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فاسقی خبرری بررای ار ا     ای مومناِن )عالم( هرگاه
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 ِبسِم اهلل الرَّحِن الرَّحگِم

 َالَح ُد ِلّلِه َربِّ العاُل گَنا َو الصَّالُة َو السَّالُم

 َعلی َخگِر َخلِقِه ُمَح ٍَّد َو آِلِه الّطاِهریَنا َو السَّالُم

 َعَلگنا َو َعلی ِعباِد اهلِل الّصالِحگَن. 

 

 سخن مترجم

 ِبسِم اهلل الرَّحمِن الرَّحیم

 هست کلید در گنج حکیم

یک فرد معتقد و متعهد ه مبانی اسالم وقتی بهه ایهن همهه افسهانه درو  کهه      

معتبههر و موهههحر بههه رههحرت حقههایق بیههر قابهه  انکههار در آمههده و در م ههادر   

-نگهرد وهحد را مهی   فقهی اسالم راه یافتهه اسهت مهی   تاریخی و فرهنگی و حتی 

لرزد, آور این همه ویانهت و جنایهت بهر تهاری      بازد, و از وحوت بر وحد می

 اسالم چرا؟!

با تحجه به آن چه علمای اسالم و دانومندان علم رجها  در بهارس سهین بهن     

چنهدان گنهاه   انهد, او را در وعهو و جعه  ایهن همهه افسهانه و درو        عمر نحشهته 

ای که به آن متهم بحده, و تع ب قبیلگهی  دانیم؛ زیرا او به حکم زندقهکار نمی

همهان وهحر کهه حضهرت     ـه  « عهرا  »و محهی  زنهدگی و زادگهاه      که داشهته, 

در سهاوتن و   ن کتاب به آنها اشاره فرمحده است ـ استاد در مقدمۀ جلد او  همی

بیلهۀ وهحی  _قبیلهۀ    دانهد تها بهرای ق   هایی وحد را محق مهی پرداوتن چنان افسانه

ها و افتخارات بیافرینهد, و در اشهاعۀ آنهها بهه     تمیم_ از هر در که شده, بزرگی

ههها بیافرینههد و ههها سههر هههم کنههد, و در عههالم ویهها  پهلههحانی  جههان بکحشههد. افسههانه 

ههها از قبیلههۀ وههحد ولههق کنههد, و کارهههای عجیههب, و وههحار  عههادات,        قهرمههان

به چوم دشهمن دیهرین قحنهانی وهحد     معجزات و کرامات به آنها نسبت دهد. و 

دههد تها بهرای محهح اسهالم, ههر       بک ! و به حکم زندقۀ وحی , به وحد حق می

 داند انجام دهد, ارحاب وحش نام, وکار که رالح می
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بیافرینهد و در رهن رهحابۀ     ـه  از قبیلۀ تمیمماندهان واال مقام, متعهد البته ـ  فر

 حقیقی پیغمبر ودا جا زند, و از زبان آنها حدیث بیاورد!

اشهههخار پرهیزکهههار و سرشهههناا و مهههحرد احتهههرام را مردمهههانی فاسهههد و   

تباهکههار, و مههردان فاسههد و بههی دیههن و متالههاهر بههه اسههالم را مردمههی رههال  و  

 نیکح کار جلحه دهد.

ای تهاریخی را بهه میه  وهحد     در تاری  اسالم دست ببرد, و زمهان رویهداده  

پس و پی  کند, و فرمانهدهان جنگهی را بنها بهه وحاسهتۀ وهحی  تغییهر پسهت و         

 مقام دهد.

شهرها و رودها ولهق کنهد و دسهت آوهر حقهایق تهاریخی را بها یهک سلسهله          

ورافات و اوهام در آمیزد تا بدین وسیله تهاری  اسهالم را موهحش و بیهر قابه       

ه نوان داده آن را از اعتبار بیندازد. مگهر از  اعتماد و پر از ورافات و مسخر

 تحان داشت؟!دشمن اسالم چز این انتالاری می

 سخن بر سر این نیست که سین کار وحبی کرده است یا بد؛

هها و ورافهات در   هها و درو  و تهمهت  سخن اینجا است که چرا این افسهانه 

و بهه عنهحان   تاری  اسالم و دیگر م ادر معتبر و معهرو  اسهالمی راه یافتهه    

 حقایق مسلم پذیرفته شده است؟!

گهح, بیهر قابه  اعتمهاد, حهدیث      درو »چه شده است کهه سهین معهرو  بهه     

ترین مراجو علمی های  در مهمحدیث  و افسانه...« ساز ععین, متروک و 

ترین م ادر فرهنگهی و ادب مها راه بهاز کهرده, قرنهها امهت       و فقهی, و بزرگ

 وته است؟!اسالمی را به وحد موغح  سا

ههایی در کهار بهحده تها در عهین اعتهرا  بهه درو  گهحیی         دست یا دست چه

ههای وزیهن   های او در کتابسین و بیر قاب  اعتماد بحدن , احادیث و افسانه

 و معتبر جا باز کنند؟!

ما با همه احترامی که بهه وبهری, پیوهتاز همهۀ تهاری  نحیسهان اسهالمی, و        

ون و دیگر تاری  نحیسانی که قدم بر جهای قهدم   ابن اثیر و ابن کثیر, و ابن ولد

اند, و ابن حجهر و ابهن عسهاکر و ابهن فتحهحن و مرزبهانی و دیگهر        وبری نهاده

گهذاریم, ایهن حهق    دانومندان و نحیسندگان مرجو و معتبر و بزرگ اسالمی می

داریم که از اینان و امثا  اینان بپرسیم با همۀ علهم و  را برای وحد محفحظ می

انهد, چهرا منالهب او را در    که بر حا  سین و ارزش سهخنان  داشهته  اوالعی 

انههد و بههرای ارههحاب سههاوتۀ ویههاالت او در  هههای معتبههر وههحد نقهه  کههرده کتههاب

 اند؟!ردین دیگر ارحاب واقعی پیغمبر شرح حا  نحشته

با حفظ ایهن چهرا, و چراههای دیگهر, مها جهدا  عمهحم علمها و دانوهمندان, بهه           

دانههیم, اینههان بایههد  م را در ع ههر حاعههر مسهه ح  مههی ویهه ه علمههای دینههی اسههال 

فکری بهرای پهاک سهازی تمهام م هادر اسهالمی از ههر گحنهه آلهحدگی و دسهت           

کههاری چههه از ناحیههه سههین _کههه تحفیههق برداشههتن نخسههتین قههدم پههس از گذشههت    

 دوازده قرن از تاری  او ن یب استاد عّلامه و مجاهد کبیر ما
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« عبد اهلل بهن سهبأ  »های بسیار ارزشمند بآقای عسکری گردیده و با تألین کتا

شهامت و جسارت وهحد را در اقهدام بهه    « یک د و پنجاه رحابی ساوتگی»و 

این کار سراسر مخاوره آشکار ساوته است_ و چه بیر سین بنماید, و از نح 

های تاری  و سیره و دیگر معار  اسالمی را, دور از هر گحنه آلحدگی کتاب

 تیار مسلمین قرار دهند.و تع ب تنالیم و در او

اینک ودای را سپاا گزارم که تحفیق ترجمۀ قسهمت دوم از کتهاب علمهی    

تههألین حضههرت اسههتاد عالمههه « یک ههد و پنجههاه رههحابی سههاوتگی»و تحقیقههی 

مجاهد آقای عسکری بر حسب اشاره و زیر نالر جناب ایوان ن یب نگارنده 

نومندان و محققین تقهدیم  های علمیه, و مجامو علمی و داگردید آن را به ححزه

ههای عبهد اهلل بهن سهبأ و یک هد و پنجهاه رهحابی        دارد با این امیهد کهه کتهاب   می

سههاوتگی وههحد راه گوههایی بههرای اقههدام عمههحم دانوههمندان متعهههد در ایههن مسههیر  

 الهی باشد.
 َربَّنا َتَقَبل ِمّنا ِانََّک َانَت السَّ گُع الَعظگُم                                          

  

 هـ.  1041, منابق با هفتم ذی القعده 5/6/1661شنبه  تهران ـ  

    سردار نیا ع.م ـ        
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 هایی ان یک دانش ند متعّهدنامه 

ههای  پیرامهحن تألیفهات مها نامهه     ان اسالم کهه از جمله علماء و دانومندان ویر اندی  جه

« شهی  محمهد سهعید دحهدوح    »جههان فضه  و دانه , مرحهحم       انهد, یکهی فقیهد   مهرآگین نحشهته 

یاد بحدی از آن مرححم بهه نقه     نباشد که در این جا به عنحاعالم و دانومند حلب سحریا می

 کنیم.ترجمۀ دو نامه از او مبادرت می

یک هد و پنجهاه   »گفتنی است که نامۀ دوم را آن مرححم پس از دریافت جلد او  کتاب  

 برای ما ارسا  داشته است.« رحابی ساوتگی
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 نامه اول

 ه الح دا و صالة و سالمه علی سگدنا مح د و علی آله.بس ه تعالی ول

برادر دینی, و دوست ایمانیم. جناب حجة االسالم آقای مرتضی عسکری. 

 السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.

هههای سههپاا بههه ایههن همههه لنههن و دوسههتی و برادیتههان, و آن همههه تههالش       

و همت و پوتکارتان  وستگی ناپذیرتان در راه تحقیق و کارهای ودا پسندانه,

در آشکار ساوتن حقایق, و جدا کردن سنگین از سبک, و رحی  از نادرست 

 و درو .

هها و مللفهات شهما باشهم,     مرا بهر آن داشهته اسهت تها وحاسهتار کتهاب       آن چه

عالقۀ شدیدم به درک حقهایق و عنه  پایهان ناپهذیرم بهه پهی جهحیی از منالهب         

دسهت آوردن حاره  و اندیوهۀ     رحی  و درسهت و وهحاه  بهی انتههایم در بهه     

آزاد, و می  شدیدم در به دست آوردن آراء و نالرات محققین است. تا ایهن کهه   

در مههحارد اوههتال  بههه دالیهه  و براهینههی چنههدان قههحی و محکههم دسههت یههابم, کههه  

 در آن نباشد.« اگری»و « اما»جای هیچ گحنه 

ههای  اهو شما, که ودایتان پهاداش ویهر دههاد, بها ایهن همهه لنهن کهه وهی مه          

ام, اویرا  اید که به بیر از کتابی که وحاستهگذشته با من داشتید, اعالم فرمحده

کتابی تألین کرده و دارید. امیدوارم کهه لنهن فرمهحده آن را از وریهق آدرا     

 زیر ارسا  فرمایید.

... و مههن پیوههاپی , توههکرات وههحد را از ایههن همههه محبههت و زحمتههی کههه     

-م و رسیدن ماه مبارک رمضان را با چنهان شهب  دارشحید تقدیم میمتحم  می

 گحیم...ها و روزهای پر از رحمت و برکت الهی تبریک می
 سالم و درود دوست دار و برادتان را بپذیرید

   مح د سعگد دحدود     

 حلب النححیه, الزقا  الم بنه سحریا ـ 

 1190ایلح   11برابر  1601شعبان  14
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 نامه دوم

 الح دا وصالة و سالمه علی سگدنا مح د و علی آله و من اتبع هداهبس ه تعالیا و له 

برادر ایمانی و دوست دینیم, آقای سهید مرتضهی عسهکری محتهرم السهالم علهیکم و       

 رحمة اهلل و برکاته.

دانم کدام کلمه و جمله را در سپاا و ستای  از شما بنحیسم تا جحاب گهحی آن  نمی

ههای جهه  و ارا هه آنهها بهه      ن حقهایق از تیرگهی  همه سعی و کحش  شما در بیرون کوید

ههههایی کهههه در شهههیفتگان و پ وهنهههدگان حهههق و حقیقهههت باشهههد.و از مجاههههدات و کحشههه   

ها جزء حقایق مسهلم  ها و قرنکوفیاتتان برای نس  حاعر و آیندگان او امحری که قرن

 اید قدر دانی کند.آمدند به کار بردهو بیر قاب  انکار به حساب می

 کردند:ن دانومند ما, سین را چنین تعرین میپیوینیا

 سین نزد همگان فاقد اعتبار است و سخنان  را ارجی نیست.

 گحید: و ابن حبان می

 سین به زندقه متهم است.

 گحید:و نیز می

 سخنان  درو  است.

هیچ کدام آنها از ایهن حهد تجهاوز نکهرده بهه آن جها نرسهیدند کهه پهرده از          با این همه 

ههای  را بهه مهردم اعهالم دارنهد و      های  برگیرند و افسهانه بهحدن داسهتان    روسارس درو

های ویاالت و اوهام او را معرفی نمایند. تا این که تح برادر محقق و ماهر آمهدی  آفرده

کهم  »و عمال  به نس  حاعر و آیندگان وحد این عرب المث  پر مغز را ثابت کردی که 

و « انههدپیوههینیان بههر عهههدس آینههدگان وههحد نهههادهتههرک االو  لروههر  چههه مایههه کارههها کههه 

و انهی تت بمهالم   »گحیهد:  سخن ابح العهالء معهری در حهق او راسهت آمهد, آن جها کهه مهی        

 کنم که  کاری می تستنعه الحا  
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تح این راه نهاهمحار را همهحار سهاوتی, و بها     « اندپیوینان قدرت آنجام آن را نداشته

ههای متعهدد   هها و راهنمهایی  و منحر کردی, و دلی چرابی که بر افرووتی آن را روشن 

ههایی کهه   بر آن مقرر فرمحدی تا پی جحیهان وادی حهق و حقیقهت را در شناسهایی درو     

ورزنههد مههردم وههی قههرون و اع ههار آن را بههاور داشههته و بههه آن وههح گرفتههه تع ههب مههی 

ه بحهث و  راهبر و راهنمحن باشند, و آن گاه که نس  آینهده بهر ان زمینهۀ فکهری آمهاده, به      

 بررسی حقایق بپردازد, جا دارد که ادعا کرده بگحییم:

 «احترام و برتری پیوینیان محفحظ و مسلم است.»

« االزههر »شگفتی ما این جا است که فردی تح ی  کرده و محقق کهه از دانوهگاه   

المغنهههی فهههی »ای بهههر کتهههاب قهههاهره در علهههم حهههدیث دکتهههرا گرفتهههه اسهههت, عهههمن مقدمهههه 

 نحیسد:د بن عثمان ذهبی که سین را زندیق دانسته است, میتألین محم« الضعفاء

دلیلههی بههر زندقههۀ سههین در دسههت نیسههت, بلکههه اوبههار و روایههات وارده وههال  ایههن   

 کنند.منلب را ثابت می

گحیا به نالهر آقهای دکتهر, درو  بسهتن بهه رسهح  وهدا زرن و رزمنهدگان فتححهات          

گهری مهتهم کهردن کهار     و وحوی ردر اسالم, و ایوان را به ارتکاب جنایات و ووحنت

 باشد!ناروایی نمی

کار تح نزد وداونهد گرامهی بهاد, و اسهتقامت را بهه ایهن مههم و انتوهار دیگهر مهحارد           

-هایت را آسان بگرداند, که به همهین زودی های افکار و اندیوهتحقیقات و نتیجه گیری

اه زحمهات پهر   گهری در پیوهگ  بینیم که در جهان دان  و بین  امروز هر په وه  ها می

ههای  ارزش و در وحر تقدیست سر فهرود آورده دسهتاوردهای پهر بهار و سهحدمند تهالش      

 شبانه روزیت را ارج فراوان وحاهند نهاد.

درود مهها بههر همههۀ رادمردانههی بههاد کههه دسههت بههه دسههت هههم داده شههما را در چهها  و      

در ارزانههی ای گرانقههای یههاری داده در آوههر مهها را چنههین تحفههه انتوههار چنههین اثههر ارزنههده

 اند.داشته

امید آن که م را با ارسا  مجلدات بعدی آن به هنگام انتوار مباهی فرمایید... و در 

 پایان سالم گرم برادر و دوستتان را بپذیرید.

 مح د سعگد دحدوح امضاء ـ

 النححیه سحریا ـ حلب ـ

 الزقا  الم ینه

 هـ 1610شحا   ـ 69

 م.11/11/1690
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 تلخگص جامع
ههای گذشهتۀ ایهن    جایی که مراجعه به بحهث از آن 

مباحهههث علمهههی وحاننهههده را بهههه درک منالهههب و  قبیههه 

نماید, به جا هدفی که در پی  داریم کمک و یاری می

ای را کههه اسههتاد  دانسههتیم تهها تههاوی  جالههب و عالمانههه  

متفکههر و « رشههاد داربههح  »عههالی قههدر جنههاب آقههای   

از  اندیومند معارر لبنانی وی یک بحث مفیهد و مههم  

نخستین جلد کتاب به عم  آورده است در این جا نقه   

 کنیم.
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 معرفی کتابی بسیار ارزنده و نفیس

 

 اکل یتاب

رد و پنجاه تهن رهحابی سهاوتگی, تهألین اسهتاد عسهکری       ... کتاب یک »

ههای  رییس دانوکدس ارح  دین بغداد از نالر شهک  و محتهحی, یکهی از کتهاب    

که در ایهن اواوهر بهه جههان علهم و دانه        علمی بسیار ارزشمند و جالبی است 

عرعههه شههده اسههت. کتههاب مزبههحر بههه وسههیلۀ آقههای مرتضههی عسههکری ریههیس     

« دار الکتهههب»دانوهههکدس ارهههح  دیهههن در بغهههداد تهههألین, و ملسسهههۀ انتوهههاراتی 

 رفحه و به شرح زیر بر عهده داشته است: 014بیروت انتوار آن را در 

ست تا از آن وریق منالب های گحناگحنی اهفتاد رفحۀ آن شام  فهرست

مختلفههی کههه در کتههاب رفتههه اسههت بههه سههادگی معلههحم و م ههادر و مههدارکی کههه    

کتاب بهر آن تکیهه کهرده و بهدان اسهتناد نمهحده اسهت موهخ  گهردد. ههم چنهین            

هههای سرشهناا کهه ناموههان در آن   هها, و حکحمهت  فهرسهت نهام قبایه  و وههانحاده   

ز هر گهروه و ملتهی, راویهان    , و نیز هحاداران هر مذهب و مرامی ارفته است

حدیث, شهعراء, مهللفین, آیهات کتهاب وهدا, احادیهث پیهامبر اسهالم, و شهعر و یها           

اشعاری که به عنهحان شهاهد و دلیه  آمهده اسهت, نهام شههرها, روسهتاها, امهاکن          

ههها و ههها و پیمههان نامههه جغرافیههایی و کوههحرها. وقههایو و اتفاقههات تههاریخی, نامههه  

کتاب به هر رحرت ذکری از آن رفته است همهه   هایی که در ایناستحار نامه

و همه با روشی علمی و هر کدام در جای وحد و به ترتیب و حهرو  تهیجهی   

 و به رحرت مستق  و جداگانه به چا  رسیده است.
 محتوب یتاب

تن 61اما مباحث این کتاب شام  معرفی 
1
ارهحابی اسهت    154از مجمهحع   

کههه سههین بههن عمههر تمیمههی, شخ هها  سههاوته و پرداوتههه و وجههحد ویههالی آنههها را 

رحرت واقعی داده است, او زبان ایوهان حهدیث روایهت کهرده, و رویهدادهای      

 بزرگ تاریخی را بدون این که

                                                 
1
رحابی، بیست و یک نفر آنها تمیمی معرفی شده بحدند اما در چا  . در چا  او  از این سی و نه نفر  

 دوم این تعداد به بیست و سه تن افزای  یافته است.
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 واقعیتی داشته باشند به آنها نسبت داده است.

حقیقت تل  و ناگحاری, در سیری  مللن محترم در مسیر رسیدن به چنین

گر چهه   شحد که:که بر تاری  زندگی سین داشته است به این حقیقت واقن می

سین به درو  گهحیی و حهدیث سهازی اشهتهاری تمهام داشهته و بهه زندقهه مهتهم          

بحده است, اما گذشتگان نحیسنده و مللن ما, تنها به وهاور دو جلهد کتهابی کهه     

به رشتۀ « الجم  و مسیر علی و عایوه رده ـ بیر و الالفتحح الک»های او به نام

هها و  تحریر در آورده است سهین را نهه تنهها وقهایو نگهاری بنهام, بلکهه روایهت        

-ترین مستندات تاریخی ع هر پیوهین اسهالم شهناوته    سخنان  را از جمله مهم

 اند!!
 له نندیقانأمس

کهه در   ایسپس مللن به معنای زندقه در ارنالح مهردم, و معهانی ویه ه   

ارهه  داشههته اسههت پرداوتههه و بههه گروهههی از ینههدیقان بنههام هههم زمههان سههین بههن 

اشاره کهرده اسهت و   « ابن مقفو, ابن ابی العحجاء, منیو بن ایاا»عمر, چحن 

گیرید که زندقه در آن روزگار در پس از بحثی مف   در این محرد نتیجه می

بهدون ایهن    اییده بحدنهد ـ  نحی گری به اسالم گرمیان مردم که از آیین مانی و ما

-رواجهی تمهام داشهته اسهت. سهپس مهی       یمان در دلهایوهان راه یافتهه باشهد ـ    که ا

 گحید:

ای از زنههدیقان بحدنههد کههه رفتههار و کردارشههان بهتههرین نمههحدار اینههان نمحنههه

های زنهدقان  باشد. یکی از آنها, کتابچگحنگی فعالیت مانحیان زمان سین می

سههازد, دومههی سههر  جحامههو مسههلمین منتوههر مههی   کنههد و در میههان را ترجمههه مههی 

برافراشههته, بههی بههاک و بههی هههیچ شههرم و آزرمههی, لجههام گسههیختگی و بههی بنههد و  

باری و فسق و تبهکاری, و پوت پا زدن به هر چه اوال  و انسانیت است در 

تهر از  تهر و فعها   دهد. و سحمینوان, با حرارتمیان جحانان مسلمین انتوار می

و پهر تحهرک, در ههر شههر و دیهاری بها پوهتکاری شهگفت         دوتای دیگر, کحشا 

کحشهد و  اسالمی مردم به جان مهی انگیز دست به سست کردن, بنیان باورهای 

چههحن دو یههار دیگههر وههحی  در پیوههبرد عقایههد و افکههار زندقههۀ وههحد آنههی بفلههت  

ورزد, تا آن جا که زیر شمویر جالد هم دست از ایجهاد شهک و تردیهد در    نمی

کند که به تنهایی چهار ههزار حهدیث از وهحد    رنداشته اقرار میمعالم اسالمی ب

ساوته و در میان مردم انتوار داده اسهت کهه در آنهها حهال  را حهرام, و حهرام       

تحانسته است    و روا کرده است!! اگر این مرد ـ فرزند ابی العحجاء ـ   را حال

حهدیث   که به تنهایی فق  چهار هزار حدیث درو  بسازد که ... سین ههزاران 

تهرین یهاران رسهح  وهدا را     تهرین و بها ایمهان   ساوته و پرداوته که در آنها پهاک 

مردمی پست و فرومایه و بی دین! و در مقاب  کسهانی را کهه بهه رهاهر اسهالم      

انههد مردمههی پههاک دامههن و دینههدار و  گههح و متالههاهر بههه اسههالم بههحده آورده, درو 

 و تحقیق را در برابر شایستۀ احترام معرفی کرده! بدین سان جهان علم
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ایهن دو محعهحع وههال  حهق و حقیقهت دچههار سهرگردانی و تتحیهر سههاوته       

 است.

های ورافی در اسهالم واردکنهد و بهه ایهن ترتیهب      او تحانسته است تا افسانه

حقایق مسلم را در پهس پهردس ابههام و تردیهد پنههان سهازد و از ایهن راه تهأثیری         

نان بگهذارد, و ریی و اندیوهه بیگانگهان    سحء و ناگحار بر عقاید و افکار مسلما

 را در بارس این دین آسمانی تیره و کدر نماید.
 تحریک احساسات

های سین کحشوهی اسهت کهه در بهارس احیهاء و زنهده       از جمله وراب کاری

کردن ع بیت جاهلیت به کار برده است. او به قبایه  نهزار کهه وداونهدان زر     

لفهای راشهدین, و امهحی و عباسهان     و زور, سردمداران حکحمت و قهانحن از و 

دهد. در این جا اند! تع بی عجیب از وحد نوان میهمگی از همان قبیله بحده

را کههه از تع ههبات ووههک قبیلگههی بههین قبایهه  نههزار و    آن چهههمللههن دانوههمند 

مضر و قبای  قیس و یمانی از فخر و وحد ستایی وحی , و دشنام و تهحهین و  

الم رفتهه اسهت؛ و اسهتمرار ایهن تع هب و      زشت گحیی دیگهری از پهی  از اسه   

-نوهیند و در عهمن آن مهی   دشمنی را زیر لحای اسالم به تف ی  بهه شهرح مهی   

 گحید:

پیامبر ودا به مدینه کهه محه  سهکحنت دو قبیلهۀ اوا و وهزرج کهه ههر دو        

لقههب « مهههاجر»ای کههه بههه یمههانی بحدنههد هجههرت فرمههحد, و بهها آن حضههرت عههده

مدینههه هجهرت کردنههد. ایههن دو قبیلهۀ متخارههم کههه   یافتنهد از قبیلههۀ مضههر نیهز بههه   

دشمن دیرین یک دیگر بحدند در وهح  مجهاورت وهحد در شههر مدینهه دو بهار       

چنان رویاروی یک دیگر قرار گرفتند که نزدیک بحد آت  چنگ بر افرووته 

-را کهه مهی  شخ ا  دوالت کرد و آن آته   شحد. در نخستین مرتبه رسح  ودا 

ها را در کام وهحد فهرو بهرد, بهه سهرپنجۀ تهدبیر و       ادهرفت تا زبانه کود و وانح

قدرت اسالم وامحش فرمحد. و در دومین بار که نوانه بر انگیختن احساسهات  

قبیلگی و تع بات جاهلیهت پهس از وفهات رسهح  وهدا بهر سهر والفهت پیغمبهر          

هها بهر زمهین بریهزد و بهر اثهر آن       ودا بروز کرد و چیزی نمانهده بهحد کهه وهحن    

از میان برود, با درایت و فراسهت شهخ  امهام علهی پسهر عمهح و       اسالم نح پا 

 داماد پیامبر ودا فرو نوست و وامحش شد.

دههد کهه بها تحجهه بهه ایهن کهه        مللن محترم به نیکح ترین وجههی شهرح مهی   

اساسا  تع ب مردود و منفحر و مایهه انزجهار و بیهزاری اسهت و بهرای جههان       

بههه هههیچ یههک از ایههن مههحارد  ادب و شههعر عامهه  کثههرت و فراوانههی, ولههی سههین

کهرده و  کرده است, بنا به فرمان تع ب وهحد مهی  تحجهی نداشت و هر چه می

از این رو است که او گروهی شاعر آفریده است تا با اشعارشان از افتخارات 

های ساوته و پرداوتۀ سین بهرای قبیلهۀ مضهر بهه ویه ه وانهدان       سر افرازیو 

ای ارههحاب از یههز بههرای رسههح  وههدا عههده تمههیم پاسههداری و نگهبههانی کننههد, و ن

ولق کهرده اسهت کهه همگهی دارای فضهیلت      « تمیم و قبیلۀ مضر»وانحادس وحد 

 قدمیو اعتبار و پی 
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باشند. و هم از مضر, گروهی فرماندهان سهپاه و راویهان   در پذیرش اسالم می

حدیث آفریده و به این مقدار از فضیلت و برتری برای مضر و وهانحادس وهحد   

تمههیم بسههنده نکههرده بلکههه بههه حکههم تع ههب و وههحد برتههر بینههی بههرای تثبیههت    از 

مفاور قبیلۀ وحی  دست به دامان اجّنه شده و جّنیهانی آفریهده اسهت تها در ههحا      

های گردان و دالوران تمیم و مضهر را بخحاننهد و   سر افرازیسرود مفاور و 

ۀ وهحی  ههحا   به گحش جهانیان برسانند! و نیز از بیر قبای  مضر, بهرای قبیله  

وحاهان و ورفداران و سپاهیانی ساوته کهه بهرای اعهتالی نهام وانهدان تمهیم و       

هها شهرکت کهرده تها بهه فضه  وجهحد آنهان         مضر و در زیر لحای آنهها در جنهگ  

 رجۀ دومی نیز به دست آورده باشند!افتخارات د
 رّد پای سگف در مصادر عل ی و فرهنگی

سههین, گروهههی بههزرگ از   بههدین سههان, و از ایههن دسههت ولههق و آفههرین       

ای, در رههن ارههحاب و تههابعین واقعههی   رههحابه و تههابعین دروبههین و افسههانه  

کننهد!! و در  شحند و در تاری  اسالم برای وحد جا باز میرسح  ودا وارد می

ههها و ههها و افسههانهدهههد کههه سههایۀ شههحم ایههن درو  آوههر مللههن محتههرم نوههان مههی 

ایی کهه بهه جمهو و شهرح حها       هه اوتالط حقایق و مجاز سهین, بعهدها بهر کتهاب    

انههد گسههترده شههده و مکههانی مخ ههحر بههه وههحد       ارههحاب و تههابعین پرداوتههه  

 اند مانند: اوت ار داده
معجم ال حابه, بغحی, در گذشت به سها   

619 

اسههد الغابههه, ابههن اثیههر, در گذشههت بههه سهها   
664 

 151ارابه, ابن حجر, در گذشت به سا  

ههای تههراجم  و بسهاری از م هادر و کتهاب   

 دیگر.

هایی کهه در شهرح حها  سهران سهپاهی وارهه فتهحح        همین هر  در کتاب

 های:تعقیب شده است از قبی  کتاب اندپرداوته
 660وبقات ابح زکریا در گذشته به سا  

 591تاری  دموق ابن عساکر در گذشته به سا  

های دیگر. تا آن جا که ناگزیر برای رفو ابهام و محارد اشکا  از و کتاب

هههای ای و امههاکن و آوردگههاهو شهههرت و وانههدان ایههن قبیهه  پهلحانههان افسههانهنههام 

دروبین و ویالی که بهه ههر تقهدیر بنها بهه وحاسهتۀ سهین ایهن پهلحانهان و نقه            

هها نحشهته شهده و بهر آنهها شهرح و       اند. کتابآفرینان در آن جا وحدی نوان داده

یۀ کههابحا گحنههه و ههها سههاههها و افسههانهانههد؛ بههاالوره ایههن درو  تف ههی  نگاشههته

تهاری  وبهری,   »های تهاریخی وزیهن و معتبهری چهحن     سنگین وحد را بر کتاب

های ادب و گسترانیده است. حتی کتاب« ابن اثیر, ذهبی, ابن کثیر, ابن ولدون

 فرهنگ, چحن
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و « لسهان العهرب ابهن منالهحر    »هایی ماننهد  ارفهانی, و فرهنگ نامه« ابانی»

ها و ها و تجاوزات درو دست اندازی از« رحی  ترمذی»کتب حدیث چحن 

 اند.های سین در امان نماندهافسانه
 یوتاه سخن

 154تههن از تعههداد   61ایههن کههه اسههتاد عسههکری در ایههن جلههد از کتههاب وههحد     

ههها وههحد را پوههت نقههاب حههق و ههها و قهرن رهحابی دروبههین سههین را زکههه سهها  

دن شناسهایی و  وجحد عینی پنهان کرده بحدنهد و وجحدشهان بیهر قابه  انکهار بهح      

ای از معرفی و موخ  کرده است که تعداد بیسهت تهن از ایهن رهحابۀ افسهانه     

باشند و مللن برای وانحادس تمیم یعنی از وحیوان و بستگان نزدیک سین می

هههر یههک از آنههها ف ههلی جداگانههه اوت ههار داده و بهها دقههت و روشههی علمههی      

و مقابلۀ سخنان سین پیرامحن آن به بحث و تحقیق پرداوته و سپس با مقایسه 

مههحروین بهها دلیهه  قههاوو و عیههر قابهه  انکههاری   در زمینههۀ آنههها و سههخنان دیگههر  

 افسانه بحدن و ویالی بحدن یکایک آنها را ثابت کرده است.

باور ما این است که چنین بررسهی و تحقیقهی محعهحعی کهه رهرفا  جنبهۀ       

 علمی دارد .

کتهابی و بهه همهت     در این راه پر ونر و پر فهراز و نوهیب _وسهیلۀ چنهین    

تحقیقههات اسههتاد عسههکری_ آبههاز گردیههده اسههت, بههه پههایمردی علمههای دیههن, و       

پ وهندگان حقایق که بی  از دیگران دروحر چنین فعهالیتی هسهتند, نسهبت بهه     

هها _نهه تنهها اعتقهادی_ بلکهه      پاک سازی آثار گرانقدر اسالمی از لح  آلهحدگی 

در پوت این قبی  محارد چهرس  هر دو لحاظ فقهی و دینی اقدام شحد که چه بسا

 ها نهفته باشد.این درو , و یا سیمای آن دست کاری و یا هر دوی این

بهها انتوههار چنههان حقههایقی, و آبههاز چنههین فعههالیتی, اسههتاد عسههکری کحشهه    

مثمر و پر بار وحد را در ودمت به جهان تمدن و دان , به وی ه جهان اسالم 

ادت و ویههر دنیهها و آوههرت را بههه تههرین نیههروی محرکههۀ تمههدن و سههع کههه بههزرگ

 ها عرعه داشته به کار برده است.وحر یکسان به انسان
   )رااد دارغوث(
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 سخنی ان مؤلف

ههـ بهه چها  رسهید و      1619نخستین جلد این کتاب برای اولین بهار در سها    

 فررتی برای تحقیق در اشعاری که در آن به ثبت رسیده بحد بهه دسهت نیامهد.   

ههای بهد وه  کهه بالبها  از لحهاظ       علت این بحد که من اشعار را از دسهت نحشهته  

 لفظ و عبارت پر از اشتباه و بل  بحد فراهم کرده بحدم.

ایههن شههتاب در چهها , و عههدم بررسههی در اشههعار بههه ایههن مناسههبت بههحد کههه    

دانوکدس ارح  الدین
1
را که در بغهداد پایهه گهذاری کهرده بهحدیم, در آن هنگهام        

عالیت وحد را آباز کرده بحد و ناگزیر بحدیم تا با چا  کتابی علمی, آن تازه ف

 ها بوناسیم.ها و دانوگاهرا به دیگر ملسسات و دانوکده

بدین سبب رالح دیدیم که کتاب را با همان شک  و محتحا به عنحان یکی 

از انتوارات دانوکده به  چا  رسانده منتور سهازم. زیهرا تحقیهق در عبهارات     

قههظ اشههعار آن هههم پههس از ثبههحت سههاوتگی بههحدن شههعر و شههاعر, و حتههی        و تل

هها و اشهعاری شهده بهحد نهه      ححاد  و اتفاقاتی که محجب سراییدن چنان حماسه

تنها عرورتی نداشهت بلکهه بهر اسهاا کتهاب و منالعهه علمهی آن زیهانی وارد         

 ساوت. نمی

تگی گذشته از این, قرار بحد تا جلد او  اوت ار به رجا  رحابی سهاو 

تمیم داشته باشد. ولی برای نوان دادن انحاع درو  سازی وآفرین  رهحابیان  

بیر تمیم, روا دیدم که به آور کتاب چنهد تهن از رهحابیان بیهر تمهیم سهین را       

 نیز اعافه کنم و به این ترتیب جلد

                                                 
1
علحم »های هـ در بغداد تأسیس گردید و دانوجحیان آن در رشته1384. دانوکده ارح  الدین در سا   

ا در آن محقو کحش  داشتیم تا پی  از شحند. و مبه اوذ لیسانس نا   می« قرآن، حدیث، ادبیات عرب...

فار  التح ی  شدن اولین گروه دانوجحیان وحد، هم ترازی لیسانس آنها را در دانوگاه بغداد، و دیگر 

 ها در جهان به ثبت رسانده باشیم.دانوکده
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 نخستین کتاب زبه زبان عربین در بیروت به چا  رسید و انتوار یافت.

مزبحر محرد استقبا  شدید قهرار گرفهت تها جهایی کهه       دیری نپایید که کتاب

بروی از ناشران از من وحاستند تا با اعادس چا  آن از وریق افسهت محافقهت   

گذشت و شرح علت آن, با در وحاست آنها محافقت  آن چهکنم. من با تحجه به 

نکردم؛ اما با وجحد عدم محافقت, کتاب تجدید چا  شد و هزاران نسخه دیگهر  

 از آن در اوتیار عالقمندان قرارا گرفت.

الزم بههه ذکههر اسههت کههه ایههن جانههب در وههال  آن ایههام بههه تحقیههق و ت ههحی   

ی حاره  آمهد, بها حهذ      اشعار محرد بحث اشتغا  داشهتم و چهحن از آن فرابته   

رههحابیان بیههر تمههیم از آوههر کتههاب, و افههزودن شههرح حهها  دو تههن دیگههر از         

رحابیان ساوتگی تمهیم سهین در پایهان آن, بهه چها  مجهدد آن اقهدام شهد و در         

تحان گفت که نخسهتین جلهد کتهاب یک هد و پنجهاه رهحابۀ سهاوتگی        حقیقت می

 رسیده است... هـ در بغداد به چا 1616تکمی  و ت حی  شده در سا  

از ودای بزرگ در پیگیری این منلهب و تکمیه  مباحهث علمهی آن یهاری      

 جحیم.می
 مرتضی العسکری
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 1بخن 
 های بحثنمگنه

 

 نگرش یوتاه به گذاته. 

 های سگف برن ع رر   چه عواملی باعث انتشار دروغ

 اده است؟

 ده یتاب دیگر یه ان سگف بن ع رو نقل  ول یرده-

 اند.
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 گذاتهنگرش یوتاه به 

یک هد و  »و نیهز نخسهتین جلهد از کتهاب     « عبهد اهلل بهن سهبأ   »های در کتاب

دیدیم کا احادیث و سخنان بی پایه و درو  سین, در « پنجاه رحابی ساوتگی

های معتبر و م ادر مهم فرهنگ و معار  اسالمی چنهان راه یافتهه کهه    کتاب

 سازد.هر دانومند محققی را دچار سرگردانی و حیرت می

هههای سههین جلههد او  همههین کتههاب عههحاملی را کههه باعههث انتوههار درو   در 

ایهم کهه بهه وهحر اوت هار و اشهاره بهه        گردیده به وحر موروح و مف   آورده

 شحد:شرح زیر آورده می

_ سهههین سهههخنان  را بهههاب مهههذا  و منهههابق میههه  و وحاسهههتۀ قدرتمنهههدان  1

سههت کههه زمههان , و هههم چنههین زورمنههدان هههر دوره چنههین پایههه گههذاری کههرده ا  

 قدرت حاکم در هر ع ری ملید آن است!

_ سههین از نقنههه عههعن مههردم سههاده د  کههه موههتاقانه وحاسههتار شههنیدن      1

باشهند  مناقب و کارهای شگفت انگیز در گذشتگان به ارنالح رال  وحد می

استفاده کرده و تا تحانسهته اسهت وحاسهتۀ ایهن سهاده دالن زود بهاور را بها ولهق         

 ی آنها بر آورده کرده است.ها و کرامات براقهرمانی

_ سین عاشقان شعر و حماسه و دوست داران ادب را نیز از نالر, دور 6

ها سر داده و محف  آنان را نیز نداشته و باب می  آنها شعرها سروده و حماسه

 های تاریخی و حماسی وحد گرمی بخویده است.با سروده

را نیهز از وهحان بهی    _ محروان, راویان, وقایو نگاران و جغرافی دانان 0

انهد بهرای   ای کافی بهحده کهه تها تحانسهته    های راست نمحد سین بهرهدریغ درو 

های وحد از مدارک تاریخی و ححاد  و رویدادهایی که هرگز به وقحع کتاب

انهد,  هایی که هرگز بر روی زمین وجهحد نداشهته  نپیحسته و اماکن, رودها, کحه

 اند.منلب فراهم کرده

ههههها و درو  ان, ثروتمنههههدان, و متههههرفین را از افسههههانه _ وههههحش گههههذران 5

 هایپردازی
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سین, محف  انس و شادی نه تنها گرمی و شح  است, بلکهه حهرارت و دابهی    

-های مستانۀ این دسته از ولق اهلل نیز ق هه است! سین برای شب زنده داری

ن های شیرین و نمکین, از رویدادهای شگفت انگیز و رؤیها آفهری  ها, و داستان

 در کیسۀ پر از مکر و نیریگ وحی  آماده و مهیا دارد.

ها, سین بن عمر این افسانه پرداز قرن دوم هجری _ عالوه بر همۀ این6

این شانس را داشته است که در رهدر نحیسهندگان جههان اسهالم قهرار گیهرد, و       

همین تقدم زمان برای سین, و انی کهه بالهب دانوهمندان و نحیسهندگان اسهالم,      

عامه  بهرای نقه      تهرین پساز ع هر و زمهان سهین بهحده اسهت, بهزرگ       زمان 

ههای وی گردیهده و شهگفت آور ایهن کهه ایهن اقبها  در حهالتی         هها و درو  افسانه

گههح, حههدیث سههاز,   اسههت کههه بیوههتر همههان نحیسههندگان, سههین را مههردی درو      

اند!اش متهم کردهشناوته و حتی به زندقه
1
 

ده اسهت کهه در ربهو او  از قهرن دوم     ای بهح همین امتیاز که سین نحیسهنده 

هجری دو جلد کتاب تاری  زافسانه و حقایق آمیخته به افسانهن به رشتۀ تحریر 

در آورده است, محجب آن شده تا پهی  تهازان در تهألین اسهالمی, از کیسهه پهر       

ههای وزیهن و   هها برگیرنهد و کتهاب   از نیرنگ و فسحن این شهیاد روزگهار بههره   

هههای ایههن ورابکههار واقعههی اسههالم آلههحده    ههها و درو نهمعتبههر وههحد را بههه افسهها  

 سازند!

ای از رههدر نوههینان نحیسههندگی در تههاری  و فرهنههگ اسههالمی کههه از    عههده

 باشند:اند به شرح زیر میسین بن عمر نق  کرده

 هـ159ابح مخنن, لحط فرزند یحیی متحفی به سا   .1

 هـ141ن ر فرزند مزاحم فرزند یحیی متحفی به سا   .1

 هـ104فرزند ویاط فرزند یحیی متحفی به سا  ولیفه  .6

 هـ159بالذری فرزند یحیی متحفی به سا   .0

 هـ614وبری فرزند یحیی متحفی به سا   .5

 ها نحیسنده بنام و قاب  احترام دیگر.و ده

ههها عههحاملی بحدنههد کههه باعههث شههدند تهها سههخنان سههین و ههها و نالههایر ایههنایههن

 61راه یابههد کههه مهها بههه تعههداد    هههای  در م ههادر معتبههر و مهههم اسههالمی    درو 

ایم, و اینک بر آن فهرست چنهد  م در آن در جلد او  همین کتاب اشاره کرده

-انهد بهه شهرح زیهر مهی     م در معتبر دیگر که منلب از سین بن عمهر گرفتهه  

 افزاییم:

                                                 
1
منالعه کنید. 124_115. موروح عحام  انتوار احادیث سین را در جلد او  این کتاب، ر 

 «مترجم» 
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هـ 019_ ابح القاسم, عبد الرحمن فرزند محمد بن اسحا  منده در گذشته 61

 «رج من کتب الناا فی الحدیثاتاری  المستخ»در کتاب 

_ال ابی, حسن بن محمد القرشی, العدوی العمری در گذشهته بهه سها     94

 «حابه, فی بیان محاعو وفیات ال حابهدر الس»در کتاب  هـ654

هـ در 656یا  655_ عبد الحمید, فرزند ابی الحدید معتزلی متحفی به سا  91

 «شرح نهج البالبه»کتاب 

ههـ  101ن احمد بن علی بن عبد القادر متحفی به سا  _ مقریزی, تقی الدی91

 «الخن »در کتاب 

ههای سهین   هها و افسهانه  هایی از درو کنید, شاوهبه وحری که مواهده می

, زتها آنجها کهه مها     های معتبهر و وزیهن اسهالمی   جلد از کتاب 91بن عمر تنها در 

اریهم راه یافتهه   ایمن و مربحط به بحثهی کهه در پهی  رو د   دسترسی به آنها داشته

اسههت. اینههک بههرای مزیههد اوههالع و راهنمههایی محققههان رههفحات مههدارک اویههر  

 نماییم:الذکر را نیز موخ  می

 
 مدارک بحث گذاته

تههاری  المسههتخرج مههن کتههب النههاا فههی الحههدیث, بههاب ال ههاد, در      .1

 شرح حا  رخر بن لحذان پدر عبید بن رخر.
 .10در السحابه رابی, شرح حا  اسعد بن یربحع ر  .1

 .116, ر0در شرح نهج البالبه ابن ابی الحدید معتزلی, ج .6

ط  106,ر0و ج 156و151, ر 1ونههههه  مقریهههههزی رهههههفحات, ج   .0

 هـ..1610م ر 

 .56و  51, 9, ر 9فت  الباری, ج .5

 .19و  11تاری  ولفا سیحوی, ر  .6

و  61و  15و  161و  155, ر 11و جلهد  616, ر 11کنز العما , ج  .9

161. 
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1.  

 1بخن 
 را ان یجا بشناسگم؟صحابی ساختگی 

 ای کحتاهمقدمه 

 سیری در زندگانی سین و ع ر او 

 شناسایی رحابی ساوتگی 

 مقایسۀ بین اوبار رحابیان ساوتگی و حقیقی 

 نام چند تن از ارحاب ساوتگی سین 
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 ای یوتاهمقدمه 
اساا مباحث مختلن کتاب عبد اهلل بهن سهبأ و نیهز ایهن کتهاب بهر ایهن امهر         

هها  کنیم سین بن عمر تمیمی سازنده و وهالق ایهن افسهانه   استحار است که ثابت 

و قهرمانهان آن و امههاکن و جاهههای ویههالی آن بههحده اسهت دلیهه  مهها از ایههن قههرار   

 است:

* * * 
اسههاا « روایههت  نقهه  قههح »در اسههالم و نههزد علمهها و دانوههمندان اسههالمی 

علههحم مختلههن چههحن تههاری  و فقههه و تفسههیر و دیگههر فنههحن ادب و فرهنههگ را      

شناسهند. در حهالی   دهد, و بغیر از آن, منبو کسب وبهر دیگهری نمهی   توکی  می

که دیگران فی المث  برای تکمی  معلحمات وحد احیانآ  به آثهار و عالیهم و جهز    

 کنند.ها مراجعه کرده و میاین

از آن جههایی کههه بههرای علمههای اسههالم وعههو چنههان اسههت کههه گفتههیم, اینههان     

ا نس  به نس  از پیوینیان وحد تعقیب کهرده و  ناگزیرند تا روایت محرد نالر ر

بههه ایههن ترتیههب وههحد را بههه زمههان وقههحع وبههر و م ههدر روایههت برسههانند. راه     

شههحند و از رسیدنوههان بههه منوههاء وبههر تنههها همههین اسههت و از آن منحههر  نمههی  

 گیرند.جایی هم الهام نمی

هههای دانوههمندان اسههالمی در علههحمی کههه یههاد کههردیم     اینههک اگههر بههه کتههاب  

انههد در یکههی از ایههن دو کههه روایههت کههرده آن چهههاجعههه نمههاییم, ایوههان را در مر

 یابیم:دسته می

گروهی از ایوان چحن زوبری, ونیب بغهدادی, و ابهن عسهاکرن سهند ههر      

 اند.اند ثبت و موخ  کردههای وحد آوردهوبر و روایتی را که در تاری 

ی, و ابهن اثیهر,   و گروهی دیگر مانند زمسعحدی در مروج الذهب, و یعقحب

انهد بهه دسهت    هایوهان سهند روایهت وبهری را کهه آورده     و ابن ولدونن در تهاری  

 اند.نداده

 گحییم:حاال با تحجه به تحعیحاتی که در این زمینه داده شد می

شهحد کهه سهند آن را ذکهر نکهرده و      نهزد نحیسهندس متهأوری, وبهری دیهده مهی      

ورده اسهت. منلهب را پهی    حتی موخ  ننمحده است که ایهن وبهر را از کجها آ   

هههای دیگههر, همههین وبههر را عینهها  در نحشههتۀ   گیههریم و بهها مراجعههه بههه کتههاب  مههی

 بینیم و پس از بحث ودانومندان متقدمی می
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یابیم که منواء وبهر بهرای آن دانوهمند متهأور, همهین نحیسهنده و       میبررسی در

, وبهر  کنهیم دانومند مقدم بحده است نهه کسهی دیگهر. ایهن جها اسهت کهه حکهم مهی         

 مزبحر را فالن دانومند متأور, از فالن دانومند متقدم بر وحد گرفته است.

 کند:مثا  زیر منالب باال را کامال  روشن می

ایم, در همان جها  افسانۀ سبا یان را که در جلد او  کتاب عبد اهلل سبأ آورده

متهأور و  و نحیسهندگان  ایم کهه ایهن افسهانه را تهاری  نحیسهان پیوهین,       ثابت کرده

انهد و  محققین و حتی مستورقین, هر کدام به نحبۀ وحد یکهی از دیگهری گرفتهه   

 شحد:سند و مدرک آنها در این داستان به یکی از چهار م در زیر منتهی می

 هـ614تاری  وبری؛ متحفی سا   .1

 هـ591تاری  دموق؛ ابن عساکر متحفای سا   .1

 هـ 901التمهید و البیان؛ ابن ابی بکر متحفای سا   .6

 هـ901تاری  اسالم؛ ذهبی متحفای سا   .0

گیریم و اسناد داستان سبا یان را در آن م هدر بهه جسهت    منلب را پی می

شحیم که همگی آنها منلب وحد را فق  نوینیم و در نتیجه متحجه میو جح می

اند و سلسهلۀ اسهناد وهحد را    ردهاز سین بن عمر گرفته و در تاری  وحد ثبت ک

اند. و این جا است کهه پهس از   تا به سین بن عمر دقیقا  تعیین و موخ  نمحده

هها, سهین   شحد که در ذکر این افسهانه این همه پی گیری بر ما ثابت و مسلم می

منح ر به فرد اسهت, و داسهتان سهبا یان بها آن همهه آب و تهاب فقه  و فقه  از         

 ت نه شخ  دیگر!مغز او تراوش کرده اس
 سگری در نندگانی سگف و نمان او

دههیم و در ایهن سهیر    در این نحبت شخ  سین را محرد منالعه قرار مهی 

 شحیم که:و سیاحت متحجه می

_ سین فعالیهت ادبهی وهحد را در ربهو او  قهرن دوم هجهری آبهاز کهرده         1

ا کرد و شهعر ای در جهان عرب بحبا میاست. قرنی که در آن تع بات قبیله

و سههخنحران قبایهه  وارههه عههدنان از شههما  شههبه جزیههره, و قحنانیههان سههاکنان  

جنحب, در مدح و ثنای وحی  و هجهح و بهد نهام سهاوتن دیگهری بهه جهان یهک         

دیگر افتاده, شمالیان, جنحب نوینان را, و جنحبیان ساکنان شهما  شهبه جزیهره    

ات وهحد  را به باد دشنام و ناسزا, گرفته و عالمهت, نسهب, شخ هیت و افتخهار    

کوههیدند. در ایههن میههان سههین کههه مههردی عههدنانی و سههخت   را بههرد دیگههری مههی

هها و  ای بها ولهق و اشهاعۀ افسهانه    متع ب بحده است, در ارهار تع بات قبیلهه 

قهرمانان ویهالی از قبایه  مختلهن عهدنان وارهه تمهیم و بهه و هحر وانهدان          

 و ساوتن« اسّید»وحی  تیرس 
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ت ربههحده بههدان وسههیله بههرای قبایهه  عههدنان  ههها از دیگههران سههبقاشههعار و حماسههه

افتخار و شر  ولق کرده, قحنانیان را به جبن و بزدلی و شکست و وحاری 

 کند.و فتنه انگیزی و شرارت متهم می

گر همین منالب است, او بها ولهق ایهن افسهانه,     افسانۀ سبا یان سین روشن

بهی گنهاه را بهه     دامان آلحدس بروی از سران قبایه  عهدنان را پهاک, و قحنانیهان    

 سازد.فتنه انگیزی و هزاران بدی دیگر متهم می

بینیم عرا  که محون ارلی و زادگاه سین اسهت, در آن  _ از ورفی می1

ان تها  کحشهیده روزگار مح  مواط و فعالیت زندیقان بحده و انها با تمام قحا مهی 

شههعۀ مسههلمانان را از مسههیر اسههالم منحههر  سههازند, و در ایههن راه از ولههق و ا  

کردنههد, و بههرای رسههیدن بههه  چنههین هههدفی بههه هههر  احادیههث درو  فروگههذار نمههی

 زدند.ای چنگ میوسیله

هها  ها و افسانه سهازی بینیم که سین نیز با درو  پردازیدر این زمینه می

های زنهدیق وهحد نهدارد. و    و جنایات  به تاری  اسالم, دست کمی از هم پالکی

و بیهر   گهح پیوهین او را نهه تنهها مهردی درو     این در حالی است که دانوهمندان  

 اند.اش نیز متهم ساوتهاند, بلکه به زندقهقاب  اعتماد معرفی کرده

هههای سههین را در کتههاب عبههد اهلل بههن سههبأ, بههر حسههب تقههدم      _ مهها روایههت 6

رویههدادهای آن, یعنههی از آبههاز سههخنان  پیرامههحن زمأمحریههت اسههامه, و سههقیفۀ 

-ارتداد, و دست آور فتححن را یکان یکان بها روایهت  های بنی ساعده, و جنگ

 ایم که:ایم و به این نتیجه رسیدههای بیر سین در همان محارد مقایسه کرده
 جعل اسناد

-کند تا افسانههای  سند جع  میسین به شیحس تاری  نحیسان برای افسانه

ههههای  راسهههت و واقعهههی جلهههحه کننهههد. او سهههخن وهههحد را از زبهههان  هههها و درو 

کند که در ار  وجحد وارجی نداشته و نام چنان اشخاری اویانی بازگح میر

انهد. بهرای   شهحد, و دیگهر دانوهمندان از آنهها نهام نبهرده      جز نحد سین یافهت نمهی  

آفرینههد کههه چنههان   ههها ولههق, و امههاکنی مههی   ههها و نههام آوری قهرمنههان  پهلههحانی 

 هایی در آن جا به وقحع پیحسته است.دالوری

 
 انده نقن آفرینان خگالی سگف را گرفتهنویسندگانی ی
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وهحریم, و آن ایهن کهه    در این جا به یک محعحع سخت تکان دهنده برمهی 

دانومندانی را سرا  داریم که با وجحد شناوت کاملی که در حق سین دارنهد,  

کنند, با ایهن ورهن بهرای    اش متهم میگح دانسته به زندیقهو او را ردی درو 

ای سین در کتهب رجها  وهحد شهرح حها       یالی و افسانههر یک از قهرمانان و

ههای جغرافیهای وهحد نهام شههرها, رودهها, و       نحشته! و جغرافی دانان در کتاب

اند و سهند همهۀ آن دانوهمندان در منهالبی     اماکن دروبین او را به ثبت رسانیده

های ساوتگی سین بحده است. و به ایهن ترتیهب   اند فق  و فق  روایتکه آورده

, و ههای جغرافیهایی اسهالمی   ههای امهاکن و شههرهای ویهالی سهین در کتهاب      نام

ای او و راویان ویالی , فرماندهان سهپاه و  اسامی اشخار و قهرمانان افسانه

ها و اسهناد تهاریخی کهه ههیچ کهدام آنهها در اره         شعرا و سخنحران, و نیز نامه

داز قهرن  دوم  وجحد وارجی نداشهته و تنهها زادس فکهر و اندیوهۀ ایهن افسهانه پهر       

-اند هر یک به جا و بنا بر محقعیتی که به آنها داده است در کتابهجری بحده

 اند!های مربحط آن دانومندان به عنحان حقیقتی بیر قاب  انکار به ثبت رسیده

هها عمهر و دقهت و    هها همهه حقهایق تلخهی اسهت کهه پهس از رهر  سها          این

وحانیم_ ما را به دست آمده های آینده میتحقیق _که ما ح   آن را وی بحث

اسههت؛ باشههد کههه چرابههی فههرا راه رهههروان حههق و حقیقههت گههردد, و نقههاب از       

روسارس اسالم و تاری  حقیقی آن برگیرد, و باالتر از همه, حقایق اسالمی را 

 به مسلمین جهان و دیگر جهانیان عرعه دارد.
 اناسایی صحابی دروغگن

در عمن منالعۀ وبری  آن چهچنای سین, برای شناسایی رحابی افسانه

ای بروحرد کنیم که وجحد چنین شخ ی بهه نالهر موهکحک آیهد,     به نام رحابه

قب  از هر چیز اسناد این وبر را در همان کتهاب بها دقهت مهحرد منالعهه قهرار       

سهند ایهن    آن چهه ایهم_ چنه  دهیم _با تحجه به این که مها سهین را قهبال  شهناوته    می

وبر به سین منتهی نود, بحث و پی جهحیی را پیرامهحن رهحابی مزبهحر رهها      

 آوریم.کنیم و او را آفریدس سین به حساب نمیمی

-اما اگر سند روایت به سین منتهی شد در این جا اسهت کهه فعالیهت و پهی    

شحد و در م هادر مختلهن و کتهب و منهابو     گیری شدید و پر دامنۀ ما آباز می

پردازیم تا آن چه را که در سهخنان سهین   المی به بحث و بررسی میمتعدد اس

آمده است, با روایتی که از وریهق بیهر سهین در همهان زمینهه آمهده مقایسهه و        

منابقتی دقیق انجام دهیم. در ایهن جها اگهر نهام رهحابی موهکحک, در روایهات        

را کنهیم و او  آمده باشهد, بحهث و پهی جهحیی را پیرامهحن او رهها مهی       بیر سین 

شناسههیم. امهها اگههر نههام آن رههحابی را جههز در روایههات سههین, در سههاوتگی نمههی

کنهیم کهه: چهحن ایهن منلهب, و نهام       جای دیگر ندیدیم آن وقت است که حکم مهی 

چنان کسی, یا اسهم چنهان جهایی, و بهاالوره موخ هات چنهان راویهانی را تنهها         

 سین بن عمر گفته و در جای
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تههحان گرفههت؛ ایههن شههخ    بی نمههیدیگههر و نههزد م ههدر دیگههری از آن سههرا   

رحابی, یا آن راوی وبر و یا آن جا و آن مکان وجحد وهارجی نداشهته درو    

-محض و زاییدس افکار و ویاالت سین بن عمر است. مثالی در این محرد می

 آوریم:
 یک فامگل ت گ ی

ما پیرامحن وانحادس سرشناسی چحن مالک تمیمی بهه اوبهار بسهیار زیهاد و     

-وهحریم کهه در میانوهان چههره    های معتبر مکتب ولفا بر میبر کتامتعددی د

های سرشناا و رحابی معرو , دو بهرادر قهرمهان نحادگهان مالهک تمیمهی,      

یکی به نهام قعقهاع و دیگهری بهه نهام عارهم فرزنهدان عمهرو وجهحد دارنهد. ههم            

ههای ایوهان و دیگهر نحادگهان مالهک تمیمهی ماننهد اسهحد فرزنهد          چنین عمح زاده

فرزند او رحابی دیگری به نام نافو فرزند اسحد, یعنهی نتیجهۀ مالهک,    قنبه و 

 وحرد.و سایر افراد بنام و محترم آن وانحادس بزرگ تمیم به چوم می

شههان مهها در امههر ایههن وههانحاده, مخ حرهها  بههه علههت کارهههای وههار  العههاده  

شحیم. بنا بر این وبق قراری که داریم هر چیهزی را کهه در بهارس    موکحک می

کدام از افراد این وانحاده آمده باشد, یکی یکی از م ادر متعدد و مختلهن  هر 

کنیم. آن گهاه بهه تنبیهق اوبهار بهدون سهند, و اوبهای کهه         اسالمی جمو آوری می

-باشند پرداوته سپس بهه بحهث و بررسهی همهۀ آنهها مهی      دارای سند روایت می

دند, و نیهز تمهام   گرشحیم که تمام اوباری که از قعقاع میپردازیم و متحجه می

شهحند.  گحیند بر چه  روایت بهالغ مهی  روایاتی که از برادر او عارم سخن می

روایههات مربههحط بههه اسههحد بههن قنبههه و فرزنههدش نههافو کههه نزدیههک بههه بیسههت   و 

 اند!روایت است همه از سین بن عمر تمیمی نق  شده
 اسناد روایات سگف در بارۀ  عقاع

-رسد که از قعقاع سخن میهایی میاکنحن نحبت به بررسی اسناد روایت

ههایی  کنیم که چنهین نهام  گحیند. ما در این بررسی به نام سی راوی بروحرد می

شحند. در میهان ایهن اوبهار,    جز در احادیث سین, در احادیث دیگران دیده نمی

نام یکی از این راویان مخ حرا  در سی و هوهت حهدیث سهین کهه از قعقهاع      

و نام راوی دیگر در پانزده حهدیث, و سهحمین راوی   گحید آمده است. سخن می

در ده حههدیث, و راوی چهههارمی در هوههت حههدیث سههین در بههارس قعقههاع آمههده     

 است.

نام چهار تن از این راویان, در دو حدیث سین در بارس قعقاع بهه یهک جها    

آمده و بقیه هر کدام در یک حدیث, و گاه نیز در یک حدیث, بهی  از یهک تهن    

ن نههام بههرده شههده اسههت. راویههانی کههه همگههی سههاوته و پرداوتههۀ  از همههان راویهها

 ویا  سین بن عمر تمیمی
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 باشند.می
 بررسی اسناد روایات سگف در بارۀ عاصم

هایی که سین در بارس عارم آورده است, به نهام  در بررسی اسناد روایت

وهحریم کهه نهام آنهها را جهز نهزد سهین,        دوازده راوی مخلح  ویاالت او بر می

هیچ کس دیگر سرا  نتهحان گرفهت. نهام یکهی از ایهن راویهان در بیسهت و        نزد 

هوت حدیث سین از عارم تکرار شده, و نام راوی دیگر در شانزده حهدیث.  

اما گاه نیز در یک حدیث سین در بارس عارم, نام بهی  از یهک راوی در آن   

 برده شده است.

اد دیگههری عهالوه بهر ایهن دوازده تهن راوی بها نهام و موخ هات سهین اسهن         

آن کهس کهه فهت     »و یها  « مردی از بنهی سهعد  »و یا « مردی از بین بکر»چحن 

دهد کهه سهخت مجههح     ها, ارا ه میو امثا  این« شحش را گزارش کرده است

 باشند.الهحیه و بی نام و نوان می
 اسناد روایات سگف در بارۀ اسود و فرنندش

نههافو نههام نههه راوی هههای سههین در بههارس اسههحد و فرزنههدش در اسههناد روایههت

سههاوتگی و چنههد مجهههح  الهحیههۀ دیگههر _بههه جههز آنهههایی کههه در مههحرد عارههم     

 اند.گفتیم_ آمده است که هم چنان مجهح  و ناشناوته باقی مانده

ایههن وعههو اسههناد احادیههث او اسههت از وههانحاده مالههک, کههه اوبههار و احههحا   

ۀ بنهی سهاعده,   قهرمانان و نق  آفرینان  را از زمان رسح  ودا, داستان سهقیف 

های ارتداد در جزیدة العهرب و فتهحح و کوهحر گوهایی در عهرا  و شهام       جنگ

هایوهان را  ها, و فت  پیهروزی , و نبرد و جنگ آوریابح بکردر زمان والفت 

در سرزمین عهرا , شهام, ایهران در دورس والفهت عمهر و عثمهان و امهام علهی         

 حتی زمان معاویه بازگح کند.

-ههای ویهالی وهحد مهی    هها در جنهگ  انحاده قهرمانیسین برای افراد این و

هههای مختلههن را در  سههراید و حکمههت اسههتان هههای رزمههی مههی آفرینههد و حماسههه

دههد  گذارد, کرامات و کارهای وار  عادات به آنهها نسهبت مهی   اوتیار آنها می

شحد. از ورفهی پهس   و منالب دیگر که فق  و فق  نزد سین بن عمر یافت می

ر اوباری که نام آن قهرمان رفته اسهت بهر مها ثابهت شهد      از تحقیق و بررسی د

گحیند و سهند ندارنهد, فقه  در    هایی که از این دالوران سخن میکه تمام روایت

 اند!این جا سند آن را حذ  کرده

رهههدور حکمهههی قنعهههی در افسهههانه بهههحدن ایهههن    بهههرای اومینهههان بیوهههتر و  

ا از وریق مراجعه قهرمانان و اوبار مربحط به آنان بحث و بررسی عمیقی ر

ههای مختلهن علهحم بهه     به دیگهر م هادر و منهابو اسهالمی و بها تحجهه بهه رشهته        

 کنیم.شرح زیر آباز می

هههههایی کههههه در سههههیره و رفتههههار رسههههح  ودانحشههههته شههههده و  بههههه کتههههاب _1

 بروحردهای پیامبر
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دههد,  ترین فرد مسلمان و بیر مسلمان آن ع ر را شرح مهی اسالم را با گمنام

ابن سهیده  « عیحن السیره»هجری و 116متحفی به سا  « ابن هوام سیره»مانند

کنیم و های سیره مراجعه میهجری و دیگر کتاب906الناا در گذشته به سا  

بینهیم. بهه ایهن ترتیهب کهه نهه در       نامی از قهرمانان ویالی سین را در آنهها نمهی  

 ها.ها نامی از ایوان رفته است و نه در متن روایتاسناد روایت

تهرین سهخن آن حضهرت    های حدیث از رسح  ودا که کحچهک _ به کتاب1

در گذشههته بههه سهها    « مسههند ویالسههی »انههد چههحن  را در آنههها بههه ثبههت رسههانیده   

« مسهند ابهح عحانهه   »هجهری, و  101متحفی به سا  « مسند احمد»هجری, و 140

هجهری,  156متحفی به سها   « رحی  بخاری»و هجری,  616درگذشته به سا  

متهحفی بهه   « سهنن سجسهتانی  »هجهری, و  161متحفی به سها   « سلمرحی  م»و 

هجههری و دیگههر  191در گذشههته بههه سهها    « سههنن ترمههذی »هجههری, و 195سهها  

ههای  پهردازیم, ههیچ نهامی از رهحابی    مسانید و رحاح به بحهث و بررسهی مهی   

شحد و نه در سلسلۀ سند آنها.ساوته ویا  سین نه در متن دیده می
1
  

ت, که به بحث پیرامحن ارحاب و تابعین پرداوته و های وبقا_ به کتاب6

در گذشهته بهه   « وبقهات ابهن سهعد   »شرح حا  آنها را به دست داده است, چهحن  

هایوهان دسهته بنهدی    هجری که ارحاب و تهابعین را بهر حسهب زادگهاه    164سا  

النباء »هجری, و 104متحفای سا  « وبقات ولیفة بن ویاط»کرده است, و نیز 

هجهری و دیگهر منهابو در همهین زمینهه مراجعهه       901ه به سها   در گذشت« ذهبی

بینهیم  کنیم و در میان هیچ یک از آنها نامی از قهرمانهان مهذکحر سهین نمهی    می

 چه در متن و چه در سند.

ههایی کهه بهه معرفهی راویهان اوبهار و احادیهث        _ در این تحقیق, بهه کتهاب  0

در « عهدی  رازی جهرح و ت »و « عله  احمهد بهن حنبه     »اوت ار دارنهد ماننهد   

 هجری و تاری  بخاری و امثا  آن.619گذشته به سا  

-ههایی کهه انسهاب قبایه  مختلهن عهرب را بهه دسهت مهی         کتاب_ و نیز به 5

دهنههد,
2
 166نحشههتۀ زبیههری در گذشههته بههه سهها     « جمهههرس نسههب قههری   »مثهه   

 متحفی به سا « جمهرس ابن حزم»هجری و 

                                                 
1
باشد نه ورفداران اه  البیت . الزم به ذکر است که تمام این م ادر و منابو از علمای پیرو مکتب ولفا می 

 )مترجم( و تویو.
2
. عرب ردر اسالم و پی  از آن به نسب وحد و دیگران تحجهی عمیق داشت و آن را جزء مفاور وحد بهه   

د داشهته از جملهه ولیفهه او  ابهح بکهر, و      آورد و بهه و هحر در رهدر اسهالم نسهب معروفهی وجهح       حساب می

تحان نام بهرد. دانوهمندان نسهب شهناا نیهز ارهحاب و تهابعین رسهح          عقی  بن ابحوالب برادر امام علی را می

هههای مختلههن او نالههر نسههب رده بنههدی کههرده اسههال  آنههان را یکههی بعههد از دیگههری    وههدا را از قبایهه  و وههانحاده

       اند.شناسایی و معرفی کرده

 )مترجم(   
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 هجری.561سا  در گذشته به « انساب سمعانی»هجری, و 056

هههایی کههه بههه شههرح حهها  ارههحاب رسههح  وههدا      _ و هههم چنههین بههه کتههاب  6

و دیگههر منههابو چههه چههاپی و چههه « ارههابه»و « اسههد الغابههه»انههد, چههحن پرداوتههه

 ونی تا آن جا که دسترسی داشتیم.

تاری  »های عمحمی مانند _ و نیز در این جست و جح و تحقیق به تاری 9

در گذشهته  « تهاری  وبهری  »هجهری, و  104سها    در گذشته به« ولیفة بن ویاط

هجری و دیگران؛ و تهحاریخی کهه بهه شهرح قسهمت مخ هحر از       641به سا  

در گذشهته بهه سها     « رهفین ابهن مهزاحم   »تاری  عمحمی جهان پرداوته چهحن,  

هجهری و  591نحشتۀ ابن عساکر متحفی به سها   « تاری  دموق»هجری, و 111

 سایر منابو و م ادر معتبر.

های ادبی را نیز در ایهن پهی جهحیی از نالهر دور نداشهته بهه دورس       _کتاب1

« المعههار  ابههن قتیبههه »هجههری, و 656در گذشههته بههه سهها  « ابههانی ارههفهانی»

ابهن عبدربهه در گذشهته بهه سهها      « العقهد الفریهد  »هجهری, و  196متهحفی بهه سها     

 ایم.های دیگر مراجعه کردههجری و کتاب611

تحقیهق کهه نهاگزیر عمهری را بهه دنبها        سر انجام پس از این همه تهالش و  

ایم که تمامی احادیثی کهه در آنهها نهام ایهن     وحد کویده است به این نتیجه رسیده

قبی  رحابی رفته است, اسنادش تنها و تنها بهه سهین بهن عمهر تمیمهی منتههی       

 شحد.می

گذشته از آن همه تحقیق در اسناد احادیث سین, در متن هر وبری کهه از  

ایهم و  نان ارحابی روایت شده بحد نیز بهه تحقیهق و تتبهو پرداوتهه    او در بارس چ

آن را با متن همان وبر که از راویان حقیقی دیگر روایت شده بحد بهه مقایسهه   

ایم. که در آور نتیجۀ این تحقیق و بررسی بهه یکهی از ایهن دو    و مقارنه نوسته

 رحرت زیر حار  گردیده است:

سهت, از نالهر محتهحی و مهتن تمامها       _ یا وبهری کهه سهین روایهت کهرده ا     1

. جنههگ و رههلح  نقهه    اشسههاوتگی و درو  اسههت, وههحاه ونبههه و معجههزه    

ههها و اشههعارش, وههحاه از نالههر آفههرین و قهرمههان , مکههان و زمههان , و حماسههه

ای اسناد و راویهان  کهه نمحنهۀ آن را در همهین کتهاب, در اوبهار وجهحد افسهانه        

دیجهه و ناپسهری رسهح  وهدا, کهه      شخ ی به نام واهر ابح هاله تمیمهی پسهر و  

ههای ارتهداد چهحن جنهگ زاوابهثن و      سین آن را آفریده و شهرکت او در جنهگ  

ای کهه بهه   مح  وقحع آن جنگ, و یا وبراط فرزند ابحاط تمیمی و نام رودوانه

او نسبت داده است, و از این قبیه  اوبهار کهه سهراپا سهاوتگی و درو  اسهت و       

 کند.قعیت تنبیق نمیهیچ یک از تار و پحد آنها با وا

_ یا این که سین وبر یک واقعۀ حقیقی را بهه نحهحی از انحنهاء تحریهن     1

ای را تغییهر داده و در آن  کرده است. مهثال  نقه  آفهرین یها نقه  آفرینهان واقعهه       

کار وحب یکی از ارحاب یا تابعی یمانی قحنانی را به میه  وهحد, بهه فهردی     

کاری ناروا و ناشایست رحابی و  عدنانی مضری, نسبت داده و یا بر عکس.

 یا تابعین عدنانی و مضری را به فردی یمانی
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قحنانی نسبت داده است! یا این که زمهان و مکهان و دیگهر رهحر تحریهن را      

ههای عبهد اهلل بهن سهبأ, و     در وبری بهه کهار بهرده, کهه جهز بها مراجعهه بهه کتهاب         

و جنایاتی کهه او  تحان انحاع تحرین سین, مجادات همین کتاب به سادگی نمی

 بر تاری  اسالم روا داشته است برشمرد.

آری پس از این همه بحث و تحقیق وحالنی و نیهافتن حتهی یهک روایهت و     

بیر سین که در سند یا متن  نام و وبهر  وبر او با اسناد رحی  از وریق از 

-ای از آفریهده کنیم که چنین رحابهرحابی محرد شک ما آمده باشد؛ حکم می

 است و وجحد وارجی ندارد. های سین
 مقایسه بگن اخبار صحابی ساختگیا و صحابۀ حقگقی

ای که در حقیقت وجحد داشهته اسهت در ایهن اسهت     فرقی را که بین رحابه

که رحابی دروبین و سهاوتگی کسهی اسهت کهه نهام  و وبهرش, فقه  و فقه          

شحد؛ در رحرتی که آن دیگر رهحابی, اوبهار و نهام  از    نزد سین یافت می

ر  مختلن و اشخار متعدد, و راویان و منابو متعدد در دسترا ما اسهت.  و

 زنیم:در این محرد مثالی می

ای اسههت کههه نههام و اوبههارش در انح ههار یههک راوی  والههد بههن ولیههد چهههره 

باشد. بلکه هر کس که در سیره و روش رسح  ودا سخنی گفتهه باشهد؛ از   نمی

م و جنهگ آوران موهرکین در   شخ  والد بهه عنهحان یکهی از تیهر انهدازان بنها      

جنگ احد نهام بهرده و از مقهام فرمانهدهی او بهر یهک دسهته از موهرکین در آن         

 جنگ یاد کرده است.

و آن کههس کههه از اسههالم آوردن بروههی از قریوههیان پههس از پیمههان حدیبیههه     

منلبی گفته باشد, بی گمان از اسالم آوردن والد نیز سخن گفته و نام  را بر 

 زبان آورده است.

و آن کس که از واقعۀ بنهی جذیمهه و جنهگ آن قبیلهه سهخن بهه میهان آورده        

باشد, ناچار نام والد ولید به عنهحان فرمانهده سهپاه در آن واقعهه و کوهتارش را      

 از مردم آن قبیله باز گفته است.

و کسی که ق ۀ دردناک کوته شهدن مالهک نهحیره را روایهت کهرده باشهد,       

ی که فرمان مرگ مالک را رادر کرده و بی شک از والد ولید به عنحان کس

 در همان شب با زن او هم بستر شده است سخن گفته است.

و نیز آن کهس کهه داسهتان جنهگ مسهلمانان را بها مسهیلمۀ کهذاب شهرح داده          

باشد بی تردید از والد ولید به عنحان فرماندهی سپاه مسلمین در آن جنهگ نهام   

 برده است.

ح سهپاه اسهالم را در عهرا  و شهام نحشهته      و باالوره آن کس که تاری  فتهح 

 های او در آن نبردها یاد کرده است.است, از فرماندهی والد و رزم آوری

نام والد ولید در همۀ ایهن اوبهار, و دیگهر اتفاقهاتی کهه بهه ههر رهحرت بهه          

شحد آمده و نام  در ردها حدیث و از وریق مختلهن و  والد ولید مربحط می

 مده است.از زبان راویان متعدد آ



35 

 

های سیده و حدیث, و وبقاتی کهه بهه ههیچ    سخن از والد ولید در تمام کتاب

انهد, آمهده   ههای  نیهالحده  ههای  و افسهانه  روی وحد را به سخنان سهین, و درو  

 است.

ای که وجحدش محرد شک و تردید قهرار  به این ترتیب ما در بارس رحابه

سیر در تمهام مراحه  یهاد شهده     پردازیم, و پس از گیرد به بحث و تحقیق میمی

ای را در پایان بحث وحد, با تحجه به اسناد حهدیث, و مهتن سهخن سهین, نتیجهه     

 کنیم.که به دست آورده باشیم اعالم می

گذشت, و پهس از مراجعهه بهه مباحهث ایهن کتهاب, جهایی         آن چهتحجه به با 

بروهی از  ماند که نق  آفرینان و ارحابی که بهه  برای شک و تردید باقی نمی

آنههها اشههاره کههردیم همگههی آفریههدس ویههاالت سههین بههن عمههر تمیمههی بههحده وجههحد    

 اند.وارجی نداشته

اما همین نتیجه قهاوو, شهگفتی و نابهاوری گروههی را کهه سهر و کهاری بها         

 گحیند:بحث و تحقیق علمی ندارند برانگیخته تا آن جا که فی المث  می

باشهد؟! و تهاروی زاییهده    مگهر شهدنی اا کهه سهین همهۀ اینهان را آفریهده        »

ویاالت وهحد بنحیسهد؟! آدمهی از ایهن همهه نیهروی تخیه  و نقه  آفرینهی بهر            

 «شحد!!تعجب و شگفتی می

 گحییم:در پاس  می

ههای  مگر چه مانعی دارد؟ در حالی که وحد شهما موهابه آن را در داسهتان   

 های عنتره, هزار و یک شب, کلیلهه و جرجی زیدان, مقامات حریری, داستان

دمنههه و هههزاران ماننههد آن را در ادبیههات و حکمههت از زبههان داسههتان سههرایان و  

رمههان نحیسههان و نحیسههندگان در هههر زبههان سههرا  داریههد کههه از فکههر و اندیوههۀ   

هههای وههحد را آفریههده و بهها قلههم سههحار وههحی   وههال  وههحد نقهه  آفرینههان داسههتان

ارجی انهد کهه هرگهز وجهحد وه     شاهکارهای بدیو و جهذاب و دلنوهین ولهق کهرده    

اند؟نداشته
1
 

چههه مههانعی دارد کههه سههین هههم ماننههد یکههی از ایههن همههه داسههتان سههرایان و    

افسانه پردازها باشد؟ و هیچ تعجب و شگفتی هم ندارد, بلکه تعجب و شهگفتی  

ههای سهین اعتمهاد کهرده آنهها را      این جا است که بروی از محروین بهر افسهانه  

 اند!ا ترک و مهم  گذاشتهباور داشته و در مقاب , حقایق مسلم و درست ر

 گحید: می

چنحر شده است که این همه افسانه, و نق  آفرینان سهاوتگی سهین مهدت    

 دوازده

                                                 
1
ای جز ی از اند که همان نق  آفرینان ویالی و افسانه. و آنها را چنان با زمان و مکان واقعی تلفیق کرده 

نحایان، تحلستحی در کتاب جنگ و آیند. شاهکارویکتحر هحگح در کتاب بیحقایق مسلم و واقعی به حساب می

   این محرد نام برد. تحان درها از نحیسندگان بنام را میرل  و مانند این

 )مترجم(       
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 قرن از نالر علماء و دانومندان تا به امروز پنهان مانده است؟

 گحییم:در جحاب می

رود که در گذشهته چنهین فررهت و امکانهاتی بهرای بررسهی و       احتما  می

های سین وجحد نداشته است.تحقیق در افسانه
1
 

تا این که وداوند این موک  را به دست ما گوحد و پرده از چهرس این همه 

 جنایات او پیواروی علماء و دانومندان برداشتیم.

