسلمانان آن جا را به محاصره گرفتند و کا

محاصره سخت به طول انجامید. فرماندهی کل قوای مسلمین را نعمان بن 

مقرن به عهده داشت, نعمان, قعقاع بن عمرو را مأمور ساخت پارسیان 

 را به میدان جنگ بکشاند.

که بر سواره نظام  ـ ای تمیمآن قهرمان افسانهـ قعقاع بن عمرو, 

 پیشتاز
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رزار شد, خود با سپاهیانش به فرماندهی داشت, تمهیدی چید و آماده کا

دژ حمله بردند, پارسیان به مقابله پرداختند قعقاع قوای خود را عقب 

-کشید و با این تدبیر به جنگ و گریز پرداخت و همین طور عقب می

اند جسارت یافته نشست. ایرانیان به این امید که مسلمین را شکست داده

های خود بیرون آمده و هر برای یکسره کردن کار آنها از قلعه و سنگر

چه بیشتر دورتر شدند تا آن جا که تمام سپاهیان پارسی روی به میدان 

ان کسی بر جای نماند, و مسلمانان که آمادۀ جنگ نهادند, و جز دژبان

بودند, چون فرمانده دستور جنگ حقیقی داد, جنگی سخت و نمایان آغاز 

ها پوشیده شد از الشۀ کشتهگردید و از ایرانیان آنقدر کشته شد که زمین 

-و از خون آنها سخت لغزنده, به حدی که سوار و پیاده بر آن سر می

خوردند! و هنوز شب نشده بود که مشرکین روی به گریز نهادند و 

شناختند به گریختند و راه را از چاه باز نمیسراسیمه به هر جانب می

ود, به جانب پرتگاهی گاه خهمین سبب به جای روی آوردن به قلعه و پناه

روی آوردند که خود در پیش برای دشمن تهیه دیده در آن آتشی عظیم بر 

سربازان فراری دشمن در آن پرتگاه مخوف پر از شعلۀ  افروخته بودند.

شدند و هر یک به هنگام سقوط در آن به فارسی فریاد آتش سرنگون می

)وای خرد( کشید )وای خرد!!( به این مناسبت آن سرزمین به می

شود!! تعداد افراد معروف گردید! و تا امروز نیز به همین نام نامیده می

سوزان جان خود را از کف دادند به یکصد  سپاه ایرانی که در آن آتش

رسید. و این تعداد به غیر از آن عدۀ هزار نفر و حتی بیشتر از آن می

ادند و کمتر شماری بوده که در پهنۀ کارزار به خاک و خون در افتبی

کسی توانست از آن معرکه جان سالم به در ببرد. از جمله فیروزان 

فرمانده سپاه ایران بوده که با زرنگی خاص از آن معرکه بیرون جست و 

به جانب همدان گریخت. قعقاع بن عمرو, فیروزان را تعقیب کرد تا در 

 تنگۀ همدان! به او رسید.

انی بود که بار عسل بر پشت گاه در آن موقع پر از چارپایآن گذر

داشتند. کثرت آن چارپایان در آن گذر گاه تنگ راه گریز را بر فیرزان 

سد کرده بودند, ناچار از اسب خود پیاده شد و با شتاب از کوه باال رفتن 

 گرفت, در همین موقع قعقاع که
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به دنبالش بود سررسید, و بر فراز کوه به تعقیبش پرداخت و چون به او 

د, او را گرفت و همان جا بکشت. به این مناسبت آن گذر گاه را از رسی

ای آن تاریخ گذر گاه عسل نام نهادند, و سپاهیان اسالم, با توجه به نتیجه

که عسل در این گذر گاه داده است گفتند: و خدای را سپاهیانی از عسل 

 است!

از سوی دیگر فراریان لشکر ایران شتابان خود را به همدان 

انیدند, و مسلمانان که در تعقیب آنها بودند, همدان را در محاصرۀ رس

خود گرفتند و نواحی مختلف آن جا را به تصرف در آوردند اهالی همدان 

چون چنین دیدند و دریافتند که از عهدۀ سپاه اسالم بر نخواهند آمد ناگزیر 

 امان خواستند که مورد قبول قرار گرفت و به آنها امان دادند.

ن خبر تسلیم و سقوط همدان به اهالی ماهان رسید, و اطالع یافتند چو

اند, اهالی ماهان که نعیم بن مقرن, و قعقاع بن عمرو در همدان فرود آمده

نیز به اهالی همدان تأسی جستند و پیش از آن که مسلمانان بر دروازۀ 

د و ذیل آنان در آیند, از آنها امان خواستند, که به آنها نیز امان داده ش

ای را که برای اهالی ماهان نوشتند, قعقاع بن عمرو تمیمی تأیید امان نامه

 و گواهی فرموده است. و این فتح, یعنی فتح نهاوند, فتح الفتوح نامیده شد.
 سنجش روایت سیف با روایت دیگران

ای است از آنجه که طبری از قول سیف در مورد فتح این خالصه

-و دیگر تاریخ نویسانی که بعد از طبری امده نهاوند روایت کرده است

اند
1

 , همین مطالب را

                                                 
1

باشند، که . مقصود ما از دیگر تاریخ نویسان ما به خصوص ابن اثیر، و ابن کثیر، و ابن خلدون می 

دارد در جای خود، به خصوص عین گفتۀ ایشان را که داللت بر اخذ تمام مطالب کتابشان از طبری 

ایم. و ما آن جا که از مصادر کتاب خود سخن به میان خواهیم آورد، شماره صفحۀ کتاب ایشان آورده

 را در هر مورد جدا گانه ارائه خواهیم داد تا مراجعه به انها برای طالبین و محققین آسان باشد.
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 اند.های خود نوشتهاز او گرفته و در کتاب

-اما حموی داستان فتح نهاوند را به صورت پراکنده در شرح به واژه

های نهاوند, و وای خرد, و ماهان آورده است. کما این که در مورد 

 نویسد:نهاوند می

نهاوند را فتح الفتوح نامیدند, و قعقاع بن عمرو به مسلمانان فتح 

 مناسبت چنین سروده است:

خدای آن کس را که بی سبب از خاندانی به بد گویی پردازد, به »

پس تو نیز زبان بالیی دچار کند که از ناریحتیش موی سرش سپید شود. 

شماتت را از من کوتاه کن, که من در برابر دشمن از شرافت خود دفاع 

کنم. چه آن گاه که ما به آب نهاوند وارد شدیم, از آن سیر آب بیرون می

شدیم در حالی که دشمن تشنه کام از بیچارگی در جای خود ایستاده 

 «بودند.

های ما چگونه بود آن گاه که از نهاوند بپرس: حمله»و نیز گفته است

 «باریدیم؟بال و مصیبت از در و دیوارش می

های خود را هایی که بر عجم گذشت, اسبشب و ما, در شوم ترین»

در تمامی نقاط نهاوند نگه داشتیم و همه جا را پر کرده بودیم. ما, نوید 

تلخ کامی و مرگ آنان بودیم. در حقیقتت روز نهاوند از روزهای بسیار 

هایی را که از آتش سوزان زبانه سختی بود که بر آنان گذشت. ما, دره

های صاف و باز یادۀ آنان پر ساختیم, و گذر گاهکشید از سواره و پمی

 «گریخت مجال گریختن نداد.های صاف میکوه بر فیروزان که بر کوه

 نویسد:و در واژۀ )وای خرد( می

وای خرد نام پرتگاهی است نزدیک نهاوند که افراد سپاه ایران در آن 

کشید )وای افتاد فریاد میاند, و چون یکی از آنها در آن میسرنگون شده

اند. این مطلب را خرد!( و به همین مناسبت آن مکان را وای خرد نامیده

نویسنده کتاب فتوح, سیف بن عمر تمیمی نوشته... و قعقاع بن عمرو از 

 آن چنین یاد کرده است:

ها و و چون در )وای خرد( سرنگون شدند, صبح گاهان کرکس»

ان کشتیم, تا آنجا که پرتگاهی الشخورها به دیدارشان آمدند. آنقدر از ایش

 که در آن آتش
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 «های ایشان پر گردید.افروخته بودند از الشه

 و ضمن اشعاری دیگر چنین گفته است:

ای شرکت جستم, و در آن در جنگ نهاوند بی هیچ ترس و اندیشه»

روز همۀ قبایل عرب نیکو جنگیدند. شام گاهان که فیروزان از بیم 

به امید نجات به جانب کوه گریخت, جوانمردی  شمشیرهای برندۀ ما, و

شجاع و رزمنده از ما تا آن جا به تعقیبش پرداخت که پیش پای چارپایان 

اند افکنده شده های دشمن در )وای خرد(او را به خاک هالک افکند. الشه

 «شان بنشینند.های بیابانی به دیدارشان در آیند و پیاپی بر سفرهتا گرگ

 نویسد:هان میو در بارۀ ما

گوید:... و قعقاع بن عمرو در عرب آن را به لفظ جمع, و ماهات می

 بارۀ ماهان چنین سروده است:

بینی پارسیان را در ماهات با کشتن فرزندایشان که شیر زادگان و »

هایشان را ویران ساختم, در همان روز هایی بودند بریدم, و خانهشیر بچه

به رو شدم, و هر کس که به جنگ چون منی  که به نام جنگ با ایشان رو

 «در آید چنین سرانجامی خواهد داشت.

 ها همه مطالبی است که سیف سر هم کرده و حقیقت ندارد. زیرا:این

دهی کل سپاه ایران اند که فرمانبالذری و دینوری روایت کرده ـ یکم

 شاه ذو الحاجب بوده نه با فیرزان.در عهدۀ مردان

چگونگی بیرون کشیدن ایرانیان را از سنگرهایشان دینوری  ـ دوم

چنین آورده است: عمرو بن معدی کرب به نعمان بن مقرن فرمانده کل 

قوای اسالم پیشنهاد کرد تا وفات خلیفه عمر را اعالم کند, و با تمام قوای 

نظامی خود به جانب عراق عقب بنشیند. و بدین وسیله ایرانیان را فریب 

رأی را پسندید و عمل کرد, ایرانیان که فریب خورده دهد. نعمان این 

بودند این خبر را به یک دیگر مژده دادند و به تعقیب مسلمین پرداختند 

 که ناگهان مسلمانان باز گشته و شمشیر در میان آنها نهادند و ...

طبری نوشته است که تاریخ فتح نهاوند را سیف بن عمر سال  ـ سوم

در صورتی که دیگران آن را در سال بیست  هجده هجری روایت کرده,

 و یک هجری
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 اند.ثبت کرده

کل قوای  شاه فرماندهبالذری چگونگی کشته شدن مردان ـ چهارم

ایران را چنین روایت کرده است: او از قاطری که بر آن سوار بود به 

 زیر افتاد و شکمش پاره شد, و بر اثر آن جان داد.

ست  که فتح همدان وسیلۀ جریر بجلی و نیز بالذری گفته ا ـ پنجم

 قحطانی انجام گرفته است نه وسیلۀ قعقاع بن عمرو تمیمی.

موضوع )خدای را سپاهیانی از عسل است( هم چنان که در  ـ ششم

شرح بعلبک در کتاب معجم البلدان آمده است, مشهور چنان است که این 

لک اشتر سخن از معاویه فرزند ابو سفیان است در آن هنگام که ما

همدانی را به نیرنگ با عسلی آغشته به زهر از پای در آورد. این کثیر 

گوید: معاویه و عمروعاص هر دو این سخن را آن هنگام که نیز می

مالک اشتر بر اثر سم آغشته به عسل کشته شد بر زبان آورده, گفتند که 

گوید که عمروعاص )خدای را سپاهیانی از عسل است(. طبری نیز می

پس از کشته شدن مالک اشتر بر اثر سم آغشته به عسل این سخن را گفته 

است.
1
 

ها, آن چه را که سیف در این مورد گفته است, ساختۀ به غیر از این

-او بوده خودش تنها گویندۀ آنها است و دیگران چنین چیزهایی را نگفته

 اند. و همه بر خالف گفتار و نقل تاریخ نویسان دیگر است.
 سند بررسی

این داستان را سیف از طریق محمد و مهلب دو راوی مخلوق خود 

 ایم.روایت کرده است و آن دو را قباًل شناسایی کرده

هم چنین, عروة بن ولید, و ابو معبد العبسی که از خویشاوندان خود 

اند راوی آن داستان معرفی کرده است. ما نامی از عروه و ابو معبد شنیده

یف, در هیچ کجای دیگر نیافتیم, تا چه رسد به به جز در حدیث س

 خویشاوندان مجهول الهویه آنها که در

                                                 
1

 .3242، ص4و تاریخ طبری، ج 242، ص8. رجوع شود به تاریخ ابن کثیر، ج 
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 مانند.مرتبۀ خود دو بار ناشناخته باقی می
 نتیجۀ سنجش و بررسی

به طوری که دیدیم, سیف نام فرمانده پارسی را تغییر داده, چگونگی 

تح و بیرون کشیدن ایرانیان را از سنگرهایشان تحریف کرده, سال ف

پیروزی را نیز عوض کرده است. و شاید داستان گذر گاه عسل را از آن 

جهت ساخته تا عمل معاویه فرزند ابو سفیان مضری, و سخن او را در 

 بارۀ کشتن مالک اشتر با عسل آغشته به زهر لوث کرده باشد.

از طرفی آشکارا دیدیم که فتح همدان را به جای جریر بجلی قحطانی 

دۀ قعقاع بن عمرو تمیمی و سرشناسان مضری اعالم داشته یمانی در عه

 است.
 دست آورد این داستان

خلق منزلت و مقامی خاص و قابل احترام و ستایش برای  ـ یکم

پهلوان شکست ناپذیر تمیم قعقاع بن عمرو, در بیرون کشیدن پارسیان از 

 سنگرهایشان به حیلۀ جنگی!!

به آتش سوختۀ دشمنان در اعالم بیش از یکصد هزار کشته  ـ دوم

جهنمی که ایرانیان به دست خویش در پرتگاه )وای خرد( نهاوند ساخته 

 بودند.

تأکید به این موضوع که تسخیر نهاوند, یکصد هزار کشته, و  ـ سوم

یکصد هزار نفر سوخته داشته, که بر روی هم دویست هزار تن قربانی 

 ها گرفته است.از انسان

ت بر جستۀ ایرانی به نام فیرزان که خلق یک شخصی ـ چهارم

 فرماندهی سپاه ایران را در نبرد نهاوند به عهده داشته است.

های آفرینش پرتگاهی به نام )وای خرد( تا نامش در کتاب ـ پنجم

 جغرافیا بیاید.

ای به نام گذر گاه عسل, تا راه را بر دشمن اسالم خلق تنگه ـ ششم

 ای بیفزاید.ر سایر افتخارات قعقاع افسانهببندد, و افتخاری با کشتن او ب

ایش قعقاع تمیمی در خلق افتخاری دیگر برای قهرمان افسانه ـ هفتم

 نسبت
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 دادن فتح همدان به او و دیگر سران مضر.

رجزها, و اشعار حماسی, بر اثر چنان نبرد پر احساسی و  ـ هشتم

گنجینۀ  تحرک از پهلوان بی مانندی چون قعقاع بن عمرو زینت بخش

 ادبیات عرب گردد.

های صلح و امان برای اهالی همدان و ماهان تا بر پیمان نامه ـ نهم

سایر اسناد و مدارک تاریخی, به عنوان سندی قاطع و غیر قابل انکار, 

بر وجود چنین قهرمانان و چنان وقایع و اتفاقاتی اضافه گردد و برای 

 همیشه باقی بماند.
 خالصه بحث

ای سیف, که گردی دالور, و خردمندی افسانه این که قعقاع

سیاستمدار, و حماسه سرایی بنام, و مبارزی شکست ناپذیر در تمام 

هایش, تیز های اسالمی است, نامش و دالورینبردها و کشور گشایی

ها هایش, و خدمات ارزنده, و گرانقدرش در کتابها, و ژرف نگریبینی

 پیچیده است. آمده و آوازۀ نامش در سراسر جهان

های او را از قول سیف بن عمر تمیمی طبری دوری دیگر از فعالیت

هجری و به دوران خالفت عثمان چنین  67_ 64در حوادث سال 

روایت کرده است: عثمان خلیفه, قعقاع را به فرماندهی کل سپاه جنگی 

کوفه برگزید. کوفه در آن زمان پایتخت شرقی ممالک اسالمی بود, و از 

نظامی موقعیتی خاص داشته بسیار مهم بوده است بنا بر این روایت نظر 

سیف, عثمان خلیفه وقت, قعقاع بن عمرو را به سمت فرماندهی کل قوا 

 در ناحیۀ شرقی ممالک اسالمی تعیین کرده است.

بنا به روایت سیف از این زمان به بعد فعالیت قعقاع به شکلی دیگر 

کند, آخر مگر نه این که چنین پیدا میمتجلی و موقعیت و مکانتی دیگر 

 ای از هر حیث و هر جهت باید کامل و قابل باشد!مرد افسانه

بینیم که ر مقام مردی خیر در این دوره از فعالیت, قعقاع را می

ها اندیش, و سفیر صلح و آشتی, و پیام آور دوستی و برادری, در آشوب

کوشد. ما این قسمت را های زمان حکومت عثمان و علی سخت میو فتنه

 کنیم.به خواست خدا در فصل آینده بررسی می
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 قعقاع در دوران عثمان
 انی لکم ناصح و عُّیکم شفیق.

 من دوست قهرمان و خیر خواه شمایم.

 ای()قعقاع خیر خااه افسانه

 های دوران عثمانقعقاع در آشاب

 کند: طبری از سیف روایت می

یی سبائیان را در مسجد کوله که چون قعقاع بن عمرو, گرد هم آ

خواهان برکناری عثمان بودند مشاهده کرد, خود را به جمع آنها رسانید و 

بر ایشان نهیب زد و از کارشان جویا شد. سبائیان هدف از گرد هم آیی 

خود را از او پوشیده داشتند و گفتند که ما خواهان بر کناری سعید از 

پاسخ آنها گفت: خواستۀ شما فقط حکومت بر کوفه هستیم؛ قعقاع در 

 همین باشد! سپس آنها را متفرق ساخت و مانع گردید تا در مسجد بنشینند.

نویسد: زمانی که مالک اشتر, آشوب گران را به سبک و نیز می

سری وا داشت و آنان را بر انگیخت تا از ورود سعید به عنوان استاندار 

ار به نام عمرو بن حریث به جلو به کوفه جلو گیری نمایند, معاون فرماند

گیری برخاست و در مقام نصیحت و راهنمایی آنها بر آمد, و آنان را از 

 انجام هر گونه عمل تندی در این مورد بر حذر
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گوید: بر آن سری که رسد و به او میداشت. در همین هنگام قعقاع می

ات را امواج خروشان سیل را با زبان نصیحت باز پس زنی!! و رود فر

باز گردانی؟! این کاری است ناشدنی, به  با مدارا و نرمی به سر چشمه

دار فرو های این هنگامه و آشوب, را جز شمشیر آبخدای سوگند شعله

نشاند, و چیزی نمانده است که این شمشیر از نیام به در آید. در آن نمی

رفته  موقع است که فریاد و نالۀ ایشان برخیزد و آرزوی زمان از دست

را بنماید, که به خدا قسم دیگر دیر شده و هرگز به آن نخواهند رسید!! 

 پس تو نیز منتظر چنان روزی باش و شکیبایی پیشه کن!

فرزندحریث نصیحت و راهنمایی قعقاع را پذیرا شد و به خانۀ خود 

 رفت.

و نیز آورده است زمانی که یزید بن قیس در مسجد کوفه مردم را 

-انگیخت و علیه عثمان به بد گویی پرداخت, قعقاع بر میعلیه سعید بر 

گوید: آیا تو غیر از کناره گیرد و به او میخیزد و در مقابل او قرار می

خواهی! ما این خواستۀ تو را گیری ما _والیان عثمان_ چیز دیگری  می

 انجام خواهیم داد!!

, خلیفه و نیز روایت کرده است که وقتی که عثمان به محاصره افتاد

ای به شهرهای مختلف اسالمی نوشت, و از آنان یاری خواست. در نامه

پاسخ عثمان, قعقاع بن عمرو با جمعی از یارانش از کوفه به قصد مدینه 

بیرون شدند و به یاری خلیفه عثمان شتافتند. از طرف دیگر, چون آشوب 

گران که عثمان را در محاصرۀ خود داشتند, از عزیمت مردم از 

و دانستند که  هرهای مختلف اسالمی به یاری عثمان آگاهی یافتند؛ش

معاویه از شام, قعقاع بن عمرو از کوفه و... برای نجات جان خلیفه در 

تر کرده کار عثمان را یکسره راه مدینه هستند, خلقۀ محاصره را تنگ

ساختند و او را کشتند. چون خبر کشته شدن عثمان در بین راه به قعقاع 

 کردند به کوفه باز گشت.د, او با گروهی که وی را همراهی میرسی

این بود روایت سیف در بارۀ قیام مردم علیه عثمان و نقش قعقاع در 

آن, در فصل آینده به روایت سیف در بارۀ نقش قعقاع در دوران علی 

 کنیم.بررسی می



 

 

 

 

 
 

 223یکصد و پنجاه صحابی ساختگی 

 قعقاع در دوران عُّی

 
 نادی عُّی ان اعقروا والجمل

 شتر را پی کنید علی ندا کرد که

 )مارخین

 امر قعقاع بالجمل فعقر

 قعقاع فرمان داد شتر را پی کنید و کردند

 )سیف بن عمر(

 

 داستان جنگ جمل به روایت سیف

 کند:طبری از سیف چنین روایت می

در زمان خالفت علی بن ابیطالب مردم کوفه هم داستان شدند تا به 

ولی ابو موسی اشعری که از  یاری امام برخاسته, با وی به بصره روند,

زمان عثمان استان دار کوفه بود از حرکت آنها به جانب بصره جلو 

گیری به عمل آورد. این کار باعث شد که زید بن صوحان به ابو موسی 

سخت پرخاش کرد, و بین آن دو سخنان تندی رد و بدل شد! باالخره 

 قعقاع برخاست و گفت:

خواهم که بر سر عقل آیید تم, میمن ناصح و دوست دار همۀ شما هس

زنم عین حقیقت است. آن چه را و سخن مرا بشنوید, زیرا حرفی که می

که استان دار _ابو موسی اشعری_ گفت سخن حق است ولی در دسترس 

 نیست, اما گفتار و سخنان زید از آن جا
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ها دست داشته است پس هیچ گیرد که خود که در این آشوبسر چشمه می

را از او نپذیریدچیزی 
1
سخن حق, و حقیقت مطلب این است که مردم بی  

باشند, تا او با تمام قوا به اصالح شک نیازمند به حکومت و خلیفه می

جامعه بکوشد و رعایت نظم اجتماعی را بنماید, و دست ستم گران را 

کوتاه کند, و داد مظلومان بستاند. اینک علی به امر حکومت بر مردم 

و به نیکوترین وجهی آنان را به همراهی با خود فرا خوانده پرداخته, 

خواند, پس به سوی او بشتابید و مطیع و است, او مردم را به اصالح می

 فرمان بردارش باشید.
 سفیر صُّح

و نیز روایت کرده است که: قعقاع بن عمرو نخستین فرماندهی بود 

ذی قار به خدمت از فرماندهان سپاه کوفه که به علی پیوست. و چون در

علی رسید, آن حضرت او را فرا خواند و به رسالت نزد بصریان گسیل 

 داشت و به او فرمود:

ای فرزند حنظلیه این دو مرد را )کنایه از طلحه و زبیر( مالقات کن 

گوید که قعقاع از اصحاب رسول خدا بوده است( و آن دو را به )سیف می

ی فراخوان, و سر انجام دو گانگی هم بستگی و هم گامی با جامعۀ اسالم

و جدایی از جامعه را بر ایشان خاطر نشان ساز. آن گاه فرمود: در پاسخ 

شنوی چه خواهی گفت, جایی که دستوری بینی و میآن چه که از آنها می

 خاص در آن مورد از ما نداشته باشی؟! قعقاع در پاسخ گفت:

نان چه از آنها _طبق دستورت آن دو را مالت خواهیم کرد, و چ

موردی دیده شد که از تو دستوری مخصوص نداشتیم, به رأی و اجتهاد 

خود آن را عالج خواهیم کرد, و با آنان به هر چه سزاوار باشد و بر 

 ایم سخن خواهیم گفت.طبق آن چه دیده و شنیده

 علی در پاسخ گفت: تو در خور این کاری, برو!

و چون به خدمت آنان, )عایشه, قعقاع به سوی مأموریت خود شتافت, 

و طلحه و زبیر( رسید و با ایشان سخن گفت, عایشه ام المؤمنین سخن او 

 را پذیرف, و طلحه

                                                 
1

یف در این افسانه که ساخته ایت زید بن صوحان را با موقعیت و مقامی که از او سراغ داریم . س 

 مخصوصًا جزء سبائیان به حساب آورده و از زبان قعقاع وی را چنین توصیف کرده است.
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گویی, و حق همین و زبیر نیز موافقت کردند و گفتند: آفرین! درست می

 است: و با ایجاد صلح و آشتی بین دو دسته موافقت کردند.

به خدمت علی باز گشت, علی  چون قعقاع با نوید صلح و آشتی

برخاست و بر منبر بر آمد و سخنرانی کرد و در ضمن آن گفت: همۀ 

کنم, شما هم آمادۀ شما این را بدانید که من فردا از این جا حرکت می

حرکت باشید. ولی هر کس که علیه عثمان )رض( اقدامی کرده است 

 بی نیاز کنند... .نباید با ما حرکت نماید و سفیهان مرا از تعقیب خود 
 شارای سباییان

سبائیان با شنیدن خبر صلح بین دو سپاه, شتاب زده گرد یک دیگر 

نشستند و به رای زنی پرداختند و پس از گفت و شنود بسیار, در آخر 

گاه بدون آن که هیج یک از سران عبد اهلل فرزند سبأ پیشنهاد کرد که شبان

کنیم و دو لشکر را به جان یک دو سپاه در یابند, آتش جنگ را روشن 

دیگر اندازیم. این رأی مورد موافقت همۀ سبائیان قرار گرفت و پس از 

 قرار و مدار الزم متفرق گردید.

از این طرف دو سپاه در مقابل یک دیگر صف آرایی نمودند, علی و 

طلحه و زبیر فرماندهان واحدهای مختلف سپاه خود را احضار کرده به 

شود و جنگی در کار ند که بین دو دسته پیمان صلح بسته میآنها آگهی داد

نیست. در نتیجه سپاهیان دو طرف به امید صلح و آشتی آن روز را به 

خرمی به شام آوردند. ولی در تاریکی همان شت تود که سبائیان تحت 

رهبری عبد اهلل سبأ آتش جنگ را بر افروختند, و دو سپاه را به جان یک 

 .دیگر انداختند
 نبرد قعقاع

جنگ آغاز گردید, و در گرما گرم آن قعقاع با تنی چند از یارانش 

ندگان خدا! به سوی گوید: ای بگذشت شنید که میچون از کنار طلحه می

 من آیید, شکیبا
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ای, و توانایی باشید, شکیبا باشید. قعقاع به طلحه گفت: تو زخم برداشته

 گرد!ای, به خانه باز خود را از دست داده

 کند:و نیز طبری از قول سیف روایت می

قعقاع بن عمرو در آن هنگامۀ نبرد به شماتت اشتر پرداخت و به او 

گردی؟! و چون اشتر پاسخی نگفت, قعقاع در گفت: به جنگ باز نمی

در جنگ و برابری با هم, از  ـ هامضریـ دنبالۀ سخن خود گفت: ما 

داخت و چنین رجزی را شروع به دیگران وارد تریم. آنگاه به نبرد پر

 خواندن کرد:

چون به آبشخوری آلوده در آییم, آن را پاک و مصفا سازیم, و کسی »

را یارای آن نیست تا به آبی که ما بدان دست یافته از آن جلوگیر باشیم 

 «دست درازی کند.

کند که زفر بن حارث آخرین کسی بوده که به و نیز طبری روایت می

به جنگ مشغول شد, که قعقاع خود را برابر او رسانید و  میدان تاخت و

 به نبرد پرداخت.

کشید, و به گرد آن تنور جنگ پیرامون شتر عایشه سخت زبانه می

شتر از قبیلۀ بنی عامر مردی کامل باقی نماند که به سوی مرگ نشتابد و 

به خاک و خون در نغلطد, آن گاه قعقاع بن عمرو فرمان داد تا شتر 

شه را پی کردند و پس از کشته شدن شتر عایشه هم او بود که فرمان عای

عفو عمومی داد و به لشکریان گرد خود گفت: شما در امانید! سپس او و 

های شتر را از یک دیگر دریدند و هودج عایشه را زفر بن حارث تنگ

از روی آن برداشتند و آرام بر زمین نهادند, و در پیرامون آن ره 

 رداختند.پاسداری پ

چون شتر عایشه سر نگون شد همۀ مردم )هوا داران جمل( روی به 

گریز نهادند و آتش جنگ به یک باره فرو نشست. و این خود به فضل 

وجود قعقاع مضری تمیمی عمری حاصل گردید که هیوالی جنگ رخت 

 بر بست و داس اجل از کار باز ماند.

گردد, از میم باز میافتخار نبرد جمل از اول تا به آخر آن به ت

گشایش باب دوستی و آشتی بین سر دمداران قوم, و هم چنین پس از این 

که سبائیان به سر کردگی عبد اهلل سبأ در دل شب آتش جنگ را نا جوان 

 مردانه دامن زدند, و زحمات قعقاع را
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به باد دادند و جنگ برادر کشی به راه انداختند, و تفرقه و اختالل را بین 

کند مین ایجاد کردند, باز هم قعقاع بن عمرو تمیمی است که همت میمسل

رفت پایان داده, عفو عمومی هم جناب ایشان صادر و این آتش که می

 فرماید.می
 پشیمانی عُّی و عایشه

اع را ـطبری در این جا از قول سیف, گفت و شنود عایشه و قعق

 کند:ن روایت میـچنی

 :عایشه به قعقاع بن عمرو گفت

به خدا قسم! آرزو دارم که بیست سال پیش از این مرده بودم! و 

علی)ع( نیز به قعقاع چنین گفت, و سخن عایشه و علی )ع( هر دو یکی 

 بود!

 کند: و نیز روایت می

علی ابن ابیطالب )ع( قعقاع بن عمرو را مأموریت داد تا دو مردی 

ه ام المؤمنین را که بر در خانۀ عایشه شعری سروده و بدان وسیله ب

 جسارت کرده بودند گردن بزند! زیرا یکی از آن دو خوانده بود:

 ای مادر! پاداش تو نافرمانی ماست. و دیگری خوانده بود:ـ 

 ای مادر! توبه کن که خطا کردی.ـ 

علی )ع( پس از صدور این دستور به قعقاع گفت: نه, آنها را به 

اس از تن آن دو بر گرفتند, و کنم. سپس فرمان داد تا لبسختی مجازات می

 به هر کدام صد تازیانه زد!

* * * 
 مارخین روایت سیف را از طبری نقل کردند

این مختصری بود از آن چه طبری از قول سیف بن عمر, در 

های موضوع جنگ جمل, و عوامل وقوع آن, و خدمات برجسته و فعالیت

و روایت کرده است. ای اچشم گیر قعقاع بن عمرو تمیمی, قهرمان افسانه

 و همین مطالب را ابن اثیر و ابن کثیر
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اند. چه ابن کثیر در آغاز های خود ثبت کردهاز طبری گرفته و در تاریخ

نویسد: این ...: و در پایان آن می گوید: سیف بن عمر چنین گفتهسخن می

 ... . مختصری است از آن چه ابو جعفر طبری

ای ان جمل خود نوشته است: این خالصهابن خلدون نیز در پایان داست

 است از جنگ جمل بنا بر روایت ابو جعفر طبری... .

اند از آن مورخین دیگر نیز افسانۀ سیف را از طبری اقتباس کرده

جمله میر خواند است که در روضة الصفا مطالب طبری را در جنگ 

 جمل آورده است.

شرح و تفضیلی ارزیابی موارد مردود و نادرست این مطالب را 

وافی الزم است که این جا را مقام آن نیست, و ما قسمت مهمی از آن را 

در بخش عایشه در دوران دامادهای پیامبر خدا, در کتاب نقش عایشه در 

ایم, و در این جا تنها به قسمتی از آن به طور تاریخ اسالم, به دست داده

این افسانه پرداز پردازیم تا روشن شود که سیف ان عمر, اختصار می

قرن دوم هجری چگونه حقایق را تحریف کرده, و چه سان اسالم و 

تاریخ آن را به بازی گرفته, اهداف پلید و نا پاک خود, و زندقه و مانویت 

خویش را در لباس دوستی در کوبیدن اسان اسالم تعقیب کرده است. و 

ه اصطالح نیز در خالل آنها دریافته شود که چگونه و چرا شخصیتی ب

جهانی, و تاریخ نویسی به نام چون امام المورخین ابو جعفر جریر طبری 

 آلت دست چنان دروغ گویی شیاد و افسانه پرداز قرار گرفته است.
 داستان جنگ جمل به روایت غیر سیف

طبری در مورد بسیج کوفیان برای شرکت در جنگ جمل روایت 

 کند: می

ای به کوفه  عتبه را به همراه نامه امیر المؤمنین علی )ع(, هاشم بن

نزد ابو موسی اشعری ک از زمان خالفت عثمان حکومت آن سامان را 

به دست داشت اعزام فرمود, و طی آن نامه به ابو موسی فرمان داد تا از 

 کوفیان قوای کمکی برای جنگ در بصره به خدمتش اعزام دارد.