 گحید:و نیز می

شی  »این کما  بی ادبی و بی ان افی است که علماء و دانومندانی چحن 

قعقهاع در کتهاب وهحد نهام بهرده      ای چحن را از آن روی که از رحابه« وحسی

 است تخن ه کنیم.

 گحییم: در پاس  اینان نیز می

احترام گذاشهتن بهه علمهاء و دانوهمندان بهه ههیچ روی بها تمکهین بهه آراء و          

 نالرات ایوان مالزمه ندارد.
 تهدید و فشارها

ههای گحنهاگحن کهه    پس از انتوار این سلسله از مباحهث, عهالوه بهر پرسه     

هها, و  کوید, از سحی دانوگاهنحیسندگان آنها را به یدک میشگفتی و ناباوری 

ای از اشخار, محرد سهتم یها تهدیهد    های علحم دینی, و نیز از سحی پارهححزه

ها هم در ار , وحاندن کتاب را و فوار علمی قرار گرفتیم, و بعضی از فرقه

ههها نیههز او ورود آن بههه داوهه  کوههحر وههحد    تحههریم کردنههد! و بروههی از دولههت  

 جلحگیری به عم  آوردند!

هها, در ههم ریخهتن اسهاا     باور ما این است که منوأ هم  این سخت گیهری 

باشههد. زیههرا افتخههارات واهههی و بههی اسههاا آنههان بهها نوههر ایههن قبیهه  مباحههث مههی   

ههای تهاری  و سهیره و دیگهر     کسانی که از هزار سها  پهی  تها کنهحن, از کتهاب     

ههای بهرور آفهرین و    ده آگهاهی ههایی کهه مهحرد اومینهان و اعتمادشهان بهح      کتاب

انهد, بهه ایهن    افتخار برانگیزی از مناقب و کرامات گذشتگان وحد به ار  بهرده 

تحانند در برابر واژگحن شدن آن همهه باورههای رؤیهایی و اعجهاب     آسانی نمی

 برانگیز ساکت و وامحش بنوینند و از وحد واکنوی نوان ندهند.

قاوو و علمی, امری وبیعهی بهحد,   ای در برابر چنین عربه تهمت و افترا

باشد. زیرا اگر کسی بنا به باور وهحد کلکسهیحنی از اشهیاء    دور از انتالار نمی

 نفیس و باستانی

                                                 
1
. و چه بسا که تع ب ووک و برض ورزی بروی از به ارنالح دانومندان گذشته مانو آن بحده است  

   های وحد را به آن نیاالیند.های سین بکوند و کتابتا و  بنالن بر همۀ افسانه

 )مترجم(    
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فراهم کرده به ارالت تمام قنعهات آن ایمهان و اومینهان پیهدا کهرده باشهد و بهه        

لی هها تقلبهی و بهد   ناگاه ِوبره و باستان شناسهی آگهاه بیابهد و بگحیهد کهه همهۀ ایهن       

هستند, واع  است که دارندس آن مجمحعه ساکت نخحاهد نوست, و در برابهر  

 ارهار آن کارشناا بی تفاوت نخحاهد ماند!
 خالصۀ آنجه گذات

اش بههر روایههت  گفتههیم علههم تههاری  و دیگههر منههابو و م ههادر اسههالمی پایههه     

گذاشته شده است. به این ترتیب که برای ارهار منلبی, هر نس  به نس  پهی   

حد, و هر راوی به راویی که زمان  بر او مقدم است اسهتناد کهرده تها بهه     از و

 زمان و منبو وبر برسد.

شحند که منبو یها منهابو وبهری    یافت می« وبری»در انی راه کسانی چحن 

به معرفی اسناد « مسعحدی»کنند, و بروی نیز مانند وحد را به نام معرفی می

 پردازند.و منابو وبری وحد نمی

قرار بر این بهحده اسهت کهه روایهت را متهأور از متقهدم وهحد بگیهرد,         چحن 

هرگاه بک وبر را به یکسان, هم نزد متقدم ببینیم و هم نزد متأور سند روایت 

گحییم: ایهن وبهر را شهخ  متهأور     وحد را موخ  و معرفی نکرده باشد, می

افسهانۀ   از متقدم وحد گرفته است. هم چنان که دیدیم حهدود ده قهرن, دانوهمندان   

انهد, در حهالی کهه    سبا یان را تا زمان ما دست به دست بهه یهک دیگهر رد کهرده    

سند تمام آنها به شخ  سین که از نالر زمانی بر همهۀ آنهها مقهدم بهحده اسهت      

شهحد. زیهرا در یهافتیم کهه آبهاز فعالیهت سهین در ربهو او  قهرن دوم          منتهی می

ههایی  آمده و چنهان افسهانه  هجری بحده و تمام نحیسندگان اسالمی که پس از او 

 اند.اند, سخن از او گرفتههای وحد نق  کردهرا در کتاب

ای در زمههان سههین هههم چنههین در یههافتیم کههه تع ههب ووههک و مههذمحم قبیلههه 

-را وا مهی « عدنان و مضهر »کرده تا آن جا که افراد متع ب قبای  بحبا می

نهانی و  قح»قبایه   ا اشعاری در بد نام ساوتن و بهه لجهن کوهیدن افهراد     داشته ت

بسرایند و از وحد تعرین و تمجید به عمه  آورده افتخهارات وهحد را    « یمانیان

به رد ایوان بکوند. قحنانیان نیز به همین راه رفته و در مهذمت مضهریان و   

 اند.نزاریان به هیچ روی کحتاهی نکرده

های  کهه سهراپا مهدح و سهتای      در این پیکار تع ب, سین با ولق افسانه

عدنانیان, و قدح و ناسزا و سرکحفت به یمانیان قحنانی است, گحی سهبقت را  

 از همۀ متع بان دو قبیله ربحده است.

عرا , زادگاه سین را نیز مح  تجمو و تمرکز زندیقان یافتیم کهه بها تمهام    

 قحا
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کحشههند تهها بهها جعهه  حههدیث و وبههر, حقههایق مسههلم تههاریخی و دینههی را بههر          مههی

نههد و آنههها را گمههراه و منحههر  سههازند, و سههین بهها ولههق   مسههلمانان پحشههیده دار

هههای  همههین وریفههه را انجههام داده و الحههق کههه از ایههن وریفههۀ ونیههر بههه افسههانه

 وحبی بر آمده است و بر همۀ آنها پیوی گرفته است.

آن جها کهه ارزش سهخنان سهین را     «, عبهد اهلل بهن سهبأ   »در جلد او  کتهاب  

ء و دانومندان بی برض, سین را مهردی  کردیم در یافتیم که علمابررسی می

اند. و باز بر اثر تحقیق گح, حدیث ساز, و بیر قاب  اعتماد معرفی کردهدرو 

و بررسی دانستیم که سهین در اوبهارش حقهایق تهاریخی, و حهحاد  واقعهی را       

های بسهیاری سهاوته و همهۀ آنهها را بهر اسهاا روایهت        تحریک کرده, و افسانه

ههای ویهالی   ههای وهحد اسهنادی از شخ هیت    از روایتنحشته, و برای هر یک 

های  آفریده است, که جهز وهحدش ههیچ کهس آنهها      هم چحن نق  آفرینان افسانه

 شناسد.را نمی

هههای شههگفت و هههای , گههردان و پهلحانههانی را ولههق کههرده, نقهه   در افسههانه

حیرت انگیز, کرامات و وحار  عادات به آنها نسبت داده است؛ که بروی از 

های ویهالی و  اند, شخ یتاء روی اعتمادی که بر سین و سخنان  داشتهعلم

ای او را بر حسهب محقعیهت و مکانهت, و پسهت و ریاسهتی کهه سهین در        افسانه

ارحاب رسح  ودا, راویان »های وحد جزء عهدس آنها گذاشته است, در کتاب

حماسهه   احادیث و اوبار, فرمانهدهان سهپاه, اسهتانداران و فرمانهداران, شهعرا و     

های سین کمک و یاری به شرح کویده بدین وسیله به انتوار افسانه« سرایان

ههایی در ایهن   اند. ما این منالب را در کتاب عبد اهلل سبأ و نیز عمن بحثداده

 ایم.کتاب بررسی کرده

-گروهی از ارحاب ساوتگی سین را در جلد نخستین این کتهاب, و عهده  

ایهم و ههم چنهان کهه     دست داریهد معرفهی کهرده    ای دیگر را در همین جلد که در

در پههی  گفتههیم قههرار چنههین اسههت کههه نخسههت همههۀ اوبههاری را کههه از شههخ       

رحابی که وجحدش محرد شک و تردید ما اسهت در یهک جها جمهو کنهیم, اگهر       

ویهزیم  در بارس این رحابی وبری بدون سند به دست آوردیم, به تحقیهق برمهی  

و چنان چه در این پیگیری در یافتیم که نام یها   تا سندش را نزد متقدمین بیابیم,

وبری از اوبار این ارحابی نزد بیر سین آمده است, گرد شهک و تردیهد از   

بههه حسههاب نیههاورده بحههث و هههای سههین زدایههیم و او را از آفریههدهاش مههیچهههره

ای در کنههیم. امهها اگههر اوبههار چنههان رههحابه     تحقیههق را در بههارس او دنبهها  نمههی   

د, در این رحرت به مقارنه و مقایسۀ اوبهار سهین پیرامهحن    انح ار سین بح

پهردازیم و نتهیج   آن, و دیگر اوبار موابهی که در همین زمینه وجهحد دارد مهی  

ههای  را در پایان بحث آورده, فهرد رهحابی مهحرد نالهر را از جملهه شخ هیت      

 کنیم.ای سین معرفی میساوتگی و افسانه

, و اسههحد و فرزنههدش نههافو از  در ایههن مههحرد از قعقههاع و بههرادرش عارههم  

 وانحادس مالک



39 

 

تمیمههی کههه سههین آنههها را جههزء ارههحاب رسههح  وههدا معرفههی کههرده اسههت مثهها   

 آوردیم و گفتیم:

پس از این که اوبار آنان را چهه بها سهند و چهه بهدون سهند او منهابو وبهری         

مختلن جمو کردیم متحجه شدیم که تمهام اوبهار مربهحط بهه آنهها وهی یک هد و        

ده که م در همۀ آنها شخ  سین است. ههم چنهین در اسهناد آن    سی حدیث آم

ها راوی وبر و حدیث نهام بهرده شهده اسهت کهه همگهی       روایات و احادیث از ده

 باشند!زاییدس ویاالت سین می

اوباری را که سین در بارس اینان نق  کرده است, روزگار پیهامبر وهدا را   

هههای ایوههان در قهرمههانیگیههرد, و شههام  تهها زمههان حکحمههت معاویههه در بههر مههی 

هایوهان در نبردهها,   ها و وحد سهتایی ها, کرامات و معجزات آنها, حماسهجنگ

باشهد, و ایهن همهه را فقه  سهین      و روایت حدیثوان از پیغمبر وهدا و بیهره مهی   

 گفته است!

ههای ِسهی ر کهه از تهاری  و زمهان رسهح        برای بررسی و مقارنه, بهه کتهاب  

ی حهدیث, کهه احادیهث رسهح  وهدا را از زبهان       هها گحیهد, و کتهاب  ودا سهخن مهی  

های وبقات, که دستجات ارحاب و تابعین را بر ارحاب  ثبت کرده, و کتاب

هایوان وبقه بندی کرده است مراجعهه کهردیم, ولهی    حسب نسبت آنها به زادگاه

 در هیچ یک از آنها نامی از ایوان ندیدیم.

ههای انسهاب, و   کنند, و کتهاب هایی که راویان اوبار را معرفی میبه کتاب

شههرح حهها  ارههحاب, و تههاری  و ادبیههات مراجعههه نمههحدیم, و دیههدیم کههه تمههام         

احادیث و اوباری که در آنها نامی از این وانحاده آمده است اسنادشهان همگهی   

شههحند, گذشههته از بررسههی اسههناد سههین در آن روایههات و   بههه سههین منتهههی مههی 

سبت داده, با وبر موابهی که دیگهران  احادیث, هر وبری را که سین به آنها ن

اند به مقایسه و مقارنه نوستیم و در نتیجه به یکی از این دو حالت دست آورده

 یافتیم:

_ وبر از سر تا پا, از سند و متن, از اشخار و اماکن همگهی افسهانه و   1

 درو  است!

_ وبر رحی  را تحرین کرده, نقه  آفرینهی وبهر را در عههدس قهرمهان      1

 وحد گذاشته است!ویالی 

* * * 
ای کههه در ای کههه سهین آفریهده, بهها رهحابه   و دانسهتیم کهه فههر  بهین رهحابه    

حقیقت وجحد داشته در این است که م در اوبار رحابی حقیقی مانند والد و 

امثا  او متعدد اسهت, در حهالی کهه اوبهار رهحابی سهاوتگی در انح هار تنهها         

 م در آن.

ذشههت آنههها در رههدها حههدیث و از   اسههامی ارههحاب حقیقههی, اوبههار و سرگ  

-انهد دیهده میوهحد, در حهالی کهه درو      های سین وحد داری کهرده وریق درو 

 های سین و
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هههایی اسههت کههه بههه سههخنان سههین هههای  در انح ههار شههخ  او و کتههابافسههانه

تههراجم و شههرح حهها  ارههحاب,   »انههد چههحن  اعتمههاد کههرده آنههها را یههاور داشههته   

ههای مختلهن و ادب,   انساب, و جفرافیها, و تهاری   ها, شعرا, و فرماندهان جنگ

ها بهر  های سین بهرهکه در این زمینه از اساویر و افسانه« و هم چنین حدیث

 ایم.ان و ما در گذشته آنها را معرفی کردهگرفته
 مصادر مورد بحث و بررسی

را در نخسههتین جلههد ایههن کتههاب منالعههه « قعقههاع و عارههم»_ شههرح حهها  1

 فرمایید.

اسهحد بهن قنبهه, نهافو بهن اسهحد, وهاهر        »ای شرح حا  و ماجراهای _ بر1

 به همین کتاب مراجعه فرمایید.« ابح هاله, و ُاط

اسههتیعاب, اسههد الغابههه, ارههابه, و   »هههای _ شههرح حهها  والههد را در کتههاب 6

, 1بیابیههد. وبههری, ج« احههد, و بنههی جذیمههه»در هههر یههک از نبردهههای « وبههری

   1654ـ1601ر
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 چند تن ان اصحاب ساختگی سگفنام 
هها و کرامهات   در نخستین جلد این کتاب, شرح حا  و محقعیت و قهرمهانی 

 های:و وحار  عادات دو تن از رحابیان ساوتگی سین را به نام

 تمیمی ـ  عقاع بن ع رو .1
 تمیمی ـ عاصم بن ع رو .1

بهه   که سین وسیلۀ ولق آنها برای قبیلۀ وحد, قبیلۀ تمیم افتخارات آفریده و

وجحد آنها بهر وهحد بالیهده اسهت از نالهر گذرانهدیم. اینهک شهماری دیگهر از           

ارحاب ساوتگی و مخلهح  ویهاالت او را کهه ناموهان در ایهن کتهاب آمهده        

 گذرانیم:است, به شرح زیر از نالر وحانندگان می

 تمیمی  ـ , نحادس مالکاسود بن  طبه .6
 تمیمی ـ ابو مفزر .0
 تمیمی ـ , نحارس قنبهنافع بن اسود .5

کههه او را از شههیعیان امیههر المههلمنین علههی علیههه السههالم نیههز معرفههی کههرده   

 است.

 تمیمی ـ عفگف بن منذر .6
 تمیمی ـ نیاد بن حنظله .9

 که او را نیز از شیعیان امیر الملمنین علیه السالم محسحب داشته است.

 تمیمی ـ حرملة بن مریطه .1
 تمیمی ـ حرملة بن سل ی .1

 تمیمی ـ ربگع بن مطر بن ثلج .14
 تمیمی ـ بن افکلربعی  .11
 تمیمی ـ ُاط بن ابی ُاط .11
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 تمیمی ـ سعگر بن خفاف .16
 تمیمی ـ عوف بن عالء جش ی .10
 تمیمی ـ اوس بن جذی ه .15
 تمیمی ـ نجابسهل بن م .16
 تمیمی ـ ویگع بن مالک .19
 تمیمی ـ حصگن بن نگار خنظلی .11
 تمیمی ـ نّر بن عبد اهلل فقگ ی .11
 تمیمی ـ عهاسود بن ربی .14
 تمیمی ـ حارث بن ابی هاله .11
او را فرزند ودیجه علیها سالم, و تربیت شدس دست رسح  ودا معرفی که 

 کرده است.

 تمیمیـ  نبگر بن ابی هاله .11
که او را نیز فرزنهد ام المهلمنین ودیجهه, و تربیهت شهدس دسهت رسهح  وهدا         

 معرفی کرده است.

 تمیمی ـ طاهر بن ابی هاله .16
داشهته  که او را فرزنهد ودیجهه, و تربیهت شهدس دسهت رسهح  وهدا محسهحب         

 اشت
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  صحابی ساختگیصحابی ساختگی
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 اصحابی ان خانوادۀ مالک ت گ ی

 
 
 

 اسحد بن قنبه تمیمی 

 ابح مفزر تمیمی 
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 یکصد و پنجاه صحابی ساختگی

 

 

 

 _ اسود بن  طبه_ ت گ ی6

 ابو مفزر_ ت گ ی _0

 

 

 .با خالد بن ولگد در عراق_ در اام 

 .در عراق و ایران 

  و سخنان پارسی.« ویه ارداگر»فتح 

 .حد اراب خوارگی 

 .بررسی سخنان سگف با سخنان دیگران 

 .بررسی اسناد احادیث سگف 
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 سومگن صحابی ساختگی سگف

 
 اسود بن  طبه ت گ ی

 نحیسد:وحد می« االکما »ابن ماکحال در کتاب 

گحید که اسحد در فت  قادسیه و دیگر نبردهای بعد از آن سین بن عمر می

شرکت داشته, از جانب سعد وقار م دس فت  جلهحالء را بهه عمهر رسهانیده, و     

 اشعار بسیاری نیز سروده است.

 نحیسد:در پایان ترجمۀ اسحد می« الملتلن» دار قننی در کتاب

در کتهاب فتهحح وهحد در بهارس اسهحد       ها منالبی است که سین بن عمهر این

 تمیمی آورده است.

 چنین نحشته است: ابن عساکر نیز در ترجمۀ اسحد

هها  شاعری نهام آور اسهت, در نبردههای یرمهحک, و قادسهیه و دیگهر جنهگ       

-شرکت داشته و در هر کدام به مقتضهای حها  اشهعاری سهروده, جنهگ آوری     

 های وحد و واندان وحی  را برشمرده است.

ابن عساکر روایت سین را که متضمن اشعار اسحد است در تهاری   سپس 

ایهم  ههای اکمها  و الملتلهن آورده   مها از کتهاب   آن چهه آورد و بها نقه  از   وحد می

 پایان بخویده است.

وحد با نقه  از مآوهذ قبلهی, و نیهز از کتهاب      « االرابه»ابن حجر در کتاب 

 فتحح سین, به شرح حا  اسحد پرداوته است.

بینهیم کههه سهخن در بههارس اسهحد بهن قنبههۀ تمیمهی همههه از      ترتیههب مهی بهه ایهن   

سین بن عمر سرچومه گرفته, نه منبو یا منابو دیگر. اینک ما نیز ابح مفزر, 

گیهریم تها   ای را از وهال  سهخنان او پهی مهی    اسحد بن قنبهۀ تمیمهی, مهرد افسهانه    

 ویالی بحدن چنین شخ یتی را ثابت کنیم.
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 گفدودمان اسود ان دیدگاه س

هایی که ابح بجیهد نهافو بهن اسهحد, یعنهی پسهر همهین مهرد         سین وی روایت

 ای وحد نق  کرده است نسبت اسحد را چنین ویا  نمحده:افسانه

اسحد, برای اسحد به ابح مفزر, فرزند قنبه, نحادس مالک عمری و از قبیلۀ 

 تمیم بحده است.

 سین برادری نیز ویا  کرده نام  را اعحر نهاده است.
 اسود به ه راهی خالد در عراق

 گحیند:اند در شرح حا  اسحد میآنان که سخن از سین گرفته

, اسهحد بهن قنبهه بهه همراههی والهد بهن ولیهد در         ابهح بکهر  در زمان والفهت  

 ها شرکت داشته است.فتحح و لوکر کوی

 وحانیم:های زیر میاین منلب را در روایت
 نبرد امغگشگا

عههمن حههحاد  سهها  دوازدهههم از هجههرت از  را « امغیوههیا»وبههری جنههگ 

 قح  سین چنین آورده است:

بهه جانهب امغیوهیا کهه سهرزمینی چهحن       « الهّیس »والد بن ولید پس از نبهرد  

سههاوته اسههت سههپاه کوههید.   آن را موههروب مههی « بههاذقلی»حیههره بههحده و فههرات   

ساکنان آن جا از ترا جان و حمالت بی امان والد, ما  و مثا  وحد به جهای  

 به شهرهای دیگر عرا  گریختند. گذاشته

والههد چههحن بههه شهههر بههی نگهبههان امغیوههیا در آمههد, فرمههان داد تهها آن جهها را   

وراب و وجحدش را از روی زمهین برانداوتنهد. سهپاهیان والهد را از ت هر       

شهر امغیویا ثروتی به دست آمد که تا آن روز چنان مالی را هرگز بهه چنهگ   

ان تنها از بنایم جنگی معاد  یک ههزار و  نیاورده بحدند. به هر یک از سحار

به بیر از پاداش و جحایزی بحده است کهه معمهحال  بهه     پان د رسید و این مبلغ

 جنگ آوران و رزمندگان داده شده است.

 چحن وبر فت  امغیویا به ابح بکر رسید گفت:

شیر شما والد, بر شیری حمله برد و او را از هم بدرید و به گحشت تهر و  

 و دست یافت! راستی که زنان, قهرمانی چحن والد را دیگر نزایند!!تازس ا

وهحد والرهۀ داسهتان وبهری را     « معجهم البلهدان  »یاقحت حمهحی در کتهاب   

 در شرح
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ای فهراوان بهه دسهت    بر امغیویا, تا آن جا که سپاهیان را از بنایم جنگهی بههره  

روده و کنهد: ابههح مفهزر در آن جنههگ اشهعاری سهه   آمهده, آورده سههپس اعهافه مههی  

 سپس چهار بیت از اشعار او را آورده است.
 «الثنیا و نمگل»های اسودا در جنگ

 نحیسد:وبری از قح  سین عمن ححاد  سا  دوازدهم از هجرت می

کهه  « الثنی و بوهر »با سپاهیان وحد در سرزمین « ربیعة بن بجیر تغلبی»

فرود آمد. والد ساکن آن جا بحدند, « هذی »همان سرزمین زمی  است و قبیلۀ 

آسههحده وههاور شههد روی بههه وانههب الثنههی و  « م ههی »پههس از ایههن کههه از نبههرد 

رههافه قههرار دارد نهههاد و از سههه جانههب   زمیهه  کههه امههروز در قسههمت شههرقی ر  

دشمن را به محارره گرفت و در تاریکی شب از سه جهت بر آنها حمله بهرد  

نست جهان سهالم از   و تیغ در میانوان نهاد, وحری که حتی بک تن از آنها نتحا

آن معرکه به در برد تها وبهر ایهن کوهتار مخهح  را بهه دیگهران برسهاند. والهد          

 به مدینه فرستاد. ابح بکرومس بنایم جنگی آن جا را به ودمت 

 نحیسد: وبری در دنبالۀ داستان می

قبیلۀ هذی  از معرکه گریخت و به زمی  پناه برد _که سین آن جا را بور 

کههه در بوههر سههپاهی عالههیم  « عتههاب بههن فههالن»ا در پنههاه وحانههد_ و وههحد رمههی

فراهم کرده بحد, کوید. والد همان نیرنگ جنگی را که در الثنی بهه کهار بهرده    

بحد این جا نیز به کار بسهت, و از سهه جانهب و شهبانگاه بهر سهپاه عتهاب حملهه         

بهرد و قربههان گههاهی بههزرگ از کوههتۀ دشههمن بههه وجههحد آورد کههه تهها بههه آن روز  

ار وحوتناکی را به واور نداشهتند. والهد و سهپاهیان  از ایهن جنهگ      چنان کوت

 بنایم بسیار به دست آوردند.

ها منالبی بحد که وبی از قح  سهین در تهاری  وخهحد آورده, و دیگهر     این

 اند.ها را از او گرفته و در کتاب وحد نق  کردهنحیسندگان پس از او همین

 نحیسد:در ترجمۀ الثنی میحمحی نیز به روایت سین اعتماد کرده و 

به فت  او  و کسر دوم و یا مودده, سهرزمینی اسهت معهرو  در    « الثنی»

که واندان تغلهب و بنهح بجیهر بهرای جنهگ بها والهد در آن جها         « ررافه»شر  

اجتماع کرده, لوهکر گهاه سهاوتند؛ ولهی والهد بها نیرنگهی جنگهی بهر آنهها دسهت            

 ابههح بکههرجنههگ در ایههام والفههت  را از پههای در آورد. ایههنیافههت و همههۀ ایوههان 

ردیق و به سا  دوازدهم از هجرت به وقحع پیحسته, و ابهح مفهزر در اشهعار    

 وحد از آن یاد کرده است.

سپس حمحی پنج بیت شعر به نام ابح مفزر و به عنحان شاه بر این منالب 

 در کتاب وحد نق  کرده است.
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-اب فتحح سهین مهی  به نق  از کت« زمی »چنین همین دانومند در واژس هم

 نحیسد:

در قسهمت شهرقی ررهافه.    « بوهر »ههای  سرزمینی است نزدیکی« زمی »

 بهر قبایه    ابح بکهر والد ولید به سا  دوازدهم از هجرت و در دوران حکحمت 

تغلب و ُنمیر و دیگر قبای  آن سامان حمله برد و با آنان جنگیهد, ابهح مفهزر از    

 آن نبردها در اشعاری یاد کرده است.

دنبا  منالب فح , حمحی پنج بیت شعر از ابح مفزر را نیز به عنهحان  در 

کند. در این ابیات ابح مفزر ویالی از الثنی و جنگ شاهد او قح  سین نق  می

آن جهها و زمیهه  و بوههر نههام بههرده سههرافرازانه از هههذی , و عتههاب, و عمههرو, و    

ان وهحد و  دیگر سر جنبانان آن جا یاد کرده اسهت کهه چگحنهه بهاحمالت بهی امه      

های وهحی  جنهگ جحیهان ایوهان را تهار و مهار کهرده        عرب شمویرها و نیزه

 اند!امحا  و ثروت حتی زنان ایوان را به چنگ آورده

« مرارهد االوهالع  »عبد الملمن نیز والرۀ منالهب حمهحی را در کتهاب    

 وحد نق  کرده است.

 نحیسد:ابن عساکر از قح  سین در بارس ابح مفزر چنین می

 ابهح بکهر  زر پس از فت  حیره در کنهار والهد ولیهد و بهه ایهام والفهت       ابح مف

 عمن اشعاری چنین سروده است:« رض»

_ پیام بگزار و به او بگح که: ما به بی  از نیمهی  ابح بکراز ما به ولیفه _

 ها و شهرهای شاهان ساسانی دست یافتیم.از سرزمین

ین در بهههارس را کهههه تههها بهههه ایهههن جههها آوردیهههم منهههالبی اسهههت کهههه سههه آن چهههه

های جنگی و کارهای والد و نیرنگ« امغیویا, و الثنی, و بور و فتحح حیره»

او, در آن جا گفته است؛ و این در رحرتی است کهه بهالذری بها باریهک بینهی      

ها و اتفاقات ردر اسالم در کتاب وحد نوان داده اسهت و  واری که در جنگ

ای از آنها را از نالر دور نکتهترین تمام جز یات آنها را به قلم آورده, کحچک

-او دیهده نمهی  « فتهحح البلهدان  »نداشته است, هیچ یک از این منالب در کتهاب  

 شحد.
 بررسی سند روایات سگف

محمههد بههن  »سههند سههخنان سههین در بههارس امغیوههیا در تههاری  وبههری یکههی      

هههای سههین اسههت و اسههت کههه در داسههتان قعقههاع گفتههیم کههه او از آفریههده « نههحیره

است که ما چنین راویی « بحر بن فرات عجلی»ندارد. دیگری  وجحد وارجی

ایههم کههه در دو حههدیث از او نههام بههرده شههده, و چنههین را از وریههق سههین شههناوته

برنهد و آنهان را   ههایی کهه راویهان حهدیث را نهام مهی      نامی در هیچ یک از کتهاب 

 هههای سههین بهههکننههد نیامهده اسههت. از ایههن روی او را نیههز از آفریهده  معرفهی مههی 

 ایم.حساب آورده
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 هانتگجه و بررسی این داستان

را بهه  « امغیوهیا »وحد شهری بهه نهام   « معجم البلدان»_ حمحی در کتاب 1

ای سین کند و از زبان ابح مفزر, شاعر افسانهنق  از سخنان سین معرفی می

آورد, ولی وبری بنا به عادت  در حذ  اشعاری را شاهد بر منالب وحد می

 را در پایان منالب وحد در بارس ابح مفزر حذ  کرده است. اراجیز, آنها

اما امغیویا شهری با چنان عالمت و بزرگی که سین معرفی کرده اسهت,  

ممکن بحده که با وجحد نزدیکی زمان سین بهه تهاری  وقهحع جنهگ در آن جها      

, انگوهههت تردیهههد و درو  بهههر گفتهههۀ او _سهههین_   ابهههح بکهههردر زمهههان والفهههت 

کی و سیننتی وار در مقام معالجۀ چنین پی  آمهدی بهر   پس با زیر بگذارند.

کوههاند کههه والههد  ای وههحد را بههه آن جهها مههی آمههده مههاجرای امغیوههیا شهههر افسههانه 

فرمان داد تا سپاهیان او آن را چنان ویران کردنهد کهه اثهری از چنهان شههر بها       

-عالمتی بر رفحۀ زمین باقی نمانده است! بدین سان سین نفسی راحهت مهی  

را از اندیوهه سههخن پیرامهحن وجهحد مکهانی بههه نهام امغیوهیا فههار         کوهد و وهحد  

 سازد.می

ای وحد به دست والد مضهری,  سین با ویران ساوتن امغیویای افسانه_ 1

ای از ورفههی بههرای قههری  و تمههیم کسههب افتخههار کههرده, عنهه  تع ههبات قبیلههه 

و وهحد پاسه  گفتهه     وحی  را تسکین داده است, از سحی دیگر به نهدای زندقهه  

دهد تا به ای را به سربازان اسالم نسبت میرحمانهچنان کوتار وحویانه و بی

ها منعکس رحمی در تاری مدت یک هزار و دویست سا  چنین ووحنت و بی

شحد و بهانه به دست معاندین اسالم دهد! در حالی که دامان سپاهیان اسالم از 

 چنین جنایتی پاک و مبرا است.

وبهری داسهتان را از سهین نقه      « الثنی, و زمی »های _ در محرد جنگ6

کند بدون این که رجزههای آن را بیهاورد. امها حمهحی بها اعتمهاد بهه سهخنان         می

سین و اشارس رری  و م در آن یعنی کتاب فتحح سین, آن را فق  در بهارس  

 کند.زمی  نق  می

کنههد, و ربیعههه دشههمن سههین در ایههن دو وبههر بههرای تمههیم کسههب افتخههار مههی  

گحید قبای  ربیعه افتضاح بهه بهار آوردنهد,    کود و مینۀ وحد را به لجن میدیری

در آن هنگام که زنان وحد را در پنجهه قهدرت و مهردان نیرومنهد تمهیم گرفتهار       

 دیدند و از این قبی .
 دست آورد اخبار سگف در این مورد

 های جغرافیا برود._ سه مکان آفریده است تا ناموان در کتاب1

سخنی ساوته تا والهد مضهری بها آن معهرو  و سرشهناا شهحد.       _ کحتاه 1

 «زنان, مردی چحن والد را هرگز نزایند.»
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_ افتخههاراتی بههرای تمههیم ولههق کههرده و رگبههار مههذمت و سههرکحفت را بههر   6

 قبای  ربیعه باریده است.

 _ اشعاری سروده تا در دواوین شعر و ادب ثبت شحد.0

ای, فرمانهده, و  م از وجحد رحابه_ و دست آور, این همه را تاری  اسال5

شهحد  بروحردار مهی « اسحد بن قنبه»شاعری حماسه سرا از قبای  تمیم به نام 

 که زاییده ویاالت سین بن عمر تمیمی بحده و وجحد وارجی نداشته است.
 اسود بن  طبه در خطه اام

را که تا به این جا آوردیم منالبی بهحده از سهین بهن عمهر در بهارس       آن چه

 آن چهمفزر و اشعار حماسی  در نبردها و به همراهی والد در عرا , و  ابح

 از اشعار او در این باره از ما فحت شده است بسیار است.

اینک این شاعر رحابی ساوتگی ویاالت سین را در نبردهای شهام و بها   

یابیم که ایهن دانوهمند   یک سلسله اشعار حماسی دیگر در تاری  ابن عساکر می

 کند:اسحد با ت ری  نام سین از او چنین یاد می در ترجمۀ

گحید که اسحد بن قنبه در نبهرد یرمهحک حضهحر داشهته     سین بن عمر می

و سپس در جنگ قادسیه شرکت جسته است. او از نبرد یرمحک وی اشعاری 

 کند: چنین یاد می

آن وقت ابن عساکر در حدود شانزده بیهت از اشهعار او را وهی سهه قنعهه      

آورد, که ابح مفزر در این اشعار از نبرد یرمحک و شکسهت  وحد میدر کتاب 

گحیهد و  هراکلیحا و کوتار بی امان رومیان تحسه  سهپاهیان اسهالم سهخن مهی     

کثرت سپاه ایوان و عدم لیاقت آنان را در برابر افراد قبیلۀ بنهی عمهرو بهه بهاد     

و سهرها و  هها سهاوته   ههای ایوهان پوهته   گیرد, و از این کهه از کوهته  مسخره می

ههای وهحد را بها سهیراب     ههای رومیهان را بهه وهاک و وهحن انداوتهه و د       دست

انهد, داد سهخن داده و   کردن زمین او وحن جنگ جحیان رومی آرامه  بخوهیده  

را بههر منالههب وههحد بههه روش نححیههان گههحاه گرفتههه  « عمههرو و زیههد»سههرانجام 

اسهت بهر   قهاوو تهرین دلیلهی    « عمهرو و زیهد  »است, که وحد همین گهحاه گیهری   

 تأویر ساوتن این اشعار حماسی از تاری  رویداد آن نبردها؛ زیرا: 

پس از این که دو شهر کحفه و ب ره مرکزیت علمی و مجامو ادب عرب 

و قحانین رر  و نحح آن زبان در آنها بلند آوازه گردیهد از همهان زمهان لفهظ     

ز یههدا  ل ا کر مههُت   ِان ا کر مههت »و یهها « جههاء ز یههدم ُثههمَّ ع مههُرو  »یهها « زیههد و عمههرو »

زیههد و »ههها کههه فاعهه  و مفعههح , و مبتههدا و وبههر را وسههیله  و ماننههد ایههن« ع مههرا 

 کردند این نححس تدریس مقبحلیت عامهمعرفی می« عمرو
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هههای زبههان ثبههت و در  یافههت و شهههرتی چوههم گیههر بههه هههم رسههانید و در کتههاب    

 تدریس محرد استفاده قرار گرفته است.

ههای  خستین اسهالم رسهم بهر ایهن نبهحد تها در حماسهه       اما زمان فتحح ردر ن

وحد نامی از زید و عمرو برده شحد؛ بلکه روی سخن بها کنیزکهان وهحی , یها     

 قبیله و وانحاده وحد برده است.

های مزبحر را در نبرد یرمحک نیز از قهح   ابن عساکر قنعه سحم حماسه

هها را در  همهان وحد نق  کرده, و ابن کثیهر ههم   « تاری  دموق»سین در کتاب 

 تاری  وحی  ثبت کرده است.

مها ایههن منالههب را بهها ایههن کیفیههت جهز نههزد سههین جههای دیگههری نیههافتیم, در   

رحرتی که اوبهار رهحی  و متهحاتری از راویهان دیگهر در نبهرد یرمهحک در        

فتههحح  »دسههت اسههت و ابههن عسههاکر نیههز آنههها را در تههاریخ , و بههالذری در        

 یرت دارند.اها با روایات سین مغاند و همگی آنوحد آورده« البلدان

های آن اما وبری روایات سین را در وبر یرمحک نق  کرده ولی حماسه

 را به محجب عادت  نیاورده است.
 بررسی سند روایات داستان یرموک

ابن عساکر سند داسهتان سهین را در نبهرد یرمهحک در تهاری  وهحد نحشهته        

 بحث و بررسی بپردازیم. است تا پیرامحن وجحد یا عدم چنان راویانی به
 ینکاش در این داستان

تهحان یافهت, در   اشعار حماسی مردی چحن ابح مفزر را تنها نزد سین مهی 

شناسند و نه از اشعار حماسی او وبهر  رحرتی که دیگران نه ابح مفزر را می

دارنهد. و چنههان چهه بههه اشهعار حماسههی و سهخنان سههین دقیهق شههحیم بهه سههادگی       

ر مقام آن اسهت کهه وهحد را از یهک آوای رنهج دهنهدس       شحد که سین ددرک می

ای وههحد را بهها سههر هههم کههردن چنههان     درونههی رهههایی بخوههد و تع ههبات قبیهه     

« تیرس بنهی عمهرو  »اشعاری تسکین دهد و افتخاری را برای قبیله و تیرس وحد 

 گحید:در جامعه نثبیت کند. تحجه کنید او می

چحن از سنحت و جبروت دانند که عوایر و قبای  عرب عمرو و زید می

ما بیمناک شحند, از وحوهت جها وهالی کننهد و مها بهه سهادگی بهه سهرزمین آنهها           

و افتخار, کوحرهای عهرا  و شهام    سر افرازیدست یابیم. این ما هستیم که با 

را یکی پس از دیگری به ت ر  وحد در آورده آن جاها را پوت سر گذاشته 

 ایم.و پی  رفته
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درنهگ کههردیم تها بههی سهر و پاهههای رومهی وههحد را      در یرمهحک, آن انههدازه 

برای نبرد و رویارویی با مها آمهاده کننهد, در آن هنگهام همهۀ آنهها را از دم تیهغ        

 های تونه به وحن وحد را سیراب نمحدیم!دار گذراندیم و د آب

دانی که در یرمحک ما واحدهای جنگی هراگلیحا را بهه چیهزی   مگر نمی

 ا  تار و مار کردیم؟نگرفتیم, و آنها را تمام

سههین در ایههن جهها بههرای ایههن کههه وحاننههدس ایههن اشههعار ت ههحر نکنههد کههه ایههن  

انههد کههه رومیههان کههارزار دیههده و جنههگ   سههپاهیان اسههالم مهههاجر و ان ههار بههحده 

اند, پهس در مقهام رفهو شهبهه بهر آمهده بهه زبهان ابهح          آزمحده را به چیزی نگرفته

 :سرایدمفزر چنین می

افراد قبیلۀ تمیم _سین وحدش از بنهی عمهرو بهحده     این تیره بنی عمرو از

-است_ که همهاورد نبهرد بها رومیهان بهحده وهحد رزم آوران پهنهۀ کهارزار مهی         

 باشند.

بههارش جنههگ آورانههی کههه بههه هههیچ روی از چکاچههاک شموههیرها و وههحن      

 ورند.های آن را به جان میهراسند و شدا د و سختیهای کارزار نمیزوبین

عمرو, سردارانی بنام و سترک وجحد دارند که ونرها را در واندان بنی 

 کنند, و به روز سختی و گاه نام آوری, چحن کحهی آتوفوان و پی  باز می

 پر شراره ثابت قدم و استحارند.

هههای نبههرد بههه قلههب دشههمن یههحرش مهها وانههدان بنههی عمههرو, بارههها در میههدان

 ایم.برده, دیحارهای ترا و بیم را بر سر دشمن وراب کرده

این مها _وانهدان بنهی عمهرو_ بهحدیم کهه در نبهرد یرمهحک رهفح  بهه ههم            

فوردس دشهمن را از ههم شهکافتیم, و بقیهۀ سهپاه اسهالم را از چنگها  رزم آوران        

 هایی بخویدیم.رومی

 گحید:و سپس به رحرت دعا می

مباد روزی که سهپاهیان هراکلیهحا وهحد را رویهاروی گهردان و دالوران      

همیوه عرب ش ت ما را به واور داشته , بدانند که هرگز از  تمیم نبینند, تا

 عهدس ما بر نخحاهند آمد!
 های سگفدست آورد افسانه

هههای قرمانههان ویههالی  هههای آتوههینی اسههت کههه رزم آوری رجزههها و حماسههه

کند, و وجحد شهاعری حماسهه سهرا و رزم آور    واندان تمیم را ثابت و تأیید می

-از واندان بنی عمرو تمیم بهه وحاننهده مهی   « قنبه ابح مفزر, اسحد بن»به نام 

 قبحالند.
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 ابو مفزر در عراق و ایران

 نحیسد:وبری از قح  سین عمن واد  سا  چهاردهم از هجرت می

ولیفههه عمههر, پههس از نبههرد قادسههیه رزم آوران آن جنههگ را مههحرد لنههن و  

نامیهده   «دارالفیه  »مرحمت وحد قرار داد, و به ابهح مفهزر وانهه یها زمینهی کهه       

 شد ارزانی داشت.

«بهههر مسهیر  ویهه اردشههیر  »و عهمن حهحاد  سهها  شهانزدهم در وبهر     
1

از 

 نحیسد:قح  سین به وحر والره چنین می

کهه نزدیهک مهدا ن    « بههر سهیر  ویهه اردشهیر    »سپاهیان اسالم در اورا  

کسری است و پادشاه ایران در آن جا بهحد فهرود آمدنهد. شههر را ونهدقی ژر       

داشههت و نگهبانههان بههه حفارههت و پاسههداری آن مسههالمانان دور مههیاز دسههترا 

موغح  بحدند, شهر به محاررس قحای اسالم در آمدند, و بیست عراده منجنیق 

 کحبید.آن جا را به شدت درهم میآنها 

وح  محارره و فواری که از ناحیه سپایهان اسالم بر شهر ویه اردشهیر  

ی فرو برد که ناگزیر شدند دسهت بهه   شد, ح اریان را چنان در قحنوارد می

 کوتار و وحردن سگ و گربه زنند.

 گحید:می« انس بن حلیس»سین از قح  

ای از در همان حا  که, ویه اردشیر را در محارره وحد داشتیم, فرستاده

 گحید:جانب پادشاه ایران نزد ما آمد و گفت: پادشاه می

میهان مها باشهد, ایهن سهحی      آیا محافقید که رل  کنیم, و دجله مهرز موهترک   

-های آن از آن ما باشد, و آن سحی دجله و سهرزمین ها و کحهدجله و سرزمین

شهحید وهدا هرگهز شهکمتان را     های  از آن شما؟! آیا به این مقدار هم سیر نمهی 

« ابح مفهزر اسهحد بهن قنبهه    »پس از سخنان فرستاده پارشاه ایران, سیر نکند؟!

ذاشههت و رو در روی فرسههتادس پارشههاه  از میههان رههفح  مسههلمین پههای پههی  گ  

دانسههت چههه  قههرار گرفههت و بهها او سههخن گفههت و بههه زبههانی کههه نههه وههحدش مههی     

دانسهت بها   مفهحمی دارد و نه اورافیهان ! او در حهالی کهه هرگهز فارسهی نمهی      

 گفت!!فرستادس پادشاه به زبان فارسی سخن می

نپایید که  فرستادس پادشاه چحن سخنان ابح مفزر را شنید باز گوت و دیری

 دیهده شههد  تمههامی افهراد سههپاه ایههران بها شههتاب از دجلههه گذشهته بههه جانههب قسههمت    

 نوینیشرقی مدا ن عقب

                                                 
1
شد. آن شهر اند شهر سلحکیه نیز نامیده میرعب  کرده. ویه اردشیر را که مسلمانان عرب آن را بهرسی 

در سمت بربی دجله و مقاب  شهر تیفحن قرار داشته است. به تاری  ایران بعد از اسالم تألین دکتر عبد 

 مراجعه کنید. 328ـ327الحسین زرین کحب، ر



55 

 

 مسلمانان به ابح مفزر گفتند: کردند!

تح با فرستاده پادشاه چهه گفتهی؟ بهه وهدا قسهم همهۀ آنهها فهرار کردنهد! ابهح           ـ 

 مفزر جحاب داد: 

برانگیختههه اسههت سههحگند کههه وههحدم هههم بههه آن کههس کههه محمههد را براسههتی ـهه 

وهحد شهده سهخنانی بهر زبهانم      دانهم کهه از وهحد بهی    دانم! فقه  همهین قهدر مهی    نمی

 ام ویر و به سحد ما باشد.را که گفته آن چهجاری شد, امیدوارم 

سعد وقهار و دیگهران نیهز از ابهح مفهزر معهانی سهخنان او را بها فرسهتادس          

 دانست!هم معانی آنها را نمیپادشاه پرسیدند, اما ابح مفزر وحدش 

پس از آن سعد فرمهان حملهه را رهادر کهرد, امها از آن شههر بهزرگ ههیچ         

کس به مقابلۀ با سپاه اسالم بیرون نود مگر تنهها مهردی کهه بانهگ برداشهت و      

بهه شههر در آییهد کهه     »امان وحاست. مسلمانان او را امان دادند آن مهرد گفهت:   

 «شما برویزد.هیچ نیرویی نمانده تا به مقابله 

پنهاه کهه بهه اسهارت     قحای اسالم پای به درون شهر نهاد, ولی جز افهراد بهی  

گرفته شدند, کسی را ندیدند! از اسرا علت فهرار پادشهاه و سهپاهیان  را جحیها     

 شدند در پاس  گفتند:

شاه از شما در وحاست متارکۀ جنهگ کهرد و پیهام رهل  فرسهتاد, امها شهما        

از عسه   »شحد مگر وقتی که ما پیمانی بسته نمی در پاس  گفتید که هرگز بین

پادشهاه بها شهنیدن پیهام شهما      « ناحیه افریدون, و ترنج سهرزمین کهحیی بخهحریم!   

گحینههد!! پههس بههه  گفههت: وای بههر مهها کههه فرشههتگان بههر زبههان ایوههان سههخن مههی     

 «دورترین شهر از این جا کحچ کردند.

این که اشعاری ها منالبی است که وبری از سین روایت کرده بدون این

ای  اسحد گذاشته است نق  نمایهد. ابهن اثیهر    را که سین بر زبان پهلحان افسانه

انهد. و ابهن عسهاکر نیهز آن را     و ابن کثیر نیز همین منالب را از وبری گرفتهه 

در ترجمۀ ابح مفزر و با ت ری  به نام سین در تاری  وحد آورده و در پایان 

 کند. بر زبان ابح مفزر نهاده است نق  می های سین را کهعه از حماسهسه قن

در این اشعار سین از زبان ابح مفزر سخن از فهت  ویهه اردشهیر بهه میهان      

 گحید که: آورده و می

این شهر تنها با کلماتی پارسی که ودا بر زبان فهردی از عهرب چهحن ابهح     

 مفزر نهاده است گوحده گردید!

 را برای ادای چنین مهمی برگزیده است. ـ ابح مفزرـ و وداوند تنها مرا 

گزیهد و مهرگ را بهه    و دشمن که لبهای وحد را از فرط ووم به دنهدان مهی  

 دید در چاه هالک و رسحایی سرنگحن شد.چوم می

سپس ابح مفهزر از همهان جها, کنهار مهدا ن, فهت  ویهه اردشهیر را بهه اههالی           

-دههد و مهی  ت مهی بوار« رض»مکه و مدینه و باالوره ولیفه ابا حف  عمر 

 گحید:

ابح مفزر_ که همیوه آمادس کارزار بها  واور ولیفه آسحده باشد که این منم 

 باشم.دشمنان می
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 ربایم.شکافم و گحی افتخارات را میاین منم که رفح  آنان را از هم می

این منم که با سخنانی که از جانب ودا به مهن القها شهده اسهت ویهه اردشهیر       

 ام و ... .ی را تا لب پرتگاه مرگ تعقیب کردهام و کسررا گوحده

 نحیسد:می« بهر سیر»حمحی در واژس 

 ابح مفزر در فت  بهر سیر چنین سروده...

کند و سه بیت از اشعاری را که ابن عساکر نیز آنها را آورده بحد, نق  می

گحید که او را در این محرد اشعار بسیاری اسهت و آن وقهت داسهتان فهت      و می

 «در کتاب فتحح سین آمده است... تا آور»کند اردشیر را چنین آباز میویه 

در واژس مههدا ن پههس از نقهه    « الههروض المعنههار »حمیههری نیههز در کتههاب   

 نحیسد:روایت سین می

قعقاع بن عمرو در اشعار وحد گفته است: ما شهر ویه اردشیر را تنهها بها   

 کالمی که ودا بر زبان ما نهاد فت  کردیم...

ر اشههعاری کهه مهها آن را در شهرح حهها  قعقهاع و جلههد او  ایهن کتههاب     تها آوه  

 گحید:ایم.سپس حمیری اعافه کرده میآورده

 کرده چنین سروده است:اسحد بن قنبه وناب به دجله 

ای دجله ودایت برکهت دههاد کهه اینهک سهپاهیان وهدا در کنهارت لوهگرگاه         

 اند.ساوته

اشته است پهس ههیچ یهک از    ودای را سپاا گحی که ما را به او ارزانی د

 ما مسلمانان را از وحد مترسان.

 نحیسد:می« افریدون»و در بارس واژس 

« انهس بهن حلهی    »ههای مهدا ن و   افریدون مکانی است در عرا  نزدیکی

 گفته است در آن هنگام که ما ویه اردشیر را در محارره داشتیم...

افهرودون بخهحریم    گحید: تها وقتهی کهه از عسه  ناحیهه     تا آور داستان که می

 آورده است.
 مقایسۀ سخنان سگف با گفتۀ دیگران

گفتههه شههد منههالبی اسههت کههه سههین بههن عمههر در بههارس ابههح مفههزر و       آن چههه

 یه گوحدن و
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اردشههیر بههر اثههر سههخنان او سههاوته, و همههان افسههانه بههه عنههحان سههندی مسههلم و    

راه های شعر و ادب و تاری  و دارک سیاسی اسهالمی  تاریخی در متحن کتاب

هههایی از آن اشههاره کههردیم, در حههالی کههه تههاری      یافتههه اسههت کههه مهها بههه نمحنههه    

بهالذری و  »انهد از قبیه    ههای سهین اعتمهادی نداشهته    نحیسانی دیگر که به گفتهه 

انهد کهه بهه ههیچ     ای دیگهر آورده فت  ویه اردشیر را به گحنهه « ابن قتیبه دینحری

انهد کهه فهت  ویهه اردشهیر      روی با سخنان سین همگامی ندارد؛ چه, آنها نحشهته 

در پههی جنگههی سههخت و فرسایوههی, و ح ههاری بههس وههحالنی رههحرت گرفتههه    

؛ دو بهار دروهت ورمها بهه ثمهر نوسهته, و دو       است وحری که در مدت ح هار 

اند یعنهی دو عیهد قربهان را مسهلمین در کنهار دیحارههای شههر        بار قربانی کرده

ر این کهه مهدت محارهره    ای است باند. و همین اشارهویه اردشیر تحقن داشته

 نحیسد:مدت دو سا  به درازا کویده است. دینحری می

چحن مدت محاررس شهر به وسیلۀ سپاهیان اسهالم بهه درازا کوهید, اههالی     

هههای _زمههین داران بههزرگ_ آن ناحیههه شهههر بههه تنههگ آمدنههد و سههرانجام دهقههان

ایران چنهین  ناگزیر از مسلمانان تقاعای رل  کردند. و چحن یزد گرد پادشاه 

وهحی  را بهین ایوهان     دید, سران و مرزبانان را فرا وحاند و وزانهه و امهالک  

 قسمت کرد و اسناد الزم را برای آنها بنحشت و به آنان گفت:

اگر بنا است که این ملک و ثروت از دست مها بهرود, شهما بهه ت هر  آن      

از دیگران و اجانب سزاوارترید؛ و در رحرتی اوعاع به کهام مها بهاز گهردد     

را کهه امهروز بهه     آن چهه و ملک و دولت وحد را بهه دسهت آوریهم, در آن حها      

 ایم فرا چنگ وحاهیم داشت و به ما باز پس وحاهید داد.شما بخویده

گاه ودم و حوم وارگیان و سراپرده را برداشت و به حلحان رفهت, و   آن

فرزند هرمز را کهه در جنهگ قادسهیه کوهته     « زادرستم فرد»برادر « ورداد»

 شده بحد به حکحمت مدا ن من حب کرد.
 بررسی سند افسانۀ سگف

سماک »را سین از قح  راویانی چحن «   ویه اردشیر بهر سیر»افسانۀ 

انههس بههن  »و « , محمههد بههن عبههد اهلل نههحیره  »از پههدرش, و « بههن فههالن هجیمههی  

ههای  روایت کرده است که محمد بن عبد اهلل را پی  از این در داستان« حلیس

های روایت سین است و وجهحد وهارجی   قعقاع و عارم شناوتیم که از آفریده

ندارد. جالب این جا است که سین, انس بن حلیس را عمحی محمد بن عبد اهلل 

ی کهرده اسهت, و در چنهین حهالی معلهحم اسهت کهه وجهحد چنهین راویهی تها            معرف

 چقدر ممکن است که حقیقی باشد!

« سماک بن فالن, و پدرش, و انهس بهن حلهیس   »با این حا  ما به دنبا  نام 

هایی به همهۀ م هادر مراجعهه کهردیم, ولهی آنهها را جهز نهزد سهین          و چنین نام

 جایی دیگر ندیدیم. بر
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 دانیم.های ویالی سین میه تن را نیز از آفریدهاین س ،این اساا

ن عساکر نیز سهند روایهت سهین را ذکهر نکهرده اسهت تها در بهارس آن بهه          با

 بحث و تحقیق بیوینیم.
 ای بگن دو خبرمقایسه

 گحید:سین می

تنها به وسیلۀ سخنی پارسی کهه فرشهتگان   «   ویه اردشیر بهر سیر»فت  

ند رحرت گرفته است. سخنی را که معنای آن ابر زبان ابح مفزر تمیمی نهاده

دانست و نه همراهان او! و شاهد بر ایهن مهدعا شهعری اسهت     را نه وحد او می

 که وحد اسحد بن قنبه سروده و در آن گفته است که:

 من بهر سیر را به فرمان ودا و تنها با یک سخن پارسی گوحدم.

ایه  نیهز وهی شهعری     و شاهد دیگر این که قعقهاع, بهزرگ قهرمهان افسهانه    

 گفته است که: 

 بهر سیر را با سخنی که وداوند بر زبان ما رانده است گوحدیم!

 تا آور افسانه. 

تاری  نحیسانی دیگر کهه سهخن از منهابو دیگهر گرفتهه و بهر سهخنان سهین         

 گحیند:اند میاعتماد نکرده

ۀ جنگهی سهخت و فرسایوهی, و بهر     در نتیج« بهر سیر  ویه اردشیر»فت  

ای وحالنی که دو سها  بهه درازا کوهیده اسهت رهحرت گرفتهه, و       محاررهاثر 

عمههحم زمههین داران بههزرگ کههه از وههح  محارههره بههه تنههگ آمههده بحدنههد بههه          

 مسلمانان پیونهاد رل  دادند و بدین سان از محارره مسلمین رهایی یافتند.
 دست آورد سگف ان این افسانه

ه ههیچ کرامتهی بهه پهای آن     ثبت کرامتی برای واندان بنی عمرو از تمیم که 

دههد, و در  رسهد! زیهرا فهردی از آن وهانحاده را حهالتی ملکهحتی دسهت مهی        نمی

-گحیهد و فرشهتگان بهر زبهان  کالمهی مهی      چنان حالتی نا وحد آگهاه چیهزی مهی   

دانهد و نههه اورافیههان  و بههر اثههر چنههان  گذرانهد کههه معنههای آن را نههه وههحدش مههی 

شحد. و افتخاری بس بزرگ در کالمی شهری بزرگ به دست مسلمین فت  می

 رسد. از آن رویرفحات تاری  و به نام واندان تمیم به ثبت می
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 که:

ایههن وانههدان بنههی عمههرو تمیمههی اسههت کههه نههه تنههها شمویرشههان گههره گوههای  

شهان نیهز بهر سهر     هها اسهت, بلکهه کهالم    ها و فهت  سهرزمین  تنگناهای لوکر کوی

 ت.بارد و کلید عرب افزوده شده اسدشمن شرر می

است در پهنۀ زمهین کهه ناموهان    « افریدون»و ولق اماکن و جاهایی چحن 

 برده شده است.« الروض المعنار»و « معجم البلدان»هایی چحن در کتاب

 
 «ابو مفزر اسود بن  طبه»های ای ان فعالگتگواه

ابح مفزر اسحد بن »در تاری  وزین و معتبر وبری, در محارد زیر به نام 

 وحریممبا ت ری  به نام سین بن عمر بر میو « قنبه تمیمی

_ در نبرد جلحالء و فت  آن, سعد وقار, اسیران جنگهی را بهه همراههی    1

 به مدینه و ودمت ولیفه عمر گسی  داشته است.« اسحد»

کههه فرمانههدهی قههحا را بههه عهههده داشههته,  « تعههیم بههن مقههرن»_ در فههت  ری 1

چند از معهارین و سرشناسهان   و تنی « اسحد»ومس بنایم جنگی را به وسیلۀ 

 کحفه به ودمت ولیفه عمر در مدینه فرستاده است.

تمیمی عمن نام سه « اسحد»_ عمن ححاد  سا  سی و دو هجری, نام 6

 اند, برده شده است.نفر دیگر در انجمنی که در زیر یک چادر داشته

در معّیهت  « ابح مفزر اسحد بن قنبه»_ و نیز در سا  سی و دو هجری, 0

تبعید گاه « ربذه»ن مسعحد و تنی چند از پارسیان و نیک نامان مسلمین, در اب

حضهحر یافتهه, جنهازس آن راد مهرد     « ابحذر بفهاری »رحابی بزرگحاری چحن 

 سپارند.بزرگ را به واک می

از جنگیدن مهردی بهه نهام    «, ابحا »_ در نبرد قادسیه, و به روز جنگ 5

رفته است که بنها بهه گفتهۀ وبهری      سخن« شهر براز»فرزند قنبه, با « اعحر»

افتنهد و  از قح  سهین در نتیجهۀ آن جنهگ ههر دو همهاورد بهه وهاک ههالک مهی         

 سراید:برادر اعحر بر اثر آن چنین می

ام, زیهرا نبهرد آن   به شیرینی و هم تله  کهامی روز ابهحا  روزی را ندیهده    

 آور. روز به راستی که هم شادی آفرین بحد, و هم سخت ناراحت کننده و درد

دانیم که آیا سین در ویا  وحد برای ابح مفزر اسحد بهن  با وجحد این, نمی

قنبه, برادری به نام اعحر دست و پا کرده است که اسحد در سحگ  چنین بهه  

 بم نوسته, یا این که
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 را کسی دیگر ویا  نمحده است!« اعحر بن قنبه»
 گانه و سخنان دیگرانموارد پنج

فهح  را از قهح  سهین بهن عمهر در بهارس اسهحد بهن         وبری مهحارد پنجگانهه   

قنبه در تاری  وحد آورده است. در رحرتی که تاری  نحیسان دیگر که روی 

جلحالء, و قادسیه, و ری, و در محارره گرفتن عثمهان و  »های دادهای جنگ

انهد,  ههای او نبهرده  اند, نه تنها نامی از اسحد و فعالیهت را به شرح آورده« بیره

انهد کهه بهها   ای آوردهبها  پهی  آمههدها و پهی آمهدهای آن وقهایو را بههه گحنهه      بلکهه بال 

سخنان و وقایعی که سین به توری  آنها پرداوته و وبهری زحمهت انتوهار آن    

 را به وحد داده است مغایرت دارد.

هها شهرکت داده, و او را   آن جنهگ ای وحد را در تمامی سین, اسحد افسانه

د ثقههه و اومینههان ارکههان دولههت معرفههی  از وههحش چهرگههان و معههارین و مههحر 

کرده, اسیران و ومس بنایم جنگی را زیر نالارت و سرپرستی او قهرار داده  

اسههت. و مخ حرهها  او را بههه هنگههام بههه وههاک سههپردن رههحابی حلیهه  القههدری  

چحن ابحذر, در کنار رحابی معرو  و موهحری مانند ابن مسعحد قرار داده 

وهحر جداگانهه مهحرد بررسهی و بحهث قهرار       است که ما این محرد اویهر را بهه   

 وحاهیم داد.
 بررسی اسناد افسانه اسود بن  طبه

به دست نداده اسهت. امها   « ری»وبری سند روایت سین را در محرد فت  

قادسیه, جلحالء, محاررس عثمان, شهرکت در  »های در محرد بقیه, یعنی جنگ

 «به واک سپردن ابحذر

 های سین عبارتند از:سند روایت

به دست نداده اسهت. امها   « ری»بری سند روایت سین را در محرد فت  و

قادسیه, جلحالء, محاررس عثمان, شهرکت در  »های در محرد بقیه, یعنی جنگ

 های سین عبارتند از:سند روایت« به واک سپردن ابحذر

محمد, مهلب, مستنیر بن یزید, از برادرش قیس از پدرش یزید, و کلیهب  »

ههای سهین   ایهم تمهام ایهن راویهان از آفریهده     در گذشته گفتهه  که« بن حلحا  ذری

 اند.بحده وجحد وارجی نداشته

  از  ا ن ر ُجهههٍ »ههههم چنهههین در عهههمن معرفهههی راویهههان وهههحد روایهههت از    

دانیم کهه آن مهرد   گرفته و به هیچ روی او را معرفی نکرده و ما نمی« مردی!

ح  الهحیههه دیگههر را سههین چههه کسههی ویهها  کههرده اسههت! و نیههز از دو نفههر مجههه

روایت کرده که برای ما معلحم نود کهه آن دو را سهین چهه کسهانی پنداشهته تها       

 در بارس وجحد و یا عدم آنها به بحث و تحقیق بنوینیم.

نیهز سهرابی   « ابهح مفهزر اسهحد بهن قنبهه     »و نیز از قهرما ن داستان یعنی 

 ای او نیافتیم.جز نزد سین و راویان افسانه

بهههرادران در عهههب  کنیهههۀ اسهههحد دچهههار اشهههتباه شهههده او را     و گحیههها نسهههخه 

 نحشته« ابحمقرن»
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ایهم و شهاید همهین    باشند, هم چنان که به نالیر چنین محردی نیز بروهحرد کهرده  

وهحش اشهتباه کهرده باشهد و ابهح مقهرن و ابهح        بل  در عب , این حجر را دست

کهرش در  کهه ذ « ابهح مقهرن اسهحد بهن قنبهه     »مفزر را دو نفهر پنداشهته یکهی را    

و بهدون ذکهر نهام,    « ابهح مفهزر  »های سین گذشت, و دیگری را بهه لقهب   افسانه

 به معرفی او پرداوته است.« الکنی»و در قسمت « ارابه»که ابن حجر در 
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 چهارمگن صحابی ساختگی

 
 ابو مفزر ت گ ی

ارههابۀ وههحد بههه معرفههی ابههح مفههزر تمیمههی  « الکنههی»ابههن حجههر در قسههمت 

 چنین پرداوته است:

وهحد در داسهتان وفهات ابهحذر بفهاری از      « فتحح»بن عمر در کتاب سین 

از حضههحر ابههح « اسههماعی  بههن دافههو, از محمههد بههن کعههب»قههح  راویههانی چههحن 

 نحیسد:مفزر وبر داده و در پایان داستان مرگ ابحذر می

... عده اشخاری که در کار تدفین ابهحذر بفهاری در ربهذه و بهه همراههی      

انههد کههه یکههی از آنههها ابههح مفههزر د سههیزده نفههر بههحدهانههابههن مسههعحد شههرکت داشههته

 تمیمی بحده است. و نیز سین آورده است که: 

ایههن ابههح مفههزر از جملههه کسههانی اسههت کههه در زمههان والفههت عمههر بههه جههرم  

شراب وحارگی و به دستحر ولیفه حد وحرده اسهت. و ابهح مفهزر وهی شهعری      

 آو واقعه را چنین به نالم کویده:

هها کهه بهر    ها عادت مها بهحد, مها از همهان شهب     سختی گر چه تحم  شدا د و

نوسههتیم راه رههبر و شههکیبایی در پههی    ههها مههی ههها و وههحراکی بسههاط نحشههیدنی 

 ایم.گرفته

هم چنان که گفتیم, ابن حجر با دو نفر انگاشتن آنها دچار تحهم شهده, یکهی   

و داسهتان  را در  «, ابهح مفهزر  »و دیگهری را  « ابح مقرن اسحد بهن قنبهه  »را 

او دارد, آورده « ارهابه »که اوت ار بهه کنیهۀ ارهحاب در    « الکنی»ت قسم

 است.

اما گفتنی است که روایتی که ابن حجر در بهارس حضهحر ابهح مفهزر در بهه      

واک سپردن ابحذر از قح  سین آورده است, با روایت دیگری کهه وبهری از   

, و قح  سین در همین محرد آورده و ما آن را نق  کردیم از نالهر مهتن و سهند   

 تعداد اشخار حاعر در مراسم تدفین ابحذر



63 

 

 اوتالفی آشکار دارد.  

و نیز در سهخن ابهن حجهر ایهن منلهب آمهده اسهت کهه ابهح مفهزر تمیمهی بهه             

علههت شههراب وههحارگی و بنهها بههه دسههتحر عمههر ولیفههه حههد وههحرده اسههت. در           

ای از اشخار بر اثهر شهراب وهحارگی    رحرتی که محعحع حد وحردن پاره

ر, در سه داستان جداگانه از احادیث سین آمده و در هیچ یک و به دستحر عم

شهحد, و شهاید چیهزی کهه     از آنها نامی از اسهحد بهن قنبهه و اشهعار او دیهده نمهی      

باعث آن شده تا سین نام چنان رحابی وحد آفریدس بزرگهحاری را بها آن همهه    

بهر  فرشهتگان  « بهر سیر  ویه اردشیر»گاه جاللت قدر و نبالتوان که در رزم

زبان  سخنی پارسهی گذاشهته و تنهها بها آن سهخن اعجهاب انگیهز, پارسهیان جها          

اند! این باشد کهه شهراب, و شهراب وهحارگی در     گاه گریختهوالی کرده از رزم

مذهب سین که متهم بهه زندقهه بهحده اسهت امهری عهادی و بیهر قابه  مالحالهه          

 است!
 مواردی دیگر ان ااتباه در نسخه برداری!

در واژس گرگهان پهس از نقه  سهخنان سهین در      « البلهدان معجم »حمحی در 

شهاهد آورده  « سهحید بهن قنبهه   »چگحنگی فت  آن جها دو بیهت شهعر زیهر را از     

 است.

هان به فامی  تیرس اسهید از بنهی تمهیم بگهح کهه مها در سهرزمین گرگهان, در         

 کنیم.مربزارهای سبز و ورم سر می

افتادنهد, فرمانروایوهان   آن گاه که گرگانیان از حمله و جنگ مها بهه ههراا    

 در پیوگاه ما سر فرود آورده!

باشهد کهه نسهخه    مهی « اسهحد بهن قنبهه   »ههم ت هحیفی از   « سحید بهن قنبهه  »

 بردار را به هنگام رونحیسی از کتاب چنین اشتباهی دست داده است.

وبری نیز وی داستانی از سین بن عمر, مهتن پیمهان نامهۀ رهلحی را کهه      

سهحاد بهن   »رگان بسته است آورده, که پهای آن را  با اهالی گ« سحید بن مقرن»

نیهز ت هحیفی اسهت    « سهحاد »به عنحان گحاه امضاء کرده است کهه ایهن   « قنبه

 از اسحد و اشتباهی از نسخه بردار.
 بررسی اسناد این داستان

 وحرد:در سند احادیث سین نام این راویان به چوم می

از پدرش, انهس بهن   محمد, بحر بن فرات عجلی, سماک بن فالن هجیمی »

حلههیس, زیههاد, مهلههب, مسههتنیر بههن یزیههد از بههرادرش و او از پههدرش, کلیههب بههن  

بههدون نوههانه و موخ ههات, و دو نفههر  « مههردی»حلحهها  ذری از پههدرش, و او 

مجهح  الهحیۀ دیگر, و نیز عامر, و مسلم, و ابن امامه, و ابهی عثمهان عنیهه,    

 که برای اینان تعریفی و موخ اتی در«, و ولحه
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احادیث  نیافتیم تا شناوته شحند, مهثال  ندانسهتیم مق هحدش از عهامر, آیها عهامر       

بهن عبهد الهرحمن ویها  کهرده      شعبی است یا دیگری؟ و ولحه, آیها او را ولحهة   

ای از احههادیث  بههه عنههحان راوی  اسههت هههم چنههان کههه چنههین نههامی را در پههاره   

ز روات آفریهده  ایهم کهه ا  هها را گفتهه  معرفی کرده که در ههر حها  ههر دوی ایهن    

 شده تحس  او هستند, یا این دو را اشخار دیگر ویا  کرده است؟!

نههام راویههان دیگههری نیههز در عههمن حههدیث او آمههده اسههت کههه مهها گنههاه یههاوه    

گهذاریم؛ والرهه   های سین را به گردن ایوهان نمهی  ها و افسانه پردازیسرایی

را بههه چنههین هههایی بینههیم سههین تنههها کسههی اسههت کههه چنههین افسههانه  وقتههی کههه مههی

 دهد.راویانی نسبت می
 گذات آن چهای ان فشرده

سین, ابح مفزر اسحد بن قنبه را از واندان بنی عمرو تمیمهی و از جملهه   

 شاعران بلند آوازه و زبان گحیای مسلمانان در فتحح انگاشته است.

الهیس, امغیوهیا, مقهر,    »سین او را در فتحح حیره به همراهی والهد, چهحن   

 شرکت داده و ش  رجز و حماسه نیز بر زبان  نهاده است.«, زمی الثنی, 

شههرکت  داده و از زبههان او سههه حماسههه    « یرمههحک و قادسههیه »در جنههگ 

 ساوته است.

چنهان جلهحه داده کهه او راحهالتی ملکهحتی دسهت       « ویهه اردشهیر  »در جنهگ  

داده و آراموی در روان  احسهاا کهرده و پاسه  فرسهتاده پادشهاه ایهران را بها        

نانی پارسی که فرشتگان بر زبان  جاری کهرده بحدنهد, داده اسهت, زبهانی     سخ

 اند.دانستهکه نه وحدش و نه اورافیان  معنای آن را نمی

 او با کالمی پارسی به فرستاده پادشاه گفته بحد:

بندیم مگر وقتی که از عس  ناحیۀ افریدون, و ما هرگز با شما پیمانی نمی

 ترنج کحثی وحرده باشیم.

ورکان به برکت همین گفته, از ترا جهان از معرکهه گریختهه و شههری     م

انههد و را بههدون نگهبههان و محههافظ, بهها همههه ثههروت  در اوتیههار مسههلمین گذاشههته  

 ای وحد گذاشته است.سین سه رجز در همین محرد بر زبان شاعر افسانه

هم چنین سین در سحگ برادری که برای ابح مفزر اسحد بن قنبه بهه نهام   

در « ابههحا »آفریههده و او را در نبههرد قادسههیه و بههه روز   « ر بههن قنبههه اعههح»

جنگ حریف  به کوتن دادن است, شعری سروده و در دهان ابهح مفهزر نههاده    

 است!

شهرکت داده  « جلحالء و ری»های و باالوره زادس افکار وحد را در جنگ

 و
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ولیفهه   سرپرستی اسیران جنگی و بنایم حار  از آنها را در تقدیم به حضحر

 عمر در مدینه به عهدس او گذاشته است.

ها را از زبان راویانی که چحن قهرمان داستان , ویالی و همۀ این افسانه

محمههد, زیههاد, »انههد: چههحن و زادس افکههار و تحهمههات او _سههین بههن عمههر_ بههحده 

مهلههب, مسههتنیر بههن یزیههد, از بههرادرش قههیس و او از پههدرش یزیههد, و کلیههب بههن  

درش, و بحر بن فرات عجلی, و سماک بن فهالن هجیمهی از   حلحا  ذری, از پ

 های آورده است.ها و مجهح  الهحیهپدرش, و انس بن حلیس و بی نام و نوان

ههای او در بهارس ابهح    اینک به جا است تا ببینیم کهه احادیهث سهین و افسهانه    

مفزر, در کدام یک از م ادر اسالمی راه یافتهه و کهدام یهک از نحیسهندگان و     

 اند.ومندان دانسته و ندانسته درمقام نور اکاذیب او بر آمدهدان
 انددانش ندانی یه این افسانه را ان سگف گفته و نقل یرده

 های سین در بارس ابح مفزر تمیمی در م ادر زیر راه یافته است:افسانه

هجری و  61ـ11های _ وبری در کتاب تاری  کبیرش عمن ححاد  سا 1

 آورده است.اسناد آن را نیز 

« ملتلهن »هجری در شرح حا  اسهحد در کتهاب    615_ دار قننی متحفی 1

 با ذکر سند.

« اکمها  »هجری در شرح حا  اسهحد در کتهاب    019_ ابن ماکحال متحفی 6

 با ذکر سند.

تهاری   »هجهری در شهرح حها  اسهحد در کتهاب       591_ ابن عساکر متحفی 0

ننی, و ابن مهاکحال گرفتهه   که سخن وحد را از سین بن عمر, و دار ق« دموق

 و سند را هم ذکر کرده است.

وهحد, در شهرحی   « معجهم البلهدان  »هجری در کتاب  616_ حمحی متحفی 5

 که بر شهرها و مناوق نگاشته است.

در شهرحی  « الهروض المعنهار  »هجهری در کتهاب    144_ حمیری متحفی 6

 که بر شهرها و مناوق نحشته است.

در شهرح حها    « معجهم الوهعرا  »کتاب  هجری در 610_ مرزبانی متحفی 9

 شعرا و حماسه سرایان که بدون ذکر سند سخن از پیوینیان وحد گرفته است.

که سخن « ورارد االوالع»هجری در کتاب  961_ عبد الملمن متحفی 1

 از حمحی گرفته.

 هجری در تاریخ . 664_ ابن اثیر در گذشته به سا  1

 در تاری  وحد.هجری  990_ ابن اثیر متحفی به سا  14
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هجههری در تههاریخ . ایههن سههه     141_ ابههن ولههدون در گذشههته بههه سهها      11

دانومند اویر, یعنی ابن اثیر و ابن کثیر و ابن ولدون منالب وحد را در بهارس  

 اند.ابح مفزر مستقیما  از تاری  وبری گرفته

 وحد.« ون »هجری در کتاب 105_ مقریزی در گذشته به سا  11

هها ابهح   که داستان« االرابه»هجری در  151فی به سا  _ ابن حجر متح16

مفزر سهین را از دار قننهی و افسهانۀ سهخن پارسهی گفهتن او را در بههر سهیر         

 بدون ذکر سند از مرزبانی گرفته است.

تهههذیب تههاری  ابههن  »هجههری در  1606_ ابههن بههدران در گذشههته بههه سهها    10

 هجری گرفته است. 591که سخن را از ابن عساکر متحفی به سا  « عساکر

گذشت منالب و اوبهاری بهحد کهه سهین بهن عمهر تمیمهی در مهحرد          آن چه

سههاوته و « اسههحد بههن قنبههه تمیمههی  »رههحابی سههاوتگی ویههاالت وههحد بههه نههام    

 پرداوته است.

فرمانهده  « اسهحد بهن قنبهه   »البته اسحدی که سین ساوته است, بهه بیهر از   

ای نیهز بهه   حضرت نامهه باشد که شخ  آن سپاه حلحان از جانب امام علی می

آمههده « نهههج البالبهه »ههای امهام در   او نحشهت, و آن نامهه در عههمن دیگهر نامههه   

باشد و هم چنان که ابن است. زیرا اسحد, فرمانده سپاه حلحان امام, تمیمی نمی

او را معرفههی کههرده اسههت, او مههردی « اششههرح نهههج البالبههه»ابههی الحدیههد در 

 نحیسد:د میسبا ی قحنانی است. ابن ابی الحدی

ام کهههه او _اسهههحد بهههن قنبهههه فرمانهههده ههههای متعهههددی وحانهههدهمهههن در نسهههخه

اش_ حهارثی اسهت, و از بنههی   سپاه_سهپاه حلهحان و مههحرد ونهاب امهام در نامههه    

 باشد.حار  بن کعب می

مالهک  »الزم به تذکر است که بنی حار  بن کعب مزبحر به چند پوت به 

رسد, که شرح حا  و نسب ایوان را ابن از قبای  سبا ی قحنانی می«, بن اود

 وحد آورده است.« جمهره انساب» 611حزم در رفحۀ 

« قنیبهه »ای از نسه  نههج البالبهه    عمنا  نام پدر اسحد اویر الذکر در پاره

تههحان گفههت آمههده اسههت و مههی« قننههه»ن ههر بههن مههزاحم « رههفین»و در کتههاب 

را بها  « بهۀ تمیمهی  اسحد بهن قن »سین بن عمر نام رحابی ساوتگی وحد یعنی 

تحجه به نام کار گزار و نمایندس امام ساوته است, هم چنان کهه همهین شهیحه را    

و « وزیمههة بههن ثابههت, و سههماک بههن ورشههه, و زّر بههن عبههد اهلل     »هههای در نههام

-دیگران به کار برده است که ما در همین کتاب در بارس آنها به بحث پرداوته

 ایم.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختگییکصد و پنجاه صحابی 
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 نافع بن اسود ت گ ی

 

 .معرفی اسود ان نبان سگف 
 های ان گانه.حاسه 
 .نافع در ایران 
 .ااهد ح وی در واژۀ گرگان 
  نصربن مزاحم»نافع در یتاب صفگن.» 
 .مقایسه سخنان سگف با دیگران و بررسی اسناد 
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 پنج گن صحابی ساختگی سگف
 نافع بن اسود ت گ ی

از وانهدان بنهی عمهرو    «, نهحادس قنبهة بهن مالهک    »ابح بجید, نهافو بهن اسهحد    

تمیمی است. چنهین نسهبی را سهین بهن عمهر, بهرای نهافو سهاوتۀ ویهاالت وهحد           

 ت حر کرده است.

 نحیسد:ابن ماکحال در شرح بر اححا  نافو چنین می

گحیهد: ابهح بجیهد نهافو بهن اسهحد تمیمهی را در جنهگ بها پارسهیان,           سین مهی 

 ای است.آوازهها و اشعار, و شهرت و حماسه

 ابن عساکر نیز در شرح حا  او نحشته است:

شههاعری اسههت کههه مناحبههت « ابههح بجیههد»نههافو بههن اسههحد تمیمههی مکّنههی بههه 

پیغمبهههر را درک و از عمهههر حهههدیث روایهههت کهههرده اسهههت. نهههافو در گوهههحدن       

شهرهای دموق و عرا  شرکت داشته و در محرد آنها اشعار بسیاری سهروده  

 است.

چند بیت از اشعار نافو را در شه  ق هعه, و بها     سپس ابن عساکر ش ت

 نحیسد:کند و در نخستین قنعۀ آن میارا ه سند از سین بن عمر نق  می

از سین بن عمر روایت شده است که ابح بجید نافو بن اسحد چنین سروده 

 است:

مرا و همزادم را مپندار که چحن مر  کحچک به آت  افتهاده, از شهرارس   »

 فغان در آییم!جنگ به زاری و 

ای کهه در آن روز  را ندیهده « ب هری »مث  این که تح جنگ دموق و نبرد 

 بلنیدند؟ دشمنان ما چگحنه به واک و وحن در می

-مهرگ مهی   نایوان در آن روز, در پهنۀ نبرد چحن ابری تحفنده بارا و ما

 باریدیم.
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گان دست دشمن را از دامان شما کحتاه کردیم, زیهرا کهه حمایهت از پناهنهد    

 از قدیم کار ما بحده است.

و تح ای دشمن مغرور من! در آن هنگام که شعار تنها, کفایهت از حمایهت   

 چاره و زبحن درواک و وحن افتاده بحدی!کرد, بیمردم نمی

دانند که از دیر باز افتخهار و پیهروزی در نبهرد, و    واندان تمیم را همه می

 بردن بنایم جنگی از آن ما بحده است.

ان کههه آزاد شههده, و آنههان کههه در پنههاه مهها هسههتند عزیههز و محترمنههد, و   و اینهه

 دوستان و پناه یافتگان به شما وحار و معدومند.

* * * 

 در دومین حماسه چنین آمده است:

شحد, چه کسی در گیر و در آن  روز که تنحر جنگ در پهنۀ نبرد گرم می

 رسد؟ و افتخار ما می سر افرازیدار آن به پای 

_فرمانده رومیان در نبرد دموق_ در « نسناا»ش ت ما را از عرب 

 آن روز که سیالب مرگ گرداگردش را فرا گرفته بحد گحیا شح!

هههایی هسههتیم کههه در گحیههد کههه مهها قهرمههاناگههر از او بپرسههی, او بههه تههح مههی

برابر جنب و جحش ایرانیان از مرزهایوان چحن سیلی وروشهانیم. و بهر سهر    

انهد,  ههای پهنهاور بهحده   هیوهه عزیهز و مالهک سهرزمین     مردمی کهه بهه روزگهار   

 ایم.تاوته

وداوند چنین وحاسته است که تنها قبیلۀ تمهیم _قبیلهۀ سهین_ بها جحشه  و      

 کحش , مهار پر جحش و وروش جنگ را به دست داشته باشند.

این دو حماسه را که گذشتو این عساکر از قح  سین در فت  دموق آورده 

 گحید ابح بجید, نافو بن اسحد چنین سروده است:یاست. در حماسۀ سحم م

و مها بههحدیم کهه بههه هنگهام رههب  در جنهگ دجلههه بها گروهههی از رزمنههدگان      

هههای جهان گهذاز بهر مهردم آن سهامان حملههه      وهحد و بها شموهیرهای آوتهه و نیهزه     

 بردیم.

در آن روز, پس از این که باران تیرها فرو نوست, و نحبت به شموهیرها  

 رهای ما بحد که بر سر دشمن فرودرسید, این شموی
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 کرد.آمد و آنها را درو میمی

ها, مها بهین دجلهه و فهرات تها حهدود نههروان از دم تیهغ         ما آنان را در بیابان

 گذراندیم.

ما در جنگ مدا ن, شرنگ تل  مرگ را با همۀ قدرتمان درکام دشمنانمان 

 فرو بردیم.

قهح  سهین و از زبهان ابهح     این عساکر در حماسۀ چهارم اشعار زیر را از 

 کند: بجید نافو بن اسحد نق  می

-های دشمن را با سرمۀ کحری شهفا مهی  در میان ما کسانی هستند که چوم

 کنند.بخوند, و سرهای پر دردشان را با شمویرهای آوته درمان می

مها   سهحار کهاران  بینی که بر گسهتحان پحشهیده, و   های جنگی ما را میاسب

 دهند؟ ر میدان جنگ جحالن میکه با سالح کام  د

 وداوند برای من وانۀ عزت و شرفی ا بلند پایه و شام  بنا کرده است.

کننهد و  یاران و دوست داران من نیز بخوندگانی هستند که هرگز جفا نمهی 

 راه کرم و وفا در پی  دارند.

تهها آن جهها کههه بزرگههحاری و عههزت در وانههۀ مهها فههرود آمههده اسههت و از آن     

 نخحاهد شد.هرگز بیرون 

رسههد کههه  کههدام روز بههرای دشههمنان مهها بههه سههنگینی و شههحمی روزی مههی      

جحانان ایوان را به واک و وحن کویدیم؟ و پرچم دارشان را به وهاک ههالک   

 افکندیم, آن سان که دا  سنگ و سنگ ریزه بر بدنوان نمایان است!

 های شاهان را که به بنیمت بردیم و دسهت بنهدهای گهران   و چه بسیار تاج

 قدرشان را نیز!

باشهند کهه بهه ههر جها قهدم       سپاهیان ما تیرس تمیم, از آن دسته ارزشمندی می

 بگذارند بهار و شادی به بار وحاهند آورد.

ما در قلب دشمنان فرو رفتیم, و پس از پیروزی بر دشمن میدان جنگ را 

 پوت سر گذاشتیم, و در این مدت به چوم ما وحاب راه نیافت.

بههرد, دشههمن را چنههان بههه وههاک و وههحن کوههیدیم کههه        پههس از شهه  روز ن 

برواسههتن بههر ایوههان مقههدور نبههحد, آن گههاه جنههگ افزارهایوههان را بههه بنیمههت      

 بردیم.
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سپس با شتاب روی به جانب کسری نهادیم و سپاه او را از هم گسسهتیم و  

 پراکنده ساوتیم.

نداشت که در آن پهنۀ نبرد به جز ما افراد قبیلۀ تمیم, دور از وونی وجحد 

 های جگر شکاف  از هم بدرد!دشمن را با نیزه

ههای  چهحن دریها زیبها و     های مدا ن, که پهنۀ بیابانآن گاه که در سرزمین

هههای کسههری را بههه بنیمههت باشههند, بههه جههحالن پههرداوتیم. گنجینهههپههر برکههت مههی

 بردیم, و او پس از این شکست روی به گریز نهاد.

پیههروزی مسههلمانان را در مههدا ن از  وبههری نیههز پههس از ایههن کههه چگههحنگی

-کند, دو بیهت آوهر ایهن حماسهه را نیهز بهه عنهحان شهاهد مهی         قح  سین نق  می

آورد. ابن اثیر, و ابن کثیهر ههم در نقه  همهان منالهب از وبهری پیهروی کهرده         

 اند.سخن از او گرفته

-ای اسهت بلنهد بهاال, ابهن عسهاکر چنهین مهی       در قنعۀ پنجم کهه وهحد ق هیده   

 نحیسد:

 سراید:ح بجید, نافو بن اسحد چنین میاب

«معد»داوران قبای  
1
و دیگر قبای  اعترا  کردند کهه تمیمیهان بها شهاهان      

 کنند!بزرگ برابری می

آنان مردمانی پر افتخار, و چحن دروتی بها عالمهت و جاللنهد, و در میهان     

 مانند.قلۀ کح می سر افرازیقبای  معد به 

گان وحد را مادام که در پناه ایوان باشند از ایوان پناه دهندگانند, و همسای

 کنند.ما  و منا  بی نیاز می

و از گحشت شتران فربه, هر کس را که با ایوهان یهار و همهدم باشهد و بهر      

 کنند.سفرس آنان حاعر آید, به همۀ روزگار اوعام می

کنههد, در حههالی کههه اینههان در هههر  بیههر عههرب چگحنههه بهها تمههیم برابههری مههی  

 باشند؟و بزرگی موهحر و معرو  می ر افرازیساجتماعی به 

و در بههذ  و بخوهه  بههه مسههتمندان, و رهانیدنوههان از چنگهها  مههرگ, بههه       

 هنگامی که سخت درمانده و محتاجند, یگانۀ آفاقند؟

-های دیگران از رسیدن بهه مجهد و افتخهار کحتهاه مهی     در آن حا  که دست

عالمت و سر افرازی دراز های قبای  تمیم با تمام قحا برای گرفتن شحد, دست

 است.

و در راه بر آوردن نیاز مستمندان, و دستگیری از پهای افتادگهان, از همهۀ    

 پحشند. ما  و دارایی وحد چوم می

 هایهای نجیب وحد را از راهاین سحار کاران تمیم هستند که اسب

                                                 
1
شحد و تمیم د قری  می. اعراب حجاز، ساکنان شما  شبه جزیرس عربستان را که شام  قبای  مختلن مانن 

 وحانند.می« محد»نیز جزء آن است 
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های ایوهان  دوانند. و با وجحدی که اسبسخت کحهستانی به میدان کارزار می

 کنند.گرایند و ارهار تعب نمیاز رنج راه به ستحه آمده, به سستی نمی

رسههانند از ایههن رو و سههحاران وههحد را از قبایهه  تمههیم بههه بنههایم جنگههی مههی 

 باشند.است که تمیمیان همیوه برندس بنایم جنگی می

هها را بهه بنیمهت بهه     هها, و بها   و چه بسیار از قهرمانان ایوان که نخلستان

 اند.چنگ آورده

سهم بنایم جنگی تمهیم, همیوهه در حهد سههم فرمانهدهان و سهرکردگان قهحا        

های نیکح و ارزنده سهر  بحده است, و وداوند از دیر باز تمیم را به این وی گی

 افراز فرمحده است.

و آن گاه که اسالم آمد, باز هم تمهیم زمهام رهبهری قبایه  معهد را بهر عههده        

ی که ویر دنیا و بزرگی ایوان در آن بحد گرفت, و آنان را به مهاجرت به جای

 هدایت کرد.

کرد نوهیمنگاه  اماکن و مربزارهایی که اگر عرب به آن جا مهاجرت نمی

 شد.پادشاهان عجم می

هایی منالم و رفحفی به هم فورده, تمیمیان در این هجرت عالی در هنگ

 چحن شیرانی درنده, و والیه داران فت  و پیروزی پیوتاز شدند.

حار بهر اسهبان کهحه پیکهر, تنهدرو و سهر که  و بهر گسهتحان پحشههیده و          و سه 

 بر  سالح جنگی آمادس پیکار گردیدند.

کهه ونهاب آمهد: تمیمیهان! شهما در راه سهر افهرازی و زنهدگی بهتهر پیکهار           

 باشید!های زندگی حامیان مردم میکنید, که تنها شما در شدا د و سختی

ابههر موههرکان بیاراییههد و بهها   هههای وههحد را در بر رههن ـ     تمیمیههانـ شههما     

 شمویرهای آوته و بران وحد به سحی آنان تاوتن برید.

در این نبرد تمیمیان دشمنان را بهه عهرب شموهیرها وهحد ار ههم دریدنهد,       

 دهند!که مردان تمیم کاری ناق  و نا تمام انجام نمی

های محکم و شمویرهای بهران در میهدان   سحار کاران, ببار آلحده, با نیزه

 زدند.وحد را به قلب دشمن می جنگ

مرد تمیم این کارهای درووان, تنها از مردان با شهامت و شجاع و جحان

 زند, نه مردان سست اراده و ترسح!سر می
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ابن حجر نیز نه بیت از این ق یده را به عنحان شاهد بر سهخنان وهحد در   

 نحیسد:بارس نافو, از قح  سین آورده می

حد اشعار بسیاری از نافو روایت کرده است که و« فتحح»سین در کتاب 

در آنها او به تبار وهحد بالیهده بهه وجهحد آنهها افتخهار کهرده از شهرکت وهحد در          

 گحید:نبردهای شام و عرا  داد سخن داده است. از آن جمله می

داوران معد, و سهایر داوران گهحاهی دادنهد کهه تنهها وانهدان تمهیم از عههدس         

 کنند... .آیند و با آنها برابری میمیهمۀ پادشاهان بزرگ بر 

 کند:ابن عساکر بند شوم از اشعار نافو را چنین نق  می

های لنگ گهردش را  رومی را, در حالی که روباه« سقس  ساکس»کوتۀ 

 گرفته بحدند, روی زمین رها کردیم.

کوتۀ او در مربهزاری در روم بهر زمهین افتهاده بهحد, نهه ایهن کهه درملهک          

 کرده باشد.پدرش جا وحش 

بها یهک عهربت    « عهامر »در همان ابتدای بروحرد مها بها رومیهان بهحد کهه      

 شمویر وحد فر  او را تا نخاع از هم شکافت!

ابههن عسههاکر, پههس از ذکههر ایههن شهه  بنههد شههعر, شههرح حهها  نههافو را بهها نقهه   

منالبی که دار قننی و ابهن مهارکحال در شهرح حها  نهافو از سهخنان سهین در        

 دهد.اند, پایان میهای وحد آوردهکتاب

اما وبری وی یک روایت از سین, تنها دو بیت از اشعار نافو را کهه در  

 گحید: آن می

 سحاده نالام ما به مدا ن که پهنۀ واک  به زیبایی دریا بحد پای نهادند....

نقهه  کههرده؛ سههپس در دنبالههۀ آن عههمن شههرح حههحاد  سهها  شههانزدهم از         

کنهد. و در روایهت دیگهر از    نقه  مهی  را از زبهان سهین   « جلحالء»هجرت نبرد 

چنین « جلحالء»همین سین, چهار بیت از اشعار منسحب به نافو را در جنگ 

 آورد: می

ههای مها چهحن شهیران قهحی پنجهه, بهه کهارزار         گردان«, جلحالء»در جنگ 

 حمله بردند. 

تهاوتم کهه,   کوهتم و بهه پهی  مهی    ههای پارسهی را از ههم دریهده مهی     من گروه

 های پلید مجحا!نابحد باد بدن

از چنهگ مها   « فیهرزان »گفتنهد,  هها را بهدرود مهی   در آن روز که سرها, تهن 

 کوته شد.« مهران»گریخت, ولی 
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و چههحن دشههمنان مهها بههه منزلگههاه مههرگ پههای نهادنههد, شههب هنگههام درنههدگان    

 بیابان بر اجساد آنان واک و واشاک پاشیدن گرفت.

 کتاب وحد نق  کرده است. ها را از تاری  وبری و درابن کثیر نیر همین

ما به جز این ش  بیت شعر, شعری دیگر از نافو درکتاب وبری نیافتیم, 

 گحید:در رحرتی که ابن ماکحال می

سین از او اشعار بسیاری نق  کرده که در آنها نافو به تبار وهحی  بالیهده   

 است...

د شهحد کهه سهین از زبهان قهرمهان ویهالی وهح       بنا بر این منالب, معلحم می

اشعار بسیاری آورده, و وبری بنا به عادتی که داشته از ذکر آنهها وهحد داری   

 کرده است.

بهههه انهههدکی از آنهههها نهههزد   «, نهههافو»مههها در جسهههت و جهههحی اشهههعار بسهههیار   

بروحردیم که ایهن دو دانوهمند بهه مقتضهای سهخن در      « حمیری»و «, حمحی»

ه عنهحان شهاهد بهر    ذکر نام اماکنی که به ترجمۀ آنهها پرداوتهه بحدنهد آورده و به    

منالب وحد به آنها استناد کرده بحدنهد کهه مها پهس از ذکهر مخت هری در بهارس        

 اشعار نیز مراجعه وحاهیم کرد.فع  هر یک از آنها از زبان سین, به آن 
 نافع ااعر در ایران

را بههه وههحر « همههدان, ری, و گرگههان»وبههری بهها ت ههری  نههام سههین, فههت   

 کنیم:به نق  فوردس آن در این جا بسنده می مف   در تاری  وحد آورده, که ما

های جانب شرقی آن را تا ولیفه عمر, فرمان فت  همدان و دیگر سرزمین

رادر کرد و فرمان داد تها آن  « نعیم بن مقرن»آن سحی واک وراسان به نام 

 اماکن را بگواید.

نعیم فرمان برد و به جانب ری سپاه کوید, در این جنگ مهردم گرگهان بهه    

ری پارشاه برواستند, و دو سپاه در دامنهۀ کهحه ری بها یهک دیگهر رو بهه رو       یا

راهههه بهه پوههت جبههۀ دشههمن   شهدند. نعهیم کههه بخوهی از سههپاهیان وهحد را از بهی     

فرستاده بحد, با قدرت به دشهمن حملهه بهرد, ایرانیهان کهه از پهس و پهی  مهحرد         

رده بهه سهختی   هجحم و حملۀ سپاهیان اسالم واقو شده بحدند, تاب مقاومت نیهاو 

شکسههت وههحرده روی بههه گریههز نهادنههد. ایرانیههان در ایههن جنههگ و گریههز کوههتۀ 

 فراوان از وحد بر جای گذاشتند.

نعههیم پههس از پیههروزی بههر ایرانیههان, ومههس بنههایم جنگههی را بههه سرپرسههتی  

 و تنی چند از سرشناسان کحفه, نزد ولیفه به مدینه فرستاد.« اسحد بن قنبه»

زی بههه عمههر رسههید, ولیفههه دسههتحر داد تهها نعههیم, پههس از ایههن کههه پیههک پیههرو

 برادر وحد را به نام
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کند. سحید بنا به اشهارس ولیفهه سهپاه بهه     « قحمس»مأمحر فت  « سحید بن مقرن»

کوید و آن جها را بهدون وهحن ریهزی بهه دسهت آورد, و سهپس ناحیهۀ         « قحمس»

وبرستان ر بر اثهر پیمهانی نالهامی مت هر  شهد, و از آن جها روی بهه جانهب         

شهاه,  « رزبهان رهح   »اردو زد, و از همان جا به « بسنام»گرگان نهاد و در 

نامهه نحشههت و او را بههه اواعههت و فرمهانبرداری از وههحد فههرا وحانههد. مرزبههان   

زیهه  پاس  مساعد داد, و با شرط عدم تجاوز مسلمانان به گرگان بها پرداوهت ج  

هجهدهم از  از درگیری به جنگ و نبرد دوری جست. این پیمهان نامهه در سها     

 هجرت تنالیم و بین دو ور  مبادله گردیده است.

 در این زمینه آوردیم فوردس سخنان وبری بحد. آن چه

 نحیسد: حمیری در واژس ری پس از اشاره به همین داستان می

 و ابح بجید نافو بن اسحد در جنگ ری چنین سروده است: 

بهه نبهرد مها    « ری»آیا محبحبۀ مرا وبر رسیده است که گروهی را کهه در  

 برواسته بحدند, با وحردن زهر مرگ از پای در آمدند؟!

ههای  آنان در دو آوردگاه با گواده دستی قدرتی تمام, درحالی کهه بهر اسهب   

 تیز تک سحار بحدند بر ملک دست یافتند.

ههایی کهه بهه گهاه حملهۀ مها,       های یک دست سیاه رنهگ یها قرمهز, اسهب    اسب

فرار را بر قرار اوتیار کنند. مها آنهان را در دامنهۀ     سازند تاآنان را ناگزیر می

کحن تک تک, ودو دو, به چنگ آورده از پهای در آوردیهم و بها کوهتن آنهها بهه       

 مراد د  و آرزوی وحد رسیدیم.

کحبنهد, و  ودای ویر دهاد گروهی را کهه بهر فهر  دشهمن شموهیر کهین مهی       

 دهند.پاداش نیک دهاد کسانی را که چنین کارهایی را انجام می

با استناد به سخنان سین, از « بسنام و گرگان و ری»حمحی نیز در فت  

 نحیسد:نافو بن اسحد نام برده است, مثال  در واژس بسنام و فت  آن جا می

سپاه کود. « ری و قحمس»عمر فرمان داده بحد تا نعیم بن مقرن به جانب 

 است.هجی به وقحع پیحسته  11و  11های این لوکر کوی در سا 

بهه جانهب   « سهحید بهن مقهرن   »گروه پیوتازان نعیم, به سرپرستی بهرادرش  

ری و قههحمس تههاوتن بههرد و چههحن هههیچ کههدام از آن دو ناحیههه تههاب مقاومههت در  

وحد ندیدند, پیونهاد رل  دادند و سرانجام بین آنها پیمان نامه نحشهته شهد. ابهح    

 بجید نافو بن اسحد در این محرد چنین سروده است:
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ن وحدم سحگند که هیچ شکی وجحد ندارد که ما به حضحر در میدان به جا

 جنگ, و به دست گرفتن زمان آن از دیگران سزاوار تریم!

شد, این ما هسهتیم _قبیلهۀ تمهیم_    د رای جنگ نحاوته میبه هنگام رب  که 

 دهیم.که شادمانه به این ندا پاس  مثبت می

ه نابحدی دشمن بستیم, در این در نبرد سنگین و پر دامنۀ بسنام, ما کمر ب

های وحد را چروانیده و آن را از سر تها گلحگهاه بهه وهحد دشهمنان      کار, ما نیزه

 رنگین کردیم.
 بر واژۀ گرگان و ری« ح وی»ااهد 

 نحیسد:وحد می« معجم البلدان»حمحی در کتاب 

چحن سحید بن مقرن به سا  هجهدهم هجهرت ازفهت  بسهنام فرابهت یافهت,       

مرزبان رح , پادشاه گرگان نحشهت و او را بهه اواعهت فراوحانهد,     ای به نامه

و وحد به جانب گرگان سپاه کوید. مرزبان از در رل  در آمد و با شرط عدم 

تجاوز به گرگان از جانب مسلمانان, تن به پرداوهت جزیهه داد, سهحید پهذیرفت     

مهحرد  و به گرگان وارد شد و پیمهان بنحشهت. ابهح بجیهد نهافو بهن اسهحد در ایهن         

 چنین سروده است:

که پی  از آن شهر ری قرار دارد فرا وحاند, از «گرگان»سحاد, ما را به 

 آن پس بادیه نوینان به جانب آن روان گردیدند.

نحیسد ابح بجید کهه بهه همراههی دیگهر     می« ری»حمحی در شرح بر واژس 

 مسلمانان در میان لور بحد از ری چنین یاد کرده است:

گرگان که پهی  از آن شههر ری قهرار دارد, فهرا وحانهد؛ و       سحاد, ما را به

از آن پس بادیه نوینان بهه جانهب آن روان گوهتند. مها مراتهو و سهبزه زارههای        

را که مایۀ زینت و نعمت است, بسیار پسندیدیم. سپیده دمان این سهبزه  « ری»

-ههای شهاهان بهزرگ را بهه وهاور مهی      دهند, و عروسیها سر میزارها جلحه

 .آورند

حمحی پس از نق  ابیات فح , به شرح در بارس گرگهان پرداوتهه بهه سهخن     

 دهد.وحد پایان می
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بهه  « ری و گرگهان »شهحد کهه حمهحی در ترجمهۀ     با ذکر منالب, معلحم می

هههایی کههه از هههای او اعتمههاد کردهاسههت, همههان داسههتانسههخنان سههین و داسههتان

 حذ  کرده است. ها و اشعار آنها راسین نق , و بنا به عادت  حماسه

ها را از روایات سین, آن جا که از ابح نکتۀ جالب این که, حمحی حماسه

بجید ویالی, و فرماندهی بی اساا سحید یخهن رفتهه اسهت, گرفتهه؛ و سهحید را      

نقه  کهرده سهپس آن را بهه روایهت دانوهمندانی چهحن        « سهحاد »بها رهیغۀ تکبیهر    

انههد ذکههر کههرده« وهها یعههروس »و دیگههران کههه فرمانههدهی سههپاه را  « بههالذری»

 مربحط, و نمحده کرده است.
 های دیگرانمقایسۀ روایت سگف با روایت

نحیسههد کههه عمههر کههار گههزار مههی« ری و قههحمس»در بههارس فههت  « بههالذری»

را مأمحر فهت   « عروه, فرزند وی  وا ی»عمار یاسر را فرمان داد که « وحد

پس وهحد بهه مدیهه    ری کند. عهروه سهپاه بهه ری کوهید و آن جها را فهت  کهرد, سه        

 رفت و م ده فت  آن جا را به ولیفه رسانید.

فرماندهی سهپاه را  « سلمة الضبی»بنا به فرمان ولیفه «, ری»پس از فت  

بهه عههده گرفههت و سهپاه بهه جانههب قهحمس و دیگهر نههحاحی کوهید. مهردم قههحمس         

پیونهاد رل  کردند و با سلمه پیمهان نحشهتند و پان هد ههزار بهه عنهحان جزیهه        

 داشتند. تقدیم

 نحیسد:بالذری در بارس فت  گرگان می

ولیفۀ وقت عثمان در سا  بیسهت و نههم از هجهرت, حکحمهت کحفهه را در      

امهحی نههاد. سهعید نیهز بهه منالهحر فهت  گهرگن بهه آن          « سهعید بهن عهار   »عهدس 

نحاحی سپاه کوید و با پادشاه گرگان بهه دویسهت ههزار درههم رهل  کهرد و آن       

جا را بر مت رفات وحد بیفهزود, سهپس سهرزمین وبرسهتان را نیهز مت هر        

 شد.  

-ا منالب بالذری را در این محرد به وحر فورده و اوت هار نقه  کهرده   م

 ایم.
 نتگجۀ مقایسه

سین در روایت وحد, فات  سرزمین ری را نعیم فرزند مقهرن, و گوهایندس   

های قحمس و وبرستان, و بسنام و گرگان را بهرادر او سهحید معرفهی    دروازه

-ز هجهرت معهین مهی   کرده و همۀ این فتححات را در سا  هجدهم و نهحزدهم ا 

کند؛ در حالی که دیگر تهاری  نحیسهان معهرو  و بنهام, فهات  سهرزمین ری را       

ههای قهحمس و دیگهر شههرهای     عروه فرزند زید وی  وا ی, و گواینده دروازه

سهعید  »و فات  گرگان و وبرستان را « سلمة الضبی»آن ناحیت را جانوین او 

والفت عثمهان و بهه سها     و به و حر تاری  این فت  اویر را زمان « امحی

ای از مههحارد ههها نکههات برجسههته انههد!! ایههنبیسههت و نهههم از هجههرت ثبههت کههرده 

 باشد.های سین و دیگر تاری  نحیسان میاوتال  بین روایت

 پس از این نگاه گذرا, و مقایسۀ کحچکی که بین دو روایت انجام دادیم به
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های سین به دیدس اعتبار شحد که تا چه پایه حمحی به روایتسادگی دوشن می

نگریسته آن وبرها را در گوحدن چنان اماکنی درست و معتبهر دانسهته اسهت,    

های سین را به عنحان سندی قاوو بهر رهحت   که این چنین نالم و نثر روایت

-ههای حمهحی بهر مهی    مدعا در کتاب وحد نق  کرده است! بار دیگهر بهه نحشهته   

 گردیم.
 = برگان! برجان

 حمحی در واژس برجان چنین آمده است:در معجم البلدان 

را بهه روزگهار والفههت عثمهان فهت  کردنهد, ابهح بجیههد       « برجهان »مسهلمانان  

 تمیمی نبرد آن جا را چنین به نالم کویده است:

هههای سههحاره نالههام کههارزار دیههدس مهها     نخسههت بههه گههیالن پههرداوتیم و هنههگ   

 حکحمت ایوان را متزلز  و واژگحن ساوت.

باز ایستادسهم, مهردم آن دیهار بهین سهرزمین روم و      گاهان که از هجحم شام

 گریزان و سرگردان بحدند!« برجان»

 آمده است:« رزیق»و در همان کتاب در بارس واژس 

کوته شدن یزدگرد شهریار, فرزند کسری پادشهاه ایهران, در آسهیابی واقهو     

در رزیههق اتفهها  افتههاد, و ابههح بجیههد نههافو بههن اسههحد تمیمههی در ایههن مههحرد چنههین   

 ده است:سرو

مهها تمیمیههان, یزدگههرد فههراری و سههرگردان را بهها ونجههر وههحد شههکم دریههده    

 هالک کردیم.

ههای  که رویارویوان قرار گرفتیم, پنداشتی که آنهان پلنهگ  « مرو»درنبرد 

 تیز چنگا  کحهستانند!

های ایوهان را در ههم   آنها را در هم کحبیده, استخحان« رزیق»ما در نبرد 

-پها بهر جهها بهحد, میمنهه و میسهرس آنهها را در ههم مههی        سهاییدیم. و مهادام کهه روز   

 کحبیدیم. 

که قسم به وهدا, وهدایی کهه اگهر ارادس او نبهحد, دّیهاری از دشهمن در جنهگ         

 ماند!رزیق زنده نمی
 رنیک

بهرد, و ههم چنهین    کهه حمهحی از آن نهام مهی    « برجهان »وبری در بهارس فهت    

تمیمیان, چیزی از  کوته شدن یزدگرد شهریار ایران در رزیق آن هم به دست

های سین نق  نکرده است تا به مقارنه و مقایسۀ آنها بپردازیم, با تحجه روایت

به این که تاری  نحیسان متفقند یزدگهرد آوهرین پادشهاه ساسهانی بهه دسهت وهحد        

 ایرانیان از پای در آمده است.

هههای سههین را در بههارس مههرگ یزدگههرد در کتههاب  نقهه   اگههر وبههری روایههت

 کرد,می
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تحانستیم در یابیم که سین رحنۀ از پهای در آمهدن شهاه درمانهده و     ن وقت میآ

آوارس ساسههانی را بههر اثههر عههربات بههی امههان ونجرهههای بههّران دالوران تمههیم      

ای وحد ابح بجید چنان چگحنه ترسیم کرده است تا بتحاند بر زبان شاعر افسانه

بهههر دیگهههر  اشهههعاری را در کوهههتن یزدگهههرد بسهههراید و بهههدان وسهههیله افتخهههاری   

 افتخارات قبیلۀ تمیم بیفزاید.
 «نصر بن مزاحم»ابو بجگدا در یتاب صفگن 

تا این جا گفتیم, منالبی بحد از نهافو کهه نهزد ایهن دانوهمندان یهافتیم.        آن چه

بینیم که از ابح بجید در نبرد رفین نام بهرده در  اما ن ر بن مزاحم را نیز می

 نحیسد:وحد می« رفین»کتاب  560رفحۀ 

 ابح بجید نافو بن اسحد تمیمی در نبرد رفین چنین سروده است:

درود بفرست و به او بگح که: آن کس که فرمهان  « علی»همان, از من به 

 کود.تح را پذیرفت, بار شدا د را به دوش تحم  می

تجدیهد بنها کهرد ایهن بنها بهه پها شهد و         گنبد اسهالم را پهس از ویرانهی     ـ  علیـ 

 استقرار یافت.

ههایی را کهه از   از ویرانهی اسهالم, پیهامبری دیگهر آمهد, و روش      گحیی پهس 

 بین رفته بحد بار دیگر تجدید نمحد.

 نحیسد: ن ر, در دنبالۀ این داستان به سخن وحد ادامه داده می

 گوت ناقو چنین سروده است:و آن گاه که علی از جنگ رفین باز می

و پیهر زنهان سهپید    ههای آن, پیهر مهردان    چه بسیار که در دموق و سرزمین

 محی را به سحگ فرزندانوان نواندیم!

و چههه بسههیار زو جههحان کههه در ایههن جنههگ _رههفین_ بههر اثههر کوههته شههدن     

همسرش نیزس شحهرش به ار  او رسیده است, و از آن پس زن شهحهر مهرده   

  آید!به حساب می

او بههه سههحگ شههحهرش نوسههت, شههحهری کههه تهها بههه قیامههت بههه او نخحاهههد     

 رسید. 

هایمان جز به کوهتن گهاه   ان از آن جمله رزمندگانی هستیم که نیزهما تمیمی

 دشمن ارابت نخحاهد کرد.

اکنحن ببینیم که ن ر, این اشعار حماسی ابح بجید را از کجا آورده است؟ 

 آیا نام و اشعار نافو, به جز در سخن سین, بر زبان دیگران هم رفته است؟
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کنهیم و در رهفحۀ   اجعهه مهی  بار دیگر به کتاب رفین ن هر بهن مهزاحم مر   

 وحانیم:آن چنین می 611

چنین آمده است: که چحن « عمرو بن شمر»... در عمن سخنانی در بارس 

 علی از جنگ رفین باز گوت, چنین سروده:

 و کم قدرکنا فی دموق و ارعها...

در سرزمین دموق, چه بسیار پیر مردان و پیر زنان سپید محی را کهه بهه   

 بنواندیم. تا آور ابیات.سحگ فرزندانوان 

 گحید:می 616تا آن جا که در رفحۀ 

و در سخنان سین آمده است: ابح بجید نافو بن اسحد تمیمهی چنهین سهروده    

 است:

 اال ابلغا عنی علیا  تحیة, فقد قب ...

سالم مرا به علی برسهان و بهه او بگهح آن کهس کهه فرمهان تهح را پهذیرفت,         

 د... تا آور ابیات.کوبار شدا د را به دوش تحم  می

در این جا است که ن ر هم آشکارا م در روایت وحد را که سین باشهد  

 برد. نام می

شحد که سین ههیچ یهک از نبردههای بنهام و سرنحشهت سهاز       پس معلحم می

ای ردر اسهالم را از قلهم نینداوتهه و آن را از وجهحد دالوران ویهالی و افسهانه      

وسیله در هر یک از آنها مجد و افتخاری  تمیم بی بهره نگذاشته است, تا بدان

برای قبیلۀ وحی , قبیلۀ تمیم دست و پا کهرده باشهد. و الحهق کهه مثه  معهرو        

در بارس سهین  « شحدای از این روباهک مکار جای پایی دیده میدر هر دّره»

 کند.رد  می

ههای دسهت ویهاالت    هها و پرداوتهه  و بدین سان علمهاء و دانوهمندان, سهاوته   

های وحد آورده, زمانی آنها را آشکارا به او _سهین_  در متحن کتاب سین را

کنند, و گهاهی نیهز راوی وبهر وهحد     نسبت داده م در وبر وحد را معرفی می

شهحد تها شهخ  محقهق در بروهحرد بها       کنند. و همین امر باعث میرا ذکر نمی

 وحش سرگردانی شحد. از جملۀ آن در شرح حها  نهافو در  چنین روایاتی دست

 وحد آورده, به سخن ابن حجر تحجه کنید:« ارابۀ»

وههحد آورده اسههت کههه ابههح بجیههد نههافو بههن   « ملتلههن»درکتههاب « دارقننههی»

هههای عههرا  شههرکت داشههته اسههت و اشههعاری     اسههحد در نبههرد و فههت  سههرزمین  

 گحید:سروده از جمله می

اسهت و ریوهۀ مهن معهدن     « اسهید »اگر بپرسی وحاهی دانست که تیهرس مهن   

 باشد.یافتخارات م
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نحیسد: و سین از نافو اشعار بسهیاری در  سپس ابن حجر اعافه کرده می

 وحد نق  کرده است.« فتحح»کتاب 

کنههیم کههه تیههرس اسههید کههه بههه نالههر سههین کههان شههر  و معههدن   فرامههحش نمههی

 باشد.باشد, همان تیرس سین, از قبیلۀ تمیم میافتخارات می

-یب و دانومند نهامی حهق مهی   گذشت, ما به مرزبانی, اد آن چهبا تحجه به 

دهههیم تهها بههرای نههافو بههن اسههحد تمیمههی, شههاعر و رههحابی ویههالی سههین, جههایی     

وحد باز کند, و وجحدش را حقیقتی مسلم بینگهارد,  « معجم الوعرای»درکتاب 

و برای  شرح حا  بنحیسد, و اشعاری را که سین به او نسهبت داده اسهت در   

 کتاب وحد ثبت نماید.

هجهری در کذشهته    610تألین مرزبانی کهه در سها    « معجم الوعرا»کتاب 

است, حاوی شرح حا  بی  از پنج هزار شاعر عرب زبان, تها حیهات مللهن    

بحده است. اما از این کتاب بزرگ فق  قسهمت کهحچکی بهه دسهت مها رسهیده و       

بخ  اعالم آن با گذشت بی  از ههزار سها  از فهحت مللهن آن از میهان رفتهه       

تهحان  ه شرح حا  نافو و پدرش اسحد را در آن نمهی است. و از این رو است ک

 یافت.

اما ابن حجر با نق  اشعار این دو رحابی سهاوتۀ ویهاالت سهین از کتهاب     

ای تها  نقی ۀ کتاب مزبحر را برای ما در بارس ایهن دو شهاعر افسهانه   مرزبانی, 

حدی جبران کرده است. گر چه اگر کتاب مرزبانی هم بدون هیچ گحنهه نقه    

رسید, مها را در ایهن مههم کهه در پهی  داریهم بهه ههیچ         افتادگی به دست ما میو 

داد, زیرا مرزبانی بالبا  شرح حها  شهعرا, و اشهعار ایوهان را     روی یاری نمی

بدون ذکر مأوذ و مدرکی در کتاب وحد آورده است؛ و از کجا معلحم که تمهام  

و اشعارشهان در  یا بیوتر شعرای ساوتگی سین به عنحان شعرای حقیقی, نام 

 کتاب مرزبانی نیامده باشد؟!

نوینیم. گردیم و پای سخن ابن حجر در بارس نافو میبر سر منلب باز می

-مرزبهانی در شهرح حها  نهافو مهی     « معجهم الوهعرای  »ابن حجهر بها اشهاره بهه     

گحید, ابح بجیهد, کسهی کهه دوران جاهلیهت و اسهالم را ههر       نحیسد: مرزبانی می

تمیمههی اشههعاری « عبههد اهلل بهن منههذر حالحه   »سهحگ   دو درک کهرده اسههت, در 

 سحزناک سروده است.

این عبد اهلل به همراهی والد بن ولید در جنگ یمامه شرکت کرد و در آن 

جا کوته شده است, او _مرزبهانی_ مرثیهۀ نهافو را در سهحگ عبهد اهلل منهذر بها        

در آورده, کههه مههن _ابههن حجههر_ اشههعار مزبههحر را    ...« ماکههان یعههد   »منلههو 

 ام.ترجمۀ همین عبد اهلل منذر نق  کرده
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 نحیسد: آن گاه ابن حجر در شرح حا  عبد اهلل منذر در ارابۀ وحد می

وحد آورده است که عبد اهلل منذر به « معجم الوعرای»مرزبانی در کتاب 

همراهی والد بن ولید درجنگ یمامهه شهرکت کهرد و ههم در آن جها کوهته شهد.        

وهحد در آن جنهگ حضهحر داشهته اسهت درسهحگ عبهد         نافو بن اسحد تمیمی که

 اهلل چنین سروده است:

جنگ, بخونده,  برو, که ودایت از راد مردی بزرگ که بر فروزندس نایرس

 ها بحد, دور نسازد.و مرد انجمن

در همۀ مردم چحن او, مردی وجحد نداشت, و در کحش  و بخوه  بها او   

 هم سنگ نبحد.

اه نیهاز و درمانهدگی, نهام تهح را بها افتخهار بهر        تح _عبد اهلل_ رفتی, تها بهه گه   

 زبان آورند.

که تفاور سین در این اشعار به قبیلۀ تمیم, به وی ه تیرس وحدش تیهرس بنهی   

 عمرو کامال  موهحد است.

هم چنین دو بیت شعر زیر را ابن حجر با نق  از کتاب مرزبانی در شرح 

 حا  نافو بن اسحد آورده است:

ی به دست آوردم, درحهالی کهه بهر اسهب کهحه پیکهری       چه بسیار بنایم جنگ

 سحار بحدم.

-چه بسیار هماوردی را که به عرب شمویر از پای در آوردم, و کرکس

 به گردش به جست و ویز پرداوتند. ـ الشخحرهاـ ها 

هههای مرزبههانی و اشههعاری کههه او در کتههاب   ابههن حجههر بهها تکیههه بههر نحشههته 

نوهاند  در ردین ارحاب رسهح  وهدا مهی   آوردهاست, عبد اهلل منذر حالح  را 

نحیسهد, در حههالی کهه از چنهین کسهی در ههیچ یههک از      و بهرای  شهرح حها  مهی    

م ادر تاریخی و انساب عرب نامی نرفته است, و از کجا معلحم که این عبهد  

اهلل هههم ماننههد دیگههر قهرمانههان و ارههحاب ویههالی سههین, زادس دسههت ویههاالت او  

 نباشد؟

دههیم, آن جها کهه او در    گفتۀ ابن عساکر پایان مهی  سخن را در بارس نافو به

 نحیسد:آباز سخن در بارس نافو می

این شاعر زمان رسح  ودا را درک کرده و به ودمت آن حضرت رسیده 

 است.

ما دلیلی بر این گفتۀ ابن عساکر نیافتیم مگر این که در بند پنجم از اشهعار  

 نافو آمده
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 است:

د, که با مهاجرت وحد, چحن ما بهه مجهد و   در ردر اسالم پیوگامانی بحدن

دهههد نههافو را درایههن مهههاجرت مجههد و  افتخههار رسههیدند. کههه ایههن گفتههه نوههان مههی 

 افتخاری حار  بحده است و به مقام مهاجران رسیده.

ادعای دیگر ابن عساکر, که نافو از ولیفه عمر حدیث نق  کرده اسهت, مها   

ین به نام حدیث عمر از زبان های سچیزی در این محرد از ساوته و پرداوته

 نافو نیافتیم.
 بررسی اسناد روایات سگف

ن ههر بههن مههزاحم, ابههن مههاکحال, و ابههن عسههاکر, و ابههن   »دانوههمندانی چههحن 

دهنهد, و  سخن وحد را در بارس نافو مستقیما  به شخ  سین نسهبت مهی  « حجر

بنحیسهند:  برند و تنها بهه ایهن اکتفها کهرده کهه      نامی از راوی یا راویان سین می

و همین روش را بهه هنگهامی کهه منلهب وهحد را در بهارس       « گحید...سین می»

 اند.اند نیز رعایت کردهنافو از دار قننی گرفته

اما ابن عساکر آن جا که در فت  دموهق اشهعار نهافو را از سهخن سهین در      

 آورد:کند, نام راویان سین را به این ترتیب میکتاب وحد نق  می

 چنین آورده است:« ابح عثمان, و او از والد و عباده»سین از قح  

 کند.و بدین سان راویان حدیث را معرفی می

ای برد, کنیهه در بررسی نام این راویان, ابح عثمانی که سین از او نام می

سهاوته اسهت کهه مها در بررسهی اسهناد       « یزید بن اسهید بسهانی  »است که برای 

ایم که ایم و ثابت نمحدهبروحرد کرده سین و در جلد او  همین کتاب به نام 

های ویهالی سهین   چنین شخ ی هرگز وجحد وارجی نداشته است و از آفریده

 باشند.نیز دو فرد مجهح  الهحیه می« والد, عباده»باشد. از ورفی می

درتاری  وبری, در بار  نهافو دو روایهت از سهین نقه  شهده اسهت کهه در        

وحرد, اموان درکتاب رجا  حدیث به چوم میآنها نام راویانی رفته است که ن

ههای  آن را  و سین در این جا چحن محاردی دیگر بهرای رد گهم کهردن درو    

کنههیم کههه هرگههز گنههاه بههه اشههخار واقعههی نسههبت داده اسههت. و مهها هههم تأکیههد مههی 

انهدازیم, بهه ویه ه وقتهی کهه      های او را به گردن چنان راویهانی نمهی  درو  بافی

 دهد!هایی را به چنان راویانی نسبت میه چنان درو سین تنها کسی است ک
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 گذات آن چهخالصۀ 

بجیههد, نههافو بههن اسههحد, نههحادس قنبههة بههن مالههک تمیمههی عمههری رههحابی    حابهه

دست و بلنهد آوازه ت هحیر   ت که سین او را شاعری تحانا و چیرهسای اافسانه

 کرده است.

عبهد  »داد, در سهحگ  او را در نبرد یمامه, و به همراهی والد ولید شرکت 

به ماتم نوانده, در فت  شههرهای دموهق و ب هری شهرکت     « اهلل حالح  تمیمی

 داده, و در بارس هر یک از آنها شعری بر زبان  نهاده است.

ای شههیحا را دیههده و بههرای هههر کههدام حماسههه « قادسههیه, و مههدا ن»نبردهههای 

 ساوته است.

هههای   در جنههگدر نبههرد بهها رومیههان سههرودی آتوههین, و بهها شههرکت دادنهه   

 ها بر زبان  نهاده است.حماسه« جلحالء و ری»

« گرگههان, و گههیالن, و برجههان  »هههای سههین, در نبردهههای   بنهها بههه روایههت  

ای و ههای فهراواو در افتخهارات قبیلهه    اشعاری بلنهد سهاوته, و ق هاید و حماسهه    

 سروده است.« تمیمی»قحمی وحی  
 های افسانۀ نافعریشه و ااخه

ها شخ  سین است نه کسی دیگر. اما در اشاعه و سانهریوۀ همۀ این اف

ها, دانومندان زیر ههر کهدام بهه نحبهۀ وهحد, داسهتان ابهح بجیهد         انتوار این افسانه

ههای وهحد ثبهت    نافو بن اسحد را مستقیم و بیر مستقیم از سین گرفته در کتاب

 اند؛کرده

 هجری. 111ن ر بن مزاحم, متحفای سا   .1

 هجری. 615دار قننی, متحفای سا   .1

 هجری. 095ابن مارکحال, متحفای سا   .6

-اند که داستان نافو را از سین گرفتهه هر سۀ این دانومندان ت ری  کرده

 اند.

هجری, که منلب وحد را از سهین   591ابن عساکر, متحفای سا   .0

 و ابن مارکحال گرفته است.
هجری که سخن از سهین گرفتهه و اسهناد     614وبری متحفای سا   .5

 معرفی کرده است. آن را نیز
 هجری. 664ابن اثیر, متحفای سا   .6

 هجری. 990ابن کثیر متحفای سا   .9
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 هجری. 141ابن ولدون, متحفای سا   .1

ههای وهحد   این سه دانومند نیز داسهتان نهافو را از وبهری گرفتهه, در کتهاب     

 اند.نق  کرده

 هجری.  610مرزبانی, متحفای سا   .1

 هجری. 616یاقحت حمحی متحفای سا   .14

 هجری. 114حمیری, متحفای سا   .11

این سه دانومند هم منالبی را که دانومندان نامبردس باال در بارس نهافو _بها   

واسههنه و بههی واسههنه_ نقهه  کههرده بحدنههد. بههدون ایههن کههه بههه م ههدر وبههر وههحد  

 اند.های وحد آوردهای کرده باشند, در کتاباشاره
 دست آوردهای سگف او خلک افسانۀ نافع

را « ابح بجید, نهافو بهن اسهحد, و نهحادس مالهک تمیمهی      »وحد سین در ویا  

از واندان بنی عمرو تمیم آفریده, و او را شریفی شرین زاده, شاعری شاعر 

ای رحابی زاده معرفی, و وی را مایۀ افتخهار, و سهر افهرازی    زاده, و رحبه

 قبیله و واندان تمیم قرار داده است.

ان علی علیه السالم به حساب آورده, او را جزء یاران ثابت قدم امیر ملمن

همان وحر که در گذشته قعقاع پسهر عمهحی او را کهه در قهرمهانی و دالوری     

سر آمد روزگار ولق کرده بحد, از سرگوتگان علی علیه السالم معرفی کهرده  

بههحد. و از آن روی کههه بهها بحههث و تحقیههق فههراوان در کتههب رجهها  و اوبههار, و   

ای وهارج از احادیهث سهین    ین پهدر و پسهر افسهانه   دیگر منابو وبری نامی از ا

 های ویالی سین به حساب آوردیم.نیافتیم, ایوان را از آفریده

-ای وحی  به چیزی دیگر فکر نمهی سین کسی که جز به افتخارات قبیله

وحاسهت تها قبیلهۀ    را کهه دله  مهی    آن چهه ای وهحی   کند, بر زبان شاعر افسهانه 

بههدان موهههحر و سههر افههراز باشههند آورده  « اسههید, و بنههی عمههرو »تمههیم, وارههه 

اسههحد بههن »اسههت, و همههین هههد  را در اشههعاری کههه بههر زبههان پههدر نههافو یعنههی  

 گذشته است تعقیب نمحده.« قنبه

دهد و به وحد سهتایی  تحجه کنید, او چگحنه از واندان وحی  داد سخن می

 نویند!می

مهیم ههم سهنگ    انهد کهه قبیلهۀ ت   همۀ داوران حجاز گحاهی داده اعترا  کهرده 

 باشد!پادشاهان بزرگ جهان می

 ها, شیحس مردان گرامی, و با جحد و بخو  تمیم است,این کحش 
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 نه اشخار سست و زبحن.

بنهی  »های دشمن را تها افهراد تیهرس   وداوند چنین اراده کرده است که حمله

 رفو کنند.« عمرو

-رات مهی است, و ریوۀ من کان افتخا« اسید»اگر از من بپرسی, قحم من 

 باشد!

داننهد کهه از دیهر بهاز در رهحنۀ نبهرد, و گهاه بهه         همۀ افهراد قبایه  تمهیم مهی    

 بحده است.« بنی عمرو از اسید»دست آوردن بنایم, ریاست از آن تیرس 

ای وهحد نههاده   ها را بر زبان پدر و پسر شهاعر افسهانه  ها و بی  از ایناین

از تیهرس اسهید را سهتحده اسهت,     « بنی عمرو»و بدان وسیله قبیلۀ تمیم و واندان 

های شگفت انگیهز را بهه دو   ها و قهرمانیبه همان گحنه که نبردها, و دالوری

از قبیلهۀ تمهیم نسهبت داده,    « قعقاع و عارم»ای وحد پهلحان بی نالیر و افسانه

وانحادس مالک تمیمی را سر چومۀ همۀ افتخارات قبیلۀ تمیم معرفهی کهرده, آن   

 بان بر تارک آن قبیله نوانده است.ای تارا چ ون ستاره

اعضاء این وانحادس پر افتخار تمیم را هم چنان که سین ویا  کرده است, 

 گذرانیم.در نمحدار زیر از نالر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالک تمیمی

 قطبه

 اسود اعور

 نافع

 عمرو

 عاصم

 عمرو

 قعقاع
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سین درهمین وانحادس ویالی, چهار نفر رحابی و فرمانده جنگی, دو نفر 

 ولق کرده است!تابعی, و ش  نفر شاعر حماسه سرا, و راویان حدیث 

عالوه بر همهۀ افتخهاراتی کهه سهین بهرای ایهن قبیلهه آفریهده اسهت, بها ولهق            

هایی برای رسح  ودا از قبیلۀ تمیم, افتخاراتی دیگهر آفریهده, کهه    فرزند وحانده

 با وحاست ودا و در جای وحد به بحث پیرامحن آن وحاهیم پرداوت.

نسهاب, ادب, وبقهات   تهاری , و حهدیث, ا  »ههای  اینک شما هم به تمهام کتهاب  

مراجعهه کنیهد, و ببینیهد آیها     « رحابی, شعرا, رجا , و راویهان اوبهار و حهدیث   

تههحان نههام و نوههانی از ایههن دودمههان  هههای سههین مههیوههارج از احادیههث و افسههانه

 ای به دست آورد؟!افسانه



88 

 

 0بخن 

 

 
 اصحابی ان  بگلۀ ت گم

 
 

 عفگف بن منذر ت گ ی 

 نیاد بن حنظله ت گ ی 

  مریطه ت گ یحرملة بن 

 حرملة بن سل ی ت گ ی 

 ربگع بن مطر بن ثلج ت گ ی 

 ربعی بن افکل ت گ ی 

 ُاّط بن ابی ُآّط ت گ ی 
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 یکصد و پنجاه صحابی ساختگی

 

 

 

 

 _ عفگف بن منذر ت گ ی6

 
 

 !عفگفا و موضوع ارتداد  بایل ت گم 
 جوش!در یویری سونانا برای سپاه اسالم ان نمگن آب می 
  بر روی آب!« دارین»اسالما در مسگر حریت سپاهگان 
 .مقایسه و بررسی اخبار سگفا با اخبار دیگران 
 های سگف.بررسی اسناد روایت 
 .نتگجۀ بحث و بررسی 
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 اش گن صحابی ساختگی سگف
 عفگف بن منذر ت گ ی

سهین, در ترجمهۀ   « فتحح»به نق  از کتاب « االرابه»ابن حجر در کتاب 

 نحیسد:عفین بن منذر تمیمی چنین می

نحیسد کهه عفیهن بهن منهذر یکهی از افهراد       وحد می« فتحح»سین در کتاب 

 است.« بنی عمرو بن تمیم»قبیلۀ 

وبههری نیههز داسههتان عفیههن را از قههح  سههین در کتههاب وههحد نقهه  کههرده, از 

رههعب بههن »از سههین از «, وبههر تمههیم و سههجاح »جملههه در اوبههار مربههحط بههه  

 چنین آورده است:« عنیة بن بال , از پدرش

پس از وفات رسح  ودا, در میان افراد قبایه  تمهیم دو دسهتگی و اوهتال      

پدید آمد, گروهی بر اسالموان پایدار و ثابهت ماندنهد, و جمعهی نیهز مرتهد شهده       

به اسالم پوت کردند. این بحد که افراد قبای  تمیم وحد در گیر ایهن مسهأله شهده    

ز این پهی  آمهد چنهین    به جنگ با یک دیگر برواستند. عفین بن منذر تمیمی ا

 یاد کرده است.

شحد, وبر نوهدی کهه بهر سهر بهزرگ مهردان       با وجحدی که اوبار پخ  می

 تمیم چه است؟

بعضی از سران تمیم که وحد رکنهی بحدنهد, و آوازه و شههرتی داشهتند, بهه      

 جنگ با یک دیگر برواستند.

ه چههارگی بههو در حههالی کههه وههحد پنههاه دهنههدس بههی پناهههان بحدنههد, از فههرط بههی

 های والی روی آوردند.بیابان

رههعب بههن   »از وریههق همههان   « بحههرین»وبههری در وبههر ارتههداد اهههالی    

 نحیسد:می« عنیه

را از سههرزمین تمههیم بههه جنههگ اهههالی    « عههالء بههن حضههرمی  , »ابههح بکههر 

 بحرین فرستاد. عالء با



91 

 

ههای تمهیم   که بیابانی کحیی و از زمهین « دهناء»افراد سپاهی وحد او سرزمین 

 های روان وجحد دارد, گذر کرد.ر آن هفت تپۀ رم  و شناست, و د

چحن عالء با سپاهیان وحد به قلب آن بیابان ووک و سحزان رسید, شبان 

گههاه فرمههان تحقههن داد و وههحد و یههاران  در آن جهها فههرود آمدنههد, امهها در همههین   

هنگام به ناگهان شترهای ایوان با بارهایی که بر پوت داشهتند رم کهرده روی   

یز نهادند, و آنها را بدون تحشه و آبی در آن بیابان ووک و سهحزان بهر   به گر

 جای گذاشتند.

از این پی  آمد چندان اندوه و نگرانهی بهر آن گهروه مسهتحلی شهد, کهه جهز        

 داند. ناچار تن به مرگ داده به یک دیگر وریت کردند! ودا کسی نمی

 اند و گفت:عالء چحن از حا  یاران با وبر گردید, ایوان را فرا وح

در م احبت و هم دمی من بحد, چحن مقهداری راه رفتهیم و   « ابح هریره»

 آبگیر از نالرها پنهان شد, ابح هریره روی به من کرد و پرسید:

 این بم و اندوه چیست که بر شما روی آورده است؟ گفتند:ـ 

دانی که رب  گاهان هنحز هحا بهه گرمهی   جای مالمت نیست, وحدت میـ 

که از ما به جهز داسهتانی بهر جهای نخحاههد مانهد! عهالء در پاسه           ننوسته است

 ایوان گفت:

-نترسید, مگر شما مردم, مسلمان نیستید, مگهر در راه وهدا قهدم نگذاشهته    ـ 

 اید؟ گفتند:اید, مگر به یاری دین ودا برنخاسته

 آری چنین است. عالء گفت:ـ 

باشید, که بهه وهدا   پس اکنحن که چنین است, م ده باد شما را, و قحی د  ـ 

 گذارد.سحگند, ایزد چحن شما کسانی را در چنین حالتی وا نمی

رب  شد و منادی عالء به هنگهام ولهحع فجهر بانهگ نمهاز سهر داد, راوی       

 گحید:می

عالء با ما نماز گزارد, در حهالتی کهه بعضهی از مها بهه علهت نداشهتن آب,        

ام گهاهی وهحد بهاقی    ناگزیر از تیمم بحدیم, و بروی دیگر هنهحز بهر وعهحی شه    

 بحدند.

روی دو زانح نوست, و مردم هم از او چحن عالء نماز را به جای آورد, 

هها را بهه دعها بلنهد کهرد, سهپاهیان ههم بها او بهه دعها           پیروی کردند, عهالء دسهت  

 کردن موغح  شدند.

ایههن وعههو هههم چنههان ادامههه داشههت تهها ایههن کههه تههاب  آفتههاب از دور سههرابی  

گفههت: یکههی بههرود و بههرای مهها وبههری بیههاورد. از افههراد    نمایههان سههاوت, عههالء  

سههپاهی یههک نفههر برواسههت و بههه وههر  سههراب روان شههد و پههس از زمههانی         

 برگوت و گفت: سراب است و از آن وبری نیست.

عالء بار دیگر روی به دعا کردن آورد, و بار دیگر سرابی نمایان شد, و 

 چحن نحبت او  کسی رفت و وبر یأا آور آورد.

م چنان به دعای وحد ادامه داد, بار سحم امهحاج آب از دور نمایهان   عالء ه

 شد, و این بار, رونده م دس آب آورد!!

همه به جانب آن شتافتیم, از آن نحشیدیم و سر و تن شستیم, و هنحز آفتاب 

 کامال  باال نیامده
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های رحرا, شترهای ما شتابان به سحی ما باز گوتند و پهی   بحد که از گحشه

ما زانح زدند. هر کدام از ما شتر وحد را باز یافت با همۀ بارهایی که بهر   پای

 پوت داشت سالم و دست نخحرده!!

هها را  پس از این پی  آمد شگفت, مها شهترهای وهحد را آب دادیهم و موهک     

 از آب پر کردیم و سپس روی به راه نهادیم... .

 گحید:راوی ادامه داده می

دمی من بهحد, چهحن مقهداری راه رفتهیم و     در م احبت و هم « ابحهریره»

 آبگیر از نالرها پنهان شد, ابح هریره روی به من کرد و پرسید:

 شناسی؟ گفتم:_تح این سرزمین و جای آبگیر را می

 رسد. ابح هریره گفت:_هیچ کس در شناسایی این مح  به پای من نمی

 _حا  که چنین است بیا تا با هم به آبگیر برگردیم.

اما با تمام شهگفتی, آن   راهی ابح هریره به مح  آبگیر باز گوتم,من به هم

 جا نه آبی دیدم, و نه اثری از آبگیر! به ابح هریره گفتم:

درسهههت اسهههت, و بهههه وهههدا قسهههم کهههه ایهههن, همهههان جهههای آبگیهههر اسهههت. مهههن   

ای ام را از آب آن پهر کهردم و بهر لهب آبگیهر گذاشهتم تها نوهانه        مخ حرا  آفتابه

گحیهد: مها وهدا را سهپاا گفتهیم و بهه       بگیهر باشهد!! راوی مهی   برای یافتن جهای آ 

 جانب همراهان وحد باز گوتیم.

 گحید:سین در دنبالۀ این افسانه می

رسههید. دو سههپاه  « هجههر»عههالء بهها سههپاهیان وههحد بههه راه ادامههه داد تهها بههه      

شهری  بهن   »رویاروی یهک دیگهر سهنگر گرفتنهد, فرمانهدهی سهپاه موهرکین را        

شد به عهده داشت. افراد قهحای  نامیده می« حنم»قیس که رییس قبیلۀ « عیعه

کردند, ولی شب هنگهام سهپاهیان اسهالم در یافتنهد     دشمن آزادانه رفت و آمد می

انهد پهس, از   که مورکان به باده گساری پرداوته, مست و از وحد بی وحد شهده 

ایههن فررههت اسههتفاده کههرده بههه ناگههاه بههه آنههها حملههه بههرده شموههیر در میانوههان      

دالوری از واندان بنی عمهرو تمهیم, بها    « عفین بن منذر»هادند. در این میان ن

یک عربت شمویر پای حنم را قنو کرد و او را به همان حا  رها نمهحد تها   

 در درد و عذاب بمیرد.

در ایههن حملههۀ بههر  آسهها, گروهههی از بههردران و وحیوههاوندان عفیههن بههه         

و در گیهر و دار جنهگ   همراهی او در جنگ شرکت داشتند که در همهان شهب   

 کوته شدند. و هم در آن جنگ بحد
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دالوری بنههام از سههپاهیان اسههالم, شموههیری بههر پههای     « قههیس بههن عارههم  »کههه 

زد و آن را قنههو نمههحد. و عفیههن اشههعار زیههر را بههه همههین مناسههبت     « ابجههر»

 سروده است:

اگر پای قنو شده هم وحب شحد, عهر  النسهاء هرگهز وهحب نخحاههد شهد.       

نه ما قهرمانان تیرس بنی عمرو ربهاب حامیهان دشهمن را در ههم     ندیدی که چگح

 شکستیم؟

 گحید:سین در دنبالۀ همین داستان می

که برادر نعمان منذر پادشاه حیره بهحد  « برور بن سحید»عفین بن منذر 

بههه اسههارت گرفههت. در ایههن میههان, قبیلههۀ ربههاب کههه بهها قبیلههۀ تمههیم پیمههان دوسههتی  

آمهد از او  رور وحاهر زادس ایوان بهه حسهاب مهی   داشتند, از آن روی که پدر ب

نزد عفیهن بهه شهفاعت برواسهتند تها از کوهتن  در گهذرد, عفیهن نیهز شهفاعت           

یههاران را پههذیرفت و بههدین سههان بههرور در پنههاه قبیلههۀ اربههاب قههرار گرفههت. امهها   

 گردن زد!« منذر بن سحید»برادر مادری برور را به نام 

گهی پرداوهت و جهحایزی نیهز بهه      رب  روز بعد, عهالء بهه پخه  بنهایم جن    

 دالوران میدان نبرد اهداء نمحد که به عفین یک دست لباا جایزه رسید.

 نحیسد:وبری در دنبالۀ ابن افسانه از قح  سین می

جمهو کردنهد, میهان ایوهان و     « داریهن »مورکان, قحای پراکندس وهحد را در  

ههای  بها کوهتی   قحای مسلمانان دریای پهناوری فارله انداوتهه بهحد کهه قنهو آن    

وحاست. عالء چحن چنان دیهد, افهراد وهحد    دریا نحرد یک شبانه روز وقت می

 را به گرد وحی  فرا وحاند و عمن سخنانی به ایوان چنین گفت:

وداوند احزاب شیاوین را به یک جای برایتان گرد آورده است و نبرد بها  

و شههن زار ایوههان را در ایههن دریهها مقههرر داشههته, و بهها شههگفت معجههزس رههحرا,  

که به شما نوان داده است, به عبحر از این دریا د  گرمتان فرمحده, « دهناء»

اینههک بههه سههحی دشههمنانتان حرکههت کنیههد و همگههی بههه دریهها بزنیههد, و بههی هههیچ    

ترسههی بههه ایوههان تههاوتن بریههد کههه وداونههد همههۀ آنههها را بههه یههک جهها بههه چنگتههان 

 وحاهد انداوت!

 بان گفتند:سپاهیان در پاس  عالء یک د  و یک ز

هرگز تهرا و بیمهی   « دهناء»قبح  داریم که به ودا سحگند پس از معجزس 

 به وحد را نخحاهیم داد.

عههالء حضههرمی بهها دریافههت چنههین پاسههخی از سههران و سههربازان وههحد بههه    

سههحی دریهها پههی  رفههت و سههپاه نیههز بههه دنبههال  حرکههت نمههحد تهها بههه کنههار دریهها    

رپایههان از هههر دسههت ماننههد اسههب و رسههیدند, در ایههن محقههو سههحاره و پیههاده و چا

 استر, و شتر و اال  همگی به آب زدند!

گذاشهتند, ایهن دعها    عالء و همراهان  در آن هنگام که قدم بر روی آب می

 وحاندند: ای بخوایندس مهربان, ای کریم بردبار, ای زندس ابدی, و ایرا می
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یی نیسهت, و ای  قیحم, و ای ودایی که جهز تهح وهدا    زنده کنندس مردگان, ای حّی

 ودای ما!!

 گحید:سین می

همگههی بههه سههالمت و بههه یههاری  سههپاهیان اسههالم بهها وحانههدن چنههان دعههایی,   

وداونههد از آن آب پهنههاور گذشههتند. آب آن دریههای پهنههاور و ژر , زیههر پههای      

هههای هههای ایوههان چنههان بههحد کههه گههحیی آنههان پههای بههر ماسههه   سههربازان و مرکههب

آن را گرفتهه باشهد. زیهرا آب دریها فقه        گذارند که اندکی آب رویمروحب می

 رسید!تا روی سم شترهای ایوان می

بی  « دارین»عالء با سپاهیان  چنان دریایی را که مسافت  از ساح  تا 

کوید, با حرکت بح روی آب وهی  از یک شبانه روز, آن هم با کوتی وح  می

, و از کوهته  کردند تا به دشمنان وحد رسیدند و شمویر در میهان ایوهان نهادنهد   

 ها ساوتند تا آن جا که مردی از ایوان باقی نگذاشتند!پوته

پس از این حمله و چنان کوتاری, کحدکان و زنان را به اسیری گرفتند, و 

امحا  و بنایم بسیار به جنهگ آوردنهد و سهپس راه رفتهه را ههم چنهان کهه آمهده         

اشهاره بهه همهین     بحدند, بها همهۀ بنهایم و امهحا  بهاز گوهتند. عفیهن بهن منهذر بها          

 محعحع چنین سروده است:

آیا ندیدی که وداوند چگحنه دریای وحد را منیو و آرام ساوت, و برکّفار 

 تر را ناز  کرد؟یکی از م ا ب بزرگ

ی بوکافت, و او ههم  ما هم, همان ودایی را وحاندیم که دریا را برای محس

 شگفت انگیزتر از آن را مقرر فرمحد!

 گحید:دامه داده میسین به سخنان وحد ا

در این سفر با مسلمانان همهراه بهحد, بها دیهدن     « هجر»راهبی که از اهالی 

این همه معجزات و کرامهات اسهالم آورد, و چهحن از سهبب اسهالم  پرسهیدند       

 در پاس  گفت:

سه چیز مرا بهر آن داشهت تها اسهالم بیهاورم, و ترسهیدم کهه اگهر سرسهختی          

 نباشد که وداوند مرا مس  کند!نوان داده بر کفر باقی بمانم دور 

یکهههی پیهههدا شهههدن آب گهههحارا در سهههینۀ رهههحرا و در د  شهههن زار بیابهههان      

و دیگری سفت و سخت شدن آب دریها زیهر پهای سهربازان اسهالم, و      « دهناء»

سحمی نیای  فرشتگانی بحد کهه بهه هنگهام سهحر, و در فضها, دعهای ایوهان را        

 شنیدم!

گفتند؟ راهب جحاب داد چه می از راهب پرسیدند فرشتگان در دعای وحد

 کردند:فرشتگان چنین دعا می

بار ودایا تح رحمان و رحیمی, و ودایی جز تح نیست. آفریهدگاری هسهتی   

که پی  از تح ودایی نبحده است. پایهدار وهدایی کهه ههیچ چیهز بهر او پحشهیده و        

-ای که هرگز مرگ و نیستی ندارد. ودای آشکارها و پنهانپنهان نیست. زنده

 ایا, ودایی که هر روز به جلحهه
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 دیگر وحد را به جهانیان بنمایی, و بر هر چیز دانایی!

ها بحد که دریهافتم ایهن مهردم بهر حهق هسهتند, و فرشهتگان بهه پوهتیبانی          این

 اند و همه جا پیروز.ایوان گماشته شده

 گحید:سین در دنبال  سخنان وحد می

-مسلمان می سخنان راهب تازهارحاب رسح  ودا, بعد از آن واقعه پای 

 شنیدند!نوستند و آن داستان حیرت آور را از او می

عالء پیهروزی وهحد را در جنهگ بها موهرکین بهه آگهاهی ولیفهه رسهانید, و          

 ای چنین نحشت:وی نامه

ههای  چوهمه « دهنهاء »زارههای  اما بعد, ودای تبارک و تعهالی از د  ریهگ  

قدرت نمهایی وهحی  چوهم ب هیرت مها      آب گحارا برایمان به وجحد آورد, و با 

گهحییم و در پیوهگاه عالمهت  سهر تعالهیم فهرود       را بینا فرمحد, او را سپاا مهی 

آوریههم. تههح نیههز وههدا را بخههحان, و از او بههرای رزمنههدگان و یههاوران آییههن   مههی

 یاری و کمک بخحاه... .

 ودای را سپاا, و عالء را دعا کرد و گفت: ابح بکر

« دهنهاء »عهرب عهمن گفهت و گهح از سهرزمین      تا آن جا کهه معلهحم اسهت,    

گحیهههد چهههحن از لقمهههان دسهههتحری وحاسهههتند تههها در آن سهههرزمین آب گهههحارا  مهههی

جحشیدن گرفته است, وحد حکایت از بزرگی معجزه و آیات آسهمانی دارد کهه   

در هیچ یک از امم گذشته سابقه نداشته است. پس بار ودایا! حرمت محمهد را  

نگهدار.
1
 

سههت کههه وبههری از قههح  سههین در بههارس رههحابی      ایههن والرههۀ منههالبی ا  

مخلح  او عفین تمیمی در تاری  وحد آورده است, و ابهح الفهرح ارهفهانی از    

 نق  کرده است. 09و 05, ر10وحد, ج« ابانی»او گرفته و در کتاب 

                                                 
1
دانم چرا . از سخنان سین پیدا است که راهب مزبحر تا آورین مرحله مسلمان نوده، با این حساب نمی 

وبری فکر نکرده است که چه وحر شد آب دریا راهب ن رانی را به کام وحد فرو نبرده است؟ مگر سفت 

امتیاز وار عالء و سپاهیان مسلمان او که بر حق بحدند نبحد؟ این دانومند چه و سخت شدن آب دریا از 

وحر فکر نکرده است که چرا دعای فرشتگان را راهب مسیحی شنید، اما ارحاب وار رسح  ودا، از 

اند؟! چه شده بحد که راهب مسیحی فهمیده بحد شنیدن آوای لنین و روح پرور فرشتگان محروم مانده

 ر حق هستند اما ارحاب پیغمبر وحدشان از این علم محروم و در حیرت و دو دلی سرگردان!!مسلمانان ب

  دانست، و یا...ها را نمییعنی به راستی وبری امام المحروین آن دانومند متفکر این

 )مترجم( 
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همههین داسههتان را در وبههر ارتههداد  « ابههن اثیههر و ابههن کثیههر و ابههن ولههدون  »

 اند.های وحد ثبت کردهدر تاری از وبری گرفته و « حنم و بحرین»

سهخن  « عفین بن منذر تمیمی»اما ابن حجر, آن جا که در ارابۀ وحد از 

گحید, منالب وحد را در این محرد از کتاب فتحح سین گرفته و به آن نیهز  می

 ت ری  کرده است.

در کتاب معجم البلدان وحد به همین روایهت  « دارین»حمحی نیز در واژس 

 نحیسد:ده است که میسین استناد کر

آمههده اسههت مسههلمانان پههای بههر سههن  آب دریهها نهههاده بههه  « سههین»در کتههاب 

 پی  رفتند...« دارین»سحی 

 نحیسد:تا آن جا که می

در این واقعه چنین سروده است: آیها ندیهدی کهه وداونهد     « عفین بن منذر»

 چگحنه دریا را منیو ما ساوت...

 تا آور ابیاتی که گذشت.

از حمههحی « داریههن»هههم منالههب وههحد را در بههارس واژس     «عبههد المههلمن »

 وحد نق  کرده است.« مرارد االوالع»گرفته و در کتاب 

همههان منالههب را آورده و در « الههروض المعنههار»حمیههری نیههز در کتههاب 

نحیسهد: و یکهی از سهربازان اسهالم در     چنهین مهی  « عفین»آور آن به جای نام 

 این باره چنین سروده است.

بیتی که گذشت آورده است بدون این که به مأوهذ روایهت وهحد    و همان دو 

 ای کرده باشد و نامی از سرایندس شعر ببرد.اشاره

 
 خالصۀ بحث

عفیهن بهن   »ههای روایهات سهین در بهارس     گذشهت, اره  و شهاوه    آن چهاز 

 شحد:رحابی شاعر تمیمی از سه بخ  و به شرح زیر توکی  می«, منذر

یلۀ تمهیم و تمسهک بروهی بهه اسهالم کهه بهدون        _ ارتداد بعضی از افراد قب1

-اجازه دادن به دوالت دیگهران, افهراد قبیلهۀ مزبهحر درگیهر کهار وحدشهان مهی        

 در این محرد.« عفین بن منذر»افتند و شعر شحند, و به جان یک دیگر می

کهه در نبهرد بها    « هجهر »_ ارتداد حنم, بزرگ و رییس وانهدان قهیس در   1

 آنان,
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«, بهرور بهن سهحید   »انهدازد, و  یک عربت شموهیر مهی   عفین پای حنم را با

گیهرد, و بهرادر مهادری    را به اسارت می« حیره»پادشاه « نعمان منذر»برادر 

عهههالء »زنهههد, و بهههر اثهههر ابهههراز شهههجاعت در همهههین نبهههرد,     او را گهههردن مهههی 

را جهزء سهایر رزمنهدگان بهه     « عفیهن »سر فرماندهی سپاه اسهالم,  « حضرمی

 کند.خار سر افراز میاهراء جحایز و نوان افت

ههههای روان و ههههای آب گهههحارا در کهههحیر توهههنه, و شهههن _ پیهههدای  چوهههمه6

برای سربازان اسالم, تغییر ماهیت آب دریا و سفت و سخت « دهناء»سحزان 

شههدن آن زیههر پههای افههراد سههپاهی عههالء در راه عزیمههت بههه جنههگ داریههن, و        

 «.تمیمیعفین بن منذر »سرودن اشعاری در همین محرد تحس  
 های سگف و روایت دیگرانای بگن روایتمقایسه

را از « تمهیم و قهیس, و بحهرین   »اکنحن جا دارد که محعحع ارتهداد قبایه    

 زبان دیگر تاری  نحیسان نیز بونحیم.

وههحد اوبههار ارتههداد قبیلههۀ تمههیم را در دو  « فتههحح البلههدان»درکتههاب « بههالذری»

 والرۀ آن چنین است:رفحه از کتاب به تف ی  شرح داده که 

فرابههت یافههت, در سههرزمین  « ولیحههه»از جنههگ « والههد بههن ولیههد »چههحن 

های قبای  تمیم فرود آمد و واحدهایی از سپاهیان وهحد  از سرزمین« بعحعه»

 را برای دستگیری و سر کحبی مخالفین به اورا  گسی  داشت.

 «بنهاح »را در سهرزمین  « مالهک نهحیره  »یک دسته از ایهن افهراد گوهتی,    

آوردنههد. والههد نیههز بههه کوههتن مالههک  « والههد ولیههد»دسههتگیر, و دسههت بسههته نههزد 

 باشد.فرمان داد و داستان آن موهحر می

وبری « بالذری»های او در کتاب دیگر از آن همه سخنان سین و افسانه

 وحرد!به چوم نمی

و داسهتان فرزنهد منهذر در    «, هجر»اما در محرد ارتداد حنم در سرزمین 

 چنین آورده است:« فتحح البلدان»در کتاب « بالذری« , »ارینبحرین و د»

کههار گههزار و عامهه  رسههح  وههدا, پههس از  « منههذر بههن سههاوی عبههدی»چههحن 

وفات پیغمبر اسالم در بحرین در گذشت, گروهی از قبیلۀ قیس که در بحهرین  

بههه « ربیعههه»بحدنههد بههه رهبههری حنههم از سههحای, و جمعههی نیههز از افههراد قبیلههۀ   

 که وحد«, نعمان بن منذر»از فرزندان سرپرستی یکی 
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شهد از سهحی دیگهر, در بحهرین سهر بهه       وحانده می« برور»منذر نام داشت و 

پیحسهت و  « ربیعهه »شحرش برداشتند و مرتد شدند. حنم با افراد قبیلۀ وحد به 

 نیز به مقابلۀ آنان شتافت.« عالء حضرمی»

ت. سهرانجام  بین قحای عالء و ع یان گران بحرین جنگی سخت در گرفه 

پنههاه بردنههد و در آن جهها   «جحاثهها»آشههحب گههران تههاب مقههاوم نیههاورده بههه قلعههۀ     

کحبید تا عاقبت با نبردی متح ن شدند. عالء تا شب هنگام, قلعه را در هم می

 سخت و جانکاه قلعه سقحط کرد و به ت ر  عالء درآمد.

اتفها    ابهح بکهر  این جنگ در سا  دوازدهم از هجرت و در زمان والفهت  

 افتاده است.

در گیههر و دار همههین جنههگ, گروهههی از مجههحا کههه از پرداوههت جزیههه وههحد     

که شهرکی در بحرین اسهت بهه جمعهی از افهراد     « زاره»داری کرده بحدند در 

قبیلۀ تمیم پیحستند, عالء با افراد سپاهی وحد آنان را نیز به محارره گرفت و 

اوایهه  والفههت عمههر, اهههالی    کههار را برایوههان سههخت گردانیههد, تهها ایههن کههه در     

را به او دادنهد.  « زاره»با او رل  کردند, و یک سحم دارایی شهرک « زاده»

ای ههم در ایهن مهحرد    عالء نیز دست از محارهرس آنهان برداشهت و پیمهان نامهه     

 به میان نیامده استن« دارین»نحشت. زدر این پیمان نامه نامی از 

فت عمهر, سهربازان وهحد    عالء حضرمی در زمان وال« دارین»در محرد 

از پایهاب ولهیج عبهحر داد و    « کرازنکهری »را وسیلۀ راهنمایی یک نفر به نام 

از سههه جانههب تکبیههر گحیههان بههر سههر موههرکین تاوتنههد, موههرکین بهها عههالء و           

سپاهیای  به سختی جنگیدند, ولی سرانجام شکست وهحرده و ناچهار از تسهلیم    

 شدند.

 نحیسد:و عملیات عالء می در بارس ارتداد اهالی بحرین« کالمی»

کهه  « جهارود »واقهو در بحهرین چهحن مرتهد شهدند,      « هجهر »اهالی شههرک  

را بر عهده داشت, افراد قبیله را به گرد وحد جمهو  « عبد القیس»ریاست قبیلۀ 

کرد و با سخنانی د  جسب و پند و مهحعالتی ههر چهه گیراتهر, ایوهان را مهانو       

و مرتد شحند, به این ترتیب هیچ یک از از آن گردید تا پوت پا به اسالم بزنند 

 مرتد نودند.« عبد القیس»افراد قبیلۀ 

وحاسههتند تهها منههذر فرزنههد نعمههان را کههه   « بکههر بههن وا هه  »امهها مههردم قبیلههۀ  

شد, و به پادشاه ایران پناه بهرده بهحد بهه پادشهاهی بهر وهحد       نامیده می« برور»

بزرگان و سران ایوان برگزینند, کسری پادشاه ایران چحن این وبر را بونید, 

شهههد برایوهههان بهههه وحانهههده مهههی« مخهههار »را فراوحانهههد و همهههان منهههذر را کهههه 

پادشههاهی برگزیههد و ایوههان را بههه سههحی بحههرین گسههی  داشههت تهها آن جهها را بههه    

«ابجر بهن عجلهی  »ت ر  وحد در آورند, و 
1
را فرمهان داد تها بها گردانهی از      

 آزمحده به یری فرزند نعمان بوتابد. سحار کاران

کهه دژی  « موهقر »منذر بها سهپاهیان تحهت فرمهان وهحی  پهی  رانهد و در        

 استحار و بزرگ در بحرین است فرود آمد.