د, و در مورد اعزام ولی چون ابو موسی از دستور امام سر پیچی کر

 کوفیان به یاری
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امام اقدام ننمود, آن حضرت فرزندش حسن, و عمار یاسر را به کوفه 

 فرستاد, و ابو موسی را از حکومت کوفه عزل فرمود.

حسن ابن علی, و عمار یاسر به کوفه وارد شدند. و در مسجد به 

ود که مردم های آن دو بسخنرانی و ارشاد پرداختند. و در نتیجه سخنرانی

کوفه آمادگی خود را برای شرکت در نبرد بصریان اعالم داشتند و در 

 نتیجه, از کوفه در حدود دوازده هزار مرد جنگی به علی )ع( پیوست.

ها و گفت و شنودهایی که ظرف این مدت و نیز طبری در مورد نامه

بین دو طرف در جریان بوده چیزی ننوشته ولی قسمتی از آنها را ابن 

اند. از آن جمله نامۀ های خود آوردهقتیبه و ابن اعثم, سید رضی در کتاب

زیر است که امام برای طلحه و زبیر نگاشته و برایشان ارسال داشته 

 است:

-پس از حمد و ستایش خدا و درود بر پیامبرش, شما دو تن خوب می

کنید آورید و اعتراف نمیدانید, و بدل اقرار دارید اگر چه بر زبان نمی

که, من به دنبال مردم نفرستادم و از آنها نخواستم تا با من بیعت کنند, 

بلکه آنها بودند که مرا وادار به قبول حکومت و بیعت خود کردند, و از 

 پای ننشستند تا با من به خالفت بیعت به عمل آوردند.

من ها بودید. بارها به دنبالم آمدید و از شما دو نفر نیز به همراه همان

خواستید تا حکومت را بپذیرم, و آرام نگرفتید تا آن وقت که به خالفت با 

من بیعت کردید. از طرفی مردم که به خالفت من گردن نهادند و بیعت با 

من را پذیرا شدند, نه به سودای مالی که فرا چنگ آرند در این راه قدم 

تهدیدی با من اند, و نه بر اثر اعمال قدرت و زور و یا خشونت و گذارده

 اند.بیعت کرده

با این همه اگر شما دو تن نیز بنا به منل و خواسته,و اختیار خود با 

 من پیمان بسته
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اید )و علم اید, از این راه که در پیش گرفتهو به خالفت من بیعت کرده

اید و از ایجاد اختالف و تفرقۀ بین طغیان و مخالفت که بر افراشته

دتر باز گردید, و از خدای بدل پوزش بخواهید. و مسلمانان( هر چه زو

اید, شما را هیچ اگر به خالفت خواستۀ دل پیمان بیعت مرا به گردن نهاده

ای نیست بلکه این حق من است که از شما باز خواست کنم و عذر و بهانه

علت این تظاهر و دورویی را جویا شوم, که چرا به ظاهر دست ارادت 

دید, )و فداکاری خود را در راه هدف و برنامۀ به سوی من دراز کر

حکومت من اعالم داشتید( و در باطن تخم مخالفت با من, و ایجاد 

اختالف بین امت اسالمی را در سر پرورانیدید؟ چه به جان خودم سوگند 

که شما دو نفر چیزی از دیگر مهاجرین کم نداشتید, و بیچاره و ضعیف 

رتر از آنها به تظاهر باشید, و با تقیه خواستۀ تر, و سزاوانبوده تا شایسته

دل خود پنهان دارید؟ چه )با توجه به اهمیت, و رسوایی بیرون کشیدن 

شانۀ خود از زیر بار بیعت با من پس از این که آن را پذیرافتید و اعالم 

تر بود که همان روز اول, به زیر بار بیعت داشتید( برای شما خیلی ساده

 نهادید.و خالفت مرا گردن نمی رفتید,من نمی

بهانۀ خود را در این خود به در این مخالفت و سرکشی, خون عثمان 

ام. بین من و شما, از اید که من عثمان را کشتهقرار داده چنین شایع کرده

اهالی مدینه آنهایی حکم باشند, که پای خود از یاری هر دوی ما باز پس 

, تا معلوم کنند کشندگاه عثمان چه اندکشیده بی طرفی را پیش گرفته

کسانی هستند, آن وقت هر کس به اندازۀ جرمی که در این راه مرتکب 

 شده است و بال آن را به گردن بگیرد.

پس ای دوو پیر مرد! از این افکار )پوچ و بی اساس( که در سر 

پرورانید دست بردارید و انصراف خود را از این اقدام نابخردانه, گر می

به نظرتان ننگی عظیم است اعالم دارید, پیش از آن که به روز چه 

رستاخیز این ننگ بزرگ با لهیب آتش دوزخ به جانتان همراه گردد. و 

 السالم

آن گاه عبد اهلل بن عباس را مأموریت داد, تا زبیر را تنها مالقات کند 

 و به او چنین گفت:
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ند گاو نری است که به سراغ طلحه نرو, چه اگر او را ببینی, او مان

های خود را مقابل حریف گرفته آماده حمله است, سر فرود آورده شاخ

-مردی است متکبر و خود خواه  و تند خو, به کارهای سخت و گران می

 گوید چیزی نیست, ساده است.پردازد, و می

اما بر عکس زبیر را مالقات کن که مردی مالیم طبع و با گذشت 

گوید: تو مرا در حجاز . به او بگو پسر داییت میبوده گوشی شنوا دارد

)که زادگاهمان بود( آشنا و پشتیبان بودی, چخ پیش آمد که در عراق, )در 

سرزمین غربت( مرا بیگانه گشتی و به مخالفت و دشمنیم پرداختی؟ 

عرفتنی بالحجاز, و انکرتنی فرماید: )سخن زیبا و دلنشین آن حضرت که می

 ما بدا؟(بالعراق, عماعدا م

گوید: پیغام امام را بی کم و کاست به زبیر رسانیدم, ابن عباس می

زبیر لختی به فکر فرو رفت و آن گاه در پاسخم فقط گفت: به او بگو ما 

با همه موانعی که در این راه وجود دارد, و بیم و هراسی که بدل داریم, 

 با این همه امیدواریم!

فت:عبد اهلل فرزند زبیر نیز به من گ
1

به او بگو که بین ما دو طرف,  

مسأله خون عثمان مطرح است, و واگذاری انتخاب خلیفه به دست 

شورایی که عمر دستور تشکیل آن را داده, که در آن صورت این را باید 

بداین که دو نفر از آنها یعنی طلحه و زبیر در یک صف قرار گرفتند, و 

و نخواهد گذاشت, و با نفوذی که ام المؤمنین عایشه نیز جانب آو دو را فر

عایشه در مردم دارد, آنها نیز جانب وی را رها نخواهند کرد, و اگر کار 

به مراجعه به آراء مردم بکشد, اکثریت را عایشه و طرف داران او به 

-دست خواهند آورد و در چنین وصفی تو تنها خواهی بود! ابن عباس می

ها, فقط تم که پشت سر این حرفگوید: با این سخنان فرزند زبیر دانس

کند. به خدمت علی )ع( باز گشتم و او را از ما وقع با جنگ حکومت می

 خبر ساختم.

بار دیگر امام, ابن عباس را به همراهی زبید بی صوحان به خدمت 

 عایشه مأمور

                                                 
1

واحد،  . و قال لی ابنه عبد اهلل: قل له بیننا و بینک دم خلیفه، و وصیة خلیفه، و اجتماع اثنین، و انفراد 

 و أم مبرورة و مشاورة العامة: قال ابن عباس. فعلمت انه لیس وراء هذا الکالم اال الحرب.
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 و به وی چنین پیغام فرستاد:

چ روی از خداوند تو را فرمان داده که در خانۀ خود بمانی, و به هی

دانی. مسأله این جا است که آن خارج نشوی, و تو خود این را کاماًل می

ای تو را بر انگیختند, و از نقاط ضعفت به سود خود, و زیان تو به عده

ات, خانۀ رسول خدا پای اند, و وا داشتند تا از خانهسادگی استفاده کرده

و هم گامی و هم فکری بیرون گذاردی, و با این پیمان که با آنها بستی, 

که با آنان نمودی, مردم را به ورطۀ بال و نابودی کشانیدی و آتش 

 اختالف و تفرقه را بین صفوف مسلمین دامن زدی.

اکنون با این همه تو را این بهتر که به خانۀ خود باز گردی, و به 

 هیچ روی گرد دشمنی و جنگ برادر کشی نگردی.

قبول نیفتد و به خانۀ خود باز نگردی, چنآن چه این راهنمایی, تو را 

ای خاموش نسازی, بی شک و این آتش فتنه که تو خود بر افروخته

ها را به جنگی خونین به دنبال خواهد داشت که گروهی عظیم از انسان

کام خود خواهد کشید, و وبال آن بی هیچ تردیدی به گردن آتش افروزان 

 جنگ خواهد افتاد.

ای ای بترس و از این راه که در پیش گرفتهپس ای عایشه! از خد

پوزش بخواه که خداوند پوزش بندگانش را پذیرا است, و بخشایندۀ 

ای که به فرزند زبیر و خویشاوندی که با خطاهای آنان. و مبادا عالقه

ای کشاند که سر انجامش دوزخ و آتش جهنم طلحه داری تو را به ورطه

 باشد.

عایشه رسیدند و رسالت بگذاشتند. او در فرستادگان امام, به خدمت 

گویم, چه پاسخ امام تنها گفت: من چیزی در پاسخ فرزند ابو طالب نمی

 رسم.در سخنوری و قدرت استدالل به پای او نمی

و در روایت دیگر آمده است که طلحه با صدای بلند یاران خود را 

ا نیروی مخاطب ساخته گفت: به پیکار این مردم برخیزید, که شما ر

 های فرزند ابوطالب نیست.برابری با استدالل

ای ایراد کرد و در ضمن عبد اهلل فرزند زبیر نیز در آن روز خطبه

 آن گفت:
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ای مردم! علی بن ابیطالب, خلیفۀ راستین عثمان بن عفان را کشته و 

اینک با سپاهی گران به جانب شما شتافته تا سرزمینشان را تسخیر, و 

 طاعت از خود در آورد.شما را به ا

اکنون نوبت شما است تا مردانه به پای خیزید و با خون خواهی از 

خلیفۀ خود آبرو و حیثیت خویش را نگه دارید, و شرف و نوامیس, 

فرزندان و اموال, و باالخره شخصیت خود را پاس دارید و در حفظ و 

اموس داری آنها به جان بکوشید. با وجود دالورانی چون شما, ننگه

پرستان و تعصب ورزانی چون شما, و  چون شما فداکارانی در راه 

دارید که کوفیان به شهر و دیار شما در آیند و عثمان و عایشه, آیا روا می

 آن را تصاحب کنند؟!

ها به شما روی آورده و به شخصیت شما توهین کرده, این که این

رد که به خشم آیید, و اند, جا دادار نمودهاحساسات شما را سخت جریحه

ای را کنار گذارده, پاسخ اسلحۀ آنها را با اسلحه بدهید, هر گونه مالحظه

و به نبرد و پیکار با آنها بپردازید. در نبرد با علی )ع( هیچ تردید و دو 

دلی نداشته باشید که او جز خود هیچ کس دیگر را الیق و سزاوار 

گر او بر شما دست یابد و شناسد. به خدا قسم احکومت و خالفت نمی

پیروز شود, دین و دنیای شما را به تباهی خواهد کشید و شما را به خاک 

 مذلت و نیستی خواهد نشانید... و از این مقوله سخن بسیار گفت.

سخنان فرزند زبیر به علی بن ابیطالب )ع( گزارش داده شد, امام  

پاسخ گویی فرزند روی به فرزند خود حسن کرد و فرمود: ای فرزند! به 

 زبیر برخیز:

فرزند علی )ع( از جای برخاست و پس از حمد و ستایش خدا, و 

 درود بر روان پاک پیامبر اسالم گفت:

گوید ای مردم! ما سخنان فرزند زبیر را در حق پدرم شنیدیم که می

او عثمان را کشته است. چه بهتانی قطرگ. شما ای گروه مهاجرین و 

دانید که زبیر در حق عثمان سلمانان! شما بهتر میانصار! و شما ای م

گفت, و او را چه نام گذاشته بود و به چه اسمی او را به مردم چه می

 ها کهکرد و عاقبت چه بر سرش آورد, و چه جنایتمعرفی می
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 ها که به او کرد.در حق عثمان مرتکب شد و چه ستم

پرچم مخالفت و  اما طلحه, همین طلحه, عثمان هنوز زنده بود که

طغیان را علیه او برافراشت, و پرچمش بر بیت المال در اهتزاز بود, و 

بر خزانۀ عمومی ملت بر خالف حق و عدالت دست تسلط دراز کرد. در 

 حالی که عثمان هنوز حیاط داشت و خلیفه بود. 

اند و )این با این سوابق که این دو تن در طول خالفت عثمان داشته

اند, و سرانجام به خاک و ها که بر او روا داشتها و جنایتههمه خیانت

رسد که پدر مرا به کشتن عثمان متهم اند( ایشان را نمیخونش کشیده

نمایند, و زبان به بد گویی او بگشایند. اگر ما بخواهیم آن چه را که الزم 

 است در بارۀ آنان بر زبان خواهیم آورد.

قدرت را به زور به دست آورده و بر گویند, علی )ع( اما این که می

ترین دلیلی که فرزند زبیر در مقابل این کند, بزرگمردم حکومت می

گوید پدرش به دست, با علی بیعت دهد این است که میادعا ارائه می

کند و کرده است نه با قلبش. با این سخن او اقرار و اعتراف بر بیعت می

گوید در این مورد دلیل و ست مینماید, اگر راسپس بهانه تراشی می

 تواند.برهانی بیاورد, ولی هرگز نمی

و اما شگفت فرزند زبیر از روی آوردن کوفیان بر بصریان بسی بی 

مورد است. زیرا چه تعجبی دارد اگر هواداران حق و حقیقت بر پیروان 

 تباهی و گمراهی بتازد؟

جنگ و نبـرد اما یاران و یاری دهنـدگان عثمان: ما با آنها سر 

گرانی چون آن بانوی شتر گران و اخاللنداریم, بلکه نبـرد ما علیه آشوب

باشند, نه انصار عثمان.سوار, و یاران و پیروان او می
1
 

                                                 
1

کرد تا شاید وضعی پیش آید و جنگی صورت نگیرد و خون بی گناهی ریخته نشود . علی مدارا می 

-کیبایی میفرستاد، صبر و شداد، نامه میو از این بیشتر در صفوف مسلمین شکاف نیفتد. پیغام می

نمود تا مگر از این ده گذر آتش فتنه و آشوبی را فرمود، حقایق را باز گو میکرد نصیحت و ارشاد می

که هواداران جمل و سردمداران آن بر افروخته بودند به سر پنجۀ تدبیر خاموش سازد. شاید او بیهوده 

م اصحابی چون طلحه و زبیر های صدر اسالکوشید تا مگر سوابق درخشان و تابناک، و فداکاریمی

را از دست خوش حوادث و اتفاقات ناگوار محفوظ دارد. چه دیدۀ آنها را ریاست دنیا، و حکومت 

سخت کور ساخته تا آنجا که دین خدا و حقیقت اسالم، و آن همه سفارشات پیامبر خدا را پشت سر 

 انداخته بودند.

ها به دنبال داشت به  چه چیز جز مخالفت با نسانآیا به راستی اقدامات آنان را که این همه خون ا

توان تأویل کرد، و به روز رستاخیز در پیشگاه عدل الهی چه پاسخ خواهند خدا و پیغمبرش می

  )سردار نیا(  داشت؟!
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چون فرستادگان امام, از نزد عایشه و طلحه و زبیر باز گشتند و 

داد و اعالن جنگ داده بودند به امام پیغام آنان را که بوی خون می

گزارش دادند. علی برخاست سپاس و ستایش خدا را به جای آورد, و بر 

پیامبر و خاندانش درود فرستاد و سپس گفت: ای مردم! من با اینان مدارا 

کردم, و مالیمت و نرمی نشان دادم تا مگر آنها نیز شرمی داشته باشند, و 

 د.از تحریک دیگران و ایجاد تفرقه و اختالف بین مسلمین کوتاه آین

آنان را به پیمان شکنی و گسستن قید بیعتشان سرزنش نمودم, و 

موارد سرکشی و گمراهیشان را آشکارا به آنها نشان داده گوشزد نمودم, 

و در ارائه طریق حق و راستی اصرار ورزیدم شاید به خود آیند و 

پیروی از حق را بر باطل اختیار کنند, ولی زیر بار نرفتند و پیروی از 

فس را بر حقیقت مقدم داشتند و دعوت مرا اجابت نکردند, و بر هوای ن

اند که خود عکس در مقام بیم دادن و ترسانیدن من بر آمدند و پیغام داده

را برای رویارویی با ضربات نیزه و شمشیر آماده سازم و این که به 

خیره خود را به آرزوهای دور و دراز خوش داشته است, و تو را به 

 غرور انداخته.اشتباه و 

کنند, و مرا سوکیان به سوکشان بنالند. در بارۀ من چه تصور می

اند؟ در حالی که هم آنها به چشم خود دیده, چگونه مردی به حساب آورده

اند که من نه آن مردی هستم که از تهدید دشمن به و به تمام وجود دریافته

ان جنگ بیمی به نبرد به هر اسم, و یا از چکاچاک شمشیر و غوغای مید

و لقد انصف القارة من راماها.دل راه دهم. 
1
 

                                                 
1

مثلی است در زبان عرب، و موضوع آن چنین بوده است که افراد « قد انصف القارة من راماها. » 

-اندازی و کمان کشی سخت ماهر و شهرتی بسزا داشتند و در این فن کسی نمی قبیلۀ قاره در تیر

طلبند، مثل این توانسته است که با آنها برابری کند. پس وقتی که طلحه و زبیر امام را به جنگ می

است که قبیلل قاره را به تیر اندازی فرا خوانده او را تهدید کرده باشند. و روی همین اصل امام این 

 را در سخنان خود آورده است. مثل
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)این که مرا در این فتنه و آشوبی که خود بر انگیخته, و در پاسخ 

اند, و در اند, و به جنگ تهدید کردهفرستادگانم به میدان نبرد فرا خوانده

 اند.(مورد جنگ و نبرد با من به حق و انصاف رفتار کرده

د, حماسه بخوانند, و معرکه بگیرند, آن گاه خودی بگذار تا بغرن

بنمایانند که ما را نیازی به خود نمایی نیست. آنان خود از دیر باز مرا در 

اند و ضرب دستم را در پهنۀ کارزار به خوبی های نبرد دیدهمیدان

 اند.دریافته

یابند؟ من همان علی, همان ابو الحسنی هستم که اکنون مرا چگونه می

شکافتم, و قدرت آنها روز صفوف به هم فشردۀ مشرکین را از هم میدی

شکستم. امروز نیز با همان قلب مطمئن و قوی با دشمنانم را در هم می

رو به رو خواهم گردید, و هیچ بیم و هراسی هم به دل راه نخواهم داد 

ای که خدا به یاری من فرموده ایمان دارم, و به حقانیت چه, من به وعده

ام یقین دارم, و در این ایمان ثابت هیچ ود در این راه که در پیش گرفتهخ

 شک و تردیدی راه ندارد... تا آن جا که فرمود:

دانی که طلحه بیعتم را شکست, و هم او بود که بر بار خدایا! تو می

عثمان شورش کرد و عاقبت او را کشت, آن گاه به ناروا مرا به کشتن او 

 دایا او را مجالی برای خود نمایی نده.متهم ساخت. بار خ

خداوندا! زبیر خویشاوندی مرا نادیده گرفت و با من قطف رحم کرد 

و بیعتم را شکست, و دشمنان را به جنگم کشانید, بار خدایا هر طور که 

خواهی شّرش را امروز از من دور گردان. آن گاه از منبر به زیر می

 آمد.
 های امام پیش از جنگسفارش

نویسند: علی )ع( در روز جنگ جمل با اکم و ذهبی و متقی میح

 بانگ بلند
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 به سپاهیان خود چنین فرمود:

پیش از آن که آنها جنگ را آغاز کنند, شما مجاز نیستید تا کسی را 

به نیزه یا تیر بزنید, و یا شمشیری بر کسی فرود آورید و به نبرد پیش 

ار آغاز شود, با آنها به رفق و مدارا دستی نمایید. بلکه پیش از این که پیک

رفتار کنید, و به نرمی با آنها سخن بگویید, و بیانی گرم و دوستانه داشته 

باشید. چه, هر که در این جا _با پیروی از دستورات امام_ رستگار 

 گردید, روز باز پسین نیز رستگار خواهد بود.

اده بودند, و گوید: دو سپاه رویاروی یکدیگر به صف ایستراوی می

تا ظهر هیچ اقدامی از دو طرف صورت نگرفت, مگر این که هواداران 

داشتند )یا َلثاراِت ُعثمان( جمل که گاه با هم و دسته جمعی بانگ بر می

های خود را به بشتابید به خون خواهی عثمان. که امیر المؤمنین دست

امروز به خاک آسمان بلند کرد و فرمود: بار خدایا! کشندگان عثمان را 

 هالک افکن.

اند: چون دو سپاه رویاروی راویان, و نویسندگان دیگری نیز آورده

 یک دیگر قرار گرفتند. امام به سپاهیان خود فرمود: 

سپاس خدای را که شما پیروان من بر حق هستید, بنا بر این خود 

ند. و ای برای آنها باقی نماداری و مدارا و جوانمردی کنید, تا هیچ بهانه

بهانۀ آغاز جنگ را به آنها ندهید, تا آنها به نبرد آغاز کنند که خود دلیل 

 دیگری بر حقانیت شما خواهد بود. 

ها رحمت آورید, و و در آن هنگام که نبرد آغاز گردید, بر زخمی

آنان را نکشید و چون دشمن شکست خورد, و روی به گریز نهاد, 

دگان میدان نبرد را برهنه نسازید, و فراریان را دنبال نکنید. و کشته ش

 گوش و بینی ایشان را نبرید و مثله نسازید.

چون به شهر و دیار آنها دست یافتید, پردۀ حرمت نوامیس آنها را 

ای وارد نشوید, و به اموال و دارایی پاره نکنید, و بی دستوری به خانه

 آنها به چیزی تجاوز ننمایید. 

 را چنین آورده است: مسعودی دنبالۀ سخنان امام

... مال و دارایی آنان بر شما حرام است, مگر آن چه را که در 

 اردوگاه دشمن
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از ابزار جنگی, و چارپایان, و بردگان, کنیزان به دست آورید. به جز 

ها بقیۀ اموال آنها طبق قانون اسالم و کتاب خدا ارث است, و به این

 بازماندگانشان تعلق خواهد داشت.

انویی را حق ندارید به پرخاش وا دارید, و او را آزار دهید, هیچ ب

اگر چه ناسزایتان بگوید, و به شرف و نوامیستان توهین کند, و به پاکان, 

و فرمان روایانتان دشنام دهد. چه آنها به خرد و روان ضعیف و ناتوانند 

و در خور مالحظه و گذشت, و ما آن روز که در رکاب رسول خدا به 

جنگیدیم, دستور داشتیم تا از آنها در گذریم, با وجودی که ایشان میکفار 

زنانی کافر بودند و مشرک. و در گذشته اگر مردی زنی را به عصا یا 

آزرد, پس از او حتی بازماندگانش نیز به آن کار چوب دستی خود می

 شدند.زشت و خالف او سرزنش و نکوهش می
 دکننهاا داران جمل جنگ را آغاز می

حاکم در مستدرک نوشته است که زبیر به اطرافیان خود گفت: 

خواست آغاز سپاهیان علی را تیر باران کنید: گویی زبیر بدین وسیله می

 جنگ را اعالم کند.

کنند که عایشه گفت: مشتی سنگ ریزه ابن اعثم و دیگران روایت می

و تا آن به من بدهید! آن گاه مشتی سنگ ریزه به سوی سپاه علی پاشید 

 ها سیاه باد!جا که در قدرت داشت فریاد کشید: روی

عمل عایشه تقلیدی بود از رفتار رسول خدا در جنگ حنین با 

مشرکین. واکنش این کار عایشه این شد که مردی از سپاه علی, خطاب به 

عایشه فریاد کشید: این تو نبودی که سنگ ریزه پراندی بلکه شیطان بود 

.که سنگ ریزه پاشید
1
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. سخن عایشه: شاهت الوجوه: و پاسخ آن مرد و ما رمیت اذومیت و لکن شیطان رمی: و موضوع  

این بود که در جنگ حنین پیامبر خدا مشتی سنگ ریزه بر لشکر مشرکین پاشید و فرمود شاهت 

ای که رمی )ای پیامبر! این تو نبودهها سیاه باد( آیه نازل شد که و ما رمیت و لکن اهلل الوجوه. )روی

ای به آن کار رسول خدا سنگ ریزه انداختی بلکه خدا انداخت( این کار عایشه و جواب آن مرد اشاره

        بوده است. 

 )سردار نیا(            
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 کنند: طبری و دیگران روایت می

علی )ع(روز جنگ جمل قرآنی را به دست گرفت و در میان 

 سپاهیانش گردید و فرمود:

کند و آنان را به چه کسی این قرآن را به سپاه دشمن عرضه می

خواند و حال آن که کشته خواهد شد؟ جوانی پیروی و عمل به آن فرا می

سفید پنبه دوزی شده بر تن داشت پیش آمد و نو رسته از کوفیان که قبایی 

گفت: من, امام چون در او نگریست, و کم سالی او را دید از وی روی 

بگردانید و سخن خود از سر گرفت. باز همان جوان آمادگی خود را 

 برای این فداکاری اعالم کرد. علی قرآن را به او داد.

بق دستور امام جوان روی به جانب سپاه هواداران جمل نهاد, و ط

آنان را به عمل به قرآن, و پیروی از دستورات آن فرا خواند. جنگ 

ای هم زحمت فکر کردن را افروزان بصره, ب این اقدام علی حتی لحظه

به خود ندادند و ناجوانمردانه دست راست آن  جوان را با ضربه شمشیر 

نان به از بدن جدا ساختند. جوان قرآن را به دست چپ برداشت و هم چ

تبلیغ مأموریت خود پرداخت که دست چپ او را نیز از بدن انداختند. 

جوان قرآن را با بازوان بریده بر سینۀ خود بلند کرد, خون سیل آسا از 

هر دو دست بریده او بر قرآن و بر قبای سفید و بلندش جاری بود و او 

 کرد تا سر انجام به خاک هالکش افکندند!هم چنان تبلیغ می

 ری همین داستان را به روایت دیگر چنین آورده است:طب

علی به یارانش گفت: کدام یک از شما این قرآن را به آنان عرضه 

خواند, حتی اگر دستش بریده دارد و به پیروی از محتوای آن فرا میمی

شود, قرآن را به دست دیگر بگیرد, و اگر آن دست هم قطع شود, قرآن 

؟ جوانی کم سن و سال گفت: من علی هم چنان را به دندان عرضه بدارد

گردید, و هیچ کس کرد, و در میان یارانش میپیشنهاد خود را تکرار می

جز آن جوان پیشنهاد امام را نپذیرفت. علی قرآن را به او داد و گفت: این 

قرآن را بر آنان عرضه کن و بگو کتاب خدا از اول تا به آخر آن بین ما 

باشد, و خدای را در ریختن خون یک دیگر فرا چشم  و شما حکم و داور

 داریم, و
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 سببی خون یک دیگر را نریزیم. بی

جوان قرآن را به دست گرفت و به جانب سپاه دشمن پیش رفت و به 

هایش را تبلیغ رسالت خود پرداخت, و همان طور که گفته شد دست

 د.بریدند تا قرآن را به دندان گرفت و سرانجام او را کشتن

پس از این واقعه بود که علی گفت با این جرأت و جسارت که جانب 

 حرمت قرآن را نگه نداشتند, نبرد با ایشان واجب شد.

 کرد:مادر آن نوجوان در سوگ فرزندش چنین نوحه سرایی می

بار خدایا! )فرزندم مسلم( از آنان نهراسید و ایشان را به کتاب خدا »

نگریست که   ( ایستاده بود و آنها را میفرا خواند, و مادرشان )عایشه

اند, و ایشان را چگونه در گمراهی و سرکشی با یک دیگر قرار گذاشته

-کرد, در حالی که ریش آنها به خون خضاب میاز این کارشان نهی نمی

 «گردید.

گر بر آن جوان, ام ذریح عبدیه ابو مخنف نوشته است که بانوی نوحه

 بوده است. 

نویسد: آن نوجوان از قبیلۀ مجاشع بود, و آن کس که ابن اعثم می

 دست او را با ضربت شمشیر قطع کرد یکی از نوکران عایشه بوده است.

 نویسد:مسعودی می

عمار یاسر بین دو سپاه به سخن پرداخت و گفت: ای مردم! شما با 

های خود به پیامبرتان انصاف نکردید, چون همسران خود را در خانه

تید, و همسر او را )عایشه( به میدان نبرد کشانیدید, و در جای گذاش

 های رزمندگان کارزار قرار دادید.معرض شمشیرها و نیزه

 کند:و نیز مسعودی روایت می

های تخته ساخته شده, آن را عایشه در هودجی قرار داشت که از لوح

بودند, با پالس و پوست گاو پوشانیده و در زیر, آن را با نمد محکم کرده 

و برای این که جنگ افزارها بر آن کارگر نباشد و در برابر ضربات 

های آهنی انداخته شمشیر و نیزه محفوظ بماند, بر روی همۀ آنها زره

 بودند. و این مجموع که بر روی شتری قرار داشت دژی فوالدین



 

 

 

 

 
 

 244یکصد و پنجاه صحابی ساختگی 

نمود. عمار, چون از سخن گفتن با آن مردم و زره پوشی مطمئن می

قدم پیش گذاشت و در مقابل هودج عایشه قرار گرفت و از او بپرداخت, 

 پرسید:

عایشه جواب  ـ خواهی؟و از ما چه میـ کنی مرا به چه دعوت میـ 

 داد:

 به خون خواهی عثمان! عمار گفت:ـ 

 خدا بکشد سرکش را, و هر کس که نا حق چیزی را طلب کند.ـ 

 کرد و گفت: پس از این گفت و گو عمار بار دیگر روی به مردم

های کدام یک از ما به خو دانید که دستای مردم! شما بهتر می

 عثمان رنگین است؟

در این موقع هواداران جمل عمار را هدف تیرهای جان کاه خود 

ای روی به گرفتند و به سختی تیر باران نمودند. عمار در چنان هنگامه

 جانب عایشه کرد و فی البداهه چنین سرود:

تو بنیان نهادی, و ناله و شیون را بر عثمان تو نخستین بار فتنه را »

دادی, پس طوفان و باد از تو بود و باران از تو, تو فرمان به کشتن خلیفه 

 «شناسیم.عثمان دادی, و ما آن کس را که فرمان داده ایت قاتل می

بارید. ناگزیر اسب خود تیرهای دشمن چون باران به سوی عمار می

ید و به سپاه امام باز گشت و به علی گفت: ای امیر المؤمنین را بر جهان

منتظر چه هستی, این مردم در پاسخ شما چیزی جز به راه انداختن جنگ 

 و خون ریزی در سر ندارد.
 دهدعُّی فرمان پاسخ به حمُّه می

اند که هواداران جمل سپاه علی را به ابو مخنف و دیگران نوشته

جایی که سپاهیان امام به تنگ آمده گفتند: ای  شدت تیر باران کردند, تا

 کند.امیر المؤمنین, دستوری ده که تیرهای دشمنان ما را درو می

ای را به خدمتش آوردند و گفتند: امام در خیمۀ کوچکی بود که کشته

این فالنی است که کشته شد. امام فرمود: بار خدایا گواه باش. و اضافه 

ای باقی اشته باشید, تا برایشان عذر و بهانهکرد صبر کنید و شکیبایی د

 نماند. در همین احوال عبد اهلل بدیل
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برادرش عبد الرحمن بدیل را که جزء اصحاب رسول خدا, و بر اثر تیر 

هواداران جمل از پای در آمده بود به دوش کشیده به خدمت علی آورد, و 

امیر  جسد بی جان وی را پیش روی او بر زمین نهاد و گفت: ای

المؤمنین! این برادر من است که به شهادت رسیده است. علی )ع( گفت: 

آن گاه فرمان داد تا زره رسول خدا را که ذات ِانا ِلُّّه َو ِاّنا ِاَلیِه راِجعان. 