                                                 
1
 مراجعه کنید. 314و 311. ابجر بن وا   از قبیلۀ بکر بن وا   است, به جمهرس انساب عرب، ر  



99 

 

را به همراهی شانزده « عالء حضرمی»رسید,  ابح بکرچحن این وبر به 

نهامزد سهرکحبی منهذر کهرد و بهه او فرمهان داد تها از افهراد          سحار کارانتن از 

 بی منذر یاری بگیرد.برای سرکح« عبد القیس»قبیلۀ 

ای از کهه قلعهه  « جحاثها »عالء به جانب مأمحریت وحد عزیمهت کهرد و در   

«ثمامهه اثها   »است فهرود آمهد و   « عبد القیس»ۀ آن قبیل
1
حنفهی کهه از رهاحب     

نفههحذان و فرمانروایههان مننقههه یمامههه بههحد, او را بههه تنههی چنههد از مههردان قبیلههۀ    

 یاری داد.« بنی سحیم»

مخهار    »فهراهم کهرده بهحد عنهان عزیمهت بهه جانهب         عالء با نیرویی کهه 

کوید و با او به سختی بجنگید و گروه بسیاری از افراد منذر « نعمان بن منذر

« عبهد القهیس  »ریهیس قبیلهۀ   «, جهارود »را از پای در آورد. و در این میان نیز 

_سین بحرین_ باشد به یاری عالء « و »های منالمی را از مننقۀ نیز دسته

 فرستاد.جنگ می به جبهۀ

« و »را به رسالت نزد مرزبان « حنم بن شری »منذر چحن چنان دید, 

عههالء یههاری وحاسههت. مرزبههان هههم سههپاهی از افههراد      فرسههتاد و از او در دفههو 

را نیههز بههه « جههارو»ایرانههی االرهه  مننقههه را بههه یههاری منههذر بسههیج کههرد, و    

 زنجیر کوید.

بههدین سههان بههه زیههر     بهها سههپاهی کههه  «, ابجههر بههن جههابر عجلههی   «, »حنههم»

فرمانوان در آمده بهحد, شهتابان وهحد را بهه یهاری منهذر رسهانیدند, و بها جنگهی          

بهههه محارهههره در اورده کهههار را بهههر او سهههخت   « جحاثههها»سهههخت عهههالء را در 

 گرفتند.

«عبهد اهلل حهذ   »سختی و نکبت چنهین پهی  آمهدی را    
2
کهه یکهی از افهراد     

 نین به نالم کویده است:باشد وی اشعاری چمی« بنی عامر رع عه»قبیلۀ 

, و به همۀ اه  مدینه پیام برسان و بگهح: آیها ههیچ بهه فکهر      ابح بکرهان به 

 اند هستید؟به محاررس دشمن در آمده« جحاثا»گروهی اندک که در 

گنهاه آنهها اسهت کهه در ههر گهحدالی روان اسهت, ماننهد شهعاع          این وحن بهی  

 کند.آفتاب چوم را ویره می

دانهیم پیهروزی از آن   ایهم, زیهرا مهی   تحکه  بهر وهدا کهرده    با همۀ ایهن احهحا    

 کنند.کسانی است که بر ودا تحک  می

عالء و یاران  هم چنان در حلقۀ محاررس دشمن گرفتار بحدند تا این که, 

شبی سر و ررا, و بانگ و وروشی شدید از لوگر گهاه دشهمن بهه گهحش آنهها      

تا به تجسهس در میهان سهپاه     رسد, پس عبد اهلل حذ  را از میان وحد برگزیدند

 دشمن رود و علت آن همه سر و ردا را تحقیق کند.

                                                 
1
تن از پادشاهان یمامه بحدند که رسح  ودا به آنها نامه نحشت و به اسالموان دعحت « ثمامه و هحذه. » 

فرمحد. ثمامه اسالم آورد و بر ایمانوان ثابت قدم باقی ماند. زمانی که افراد قبیلۀ بنی حنیفه شحرش کردند و 

« ارابه و تاری  رّده»بحرین رفت. به کتاب پیحستند، ثمامه از آنها روی گردان شد و به « مسیلمۀ کذاب»به 

 مراجعه شحد.
22
 منالعه فرمایید. 275و 373. شرح حا  عبد اهلل حذ  را در جمهرس انساب عرب، ر 
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عبد اهلل وحد را به کمک ونابی از فراز دژ به پای قلعه رسانید, و این جها  

و آن جا در میان سهپاه دشهمن بهه تجسهس پرداوهت, و پهس از ایهن کهه علهت آن          

نهاد, « ابجر عجلی»همه بانگ و وروش را به وحبی دریافته بحد, پا به چادر 

وحیوهی داشهت. چهحن چوهم     « ابجهر »و بها  « بنهی عجه   »مادر عبد اهلل از قبیلۀ 

 ابجر به عبد اهلل افتاد بر او بانگ زد:

 ای؟ ودا چومت را روشن نکند. عبد اهلل جحاب داد:برای چه آمدهـ 

دایی جان! گرسنگی, درمانهدگی, سهختی محارهره, و ههزاران بهد بختهی       ـ 

ام بروم و به کمک تح وحاهم به قبیلهن جا کوانیده است. من میدیگر مرا به ای

 نیازمندم. ابجر گفت:

 کنم.گحیی, با این وجحد کمکت میوحرم که درو  میقسم میـ 

پههس تحشههۀ راهههی, و جفتههی پههای افههزار بههه عبههد اهلل داد, و او را تهها وههارج     

 اردوگاه بدرقه کرد.

هلل گفت: برو, که به ودا قسم تهح  چحن از اردوگاه دور شدند, ابجر به عبد ا

 ای بحدی!اموب بد وحاهر زاده

عبد اهلل در دور شهدن از سهپاه منهذر بهه سهمت دژ نرفهت و بهه سهحی دیگهر          

روان شد, اما همین که منم ن گردید که از دید ابجر دور شهده اسهت راه وهحد    

از  را بگردانید و به پای دژ باز گوت و با همان وناب که آویخته بحد وحد را

 دیحار دژ باال کوید و به داو  قلعه انداوت و ماجرا را چنین باز گفت:

بازرگانی شراب فروش به سپاه دشمن وارد شده و افهراد سهپاهی بها وریهد     

شراب از او, همگی مست و او وحد بی وحد افتاده, عق  و کنتهر  وهحد را از   

رهدا همهه از آن   شناسند و این سر و اند, به وحری که سر از پا نمیدست داده

 سبب است.

مسههلمانان بهها شههنیدن گههزارش عبههد اهلل, بهها شموههیرهای آوتههه از دژ بیههرون   

 تاوتند, و چحن بالی آسمانی بر سر دشمن فرود آمدند.

در این شبیخحن که به سپاه دشمن زدند, پای ابجر نیهز قنهو گردیهد کهه بهر      

 اثر آن در گذشت.

ه دست مسلمانان افتاده بحد, رب  گاهان همۀ امحا  و بنایم جنگی را که ب

 از پی  چوم عالء گذرانیدند.« جحاثا»در قلعۀ 

عههالء هههم چنههان بههه تعقیههب موههرکان ادامههه داد و آنههان نیههز هههم چنههان عقههب  

کردند تا این که به دروازس شههر رسهیدند, فوهار و حمهالت بهی امهان       نوینی می

کهه سهرانجام   تهر سهاوته بهحد تها ایهن      مسلمانان کار را بر مورکان تنهگ و تنهگ  

فرزند منهذر از عهالء در وحاسهت رهل  و متارکهۀ جنهگ کهرد. عهالء پیوهنهاد          

رل  او را پذیرفت و با او پیمان بست به شرط این ثلث دارایی و امحا  آنهها,  

کهه در وهارج از شههر     آن چهه در شهر محجحد بحد تسهلیم او کننهد, و    آن چهاز 

 د.وجحد داشت هم چنان به مسلمانان تعلق داشته باش

عالء در پی این پیروزی ما  و وحاستۀ فراوان به مدینه فرسهتاد, و منهذر   

شههد از تههرا جههان بگریخههت و وههحد را بههه شههام نعمههان کههه مخههار  وحانههده مههی

 انداوت, و هم در آن جا بحد که
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وداونههد نههحر ایمههان بههه دلهه  بتابانیههد و اسههالم آورد. او پههس از اسههالم, در مقههام  

گفهت مهن بهرور نیسهتم بلکهه مغهرور       اش مهی رفتهسرزن  به وحد از کارهای 

 باشم.می

عالء پس از پیروزی به مننقۀ و  باز گوت و بر ساح  دریا اردو زد و 

برای رسهیدن بهه داریهن بهه چهاره اندیوهی پرداوهت. در چنهین مهحقعیتی مهردی           

 مسیحی به ودمت  رسید و گفت:

دهی؟ ه من چه میاگر سپاهیان تح را از پایاب به دارین راهنمایی کنم, بـ 

 عالء که گحیی منتالر چنین پیونهادی نبحد, در پاس  او گفت:

 هر چه که بخحاهی! مرد مسیحی گفت:ـ 

وههحاهم. عههالء ای در داریههن امههان مههی از تههح و سههپاهیانت بههرای وههانحاده ـهه 

 پاس  داد:

 پذیرم, و آنها به واور تح و ودمتت در امان ما وحاهند بحد.میـ 

عههالء و سههحاران  از پایههابی کههه آن مههرد مسههیحی       بههر اثههر ایههن سازشههو   

 کرد عبحر کردند و وحد را به دارین رسانیدند.راهنماییوان می

عالء دارین را به قهر و بلبه بگرفت و ساکنان آن جا را به اسری بهرد و  

 با بنایم و وحاستۀ بسیار به اردوگاه وحد باز گوت.

د, و پیهروزی عهالء را   مردم بحرین چحن از سرنحشت دارین آگهاهی یافتنه  

بر آن جا دیدند, با او از در رل  و سهازش در آمدنهد, و پیوهنهاد کردنهد کهه بها       

 آنها نیز بر همان قرار که با ساکنان هجر عم  نمحده است پیمان ببندد.

و « کالعهی »ما در مقام مقایسه بین سخنان سین و دیگهران, همهۀ سهخنان    

دیههم, امهها از عفیههن, و شههعرها و   را آور« بههالذری»هههای ای از روایههتفوههرده

 های افراد قبیلۀ تمیم هیچ وبری ندیدیم.های , و دالوریها و حماسهقهرمانی

سین بن عمر, در نهام گهذاری بهرور و نسهب او نیهز بها دیگهر نحیسهندگان         

کنههد, در اوههتال  دارد, چههه, سههین بههرور را بههرادر مههادری منههذر معرفههی مههی 

لی او نذر بن نعمان بحده, و برادری هم نحیسند نام اررحرتی که دیگران می

 نداشته است!

حنهم را بهه یهک عهربت     نحیسهد, عفیهن پهای    سین تنها کسی است کهه مهی  

را بهه اسهارت گرفهت, تها ایهن کهه       « برور بهن سهحید  »شمویر وحد قنو کرد و 

قبیلۀ رباب از او شهفاعت کردنهد و در نتبجهه عفیهن, فهرور را بهه احتهرام آنهها         

 رادر برور را گردن زد!!بخوید, ولی منذر, ب

نحشهته و   ابح بکهر سین تنها کسی است که فت  دارین را در زمان والفت 

آن را با آن چنان آب و تابی شهرح داده اسهت, و بها کرامهات و وهحار  عهادات       

در آمیختههه, در رههحرتی کههه دیگههران متفقنههد کههه داریههن بهها کمههک و راهنمههایی    

فهههردی مسهههیحی بهههه نهههام کرازنکهههری, و از پایهههاب ولهههیج, و آن ههههم در زمهههان   

 حکحمت عمر رحرت گرفته است.
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را در احادیهث  « عهالء حضهرمی  »کرامات گفتنی است که ما ریوۀ افسانۀ 

 گحید:یافتیم آن جا که می« ابح هریره»

دسهههت بهههه دعههها برداشهههت, و « دهنهههاء»عهههالء در راه بحهههرین, و در کهههحیر 

های آب برایوهان بهه وجهحد آورد! و    وداوند نیز در آن سرزمین سحزان چومه

دنبها   چحن از آن جا روت بر کویدند و مسافتی دور شدند, مردی از آنهان بهه   

اثاثی که در آن جا بر جای گذاشته بحد باز گوت, او ما  وحد را یافت, امها از  

 آب اثری ندید!!

 گفته است که:« ابح هریره»و نیز 

عالء را دیدم که در نبهرد داریهن, بها اسهب  از دریها گذشهت. و در روایهت        

 دیگر گفته است: 

سهی, و یها سهم    عالء و سپاهیان  از دریا گذشتند, در حهالی کهه پهای شهتر ک    

 چارپایی تر نوده بحد!!

ها سخنان ابح هریره, از راویان حدی ردر اسهالم اسهت. در رهحرتی    این

راهنمایی آنها را به عههده گرفهت و   « کرازنکری»کند که که بالذری تأکید می

عههالء و سههپاهیان  را از گههذرگاه و پایههابی در ان ولههیج عبههحر داد و بههه سههحی   

 دارین هدایت کرد.

هم بگحییم که در سخنان ابح هریره, و بیر ابح هریره نیز نامی از این را 

 عفین برده نوده است.
 های سگف با دیگرانبررسی گفته

اش بهه  بینیم که از نالر سین مسألۀ ارتداد و پوت پا زدن افراد وانحادهمی

ههای نبهرد قابه  تحجهه     ها در آوردگاهاسالم, به اندازس اثبات مفاور, و نام آوری

 باشد.همیت نمیو ا

و از آن جا که مسأله ارتداد بروی از قبایه  تمهیم قابه  انکهار نبهحده, سهین       

آیهد کهه از همهین محعهحع بهه سهحد قبیلهۀ        به فرمان تع ب  در مقام این بر می

اش, مسهأله را چنهان   وحد تمیم اسهتفاده کنهد, پهس بها قبهح  ارتهداد افهراد وهانحاده        

انهد کهه در مقهام گحشهمالی     ت قهدم تمهیم بهحده   نماید که این افراد مسلمان و ثابه می

انهد تها افهراد قبایه      متمردین از قحانین اسالم و مرتدین وحد بر آمده اجازه نداده

دیگری در کاری که مربحط بهه وهحد آنهها بهحده اسهت دوالهت, و مسهألۀ ارتهداد         

 آنها راح  نمایند.

تخاری در محعحع ارتداد حنم و قبیلۀ قیس در هجر, نیز سین از ولق اف

نوهیند, و بهه وهحری کهه دیهدیم عفیهن       بر سایر افتخهارات قبیلهۀ تمهیم بافه  نمهی     

 مخلح  ویاالت وحد را
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کند تا با یک عربت شمویر کار ونم رییس قبیلهۀ قهیس را بسهازد,    مأمحر می

و پههای او را قنههو کنههد, و شههاه و شههاهزادس ربیعههه را بههه اسههارت بگیههرد, منههذر    

آزاد سههاوتن بههرور, بههر افههراد قبایهه  ربههاب  بههرادر بههرور ر گههردن بزنههد, و بهها

 منت گذارد.

کنههد, کههه عفیههن را چنههان دالوری بههی بههاک و قهرمههانی شههجاع معرفههی مههی

مههحرد لنههن سههر فرمانههدهی قههرار گرفتههه بههه دریافههت جههحایز جنگههی از دسههت    

 گردد.ایوان سر افراز می

سین در این بذ  و بخو  بهی مایهه کهه از کیسهۀ پهر فتهحت تهاری  بیهرون         

ریهزد, قبیلهۀ ههم پیمهان     کود, و به زیر دست و پای موتی افسانه پرست مهی می

گحید بنها بهه شهفاعت و پها در میهانی قبیلهۀ       کند و میوحد رباب را فرامحش نمی

رباب بحد که عفین بن منذر دست از کوتن برور برداشت و او را به ایوهان  

ر چهه باشهد,   بخوید, از آن روی که بهرور وهحاهر زادس قبیلهۀ ربهاب بهحده و هه      

احترام هم پیمان واجب است! تحجه کنید که در اشعارش چگحنه از ربهاب نهام   

 برد:می

آیا ندیدی که ما سران و بزرگان تمیم و اشرا  و بزرگان ربهاب, چگحنهه   

 یاران و هم پیمانان دشمن را در هم شکستیم و وحار و زبرنوان ساوتیم؟

انهد کهه آزادی بهرور را از    که سین چنان نمحده که قبیلۀ رباب حق داشهته 

 عفین چوم داشته باشند.

هههای آب گههحارا در شههن زار بههاور مهها ایههن اسههت کههه افسههانۀ پیههدای  چوههمه 

شهایو و دههان   « ابهح هریهره  »دهناء برای عالء و سپاهیان  به محجب روایهت  

گردیده است. سین با محقو شناسی وار وحد, از این روایت حهد  به دهان می

کههرده, جاهههای وههالی سههخنان ابههح هریههره را پههر و بهها تردسههتی  اکثههر اسههتفاده را 

ای بس زیبا و جذاب به دست داده, آن را به عنحان سندی قاوو در کتهاب  ق ه

 فتحح وحد به ثبت رسانیده است.

امهها از آن جههایی کههه در روایههت ابههح هریههره افتخههاری از وجههحد کرامههت و   

یمههانی قحنههانی چههحن اش, فههردی وههار  عههادت بههرای یکههی از دشههمنان دیرینههه

وهحرد, بهها دسهت کههاری در تهاری  اسهالم, ایههن نوهان افتخههار      عهالء بهه چوههم مهی   

کنهد و بهه دور   دروبین ابح هریره را با یهک حرکهت سهریو از سهینۀ عهالء مهی      

انههدازد. تحجههه کنیههد, او _سههین_ در دنبالههۀ افسههانۀ وههحد, هههم چوههمی عههالء   مههی

ها منرح کهرده  کویدر فتحح و لوکر « سعد وقار مضری»حضرمی را با 

 گحید:می

عالء هر ودمتی که کرد, و هر کاری که انجهام داد ههم بیها و تالهاهر بهحده      

وهحرد بهدان   نیتی پاک و وال  نداشته است, و اگر کرامت از او بهه چوهم مهی   

 سبب بحده که منیو فرمان
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بینهیم وقتهی کهه بهدون     مقام والفت, و مجری اوامر ایوان بحده اسهت. زیهرا مهی   

کوهد, بهه   و کسب اجازس قبلی از ولیفه عمر سپاه به سرزمین ایران میمحافقت 

و بیچهاره بهه محارهرس     وحرد, و وهحد و سهپاهیان  درمانهده   سختی شکست می

رسهد و  آیند. درچنان حالتی آه و ناله, دعها و زاری بهه دادش نمهی   دشمن در می

ههای  بکند, دیگر از معجزس دهناء و عبحر بر سهن  آ برای  چاره گوایی نمی

 وروشان ولیج وبری نیست!...

 نحیسد: و در دنبالۀ همین داستان است که می

وههار وههحد, سههپاه بههه دام افتههادس اسههالم را از حلقههۀ      عمههر بهها دور اندیوههی 

محاررس دشمن دهانید و عالء حضرمی یمانی وحد سر را گحشهمالی بهه سهزا    

د او  همههین داد, و او را از مقههام وههحد بههر کنههار سههاوت. کههه تف ههی  آن در جلهه 

 کتاب, و در قسمت عارم گذشت.
 بررسی اسناد احادیث سگف

اکنحن ببینیم که سین بن عمر, افسانۀ عفین را از قح  چه اشخاری نقه   

 کرده, و به ارنالح اسناد احادیث او چه کسانی هستند.

سین همۀ این منالب را وی دو حدیث, و ههر دو را از زبهان یهک راوی    

 باشد.می« رعب بن عنّیه بن بال »کند که آن هم بیان می

-آیهیم و بهه کتهاب   برمهی « عنّیه بن بال »به پی جحیی این راوی و پدرش 

کنیم, ولی از ایوهان  اند مراجعه میهایی که شرح حا  راویان را به دست داده

یابیم. بنا بر ایهن حهق داریهم کهه بگهحییم کهه ایهن افسهانه را سهین بهن           نوانی نمی

 راویان مخلح  ویاالت وحد نسبت داده است. عمر وحد ساوته, و به
 دست آورد سگف ان خلک افسانۀ عفگف

 سین با ولق شاعر, و دالوری بی باک به نام عفین بن منذر تمیمی:

 رساند.ارتداد برای قبیلۀ تمیم به ثبت می های_ افتخاری در جنگ1

ری ههای آب گهحارا جها   آفریند, و از د  کحیر دهناء چومهها می_ معجزه1

دهد, و زیر پای سربازان اسهالم بهه گحنهۀ    کند, آب دریا را تغییر ماهیت میمی

دارد, آورد, فرشتگان را به تأیید این گروه رزمنده وا میرم  مروحب در می

تا چنین محردی هم بهر کرامهات و معجهزات رهحابه و در کتهب مناقهب ایوهان        

 افزوده شحد.
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سههازد, تهها سههرمایۀ فرهنههگ ا مههیهههههها, رجزههها و نامههه_ دعاههها, و ونابههه6

 تر سازد.اسالمی را هر چه بنی

یار ربیعهه را بهه   رییس واندان قیس را به واک و وحن, شههر « حنم»_ 0

زند, و نوان ایهن همهه افتخهارات را بهر سهینۀ      اسارت, و برادر او را گردن می

کند تا بر دیگر افتخارات مخلح  ویالی وحد, عفیفی بن منذر تمیمی ن ب می

 افزوده باشد.« نی عمرو تمیمیب»

عنیهه, و  »ههای  _ دو راوی از نس  یک دیگر یعنی پدر و پسری بهه نهام  5

-آفرینههد و ناموهان را بهر وحمههار اسهامی راویهان ویههالی وهحد مههی     مهی « رهعب 

ها همه از برکت سخنان سین به دست آمده, او را در این ولق و افزاید. و این

 آفرین  شریک و هم دستی نبحده است.
 ها سگفنااران افسانه

 .«تاریخ یبگر»امام المحروین, محمد بن جریر وبری در  .1

 .«معجم البلدان»یاقحت حمحی در  .1

 «.ال عطارروض »حمیری .6

 «.االصابه»ابن حجر در  .0

-این چهار دانومند, منالب وحد را مستقیما  از کتاب سین بن عمر گرفته

 اند.

حمحی منلهب گرفتهه   که از  «مراصد االطالع»عبد الملمن در کتاب  .5

 است.

 «.اغانی»ابح الفرج ارفهانی در کتاب  .6

 ابن اثیر.  .9

ابن ولدون و دیگر تاری  نحیسان منالب وهحد را در بهارس عفیهن     .1

 اند.از وبری گرفته
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 یکصد و پنجاه صحابی ساختگی

 

 

 

 _ نیاد بن حنظله_ ت گ ی9

 

 
 نیادا در نمان رسول خدا 

 ابو بکردر نمان خالفت  نیادا 

  نیادا در فتوح اامااعار 

 فرمانداری نیاد در خالفت ع ر 

 نیادا در خدمت امام علی 

 روایت حدیث پگغ برا وسگلۀ نیاد 

 نام نیادا در ردیف نام اگعگان امام 

 های سگف در بارۀ نیادبررسی اسناد روایت 
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 هفت گن صحابی ساختگی سگف
 نیاد بن حنظلۀ ت گ ی

زیهاد بهن حناللهه را  چنهین     « اسهتیعاب »ابح عمر, ابهن عبهد البهر, در کتهاب     

 معرفی کرده است:

ولهی مهن از او روایتهی     از ارحاب رسح  ودا بحده, ـ  زیاد بن حناللهـ او  

قهیس بهن عارهم, و زبرقهان بهن      »سرا  نهدارم. رسهح  وهدا او را بهه همراههی      

مأمحریهت داده اسهت تها آشهحب مسهیلمۀ کهذاب و ولیحهه, و اسهحد را فهرو          « بدر

 نواند.

گزاران رسح  وهدا, و از پیهروان وهار امهام علهی       از اعما  و کارزیاد, 

 های آن حضرت شرکت داشته است.بحده و در تمام جنگ

وهحد, عهین عبهارات ابهن عبهد البهر را در       « اسهدالغابه »ابن اثیهر, در کتهاب   

 نحیسد:ترجمۀ زیاد آورده و در پایان آن می

زیهاد  »ر شهرح حها    د« اسهتیعاب »این منالب را ابح عمر, نحیسندس کتهاب  

 آورده است.« بن حنالله

نیز شرح حها  زیهد را بهه وهحر اوت هار از      « تجرید»ذبی, نحیسندس کتاب 

 کتاب اسد الغابه این اثیر نق  نمحده است.

بخوههی از منالههب وههحد را مسههتقیما  از کتههاب     « االرههابه»ابههن حجههر در  

یههاد, گرفتههه اسههت. او در شههرح حهها  ز « اسههتیعاب»سههین, و قسههمتی را هههم از 

 نحیسد:چنین می

نحیسهندس  ـ و هم پیمان با بنی عدی کهه ابهح عمهر     «, زیاد بن حناللۀ تمیمی»

 کتاب
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اش چنین آورده است... و پس از ذکر منالهب اسهتیعاب,   در باره ـ   «استیعاب»

 نحیسد:وحد ارافه کرده می

 گحید...و سین بن عمر در کتاب فتحح وحد در بارس زیاد می

 کند.بالواسنه از کتاب فتحح سین نق  میو داستان زیاد را 

 نحیسد:در بارس زیاد چنین می« تاری  دموق»ابن عساکر در کتاب 

ههم پیمهان, و از ارهحاب رسهح  وهدا      « بنهی عبهد بهن ق هی    »با  ـ  زیادـ او  

بحده است. زیاد, در جنگ یرمهحک و در وهدمت رسهح  وهدا شهرکت جسهته و       

 شته است.بر گردانی از سحاران اسالم فرماندهی دا

از او روایهت  « عهار بهن تمهام   »و نیهز  « حناللة بن زیاد»فرزندش به نام 

 اند.کرده

ههای  پس از این منالب, ابن عساکر بهه شهرح حها  زیهاد از وهال  روایهت      

باشهد  ای مهی سین با ذکر سند و مأوذ آنها, که تنها منوهأ پیهدای  چنهین رهحابه    

 پرداوته است.

های  همه از ن حنالله, اشعار و حماسهبا این ترتیب سخن پیرامحن زیاد ب

گیرد, و اینک ما نیز از نخستین قدم بهه تحقیهق در   می سین بن عمر سرچومه

 پردازیم.این محرد می
 نیادا در نمان رسول خدا

-وبهری عهمن حهحاد  سها  یهازدهم از هجهرت, از قهح  سهین چنهین مهی          

 نحیسد:

پیههامبری و مرتههدین  هههایی, بههه دفههو مههدعیان    رسههح  وههدا بهها اعههزام گههروه   

 پرداوت.

پهردازد کهه از جانهب رسهح  وهدا بهه       سپس وبری ب معرفی ارهحابی مهی  

 گحید:این مهم نامزد شده بحدند, و در آن میان می

و زیههاد بههن حناللههۀ تمیمههی از وانههدان بنههی عمههرو را بههه همراهههی قههیس بههن 

 عارم, و زبرقان بن بهدر, مأمحریهت داد تها ... و بهه یهاری یهک دیگهر در دفهو        

 اقدام کنند...« مسیلمه, و ولیحه, و اسحد»عا لۀ مدعیان پیامبری چحن 

و دیگر نحیسندگان کهه از  « استیعاب»به همین وبر, ابن عبد البر نحیسندس 

 انههد و ناموههان گذشههت, اسههتناد کههرده زیههاد را از جملههه کههار سههین منلههب گرفتههه

 اند.گزاران و عما  پیغمبر ودا به حساب آورده

یی کههه در سههیره و روش رسههح  وههدا نگاشههته شههده ماننههد     هههامهها بههه کتههاب  

ابههن سههیده, « عیههحن االثههر»مقریههزی, « امتههاع االسههماع»ابههن هوههام, « سههیرس»

بالذری که اوت هار  « انساب االشرا »ابن حزم, جلد او  « جحامو السیر»

 به سیرس رسح  ودا دارد, و جلد او  و
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ح  وهدا پرداوتهه, حتهی    ابن سعد, که در آنها به شرح سهیرس رسه  « وبقات»دوم 

نمایهههد, نهههام نهههام دراز گهههحش, اسهههب, و شهههتر مخ هههحر پیغمبهههر را ذکهههر مهههی  

های آن حضهرت, و  آبگیرهایی را که پیامبر اسالم از آنها آب نحشیده, مسحاک

کنهد تهها چهه رسهد بههه    پهای افهزار و کفه  او را بهها تمهام جز یاتوهان تحرههین مهی      

کردیم, اما به هیچ روی در فرامین و اقدامات و عملیات آن حضرت, مراجعه 

ههای نالیهر آنهها کهه منلهب از سهین بهن عمهر         هیچ یک از آنهها, و دیگهر کتهاب   

ای بهه اسهم زیهاد بهن حناللهه تمیمهی و مهأمحریت  از        اند نامی از رحابهنگرفته

 جانب رسح  ودا, و کار گزاری  برای آن حضرت نیافتیم.
 ابو بکرنیاد در دستگاه 

 تاری  وحد چنین آورده است: وبری از قح  سین بن عمر در

« ابههر  ربههذه »قبایهه  قههیس و ذبیههان از جملههه قبههایلی بحدنههد کههه مرتههد شههده     

پیغمبری نیهز افهرادی از قبیلهۀ ههحازن را بهه       مدعی« ولیحه»اجتماع کردند و 

 به یاری ایوان فرستاد.« حبا »سرکردگی برادرش 

شههد و بههرای جلههحگیری از یههحرش آنههها بههه مدینههه دسههت بههه کههار      ابههح بکههر

ههههای مدینهههه افهههرادی را از جملهههه علهههی بهههن ابینالهههب بهههه پاسهههداری از گهههذرگاه 

ای را هم به مقابلۀ مرتدین فرستاد. گروه اویر شکست وهحرده  بگماشت و عده

 تا مدینه عقب نوست.

چهحن چنهان دیهد, شهبانه بهه آراسهتن سهپاه پرداوهت و هنهحز رهب             ابح بکهر 

چهره ننمحده بحد که سپاه آمهادس او, بها گهروه مرتهدها رو بهه رو شهد, مسهلمانان        

مهلت نداده بر آنان تاوتند و آفتاب سر نزده بحد که سپاه کفر تهار و مهار شهد و    

سهبت چنهین   قحای اسالم به تعقیهب آنهها پرداوهت. زیهاد بهن حناللهه بهه همهین منا        

 سروده است:

چنههان بههه ایوههان حملههه بههرد کههه حیههحان درنههده بههر         ابههح بکههر در آن روز, 

بهر اثهر حملهۀ    « حبها  »بگماشهت و   سهحار کهاران  شکارش! علی را بهر قسهمت   

 آنان کوته شد.

جنههگ را علیههه آنههان سههاز کههردیم و بههه واکوههان در انههداوتیم, آن چنههان کههه   

 ریزد.مردان جنگی بر روی عنایم جنگی می

مههردان جنگههی را بههه میههدان آورد, مرتههدها تههاب    ابههح بکههردر آن وقههت کههه 

شبیخحن زدیهم, و  « بنی عبس»ترین تپه, بر قبیلۀ مقاومت نیاوردند. از نزدیک

 جلحی حملۀ ایوان را گرفتیم.« ذبیانیان»با شکستن پوت 

وهی  « ابهر  ربهذه  »ز سهین گفتهه اسهت کهه زیهاد بهن حناللهه در جنهگ         یو ن

 اشعاری
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 گفته است:چنین 

در آتهه  آن سههحوتند, « ذبیانیههان»همههان جنگههی کههه « ابههر »مهها در جنههگ 

 حضحر داشتیم.

که حر  را کنار گذاشهته بهحد, مهرگ را     ـ  ابح بکرـ و به همراهی ردیق  

 به ایوان هدیه دادیم.

ابهر   »یاقحت حمحی بر این افسانۀ سین اعتماد کرده است که به معرفهی  

 نحیسد:می« جم البلدانمع»پرداوته و در کتاب « ربذه

رهدیق و   ابهح بکهر  نام محلی است که در آن جا میهان یهاران   « ابر  ربذه»

گروه مرتدها جنگی سخت در گفته است. و به وحری که در کتاب سین آمهده  

پهس از ارتدادشهان بهر     ابهح بکهر  است آن جا مح  سهکحنت قبایه  ذبیهان بهحده و     

زمینوههان را چراگههاه ویهه س  آنههها حملههه کههرده و بههه سههختی شکستوههان داده, سر   

هههای سههپاهیان اسههالم کههرده اسههت. و ایههن همههان جههایی اسههت کههه زیههاد بههن   اسههب

« ابهر  »گحید: ما در جنگ حنالله در اشعارش به آن اشاره کرده است که می

 همان جنگی که ذبیانیان ... تا آور.

وهحد نیهز بهه وهحر والرهه      « الموهترک »حمحی همین منلب را در کتاب 

 است:آورده و گفته 

نام ابر  ربذه وی حدیثی آمده, و زیاد بن حنالله عمن اشعاری از آن یاد 

 کرده است و ...

و از زبهان سهین بهن عمهر     « رّده»ههای  و به این ترتیب نام زیاد در جنهگ 

در تاری  وبری آمده, و ابن کثیر هم همهین منالهب را از وبهری گرفتهه و در     

 تاری  وحد نق  نمحده است.
 وایت سگف و دیگرانای بگن رمقایسه

ای امهها دیگههران چههحن بههالذری اوبههار رّده و جنههگ بهها مرتههدها را بههه گحنههه  

 نحیسد:چنین می ـ بالذریـ اند. او دیگر آورده

رفت تا از آن جا سپاهی به جنگ مرتهدها گسهی    « ذی الق ه»به  ابح بکر

کهه ههر دو از   « وارجهه بهن ح هن و منالهحر بهن سهنان      »دارد. در همین محقو 

سپاه اسالم حملهه بهرده   قبیلۀ فزاره بحدند, به پوت گرمی جمعی از مورگان به 

جنگ سختی را آباز نهادند. ولهی سهرانجام از قهحای مسهلمین شکسهت وهحرده       

شدند. ولحة بهن عبهد اهلل ایوهان را تعقیهب کهرد و یکهی از ایوهان را از         فراری

 پای در آورد, اما بقیه کافران محفق به فرار شدند.
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والد بن ولید را بر گزید و فرماندهی ک  سپاه را در عههدس   ابح بکرآن گاه 

را بهه سرپرسهتی ان هار نهامزد کهرد, و      « ثابت بن قیس شماا»او گذاشت, و 

کهه مهدعی پیغمبهری شهده بهحد و      « ولیحه اسهدی »رمان داد به جنگ به ایوان ف

 افراد قبیلۀ فزاره به یاری  برواسته بحدند, بپردازد.

نیز این داستان را نزدیک بهه همهین معنهی آورده, امها در ههر دو      « ذهبی»

 کتاب زذهبی و بالذرین نامی از ابر  و زیاد بن حنالله برده نوده است.

با مرتدها پرداوته, و  ابح بکرخی که به شرح نبرد های تاریبه سایر کتاب

انههد نیههز مراجعههه کههردیم, ولههی نههامی از ابههر  ربههذه, و    سههخن از سههین نگرفتههه 

ههای  ارتداد قبای  قیس و ذبیان و هم چنین نوانی از زیهاد بهن حناللهه و حماسهه    

 او ندیدیم.
 نتگجۀ این بحث و بررسی

هها, و پهی جهحیی    کتهاب  کوهی بهه  ای که از این بحهث و بررسهی و سر  نتیجه

منلب برای یافتن نامی از ابر  ربذه, و جنگ ارتدادی قبای  قیس و ذبیهان بها   

 ای به نام زیاد بن حنالله ما را به دست آمد این بحد که:, و رحابهابح بکر

ابههن عبههد البههر, نههام زیههاد بههن حناللههه در ردیههن نههام    « اسههتیعاب»در کتههاب 

گزاران آن حضرت برده شهده, و   ارارحاب رسح  ودا, و از جملۀ عما  و ک

سههخن از مههأمحریت  از وههر  آن حضههرت بههرای نبههرد بهها مرتههدان و مههدعیان  

 ای شده باشد.پیامبر رفته است, بدون این که به سند آن اشاره

بهدون ایهن کهه م هدر     « اسد الغابه و تجرید»های و چحن نحیسندگان کتاب

-گرفتهه « اسهتیعاب »کتاب  وبر وحد را به دست داده باشند, منالب وحد را از

شحد تا شخ  محقق چنهین گمهان کنهد کهه ممکهن اسهت       اند, این امر محجب می

 این داستان به جز از وریق سین, از وریق دیگری هم روایت شده باشد!

ابههر  »یههاقحت حمههحوی در واژس « معجههم البلههدان»بهها تحجههه بههه ایههن کههه در 

آیهد کهه در   ه نالهر مهی  سهین ذکهر شهده, چنهین به     « فتحح»سند وبر, کتاب « ربذه

زمههان حمههحی انتسههاب کتههاب فتههحح بههه شههخ  سههین بههن عمههر از شهههرت و        

هها پهس از   معروفیتی وار بروحردار بحده, اما از قرا ن پیدا است که به قرن

حمههحی آن کتههاب از شهههرت و معروفیههت وههحد افتههاده اسههت, و چههحن ترجمههۀ        

یی راه یافتهه,  حمهحی بهه دیگهر کتهب جغرافیها     « معجم البلدان»از « ابر  ربذه»

امکههان دارد کههه محققههین را چنههین بههاور افتههد کههه مگههر چنههان مکههانی در رههدر   

هها  اسالم وجحد داشته است!! در رحرتی که م در تمام این وبرهها و افسهانه  

 شخ  سین است نه دیگری.
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 های سگفدست آورد افسانه

زیاد بن حنالله تمیمهی را عهالوه بهر مقهام ههم رهحبتی بها رسهح  وهدا,          _ 1

 گزاران حضرت نیز معرفی کرده است. م  و کارعا

هههای جغرافیهها آفریههده تهها نههام  در کتههاب« ابههر  ربههذه»_ مکههانی بههه اسههم 1

 برود.

هههای آتوههین بههر زبههان رههحابی سههاوتگی وههحد نهههاده, تهها زینههت   _ حماسههه6

 بخ  رفحات فرهنگ و ادب شحد, و بر گنجینۀ آثار ادبی تازی بیفزاید.

ویالی ولق کرده, تها بهر رهفحات تهاری  اسهالم       های_ نبردها, و آوردگاه0

 نق  بندد و جامعۀ اسالمی را به وحد موغح  دارد.

 
 نیاد بن حنظله در نبردهای اام

وبههری عههمن رویههدادهای سهها  سههیزدهم از هجههرت, و ذکههر وقههایو نبههرد      

های وحد از و ابن عساکر در شرح حا  زیاد بن حنالله, در کتاب«, یرمحک»

 اند:آوردهسین بن عمر چنین 

سهرفرماندهی که  قهحای مسهلمین, زیهاد بهن حناللهه را بهه         «, والد بن ولید»

 فرماندهی گردانی از سحاران تعیین و نامزد کرد.

هههم چنههین وبههری عههمن رویههدادهای سهها  پههانزدهم هجههری و سههرگردانی    

و نهها کههامی  را در جمههو آوری نیههروی جنگههی بههرای مقابلههه بهها    « هراکلههحا»

اکر, و ابهن حجهر در شهرح حها  زیهاد, ههر سهه از قهح          مسلمین, و نیز ابن عس

 نحیسد:سین می

گریخهت, از مهردم   مهی « رهها »از شههر  « هراکلیهحا »در همان هنگام کهه  

یاری وحاست, اما آنان از دادن کمک به او شهانه وهالی کهرده از    « رها»شهر 

 او هراسان از آن شهر بگریخت. هگردش پراکنده شدند و در نتیج

آمههد نخسههتین دالور مسههلمانی کههه قههدم بههه رههها گذاشههت و  پههس از ایههن پههی  

ن وهانگی از پهی  پهای     سگان آن ناحیه را به پارا کردن وا داشت, و مربها 

تند, زیاد بن حنالله رحابی رسهح  وهدا, و از ههم پیمانهان قبیلهۀ      هراسان گریخ

 بحده است.« عبد بن ق ی»

ه زیههاد بههن افزایههد کههابههن عسههاکر در دنبالههۀ ایههن داسههتان از قههح  سههین مههی  

 حنالله با اشاره به همین پی  آمد چنین گفته است:

ههر جهها کههه هسهت بپههرا, کهه مهها بهها او    «, هراکلیههحا»وهحاهی از  اگهر مههی 

 شکست.چنان جنگیدیم, که قبای  را در هم می

هها را بهه   زهـان, نیه ـگام زمسته ـبر سر او لوکر جراری فرستادیم که در هنه 

 آورند.حرکت در می
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و هر حمله و هجحم, و در ههم شکسهتن قهحای دشهمن چهحن      ما در آن نبرد, 

 شیران بحدیم, و رومیان به مانند روباه!

ما, آنها را در هر کجا که یافتیم از پای در آوردیم و با اسهیران بهه زنجیهر    

 کویدس دشمن باز گوتیم.

 اشعار زیر را نیز, سین بن عمر, به زیاد بن حنالله نسبت داده است:

پهی  پهای مها وهحار و بیچهاره پههن شهده بهحد, فهرود          که « حم »در شهر 

 آمدیم, و نیزه, و شمویرهای وحد را به کار بردیم.

و چحن رومیان از ما به وحوت افتادند, برج و باروی شهرشان از هیبهت  

 و قدرت ما, از هم فرو ریخت!!

و همگههی آنههها, بهها وههحاری و زاری در پیوههگاه قههدرت مهها سههر تسههلیم فههرود 

 آوردند.

سین بن عمر گفته است که اشهعار زیهر را زیهاد بهن حناللهه سهروده       و نیز 

 است:

فرزنههد قی ههر را, در حههالی کههه وههحن دلهه  از دهههان     « حمهه »مهها, در 

 ریخت به حا  وحد واگذاشتیم.بیرون می

در آن نبرد زلزله ویز, ما قد بر افراشتیم, و او را وا گذاشتیم تها در وهاک   

 و وحن دست و پا زند.

ن, در برابههر قهدرت مهها آنقهدر وههحار شهدند کههه چهحن دیههحار     هههای ایوها گهروه 

 زلزله زده, در مقاب  ما واژگحن شدند.

را وقتههی تههرک کههردیم کههه گرداگههرد آن را از سههکنه    « حمهه »مهها, شهههر 

 والی کرده بحدیم.

چنین « قنسرین»گحید که زیاد بن حنالله در هنگام فت  سین بن عمر, می

 سروده است:

فرماندهان وحد را به باد مالمهت گرفهت, مها, در    « میناا»همان شب, که 

 پیروز و فرمانروای ایوان شده بحدیم.« قنسرین»

« تنحد»و در همان هنگام که باران تیر و نیزس ما باریدن گرفته بحد, قبیلۀ 

 وحد را به مهلکه افکند.

 ه تن دربجنگ ما هم چنان ادامه داشت, تا آن هنگام که به جز 
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 وی وحد را وراب کردند, این جا بحد که در شگفت شدیم.دادند, و برج و بار

 و نیز چنین سروده است:

-آمد, نیهزه با سپاهیان  به رویارویی ما پی  می« میناا»در آن روز که 

 های محکم ما, حرکت او را متحقن ساوت.

سپاهیان  در بیابان پراکنهده شهدند, و مهردان دالور و نیهزه افکهن مها بها او        

 در آویختند.

را در میهان گرفتنهد کهه سهحاران او بهه      « میناا»های ارت  ما وقتی هگرو

 سستی گراییده بحدند.

زد, و در آور, وقتی میناا را رها کردیم که در وحن وحد دست و پا مهی 

 پاشید.های بیابان را به رحرت او و یاران  میو باد, سنگ ریزه

 چنین است:« اجنادین»اشعار زیاد در جنگ 

فرمانده رومیان را شکست دادیم و او, حسهرت زده تها مسهجد    ما اروبحن, 

 اق ی به هزیمت رفت.

ها, و الشخحرها, فرو نوست کرکس« اجنادین»در آن شب که آت  جنگ 

 های به واک افتادس ایوان اقامت گزیدند.بر کوته

های وهحد را بهه   در زیر واک و بباری که به هحت برواسته بحد, ما نیزه

 اش به گحش رسید.دیم به وحری که نالهسحی او پرتاب کر

پس از این جنگ, ما رومیان را از شام بیرون کردیم و تا دورتهرین جاهها   

 متحاریوان ساوتیم.

های رومیان پا به فرار نهادنهد, در حهالی کهه قلبوهان از تهرا از جها       گروه

 کنده شده بحد.

التی هههای بسههیار بههه جههای گذاشههته, و بهها حههدر آوههر, در میههدان جنههگ کوههته

 بار فرار کردند.اسن

 و نیز چحن سروده است:

مهها بههه رومیههان, قلههب مههرا آرامهه  بخوههید, و درد مههرا      کارانسههحارحملههۀ 

 درمان کرد. 
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سحاران ما, بزرگ ایوان را به عرب شمویرهای بهی امهان وهحد از پهای     

 در آوردند, و به تعقیب فراریان و کوتن آنها تا روم ادامه دادند.

را به محارره گرفتند, تا این کهه مهن بهی ههیچ بهاکی, بها       گروهی از ایوان 

 هر بانحی محترمی از ایوان هم بستر شدم!!

 و هم زیاد بن حنالله گفته است:

یادم آمد وقتی که جنگ روم به درازا کوید, در همان سا  که ما به ایوان 

 درگیر شده بحدیم.

و ایوهان   در همین وقت, ما در سرزمین حجهاز بهحدیم و فارهلۀ مها تها روم     

 ها بحد.ها و بلندییک ماه راه با همۀ پستی

کهههرد و در برابهههرش  رومیهههان را حمایهههت مهههی  « اروبهههحن»در آن وقهههت, 

 نمحد.قهرمانی بحد که با او برابری می

دریافت که محقو فت  شام رسیده است, با لوکر « فارو   عمر»وقتی که 

 ودایی به جانب روم به راه افتاد.

ونهر کردنهد, و از هیبهت او هراسهناک شهدند, بهه        و چحن رومیان احساا

ودمت  رسیدند و بهه او گفتنهد: تهح کسهی هسهتی کهه مها وحاههان پیحسهتن بهه او           

 هستیم.

های درونی وحد را به همراه همهۀ فراوهی   در همین محقو بحد که شام گنج

 نعمتی که داشت, به او پیوک  کرد.

را به مها ارزانهی    فارو , میرا  گران بهای گذشتگان شر  و برب عالم

 داشت.

و چه مایه اشخاری بحدند که قدرت کویدن این همه با ثروت را نداشهتند,  

 و حم  آن را به دیگران واگذار نمحدند.

 و نیز چنین سروده است:

ههها بههه ولیفههه عمههر آن گههاه کههه نامههه
1
ای کههه چههحن شههیر ژیههان  رسههید, ولیفههه 

 کند.شترهای قبیله را محافالت می

                                                 
1
. در تاری   آمده است که رومیان در وحاست کردند که پیمان نامه رل  را شخ  ولیفه بنحیسد، او نیز  

ها، اشاره به همین محعحع قدا رفت. در این شعر منالحر از نامهپذیرفت و برای همین منالحر به بیت الم

 است.
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که شام, با مردم  سخت به هم بر آمده, از همه اورا   ددر آن هنگام بح

 جستند.پهلحان و قهرمان می

و در همان وقت بحد که عمر دعحت مردم را پذیرا شد, و بها سهپاهی انجهم    

 شمار به سحی آن روان گردید.

چهه  و شام با همه پهناوری که داشت, در استقبا  ولیفهه عمهر, بهی  از آن    

 های وحد را پیوک  کرد.ولیفه انتالار داشت وحبی

ولیفه نیز, جزیهۀ روم را از آن چهه زیبهاتر و نیکهحتر بهحد, بهه عهدالت بهین         

 سپاهیان و مسلمانان قسمت فرمحد.

در این جا سخن ابن عساکر در شرح حا  زیاد بن حناللهه, کهه همهه را از    

پهذیرد. عهمنام دو حماسهۀ اویهر را     سین بن عمر روایهت کهرده اسهت پایهان مهی     

از زبههان زیههاد بههن حناللههه  « بیههت المقههدا»از قههح  سههین در فههت   وبههری نیههز 

 روایت نمحده است.

چنین آمهده  « احنادین»حمحی, در شرح بر واژس « معجم البلدان»در کتاب 

 است:

گحیهد: مها اروبهحن    و از اشعار زیاد بن حنالله اسهت کهه در ایهن مهحرد مهی     

 فرمانده رومیان...

 نحیسد:می« داروم»واژس تا آور اشعار مزبحر. و هم او در بارس 

مسههلمانان بههه سهها  سههیزدهم از هجههرت بههه آن جهها حملههه کردنههد و آن را بههه  

ت ههر  وههحد در آوردنههد. زیههاد بههن حناللههه وههی شههعری بههه منلههو زیههر, از آن  

 چنین یاد کرده است:

با یحرشی که سحار کاران ما به سرزمین روم بردند, بم از دلم برواست, 

 هایم بر ور  شد.و ناراحتی

بینیم, این شعر از جملۀ ش  ق یدس حماسی بهحد کهه ابهن    به وحری که می

 ایم.عساکر آن را در ترجمۀ زیاد از سین روایت, و ما نیز آن را نق  کرده

های سین بن عمهر تمیمهی اسهت. و بسهیار موهک  اسهت       ها همه روایتاین

از  ههای عجیهب, روایهات دیگهران را    که برای مقایسه با هر یک از این افسهانه 

سایر م ادر مهم و معتبهر تهاریخی در ایهن جها بیهاوریم, زیهرا بحهث پیرامهحن         

وحاهههد کههه در حههد ایههن ای مههیهههای مف هه  و جههدا گانههههههر یههک از آنههها, بحههث

سهازد.  قسمت از کتاب نیسهت و مها را از مق هدی کهه در پهی  داریهم دور مهی       

آن لوهکر   ههای سهین در  کنهیم کهه روایهت   ولی تنها به ذکر این منلب بسنده می

ههها, هههم از نالههر زمههان و چگههحنگی چنههان رویههدادی, و هههم از نالههر نقهه   کوههی

برد, بها حقهایق مسهلم تهاریخی     آفرینان آن وقایو, و فرماندهان سپاهی که نام می

 که دیگران روایت
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به کلی اوتال  دارد. چه, همۀ تاری  نحیسان متفقند « بالذری»اند, چحن کرده

اند, بهه عنهحان جنهگ بها موهرکین و دیگهران       عرا  بحدهکه قبیلۀ تمیم که ساکن 

انههد. و ایههن قههدمی از سههرزمین وههحد بههه سههحی شههما  و سههرزمین روم برنداشههته

محعحعی است مسلم, و یک روی مسأله. روی دیگر مسأله این است که, در 

هههیچ یههک از متههحن تههاریخی, و در هههیچ نبههردی از نبردهههای مسههلمین نههامی از  

ای سین و دیگهر پهلحانهان نقه  آفهرین او بهرده      مان افسانهزیاد بن حنالله, قهر

ههای زیهاد و وانهدان تمهیم و     های آتوین ایوان, و وحد ستایینوده, و از حماسه

 وحرد.دیگر افتخارات آنها چیزی به چوم نمی

آیهد, ایهن اسهت کهه در یهابیم      ای کهه بهه دسهت مهی    از این مقایسۀ کحتهاه نتیجهه  

آفرینهد و نهام  را   ای میای است که رحابهیسندهسین بن عمر تمیمی تنها نح

ههای  دههد, و حماسهه  های مسهلمین شهرکت مهی   گگذارد, و او را در جنزیاد می

 سازد.آتوینی برای  می
 دست آورد احادیث سگف در این مورد

آفرینههد و او را  مههی « زیههاد بههن حناللههه   »_ مههردی از قبیلههۀ تمههیم بههه نههام     1

 نامد.رحابی رسح  ودا می

نمایههد کههه در نبههرد بهها رومیههان پههی  قههدم بههحده, زیههاد را شههیر افکنههی مههی_ 1

 گذارد.نخستین گردی است که قدم به سرزمین رها می

های آتوین از زبان زیاد برای قبیلۀ وهحد, قبیلهۀ تمهیم    _ با سرودن حماسه6

کند که این تمیمیهان  هایی ادعا میکند و در وال  چنان سرودهکسب افتخار می

افتنهد و آنهها را وهحار و زبهحن     هها در مهی  هها, و هراکلیهحا  با هرکح  هستند که

کوههند. ایههن تمیمیههان هسههتند کههه بههر  سههازند, و فرزنههد امپراوههحر روم را مههیمههی

آورنههد, و در اجنههادین, شههحند, مینهاا را از پههای در مهی  قنسهرین, فرمههانروا مهی  

بهزرگ زادس  کوند, و همۀ زنان زیبا و اروبحن فرمانروای بیت المقدا را می

 آورند!رومی را به همسری وحد در می

_ ایههن سههرودها را بههه عنههحان شههاهد بههر مههدعای وههحد, در گنجینههۀ ادبیههات 0

 سپارد.عرب به امانت می
 نیاد بن حنظله در پست فرمانداری!

وبری عمن ححاد  سا  بیست و یکم از هجرت, از قح  سین بهن عمهر   

 روایت
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 کند:می

یزدگرد پادشاه ایهران همهه سهاله سهپاهی فهراهم      عمر چحن مواهده کرد که 

تازد, فرمان داد تا مسلمانان از همه ور  به وهاک  کرده بر قحای مسلمین می

 ایران بتازند, و ملک و دولت پادشاهی ایران را بر اندازند.

فرمان عمر هنگامی رادر شد که زیاد بهن حناللهه کهه از جملهۀ مههاجرین      

بها بنهی عبهد ق هی پیمهان دوسهتی داشهت, از         آمهد, و اولیۀ اسهالم بهه حسهاب مهی    

کهرد. مهدت حکحمهت زیهاد بهر کحفهه سهخت        جانهب عمهر بهر کحفهه حکحمهت مهی      

تهر از  کحتاه بحد زیرا به هنگام ردور فرمان عمر, بها ارهراری ههر چهه تمهام     

مقههام والفههت تقاعهها کههرد تهها بهها اسههتعفای او محافقههت شههحد. سههرانجام ولیفههه در   

بههن حناللههه, نههاگزیر گردیههد تهها بهها نقاعههای    برابههر وههحاه  بههی  از حههد زیههاد  

 محافقت نماید! 

بر کحفه, من ب قضا, و « سعد وقار»گذشته از این, به هنگام حکحمت 

 داوری آن جا به عهدس زیاد بن حنالله بحده است!

کند کهه ولیفهه عمهر, بهه سها  بیسهت و       هم چنین وبری از سین روایت می

بههن حناللههه تفههحیض فرمههحده  را بههه زیههاد « جزیههره»دوم از هجههرت, حکحمههت 

 است.

ها را سین بن عمر گفته و وبری هم آنها را در کتاب تاری  وحد همۀ این

 و با ت ری  نام سین آورده است.

هر سۀ این دانومندان منالب وحد را «, ابح نعیم, و ابن اثیر, و ابن کثیر»

بههن حناللههه و محعههحع حکحمههت و داوری, قضههاوت او را در      در بههارس زیههاد 

ههای  و جزیهره, از وبهری گرفتهه و بهه عنهحان حقیقتهی تهاریخی در کتهاب         کحفه

 اند.وحد ثبت کرده

کند, ذکر می« مدت کحتاه»سین محعحع حکحمت زیاد را بر کحفه با قید 

و اررار او را دایر بر کناره گیری  از آن مقام از پیوگاه ولیفه عمر منرح 

اگهر کسهی از او بپرسهد کهه,      کند, تا راه گریزی برای وحد گذاشهته باشهد, و  می

بیهنم؟ در جهحاب   چه وهحر اسهت کهه نهام زیهاد را در فهرسهت والیهان کحفهه نمهی         

-فحرا  بگحید, آور مدت حکهحمت  آنقهدر کحتهاه بهحده کهه بهه ثبهت کهردن  نمهی         

 ارزیده است!

ای, به همهین انهدازه از حکحمهت زیهاد     سین در راه ارعای تع بات قبیله

 افزاید!!مقدار نیز بر سایر افتخارات تمیم می بر کحفه قانو است زیرا همین

 ای برای سین افسانه ساز همین بس که:در مقام تع بات قبیله

دلیههر و بههی  ای باشههد مهههاجر, سههحار کههاری او رههحابه« زیههاد بههن حناللههه »

باک, حاکمی فرمانروا و پهاک دامهن و مهحرد تحجهه دسهتگاه والفهت, قاعهی و        

و حماسههه سههرا کههه در پهنههۀ نبههرد از   حرداوری پارسهها و عههاد , شههاعری سههخن 

نحک سنان  وحن, و از لبۀ پهن شمویرش شرنگ مرگ, و به گهاه حماسهه از   

 بارد.دهان  آت  می
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 نیاد بن حنظله در خدمت امام علی )ع(

وبری عمن ححاد  سها  سهی و شه  هجهری از سهین بهن عمهر روایهت         

 کند:می

جنهگ بها او و پیرامهحن     مردم مدینه وحاستند بدانند علی در بارس معاویهه و 

کنهد, یها جهریت    کنهد, آیها بهه چنهین نبهردی اقهدام مهی       قبلۀ مسلمین چگحنه فکر می

دست زدن به چنین کاری را ندارد پس به همین منالحر, زیاد بن حنالله را که 

از وحار علی بحد بر انگیختند تا با امام تماا گرفته نالر او را جحیا شحد و 

 برایوان وبر آورد.

ودمت امام رسهید و سهاعتی چنهد در محضهر او بنوسهت تها آن کهه        زیاد به 

 امام چنین آباز سخن کرد:

 زیاد! آماده شح. زیاد پرسید: ـ

 برای چه کاری؟ امام فرمحد: ـ

 برای جنگ شام! و زیاد در پاس  امر امام گفت: ـ

 مدارا و سازش از جنگ بهتر است! و این شعر را وحاند: ـ

بسیار, سخت سازش نکند, با دندان گاز گرفتهه, و  هر کس که در کارهای 

 شحد!!با پا, پایما  می

نمحد که مق حدش وناب به زیاد نیست, چنهین  امام در حالی که چنین می

 وحاند:

ها از تح اگر تح را دلی زیرک, و شمویری بران, و دمابی باال باشد, ستم

 دوری وحاهند کرد.

مردمی که چوم به راه او داشتند گردش زیاد از ودمت امام بیرون آمد, و 

 را گرفته پرسیدند:

 وحب چه وبر؟ زیاد جحاب داد: ـ

 مردم! شمویر! ـ

و اه  مدینه با شنیدن پاس  زیاد در یافتنهد کهه منالهحر امهام چیسهت, و چهه       

 پی  وحاهد آمد.

نحیسد: کهه مهردم از همراههی    وبری در دنبالۀ این افسانه از قح  سین می

بن ابینالب در جنگ بها شهامیان کحتهاهی کهرده روی مسهاعدت      اماموان, علی 

 دادند, چحن زیاد بن حنالله چنین دید به ودمت امام رفته گفت:نوان نمی

شتابد, مها کهه هسهتیم! مها     کند و به یاریت نمیاگر کسی تح را همراهی نمی

 جنگیم.سبک به یاریت برمیخیزیم, و با دشمنانت می

-گیرد, و ابن اثیر نیز از وبری نق  میمیوبری این منالب را از سین 

 کند!

ابن عبد البر, نحیسندس کتاب استیعاب, و دیگر نحیسندگان پیرو او به همین 

را از جملهۀ وهحار امهام علهی     « زیهاد بهن حناللهه   »روایت سهین اعتمهاد کهرده    

 اند.معرفی نمحده
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 مها سهبک بهه   »کنهد کهه   و شاید با تحجه به سخنی که سین از زیهاد نقه  مهی   

 انهد: زیهاد در همهۀ   باشد که نحشهته « جنگیمیاریت برمیخیزیم, و با دشمنانت می

های امام و در ودمت او شرکت داشته است. ابهن اعهثم نیهز در تهاریخ      جنگ

 هایی از همین روایت سین را آورده است.قسمت

ههها را جههز در سههخنان سههین, در هههیچ یههک از م ههادر   امهها, مهها ایههن درو  

اند نیهافتیم, و نهامی از زیهاد را در نبردههای     سین نگرفتهتاریخی که منلب از 

ای در ندیهدیم و حتهی از چنهین شخ هیتی افسهانه     « جم , و رفین, و نههروان »

بههه جههز  انههد هههایی کههه بههه شههرح حهها  ارههحاب و شههیعیان امههام پرداوتههه      کتههاب

ههای اسهد   ههای کتهاب  اثهری نیهافتیم. مامقهانی ههم بها تحجهه بهه نحشهته        « مامقانی»

اند, زیاد از جملۀ وحار امام علهی  و استیعاب به وی ه آن جا که نحشته الغابه,

 نحیسد:بحده است, با احتیاط در کتاب وحد می

 کنم که این مرد از نیکان شیعه بحده است.چنین ت حر می

و ما ندانستیم که چرا سین زیاد را از وحار امام معرفی, و قهرمان بهی  

در کهار او قلمهداد کهرده اسهت؟ و از آن      مانندی چهحن قعقهاع را از سرگوهتگان   

ههها و نقه  آفرینهان  بههی   ههها و ولهق افسهانه  جها کهه مهها سهین را در وهرح درو     

شهحد کهه آیها سهین در ولهق      شناسهیم, ایهن سهلا  منهرح مهی     نمهی  هد  و ناپخته

افسانۀ زیاد و پیحستگی او به امام علی, در نالر نداشته تا به سهم وحد شیعیان 

های  در میان آنها هم رواج یابد؟ بهه همهان شهیحه    افسانه را نیز مجذوب کرده,

های  هایی وار, پیروان مکتب ولفا را بر انگیخته تا درو که با ولق افسانه

ههای وهحد نقه  کننهد؟ یها ههدفی دیگهر داشهته کهه بهر مها            را باور داشته در کتهاب 

 پحشیده است!

نهه تنهها مهزدم    کنهد, کهه   سین, زیاد را تا آن جا از وحار امام معرفهی مهی  

عمههار یاسههر, مالههک اشههتر, و ابههن   »عههامی بلکههه وههحار از رههحابۀ او ماننههد   

به او نیازمندند, و او را برای کسب اوالع از تحانایی امهام  « عباا و دیگران

فرسهتند. درو  بهه ایهن بزرگهی را فقه       در جنگ با معاویه و هدف  نزد او می

 تحان سرا  گرفت.نزد سین می
 روایت نیاد حنظله و نقل

در « ابن عبهد البهر  »در آباز سخن در بارس زیاد, دیدیم که دانومندی چحن 

 نحیسد:می« استیعاب»کتاب 

 روایتی سرا  ندارم.« زیاد بن حنالله»اما من از 

« اسههد الغابههه»را در کتههاب « ابههن عبههد البههر»نیههز همههین گفتههۀ « ابههن اثیههر»

 آورده است.
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 نحیسد:ا ابن عساکر میاّم

-از او روایهت کهرده  « عار بهن تمهام  »و نیز « ه بن زیادحنالل»فرزندش 

 اند.

 همین منالب را نحشته است.« ارابه»ابن حجر نیز در 

در بهارس زیهاد دیهدیم, و نهه از شهخ       « عار بهن تمهام  »ما, نه روایتی از 

 عار در هیچ یک از کتب رجا  و تراجم روات سرابی داریم.

راوی در هیچ یک از م هادر  اما حنالله فرزند زیاد, گر چه نامی از این 

ههای سهاوتگی   وهحرد, دو روایهت از همهان روایهت    و کتب رجا  بهه چوهم نمهی   

و ترکیهب بنهدی عبهارات, از قلهم     سین را که از لحاظ سند, و هم از نالهر مهتن   

 ایم.سین تراوش کرده است به دست آورده

« زیاد بن حناللهه »آن جا که از روایت «, ابن عساکر»نخستین روایت را 

ایهن روایهت را   « ابهن عسهاکر  »گحید آورده تا دلیلی بر گفتارش باشد, می سخن

 آورد:از قح  سین چنین می

کند روایت می« عبد اهلل, از حنالله بن زیاد, از پدرش»سین بن عمر, از 

از « والهد بهن ولیهد   »که در آن هنگام که ابح بکر در بسهتر بیمهاری افتهاده بهحد,     

 ... تا آور.عرا  سپاه به جانب شام کوید و 

حههدیث دوم را وبهههری پهههس از داسههتان فهههت  ابّلهههه, و عههمن حهههحاد  سههها     

 دوازدهم از هجرت از قح  سین بن عمر چنین آورده است: 

محمههد بههن نههحیره, از حناللههه بههن زیههاد, از زیههاد بههن     »سههین بههن عمههر, از  

روایت کرده ایهت کهه والهد بهن ولیهد مه دس فهت  آن جها را عهمن تقهدیم           « حنالله

 جنگی به همراهی فیلی به مدینه ودمت ابح بکر گسی  داشت.ومس بنایم 

ههای مدینهه در معهرض تماشهای مهردم گذاشهتند, زنهان کهم         فی  را در کحچه

گفتنهد: آیها وهدا چنهین محجهحد عجیبهی را       مایه با دیدین آن فی  به یک دیگر مهی 

کردند که آن ساوتۀ دسهت بوهر اسهت. ابهح بکهر پهس       آفریده است؟ و ت حر می

 رمان داد تا آن فی  را باز گردانیدند!از آن ف

 گحید:وبری پس از این روایت می

این داستان فت  ابّله, بهر وهال  آن چیهزی اسهت کهه تهاری  نحیسهان و اهه          

 اند و یا در اوبار رحی  آمده است.سیر در بارس آن نحشته

ری  وبری دایر به مغایر بحدن این منالب سهین بها   رگذشته از اعترا  

 واقو و
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کنهد,  فس امر داستان فهت  ابّلهه, افسهانۀ فیه  درو  سهین را بیوهتر بهر مهال مهی         ن

زیههرا محعههحع فیهه  و وههاوراتی کههه از آن حیههحان در لوههکر کوههی ابرهههه بههه     

شهد امهری نبهحد کهه زنهان      سرزمین مکه و وانۀ ودا هنحز در واورها دیده می

جهحدی چنهان   مدینه را به حیرت اندازد, و آنان را وادارد تها بهر بهارس حقیقهت و    

ای با یک دیگر به گفت و گهح بنوهیند و احیانها  آن را سهاوتۀ     حیحان بزرگ جثه

دست بور بدانند, چه, محعحع فی  و حملۀ به مکه برای مردم پی  از اسالم, 

سههنجیدند و آن را آبههاز تههاری  شههده بههحد, و زمههان وقههحع اتفاقههات را بهها آن مههی   

دانستند. از ایهن گذشهته بارهها و    می مقارن یا پس از عام الفی , و یا پی  از آن

-بارها زنان مدینه در قرآن سحدس فی  را وحانده یها شهنیده بحدنهد, و گمهان نمهی     

هها,  رود که آنان به وجحد چنان حیحانی آگاهی نداشته باشد. بها وجهحد همهۀ ایهن    

 ای را ساوته و به زیر دست و پای مردم انداوته است.سین چنین افسانه

ده نوده و وحدش هم نگفته است کهه بهر سهر فیه  مزبهحر      اما از سین پرسی

پس از باز گردانیدن  از مدینه چه آمد و آبوخحرش به کجا افتاره اسهت. ولهی   

به احتما  بسیار زیاد, سین پس از ساوتن افسهانۀ شهگفت انگیهز ایهن فیه , کهه       

بهه پیوهگاه ولیفهۀ مضهری     «, والهد بهن ولیهد مضهری    »آن را جزء بنایم جنگهی  

ای وحی  را در این محرد انجهام یافتهه   ته است, وریفۀ تع بات قبیلهتقدیم داش

-بیند, و فی  بیچاره را به امان ودا مهی داری آن نمیداند و دلیلی برای نگهمی

 وحاهد برود.سپارد تا هر کجا که می

ههای شهگفت انگیهز, بارهها     ما محرک سین را در ساوتن ایهن قبیه  افسهانه   

 بینیم.ن را محردی نمیایم و تکرار آبیان داشته

شحد که سین بهرای  به این ترتیب عالوه بر آن چه گذشت, چنین نتیجه می

ای وههحد, دو روایهت سههاوته, و بهرای  فرزنهدی بههه نهام حناللههه     رهحابی افسهانه  

 آفریده است تا آن دو روایت را از زبان او بازگح کند!
 دست آورد ان این افسانه

یمی, از وریق فرزندش حنالله آورده! _ دو روایت از زیاد بن حناللۀ تم1

 های حدیث شحد!تا زینت بخ  کتاب

ای, تا نام  جزء تابعین از قبیلۀ تمهیم  _ اثبات فرزندی برای زیاد افسانه1

هههای ثبههت گههردد, و دانوههمندانی چههحن عسههاکر, و ابههن حجههر, بهها بههاور از درو  

روایهت کهرده   ها وحد بنحیسند که حناللهه از پهدرش زیهاد چنهین     سین, در کتاب

 است!!
 یوتاه سخن

نهام قبیلهۀ   « زیهاد بهن حناللهۀ تمیمهی    »ای به نام این که سین با ولق رحابه

 وحد تمیم را
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ای مهههاجر, دالوری گههرد افکههن, فرمانههدهی نههام آور, بهها آفههرین  چنههان رههحابه

شاعری حماسه سرا, راویی در احادیث, ذی نفحذی در پیوگاه امام علهی, ههر   

های آتوین  قبیلۀ تمیم بر بخویده, تا به وجحدش وحماسهچه بیوتر جاودانگی 

 وحد ببالد.

گذارد, تها پهس از پهدری    فرزندی نیز برای او آفریند و نام  را حنالله می

ای معرو , تابعی پارسا و راوی حدیث, جهای پهدر بنوهیند    آن چنان و رحابه

و فرزنهدی  و افتخارات واندان سین را تکمی  کند, و قبیلۀ تمیم به وجهحد پهدر   

بههه نههام زیههاد و حناللههه, و نیههایی چههحن حناللههۀ تمیمههی بههر دیگههر قبایهه  بههه ویهه ه   

 قحنانیان یمانی افتخار کند.
 های آنهای سگف و ااخهریشۀ افسانه

به وحری که گفتیم سخن ر بارس زیاد و فرزنهدش حناللهه, و آن چهه را کهه     

ه گرفته و در در بارس ایوان وحاندیم همه و همه از سین افسانه ساز سر چوم

 م ادر زیر راه یافته است:

 وبری در تاری  کبیرش با ذکر سند. .1
 با ذکر سند.« تاری  ارفهان»ابح نعیم, در  .1
 ابن عساکر, در تاریخ  با ذکر سند. .6
برد, وحد که در یک جا سند را نام می« معجم البلدان»حمحی در  .0

 و در جای دیگر بدون ذکر سند.
 اند:را با واسنه از سین گرفتهمحروان زیر نیز افسانۀزیاد 

ابن اثیر, منلب وحد را از وبری گرفته و در تاریخ  نق  کهرده   .5

 است.
ابههن کثیههر, منلههب از وبههری گرفتههه, و در تههاری  وههحد نقهه  کههرده    .6

 است.
ای از احادیههث سههین را بههدون ذکههر سههند در ابههن عبههد البههر, فوههرده .9

 آورده.« استیعاب»
 گرفته.« استیعاب» سخن از« اسد الغابه»نحیسندس کتاب  .1
 گرفته است.« اسد الغابه»منلب از « تجرید»نحیسندس کتاب  .1

و «, اسههد الغابههه »هههای از کتههاب« تنقههی  المقهها  »نحیسههندس کتههاب   .14

 نق  کرده است.« استیعاب»
ابن عساکر را نق  کهرده  « تاری »فوردس « تهذیب»نحیسندس کتاب  .11

 است.
 بررسی سند افسانۀ نیاد

سه  بن یحسن, »در سلسلۀ سند حدیث سین در بارس زیاد بن حنالله, نام  

 و
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کنهد,  معرفهی مهی  « ابح عثمان یزید, و محمد کهه او را محمهد بهن عبهد اهلل نهحیره     

نامد, و عبد اهلل بن مهلب که او را ابن عقبۀ اسدی می»آمده است. هم چنین نام 

ههای قعقهاع, و عارهم و    سهانه برد که د رگذشته مها در اف را نام می« سعید ثابت

ای سین, ثابت کهردیم کهه همگهی سهاوتۀ دسهت      دیگر قهرمانان ویالی و افسانه

انههد, و نههامی از آنههان را جههز در   ویهها  سههین هسههتند و وجههحد وههارجی نداشههته   

 تحان یافت.سخنان سین نمی

ای وحد در بارس زیاد, راوی داگری به نام های افسانهسین در سند روایت

کند که او را از جملۀ ارحاب رسح  ودا معرفی می« قویری ابحزهراء»

نیز وجحد وارجی نداشته است, و ما بها تحجهه بهه سهخنان سهین, بهه شهرح        

 حا  او وحاهیم پرداوت.

بهدو ایهن کهه ناموهان را ببهرد      « عبهاده و والهد  »هم چنن از راویانی به اسهم  

ری درکتهب  تحان در بارس وجحد, یا عدم چنان اشخاگحید که نمیسخن می

 رجا  به بررسی و تحقیق پرداوت.

از مههردی از »بههرد و بههاز سههین د راحههادیث  از راویههانی چنههین نههام مههی     

دانیهد اینهان چهه کسهانی     آیها شهما مهی   « از مهردی!! »و یها  « وهانحادس قوهیر!!  

 تحانند باشند؟می

ایهه  نههام  و دسههت آوههر, چههحن دیگههر مههحارد, و بههرای رد گههم کههردن درو    

گح اند, ولی از آن جا که سین درو ست که وجحد داشتهراویانی را برده ا

است, و سهخنان  نهزد ههیچ تهاری  نهحیس دیگهری کهه سهخن از او نگرفتهه          

هههای او را بههه گههردن چنههان شههحد, مهها, گنههاه درو  پههردازیاسههت یافههت نمههی

 گذاریم.راویانی نمی
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 یکصد و پنجاه صحابی ساختگی

 

 

 

 _ حرملة بن مریطه ت گ ی1

 سامی ت گ ی _ حرملة بن1

 

 

 هاا و اماین خگالی در مصادر معتبرنسب 
 حرملها در ح له به ایران 
 سقوط اهوانا ان دیدگاه سگف 
 های سگفا و حقایک تاریخیای بگن افسانهمقایسه 
 فرمانداری خائن 
 نه ااعر ت گ ی 
 حرملة بن سامیا مخلوق ااتباه ابن حجر 
 های سگفتحقگقی در سند افسانه 
 های سگفافسانههای ریشه و ااخه 
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 هشت گن صحابی ساختگی سگف
 

 حرملة بن مریطه ت گ ی

 ها و اماین خگالی در مصادر معتبرنسب

 نسبت حرمله را چنین ویا  کرده است:«, سین بن عمر»

حرمله, فرزند مرینه, حناللهی, و از وهانحادس عهدوی, از تیهرس بنهی مالهک       

و از بنهی  « عدویهه »جدشهان کهه نهام     بن حناللۀ تمیمی است. این قبیله به نهام  

 باشد.عد و رباب بحده معرو  می
 های سگفحرملة در روایت

حرمله, رهحابی سهاوتگی سهین را در م هادر زیهر مهحرد منالعهه قهرار         

 دهیم:می

که وی س شرح حا  و معرفی ارهحاب رسهح  وهدا    « اسد الغابه»در کتاب 

 است چنین آمده است:

نحیسهد: حرملهة   وهحد در بهارس حرملهه مهی    « فتهحح »سین بن عمر در کتاب 

 بن مرینه از نیاکان رحابۀ رسح  ودا بحده است.

در « عتبهة بهن بهزون   »در تاری  وبری آمده است که حرمله بهه همراههی   

«میوههان»ب ههره حضههحر داشههته, و عتبههه او را بههرای جنههگ بهها ایرانیههان بههه    
1
 

 فرستاده است.

  

                                                 
1
-نحیسد میوان نام سرزمینی بحده است وسیو بین ب ره و واس  که نخلستان. حمحی در معجم البلدان می 

 های بسیار داشته است.
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 ورده است:وحد چنین آ« تجرید اسماء ال حابۀ»ذهبی در 

وحد, حرملة را از جملهۀ نیکهان رهحابۀ    « فتحح»سین بن عمر, در کتاب 

 رسح  ودا معرفی کرده است.

 ابن حجر, به نق  از وبری چنین آمده است:« ارابه»در کتاب 

 حرمله به همراهی عتبه ... تا آور.

های وبری که از سین نق  کرده, و نیهز احادیهث سهین    با تحجه به روایت

ابهن اثیهر, و ذهبهی, و ابهن     »ب فتحح  آمده اسهت, دانوهمندانی چهحن    که در کتا

هههر کههدام شههرح حههالی جههدا گانههه بههرای حرملههه و بههه نههام فههرد رههحابی    « حجههر

 نوینیم.اند. در این جا پای سخن وبری میرسح  ودا نحشته

وبری عمن ححاد  سا  دوازدهم از هجهرت, بهه نقه  از سهین بهن عمهر       

 ین است:منالبی دارد که والرۀ آن چن

در آن هنگام که منوحر حکحمت عرا  از جانب ولیفه ابهح بکهر بهه دسهت     

حرملههه, و سههلمی, و مثنیههح   »ای بههه عنههحان  رسههید, او نامههه « والههد بههن ولیههد  »

«مذعحر
1
که هر کدام بر دو هزار سپاهی فرماندهی داشتند نحشت و از ایوان  

ههای م هرس   کهه از نقهاط مهرزی عهرا  و نزدیکهی     « ابّله»وحاست تا در ناحیۀ 

 کنحنی واقو بحده است به او بپیحندند.

هههر چهههار سههردار, فرمههان بردنههد و بهها هوههت هههزار سههپاهی تحههت فرمههان     

نیهز بها ده نهزار نفهر رزمنهدس زیهر       « یدوالد بن ول»وحی  به ابّله روی آوردند, 

 فرمان  در ابّله به آنان پیحست.

ههم همهین منالهب را از وبهری گرفتهه و نقه        « ابن ولدون»و « ابن اثیر»

انهد,  اند, اما هیچ کدام آنها از هد  و نتیجۀ این اردو کوهی چیهزی ننحشهته   کرده

سرداران سهپاه  و محعحع آن را تا سا  هفدهم از هجرت که بار دیگر نام این 

انهد, و معلهحم نیسهت کهه در ایهن مهدت       فرامحشهی سهپرده   آید به دستبه میان می

پنج سا  این هجده هزار سهپاهی و پهنج فرمانهده کجها بهحده و چهه مهمهی را بهر         

 اند.عهده داشته

ای مسه ح  مها   جحیی این منلب, تنها حمحی را دیدیم که بهه گحنهه  ما در پی

 نحیسد:چنین می« ورکاء»ژس را پاس  گفته است. او در وا

سین گفته است: نخسهتین سهحارکاری کهه بهرای جنهگ بها ایرانیهان قهدم بهه          

 سرزمین پارا

                                                 
1
را سین فرزند ویاالت سین که درمقام تحقیق پیرامحن او هستیم. سلمی « آفریده». حرمله رحابی است  

 های ویالی سین باشد محرد شک و تردید ما است.معرفی کرده و این که او از آفریده« قین»

 معرفی کرده و به شرح حا  او در این کتاب پرداوتیم.« الحق عجلی»مثنی را سین فرزند 

ده و اما مذعحر نام  در حدیث بیر سین آمده است ولی سین از وجحد مذعحر حقیقی سحء استفاده کر

 های وحد را بر تن او پحشانیده است!درو 
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بحدنهد, کهه   « حرملهة بهن مرینهه, و سهلمی بهن القهین      »گذاشت دو رحابی نامی 

 رفتند.هر دو نفر از مهاجرین, و از نیکان رحابۀ رسح  ودا به شمار می

تمهیم و  »ار ههزار سهپاهی وهحد از قبایه      این دو رهحابی, بهه همراههی چهه    

انحشهههجان, و »وارد شهههده بههها « اوهههد, نعمهههان, و جعرانهههه»بهههه منهههاوق « ربهههاب

در ورکهههاء رو بهههه رو گردیدنهههد و در نتیجهههۀ جنگهههی کهههه روی داد,    « فیحمهههان

فرماندهان ایرانی را شکست داده ورکاء را به ت ر  وحد در آوردنهد, و بهر   

ت یافتند. سلمی این محعحع را چنهین بهه   دس« فرات بادگلی»تا « هرمز گرد»

 شعر آورده است:

چهه  « اوشهجان »به « ورکاء»شحد, شما نونیدید که در وبرها که پخ  می

 گذشت؟

کوهته شهده در   « فیحمهان »همهان بالیهی آمهد کهه بهر سهر       « اوشجان»بر سر 

 زمین ون رسید.