الفضول نام داشت برایش آوردند, آن را پوشید و چون بر شکم حضرتش 

آن را با دستاری ببندد.  آویخته شد, به یکی از خاندانش دستور داد تا میان

سپس ذو الفقار را حمایل ساخت و پرچم سیاه رنگ پیامبر را که عقاب 

شد به دست فرزندش محمد حنفیه داد, و به دو فرزند دیگرش نامیده می

 حسن و حسین فرمود: 

از آن روی پرچم را به دست برادرانتان دادم, و شما دو تن را در این 

ام و موقعیت شما, با نسبتی که با رسول خدا مورد نادیده گرفتم, که مق

دارید بس گرامی و پر ارج است.
1
 

 نویسد: ابو مخنف می

  }امیر المؤمنین علی )ع( در حالی که این آیه:    

                    

            }
2

فرمود در میان سپاهیان را تالوت می 

 خود می

 گردید. آن گاه فرمود: 

صبر و شکیبایی را خداوند به ما و شما ارزانی داد, و به پیروزیمان 

 سر افرازی عنایت فرماید, و به هر کاری یار و پشتیبانمان باد. 

لب مورخان در چگونگی بروز ما به همین مقدار از نقل عین مطا

جنگ بین سپاه امام, و هواداران جمل بسنده کردیم, و از باز گویی بقیۀ 

 مطالب چون رویارویی

                                                 
1

ها همۀ  تالش لشکر دشمن بر این است که پرچم دار را از پای در آورد، اما . چون در جنگ 

این آسیب متوجه دو نبیرۀ پیامبر خدا نگردد. و در روایتی دیگر آمده است که حضرت پس از  خواست

جنگ در جواب سؤال محمد فرمود: فرزندم تو به منزلۀ دست و بازوی من هستی، و آن دو به منزلۀ 

 کند.دو چشم، مرد با دست خود گزند را از چشمان خود دور می
2

آیید، و برای شما پیش نیاید مانند آنان که پیش از شما در گذشتند،  برید به بهشت در. آیا گمان می 

 .244ها خوردند... . سورۀ بقره، آیۀ ها به ایشان رسید و تکانها و سختیجنگ
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زبیر و علی پیش از آغاز نبرد که باعث شد تا زبیر میدان جنگ را ترک 

گوید, و دست از دشمنی و مخالفت با امام بردارد. یا کشته شدن طلحه به 

ها دوری جستیم, و تنها رگیر و دار جنگ و امثال ایندست مروان حکم د

پردازیم, تا سنجش و مقایسه به چگونگی پایان یافتن جنگ جمل می

احادیث سیف بن عمر در بارۀ جمل و سخن راویان دیگر کاماًل میسر و 

 فراهم گردد.
 چان شتر کشته شد جنگ پایان یافت

 نویسد:ابو مخنف می

بارد, و افسار شتر عایشه باران مرگ میچون امام دید که پیرامون 

کند, و تا دستی شتر را داس اجل رزمندگان او هواداران جمل را درو می

رود. فرمود: اشتر و ها پیرامون آن بباد میافتد و جانگیرد از بدن میمی

عمار را بخوانید, چون آن دو به خدمت رسیدند, امام به ایشان فرمود: 

ا به خاک اندازید, چه مادام که این شتر بر پاست, پیش روید و این شتر ر

نشیند که هواداران جمل, شتر عایشه را قبلۀ خود آتش جنگ فرو نمی

 اند.ساخته

 نویسد:طبری می

علی فریاد زد: شتر را پی کنید. چه اگر شتر از پای در آید, جنگ 

 شوند.یابد و سپاهیان هوادارش پراکنده میپایان می

 ابو مخنف آمده است: در روایت دیگر

علی چون مرگ رومندگان را پیرامون شتر عایشه به چشم دید, و 

دریافت که مادام آن شتر بر پاست آتش ج نگ فرو نخواهد نشست, 

شمشیر برهنۀ خود را بر دوش نهاد و به جانب شتر شروع به پیشروی 

ران کرد, و فرمان داد تا یارانش نیز چنان کنند, و چون او به سوی هوادا

 جمل و افسار داران آن حرکت نمایند.

در آن موقع افسار شتر عایشه بین افراد قبیلۀ بنی ضبه دست به دست 

جست و افتاد, دیگری میگردید, و هر یک از آنها که به خاک میمی

 گرفت تاافسار را به دست می
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کشید, و شد. تنور جنگ پیرامون شتر عایشه به شدت زبانه میکشته می

د قبیلۀ بنی ضبه, افسار داران شتر او به سرعت و یکی پس از افرا

غلطیدند و جمعی بسیار از آنها کشته شد, دیگری به خاک و خون در می

تا این که علی و یارانش صف دفاع و مقاومت ایشان را در هم شکستند, 

و به جای آنان خود در کنار شتر عایشه قرار گرفتند. در این حال امام به 

افراد قبیلۀ نخع به نام بجیر گفت: ای بجیر شتر را در یاب. بجیر  یکی از

با شدت شمشیری بر تهی گاه شتر زد که بر اثر آن شتر به پهلو در آمد, و 

ای سر داد که به آن شدت تا آن موقع سینه بر زمین کوبید, و چنان نعره

 شنیده نشده بود. 

از پیرامون آن  چون شتر عایشه فرو افتاد و کشته شد, هوادارانش

چون سیل ملخ که در معرض طوفان قرار گرفته باشد پراکنده شده روی 

به گریز نهادند, و به یک باره آتش جنگ فرو نشست. امام بانگ زد, 

هایی را که هودج های هودج را ببرید. یاران علی به سرعت طنابطناب

عایشه را بر پشت شتر محکم کرده بود از هم گسیختند, و هودج را که 

 در آن قرار داشت بر روی دست بلند کردند و بر زمین نهادند. 
 عفا عمامی امام 

 چون کارزار پایان یافت سخن گوی علی به دستور امام بانگ زد: 

ها آسیبی نرسانید. فراریان را دنبال نکنید و آنان را مجروح به زخمی

امان است. نسازید. از سپاه دشمن هر کس که اسلحه بر زمین گذارد, در 

گیرد, و در به روی خود ببندد در امان آن کس که در خانۀ خود قرار می

است و سپس همه را امان داد و به این ترتیب عفو عمومی صادر, و 

 همگی از حمایت او برخوردار شدند.

 کند:طبری روایت می

طبق دستور علی, محمد فرزند ابو بکر برادر عایشه, عایشه را با 

ای مخصوص بر پا داشت. سپس ای برد و برایش خیمهههودجش به گوش

علی )ع( به پشت خیمه آمد و ضمن سخنانی بسیار به عایشه گفت: مردم 

را وادار ساختی تا علیه من قیام کنند, و آنان را بر انگیختی, و به جان 

 یک دیگر انداختی, تا یک دیگر را به خاک و خون کشند.
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نیاورده, و حتی ننوشته که شامل چه طبری آن سخنان بسیار امام را 

مطالبی بوده است.
1
  

 نویسد:مسعودی در مروج الذهب خود می

علی )ع( به عایشه فرمود: آیا رسول خدا تو را چنین دستور داده 

ات آرام بگیری, و پای از آن بود؟ آیا او به تو نفرموده بود که در خانه

به میدان نبرد کشیدند, و بیرون نگذاری؟ به خدای سوگند آنان که تو را 

-پردگیان و بانوان خود را در خانۀ خویش در امان نهادند به تو ستم کرده

 اند.

 نویسد: عایشه در پاسخ امام گفت:طبری می

ای فرزند ابو طالب! اکنون که جنگ را بردی و پیروز شدی از 

 گذشته در گذر. امروز با قوم و خویش خود چه خوب رفتار کردی!

کند که چون جنگ پایان یافت عمار یاسر به ی روایت میو نیز طبر

 عایشه گفت:

ای ام المؤمنین! کردار تو, از وصیتی که به تو شده است چقدر دور ـ 

 است؟! عایشه سخن عمار را نشنیده گرفت و پرسید:

 تو ابو الیغظانی؟ عمار پاسخ داد: ـ 

 آری. عایشه گفت: ـ 

 میرانی! عمار جواب داد: به خدا سوگند که همیشه سخن به حقـ 

 سپاس خدای را که حکم به سود من بر زبانت راند.
 بررسی سند روایات سیف در بارۀ جنگ جمل

راوی سخنان سیف, آن جا که در داستان فتنه
2

گوید محمد و سخن می 

-اند و از آفربدهمستنیر است که پیش از این دانستیم وجود خارجی نداشته

 های شخص سیف بن

                                                 
1

-های عجیب و قریب سیف دروغ پرداز را پس و پیش نمی. آن وقت همین طبری )واوی( از افسانه 

-شدید اگر ما را از آن با خبر میچیست؟ چقدر خوشحال میدانید سر این کار طبری کند. شما می

 سردار نیا()   فرمودید. 
2

 اند.. مورخین داستان قتل عثمان و جنگ جمل را فتنه نامیده 
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 باشند.عمر می

راوی دیگر او قیس بن یزید نخعی است که از او سه حدیث, و جریر 

بن اشرس که از وی نیز دو حدیث, و صصعۀ مزنی, و مخلد بن کثیر که 

از هر یک از دو نفر اخیر یک حدیث در تاریخ طبری روایت کرده است 

باشند. ما نام این چهار راوی را جز در احادیث سیف, در هیچ کجای می

-های سیف به حساب مینیافتیم, بنا بر این آنها را هم جزء آفریده دیگر

آوریم. هم چنین راوی دیگری را به نام پی مردی از قبیلۀ بنی ضبه, نیز 

-کند که ما ندانستیم نام این دو تن ضبهمردی از قبیلۀ بنی اسد معرفی می

به ای و اسدی را چه خیال کرده است تا در فهرست طبقات راویان حدیث 

 شناسایی آنها اقدام کنیم.
 نتیجۀ بررسی سخنان سیف با دیگران

ها و کارها و های سیف بن عمر تمیمی, با خلق آن افسانهروایت

ایش ققاع بن عمرو تمیمی, های اعجاب انگیز قهرمان افسانهمأموریت

های زمان عثمان به بعد های مورخین, از آشوبهمگی در اصل با گفته

 است.مخالف و مغایر 

گوید که قعقاع باعث شد تا مردم کوفه به یاری علی بشتابند سیف می

در صورتی که دیگران متفقند که اعزام نیروی کوفیان, وسیله حسن بن 

 علی, و عمار یاسر, و مالک اشتر انجام پذیرفته است.

گوید امام, قعقاع را به سفارت برای طرح آشتی با هواداران سیف می

در حالی که این مأموریت را ابن عباس, و فرزند  جمل مأموریت داد,

 اند.صوحان انجام داده

های سیف مدهی است که سران جمل و هواداران آنها, با تمام قوا پیام

های امام را به چیزی نگرفتند, و به جنگ با امام ثابت آشتی و نصیحت

 قدم و شتاب زدگی نشان داده و او را به جنگ و نبرد تهدید کردند.

ای از سران خود, گوید سبائیان کنگرهای است که مییف تنها گویندهس

 که در
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رأس آنها عبد اهلل سبأ قرار داشت, در همان شب جنگ تشکیل دادند, و 

های الزم را به گوش فرزند سبأ در مقام یک پیشوای دور اندیش گزارش

و  سران مجمع رسانید و متذکر شد نقشۀ اهریمنی آنها نقش بر آب شده,

اند, صبح دو سپاه که به عنوان پیکار رویاروی یک دیگر قرار گرفته

فشارند, و راه و چاره را گاهان دست دوستی و آشتی با یک دیگر را می

شود, و از هر یک از رؤسای شیطان صفت یمانی چون خود را جویا می

گذارد که سبائیان باید خود را سر انجام نظر شیطانی خود را در میان می

در میان دو سپاه جا زده و سحر گاهان بدون این که سران دو سپاه 

اطالعی خاصل نمایند آتش جنگ را بر افروزند, که کنگرۀ سبائیان  این 

 شوند.پسندد و در پی اجرای آن متفرق میرأی را می

ای قرار داد سیف با زرنگی خاص خود, این کنگره را همانند کنگره

وه و برای کشتن پیامبر خدا تشکیل داده بودند. که کفار قریش در دار الند

در آن کنگره شیخ نجدی )شیطان که به صورت او در آمده بود( نظر 

شنود, سپس خود همۀ آنها را رد یکایک اعضاء کنگره دار الندوه را می

 دهد.کرده رأی خود را به اعضاء ارائه می

متفاوت به اختالفی که در میان این دو کنگرۀ شیطانی در دو زمان 

خورد این است که کنگره دار الندوه به رهبری شیخ نجدی چشم می

برد, در شود و رسول خدا جان سالم به در میمواجه با شکست می

صورتی که در این کنگره که ریاست آن را عبد اهلل سبأ به عهده داشته 

شود, و بدون این که سران دو سپاه های اهریمنانۀ او عملی میاست نقشه

مضری, چون امیر المؤمنین و عایشه و طلحه و زبیر از آن اطالعی پیدا 

کنند و یا قباًل رضایت خاطر ایشان جلب شده باشد دو سپاه را در دل شب 

اندازند, و جنگ برادر کشی, و آتش اختالف و نفاق به جان یک دیگر می

 زنند!را بین جامعۀ مسلمین دامن می

هایی که از هر حیث و نان ریزه کارینتیجۀ طرح چنین داستانی, با چ

شود که هر  جهت با سیاست قدرت مطلقۀ روز هماهنگی داشته این می

هایی که در چنان جنگ خانمان بر انداز و چندش آور بر زمین گناه خون

 ریخته شده است تمامًا و تنها به گردن عبد اهلل بن
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افروزان حقیقی  افتد و دامن آتشسبأ, رهبر و لیدر سبائیان یمانی می

جنگ چون عایشه و طلحه و زبیر از سران قبیلۀ مضر از لوث چنان 

ماند. و از طرفی تا پایان جهان بار ننگ و رسوایی چنان اتهامی پاک می

اقدام تبه کارانۀ دور از انسانیتی بر دوش قبایل قحطانی یمانی سنگینی 

یف از به هم خواهد کرد. این نخستین و آشکار ترین برداشتی است که س

ای خود را به شود و در آن تعصبات قبیلهای عایدش میبافتن چنان افسانه

 نماید.نحوی دل خواه ارضاء می

-از طرف دیگر در سایۀ حمایت قدر مطلقۀ روز با خلق چنان افسانه

ای, حقایق را تحریف کرده مسیر تاریخ اسالم را بنا به ذوق و سلیقۀ هم 

دهد, و جامعۀ مسلمین را دست خوش ر میمسلکان مانوی خویش تغیی

اندازد و در پاسخ به اختالف آراء و عقاید کرده به جان یک دیگر می

زند و مقدمات تضعیف آن را ندای زندقۀ خود تیشه بر ریشۀ اسالم می

 سازد.فراهم می

در صورتی که دیدیم بر عکس گفتۀ سیف دایر به موافقت هواداران 

م, مسلم مجاشعی آن جوان نو رسیده را با قرآن جمل به آشتی و صلح, اما

فرستد تا ایشان را به عمل قرآن و قبول دستورات آن به جانب آنها می

ها و کشتن آن بخواند, که عکس العمل هواداران جمل بریدن دست

 نوجوان است. 

اما آن چه را که سیف در مورد خود داری مالک اشتر نخعی یمانی 

, با شهرت مالک به شجاعت و دالوری نیازی از جنگ عنوان کرده است

 به پاسخ ندارد.

گوید در حقیقت قعقاع بن عمرو با صدور فرمان کشتن شتر سیف می

عایشه جنگ را پایان داد. در حالی که این امر وسیلۀ امام صادر شد, و 

 اند.خود و یارانش رأسٌآ به این مهم اقدام کرده

, این قعقاع بن عمرو بود که سیف نوشته است که پیش از پایان جنگ

عفو عمومی داد. و گفت شما در امانید, در صورتی که دیدیم این فرمان 

وسیلۀ سخن گوی امام و طبق دستور آن حضرت ابالغ شده است. به 

فرض هم اگر قعقاعی وجود داشته باشد, او را در برابر امام و پیشوای 

 ملت چه حد است که چنین دستوری را از پیش خود
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 صادر کند. 

و نیز سیف مدعی است که در پایان نبرد, قعقاع و چند تن دیگر 

ای نهادند, و هودج عایشه را از پشت شتر کشته شده برداشتند و به گوشه

حال آن که امام بود که دستور داد تا محمد فرزند ابو بکر و برادر عایشه 

 چنین کاری را عهده دار شود.

م, و هم چنین ام المؤمنین عایشه نسبت در آخر سیف سخنانی را به اما

داده است که همگی بر خالف حقیقت و مطالبی است که سایر تاریخ 

 اند.نویسان از طرق مختلف نوشته

 
 دست آورد داستان جمل

هایی که از زمان عثمان به بعد وقوع در احادیث سیف, در آشوب

ای, افسانه یافته است, برای هیچ کس چون قعقاع بن عمرو تمیمی قهرمان

نین چشم گیر و شایان تمجیدی در فرو نشانیدن آتش آن چنین فعالیت چ

 ها به دست داده است.آشوب

گر را از تجمع در مسجد کوفه چه این قعقاع است که سبائیان آشوب

رفت بین آنها و فرماندار در آن روز ای که میدارد؛ و آتش فتنهباز می

 سازد. زبانه کشد خاموش می

-او بوده است که به فرماندهی سپاهی روی به جانب مدینه می و هم

گذارد تا خلیفۀ محصور, عثمان بن عفان را از محاصرۀ متجاسرین و 

اخالل گران برهاند, ولی چون در راه مدینه خبر کشته شدن عثمان را 

 گردد. شنود, ناگزیر به کوفه باز میمی

و استاندار کوفه و نیز هم قعقاع بوده که به حکمیت بین مردم 

دهد تا مردم برمیخیزد, و سخنش در این حکمیت نافذ است, و فرمان می

-برای یاری امام به لشکر گاه او عزیمت نمایند و مرد. نیز فرمان می

 برند.

دهد کند, و فرمان میو هم قعقاع بوده است که امام به وی اعتماد می

ن جمل فعالیت کند, و تا در سمت سفیر صلح و آشتی بین امام و هوادارا

رسد, و مقدمات صلح بین دو دسته فراهم اقدامات او به نتیجۀ مطلوب می

گردد, که دخالت و اقدامات اهریمنانۀ عبد اهلل سبأ یمانی آن همه می

سازد, و یا دسیسه بازی سبائیان آتش جنگی ها رانقش بر آب میفعالیت

رحمی هر ردد, با بیرفت که خاموش گکه به تدبیر و درایت قعقاع می

 چه
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 برد.کشد, و خلقی بسیار را به کام خود میتر از نو زبانه میتمام

و باز هم قعقاع بود که با صدور فرمان کشتن شتر عایشه, جنگ را 

 دهد. پایان می

و باز هم قعقاع بوده است که در پایان جنگ با صدور فرمان: شما 

دهد, و خاطر پریشان یدر امانید, به سپاهیان جمل عفو عمومی م

 رهاند.رزمندگان به هوای جمل را از بیم عاقبت شوم آن می

-دارد, و بر زمین میو باالخد قعقاع است که هودج عایشه را بر می

 گذارد.

آری. این همه افتخارات و سر فرازی از آن اوست از آن قعقاع بن 

 عمرو, قهرمان شکست ناپذیر, دوست دار امت, دل سوز مسلمین,

فرمانده مطاع, رهبر نافذ الکلمۀ تمیم است, که چون تاجی بر تارک قبیلۀ 

-درخشد و همۀ این افتخارات را نصیب او میتمیم و باالخده مضر می

 سازد.

ها, و فتنه ها, آشوبها, بدیها, تمام دشنامو در برابر همۀ این

اسالمی  هایی که به جامعۀها, و بالها و بد بختیها و کار شکنیانگیزی

ها و ناسزاها به سبائیان و باالخره به رسیده است, و بنا بر این همه نفرین

 ها خواهد رسید.همۀ یمانی

سیف بن عمر تمیمی, از این همه مقدمه چینی, و خلق این همه 

های تاریخ, و نغییر در های عجیب و غریب و دست کاری در سالافسانه

ها و به خصوص طرح افسانۀ گاهها و نبرد نامه فرماندهان, خلق جنگ

سبائیان و ابن سبأ خواسته است به این هدف شیطانی خود برسد که خوش 

بختانه از نظر سیف بن عمر در سایۀ لطف و توجهات خاصی که امام 

های او مبذول داشته است به المؤرخین ابو جعفر جریر طبری به افسانه

دوازده قرن است که  این هدف پایدش خوب هم رسیده است زیرا بیش از

-حقایق تاریخ اسالمی در پشت ابری ضخیم از اوهام و خرافات و افسانه

 های سیف بن عمر پنهان گردیده است.

ای را بهانه و باالخره آیا بهتر نیست که بگوییم, سیف تعصب قبیله

ساخته و در پناه این شعار, به حکم دینی که داشته است در مقام تضعیف 

ن بردن آن بوده است. آخر مگر نه این که سیف را زندیق اسالم, و از بی

 اند؟و مانوی مذهب معرفی کرده
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 پایان کار قعقاع
-های سیف بن عمر, در مورد قهرمانیتا به این جا, آن چه از روایت

ای شکست ها, اشعار حماسی, و کارهای شگفت انگیز پهلوان افسانه

 پذیرد.یان میناپذیر قعقاع بن عمرو به ما رسیده است پا

شود, تا این کهه باز پس از جنگ جمل دیگر نامی از قعقاع برده نمی

هم طبری از قول سیف, در مورد تشابهی که جنگ صفین با جنگ جمل 

کند: در دنیا هیچ چیز را داشته است از قعقاع بن عمرو چنین روایت می

ه هم به شباهت دو نبرد صفین و جمل ندیدم. زیرا دو سپاه به قدری ب

های خود تکیه کنیم, و نزدیک شده بودند که ما ناگزیر بودیم تا بر بن نیزه

ها بر با دندان با یک دیگر بجنگیم! این رویارویی, و قرار گرفتن نیزه

خواستند بر زمین تا آن جا فشرده و نزدیک به هم بود, که اگر مردان می

 د!!ها قدم بگذارند و راه بروند امکان پذیر بوسر نیزه

با این توصیف عجیب و غریبی که سیف از نبرد صفین کرده, 

ای خود قعقاع را در آن شرکت داده است, زیرا این قعقاع قهرمان افسانه

 است که نبرد را از نزدیک دیده و مود در آن شدکت داشته است.

به جز این روایت, حدیث دیگری که مبین شرکت قعقاع در نبرد 

 از سیف روایت نشده است.صفین یا غیر صفین باشد 

آخرین خبری که از سیف در بارۀ پایان زندگانی قعقاع در دست ما 

است حدیثی است که طبری ضمن ذکر حوادث سال یازده هجری روایت 

کرده است و آن این که: معاویه بعد از سال اتحاد و یک پارچگی ملت 

د, دوستان )عام الجماعه(, سالی که در آن امام حسن و معاویه صلح کردن

و پیروان علی را از کوفه بیرون راند, و به جای آنان دوستان و 

هواداران خود را ساکن ساخت. اینان به نام جا به جا شدگان در شهرها 

نامیده شدند. از جملۀ اشخاصی که از کوفه تبعید شد قعقاع بن عمرو بود 

ه سجاح از که به ایلیای فلسطین رانده شد, و به جای او افراد تغلب را ک

 جملۀ آنان بود, در محله قعقاع و
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 دیگر بستگانش از بنی عقفان در کوفه جای داده شدند.
 نام قعقاع در مدارک اسالمی

ایم دست ها, و همۀ آن چه را که تا کنون از قعقاع بن عمرو گفتهاین

به دست هم دادند تا ابو جعفر محمد بن حسن ملقب به شیخ طوسی متوفی 

و شصت هجری را بر آن دارد تا نام قعقاع را در دو سال چهار صد 

جای کتاب رجال خود, و جزء اصحاب امیر المؤمنین علی )ع( بیاورد. 

نویسد: قعقاع نویسد: نامش قعقاع بوده و در جای دیگر میدر یک جا می

فرزند عمیر تمیمی, بدون این که در هیچ یک از این دو جا شرحی بر آن 

 بیفزاید.

اند, مانند طوسی, دیگر دانشمندانی که از او مطلب گرفتهپس از شیخ 

هجری در کتاب جامع الروات, و قهپایی در کتاب  4414اردبیلی متوفای 

هجری به پایان برده, و  4146مجمع الرحال که تألیف آن را به سال 

مامقانی در کتاب تنقیح المقال از قعقاع با اشاره به کتاب رجال شیخ 

 ند.اطوسی نام برده

 نویسد:مامقانی می

قعقاع... شیخ )رض( در باب اصحاب علی )ع( در کتاب دجالش دو 

جا نام او را برده است. در یکی, فقط نام او را ذکر کرده, و در جای 

دیگر پدر و قبیلۀ او را نیز آورده است بدون این که ما را از چگونگی 

یر نامیده, در حال و مال او اطالع داده باشد. شیخ پدر قعقاع را عم

اند و دور نیست که صورتی که ابن عبد البر و ابن اثیر ا را عمرو نوشته

تر باشد. هم چنین در اسد الغابه برای قعقاع در نبرد قادسیه این نام درست

و غیره که با ایرانیان صورت گرفته است, خدمات شایان توجه ذکر 

سترک, و پهلوانی  گردیده, او را شجاع ترین مردان روی زمین, و گردی

بی مانند معرفی کرده است. و نیز در آن آمده است که قعقاع در جنگ 

جمل و دیگر نبردها با علی )ع( شرکت داشته, با طلحه و زبیر چنان 

اند, و نیکو سخن گفته که سبب آن مردم به آشتی با یک دیگر نزدیک شده

 اش گفته که: صدای قعقاعهم او است که ابو بکر در باره
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 در لشکر به از هزار مرد است! 

صاحب قاموس الرجال در ترجمۀ قعقاع, تمام سخنان مامقانی را در 

 گوید: این مورد آورده سپس می

ظاهرًا مراد شیخ طوسی در کتاب رجالش از قعقاع اول, قعقاع بن 

اش گفته است که علی )ع( او را به ثور است که ابی ابی الحدید در باره

یین فرمود, و او زنی را صد هزار درهم مهر داد و از حکومت لشکر تع

 بیم باز خواست علی )ع( به معاویه پیوست.
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 خالصه فصال گذشته

 
 تخیل سیف القعقاع بن عمرو تمیمیا

 سیف قهرمان خیالی خود را فرزند عمرو و

قبیلۀ                                     

  خود تمیم قلم داد کرده است.

  ()مؤلف     

 نسب و منصب قعقاع

سیف در خیال خود قعقاع را فرزند عمرو, و نوادۀ مالک تصویر و 

باشد معرفی کرده است و گفته: از قبیلۀ تمیم که قبیلۀ خود سیف می

هایی او از قبیلۀ بارق بوده, و همسرش هنیده مادرش حنظلیه بوده و دایی

 دختر عامر از هالل نخع است.

صحاب رسول خدا بود و از آن حضرت گوید قعقاع از اسیف می

حدیث روایت کرده است, در سقیفۀ بنی ساعده حضور داشته و از 

 اوضاع و اخبار آن اطالع داده است. 

 های رزمی او:اینک فعالیت
 قهرمانی قعقاع در دوران ابا بکر 

در حمله به قبیلۀ هوازن, به سر کردگی سپاهی به فرمان ابو بکر 

گریزد, قعقاع ستۀ آنها علقمه از چنگ او میکند که سر دشرکت می

 گیرد.خانوادۀ علقمه را به اسارت می
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های فتوح, ابو بکر قعقاع را به کمک خالد بن ولید فرماندۀ در جنگ

کند, و چون به ابو بکر کل قوا برای جنگ در منطقۀ عراق مأمور می

خواسته گیرند که: آیا خالد را که از تو سپاه و لشکری کمک خرده می

-دهی؟! ابو بکر جواب میاست, تنها با اعزام یک مزد او را یاری می

 دهد: سپاهی که چنین گردی در آن باشد هرگز شکست نخواهد خورد!

یابد فرمانده سپاه کند, و چون در میقعقاع در جنگ ابله شرکت می

دشمن که برای نبرد با خالد به میدان آمده, در مقام نیرنگ به خالد است, 

 سازد.تازد, و نقشه دشمن را نقش بر آب مییک تنه به سپاه دشمن می

سپس قعقاع, با خالد بن ولید در جنگ المذار, و الثنی, و الواجه, و 

 کند.الیس شرکت می

در الیس خالد بن ولید برای ادای سوگندی که خورده است, سه شبانه 

بسازد! ولی زند تا از خون آنها رودی روز اسیران جنگی را گردن می

شود, تا این که قعقاع و هم فکرانش به یاری خون بر زمین جاری نمی

دهند تا بر روی خون آب روان سازد, و به شتابند, و به او یاد میخالد می

شود و سه شبانه روز رودی عظیم از این ترتیب سوگند خالد عملی می

که با این  هاییگردد که نان سپاهیان خالد, وسیلۀ آسیبخون جاری می

 شود.افتد تهیه میرود خون به کار می

پس از فتح حیره, خالد بن ولید, قعقاع را به فرماندهی و حکومت 

دهد گمارد, و قعقاع رسیدی را که خالد به خراج گذاران میمرزها می

نماید. هنگامی که خالد به یاری عیاض از حیره گواهی و امضاء می

جانشینی خویش, به حکومت حیره منصوب  نماید, قعقاع را بهعزیمت می

 سازد.می

گیرد, و روزمهر قعقاع در نبرد حصید فرماندهی سپاه را به عهده می

کشد, و با سایر فرماندهان سپاه در نبردهای مصیخ سپهبد پارس را می

کند. و در همین نبرد اخیر است که خالد بنی البرشاء و فراض شرکت می

دهد تا فراریان دشمن را از دم تیغ ستور میبن ولید در پایان نبرد د

 های پهنه نبردبگذرانند, و به این ترتیب تعداد کشته شده



 

 

 

 

 

 
 عالمه سید مرتضی عسکری 256

 گردد.صد هزار تن انسان بالغ میو بعد از آن روی هم به یک

دهد تا به شام در آن هنگام که ابو بکر, خالد بن ولید را فرمان می

برد گذارد, خالد گمان میمی عزیمت کند, و فتح عراق را وسیلۀ او نا تمام

که عمر از نظر حسادتی که با او داشته ابو بکر را به انجام نچنین 

شتابد, و با نصیحت, دستوری وادار نموده است که قعقاع به یاریش می

 کند.سوء ظن او را نسبت به عمر, به حسن ظن تبدیل می

با او در  کند, وقعقاع در سپاه خالد از عراق به جانب شام حرکت می

نبردهای مصیخ بهراء, مرج الصفر, و قنات بصری که نخستین شهر شام 

کند, و پس از شود شرکت میاست که به دست سپاهیان عراق گشوده می

 نماید.آن در نبرد واقوصه شرکت می

سراید و حماسه و رجز قعقاع در تمام این نبردها به مناسبت شعر می

 سپارد.ادبیات عرب میخواند و آنها را به گنجینۀ می

-در نبرد یرموک خالد او را بر گردانی از سپاه عراق فرماندهی می

-برد و اشعاری میسازد و قعقاع فرمان میدهد. و ا را مأمور حمله می

های رومیان در نبرد واقوصه به سراید, و در پایان نبرد تعداد کشته

 رسد.یکصد هزار تن می

نی دیر با کمندهایی که برکنگرۀ قلعۀ در نبرد دمشق قعقاع, و پهلوا

روند, و کمندهای سایرین را بر کنگره محکم اند باال میدمشق انداخته

کنند, و به این ترتیب باال روندگان از دیوار قلعه, با دژبانان به زد و می

پردازد تا موفق به گشودن در قلعه به روی سپاهیان خورد و نبرد می

گیرند, و قعقاع اشعاری نیز در این زمینه به میشوند و شهر را اسالم می

 سراید.مناسبت می
 های قعقاع در دوران عمرقهرمانی

-قعقاع سپس در نبرد فحل که در آن هشتاد هزار تن رومی کشته می

سراید. و بعد از آن به سر کند, و دو حماسۀ جاودان میشود شرکت می

اید تا به یاری سعد نمکردگی سپاهی از شام به جانب عراق حرکت می

 وقاص فرمانده کل قوای اسالم در نبرد قادسیه شرکت جوید.
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قعقاع با یک هزار تن افراد تحت فرماندهی خود با شتابی هر چه 

گذارد و به روز اغواث تر منازل را یکی پس از دیگری پشت سر میتمام

رسد. او افراد خود را به به سرزمین موعود و نبردگاه قادسیه می

دهد که آنها در فواصل یک کند, و فرمان میستجات ده نفری تقسیم مید

قدرت دید به میدان نبرد وارد شوند تا کثرت دستجات موجب تقویت 

کند و روحیۀ سربازان اسالم گردد و خود در مقدمۀ دسته اول حرکت می

گوید: هر سازد و به آنان میسپاه را به رسیدن قوای کمکی دل گرم می

رود و کنم شما هم به جای اورید: آن گاه یک تنه به میدان مییچه من م

خواهد و ذو الحاجب اسپهبد دشمن را که کشنده مثنی بوده هماورد می

کشد و بیرزان پارسی, یکی از فرماندهان دشمن را نیز به خاک است می

-دهند و میافکند. سپاهیان اسالم او را به یک دیگر نشان میو خون می

اش گفته است: ه این همان پهلوانی است که ابو بکر در بارهگویند ک

سپاهی که چنین گردی در آن باشد هرگز شکست نخواهد خورد! و 

سپاهیان قعقاع طبق دستور او هم چنان تا شام گاهان در دستجات ده نفری 

گوید, و پیوندند, و با ورود هر دسته قعقاع تکبیر میبه سپاه اسالم می

شوند و دشمنان گویند, دوستان قوی دل میبیر میمسلمین نیز تک

 هراسناک و پریشان.

دهد تا بر و هم در این نبرد است که قعقاع افراد تمیمی را فرمان می

ای بکسند و آنها را چنان بیارایند تا چون پیالن به نظر شتران خود پارچه

تا آنها  های پارسیان عرضه کنندآیند, و در گروه ده تایی آنها را بر اسب

را به وحشت اندازند و شکاف در صفوف سواره نظام دشمن ایجاد کنند, 

 و چابک سواران تمیم نیز از آنها حمایت نمایند.

و در شب عماس, قعقاع افراد خود را دور از چشم دوست و دشمن و 

برد که در روز اغواث نگه داشته بود؛ ولی به پنهانی به همان مان می

هد تا افراد وی به همان ترتیب دوز اغواث و در داین بار دستور می

 گروه صدتایی به نبرد گاه روی آورند! و چون
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صد نفر اول از نظر ناپدید شدند, صد نفر دیگر حرکت کنند, و به همین 

ترتیب بقیه نفرات. و با این نیرنگ جنگی, در این روز هم مسلمانان چون 

 ردند.گروز اغواث به رسیدن قوای کمکی قوی دل می

بیند که گردان پیل سوار ایران چگونه صفوف و چون سعد وقاص می

سپاه اسالم را در هم پیچیده و آن را پراکنده و متفرق ساخته است, به 

دهد تا کار فیل سفید, پیشتاز بقیۀ پیالن قعقاع و برادرش عاصم فرمان می

قاع کنند وقعها آن پیل را کور میرا بسازد که قعقاع و برادرش چشم

-نماید و باالخره آن را میخرطوم آن را با یک ضربت شمشیر قطع می

 سراید.ای جاویدان در این مورد میکشد و حماسه

شتابد, و در نبرد لیلة الهریر, قعقاع پیش از دیگران به میدان نبرد می

انگیزد, و با با ایراد یک سخنرانی آتشین, یپاه را به پیکار با دشمن بر می

ایمردی دیگر قهرمانان و دالوران رستم فرمانده کل قوای دشمن یاری و پ

کند و در برابر سی و چند کشد, و سپاه مشرکین را تار و مار میرا می

واحد از دالوران ایرانی, هماوردانی نیز از سپاه مسلمین به مبارزه بر 

-خیزند که در آن میان قعقاع هماورد خود قارن را به خاک هالک میمی

گریزند و سعد وقاص شوند و یا می, و بقیۀ ایرانیان یا کشته میافکند

کند و در پایان سعد با سرودن دستور تعقیب فراریان را صادر می

 پردازد.اشعاری به ستایش و تمجید قعقاع می

بر اثر نبرد قادسیه یک هزار و هفتصد بانوی قحطانی که شوهران 

آیند که ن از قبیلۀ مضر در میاند به همسری مهاجریخود را از دست داده

یکی از آنها خواهر هنیده همسر قعقاع بوده و او به وسیلۀ خواهرش نظر 

شود, و قعقاع با سرودن اشعاری او قعقاع را برای انتخاب جفت جویا می

 سراید.کند و اشعارش نیز در فتح بهرسیر میرا راهنمایی می

از قبیلۀ بارق از پشت به هنگام عبور سپاهیان از رود دجله, غرقده 

گیرد و از دجله غلطد که قعقاع دست او را میزین به درون آب دجله می

دهد و غرقده مردی سخت نیرومند بوده است درمقام ستایش عبورش می

 گوید: زنان دیگر چونقعقاع می
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 تویی نخواهند زایید!

گردان قعقاع که به اهوال معروف بوده است نخستین سپاهی بوده که 

 قدم به مدائن گذاشته است.

و نیز قعقاع در تعقیب فراریان لشکر شکست خودرۀ پارس به 

کند که جمعی را به حمایت خود گرفته است, قعقاع شخصی برخورد می

کشد و به دارای او که بر دو رأس چارپا بار کرده بود آن مرد را می

افکند, ظر میگیرد, و چون در آنها نیابد و آنها را به غنیمت میدست می

کند, و جنگ افزار پادشاهان ایران و روم و ترک و عرب را مشاهده می

سعد وقاص فرمانده کل قوای اسالم, از آن همه غنیمت که قعقاع به دست 

-آورده, شمشیر هراکلیوس امپراطور روم, و زره بهرام را به قعقاع می

 فرستد.بخشد, و بقیۀ را ب مدینه خدمت خلیفه عمر می
 برد جُّاالءدر ن

دهد تا قعقاع را به در نبرد جلوالء, خلیفه سعد را دستور می

فرماندهی گروه پیشتازان مأمور فتح جلوالء منصوب, و پس از فتح 

حکومت نواحی غربی ایران را تا کوفه در عهدۀ قعقاع گذارد و او را به 

کند و پارسیان را این سمت منصوب سازد. قعقاع به جلوالء عزیمت می

گیرد, ولی اند به محاصره میهای خود موضع گرفتهدر پناه سیگر که

ها در پیرامون خود مواضعی برای عبور و ایرانیان با پراکندن آهن پاره

گذارند و کنند و فقط راهی برای خود باقی میتجاوز مسلمین ایجاد می

ن شوند و ایهای خود بیرون نمیجز در مواقع لزوم و دل خواه از پناه گاه

 کشد.وضعیت مدت هشتاد روز به طول می

قعقاع که در این مدت منتظر فرصتی مناسب بوده است, با یک حمله 

کند و با غافلگیر کننده تنها راه ورود به سنگرهای دشمن را تصرف می

نماید, و نیرنگ جنگی مسلمین را به نبرد و حملۀ به دشمن تشویق می

مشرکین یکصد هزار کشته  گردد, وهمین امر موجب شکست دشمن می

 گریزند,گذارند و بقیه میبر جای می
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ای کنند, جمعی کشته و عدهو مسلمین فراریان را تا خانقین تعقیب می

 باشد.شوند که مهران اسپهبد پارس نیز جزء کشته شدگان میاسیر می

دهد, و مرزبانان قعقاع پیشروی خود را تا قصر شیرین ادامه می

نماید و در همان جا شد, و پایگاه و شهرش را تصرف میکحلوان را می

گردد, در آن وقت قباد کند تا زمانی که سعد به کوفه باز میاطراق می

گمارد و خود به همراهی سعد خراسانی را به جای خود به حکومت می

گردد. قعقاع در جلوالء و حلوان به مناسبت وقاص به کوفه باز می

 سراید.اشعاری می

کند, و خلیفه به سعد عبید در شام از خلیفه عمر تقاضای کمک میابو 

دهد تا قعقاع را به فرماندهی سپاهی به یاری ابو عبید به شام دستور می

کند. و گسیل دارد. قعقاع با چهار هزار مرد جنگی به شام عزیمت می

رسد, دست از چون خبر حرکت قعقاع و سپاهیانش به مشرکین می

شوند, و ابو عبید پیش از دارند و پراکنده میید بر میمحاصرۀ ابو عب

-رسیدن قوای کمکی قعقاع, حمص را بار دیگر به تصرف خود در می

دهد تا قعقاع و سپاهیانش را در غنایم جنگی آورد, و عمر دستور می

 گوید.شرکت ده و قعقاع به همین مناسبت اشعاری می
 در نبرد نهاوند

برند, و جز به خواست خود از آن قلعه پناه میدر نهاوند, ایرانیان به 

-شوند. کار محاصرۀ قلعه نهاوند وسیلۀ مسلمانان به درازا میبیرون نمی

کند و حمله اندیشد و جنگ را آغاز میکشد, و عاقبت قعقاع تدبیری می

آیند,  مسلمین روی به نماید. و چون مشرکین در مقام دفاع برمیمی

کنند و مسلمین مرتبًا عقب نیان آنها را دنبال میگذارند, ایراهزیمت می

کشند تا به این وسیله دشمن را از قلعه و پناهگاهشان بیرون کشیده از می

ماند, سازند تا جایی که جز دژبانان کسی در قلعه باقی نمیآن جا دور می

گذارند و از کشتۀ گردند و شمشیر در میان آنها میکه ناگاه مسلمین بر می

گیرد و سازند زمین را قشری ضخیم از خون آنها فرا میپشته می آنها

 شود طوری کهلغزنده می
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رسد و تاریکی خورند, و چون شب فرا میسوار و پیاده بر آن سر می

گذارند و گیرد, ایرانیان شکست خورده روی به هزیمت میهمه جا را می

تگاه پر از آتشی که شناسند و نادانسته روی به پرراه را از چاه باز نمی

گذارند و یکی بعد از دیگری در آن برای دشمن خود تهیه دیده بودند می

سوزند و هر یک از آنها به هنگام سقوط به فارسی کنند و میسقوط می

سوزند و گویند )وای خرد!( یکصد هزار تن انسان در آن آتش میمی

از کشته شدگانی  شوند, و تازه این تعداد, عالوه بر آن عدهخاکستر می

 اند!است که در پهنۀ نبرد به خاک و خون در افتاده

در نبرد نهاوند فیرزان فرمانده سپاه پارسیان به تردستی از معرکه 

کند و گریزد, قعقاع او را تعقیب میجهد و به جانب همدان میبیرون می

پایان رسد. ولی بر اثر راه بندانی که وسیلۀ چهار در تنگۀ همدان به او می

شود ناگزیر فیرزان پیاده شده از کوه باال حامل عسل در آن تنگه ایجاد می

کشد. و همین موضوع راه بندان رسد و او را میرود که قعقاع سر میمی

ها بیفتد: خدای شود که این سخن بر سر زبانچار پایان عسل باعث آن می

 را سپاهیانی از عسل است!

خواهند که ی همدان و ماهان امان میپس از کشته شدن فیرزان اهال

نویسند و قعقاع آن را تأیید و شود. امان نامه میبه آنها امان داده می

 سراید.نماید و اشعاری به مناسبت میگواهی می
 قعقاع در دوران عثمان

هجری قعقاع را به سمت  35و34در آخر کار عثمان بین سالهای 

کند و وزارت جنگ قسمت میفرماندهی کل قوای منطقه کوفه منصوب 

 گذارد.شرقی ممالک اسالمی را در عهدۀ او می

کند که و به هنگامی که بروز فتنه و آشوب, قعقاع مشاهده می 

-سبائیان در مسجد کوفه اجتماع کرده بر کناری و عزل عثمان را می

زند و سبائیان نیز ترسیده خواستۀ خود را پنهان خواهند, بر آنها نهیب می

 کنند که خواهان عزل فرمانداره تظاهر میداشت
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شود. سپس گوید: خواستۀ شما عملی میکوفه هستند که قعقاع به آنان می

دهد که متفرق شوند, و از اجتماعشان در مسجد کوفه دستور می

 نماید.جلوگیری می

کند تا از ورود استاندار و چون مالک اشتر آشوبگران را تحریک می

-عمل آورند, و معاون استاندار به نصیحت آنها بر میکوفه جلوگیری به 

شود, قعقاع معاون استاندار کوفه را امر به خیزد و مانع آشوب آنها می

 رود.پذیرد و به خانۀ خود میکند که او هم میصبر و شکیبایی می

کنند و از عثمان و چون بار دیگر سبائیان در مسجد کوفه اجتماع می

دهد کند, و وعده مید, قعقاع سبائیان را آرام میپرازنبه بد گویی می

والیانی که عثمان تعیین کرده است همه از کار بر کنار روند وخواستۀ 

 آنها عملی شود.

و زمانی که عثمان از مردم شهرها یاری خواست تا او را از 

محاصره برهانند, قعقاع از کوفه, و دیگران از شهرهای دیگر به یاری 

گذارند و چون سبائیان شوند و روی به جانب مدینه مییعثمان بیرون م

که عثمان را به محاصره گرفته بودند از حرکت یاران عثمان به سوی 

کشند که با سازند و او را میشوند کار عثمان را یکسره میمدینه آگاه می

 گردد.شنیدن خبر کشته شدن عثمان, قعقاع نیز به کوفه باز می
 قعقاع در دوران عُّی

و آن گاه که امام علی )ع( از کوفیان برای جنگ جمل در بصره 

یاری خواست و ابو موسی اشعری در این مورد کار شکنی کرد, و بین 

او و مردم اختالف افتاد, قعقاع به عنوان شخصیتی مصلح پا در میانی 

نماید و آنان را بر می انگیزد تا دعوت کند و مردم را نصیحت میمی

شنوند اصالح جامعه اجابت کنند, و مردم هم سخن او را میامام را برای 

پیوندند, و خود قعقاع نیز از جملۀ بزرگان و و به سپاه امام می

رسد.فرماندهانی است که با پنج هزار تن به خدمت علی )ع( می
1
 

دهد تا قعقاع به سمت سفیر صلح و آشتی, و ایجاد امام دستور می

 هماهنگی نزد
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های قعقاع و حسن نیت او عایشه برود, که بر اثر فعالیت طلحه و زبیر و

رفت که به برادری و صلح و آشتی انجامد, ولی اختالف و تفرقه می

سبائیان شیرازۀ این آشتی را از هم گسیختند و شبان گاه بدون علم و 

 اطالع و رضایت طرفین, آتش جنگ را بر افروختند.

ست؛ و خود را به شتر ام قعقاع به همراهی امام در نبرد شرکت ج

دهد شتر را پی کنند و در رساند, و سپس فرمان میالمؤمنین عایشه می

گوید فرماید و میخاتمۀ جنگ به هواداران جمل عفو عمومی ارزانی می

 در امانید.

کند, امام نیز المؤمنین از این پیش آمد اظهار ندامت و پشیمانی می اّم

کنند که ای کاش بیست سال آنها آرزو میاظهار پشیمانی کرده و هر دوی 

 پیش از این واقعه مرده بودند!!

دهد تا آن دو نفر را که بر در خانۀ عایشه اما به قعقاع دستور می

زبان به بی حرمتی ام المؤمنین گشوده بودند به هر یک صد ضربه 

 تازیانه بزند.

صفین  کند قعقاع در نبردو باالخره سیف حدیثی آورده که داللت می

نیز شرکت کرده, و در خاتمه معاویه پس از عام الجماعه قعقاع را که از 

دوستان و هواداران علی بوده, ضمن تبعید سایر شیعیان علی, از کوفه, 

به ایلیای فلسطین تبعید کرده و دوست داران خود را به جای آنها در 

ه است: کوفه ساکن ساخته است, و سیف برای اینن نیز نامی ساخته و گفت

 به ایشان جا به جا شدگان در شهرها نام نهادند.
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 سُّسُّۀ راویان احادیث سیف 
 

   لم نجد لهم ذکرًا فی غیر احادیث سیف  

 اسم راویان را جز در احادیث سیف در هیچ کتاب 

     روایتی نیافتیم.                             

 )مؤلف(

 

قعقاع مورد بحث و های پیش احادیث سیف را در بارۀ در فصل

بررسی قرار دادیم, در این فصل نخست در بارۀ راویانی که سیف آن 

-هایی میکنیم سپس به کتاباحادیث را از آنها روایت کرده بحث می

 کنند.پردازیم که از سیف نقل می

 
 کسانی که سیف از آنها روایت کرده است ـ1

غالب آنها را  حدیث سیف آمده است که 68افسانۀ قعقاع بن عمرو در 

 امام المورخین طبری در تاریخ خود نقل کرده است.

 بینیم که:کنیم میچون به سند این احادی مراجعه می

در سی و هشت حدیث او نام محمد به عنوان راوی آمده است.  ـ4

کند, و به سیف این محمد را فرزند عبد اهلل پسر سواد بن نویره معرفی می

محمد نویره, یا محمد بن عبد اهلل و بیشتر به نام  طور اختصار او را به نام

 برد.محمد نام می
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راوی دیگر او مهلب بن عقبۀ اسدی است که پانزده حدیث خود را  ـ2

 خواند. او وی روایت کرده . طبری به اختصار او را مهلب می

یزید بن اسید غسانی راوی دیگر او است که نامش را در سند ده  ـ3

 و کنیه او را ابو عثمان معرفی کرده است. حدیث خود آورده

زیاد بن سرجس احمری در هشت حدیث سیف راوی است که به  ـ4

 کند.اختصار او را زیاد, یا زیاد بن سرجس معرفی می

 و در دو حدیث اسامی زیر را راوی معرفی کرده است.

 الغصن بن قاسم کنانی. ـ5

را به اختصار عبد اهلل عبد اهلل بن سعید بن ثابت بن جذع که نامش  ـ6

 آورد.بن سعید, یا عبد اهلل می

ظفر بن دهی, که از جملۀ اصحابی است که خود سیف خلق کرده  ـ7

 و به جای خود نیز جزء راویان احادیث او است.

قعقاع بن عمرو تمیمی که هم مانند ظفر جزء اصحاب مخلوق  ـ8

 سیف است و هم راوی احادیث او.

های سیف در بارۀ ک بار نامشان در روایتراویان زیر هر کدام ی

 قعقاع آمده است:

صعب بن عطیة بن بالل از پدرش, که پدر و پسر هر دو از یک  ـ7

 اند.دیگر و به یک شکل روایت کرده

نضر بن سری الضبی, که نامش گاهی به طور اختصار در  ـ41

 شود.احادیث سیف به نام نضر برده می

کند, که پدر رفیل را سیف بن ایت میفرزند رفیل از پدرش رو ـ44

 نامد.عمر, رفیل بن میسور می

-عبد الرحمن بن سیاه احمری, که سیف نامش را بدون لقب می ـ42

 آورد.

مستنیر بن یزید, که هدف سیف از این نام مستنیر بن هزید نخعی  ـ43

 است.

 کند.قیس, که سیف او را برادر مستنیر معرفی می ـ44
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 او را سهل فرزند یوسف سلمی خیال کرده است.  سهل که سیف ـ45

 بطان بشر. ـ46

 فرزند ابو مکنف. ـ47

 اش ابو سفیان است.طلحه بن عبد الرحمن که کنیه ـ48

 حمید بن ابی شجار. ـ47

 المقطع بن هیثم بکایی.ـ 21

عبید اهلل بن محفز بن ثعلبه از پدرش روایت کرده که پدر و  ـ24

 باشند.یف میفرزند در یک حدیث راوی س

 حنظلة بن زیاد فرزند حنظلۀ تمیمی. ـ22

 عروه فرزند ولید. ـ23

 ابو معبد عبسی. ـ24

 جریر بن اشرس. ـ25

 صعصعة المزنی. ـ26

 مخلد بن کثیر. ـ27

 عصمة الوائلی. ـ28

 عمرو فرزند ریان. ـ27
 اندکسانی که از سیف گرفته ـ دوم

 ایم برای نخستین بار:وردههایی را که تا کنون از قعقاع آتمام افسانه

هجری در دو 471_ سیف بن عمر تمیمی متوفی در حدود سال 4

 کتاب خود به نام فتوح و جمل ثبت و ضبط کرده است.

-های سیف را در بارۀ قعقاع در کتابدانشمندان نام بردۀ زیر روایت

 اند:های خود نقل کرده

 هجری در کتاب تاریخ کبیر خود. 341_ طبری متوفی 2
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 هجری در کتاب جرح و تعدیل. 377_ الرزای متوفی 3

 هجری در کتاب حروف الصحابه. 353_ ابن السکن متوفی 4

 هجری در کتاب تاریخ مدینه دمشق. 574_ ابن عساکر متوفی 5

های ادب خود مطالب سیف و از اینان نیز, نویسندگان زیر در کتاب

 اند:را گرفته

کتاب اغانی که از طبری هجری در  356_ االصبهانی متوفی 6

 مطلب گرفته.

هجری در شرح بر قصیدۀ ابن عبدون که  561_ ابن بدرون متوفی 7

 از طبری گرفته.

های زیر که به شرح حال اصحاب ها به نوبۀ خود در کتاباین افسانه

 اختصاص دارد وارد شده است.

هجری در کتاب االستیعاب که از  463_ ابن عبد البر متوفی سال 8

 ی مطلب سیف را گرفته است.راز

هجری در کتاب اسد الغابه که از ابن  631_ ابن اثیر متوفی سال 7

 عبد البر مطبل سیف را گرفته است.

هجری در کتاب التجرید که از ابن اثیر  748_ ذهبی متوفی سال 41

 مطلب گرفته. 

هجری در کتاب االصابه که مطالب  852_ ابن حجر متوفی سال 44

ود سیف بن عمر, و طبری, و رازی, و ابن سکن, و ابن خود را او خ

 عساکر گرفته است.

 های تاریخ عمومی زیر آمده است:های سیف در کتابافسانه

هجری در تاریخ کامل که از طبری  631_ ابن اثیر متوفی سال 42

 گرفته.

هجری در تاریخ البدایه از طبری  771_ ابن کثیر متوفی سال 43

 گرفته.

هجری در تاریخ المبدأ که از  818دون متوفای سال _ ابن خل44

 طبری گرفته.

 و باالخره در کتب جغرافیایی نیز:

هجری در کتاب معحم البادان مستقیمًا  626_ الحموی متوفی سال 45

 از سیف بن عمر.
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هجری در کتاب مراصد االطالع  731_ عبد المؤمن متوفی سال 46

 از حموی گرفته.

هجری در کتاب روض المعطار  711ال _ الحمیری متوفی س47

 مستقیمًا از سیف.

های ها سبب شد تا نام وی در کتابنشر افسانۀ قعقاع در این کتاب

 رجال شیعه نیز برده شود مانند:

 هجری در کتاب رجال. 461_ شیخ طوسی متوفی سال 48

هجری در کتاب مجمع الرجال که از  4146_ قهپایی سال تألیف 47

 مطلب گرفته. کتاب رجال شیخ

هجری در کتاب جامع الروات که از  4414_ اردبیلی متوفی سال 21

 کتاب رجال شیخ مطلب گرفته.

هجری در کتاب تنقیح المقال که از  4351_ مامقانی متوفی سال 24

 کتاب رجال شیخ مطلب گرفته.

_ شوشتری معاصر که از تنقیح مامقانی و رجال شیخ مطلب 22

 گرفته است.
 های شصتا هفت گانۀ سیف در بارۀ قعقاعتخالصۀ روای

ها, و هایش در این کتابخبر قعقاع و کارهای شگفت انگیز و حماسه

سایر مصادر معتبر تاریخ اسالم انتشار تمام یافته که همگی آنها از سیف 

کند قعقاع اند.چه این سیف است که روایت میبن عمر تمیمی الهام گرفته

و شکست ناپذیر تمیم درک صحبت پیامبر بن عمرو, قهرمان بی نظیر 

اسالم را کرده و از او روایت نموده است. سقیفۀ بنی ساعده را دیده و از 

های ارتداد و فتوح اسالمی آن خبر داده است. درسی و یک نبرد از جنگ

شرکت کرده که در همان نبردخا بیش از هفتصد هزار انسان کشته شده و 

دن زده شده, و سوخته و خاکستر شده به خاک هالک افتاده است, گر

های نبرد, و محور اصلی است. و قعقاع بن عمرو, قهرمان یکه تاز میدان

 ها, و شیر اوژن آنآن جنگ
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 ها بوده و سی و یک حماسۀ جنگی به مناسبا ساخته است.نبرد

سیف همۀ این مطالب را در ضمن شصتو هشت حدیث به دست داده, 

راویانی آورده که چهل و چند نفر آنها را فقط و هر حدیث را از زبان 

 توان یافت.نزد سیف می

هایی اسم برده است که هرگز وقوع نیافته هم چنان که سیف از جنگ

و از جاهایی نام برده که ابدٌا وجود خارجی نداشته است و هم او تنها 

 ها نام رده معرفی کرده است.ها و آن مکانکسی است که از آن جنگ

ه تنهایی برای بیست و شش سال تاریخ سالمی, اخبار و سیف ب

دهد که هرگز وقوع نیافته, و هیچ خبر گزاری وقایعی را شرح می

دیگری چنان سخنانی نگفته است. بلکه سیف به تنهایی آنها را وضع, و 

 در خیاالت خود خلق و ترسیم نموده است.
 منابع تحقیق

های مختلفی که به شرح ما به دنبال راویان احادیث سیف در کتاب

ها ی نام بردۀ اند مانند کتابحال تمامی راویان تاریخ و حدیث پرداخته

 زیر رفتیم و با دقت مالحظه نمودیم:

 هجری. 244علل و معرفة الرجال تألیف احمد بن حنبل متوفی 

 هجری. 256تاریخ بخاری تألیف بخاری متوفی 

 هجری. 327جرح و تعدیل تألیف رازی متوفی 

 هجری. 748میزان االعتدال, و العبر, و تذکرة الحفاظ ذهبی 

لسان المیزان و تهدیب التهذیب, و تقریب التهذیب و تبصیر المنتبه 

 هجری. 852تألیف ابن حجر متوفی 

هجری  723خالصة التهدیب تآلیف صفی الدین که تاریخ تألیف آن 

 باشد. می

 و نیز در کتب طبقات مانند: 

هجری, طبقات حنیفة بن خیاط متوفی  231توفای طبقات ابن سعد م

 هجری. 241

هم چنین در کتب انساب, چون جمهرة انساب العرب ابن حزم متوفی 

 هجری. 454



 

 

 

 

 

 
 عالمه سید مرتضی عسکری 271

 631هجری و اللباب ابن اثیر متوفی  562و انساب سمعانی متوفی 

 هجری.
 نتیجۀ تحقیق

نیز  هاها سخت به جست و جو پرداختیم, و به اینما در همۀ این کتاب

ها مصدر دیگری که با موضوع مورد بحث ما بسنده نکردیم و به ده

های حدیث, مانند دوره مسند ارتباط داشت مراجعه کردیم, از قبیل: کتاب

های ادبی چون عقد های کتب صحاح شش گانه حتی کتاباحمد, و دوره

هجری و اغانی نوشته اصفهانی متوفی  328الفرید ابن عبد البر متوفی 

ها کتاب دیگر تا شاید نام یک تن از آن همه راویان که هجری, و ده 356

سیف بن عمر صدها حدیث از زبان آنها بازگو کرده است بیابیم, ولی این 

اسامی را جز نزد سیف در هیچ کجا ندیدیم! روی این اصل آنان را نیز 

های سیف از گروه راویان به حساب آوردیم, و به خواست جزء آفریده

آن جا که از راویان مخلوق ذهن سیف سخن خواهیم گفت به شرح خدا 

 حال آنان از زبان سیف خواهیم پرداخت.

در ضمن به جز آنها که نام بردیم, سیف در احادیث قعقاع, اسامی 

کند مانند: خالد که در سه حدیث, و منفردی را به عنوان راوی معرفی می

ها و اسامی مجهول ر لقبعباده که در دو حدیث و عطیه و مغیره و دیگ

که امکان نیست آنها را شناسایی کرد, با این حال چگونه ممکن است, 

)مردی از بنی کنانه(, و )مردی از بنی ضبه(, و )مردی از بنی اسد( و 

مردی از بنی سعد, مردی از بنی حارث, مردی از طی, و پیر مردی از 

وائل شنیده(, )از بنی ضبه, و یا مردی و )از کسی که خود از بکر بن 

کسانی که, از خویشانشان شنیده بودند(, )فرزند محراق از پدرش(, و 

 ها که سیف از آنها روایت کرده است, شناخت؟!امثال این

توان گفت که سیف در مقام معرفی چنین راویانی نزدیک به یقین می

سخن به جد نگفته بلکه با مردم سر شوخی داشته و خود مسلمانان را به 

 سخره گرفته است.م

با توجه به آن چه گذشت, وقتی که حال راویان احادیث سیف چنین 

 باشد, اصل احادیث و سخنان سیف را تا چه پایه اعتبار تواند بود؟!
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 بخش سام

 

 
 
 _ عاصم بن عمرو تمیمی2

 

 

 

 

 در نبرد عراق *

 در نبرد دومة الجندل *

 در نبرد مثنی *

  در نبرد قادسیه *

 جراثیمدر روز  *

  در سرزمین ایران *

 فرزند و خاندان عاصم *

 راویان احادیث سیف در باۀ عاصم *
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 عاصم در جنگ عراق

 
 مصدر الجمیل فی ما ذکروا ها احادیث سیف

 اند از سیف تمام آن چه دانشمندان در بارۀ عاسم گفته

     گرفته شده.

 )مؤلف( 

 عاصم کیست؟

ود برادر قعقاع و فرزند عمرو سیف بن عمر, عاصم را در خیال خ

تمیمی آفریده است, و برای او فرزندی به نام عمرو خلق کرده که بعد از 

 پدر از او نیز سخن به میان خواهد آمد. 

ای سیف, عاصم بن عمرو دومین شخصیتی است از قهرمانان افسانه

که از نظر نیروی بازو, و دالوری, و موقع شناسی و درایت, و سخن 

شعر ادب و غیره, در درجۀ دوم از اهمیت برادرش قعقاع در آوری و 

 های سیف قرار گرفته است.افسانه

ابن حجر در کتاب االصابه, عاصم بن عمرو را چنین تعریف کرده 

 «یکی از سوار کاران بنام, و شاعری نامی.»است: 

ابن عساکر نیز  عاصم بن عمرو را در تاریخ بزرگش چنین معرفی 

و یکی از شعرای بنام آن « تمیماصم از دالوران قبیلۀ بنیع» کرده است: 

 «قبیله است.
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های استیعاب و تجرید نیز از او معفی به عمل آمده, و در در کتاب

تاریخ طبری نیز سخن از او به تمام رفته و دیگران که از تاریخ اقتباس 

ن که اند. با توجه به ایاند نیز از عاصم بن عمرو تمیمی سخن گفتهکرده

سرچشمۀ تمام خبرهای عاصم چه نزد طبری و چه نزد دیگران احادیث 

 باشد.های ساختگی سیف بن عمرو تمیمی میو روایت

از آن جایی که طبری اخبار عاصم بن عمرو را ضمن حوادث سال 

هجری با شرح و تفصیلی هر چه بیشتر در کتاب تاریخ خود  27تا  42

-های او مراجعه میاصم را به نوشتهآورده است, ما نیز سخن در بارۀ ع

کنیم و سپس برای بررسی و دست یابی به حقایق, سخن دیگران را 

های او مورد سنجش هجری با نوشته 27تا  42های مربوط به وقایع سال

 و ارزیابی قرار خواهیم داد.

 
 عاصم به همراهی خالد در عراق

 42یخی سال طبری از قول سیف بن عمر, ضمن وقایع و اتفاقات تار

 کند:هجری روایت می

چون خالد بن ولید از نبرد با مرتدهای یمامه
1
بپرداخت, عاصم فرزند  

 عمرو را پیشاپیش خود به عراق اعزام داشت. 

عاصم به همراه سپاهی که فرماندهی آن با خالد بن ولید بود, در نبرد 

لمذار جان در االمذار شرکت جست و با ایرانیان که به فرماندهی انوش

 سپاه فراهم ساخته بردند به جنگ پرداخت. 

و نیز طبری از قول سیف در نبرد المقر, و دهانۀ فرات باذقلی, و 

 نویسد:فتح حیره می

خالد به جانب حیره حرکت کرد و افراد و بار و بنۀ خود را به کشتی 

نشانید. مرزبان حیره برای جلوگیری از پیشرفت سپاهیان اسالم فرزندش 

های خالد را به گل بنشاند. خالد با ور ساخا که با بستن سد, کشتیرا مأم

سپاهیان فرزند مرزبان حیره به نبرد پرداخت و گروهی از ایشان را در 

 مقر از پای در آورد و فرزند مرزبان را نیز

                                                 
1

 ـ معجم البلدان. . یمامه از بالد نجد و تا بحرین ده روز راه فاصله دارد 
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در ناحیۀ فرات باذقلی بکشت و قوای مرزبان را در هم شکست و 

بان نیز از چنگ خالد بگریخت و افرادش را پراکنده ساخت و خود مرز

ها و جان به سالمت برد, خالد با قوای خود به حیده وارد شد و بر کاخ

 خزاین آن دست یافت. 

خالد چون حیره را فتح کرد, عاصم بن عمرو تمیمی را به سمت 

 فرماندهی پادگان و مهمات جنگی کربال تعیین و منصوب ساخت.

و ابن عساکر هر دو از قول ها خالصۀ مطالبی بود که طبری این

 اند.سیف در بارۀ عاصم و شرکت او در این نبردها روایت کرده

های سیف به ترجمۀ اماکن آن پرداخته در حموی با توجه به روایت

 نویسد:بارۀ مقر در کتاب خود می

-های حیره و نزدیک فرات باذقلی گفته میمقر به محلی از سرزمین

تحت فرماندهی خالد بن ولید در زمان خالفت شود که در آن جا مسلمانان 

ابو بکر )رض( با ایرانیان به نبرد پرداخته, و عاصم بن عمرو از آن جا 

 چنین یاد کرده است:

ما را ندیدی که در سرزمین مقر آشکارا به آبهای روان و ساکنان »

آن جا دست یا فتیم, در آن جا ایشان )دشمنان خود( را از پای در آوردیم, 

پس به جانب دهانه فرات, و آنها که آن جا پناهنده شده بودند روی و س

خواستند از آوردیم, و هم در آن جا بود که با سواران ایرانی که نمی

 «جنگ بگریزند رو به رو گردیدیم.