 حرملة نیز در همین محرد گفته است:

ب شموهیر وهحد بهه پهی  رانهدیم و ایهن       ساکنان میوان را تا ورکاء بها عهر  

 شاهکار سحار کاران ما بحد.

ها در ابرها فرو رفتهه بحدنهد, مها مها  و منالوهان را بهه       در آن روز که کحه

 بنیمت بردیم.

های سین, در آن فارلۀ زمانی, پس وبق گفتۀ حمحی و به محجب روایت

ههها آنهههایی رد داده و کوههتارهایی رههحرت گرفتههه اسههت کههه وبههری بههه  جنههگ

 ای نکرده است.اشاره

پس از این که نام امهاکنی را کهه نعمهان وحانهده     «, نعمان»حمحی در واژس 

 گحید:برد, میشحد میمی

 گحید:از آن جمله نعمان کحفه از ناحیۀ رحرا است, سین می

نخسهتین کسهی کههه بهرای جنهگ بهها ایرانیهان پهای بههه سهرزمین عهرا  نهههاد,         

وارد « اود, و جعرانهه »رزند قین بحدند که به حرمله فرزند مرینه, و سلمی ف

 شده سپس ورکاء را به ت ر  وحد در آوردند. 

شحد که حمحی واژس نعمان را تنها در حدیث سین به این ترتیب معلحم می

دیده و بر وجحد چنان جایی رحه گذاشته است و شاهد بر آن را سخنان سین 

 آورده است.

شههرح بههر جعرانههۀ حجههاز, عینهها    پههس از« جعرانههه»سههخن حمههحی در واژس 

 چنین است:

ای از آن را بهه وه    وهحد کهه مهن نسهخه    « فتهحح »سین بن عمر, در کتاب 

گحید: نخستین کسی که برای جنگ قدم در دست دارم چنین می« ابن واعبه»

به سرزمین ایران نهاد, حرملة بن مرینه, و سلی بن قهین بحدنهد کهه بهه اوهد و      

... 

 کند.اژس ورکاء آورده بحد نق  میتا آور منالبی که در و
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که وی س اماکنی اتس که نام « الموترک»حمحی درکتاب دیگر وحد به نام 

 نحیسد:می« جعرانه»موترک دارند در واژس 

بهین وها ن و مکهه, و    « جعرانهۀ »دو مکان به این نام معرو  است, یکی 

اسهت,  دیگری نام مکانی است که سین بن عمر در بهارس آن وهی حهدیثی گفتهه     

نخستین کسی که برای جنگ با ایرانیان قدم بهه وهاک عهرا  نههاد, حرملهة بهن       

 مرینه و ... .

 نحیسد:می« نعمان»و نیز در همان کتاب در واژس 

 شحد... .وحانده می« نعمان»ش  مح  به نام 

 نحیسد:تا آنجا که می

جایی را که سین بن عمر عمن حدیثی از آن نام برده و گفته « نعمان»و 

است که, نخستین کسی که بهرای جنهگ بها ایرانیهان قهدم بهه وهاک عهرا  نههاد,          

 حرمة بن مرینه و ... .

« مرارهد االوهالع  »نیهز در کتهاب جغرافیهای وهحد بهه نهام       « رفی الهّدین »

 نحیسد:می

اوههد, بههه دو فههت , سهههرزمینی اسههت نزدیههک کحفهههه از جانههب رههحرا کهههه        

 پای به آن جا گذاشتند.سپاهیان اسالم در ابتدای نبرد با ایرانیان 

 و در واژس جعرانه هم والرۀ گفتۀ حمحی را نق  کرده است.

بههرده شههده اسههت,   « هرمههزد گههرد »از آن جههایی کههه در سههخنان سههین نههام    

حمحی با اعتقاد به سخنان یحسن وجحد چنان جدایی را باور داشته, در کتهاب  

 وحد جایی را چنین به آن اوت ار داده است:

ای بهه نهام هرمهزد گهرد وجهحد داشهته و بهه        را  ناحیهه گحیا در سهرزمین عه  

روزگار فتحح مسلمین در آن جا جنگی بین ایرانیان و اعهراب در گرفتهه و بهه    

 پیروزی مسلمانان و ت ر  آن شهر منجر شده است.

وهحد والرهه   « مرارهد االوهالع  »نیز همین منلهب را در  « رفی الدین»

 نحیسد:کرده می

 عرا  بحده است!ای در هرمزد گرد ناحیه

آن چه را که تا به این جا آوردیم سخنان سین بحده و وبری به آنها اشاره 

 نکرده است.
 حرملة مریطه در ح له به ایران

نههام حرملههه و سههلمی دو سههر فرمانههده و رههحابی سههاوتگی سههین عههمن         

 ححاد  سا 
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بهه نقه    « اههحاز, و منهاذر, و نهرتیهری   »هفدهم از هجرت و در فت  شههرهای  

 روایات سین در تاری  وبری چنین آمده است:از 

هرمزان بارهها بهه دههات و ق هبات اوهرا  ب هره یهحرش بهرد تها آن کهه           

فرماندار ب هره از سهعد وقهار فرمانهده که  قهحای عهرا         « عتبة بن بزوان»

یاری جست, سعد سپاهی به کمک عبته فرستاد, و حرملة بن مرینه, و سلمی 

و از تیرس حناللۀ تمیمیو و از جملهۀ مههاجران    بن القین را که از وانان عدویه,

آمدنههد, بههرای د  شههر هرمههزان نههامزد کههرد. حرملههه و  و نیکههان بههه حسههاب مههی

فهرود آمدنهد و از   « میوهان, و دشهت میوهان, و منهاذر    »سلمی در حهدود مننقهۀ   

 یاری وحاستند.فرزندان مالک «, بنی عم»قبیلۀ 

کنههد و دلیهه  ایههن کههه یای دیگههر نقهه  مههدر ایههن جهها وبههری از سههین, افسههانه

 آورد:اند چنین میوحانده« بنی عم»وانحادس مزبحر را 

نامیهده  « عّمهی »کهه  « مرة بن مالهک بهن حناللهه   »گحید: به ودمت سین می

باشهند, گروههی بهی نهام نوهان و نها       شد و افراد قبیلۀ بنی عم فرزندان او مهی می

 رسیده نزدیک او نیز  گزیدند.« معد»معرو  از واندان 

ه بههه همههراه ایههن گههروه بههه ایههران رفههت و بههه یههاری پارسههیان برواسههت,  مههّر

 کارمره, بر برادرش گران آمد و وی اشعاری او را چنین سرزی  نمحد:

مّره در کاری که کرد, کحر و کر شده بحد, و فریاد عوایر و قبیلۀ وحد را 

 نونید.

او از سههرزمین قبایهه  مهها روههت بربسههت, و بههه دنبهها  ملههک و برتههری بههه     

 رزمین فارا شتافت.س

وحاندنههد, و همههین نههام نیههز بههر  « عمههی_ کههحر»بههه همههین مناسههبت مههره را  

 گحید:فرزندان او باقی ماند. یربحع بن مالک در این زمینه می

داننههد کههه بههروز مفههاورت, مهها در وههحر چنههین     مههی« معههد»بزرگههان قبایهه   

شهتیم و وهحد   تابندگی هستیم. ما ایرانیان کحیر نوین را کهحچ داده از میهان بردا  

 سر افرازی یافتیم.

در این هنگام اگر دریای افتخارات عرب به جحش  در آید, ما از همۀ آن 

 دریاها سر افراز تریم.

 و ایحب بن ع به نحادس امری القیس نیز چنین سروده است:

ههای شهر  پیوهی گهرفتیم, و     ما بر قبای  عرب در فرود آمده بر منز  گهاه 

 در این کار تعمد داشتیم.

 ما شاهانی بحدیم که پیوینیان را سر افرازی بخویدیم, و به همۀ
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 ایم.ها همسران شاهان را به اسارت گرفتهقرن

وبری دنبالۀ افسهانۀ سهین را در یهاری وحاسهتن حرملهه و سهلمی از قبیلهۀ        

 بنی عم چنین آورده است:

کلیهب وا ه    »و « عالهب وا لهی  »دو نفر از رؤسای واندان بنهی عهم بهه نهام     

بههه تقاعههای حرملههه و سههلمی پاسهه  مثبههت داده بههه نههزد ایوههان رفتنههد و  « کلیبههی

 عمن گفت و گحیی به آنها گفتند:

تهحانیم کهه شهما را واگهذاریم و     چحن شما عرب و از واندان ما هستید, نمی

 یاری ندهیم.

از ورفی ایرانیان به واندان بنی عم, از آن روی که آنها در ایهران سهاکن   

دانسههتند اعتمههادی کامهه  داشههته سههتان را سههرزمین وههحد مههیشههده و مننقههۀ وحز

کردنههد کههه روزی بهها عههرب و دشههمن ایوههان علیههه ایرانیههان     هرگههز گمههان نمههی 

 ارتباط بر قرار کنند!

رؤسای واندان بنهی عهم از ایهن حسهن رهن ایرانیهان در بهارس وهحد اسهتفاده          

ای شما انهکرده به حرمله و سلمی پیونهاد کردند که در فالن روز, با چنان نو

و دیگهری بهه   « منهاذر »بتازید که در همان وقت یکی از ما بهه  « هرمزان»بر 

حمله وحاهیم بهرد, و بها جنهگ و سهتیز دشهمن را از پهی  پهای بهر         « نهر تیری

آید. ما به این ترتیهب پوهت هرمهزان را وهالی     دارد و به سحی شما پی  میمی

 وحاهیم کرد.

گهاه و قبیلهۀ وهحی     یهب بهه منهز    پس از ورح این نقوۀ جنگی, بالهب و کل 

باز گوتند, و نقوۀ وحد را با آنان در میان نهادند و محافقت آنان را « بنی عم»

 در این محرد جلب نمحدند.

چحن شهب محعهحد فهرا رسهید, رهب  گاههان حرملهه و سهلمی بهه نالهم سهپاه            

وحی  پرداوتنهد و بها هرمهزان رو بهه رو گردیدنهد و بهه پیکهاری بهی امهان را          

 ردند.آباز ک

در همان اححا  کلیب و بالب که بر نهر تیری و مناذر دست یافته بحدنهد,  

چهحن بهه   « منهاذر و نههر تیهری   »به یاری حرمله و سلمی شتافتند. وبهر سهقحط   

هرمزان و سپاهیان او رسید, محجب نا امیدی ایوان در جنگ شد و در نتیجهه  

یب آنهها پرداوتهه   شکست وحرده روی به هزیمت نهادند. سپاهیان اسالم به تعق

ها ساوتند, و بنایم فهراوان  های ایوان پوتهتیغ در میانوان گذاشتند و از کوته

 به دست آوردند.

هرمزان از آوردگاه جان به سالمت برد, و بها جمعهی از یهاران وهحی  از     

پ  اهحاز عبهحر کهرد و رودوانهه را بهین وهحد و مسهلمانان پنهاه قهرار داد و از         

مسلمانان پیونهاد رل  او را پذیرفتند و پیمانی بین د. ایوان تقاعای رل  کر

ههای  هرمزان و حرمله و سلمی بسهته و امضهاء شهد و بهه ایهن ترتیهب تها کنهاره        

 رود کارون به ت ر  قحای اسالم در آمدند.

ها را وبری از سین بن عمر نق  کرده, و ابن اثیر, و ابهن ولهدون ههم    این

 اند.  کردههای وحد نقاز وبری گرفته در تاری 

 نحیسد:در کتاب معجم البلدان وحد می« منذر»حمحی در واژس 
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در کتههاب فتههحح سههین, و وههحارج هههر دو آمههده اسههت, و بههه     « منههاذر»نههام 

 اند, داستان چنین است که:وحری که محروین آورده

در سا  هجدهم از هجرت و به هنگامی که بر ب هره  « عتبة بن بزوان»

سهلمی بهن القهین, و    »ههای  سرداران نهامی را بهه نهام   راند دو تن از حکحمت می

کهههه از زمهههرس مههههاجرین و ارهههحاب رسهههح  وهههدا, و از « حرملهههة بهههن مرینهههه

وههانحادس عدویههۀ بنههی حناللههه بحدنههد, مأمحریههت داد تهها سههپاه بههه میوههان و دشههت    

میوان بکوند, و مناذر و تیری را به ت ر  وحد در آوردند و داستان ایوهان  

 در این محرد چنین سروده است:« نیار حننلی ح ین بن»دراز است. و

آیا محبحبۀ من وبر دارد که کوتن مردان سرزمین منهاذر د  مها را ونهک    

 کرده است؟

به یک هنگ از سهحارکاران مها بروحردنهد کهه     « دلح »باالی مننقۀ  آنها

 کرد.ها را ویره میچومکر و فرشان 

لههب دجلههه از پههای در   ههها, و ای بههین نخلسههتان مهها همههۀ آنههها را در مننقههه   

 اوردیم.

در ایهن جها, تهها رهحر اسههرافی  منهز  وحاهنهد سههاوت, از آن روی کهه سههم       

 های ما پهنۀ این سرزمین را همحار ساوته است.اسب

 نحیسد:می« تیری»همین دانومند _حمحی_ در واژس 

«, سهلمی بهن قهین   »و «, حرملهة بهن مرینهه   »نام شهری است کهه  « تیری»

, و از جانهب عتبههة بهن بهزوان, مههأمحر فهت  آن جهها     در سها  هجهدهم از هجههرت  

در آن چنهین  « بالهب بهن کلیهب   »شده بحدند و آن را در همهان سها  گوهحدند. و    

 سروده است:

روزی که کلیب مردم تیری را وحار و ذلی  کهرد, مها در جنهگ منهاذر بهه      

 کحشیدیم.جان می

سهحی   ما بحدیم که هرمهزان و لوهکر جهرار او را تهار و مهار کهردیم, و بهه       

 های انباشته از آذوقۀ ایوان هجحم بردیم.آبادی

آری, سین این اشعار را بر زبان بالب تمیمی نههاده اسهت تها افتخهار فهت       

دو شهر از شهرهای ایران را به نهام قبیلهۀ تمهیم بهه ثبهت برسهاند, در حهالی کهه         

وبری به هنگام نق  سخنان سهین وبهق عهادت  از نقه  آنهها وهحد داری کهرده        

 است.
 ک حضور خلگفها و سقوط اهواندر

عتبهة بهن   »کنهد کهه پهس از آن فتهحح,     وبری از سین بهن عمهر روایهت مهی    

 «بزوان
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سپرد, و ادارس امحر آن شههر  « سلمی بن قین»گاه مناذر را به فرماندهی لوکر

حرملههة بههن »را بههه بالههب واگههذار کههرد. و نیههز فرمانههدهی پادگههان تیههری را بههه  

 را نیز به عهدس کلیب نهاد. داد, و امحر شهر تیری« مرینه

وبری پس از باز گحیی تقسیم منارب فرمانهدهی و فرمانهداری شههرهای    

-های ویا  او, دنبالۀ افسانۀ سین را چنهین مهی  تیری و مناذر سین بین آفریده

 آورد:

از وحزستان به ب ره مههاجرت کهرده   « بنی العم»های بعضی از وانحاده

همین هنگام عتبهه فرمانهدار ب هره گروههی     شحند, در در اورا  آن ساکن می

و بهه   گزیندبرمی« بنی العم»از همین مهاجرین را به نمایندگی از جانب قبیلۀ 

دارد, سهههلمی و حرملههه نیههز جهههزء ایههن هی هههت    وههدمت ولیفههه عمهههر گسههی  مههی    

نمایندگی بحدند. عتبه قبال  به آنها گفته بحد که بهرای درک محضهر ولیفهه وهحد     

ی را بهه جهای وهحد تعیهین نماینهد تها در بیهاب ایوهان ادارس         را آماده کننهد و کسه  

 امحر ناحیۀ تحت فرمانوان مخت  نگردد.

کنهد کهه ایهن دو    در این جا وبری از قح  سین برای چندمین بار تأکید مهی 

 اند.سردار _حرمله و سلمی_ از ارحاب رسح  ودا بحده

ضهحر ولیفهه   نحیسهد: هی هت نماینهدگی بهه ح    وبری در دنبالۀ این داستان می

شهرح  « بنهی العهم  »عمر مور  شد, و در همهین شهرفیایی بهحد کهه افهراد قبیلهۀ       

عو فالکت بار قبیله را به سمو ولیفه رسانیدند, و ولیفهه نیهز    کافی از و

برای بهبحد وعو پریوهان آنهها دسهتحر داد تها امهالک وال هۀ وانهداد سهلتننی         

 ایران را به افراد قبیلۀ بنی العم واگذار نمایند!

 نحیسد:در ادامۀ همین داستان وبری می

رل  والی کهرده بهحد, از کردهها بهرای      مقرراتکه شانه از زیر هرمزان 

 جنگ یاری وحاست و سپاهی بزرگ فراهم آورد.

حرملههه و سههلمی کههه از ایههن پههی  آمههد اوههالع یافتنههد, مراتههب را بههه عتبههه       

 گزارش کردند, عتبه نیز ما وقو را به ولیفه اوالع داد. 

حرقهحر بهن   »مهالی هرمزگهان, و آرام سهاوتن مننقهه,     , بهرای گهحش  عمر

را که از ارحاب رسح  ودا بحد به فرماندهی سپاهی برگزیهد,  « زهیر سعدی

و او را مأمریت داد که به یاری مسلمانان بوتابد. و مخ حرا  تأکیهد کهرد کهه    

گوهاید, وهحد بهه    حکحمت شهرهایی را که در ایهن اردوکوهی مهی   «, حرقحر»

 گیرد!دست ب

بهها کمههک حرملههه و سههلمی, و کلیههب, و بالههب سههپاه بههه جانههب « حرقههحر»

با هرمزان رو به رو, و همان جا با او « سح  اهحاز»اهحاز کوید و در مح  

 به جنگ برواست.

عقهب  « رام هرمهز »سرانجام, هرمزان از این جنهگ شکسهت وهحرد و بهه     

 نوست. حرقحر اهحاز
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در آن جها توهکی  داد, و واحهدهای     را مت ر  شد و ستاد فرمانهدهی وهحد را  

ههای آن مننقهه را تها زتسهتر  شحشهترن مت هر  شهدند.        رزمی او تمام قسهمت 

حرقحر بر اهالی شهرهای فت  شده مالیات وعو کهرد, سهپس نماینهدگانی را    

هها و فتهحح وهحی  بهه     پیهروزی برگزید, و ومس بنایم جنگهی را عهمن شهرح    

کهه یکهی از ارهحاب    « بهن سهریو   اسهحد »ودمت ولیفه عمر بهه مدینهه فرسهتاد.    

 رسح  ودا بحده است در این باره چنین سروده:

به جان و سحگند, که وحیوان ما آن چه را کهه بهه ایوهان سهپرده شهده بهحد,       

 پذیرفته, امانت به جای آورند.

اینههان پروردگههار وههحد را فرمههان بردنههد, در حههالی کههه دیگههران نافرمههانی     

 نگرفتند.کرده, اوامر او را به چیزی 

کهرد, بهه گروههی    ها دور نمهی مجحا که کتاب یا فرمانی ایوان را از بدی

 از سحاران ما بروحردند, که ایوان را وحار و زبحن کرد.

هرمزان در جنگ با ما, با اسب راهحر وهحد فهرار کهرد, و رزمنهدگان مها      

 او را تعقیب کردند. 

که تازه بهار بهه   او مرکز فعالیت  اهحاز را رها کرد و گریخت, در وقتی

 آن جا پای نهاده بحد.

 نیز در همین محرد گفته است: « حرقحر بن زهیر سعدی»و 

هایی که پر از ذوایر بحد دست یافتیم, و بر هرمزان پیروز ما به سرزمین

 گوتیم.

ههای نایهاب   هها, و میهحه  زمین و دریای ایوان را به دست آوردیم, و دارایی

 ایوان را نیز. 

وسیعی داشتند که در دو سحی آن, رودهای پهر وروشهی در    ایوان دریای

 جریان بحد.

نهامی را کهه او در   « حرقحر»همین سخنان سین باعث آن شده است که 

ویههها  وهههحد آفریهههده اسهههت چهههحن دیگهههر رهههحابیان زادس ویهههاالت , در ردیهههن    

ارحاب حقیقی رسح  ودا قرار گیرد, و علما و دانومندان برای  شهرح حها    

 نحیسد:حشتۀ ابن اثیر تحجه کنید, او چنین میبنحیسد! به ن

وبههری از او _حرقههحر_ یههاد کههرده و گفتههه اسههت: هرمههزان فرمههانروای    

وحد والی کرد, و راه سرپیچی و ع یان  وحزستان شانه از زیر بار تعهدات

پی  گرفت و از کردها برای جنگ با مسلمین یاری جست و آلت و عهدتی بهه   

 هم رسانید, سلمی و حرمله مراتب را به عتبه گزارش دادند و ... .

 نحیسد: و او از جملۀ ارحاب رسح  ودا بحده است.تا آن جا که می
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از ابههن اثیههر  « ارههابه»کتههاب و ابههن حجههر در  « تجریههد»ذهبههی در کتههاب  

 اند.پیروی کرده حرقحر را از جملۀ ارحاب رسح  ودا معرفی کرده

نوههینیم, و پههی سههپر سرنحشههت حرملههه و  بههار دیگههر پههای سههخن وبههری مههی 

شهحیم. وبهری از قهح  سهین     سلمی دو رحابی دروبین و سهاوتگی سهین مهی   

نهین  عهمن حهحاد  سها  هفهدهم از هجهرت چ     « تستر»و « رام هرمز»در فت  

 نحیسد:می

یزدگرد پادشاه ساسانی بهه تحریهک احساسهات میهنهی و ملهی مهردم پهارا        

ههایی مهردم آن سهامان را برانگیخهت تها بهه یهاری او        پرداوت و با ارسها  نامهه  

 بوتابند.

سلمی و حرمله اقدامات یزدگهرد را بهه ولیفهه و مسهلمانان ب هره گهزارش       

کحفههه را دسههتحر داد تهها   فرمانههدار« سههعد بههن ابههی وقههار »دادنههد, ولیفههه عمههر  

بههه یههاری مسههلمانان اعههزام دارد. سههعد  « نعمههان»سههپاهی عالههیم بههه سههرکردگی 

فرمان برد و نعمان با چنان سپاهی عالهیم بهه جانهب پهارا حرکهت کهرد تها بهه         

رسید. پس در آن جا, حرقهحر و سهلمی و حرملهه را بهه جهای      « سح  اهحاز»

رام »کسهت وهحرد و   با هرمهزان در ایهن جنهگ ش   « اربک»گذاشت و وحد در 

را رها کرد و به تستر عقهب نوسهت, نعمهان بهه همراههی حرقهحر و       « هرمز

بهه او  « تسهتر  شحشهتر  »حرمله و سلمی به تعقیب او پرداوتند, و در اوهرا   

 رسیدند و ... .

و باز وبهری در عهمن حهحاد  سها  بیسهت و یهک هجهری از قهح  سهین          

 نحیسد:می

مان سپاه به جانب پارا بکوهد, وهی   زمانی که ولیفه عمر فرمان داد تا نع

ههایی کهه بهین    ای به سلمی بن قین, و حرملهة بهن مرینهه و دیگهر سهرهنگ     نامه

ههی زیهر فرمهان    پارا و اهحاز اردو زده بحدند دستحر داد تا مردم و سرزمین

و حکحمت وحد را پاا دارند و مانو شحند که ایرانیان بر مسلمانان بتازنهد, و  

تها رسهیدن دسهتحر تهازس مهن, ههم چنهان مرزههای مننقهۀ          ملکدا  مقرر داشت که 

 پارا و اهحاز را پاا دارید و به نگهبانی آنها بپردازید.

این دستحر باعث آن گردید تا از رسیدن قهحای کمکهی پهارا بهرای جنهگ      

کردنههد بههه وههحر جهههدی    جحیههانی کههه در نهاونههد بهها قههحای مسهههلمین پیکههار مههی       

 جلحگیری به عم  آید.

ی از قح  سین بن عمر در تاری  وحد ثبت کرده, و این محعحع را وبر

دیگههر تههاری  نحیسههان, چههحن ابههن اثیههر و ابههن ولههدون آن را از وی گرفتههه در      

 اند.های وحد نق  کردهتاری 
 ای ان آن چه گذاتفشرده

حرملهه و سهلمی, و   »شحد, و از بنا به گفتۀ سین, والد فرماندار عرا  می

 مثنی, و
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کههه بهها افههراد تحههت فرمانههدهی وههحد, در ابلههه بههه او      کنههد دعههحت مههی « مههذعحر

بپیحندند. ایوان هر کدام دو هار سپاهی ب زیر فرمان داشتند, دعهحت والهد را   

کننهد و حرملهه و سهلمی کهه از نیکهان رهحابه و از جملهۀ مههاجرین         اجابت مهی 

آیند که برای نبرد با ایرانیان قدم به وهاک  اند, نخستین کسانی به شمار میبحده

اود, و »گذارند, و با چهار هزار مرد جنگی از تمیم و رباب پای به ران میای

انحشههه جههان, و  » نهههاده بهها سههپاهیان ایههران بههه سههرکردگی  « نعمههان, و جعرانههه

یابنهد و  جنگند و ایوهان را شکسهت داده وهحد بهه ورکهاء دسهت مهی       می« فیحمان

سهلمی ههر   شحند. و حرمله و مت ر  می« فرات باذقلی»را تا « هرمز گرد»

سرایند. پس از آن بنا به گفتهۀ سهین   ای میکدام در این محارد شعری و حماسه

عتبههة بههن  »بههرد, بههه حههحالی ب ههره یههحرش مههی    « هرمههزان»از آن جههایی کههه  

دارد کهه  کنهد و مقهرر مهی   سلمی و حرمله را به مقابلۀ با او نامزد مهی « بزوان

و منهاذر قهرار دهنهد.     آنها در حدود میوان اردو زده, دشت میوان را بین وهحد 

گحید که در این جا این دو سردار و رحابی از وانداد بنی عم برای دفو و می

گحید افراد واندان بنی عم که از نس  جحیند, و سپس میبا له دشمن یاری می

انهد, کهه   باشند, از آن روی به بنی عم معرو  شدهمی« مّرة بن مالک حنالله»

حد زده به ایران مهاجرت نمحده و به آنها یاری و پوت پا به اقحام و وانحادس و

 اند, و از همین جهت سخت محرد اعتماد و اومینان ایرانیان بحدند.کمک داده

بهاری, بالهب و کلیهب کهه رؤسهای وقههت قبیلهۀ بنهی عهم بحدنهد, نهزد حرملههه           

تحانیم که شما گحیند, که شما افراد عویرس ما هستید, و نمیرفته و به ایوان می

حملههه « منههاذر و نهههر تیههری»گذارنههد کههه یکههی بههه اری نههدهیم, و قههرار مههیرا یهه

کهرده و پوهت هرمهزان را وههالی کنهد, و سهلمی و حرملهه نیههز بهه دشهت میوههان         

 بتازند و با هرمزان در آویزند!

گردنههد, و پههس از ایههن قههرار جنگههی, بالههب و کلیههب بههه محهه  وههحد بههاز مههی 

و محافقههت ایوههان را در اجههرای   گذارنههدمههاجرا را بهها افههراد قبیلههه در میههان مههی  

 .آورند.ای به دست میچنین نقوه

شههحند, کههه حرملههه و سههلمی وبههق نقوههۀ قبلههی بهها هرمههزان گههرم پیکههار مههی    

رسهد,  های بالب و کلیب که بر مناذر و نهر تیری دست یافتهه بحدنهد مهی   کمک

-و وبر سقحط مناذر و نهر تیری محجب شکست دشهمن و فهرار هرمهزان مهی    

گذرد, و رود را بین وحد و قحای مسلمین حای  قرار پ  اهحاز میگردد که از 

کند, مسلمانان پس از کوتار فهراوان و دسهت یهابی    دهد و تقاعای رل  میمی

 پذیرند.به عناثم جنگی بسیار, پیونهاد رل  هرمزان را می

هههای عتبههه پههس از ایههن پیههروزی, حرملههه و سههلمی را بههه فرمانههه پادگههان       

گمههارد, ایوههان نیههز بههه کسههب اجههازه از عتبههه بههه       مههی« یمنههاذر و نهههر تیههر  »

رسههند, و عههمن  نماینههدگی از جانههب قبیلههۀ وههحی  بههه وههدمت ولیفههه عمههر مههی    

 گزارشی وعو رقت بار قبیلۀ وحد را به حضرت



137 

 

دارد تها امهالک وانهدان کسهری را     دهند, و ولیفه نیز مقرر میولیفه اوالع می

 به ایوان ببخود!

زنههد, و از کردههها قههرار داد رههل  سههر بههاز مههی هرمههزان از اجههرای مههحارد

کهه از ارهحاب بهحده وبهق فرمهان      « حرقهحر بهن زهیهر   »گیهرد, کهه   یاری می

شحد و مسلمانان برای بهار دوم بهر هرمهزان    عمر به جنگ هرمزان مأمحر می

آورند, و هرمهزان  را به ت ر  وحد در می« سح  اهحاز»شحند و پیروز می

 کند.به شحشتر فرار می

 گحید:ادامه داده میسین 

-کسری پادشهاه ایهران بهه تحریهک احساسهات  ملهی و میهنهی ایرانیهان مهی         

کننههد, حرملههه و پههردازد, و مههردم اهههحاز هههم در وحاسههت پادشههاه را اجابههت مههی 

دهنهد و در نتیجهه سهپاه اسهالم بها      سلمی مراتب را بهه مقهام والفهت گهزارش مهی     

کنند, و با جنگی بی امهان  میهای او را ونثی رویارویی با قحای کسری, نقوه

دند و شحش و شحشتر را هم مت هر   و بسیار سخت, ایرانیان را شکست می

شههحند. حرملههه و سههلمی کههه هههر دو رههحابی مهههاجر بحدنههد, در ایههن فههت  و   مههی

 اند.پیروزی نقوی حساا به عهده داشته

 گحید:و باز می

-وهحد مههی در جنهگ نهاونهد, عمههر بهه حرملههه و سهلمی و دیگهر سههرهنگان      

نحیسههد, مرزههها را پههاا داریههد, و هههم در آن جهها اقامههت گزینیههد. امهها ایههن دو          

رحابی مهاجر, به این حهد از فرمهان بسهنده نکهرده بلکهه بها حمهالت بهی امهان          

ههای بیوهتری را بهه ت هر  وهحد در آورنهد, و تها        وحد بر پارسهیان, سهرزمین  

پارسهیان را   روند و راه رسیدن قهحای کمکهی  ححالی ارفهان و پارا پی  می

بندند. در این جا اشعاری که سین وحد ساوته و برای جنگ جحیان نهاوند می

 بر زبان ارحاب ساوتگی  گذاشته است نق  شده است.

ای بههحد کههه سههین بههن عمههر تمیمههی بههرای حرملههه و  ههها والرههۀ افسههانهایههن

هههایی را بههرای کسههب  سههلمی دو رههحابی مخلههح  وههحد سههاوته و چنههین درو    

یلۀ وحی  تمیم سر هم کرده است. و گذشته از آن حاعر اسهت تها   افتخارات قب

ای وحد, دنیهایی را بهه لجهن بکوهد تها چهه رسهد بهه تهاری           در راه تع بات قبیله

 امتی!!
 های سگف و حقایک تاریخیای بگن روایتمقایسه

اکنههحن بههرای درک حقیقههت منلههب, و چگههحنگی آبههاز حملههه بههه ایههران, بههه  

 کنیم.تاری  بالذری مراجعه می ها, از جملهدیگر تاری 

 نحیسد:وحد چنین می« فتحح البلدان»بالذری در کتاب 
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نحفه  بهن   »هم پیمان با وهانحادس  « عتبه بن بزوان»عمر بن وناب رض, 

را بههه سههرکردگی هوت ههد نفههر سههپاهی بههه جانههب ب ههره گسههی      « عبههد منهها  

وربه  »ا به داشت, عتبه هم چنان به پیوروی وحد در واک ایران ادامه داد ت

«ویرانه
1
 رسید و ... . 

 نحیسد: تا آن جا که می

کههحچ کههرد, و بهها مههردم آن سههامان بههه جنههگ  « ابّلههه»سههپس عتبههه بههه جانههب 

پرداوت و آن جا را با نبردی جان کاه بگرفت و به سحی فرات پی  راند. در 

فرماندهی داشت « مجاشو بن مسعحد»این حمالت, بر پی  تازان قحای اسالم 

نحاحی فرات نیز با جنگ گوحده شد و سپس عتبه از آن جا بهه سهحی مهدا ن    و 

 راند.

با عتبه به جنگ پرداوهت و نبهردی سهخت بهین قهحای دو      « مرزبان مذار»

ور  در گرفت تا این که سرانجام وداوند مسلمانان را بهر آنهها پیهروزی داد,    

. مرزبهان  و تمامی سربازان مرزبان گوته شده یها در رودوانهه بهر  گردیدنهد    

 نیز وحد به اسارت در آمد, و عتبه فرمان داد تا او را گردن زدند.

عتبه پس از این پیروزی به سحی دشت میوان سپاه کوهید, زیهرا ایرانیهان    

کوهیدند. عتبهه از آن روی کهه شهیرازس     با سپاهی عالیم ورود او را انتالهار مهی  

حم مسههلمانان هایوههان را از حملههه و هجهه  قههحای دشههمن را از هههم بگسههلد, و د    

ماالما  از بیم و ترا سازد, پی  دسهتی در جنهگ را رهالح دیهد و بهر  آسها       

بر سپاه ایران حمله برد. وداوند نیز او را یاری داد و پیروز گردانیهد. در ایهن   

 حملۀ بر  آسا, همۀ دهقانان و پادشاهان محلی ایران کوته شدند.

فررههت را از  عتبههه پههس از ایههن شکسههت کههه بههر قههحای دشههمن وارد آورد, 

 دست نداد و با شتاب وحد را به شهر ابرقباد رسانید و آن جا را نیز فت  کرد.

 نحیسد:بالذری در جای دیگر از کتاب وحد می

در سهها  چهههاردهم از هجههرت, ولیفههه عمههر بههه عتبههه فرمههان داد تهها شهههری  

برای مسلمانان در عرا  بسازد. عتبه نیهز فرمهان بهرد, و سهرزمین ب هره را      

هها, و مسهجد, و مقهر فرمانهداری,     های وریبه_ برگزید و با نی, وانهکی_نزدی

 بنا کرد. را و زندان, و دادگاه

مجاشهو  »عتبه پس از ساوتن ب ره, به ق د ادای حج عهازم مکهه شهد, و    

را به جانوینی وحد برگزیهد, ولهی چهحن مجاشهو در آن هنگهام در      « بن مسعحد

بهه نیابهت از جانهب مجاشهو,     « همغیهرة بهن شهعب   »ب ره نبحد, مقهرر داشهت کهه    

 زمام امحر آن جا را به دست بگیرد.

در چنین محقعیتی چحن پادشاه محلی میوان از اسالم روی گردان و کهافر  

شده بحد, مغیره با او به جنگ پرداوت و دهقان مزبحر را بکوت و مننقهه را  

 آرام و نتیجۀ کار وحد را به عمر

                                                 
1
-های بی امان مثنی وراب و به ویرانهشهری آباد بحده که بر اثر حمالت و یررش« وریبه»آعاز جنگ،   

معرو  گردیده است ب ره در کنار همین ویرانه ساوته « وریبه  ویرانه»ای مبد  شده بحد، و بعدها به 

 شده است.
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 گزارش داد.  

یهز سهر بهه شهحرش برداشهتند, مغیهره بهه آن جها ههم          ن« ابرقبهاد »مردم شهر 

 سپاه کوید, و بار دیگر شهر مزبحر را با جنگ بگوحد.

 نحیسد:و در آور بالذری می

عتبه در راه بازگوت از حج بهه ب هره, در گذشهت, و عمهر نیهز حکحمهت       

 گذاشت.« مغیرة بن شعبه»ب ره را بر عهدس 

 نحیسد:مدا نی می

را « وان, و دشت میوان, و فرات, و ابهر قبهاد  می»مردم ایران همۀ مننقۀ 

 گحیند!میوان می
 فرمانداری امگن!!

« ام جمیه  »مغیره در ایام حکحمت  در ب ره بها زنهی شهحهر دار بهه نهام      

شهد  نامیهده مهی  « حجاج بن عتبهک »از بنی هال , که شحهرش از قبیلۀ ثقین و 

 را بنۀ نا موروع برقرار ساوت!!

آن دو آگههاهی یافتنههد و در کارشههان بههه کمههین  جمعههی از مسههالمانان بههه راز

این فرمانهدار امهین بهر ام جمیه  وارد شهد, پهس از مهدتی        نوستند, چهحن مغیهره,  

کحتاه به ناگههان وهحد را بهدرون اتها  انداوتنهد, و آن دو را عریهان بها وعهعی         

شرم آور و رسحا کننده یافتند!
1
 

گفتنهد و آن چهه را   آن گروه در مدینه به ودمت عمر رسیده, ماجرا را بهاز  

که دیده بحدند گزارش کردند, عمهر, مغیهره را بهه مدینهه و گهحاهی گحاههان در       

روی او, و عکههس العمهه  ولیفههه عمههر, و پایههان ایههن مههاجرا, و داوری شههگفت    

زنها کهردن   »انگیز ولیفه بس مف   و وحالنی اسهت, تف هی  آن را در بخه     

 تحان منالعه کرد.یدر جلد او  کتاب عبد اهلل سبأ م« مغیره بن شعبه

 نحیسد:بالذری می

مغیههرة بههن »محسههی اشههعری در سهها  شههانزدهم از هجههرت, و پههس از    ابههح

های اوهرا  دجلهه را   به حکحمت ب ره برگزیده شد, او سراسر آبادی« شعبه

بازرسههی و تحقیههق کههرد و دریافههت کههه سههاکنان آن مننقههه آمههادس فرمههانبرداری   

 ا مساحی کردههستند, پس فرمان داد تا آن مننقه ر

                                                 
1
ای که از ارتکاب به زنای محن ه نیز روی ان! و هح متبننها!! ... آیا چنین رحابه. فاذا هما عریان 

تحاند در آن حد از اعتماد قرار گیرد که معالم دین را از ایوان فرا گرفت، و آنها را عاد  گردان نیست، می

 )مترجم(   و پارسا دانست؟!
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 میزان وراج آن را تعیین نمحدند.

 نحیسد:را چنین می« اهحاز»بالذری فت  مننقۀ 

در اواوههر سهها  پههانزدهم و اوایهه  سهها  شههانزدهم از    «, مغیههرة بههن شههعبه »

کهرد, بهه اههحاز    بر ب ره حکحمت می« عتبة بن بزوان»هجرت, که به جای 

و پادشهاه محلهی آن جها     دهقهان « فیهروزان »بها  « سهح  اههحاز  »حمله بهرد و در  

 جنگ گرد, و سرانجام با دریافت مبلغی از او, با وی رل  کرد.

محسهی اشهعری جانوهین مغیهره, تعههدات       فیروزان در زمهان حکحمهت ابهح   

وهحد را نادیههده گرفههت و سهر از فرمههان بتافههت و از پرداوهت مبلههغ مههحرد تعهههد    

اهحاز و نهر  سح »وحد شانه والی کرد. ابح محسی با او به جنگ پرداوت و 

را در سهها  هفههدهم از هجههرت بگرفههت و آنههها را بههر سههایر مت ههرفات  « تیههری

 وحد بیفزود.

 نحیسد:می« واقدی و ابح مخنن»بالذری از قح  

ابح محسی به جانب اهحتز سپاه کوید, و مناوق مختلن پارا را قنعه بهه  

-مهی  رفهت. ایرانیهان نیهز از پهی  او    گرفت و پهی  مهی  قنعه و نهر به نهر می

کردنهد, بهه ایهن ترتیهب ابهح      های وحد را بهه او واگهذار مهی   گریختند, و سرزمین

شهحش, و اسهتخر, و   »های آن مننقه مسل  شد به جهز  محسی بر تمام سرزمین

 که در آن محقو محفق به ت ر  آنها نگردید.«, مناذر, و رام هرمز

ه را در محاررس وحد داشت که فرمهان عمهر ولیفهه به    « مناذر»ابح محسی 

حملههه کههن. ابههح « شههحش»او رسههید کههه شخ ههی را بههه جههای وههحد بگههذار و بههه  

را بهه جانوهینی وهحد    « ربیهو بهن زیهاد حهارثی    »محسی در اجرای فرمان عمهر  

انتخههاب کههرد و آن گههاه بههه شههحش حملههه بههرد و بهها جنههگ, آن جهها را بگوههحد.         

عارم بن »به ت ر  مسلمانان در آمد و « منذر بزرگ و کحچک»سرانجام 

دستحر ابح محسی حکحمت آن جا را بهه عههده گرفهت. ابهح محسهی,       وب« قیس

هههم پیمههان رههل  « جنههدب فههزاری»را بههر عهههدس « سههح  اهههحاز»حکحمههت بههر 

 گذاشت.

ت ههر  شههحش بههه ایههن ترتیههب رههحرت گرفههت کههه ابههح محسههی شههحش را    

محارره کرد و ح ار را بهر آنهها تنهگ گرفهت تها جهایی کهه ذوهایر وهحراکی          

عاجزانههه بههه ابههح محسههی پیوههنهاد رههل  کردنههد, ابههح    آنههها پایههان یافههت و ناچههار 

محسههی بهها دهقههان آن جهها بههه شههروی رههل  را پههذیرفت کههه فقهه  بههه رههد نفههر از  

شههحد! ح ههاریان نههاگزیر از پههذیرش چنههین شههروی    ح ههاریان امههان داده مههی 

گوحده شد, رد نفر جان بهه سهالمت بردنهد و مهابقی      بحدند, و چحن درهای دژ

 م تیغ گذشتند!!مردم و رزمندگان شحش از د

بههر مبنههای دریافههت مبلههغ هوت ههد یهها   « رام هرمههز»ابههح محسههی, بهها اهههالی  

نه هد ههزار درههم رههل  کهرد. امها اههالی رام هرمههز در اواوهر حکحمهت ابههح         

محسههی سههر بههه شههحرش برداشههتند کههه بههار دیگههر بههه سههختی شکسههت وحردنههد و 

 ناچار از در اواعت در آمدند.

ورده و سههههرکردگان سههههپاه و فههههت  شحشههههتر را بههههه تف ههههی  آ « بههههالذری»

 فرماندهان و
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آوران پهنۀ نبرد را یکایک نام بهرده, ولهی بهه ههیچ روی در آنهها نهامی از       رزم

 شحد, و هم چنین در فت  نهاوند!!دیده نمی« حرمله و سلمی و کلیب و بالب»

ایههن دانوههمند, نههام تمههام حکههام و فرمانروایههان و کههار گههزاران ولیفههه عمههر    

بهر  « عارهم بهن قهیس   »فح  الذکر ثبت کرده اسهت, مهثالم   زرضن را بر نحاحی 

بهر  « مجاشهو بهن مسهعحد   »بهر سهح  اههحاز,    « سمرة بن جندب فزاری»مناذر, 

بر فرات, و نعمان بهن  « حجاج بن عتیک»های ب ره و ردقات آن, سرزمین

ابههح مههریم »هههای دجلههه, و از فامیهه  شههخ  ولیفههه عمههر, بههر سههرزمین « عههدی

 اند.ت داشتهبر رام هرمز, حکحم« حنفی

گههزاران محقههت و دا ههم عمههر را در   ای از کههاربههالذری هههم چنههین نههام عههده 

کتاب  آورده و نححس فعالیت و مننقۀ تحت نفحذشان را با تمام جز یهات  ذکهر   

 شحد!کرده, اما در هیچ یک از آنها نام قهرمانان ویالی سین دیده نمی

وههحد, « ابههانی»ابههح الفههرج ارههفهانی در کتههاب «, بنههی عههم»امهها محعههحع 

 انتساب ایوان را به قبیلۀ تمیم چنین آورده است:

آنها در زمان حکحمت عمر بن ونهاب زرضن, در ب هره بهر افهراد قبیلهۀ      

تمههیم وارد شههده اسههالم آوردنههد, و بههه همراهههی دیگههر مسههلمانان بهها موههرکین بههه  

 گفتند:جنگ برواستند و نیکح جنگیدند, مردم عرب به ایوان می

ب نیستید, ولی برادران ما, و جزء وانحادس ما و یاران مها  اگر چه شما عر

بنهی  »به همین مناسبت افهراد قبیلهۀ مزبهحر را     هستند, و برادران و بنی عم ما.

 وحاندند, و از جملۀ اعراب و حساب آمدند.« عم

شاعر به هم وحرد, و در « جریر و فرزند »اند که چحن بین و نیز آورده

هایوان نیز به جان یک دیگر گر بر آمدند, وانحادهمقام بدگحیی و هجح یک دی

افتادنههد, و در ایههن میههان وههانحادس بنههی عههم بهها چههحب دسههتی بههه یههاری وههانحادس        

 فرزند  برواستند, و جریر چنین سرود:

 چحن چحب به دست را!« بنی عم»فرزند  هیچ پناهی نداشت مگر 

و عهرب   کهه منهز  گهاه شهما اههحاز, و نههر تیهری اسهت,        « بنی عهم »بروید 

 شناسد!شما را نمی

را هجح کرده, آنهان را بهه   « بنی ناحیه»اند که بعضی از شعرا, و نیز گفته

-وانحادس بنی عم توبیه کرده, انتسابوان را به قری  به وعنه چنین بیان داشته

 اند:

 شناسیم.را در قری , همانند بنی عم در میان تمیم می« بنی سام»ما 
 نتگجۀ این بحث و بررسی

حرملههه, و مثنههی, و سههلمی, و »گحیههد والههد بههن ولیههد بههه دیههدیم کههه سههین مههی

 «مذعحر
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گحید نخستین کسهی  به او بپیحندند. و می« ابّله»نامه نحشت تا با قحای وحد در 

که به ق د جنگ با ایرانیان قهدم بهه وهاک ایهران گذاشهت حرملهه و سهلمی, دو        

حابی رسهح  وهدا بهه    سردار رحابی تمیمی بحدند کهه از نیکهان مههاجرین, ره    

ورکهاء,  »آمدند, و چهار هزار سپاهی به زیر فرمان داشهتند. آنهها بهه    شمار می

 را به ت ر  وحد در آوردند.« و هرمز گرد, و فرات باذقلی

و این در رحرتی است که بالذری تمام امراء ارت  و فرمانداران ب ره 

« عتبهة بهن بهزوان   »انهد, از  و وحزستان را با همان تسلسلی که روی کار آمده

بنیان گذار ب ره که با هوت د نفر سپاهی به آن جا آمده بحد گرفته, تا آورین 

کند, و فتححهات و  برد و معرفی میآنها را با همه موخ اتوان یکایک نام می

دهد. اما از دو قهرمان رحابی سین در میانوان اثری ودماتوان را شرح می

ههم وبهری   « اوهد, و جعرانهه, و نعمهان   »ههای  شهحد! کهه از نهام مکهان    دیده نمهی 

بنا به اعتمهادی ه بهه   « معجم البلدان»نیست!! و دیدیم که حمحی نحیسندس کتاب 

گذارد, و های سین داشته است, اماکن ویالی او را در کتاب  به شرح میگفته

 کند. های او را نیز به عنحان شاهد بر منالب وحد ثبت میحماسه

پیهههروی کهههرده همهههان منالهههب را در کتهههاب   عبهههد المهههلمن نیهههز از حمهههحی 

 کند.وحد نق  می« مرارد االوالع»

نام موترکی برای دو محه  اسهت,   « جعرانه»پندارد که و چحن حمحی می

ای کههه سههین یکههی در حجههاز کههه بههه راسههتی وجههحد داشههته, و دیگههری جعرانههه   

سرا  آن را در وحزستان داده است, بر اساا همان اعتماد, این نهام موهترک   

 کند.وحد, و با استناد به همان روایت سین نق  می« الموترک»ا در کتاب ر

را بهر عههدس قهرمانهان ویهالی وهحد      « مناذر, و تیری»دو مننقۀ  فت  سین

گذاشته نسبوان را بهه تمهیم   « بنی العم»نق  آفرینان واندان «, بالب و کلیب»

یههالی و را بههه یکههی دیگههر از قهرمانههان و   « سههح  اهههحاز »رسههاند, و فههت   مههی

دههد, و دسهت آوهر    نسبت می« حرقحر بن زهیر»رحابی افسانۀ وحد به نام 

گمهارد, بهه   دار تمیمی را هر کدام بهه مسه حلیتی مههم مهی    هر چهار سرهنگ نام

ههای منهاذر و تیهری را بهه حرملهه و سهلمی, و       این ترتیب که فرماندهی پادگهان 

, کلیب و بالب تفحیض ادارس امحر آن دو مننقه را به رؤسای واندان ابن العم

-نماید, و سرانجام جرمله و سلمی را به نمایندگی به ودمت ولیفه عمر میمی

فرستد تا در بارس وعو نا به سامان تمیمیان بها ولیفهه سهخن گحینهد, و آن وقهت      

دارد کهه امهالک وانهدان کسهری     شحد که ولیفه عمر, مقرر مهی سین مدعی می

 نند! ورا به نام قبیلۀ تمیم به  ثبت برسا
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 شحد!!به این ترتیب امالک شاهی پادشاهان ایران به تمیم منتق  می

را دو رههحابی مهههاجر, و بهها فراسههتی کامهه  و   « حرملههه و سههلمی»سههین, 

کنههد, و بههرای اثبهات ادعههای وههحی , در  تسهلنی شههام  بهر اوعههاع معرفههی مهی   

انگیههزد تهها بهها تحریههک   را برمههی« کسههری»هههای , ف ههلی  جداگانههه از افسههانه 

هنی ایرانیان به جمو آوری سپاه بپردازد, و اهحازیهان را  ساسات ملی و میاح

به یاری بنلبهد, تها حرملهه و سهلمای ویهالی او ووامهت اوعهاع را در یابنهد, و         

 ماجرا را به مقام گزارش دهند, و نقوۀ تحریکات او را نق  بر آب سازند.

رملهه و  نق  مهمهی را کهه سهین بهر عههدس دو نقه  آفرینهان ویهالی وهحد ح         

ههای بهی   سلمی در نبردهای شحش و شحشهتر گهذارده, و شهرحی کهه از یهحرش     

ههای  دههد, و تسهل  آن دو را بهر راه   امان ایوان به مناوق ارفهان و پارا می

تحرهین  « نهاونهد »سح  الجیوهی در نرسهیدن قهحای کمکهی بهه مننقهۀ جنگهی        

 کند, همه و همه زاییدس وهم و ویا  او است. می

 نحیسد:ین همه درو  و ویا , بالذری میاما در برابر ا

سهح   »قا م مقام فرمانهدار وقهت ب هره, بها اههالی      « مغیره بن شعبه ثقفی»

آیههد, و پههس از ایههن کههه اهههالی سههح  اهههحاز در  از در م ههالحه در مههی« اهههحاز

-زمان حکحمت ابح محسی اشهعری شهانه از زیهر بهار تعههدات وهحد وهالی مهی        

بههه « نههر تیههری »جنگههد و آن جها را تهها  ا مهی کننهد, ابههح محسهی بههه سهختی بهها آنههه   

 آورد.ت ر  وحد در می

بهر منهاذر کبهری دسهت     « ربیو بن زیهاد حهارثی  »جانوین ابح محسی, یعنی 

سهمرة بهن   »را بهه حکحمهت آن جها, و    « عارم بهن قهیس  »یابد, و ابح محسی می

 گمارد.را به حکحمت سح  اهحاز می« جندب فزاری

وقهایو فهت  شهحش و شحشهتر, و نهاونهد بهه        و دیدیم که در کتاب بالذری که

ههای دجلههه و نههحاحی  وهحر مف هه  شهرح داده شههده اسههت و نهام حکههام سههرزمین   

ههای شهعرا بهه اقتضهای مقهام      اهحاز یکهی بعهد از دیگهری ثبهت گردیهده, حماسهه      

شحد, و از رزمندگان آورده شده است, نامی از قهرمانان ویالی سین دیده نمی

, و اماکن و شهرهایی که سین نام برده است اثری تمیم, و اشعار حماسی آنها

نیسههت! زیههرا همههۀ حکمرانههان و سههردارانی را کههه بههالذری نههام بههرده اسههت از   

انهد  بهحده « مازن, و ثقین, و اشعر, و بنی حارثه, و بنهی سهلیم, و فهزاره   »قبای  

 نه از تمیم و واندان سین بن عمر!!

 است؟چرا چنین کرده « سین»اّما جحاب این منلب که 

ای او, و مهذهب ,  ای که از سین سرا  داریهم, و تع هبات قبیلهه   با روحیه

گذاشهت تها از ایهن بهم فهار  نوهیند, و       که به زندقه متهم بحده, او را آسحده نمی

وانحادس وحد را از این همه افتخارات بی ن هیب ببینهد! پهس همهۀ آن فتهحح را      

 مستقیما  به دالوران ویالی وحد از
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 دهد.تمیم نسبت می

ههایی کهه تمیمیهان    اند, جنگآفریند که تمیمیان گوحدهشهرها و ق باتی می

شهحد کهه نخسهتین سهپاهی کهه      اند, و حتی مهدعی مهی  ها که نمحدهاند, و فت کرده

 اند!!قدم به واک ایران گذاشت و با ارت  ایران درگیر شد تمیمیان بحده

شههحاهد و دالیلههی بههه و همههۀ ایههن افتخههارات را کههه البتههه سههاوتگی اسههت, بهها 

دهد, رحرت اشعار حماسی بر زبان نق  آفرینان نهاده به تمیم اوت ار می

و دست آور امالک سلننتی ایران را به وکالت از جانب ولیفه عمر, بهه قبیلهۀ   

نمایهد و تهاری  امتهی    بخود, و افتخارات آنان را بدین وسیله تکمی  مهی تمیم می

 گیرد!!را به بازی می

که همسایگان, و هم پیمان با قبیلۀ تمهیم در  « بنی العم»اندان سین برای و

 «بنی العم»سازد, و علت نام گذاری ایوان را به اند, نسب نامه میب ره بحده

دهد, و اشعاری را نیهز شهاهد بهر مهدعای وهحد      وی یک افسانۀ جالب شرح می

ههای  هها, وهرح و اجهرای نقوهه    هها, جنهگ  ای از نهام آوری آورد, و مجمحعهه می

گههذارد تهها از برکههت ویهها  جنگههی را جحانمردانههه در اوتیههار قبیلههۀ بنههی عههم مههی 

 های او واندان بنی عم نیز بی بهره نباشند.پردازی

ای بهه وهحد داده   آیا با این همه زحمتهی کهه سهین در وراحهی چنهین افسهانه      

 رسد که بگحید:شاعر را می« جریر»است, 

منزلگهاه  « اههحاز و نههر تیهری   » ای واندان بنی عم, بروید و گم شهحید کهه  

 شناسد!!شما است, و عرب شما را نمی

 
 اعرای خگالی و ساختگی سگف

آفرینههد تهها از مجههد و  ههها, نههه شههاعر از قبیلههۀ تمههیم مههی  سههین در ایههن افسههانه 

افتخههارات قبیلههۀ تمههیم داد سههخن دهنههد, و آوازس شهههرت ایههن قبیلههه را بههه گههحش     

در هیچ یک از دواوین شعر و ادب دیده جهانیان برسانند, شعرایی که ناموان 

 شحد, و از اشعار حماسی آنها جز از وریق سین سرابی نتحان گرفت.نمی

اسهت کهه در مقهام    « مهرة بهن مالهک تمیمهی    »_ مالحاله کنیهد, ایهن بهرادر    1

 گحید:چنین می« مره»سرزن  برادرش 

عزیز گحیی که کحر شده بحد ه در پهی ملهک و ثهروت راههی دیهار      « مره»

 ا گردید.پار

 گحید: برادر دیگر مره است که می« یربحع بن مالک»_ و این 1
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دانند کهه  به هنگام فخر و مباهات به وحد, می« معد و نزار»بزرگان قبیلۀ 

 روشنایی بخ  دیگر قبای  است.« مضر»قبیلۀ ما 

 گحید: تا آن جا که می

فتخارات مها  و اگر امحاج افتخارات عرب به وحد ستایی برویزند, امحاج ا

 _مضر_ از همه بلندتر است!

 سراید:چنین می« ایحب بن ع به»_ و 6

ما قبیلۀ تمیم پادشاهانی هستیم که گذشتگان را به عزت رساندیم و در ههر  

 زمان زنان دیگران را به اسارت بردیم!

 گحید:شاعر و رحابی است که می« ح ین بن نیار حناللی»_ و این 0

به هنگی از ما تمیمیان بروحرد کردند, که « دلح »ایرانیان در باالتر از 

 کرد.ها را ویره میوروشوان چوم

 سراید:نیز چنین می« بالب بن کلیب_ »5

کلیههب و »ویلههی فعهها  بههحدیم, در همههان حههالی کههه  « منههاذر»مهها, در جنههگ 

 مردم تیری را سخت بیچاره کرده بحدند.« وا  

ههای پهر آذوقهۀ    و بهه آبهادی  ما بحدیم که بر هرمزان و ارتو  پیروز شدیم 

 ایوان دست یافتیم.

-رهحابی آفریهده سهین اسهت کهه مهی      « اسحد بهن سهریو تمیمهی   »_ و این 6

 گحید:

سحگند به جان تح که وحیواوندان ما امین بحدند و آن چه را کهه بهه ایوهان    

 کردند.شد سخت محافالت میسپرده می

اههحاز را  بر اسب راهحارش از معرکه گریخت و از ناچاری « هرمزان»

 ترک گفت.

-شههاعر و رههحابی آفریههدس سههین چنههین مههی  « حرقههحر بههن زهیههر »_ و 9

 سراید:

ههههایی وجهههحد دارد, مههها بهههر  اش اندووتههههدر شههههرهایی کهههه در ههههر گحشهههه 

 دست یافتیم.« هرمزان»

 گحید:رحابی مهاجر او است که می« سلمی بن قین»_ و این 1
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 ت ما چه رسید؟بر انحش جان از دس« ورکاء»آیا وبر نودی که در 

از نزدیکههان رههحابه و مهههاجرین اولههین  « حرملههة بههن مرینههه »_ و ایههن 1

 دهد: سین است که چنین داد سخن می

را بههه عههرب شموههیر سههحارکاران وههحد, تهها « میوههان»مهها تمیمیههان, اهههالی 

 به پی  راندیم.« ورکاء»

تراشهد,  مهی « حرملهة بهن مرینهه   »ای چهحن  سین برای رسح  ودا رهحابه 

  وههدا او را دیههده و شههناوته, و نههه دیگههر ارههحاب پیغمبههر, و نههه    کههه نههه رسههح 

 تابعین آنها!

را بهههه عنهههحان یکهههی از نیکهههان رهههحابه و  « حرملهههة بهههن مرینهههه»سهههین, 

دهد ها داد سخن میها و قهرمانیکند, و برای  از حماسهمهاجرین معرفی می

هههای هههای او جههایی بههرای وههحد در کتههابههها نوههیند و افسههانهتهها سههخنان  در د 

 وزین و معتبر باز کنند.

ابهن اثیهر, و ذهبهی, و ابهن     »از این جا است که دانومندان سرشناسی چحن 

انهد,  با تحجه به همان سخنان سین و اعتمادی که به درستی آنهها داشهته  « حجر

کهه اوت هار   « اسد الغابه, تجرید, و ارابه»های معتبر و ارزشمند در کتاب

را در « حرملههۀ مرینههه », شههرح حهها   بههه معرفههی ارههحاب رسههح  وههدا دارد   

 اند.ردین دیگر ارحاب و یاران پیامبر ودا ثبت کرده

و « مثنههی بههن الحههق»هههای سههین اسههت کههه بههرای  و بههه اسههتناد همههان گفتههه 

حرقهحر  »آید, و نیز بهرای  که داستانوان در این کتاب می« ح ین بن نیار»

دا بهه حسهاب   شرح حا  نحشته, آنها را از جملهۀ ارهحاب رسهح  وه    « بن زهیر

 اند.آورده

انهد کهه او از   شهرح حها  نحشهته تأکیهد کهرده     «, سلمی بن قین تمیمهی »برای 

تعیهین  « ابهن کلبهی  »نیکان رحابه و مهاجرین بحده نسب  را هم بنا به روایت 

اند که مها را معلهحم نوهد چنهین نسهبی را ابهن کلبهی از سهین گرفتهه یها از           نمحده

 دیگری!

« سهمعانی و ابهن مهارگحال   »های سین اسهت کهه   و باز به استناد همین گفته

 نحیسد:می« ایحب بن ع به»در شرح بر 

شهاعری اسهت کهه بنها بهه گفتهۀ       « امهری القهیس  »نهحادس  «, ایحب بن ع به»

وحد, در نبرد با هرمزان در نهر تیری شرکت داشهته  « فتحح»سین در کتاب 

 است و اشعار بسیاری هم سروده.

را بدون ذکر سند, در « نی و ابن مارکحالسمعا»ابن اثیر هم عین عبارات 

شهحد کهه ابهن    آورده است. و چنهین معلهحم مهی   « اللباب»کتاب دیگر وحد به نام 

را پی  روی  کتاب سین«, ایحب بن ع به»اثیر به هنگام نحشتن شرح حا  

 چنان کهوحد داشته است, هم
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« معجم»سخن حمحی را وحاندیم که او نیز به هنگام نحشتن منالبی در کتاب 

در پهی  روی وهحد داشهته, و بها     « ابهن واعهیه  »وحد, کتهاب سهین را بهه وه      

هها و امهاکنی را بهه    اتکاء به همان کتاب و اقرار رری  به ایهن منلهب, افسهانه   

 تحان یافت.های سین میشرح آورده که فق  در افسانه

سین منالب و اشهعاری را  « فتحح»این را هم بگحییم که حمحی از کتاب 

ای نکهرده اسهت. بها ایهن     کند که وبری در تاری  کبیهرش بهه آنهها اشهاره    نق  می

حمهحی احهادیثی از سهین وجهحد     « معجم البلهدان »شحد که در حساب معلحم می

شحد, و این به آن معنی است که وبهری از  دارد که در تاری  وبری یافت نمی

نحبهۀ وهحد    نیز به« ابن اثیر, و ابن کثیر, و ابن ولدون»کتاب سین نق  کرده, 

 اند.های وحد آوردهاز وبری گرفته در کتاب

تحجهه کنیهد, او   « تاج العهروا »در کتاب « مرط»به سخن زبیدی در مادس 

 نحیسد:می

وهحد از او یهاد کهرده و    « فتحح»که سین در کتاب « حرملة بن مرینه»و 

گفته اسهت کهه او, از نیکهان رهحابۀ پیغمبهر وهدا بهحده اسهت. و مهن _زبیهدی_           

کنم که حرمله از بنی حنالله, و از جملۀ مهاجرین رسح  ودا بهحده,  میاعافه 

با سهلمی  « نهر تیری»و همان کسی است که مناذر را فت  کرده و در گوحدن 

 بن قین که داستان  وحالنی است شرکت داشته است.

گحیی زبیدی متحجه این نکته نوده است که م هدر بقیهۀ اوبهارش مربهحط     

کهنم. سهین بهن عمهر اسهت      گحید: و من اعافه میکه میبه مرینه از همان جا 

 نه شخ  دیگر!
 دست آورد افسانۀ سگف در بارۀ حرمله

-تا ناموان در کتهاب « اود, نعمان, جعرانه»های _ ولق سه مکان به نام1

 های جغرافیا برود, و محققین را دچار تحیر و سرگردانی کند.

 «.حرملة بن مرینه»ام ای مهاجر, و قهرمانی شاعر به ن_ ولق رحابه1

 اند.هایی که وجحد نداشتههای جنگ, و آوردگاه_ ولق میدان6

 _ ترسیم نقوهای شگر  و حساا برای جنگ آوران تمیمی.0

_ ولق فتحح, و اشعار حماسهی بهرای بلنهد آوازه سهاوتن تمیمیهان, و همهۀ       5

 به دست آمده است.« حرمله»ها به برکت افسانۀ سین در بارس این
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 ن صحابی ساختگینه گ
 حرملة بن سل ی

 صحابی ساختگی بر اثر ااتباه ابن حجر

گفتهیم, منهالبی بهحد کهه در     « حرملهة بهن مرینهه   »آن چه تها کنهحن در بهارس    

هها, نحیسهندگان   متن روایات سین آمهده اسهت. یعنهی بها تحجهه بهه همهان روایهت        

نیههز بههه « حرملههة بههن مرینههه»هههای شههرح حهها  ارههحاب پیغمبههر, بههرای  کتههاب

انهد و نیهز بها تحجهه بهه      عنحان یکهی از ارهحاب آن حضهرت شهرح حها  نحشهته      

اوههد, و نعمههان, و  »هههای سههین بههحده کههه امههاکنی ویههالی چههحن      همههان روایههت 

 اند!های جغرافیا برای وحد باز کردهدر کتاب« جعرانه

بهر ایهن منالهب اعهافاتی دارد, و     « ابن حجر»با این حا  دانومندی چحن 

آن جا ناشهی شهده باشهد کهه ابهن حجهر هنگهامی کهه افسهانۀ          این اعافات گحیا از 

وحانهده, حرملهه و سهلمی را    سهین مهی  « فتحح»را در کتاب « حرمله و سلمی»

وحانهده, و یها کتهابی را کهه در دسهت داشههته,      « حرملهة بهن سهلمی   »یها بهه اشهتباه    

نحشهده و  « حرملهة بهن سهلمی   »نسخه بردار کتاب, حرمله و سهلمی را بهه بله     

 ه اشتباه انداوته است!ابن حجر را ب

بهرای  « ابن حجهر »کند, سخن این است که محعحع هر چه باشد فر  نمی

نیز جایی مخ حر در کتاب « حرملة بن سلمی»ای به نام رحابی نح آفریده

 نحیسد:وحد باز کرده می« االرابه»

در سا  دوازدهم « والد بن ولید»اند: سین بن عمر تمیمی و وبری آورده

 از هجرت
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حرملههة بههن سههلمی, و  »کههه بههه حکحمههت عههرا  رسههید, دسههتحر داد تهها    یگههامهن

کهه بهر روی ههم هوهت ههزار نفهر سهرباز        « مذعحر بن عهدی و سهلمی بهن قهین    

 جنگی در اوتیار داشتند, به او بپیحندند.

ایهم, در آن روزگهار رسهم بهر ایهن بهحده       و هم چنان که پی  از این هم گفتهه 

 «ز»گماشتند. فرماندهی سپاه نمی است که به جز شخ  رحابی کسی را به

را ابن حجر در پایان گفتهار وهحد از آن روی آورده اسهت کهه     « ز»حر  

اند, و او بر ایوهان ایهن   معلحم کند این محعحع را دیگر تذکره نحیسان نیاورده

 قسمت را زیادی دارد.
 های سگفتحقگقی در سند افسانه

ه او وههالق همههۀ ایههن  شههحد کههبهها بحههث در اسههناد روایههات سههین, معلههحم مههی  

 کند.ها است و منالب زیر رد  این گفته را ثابت میداستان

ههایی  نحیسد, و قهرمان یا قهرمهان ای میسین وبق روشی که دارد افسانه

هها و جنهگ   تراشهد کهه ایوهان شهاهد قهرمهانی     آفریند و گهحاه یها گحاههانی مهی    می

ایهن منالهب را از زبهان    انهد, و همهۀ   ههای ایهن دالوران بهحده   ها, و حماسهآوری

کند کهه یکهی از دیگهری شهنیده, و بهه ایهن ترتیهب آن را بهه         راویانی روایت می

 سازد!ع ر افسانۀ وحد مت   می

در پی گیری از اسامی این گحاهان و اسانید, ما نهاگزیر بهه کتهب تهاری  و     

کنهیم, و احیانها  بهه اسهامی     ههای انسهاب مراجعهه مهی    شرح حا  راویان, و کتهاب 

 پرسیم: وحریم, و در آن حا  از وحد میه با اسامی راویان سین بر میمواب

آیها واقعهها  ایههن راوی همههان کسههی اسهت کههه سههین نههام او را در سههند افسههانۀ   

ها پی  از سین مرده اسهت,  ها و سا وحد آورده است؟ ولی چنین مردی سا 

 .و ممکن نیست سین او را دیده باشد تا چنین منالبی را از او بونحد

ها پس از مرگ سین به دنیا آمده و امکان ا این راوی دیگر, او هم سا اّم

 ندارد که سین او را دیده و با او سخنی گفته باشد!!

و این یکی, و ایهن راوی, و دیگهر راویهان موهابه و ههم نهام, اینهان نیهز در         

 کنیه و القاب با راویان سین منابقت ندارند!

می موابه اسمی که سین به عنحان سند چه گفتیم در رحرتی است که ناآن

در احههادیث  ارا ههه داده اسههت وجههحد داشههته باشههد, در بیههر ایههن رههحرت کههار     

تها در   باال, ناگزیر وحاهیم بهحد تر است زیرا گذشته از م ادر نام بردس موک 

 ادب,  حدیث,»های کتاب
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ویهانی  و بیره به تحقیق بپردازیم تا از وجحد یا عدم چنان را« سیره, و وبقات

 کامال  منم ن شحیم.

ایهم کهه او بالبهام راویهان وهحد را      های گذشتۀ سین دیدهدر احادیث و افسانه

و اشخار مجهح  الهحیۀ دیگهر معرفهی   « محمد, و ولحه, و مهلب, و عمرو»

 کرده است.

 تحقیق در شناسایی این اشخار کار آسانی نیست زیرا:

محمد بن عبهد اهلل  »ده او این محمد کیست؟ اگر هم چنان که سین ویا  کر

حههدیث سههین را از زبههان او در تههاری   116باشههد کههه وبههری « بههن سههحاد نههحیره

ایم که او از روات آفریده سهین اسهت و نهام  را در    کبیرش آورده است, گفته

 ایم.هیچ یک از م ادر فح  نیافته

آفریههدس ویههاالت سههین « ولحههة بههن عبههد الههرحمن»آیهها ایههن همههان «, ولحههه»

 ای دیگر؟ولحهاست یا 

معرفهی کهرده و از زبهان    « مهلب بن عقبۀ اسدی»و مهلب, که سین او را 

حدیثدر تاری  وبری دارد, نام  در کتب حدیث و رجا  دیهده   94او در حدود 

 شحد.نمی

تحاند باشد؟ آیا این همان عمرو است که در زبهان  ولی عمرو چه کسی می

و یها کسهی   «, زیهد عمهرا  عهرب  »وهحرد,  کتهک مهی  « زیهد »نححیان همیوهه از  

 دیگر است؟!

بهرد کهه ام ایوهان در کتهب     سین در این افسهانه از راویهان دیگهری نهام مهی     

آیها سهین ایهن    «. عبد اهلل بن مغیرس عبری, و ابهح بکهر ههذلی   »رجا  آمده مانند 

ای ساوته, دو راوی را دیده و پای سخن ایوان نوسته است و یا این که افسانه

را دیهده یها آنهها سهین را دیهده و شهناوته و بها او سهخنی         و بدون این کهه ایوهان   

 گفته باشد, به آنها نسبت داده است؟ ما که ندانستیم!

اکنههحن کههه معلههحم شههد احادیههث سههین تنههها از ویههاالت او ناشههی شههده اسههت,  

 گذرانیم:منابو انتوار این افسانه را به شرح زیر از نالر می

تهاری  کبیهرش عهمن    امام المحروین, محمد بن جریر وبهری, در   .1

 هجری, با ذکر سند. 11_ 11های ححاد  سا 

 با ذکر سند.« اکما »بان مارکحال درکتاب  .1
 با ذکر سند.« انساب»سمعانی در کتاب  .6
با ذکر سند, و ت ری  به « معجم البلدان»یاقحت حمحی در کتاب  .0

در پههی  « ابهن واعهبه  »سههین را بهه وه    « فتهحح »ایهن کهه کتهاب    

 روی داشته است.
 اند:مندان زیر منالب محرد بحث را از دانومندان باال گرفتهدانو
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منالب وهحد را مسهتقیما  از سهین    « اسد الغابه»ابن اثیر در کتاب  .5

 بن عمرو وبری گرفته است.
اسهههد »کهههه از کتههاب  « تجریههد اسهههماء ال ههحابه  »ذهبههی در کتهههاب   .6

 ابن اثیر گرفته.« الغابه
 ته.که از وبری گرف« االرابه»ابن حجر در کتاب  .9
 از یاقحت حمحی.« مرارد االوالع»عبد الملمن در کتاب  .1
 که منلب از سمعانی گرفته.« اللباب»ابن اثیر در کتاب  .1

 و باز ابن اثیر در تاری  وحد که از وبری منلب گرفته است. .14
 ابن ولدون در تاریخ  که از وبری گرفته. .11
که قسمتی از اوبارش را با ذکهر  « تاج العروا»زبیدی در کتاب  .11

 د آورده است.سن
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 یکصد و پنجاه صحابی ساختگی

 

 

 

 

 _ ربگع بن مطر بن ثلج ت گ ی14

 

 

 .صحابی ااعر و ح اسه سرا 
   دمشرک و بگسران و  ادسرگه    »اواهدی ان حضور ربگع در فتروح

 «.و طبریه
 ای.ااتباه دانش ندان در ثبت نام پدر وجد این صحابی افسانه 
  مطر.دست آورد افسانۀ سگف در بارۀ ربگع بن 
 .بررسی سندا و منابع انتشار افسانۀ ربگع 
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 ده گن صحابی ساختگی سگف
 ربگع بن مطر بن ثلج ت گ ی

 ای ااعر و ح اسه سراصحابه

 نحیسد:می« ربیو بن منر»ابن عساکر در شرح حا  

شههاعری حماسهه سههرا و چیهره دسههت بهحده کههه رههحبت    «, ربیهو بههن منهر  »

« دموهق, و بیسهان, و قادسهیه   »فهت   رسح  ودا را درک کهرده اسهت. ربیهو در    

 ها اشعاری سروده است.در سپاه اسالم حضحر داشته و در همان زمینه

 نحیسد:ابن عساکر ادامه داده می

در جنهگ بیسهان   « ربیهو بهن منهر   »از سین بن عمر روایت شده است که 

 چنین سروده:

ای هه در جنگ بیسان, به آنها که در دژها مستقر شده بحدند گفهتم کهه وعهده   

 آید.درو  به کار نمی

های ما به سحی تح بهه اهتهزاز در آیهد, چنهان روزی     آگر نیزه« بیسان»ای 

 به تح روی وحاهد آورد که افراد از ماندن در تح اکراه داشته باشند.

ای بیسههان آرام بههاش و سرسههختی مکههن, و رههل  پایههداری را کههه پایههان       

 وحب است بپذیر.

ای که کهم وهردان تهح را بهه     امیدهای سراب گحنهپذیری, و به حاال که نمی

 ای, پس این چنین باش.اند د  وحش کردهآن امیدوار کرده
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جنهگ چیههز دیگههری نخحاسههتند, بالههای مهها, در جنگههی کههه    بههه جههزو چهحن  

 تابیم, پیاپی بر ایوان فرود آمد.هرگز از آن روی برنمی

و پهههر از  روزگارشهههان را چنهههان کهههردیم کهههه بهههد بختهههی  بسهههیار وهههحالنی, 

 م یبت, و سراسر تیرگی و تاریکی بحد.

ما, در هیچ نبردی شرکت نکردیم مگهر ایهن قبیلهۀ مهن افتخهارات آن را بهه       

 وحد اوت ار دادند.

و چههحن کحتههاه آمدنههد, و از مهها عفههح وحاسههتند, بههه نههیم روز, بزرگانوههان را  

 محرد عفح و بخو  وحد قرار دادیم.

 چنین سروده است:« وبریه»  و نیز بنا به گفتۀ سین, ربیو در فت

گیریم, و مانند کسانی کهه از بهیم جنهگ    آن را میما, به مرزها روی نهاده 

 کنند نیستیم.روی ترش می

آنان از ترا و وحوت, به هر سیاهی کهه در کهنج وانهۀ وهحد بیابنهد حملهه       

 آورند.برده شمویر و نیزه بر آن فرود می

بهر آنهان تاوتنهد و آن ترسهحها از      هها جحانان ما گروه گروه, از فراز بلندی

 گریختند.ایوان چحن راعقه زده می

پس از این که وحوت همۀ آنها را فرا گرفت, ما از نزدیهک شهدن آنهها بهه     

 دریاچه جلحگیری کردیم.

 و نیز وقایو دموق را چنین به نالم آورده است:

انههد هههای رومیههان منههز  گزیههدهو آنههان کههه در مربزار«, حمهه »از شهههر 

 عرب ش ت مرا چگحنه یافتی؟ بپرا,

ما بحدیم که از دموق شهرها را یکی یکی پوهت سهر گذاشهتیم, و بهی ههیچ      

 درنگی وحد را به ایوان رساندیم.

های ایوان ماالمها  کهردیم, و در آن حها , رومیهان     مربزارها را از کوته

 های وحد پوت کردند!به کوته

برنهد, کهه بهه جهان     ر میهای عربی چنان ایوان را از میدان نبرد به داسب

 آید.وحدم به وهم در نمی

که مق د و آرامگهاه ایوهان   « حم »ها, در این فرار, آنان را به آن اسب

 بحد رسانیدند.

و تحرین دالوران اسالم, و تعقیهب  « قادسیه»در نبرد «, ربیو بن منر»

 سراید:پارسیان فراری از میدان جنگ چنین می

نگامی که دشمن زمین را پهر کهرده بهحد,    که ه«, عارم بن عمرو»همانند 

 بر سر آنها آت  پر سر و ردا برافرووت.
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و یا همانند آن مهرد مهمهان نهحتز, کهه در برابهر حیهرت همگهان, کهر و فهر          

 را در هم شکست.« هرمزان»شبانۀ 

بزرگحار بر نههر پارسهیان   « حناللۀ»زهماند ایوانن به چوم وحد دیدیم که 

 ساوت.ته میبرد, و از کوته پوحمله می

فریاد برآورد کهه, حهق   « سعد وقار»و آن گاه بحد که منادی مردی چحن 

 جنگ را فق  تمیمیان ادا کردند.

هههای عههالی جههایزه گههرفتیم و بههه گههرفتن چنههین در آن روز بههحد کههه مهها اسههب

 ای از همه سزاوارتر بحدیم.جایزه

 نحیسد:می« ربیو بن منر»وحد در بارس « ارابۀ»ابن حجر نیز در 

او _ربیو بن منر_ رحبت رسح  ودا را در ک کرده است! و سهین در  

دموهق, و قادسهیه,   »وحد از او اشعار بسیاری در فت  شهرهای « فتحح»کتاب 

نقهه  کههرده اسههت. از جملههۀ اشههعاری کههه سههین از او و در فههت       « و وبرسههتان

 گحید:وبرستان روایت کرده است این است که می

گیریم, مانند کسهانی نیسهتیم کهه از    آن را می آوریم وما,به مرزها روی می

 کنند.جنگ به هراا افتاده روی ترش می

و چههحن ایوههان را وحوههت جنههگ فههرا گرفههت, مهها زا نزدیههک شدنوههان بههه     

 دریاچه مانو شدیم.