 و نیز در ترجمۀ حیره چنین گفته است:

گوید: حیره شهری است در فاطلۀ سه مایلی از نجف... تا آنجا که می

گویند, هم چنان که عاصم بن عمرو از شهر حیره, حیرة الروحاء میبه 

 آن جا چنین یاد کرده است:

صبح گاهان سواره و پیاده به حیره روحاء حمله بردیم, و در نواحی »

نمود به محاصرۀ های سگ سپید میهایی را که مانند دندانآن جا کاخ

 «خود در آوردیم.
 نسنجش روایت سیف با روایات دیگرا

ها مطالبی است که سیف گفته. اما دیگران, ما ندیدیم آنها چیزی این

 در مورد
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مقر, و فرات باذقلی نوشته باشند. ولی در بارۀ مرزبان حیره, به طوری 

که در داستان قعقاع بن عمرو از قول بالذری گفتیم, مثنی در زمان 

در زمان  خالفت ابو بکر با مرزبان المذار جنگید و او را شکست داد, و

خالفت عمر بن خطاب, عتبة بن غزوان مأمور فتح حیره گردید و 

مرزبان امذار به مقابله با او برخاست, و در نتیجۀ نبردی که بین آن دو 

در گرفت ایرانیان شکست خوردند و همگی در آب غرق گردیدند و 

 مرزبان را نیز گردن زد.
 بررسی سند

د الرحمن بن سیاه احمری, در سند حدیث سیف نام مهلب اسدی, و عب

و زیاد بن سرجس احمری آمده است که پیش از این در بررسی افسانه 

قعقاع دانستیم همگی آنها ساختگی و جزء راویان آفریده خیاالت سیف 

 باشند.می

و نیز نام ابو عثمان به عنوان راوی برده شده است که در احادیث 

یکی از آنها یزید بن اسید گردد که سیف این نامه به دو نفر اطالق می

 باشد و در این جا معلوم نیست مراد سیف کدام یک از آنها بوده است.می
 نتیجۀ سنجش

سخن سیف با دیگران در المذار هماهنگی ندارد, و در مورد المقر و 

فرات باذقلی سیف گوینده منحصر به فرد است چه دیگران حتی نام این 

اند, تا چه رسد به ذکر وقایعی وردههای خود نیادو موضع را در نوشته

 که به قول سیف در آن جاها اتفاق افتاده است.

ها در بینیم که احادیث سیف را در مورد آن مگانطبری را می

های عاصم را از تاریخش روایت کرده و بنا ره عادتش رجزها و حماسه

 آخر آنها حذف نموده, و حموی اسامی جاها و اماکن را از سخنان سیف

ای او نیز های قهرمانان افسانهافسانه ساز گرفته و به اشعار و حماسه

 استناد کرده است, هم چنان که مقر را از این طریق معرفی
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کرده, و به معرفی حیره با اشاره به این که آن را عاصم بن عمرو و 

پردازد, در صورتی که به حیرة الروحاء در اشعارش ذکر کرده است می

ت شعری ایجاب کرده است تا سیف کلمۀ روحاأ را به نظر ما ضرور

ای است بر نام حیره هم دنبالۀ حیره بیاورد, نه این که روحاء اسم اضافه

 چنان که حموی پنداشته است.
 دست آورد روایات سیف

های جغرافیا یکم_ خلق مکانی به نام مقر که جای خود را در کتاب

 باز کرده است.

 جان.ی پارسیان به نام انوشخلق فرماندهی برا ـ دوم

 روزهای نبردی خیالی که در تاریخ ثبت شده است. ـ سوم

 اشعاری که زینت بخش گنجینۀ ادبیات عرب گردیده است. ـ چهارم

 های خیالی خالد در عراق.فتوحی اضافه بر سایر پیروزی ـ پنجم

ها, و اشعار, و پست فرماندهی پادگان و و باالخره قهرمانی ـ ششم

ات جنگی کربالء سندی از افتخارات به نام عاصم بن عمرو تمیمی مهم

 (4ای تمیم. )قهرمان و دلیر مرد افسانه
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 عاصم در نبرد دومة الجندل

 
 ترکناهم صرفی لخیل تنابهم

 تنافسهم فیها سباع امرجب

 سپاهیان دشمن را به خاک هالک انداختیم که پایمال

   بیابانستوران گردیده و گذر گاه درندگان    

 

 ای()عاصم قهرمان افسانه
 داستان فتح دومة الجندل

 کند:طبری اخبار دومة الجندل را از قول سیف چنین روایت می

قبایل مختلف عرب, که در میان آنها قبیلۀ کلب به سر پرستی ودیعه 

نیز حضور داشت, همۀ نیروهای خود را در یک جا متمرکز کردند و 

های اکیدر بن عبد الملک, ده را دو نفر به نامریاست این سپاه به هم فشر

 و جوری بن ربیعه به عهده گرفتند.

اکیدر را نظر این بود که با خالد بن ولد از در صلح در آیند, و از 

آتش جنگ بر حذر باشند. چون نظر اکیدر مورد موافقت قوم فرار 

, عاصم نگرفت, اکیدر خود را از میان آنها به کنار کشید.و خالد بن ولید

بن عمرو را مأمور ساخت تا سر راه را بر اکیدر بگرفت و او را در بند 

کشید و به خدمت خالد آورد. خالد دستور داد تا اکیدر را کشتند و سپس با 

 سپاه خود به جانب دومة الجندل حمله برد.

از طرفی قبایل مختلف عرب که در جنگ با خالد هم پیمان شده بودند 

 به سوی
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ة الجندل دوی آوردند, و چون دژ گنجایش همۀ آنها را نداشت قلعۀ دوم

ناچار بیشتر ایشان در خارج قلعه اردو زدند. خالد بن ولید با آنها جنگید و 

سر انجام پیروز شد, جودی نیز کشته شد و همۀ افراد آنها به جز افراد 

قبیلۀ کلب کشته شدند زیرا عاصم بن عمرو پس از پیروزی بر دشمن 

رداشت: ای افراد قبیلۀ تمیم! هم پیمانان قدیمی خود کلب را در بانگ ب

یابید, و آنان را با اسارت ایشان در پناه خود بگیرید, که چنین موقعیتی به 

سود آنها دیگر به دستتان نخواهد افتاد. تمیمیان چنین کردند و به این 

ن عمل ترتیب مردان قبیلۀ کلب جان به سالمت بردند. خالد بن ولید از ای

 عاصم به هم بر آمد و او را سرزنش کرد.

این مطالب را طبری از قول سیف روایت کرده است, و بر طبق 

ایش عاصم روشی که دارد, اشعاری را که سیف بر زبان قهرمان افسانه

 بن عمرو نهاده نیاورده است.

ابن عساکر قسمتی از این داستان را در تاریخش, آن جا که به شرح 

رداخته است از سیف روایت کرده و در پایان آن نوشته حال عاصم پ

 است:... و عاصم در نبرد دومة الجندل چنین سروده است:

دارم, دوستان را حمایت من در نبردها اندازه کارزار را نگه می»

کنم. در شام گاهان که ودیعه سپاه خود را به کنم و ایشان را رها نمیمی

دومة الجندل دیدم که از فرط اندوه خون دریای بال افکند, من  چون در 

داری خورند, آنان را به حال خودشان وا گذاشتم, ولی در پرتو نگهمی

ام نعمت جانب پیمان و رها نکردن هم پیمانان خود از قبیلۀ کلب, بر قبیله

 «بزرگی ارزانی داشتم.

ای از این داستان را به مناسبت نام روضة یاقوت حموی نیز پاره

-و دومة الجندل در معجم البلدان خود آورده در ضمن آن می  السلهب

 نویسد:

روضة السهلب در تومة الجندل عراق واقع است, و عاصم بن عمرو 

اشعاری سروده و در ضمن آن به نبرد خالد بن ولید )رض( در دومة 

 گوید: الجندل اشاره کرده است آن جا که می

به خاک و خون خود در هایی که از دشمن در روضة السهلب کشته»

 غلطیده بودند
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شان سخت فریب ها را شفا بخشید چه ایشان را هوای نفس سر کردهدل

داده بود. در آن روز, جودی را به یک ضربت شمشیر شرر بار میهمان 

کردیم, و سپاهیانش را زهر کشنده بخشیدیم. آنان را به خاک و هالک 

 «گاه درندگان بیابان.افکندیم تا پایمال سم اسبان شوند و گذر 

اش عاصم سیف بن عمر ضمن اشعاری که بر زبان قهرمان افسانه

بن عمرو نهاده در قسمت اول موضوع جنگ قبایل مزبور را مطرح 

ساخته مبنی بر این که ودیعه, رهبر و پیشوای قبیلۀ کلب قوم خود را به 

سوی هالکت و نابودی کشانید و سخت به درد سر انداخت و بال و 

صیبت نصیبشان کرد و این عاصم بود که عهد و پیمان قبیلۀ خود را با م

کلب از یاد نبرده بود, و به پیمان خود که معرف شرافت و فضلت و 

افتخار او است باقی و بر قرار بوده و با عملی که در آن روز جنگ و 

گرما گرم نبرد نموده بر قبیلۀ خود, و هم چنین بر قبیلۀ کلب منت گذاشته 

باالخره به همین وسیله افراد و مردان قبیلۀ هم پیمان خود را از مرگ و 

 حتمی نجات داده است.

قسمت دوم اشعار عاصم را شامل سایر قبایل عرب نموده و سر 

نوشت و سر انجام اقدام نابخردانۀ ایشان را, و عاقبت کار جودی رهبر 

 آنان را ترسیم کرده است.
 تفسیر لسان و مُّطاط 

الملطاط را چنین تفسر نموده است:عرب آن قسمت از  حموی واژه

کوفه را که در ناحیۀ شرقی و پشت کوفه قرار دارد لسان, و آن قسمت را 

نامد... و که در سمت مغرب و مشرف به رود فرات است ملطاط می

-عاصم بن عمرو تمیمی در آن هنگام که در معیت خالد بن ولید سرزمین

ح کرده حیره را به تصرف در آورده بود های بین کوفه و بصره را فت

 چنین سروده است:

های سواری و شترهای تند رو خود را به جانب مناطق اسب»

مسکونی و گسترده عراق کوچ دادیم آن چارپایان, سوارانی چابک چون 

ما به خود ندیده بودند, و کسی نیز چارپایانی به باال و بلندی آنها هرگز 

 «ندیده بود.
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فرات )ملطاط( را از رزمندگان خود که از جنگ روی  ما کنارۀ»

گردان نیستند پر ساختیم, و در ملطاط تا آن جا درنگ کردیم که کشت 

زارها را هنگام درو فرا رسید. از آن جا به جانب انبار که از مردان 

جنگی برای نبرد با ما ماالمال بود روی آوردیم, برای رویارویی با 

 «نمود.آمده بودند و برد با ایشان بسی سخت میسپاهی که به حیره گرد 

بینیم همین کنیم میوقتی که به احادیث شناخته شدۀ سیف مراجعه می

ابیات, با همان تفسیر عینًا در روایاتش آمده است. مثاًل کلمۀ ملطاط در 

های سیف در کتاب تاریخ طبری آمده است که از چهار روایت از روایت

ن حدود کوفه وسیلۀ سعد بن ابی وقاص در سال آن جمله در مورد تعیی

 نویسد:هجری است که می 47

اعیان و سرشناسان عرب, سعد را متوجه قسمت پشت کوفه که آن را 

گوید: و آن قسمت که مشرف به گفتند نمودند... تا آن جا که میلسان می

 شود.دود فرات است ملطاط خوانده می

امی در تاریخ ابن عساکر و در اما اشعار این قسمت آنها را به تم

 نویسد:یابیم آن جا که میترجمه عاصم بن عمرو می

گوید:... و عاصم بن عمرو شرح ورودشان را به سیف بن عمر می

منطقۀ سواد )مناطق مسکونی ما بین کوفه و بصره و موصل( و مدت 

اند در اشعار زیر توقفشان را در آن جا و مراحلی را که پشت سر گذاشت

 آورد.کند: آن وقت آن اشعار را تا به آخر میین باز گو میچن
 ارزیابی متن داستان 

ها روایت سیف است در فتح دومة الجندل عراق, که طبری آن را این

به تفصیل از قول سیف در تاریخ خود آورده است. بعد از طبری این اثیر 

خود ثبت  ها را به طور اختصار از تاریخ طبری گرفته و در تاریخهمان

های خود در این هموده است. اما ابن کثیر بدون این که به سند روایت

داستان اشاره نماید و مصدر آن را تعیین کند, تمام داستان را به تفصیل 

 درکتاب تاریخ خود آورده است.
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های او را در شرح حال دومة و حموی بعضی اشعار سیف را و گفته

 ت این مطالب را از کجا نقل کرده است.و حیرة آورده است ولی نگفته اس

اما سخن این جا است که در عراق محلی به نام دومة الجندل وجود 

ای بوده است در شام و به هفت نداشته و ندارد, بلکه دومة الجندل قلعه

منزلی دمشق از راه مدینه. و در عراق محلی به نام دوما یا دومه وجود 

گفتند و در جنگی که در آن جا به می داشته که به آن دومة الحیره نیز

وقوع پیوسته اکیدر کشته شد. و پس از آن خالد عنان هزیمت به جانب 

شام کشید و به دومة الجندل حمله برد و پس از فتح آن جا, از جمله 

 اشخاصی را که به اسارت گرفت لیلی دختر غسانی بود.

ی نیافتیم و به اما ربیعه و دوضۀ سهلب, از آن دو در هیچ کتابی نشان

های اماکن توان گفت که سیف بن عمر در آوردن این قبیل نامنقین می

دچار غفلت یا فراموشی و احیانًا اشتباه نگردیده است تامثاًل دومة الجندل 

شام را با دومة الحیرۀ عراق فرق نگذارد و یکی را به جای دیگری 

و افسانه پردازی و ای که در دروغ سازی بگیرد. بلکه با توجه به سابقه

خلق اشخاص و اماکن از او سراغ داریم, برای عراق نیز مکانی را به 

نام دومة الجندل آفریده, و میدان نبردی جداگانه و مخصوص برای آن 

ساخته تا هر چه بیشتر اذهان محققین را مشوب و تاریخ اسالم را سست 

 و بی اعتبار نماید.
 بررسی سند

لجندل را محمد بن هویره, و ابو سفنان سیف راوی داستان دومة ا

های مربوط کند که در داستانطلحة بن عبد الرحمن, و مهلب معرفی می

ایم و دانستیم که به قعقاع مکرر به نام آنها به عنوان راوی برخورد کرده

 اند.باشند و وجود خارجی نداشتههای خیال سیف میهر سه تن از آفریده

بن سری, و ابن الرفیل, و زیاد را راوی  و در روایت ملطاط, نضر

کند که آنها را هم در داستان قعقاع دانستیم که از جملۀ راویان معرفی می

 باشند.مخلوق سیف می
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 نتیجۀ بررسی و ارزیابی

های خود و خلق اماکن هم نام در نقاط مختلف, سیف با افسانه سازی

دومه, محققین را  به خصوص جایی که جنبۀ وقایع تاریخی دارند مانند

سازدو آن وقت طبری افسانۀ نبردها دومة دچار تحیر و شگفتی می

های عاصم را کند, و حماسهالجهدل عراق را از قول سیف روایت می

نماید. ابن عساکر نیز بخشی از آن اشعار طبق روشی که دارد حذف می

هم  نمایدکند و سند آن را سیف بن عمر تمیمی معرفی میرا روایت می

-کند و اشعار عاصم بن عمرو را شاهد میچنان که ملطاط را تفسیر می

برد,در حالی که همان تفسیر را آورد ولی نامی از سند روایات خود نمی

-در بارۀ ملطاط از اول تا به آخر در تاریخ طبری و از قول سیف می

بینیم. اشعار عاصم را نیز بنا به روایت ابن عساکر از قول سیف بن 

 (2یابیم. )ر, در تاریخ ابن عساکر میعم
 دست آورد این داستان

آورد هایی برای خالد مضری در عراق مینبردها و پیروزی ـ یکم

 دارد.که همگان را به تحسین وا می

نامی مشترک در دو نقطۀ مختلف و دور از هم, یکی در  ـ دوم

فیا چون های جغراآفریند تا شرحش در کتابعراق, و دیگری در شام می

کتاب المشترک حموی برود, و محققین را دچار تحیر و سر گردانی 

 نماید.

هایی گنجینۀ ادبیات عرب را گران با آوردن اشعار و حماسه ـ سوم

 فرماید.بار می

ها ها نشان دادن قهرمانیو باالخره محصول همۀ این افسانه ـ چهارم

ای ای پهلوان افسانهبیلههای قها در نگه داشتن پیمانو رجزها و مردانگی

یابد و خیالی چون عاصم فرزند عمرو تمیمی است که درخششی دیگر می

و برای ابد جزء مفاخر و مآثر قبیلۀ مضر به طور عموم, و به خصوص 

 خاندان تمیم در تاریخ امام المورخین محمد بن
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رسد تا دیگر تاریخ نویسان را جای هیچ گونه جریر طبری به ثبت می

 تردیدی در صحت و درستی آنها باقی نماند. شک و
 پایان همکاری عاصم و خالد

 کند: طبری در این مورد از قول سیف روایت می

پس از نبرد فراض, وقتی که خالد بن ولید تصمیم گرفت تا پوشیده و 

دور از چشم دیگران به قصد ادای حج به مکه عزیمت کند, دستور داد تا 

 الم به جانب حیره حرکت نماید.عاصم بن عمرو با سپاه اس

و نیز در خبر عزیمت خالد بن ولید به سوی شام ضمن حوادث سال 

 نویسد:سیزدهم از هجرت می

مسلمانانی که در شام با مشرکین در پیکار بودند از ابو بکر خلیفه 

ای به خالد نوشت و به وی دستور داد تا استمداد کردند و ابو بکر نامه

اسالم به جانب شام عزیمت نماید. و برای این برای کمک به قوای 

گیرد, و نیم دیگر را زیر منظور نیمی از سپاه موجود در عراق را بر می

فرماندهی المثنی فرزند حارثه  شیبانی در عراق باقی گذارد, و در این 

تقسیم بندی هیچ دالوری را به همراهی خود بر نگزیند, مگر این که 

 باقی گذارد.  همانند او را برای مثنی

-خالد بن ولید در این تقسیم بندی اصحاب رسول خدا را انتخاب می

اند برای مثنی جا کند, و بقیه را که سابقۀ درک صحبت پیغمبر را نداشته

 گذارد.می

مثنی زیر بار چنین تقسیمی نرفت مگر این که تعداد یاران پیامبر را 

نزد المثنی باقی بماند.  نصف کنند, نیمی را خالد بر گیرد, و نیمی دیگر

خالد ناگزیر شد تا این پیشنهاد را قبول کند و در نتیجه قعقاع بن عمرو 

تمیمی از اصحاب رسول خدا را خالد بن ولید در سهم خود برگزیده, و 

عاصم بن عمرو تمیمی برادر قعقاع که از اصحاب رسول خدا بود جزء 

 سهم مثنی قرار داد.
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 ت دیگراننسجش روایات سیف با روای

این بود خالصۀ ان چه در پایان هم کاری عاصم و خالد آورده بود 

آید ساختگی آن را روشن ولی گفتار مورخین دیگر چنان که در زیر می

 سازد.می

 کند:ابن عساکر از ابن اسحق در این باره روایت می

ای به او در آن موقع که خالد بن ولید در حیره بود, ابو بکر نامه

دستور داد که با افراد دلیر و کار آمد سپاه خود به یاری سپاهیان نوشت و 

اسالم در شام بشتابد, و بر بقیه افراد خود که از کار افتادگاه و افراد 

دهند, مردی از خود آنها را فرماندهی دهد. این ناتوان سپاه را تشکیل می

 عساکر متن نامۀ ابو بکر را چنین آورده است:

بیرون شو, و عراقیان را, آنها که در محل بودند و اما بعد از عراق 

تو برایشان وارد شدی بر جای گذار, و سبک بار با یاران نیرومندمان, 

اند, و یا از حجاز آمده در راه به تو آنان که از یمامه با تو به عراق آمده

 اند, حرکت کن... .پیوسته
 بررسی سند

سیف سند این داستان  محمد و مهلب و ظفر بن دهی راویان ساختگی

 ایم.باشند که در داستان قعقاع مکرر به نامشان برخورد کردهمی

و نیز طلحه سند این حدیث است که نام طلحه در احادیث سیف بین 

دوراوی مشترک است که یکی از آنها از راویان ساختگی او است و در 

 باشد.این جا ندانستیم مراد سیف کدام یک از این دو می

کند که ندانستیم مردی از قبیلۀ بنی سعد را راوی معرفی می و نیز

 اش تحقیق کنیم.نامش را سیف چه خیال کرده تا در باره
 سنجش سخن سیف با دیگران

گوید که خلیفه ابو بکر, به خالد بن ولید دستور داد تا نیمی سیف می

 از افراد
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هیچ گردی را سپاهی را برای عزیمت شام با خود برگزیند, بدان سان که 

انتخاب نکند مگر این که همانند او را برای المثنی بر جای گذارد. خالد 

خواهد تا تمامی یاران پیغمبر خدا را برای خود انتخاب کند, ولی مثنی می

رود مگر این که نیمی از اصحاب رسول خدا را برای او بر زیر بار نمی

 جای بگذارد.

بکر به خالد بن ولید دستور داد تا گویند که خلیفه ابو اما دیگران می

ها افراد قوی و کار آمد سپاه را انتخاب کند, و از کار افتادگان و بیکاره

را واگذارد, و تازه عدۀ انتخابی خود را از آنهایی بر گزیند که با او به 

اند. و این موضوع با اوضاع و احوال شام و موقعیت نبرد در عراق آمده

سپاه کار آزمودۀ رومی در پیش داشتند کاماًل آن جا و جنگی که با 

 مناسبت دارد.

شاند هدف سیف در آوردن چنان داستانی این باشد که به این وسیله 

از سربازان میهنش عراق تمجیدی به عمل آورده باشد, چه نیمی از 

سپاهیان عراق را با این افسانۀ خود با سپاهیان اسالم به یاری قوای 

آورند, و دست رستد و پیروزی هم به دست میفمسلمین به شام می

 (3آوردهای دیگری نیز داشته است. )
 دست آورد این داستان

عالوه بر همۀ اهرافی که سف در ساختن چنین داستانی در نظر 

کند که دو داشته است, در حدیث خود با کمال وضوح تصریح و تأکید می

رسول خدا را ای قعقاع و عاصم هر او درک صحبت قهرمان افسانه

هایی اند. و بدین گونه صحابهاند, و جزء اصحاب آن حضرت بودهکرده

 افزاید.به نام عاصم و قعقاع برصحابیان پیامبر می
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 عاصم در جنگ نمارق
 

 هذا و اکثر من هذا من نتایج خیال سیف الخصب

 های فراوان دیگر همه زاییده خیال خالق سیف است.این داستان و داستان

 ؤلف()م   

 داستان نبرد نمارق

طبری داستان نبرد )نمارق(
1
 را از سیف چنین آورده است: 

مسلمانان با قوای ایرانیان در نمارق به سختی جنگیدند, تا این که »

 «خداوند دشمن را شکست داد و دنبالۀ فراریان دشمن به کسکر رسید.

 نویسد:و در خبر سقاطیه کسکر می

ی پادشاه ایران بود و زیر نظر کسکر از امالک نرسی پسر دای

شد, از جمله محصوالتی که در این منطقه به عمل شخص او اداره می

آمد خرمای منطقۀ نرسیان بود که سخت شهرت داشت و چنان ارزنده می

رسید, و شاه از آن و کم یاب بود که تنها در سفره سلطنتی به مصرف می

 و احترامی داشت از آنکرد, و یا به هر کس که نزد او مقام میل می

                                                 
1

دانم این کلمه را جم البلدان چنین معرفی کرده است: مکانی است نزدیک به کوفه، نمی. نمارق را مع 

 با تفسیرش از خالل احادیث سیف گرفته است یا نه.
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 گوید: فرمود. سپس میخرما ارزانی می

ابو عبید به بخشی از سپاهیان خود دستور داد تا سپاهیان فراری 

دشمن را تعقیب کنند و مناطق بین نمارق و بارق و درتا را از وجودشان 

گوید و عاصم بن عمرو در این مورد چنین پاک سازد... و سپس می

 سروده است:

ان خودم سوگند که جانم برایم بی مایه نیست که اهل نمارق به ج»

صبح گاهان بخواری در افتادند. به دست کسانی که به سوی 

پروردگارشان رنج سفر و مهاجرت را بر خود هموار کردند. آنها, ایشان 

را در سر زمین درتا و بارق خوار و زبون ساختند. ما آنها را در راه 

«هوافی از پای در افکندیم! بذارق, میان مرج مسلح و
1
 

گوید: ابو عبید با پارسیان در منطقۀ سقاطیه کسکر به نبرد و نیز می

پرداخت و جنگی سخت و خونین در گرفت تا سر انجام دشمن شکست 

خورد و روی به گریز نهاد, نرسی خود نیز بگریخت و امالک و اردوگاه 

ن اسالم در آمد و های او جزء غنایم جنگی به تصرف سپاهیاو دارائی

های فراوان به چنگ ایشان افتاد که از آن جمله خرمای اموال و خوردنی

نرسیان بود که بین اعراب و کشاورزان آن منطقه تقسیم گردید. سپس ابو 

عبید, عاصم بن عمرو را مأموریت داد تا به مناطق و نواحی مسکون 

به نواحی مزبور رود جور, یا رود جوبر بتازد. عاصم در این اردو کشی 

 ای را به اسارت گرفت.مناطقی را خراب و ویران ساخت و عده

طبری این داستان را از قول سیف روایت کرده و در تاریخ خود 

آورده است و ابن اثیر آن را به طور مختصر از طبری گرفته و نقل 

 نموده است.
 سفرۀ رنگین پس از نبرد

 کند:برد چنین روایت میطبری داستان زیر را از قول سیف پس از ن

 شد,بزرگان ایرانی آن منطقه که فرزند فرخ نیز در میان آنها دیده می

                                                 
1

تاریخش آورده و نام سراینده آن را معلوم نکرده است. تنها  27، ص 7. این اشعار را ابن کثیر در ج 

 .نوشته: و یکی از مسلمانان چنین سروده است
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های ایرانی را به طور جداگانه هدایایی ترتیب داده انواع و اقسام خوراکی

هم برای ابو عبید و هم برای عاصم بن عمرو و تهیه دیده به خدمت آنها 

صم را چنین سفرۀ رنگینی نیست, او و بردند. ابو عبید به گمان این که عا

تمام افرادش را به مهمانی خویش فرا خواند. عاصم در پاسخ دعوت ابو 

 عبید اشعار زیر را سروده و فرموده است: 

ابو عبید! اگر تو را کدو و سبزی, و جوجه و مرغ هست, نزد »

های نازک تا شده با سبزی و فرزند فرخ نیز بریانی و فلفل سبز, و نان

 «باشد.جوجه مرغ می

 و نیز عاصم بن عمرو سروده است:

-صبوحی در بقایس به خاندان کسری نوشانیدیم که از نوع شراب»

های دهات عراق نبود. شرابی که به آنها نوشانیدیم, جوان مردان دالوری 

 «های قوم عاد!های راهوار سوار بودند از نژاد اسببودند که بر اسب
 معجم البُّدان های ساخته سیف درواژه

های اماکنی چون سقاطیه کسکر, و نرسیان, و از آن جایی که نام

مرج مسلح, و هوافی در این روایت آمده است. یاقوت حموی با اعتماد 

برسخنان سیف در معجم البلدان خود به شرح آنها پرداخته از جمله در 

 نویسد:ترجمۀ سقاطیه می

ن واسط. که ابو عبید در ای است از کسکر در سرزمیسقاطیه ناحیه

آن جا با نرسی فرمانده سپاه پارسیان به نبرد پرداخت و ایشان را به 

 نویسد:سختی شکست داد: و در ترجمه نرسیان می

ای است در عراق بین کوفه و واسط که نامش در کتاب نرسیان ناحیه

فتوح سیف بن عمر آمده است. و شاید نام آن نرسی یا چیز دیگری باشد و 

 دای داناتر است و عاصم بن عمرو از آن جا چنین یاد کرده است:خ

رو گردیدیم, آنها را حامیان نرسیان روبه گاهان که در کسکر باصبح

های تند با شمشیرهای سفید و براق خود راندیم. به روزهای نبرد, اسب

و جنگ همیشه آبستن حوادث رو و شترهای جوان را با خود بردیم؛ 

 رسیان را پایمالزمین ناست. سر
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کردیم, و خرمای نرسیان بر همۀ ساکنان دباواصافر ارزانی و مباح 

 «گردید!

 گوید:و در ترجمۀ مسلح می

مرج مسلح در عراق واقع است! که نامش را عاصم بن عمرو در 

اشعارش در ایام فتوح عراق آورده است, و مصیبتی را که به ایرانیان از 

سیگین و خسارات مالی و جانی فراوانی  جانب مسلمین رسیده, و تلفات

گوید: به جان اند در آن بیان داشته است, آن جا که میرا که متحمل شده

-خودم سوگند که جانم بی مایه نیست: و بقیه اشعارش او را تا به آخر می

 آورد.

 گوید: و در ترجمۀ هوافی می

بن  هوافی مکانی است بین کوفه و بصره! که نامش در اشعار عاصم

عمرو که سوار کاری دلیر در سپاهیان ابو عبید ثقفی بود آمده است آن جا 

 گوید:که می

 «آنان را ما بین مرج مسلح از پای در آوردیم...»

حموی به شرح این اماکن  در کتاب معجم البلدان خود پرداخته است 

تنها به حکم این که به سخنان سیف اعتماد داشته ولی مصدر آنها را که 

 ف است در آنها ذکر نکرده است.سی
 سنجش روایت سیف با روایت دیگران

های ها و افسانه سازیها, همه محصول خیال پردازیها و جز ایناین

ها است زیرا دیگران بر سیف است و حال آن که حقیقت غیر از این

 اند مانند: خالف او گفته

 نویسد:بالذری که در مورد فتوح ابو عبید در عراق می

گروهی از سپاهیان پارس  در منطقه درتی اجتماع کرده بودند. ابو 

عبید با سپاهیان خود به آن جا حمله برد و ایرانیان را شکستی سخت داد 

تا به کسکر رسید. و از آن جا به جالینوس که در باروسیما بود عزیمت 

کرد. اندرزگر مرزبان آن منطقه با ابو عبید از در صلح در آمد و حاضر 

شد که برای هر یک از افراد اهالی محل چهار درهم جزیه پرداخت نماید 

 و ابو عبید این پیشنهاد صلح را پذیرفت. پس از آن ابو عبید
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مثنی را به زند رود مأمور ساخت. مثنی در آن جا با سپاهیان پارس به 

ای را به اسارت گرفت. و نیز ها پیروز شد و عده»جنگ پرداخت و بر آ

زد خیل طائی را به زوابی گسیل داشت, که عروه با دهقان عروة بن 

زوابی, بر مبنای مصالحۀ اهالی باروسیما صلح کرد... این است آن چه 

 اند.در مورد فتوح ابو عبید و مثنی قبل از نبرد جسر گفته
 نتیجه سنجش و دست آورد این داستان

زاده پادشاه آن چه را که در این داستان دیدیم, از مالکیت نرسی دایی 

بر سرزمین کسکر و موضوع نرسیان و خرمای مشهور آن که 

اختصاص به شاه داشته و یا شخص مورد محبت وعنایت او, موقعیت و 

نبردهای سخت و خونین سقاطیه کسکر و هوافی و مرج مسلح, عاصم و 

هایش, سفرۀ رنگین فرزند فروخ و انواع و ها و حماسهنبردها و قهرمانی

های آن و قتل و غارت و اسارت های ایرانی و نوشیدنیکیاقسام خورا

مردم جوبر وسیلۀ عاصم قهرمان نام آور تمیم و غیره همه و همه مطالبی 

ای سیف بن عمر تمیمی این دروغ های افسانهاست که فقط در روایت

خورد. و هم او است که این ساز قصه پرداز قرن دوم هجری به چشم می

های عجیب و غریب را خلق و آفریده و به دست تاریخ امها و این نافسانه

 (4نویسانی بنام چون طبری سپرده است. )
 نبرد پل

کند که طبری سیف پس از پایان نبرد نمارق داستان دیگری نقل می

 آن را در تاریخ خود از سیف چنین آورده است که: 

ن متحمل )در این نبرد, که نبرد پل ابو عبید نامیده شده است مسلمانا

تلفات سنگینی گردیدند, و ابو عبید نیز در این جنگ با ایرانیان کشته شد. 

 کیفیت عبور سپاهیان اسالم را از دجله چنین روایت کرده است:(

اش, آنان که دست اند عاصم بن عمرو در معیت مثنی و افراد پیاده

 کار کشیدن پل بر روی دجله بودند مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار

 داده تا بر روی دجله پل
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 بستند و سربازان از روی آن عبور کردند:

خلیفة بن خیاط هین روایت را با حذف سندش در کتاب خود ثبت 

 کرده است.

 کند: اما دینوری روایت می

مثن به عروة بن زید خیل طائی قحطانی یمانی را دستور داد تا در 

م و ایرانیان حائل شود, آن کنار پل قرار بگیرد, و بین افراد سپاهی اسال

گاه دستور داد تا سپاهیان از پل عبور کنند, و خود در دنبالۀ لشکر قرار 

 گرفت و آنان را حمایت کرد تا تمام افراد سپاهی از پل عبور نمودند.

 کند:طبری در خبر الیس صغری از قول سیف روایت می

رگزید, و مثنی, عاصم بن عمرو را در میان سپاه به جانشینی خود ب

گرفت و به ایشان ای از سواران بر سر راه دشمن کمین میخود با دسته

نمود و باعث تضعیف روحیه ایرانیان و از هم گسیختگی نظم حمله می

 گردد.سپاه دشمن می

 گوید:و نیز در مورد نبرد )بویب( می

مثنی عاصم بن عمرو را به فرماندهی گروهی پیش تازان سپاه اسالم 

د و پس از نبرد او را رخصت داد تا بر ایرانیان بتازد, عاصم تعیین کر

های مکرر خود بر سپاه پارس تا ساباط در این حمالت ناگهانی و یورش

 های مدائن پیشرفت.نزدیکی
 سنجش روایت سیف با دیگران

آن چه از نبرد پل تا این جا آوردیم, مطالبی است که سیف روایت 

ن چون بالذری که نبرد پل را به طور کرده است. در صورتی که دیگرا

مفصل در کتاب فتوح البلدان خود شرح داده, و دینوری در کتاب اخبار 

الطوال به طور کامل آن را ثبت نموده ولی در هیچ یک از آنها نامی از 

ای سیف, عاصم بن عمرو تمیمی نرفته است.قهرمان افسانه
1
 

 بررسی سند داستان پل

در مورد شرکت عاصم بن عمرو به سیف سند روایت خود را 

کند همراهی ابو عبید و مثنی, محمد, و طلحه, و زیاد, و نضر معرفی می

 که پیش از این گفتیم که آنها وجود

                                                 
1

 .؟؟؟ 
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 باشند.اند و از مخلوقات تخیالت سیف میخارجی نداشته

و نیز در این روایت حمزة بن علی فرزند محفز, از مردی از قبیلۀ 

این داستان سیف است, که ما نامی از این راوی در بکر بن وائل راوی 

کتب تاریخ و انساب ندیدیم مگر در دو حدیث که آن هم هز سیف بن عمر 

در تاریخ طبری آمده است. روی این اصل ما حمزه را نیز جزء سایر 

 راویان ساختگی سیف به حساب آوردیم.

از  اما هم چنان که سیف گفته است, این حمزه خود از قول مردی

توانید حدس بزنید قبیلۀ بکر بن وائل داستان پل را روایت کرده است. می

که سیف این نابغۀ دروغ پرداز نام آن مرد دیگری را در مخیله خود چه 

 گذاشته است؟!
 نتیجۀ سنجش و دست آورد داستان

 در حقیقت مثنی, عروة بن زیاد خیل قحطانی یمانی را مأموریت داده

 را در پناه خود بگیرند تا آنها از پل عبور کنند.است سپاهیان اسالم 

این فداکاری و رشادت فردی یمانی قحطانی که از دیدگان تعصب 

نماید, و او را بر آن ای دشمن سر سخت سیف است بر او گران میقبیله

دارد تا این شهامت و فداکاری را از خاندان قحطانی یمانی سلب کرده می

مضر بنشاند. برای این پست و سمت چه کسی  به جای آن فردی از قبیلۀ

توان یافت؟ ای او عاصم بن عمرو تمیمی میتر از قهرمان افسانهشایسته

-روی همین اصل سیف بن عمر یک حقیقت مسلم تاریخی را تحریف می

کند, و نشان افتخار حمایت از سپاهیان اسالم را به هنگام عبور از پل از 

کند و بر سینۀ قهرمان مضریش عاصم سینه عروة قحطانی یمانی می

نماید و به این ترتیب حمایت سربازان اسالم را به هنگام عبور نصب می

گذارد. از پل در مقابل سپاه ایران را به عهدۀ عاصم بن عمرو تمیمی می

و به این تحریف تنها بسنده نکرده برای قهرمان خیالیش عاصم پس از آن 

بافد  چون جانشین مثنی به هم می واقعه دور و دورهای دیگری نیز

فرمانده کل قوا, و یا تاخت و تازهای او در سمت فرمانده گروه پیش 

  های مدائن.تازان در مناطق زیر نفوذ ذشمن تا ساباط نزدیکی
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 عاصم در جنگ قادسیه

 
 و اهلل معکم ان صبرتم و صدقتماهم الضرب و الطعن

   ما است.اگر شکیبا باشید و نیکو بجنگید خدا با ش

 ای()عاصم افسانه

 گایندروز گاوان, گاوان سخن می

طبری ضمن حوادث سال چهاردهم هجری در مقدمه جنگ قادسیه از 

 کند:قول سیف روایت می

آن گاه که سعد بن ابی وقاص فرمانده کل قوای مسلمین در نبرد با 

, و کردها را در میان سران سپاه خود قسمت میها و سمتایرانیان, پست

داد, عاصم بن عمرو به هر یک در خور لیاقت و استعدادش سمتی می

 تمیمی را به فرماندهی ساقۀ سپاه اسالم برگزید. 

های جنوبی د, عاصم را به قسمتزمانی که سعد در قادسیه فرود آم

 وریت داد و عاصم تا میسان پیش رفت.أمفرات 

-و و گوسفند میعاصم که در مقام تهیه گوشت برای سپاه به دنبال گا

گردید در میسان نیز در این مورد تعقیب خود را دنبال کرد و هر قدر که 

بیشتر جست کمتر یافت زیرا اهالی اغنام و احشام خود را از ترس 

ها پنهان کرده بودند. عاقبت ها و بیشهدستبرد مهاجمین عرب در آغل

گوسفند  عاصم در این پرس و جو به مردی برخورد و از او سراغ گاو و

را گرفت. آن مرد که تصادفًا خود شبان بود و گلۀ خود را در بیشۀ 

 مجاور
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پنهان کرده بود, به دروغ سوگندهای غالظ و شداد خورد که به هیچ روی 

از گاو و گوسفندی اطالع ندارد! تا آن مرد چنین سوگندی برای عاصم 

گفت: )به  خورد ناگهان از میان بیشه یکی از گاوهای آن مرد خروشید و

گوید ما این جا هستیم!!( عاصم به میان خدا قسم که این مرد دروغ می

بیشه رفت و گله را پیش انداخت و با خود به اردوگاه برد. سعد وقاص 

های مختلف سپاه خود قسمت کرد و لشکر از نظر آنها را بین قسمت

 خوراک گوشت چند روزی به فراخی افتاد:

اصم بن عمرو, در زمان حکومت حجاج داستان سخن گفتن گاو با ع

بن یوسف ثقفی در کوفه, به گوش حجاج رسید. بفرمود تا آنهایی که خود 

شاهد آن داستان و سخن گفتن گاو بودند به خدمتش حاضر شوند و داستان 

را به امیر باز گویند. چون شهود قضیه به خدمت آمدند حجاج در این 

 سش نمود:باره با آنان بدین گونه مصاحبه و پر

 موضوع سخن گفتن گاو چیست؟ ـ

ما به گوش خودمان سخن گفتن گاو را شنیدیم, و گاو را به چشم  ـ

 ها را پیش انداختیم و به اردوگاه بردیم.دیدیم, و باالخره ما بودیم که گاو

 گویید!دروغ می ـ

گوییم ولی, موضوع آن قدر عجیب و بزرگ است که نه دروغ نمی ـ

دیدی و آن را برای ا بودی و ماجرا را به چشم خود میاگر تو به جای م

داشتیم. حجاج کردیم و باور نمیکردی, ما دو را تکذیب میما تعریف می

 گفت:

گویید, همین طور است ... به من بگویید که مردم در این راست می ـ

 گفتند؟ جواب دادند:باره چه می

یات الهی برای فتح و مردم سخن گفتن گاوها را آیتی نوید بخش از آ ـ

دانستند که مؤید خشنودی خدای بزرگ از ما, و پیروزی ما پیروزی می

 باشد. حجاج گفت:بر دشمن می

به خدای سوگند که چنین چیزی غیر ممکن است مگر این که همۀ  ـ

 اند. گفتند:افراد آن سپاه اشخاصی وارسته و پرهیزکار بوده
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ایم این یم, اما چیزی که ما دیدیآری, ما که از دل آنها خبر نداشت ـ

ایم مردمی چون ایشان تا به این حد از دنیا است که تا به حال هرگز ندیده

 روی گردان بوده آن را دشمن داشته باشند!!

گوید: این روز چنان بی سابقه و سپس سیف در دنبالۀ این داستان می

 قابل توجه بود که آن را )روزگاوان( نام نهادند!!
 وایت سیف با دیگرانسنجش ر

این داستان را با همۀ شرح و تفصیلش امام المورخین فرزند جریر 

کند, و ابن اثیر نیز آن را طبری از قول سیف بن عمر تمیمی روایت می

 نماید.از کتاب طبری در تاریخ خود نقل می

 نویسند:اما دیگران. بالذری و دینوری می

ان به علوفه, و برای خود به ... و چون سپاهیان اسالم برای چارپای

-شدند, و در قسمتشدند, سوارانی چند از آنها بیرون میغذا نیازمند می

زدند و... . بالذری در دنبالۀ های پایین فرات دست به چپاول و غارت می

-نویسد: عمر نیز از مدینه گاو و گوسفند برای آنها میاین حدیث می

 فرستاد.
 بررسی سند

ز گاوها, عبد اهلل بن مسلم عکلی, و کرب بن ابی سیف در داستان رو

کند, که ما از آن دو تن نامی جز در کرب عکلی را راوی معرفی می

کند احادیث سیف, در هیچ مصدر دیگری که راویان را معرفی می

 نیافتیم.
 عاصم در مقابل کسری

 کند: طبری از سیف بن عمر تمیمی روایت می

به سعد وقاص دستور داد مردانی سخنور و  خلیفه عمر بن خطاب,

 زبان آور و
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صاحب رأی را به خدمت کسری گسیل دارد تا او را به اسالم فراخوانند. 

سعد گروهی را برای این مهم نامزد کرد که بینشان عاصم بن عمرو بود. 

این گروه به خدمت کسری رسیدند و با وی سخن گفتند و کسری سخت 

اد تا مقداری خاک آورند و بر دوش بزرگ و به خشم آمد و دستور د

رهبر این فرستادگان بار کنند پس از آنان پرسید که رییس و بزرگ 

ایشان کدام است. آنان در برابر مسئول کسری سکوت اختیار کردند که 

عاصم بن عمرو به دروغ گفت: من. من بر این جماعت ریاست دارم 

 خاک را بار من کن! 

گوید؟ آنها گفتند: آیا همین طور است که او می کسری از آنان پرسید:

آری. پس عاصم بار خاک را بر گردن نهاد و از بارگاه و ایوان کسری 

پای بیرون نهاد و خود را به اسبش رسانید و آن خاک را بر پشت آن 

حیوان نهاد و با شتاب و پیش از سایر همراهان خود را به اردوگاه و به 

ا به پیروزی بر دشمن مژده داد و گفت: قسم به خدمت سعد رسانید و او ر

خدا که بی شک خداوند کلید کشورشان را به ما ارزانی فرمود: چون این 

عمل و سخن عاصم به رستم فرمانده مل قوای پارسیان گزارش داده شده 

 رستم آن را به فال بد گرفت.

در آن جا که یعقوبی سخن سیف را حقیقت پنداشته و به آن اعتماد 

 موده, همین داستان را در تاریخ خود نقل کرده است.ن

 نویسد:اما بالذری در این باره می

ای به سعد وقاص دستور داد تا جمعی را به مدائن و عمر طی نامه

خدمت کسری مأمور سازد تا او را به اسالم فرا خوانند. سعد در اجرای 

دی را که دستور خلیفه عمرو فرزند معدی کرب, و اشعث فرزند قیس کن

هر دو قحطانی یمانی بودند به همراه گروهی به مدائن گسیل داشت.این 

کردند, نگهبانان ایشان را به گروه چون از کنار سپاهیان پارس عبور می

خدمت رستم فرمانده کل قوای پارسیان هدایت کردند. رستم از ایشان 

ه مدائن و پرسید:عازم کجا بودید و چه در سر داشتید؟ آنها جواب دادند ب

نویسد: بین آنها و رستم سخنان بسیاری رفتیم... بالذری مینزد کسری می

رد و بدل شد. تا آن جا که گفتند: پیامبر خدا به ما نوید داده است که ما 

 سرزمین شما را به تصرف خود
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 در خواهیم آورد.

رستم چون این سخن از آنان بشنید دستور داد تا زنبیلی خاک آوردند 

به ایشان گفت: ای خاک کشور ماست, از آن شما باد, این را  و سپس

برگیرید. با این سخن رستم, بالفاصله عمرو بی معدی کرب برخاست 

ردای خود را بگسترد و از آن خاک برداشت و در آن خالی کرد, آن گاه 

روای خود را با آن خاک جمع همود و بر دوش گرفت و روی به راه 

سیدند: چه چیز تو را بر آن داشت تا چنین کردی؟! نهاد. یارانش از او پر

جواب داد: با این کاری که رستم کرد به دلم گذشت که سرزمین ایشان را 

 متصرف خواهیم شد و بر آنها پیروزی خواهیم یافت.
 بررسی سند

در سند این داستان نام دو راوی چنین آمده است: )عن بنت کیسان 

من حسن اسالمه(الضبیة عن بعض سبایا القادسیه م
1

یعنی از دختر  

کیسان ضبیی از یک تن اسیر ایرانی در قادسیه که سپس نیکو اسالم 

 آورد.

بایست از سیف پرسید: نام دختر کیسان چه بوده؟ و خود حال می

کیسان که بوده؟ و نام یک تن اسیر ایرانی را در خیال خود چه تصور 

 حال ایشان نمود. های راوی شناسی بررسیکرده تا بتوان در کتاب
 نتیجۀ سنجش و دست آورد این داستان

سعد وقاص عمرو فرزند معدی کرب و اشعث فرزند قیس کندی را 

اند به همراهی جمعی به رسالت نزد کسری که هر دو قحطانی یمانی بوده

زاد فرمانده کل قوای فرستد که آنها در مسیر خود با رستم فرخمی

-بین ایشان و رستم سخنانی رد و بدل می شوند, وپارسیان رو به رو می

گردد. سیف شود که منجر به حمل زنبیلی از خاک ایران وسیلۀ عمرو می

 پسندد که چنین رسالتی را افراد قحطانیای نمیروی تعصب قبیله

                                                 
1

 .2245ـ2238، ص4. تاریخ طبری چاپ اروپا، ج 
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نگرد به انجام رسانیده باشند یمانی که آنها را با دیدۀ عداوت و دشمنی می

پردازد چون گذشته به تحریف حقایق می پس به چاره جویی برمیخیزد و

ای خود را از قبیلۀ مضر به جای به این ترتیب که عاصم قهرمان افسانه

آن دو مرد یمانی جا زده او را به همراه هیئت اعزامی در ایوان و بارگاه 

شود که بین ایشان پیروزی بر نشاند و مدعی میو در مقابل کسری می

 میمی شده است.دشمن وسیلۀ عاصم بن عمرو ت

ای یک حقیقت مسلم تاریخی را تحریف سیف به حکم تعصب قبیله

کند بر مأموریت و جرأت و جسارت افراد یمانی قحطانی چون عمرو می

ای کشد و به جای او عاصم قهرمان افسانهبن معدی کرب خط بطالن می

زاد فرمانده کل دهد. و مجلس رستم فرخخود را از قبیلۀ مضر قرار می

نماید و قوای پارسیان را به بارگاه و ایوان کسری و دستور او تبدیل می

 کند.سازد محققین را دچار تحیر و سرگردانی میای که میبا چنین افسانه

* * * 
 سخن رانی عاصم

 کند:طبری در آغاز جنگ قادسیه از سیف چنین نقل می

ریت سعد وقاص فرمانده کل قوا, گروهی از سپاهیان خود را مأمو

داد تا به نقاط مسکونی نهرین تاخت و تاز آورند. آن گروه فرمان بردند و 

های خود از اردوگاه سخت به دور افتادند. در در حمالت و غافلگیری

چنین موقعیتی با هنگی از سواران و سپاهیان پارسی رو به رو گردیدند 

اصله نمود. چون این خبر به سعد رسید, بالفو نابودی ایشان حتمی می

عاصم بن عمرو را به یاری ایشان فرستاد. پارسیان تا عاصم را دیدند 

همگی روی به فرار نهادند!!... عاصم در آن روز چون به سپاهیان 

 اسالم رسید برای ایشان چنین سخن رانی کرد:

خداوند این سرزمین و ساکنان آن را به شما ارزانی داشته, و اکنون »

اید, بدون این که آنها بتوانند آنان دست یافتهمدت سه سال است که شما بر 

 اید.به شما آسیبی برسانند و شما بر آنان آقایی و برتری یافته
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اگر شکیبا باشید و درست بجنگید و نیکو شمشیر بزنید و خوب نیزه 

بیفکنید و خدا با شماست و در آن صورت اموال و زنان و فرزندان و 

 بود.سرزمین ایشان از آن شما خواهد 

ولی خدای ناکرده هرگاه کوتاهی کنید و سستی نمایید, دشمن بر شما 

شود, و از ترس این که مبادا شما بار دیگر باز گردید و بنیان چیره می

کوشند و یک تن را از شما هستیشان را از بیخ و بن بر کنید, به جان می

 زنده نخواهند گذاشت.

خارات گذشته را به خاطر بنا بر این خدا را فرا چشم دارید, و افت

آورید, و عنایات خدا را بر خود به یاد آرید. و مجالی برای نابودی و 

بینید این زمین را که تهی و خالی شکست خود به دشمن ندهید, مگر نمی

از آب و گیاه و آبادی و آبادانی است نه نهان گاهی دارد و نه پناه گاهی تا 

ا را در دامان امن و امان خود اگر شکست خوردید و متواری شدید, شم

نگه دارد؟ پس از هم اکنون کوشش خود را در راه آخرت و سرای دیگر 

 «به کار برید.
 یک سخن رانی دیگر

 کند:و نیز طبری از قول سیف روایت می

ای از مردان دانا و شجاع سعد وقاص برای رویارویی با دشمن عده

بود برگزیده و به ایشان  سپاه خود را که عاصم بن عمرو نیز جزء آنان

 چنین گفت:

ای گروه عرب! شما از جمله سرشناسان و مهتران قوم هستید که 

اید. شما در سر برای مواجهۀ با سرشناسان و مهتران پارسی انتخاب شده

های آن را هوای بهشت دارید, در صورتی که آنان هوای دنیا و زیبایی

دا وضع طوری باشد که آنها در کنند. با توجه به این مطلب, مباآرزو می

کار دنیای خویش بسی عالقمندتر از شما در کار سرای دیگرتان باشند! 

که در این صورت دنیای آنان بسی زیباتر و آبادتد از آخرت شما خواهد 

 بود.

 بنا بر این امروز کاری نکنید که مایۀ ننگ فردای عرب گردید!
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حالی که چنین حماسه و چون جنگ آغاز گردید, عاصم بن عمرو در 

 کرد به میدان تاخت:سرایی می

ای است ماند و همانند نقرهیار سپید من که گردنش به زردی زر می»

داند که من مردی هستم که تنها دشنامی که روکش طال داشته باشد می

-عیب من باشد. ای دشمن من این را بدان که مالمت شنیدن مرا بر تو می

 «انگیزد!

دی از پارسیان حمله برد و آن مرد بگریخت, عاصم به آن گاه به مر

تعقیبش پرداخت, تا آن که آن مرد خود را در میان سپاهیان خود انداخت 

و از نظر عاصم پنهان گردید. عاصم در این تعقیب, به دریای سپاه دشمن 

فرو رفت و هم چنان پیش تاخت که به سوار دیگری برخورد که قاطری 

کشید. سوار چون چشمش بر عاصم افتاد, مهار استر را به دنبال خود می

را رها کرد و خود را درمیان افراد سپاه و یاران خویش پنهان ساخت و 

آنان نیز وی را به حمایت گرفتند. عاصم استر را با باری که بر پشت 

داشت جلو انداخت و به سپاه خویش باز گشت! باری که آن استر بر پشت 

مانده کل قوا را که از حلوا و عسل و انگشت پیچ داشت تشریفات سفره فر

داد. معلوم شد که آن سوار, خوان ساالر شد تشکیل میو غیره شامل می

 فرمانده کل قوا بوده است.

عاصم آنها را به خدمت صعد وقاص برد و خود به جایگاه خویش باز 

ها را در گشت. سعد چون در آنها نگریست بفرمود تا همۀ آن شیرینی

ها را ان افاد عاصم تقسیم کردند و به آنها چنین پیغام فرستاد: امیر اینمی

 به شما ارزانی داشته است, گوارایتان باد.
 روز ارماث

بنا به روایت سیف: پس از سخن رانی عاصم نبرد قادسیه شروع شد 

و این نبرد سه روز به درازا کشید, و هر روزی به نام مخصوص نام 

باشد.ین روز آن روز )ارماث( میگذاری گردید که نخست
1
 

                                                 
1

 ای به این روز شد.. در شرح حال قعقاع نیز اشاره 
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 کند:طبری از قول سیف در بارۀ نبرد روز ارماث چنین روایت می

کردند و تنور در این روز پارسیان با تمام قوا به سپاه اسالم حمله می

کشید. به خصوص این که شیرازۀ جنگ در قلب قبیلۀ اسد زبانه می

الن جنگی پارسیان به سواره نظام مسلمین به علت حمالت بی امان پی

کلی از هم پاشیده شده بود. سعد وقاص چون چنین دید, به عاصم بن 

های چابک و عمرو پیغام فرستاد که شما گروه تمیمیان به همه اسب

توانید پیالن جنگی دشمن را شترهای ورزیده و کار آمد که دارید آیا نمی

عاصم بن عمرو مرد ای بیابید؟ قبیلۀ تمیم و در پیشاپیش همۀ آنها چاره

مبارز و شجاع و نام آور آن قبیله تقاضای سعد را پاسخ مساعد دادند و 

 توانیم و به انجام این مهم برخاستند. پس... .گفتند: آری به خدا قسم می

عاصم از میان تمیمیان گروهی زبده و ورزیده در تیر اندازی و نیزه 

 آنها چنین تشریح کرد: افکنی برگزید و تاکتیک نبرد با پیالن را برای

پردازند, و پیل بانان و تیر اندازان, به حمایت از نیزه داران قبیله می

کنند. و نیزه داران از پشت به پیالن جنگی پیل سواران را تیر باران می

هایی را که بر پشت آنها نصب پردازند و با بریدن تنگ پیالن, هودجمی

ز خود حمایت و رهبری هر دو سازند, عاصم نیشده است و واژگون می

 دسته را به عهده خواهد داشت:

کشید, و میمنه از تنور جنگ هم چنان در کانون قبیلۀ اسد زبانه می

شد. افراد عاصم برای نبردی سخت روی به جانب میسره تمیز داده نمی

های پیالن جنگی دشمن نهادند و پیکاری خونین را آغاز کردند, به دم

آویختند و های آنها میهای آویخته از روپوش صندوقپیالن, و منگوله

بریدند, و با ضرباتی که های آنها را میکشیدند, و با سرعت تنگفرو می

آوردند, خروش پیالن را در آوردند, از با نیزه بر پیکر آنها فرود می

طرفی تیر اندازان نیز کمان داران و نیزه اندازان, و پیل بانان را هدف 

 ان کاه خود قرار دادند.تیرهای ج

در آن روز, )روز ارماث( پیلی جنگی از دشمن باقی نماند که بر 

ی باقی مانده باشد. و بر اثر پشت آن پیل سوار و یا باال پوش و هودج

 داراناندازی کمانتیر
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ورزیدۀ قبیلۀ تمیم همۀ پیل بانان و پیل سواران دشمن نیز از پای در آمدند 

 ۀ پیالن جنگی خصم پدید آمد!و شکستی فاحش در جبه

در همان موقع که پیالن جنگی دشمن خلع سالح شدند, آتش جنگ در 

-قبیلۀ اسد نیز اندکی فرو نشست و سواران از آن گرم گاه نبرد باز می

 گشتند. عاصم در آن روز پشت و پناه لشکر اسالم بود.

این روز را که نخستین روز جنگ از نبردهای قادسیه است ارماث 

 اند.امیدهن

 گوید:سیف در دنبالۀ همین داستان می

چون سلمی همسر سعد وقاص _که پیش از او همسر مثنی بود_ 

حملۀ جنگ آوران پارسی و کر و فر آنان را در قبیلۀ اسد مشاهده کرد 

بانگ برداشت: ای مثنی کجایی! در این سواران مثنی وجود ندارد که این 

نی در میان ایشان بود دشمن را به خاک شوند, اگر مثچنین تار و مار می

 کشید!و خون می

سعد که بیمار در بستر افتاده بود, از سخنان همسرش به هم بر آمد و 

سیلی محکمی به گوش سلمی نواخت و با تشدد گفت: مثنی کجا و این 

کنند: منظور سعد سوار کاران دلیر که مردانه میدان نبرد را اداره می

 اصم بن عمرو و افراد قبیلۀ تمیم بود.قبیلۀ اسد, و شخص ع

ها همه مطالبی بود که در تعریف روز ارماث و وقایع آن طبری این

 از قول سیف بن عمر تمیمی روایت کرده است.

 گوید:ای که بر واژۀ ارماث نوشته چنین میحموی در ترجمه

گویا ارماث جمع کلمۀ رمث باشد که نام گیاهی بیابانی است! به هر 

رماث, نخستین روز از روزهای نبرد قادسیه است که عاصم بن حال ا

 عمرو از آن چنین یاد کرده است:

ما به روز ارماث از گروه خود حمایت کردیم, و گروهی در کار »

 «نیک بر گروه دیگر پیشی گرفت.

ای بود از آن چه سیف در بارۀ نبرد روز )ارماث( و این خالصه

دومین روز را روز اغواث نام  دلیری عاصم در آن روز آورده. و

 نهادند.
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 روز )اغااث(

در بارۀ روز )اغواث( طبری ضمن وقایع دومین روز جنگ, از قول 

 کند: سیف چنین نقل می

ای در این روز از جانب خلیفه عمر بن خطاب به چهار فرستاده

قبضه شمشیر و چهار رأس اسب به خدمت سعد وقاص فرمانده کل قوای 

ترین قادسیه رسید, که آنها را به عنوان جایزه بین رزمنده اسالم در نبرد

افراد سپاهی, و جنگ آور ترین آنها تقسیم کند. سعد سه قبضه از 

شمشیرها را بین دالوران قبیلۀ اسد تقسیم کرد, و چهارمی را به عاصم 

ها را بین پهلوانان قبیلۀ بن عمرو تمیمی اهداء نمود. و سه رآس از اسب

فرمود که یکی از آنها به قعقاع بن عمرو قهرمان شکست  تمیم تقسیم

ناپذیر رسید, و چهارمی را به یکی از رزمندگان قبیلۀ اسد داد. و به این 

ترتیب هدایای عمر فقط, بین سران دو قبیلۀ اسد و تمیم توزیع گردیده 

 است.
 روز عماس

 سومین روز نبرد قادسیه روز )عماس( است. 

 کند: ا از قول سیف چنین روایت میطبری نبرد روز عماس ر

قعقاع شام گاه روز اغواث پنهانی و دور از چشم افراد سپاهی دوست 

و دشمن, افراد خود را به همان جایی که صبح روز اغواث نگه داشته 

بود تا در دستجات ده تایی به میدان آیند هدایت کرد و این بار به آنان 

دتایی به میدان برد وارد شوند دستور داد تا صبح گاهان در دستجات ص

تا هم نیروی سپاه اسالن به رسیدن قوای کمکی فزونی گیرد, و هم امید 

آنها به فتح و پیروزی بر دشمن دو چندان گردد. عاصم برادر قعقاع نیز 

با سواران خود چنین کرد و با تدبیر جنگی این دو برادر تمیمی سربازان 

 دل گردیدند. اسالم قوی

ید: در روز عماس پیالن جنگی دشمن بار دیگر موجب گوسیف می

 در هم
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ریختگی صفوف منظم سپاهیان اسالم گردیدند, و مانند روز ارماث 

شیرازۀ لشکر را از هم گسیختند. سعد چون حمالت بی وقفۀ پیالن جنگی 

را دید, به دو برادر شکست ناپذیر تمیم, قعقاع و عاصم فرزندان عمرو 

ن دو خواست تا شر پیالن را با کشتن پیل سفید, پیش پیام فرستاد و از آ

تاز و سر دستۀ پیالن از سر سپاهیان و صفوف لشکر کوتاه گردانند. چه 

 بقیۀ پیالن در متابعت آن فیل سفید بودند.

قعقاع و عاصم برای مبارزه با پیالن جنگی دشمن خود را آماده 

ها و ر میان سوارهکردند و دو نیزه تو پر و محکم و نرم برداشتند و د

ها به پیشروی به سوی پیل سفید پرداختند, و به افراد خود نیز دستور پیاده

دادند تا آن را دوره کنند و از هر طرف به او حمله نمایند و او را پریشان 

سازند و چون خود کاماًل به آن فیل نزدیک گردیدند, به یک باره حمله 

های فیل سفید فرو کردند. فیل که چشمهای خود را در  بردند و با هم نیزه

پیچید سوار خود را بر زمین افکند و به شدت سر خود از درد به خود می

را تکان داد و خرطومش را بیاویخت و به پهلو در آمد که قعقاع با یک 

 ضربت شمشیر خرطومش را قطع کرد.

سیف از برای عاصم بن عمرو در نبرد لیلة الهریر, هم چنین پیش از 

ها و ها, و جسارتها و مردانگینبرد, و بعد از آن از قهرمانی نآ

 گوید:ها زده و در پایان همۀ آنها میها داستانشجاعت

پس از آنکه قوای دشمن در هم شکست و به پیروزی مسلمین انجامید 

ای از سران و رزمندگان پارسی و ایرانیان روی به گریز نهادند, عده

ر خود هموار نتوانستند کرد, و تن به  چنین ذلت ننگ فرار از دشمن را ب

و خواری در ندادند و بر جای باقی ماندند. همانند آنها نیز از رزمندگان و 

جنگ آوران بنام عرب در برابر آنان قرار گرفتند و جنگ تن به تن از 

نو آغاز گردید. از جملۀ این دالوران دو برادر تمیمی قعقاع و عاصم 

ورد خود را در این نبرد که زادبهش و یکی از بودند. عاصم هما

(, و قعقاع نیز هماورد خود 6رزمندگان بنام ایران بود از پای در آورد )

 را به خاک و خون کشید.
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 های تاریخ اسالمانتشار این داستان در کتاب

آن چه تا این جا بیان شد مطالبی بود از جملۀ سخنان سیف در بارۀ 

ابی پیغمبر خدا و قهرمان شکست ناپذیر و عاصم بن عمرو تمیمی صح

سوار کار دلیر و شجاع عرب, برادر قعقاع صحابی بزرگوار و 

ای و مخلوق های نبرد, دو برادر افسانهسیاستمدار نامی و ابر مرد میدان

تخیالت سیف بن عمر تمیمی زندیق که امام المورخین طبری آنها را از 

وایت نموده است, و پس از وی قول او در کتاب معتبر و وزین خود ر

تاریخ نویسانی دیگر چون این اثیر و ابن خلدون بدون این که به سند 

های خود ای کرده باشند از طبری گرفته و در تاریخها اشارهروایت

اند. هم چنین ابن کثیر همین داستان را از طبری گرفته و نام سیف نوشته

 .را در یازده مورد در خالل آن آورده است
 بررسی سند

ها نام راویانی امثال نضر بن سری در سه روایت, در سند این داستان

و نام فرزند رفیل, و حمید بن ابی شجار در یک روایت آمده است, و نیز 

ایم وجود نام محمد, و زیاد به عنوان راوی برده شده که بارها نوشته

 د.باشناند و از جملۀ راویان ساختگی سیف میخارجی نداشته
 نتیجۀ بررسی و سنجش

تا این جا روایات سیف را در بارۀ عاصم در روز گاوان و روزهای 

 سه گانه نبرد قادسیه بررسی کردیم, در نتیجه روشن گردید که:

گوید گاو در بیشۀ منطقۀ میسان با عاصم سیف تنها کسی است که می

ید بن عمرو سخن گفته است و تحقیق حجاج بن یوسف ثقفی را برای تأی

ها از آن واقعه قضیه را تحقیق آورد که حجاج پس از گذشت سالآن می

کند, و گواهی گواهان در محضر او بر این که این داستان کاماًل می

 صحیح است و تعجبی ندارد اگر دو آن را باور نکنی زیرا
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کردیم. آن شنیدیم باور نمیاگر ما هم جای تو بودیم چنین داستانی را می

حجاج آن مرد خدا و روحانی به تمام معنی که قباًل در پی یافتن  وقت آقای

کند و به خصوص دهد و تصدیق میحقیقت بوده است!! سری تکان می

اند از پاکان نماید که همۀ افرادی که در نبرد قادسیه شرکت داشتهتأکید می

 اند. این همه تأکید پشت سر تأکید, و گفت و شنود وو نیکان روزگار بوده

رد و اثبات برای این است که سیف بن عمر که خودش به تنهایی چنین 

کند, به دیگران بقبوالند که این واقعه قصه ای را ساخته و نقل میافسانه

باشد, هیچ گونه قصد و غرض سوئی هم نیست, زاییدۀ وهم و خیال نمی

نین در کار نیست, حقیقت داشته و اتفاق افتاده است. آن وقت آیندگان که چ

خوانند, حکم کنند که تمامی هایی را در کتاب تاریخ طبری میافسانه

مطالب طبری از همین مقوله است. و در نتیجه انکار حقایق اسالم و 

آیات الهی و معجزات پیامبران به سادگی میسر باشد و در چنین وقتی 

گنجند. این جا است که سیف و امثال سیف از شادی در پوست خود نمی

بوسند گویند و دست او را میه هم مسلکان سیف, بر او آفرین میاست ک

 گوییم: راستی که دست مریزاد طبری!و ما نیز می

باری سیف افسانۀ سخن گفتن گاوهای پنهان کرده در بیشۀ میسان را 

اند: وقتی کند, در صورتی که دیگران گفتهبا عاصم بن عمرو مطرح می

, و مواد خوراکی برای سپاهیان خود که سپاه سعد به علوفۀ چارپایان

های پایین فرات تاخت و تاز داد تا به آبادیکرد دستور میاحتیاج پیدا می

های خود را با چپاول و غارت به دست آورند. و همین برند و خواسته

اند کاماًل موضوع با موقعیت سپاه در آن روزگار و حالتی که داشته

 مناسب و هماهنگ است.