گحیهد کهه او _ربیهو بهن     نحیسد: ابن عساکر نیهز مهی  ابن حجر ادامه داده می

 رسیده است. منر_ رسح  ودا را درک و به ودمت آن حضرت

ههای سهیفو   این دو دانومند _ابن عساکر و ابن حجر_ بها اعتمهاد بهر نحشهته    

دموهق, و بیسهان, و   »حضحر شاعر و رحابی ویالی او را در فهت  شههرهای   

هههای وههحد ثبههت کههرده اشههعاری را کههه  بههاور داشههته آن را در کتههاب« وبرسههتان

اش سهخن  و وهانحاده ههای اقهحام   سین از زبان او نق  کرده, در آنها از دالوری

اند. و این در حالی است کهه پهی  از ایهن ههم     رفته است, به عنحان شاهد آورده

انهد کههه از زادگهاه وههحد   ایهم کههه در اره  تمیمیههان از آن دسهته قبهایلی نبههحده    گفتهه 

عههرا  پههای بیههرون گذاشههته, دوشههادوش دیگههر قبایهه  در نبردهههای شههام شههرکت  

ن 565, ر1بهه همهین محعهحع در زج   کرده باشند. ابهن عسهاکر در تهاری  وهحد     

 اشاره کرده و گفته است:

در همهان زادگهاه وهحد بها ایرانیهان       شان عرا  بهحد, اقامت تمیمیان که محّ 

 اند.جنگیده

ههای  و از آن جا که در سخنان وبهری و ابهن عسهاکر در شهرح بهر داسهتان      

چنهین  وهحرد,  ای سین به چوم نمهی فتحح, نامی از این شاعر و رحابی افسانه

 آید که سینبه نالر می
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هههها و را تنهههها شهههاعری سهههخنحر آفریهههده, بهههرای  سههههمی از دالوری  « ربیهههو»

 ها قا   نوده باشد!ها در آن کوحر گواییپهلحانی

 
 ااتبا در نام پدر و جد ربگع

ربیهو بهن   »ربیو شاعر سین چنین معرفهی شهده اسهت:    « تجرید»در کتاب 

نیههز از کتههاب تجریههد « العههرواتههاج »زبیههدی مللههن کتههاب «. منههر  تمیمههی

 نحیسد:چنین می« ربو»پیروی کرده و در واژس 

 نام پنج نفر از ارحاب رسح  ودا بحده است.... .« امیر»ربیو بر وزن 

نحیسد: و دیگری ربیو بهن منهر    برد, میو پس از این که نام آنها را می

 تمیمی شاعر, که فت  دموق را درک کرده است.

ابن عساکر این شاعر رحابی سین « تهذیب»و «, هاراب»های در کتاب

 «!ربیو بن منر بن بل »چنین معرفی شده است: 

ما, در این محرد قدیمی ترین نسخۀ ونی تاری  ابن عساکر را کهه قهدیمی   

باشد که احادیث سهین را بها سهند کامه  ارا هه داده اسهت, از       ترین م دری می

اعر ویالی سین چنین معرفی تر دانستیم. در آن نسخه, شهم  مدارک رحی 

«.ربیو بن منر بن ثلج»شده است 
1
این معرفی با چنان تسلس  زیبها و جهالبی    

زاو  ربیو, و بعد منر, و سپس ثاجن, حکایت از ذو  هنری و شهیرین کهاری   

کند. ایهن نهام گهذاری بها همهین      نام گذار ارلی , یعنی سین بن عمر تمیمی می

 شحد:ترتیب به فارسی چنین می

 بهار فرزند باران نحادس بر !!

 نحیسد:می« ثلج»وحد در واژس « اکما »ابن مارکحال در کتاب 

 برم برادر منر باشد.و منر بن ثلج تمیمی شاعر, که گمان می

کحال منههر و ربیههو را دو بههرادر, و   نههیم کههه ابههن مهها   بیبههه ایههن ترتیههب مههی   

 فرزندان ثلج تمیمی

                                                 
1
 ثلج  بر  منر  باران . ربیو  بهار 
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ریننههدس آنههها اسههت, آن دو را پههدر و پنداشههته, در رههحرتی کههه سههین کههه وههحد آف 

ربیهو بهن منهر    »فرزند معرفی کرده است هم چنان که در تاری  ابهن عسهاکر,   

 آمده است.« بن ثلج

از شههرح حهها  و اشههعارش «, ربیههو بههن منههر بههن ثلههج»آن چهه کههه در بههارس  

ها بحد که آوردیم, و از آن جا که ما نام این رهحابی شهاعر را بهه    یافتیم, همین

انههد نیههافتیم, او را از  دری کههه از سههین بههن عمههر منلههب گرفتههه    جههز در م هها 

 های ویا  سین دانستیم.آفریده

این را هم بگحییم که در سخنان سین منلبی را که داللت داشهته باشهد کهه    

رود ابن ربیو بن منر از ارحاب رسح  ودا بحده است ندیدیم. بلکه گمان می

ین بن عمر از ربیو نق  کرده و هایی که سعساکر با تحجه به اشعار و حماسه

نارر به رویدادهای دهۀ دوم از هجرت, و نوهانگر شهرکت او در ایهن نبردهها     

است, چنین نتیجه گرفته است که ربیو بهن منهر در آن محهدوده از زمهان بایهد      

هها حضهحر   مردی بحده, و به آن حد از رشد رسیده باشد که بتحاند در آن جنگ

ن بایهد ربیهو, رسهح  وهدا را درک کهرده, از جملهۀ       فعا  داشهته باشهد, بنها بهر ایه     

 ارحاب آن حضرت به حساب آید!!

 
 دست آورد افسانۀ ربگع بن مطر

 سین با آفرین  ربیو بن منر تمیمی:

 هایی دیگر بر گنجینۀ ادبیات عرب افزوده است.اشعار و حماسه .1
شههاعری رههحابی بههر دیگههر ارههحاب رسههح  وههدا اعههافه نمههحده       .1

 است.
تکیه بهر سهخنان سهین, و آوردن اشهعار حماسهی همهین       آیندگان با  .6

پندارنههد کههه افههراد قبیلههۀ تمههیم در وههارج از زادگاهوههان     ربیههو مههی 

انههد کههه شاعرشههان عههرا , در نبردهههای روم شههرقی شههرکت داشههته

 گحید:می
های ما به سحی تح نوانه رفته به اهتزاز در آیهد,  این بیسان آن گاه که نیزه

 د که ساکنانت از ماندن در تح اکراه داشته باشند.چنان روزی به تح روی آور

 گحید:و شاهد شرکتوان در جنگ وبرستان این که می

ایههن مهها بههحدیم کههه پههس از شکسههت دادن آنههها, مههانو شههدیم تهها بههه دریاچههۀ          

 زوبریهن نزدیک شحند.

و ایهن مها بهحدیم کهه شههرها را از موهر , یکهی بعهد از دیگهری پوهت سهر            

 یوان رساندیم.گذاشتیم, و وحد را به ا

ن وسیله برای قبیلۀ تمیم افتخاراتی مزید بر افتخهارات گذشهته آفریهده    اتا بد

 باشد.
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 گحید:آورده میشنحی که شاعرشان فریاد برمگر نمی

بههه همههۀ روزگههاران, رزمگههاهی بههحد کههه مهها در آن قههدم بگههذاریم, و تمههام       

 افتخارات آن را به وحد اوت ار نداده باشیم.

-قح  فرمانده که  قهحای سهپاه اسهالم وهروش بهر آورده مهی        تا آن جا که از

 گحید:

در جنگ قادسیه منادی سعد وقار فریاد بر آورد کهه: کحشه  و جحشه     

 در این جنگ فق  از آن افراد قبیلۀ تمیم بحده است!
 بررسی اسناد افسانۀ سگف

بهه سهین بهن    «, ربیو بن منهر »ابن عساکر, اسناد منالب وحد را در بارس 

ده و آن را نام برده, در رحرتی کهه سهین اسهناد و راویهان وهحد را      عمر رسان

 معرفی ننمحده تا در بارس وجحد یا عدم چنین راویانی به تحقیق بنوینیم.
 انددانش ندانی یه افسانۀ ربگع را ان سگف نقل یرده

 ابن عساکر, با ذکر سند در تاریخ . .1
 «.االرابه»ابن حجر, با ذکر سند در کتاب  .1
 «.تجرید»بدون ذکر سند در کتاب ذهبی,  .6
 «.تاج العروا»زبیدی, بدون ذکر سند در  .0
 «.تهذیب تاری  ابن عساکر»ابن بدران, درکتاب  .5
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 یکصد و پنجاه صحابی ساختگی

 

 

 

 _ ربعی بن افکل ت گ ی11

 

 .ربعیا فرمانده سپاه در فتح موصل 
  و ااتباه یا وت ح وی.« انطاق»واژۀ 
  تاریخی.مقایسۀ خبر سگف با حقایک 
 .بررسی اسناد سگف در افسانۀ ربعی 
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 یانده گن صحابی ساختگی سگف
 ربعی بن افکل ت گ ی

 ربعی فرمانده سپاه در فتح موصل

را از وههانحادس عتبههر, و از تیههرس بنههی  « ربعههی بههن افکهه »سههین بههن عمههر, 

 عمرو تمیم ساوته است.

 نحیسد:ابن حجر در شرح حا  ربعی می

سعد بن ابی »نحیسد که ربعی را وحد می« فتحح»سین بن عمر در کتاب 

که فرمانده ک  سپاه در جنگ با ایرانیان بحد, دستحر داد تا فرماندهی « وقار

سپاه را در جنگ محر  به عهده بگیهرد. و همهان وهحر کهه در گذشهته گفتهیم,       

شخ  رحابی را به فرماندهی سهپاه   به جزدر آن زمان رسم بر این بحده که 

 گماشتند.نمی

 گحید:و سین در جای دیگر از کتاب وحد می

عبهد اهلل  »عمر, مقرر داشت تا ربعی فرماندهی پی  تهازان سهپاهی را کهه    

«معتم
1
 امیر و فرمانده آن بحد به عهده داشته باشد. 

پایهان سهخن   « ز»به قرار معلحم ربعی در فتحح شرکت فعا  داشته اسهت.  

 ابن حجر.

بهرد کهه معلهحم    حجهر از آن روی بهه کهار مهی    را ابهن  « ز»گفتیم که حهر   

دارد ایههن قسههمت را او بههر دیگههر تههذکره نحیسههان رههحابۀ رسههح  وههدا, اعههافه    

 دارد.

                                                 
1
های سین بن عمر باشد. شرح حا  عبد اهلل معتم در اسد رود که این عبد اهلل نیز از ساوته. چنین گمان می 

 آمده است. 262، ر 3الغابه ، ج 
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وبری عهمن شهرح حهحاد  سها  شهانزدهم از هجهرت, آن جها کهه بهه فهت            

پرداوتههه سههخنان سههین را در بههارس ربعههی بههه وههحر موههروح آورده  « تکریههت»

 کنیم:نق  میاست که ما در این جا والرۀ آن را 

فرمانده ک  قحا به ولفه وقت عمر نحشت که مردم محره   « سعد وقار»

اند, و او تا ناحیۀ تکریت پی  رفته و در آن جا سنگر جمو شده« اننا »دور 

گرفته است, تها بهدان وسهیله سهرزمین وهحد را پهاا دارد. عمهر در پاسه  سهعد          

 نحشت:

دهی سپاه پهی  تهازان را در   را مأمحر اننا  کن, و فرمان« عبد اهلل معتم»

بگذار, و چحن ایوان سپاه دشمن را از پی  پای وهحد  « ربعی بن افک »عهدس 

نینحا»برداشتند, ربعی را مأمحر گوحدن دژهای 
1

 نما.« , و محر 

ههای  سپس وبهری عزیمهت عبهد اهلل را بهرای دفهو اننها  شهرح داده جنهگ        

روز تعریهن کهرده    ایوان, و به ح ار گهرفتن دشهمن را بهه مهدت چهه  شهبانه      

 نحیسد:می

کههه بههه  « ایههاد, و نمههر, و تغلههب »عبههد اهلل بهها سههران دیگههر قبایهه  عههرب از    

کردنههد, تمههاا حارهه  کههرد و   پوههتیبانی از اننهها  علیههه مسههلمانان جنههگ مههی   

سرانجام آنها را به اسالم متمای  نمحد و در آور با یک دیگر قرار گذاشتند که 

کنند حمله برنهد,  هایی که آنها موخ  میزهسپاه اسالم با بانگ تکبیر به دروا

اینههان نیههز بهها شههنیدن بانههگ تکبیههر از داوهه  شهههر شموههیر در میههان پاسههداران     

 آسان رحرت گیرد.« تکریت»گذارند, تا فت  اننا  می

شهحد,  گیرد و بر وبق آن عم  میاین نقوه محرد محافقت همگان قرار می

 برد!الم از معرکه به در نمیو در نتیجه حتی یک تن از سپاه دشمن جان س

 نحیسد:می« تکریت»وبری پس از شرح فت  

فرمان داد تها ربعهی بهن    « عبد اهلل معتم»هم چنان که عمر فرمان داده بحد, 

کهه اههالی محره  و    « تغلب و ایاد, و نمهر »افک  در معیت قبای  تازه مسلمان 

نینحا از مسلمان شدن آنها آگاهی نداشتند برای گوحدن دژهای محره  و نینهحا   

قحط تکریهت بهه   از وبهر سه  عزیمت نمایهد. و دسهتحر داد پهی  از آن کهه دشهمن      

 دست مسلمانان آگاه شحد, بر سر آنها بتازد.

فرزند افک  فرمان برد, و برای پیروزی قنعی وحی , با تهازه مسهلمانان   

قبای  مزبحر قرار گذارد که آنها به درو  در میان مردم آن سهامان شهایو کننهد    

 انهد, و که سربازان اننا  در تکریت پیروز شده قحای مسلمین را شکست داده

تحاننهد بهه راحتهی داوه  دژ     آیند, میچحن وحد از سپاهیان اننا  به حساب می

شده پاسداری درهای مهم دژ را وحد بر عهده بگیرند تا سهپاهیان اسهالم بهدون    

 هیچ گحنه مقاومتی از درهای دژ بگذارند!

                                                 
1
کرده . نینحا در شما  عرا  و مقاب  شهر محر  قرار داشته، رودوانۀ دجله آن دو شهر را از هم جدا می 

 ای نینحا هنحز باقی است.است. ورابه
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حیلههۀ ربعههی کههارگر افتههاد و بههی هههیچ مقههاومتی دژهههای دشههمن بههه ت ههر    

 .سپاهیان اسالم در آمد

ربعهههی پهههس از ت هههر  نینهههحا و محرههه  و دژههههای مسهههتحکم آن, بهههرای    

 ت ر  دیگر مناوق محر   عازم آن نحاحی شد.

و گوهحدن دژههای مسهتحکم    « تکریت»این والرۀ سخنان وبری در فت  

 وسیلۀ ربعی و افک , از وریق سین ابن عمر تمیمی است.« محر  و نینحا»
 و ااتباه ح وی« انطاق»واژۀ 

نههام « اننهها »آیههد, ز سههخنان سههین در ایههن افسههانه بههر مههی بههه وههحری کههه ا

فرمانده سپاه دشمن بحده است, ولی حمحی چنین پنداشته که اننا  محرد بحث 

« معجهم البلهدان  »از این روی در های تکریت! سین, نام مکانی است نزدیکی

 نحیسد:می« اننا »در واژس 

حهدیثی در فتهحح   ای است نزدیهک تکریهت, کهه نهام  وهی      ناحیه« اننا »

ز هجهرت بهرده شهده و    ر مت رفات اسهالم در سها  شهانزدهم ا   سین عمن دیگ

 از آن چنین یاد کرده است:« ربعی بن افک »

 دهیم.ما, با لبۀ تیز شمویر وحد, هر متجاوزی را پاداش می

را با همان وسیله پاداش دادیم و او وحد را از جمو « اننا »هم چنان که 

 د و بگریخت.دیگران به کناری کوی

نیز از حمحی پیروی کرده است آن جها  « مرارد االوالع»نحیسندس کتاب 

 نحیسد:می« اننا »که در واژس 

 ای نزدیک تکریت بحده است.ناحیه« اننا »گحیند می

آید اشتباه حمحی از آن جا ناشی شده باشهد کهه در حهدیث سهین     به نالر می

اننها ن کهه کلمهۀ ورود, در ایهن     آمده است ز نزوله ع ل ی االننا   ورودش به 

دانهیم کهه حمهحی    جا بر مکهان بیوهتر مناسهبت دارد تها انسهان. بها ایهن حها  نمهی         

چگحنه به قسمت آور شعری که وحد از سین روایت کرده است تحجه ننمحده 

گحید زو اننا  وحد را از میان جمعیهت بهه کنهاری کوهید و     که با رراحت می

 گریزد نه مکان.ز میان جمعیت میبگریخت.ن که این انسان است که ا

ایههن « ربعههی بههن افکهه »چههه در تههاری  وبههری از احادیههث سههین در بههارس آن

ههها بههحد کههه آوردیههم, و همههین منالههب را نیههز      ای دیههدیم همههین قهرمههان افسههانه 

از وبههی گرفتههه در « ابههن اثیههر, و ابههن کثیههر, و ابههن ولههدون»دانوههمندانی چههحن 

 اند.های وحد نق  کردهتاری 
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« حرملههة بههن مرینههه»هههای حی, همههان وههحر کههه در افسههانهیههاقحت حّمهه امهها

سههین را بههه وهه  دانوههمند نسههخه  « فتههحح»ای از کتههاب آوردیههم, او وههحد نسههخه

در مههحرد مالههرش مسههتقیما  از همههان کتههاب     « ابههن واعههیه »بههرداری بههه نههام   

-کرده است, و از همین جا است که نام بعضی از شهرها, و دیهه استخراج می

در احادیهث   بهه جهز  او آمهده اسهت,   « معجم البلدان»باتی که در کتاب ها, و ق 

تحان یافت. یها بهه عبهارت دیگهر, نهام      های جغرافیایی نمیسین, در دیگر کتاب

-او دیهده مهی  « معجهم البلهدان  »تمام اماکنی را که سین ساوته اسهت, در کتهاب   

 شحد.
 ااتباهی در نسب ربعی

است این اسهت کهه نسهب ربعهی     منلب دیگری که در این جا تذکرش الزم 

آمهده, در رهحرتی   « بهزی »و در تاری  ابن کثیر «, عنزی»در تاری  وبری 

ای ثبت شهده اسهت کهه عنبهری وهحد تیهره      « عنبری»ابن حجر « ارابه»که در 

دانهیم  تهر یهافتیم زیهرا مهی    است از تمیم. ما نیز همین نسب را به حقیقت نزدیهک 

کحشه  دارد تها قهرمانهان ویهالی      که سهین بها تمهام وجهحدش و در همهۀ مهحارد      

ای شاوه« عنبری»وحد را از قبیلۀ وحی , قبیلۀ تمیم بیافریند, و از آن جا که 

از تمیم است, این انتخاب با وحاستۀ سین افسانه پرداز بیوتر مناسبت دارد تا 

 «.عنزی و بزی»
 های سگف و حقایک تاریخیای بگن روایتمقایسه

محرهه , و »دیگههران بنوههینیم و حقیقههت فههت  اکنههحن جهها دارد تهها پههای سههخن 

را از زبان دیگر تاری  نحیسان بونحیم بالذری فهت  محره    « تکریت, و نینحا

 دهد:و تکریت را چنین شرح می

« عتبهة بهن فرقهد سهلمی    »عمر بن وناب رض, در سا  بیستم از هجهرت,  

 را مأمحر فت  محر  کرد.

دژهای ایوان را که در  با مردم نینحا به جنگ پرداوت و یکی از« عتبه»

قسمت شرقی دجله قرار داشت با سختی بگوحد, و بعهد از دجلهه عبهحر کهرد و     

روی به جانهب دومهین دژ آنهها نههاد. اههالی ایهن دژ چهحن در مقابه  عتبهه تهاب           

دیدنههد, بهها او از در رههل  در آمدنههد و پرداوههت جزیههه را مقاومهت در وههحد نمههی 

 پذیرفتند.

ن محافقهت کهرد و پهذیرفت کهه ههر کهس کهه        با تقاعای رهل  ایوها  « عتبه»

تحاند از دژ بیرون آمده هر کجها کهه   مای  به ترک دژ باشد در امان است و می

 بخحاهد برود.
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بالذری پس از آن فتححات عتبه را در مننقۀ محر  از قهراء و ق هبات,   

 نحیسد:برد و در پایان آن میها از  جمله تکریت را نام میها و آبادیو دیه

را فهت  کهرد, و سهاکان دژ تکریهت     « وبرهان و تکریت»تبة بن فرقد, و ع

 را به جان امان داد.

بنا بر این, حقیقت چنین است که نخستین جایی که فت  شده محر  بحده و 

ان هاری,  « عتبهة بهن فرقهد سهلمی    »بعد از آن تکریت, و فات  هر دو محه  ههم   

ا  از هجهرت رسهح    یمانی قحنهانی, و سها  ایهن فهت  و پیهروزی, بیسهتمین سه       

 ودا بحده است.

عبههد اهلل معههتم »کنههد, و امهها سههین, فههت  تکریههت را مقههدم محرهه  ذکههر مههی   

نمایهد, و فهت  محره  را در عههدس     را فهات  آن جها معرفهی مهی    « عبسی عهدنانی 

گذارد, سپاهیان او را نیز همگی از افهراد  تمیمی عدنانی می« ربعی بن افک »

 رد. آوقبای  عدنان مضری به حساب می

عتبهههه یمهههانی »ولهههی حقیقهههت ایهههن اسهههت کهههه محرههه  و تکریهههت بهههه دسهههت 

فههت  شههده اسههت, و ایههن چیههزی نیسههت کههه سههین بتحانههد آن را نادیههده   « قحنههانی

های وهحد را از قبیلهۀ   بگیرد و در برابر آن ساکت بنویند, پس دو تن از آفریده

راد گمهارد, و سهپاهیان اسهالم را نیهز از افه     مضر بهه حکحمهت و فرمانهدهی مهی    

هها را  کند, و همهۀ ایهن تغییهر و تبهدی     قبیلۀ مضر, یعنی قبیلۀ وحی  معرفی می

 دارد!به فرمان تع ب قحمی وحد, در تاری  اسالم وا می

اما این که چرا او تاری  وقحع چنین رویداری را تغییر داده و فتحی راکه 

در بیسههتم از هجههرت بههه وقههحع پیحسههته, آن را در سهها  شههانزدهم از هجههرت       

باشد و به انحرا  عقیهدس او از  نحشته است, منلبی است ه در وحر اهمیت می

ای کههه بههه آن مههتهم بههحده شههحد, زیههرا اگههر او بههه حکههم زندقههه اسههالم مربههحط مههی

تحاند محهرک او  هدف  ایجاد توحی  در تاری  اسالم نبحده, پس چه چیزی می

 در این جنایت بر تاری  اسالم باشد؟!
 افسانه دست آورد سگف ان این

 سین با آفریدن ربعی بن افک  تمیمی:

ای فرمانده, سرداری فات , و شاعری سهخنحر آفریهده تها نهام      _ رحابه1

 در ردین ارحاب واقعی رسح  ودا ثبت شده برای  شرح حا  بنحیسند.

-_ مکانی تازه ولق کرده, تا در ردین دیگهر امکهان ویهالی او در کتهاب    1

 کند.های جغرافیا برای وحد جا باز 

ای وهحد  ای برای تمیم, بهه نهدای تع هبات قبیلهه    _ با ولق نبردهای افسانه6

 پاس  گفته
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 و برای قبیلۀ وحی  افتخاراتی دیگر آفریده است.

ای کهه بهه آن مهتهم بهحده, تهاری  وقهحع حهحاد  تهاریخی         _ به حکهم زندقهه  0

 اسالم را تغییر داده است.
 بررسی اسناد سگف د رافسانۀ ربعی

 ها آمده است:این نام«, ربعی بن افک »احادیث سین, در بارس در اسناد 

-مههی« محمهد بهن عبههد اهلل بهن سهحاد بهن نهحیره      »_ محمهد, کهه سهین او را    1

که در گذشهته بهه نهام ایهن دو راوی     «, مهلب بن عقبۀ اسدی»وحاند. و دیگری 

انهد, و از  ایهم و دانسهتیم کهه وجهحد وهارجی نداشهته      در احادیث او بروحرد کرده

 باشند.های سین میساوته

_ ولحههه, ایههن راوی در احادیههث سههین ممکههن اسههت بههه دو راوی اشههاره    1

 «.ولحة بن عبد الرحمن»و دیگری « ولحة بن اعلم»داشته باشد یکی 

ایم بنا بهر ایهن,   های سین ندیدهنام ولحة بن عبد الرحمن را جز در روایت

 ارجی ندارد.این نام زادس ویاالت او است و چنین راویی وجحد و

راویههی اسههت سرشههناا و نههام  در بیههر احادیههث  «, ولحههة بههن اعلههم»امهها 

ههای او, مها   سین نیز آمده است ولی با تحجه به سهابقۀ سهین و درو  پهردازی   

ههههای  را بههه گهههردن چنههان راویهههانی بگههذاریم, بهههه    حههق نههداریم تههها گنههاه درو    

نههین هههایی را بههه چو ههحر وقتههی کههه سههین تنههها کسههی اسههت کههه چنههان درو  

 دهد.راویانی نسبت می
 انددانش ندانی یه این افسانه را ان سگف نقل یرده

ههای او  هها از سهین اسهت, امها منهابو انتوهار افسهانه       ریوهۀ تمهام ایهن افسهانه    

 عبارتند از:

 وبری با ذکر سند در تاریخ . .1
 «.االرابه»ابن حجر با ذکر سند در کتاب  .1
 ابن اثیر با نق  از وبری در تاریخ . .6
 کثیر با نق  از وبری در تاریخ .ابن  .0
 ابن ولدون با نق  از وبری در تاریخ . .5
 بدون ذکر سند.« معجم البلدان»حمحی در  .6
 «.مرارد االوالع»عبد الملمن به نق  از حمحی در کتاب  .9
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 یکصد و پنجاه صحابی ساختگی 

 

 

 

 _ ُاّط بن َابی ُاّط11

 

 .اّط در پست فرمانداری دور ستان 
 نام اط!ای به رودخانه 
 .ااتباه ابن حجر 
 .بررسی اسناد افسانۀ اط 



167 

 

 دوانده گن صحابی ساختگی سگف بن ع ر

 ت گ ی ـ ّط بن ابن ُاّطُا

 فی کرده است:معّر« سعد بن زید بن مناة تمیمی»را از تیرس  ّطسین, ُا

 چنین معرفی شده است:« اط بن ابی اط»ابن حجر, « ارابۀ»در کتب 

ای از قبیلهۀ تمهیم اسهت.    عد بن زید, و از تیره از واندان«, اط بن ابی اط»

اط از جمله یاران و همکاران والد بن ولید به روزگار والفت ابهح بکهر بهحده,    

ای هههم در عههرا  بههه نههام او نههام گههذاری شههده اسههت! نههام گههذاری ایههن     رودوانههه

روروانه در عرا  زمهانی آبهاز شهده کهه والهد بهن ولیهد, اط را مهأمحر گهرفتن          

 ناحیه کرده بحد!وراج از آن 

وبری همین داسهتان را از قهح  سهین در تهاری  وهحد روایهت کهرده و در        

 نحشته که گحیا سحید, نام پدر اط باشد.« اط بن سحید»جای دیگر او را 

ابن فتححن نیز شرح حا  اط را به عنحان کسهی کهه تهذکره نحیسهان نهام       

_اط_ را بهه وه  کسهی     من نهام او »کند که اند, چنین آباز میرا از قلم انداوته

ام, کهه در آن اط را بهه عهم    که بهر دانوه  اعتمهاد و اومینهان کامه  دارم یافتهه      

 او  نحشته بحد.
 اط در پست فرمانداری

وبری داسهتان اط را در دو روایهت, و عهمن وقهایعح حهحاد  بعهد از فهت         

از قح  سین بن عمر, در تاری  وحد آورده است. او در روایهت او   « حیره»

 نحیسد:میچنین 

گزاران و سرهنگان وحد را مأمحریت داد کهه ... تتها آن    والد بن ولید کار

نحیسد[ و اط بن ابی اط را کهه مهردی از وانهدان سهعد بهن زیهد, و از       جا که می

 «دورقستان»تیرس تمیم بحد مأمحر 
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از آن روز رودوانه  ای فرود آمد, و آنکرد. اط در آن ناحیه به کنار رودوانه

 شحد.اط معرو  گردید, و امروز نیز به همین نام وحاند می به نام

وهحد در واژس  « معجم البلهدان »در کتاب حمحی با اعتماد به روایت سین, 

 نحیسد:می« اط»

ههای آن مننقهه دسهت    آن گاه که والهد بهن ولیهد بهر حیهره و دیگهر سهرزمین       

ت, از های مختلن آن مننقهه مهأمحر سهاو   یافت, کار گزاران وحد را به قسمت

سهعد بهن زیهد    »مهردی از وانهدان   « اط بهن ابهی اط  » جملۀ آن کار گزاران یکی

بههحد کههه مههأمحر دورقسههتان کههرد. اط در آن ناحیههه بههه کنههار      « بههن منههاة تمیمههی 

 ای فرود آمد. آن رودوانه تا به امروز به نام او معرو  است!رودوانه

و از حمحی در این جا سند سخن وحد را موهخ  نکهرده اسهت, و تعبیهر ا    

باشهدن ایهن تهحّهم    این منلب زو آن رودوانه تا به امروز به نام او معهرو  مهی  

آورد که ممکن است آن رودوانه تا زمان حمحی وجهحد داشهته   را به وجحد می

بحده است, و حمحی وحد از آن آگاهی داشته کهه چنهین   « رود اط»و نام  هم 

تی کهه منلهب   دههد, دررهحر  گحیهد, و بهه رهحت آن گهحاهی مهی     قاوو سخن می

چنین نیست و حمحی عین سخنان سین را نق  کرده است, نه ایهن کهه وهحدش    

 چیزی در این زمینه گفته باشد.

ابن عبد الحق نیز مردی بحده است از واندان بنی سعد تمیم که کهار گهزار   

والد بن ولید بحده, این مأمحریهت زمهانی بهه اط محهح  شهده اسهت کهه والهد بهر          

-های اوهرا  آن دسهت یافتهه اسهت... تها آن جها کهه مهی        حیره و دیگر سرزمین

 نحیسد: و آن رود به نام او معرو  شده است.

نیههز بههه روایههت سههین اعتمههاد کههرده و در  « تههاج العههروا»نحیسههندس کتههاب 

 نحیسد:چنین می« اط»واژس 

اسهت کهه از جانهب    « مهردی از بنهی سهعد بهن منهاة تمیمهی      »اط بن ابهی اط,  

در آن جا به اسهم او  « اط»بحده, رودوانۀ « دورقستان»والد بن ولید فرماندار 

 نام گذاری شده است.

وبری نیز تقسهیم منهاوق مختلهن حیهره را بهه وهحر اوت هار چنهین آورده         

 است:

والد بن ولید, مناوق مختلن حیره را بین سهرهنگان و کهار گهزاران وهحد     

 نحیسهههد: ورا مهههأمحر... تههها آن جههها کهههه مهههی  « جریهههر»قسهههمت کهههرد, از جملهههه  

 محح  داشت.« اط و سحید»حکحمت... را به 
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 ااتباه ابن حجر

وحش اشتباه شده, و اط ابن حجر با تحجه به نحشتۀ وبری دستدر این جا 

 و سحید را اط بن سحید وحانده و سحید را پدر اط پنداشته است.

این اشتباه ابن حجر, همانند اشتباهی است کهه او در بهارس حرملهه و سهلمی     

آن را حرملة بن سلمی وحانده است, و حرمله فرزنهد سهلمی را   مرتکب شده و 

ای دیگر پنداشته, و عالوه بر حرملهة بهن مرینهه, بهرای حرملهۀ سهلمی       رحابه

 در ردین دیگر ارحاب پیغمبر نیز شرح حا  نحشته است.

البته این امکان هم وجحد دارد که اشتباه ابهن حجهر ناشهی از اشهتباه نسهخه      

را اط بن سحید نحشته و بیچهاره ابهن حجهر    « اط و سحید»بردار کتاب باشد که 

 وحش چنین اشتباهی کرده باشد!را دست

گذارد, چه, این نام نیهز  محعحع هر چه که باشد, در نفس امر تأثیری نمی

در شمار ارحاب واقعی رسح  ودا آمده است, در رحرتی که همهه افسهانه و   

ههای سهین ناشهی    ین افسهانه سرا پا درو  است, و این زیادتی هم از برکهت همه  

-برای چنین رحابه« ابن فتححن, و ابن حجر»شده است, و دانومندانی چحن 

 اند.ای شرح حا  نحشته

ها و یاقحت حمحی, و ابن عبد الحق, و زبیدی نیز با تحجه به همان روایت

بهرای اط شهرح حها  نحشهته از رودوانهۀ اط      « اط»های سهین, در واژس  افسانه

و همین منالب والی از حقیقت, ردها سا  دانومندان را به وهحد   اند,نام برده

 موغح  داشته است!

ای به همین نام, به ما در مقام جست و جحی نام اط بن ابی اط, و رودوانه

ههای مختلهن, و م هادر متعههددی کهه در اوتیهار داشهتیم مراجعهه کههردیم,        کتهاب 

یههک از م ههادر  ولههی کحشهه  مهها بههه جههایی نرسههید, و چنههین نههامی را در هههیچ  

مزبههحر ندیههدیم. از ایههن رو اسههت کههه بههرای مقایسههۀ سههخنان سههین بهها روایههت        

 ها بپردازیم.دیگران, چیزی به دست نیاوردیم تا به مقایسۀ آن

 زیرا داستان سین تماما  درو , و زاییدس ویاالت واهی او بحده است.
 های سگف در افسانۀ اطبررسی اسناد روایت

 ای به نام او:ه نام اط, و رودوانهای بسین با ولق رحابه

آفرینهههد و ای واال, و فرمانهههدهی الیهههق, مهههی  _ از وانهههدان تمهههیم رهههحابه  1

دانومندانی چحن ابن فتححن, و ابن حجهر بهه شهرح حهال  در ردیهن ارهحاب       

 پردازند.پیغمبر می

کنههد, و نههام  را  ای را در سههرزمین دورقسههتان جههاری مههی   _ رودوانههه1

هههای ی و ابههن عبههد الحههق, نههام رود اط را در کتههاب   گههذارد, و حمههح مههی« اط»

 جغرافیایی وحی  ثبت
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 شحد!کنند و در این نام گذاری قبیلۀ تمیم را افتخاری دیگر حار  میمی
 «اط»بررسی اسناد سگف در افسانۀ 

 شحد:ها دیده میدر سند حدیث سین این نام

که « اهلل نحیرهابن ابی مکنن, مهلب بن عقبۀ اسدی, و محمد بن عبد _ »1

 این هر سه را در گذشته گفتیم که از راویان آفریدس ویاالت سین هستند.

ولحهة  »اسهت و یها   « ولحة  بن اعلهم »که در احادیث سین یا « ولحه_ »1

 که نام این دو راوی در حدیث بیر سین نیز آمده است.« بن عبد الرحمن م 

عبهد الهرحمن مه     شهحد, یکهی همهین    عبد الرحمن هم بهه دو نفهر اوهال  مهی    

اسهت  « یزیهد بهن اسهید بسهانی    »باشد که در باال از او نام بهردیم, و دیگهری   می

 شحد.که نامی از او به جز نزد سین بن عمر دیده نمی

هر چه که باشد, چه آنها که ناموان در احادیهث دیگهران رفتهه, و چهه آنهها      

یههان هههای سههین را بههه گههردن راوکههه اوت ههار بههه سههین دارد, مهها گنههاه درو  

هها  گذاریم, به و هحر وقتهی کهه ایهن قبیه  افسهانه      معرو  و شناوته شده نمی

-هها مهی  شهحند, و او بهه انههایی وهالق ایهن افسهانه      فق  و فق  نزد سین یافت می

 باشد!
 انددانش ندانی یه افسانۀ اط را ان سگف گرفته

از شخ  سین بهن عمهر ریوهه گرفتهه, و م هادر زیهر, در       « اط»افسانۀ 

 اند:سهمی نمایان داشته انتوار آن

_ وبری افسانۀ اط را از سین گرفتهه و بها ذکهر سهند در تهاریخ  آورده      1

 است.

 وحد نق  کرده است.« ارابۀ»_ ابن حجر, از وبری گرفته و در 1

 _ ابن فتححن.6

 _ یاقحت حمحی.0

 «.تاج العروا»_ زبیدی در 5
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 5 بخن

 

 

 
 ÷است:والگان ت گ ی یه سگف برای رسول خدا ساخته 

 

 
 سعگر بن خفاف ت گ ی 
 عوف بن عالء جش ی ت گ ی 
 اوس بن جذی ه ت گ ی 
 سهل بن منجاب ت گ ی 
 ویگع بن مالک ت گ ی 
 حصگن بن مالک ت گ ی 

 

 دو تن صحابی ت گ ی دیگر:

 

 نّر بن عبد اهلل فقگ ی 
 اسود بن ربگعه حنظلی 
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 یکصد و پنجاه صحابی ساختگی

 

 

 _ سعگر بن خفافا ت گ ی16

 بن عالء جش یا ت گ ی_ عوف 10

 _ اوس بن جذی ها ت گ ی15

 _ سهل بن منجابا ت گ ی16

 _ ویگع بن مالکا ت گ ی19

 _ حصگن بن نگار حنظلیا ت گ ی11

 _ نّر بن عبد اهللا الفقگ ی11

 _ اسود بن ربگعها حنظلی14

 

 

 .داستان ارتداد  بایل ت گم 
 های چهار گانه.روایت 
  مدعی پگامبری.« سجاح»داستان 
 .داستان مالک نویره 
 !حقایقی ان داستان دو مدعی پگامبری نر و ماده 
 .بررسی اسناد سگف 
 .دست آورد افسانۀ سگف 
 های سگف با دیگران.مقایسۀ روایت 
 .نتگجۀ بحث 
 .دو صحابی مهاجر 
 .دو ن ایندۀ سراناس ت گم به خدمت پگغ بر خدا 
 .دو فرماندۀ سپاه ان ت گم 
 .افسانۀ صلح جندی ااپور 
 !افسانۀ فتح اوش 
 !اسودا ان ج له اگعگان امام علی 
 های سگف.بررسی اسناد افسانه 
 .تشابهی بگن اسامی صحابی ساختگی سگفا با ااخاص حقگقی 
 های سگف.منابع انتشار افسانه 
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 ان تن ان یار گزاران صحابی ساختگی سگف
 ع ریار گزاران صحابی رسول خدا در  بایل مختلف ت گم به روایت سگف بن 

نخستگن روایت
1 

چنهین  « رهعب بهن عنیهه, از پهدرش    »وبری از سین بن عمر تمیمی, از 

 کند:روایت می

بهه هنگههام وفهات رسههح  وهدا, عمهها  و کهار گههزاران آن حضهرت در قبایهه       

 مختلن تمیم عبارت بحدند از:

 «.رباب, و عح , و ابناء»_ زبرقان بن بدر, بر قبای  1

 «.مقاعس, و بنحن»_ قیس بن عارم: بر قبای  1

 عام  آن حضرت بر قبیلۀ بنی عمرو تمیم دو نفر بحدند به این شرح: 

 «.بهدی»_ رفحان بن رفحان: بر قبیلۀ 6

 «.وضم»_ سبرة بن عمرو, بر قبیلۀ 0

 بر قبیلۀ بنی حنالله نیز دو نفر از جانب رسح  ودا مأمحر شده بحدند:

 «.بنی مالک»_ وکیو بن مالک, بر قبیلۀ 5

 «.بنی یربحع»ک بن نحیره, بر قبیلۀ _ مال6

 افزاید:پس از آن, وبری در دنبالۀ این حدیث از قح  سین چنین می

آن « رفحان بن رفحان»چحن وبر وفات رسح  ودا به قبای  تمیم رسید, 

از ردقات جمو آوری کهرده بحدنهد, بهه مدینهه نهزد      « ربره»چه را که وحد و 

 وحد باقی ماند. ابح بکر برد, و سبره هم چنان در جای



174 

 

آن چه را که جمو آوری کرده بهحد, بهه محّدیهان ارهلی آنهها از      « قیس»ا اّم

 باز گردانید, و چیزی به ابح بکر نداد.« مقاعس و بنحن»قبای  

بر وهال  قهیس, وجحههات جمهو آوری شهده وسهیلۀ وهحد را از        « زبرقان»

, و چهحن در  در مدینهه بهه ابهح بکهر تسهلیم کهرد      « رباب, و عح  و ابناء»قبای  

گذشههته بههین او و قههیس هههم چوههمی وجههحد داشههت, تمههرد قههیس را از پرداوههت        

وجحهات بهانه قرار داده و وی شعری بهه هجهح او پرداوهت کهه در عهمن آن      

 گفته است:

من امانت پیغمبر ودا را رساندم, اما بروی کهار گهزاران, حتهی یهک شهتر      

 هم باز پس ندادند.

 گحید:سین می

های مختلن قبای  تمیم بر بقهای بهر دیهن    در میان تیرهبا وفات رسح  ودا, 

اسههالم و ارتههداد, اوههتال  افتههاد. بعضههی از آنههها بههر اسالموههان ثابههت قههدم بههاقی   

سرانجام بهه دیهن اسهالم     ماندند, و در مقاب  بروی نیز به تردید و دو دلی افتاده

ههای  و مقررات آن پوت پا زده مرتد شدند, و در نتیجۀ چنین پی  آمدی, دسته

 مختلن رویاروی هم قرار گرفته به جان هم افتادند. به این ترتیب که:

 به رهبری:« عح  بن بالد»قبای  

از بنههی جوههم, بههه جنههگ قبایهه  بنههحن برواسههتند کههه « عههح  بههن بههالد_ »9

 رهبری آنها را:

 بر عهده داشت.« سعیر بن وفا _ »1

مقابهه  « عبههدی بها یربهح   «, »وضهم بها مالهک   «, »مقهاعس »قبیلهۀ ربهاب بها    

 «رباب و بهدی»شدند. نمایندس رسح  ودا در قبای  

بهههحد کهههه افهههراد قبیلهههۀ ربهههاب نیهههز از او   « ح هههین بهههن نیهههار حناللهههی _ »1

کردند. ح ین بن نیار, از جمله اشخاری بحد که بر اسالم  پا جانبداری می

 بر جا ماند بحد.

 با:« عیه»ریاست قبیلۀ 

 بحد.« عبد اهلل بن رفحان_ »14

 «عبد مناة»قبیلۀ و بر 

 کرد.ریاست می« ع مة بن ابیر_ »11

گحیههد: در همههین گیههر و دار, کههه قبایهه  مختلههن تمههیم, مسههلمان و   سههین مههی

کهه ادعهای پیغمبهری    « سهجاح تمیمهی  »مرتد ایوهان بهه جانهب ههم افتهاده بحدنهد,       

 داشت از فررت استفاده کرد, و بر آنها حمله برد!

درمانهدگی   ههای قبایه  مختلهن تمهیم, و    عفین بن منذر تمیمهی, از درگیهری  

 کند:ایوان, چنین یاد می

شحد, آیا وبر نودی کهه بهر سهر قبایه  مختلهن      در حالی که اوبار پخ  می

 تمیم چه آمده است؟!

 نحیسد:وبری در دنبالۀ همین روایت از قح  سین چنین می
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بههانحی مههدعی پیغمبههری کههه ق ههد جنههگ بهها ابههح بکههر را داشههت,  « سههجاح»

نحشههت و بههه او پیوههنهاد عههدم تجههاوز کههرد. مالههک  « مالههک نههحیره»بههه  اینامههه

سجاح را پذیرفت و برای ان را  او از جنگ با ابهح بکهر, او را برانگیخهت    

تا بر قبای  از هم گسهیختۀ تمهیم بتازد.سهجاح پیوهنهاد مالهک را پهذیرفت, و بهر        

هها  گهرفتن  ها, و بهه اسهارت  ها, و کوتنقبای  تمیم تاوتن برد, و در نتیجه جنگ

در میانوان رحرت گرفت, تا این که سرانجام بینوان رهل  بهر قهرار شهد. از     

جملههه اشخارههی سرشههناا کههه بهها سههجاح پیمههان دوسههتی و عههدم تجههاوز بسههت      

 گحید:بحد. سین ادامه داده می« وکیو بن مالک»

« نبههاج»سههجاح پههس از عقههد پههیمن دوسههتی بهها قبایهه  تمههیم, روی بههه دیههار       

از تیهرس بنهی عمههرو تمهیم بهها    « اوا ابهن جذیمههه »هنگهام   گذاشهت. امها در همههان  

افراد تحت فرمان  بر سجاح و پیروان او حمله برده, گروهی از ایوان را به 

 اسارت گرفت.

تن به م الحه داد و قرار بر این شهد کهه سهجاح    « اوا»سجاح ناگزیر با 

 با پس گرفتن یاران وحد از اسارت, بی هیچ معنلی وحد و یهاران  سهرزمین  

 اوا را ترک گحیند.
 دومگن روایت

وبری در روایت دوم, داستان ارتداد اهالی بحرین را با همان سند روایت 

 1کند:او  از قح  سین بن عمر چنین نق  می

و عمرو عار با یک دیگر هم چومی داشته به مقابلهۀ  « وکیو بن مالک»

 پرداوتند... .هم می
 سومگن روایت

-را با همان سند روایت« بناح»که داستان وبری در روایت سحم آن جا 

 6نحیسد:کند چنین میهای او  و دوم از قح  سین منرح می

سرانجام وکیو به زشتی کاری که کهرده بهحد پهی بهرد, پهس بهه نیکهح تهرین         

وجهی به اسالم بازگوت, و برای تالفی کارهای گذشتۀ وهحد, وجهحهی را کهه    

دقات جمهو آوری کهرده بهحد, بهه     به عنحان ره « بنی حنالله و یربحع»از مردم 

والد بن ولید نماینهدس ابهح بکهر کهه در آن هنگهام از وهر  ولیفهه مهأمحر گهحش          

مههالی آشههحب گههران تمههیم شههده بههحد تقههدیم داشههت. در ایههن بروههحرد, والههد عههمن 

 سخنانی از وکیو پرسید:

 کاری و دوستی داشتی؟ وکیو جحاب داد:تح چرا با مرتدها هم ـ

وههحنی از مهها بههه گههردن داشههتند, مههن هههم بههرای  « عههبهبنههی »افههراد قبیلههۀ ـهه 

گوتم, وقتی که دیدم قبای  تمیم به جان ههم  گرفتن انتقام پی فررتی مناسب می

 اند, از محقعیت برای گرفتن انتقام وحد استفاده کردم!افتاده
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 وکیو وی شعری کار وحد را چنین تحجی  کرده است:

ام. در حهالی کهه مهن    دقه کهرده تح مپندار که من از دین بیرون شده منهو ره  

 دهند!مان نامحری هستم که به انگوت مرا نوان می

-من از قبیلۀ بنی مالک حمایت کردم و مدتی درنگ نمحدم تا این که چوم

 هایم بینا شد.

 ها به سحی او سرازیر گوت.و چحن والد به سحی ما درف  کوید, امانت
 چهارمگن روایت

را بهها « مالههک بههن نههحیره »کوههته شههدن وبههری در روایههت چهههارم داسههتان  

 0همان اسناد, از قح  سین بن عمر چنین آورده است:

وارد شهد, افهراد تحهت فرمهان وهحد را بهه       « بنهاح »چحن والد به سرزمین 

هههای مختلفههی تقسههیم کههرد و هههر گههروه را زیههر فرمههان سرپرسههتی بههه          گههروه

های مختلن تمیم بگردند, و آنهان را  مأمحریتی جداگانه فرستاد تا در میان تیره

, و اگر کسی راه وهحد سهری پهی  گرفهت و تمکهین نکهرد,       تسلیم فرا وحانندبه 

او را اسیر نمهحده در بنهد بکوهند و بهه نهزد والهد بیاورنهد تها او شخ هام ت همیم           

 بگیرد.

و جمعهی از  « مالک نحیره»سحاران گوتی والد در انجام چنین مأمحریتی 

را دستگیر و در بند کوهیدند. امها بهین مهأمحرین والهد بهر سهر        اش افراد وانحاده

اند یها ویهر اوهتال  افتهاد,     این که آیا مالک و همراهان  اذان گفته نماز وحانده

 و به همین سبب والد بن ولید فرمان داد تا ایوان را زندانی کنند.

اتفاقا  آن شب, شبی سرد و وحفانی بحد و شدت سهرما بهه حهدی بهحد کهه تها       

 شد.گذاشت و مرتب بر شدت آن افزوده میز استخحان اثر میمغ

والد بن ولید برای رفاه حا  اسیران دستحر داد تا منادی او در میان افراد 

 سپاهی بانگ برآورد:

 «  اسیرانتان را گرم نگه دارید. ادِفُ حا اس راُکم»

 دثهروا الرجه  ف هادف حه  مهرد را    »گحیهد کهه در زبهان مهردم کنانهه      سین می

دههد! ایهن بهحد کهه سهپاهیان      معنای گهردن زدن را مهی  « بپحشانید و گرم  کنید

پنداشتند والد با شنیدن دستحر فرمانده, درمقام اجرای آن برآمد, زیرا چنین می

بهر  « عهرارین ازور »که والد فرمان قت  اسیران را رهادر کهرده اسهت! پهس     

ز بقیهۀ افهراد مالهک    زنهد, و دیگهران نیه   جهد, و مالک بن نحیره را گردن میمی

 آورند.را از پای در می

شههنحد, شههتابان از چههادر وههحد  والههد بههن ولیههد کههه نالههه و فریههاد اسههرا را مههی  

آید, ولی دیگهر دیهر شهده و کهار از کهار گذشهته اسهت زیهرا مالهک و          بیرون می

 گحید:زند. پس میهمراهان  در میان واک و وحن وحد دست و پا می
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 شحد!انجام شحد, انجام می وقتی که ودا بخحاهد کاری

 گحید:سین در پایان روایت  می

سربازان والد سرهای کوته شدگان را از جمله سر مالک نهحیره را دیهگ   

 پایه قرار داده زیر آن آت  برافرووتند!!

اما بقیۀ داستان سجاح مدعی پیغمبری در کتاب تاری  وبری و بهه نقه  از   

 سخنان سین چنین است:

مبری با مریدان  روی به یمامهه نههاد و وبهر او همهه     مدعی پیغ« سجاح»

کههه وههحد ادعههای پیغمبههری داشههت « مسههیلمه»جهها شههایو شههد. چههحن ایههن وبههر بههه 

رسید, سخت بترسید و برای پی  گیری از هر پی  آمد سهح ی در مقهام چهاره    

برآمد. پس هدایایی چند برای سجاح فرستاد و از او بهه جهان امهان وحاسهت تها      

بد. سههجاح, مسههیلمه را امههان داد و اجههازه داد تهها بههه وههدمت      بههه دیههدارش بوههتا 

 برسد.

بهر سهجاح   « بنی حنیفهه »مسیلمه به همراهی چه  تن از مریدان  از قبیلۀ 

 وارد شد.

 گحید:گحید سجاح ن رانی مذهب بحده است. سپس ادامه داده میسین می

ایههن دو مههدعی پیههامبری بهها یههک دیگههر بههه گفههت و گههح نوسههتند و در عههمن  

ن, مسههیلمه بههه سههجاح گفههت: نیمههی از ملههک جهههان از آن مهها اسههت, و اگههر   سههخ

داشتند, نیمهی دیگهر از آن آنهان بهحد. حهاال کهه قرشهیان راه        قرشیان ان ا  می

 اند, وداوند آن را از قری  گرفته و به تح ارزانی داشته است!!ان ا  نرفته

مهان عههدم  تقسهیم مسهیلمه, سههجاح را وهحش آمههد و آن را پهذیرفت, و بهها او پی    

تجاوز بست به شرط آن که مسیلمه همه ساله نیمی از مح حالت یمامه را به 

سجاح بپردازد و مقرر داشت کهه نیمهی از وهراج سها  آینهده را ههم بایهد همهین         

 سا  تححی  دهد!

مسیلمه ناچار از پذیرفتن چنین شرط سنگینی بحد, بنا بر این قرار شهد کهه   

ای ههم در یمامهه   ینده باز گردد, و نماینهده سجاح با گرفتن نیمی از وراج سا  آ

 بر جای بگذارد تا نیم دیگر را سا  بعد تححی  بگیرد.

ای ههم  سجاح چنین کرد, و نیمی از وراج را از مسیلمه بگرفت, و نماینده

 از جانب وحد تعیین کرد و عنان عزیمت به جانب بین النهرین کوید.

گحید, همین منالب را از ن میابن اثیر هم, آن جا که از تمیم و سجاح سخ

 5وبری گرفته است. آباز سخن ابی اثیر در این محرد چنین است.

ا در قبای  تمیم, عمها  رسهح  وهدا کهه در میهان قبایه  مزبهحر مأمحریهت         اّم

 یافتند عبارت بحدند



178 

 

زبرقان بن بدر, سه  بن منجاب, قهیس بهن عارهم, رهفحان بهن رهفحان,       »از: 

 «مالک, و مالک بن نحیره.سبرة بن عمرو, وکیو بن 

رهفحان بهن   »در آن هنگام که وبر وفات رسح  ودا بهه آن نهحاحی رسهید,    

وجههحهی را کههه از محهه  رههدقات قبیلههۀ بنههی عمههرو بههه دسههت آورده   « رههفحان

 بحد... تا آور روایت سین.

داسههتان مالههک نههحیره را نیههز ابههن اثیههر از روایههت سههین بههه نقهه  از کتههاب    

 د آورده است.وبری گرفته و در تاری  وح

ابههن کثیههر نیههز داسههتان سههجاح و قبایهه  تمههیم, و داسههتان مالههک نههحیره را از  

 6همان روایت سین به واسنۀ وبری گرفته است.

گحیهد, همهان روایهت    ابن ولدون هم آن جا که از وکیو بن مالهک سهخن مهی   

 کند.سین را از تاری  وبری نق  می

روایت سهین, بهه ویه ه از    مستقیما  از « بناح»یاقحت حمحی نیز در واژس 

 روایت سحم آن استفاده کرده, شعر وکیو را هم شاهد آورده است.

ابهن اثیههر و ذهبههی, و ابههن  »و بها اسههتفاده از همههین روایهات سههین اسههت کههه   

بههرای شهه  تههن از رههحابیان سههاوتگی او کههه ناموههان    « فتحههحن, و ابههن حجههر 

, سخن ایوهان را  اند, که ما در زیرهای وحد شرح حا  نحشتهگذشت, در کتاب

 کنیم:در بارس هر یک از آنها نق  می
 _ سعگر بن خفاف1

« سههعیر بههن وفهها  تمیمههی   »وههحد, او را « ارههابۀ»ابههن حجههر در کتههاب   

معرفی کرده, در رحرتی که نام  در تاری  وبری و بها ت هری  نهام سهین,     

 آمده است.« سعر بن وفا  تمیمی»

 نحیسد:چنین میابن حجر در شرح حا  این رحابی ساوتگی سین 

وههحد آورده اسههت کههه او _سههعیر بههن    « فتههحح»سههین بههن عمههر در کتههاب    

ای از قبایه  تمهیم بهحده, ابهح     وفا _ عام  و کهار گهزاران رسهح  وهدا در تیهره     

 «ز» 9بکر نیز او را در سمت وحد ابقاء کرده است.

گهر ایهن منلهب    ههای ابهن حجهر نوهان    در نحشهته « ز»دانیم کهه حهر    و می

ن رهحابی را بهر دیگهر تهذکره نحیسهان رهحابه زیهادی و اعهافه         است که او ای

 دارد.
 _ عوف بن عالء جش ی1

آورده, اما در تاری  « عح  بن عالء بن والد جومی»ابن حجر نام او را 

 وبری از قح 
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 از بنی بنم جومی معرفی شده است.« عح  ن عالء بن والد»سین, 

 است: چنین آورده« ارابه»شرح حا  او را ابن حجر در 

وحد آورده است کهه عهح  از جملهه عمها  و کهار      « فتحح»سین در کتاب 

گزاران است که بعد از وفهات رسهح  وهدا بهه ایهن سهمت مهأمحر گردیهده, و از         

ارههحاب آن حضههرت بههحده اسههت. ابههن فتحههحن نیههز نههام عههح  را زیههر عنههحان    

 1ارحابی که ناموان از قلم تذکره نحیسان افتاده است آورده.

ین وبری در بارس عح  از سین بهن عمهر, و دیگهر ندیهدیم, و     ما بی  از ا

ههایی کهه بالبها     ها, و ابراز شهجاعت از شرکت این رحابی ساوتگی در جنگ

دههد  ای وهحد از قبیلهۀ مضهر وارهه تمهیم نسهبت مهی       سهین بهه قهرمانهان افسهانه    

 منلبی نیافتیم.
 _ اوس بن جذی ه6

معرفههی « هجیمههی اوا بههن جذیمههه»وههحد, او را « ارههابۀ»ابههن حجههر در 

در رههحرتی کههه در تههاری  وبههری و بهها تحجههه بههه روایههت سههین,     کههرده اسههت.

ای از بنهی عمهرو تمهیم    آمهده اسهت, و هجیمهی تیهره    « اوا بن وزیمۀ هجیمهی »

باشهند  ای از ب هره کهه هجیمیهان در آن سهاکن مهی     باشد. ههم چنهین بهه محلهه    می

 1شحد.اوال  می

 چنین آورده است:« ارابه»ابن حجر شرح حا  اوا را در 

درک رهحبت رسهح  وهدا را    « اوا»اند که سین, و وبری هر دو آورده

کرده, و به هنگام ارتداد افراد قبیلۀ تمیم, هم چنان بر اسهالم  ثابهت قهدم بهاقی     

مانده است. اوا به هنگام وروج سجاح مدعی پیغمبری, به همراهی گروهی 

 اش بر سپاه او تاوته است.از وانحاده

ان, نههام ایههن رههحابی قهرمههان و آفریههدس ویههاالت سههین بههر دیگههر و بههدین سهه

 شحد!!افتخارات بنی عمرو تمیم که واندان سین است افزوده می
 _ سهل بن منجاب0

 نحیسد:می« اسد الغابه»ابن عثیر در کتاب 

وقتی که قبای  مختلن تمیم اسالم آوردند, رسح  ودا عما  و کار گزاران 

سهههه  بهههن »ن قبایههه  تعیهههین و مهههأمحر فرمهههحد, و وهههحد را از میهههان افهههراد همههها

را مههأمحر جمههو آوری رههدقات یکههی از آنههها کههرد, و هههم چنههان کههه     « منجههاب

قهیس بهن عارهم, و سهه  بهن منجهاب, و مالهک نهحیره, و         »وبری آورده است, 

 اند.و دیگران از جمله عما  تمیمی آن حضرت بحده« زبرقان بدر, و رفحان



181 

 

 نحیسد:وحد می« ارابۀ»ابن حجر در 

از جملههه کههار « سههه  بههن منجههاب»وبههری در تههاری  وههحد آورده اسههت کههه 

گزارانههی بههحد کههه رسههح  وههدا بههرای جمههو آوری رههدقات بنههی تمههیم فرمههحد, و  

 مادام که آن حضرت حیات داشت, سه  نیز به این سمت باقی بحد.

 گحید:وحد می« تجرید»ذهبی نیز در کتاب 

را برای جمهو آوری رهدقات   « سه »گحیند, رسح  ودا به وحری که می

 14مأمحر کرده است.

 یک سگر تحقگقی در ه گن مورد

گذرانیم, او از نالر می« اسد الغابه»بار دیگر نحشتۀ ابن اثیر را در کتاب 

 نحیسد:می

پس از این که قبای  مختلن تمهیم اسهالم آوردنهد, رسهح  وهدا عمها  و کهار        

هههای مختلههن  تعیههین و در تیههره  گههزاران وههحد را از میههان افههراد همههان قبایهه      

 «... .قیس بن عارم, و سه  و مالک»مأمحریت داد, از جمله 

اما حدیث مأمحریت تمیمیان از جانب پیغمبهر وهدا, در نسه  متعهدد وبهری      

 عایا  چنین آمده است:

در محرد تمیمیان, رسح  ودا حیات داشت کهه کهار گهزاران و عمها  وهحد      

زبرقهان بهن بهدر, را بهر ربهاب, و عهح , و       »را بر آنان بگماشت, از آن جمله 

مأمحریت داد. و به وهحری کهه زسهری, از شهعیب, از سهین, از رهعب       « ابناء

قهیس بهن   »کنهد, مأمحریهت   بن عنیه, از پدرش, و سهم بن منجابن روایت مهی 

 بر مقاعس و بنحن بحده است.« عارم

  از دو نفهر نقه  قهح   « رعب بهن عنیهه  »آید که از بیان وبری چنین برمی

پهس سههم بهن    «. سهم بهن منجهاب  »و دیگری « عنیه»کرده است, یکی پدرش 

 منجاب در این حدیث, وحدش راوی است نه رحابی!

ولی گحیا این دو دانومند معرو , این اثیر, و ابن حجر, ههر دو از سهخن   

فق  از پدرش روایت کرده است کهه  « رعب»اند که وبری چنین نتیجه گرفته

قهیس بهن عارهم, و سههم     »ههای  , دو نفر تمیمی به نامبر قبای  مقاعس و بنحن

 اند!مأمحر جمو آوری ردقات شده« بن منجاب

هایی که این دو دانوهمند از وبهری در دسهت    رود در نسخهعمنا  گمان می

سه  بن منجهاب نحشهته شهده باشهد. روی ایهن      «, سهم بن منجاب»اند, نام داشته

 ار  این دو دانومند
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را جهزء ارهحاب رسهح     « سهه  بهن منجهاب   »رار داده و همین نام را اساا قه 

اند!ودا شرح داده
1
 

* * * 
 _ ویگع بن مالک5

ویا  کهرده, و نسهب  را بهه    « وکیو بن مالک تمیمی»سین بن عمر او را 

 11.های تمیم است رسانیده استکه یکی از تیره« حناللة بن مالک»

 کند:وحد, وکیو را چنین معرفی می« تجرید»ذهبی در کتاب 

نحیسد که وکیو بن مالک به همراهی مالک نهحیره,  سین بن عم تمیمی می

 با هم عام  و کار گزار رسح  ودا بر قبیلۀ بنی حنالله بحدند.

 گحید:می« ارابه»ابن حجر نیز در کتاب 

مالک »را به همراهی « وکیو بن مالک»سین آورده است که رسح  ودا 

حناللهه و بنهی یربهحع فرمهحد. و مهادام      مأمحر جمو آوری ردقات بنهی  « نحیره

که رسح  ودا حیات داشت, آن دو, این مأمحریت را از جانب آن حضرت بهر  

عهههده داشههتند. و بههه وههحری کههه در تههاری  وبههری آمههده اسههت, وکیههو بهها سههجاح   

اش تهار و مهار شهدند, وکیهو     محافقت داشت, اما وقتهی کهه سهجاح و دار و دسهته    

حه  مهأمحریت  جمهو آوری کهرده بهحد, عهذ       وجحهی را که به نام رهدقات از م 

وحاهههان بههه وههدمت والههد بههن ولیههد بههرد و دیههن وههحد بپرداوههت, و عههذر تق ههیر  

 بخحاست و به نیکح ترین وجهی به اسالم باز گوت.

را بههه همراهههی « وکیههو دارمههی»و نیههز سههین گفتههه اسههت کههه رسههح  وههدا   

 فرستاد, تا بر مرتدها حمله برند.« عمرو»به کمک « رل  »

حری کههه از نحشههتۀ ابههن حجههر پیههدا اسههت, ایههن دانوههمندان وبههر وکیههو بههه وهه

کنهد. و  دارمی را از دو منبو یکی کتاب سین, و دیگری تاری  وبری نق  مهی 

عالوه بر محعحع عما  رسح  ودا در تمیم, اوبار مربحط به ارتداد تمیمیان, 

بهه همراههی رل ه  بهرای کمهک       و مأمحریت وکیهو را از جانهب رسهح  وهدا    

آورده اسهت کهه بها وحاسهت وهدا در جهای وهحد بهه         « عمهرو عهار  »ی به رسان

 بحث پیرامحن آن وحاهیم پرداوت.

شعری از وکیو نیاورده, در رحرتی کهه  « ارابه»چنین ابن حجر, در هم

 اند.های وحد به اشعار وکیو اشاره کردهوبری و حمحی در کتاب

                                                 
1
  حد راهی است برای باال بردن رقم تعداد ارحاب ساوتگی رسح  ودا. . این هم و 

 )مترجم( 
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در ردیهن  « مالهک وکیهو بهن   »و به این ترتیب نام این تمیمی دارمی یعنهی  

اش از جانهب رسهح  وهدا و    عار, و مأمحریت مخ حرارحاب پیغمبر, و اش

-از جانهب آن حضهرت, در لیسهت افتخهارات تمهیم بهه ثبهت مهی         ،گزاری اوکار

 رسد.
 _ حصگن بن نگار حنظلی6

 را از بنی حنالله ویا  کرده است.« ح ین بن نیار حناللی»سین, 

 نحیسد: نین میابن حجر در ارابۀ وحد در بارس ح ین چ

« ح ین بن نیار»اند که سین بن عمر, هم چنین وبری در تاریخ  گفته

یکی از کار گزاران رسح  ودا بحده است. ابن فتححن
1
نیز شرح حا  ح ین  

 را بر تذکره نحیسان استدراک کرده است.

شحد که این معلحم می« اندسین و وبری گفته»گحید: این که ابن حجر می

 منالب وحد را در بارس ح ین بن نیار از آن دو منبو گرفته است.دانومند 

ابن حجر در شرح حها  ح هین بهه همهین مقهدار کهه او کهار گهزار رسهح           

هایی را که وبری عمن ححاد  سا  ودا بحده است بسنده کرده, دیگر داستان

چهاردهم از هجرت, از سین در بارس ح ین و شهرکت او در جنهگ قادسهیه,    

   بر سپاه پی  تازان نق  کرده نیاورده است.و فرماندهی

در واژس « معجهم البلهدان  »هم چنین ابهن حجهر, ایهن وبهر حمهحی را کهه در       

 گحید:آورده است نق  ننمحده آن جا که می« دلح »

« رهحار »ملقهب بهه   « عبهد القهیس  »سین بن عمرع از قهح  مهردی بهه نهام     

ه بها هرمهزان در   که « ههرم بهن حیهان   »گحید کهه در اوهرا  شههر اههحاز بهر      می

تها آن  « ... دلهح , و دجیه   »جنگ بحد وارد شدم. مننقۀ جنگ جهایی بهحد بهین    

 گحید:جا که می

ح هین بهن نیهار    »شهحد, و  وحانهده مهی  « دلهث »این مننقهه در جهایی دیگهر    

 در بارس آن چنین سروده است: « حناللی

 قلب آت  گرفتۀ ما را ونک کردند؟« مناذر»آیا به او وبر رسیده که اه  

                                                 
1
یکی از دانومندان قرن « ابن فتححن». ابح بکر، محمد بن ولن بن سلیمان بن فتححن اندلسی، ملقب به  

در دو جلد بزرگ است که در آن بر کتاب « التذیی »پنجم و شوم هجری است. از جمله تألیفات او کتاب 

آندلس « مرسیه»هجری در شهر  519ابن عبد البر استدراک کرده است. ابن فتححن در سا  « استیعاب»

 دیده از جهان فرو بسته است.
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بههه هنگههی از مهها بروههحرد کردنههد کههه چوههم را  « دلههح »آنههها در بههاالتر از 

 کرد.ویره می

از حمهحی  « مرارهد االوهالع  »که همین منلهب را عبهد المهلمن در کتهاب     

 گرفته و نق  نمحده است.

تهحجهی نکهرده, آن جها    « منهاذر »و نیز ابن حجر به سخن حمهحی در واژس  

 نحیسد:که او در معجم وحد می

دو تهن از  « عتبهه »بر آن هستند کهه در سها  هجهدهم از هجهرت,     اه  سیر 

مهأمحر کهرد... تها آن جها     « سلمی, و حرملهه »های سرداران سپاه وحد را به نام

 نحیسد:که می

را بگوحدند, و داستان این فت  بس دراز است « یمناذر, و تیر»سرانجام 

 و ح ین بن نیار در آن چنین سروده است: 

 که اه  مناذر د  آت  گرفتۀ ما را ونک کردند؟آیا او وبر دار شد 

هها  به هنگی از ما بروحرد کردند که چوم« دلح »آنها در باالتر از مح  

 ساوت.را ویره می

از پههای در آوردیههم, و از « دجیهه »ههها, و رودوانههۀ ایوههان را بههین نخلسههتان

 رحنۀ روزگار برانداوتیم.

واک کوید و دفن کرد, آنها, در های ما, ایوان را به تا زمانی که سم اسب

 همان جا منز  داشتند.

این داستان آور را وبری از قح  سین با شرح و تفضیلی ههر چهه بیوهتر    

های ح ین را از آن  آورده ولی هم چنین که عادت او است, رجزها و حماسه

 11حذ  کرده است.

نهد, نهام   او بدین سان, با اعتمادی که این دانومندان بر احادیث سین داشهته 

ایهن شهه  نفههر تمیمههی سههاوته ویهاالت سههین را جههزء ارههحاب و عمهها  حقیقههی   

ههای معرفهت رجها  و رهحابی پیغمبهر وهحد       رسح  ودا, و در رهفحات کتهاب  

 اند!ثبت کرده

ایم, نخست اینک پس از ذکر آن چه را که از اینان در احادیث سین نیافته

هها, و  بهین ایهن افسهانه    به بررسهی اسهناد احادیهث او پرداوتهه, سهپس بهه مقایسهۀ       

 پردازیم.حقایق مسّلم تاریخی می
 بررسی اسناد احادیث سگف

در حدیث او  سین, بحثی از نام کار گزاران و عما  رسح  ودا در تمیم 

رفتههه, و از ارتههداد افههراد قبایهه  مزبههحر, داسههتان مالههک نههحیره, داسههتان سههجاح    

 بانحی مدعی پیامبری, سخن
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 به میان آمده است.

حهدیث دوم, سهخن از ارتهداد بحههرین رفتهه, و نهام رهحابی سههاوتگی او       در 

 به میان آمده است.« وکیو بن مالک»

و قسهمتی از داسهتان مالهک    « وکیهو »و « بناح»در حدیث سحم, محعحع 

 نحیره منرح شده است.

از پدرش, کهه  « رعب بن عنیة بن بال »این سه حدیث را سین از قح  

ایم چهحن اینهان   ورده که در مباحث گذشته گفتهپدر و پسر راوی یک دیگرند, آ

ایهههم, آنهههان را از روات مخلهههح  سهههین را بجهههز نهههزد سهههین جهههایی دیگهههر ندیهههده

 ایم.شناوته

در حدیث چهارم, که بقیۀ داستان مالک نحیره است, سین سند حدیث وحد 

معرفهی کهرده اسهت کهه علمهای رجها  و نسهب        « وزیمه بن شجرس عقفهانی »را 

عثمههان بههن »انههد!! و دیگههری را از احادیههث سههین گرفتهههشناسهان شههرح حههال   

 است که ما نام  را جز نزد سین جایی دیگر ندیدیم!« سحید

گحیههد, سههندش را افههراد سههخن مههی« ح ههین بههن نیههار»و امهها آن جهها کههه از 

 کند! این وعو و حا  اسناد احادیث سین است!مجهح  الهحیه ذکر می
 حقایک تاریخی

کنیم کهه  های سین, به مراجو و م ادری مراجعه میبرای مقایسۀ افسانه

و وبهری از  « ابهن هوهام  »بینهیم کهه   اند. در این محرد میسخن از سین نگرفته

-محعحع کار گزاران و عما  پیغمبر ودا را چنهین آورده « ابن اسحا »قح  

 16:اند

ههای قلمهرو اسهالم بهه     رسح  ودا فرمانداران و عما  وحد را بر سهرزمین 

 تعیین فرمحد:شرح زیر 

را به رنعاء یمهن فرسهتاد, و او تها زمهان قیهام و      « مهاجرین ابی امیه_ »1

 علیه او در آن جا بحد.« اسحد»شحرش 

را که با بنی بیاعۀ ان اری پیمان برادری بسته بهحد,  « زیاد بن لبید_ »1

فرستاد, و مأم ریهت جمهو آوری رهدقات آن جها را نیهز بهر       « حضر محت»به 

 عهدس او گذاشت.

گماشت, و جمو آوری « وی و بنی اسد»را بر قبای  « عدی بن حاتم_ »6

 ردقات آن ناحیه را نیز به او محح  فرمحد.

 را مأمحر جمو آوری ردقات بنی حنالله فرمحد.« مالک بن نحیره_ »0

 بر قبای  بنی سعد دو نفر را به شرح زیر من حب فرمحده است:

 از بنی سعد.ای را عام  ناحیه« زبرقان بن بدر_ »5

ای را عامهه , و مههأمحر جمههو آوری رههدقات ناحیههه« قههیس بههن عارههم_ »6

 دیگر از بنی سعد.

 را به حکحمت بحرین من حب فرمحد.« عالء بن حضرمی_ »9
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را مأمحر فرمحد تا رهرقات, و ههم چنهین جزیهۀ     « علی بن ابی والب_ »1

 مسیحیان ساکن نجران را دریافت کرده, به حضرت  تقدیم دارد.

حن ماه ذی القعدس همین سا  _سها  دههم از هجهرت_ فهرا رسهید, رسهح        چ

 ودا برای ادای حج عازم گردید... .

سپس وبری و ابن هوام, بازگوهت امهام علهی را از نجهران, و پیحسهتن را      

به رسح  ودا, و شرکت  را در مراسم حج, و بازگوت پیغمبهر را از مکهه بهه    

 نحیسند.رفر پوت سر هم میمدینه, و رحلت آن حضرت را در آور ماه 

به وحری که در این حدیث آمهده اسهت, کهار گهزاران و عمها  رسهح  وهدا        

مالههک نههحیره, قههیس بههن  »در قبایهه  مختلههن تمههیم سههه نفههر بحدنههد بههه ایههن شههرح   

در حالی که سین بر انی تعداد هوت تهن دیگهر از   « عارم, و زبرقان بن بدر

 رساند!نفر می ها را به یازدهافزاید, و تعداد آنوحدش می

محعههحع ارتههداد قبایهه  مختلههن تمههیم را, مهها نههزد هههیچ تههاری  نههحیس معتبههر  

دیگهری کههه سههخن از سههین نگرفتههه باشههد نیههافتیم, مگههر داسههتان و سههرانجام د   

وراش مالک نحیره را به دست والد بن ولید, کهه آن را دانوهمندان سرشناسهی    

بها شهرح و تف هی      و دیگهران « وبهری, ابهح الفهرج ارهفهانی, و وثیمهه     »چحن 

هههای انههد, و مهها آن را از وههال  نحشههته  هههای وههحد آورده پیرامههحن آن در کتههاب 

 گیریم.وبری در تاریخ  پی می
 داستان مالک نویره

 10ورد:آسرانجام مالک را می« عبد الرحمن بن ابی بکر»وبری از قح  

را بههه « عههرار بههن ازور »رسههید, « بنههاح»وقتههی کههه والههد بههه سههرزمین   

نیههز در « قتههاده, حههار  بههن ربعههی  ابههح»گروهههی از سههپاهیان, کههه   سههرکردگی

میانوان بحد, به شناسایی آشحب گران, و مرتدهای قسمتی از آن مننقه مأمحر 

 کرد.

که وحد در این مأمحریت شرکت داشهته اسهت, چهحن بهر مسهلمان      ابح قتاده 

بهحد,   بحدن مالک نزد والد بن ولیهد گهحاهی داده و والهد گهحاهی او را نپذیرفتهه     

سحگند یاد کرد که تا عمر دارد, زیر پرچم والد در ههیچ جنگهی شهرکت نکنهد.     

 کند:ابح قتاده داستان مالک را چنین تعرین می

ما شبان گاهی بحد که به قبیلۀ مالهک رسهیدیم و آنهها را زیهر نالهر گهرفتیم,       

اما وقتی که آنها ما را با چنان هیبتهی پیرامهحن وهحد موهاهده کردنهد, از تهرا       

 جان, اسلحه برداشتند, ما چحن چنان دیدیم به آنها گفتیم:

 ما, همه مسلمانیم. آنها هم گفتند: ـ

 ما هم مسلمان هستیم. گفتیم: ـ
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 اید؟ جحاب دادند:پس چرا دست به اسلحه برده ـ

 شما چرا مسل  هستید؟ ما گفتیم: ـ

را بهه  گحیید, اسلحۀ وهحد  ما سربازان اسالم هستیم, و اگر شما راست می ـ

 زمین بگذارید.

آنها پیونهاد ما را پذیرفتند و اسلحۀ وهحد را زمهین گذاشهتند, آن گهاه مها بهه       

 نماز برواستیم, آنها نیز به نماز برواستند و ... 

گحیها سههخنی کههه بههین والههد و مالههک رفتههه بههحد, دسههت آویههز والههد در کوههتن  

الد بداشهتند,  مالک نحیره شده باشد, زیرا وقتی که مالک نحیره را پی  روی و

 عمن سخنانی به والد گفت:

جهز چنهین و چنهان     ـ بهه   پیغمبهر وهدا  ـ کنم کهه پیوهحای شهما     من گمان نمی ـ

 چیزی گفته باشد! و والد در پاسخ  گفت:

شناسی؟ آن گهاه فرمهان داد تها گهردن او,     مگر تح, او را پیوحای وحد نمی ـ

 و یاران  را بزدند!!

ایوهان را دیهگ پایهه قهرار داده زیهر       و سپس مقرر داشت تا سرهای بریهدس 

 آن آت  بر افرووتند!!
 خشم ع ر بر خالد

وقتی که وبر کوته شدن مالک نحیره به عمر بن ونهاب رسهید, محعهحع    

 را با ابح بکر ولیفه در میان نهاد و به او گفت:

مرد مسلمانی را به ناروا کوته و چحن حیحانی بهه   ـ  والد ولیدـ دشمن ودا  

 زی  تجاوز نمحده است!!

و چحن والد به مدینه بازگوت, یک راست بهه مسهجد پیغمبهر رفهت, او در     

ههای  آن محقو قبایی بهر تهن داشهت کهه آثهار زنهگ آههن بهر اثهر برداشهتن سهالح           

سهربازان  ای بر سهر وهحد پیچیهده و بهه رسهم      شد, و عمامهآهنین بر آن دیده می

ههای آن نوهانه بهحد.    میدان جنگ اسهالم, چنهد چحبهۀ تیهر در میهان چهین و شهکن       

چحن چوم عمر به والد افتاد, وومگین از جای برجسهت و بها شهدت تیرهها را     

 از عمامۀ والد بیرون کوید و بوکست و بر سرش فریاد کوید و گفت:

تجاوز  کوی, و مث  حیحانی به زن به ریا و سالحا مرد مسلمانی را می

کهنم... مها ایهن منلهب     کنی؟! به ودا قسم که به این جرمت سنگ سارت مهی می

 ایم.را از وبری گرفته

-وحد در بارس مالک نحیره می« وفیات االعیان»ابن ولکان نیز در کتاب 

 15نحیسد:

را بها جمعهی از یهاران  دسهتگیر کردنهد و      « مالهک نهحیره  »پس از این که 

کهه در سهپاه   « قتادس ان اری و عبهد اهلل بهن عمهر    ابح»پی  روی والد بداشتند, 

والهد بحدنهد, در بهارس مالهک و اسهالم  گهحاهی داده از او شهفاعت کردنهد. امهها         

 والد زیر بار نرفت, و او را سخنان آن دو رحابی وحش نیامد!
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مالک چحن وعو را وویم, و جان وحد را در معرض ونر دید, به والهد  

 گفت:

مت ابههح بکههر بفرسههت, تهها او شخ ههام در بههارس مهها   ای والههد, مهها را بههه وههد ـهه 

ت میم بگیرد, چه, تح با اشخاری کهه بهه مراتهب گناهوهان از مها بیوهتر بهحده        

 ای. والد جحاب داد:است چنین کرده

 ودا مرا بکود, اگر تح را نکوم!! ـ

بداشهتند تهها  « عههرار»و در همهین وقهت مالههک را بنها بههه اشهارس والههد پهی       

کهه از زیبها   « ام تمهیم »هنگام چوم مالهک بهه همسهرش     گردی  را بزند در این

 رویان زمان وحد بحد افتاد, پس روی به والد کرد و گفت:

 این زن مرا به کوتن داد؟! والد جحاب داد: ـ

 بلکه ودایت به جرم ارتداد از اسالم بکوت! مالک گفت: ـ

 من مردی مسلمانم. والد بانگ زد: ـ

 عرار! چرا معنلی, گردن  را بزن!! ـ

 نحیسد:ابن ولکان هم چنان به داستان مالک ادامه داده تا آن جا که می

در سحک مالک اشعار سحزناکی سهروده و در عهمن   « ابح زهرس سعدی»

 1آن چنین گفته است:

به سحار کارانی که به اسم سهتحران وهحد سهرزمین مها را در ههم کحبیدنهد,       

 مالک, شام سیاه ما را پایانی نخحاهد بحد.بگح: پس از شهادت 

والد بی شرمانه دست تجاوز به همسر مالک دراز کرد, زیرا که او ویلی 

 ها چوم ومو به او دووته بحد!پی  از این

والد, عنان ورد به دست هحای د  وحد داد, و _آنقدر مردی نداشهت_ کهه   

 د  از او برکند, و اوتیار وحد را دست بگیرد.

شهدن مالههک, والهد بهه آرزوی دیرینهۀ وههحد رسهید, امها, مالههک در        بها کوهته  

 همان روز جان بر سر همسر وحد بنهاد و همه چیز وحد را از دست بداد!

اکنههحن پههس از مالههک, بههرای یتیمههان, و بیههحه زنههان, و پیههر مههردان از کههار    

 افتاده و در مانده, چه کسی جان پناه, و مح  امید وحاهد بحد؟!

 بهاترین آنها, تام هر چه داشتند, از گرانافراد قبای  تمی

                                                 
1
 تناو  هذا اللی  من بعد مالک  االق  لحی اووأوا بالسنابک .  

 و کان له فیها هحی قب  ذالک  قضی والد بغیا  علیه لعرسه 

 عنان الهحی عنها و ال متمالک  فأمضی هحاء والد بیر عاون 

 الی بیر شییء هالکا  فی هحالک  و ارب  ذا اه ، و ارب  مالک 

 و من للّرجا  المعدمین ال عالک  فمن للیتامی و اال رام  بعهده 

 بفارسها المرجح سحب الخحالک  اریبت تمیم بثها و سمینها 
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کاری چحن مالهک, کهه ههر بالیهی     دن سحارشان را با از دست داترینارزشبی

 کرد, از دست بدادند.را از آنها دور می
 حقایقی ار دو پگامبر نر و ماده!

 16نحیسد:مدعیان پیامبری چنین می« سجاح  و مسیلمه»وبری در داستان 

انهد کهه چهحن سهجاح بهه مننقهۀ تحهت نفهحذ         آورده ـ  از سهین بغیر ـ دیگران  

مسیلمه مدعی پیامبری رسید, مسیلمه از تهرا بهه قلعهه پنهاه بهرد و درههای آن       

 را بر روی وحد و مریدان  محکم کرد.

سجاح چحن به پای قلعه رسید, با مسیلمه که بر بام قلعه برآمده بحد, چنهین  

 به گفت و گح پرداوت:

ی! زمسیلمه که گحیا از ورز سخن گفتن و حرکات سجاح از قلعه فرود آ ـ

 تحاند بر این حرین ررین فا ق آید, در پاس  سجاح گفت:ندریافته بحد که می

 تح او  دستحر بده تا مریدان و اورافیانت او تح دور شده فارله بگیرند! ـ

سجاح با این تقاعا محافقت کهرد, و دسهتحر داد تها مریهدان  بهه چادرههای       

بازگوتند, و مسیلمه نیز از قلعه فرود آمد و بهه پیهروان  چنهین دسهتحر     وحی  

 داد:

چههادری جداگانههه بههرای مهها ترتیههب دهیههد, و در آن عههحد و عنبههر و بحهههای    

 وحش بسحزانید تا سجاح کامال  تحت تأثیر حاالت روانی و جنسی قرار گیرد!

 دسههتحر مسههیلمه بههه انجههام رسههید, و چههحن سههجاح پههای بههه درون آن چههادر     

 بگذاشت... تا آور! 
ایههن جهها وبههری سههخنان سههجعی کههه بههین سههجاح و مسههیلمه ایههن دو مههدعی      

پیامبری رد و بد  شده است آورده, و البته که سخنان این دو مدعی پیهامبری,  

تهر  کوهید, بهه جاههای باریهک و باریهک     همان وحر که مسیلمه انتالارش را می

و مهاده را بهر سهفرس عقهد یهک       کویده شد تا این کهه سهرانجام ایهن دو پیهامبر نهر     

 دیگر نواند!

 دهد:وبری داستان این دو را چنین پایان می

سجاح مدت سه شبانه روز را در آن چادر کذایی با مسهیلمه گذرانیهد و در   

پایههان وههحد از آن جهها پههای بیههرون نهههاد و بههه مریههدان  پیحسههت, مریههدان از او   

 پرسیدند:

گیهت شهد؟! سهجاح    ه چیهز دسهت  وحب! در تماسی که با مسیلمه داشهتی چه   ـ

 در پاس  آنها گفت:

حق با او بحد! متهم بهه او ایمهان آوردم. و حتهی بهه او شهحهر کهردم!! از        ـ

 او پرسیدند:

وحب, چیزی هم مهر تح کرد؟ زگحیی سجاح مث  این که از وحاب بیدار  ـ

 شده باشد حیرت زدهن گفت:

 نه!! به او گفتند: ـ
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نزد او برو! برای چحن تهح بهانحیی زشهت    کار درستی نکردی, برگرد و  ـ

 است که مهر ناگرفته از شحهرت جدا شده باشی!!

سجاح بار دیگر روی به چادر نهاد, و بر مسیلمه که هنحز در آن جها بهحد   

پنداشههت, از دیههدار او نگههران شههد و فتههه مههیوارد شههد. مسههیلمه کههه حریههن را ر

 پرسید:

 تح که برگوتی! محعحع چیست؟ سجاح گفت: ـ

شحد؟ تح باید چیزی به عنهحان مههر بهه مهن     مهر من, پس مهر من چه می ـ

 بدهی.

مسیلمه که با شنیدن تقاعای سجاح نفسی به راحت کوهیده بهحد, بهه مهلذن     

 سجاح گفت:

دو نماز, نماز اشهاء  «, مسیلمة بن حبیب»در میان یارانت بانگ بردار که 

ان ردا  به سهجاح  و نماز رب  را که محمد بر شما واجب کرده بحد, به عنح

 داد, و انجام آن را از شما برداشت!!

* * * 
که در سخنان سین آمهده  « مناذر و تیری»اکنحن ببینیم در محرد وبر فت  

 نحیسد:می« جحامو السیره»نحیسند؟ ابن حزم در کتاب بحد, دیگران چه می

هههایی از اسههتان روزگههار والفههت عمههر, قسههمت بههه « ابههح محسههی اشههعری»

هها را از راه رهل  و پیمههان   بهه زور و بلبهه بگرفهت و دیگههر قسهمت     اههحاز را 

 19همکاری و محدت.

 نحیسد:می« تاری  اسالم»ذهبی در کتاب 

بههه سهها  هفههدهم او هجههرت, عمههر وههی فرمههانی حکحمههت ب ههره را بههه ابههح  

محسههی اشههعری داد, و مقههرر داشههت کههه او سههپاه بههه مننقههۀ اهههحاز بکوههد, و آن 

 11ر آورد... استان را به ت ر  وحد د

 وحد آورده است:« فتحح البلدان»بالذری نیز در 

ابهح محسهی اشههعری, سهح  اهههحاز, و مننقهۀ نهههر تیهری را بهها قههر و بلبههه       

 نحیسد:[بگرفت... تتا آن جا که می

را به نمایندگی از ور  وحد بر مناذر بگماشت, « ربیو بن زیاد حارثی»

را در بهههار همههان سهها     کوههید, و آن جهها « تسههتر  شحشههتر »و وههحد سههپاه بههه   

 11بگوحد.

بحد که آوردیم. اما در محرد مکانی به نام  هاوبر فت  مناذر و تیری همین

ما در هیچ کتابی چنین نامی را ندیدیم تا به مقایسۀ وبر آن با سخنان « دلح »

سین بپردازیم زیرا کهه چنهان مکهانی زاییهدس و ههم ویها  سهین بهن عمهر بهحده           

 است و بس.
 ه گذات و نتگجۀ مقایسهخالصۀ آن چ

افزاید, و همین سین بر تعداد کار گزاران و عما  رسح  ودا ش  تن می

 جا است که
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انهد,  از برکت وجحد او, دانومندانی که شرح حها  ارهحاب رسهح  وهدا نحشهته     

نام این شه  تهن رهحابی عامه  مخلهح  سهین را در ردیهن ارهحاب راسهتین          

پردازنهد!  ح حالوهان از زبهان سهین مهی    رسانند و بهه شهر  پیامبر ودا به ثبت می

اند, نام چنین بینیم دانومندانی که بر سخنان سین اعتماد نکردهدر حالی که می

 وحرد.عمالی در کتاب آنها به چوم نمی

و نیز دیدیم که سین احادیث وحد را از زبان راویانی آورده کهه در اره    

لههح  ویههاالت او بههه  مخانههد و مهها آنههها را جههزء راویههان   وجههحد وههارجی نداشههته 

 حساب آوردیم.

ای بههه نههام و دانسههتیم کههه سههین تنههها کسههی اسههت کههه از فرمانههدهی رههحابه  

بهرد, و حمهحی دانوهمند و    بر پیوهتازان نبهرد قبه  از قادسهیه نهام مهی      « ح ین»

ههای همهین   با تحجه به حماسه سرایی« معجم البلدان»نحیسندس کتاب جغرافیای 

مناذر سروده است, فهت  آن جها را وسهیلۀ دو    ویالی, ک پس از فت  « ح ین»

ربیهو حهارثی   »بهه جهای   « حرملهه و سهلمی  »ههای  رحابی قهرمان سین به نهام 

« دلهح  »سهازد. و چهحن نهام    و دیگران, در همان کتاب منعکس مهی « قحنانی

بیند, آن جا را نیز بهه عنهحان نهام مکهانی حقیقهی      را در اشعار همان ح ین می

ههم شهرح بههر   « مرارهد االوههالع »و نحیسهندس کتهاب   رسههاند, در آن بهه ثبهت مهی   

 گیرد!مکان ویالی دلح  را از حمحی می

سهههین بهههرای پاسههه  مثبهههت بهههه نهههدای درونهههی وهههحی  در جانهههب داری از   

و سهرکحفت, و از بهین بهردن مفهاور      ـ  قبیلهۀ مضهر و تمهیم   ـ ای  افتخهارات قبیلهه  

سهازد, و ابهح   دشمن وحد از قبیلۀ یمانی قحنانی, حهدیث منهاذر و تیهری را مهی    

محسههی اشههعری یمههانی قحنههانی را از مقههام و من ههبی کههه ولیفههه عمههر بههه او      

« عتبههة بههن بههزوان »دارد, و پسههت او را در عهههدس  ارزانههی داشههته بههحد برمههی  

 گذارد!عدنانی مضری می

دو فرمانههده و پهلههحان ویهالی وههحد را از قبیلههۀ وههحی ,  « حرملهه و سههلمی »

نواند, و ح هین بهن نیهار    انی قحنانی مییم« ربیو حارثی»قبیلۀ تمیم به جای 

-حناللههی, رههحابی و شههاعر مخلههح  وههحد را بههه مههداحی و تعریههن آنههها برمههی 

ههها سههر دهنههد و آوازس شهههرت تمههیم را در پهنههۀ همههۀ انگیههزد, تهها همگههی حماسههه

 ها به گحش جهانیان برسانند!!گاهرزم

یهدادی  ولی ما ندانستیم که چه چیز سین را باعث شده که تهاری  چنهین رو  

را از سها  هفهدهم, بههه سها  هجهدهم هجههری تغییهر دههد؟ در رههحرتی کهه همههۀ        

کهه سهین او را بهه جهای ابهح      « عتبهة بهن بهزوان   »انهد کهه   تاری  نحیسان نحشهته 

محسی نوانده است, پی  از سا  هجدهم از هجرت دیده از جهان فروبسهته, و  

دریافههت  زنههده نبههحده کههه منوههحر امههارت و فرمانههدهی را از دسههت ولیفههه عمههر  

ای کهه سهین بهه آن مهتهم بهحده , او را بهر آن       دارد!! مگر این که بگحییم زندقه

داشته است تا با دستکاری در زمان رویدادهای تاریخی اسالم, تاری  امتی را 

 دچار توحی  کرده, آن را بیر قاب  اعتماد جلحه دهد!

حیهد  گمهی  ـ  سهجاح و مسهیلمه  ـ دیدیم کهه سهین در وبهر دو مهدعی پیهامبری       

 سجاح
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کند کهه اوال  همهه سهاله    تمیمی وقتی پیمان عدم تعرض را با مسیلمه امضاء می

ت ههن مح ههحالت یمامههه را بههه سههجاح بپههردازد, و ثانیهها  نیمههی از وههراج سهها   

آینده را هم اکنحن سلن تقدیم دارد, و مسیلمه ناچار از پذیرفتن چنین شراینی 

ای داشهته بهحد, و تعیهین نماینهده    سنگینی است, و سجاح با دریافت آن چه مقرر 

 گحید!برای دریافت بقیه, مسیلمه را ترک می

ای, تنهها بهه کسهب افتخهار و سهربلندی      سین را سر هم کردن چنهین افسهانه  

نحیسهد سهجاح در ایهن اردو    کرده است نه چیهز دیگهر کهه مهی    قبیلۀ تمیم فکر می

دیگهران  کوی ن هن بهالت یمامهه را بهه دسهت آورده اسهت! در رهحرتی کهه         

انهد چیهزی را کهه ایهن بههانحی مهدعی پیغمبهری بهرای شهخ  وهحدش بههه          نحشهته 

دسههت آورد, شههحهری چههحن مسههیلمه بههحده نههه مح ههحالت یمامههه, و آن چههه بههه   

مریدان  رسیده, برداشتن وچحب ادای نمازهای رب  و عوهاء بهحده اسهت نهه     

 چیز دیگر!!

بهه ایهن کهه اساسها       اما در محرد ارتداد بروی از افراد قبای  تمهیم, بها تحجهه   

کفر و ارتداد امری است ننگ آور, ولهی سهین آن مهردی نیسهت کهه بهه اسهالم        

اش باشهد, او  بیندیود تا در فکهر پهاک کهردن نهام مرتهد و ارتهداد از دامهان قبیلهه        

تنها در این اندیوه است که از هر در که شده  برای قبیلۀ وحی  کسب افتخار 

مان و مرتد قبای  تمیم را با یک دیگر به کند, از همین رو است که مردان مسل

ای اجههازس دوالههت در امههری کههه  دارد, و بههه هههیچ بیگانههه جنههگ و جههدا  وا مههی 

دهههد, بنهها بههر ایههن, در حههدیث سههین ایههن     مربههحط بههه وههحد تمیمیههان اسههت نمههی    

اند که مرتدهای قبیلهۀ وهحی  را تنبیهه نمهحده گهحش مهالی       مسلمانان تمیمی بحده

 ز قبیلۀ دیگر!!اند نه مردانی اداده

امها داسهتان مالهک نههحیره, اگهر چهه مالهک یههک فهرد تمیمهی اسهت و قاعههدتا           

در برابهر والهد بهن ولیهد مضهری,      رسهد, امها مقهام مالهک     تع ب  به سهین مهی  

سردار بزرگ و جنگ دیده و شمویر زی مضر, بسیار کحچک و حقیر است. 

بیلههه, ایهن جها اسههت کهه سهین بههه حکهم قربهانی کههردن عهعین پهی  پههای قهحی ق         

کنههد, ولههی وههی   مالههک را از جملههۀ مرتههدها, و هههم دسههتان سههجاح معرفههی مههی     

ای کوتن مالک را بر اثر یک اشتباه در درک فرمان والد زتحس  مردم افسانه

کحشد تا دامن والد مضری کنانه, آن هم در سرزمین بناح!!ن اعالم داشته می

 را از وحن به ناحق دسخته شدس مالک پاک و مبرا سازد.

 اند که:در رحرتی که حقیقت بیر از این ها است و دیگران نحشته

-مالک نحیره بر سر دفاع از اسهالم و ایمهان  بها والهد بهه گفهت و گهح مهی        

کند, به فراست در نویند, اما چحن پافواری والد را در کوتن وحی  درک می

د بهه  آید که این جما  زیبا و د  فریب زن او است که والد را تها بهه ایهن حه    می

ریختن وحن  م همم سهاوته اسهت, بهه ایهن امیهد کهه پهس از کوهتن  در دامهن           

انهد  اش در آویزد و به ورا  او برسهد!! و ههم چنهان کهه گفتهه     آرزوهای گذشته

 دایر به اسالم مالک و« ابح قتاده, و عبد اهلل عمر»سخنان و گحاهی 
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ان او را وهحش  ر نیفتهاد, بلکهه سهخنان ایوه    نماز وحاندن  نه تنهها در والهد مهلثّ   

نیامد و باعث تسهریو در رهدور فرمهان مهرگ  گردیهد, و بنها بهه اشهارس والهد,          

شمویر عرار بر گردن مالک بحسه زد و سر از تن  برداشت!! و والهد پهس   

از کوتن همۀ آنها فرمان داد تا سرهای بریدس آنان را دیگ پایه قرار داده زیر 

 آنها آت  برافرووتند!!

با شنیدن وبر کوته شدن مالک نحیره به هم بر آمهد و  اند که عمر و نحشته

در بارس والد با ابح بکر ولیفه سخن گفهت, و زمهانی کهه او را در مسهجد بها آن      

هنهین, زنگهار آههن    قیافه و لباسی که از کثرت به کار بهردن جنهگ افزارههای آ   

-گیرد و مهی جهد و تیرهای عمامۀ او را برمیبیند, از جا میبر آن نوسته می

گحید: به ریا و فریهب کهاری مهرد مسهلمانی را     کند و بر سرش فریاد زده میش

کنی؟ به ودا قسم که سنگ سارت کوی و چحن حیحانی بر زن  تجاوز میمی

 کنم!می

اش کههه او را بههه ای, و زندقهههههها سههین بههه حکههم تع ههب قبیلههه  بهها همههۀ ایههن 

ارس مالهک سهر ههم    هها را در به  آیهد و ایهن درو   دارد, مهی دشمنی با اسالم وا می

کند, تا دامن والد مضری, قا هد اعالهم و سهردار سهپاه اسهالم را از وهحد بهه        می

 ناحق رسختۀ مالک پاک و مبرا سازد!!

حهاال اگهر مها بیهاییم و قبهح  کنهیم کهه والهد ق هد کوهتن مالهک را نداشههته و            

دست ت اد  چنین وععی را بهه وجهحد آورده, و سهخن والهد را مهردم کنانهه       

انهدن اشهتباه فهمیهده و بهه جهای گهرم کهردن اسهیران,         در سهپاه او نبهحده  زکه البتهه  

اند, و والد گنهاهی نداشهته,   همگی آنها را با تیغ آب دار راحت کرده گردن زده

-این سحا  را چگحنه پاس  گحییم که: چرا او فرمان داد تا سرهای کوهته شهده  

حرمتهی بهه آنهها روا    گناه را دیگ پایه قرار دادند, و چنین بی گان ماللحم و بی

 اند؟!داشته
 دست آورد سگف ان افسانۀ سجاح

عمهها  رسههح  وههدا, ارتههداد افههراد قبیلههۀ تمههیم,   »هههای سههین بهها ولههق داسههتان 

در مقههام « سههجاح بههانحی مههدعی پیههامبری از تمههیم, داسههتان مالههک نههحیره و ...  

 کسب افتخار برای قبیلۀ تمیم بحده است به این ترتیب:

کهار دیگهرش, از   ی که ادعای پیغمبری داشته, از هم_ سجاح بانحی تمیم1

قبیلههۀ بنههی حنیفههه, یعنههی مسههیلمه کههه او هههم مههدعی پیههامبری بههحده اسههت, ن ههن  

گیرد, تها او را بهه حها  وهحد بگهذارد, و ایهن وهحد        مح حالت یمامه را باج می

افتخاری بس بزرگ است برای قبیلۀ تمیم, که حتی شهیادهای مهدعی پیغمبهری    

 گیرند!!دیگر پیامبران دروبین برتری داشته از آنها باج می آن قبیله, از

نمایههد کههه  ای ارتههداد افههراد قبیلههۀ تمههیم نیههز چنههان مههی     در محعههحع افسههانه 

 مسلمانان قبیله به
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اند, و اجازس دوالت گحشمالی افراد مرتد, برواسته آنها را به سختی تنبیه کرده

انهد, و ایهن وهحد    ران نهداده در امری کهه مربهرط بهه وهحد تمیمیهان اسهت بهه دیگه        

افتخاری است برای تمهیم کهه مسهألۀ ارتهداد افهراد قبیلهه را وحدشهان حه  کهرده          

 باشند نه بیره!!

_ ولق و اشاعۀ وبر ارتداد مهردم جزیهره, پهس از وفهات رسهح  وهدا, تها        1

دست آویزی باشد برای دشمنان اسالم که بگحیند: اسالم به زور شموهیر پهی    

 ۀ ترا و وحوت پا گرفته نه چیز دیگر!!رفته است, و در سای

_ عمهها  و کههار گزارانههی از قبیلههۀ تمههیم بههرای رسههح  وههدا آفریههده, تهها در   6

ههای  ردین دیگر ارحاب حقیقی پیغمبر به رن بنوینند, و ناموهان در کتهاب  

 وبقات و رجا  دانومندان ثبت گردد!!

ههههای _ مکهههانی را در مننقهههۀ اههههحاز ولهههق کهههرده, تههها نهههام  در کتهههاب     0

 جغراقیایی برده شحد.

_ اشههعاری سههاوته و بههر زبههان نقهه  آفرینههان ویههالی وههحد نهههاده تهها زینههت  5

 های ادب عرب شحد.بخ  گنجینه

های وقایو مهم تاری  اسالم را تغییر داده, که باور ما این است که _ سا 6

ای بهحده کهه بهه آن مهتهم     محرک ارلی سین در این محرد به و حر, زندقه

 بحده است!

« رهعب بهن عنیهه   »هر روی دانومندان, به حدیثی که سین از جانهب  به 

روایههت کههرده اسههت اعتمههاد نمههحده, شهه  نفههر مخلههح  ویههاالت او را در ردیههن 

های وحد, و از حدیث سین, شرح ارحاب پیغمبر پذیرفت برای آنها در کتاب

 اند!حا  نحشته

را از وههال  احادیههث او رههحابی   « رههفحان بههن رههفحان  »هههم چنههان کههه   

-چحن ما یقین حار  نکهرده  اند, ولیشناوته برای  شرح حا  جداگانه نحشته

باشههد, بحههث پیرامههحن او را رههها  ایههم کههه رههفحان مح ههح  ویههاالت سههین مههی  

 ایم.نمحده
 اندها را ان سگف نقل یردهدانش ندانی یه این افسانه

 ها را سین بهه تنههایی سهاوته, و دانوهمندان زیهر در انتوهار      همۀ آن افسانه

 اند:آن به نحبۀ وحد سهیم بحده

 وبری در تاری  کبیرش با ذکر سند. .1
 با ذکر سند.« معجم البلدان»یاقحت حمحی در  .1
 ابن اثیر در تاری  وحد, از وبری. .6
 ابن کثیر در تاری  وحد از وبری. .0
 ابن ولدون در تاری  وحد, از وبری. .5
 از پیوینیان وحد.« التذیی »ابن فتححن در کتاب  .6
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 از وبری.« اسد الغابه»اب نحیسندس کت .9
 از وبری.« تجرید»نحیسندس کتاب  .1
 از سین بن عمر, و وبری.« ارابه»ابن حجر در  .1

 از یاقحت حمحی.« مرارد االوالع»نحیسندس کتاب  .14
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 نونده گن صحابی ساختگی سگف بن ع ر
 نّر بن عبد اهللا الفقگ ی

 دو صحابی مهاجر

ابن اثیهر چنهین معرفهی شهده     « الغابهاسد »زر بن عبد اهلل الفقیمی در کتاب 

 است:

از ارهههحاب رسهههح  وهههدا, و از گهههروه    « زر»وبهههری نحشهههته اسهههت کهههه    

از جملهههۀ فرمانهههدهان سهههپاه مسهههلمین در فهههت      « زر»مههههاجرین بهههحده اسهههت.   

وحزسههتان بههحده و بههر سههپاهی کههه جنههدی شههاپحر را بههه محارههره کوههیده بههحد       

 و مذاکره گوحده شد. فرماندهی داشت که سرانجام جندی شاپحر از راه رل 

نقه  و در کتهاب   « اسهد الغابهه  »همین منلب را ذهبی به وحر اوت هار از  

 وحد آورده است.« تجرید»

 نحیسد:می« تاج العروا»در کتاب « زر»نیز در واژس « زبیدی»

از ارهحاب پیغمبهر, و از   « زر بن عبهد اهلل الفقیمهی  »وبری گفته است که 

 جملۀ امراء ارت  بحده است.

را از وبهری  « زر بن عبد اهلل»جایی که این دانومندان همگی وبر  از آن

-اند ما نیز در وبر زر به وبهری مراجعهه مهی   گرفته و به نام او ت ری  کرده

 کنیم تا در یابیم وبری این وبر را از کجا آورده است.
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 «نر»نام و نسب 

 نحیسد:وبری از قح  سین بن عمر می

 کلیب فقیمی, از بنن تمیم و عدنانی است.زر فرزند عبد اهلل, و نحادس 

از قهح  سهین بهن عمهر آورده اسهت کهه       « رام هرمهز »وبری در وبر فت  

از جمله ارحاب پیغمبهر و مههاجرین بهه محضهر آن حضهرت      « اسحد, و زر»

 اند.بحده

 

از « فقهیم »به ودمت پیغمبهر وهدا رسهید و عرعهه داشهت: وهانحادس       « زر»

رو بههه نههابحدی اسههت, در حههالی کههه تعههداد   نالههر تعههداد نفههرات کاسههتی گرفتههه و 

های تمیم پر جمعیت و رو بهه ازدیهاد هسهتند. چهه شهحد تها در       نفرات دیگر تیره

 حق ما به درگاه ودا نیازی ببری و دعایی بکنی؟!

رسح  ودا دست به دعاء برداشت و گفت: بار ودایا! تعداد افهراد وهانحادس   

 زر را فزونی ده, و بر جمعیتوان بیفزای!

ن بحد کهه تعهداد وهانحادس زر فزونهی گرفهت و جمعیتوهان رو بهه افهزای          ای

 نهاد.

انههد: زر از دیگهران بهه همهین روایههت وبهری از سهین اسههتناد کهرده نحشهته       

جمله کسانی است که به وهدمت پیغمبهر وهدا رسهیده, و افتخهار درک رهحبت        

 را یافته, و از جمله مهاجرین بحده است.

 نحیسد:د  سا  دوازدهم از هجرت میدر ححا« ابّله»وبری در فت  

به بنیمت گرفته را با ومس بنایم جنگی به همراهی « فی »والد بن ولید 

گردانیدنههد تهها ههها و بههازار مدینههه مههیبههه مدینههه فرسههتاد. فیهه  را در کحچههه« زر»

مردم آن را تماشا کنند. زنان مدینه که از بزرگی جثه و هیک  فی  بهه شهگفتی   

آیا هیکلی به چنین بزرگهی و  »گفتند: هار تعجب و حیرت میافتاده بحدند با ار

هههای مثه  ایهن کههه آنهان فیه  را از سهاوته     « ههای وههدا اسهت؟!  عالمهت از آفریهده  

بهاز  « زر»پنداشتند!! ابح بکر دستحر داد تا فیه  را بهه همراههی    دست بور می

 گردانیدند.

 نحیسد:وبری در دنبالۀ این داستان می

و گوحدن آن, بر وهال  آن چیهزی اسهت    « ابّله»س این داستان سین در بار

اند. چه, از اوبار و روایهات  که تاری  نحیسان و وقایو نگاران در بارس آن گفته

در زمان حکحمت عمر گوحده شهده اسهت نهه    « ابله»آید که درست چنین برمی

و بهه سها    « عتبة بن بهزوان »والفت ابح بکر, و این فت  و پیروزی به دست 

رت گرفتههه نههه در سهها  دوازدهههم از هجههرت. مهها چههحن بههه ایههن    چهههاردهم رههح

محدوده از زمان رسیدیم, در جای وحد به بحث پیرامحن آن, و چگهحنگی فهت    

 پردازیم. پایان سخن وبری.آن جا می
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 ای یوتاهمقایسه

به سها  چههاردهم از هجهرت و    « ابّله»کند که شهر _ وبری ت ری  می1

 ه است نه سا  دوازدهم و حکحمت بح بکر.زمان والفت عمر به وقحع پیحست

بهحده نهه والهد بهن     « عتبهة بهن بهزوان   »_ فرماندهی قحا در ایهن جنهگ بها    1

ولید. پیام این فت  و پیروزی را نافو به ولیفهه عمهر رسهانیده اسهت, نهه زر بهن       

 عبد اهلل فقیمی!

عمنا  آن چه را که وبری از قح  سین عهمن حهحاد  سها  چههاردهم از     

از محعحع زر و ومس بنایم و فیه  مزبهحر بهه ههیچ روی در      هجرت آورده,

شحد. به ویه ه ایهن کهه زنهان     اوبار دیگران و بیرون از روایات سین دیده نمی

را بارها از کتهاب وهدا وحانهده و داسهتان فیه  و      « سحرس فی »مدینه در آن ایام 

نزد عمحم مردم آن سامان, در آن حد موهحر بحده اسهت  « ابرهه»لوکر کوی 

که آن واقعه مبداء تاری  قرار گرفته, بنا بر این وجحد فی  و بزرگی هیک  آن 

 تحانسته برای ایوان شگفتی آور باشد.نمی

آن چههه سههین در ایههن زمینههه آورده و مههدعی شههده همههه مغههایر و مخههالن        

بهه آن اشهاره   « زیهاد »حقایق تاریخی است و مها د رگذشهته بهه ویه ه در افسهانۀ      

 ایم.کرده
 ح جندی ااپورافسانۀ صل

وبری از قح  سین در ذکر حهحاد  سها  هفهدهم از هجهرت در بهارس فهت        

 نحیسد:می« شحش»

 در آن سا  نهاوند را به محارره در آورد و ... .« زر»

 سپس در حدیثی دیگر از قح  سین آورده است که:

عمر وی دستحر کتبهی بهه زر فرمهان داد تها سهپاه بهه جانهب جنهدی شهاپحر          

ن برد و سپاه بهه جنهدی شهاپحر کوهید و آن جها را بهه محارهره        بکود. زر فرما

 گرفت و ... .

 و در حدیثی دیگر آورده است که:

«ابح سبره رحابی»
1
سپاه به جندی شهاپحر  « زر و مقترب»فرمان داد تا  

کوند, و وحد با لوکریان  پس از فهت  شهحش بهه آن جانهب حرکهت کهرد و در       

 حالی به آن جا رسید که

                                                 
1
های پیغمبر ودا حضحر داشته تمام جنگعامری قرشی، قدیم االسالم که در « ابح سبرة بن ابی رهم» 

است. ابح سبره پس از وفات پیغمبر در مکه اقامت گزیده و هم در ان جا بحد که در زمان والفت عثمان در 

 .84، ر4، ارابه، ج217، ر5، اسد الغابه، ج82، ر4گذشت. استیعاب، ج
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 شاپحر را به محارره گرفته بحد.جندی « زر»

را در محارهره داشهتند و بها    « جنهدی شهاپحر  »سپاهیان در همهان حها  کهه    

جنگیدنههد یههک روز بههه یههک بههاره موههاهده کردنههد کههه ناگهههان    مههردم آن جهها مههی 

درهای دژ گوحده شد, و مردم با رویی باز به استقبا  جنگجحیان عرب آمدند, 

ن مسههلمانان سههبب پرسههیدند پارسههیان  و بازارههها بههه رویوههان بگوههحدند! و چههح  

 گفتند:

شما تیری به داو  دژ پرتاب کردید که به همراه وحد برای ما امان نامه  ـ

 داشت ما هم امان شما را پذیرفتیم. گفتند:

ایم! سپس به پی جحیی منلب برآمده دریافتند ما چنین امانی به شما نداده ـ

از جندی شهاپحر بهحده بهه چنهین     که ار  و تبارش « مکنن»ای به نام که برده

 کاری دست زده است.

 پس به ایرانیان گفتند:

-ای بی  نیست و امهان  را ارزش و مقهداری نمهی   این مرد, بنده و برده ـ

 باشد. ایرانیان در پاس  آنها گفتند:

شناسیم. همین انهدازه  دهیم و نمیما آزاده, و بردس شما را از هم تمیز نمی ـ

کنهیم.  ایم و آن را نقض نمهی امان داده شده و ما هم قبح  کردهدانیم که به ما می

 وحاهید شما به آن ویانت کنید؟!حاال وحد دانید می

در برابر پاس  قنعی ایرانیان, مسلمانان ناچار شدند تا برای روشن شهدن  

تکلین مراتب را به ولیفه عمر گزارش دهنهد و از او کسهب دسهتحر نماینهد, و     

ایرانیان نوحند. عمهر امهان مکنهن را پهذیرفت و بهه ایهن       در این مدت متعرض 

ترتیب جندی شاپحر و مردم  در امان مکنن در آمد و مسلمانان از تعرعی 

 به آن دست برداشتند!

این داستان به به وحری که گفتیم وبری از قح  سهین بهن عمهر در رهل      

ثیهر, و  ابهن اثیهر و ابهن ک   »و در تاری  کبیهر وهحد آورده اسهت. و     جندی شاپحر

ههای تهاری  وهحد نقه      هها را از وبهری گرفتهه در کتهاب    نیز همان«, ابن ولدون

اند بدون این که م در وبر وحد را نام برده باشند اما همین وحر که در کرده

ایهم ایهن دانوهمندان اوبهار و وقهایعی را کهه بهه        گفتهه « عبد اهلل سبأ»مقدمۀ کتاب 

کرده اسهت, مسهتقیما  از وبهری    هر رحرت با ارحاب رسح  ودا ارتباط پیدا 

 اند.اند و این منلب را در ابتدای کتاب وحد ت ری  نمحدهگرفته

« معجهم البلهدان  »عهمن شهرحی کهه بهر جنهدی شهاپحر در کتهاب        « حمحی»

عارهم بهن   »گحیهد:  وحد آورده است, همین روایت را نحشته و در پایان آن می

-شهرح حهال  پرداوتهه   همان نامحری که در جلد او  همین کتاب بهه  -« عمرو

 سراید:ایم_ با شارس به همین محعحع مکنن است که می

به جان وهحدم سهحگند کهه وحیوهاوندی مکنهن درسهت و رهحی  بهحد و بهه          

 هیچ روی با هموهریان وحد قنو رح نکرد!!
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ایهم. حمهحی در   تا آور ابیاتی که در جهای ههحد و شهرح حها  عارهم آورده     

 سین بن عمر گفته است. گحید که این منلب راپایان سخن می

وههحد آورده « الههروض المعنههار»همههین داسههتان را حمیههری نیههز در کتههاب  

 است.
 حقایک داستان جندی ااپور

داسهههتانی را کهههه سهههین بهههن عمهههر بهههرای جنهههدی شهههاپحر سهههاوته و دیگهههر      

انهد از نالهر گذرانهدیم. اینهک ببینهیم کهه       نحیسندگان آن را از زبان وی نق  کرده

 نحیسد:اند. بالذری میچه نحشته دیگران در همین زمینه

عنههان عزیمههت بههه جانههب  « شحشههتر»ابههح محسههی اشههعری پههس از گوههحدن  

جندی شاپحر کوید. اهالی جندی شهاپحر کهه از حملهه مسهلمین سهخت نگهران و       

مضنرب شده بحدند, پیواپی , از او امان وحاستند و اواعت و تسلیم وحد را 

جندی شاپحر پیمان بست که بهه جهز    اعالم داشتند, ابح محسی نیز با شهروندان

سههاز و بههرگ جنگههی آنههان کههه بایههد تسههلیم قههحای اسههالم شههحد, جههان و آزادی, و    

 امحا  ایوان در پناه اسالم محفحظ و در امان وحاهد بحد.

این روایتی اسهت کهه بهالذری در مهحرد فهت  جنهدی شهاپحر در کتهاب وهحد          

ری, و ذهبهی متحفهای   هجه  104در گذشهته بهه سها     « ولیفة بهن ویهاط  »آورده, و 

 اند.های وحد نق  کردههجری آن را به وحر اوت ار در کتاب 901سا  

معجهم  »یاقحت حمحی نیز ههر دو روایهت را بها همهه وهح  و تف هیل  در       

 وحد آورده است.« البلدان
 ای یوتاه ان این دو خبرمقایسه

انهههد کهههه رهههل  جنهههدی شهههاپحر بهههر اثهههر ایرانیهههان و  تهههاری  نحیسهههان نحشهههته

گحیهد: ایهن   نگرانیوان از حملهه مسهلمین بهحده اسهت, نهه آن وهحر کهه سهین مهی         

ای به نام مکنن که ایرانهی االره  بهحده رهحرت     رل  بر اثر دادن امان برده

گرفته, و بعد از بروز اوهتال  در رد بها قبهح  ایهن امهان بهین سهپاهیان اسهالم,         

 ولیفه عمر آن را رحه گذاشته و تأیید کرده است!!

ابهح  »اند کهه فرمانهدهی که  قهحا را در جنهگ جنهدی شهاپحر        حشتهچنین نهم

به عهده داشته است نه فرماندهی را کهه سهین   « محسی اشعری یمانی قحنانی

گذاشته, و دو رحابی « سبره قرشی عدنانی»بن عمر تعیین کرده و در عهدس 

بهه یهاری  گماشهته اسهت. سههین     « زر, و اسههحد»ههای  سهاوتگی وهحد را بهه نهام    

 گحید:می
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را بهه رسهالت بههه نهزد تعمهان کههه     « زر بهن کلیههب, و مقتهرب  »ولیفهه عمهر,   

والیههت ب ههره را بههه عهههده داشههت فرسههتاد, و بههه وسههیلۀ ایوههان بههه نعمههان پیههام    

 فرستاد که:

 ام, در اجرای دستحر اقدام کن.من تح را نامزد جنگ با ایرانیان کرده

 نحیسد:اما بالذری در همین محرد می

«سهها ب بههن اقههرع ثقفههی  »ای بههه تحسهه   ولیفههه عمههر, نامههه  
1
بههرای نعمههان   

فرسههتاد, و او را مههأمحر فرمههحد تهها بهها ایرانیههان بجنگههد, و نیههز مقههرر داشههت کههه 

در این جنگ سرپرستی از بنایم جنگی را بهه عههده داشهته    « سا ب بن اقرع»

 باشد.
 نر در پست فرماندهی ارتن فارس!»

 نحیسد:سین عمن اوبار جنگ نهاوند می

و دیگههر « سههلمی و حرملههه, و زر بههن کلیههب, و مقتههرب   »عمههر بههه  ولیفههه 

سران ارت  که بین اهحاز و فارا مستقر شده بحدند نحشت که ایرانیان را از 

تعههرض بههه بههرادران مسههلمان وههحد مههانو شههحید, و از نفههحذ ایوههان بههه سههرزمین  

مسلمین و امت اسهالمی جلهح گیهری نماییهد و بهرای ممانعهت از رسهاندن قهحای         

ه رزمنههدگان ایرانههی در جنههگ نهاونههد, در مرزهههای فههارا و اهههحاز   کمکههی بهه

 استقرار یابید, تا فرمان من به شما برسد.

فرمان ولیفه وقتی به محرد اجهراء گذاشهته شهد کهه ایهن چههار تهن رهحابی         

قهرمههان بههه حههدود ارههفهان و فههارا رسههیده بحدنههد, و در نبیجههه مههانو رسههیدن    

 نهاوند شدند!! امدادهای مردم آن سامان به رزمندگان

داسهههتان محعهههو گیهههری رهههحابیان سهههاوتگی سهههین در حهههدود فهههارا و      

ارههفهان, تنههها زادس ویههاالت سههین اسههت, و نحیسههندگان دیگههر در ایههن زمینههه      

 اند تا به مقابله و مقایسۀ وبر ایوان با داستان سین بپردازیم.ننحشته
 گذات« نر»چه در بارۀ خالصۀ آن

به وحر والره « اهلل بن کلیب فقیمیزر بن عبد »سخن سین را در بارس 

 چنین یافتیم:

فردی است رحابی و مهاجر, ودمت رسح  ودا رسهیده و از کمهی اعهداد    

 اشوانحاده

                                                 
1
ر سرش کویده و در حق  . سا ب در حیات پیغمبر کحدکی بحده که رسح  ودا دست لنن و مرحمت ب 

دعا کرده است. سا ب نامۀ عمر را به نعمان مقرن رسانید و وحد در جنگ نهاوند شرکت داشته است. سا ب 

 .249، ر2از جانب عمر، حاکم ارفهان و مدا ن بحده است. اسد الغابه، ج
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در قبیلۀ تمیم به حضرت  شکایت برده, و رسح  ودا در حهق او دعها کهرده و    

 اش را زیاد فرمحده است!وداوند به برکت دهای پیغمبر تعداد افراد وانحاده

بینیم که بهه  زر را می« فتحح»های سا  دوازدهم از هجرت, در جنگدر 

قح  سین از جانب والهد مه دس پیهروزی در جنهگ ابّلهه را عهمن تقهدیم ومهس         

رسهاند,  بنایم جنگی و فیلی که به بنیمهت گرفتهه بحدنهد بهه ولیفهه ابهح بکهر مهی        

فیه    دارد تها پهس از نمهای  فیه  در کحچهه و بهازار مدینهه,       ولیفه نیز مقرر مهی 

 مزبحر به همراهی زر باز گردانیده شحد.

را در حها  بهه   « زر»به محجب روایات سهین در سها  هفهدهم از هجهرت     

نحیسهد سهپاه بهه جنهدی     یابیم که ولیفه عمر به او مهی محارره گرفتن نهاوند می

او را به همراههی  « ابح سبره»شاپحر بکود, و هم در آن محقو فرمانده ک  قحا 

کند تها شههر جنهدی شهاپحر را بهه محارهره وهحد بگیرنهد,         مأمحر می« مقترب»

شههحد و در همههان حهها  کههه بهها  ابههح سههبره وههحد پههس از مههدتی بههه آنههها ملحههق مههی  

شهحند  حجهه مهی  محارره شدگان در جندی شاپحر در حا  نبهرد بحدنهد, بفلتها  مت   

ها باز شد و مهردم در حهالی کهه در بهازار, کهاال بهرای لوهکر اسهالم         که دروازه

ای از کردنههد بهها رویههی گوههاده بههه پیوههباز مسههلمین آمدنههد! زیههرا بههرده   آمههاده مههی

کههه در ارهه  زادگههاه  جنههدی شههاپحر بههحده  « مکنههن»سههپاهیان اسههالم بههه نههام 

ای بهه  است, بدون اجازس ولیفه و آگاهی دیگر فرماندهان و سپاهیان, امان نامه

نامهۀ   انهدازد کهه سهرانجام ولیفهه عمهر بهه امهان       همراه تیری بهه داوه  شههر مهی    

 آیند!نهد, و شهر و شهروندان در امان مسلمین در میمکنن ارج می

و باز بنها بهه روایهت سهین, در سها  بیسهت و یکهم از هجهرت ولیفهه عمهر           

فرستد و نعمهان  می« نعمان بن مقرن»را همراه فرمانی به رسالت نزد « زر»

 کند.را مأمحر جنگ نهاوند می

ان دیگههههر از سههههران و  و سههههه« زر»پههههس از ایههههن مأمحریههههت اسههههت کههههه 

شحند که مانو رسهیدن امهداد از   فرماندهان سپاه از جانب ولیفه عمر مأمحر می

اهالی فهارا بهه مننقهه جنگهی نهاونهد گردنهد, و آنهها در اجهرای امهر ولیفهه تها            

کننهد, و بهه ایهن ترتیهب از رسهیدن قهحای       حدود ارهفهان و فهارا پیوهروی مهی    

 د!نماینکمکی به جنگ نهاوند جلحگیری می
 نر و نرین!!

جهها آوردیههم, سههخن سههین در بههارس زر بههحد کههه در  آن چههه را کههه تهها بههه ایههن

 تاری  وبری آمده است.

« زر»نیز همۀ آنها را در شرح حها   « اسد الغابه»ابن اثیر نحیسنده کتاب 

از وبری گرفته و به این منلهب نیهز ت هری  کهرده اسهت. امها شهرح حها  بهر          

 نحیسد:یم« زرین»رحابی دیگری به نام 
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که ابن شاهین گفته اسهت در دو جهای کتهاب مهن     « زرین بن عبد اهلل فقیمی

پهی  از  « ز»_نام این رحابی یعنی زرین بن عبد اهلل_ چنین است و جرو  

« ورقهاء بهن عبهد الهرحمن حناللهی     »باشد. و از سین بن عمر از قهح   می« ر»

ن عبهد اهلل_ بهه   از زرین بن عبد اهلل فقیمهی روایهت شهده اسهت کهه او _زریهن به       

همراهی تنی چند از افراد قبیلۀ تمیم به ودمت رسح  ودا رسد و اسهالم آورد,  

 و رسح  ودا در حق او و عاقاب  دعا کرده است.

نیز از قح  یزید بن رومهان « ابح معور»
1
آورده اسهت کهه زریهن بهن عبهد       

 اهلل فقیمی به ودمت ... تتا آور همان داستان باال[.

 نحیسد:می« زر»ترجمۀ ابن حجر نیز در 

درک رهحبت پیغمبهر را کهرده اسهت, و بهه      « زر»وبری نحشته است کهه  

اش به وهدمت آن حضهرت رسهیده, زر از جملهه سهران      نمایندگی از جانب قبیله

سپاه در فت  نهاوند و وحزستان, و محارره کنندگان جندی شاپحر بحده, و در 

تههه شههرکت داشههته  ت ههر  آن ناحیههه کههه از راه مالمههت و رههل  رههحرت گرف   

 آورده است.« زر»است. ابن فتححن نیز همین منالب را در بارس 

ابن حجر در دنبالۀ منالب فح , روایت ابن شاهین و ابی معور را که در 

رسد می« زرین»آمده بحد نق  کرده و چحن نحبت به شرح حا  « زرین»بارس 

 نحیسد:می

 آمده است.« زر»داستان این رحابی در شرح حا  

باشهد کهه وبهر مربهحط بهه زر تنهها       دو نام می« زرین»و « زر»نا بر این ب

در حدیث سین آمده و وبری از او گرفته, و ابن اثیر, و ابن فتححن نیز آن را 

 اند.های وحد آوردهاز وبری گفته و در کتاب

را از ابن اثیهر, و ابهن حجهر نیهز همهان را از ابهن       « زر»ذهبی هم داستان 

 اند.نق  کرده« التجرید, و ارابه»های ه ترتیب در کتابفتححن گرفته و ب

هههم در حههدیث سههین آمههده اسههت, و هههم در حههدیث بیههر  « زریههن»امهها وبههر 

فقهه  در حهدیث سهین آمههده اسهت, مهها او را زادس    « زر»سهین. ولهی چههحن وبهر    

 ویا  سین, و از ارحاب ساوتگی او به حساب آوردیم.

را از « زر»آزد کهه سهین نهام    مهی این را هم بگحییم که از قرا ن چنین بر 

سهروده اسهت بهه عاریهت     نام شهاعری از فقهیم کهه در دوران جاهلیهت شهعر مهی      

 گرفته, و این دعا را سخن

                                                 
1
ده است. یزید رومان یزید بن رومان اسدی از محالیان واندان زبیر، و مردی دانومند، و کثیر الحدیث بح 

 364، ر2، ج«تفریب»، 325، ر11، ج«التهذیب»هجری از دنیا رفته است. به کتاب  131در سا  

 مراجعه فرمایید. فرزند رومان از ثقات حدیث وبقۀ پنجم است.
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«آمدی»
1
که در ترجمۀ شعراء بهه رشهتۀ تحریهر    « مختلن و مللن»در کتاب  

 نحیسد:کند آن جا که میدر آورده است, تأیید می

و از نحادگهان فقهیم اسهت کهه     « بهن کلیهب   زر بن عبهد اهلل »از جملۀ شعراء, 

... 

 وحد آورده است.« اکما »در کتاب « ابن مارکحال»همین سخن آمدی را, 
 نتگجۀ بحث و بررسی

که سین تنها کسی است که از نسب, و هجرت, و رحابی بهحدن,  دانستیم 

-اش بهه وهدمت رسهح  وهدا سهخن مهی      از جانهب افهراد قبیلهه   « زر»و نمایندگی 

 گحید.

انجههام داده اسههت بههه زر  « نههافو»داسههتان فههت  ابلههه کههاری را کههه    سههین در

دهد, نام ولیفۀ وقت, و فرمانده ک  قهحا را تغییهر داده, افسهانۀ فیه  را     نسبت می

 نیز به آن افزوده است!!

ابهههح محسهههی »سهههین در داسهههتان رهههل  جنهههدی شهههاپحر, کارهههها و اقهههدامات 

ی نسههبت داده, کههه قرشههی عههدنان« ابههح سههبرس»را بههه « اشههعری یمههانی قحنههانی 

مخ حرهها  در ایههن ولههو و انت ههاب, _ولههو ابههح محسههی از پسههت فرمانههدهی, و 

ایه   انت اب ابح سبره به جای او_ پاس  مثبهت سهین بهه نهدای تع هبات قبیلهه      

 کامال  واع  و آشکار است.

سین پست فرماندهی کحفه را در زمان والفت عمر, در اوتیار ابح سهبرس  

گحینهد او پهس از   بهرای سهرزن  ابهح سهبره کهه مهی      گذرد تا مهحردی  عدنانی می

مهاجرت از مکه به مدینه, بهار دیگهر بهه مکهه بهاز گوهته و از آن جها تها زمهان          

مرگ بیرون نوده است باقی نماند. چه, بنا به ادعای سین همین ابح سهبره در  

گحیند در مکه ساکن بحده, در مقهام والهی و فرمانهداری امهین,     همان ایام که می

جاهد و فداکار, از جانب ولیفه عمر در کحفه به انجام وریفه موغح  افسری م

 بحده است!!

 و امان او نیز ساوتۀ سین و نتیجۀ تخیالت او است.« مکنن»افسانۀ 

سها ب اقهرع   »ههای رزمهی   سین در داستان فهت  نهاونهد, کارهها, و فعالیهت    

کوههی نسههبت داده, و هههم او تنههها کسههی اسههت کههه از لوههکر « زر»را بههه « ثقفههی

و «, زر»ای به نام مسلمانان به نحاحی فارا و ارفهان به سرپرستی رحابه

 گحید!!به محارره افتادن نهاوند وسیلۀ همین رحابی سخن می

های وهحد را بهه سهبک    و دانستیم که سین تمام آن احادیث, و دیگر داستان

کههه ای , و یهها مجهههح  الهحیهههوقههایو نگههاران از زبههان راویههانی کههه وههحد آفریههده 

 اند آورده است.هرگز شناوته نوده

                                                 
1
 هجری در گذشته است. 371در سا  « مختلن و مللن»نحیسندس کتاب  
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زریهن  »و نیز دریافتیم که در تاری  نام رحابی دیگری رفته است به نهام  

رحابی ساوتگی سهین اسهت, و   « زر بن عبد اهلل»که به بیر از « بن عبد اهلل

اسهد  »ههای  دیدیم که برای هر یهک از ایهن دو نفهر, بهه وهحر جداگانهه در کتهاب       

 حا  نحشته شده است.شرح « الغابه, و ارابه

زر بهن  »و نیز دانستیم که در دورس جاهلیت پی  از اسالم, شاعری به نام 

ای بروحردار بهحده کهه شهرح    وجحد داشته و از شهرت و آوزه« عبد اهلل فقیمی

کهه سهاوتۀ   « زر»آمده اسهت, و بهه ههیچ روی بها ایهن      « آمدی»حال  در کتاب 

آیهد کهه سهین نهام ایهن      نالهر مهی   سین است نسبت و ارتباوی ندارد. و چنین بهه 

شههاعر دوران جاهلیههت را بههرای نههام گههذاری روی رههحابی سههاوتگی وههحد بههه   

عاریههت گرفتههه باشههد! و ایههن کههار سههین تههازگی نههدارد, و نالیههر چنههین شههیرین     

و « وزیمه بن ثابت ان هاری, سهماک بهن ورشهه, اسهحد     »کاری او را در وبر 

 ن آنها وحاهیم پرداوت.ایم که در جای وحد به بحث پیرامحدیگران دیده
 اندرا ان سگف گرفته« نر»دانش ندان افسانۀ 

از شخ  سین بن عمر تمیمی ریوه گرفتهه, و در م هادر   « زر»افسانۀ 

 اسالمی زیر راه یافته, و بدان وسیله منتور شده است:

هجههری کههه از سههین   614محمههد بههن جریههر وبههری متحفههای سهها      .1

یافته, و بدان وسهیله منتوهر   گرفته, و در م ادر اسالمی زیر راه 

 شده است:
 هجری که از وبری گرفته. 664ابن اثیر متحفای سا   .1

 هجری که از وبری گرفته. 991ابن کثیر, متحفای سا   .6

 هجری که از وبری گرفته. 141ابن ولدون متحفای سا   .0

هجههری کههه از وبههری گرفتههه, ایههن    511ابههن فتحههحن متحفههای سهها    .5

رهههحاب را در حاشهههیۀ کتهههاب   دانوهههمند, شهههرح حههها  بروهههی از ا   

 آورده است.« استیعاب»
کههه از « تههاری  العههروا »هجههری در  1145زبیههدی متحفههای سهها    .6

 وبری گرفته است.
هجهههری کهههه از ابهههن اثیهههر گفتهههه, و در     901ذهبهههی متحفهههای سههها     .9

 وحد آورده است.« التجرید»
هجههری از ابههن فتحههحن گرفتههه و در    151ابههن حجههر متحفههای سهها     .1

 رده است.وحد آو« اربۀ»کتاب 
هجری مستقیما  از سهین گرفتهه و    616یاقحت حمحی متحفای سا   .1

 وحد آورده است.« معجم البلدان»در کتاب 
هجهری کهه مسهتقیما  از سهین گرفتهه, و       144حمیری متحفهای سها     .14

 وحد نق  کرده است.« الروض المعنار»در کتاب 
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هد کتابی با این همه م ادر مهم و معتبر, وقتی که نحیسندس ع ر ما بخحا

تحانههد کههه نههام در بههارس مههثال  فرمانههدهان فتههحح اسههالمی بنحیسههد, حههق دارد و مههی

را به عنحان یکی از فرمانهدهان شهجاع و رزم آوری   « زر بن عبد اهلل فقیمی»

ای محقو شناا با شرح و تف ی  در کتهاب وهحد بیهاورد, در    سیاا, و رحابه

بههردیم بافهه  از ایههن بههحده و حههالی کههه هههم او, و هههم تمههامی دانوههمندانی کههه نههام 

وجحد « فقیمی زر بن عبد اهلل»هستند که در ار  رحابی و فرماندهی به نام 

نداشته بلکه فق  و فق  زاییدس ویاالت و آفریدس تحهمات سین بهن عمهر تمیمهی    

 باشد!!گحیی و افسانه پردازی میمتهم به زندقه, و موهحر به درو 
 دست آورد سگف ان افسانۀ نر

ای مهههاجر, و سهرداری الیههق از فرمانههدهان ارتهه   رههحابهولهق   .1

اش از تمههیم اسههالم در فتههحح. تهها  رسههح  وههدا بههرای او و وههانحاده

دعای ویر کند و وداوند نیز به برکت دعای پیغمبهر در نسه  او   

 اش برکت گذارد!و وانحاده
ای امین و پارسها, در حمه  بنهایم جنگهی و و فیلهی      ولق فرستاده .1

 ضر ولیفه ابح بکر.شگفت آور به مح
انهد, در  فتحح و افتخاراتی را که قحنانیان یمانی بهه دسهت آورده   .6

ای همههه را بههه عههدنانیان    پاسهه  مثبههت بههه نههدای تع ههبات قبیلههه     

 نسبت داده است. -مضری _وانحادس وحدش
آفریهده  « مکنهن »ای بهه نهام   ای جندی شاپحر, بردهدر فت  افسانه .0

پحر مههحرد قبههح  مقههام   تهها امههان او بههرای شهههرواندان جنههدی شهها    

 والفت واقو شحد.
ایهم سهین بها ولهق     و باالوره ههم چنهان کهه پهی  از ایهن نیهز گفتهه        .5

افتخهههاراتی سهههاوتگی بهههرای قبیلهههه وهههحد تمهههیم, تع هههب وهههحد را  

ای که به آن متهم بحده است تاری  ارعاء نمحده, و بر اثر زندقه

وحش توحی  سهاوته, باعهث آن شهده اسهت تها در      اسالم را دست

 مدارک اسالمی شک و تردید راه یابد. رحت
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 بگست گن صحابی ساختگی سگف
 اسود بن ربگعه حنظلی

اسههد الغابههه, و تجریههد, و  »هههای در کتههاب« اسههحد بههن ربیعههه »شههرح حهها   

ها سین بن عمر آمده است و م در وبر در تمام این کتاب« ارابه, و وبری

 تمیمی است.
 حدیثی یوتاه و جامع!!

« رام هرمهز »از قهح  سهین بهن عمهر در وبهر فهت        وبری در کتهاب وهحد   

 نحیسد:می

که از ارحاب رسح  ودا و از « مقترب, یعنی اسحد بن ربیعه بن مالک»

آید, نخستین بار که ودمت پیغمبر ودا رسیده بحد جمله مهاجرین به حساب می

 به حضرت  گفته بحد:

زدیک شهحم.  ام تا با هم نوینی و م احبت با تح, به ودای عز و ج  نآمده

 لقب داد.« مقترب  نزدیک شده»این بحد که رسح  ودا او را 

 حدیث باال چنین آمده است:« اسد الغابه, و ارابه»های در کتاب

کند که اسحد بن روایت می« ورقاء بن عبد الرحمن حناللی»سین از قح  

ربیعههه نههحاده مالههک بههن حناللههه بههه وههدمت رسههح  وههدا رسههید. حضههرت از او     

 پرسید:

 ه چیزی تح را بر آن داشته تا به نزد ما آیی؟ اسحد جحاب داد:چ ـ

بهها هههم نوههینی تههح, بههه وههدا نزدیههک شههحم. ایههن بههحد کههه رسههح  وههدا او را    ـهه

متروک شهد. اسهحد  مقتهرب, از    « اسحد»نامید و نام « مقترب  نزدیک شده»

ارحاب پیغمبر اسالم به شهمار اسهت, او در جنهگ رهفین در کنهار امهام علهی        

 ته است.حضحر داش
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ههای  این حدیث را سین روایت کهرده و ههم چنهان کهه بهه ترتیهب در کتهاب       

-از او نقه  کهرده  « ابح محسی و ابن شهاهین »آمده است « اسد الغابه و ارابه»

تنقههی  »نیههز همههان منلههب را از ابههن حجههر گرفتههه و در کتههاب « مامقههانی»انههد. 

 وحد نق  کرده است.« المقا 

یندگی اسهحد بهه وهدمت پیغمبهر وهدا دارد      سین حدیث دیگری در محرد نما

کههه وبههری از او نقهه  کههرده, و ابههن اثیههر نیههز همههان را از وبههری گرفتههه و در    

 تاریخ  آورده است.

بهه  « زر»و نیز به واور داریم که سین بن عمر عمن حدیثی از رسیدن 

ودمت رسح  ودا و دعای آن حضرت در حق او, و در حدیثی دیگر از آمدن 

اهی چند نفر تمیمی به ودمت پیغمبر و دعای رسهح  وهدا در   به همر« زرین»

 بارس او و اعقاب  سخن گفته است.

انهد  های تمیمی را کهه بهه وهدمت پیغمبهر رسهیده     سین در این احادیث گروه

معرفی کرده اسامی یکایک آنهها و سهخنانی کهه بهین اینهان و رسهح  وهدا رفتهه         

 همه را بازگح کرده است.

و « ابهن سهعد, مقریهزی, و ابهن سهیده     »سهیر چهحن    و نیز محروان و ارباب

اند برشمرده, و سهخنانی  هایی را که به ودمت پیغمبر ودا رسیدهدیگران گروه

انهد امها در ههیچ    را که بین ایوان و رسح  ودا رفتهه اسهت ثبهت و عهب  نمهحده     

 شحد.یک از آنها, از آن چه که سین گفته است اثری دیده نمی

وبهری دیگهر از نماینهدگان قبیلهه تمهیم بهه محضهر        بلکه این تهاری  نحیسهان   

 گذرانیم:اند که آن را به شرح زیر از نالر میپیغمبر آورده

را فرمههان داد تهها « بنههح وزاعههه»رسههح  وههدا مههأمحر جمههو آوری رههدقات  

رهدقات افهراد قبیلههه بنهی تمهیم را کههه در سهرزمین وزاعهه منههز  گرفتهه بحدنههد        

ت امههحا  وههحد سههرپیچی کههرده شههدت  جمههو آوری کنههد. تمیمیههان از دادن رههدقا

عم  را به جایی رساندند کهه بهر سهر مهأمحر پیغمبهر شموهیر کوهیدند! نهاگزیر         

مأمحر جمو آوری ردقات به ودمت پیغمبر بازگوت و مهاجرا را بهه سهمو آن    

 حضرت رسانید.

را بهها پنجههاه سههحار عههرب کههه در « عیینههة بههن ح ههن فههزاری»رسههح  وههدا 

داشههت و نههه فههردی از ان ههار, بههه سههرکحبی میانوههان نههه مههردی مهههاجر وجههحد 

تمیمیان فرستاد این گروه بر آنان تاوتند و جمعی از ایوان را به اسارت گرته 

 و به مدینه به ودمت پیغمبر آوردند.

پس از این واقعهه گروههی از روسهاء و بزرگهان تمهیم بهه مدینهه آمهده وارد         

کهه در نتیجهۀ ایهن    !« آهای محمد! بیها ببیهنم  »مسجد پیغمبر شده بانگ برداشتند 

در مذمت ایوهان نهاز  شهد کهه در آن     « حجرات»گستاوی آیات نخستین سحرس 

 فرمحده است:

-زننهد, بیوترشهان مردمهی بهی    هها رهدا مهی   آنهایی که تح را از پوهت اوها   

کردنهد تها تهح بهر آنهها در آیهی, برایوهان بهتهر بهحد, و          وردند. اگر آنها ربر می

 ودا آمرزندس مهربان است.

وههدا در مسههجد بههه جمههو تمیمیههان پیحسههت و بههه سههخنان شههاعر و        رسههح  

 شان گحشسخنران
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شههان گههحیشههاعر و سههخنحر ان ههار بههه پاسهه   فههرا داد, آن گههاه اشههاره فرمههحد تهها

برویههزد. و سههپس فرمههان داد تهها اسههرای تمیمههی را بههه ایوههان بههاز پههس دادنههد, و 

 جحایزی هم در وحرشان گروه نمایندگان به ایوان مرحمت فرمحد.

در وبهر آمهدن گروههی    « وبقات ابن سعد»این والره منالبی بحد که در 

 از تمیم به ودمت پیغمبر روایت شده است.
 چه گذاتنگرای یوتاه به آن

انههد, و هههم چنههین در اوبههار مهها نههزد دانوههمندانی کههه سههخن از سههین نگرفتههه 

 و« زر»کنهد, نهامی از   نمایندگان عرب که تعدادشان از هفتاد گروه تجاوز مهی 

ندیدیم, و در حدیثی کهه در وبقهات ابهن سهعد آمهده بهحد مهحردی بهرای         « اسحد»

 فخر فروشی و وحد ستایی سین تمیمی سرا  نداریم.

کدام افتخار؟ آیا رفتاری که با مأمحر جمو آوری ردقات از جانب پیغمبر 

گروههی از  « عیینهه فهزاری  »اند افتخار آفرین اسهت, یها اسهیر گهرفتن     ودا کرده

که برای نمحنه حتی یک نفر مهاجر, و یا یک تن ان ار در گروه  ایوان را؟!

مهاجم به قبیلۀ تمیم وجحد نداشته است؟! و یا رفتارشان در بروحرد با پیغمبهر  

در مسجد رسهح  وهدا افتخهار آفهرین اسهت, و یها سهرکحفت و سرزنوهی کهه در          

 قرآن در بارس آنها آمده؟!

عهالج آنهها برآمهده و بها سهاوتن      ها است که سین به مقابلهه و  بلکه همۀ این

به ودمت پیغمبر و دعهای سهاوتگی سهین از    « اسحد»و « زر»افسانۀ رسیدن 

زبهههان رسهههح  وهههدا در حهههق ایوهههان و اسهههتجابت آن, محعهههحع داسهههتان وفهههد و  

گردانهد و حقیقهت را کهامال     نمایندگان تمیم را به سحد وهحد و قبیلهۀ تمهیم بهر مهی     

ی از فخر و مباهات آو را به سحد قبیلهۀ  دهد تا به عنحان سندمعکحا جلحه می

 تمیم به ثبت برساند!!
 افسانۀ فتح اوش

وبههری عههمن حههحاد  سهها  هفههدهم از هجههرت, از قههح  سههین بههن عمههر        

 کند:داستان فت  شحش را چنین روایت می

گوحده گوت, ولیفه عمر اسهحد را  « شحشتر, و رام هرمز»پس از این که 

نیههز بهها سههپاه وههحد, در فههت  شههحش کههه   بههه فرمانههدهی سههپاه ب ههره گماشههت, او   

بر عههده داشهت شهرکت کهرد. آن گهاه      « ابح سبرس قرشی»فرماندهی ک  قحا را 

 دهد:وبری چگحنگی فت  شحش را از زبان سین این گحنه شرح می
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بهها « ابههح سههبره»بههرادر هرمههزان بههحد کههه  « شهههریار»فرمههانروای شههحش, 

 محارره در آورد. سپاهیان  به آن جا حمله برد و سرانجام آن را به

محارره, بارها بین ورفین جنگ و وحن ریزی رحرت گرفت در وح  

و کوههته و مجههروح فههراوان بههه جههای گذاشههت. و چههحن مههدت ح ههار بههه درازا   

کوههید, رهبانههان و کویوههان شههحش بههر بههاروی شهههر برآمههده سههپاهیان اسههالم را  

 مخاوب ساوت بانگ برآوردند:

رسیده و دانومندان و علمای ما,  ای مردم عرب! به وحری که به ما وبر

اند این شهر را چنان دژ مستحکمی است که جز بهه دسهت   ما را منم ن ساوته

دجا , و یا مردمی که دجا  در میانوان باشد گوهحده نخحاههد شهد! بنها بهر ایهن       

بی سبب ما را و وحد را زحمت نیندازید, و اگر دجا  در میهان شهما نیسهت او    

که تالشتان برای ت ر  شهر ما به جایی نخحاهد  ما و وحد رفو زحمت کنید

 رسید!!

مسلمانان به سخنان روحانیحن شحش تحجهی نکردند و بار دیگهر بهه قلعهۀ    

آنههها حملههه بردنههد بههار دیگههر کویوههان و رهبانههان بههر فههراز قلعههه برآمههده بههر           

 مسالمانان بانگ زدند و سخن به درشتی گفتند و ایوان را به ووم آوردند.

«ادرهها  بههن رههی»
1
کههه در میههان لوههکریان اسههالم حضههحر داشههت, و در   

بهرد, از سهخنان ایوهان سهخت ووهمگین شهد و       مهاجمان بهه دژ حملهه مهی    گروه

بهه دشهنام   یک تنه به قلعهه حملهه بهرد و بها پها لگهدی محکهم بهه دروازه کحبیهد و          

«باز شح بالار»گفت: 
2

! که ناگهان زنجیرهای آهنین از ههم گسهیخت, و چفهت    

هههم شکسههت, و درههها از هههم بههاز شههد و مسههلمانان بههه شهههر یههحرش   و بنههدها در 

بردنهد! موهرکان چهحن چنههان دیدنهد, سهالح بهر زمههین نهادنهد و وحاسهتار رههل          

شدند, مسلمانان با وجحدی کهه شههر را بها قههر و بلبهه گرفتهه بحدنهد, تقاعهای         

 آنان را پذیرفتند!!

ت  شهحش  همان وحر که گفتهیم, ایهن داسهتان را وبهری از قهح  سهین در فه       

-آورده است, و ابن اثیر, و ابهن کثیهر نیهز آن را از وبهری گرفتهه و در تهاری       

 اند. های وحد نق  کرده

امها وبهری داسهتان فهت  شهحش را از وریهق بیهر سهین نیهز روایهت کههرده           

 دهد:فت  آن جا را چنین شرح می« مدا نی»است. او از زبان 

« جلهحالء »ر فت  ابح محسی شهر شحش را در محاررس وحد داشت که وب

و فرار یزدگرد آورین پادشاه ساسانی به مردم شحش رسهید, پهس آنهها نهاگزیر     

دست از مقاومت برداشتند و از ابهح محسهی امهان وحاسهتند. ابهح محسهی ههم بهه         

 ایوان امان داد.

وحد, وبر فت  شحش را چنین آورده « فتحح البلدان»بالذری نیز در کتاب 

 است:

                                                 
1
در زمان رسح  ودا، و در « را  بن ریاد»ن آمده است که های حدیث رحی  مکتب ولفا چنی. در کتاب 

نماید که سین از شهرت را  برای ورح شهرت داشته و چنین می« دجا »مدینه به دنیا آمده است و به 

« مسند احمد»و  179، ر2و ج 163، ر3، ج«رحی  بخاری»افسانۀ فت  شحش وحد سحد برده است. 

 .97و79، ر 3ج
2
 ر از عفت کالم که از ترجمۀ آن شرم داشتیم و عین آن را آوردیم. . سخنی است زشت و دو 

 )مترجم( 
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لی شحش به جنگ پرداوت تها سهرانجام ایوهان را    ابح محسی اشعری با اها

به محارره گرفت. زمان محارره چنهدان وهحالنی شهد کهه و هاریان را ههر       

چه ذویرس وحراکی بحد پایان یافت و گرسنگی و قحنی بر شهر سایه افکند تا 

آن جا که از ابح محسی عاجزانه امان وحاستند. ابهح محسهی نیهز مهردان ایوهان      

هایوهان را ههم بهه    داراییوان را م ادره کهرد و وهانحاده   را بکوت, و امحا  و

 اسیری برد.

« اوبار النحا »این داستان را به اوت ار در کتاب « ابن قتیبۀ دینحری»

نیههز در تههاری  وههحد نحشههته اسههت کههه ابههح محسههی   « ابههن ویههاط»وههحد آورده, و 

اشعری شهر شحش را در سا  هجدهم از هجهرت از راه مهذاکره و رهل  فهت      

 ه است.کرد
 نتگجۀ مقایسه و ارنیابی  

در میهان سهپاه مسهلمین    « دجها  »گحید فت  شحش بهه سهبب وجهحد    سین می

رهحرت گرفتهه اسهت. و ایهن وبهر را کاهنهان و کویوهان آن شههر بهه سهپاهیان           

اسالم داده بحدند! و دیدیم که ابن ریاد با پا لگدی به دروازس قلعهه زد و بانهگ   

یهک بهاره زنجیرهها  از ههم گسهیخت, و چفهت و       که بهه  « باز شح...»بلند گفت: 

ها در هم شکست, و درها از هم باز شهدند, و مهردم شهحش دسهت بهر سهر       بست

 نهاده امان وحاستند!!

قرشی بهه عههده   « ابح سبره»عمنا  سر فرماندهی ک  قحا را در این جنگ 

از « زر, و اسهحد »ههای  داشته و دو تن از رحابیان ساوتگی سین نیز بهه نهام  

 کردند!!ۀ تمیم عدنانی, او را همراهی میقبیل

را رسههیدن وبههر شکسههت ایرانیههان در    امهها بیههر سههین, سههبب فههت  شههحش    

و فههت  آن جهها بههه دسههت مسههلمانان و فههرار یزدگههرد آوههرین پادشههاه      « جلههحالء»

ههای بهذایی در شهحش و دیگهر تنگناههای جنگهی       ساسانی, و پایان یافتن ذویره

شحش ناگزیر شهدند عاجزانهه از سهپاه اسهالم و     اند که مردم نحشته و تأیید کرده

 یمانی قحنانی امان بخحاهند.« ابح محسی اشعری»فرمانده ایوان

-تع بی را که سین روی قبیلۀ وحد تمیم و عدنان دارد, او را بر آن مهی 

« ابههح سههبرس »دارد تهها ابههح محسههی قحنههانی را از پسههت فرمانههدهی بههردارد, و     

ههای  چنان که گفتیم, دور نیست سین جنگعدنانی را به جای  بگمارد. و هم 

اهههحاز و فههت  شههحش را از آن جهههت بههه ابههح سههبرس عههدنانی نسههبت داده باشههد تهها  

مگر زشتی کاری که وی پس از در گذشت پیغمبر اسالم مرتکب شهده بهحد از   

 اند:بین ببرد. زیرا عمحم تاری  نحیسان نحشته

نگ بدر شهرکت  هیچ یک از مهاجرین, و ارحاب رسح  ودا را که در ج

کرده بحدند سرا  نداریم که پس از وفات پیغمبر به مکه بازگوته و در آن جها  

 ساکن شده باشد مگر
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را که چنین کرد و تا هنگام وفات  کهه در حکحمهت عثمهان اتفها      « ابح سبره»

افتاد, هم چنان در مکه ساکن بحد, این کار ابح سبره بر مسلمانان سخت گهران  

کردنهههد, حتهههی فرزنهههدان  نیهههز از یهههاد آوری ایهههن کهههار   آمهههد و او را سهههرزن  

 شدند.ناشایست سخت ناراحت و ع بانی می

سین در مقام این برآید که دامان ابح سبره را از ارتکاب به چنهان کهار نها    

به جایی که محرد اکراه و سرزن  مسلمین بحد پاک و مبرا سهازد, و عزیمهت   

هنگام مرگ پهس از وفهات رسهح     او را به مکه, و سکحت  را در آن جا تا به 

ودا در ار  منکر شحد. این است که حکحمت کحفه را در زمان والفت عمر 

شحش »گذارد و او را در سمت فرماندهی سپاه ولیفه به جنگ در عهدس او می

فرسهتد, تها چنهین بگحیهد     و دیگر مناوق اههحاز مهی  « و شحشتر, و جندی شاپحر

مکه باز نگوهته و در آن جها سهکحنت    پس از هجرت به « ابح سبره»که هرگز 

اوتیار ننمحده, بلکه بر عکس وی در راه ودا به جهاد برواست و شمویر زده 

 است.

داری سین از قبای  عدنان, و ولو با ورح چنین داستانی, تع ب و جانب

افتخارات و مآثر از قبای  قحنانی به وحبی واع  و آشکار است. او بزرگی 

کنهد.  نی سلب, و همان را به مردی عدنانی تفهحیض مهی  و مقام را از فردی یما

و عالوه بر آن, آن چه را که محجب سرکحفت و سرزن  همین فهرد ههم قبیلهۀ    

ای, نهه تنهها منکهر آن شهده کهه بهرای        عدنانی  بحده است, با ولق چنان افسانه

 کسب افتخار نیز کرده است.

ای سهین  قبیلهه  اما به راستی اگر همۀ آن چه را که گذشت بهه پهای تع هب   

بگذاریم, افسانۀ او را در وبر شحش و فت  آن بر اثر وناب دجا  بهه دروازس  

و لگهد زدنه  بهه دروازس دژ, و پهاره     «! بهاز شهح بالهار   »قلعه آن هم با این لفظ 

شدن زنجیرها و بیره را به چه چیز تأوی  کنیم؟ این افسانه برای قبای  عدنان 

باشد؟! جز این که بگحییم محرک سین در  تحاند آفریدهچه فخر و مباهاتی می

ولههق ایههن افسههانه همانهها زندقههۀ او بههحده اسههت تهها بههه ایههن وسههیله تههاری  اسههالم را 

باورههههای مسهههلمین را در وهههح  تهههاری  مهههحرد اسهههتهزاء و      موهههحش, آن را و

 مسخرس معاندین اسالم, و دیگر دانومندان جهان قرار داده باشد؟!
 نقن آفرینی اسود بن ربگعه

 نگ جندی ااپور_ ج1

گحید اسحد بن ربیعه به همراهی زر بن عبد اهلل در جنهگ جنهدی   سین می

ای بهه نعمهان   شاپحر شرکت داشته است, و ولیفه عمر به همراههی ایوهان نامهه   

 مقرن نحشته و او را مأمحر جنگ نهاوند کرده است.
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بهه   ـ  عمر بن ونابـ اسحد از جمله فرماندهان تمیمی بحده است که ولیفه 

ایوان فرمان داده بهحد تها مهردم مننقهۀ فهارا را بهه وهحد موهغح  داشهته مهانو           

کمک رسانی ایوان به اهالی نهاوند شحند. تمیمیان در اجرای فرمان عمر, بهه  

همراهههی اسههحد بههن ربیعههه بههه جانههب ارههفهان و فههارا عزیمههت کردنههد, و از     

حگیری بهه  رسیدن قحای کمکهی مهردم آن سهامان بهه اههالی نهاونهد بهه شهدت جله         

 عم  آوردند.

ای را سههاوته, و وبههری از او گرفتههه, و ابههن اثیههر نیههز   سههین چنههین افسههانه

 ها را از وبری گرفته و در کتاب وحد نق  کرده است.همان
 _ در جنگ صفگن1

ابن حجر, از قح  سین بهن عمهر آمهده اسهت کهه اسهحد       « ارابۀ»در کتاب 

 کت داشته است.بن ربیعه, به همراهی امام علی در جنگ رفین شر

کتههابی مسههتق  و « رههفین»کههه در بههارس « ن ههر بههن مههزاحم»مهها, در کتههاب 

و تهاری  وبهری و دیگهر    «, اوبهار النهحا   »تحت همین نهام دارد, و نیهز کتهاب    

 منابو وبری چنین وبری را زیر این نام سرا  نداریم.