گوید که کسری خواست تا باری از خاک ایران را یف میهم چنین س

وسیلۀ شریف ترین و محترم ترین فرستادگانی که به خدمتش اعزام شده 

بودند بفرستد, که عاصم تمیمی مضری این عمل کسری را به فال نیک 

برد و فتح و پیروزی دارد و به خدمت سعد میگیرد و خاک را بر میمی

اند که دهد, در صورتی که دیگران نوشتهمی بر دشمن را به او مژده

رستم فرماندۀ کل قوای پارسیان چنین کرد و آن کس که خاک را به 

 خدمت
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 سعد برد عمرو بن معدی کرب قحطانی یمانی بوده است.

ها, و و نیز سیف تنها کسی است که از نبردهای عاصم و سخن رانی

دسیه, در روزهای ارماث هایش در نبرد قاها و دالوریها و گردیحماسه

دهد. در حالی که نبرد قادسیه را دینوری و اغواث و عماس دادسخن می

های اند و هیچ از این نامو بالذری به طور کامل و مفصل به شرح آورده

شود. های سیف در آنها دیده نمیارماث و اغواث و عماس, و سایر افسانه

ی و دینوری در بارۀ نبرد ما در این جا از بازگو کردن مطالب بالذر

ایم, و مطالعۀ قادسیه به منظور خود داری از درازای سخن دوری جسته

 نماییم.آنها را به خواستاران آن توصیه می
 دست آوردهای روایات سیف در قادسیه

خلق کرامتی برای عاصم بن عمرو, صحابی بزرگوار, قهرمان  ـ یکم

و در بیشۀ میسان به زبان عربی نامی تمیم در افسانۀ سخن گفتن گاو با ا

 فصیح.

حضور عاصم در جمع فرستادگان به بارگاه کسری و عمل  ـ دوم

ناگهانی و بدون تفکر او در برداشتن خاک و حمل آن به خدمت سعد با 

 تفأل به پیروزی و کامیابی بر دشمن.

مقامی واال و پر اهمیت برای قعقاع و عاصم این دو فرزند  ـ سوم

ها باالخره در دست آنهاست. و مگر نه ه کلید همۀ پیروزیعمرو تمیمی ک

این که عاصم بود تا فرمان داد تیر اندازان و نیزه داران تمیم, پیل بانان و 

پیل سواران دشمن را همه از پای در آورند, و آن چه را که پیالن بر 

 پشت داشتند به روز ارماث همه را به زیر افکندند؟

جا و قهرمان شیر افکنی چون عاصم, تا دیگر این که مثنی ک ـ چهارم

سلمی زن سابق نثنی چنین زبان درازی نکند و چنان قهرمان لشکر 

گیرد دست کند و دیگر رزمندگان را به حمایت میشکنی را که جنگ می

 کم نگیرد.

ای قعقاع و عاصم و باالخره افتخاری برای این دو مرد افسانه ـ پنجم

یشتازان پیالن, ستون پیل سواران دشمن را در هم که با کشتن پیل سفید, پ

 سازند.شکنند و موجبات شکست و فرار پارسان را فراهم میمی
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ها و صدها افتخارات ساخته شده و خلق شده از دهان سیف ها و دهاین

برای قبیلۀ نزار و خاندان تمیم, تا امثال طبری و ابن عساکر, و ابن اثیر 

ها به یادگار های خود بنویسند, و قرندر تاریخ و ابن کثیر و ابن خلدون

گذارند و دیگر قشری مذهبان بردیده کشند, و بر مضر و نزار, و به ویژه 

بر خاندان تمیم آفرین گویند. و در مقابل, دشمنانشان از قبایل قحصانی 

ها که سیف برایشان به دروغ یمانی تا دنیا دنیاست با آن همه رسوایی

کرده است, از خشم و نفرت به خود بپیچند و انگشت به ساخته و سر هم 

 دندان بگزند و نفرین و دشتان مردم نیز بدرقۀ راهشان باشد.
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 عاصم در روز جراییم

 
 قتُّاا عامتهم و نجا من نجامتهم عارانا

 سپاه اسالم سپاهیان دشمن را یکسره کشتند جز

 آنها که با بک چشم از دست رفته نجات یافتند.

 عمر()سیف بن 

سیف داستان روز جرائیم را در چند روایت خود نقل کرده است که 

آوریم سپس به متن و سند آنها بررسی در این جا ما نخست آنها را می

 کنیم:می

 کند:طبری از قول سیف بن عمر روایت می_ 1

سعد بن ابی وقاص فرمانده کل قوا پس از پیروزی بر دشمن در نبرد 

دجله حیران و سرگردان ماند و راه عبور از آن قادسیه, مدتی در کنار 

اندیشید. چه در آن سال دجله کاماٌل پر آب و باال رود پهناور را چاره می

 آمده, جوشان و خروشان و کف بر لب آورده بود.

از قضا صعد در خواب دیده بود که سپاه سلمین به دجله زده او آن 

خود بر آمد و بدین منظور اند پس در مقام تحقق بخشیدن به خواب گذشته

سپاهیان را به گرد خود جمع کرد و پس از حمد و سپاس خدا با آنان 

 چنین گفت:

اند, و دشمنانتان از ترس شما به این رود بزرگ و پهناور پناه برده

 شما را
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های دسترسی به ایشان ممکن نیست. در خالی که آنان به وسیلۀ کشتی

توانند وقت که بخواهند به وسیلۀ آنها میخود به شما دسترسی دارند و هر 

 بر شما بتازند... تا آن جا که گفت:

ام تا از دجله عبور کرده بر آنها این را بدانید که من تصمیم گرفته

حمله برم. سپاهیان دسته جمعی و با یک صدا گفتند: خداوند رهنمون ما و 

ور از دجله خواهی فرمان ده! و سپاه خود را برای عبتو باد هر چه می

افتد تا ساحل رو به آماده ساخت. سعد گفت: چه کسی از بین شما پیش می

رو را تصرف کرده پاس دارد, و بقیۀ افراد با اطمینان و ایمنی به او 

بپیوندند, و سپاه خصم نتواند مزاحمتی در پیشرفت ایشان در دجله ایجاد 

بود که قدم نماید؟ عاصم بن عمرو پهلوان نام آور عرب نخستین کسی 

پیش گذاشت و آمادگی خود را برای انجام فرمان سعد اعالم داشت. پس 

از عاصم ششصد تن شجاع و رزم آور به عنوان هم کاری با عاصم قدم 

 پیش گذاشتند. سعد عاصم را به فرماندهی آن دسته ششصد نفری برگزید.

عاصم با افراد خود به کنار دجله رفت و آنان را مخاطب ساخته 

تازد تا ساحل آن سوی دجله را : از میان شما چه کسی با من پیش میگفت

از چنگ دشمن بیدون آوریم و از آن پاس داریم تا بقیه به ما ملحق شوند؟ 

از آن جمع شصت تن قدم به جلو گذاشتند. عاصم آنها را به دو دستۀ سی 

نفری تقسیم کرد و بر اسب و مادیان نشانید تا حرکتشان در آب و 

تر باشد, و سپس به همراه آن عدۀ وی به سوی ساحل مقابل آسانپیشر

 شصت نفری به دجله زد.

چون پارسیان آن دسته را در حال پیشروی به سوی خود دیدند به 

شمارۀ آن سواران, او قوای خود سوارانی به مقابلۀ آنها فرستادند. گروه 

با  شصت نفری سواران ایران در دجله با قوای شصت نفری عاصم که

شدند رو به رو گردید. عاصم در این موقع به شتاب به ساحل نزدیک می

های خود را به سوی پارسیان دراز افراد خود بانگ زد: نیزه, نیزه! نیزه

-هایشان را نشانه بگیرید و پیش روید. سواران عاصم چشمکنید و چشم

د های دشمن را نشانه گرفتند و پیش رفتند و پارسیان چون چنین دیدن

عقب نشستند ولی مسلمانان خود را به آنها رسانیده تیغ در میانشان نهادند 

 و همه را از پای در آوردند
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و آن کس که از آنها نجات یافت یک چشم خود را از دست داده بود. پس 

از این پیروزی سایر افراد عاصم بی هیچ رنج و زحمتی به یاران خود 

 پیوست.

وسیلۀ عاصم مطمئن گردید, سعد وقاص چون از تصرف ساحل 

دستور پیشروی و عبور از دجله را به افراد سپاهی خود صادر کرد و 

 گفت: این دعا را بخوانید و از دجله بگذرید:

کنیم, خدای ما را بس گیریم و به او توکل میاز خدای کمک می»

است, و هم او بهترین پشتیبان است, و هیچ یاری و نیرویی جز از جانب 

 «ند مرتبۀ بزرگ نباشد.خدای بل

پس از خوانده چنین دعایی قسمت عمدۀ سپاه سعد خود را به آب زدند 

نمود سوار و بر امواج خروشان دجله که کف بر لب آورده و سیاه می

گشتند. در این حرکت و عبور ز دجله افراد سپاهی به طور عادی با یک 

گو بودند که گفتند و دوشادوش هم, چنان سرگرم گفت و دیگر سخن می

 روند.گویی بر زمین هموار راه می

پارسیان که با چنین اوضاع حساب نشده و شگفت انگیزی رو به رو 

تر از آن چه با خود داشتند چشم پوشیده گردیده بودند با شتابی هر چه تمام

روی به گریز نهادند و مسلمانان دو صفر سال شانزدهم هجری قدم به 

 مدائن گذاشتند.

حدیثی دیگر از قول مردی از ابو عثمان نهدی مانند همان و در _ 2

 گوید:کند تا آن جا که راوی میداستان را روایت می

دجله از افراد سپاهی, از پیاده و سواره, و چارپایان ماالمال گردید آن 

توانست ببیند زیرا تمام پهنای رودخانه سان که از ساحل کسی آب را نمی

 کرد سپاهین اسالم پوشانیده بودند.میرا تا آنجا که چشم کار 

ها شیهه پس از عبور از دجله سواران, قدم به ساحل گذاشتند و اسب

پراکندند! چون دشمن چنین دید, بدون این کشیدند خود به اطراف میمی

 که به چیزی توجه کند روی ت گریز نهاد.

 گوید:و در روایتی دیگر می_ 3
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ن دهد تا سپاهیان به آب بزنند در سعد وقاص پیش از آن که فرما

ساحل رود ایستاده و عاصم و سپاهیان او را که در رودخانه با دشمنان 

نگریست که بی اختیار گفت: به خدای سوگند! اگر گردان جنگیدند میمی

خرساء _افراد تحت فرماندهی قعقاع که سیف آن را خرساء نامیده بود_ 

-کرد, همین طور نیکو و پر ثمر میبه جای آنان بود و با دشمن نبرد می

جنگید: و به این وسیله گروه اهوال _افراد تحت فرماندهی عاصم که 

کردند سیف آن را اهوال نام گذاشته بود_ را که در آب و ساحل نبرد می

 گوید: به گروه خرساء تشبیه کرده است... تا آن جا که می

ه ساحل گذاشتند چون تمامی گروه اهوال تحت فرماندهی عاصم قدم ب

و آن را به تصرف خود در آوردند, سعد وقاص به همراه بقیه سپاهیان به 

دجله زد و سلمان فارسی در این هنگام دوشادوش سعد در آب حرکت 

کرد و آن رود عظیم و پهناور از سواره اظام اسالم پر شده بود, در می

 آن موقع سعد  چنین دعایی را خواندن گرفت:

س است و هم نیکو ترین پناه گاه است. قسم به خدا که خدای ما را ب»

ایزد دوست دارانش را یاری فرماید, و آیینش را آشکار سازد, و دشمنش 

را از پای در آورد؛ در صورتی که در لشکر گمراه و یا بزه کاری راه 

 «ها فزونی نگیرد.ها بر خوبینیابد, و زشتی

دینی است جدید, خداوند سلمان روی به سعد کرد و گفت: دین اسالم 

ها را در دریاها را به فرمان مسلمین در آورد, هم چنان که سرزمین

برابرشان تسلیم ساخت! قسم به آن کس که جان سلمان به دست اوست از 

این رود پهناور همگی گروه گروه به سالمت بیرون خواهند شد, هم چنان 

نها از بین نخواهند اند و یک تن از آکه گروه گروه در آن پای گذاشته

 رفت.

کرد بدان سان که از رود دجله از افراد سپاهی اسالم سیاهی می

شد, و افراد بیشتر از آن که در خشکی با یک دیگر ساحل آبی دیده نمی

گفتند و همان طور که سلمان گرم گفت و گو بودند, در آب با هم سخن می

د, نه هیچ کس غرق پیش بینی کرده بود, همگی سالم از آب بیرون آمدن

 شد, و نه چیزی از اموال آنها از دست رفت.
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 نویسد: و در حدیثی دیگر, از قول راویی دیگر می _4

... و همگی به سالمت به ساحل رسیدند مگر مردی غرقده نام از 

قبیلۀ بارق که از اسب سرخ رنگش به درون دجله در غلطید. گویی هم 

دهد برهنه و بی زین خود را تکان می بینم کهاکنون اسب او را دارم می

افشاند, و غرقده را که و قطرات آب را از یال و کوپال خود به هوا می

شود و چرخد. و در همین هنگام بود که قعقاع عنان در آب زیر و باال می

اسب خود را به سوی غریق باز گرانید و دست یایزد و دست غرقده را 

ه سوی ساحل کشانید. آن بارقی که گرفت و همین طور ا را با خود ب

مردی دلیر و سخت نیرومند بود گفت: ای قعقاع! خواهران دیگر چون تو 

گردی نخواهند زایید. آخر مادر قعقاع هم قبیلۀ آن مرد و از قبیلۀ بارق 

 بوده است.

 کند:در حدیثی دیگر از راویی دیگر چنین روایت می _5

ز دست نرفت, مگر ظرف یکی از اثاثیه و اموال آن لشکر هیچ چیز ا

از افراد سپاهی به نام مالک بن عامر از قبیلۀ عنزکه با قریش هم پیمان 

بود, که بندش به علت فرسودگی پاره شد و در آر افتاد و آب آن را برد. 

کرد و عامر بن مالک نام مردی که دوشادوش مالک در آب حرکت می

ن را برد! مالک جواب داشت به شوخی گفت: تقدیر بر ظرف تو آمد و آ

داد که من بر راه راست هستم, و هرگز خواوند در میان این همه افراد 

لشکر ظرف مرا از من نخواهد گرفت! چون از رود گذشتند, مردی که 

به پاسداری قسمت پایین رود مشغول بود ظرفی را که امواج به کنار 

فت و به لشکر گاه اش از آب گرساحل انداخته بود باز یافت, آن را با نیزه

آورد. مالک ظرف خود را پس گرفت و سپس روی به عامر کرد و 

 گفت: تو را نگفتم؟!

 گوید: _ و نیز در حدیثی دیگر از قول راویی دیگر می6

آن گاه که سعد مردم را فرمان داد تا از دجله بگذرند, همگی به آب 

آب دجله زدند و هر دو نفر دوشادوش بک دیگر به پیشروی پرداختند. 

سخت باال آمده بود. و سلمان فارسی در این پیشروی همدوش سعد وقاص 

کرد. حال سعد گفت: این تقدیر خدای عزیز دانا است: امواج حرکت می

 خروشان دجله آنها را با خود باال و
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رفتند و هر گاه در این پیشروی اسبی بردند. مسلمین پیش میپایین می

آمد و درست دجله از کف رود خانه باال می شد, قسمتی از زمینخسته می

گرفت و آن اسب رویش به زیر  چهار دست و پای اسب خسته قرار می

پرداخت آن طور که گویی اسب بر روی استراحت و رفع خستگی می

زمینی خشک ایستاده است!! در این پیشروی به سوی مدائن, امری 

وز, روز آب بود شگفت انگیزتر از این صورت نگرفته است. و این ر

 اند.ها _یوم الجراثیم_ نیز نامیده_یوم الماء_ که آن را روز قطعه زمین

 گوید:و باز در حدیثی دیگر از زبان راویی دیگر می _7

اند, روزی که سپاه اسالم به دجله زدند که از آن ای روایت کردهعده

خسته  ها نامیده شد زیرا هر فرد سپاهی کهعبور کنند روز قطعه زمین

آمد تا زیر پای آن شد فردًا یک قطعه زمین از کف رودخانه باال میمی

ایستاد و خستگی را از خود گرفت و او روی آن میفرد خسته قرار می

 کرد!دور می

 گوید:_ و در حدیثی دیگر از قول راویی دیگر چنین می8

زد و ما خود را به دجله زدیم در حالی که امواج آن سخت باال می

چون به عمیق ترین نقطۀ آن رسیدیم آب در آن جا حتی به تنگ اسب 

 رسید!سوار هم نمی

نویسد: راوی _ و باالخره در حدیثی دیگر از قول راویی دیگر می9

 گوید:می

رفتیم, وقتی که پارسیان در آن هنگام که به سوی مدائن پیش می

تشبیه کرده به عبور کرد ما را از دجله مشاهده کردند, ما را به دیوان 

گفتند به ای هم میگفتند: دیوان آمدند! عدهزبان پارسی به یک دیگر می

جنگیم. کنیم بلکه ما با جنیان میها جنگ نمیخدای سوگند که ما با انسان

 پس همگی روی به گریز نهادند.
 انتشارات روایات سیف در کتب تاریخ

کتاب خود آورده همۀ این روایات نه گانه را طبری از قول سیف در 

اند, بدون این که به سند است. و دیگر تاریخ نویسانی که بعد از او آمده

های ای کرده باشند همه را از طبری گرفته و در تاریخاحادیث آن اشاره

 اند.خود ثبت کرده
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ای از این احادیث را مستقیمًا از سیف گرفته و در ابو نعیم نیز پاره

 ثبت کرده است. لنبوهدالئل ا کتاب خود به نام

 نویسند؟اما دیگران. در مورد عبور سپاهیان از دجله چه می

حموی در شرحی که بر کوفه نوشته است پس از اشاره به رستم 

 نویسد:زاد فرمانده کل قوای پارسیان و نبرد قادسیه میفرخ

کشاورزان ایرانی, با راهنمایی کردن لشکر اسالم به نقاط ضعف 

-هم بستگی و عالقمندی خود را با مسلمانان ابراز میسپاهیان پارس, 

های روز برای داشتند, و با دادن هدایایی به آنها, و دایر کردن بازار

ساختند تا وقتی ایشان؛ خود را بیشتر به اسالم و سپاه ایشان نزدیک می

که سعد بن ابی وقاص برای دست یابی به یزدگرد عنان عزیمت به جانب 

گوید: در کنار دجله گذر گاه و پلی که بتواند . تا آن جا که میمدائن کشید..

سپاه خود را از آن عبور دهد نیافت تا این که در کنار آبادی صیادین 

قسمت جنوبی مدائن او را به گذر گاهی راهنمایی کردند که به علت عمق 

نمود. کم دجله در آن جا, عبود سوار و پیاده به سادگی امکان پذیر می

 با افراد خود از آن نقطه به دجله زدند و از آن عبور کردند. سعد

 نویسد:خطیب در ترجمۀ هاشم در تاریخش می

چون در نبرد قادسیه خداوند دشمن را شکست داد و پارسیان به 

مدائن عقب نشینی کردند, سعد با لشکر اسالم آنان را تعقیب کرد و برای 

ائن گذر گاه کم عمق قطربل را عبور از دجله راهنمایی از اهالی شهر مد

برای عبور سپاهیان به سعد راهنمایی کرد. سعد نیز با سپاهیان خود از 

 همان نقطه از دجله عبور کرد و به مدائن تاخت...

طبری نیز به تفصیل این داستان را از قول ابن اسحق چنین روایت 

 کند: می

له رسید, سعد چون سپاه اسالم با همه آالت و اموال خود به کنار دج

در مقام یافتن گذر گاهی بر آمد, ولی راهی برای عبور از دجله نیافت. تا 

این که راهنمایی از اهالی شهر مدائن به خدمت سعد آمد و به سعد گفت: 

توانم شما را از گذر گاه کم عمقی عبور دهم تا پیش از آن که آنها من می

 _دشمن_ بتوانند کاماًل از دسترس شما دور
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دند به ایشان برسید. پس سپاه سعد با به گذر گاهی در منطقه قطربل گر

برد, و نخستین کسی که از سپاه اسالم در آن نقطه قدم در آب گذاشت, 

هاشم فرزند عتبه بود که با افراد پیاده نظام خود به آن رودخانه زدند. 

چون هاشم و افرادش از رودخانه گذشتند سواره نظام هاشم نیز به دجله 

های عرفطه از زدند و پس از ایشان سعد وقاص دستور داد تا سواره

دجله عبور نمایند و پس از ایشان بقیۀ سپاه به دجله زدند و از آن 

 گذشتند... .

 نویسد: ابن حزم نیز در جمهرۀ خود می

سلیل بن زید از بنی سنبس, تنها کسی بود از سپاهیان اسالم که روز 

ن در رودخانه غرق شد, و به جز او, در آن عبور از دجله به سوی مدائ

 (7روز کس دیگری غرق نشده است. )
 بررسی سند

طبری برای حدیث اول سیف, یعنی آن قسمت از داستان که از تحیر 

گوید, تا خطابش را به سپاهیان, و پیش قدم سعد در کنار دجله سخن می

ل شدن عاصم و باالخره تصرف ساحل و ورود به مدائن در صفر سا

 دهد.کند, و سندی به دست نمیشانزد هجری راویی را معرفی نمی

کند اما در حدیث دوم. سیف داستان را از زبان )مردی( روایت می

که ندانستیم نام او را سیف چه خیال کرده است تا به دنبالش در فهرست 

 نام راویان بگردیم.

اشند که بهای پنجم و هفتم او محمد, و مهلب, و طلحه میسند حدیث

اند و از در گذشته دانستیم که چنین راویانی وجود خارجی نداشته

 مخلوقات تخیالت سیف هستند.

هم چنین در حدیث پنجم نام عمیر الصائدی را نیز به عنوان راوی آن 

خبر آورده است که ما نام عمیر الصائدی را جز در  حدی سیف در هیچ 

نیز جزء گروه راویان جای دیگر نیافتیم, روی این اصل عمیر را 

 ساختگی سیف به حساب آوردیم.

دهد که در های سوم و چهارم را به راویانی نسبت میاما حدیث

 حقیقت وجود
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-اند اال این که ما هرگز گناه دروغاند, و چنین راویانی بودهخارجی داشته

هایی که سیف خود ساخته است بر دوش آنان بار نخواهیم کرد, بعد از 

ای است که چنین ایم که سیف تنها گویندها اطمینان کامل در یافتهاین که ب

دهد و چنین سخنانی از همین راویان نزد مطالبی را به آنها نسبت می

 شود.دیگر نویسندگان یافت نمی
 ارزیابی و نتیجۀ سنجش

عبور سپاهیان اسالم به سوی مدائن از رودخانۀ دجله وسیلۀ 

او سپاه را به گذر گاه کم عمقی که خود  راهنمایی محل انجا گردیده که

شناخت راهنمایی کرد, و نخستین کسی که قدم به درون دجله گذاشت می

های هاشم از اش بود و سپس سوارهتا از آن بگذرد هاشم با افراد پیاده

دجله عبور کردند, و بعد از ایشان خالد و بعد از او عیاض قدم به درون 

اند. در صورتی که سیف در افسانۀ بور کردهرودخانه گذاشته و از آن ع

 کند: خود افسانه خویش را چنین شروع می

سعد در کنار دجله که پر آب بود و کف بر لب آورده و سیاه برای 

-عبور از آن متحیر و سرگردان که خوابی که دیده بود پرده از پیش چشم

گذارد, و میدارد, و مطلب را با دیگر افراد سپاهی در میان هایش بر می

خواهی فرمان ده. پاسخ افراد که: خداوند رهنمون ما و تو باد هر چه می

سازد, و عاصم بن عمرو نخستین دلیر و چنان است که او را امیدوار می

دارد و قهرمانی است که برای عبور از دجله آمادگی خود را اعالم می

از رودخانه نفرمرد مبارز و دلیری که برای عبور  611سعد او را بر 

تن از افرادش در رودخانه  61دهد. عاصم با آماده شده بود فرماندهی می

شود. جنگد و بر آنها پیروز میگذارد و در میان آب با دشمنان میقدم می

و سعد در این موقع هنگ اهوال عاصم را به خرساء هنگ قعقاع تشبیه 

 کند.می

ل چگونه بقیۀ دهد که پس از پیروزی عاصم بر ساحسیف شرح می

افراد سپاه قدم به دجله گذاشتند طوری که از کثرت نفرات آنها, از ساحل 

شد؛ و چگونه آنها با یک دیگر سرگرم صحبت و گفت و آبی دیده نمی

 شنود بودند و اصاًل به موقعیت خود
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-توجهی نداشتند و به مراتب بیشتر از خشکی, در دریا با هم صحبت می

 .گفتندکردند و سخن می

شد, دهد که هر وقت یکی از افراد سپاه خسته میو سیف شرح می

آمد تا درست یزر پای او ای از زمین کف رودخانه باال میفورًا قطعه

کرد, و به همین مناسبت بود گرفت و آن شخص خستگی رفع میقرار می

 نام نهادند.« یوم الجراثیم»های زمین که آن را روز قطعه

روز جز غرقده هیچ مبارز دیگری در رودخانۀ گوید در آن سیف می

دجله غرق نشد, غرقده که مردی سخت مبارز و دلیر و از قبیلۀ بارق 

بود, از اسب سرخ رنگش خود به درون آب غلطید, و در آب زیر و باال 

های جنگ و چرخید که قعقاع آن ابر مرد میدانشد و به دور خود میمی

شد و عنان اسب خود را به سوی  قهرمان شکست ناپذیر تمیم متوجه

غریق باز گردانید و دست دراز کرد و دست غرقده را گرفت و در میان 

آن همان طور او را با خود به ساحل کشانید و نجات داد. آن وقت غرقده 

 به او گفت: ای قعقاع! خواهران چون تو گردی دیگر نزایند! 

به علت  و نیز حکایت کرده که بند ظرف یکی از افراد سپاه

شود, باد و امواج خروشان دجله آن را دور و دورتر فرسودگی پاره می

رساند, و یکی از پاسداران ساحل در برد تا باالخره به ساحل مقابل میمی

گیرد و به سپاه اش از آب میبیند و با نیزهقسمت پایین دجله آن را می

به او باز شناسد و آورد. تا این که صاحب ظرف, آن را باز میمی

 شود.گردانده می

و از همین راه حقایق تاریخ  ،سازدهای خود را چنین میسیف افسانه

دارد. راستی ما را اسالم را زیر سرپوشی از خرافات پنهان و پوشیده می

معلوم نگردید که چرا قطعه زمینی از کف دجله زیر پای عرقده باال نیامد 

ب بیچاری شود تا باالخره قعقاع تا چنین وضعی برایش پیش بیاید و در آ

به نجاتش برخیزد؟ آیا مقدر چنین بوده است که در چنین موقعیتی هم 

قعقاع و خاندان تمیم از کسب افتخار محروم نباشند, و روی این اصل او 

را غرق کرده است تا باز هم نام قعقاع به عنوان منجی, قهرمان و 

 داردوست
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یی که همۀ افراد سپاهی از چنین مکرمتی ها بیفتد؟ و جابشر بر سر زبان

هایشان برخوردارند که زمین کف دجله زیر پای فرد فردشان و حتی اسب

باال بیاید تا استراحت کنند, غرقده بیچاره را از این فیض بزرگ و منقبت 

عالی محروم ساخته است؟ و یا شاید سیف خواسته است از تجانسی که 

د دارد استفاده کرده داستانی با مسمی بین نام غرقده و کلمه غرق وجو

 بسازد.

سیف در این افسانه که ساخته است برای هر یک از دو برادر 

تمیمی, قعقاع و عاصم مکرمت و فضایلی, شجاعت و دلیریی خاص 

آورده, و برای تمامی افراد سپاه نیز منقبت و فضایلی روایت کرده است 

ای بس کنند چنین افسانهت میها و فضایل سیف را ثبتا آنهایی که کرامت

شور انگیز و مهیج در دسترس باشد, هم چنان که ابو نعیم این افسانه را 

 به عنوان سندی قاطع در کتاب دالئل النبوة خویش ثبت کرده است.

سیف افسانه عبور سپاهیان را از دجله به صورت احادیث مستقل و 

دیثش از هر جهت جدا از هم, و از زبان راویانی مختلف آورده تا ح

 محکم و غیر قابل انکار باشد.

دهد و با هایش شکل میسیف این افسانه را, چون بیشتر افسانه

ها و حرکات ها, جنبشهنرمندی مخصوص به خود, سخنان و زمزمه

آورد که گویی خواننده هم اکنون آنها را اش را چنان میقهرمانان افسانه

دارد, و حرکات و ان قدم بر میزنده در پیش روی دارد؛ دوشادوش آن

بیند, سخنان آنها, حتی صرای نفس کشیدنشان, سکنات ایشان را می

ها با آب دجله, صدای امواج, همهمۀ افراد, همه صدای برخورد سم اسب

شنود؛ و پس و پیش شدن افراد را در میان آب از کنار یک دیگر, را می

رودخانه بزرگ دجله را به های زمین کف و حتی باال و پایین رفتن قطعه

ای اینقدر زنده و کند؛ چنین افسانهبیند و خودش حس میچشم می

محسوس چه احتیاجی به سند و راوی دارد تا آن را بپذیریم و قهرمانانیش 

را بشناسیم و باور داریم؟ مگر حدیثی را که سیف در آن از غرق شدن 

 گوید:ید راوی میاید؟ توجه کنگوید به دقت نخواندهغرقده سخن می

غرقده از روی اسب سرخ رنگش ناگهان درون آب دجله در غلطید, 

بینم, اسب غرقده سر و گردن خود را ها دارم میهم اکنون بعد از سال

 دراز کرده به تندی تکان
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-دهد و قطرات آب را از سر و گردن و یال و کوپال خود به هوا میمی

چرخد, و رود و به دور خود مییپراکند؛ غریق در آب باال و پایین م

برد, در چنین رود خروشان و کف بر لب آوردۀ دجله او را فرو نمی

های جنگ و فریاد رس درماندگان متوجه حالتی قعقاع آن ابر مرد میدان

-شود, در میان رودخانه عنان اسب خود را به جانب عرقده بر میاو می

کند و دست غرقده که از می رساند, دست درازگرداند, خود را به او می

قبیلۀ بارق است و مادر قعقاع نیز بارقی است, روی به قعقاع کرده و 

 گوید: ای قعقاع! خواهران از زاییدن چون تو گردی ناتوانند!می

ای شاید همین نکته است که بگوید هدف سیف از ساختن چنین افسانه

زاییدن گرد و دالوری نه تنها زنان قبیلۀ بارق, بلکه تمام زنان جهان از 

 چون قعقاع تمیمی عاجز و ناتوانند.

های عاصم برادر قعقاع ها و دالوریسیف در افسانۀ خود قهرمانی

شمارد که چه سان در میان آن همه افسران و دالوران, او نخستین را می

کسی بود که قدم پیش گذاشت تا از دجله عبور کند و چگونه او با افرادش 

با دشمنان به نبرد پرداخت و همگی را از پا در آورد, و در آب و خشکی 

اگر کسی هم نجات یافته از یک چشم کور شده بود, و این که چگونه آن 

آورد تا بقیه افراد سپاهی در گرد دالور ساحل را به تصرف خود در می

 پناه امنیت کامل از رودخانه دجله بگذرند و...
 آورد داستان جراثیمدست

ای از سعد وقاص تا از نظر ترتیب عبارات و هنر نثر خطبه ـ یکم

 های ادب شود.نویسی و خطابه, زینت بخش کتاب

هایی از سعد وقاص, که شایسته است از دجله دعا و نیایش ـ دوم

 های ادعیه و اذکار ثبت گردد. دعاهای مجرب در کتاب

خلق روزی تاریخی و فراموش نشدنی از نبردای اسالمی که  ـ سوم

 امش درن
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 های زمین بیاید.روز قطعه« یوم الجراثیم»های تاریخ به نام کتاب

خلق منقبت و فضیلتی برای افراد سپاه اسالم در رفع  ـ چهارم

آمدند تا های زمین کف دجله که زیر پایشان باال میخستگی روی قطعه

 در کتب مناقب و فضایل ثبت شود.

های پیش بر این که نام گردانهای تأکیدی و تأییدی بر افسانه ـ پنجم

ها و تحت فرماندهی دو برادر اهوال و خرساء بوده است به اضافۀ ده

 صدها فضیلت و کرامت و افتخار از آن دو برادر شجاع تمیمی.
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 عاصم در سرزمین ایران

 
 قال سیف و کان عاصم من الصحابه

 ای, از یاران پیامبر بود!گوید عاصِم افسانهسیف می

 )طبری(

 داستان فتح جندی شاپار

 کند:هجری روایت می 47طبری از قول سیف ضمن حوادث سال 

عالء بن حضرمی یمانی که در بحرین بود, و با سع وقاص نزاری 

هم چشمی و رقابتی تمام داشت, چون دریافت که سعد در نبردهای قادسیه 

 هایی کسب کرده, و به مراتب بیشتر از او در نبردهای ارندادپیروزی

ای کسب کرده است, در غنایم جنگی به دست آورده و شهرت و آوازه

مقام آن بر آمد تا او نیز به نوبۀ خود از جنوب به ایران بتازد و در برابر 

کارهای درخشان سعد, کاری شایان توجه او خود نشان بدهد. پس بدون 

این که اهمیتی به موضوع فرمان برداری از مقام خالفت, و یا سرکشی و 

تمرد از آن بدهد از راه دریا و جنوب ایران, به فارس حمله کرد در حالی 

که به ویژه عمر خلیفه او را از دست زدن به چنین کاری قباًل نهی کرده 

 باشد.

عالء و سپاهیانش بر اثر این حملۀ حساب نشده به محاصرۀ سپاهیان 

تا عتبة  پارس گرفتار آمدند, تا این که خلیفه عمر بن خطاب دستور داد,

 بن غزوان از جانب
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بصره با سپاهیان خود به هجات عالء سپاهیانش بشتابد. از جمله 

فرماندهان بنامی که در سپاه عتبه به جانب پارس عزیمت کردند, عاصم 

 بن عمرو تمیمی بود. 

عتبه و عاصم و افراد سپاهی بصره, عالء و سپاهیانش را یاری دادند 

محاصرۀ دشمن را در هم بشکنند و بر آنها  تا سر انجام موفق شدند حلقۀ

 پیروز شوند.

این داستان را طبری از قول سیف روایت کرده, و ابن اثیر آن را از 

ای کرده باشد در طبری گرفته, و بدون این که به سند آن روایت اشاره

تاریخ خود ثبت نموده است. و نیز ابن کثیر مطالب این داستان را با ذکر 

ری از قول سیف حکایت کرده است. از طبری گرفته و در این جمله: طب

 تاریخ خود نوشته است. از طبری گرفته و در تاریخ خود نوشته است. 

کند, که آنان طبری پس از نقل این داستان از قول سیف روایت می

شهرهای مختلفی را در پارس گشودند که آخرین آنها شهر جندی شاپور 

 بوده است.

 نویسد: در مورد فتح جندی شاپور چنین می طبری از قول سیف

آنان, عتبه, عاصم, و عالء به کمک یک دیگر شهر را در محاصرۀ 

کردند تا این که خود گرفتند, و در مدت محاصره با ایرانیان پیکار می

ای درهای قلعۀ شهر به روی مسلمانان گشوده روزی ناگهان و بی مقدمه

شما به همراه تیری که به داخل قلعه گشت و دژبانان به مسلمین گفتند: 

ایم. مسلمانان زیر بار نرفتند, و اید و ما هم پذیرفتهانداختید به ما امان داده

انداختن امان نامه را به همراه تیری به داخل دژ باور نداشتند تا این که 

ای به نام مکنف پس از بررسی و جست و جوی بسیار دریافتند که برده

باشد به چنین کاری دست زده است, و الی جندی شاپور میکه اصاًل از اه

ای به همراه تیری به داخل قلعۀ دشمن انداخته است. موضوع امان نامه

را به عمر گزارش کرده, کسب تکلیف نمودند. عمر در جواب نامۀ 

 ایشان, اقدام مکنف را تأیید و امان نامۀ او را تصویب فرمود.
 گرانسنجش روایت سیف با روایت دی

-دیگر تاریخ و طبری سخن سیف را تا همین جا روایت کرده است,

 نویسان
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 اند.های خود نوشتههمین را از طبری گرفته و در تاریخ

ولی حموی در واژۀ جندی شاپور پس از ذکر این داستان در پایان آن 

 نویسد که عاصم بن عمرو در فتح جندی شاپور چنین سروده است:می

گند که مکنف به نیکو ترین وجهی خویشاوندی به جان خودم سو»

خود را پاس داشته قطع رحم نکرده است. چه آنها را پس از خواری و 

سر شکستگی و ترس از ویرانی شهرهایشان در پناه خود آورد, و خلیفه 

ای ارزانی داشته بود پذیرفت با آن که ما بر سر آن نیز امانی را که برده

اش جنگ و نزاع بود به حاکمی که در باره اختالف داشتیم و اموری را

کند واگذار نمود و آن حاکم نیز که در قضاوتش راه صواب را طی می

 «توان شکست!گفت که امان را نمی

 دهد:حموی آن گاه چنین ادامه می

ها سخنان سیف است. در صورتی که بالذری پس از آن که فتح این

 نویسد:یآورد متستر )همان شوشتر( را به شرح می

ابو موسی اشعری از آن جا به جانب جندی شاپور حمله برد. اما 

اهالی شهر که سخت ترسیده و خود را باخته بودند از وی امان خواستند, 

ابو موسی نیز پذیرفت و قبول کرد که همۀ اهالی در امان باشند, کسی را 

نکشند, و به اسارت نگیرند, و به اموال و داراییشان به جز جنگ 

ها نیز مطالبی بود که افزارهایشان تعرض و تجاوزی ننمایند... . این

 حموی در بارۀ واژۀ جندی شاپور در معجم البلدان خود آورده است.

حمیری نیز در کتاب دوض المعطار, در واژۀ جندی شاپور داستان 

از قول سیف به شرح فوق آورده و در پایان پس از بیت چهارم از شعر 

 می هم به این شرح بر آن افزوده است:عاصم, بیت پنج

خدا را! جندی شاهپور چه زیبا است. چه خوب از ویرانی و خرابی »

 «نجات یافت پس از آن که بر سر شهرها چه گذشت.
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 نتیجۀ سنجش و ارزیابی

سیف تنها کسی است که خبر وجود حسادت و هم چشمی در عالء 

لفت او را با فرمان دهد, و مخاحضرمی یمانی با سعد وقاص نزاری می

صریح خلیفه وقت عمر بن خطاب. و به محاصره افتادن عالء و 

نویسد, که ما در آغاز این کتاب آن جا که از تعصبات سپاهیانش را می

 ایم.ایم به این داستان اشاره کرده علت آن را هم آوردهای سخن گفتهقبیله

برد, و و نیز سیف تنها کسی است که از عاصم بن عمرو نام می

-هایی به او نسبت میشمرد و اشعار و حماسههای او را برمیشجاعت

 دهد.

های سیف را در کتاب تاریخ خود نقل و این طبری است که روایت

هایش توجهی داشته باشد, در کند بدون این که به رجزها و حماسهمی

صورتی که حموی همان داستان را با چهار بیت از اشعار عاصم و با 

یح به مصدر آن, سیف در معجم البلدان خود ثبت کرده است و تصر

ای به حمیری همان داستان را با پنج بیت شعر از عاصم و بدون اشاره

 (8مصدر آن در روض المعطار خود ثبت نموده است. )
 بررسی سند داستان

بسیار نام محمد و مهلب به عنوان راوی در احادیثی که سیف در بارۀ 

خورد. و کند به چشم میایش روایت میهرمان افسانهعاصم بن عمرو ق

رود, این دو نام به بعدها نیز تا آنجا که نامی از عاصم در سخنان او می

کنیم عنوان راوی نیز خود را بارها نشان خواهند داد. و ما هم تکرار می

اند و جزء مخلوقات تخیالت سیف که این دو راوی وجود خارجی نداشته

 باشند. می

سیف یک بار نیز در سند حدیثش از فتح شوش راوی را چنین 

 کند:معرفی می

حاال آن کس که « از کسی که فتح شوش را روایت کرده است...»... 

فتح شوش را روایت کرده است چه کسی است, و چه نام داشته است 

 معلوم نیست تا بتوان به دنبالش گردید
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 (7و او را شناسایی کرد. ) 
 ستانآورد دادست

مذمت و بدگویی از صحابی یمانی قحطانی که بر اثر حسادت و  ـ یکم

خواسته است تا با او هم چشمی که با فردی مضری و نزاری داشته و می

تر نافرمانی تر و گناهی نابخشودنیبه رقابت برخیزد, دچار لغزش بزرگ

گردد که از مقام خالفت و سرپیچی از دستور صریح خلیفۀ مضری می

نمانده بود تا بر اثر این دو خبط بزرگ تمامی افراد سپاهی خود را  چیزی

 به کشتن بدند.

اند و عنوان هایی که هرگز وقوع نیافتهشرح و تفصیل بر جنگ ـ دوم

ای چنین فتوحاتی تنها به برکت وجود نام عاصم بن عمرو قهرمان افسانه

 است. 

 فزوده شود.اشعاری حماسی تا بر گنجینۀ ادبیات عرب ا ـ سوم

نمودن کارهای درخشان و در خور تحسینی از قهرمان  ـ چهارم

 ای سیف عاصم بن عمرو تمیمی.افسانه
 داستان فتح سیستان

هـ چنین  47طبری از قول سیف بن عمر تمیمی, ضمن حوادث سال 

 کند: روایت می

های مختلف ایران, هفت خلیفه عمر بن خطاب برای تصرف قسمت

را بر گزید و منشور و پرچم فتح آن نواحی را به  تن از سران لشکر

ایشان داد؛ از جمله پرچم تصرف سیستان را به نام عاصم بن عمرو 

 فرستاد, و او را مأمور فتح آن سامان کرد.

کند که: عاصم بن عمرو از اصحاب سیف در این جا تصریح می

 رسول خدا بوده است. 

یستان را از قول هجری فتح س 23و نیز طبری ضمن حوادث سال 

 کند:سیف چنین روایت می

عاصم بن عمرو به جانب سیستان عزیمت کرد و با اهالی آن سامان 

 که تا قلب
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رو گردید و با آنان به سختی جنگید و شان پیش تاخته بود روبهسرزمین

شکستی فاحش بر ایشان وارد ساخت. سیستانیان که در خود تاب مقاومت 

نشینی کردند و در شهر زرنج پایتخت سیستان ندیدند گریختند و عقب 

پناهنده شده حصار گرفتند. عاصم هم چنان به پیشروی خود ادامه داد و 

شهر زرنج را به محاصره در آورد و بر آنها سخت گرفت. اهالی که 

قدرت مقابله با عاصم را در خود ندیدند تاچار پیشنهاد صلح کردند به این 

ایشان را به خودشان واگذارد. عاصم شرط که عاصم اراضی مزروعی 

هایشان را به ایشان واگذاشت. به این این پیشنهاد را پذیرفت و زمین

تر و تر و وسیعترتیب منطقۀ سیستان که از منطقۀ خراسان بسی بزرگ

مرزهای بسیار دور داشت و به علت مجاورت با مردم مختلفی چون 

در نبرد و زد و خورد بودند ها و دیگر ملل بسیار مردمان قندهار و ترک

 به تصرف خود در آورد.

ها مطالبی است که طبری از قول سیف در مورد فتح سیستان این

وسیلۀ عاصم بن عمرو آورده است و دیگر تاریخ نویسان بعد از طبری, 

 اند.همین مطالب را از او گرفته

 نویشد:حموی در بارۀ واژۀ زرنج می

فت عمر )رض( عاصم بن عمرو فتح ... و سیستان را در زمان خال

 کرده است و هم او در این باره چنین سروده است:

از زرنج بپرس مگر نه من گروه زرنجیان را پریشان و بی پناه »

کردم, همان وقت که ضرب دست ایشان را با ضرب شصت خود پاسخ 

 «دادم؟!می

 کند:هجرت روایت می 27طبری ضمن حوادث سال 

عفان حکومت سیستان را به دیگری داد, و  خلیفۀ وقت عثمان بن

سپس بار دیگر به عهدۀ عاصم بن عمرو گذاشت. عثمان در سال چهارم 

از خالفت خود عاصم را به استانداری کرمان برگزید و هم او بر این 

 سمت باقی بود تا در گذشت.

پس از مرگ عاصم بن عمرو خطۀ پارس شورش کرد و دچار هرج 

 است. و مرج و آشوب گردیده
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 ارزیابی و سنجش روایت سیف با روایت دیگران

فتح سیستان را وسیلۀ عاصم, و حکومت او را بر آن جا و کرمان, 

طبری از قول سیف روایت کرده است و دیگر تاریخ نویسان آن را از 

 نویسد:اند در صورتی که بالذری در مورد فتح سیستان میطبری گرفته

بیع فرزند زیاد حارثی را به جانب عبد اهلل بن عامر بن کریز, ر

سیستان فرستاد. ربیع با اهالی سیستان از در صلح در آمد و مدت دو سال 

خودش بر سیستان حکومت کرد. سپس عبد اهلل بن عامر, عبد الرحمن 

فرزند سمره را به حکومت سیستان برگزید, و همین عبد الرحمن بر 

خالفت عثمان متزلزل  هایراند تا وقتی که پایهسیستان حکومت می

 (41گردید. )
 نتیجۀ سنجش و ارزیابی

سیف تنها کسی است که دستور صریح عمر را دایر بر تصرف 

کند, و پرچم فتح منطقۀ سیستان را از های مختلف ایران روایت میقسمت

گیرد که این گذارد و نتیجه میجانب عمر به نام عاصم بن عمرو وامی

زرنج پایتخت سیستان را با قرار داد  عاصم بن عمرو بوده ایت که

آورد. و سازد به تصرف در میصلحی که با اهالی آن جا منعقد می

حموی نیز بنا به اعتمادی که بر گفتۀ سیف داشته, مطالب او را در بارۀ 

 فتح سیستان ربیع بن زیاد بوده است.

و نیز سیف تنها کسی است که موضوع حکومت عاصم بن عمرو را 

ن و استانداری او را بر کرمان و باالخره تاریخ وفات عاصم را در سیستا

 در آن ناحیه تعیین و روایت کرده است.
 دست آورد داستان

افتخاری برای عاصم با صدور منشور حکومت سیستان و  ـ یکم

 کرمان به نام او.
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تر از تر و با اهمیتای بس وسیعپیروزی عاصم بر منطقه ـ دوم

سیستان به علت پهناوری و هم جواری با سایر ملل از ناحیۀ خراسان, چه 

 نقطه نظر نظامی و سیاسی حائز اهمیت بوده است.

تصریح به این که عاصم بن عمرو تمیمی درک صحبت رسول  ـ سوم

 خدا را کرده است.

 تعیین تاریخ وفات عاصم و محل وفات او. ـ چهارم
 عمرو فرزند عاصم

هایی که به سیف را در افسانه هایای از روایتتا این جا خالصه

عنوان قعقاع و عاصم فرزندان عمرو تمیمی ساخته و پرداخته بود 

آوردیم. اینک جا دارد که این دو برادر را بالعقب رها نکنیم و در فصل 

آینده نیز در بارۀ فرزند یکی از این دو برادر نام آور و بی نظیر تمیم از 

 زبان سیف سخنی بشنویم.
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 خاندان وی پسر عاصم و
  هذا عن القعقاع و عن اخیه عاصم   

 این است خالصۀ آن چه سیف در بارۀ قعقاع 

  و برادر وی عاصم به دروغ آورده است.     

  مؤلف()    

 عمرو بن عاصم 

سیف برای عاصم که زاییده و آفریدۀ خیال او است فرزندی به نام 

 عمرو آفریده و در بارۀ وی داستانی هم ساخته است.

هایی که برای دورۀ خالفت ها و افسانهسیف ضمن یکی از داستان

 گوید:عثمان ساخته است چنین می

ۀ ؟؟؟ بن حیسمان خزاعی گاهی به خانشبان ،ای از جوانان کوفهعده

نیز با شمشیر آخته به مقابلۀ آنها پرداخت ولی چون زیادی نقب زدند. ؟؟؟ 

به کمک خود طلبید. جوانان  عدۀ آنها را دید بانگ بر آورد و مردم را

مزبور که جز ایجاد فساد و فتنه و آشوب چیزی در سر نداشتند بر سر او 

ریختند و بر او نهیب زدند که: خاموش باش, فقط یک ضربت شمشیر 

کافی است تو را از وحشت ایت شب هولناک برهاند: پس او را به سختی 

 زدند و کشتند.
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گر را شده بودند, جوانان آشوب مردم که بر اثر فریادهای وی جمع

دوره کردند و آنها را گرفتند و در بند کشیدند و موضوع را به خلیفه 

عثمان گزارش کردند. عثمان دستور اعدام آنها را صادر فرمود. پس 

ایشان را کنار درگاه ورودی استانداری کوفه اعدام کردند. عمرو فرزند 

 گوید:چنین میعاصم تمیمی که شاهد بر ماجرا بوده است 

ای گروه اشرار! در زمان حکومت عثمان هیچ گاه به همسایگان »

خود تجاوز نکنید و ایشان را هالک نسازید که عثمان بن عفان همان 

اید. او دزدان را به حکم قرآن از دزدی باز کسی است که او را آزموده

آن  کند با زدن دست و بریدندارد و همیشه دستورات آن را اجرا میمی

 «و انگشتان.

های بسیاری برای دورۀ حکومت عثمان ساخته و در آنها سیف افسانه

اند پرداخته است و تا به دفاع از سران مضر که جزء هیئت حاکمه بوده

ها و آن جا که توانسته است به دروغ انتشار فساد اخالق و سبک سری

برابر پاکی کارهای زشت به افراد امت اسالمی آن دوره نسبت داده و در 

افراد هیئت حاکمه و سالمت نفس و صفای نیت و پاکیزگی سیرت و نهاد 

تر عنوان کرده است که ما نمونۀ ایشان را با اصراری هر چه تمام

کوچکی از آن همه را به مناسبت ارتباطی که با موضوع بحث ما داشت 

قط در این جا آوردیم و بررسی همۀ آنها را در این کتاب مجالی نیست. ف

های ذکر این مطلب ضروری است که داستان فوق چون سایر افسانه

 (44باشد و بس. )سیف صرفًا زاییدۀ خیاالت و تصورات او می
 دست آورد داستان 

 تطهیر خاندان مضر از وقایع و اتفاقات زمان حکومت عثمان. ـ یکم

اثبات وجود فرزندی به نام عمرو برای عاصم که البته تامش  ـ دوم

تابعین به احسان در عداد نیکان روزگار از خاندان تمیم بایستی به جزء 

 حساب آید.
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 خانااده عمرو در تاریخ

با نظری دیگر بر خانوادۀ عمرو تمیمی پدر عاصم مورد بحث از 

باشد. بنا به روایات سیف, یکی از خالل سخنان سیف خالی از فایده نمی

 عاصم.باشد و دیگری فرزندان نامی عمرو قعقاع می

گوید, و برایش _ )قعقاع(: سیف کنیۀ قعقاع را ابن نحنظلیه می4

هایی در قبیلۀ بارق دست و پا کرده, و هسرش را هنیده دختر عامر دایی

کند بر این که او درک صحبت رسول نامد و تصریح میهاللیه نخع می

 خدا را کرده و از آن حضرت روایت نموده است.

حضور داشته او اوضاع و اتفاقاتب که در  قعقاع در سقفۀ بنی ساعده

 آن جا صورت گرفته خبر داده است.

قعقاع در نبردهای ارتداد شرکت جسته و سمت فرماندهی داشته, و 

در فتوح عراق با خالد بن ولید شرکت کرده, و به همراهی او به عنوان 

کمک به فرمانده کل قوای اسالم در شام, به شام عزیمت نموده و از آن 

ا به یاری سعد وقاص فرمانده کل قوا در نبردهای ایران شتافته است. ج

نبرد قادسیه و نبردهای بعد از آن را چون فتوح مدائن, جلوالء, حلوان 

درک کرده است و بعد از آنها برای امداد به ابو عبیده بار دیگر به شام 

 روی آورده و در آخر به فرمانداری منطقۀ خلوان منصوب گردیده است.

قعقاع در نبرد نهاوند به نام فتح الفتوح و بعد از آن در فتح همدان و 

غیره شرکت جسته و در زمان حکومت عثمان به وزارت جنگ نواحی 

شرقی مملکت پهناور اسالمی که مرکز آن کوفه بوده است منصوب 

 گردیده است.

ها, با تمام قوا بینیم که در زمان بروز تشنجات و آشوبقعقاع را می

-شود که توفیقی در این راه نصیب او نمیر فرو نشانیدن رهسپار مید

 شود.گران کشته میگردد و پیش از رسیده او, عثمان به دست آشوب
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کند تا بینیم که مردم کوفه را تشویق میاو را در زمان خالفت لی می

به سپاه اسالم بپیوندند, و خود به سمت سفیر صلح و آشتی بین علی و 

زند های چشم گیر میطلحه و زبیر دست به یک سلسله فعالیت عایشه و

که باالخره اقدامات خراب کارانۀ عبد اهلل بن سبأ یمانی قحطانی و دار و 

کنند و های این مصلح کبیر را نقش بر آب میدستۀ سبائیان او همۀ نقشه

شود و قعقاع در جنگ به هواداران جمل عفو جنگ جمل آغاز می

 .دهدعمومی می

و باالخره همین قعقاع با آن همه سابقۀ درخشان در زمان حکومت 

معاویه فرزند ابو سفیان و بعد از عام الجماعه به جرم دوست داشتن علی 

شود و دیگر از سرانجام این و طرفداری از او به ایلیای فلسطین تبعید می

-میترین اثری دیده نای سیف کمچهره تابناک و قهرمان بی نظیر افسانه

 شود.

ها ها و داستان_ عاصم. آن چه را که سیف در بارۀ عاصم از افسانه2

 توان خالصه نمود:پرداخته است به شرح زیر می

عاصم را که بنا به گفتۀ سیف از اصحاب رسول خدا بوده است, خالد 

-بن ولید پس از نبردهای ارتداد, پیش از خود به جانب عراق گسیل می

کند, و سپس الد در فتح شهرهای عراق شرکت میدارد و او زیر پرچم خ

نماید و بعد نبردهای عراق را زیر فرماندهی مثنی و ابو عبید تعقیب می

از آن دو سردار نامی, در نبردهای قارسیه و مدائن کسری به فرماندهی 

جوید و تحت فرماندهی عتبة بن غزوان برای سعد وقاص شرکت می

-رد مناطق جنوبی ایران شرکت میرهایی عالء حضرمی یمانی در نب

گشانید, و سپس به نماید, و جندی شاپور را به کمک یک دیگر می

شود و پرچم فرماندهی سپاهی در زمان عمر برای فتح سیستان نامزد می

بندد. عاصم به جانب مأموریت خود حرکت آن جا را خلیفه به نام او می

جا را در زمان خالفت نماید و حکومت آن کند, سیستان را فتح میمی

 گیرد.عمر به عهده می

نماید خلیفه عثمان بن عفان نیز حکومت عاصم را بر سیستان تأیید می

 و استان
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افزاید و باالخره در سال کرمان را نیز بر دایره قدرت حکومت او می 

چهارم از خالفت عثمان, و در حالی که بر سیستان و کرمان حکومت 

-گوید. و فرزندی به نام عمرو بر جای میمی داشته است بدرود حیات

گذارد که جزء تابعین است و طی اشعاری از وجود فساد و آشوب در 

دهد, و اقدامات قاطع خلیفه امت اسالمی در زمان خالفت عثمان خبر می

 کند.را در برابر اشرار عنوان می



 

 

 

 

 

 
 عالمه سید مرتضی عسکری 336

 سُّسُّۀ راویان سیف در بارۀ عاصم
 ف و اربعین حدیثًاوردت اسطار عاصم عند سیف فی نی

 افسانه عاصم در بیش از چهل حدیث آمده است.

 )مؤلف(

 کسانی که سیف افسانه عاصم را از آنان نقل کرده است

سیف افسانۀ عاصم بن عمرو را ضمن چهل و چند حدیث و از 

 راویانی به شرح زیر آورده است:

 حدیث 28نام محمد بن عبد اهلل بن سواد نویره در  .4

 حدیث 46حمری                در زیاد بن سرجس ا .2

 حدیث  7مهلب بن عقبه اسدی                  در   .3

 حدیث  3نضر بن سری                            در  .4

 حدیث  2ابو سفیان, طلحة بن عبد الرحمن     در  .5

 حدیث  4حمید بن ابی شجار                      در  .6

 ابن رفیل .7

به یک شکل از یک دیگر  از پدرش که پدر و پسر هر دو .8

 اندروایت کرده

 ظفر بن دهی .7

 عبد الرحمن بن سیاه .41

اند, و ها جزء راویانی بودند که احادیث قعقاع را روایت کردههمین

 سیف از
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کردیم هیچ یک از این راویان گو میهای قعقاع را بازن اینان افسانهزبا

و از جمله  وجود خارجی نداشته است و همگی آنها مخلوق تخیالت سیف,

 راویان ساختگی او است.

اسامی زیر هر کدام در سند یک حدیث از احادیث افسانه عاصم بن 

های سیف در بارۀ قعقاع از آنها نامی به چشم عمرو آمده که در روایت

 خورد.نمی

 حمزة بن علی بن محفز .44

 عبد اهلل بن مسلم عکلی .42

 کرب بن ابی کرب عکلی .43

 عمیر صائدی .44

ایم, چون نامشان را در ان که در جای خود گفتهاینان را نیز هم چن

های سیف ندیدیم و نیز در فهرست اسامی راویان هیچ روایتی جز روایت

حدیث نیافتیم جزء سایر راویان مخلوق سیف به حساب آوردیم و به شرح 

حال آنها به همراه دیگر راویان ساختگی سیف به خواست خدا در کتابی 

 جدا گانه خواهیم پرداخت.

و نیز نام راویانی مجهول مانند عطیه, مردی از بنی بکر, مردی از 

بنی سعد, از مردی, از آن کس که فتح شوش را روایت کرده است, و 

ها برده شده است که به علت عدم معرفی کامل و نیاوردن امثال این

 باشد.نامشان, شناسایی آنها امکان پذیر نمی

ریف از محمد بن قیس روایت هم چنین حدیثی را که از موسی بن ط

کرده است. نزد علمای رجال راویانی که موسی بن طریف از آنها 

باشند اال این که جزء آنها روایت کرده است همه معلوم و مشخص می

 شود.( قیس دیده نمی42نامی از محمد بن )

حدیثی نیز از طریق مقدام بن ابی مقدام از پدرش, و او از کرب بن 

کرده است که علمای رجال ضمن شیوخ مقدام, نامی از  ابی کرب روایت

اند یعنی در هیچ روایتی مقدام از پدرش و یا کرب پدرش و کرب نبرده

( نکرده, و تنها سیف است که چنین سندی برای 43حدیثی را روایت )

 حدیث خود ساخته است.

و نیز سیف بن عمر اسامی دیگری را به عنوان راوی در احادیث 

 است خود آورده
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های او ها و افسانهرسد تا گناه دروغکه با توجه به سابقۀ سیف, ما را نمی

را بر دوش چنان اشخاصی بگذاریم, بعد از آن که ما را معلوم گردیده 

-است که سیف تنها کسی است که چنین احادیثی را از زبان آنها نقل می

 کند و سیف مردی درغ ساز و افسانه پرداز است.
 اندفسانۀ عاصم را از سیف گرفتهکسانی که ا

های های قعقاع را در نزدیک به هفتاد حدیث, و افسانهما افسانه

برادرش عاصم را در بیش از چهل حدیث از احادیث سیف بن عمر 

 تمیمی به شرح آوردیم.

طبری قسمت اعظم بان احادیث را در بارۀ دو برادر تمیمی در کتاب 

کرده است, و بعد از او نیز تاریخ  خود و از قول سیف بن عمر روایت

نویسانی چون ابن اثیر و ابن کثیر و ابن خلدون, و ابو الفرج در اغانی, و 

اند. و ابن عبدون در شرح القصیده همان مطالب را از طبری گرفته

های اسد الغابه, و استیعاب, و التجرید, و االصابه, نیز نویسندگان  کتاب

 اند.سیف و یا از طبری گرفتهمطالب خود را مستقیمًا از 

این عساکر, حموی, حمیری, رازی در الجریح و التعدیل همه مطالب 

 اند.خود ابن عمر اخذ کرده

های دو قهرمان شکست ناپذیر ها مصادر دیگر که افسانهها, و دهاین

اند همگی مطالب خود را با واسطه تمیم قعقاع, و عاصم را به دست داده

 اند.ز سیف بن عمر اخذ کردهو یا بی واسطه ا
 اندآنان که به احادیث گذشته سیف استناد نکرده

در حالی مقابل آنها, مصادر دیگری وجود دارد که به ذکر فتوحات و 

های ارتداد پرداخته, و یا شرح حال اصحاب رسول خدا را به دست جنگ

از  اند, به هیچ روی نامیداده, و بر سخنان سیف بن عمر اعتماد نکرده

 شوند. از قبیل:این دو برادر ساختگی سیف در آنها دیده نمی

در طبقات ابن سعد در بخش )کسانی از اصحاب رسول خدا که به 

 اندکوفه وارد شده
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اند( نه نامی از این دو و تابعینی که بعد از آنها در کوفه ساکن گردیده

عداد تابعین. برادر تمیمی برده شده, و نه نامی از عمرو فرزند عاصم در 

 های این کتاب.و نه در سایر بخش

هم چنین در کتاب فتوح البلدان بالذری, و کتاب جمل شیخ مفید نیز به 

 هیچ روی از این دو برادر ساختگی سیف نامی برده نشده است.

های از طرفی شخص طبری و ابن عساکر با وجودی که در قسمت

عمر تمیمی در بارۀ این دو فتوح و ارتداد مطالب بسیاری را از سیف بن 

 اند, از راویان دیگری نیز چون:ای او آوردهبرادر افسانه

 هجری 424ابن شهاب زهری متوفی سال  .4

 هجری 444موسی بن عقبه متوفی سال  .2

 هجر 452محمد بن اسحق متوفی سال  .3

 هجری 457ابو مخنف لوط بن یحیی متوفی سال  .4

 هجری   446محمد بن سائب کلبی متوفی سال  .5

 هجری  216شام فرزند محمد بن سائب متوفی سال ه .6

 هجری  217محمد بن عمر الواقدی متوفی سال  .7

 هجری  257زبیر بن بکار متوفی سال  .8

اند که های خود ثبت کردهها راوی دیگر مطلب گرفته و در کتابو ده

ای تمیم, قعقاع در هیچ یک از احادیث آنها نامی از این دو قهرمان افسانه

 شود.رزندان عمرو دیده نمیو عاصم ف

ابن عساکر در جزء اول تاریخ خود خبر غزیمت خالد بن ولید را از 

یمامه به سوی عراق, و از عراق به جانب شام و فتوح شام را در شصت 

حدیث از طریق راویانی که در باال به آنها اشاره شد و آنها نیز همان 

اند ولی نامی از یت کردهوقایع را که سیف به شرح آنها پرداخته است روا

شود, و از آن دو برادر قهرمان تمیم در هیچ یک از آن احادیث دیده نمی

 ها و کارهای شگفت انگیز ایشان خبری نیست.قهرمانی

-ها فتوح و ارتداد مربوط به سالطبری نیز وقایع و اتفاقات در جنگ

 های
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اویان که در هجری را در بیش از پنجاه روایت از طریق همان ر 32ـ 43

فوق به معرفی آنها پرداختیم روایت کرده است, و نیز وقای و اتفاقات 

زمان خالفت عثمان را در بیش از پنجاه روایت, و جنگ جمل را در سی 

و نه روایت از طریق همان راویان روایت نموده است و طی همان 

برادر اتفاقاتی که سیف به شرح آنها پرداخته و نقش آفرینان آنها را دو 

ای خود معرفی کرده, او نیز به شرح آنها پرداخته تمیم قهرمانان افسانه

شود تا چه رسد است ولی در هیچ کدام از آنها حتی نامی از آنان برده نمی

 به کارها واقدامات شگفت انگیز ایشان.

و در کتاب انساب نیز نه نامی از این دو برادر در میان است و نه 

و مطالب سیف بن عمر تمیمی زندیق دروغ ساز نشانی, و نه سخنان 

 باشد.افسانه پرداز را در آن کتاب ارجی و مقامی می

* * * 
این بود دو نمونه از صحابیان دروغین و ساختگی سیف که آنها را با 

نیروی خیال خویش آفریده و از قبیلۀ خود تمیم معرفی کرده, صحابیان 

ت خدا در جلدهای بعدی این ساختگی دیگر او را نیز به یاری و خواس

 کتاب بررسی خواهیم کرد.

 َو اهلل َوِلیُّ التَّوفیِق
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