آمهده اسهت بها جز هی     « ارهابه »آن چه را کهه سهین گفتهه و در    « مامقانی»

 نحیسد: رفی, بدون این که م در وبر وحد را نام ببرد, میدو  و ت

در جنهگ رهفین شهرکت داشهته, و     « ع»اسحد, به همراهی امیر الملمنین 

 رساند که این, مرد نیکح فرجام بحده است.همین امر می

اسحد را در شمار شیعیان «, ارابه»با اعتماد بر منالب « مامقانی»آری 

 امام محسحب داشته است.
 ن صحابی ساختگی در یتب رجال اگعهسه ت

های های سین دریافتیم که او افسانهدر عمن بررسی به احادیث و افسانه

ههههای د  مهههردم, و ههههم سهههاز بههها م هههال  و ارادس وهههحد را ههههم گهههام بههها وحاسهههته

هها, و  وداوندان زر, و زور پایهه گهذاری کهرده, و بهه ایهن وسهیله انتوهار درو        

 نمحده است.های  را تضمین بقای افسانه

سین در این مسیر کهه در پهی  گرفتهه بهحد, البتهه کهه شهیعیان امهام علهی و          

دوست داران اه  البیت را در عرا , از نالر دور نداشته از جلهب تحجهه آنهها    

بینهیم  های  باف  نبهحده اسهت. روی همهین اره  اسهت کهه مهی       به وحد و افسانه

 ای و قهرمانقعقاع تمیمی, آن مرد افسانه
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ش را از جمله سرگوتگان کار امام معرفی کهرده, و در کنهار امهام در    نالیربی

کند, و زیاد بن حناللهه را از یهاران و شهیعیان وهار     جنگ جم  حاعرش می

-ههای او شهرکت مهی   برد, و او را دوشادوش امام در تمامی جنهگ علی نام می

-را در کنار امام علی به  جنگ رهفین مهی  « اسحد بن ربیعه»دهد, و باالوره 

ای وحد کواند, و این چنین این سه تن رحابی ساوتگی و نق  آفرینان افسانه

 کند.ها, از رجا  و سران شیعه معرفی میرا در فتحح و کوحر گوایی
 بانگشتی دو باره و یوتاه

را وههی دو « نسههب, رسههالت, و رههحابی بههحدن اسههحد, و هجههرت  »سههین, 

از او « ابههح محسههی  ابههن شههاهین, و »حههدیث آورده اسههت کههه یکههی از آنههها را     

 اند.کنند و دانومندانی نیز همان حدیث را از ایوان نق  کردهروایت می

حدیث دیگهر را وبهری از سهین روایهت کهرده, و ابهن اثیهر نیهز از او نقه           

 نمحده است. 

انهد  از آن جایی کهه در داسهتان نماینهدگان تمیمهی کهه دیگهر محروهان آورده       

اهات بهرای قبیلهۀ مزبهحر وجهحد نداشهته      وبری دروحر اعتناء و مایۀ فخر و مب

است, سین در مقام جبهران ایهن کمبهحد, افسهانه دعهای ویهر رسهح  وهدا را در         

 حق نمایندس تمیمیان ساوته است.

در فههت  شههحش نیههز دجهها  و لگههد زدن او را بههه دروازس دژ, و ونههاب بههی   

گرفتهه  کند. فرماندهی سپاه را از فهردی قحنهانی   اش را به آن منرح میادبانه

گذارد, و دو تن رحابی ساوتگی وهحد را بهه   می« ابح سبرس عدنانی»به عهدس 

کنههد و ایههن چنههین مقههام و منزلههت را از   همههراه او مههی « زر و اسههحد»هههای نههام

 نماید.یمانیان قحنانی سلب, و به عدنانیان مضری تفحیض می

اش بهه مکهه _پهس    کار ناروای ابح سبره را در محعحع بازگوهت دو بهاره  

-ای منکر میز مهاجرت به مدینه و بعد از وفات رسح  ودا_ با چنان افسانها

 دارد.شحد, و از این راه سرزن  و سرکحفت مسلمین را از او برمی

کند, و ابن اثیر ها را از سین گرفته در تاریخ  ثبت میوبری این درو 

 اند.ها را نق  کردهو ابن کثیر نیز از وبری گرفته و همان

م چحن در فت  شحش از ور  دجها  بهرای تمیمیهان فخهر و منقبتهی      و گفتی

دیدیم, در وعو و ولق این افسانه به شک افتاده چنین برداشهت کهردیم کهه    نمی

اش, توهحی  تهاری  اسهالم و    برض سین از ولق افسانۀ دجا  به سهبب زندقهه  

 به مسخره کویدن آن بحده است.

هههی سههه تههن دیگههر از  سههین اسههحد را در جنههگ جنههدی شههاپحر, و بههه همرا  

دهد تا با یحرش به رفحات فهارا, مهانو   سران ویالی وحد از تمیم شرکت می

 از رسیدن قحای کمکی ایرانیان
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 در جنگ نهاوند شحند.

-اسحد را در جنگ رهفین در کنهار امهام علهی قهرار مهی       ـ  سینـ و هم او  

ان امهام  ای شهیعی دهد, تا بدین وسیله نام اسحد در ردین سهران سهه گانهۀ افسهانه    

 شحد.ثبت می
 ریشه و منابع انتشار افسانۀ نر و اسود

افسانه زر و اسحد تنها از سهین بهن عمهر تمیمهی ریوهه گرفتهه, و منهابو و        

 اند.م ادر زیر در انتوار آن دانسته سین را یاری داده

 وبری مستقیما  از سین گرفته و در تاری  کبیرش آورده است. .1
ی از سهین گرفتهه و در کتهاب    هجهر  615ابن شهاهین متحفهای سها      .1

 وحد آورده است.« معجم الویحد»
هجری از سهین گرفتهه, و در حاشهیه     511ابح محسی متحفای سا   .6

 ابن منده نق  کرده است.« اسماء ال حابه»کتاب 
 ابن اثیر از وبری گرفته و در تاریخ  نق  نمحده است. .0
 ابن کثیر از وبری گرفته و در تاری  وحد آورده است. .5
اسهد  »اثیهر بهار دیگهر از ابهح محسهی گرفتهه و آن را در کتهاب        ابن  .6

 وحد آورده است.« الغابه
وحد « التجرید»ابن اثیر گرفته و در کتاب « اسد الغابه»ذهبی از  .9

 نق  کرده است.
 وحد آورده است.« ارابۀ»ابن حجر, از ابن شاهین گرفته و در  .1
« المقها  تنقهی   »ابن حجر گرفته و در کتاب « ارابۀ»مامقانی از  .1

 وحد ثبت کرده است.
 های سگفدست آورد افسانه

 ای مهاجر و فرماندهی الیق از قبیلۀ تمیم.ولق رحابه .1
اعزام ویالی نمایندگانی از تمیم به ودمت پیغمبر ودا وال  آن چهه   .1

 اند.را که تاری  نحیسان و ارباب سیر نحشته
ای بهههرای امهههام علهههی و در رهههن شهههیعیان وهههار آن  ولهههق رهههحابه .6

ها و افتخاراتی وار بهرای  ها سر افرازیحضرت. که در همه این

 تمیم آفریده است.
سههاوتن افسههانۀ فههت  شههحش, کههار بههی ادبانههۀ دجهها  ویههالی, و ولههق          .0

 ای درونافسانه
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های دیگر به زبان و کویوان که فخر و مباهاتی بهرای تمهیم در بهر    افسانه

سهاوتن تهاری  اسهالم بهحده     اعتبهار  ندارد، همه و همه برای ایجاد توحی  و بهی 

 است.
 اسود بن ربگعها یا اسود بن عبس؟!

اسحد بهن ربیعهه,   »آن چه تا به این جا آوردیم والره اوبار سین در بارس 

« اسحد بن ربیعه»بحد که دانومندانی با اعتماد به همان احادیث, « نحادس مالک

 اند.را در ردین ارحاب واقعی پیغمبر ودا شرح حا  نحشته

اسههحد بههن »رههحابی دیگههری را بههه نههام « کلبههی»دانوههمندان بههه نقهه  از امهها 

انههد کههه کلبههی نسههب او را پوههت سههر هههم تهها  معرفههی کههرده« عههبس, نههحادس مالههک

آورده است, که در شرح حهال  وبهری موهابه    « ربیعة بن مالک بن زید مناة»

به ودمت پیهامبر آمهده اسهت. و دانوهمندان و     « اسحد بن ربیعه»به وبر رسیدن 

و نسهب او در ردیهن   « اسهحد بهن عهبس   »مای نسب شناا که به شهرح حها    عل

 اند.داشته« کلبی»اند, نالر به گفته سایر ارحاب رسح  ودا پرداوته

او را «, اسهحد بهن ربیعهه   »رسهد کهه سهین بهن عمهر در سهاوتن       به نالر می

را که سهین  « ایحنالله»ویا  کرده است زیرا « اسحد بن عبس»پسر عمحی 

است « مالک بن زید مناه»کند, فرزند را به او منتهی می« یعهاسحد رب»نسب 

و وبر رسیدن او را به ودمت پیغمبر ودا از داستان تور  اسحد بن عبس بهه  

سههاز وههحی  محضههر پیغمبههر اقتبههاا کههرده, و بهها گههرفتن کمههک از فکههر افسههانه 

 اوباری چند به رحرت شاد و برگ بر آن افزوده است.

ربیعه از اسحد عبس و داستان او, همان کهار را   سین در اقتباا نام اسحد

 کرده است که در اوبار زر بن عبد اهلل و دیگران.

سین برای محکم کاری, قسمتی از اوبار اسحد بن ربیعهۀ حناللهی    وهحد    

کنهد تها درسهت بهحدن وبهرش را نمهحده       را از وریق راویی حناللی روایهت مهی  

تهر  قبیلهه وهحی  از دیگهران آگهاه     باشد زیرا که البد این راوی حناللی به اوبار

و رب البیهت ادری بمها فهی البیهت  رهاحب وانهه بهتهر        »است و مث  معرو  

در آن رهاد  اسهت. در رهحرتی کهه ههر دوی      « داند که در وانهه چهه دارد  می

ها, چه رحابه حناللی و چهه, راوی حناللهی ههر دو سهاوتۀ ویهاالت سهین       این

 باشد.می گحیی و زندقهبن عمر تمیمی متهم به درو 
 بررسی اسناد احادیث سگف

و نمایندگیوهان, و حهدیث ب   « زر و اسهحد »سند حدیث سین در محرد نهام  

 محارره
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این اسامی « جندی شاپحر و شحش»گرفتن نهاوند تحس  زر, و نیز در حدیث 

 به عنحان سند حدیث آمده است:

آفریههدس کههه دانسههتیم از راویههان  « محمههد, مهلههب, ابههح سههفیان عبههد الههرحمن  »

 باشند.ویاالت سین می

زحناللة بن زیاد بن حناللهن است که سین او « ابله»سند سین در  حدیث 

 را فرزند زیاد, رحابی ساوتگی وحد ویا  کرده است؟

و در سهههند حهههدیثی کهههه مربهههحط بهههه نهههام اسهههحد بهههن ربیعهههه و داسهههتان او, و  

اسهت کهه    آمهده « ورقهاء بهن عبهد الهرحمن حناللهی     »شهحد نهام   نمایندگان تمیم مهی 

ایهم او را نیهز از   چحن ما نام  را بجهز در دو حهدیث سهین, جهای دیگهر ندیهده      

 راویان ویالی سین به حساب آوردیم.

 

ها در اسناد احادیث  اشاره به اشخار زمجهح  الهحیههن ای  عالوه بر این

چنهد دارد کهه ب حهث پیرامههحن شهناوت چنهان کسههانی موهک  و احیانها  ناشههدنی        

 است.

-در بهارس اسهحد قابه  تحجهه اسهت آن جها کهه مهی        « تجریهد »سخن ذهبی در 

 نحیسد:

نهام  در حهدیثی رفتهه اسهت کهه مهردود و بیهر قابه          «, اسحد بهن حناللهه  »

قبح  است! که مق حدش از حدیث بیر قاب  قبح  حهدیثی اسهت کهه سهین بهن      

 عمر در بارس اسحد روایت نمحده و ذکرش گذشت.
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 6بخن 

 
 های رسول خدا ان ت گم!!نا پسری

 

 های پگغ برفرنندان خدیجه و ناپسری

 

 

 حارث بن ابی هاله_ ت گ ی 
 نبگر ابن ابی هاله_ ت گ ی 
 طاهر بن ابی هاله_ ت گ ی 
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 یکصد و پنجاه صحابی ساختگی

 

 

 

 فرنندان ام ال ؤمنگن خدیجه

 دست پروردگان رسول خدا

 

 

 _ حارث بن ابی هاله_ ت گ ی11

 _ نبگر بن ابی هاله_ ت گ ی11

 

 

 خدیجه. فرنندان 

 !نخستگن اهگد اسالم در رین ی انی 

 .روایت حدیث 

 .مقایسۀ اخبار سگف با دیگران 
 .بررسی اسناد حدیث و نتگجه 
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 بگست و یک گن صحابی ساخته سگف بن ع ر ت گ ی
 حارث بن ابی هاله

 حارث فرنند خدیجه

یکی دیگر از کارهای سخت پیچیده و زحمت آفرین سین این است که او 

ههای واقعهی   های ویالی وحد, آنها را بها شخ هیت  ردن شخ یتبرای پی گم ک

آمیزد, که کون حق از باوه  آن ههم از ال لهه الی قهرون و     تاری  چنان در می

اع ههار, بههرای شههخ  محقههق سههخت موههک  و چههه بسهها کههه در بیوههتر مههحارد   

 ناشدنی است.

که سهین بهن   « حار , و زبیر, و واهر»شاید وجحد حادثه آفرینانی چحن 

نها را به ام الملمنین ودیجه, و ابح هالهۀ تمیمهی همسهر نخسهتین آن بهانح      عمر آ

 نسبت داده است, از این دست ولق و آفرین  او باشد!

ودیجههه پههی  از ایههن کههه بههه ازدواج رسههح  وههدا در آیههد, بههه عقههد ابههح هالههۀ   

باشهد,  تمیمی در آمده بحد, این که نام ابح هاله چه بحده است, محرد اوتال  می

-نامیهده « نبهاش »و گروهی هم او را « زراره»و بروی «, هند»او را بعضی 

بهر  « ابهح هالهه  »اند, به هر حها  چیهزی کهه معلهحم اسهت ایهن اسهت کهه کنیهۀ او          

 اش موهحر و معرو  گردیده است.نام  پیوی گرفته, و به کنیه

 نحیسد:در محرد تعداد فرزندان ابح هاله از ودیجه, وبری می

را « هنهد »ر وحیلد را به زنی گرفهت, ودیجهه نخسهت    ابح هاله, ودیجه دوت

را, هاله دیری یپایید و از دنیها رفهت... تها آن جها     « هاله»به دنیا آورد, و سپس 

 نحیسد:که می

ودیجه پس از ابح هاله, به عقد رسح  ودا در آمد, و در آن حا  هنهد پسهر   

 ابح هاله را نزد وحد
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 داشت.

آورد, و امهام حسهن, فرزنهد امههام     هنهد ع هر اسهالم را درک کهرد و اسههالم    

 1علی از او روایت کرده است.

، در همههین 5, ر14وههحد، ج« مجمههو الزوا ههد »نیههز در کتههاب  « همیوههی»

 نحیسد:می« وبرانی»زمینه و از قح  

ودیجه ام الملمنین پی  از رسح  ودا, همسر ابح هاله بحد, او نخست هند 

در گذشت ابح هاله, رسح  ودا او و پس از او, هاله را به دنیا آورد, و پس از 

 را تزویج فرمحد.

آورده اسهت کهه ودیجهه او  هنهد را, و     « زبیهر بهن بکهار   »ابن مارکحال, او 

 بعد از او, هاله را به دنیا آورده است.

بهه یهاری امهام علهی در جنهگ جمه        « هنهد بهن هنهد   »نحادس ابهح هالهه, یعنهی    

 شرکت کرد و به شهادت رسید.
 نظر سگف نخستگن اهگد اسالم ان

نهحادس ابهح هالهه, در    « هنهد بهن هنهد   »از ابن کلبی نیز روایت شهده اسهت کهه    

 1کوته شد, و از او فرزندی به جای نمایده است.« عبد اهلل زبیر»رکاب 

ابههن هوههام, ابههن دریههد, ابههن حبیههب, وبههری,   »تمههامی تههاری  نحیسههان ماننههد  

آن هنگههام کههه  انههد کههه درآورده« بههالذری, ابههن سههعد, ابههن مههارکحال, و دیگههران 

ودیجه به عقد رسح  ودا در آمده است, از شحهر نخستین وحد ابح هالهه, تنهها   

را به وانۀ پیغمبر ودا آورده است, و اساسا  از ابهح هالهه فرزنهد    « هند»پسرش 

 6دیگری نداشته است.

جمههرس  »بینیم که این حزم در کتاب با همۀ این اححا , با کما  شگفتی می

 نحیسد:وحد می« انساب عرب

ودیجه از نخستین شحهر وحد ابح هاله, پسری آورد به نام هنهد, ... تتها آن   

 نحسد:[جا که می

که گفته شده است او اولهین  « حار »پسری دیگر از ابح هاله آورد به نام 

شهید راه اسالم اسهت کهه در وانهۀ وهدا و کنهار رکهن یمهانی بهه شههادت رسهیده           

 است.

است اتفا  افتهاده باشهد, و دسهت پهروردس     شگفتا چگحنه چنین امری ممکن 

رسههح  وههدا بهها آن همههه عالمههت, شههأن و مقههامی کههه دارد, و نخسههتین شهههید راه  

وحش فرامحشی و اسالم در کنار رکن یمانی است این گحنه بی ان افانه دست

 احیانا  بی اعتنایی قرار گرفته باشد!!

ابهن  »ر یابیم که ما در این زمینه سخت به تکاپح و جست و جح افتادیم تا د

متخ هه  در شههناوت انسههاب عههرب, چنههین وبههری را از کجهها آورده     « حههزم

 است!

در این تحقیق و بررسی, جحاب این مسأله را نزد ابن حجر یهافتیم, آن جها   

 5نحیسد:وحی  در ترجمۀ حار  بن ابی هاله می« ارابۀ»که او در کتاب 
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هنهد اسهت کهه     دسهت پهروردس رسهح  وهدا, و بهرادر     « حار  بن ابی هالهه »

اند که او نخستین شهید اسالم است که اش گفتهدر باره« ابن کلبی و ابن حزم»

 در کنار رکن یمانی به قت  رسیده است.

 گحید:می« اوا  »عسکری نیز در 

آن گاه که وداوند پیامبرش را دستحر داد تا آن چه را که فرمان یافته است 

پهای واسهت و بهه بانهگ رسهالت بهه       آشکار سازد, پیغمبر در مسجد الحهرام بهر   

قحلحا ال اله اال اهلل تفلححا  ودای را بهه یکتهایی بخحانیهد تها      جای آورد و گفت:

رستگار شحید. کفار قری  به سهحی  حملهه بردنهد. بانهگ وهروش و فریهاد بهه        

به یاری  شتافت و به کفار حمله برد. « حار  بن ابی هاله»اش رسید وانحاده

مبهر بداشهتند و بهه حهار  حملهه بردنهد و او را در رکهن        قری  نیز دست از پیغ

یمانی از پای درآورند. حار  نخستین شهید راه اسهالم اسهت. و نیهز در کتهاب     

« سهه  بههن یحسههن از پهدرش, از عثمههان بههن مالمههحن  »سههین از قههح  « فتهحح »

 آمده است:

نخستین دستحری را که رسح  ودا به ما داد, هنگامی بحد که تعهداد مها بهه    

رسید و همگی دین رسح  ودا را داشتیم, و در مکه بجز ما کسی فر میچه  ن

« حهار  بهن ابهی هالهه    »شد که بر این آیین باشد, و آن محقعی بهحد کهه   پیدا نمی

به شهادت رسید, وداوند به پیامبرش دستحر داد تا آن چه را که فرمان یافته... 

 تتا آور حدیث[! پایان سخن ابن حجر.

از سهین بهن عمهر    « حهار  بهن ابهی هالهه    »ه داسهتان  شهحد که  پس معلحم می

همگهی  « حزم, و ابن حجهر ابن کلبی و عسکری, و ابن »ریوه گرفته است, و 

اسهتیعاب, و  »ههای  اند, و در مقابه  نحیسهندگان کتهاب   این حدیث را از او گرفته

بهه سهخنان سهین اعتمهاد نکهرده داسهتان سهاوتگی او را        « اسد الغابه, و وبقات

هههای وههدا در ردیههن سههایر ارههحاب رسههح  وههدا در کتههاب  «  حههار»در بههارس 

 اند.نیاورده

گفتهه  »داسهتان شههادت حهار  را بها جملهۀ      « ابهن حهزم  »نکتۀ دیگر این که 

کند, تا ععین بحدن آن منلب را برساند. و پیدا است کهه  آباز می« شده است

 وحد در رحت داستان حار  در تردید بحده است.

برای سین و آنهایی که به سخنان او اعتماد « حار  ابح هاله»بنا بر این, 

آیههد. در انههد اولههین شهههید راه اسههالم بههه حسههاب مههیکههرده, در انتوههار آن کحشههیده

حههالی کههه عمههحم تههاری  نحیسههان بههر ایههن امههر متفقنههد کههه او  شهههید راه اسههالم      

 مادر عمار بحده است.«, سمیه»

از جملهه  « و فرزنهدش عمهار, و همسهرش سهمیه     یاسهر, »اند کهه  آنها نحشته

انهد. آنهان از   اند که در راه اسالم متحم  انهحاع آزار و شهکنجه شهده   کسانی بحده

آن دستۀ هفت نفری, و اولین مسلمانانی هستند که دین وحد را در مکه آشهکار  

 کردند, و کفار قری  به پاا این
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تهن   ،زیر آفتاب سحزان مکه شان پحشاندند, وهای آهنین بر اندامجسارت, زره

 ت آزار و شکنجه دادند.شان را به شّدرنج دیده

که سهخت از  « ابح جه »های مخح  بحد که در یکی از همین شکنجه گاه

کحره به در شده بحد, در حهالی کهه سهمیه را بهه بهاد دشهنام و ناسهزا گرفتهه بهحد          

سمیه فرو برد ای را که در دست داشت به شدت در قلب پی  آمد و سنان نیزه

 اولین شهید راه اسالم است نه دیگری.« سمیه»و او را شهید کرد. بنا بر این 

اند که در همان حالت بحد که رسح  ودا بهر آنهها گهذر فرمهحد     و نیز نحشته

 و گفت: ای واندان یاسر! شکیبا باشید که بهوت در انتالار شماست.

درد و شهکنجه را   و در حدیثی دیگر آمده است که عمار شهکایت ایهن همهه   

بههه رسههح  وههدا بههرد و گفههت: آزار و شههکنجۀ کفههار در حههق مهها از حههد گذشههت.    

 رسح  ودا فرمحد:

ای عمار! شهکیبا بهاش. آن گهاه در حهق او دعها کهرد و فرمهحد: بهار وهدایا,          

 هیچ یک از افراد وانحادس یاسر را عذاب مفرما.
 سنجن و ارنیابی

« حار  بن ابی هالهۀ تمیمهی  »نحیسد که نخستین شهید راه اسالم, می سین

نیهز همهین   « ابن کلبی, و ابهن حهزم  »بحده است و « ودیجۀ، قرشی مضری»و 

 اند.وحد نق  کرده« جمهرس»سخن را از سین گرفته در کتاب 

ابههن حجههر هههم همههان منالههب راعههمن شههرح بههر احههحا  رسههح  وههدا در         

وهحی  حهار  را   « وا ه  »آورد, و عسهکری نیهز در کتهاب    وحد می« ارابۀ»

کنههد. در رههحرتی کههه نخسههتین شهههید راه اسههالم    او  شهههید اسههالم معرفههی مههی  

بههحده اسههت, و ایههن منلههب را همههۀ « یاسههر»و بههه دنبههال , همسههر او «, سههمیه»

 اند.اند, نحشتهمحققین و دانومندانی که در مقام شرح حا  این دو تن برآمده

ن و سین با تع ب شدید قبیلگی که دارد, به و حر در برابهر قحنانیها  

تحانهد  ایم, نمهی یمانیان که آثار بسیاری از این تع ب را در محارد مختلن دیده

در برابر این حقیقت کهه افتخهار اولهین شههید راه اسهالم بهحدن را فهردی یمهانی         

قحنانی دارا است وامحش بماند, چه, او افتخهار او  بهحدن را در همهۀ مهحارد     

داند, تحجهه کنیهد   ن بنی عمرو میتنها در وحر قبیلۀ وحد _تمیم_ به وی ه واندا

-که او محارد او  بحدن را در واندان بنی عمرو از تمیم چگحنه به شهرح مهی  

 کود!

ای او اولین کسی بهحده کهه از دیحارههای سهر بهه فلهک کوهیدس        قعقاع افسانه

قلعۀ دموق باال رفته, دژ بانان آن را با عرب شموهیر وهحد از پهای درآورده,    

 پاهیان اسالم گوحده است!درهای دژ را به روی س
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و مگر نه همین قعقاع او اولین شیر اوژنی بهحده کهه تنهحر جنهگ یرمهحک      

ور سههاوته, لیلههة الهریههر را در نبههرد قادسههیه بههه وجههحد آورده, اولههین      را شههعله

را از پههای در آورده اسههت؟ و هههم پهلهحانی بههحده اسههت کهه پههیالن جنگههی دشهمن    

جلههحالء, پههای بههه سههنگر دشههمن نهههاده, و  نخسههتین قهرمههانی بههحده کههه در جنههگ 

 اولین دلیری, و اولین پهلحانی و... .

ای ای وههحد را اولههین هنههگ رزمنههده عارههم افسههانه« اهههحا »سههین هنههگ 

 کند که قدم به شهر مدا ن نهاده است!معرفی می

را نخسهتین سهحار کهاری آفریهده     « زیاد بن حناللۀ تمیمی»و مگر نه سین 

ویههالی او اولههین « حرملههه, و سههلمی»ههها گههذارده, اسههت کههه قههدم بههه سههرزمین ر 

 اند؟!قهرمانانی هستند که پای به سرزمین پارا گذاشته

ههای افهراد قبیلهۀ تمهیم را در     ما چه بسیار که از این امتیازهها, و او  بهحدن  

های سین سرا  داریم! پس چرا افتخار او  شهید راه اسهالم  وال  درو  بافی

یم نباشد؟ و کنیزکهی بهه نهام سهمیه, و همسهر قحنهانی       بحدن از آن افراد قبیلۀ تم

او یاسر, چنین افتخاری را ببرند و به عنحان نخستین شههید راه اسهالم معرفهی    

 شحند؟!

تحاند در برابر چنین افتخاری برای قحنانیهان بهی تفهاوت باشهد,     سین نمی

 زند, و برای ودیجه از ابهح هالهه پسهری بهه نهام     ای میپس دست به ولق افسانه

آفریند, و او را برای کسب افتخار اّولین شههید راه اسهالم بهحدن, در    حار  می

 کند.وانۀ رسح  ودا ذویره می

هها و ایثهار دیگهر    ما, در این نخستین شهید راه اسالم سهین, همهۀ قهرمهانی   

 گحید:بینیم. او میپهلحانان ساوتگی تمیمی او را به عیان می

ند, بانگ وروش و فریاد بهه گهحش   قری  به ق د جان پیغمبر هجحم آورد

تمیمهی زبهه جهای ابهح والهب حهامی و        رسهید, و حهار    ـ  |پیغمبهر ـ اش  وانحاده

جههان پنههاه واقعههی رسههح  وههدا, حمههزه, و جعفههر, و دیگههر سههران و جحانههان بنههی  

هاشمن اولین کسی بحد که به یاری  برواست, و شتابان وحد را به او رسانید, 

وت, و به کفار قری  حمله بهرد, کفهار دسهت از    اش را سپر بالی او ساو سینه

پیغمبههر برداشههتند, و بههه حههار  پرداوتنههد, و سههرانجام... و ایههن گحنههه حههامی و   

آفریند و نخستین شههید راه اسهالم را ههم    یاری دهندس رسح  ودا را از تمیم می

کنهد و عهالوه بهر آن او را دسهت پهروردس رسهح  وهدا معرفهی         از تمیم ولهق مهی  

 ا هر چه بیوتر افتخاری بر دیگر افتخارات تمیم افزوده باشد.نماید, تمی
 دست آورد سگف ان افسانۀ حارث

ای دسههت پههروردس رسههح  وههدا آفریههده اسههت تهها عههمن دیگههر  سههین رههحابه

 ارحاب واقعی
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ههای انسهاب   پیغمبر ودا, برای  شرح حا  بنحیسهند, و نهام نسهب  را در کتهاب    

 شرح دهند. 

تمیم, به وی ه واندان اسید آفریده اسهت, زیهرا    افتخاری بر دیگر افتخارات

که حار  تمیمی مخلح  ویهاالت , بهه جهای عمهح, و عمهح زادگهان, و جحانهان        

 شحد!بنی هاشم, تنها یار, و اولین جان نثار پیغمبر اسالم معرفی می

« سهمیۀ قحنهانی  »آفرینهد, تها جهای    نخستین شهید راه اسهالم را از تمهیم مهی   

الم را بگیههرد, و افتخههاری دیگههر بههرای قبیلههۀ وههحد تمههیم اولههین شهههید واقعههی اسهه

 دست و پا کرده باشد.
 بررسی اسناد افسانۀ حارث

سهههه  بهههن یحسهههن سهههلمی, از پهههدرش  »سهههین داسهههتان حهههار  را از قهههح   

آورده است, و چحن ما نامی از این دو راوی _پدر و پسر_ بجز نزد « یحسن

 دانیم.های ویاالت سین میایم, ایوان را از آفریدهسین, جایی دیگر ندیده

هههای داسههتان حههار  ابههح هالههۀ تمیمههی از قههح  سههین بههن عمههر در کتههاب        

« ارهابۀ »ابهن حهزم, و   « جمههرس »ابهن کلبهی, و   « انسهاب »عسکری, « اوا  »

ابن حجر راه یافته, و ابن حجر نق  این داستان را از قح  سین ت ری  کهرده  

 است.

ن همین مقدار بحد که آوردیم. افسانۀ حار  ابح هاله, رحابه ساوتگی سی

و دسهت پهروردس دیگهری از همهان      اما سین به آفرین  این یکی بسنده نکرده,

گذاشهته  « زبیهر بهن ابهی هالهه    »پدر و مادر برای رسح  ودا آفریده و نام  را 

 گذرانیم.است که داستان او را از نالر می
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 بگست و دومگن صحابی ساختگی سگف
 نبگر بن ابی هاله

 فرنند خدیجهدومگن 

انهد, و مها اینهک آن دو    را وهی دو حهدیث آورده  « زبیهر »دانومندان نام این 

 دهیم.حدیث را محرد بحث و تحقیق وحد قرار می
 حدیث اول

«فحا د, نجیرمی»درکتاب 
1
ابح حاتم »هجری, به نق  از  054متحفای سا   

«رازی
2
 هجری چنین آمده است: 199متحفای سا   

وا هه  بههن داود, از بهههی بههن یزیههد, از زبیههر بههن ابههی  از سههین بههن عمههر, از 

 هاله, روایت شده است که رسح  ودا فرمحد:

وداوندا! تح امتم را به وجحد ارحابن تبرک فرمحدی, پس اینک ارهحابم  

تبرک فرما, و از آنهان برکهت وهحد را بهاز مگیهر,      « ابح بکر»را نیز به وجحد 

بکر فرمان تح را بر ارادس وحی  ایوان را به گرد ابح بکر جمو کن, زیرا ابح 

 دارد.مقدم می

                                                 
1
از زادگاه  برای ولب علم و دان  « نجیرمی»ابح عثمان، سعد بن محمد بن احمد نیوابحری معر  به  

آمده است  216، ر3به بغداد، و گرگان و دیگر جاها سفر کرد این نام همان وحر که در لباب اللباب، ج

 ب ره.« نجارم، و نجیرم»ی است به محلۀ نسبت
2
ن است که شرح حال  در 277_ 195« زابح حاتم رازی»محمد بن ادریس بن منذرنحناللی معرو  به  

 آمده است. 567، 2، ج«تذکرة الحفاظ»
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« عثمهان »را سروری ده, شهکیباییت را بهر   « عمر بن وناب»بار ودایا! 

را محفقیهت  « زبیهر »را تحفیق عنایهت کهن.   « علی بن ابینالب»ارزانی دار, و 

 عنا فرما.

وداوندا! نیکان و پیوگامان مهاجر و ان ار, و نیز تابعین ارهحابم را بهه   

 کنند.ق کن, که برای من, و در گذشتگان امتم دعای ویر میمن ملح

 آگاه باشید که من و رلحای امتم از تکلن بیزاریم!

گحید ابهح حهاتم رازی گفتهه اسهت: زبیهر بهن ابهی هالهه, فرزنهد          نجیرمی, می

 وداجه همسر رسح  ودا بحده است.

زبیهر ابهح   »بینهیم نهام آوهرین راوی در ایهن حهدیث سهین       به وحری کهه مهی  

کنهد زایهن زبیهر, فرزنهد ودیجهه همسهر       است که ابح حاتم رازی تأکید می« هاله

در اسههناد و « زبیههر بههن ابههی هالههه »باشههدن و از همههین جهها نههام  رسههح  وههدا مههی 

شهحد.  مدارک اسالمی به عنحان رحابی و دست پروردس پیغمبر ودا بهرده مهی  

«محعحعات»و این در حالی است که همین حدیث در کتاب 
1
بهه   ابن جهحزی  

بینیهد  این ترتیب آمده است: سین از زبیر روایهت کهرده... همهان وهحر کهه مهی      

 در این سلسلۀ سند نام پدر زبیر برده نوده است.

زبیهر  »ابن حجر آن جا که بهه شهرح حها     « ارابۀ»همین حدیث در کتاب 

 پرداوته است چنین آمده:« ابن ابی هاله

« ود, از بهی, از زبیهر وا   بن داو»وحد, از قح  « فتحح»سین در کتاب 

 آورده است که رسح  ودا فرمحد.. تتا آور همان حدیث[.

 نحیسد:ابن حجر در پایان حدیث مزبحر اعافه کرده می

اند, و وهدا دانهاتر   نحشته« زبیر بن العحام»را  این زبیرها, در بیوتر نسخه

 است.

 از سهین بهن عمهر   « ابهح حهاتم رازی  »بنا بر آن چه گذشت, ایهن حهدیث را   

 نق  کرده, و در آن نام پدر زبیر, ابح هاله آمده است.

نیههز آن حهدیث را بهها همههان شهک  از رازی گرفتههه و در کتههاب   « نجیرمهی »

وحد نق  کرده, و نام زبیهر ابهح هالهه از همهین جها بهه عنهحان فرزنهد ودیجهه, و          

 ها افتاده است.دست پروردس رسح  ودا بر سر زبان

سین بن عمر, با همان متن و سهند ولهی   اما ابن جحزی همان حدیث را از 

وحد آورده, و ابن حجر نیهز  « محعحعات»بدون ذکر نام پدر زبیر, در کتاب 

 حدیث مزبحر را بدون ذکری

                                                 
1
محعحعات، یعنی احادیث دروبین و ساوته شده، و کتاب محعحعات ابن جحزی در همین زمینه تألین  

 شده است.
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از نام پدر زبیهر, و در شهرح حها  او آورده و در پایهان آن اعهافه کهرده اسهت        

 تن. اس« زبیر بن العحام»که زدر بسیاری از نس , آمده است که این زبیر, 

رسد این است که به احتما  درمحرد این اوتال , چیزی که به نالر ما می

« زبیهر بهن اب هالهه   »قحی سین بهن عمهر حهدیث مزبهحر را یهک دفعهه بهه نهام         

روایههت کههرده و جمعههی از نحیسههندگان آن را بههه همههین شههک  از سههین روایههت   

 اند.کرده

ه, و گروهی جای دیگر همان حدیث را سین بدون ذکر نام پدر زبیر آورد

اند, و این دستۀ اویر دیگر از نحیسندگان نیز آن را به همان گحنه روایت کرده

اسهت. و  « زبیهر بهن العهحام   »اند که مراد از زبیهر در ایهن حهدیث,    چنین پنداشته

 همین امر باعث شده تا حقیقت منلب بر دانومندان پحشیده ماند.

فرزنهد ودیجهه   « بهی هالهه  زبیر بن ا»هر چه که باشد, مهم این است که نام 

در حههدیث سههین آمههده و بههه عنههحان رههحابی, و دسههت پههروردس رسههح  وههدا از    

 های حدیث و تاری  رفته است.واندان تمیم نام  در کتاب

 روایت شده بحد چنین است.« زبیر ابح هاله»وعو حدیث او  در بارس 

  و اما پی  از این که به بررسی حدیث دوم بپردازیم, سیری ولح به اجما

 کحتاه در متن حدیث مزبحر والی از لنن نیست.

مهارت و زیرکی, و تسل  سین در وعهو و ترکیهب بنهدی حهدیث مزبهحر      

 بسی جالب و در وحر تأم  و دقت است!

آورد که بهر مسهند   _ سین نام افراد را در حدیث وحد با همان ترتیبی می1

 اند زابح بکر, عمر, عثمان, علین.حکحمت تکیه زده

کند, متناسب با وععی یی که پیغمبر ودا برای هر یک از آنها می_ دعا1

 اند. تحجه کنید:است که آنها داشته

وحاهد که مردم را به گهردش جمهو کنهد, و    الن_ از ودا برای ابح بکر می

این متناسب با وعو ابح بکر در امر بیعت در سقیفۀ بنی سهاعده اسهت پهس از    

 ار.بروحردهای شدید بین مهاجرین و ان 

را بلنههد آوازه سههازد, و شههأن و « عمههر»وحاهههد, تهها ب_ پیههامبر از وههدا مههی

شحکت او را روز افزون فرماید. و این همان چیزی است که بهر اثهر فتححهات    

سپاهیان اسالم در وارج از سهرزمین عربسهتان بهرای ولیفهۀ دوم حاره  شهده       

 است.

  آمهدها, و  گحید رسح  ودا برای عثمان دعا کرده و در برابهر پهی  ج_ می

 وحاهد.ها, از ودا برای  ربر و شکیبایی میبروز فتنه

وحاههد تها امهام علهی را در برابهر حهحاد        د_ پیغمبر ودا, حتما  از ودا می

را « عبهد الهرحمن عهح    »تاریخی زمان  محفق و پیروز گرداند, و یا این که 

 در برگذاری امر والفت به
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 ماید.محفق و ملید فر« عثمان»شخ  محرد نالرش 

را از پوهت کهردن بهه میهدان     « زبیهر »هـ_ و دست آور با یک زوم زبان, 

-کند, و برای ولحهه بهرای کهاری کهه کهرده, و ویانهت      جنگ جم  سرزن  می

هایی که به عثمان روا داشته از آباز شحرش علیه او, تا به محارره کویدن, 

کند.و کوتن ولیفۀ مضری عثمان از درگاه ودا ولب عفح و بخوای  می
1
 

 حدیث دوم

 064ابح نعیم متحفای سا  « معرفة ال حابه»دومین حدیث سین در کتاب 

 هجری چنین آمده است:

چنین آورده است « عیسی بن یحنس, او وا   بن داوود, از بهی, از زبیر»

که رسهح  وهدا مهردی از قهری  را اعهدام کهرد و سهپس فرمهحد: از امهروز بهه           

گهر کوهندس عثمهان را, کهه اگهر او را نکوهید,       بعد, هیچ قرشی را اعدام نکنیهد م 

 کوند!!چحن زیان شما را می

 نحیسد:ابح نعیم در دنبالۀ این حدیث اعافه کرده می

 ابح حاتم رازی مدعی است که این زبیر, زبیر بن ابی هاله است.

همهین  « ابهح منهده, و ابهح نعهیم    »ههم بهه نقه  از    « اسد الغابهه »نحیسندس کتاب 

  زبیر بن ابی هاله آورده, با این تفاوت که زرسح  ودا حدیث را در شرح حا

در جنگ بدر مردی از قری  را اعدام کرد و...ن و مح  اعدام ایهن قرشهی را   

هههم موههخ  کههرده اسههت و درپایههان آن سههخن رازی را آورده کههه زایههن زبیههر,   

 زبیر ابح هاله استن.

کرده و آن را  ای بسندهبه این حدیث تنها به اشاره« تجرید»نحیسندس کتاب 

در شرح حا  زبیر ابح هاله با این عبارت که: وا ه  از بههی از او _زبیهر ابهح     

نحیسهد ایهن حهدیث درسهت نیسهت.      هاله_ چنین آورده است... و در پایان آن می

 زد.عن

به ترتیهب اشهاره   « اسد الغابه و تجرید»های دو حر  زدن و زعن در کتاب

 است به نام

                                                 
1
 سین با جع  این حدیث، با یک تیر چند هد  را نوانه گرفته است: 

 زبیر نامی را به وحر مبهم به عنحان رحابی رسح  ودا معرفی کرده است! .1

 دهد!از زبان پیغمبر ودا وبر از کوته شدن ولیفه عثمان می .2

فرد است، و فق  این قرشی باید اعدام شحد. و هیچ « قرشی»کند که کوندس عثمان تعیین می .3

 باشد.ای او میقبیوی نباید اعدام شحد که وحد نوانگر تع ب شدید قبیله

 داری  از ولیفۀ مضری، و این که او سخت محرد تحجه پیغمبر بحده است، و محارد دیگر.جانب .4
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 «.ابح نعیم»و « ابح منده»

نیز همان حهدیث را از ابهن منهده نقه  کهرده, و در      « ارابه»نحیسندس کتاب 

 نحیسد:پایان آن می

گحیهد کههه ایههن حهدیث از وریههق سهین بههن عمههر    فرزنهد ابههح حهاتم رازی مههی  

 تمیمی روایت شده است.

بینیم در حدیث دوم اساسا  نامی از پهدر زبیهر بهرده نوهده,     به وحری که می

اند که این زبیر, زبیر ابح هاله استو و از فرزند کرده و از ابح حاتم رازی نق 

اند کهه, ایهن حهدیث از    نیز نق  کرده« ابن ابی حاتم رازی»همین دانومند یعنی 

 وریق سین روایت شده است.

اما حدیث او  آمده, ابح حاتم رازی گفته اسهت ایهن زبیهر ابهح هالهه, فرزنهد       

وم به شخ  سهین بهن عمهرع    ودیجه است. این اشتباه در نسبت دادن حدیث د

 آید.و انتساب راوی آن _زبیر_ به ابح هاله, منلبی است که در زیر می

وهحرد,  در بررسی اسناد هر دو حهدیث, اولهی محعهحعی کهه بهه چوهم مهی       

این است که سلسلۀ روات ههر دو حهدیث یکهی اسهت زوا ه  بهن داوود, از بههی        

حدیث باعث بروز چنهین   بن یزید, از زبیرن شاید همین اتحاد در سلسلۀ روات

گحیهد ایهن زبیهر,    اشتباهی شده باشد ویه ه ایهن کهه, ابهح حهاتم رازی _پهدر_ مهی       

گحیهد,  فرزند ودیجه است. و فرزند آن دانومند _ابن ابی حهاتم رازی_ ههم مهی   

فق  از وریق سین به مها رسهیده اسهت. ایهن جها اسهت       « زبیر ابح هاله»حدیث 

شده, و ههر دو سهخن را در ههر یهک از     که امر دو حدیث بر دانومندان موتبه 

 اند.دو حدیث مزبحر گفته

زبیهر ابهح   »کنهد, مههم ایهن اسهت کهه نهام       منلب ههر چهه کهه باشهد فهر  نمهی      

تنها در حدیث سین آمده است نهه جهایی دیگهر, گذشهته از آن سهخن ابهن       « هاله

 گحید:ابح حاتم رازی, در ت ری  و اعالم ای حقیقت بسیار جالب است که می

بیههر ابهح هالههه, تنهها در حههدیث سهین آمههده اسهت, کههه متهروک اسههت و      نهام ز 

نحیسم و نه سخن  را اعتباری نیست, از این روی من, نه روایت سین را می

 نام راوی آن را!!

شحد که نام زبیهر  با تحجه به هم  این منالب, این نتیجۀ قنعی حار  می

 ابح هاله فق  در حدیث سین آمده و در انح ار او است.
 ای ان آن چه گفتگمشردهف

 نام زبیر ابح هاله تنها در دو حدیث آمده است به این شرح:
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روایهت کهرده اسهت    « زبیر بن ابی هالهه »_ در حدیث او , سین از قح  1

کند, دعایی که با وعو آنها, که رسح  ودا برای هوت نفر از یاران  دعا می

 هایوان پس از آن حضرت مناسب است. و درگیری

« زبیهر ابهن ابهی هالهه    »اتم رازی, این حدیث را کهه در آن نهام راوی   ابح ح

نیهز آن را بهه همهان    « نجیرمی»آمده, از قح  سین بن عمر نق  کرده است. و 

 رحرت از ابح حاتم رازی گرفته و در کتاب وحد آورده است.

همهین حهدیث را از زبهان سهین,     « ابن جحزی, و ابن حجر»اما در مقاب , 

پدر زبیر بهرده شهده باشهد, درکتهاب وهحد      « ابح هاله»در آن نام و بدون این که 

 اند.نق  کرده

باور ما چنین است که این اوتال  از آن جا ناشی شده است که سین یک 

و با قید نام پهدر, و در جهایی دیگهر    « زبیر بن ابی هاله»بار حدیث وحد را از 

روایهت کهرده, و   « زبیهر »همان حهدیث را بهدون ذکهری از نهام پهدر, و تنهها از       

 او نق  گردیده است.« فتحح»همین حالت دوم نیز در کتاب 

_ در حدیث دوم از قح  زبیر آمده است که رسح  وهدا مهردی از قهری     1

راگردن زد و سپس چنین اعدامی را در بارس هر فرد قرشی, بهه بیهر از قاته     

 عثمان نهی فرمحد!

عهمن معلهحم نیسهت کهه     در این حدیث نامی از پدر زبیر برده نوهده, و در  

این حدیث را سین بن عمر روایت کرده باشد, جز این که در پایان این حدیث 

 است که این زبیر, زبیر ابح هاله است!اند که ابح حاتم رازی نحشتهگفته

انهد کهه پسهر ابهح حهاتم رازی _ابهن ابهی حهاتم_ گفتهه          هم چنین روایت کهرده 

است, در رحرتی کهه حهدیث دوم   است این حدیث از وریق سین روایت شده 

هرگز از سین روایت نوده, و در آن نام پدر زبیر نیامده است. و فقه  حهدیث   

ههای  نهام پهدر زبیهر     او  است که سین روایهت کهرده و در بعضهی از روایهت    

برده شده, و با تحجه به همان نام بحده که ابححاتم رازی گفته است « ابح هاله»

رسح  ودا اسهت! و گحیها ایهن اشهتباه از آن جها       این زبیر, فرزند ودیجه همسر

-ناشی شده باشد که اتحاد بارزی در سلسلۀ روات ههر دو حهدیث بهه چوهم مهی     

 وحرد زوا  , از بهی, از زبیرن.

کند, مهم این است که نام زبیر ابح هالهه  و منلب هر چه که باشد فر  نمی

ندان وزن و تنها در حدیث سهین بهن عمهر آمهده, و حهدیث سهین را نهزد دانوهم        

اشهاره بهه همهین محعهحع اسهت      « تجرید»اعتباری نیست. و شاید ذهبی را در 

باشههد  نحیسههد: زسههخن  _سههین_ درسههت نیسههت, و قابهه  اعتنههاء نمههی    کههه مههی 

 حدیث  درو  استن!

فیروز آبادی نیز به آن دو حدیث اعتماد کهرده و در قهامحا وهحد در واژس    

 نحیسد:می« زبر»
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وهحد اشهاره بهه همهان حهدیث دارد کهه       « العرواتاج »زبیدی نیز درکتاب 

 نحیسد وا   بن داوود, از بهی, از زبیر آورده است...!می
 بررسی اسناد افسانۀ نبگر

 نام زبیر, فق  در دو حدیث آمده است.

« زبیر بهن ابهی هالهه   »اند که این زبیر, همان در یکی از آنها به گمان گفته

انههد, در رههحرتی کههه ایههن  هالههه آوردهاسههت, و آن را در شههرح حهها  زبیههر ابههح  

حدیث هیچ گحنه ارتباوی با او ندارد, و نحشهتن ایهن حهدیث در بهارس زبیهر ابهح       

 هاله بی محرد است.

« وا ه , از بههی, از زبیهر ابهح هالهه     »و حدیث دیگر را سین وحد از قهح   

روایت کرده که در این جا سند روایت به شخ  زبیر ابهح هالهه مخلهح  وهحد     

-تر, سین از قح  مخلح  وهحدش روایهت مهی   شحد, به عبارت سادهاو وتم می

کند!! با این حساب, حدیثی کهه از سهین بهن عمهر افسهانه پهرداز شهروع, و بهه         

تحانهد داشهته باشهد؟! بها ایهن      مخلح  تحهمات وحدش وتم شحد, چهه ارزشهی مهی   

ههای واسهنۀ   حا  آیا جایی برای بحث و بررسی به رحت وجحد یا عدم حلقهه 

-ماند؟! با وجحدی که بارها گفتهه ناموان در حدیث رفته است باقی می سند که

ههای سهین را بهه گهردن راوی یها راویهان واقعهی کهه         ایم که ما گناه درو  بافی

 گذاریم.برد نمیسین ناموان را در احادیث وحد می
 آورد سگف ان داستان نبگر ابو هالهدست

تها عهمن دیگهر ارهحاب     ای دست پهروردس رسهح  وهدا آفریهده,     _ رحابه1

 واقعی پیغمبر, شرح حال  نحشته شحد.

 نواند._ مردی از تمیم را در رن راویان احادیث پیغمبر ودا می1

آورد, تا شیفتگان فضای  و مناقب رهحابه, و  _ حدیثی از رسح  ودا می6

متع ههبین قبایهه  نههزار را وحشههایند باشههد, زیههرا در ایههن حههدیث تنههها بزرگههان       

 برده شده و از ان ار یمانی قحنانی وبری نیست!رحابۀ قری  نام 

و سهههرانجام افتخهههاری اسهههت بهههرای تمهههیم, وارهههه اسهههید, کهههه سهههین از آن   

برواسته که در میان ایوان دو دست پروردس رسح  ودا, و فرزندان ودیجه و 

وحرد, و قبای  نهزار را ایهن همهه افتخهار از برکهت      ابح هالۀ تمیمی به چوم می

 ر  آمده است.وجحد احادیث سین حا
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 سلسلۀ راویان افسانۀ نبگر ابو هاله

_ سین حدیث نخستین وحد را از قح  راوی آفریدس ویهاالت وهحد, زبیهر    1

 ابح هاله آورده است.

اسههت, امهها چههحن در سلسههله  « زبیههر»_ در حههدیث روم نههام آوههرین راوی 1

 انهد کهه  وهحرد, چنهین پنداشهته   راویان هر دو حدیث اتحاد و یگانگی به چوم می

این زبیر نیز همان زبیر ابح هاله است, و به همین جهت حدیث دوم را ههم در  

 اند.شرح حا  زبیر ابح هاله آورده

کنهد.  _ ابح حاتم رازی, حدیث زبیر ابح هاله را از سین بن عمر نق  مهی 6

هجهری در   619و فرزند همین دانوهمند, _ابهن ابهی حهاتم رازی_ متحفهای سها        

کند که حدیث زبیهر ابهح هالهه فقه  و فقه       تأکید می وحد« جرح و تعدی »کتاب 

 از سین بن عمر روایت شده است.

وهحد,  « محعهحعات »هجهری در کتهاب    519_ ابن جحزی, متحفهای سها    0

 برد.کند, اما در آن نامی از پدر زبیر نمیحدیث سین را نق  می

وههحد حههدیث « ارههابه»هجههری در کتههاب  151_ ابههن حجههر متحفههای سهها   5

ابههن جههحزی نقهه , ولههی در آن نههامی از پههدر  « محعههحعات»کتههاب  سههین را از

 زبیر نبرده است.

دانومندانی که نام بردیم, همگهی حهدیث مزبهحر را بهه سهند وهحد, از سهین        

 اند.نق  کرده

وهحد حهدیث   « فحا د»هجری در کتاب  051_ نجیرمی, در گذشته به سا  6

 رده است.سین را در شرح بر فرزند ابح هاله از وریق رازی نق  ک

در حههدیث دوم, همههان زبیههر ابههح هالههه  « زبیههر»از آن جهها کههه ت ههحر شههده  

است, این حدیث دوم را دانومندان زیر در شرح بر فرزند ابح هالهه از وریهق   

 رازی نق  کرده است.

 «.اسماء ال حابه»هجری در کتاب  615_ ابن منده متحفای سا  9

 «.معرفة ال حابه»هجری در کتاب  064_ ابح نعیم متحفای سا  1

 اند:از این دو دانومند, علماء و دانومندان زیر منلب گرفته

 «.اسد الغابه»در کتاب  646_ ابن اثیر, متحفای سا  1

 «.تجرید»در کتاب  901_ ذهبی متحفای سا  14

که تمهام آن منالهب را   « ارابه»در کتاب  151_ ابن حجر متحفای سا  11

 آورده است.

 «.قامحا»در  119حفای سا  _ فیروز آباد مت11

 «.تاج العروا»هجری در کتاب  1145_ زبیدی متحفای سا  16
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 یکصد و پنجاه صحابۀ ساختگی

 

 

 

 

 _ طاهر بن ابو هالها ت گ ی16

 

 

 .طاهرا در پست فرمانداری ن ن ان جانب پگغ بر 

 .طاهر بن ابو هالها یکی ان اگعگان امام علی 

  فرماندهی جنگ.طاهر بن ابی هالها در مقام 

 .اماینی را یه سگف بن ع را آفریده است 

 .بررسی اسناد حدیث سگف 

  



234 

 

 بگست و سومگن صحابی ساختگی سگف بن ع ر
 طاهر بن ابی هالها سومگن فرنند خدیجه

 طاهر درمقام فرمانداری

سههین, دسههت پههروردس سههحمی نیههز از پوههت ابههح هالههه, و فرزنههد ودیجههه, از 

« وههاهر بههن ابههی هالههه »وههدا آفریههده و نههام  را تیههرس اسههید تمههیم بههرای رسههح   

 گذاشته است.

وهحد در ترجمهۀ وهاهر ابهح     « اسهتیعاب »ابح عمر, ابن عبد البهر, در کتهاب   

 نحیسد:هاله چنین می

باشد می« واهر بن ابی هاله, برادر هند و هاله, فرزندان ابح هالۀ تمیمی»

رسهح  وهدا بهحده    که ههم پیمهان بها بنهی عبهد الهدارع و مادرشهان ودیجهه همسهر          

اسهت. رسهح  وهدا وهاهر را بهه عنهحان عامه  و کهار گهزار وهحد بهه بخوههی از            

 نحیسد:نحاحی یمن مأمحریت داده است. سین بن عمر در بارس واهر می

کنهد کهه   روایهت مهی  « جریر بن یزیهد جعفهی, از ابهی بهرده از ابهی محسهی      »

اذی بهن  رسح  ودا مرا به همراهی چههار تهن دیگهر کهه عبهارت بحدنهد از زمعه       

جب , والد بن سعید, و واهر ابی هاله, و عکاشهة بهن ثهحرن بهه مأمحریهت یمهن       

فرسههتاد, و مهها را امههر فرمههحد تهها یههک دیگههر را یههاری دهههیم, و مهها را سههفارش     

فرمحد که در امحر مردن آسان گیر, و نرم وحد بحده, بر کسی سخت نگیهریم,  

ک گهردانیم, و بها ووهم    و با تحبیب و د  جحیی از آنان, ایوان را به وحد نزدیه 

به « معاذ جب »و درشت وحیی آنها را پراکنده نسازیم. و مقرر داشت که اگر 

 ما برسد, او را فرمانبردار بحده سر از اواعت او نپیچیم و...

وهحد, بها دوه  و    « سهیر اعهالم النهبالء   »ذهبی نیز این روایهت را در کتهاب   

 ت رفی که در
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 آورده است. «معاذ جب »آن رفته است, در ترجمۀ 

 نحیسد:وحد در همین محرد می« اسد الغابۀ»ابن اثیر درکتاب 

وههاهر, فرزنههد ابههح هالههه و بههرادر هنههد, از وانههدان اسههید تمیمههی اسههت. نههام    

فرزند زراره, و از ساللۀ اسید بهن عمهرو تمهیم اسهت. مهادرش      « نباش»پدرش 

 ودیجه وحیلد و همسر رسح  گرامی اسالم است.

ای از یمهن  ه عنحان عام  و کار گزار وحد به ناحیهرسح  ودا واهر را ب

 گحید:مأمحریت داد سین بن عمر در این محرد می

کند که این حدیث را ابهح عمهر, ابهن    ابن اثیر در پایان حدیث فح  تأکید می

 عبد البر نق  کرده است.

 وحد چنین آورده است:« ارابۀ»ابن حجر, در کتاب 

برادر هنهد و دسهت پهروردس رسهح  وهدا       واهر بن ابی هاله تمیمی اسیدی,

 است. سین در کتاب وحد در اوای  رده از ور  ابح محسی آورده است...

 نحیسد:تا پایان حدیثی که گذشت. سپس ابن حجر ادامه داده می

-نگاشته است می« عبید بن رخر لحذان»در شرح حالی که بر « بغحی»

 نحیسد:

محریهت او را بهین زشههر بهن     و چحن باذان در گذشت, رسح  ودا حدود مأ

-باذام, و عامر بن شهر و واهر بهن ابهی هالههن قسهمت کهرد... و در پایهان مهی       

نحیسد مرزبانی شعری از واهر ابح هاله را در جنگ رده به این شهرح آورده  

 است:

در کثافهت  « اوابهث »ههای قهحم   چوم من روزی را همانند روزی که گهروه 

 ست.ننگ آور وحد گرفتار آمدند, ندیده ا

های قحم به ودا قسم, اگر نبحد یاری ودایی که بجز او ودایی نیست, گروه

 شدند.ها, هرگز پراکنده نمیاوابث, در بیابان

 نحیسد:ابن حجر در دنبالۀ این منالب می

بههحد کههه « تهامههۀ عههک»مرتههد شههد, « ازد»ای کههه از قبیلههۀ نخسههتین وایفههه

و مننقه را از آشحب و وغیان واهر به آنها حمله برد و بر ایوان دست یافت 

آنان امن و راحت ساوت. بر این قهرار, مرتهدهای آن ناحیهه زاوابهث  پلیهدهان      

 نام گرفتند.
 بحث و بررسی پگرامون اخبار طاهر

انههد کههه او فرزنههد ابههح هالههه اسههت و مههادرش ودیجههه  در اوبههار وههاهر آورده

 زیر است: همسر رسح  ودا است. اسناد این اوبار نزد دانومندان به شرح
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سند ابن عبد البر حدیث سین است. ابن اثیر نیز به هنگام سهخن از وهاهر   

ابح هاله با واسنۀ ابن عبد البر, تحجه به حدیث سین دارد, این دانوهمند نسهب   

ههای او  شناا با آن که منالب وحد را از ابن عبهد البهر گرفتهه اسهت, بهر گفتهه      

ب ابهح هالهه را بهه اسهید بهن تمهیم       اعافاتی هم دارد, به این معنی کهه سلسهلۀ نسه   

اسید بهن تمهیم بها تحجهه بهه علهم       رساند! ابن اثیر در ات ا  نسب ابح هاله به می

انساب راه درستی را پیمحده, اما در ار  قضیه این ایراد منرح است که ابح 

هاله را فرزندی به نام واهر نبحده تا چنین نسبی برای  مفید واقهو شهده در او   

که واهری وجحد وهارجی نداشهته باشهد, اثبهات چنهان سلسهله        رد  کند! وقتی

 نسبی برای آن واهر, فرزندی او را برای ابح هاله ثابت نخحاهد کرد!

وحد, دو وبر در بارس وار ابح هاله نقه   « ارابۀ»اما بان حجر, در کتاب 

انتخاب شده تا « باذان»گحید واهر به جانوینی کند, یکی از آن دو وبر میمی

ن پست کار گزاری را از جانب رسح  وهدا بهه عههده بگیهرد. و دیگهری      در یم

ای در بهارس  و سهرودن حماسهه  « اعالب»گر جنگ او با مرتدها در مننقۀ بیان

 است.« اوابث»

بههرد, ولههی مهها بهها بررسههی  در ایههن دو وبههر, ابههن حجههر نههامی از سههین نمههی  

زیر از نالر  ایم که به شرحاحادیث سین در تاری  وبری مدرک آنها را یافته

 گذرانیم.می
 احادیث سگف در بارۀ طاهر در تاریخ طبری

کنهد,  روایت مهی « عبید بن رخر, نحادس لحذان ان اری»_ سین از قح  1

 که:

رسههح  وههدا در سهها  دهههم از هجههرت پههس از انجههام مناسههک حههج در حجههة  

را که تازه در گذشته بحد, بین... و وهاهر بهن   « باذام»الحداع, حدود مأمحریت 

 بی هاله قسمت کرد.ا

عبیههد  »در شههرح حهها    « بغههحی »بههه وههحری کههه گذشههت, ایههن حههدیث را      

آورده و ابن حجر, در آن جا که سخن از جانوینی وهاهر از بهاذان بهه    « رخر

 گرفته و در کتاب وحد نق  کرده است.« بغحی»میان کویده, همان را از 

 گحید:_ بعد از این روایت, روایت دیگری است که در آن می1

چحن رسح  ودا حج بگزارد و به مدینه بازگوت, حکحمت سرزمین یمهن  

گحیهد:[ و  را به این مردان از رحابۀ وحد واگذار فرمهحد... تتها آن جها کهه مهی     

 را بگماشت. واهر بن ابی هاله« عک و اشعریین»بر 

_ و در آوههر, در محعههحع ارتههداد یمانیههان, وبههری داسههتان کههار گههزاران   6

تر از سین روایهت کهرده اسهت کهه مها در      به وحر کام رسح  ودا را در یمن 

 کنیم:زیر آن را نق  می
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کند که کار گزاران رسح  ودا بهه هنگهام فهحت    وبری از سین روایت می

 اند:آن حضرت در قلمرو اسالم به شرح زیر بحده

 بر مکه و اورا  آن دو نفر و به این شرح:

و ایهن  «. عهک »هالهه بهر    و واهر بهن ابهی  «, کنانه»عتاب بن اسید بر قحم 

کههار گههزاران  »وههرز تقسههیم حکحمههت از آن سههبب بههح کههه رسههح  وههدا فرمههحد     

 «.انتخاب کنید« معد بن عدنان»را از قبیلۀ وحدشان یعنی « عک»

 اند:های آن نیز دو نفر و به این شرح گماشته شدهبر وا ن و سرزمین

ین و بههر مههردم رههحرا نوهه  «, عثمههان بههن ابههی العههار  »بههر شهههر نوههینان,  

 «.مالک بن عح  ن ری»

را بهه امامهت جماعهت    « عمهرو بهن حهزم   »بر نجران و نحاحی آن دو نفهر:  

را بهرای جمهو آوری رهدقات از آنهان     « ابح سفیان حهرب »برای ادای نماز, و 

 مأمحر فرمحد.

والهد بهن   « ربیهو و زبیهد تها حهدود نجهران     »های بر حد فار  بین سرزمین

عهامر بهن شههر, و بهر رهنعاء      « همهدان »سعید نحادس عار, و بر تمامی قبایه   

 «.داذویه, و قیس بن مکوحح»با همکاری « فیروز دیلمی»یمن 

وههاهر بههن ابههی »و بههر قبیلههۀ اشهعریین  « یعلههی بهن امیههه »بهر سههرزمین جنههد  

ابهح محسهی   »ههای مهأرب   را عالوه بهر حکهحمت  بهر عهک, و بهر زمهین      « هاله

 «.اشعری

اکم شهرح حهدود و قهحانین    را به سمت معلهم احکهام و حه   « معاذ بن جب »و 

 اسالم در یمن و حضرمحت من حب فرمحد.

 و در روایتی دیگر, وبری از قح  سین بن عمر, آورده است که:

پیغمبههر وههدا بههر نههحاحی حضههرمحت از جملههه قبایهه  زسکاسههک و سههکحنن   

عکاشه فرزند ثحر, و بر قبایه  معاویهه بهن کنهده, عبهد اهلل یها مههاجر را مهأمحر         

 ساوت.

ر شد, و ناچار نتحانست به محه  مأمحریهت وهحد عزیمهت کنهد,      مهاجر بیما

 اما پس از وفات رسح  ودا, ابح بکر او را به مح  مأمحریت  گسی  داشت.

را بهر حضهرمحت گماشهت, و همهین زیهاد بهحد       « زیاد بن لبیهد »رسح  ودا 

 داد.کارهای او را نیز ان جام میکه در بیاب مهاجر, 

رحلت پیامبر اسالم از جانب آن حضهرت  این کار گزاران همگی تا زمان 

کردنههد, مگههر بههاذام, کههه چههحن در    در محهه  مأمحریههت وههحد انجههام وریفههه مههی   

گذشت, رسح  ودا مح  مأمحریت او را بین دیگر عما  و کهار گهزاران وهحد    

 قسمت فرمحد.

« اسهحد عنسهی  »شهر بن بادام نیز پس از در گذشت رسهح  وهدا, بها حملهۀ     

 اسحد به قت  رسید. به حدود مأمحریت , وسیلۀ

 نحیسد:_ وبری از قح  سین بن عمر, در وبر اسحد عنسی چنین می0

عمهرو  »اسحد عنسی چحن ادعای پیغمبری کهرد, بهه نجهران حملهه بهرد, و      

 بن حزم و والد بن
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را از آن مناوق بیرون کرد. عمرو, و والد بهه مدینهه گریختنهد, واسهحد     « سعید

 نجران را به ت ر  آورد.

ت ر  نجران, اسحد روی به رهنعاء نههاد, و شههر پسهر بهاذام را      پس از 

که بر رنعاء حکحمت داشهت بکوهت, معهاذ بهن جبه  از تهرا بگریخهت و بهه         

مههأرب نههزد ابههح محسهههی رفههت, و از آن جهها ههههر دو هراسههان بههه حضهههرمحت        

 گریختند!! با فرار اینان, سرزمین یمن یک پارچه اسحد را مسلم گوت.

اء و کار گزاران یمن نیز به واهر ابهح هالهه, کهه    از ترا اسحد, دیگر امر

 آوردند!های رنعاء محعو گرفته بحد روی در ححالی عک و کحه

که در پایهان اوبهار کهار گهزاران رسهح       « اوابث»سپس وبری در وبری 

 نحیسد:ودا, و حدود مأمحریتوان آمده است چنین می

متونج شهد  « تهامه»با انتوار وبر وفات رسح  ودا, نخستین جایی که در 

بحدند. آنها بهه گهرد یهک دیگهر     « عک و اشعرون»و سر به وغیان نهاد, قبای  

 که بر سر راه دریا است محعو گرفتند.« اعالب»جمو شده در 

واهر بن ابی هاله این محعحع را بهه ابهح بکهر گهزارش کهرد, و سهپس بها        

فت و گهران شهتا  به جانب آشحب« مسرو  عکی»سپاهیان وحد, و به همراهی 

جنگی سخت را بها ایوهان آبهاز نههاد, و چنهدان از ایوهان بکوهت کهه بهحی گنهد           

اجسههاد آنههان سراسههر بیابههان را پههر کههرد, و سههرانجام بهها شکسههتی کههه موههرکین    

برد ایوان ایمن گردیهد. شکسهت   های آن از شر دستوحردند, آن مننقه, و راه

وزی بزرگهی  این مرتدها به دست وهاهر ابهح هالهه, و پهس از رسهح  وهدا, پیهر       

 آمد.برای مسلمانان به حساب می

واهر بهه او برسهد, در پاسه  همهان     ابح بکر, پی  از این که نامۀ پیروزی 

 نامۀ نخستین او نحشت:

ای کههه در آن از مسههیر وههحدت, و ایههن کههه از   ات بههه مههن رسههید, نامههه نامههه

بههه یههاری « وابههث  ناپاکههان»اش بههرای سههرکحبی آن مسههرو  و افههراد وههانحاده

ای, بهه سههحی همهین مهههم بوههتاب, و   گرفتهه بههحدی. تهح کههاری درسهت انجههام داده   

درنهگ کهن تها نامهۀ     « اعهالب »امان و راحت از آن ناپاکان برگیهر و سهپس در   

 من به تح برسد.

نامیده « اوابث  ناپاکان»گران را در آن جا چحن ابح بکر, جمو آن آشحب

گاه ناپاکهانن نامیهده اسهت, و    است, آن راه, تا به امروز زو ریُق االوابث  گهذر 

 واهر بن ابی هاله در این محرد چنین سروده است:

به ودا سهحگند, کهه اگهر نبهحد یهاری وهدایی کهه بجهز او وهدایی نیسهت, قهحم            

 شدند.ها پراکنده نمیهرگز در دره« عثاعث»

در « اوابهث »ههای قهحم   چوم من روزی را همانند روزی که در آن, گروه

 گز به وحد ندیده است.آن گرفتار آمدند, هر

 های سرد رنگی کهو زمین« وامر»ایوان را در میان قلۀ کحه 
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 ها در آن کنده شده بحد, از دم تیغ گذراندیم.گحدا 

به چنگ آورده بحدیم باز گوتیم, و به « اوابث»و با امحالی که به زور از 

 سر و ردای آنها اعتنایی نکردیم.

 حیسد:نوبری در دنبالۀ این داستان می

بههر کنههار رود « عههک»وههاهر, بههه همراهههی مسههرو  و دیگههران, در قبیلههۀ  

 اوادیث اردو زده به انتالار رسیدن فرمان ابح بکر نوستند.

زایهن وبههر م ههدر همههان وبههری اسهت کههه ابههن حجههر از قههح  مرزبههانی در   

 کتاب وحد نق  کرده استن.

 نحیسد:_ وبری در پایان این داستان مف   از قح  سین می5

بکهر, بهه وهاهر و مسهرو  فرمهان داد تها بهه رهنعاء در آینهد, و پهارا            ابح

 را در آن جا یاری نمایند.« احرار»زادگان 

اوباری که مها از وهاهر ابهح هالهه نهزد وبهری, او از قهح  سهین بهن عمهر           

 ها بحدند.یافتیم, همین

یاقحت حمحی, با تحجهه بهه سهخنان سهین نهزد وبهری, بهه توهری  محقعیهت          

 نحیسد:پرداوته می« ابثاو»جغرافیایی 

پهس از  «, بنحعهک بهن عهدنان   »باشهد! وانهدان   « اوبهث »اوابث گحیها جمهو   

وفهههات رسهههح  وهههدا از اسهههالم روی گهههردان شهههده مرتهههد گردیدنهههد و در مننقهههۀ 

-که سرزمینوان بهحد سهر بهه شهحرش برداشهتند... تها آن جها کهه مهی         « اعالب»

گردید و وهی جنهگ سهختی    نحیسد: واهر ابح هاله در اعالب با آنها رو به رو 

ای پهی  از آن کهه گهزارش    همۀ آنها را از دم تیغ گذرانید. ابح بکر عمن نامهه 

 فت  و پیروزی واهر به او برسد, چنین نحشت:... تا آور.

حمحی پس از نق  نامۀ ابح بکهر, کهه مهتن آن را در بهاال آوردیهم, بهه سهخن        

 دهد:وحد در بارس اوابث چنین پایان می

عکیان, و هم فکران و یاران ایوهان, از همهان روزگهار و تها     و بدین سان, 

وریههق »انههد, و گهذرگاه مننقههۀ آنهها نیههز   معهرو  شههده « اوابههث»بهه امههروز بهه   

شهحد و وههاهر ابهح هالهه در همههین مهحرد اسههت کهه چنههین      وحانهده مههی  «االوابهث 

 سروده... و اشعاری که گذشت.

را بهه عنهحان   « اوابهث »و به ایهن ترتیهب حمهحی بهر سهخنان اعتمهاد کهرده        

اسههمی وههار از مننقههه, در کتههاب جغرافیههانی وههحد ثبههت کههرده اسههت, و عههین   

وریهق  »گحیهد زو گهذر گهاه مننقهۀ ایوهان تها بهه امهروز         عبارت سین را که می

 شحدن در کتاب وحدوحانده می« الخابث
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 نق  کرده است.

ایهن  « اوابهث »حمحی در واژس « معجم البلدان»همین جملۀ اویر سین در 

کند کهه ایهن سهخن, نتیجهۀ حمهحی اسهت کهه تأکیهد         تحهم را در وحاننده ایجاد می

شهحد, و شهخ  او, و   کند این گذر گاه هنحز هم گذر گاه اوابث وحانهده مهی  می

آن  مح  را از نزدیک دیده است!! در رحرتی که دیهدیم ایهن جملهه عینهام نقه       

 قح  سین است نه نتیجۀ تحقیقات حمحی!

با تحجه به سخنان سهین و اعتمهاد بهر آن    « اعالب»س و باز حمحی در واژ

 نحیسد:می

شهحد کهه بهین مکهه و     اعالب به سرزمین واندان عک و عدنان اوهال  مهی  

 رفته است.« رده»ساح  دریا قرار دارد و نام  در وقایو 

 نحیسد:و با استفاده از سخن سین می« وامر»و هم او در وژس 

ی عک, که واهر بن ابی هاله در هاوامر کحهی است در حجاز در زمین

 ورن آن چنین سروده است:

-های سرد رنگی که در آن گحدا ما ایوان را بین قلۀ کحه وامر, و زمین

 ها حفر کرده بحدند از پای در آورده هالک کردیم.

عبد الملمن نیز با تحجه به منالب حمحی, همین اماکن ویالی سین را در 

 و از حمحی نق  قح  کرده است. وحد شرح« مرارد االوالع»کتاب 

اوبهار وهاهر ابهح هالهه را      ابن اثیر, و ابن کثیر, و ابن ولدون هم ههر کهدام  

 اند.های وحد آوردهاز وبری گرفته و در تاری 

نیهز بهر اوبهار وهاهر در ایهن      « سید عبد الحسن, شر  الدین»عالمه فقید, 

یعیان امهام علهی و از   ها اعتماد کرده, نام وهاهر ابهح هالهه را در زمهرس شه     کتاب

 جملۀ ارحاب پیغمبر ودا آورده است!

و ایههن چنههین اوبههار وههاهر ابههح هالههۀ سههاوتگی سههین, در متههحن اسههناد و         

مدارک اسالمی ما راه یافته است. ما, اوبار مربحط به وهاهر را بهه سهه دسهته     

 کنیم:تقسیم می

ی _ مسألۀ وجهحد فرزنهدی بهه نهام وهاهر بهرای ابهح هالهه و ودیجهه, کهه به           1

اساا بحدن ایهن ادعهای سهین را در نفهی وجهحد بهرادران همهین وهاهر بهه نهام           

ایههم و گفتههیم کههه ام المههلمنین ودیجههه را در آن   ثابههت کههرده « حههار , و زبیههر »

نبهحده  « هنهد »پای به وانۀ پیغمبر گذاشته, از ابهح هالهه پسهری بجهز     1هنگام که 

 است.

د از _ محعههحع کههار گههزاری وههاهر بههرای رسههح  وههدا عههمن تنههی چنهه      1

ارحاب در آور حیات آن حضرت است که ما برای تحقیق به م ادری بیر 

ابن هوام, و وبری به »از سین مراجعه کردیم و به این منلب بروحردیم که 

 تعداد و نام کار گزاران« روایت ابن اسحق
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 اند:را در سا  دهم از هجرت چنین آورده |رسح  ودا

وههحد را در تمههام منههاوق قلمههرو  رسههح  وههدا, فرمانههداران و کههار گههزاران   

 اسالم در سا  دهم از هجرت به شرح زیر گسی  داشته است:

را بههه رههنعاء مأمحریههت داد کههه بههه هنگههام قیههام و   « مهههاجرین ابههی امیههه »

مدعی پیامبری, همین مهاجر در رنعاء انجام وریفهه  « اسحد عنسی»شحرش 

 کرده است.می

و مقههرر داشههت کههه   را بههه حضههرمحت مههأمحر فرمههحد,    « زیههاد بههن لبیههد  »

زبرقهان  »های ردقات قبیلۀ بنی سعد را بر عهدس دو نفر از همان وایفه به نام

نهههاد, هههر کههدام را بههر قسههمتی از آن ناحیههه مههأمحر    « بههدر, و قههیس بههن عارههم  

 ساوت.

را مهأمحر جمهو   « علهی بهن ابینالهب   »را بهر بحهرین, و   « عالء حضرمی»

وری ردقات نجران, و دریافت جزیۀ ن ارای آن جا فرمحد.آ
1
 

چحن ماه ذی قعهدس همهین سها  _سها  دههم از هجهرت_ فهرا رسهید, رسهح           

ودا عازم سفر مکه شد تا حج به جای آورد, و فرمان داد تا مردمان نیز او را 

 در این سفر همراهی کنند.

ا از نجران,  سپس وبری و ابن هوام از قح  راوی, باز گوت امام علی ر

پیحسههتن  را در مکههه بههه رسههح  وههدا و حجههی را کههه بهها آن حضههرت بههه جههای   

آورده بحد آورده, در پایان بازگوت پیهامبر را بهه مدینهه و رحلهت آن حضهرت      

 کنند.را در ماه رفر, یکی پس از دیگری نق  می
 ای یوتاهبررسی و مقایسه

اران رسهح  وهدا   سین در روایت وحد نام شانزده نفر از عما  و کهار گهز  

. وهحرد برد, که در روایت ابن اسحق نهام چنهین اشخارهی بهه چوهم نمهی      را می

هم چنین نام بروهی از کهار گهزاران واقعهی پیغمبهر کهه در روایهت ابهن اسهحق          

 شحد.آمده است, در روایت سین دیده نمی

حههدود عملههی بسهههیار وسههیو کههه شهههام      سههین بههرای وههاهر ویهههالی وههحد,     

حد تعیههین کههرده اسههت کههه بهها حقههایق تههاریخی ابههدام   شههسههرزمین مکههه و یمههن مههی 

 منابقت ندارد.

سین داستان واهر را در عک و اشعریین روایت کرده که تماما  افسانه و 

درو  است و در روایت  از فرماندهی نبرد, رحنۀ جنگ, و اشعار حماسی, 

 های رفته ونامه

  

                                                 
1
. رسح  ودا, امیر الملمنین علی بن ابینالب زعن را برای گرفتن و جمو آوری ومس به یمن فرستاده بحد,  

 کتاب مقدمۀ مرآت العقح  در همین زمینه مالحاله فرمایید. 81بررسی ما را در جلد او  رفحۀ نتیجۀ 
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نههام گههذاری  آمههده, جنههگ و وههحد ریههزی و کوههتار بههی رحمانههۀ دسههته جمعههی,       

سخن رفته است که در هیچ یک از م ادر مهم « اوابث, و اعالب, و وامر»

و معتبههر تههاریخی ذکههری از آنههها بههه میههان نیامههده ات تهها بههه مقایسههه و نقههد آنههها    

بپردازیم. زیرا همهه سراسهر درو  و افسهانه و نتیجهۀ تحهمهات داسهتان سهرای        

 قرن دوم هجری, یعنی سین بن عمر تمیمی است.
 اسناد داستان طاهر بررسی

ایهم,  های سهین یافتهه  ما داستان واهر ابح هاله را در پنج روایت از روایت

که چهار روایت آن را وبری در تاری  وحد آورده است, و تاری  نحیسان بعد 

 اند.از او نیز داستان واهر را از وبری گرفته و در کتاب وحد نق  کرده

آمههده, و « اسههتیعاب»ر کتههاب روایههت پههنجم سههین در بههارس وههاهر, نیههز د    

انهد. امها اسهناد آن    های وهحد آورده دانومندانی هم آن را از او گرفته و در کتاب

 ها:روایت

_ در دو روایت, سین سند وحد را چنین آورده اسهت زسهه  بهن یحسهن,     1

باشههند, و وجههحد  از پههدرشن کههه پههدر و پسههر, هههر و زاییههدس ویههاالت سههین مههی    

ی ههم زسهه  از قاسهمن آمهده اسهت کهه پهی  از ایهن         وارجی ندارند. و در روایته 

ایههم از اینههان در کتههب رجهها  سههرابی نتههحان گرفههت زیههرا وجههحد وههارجی   گفتههه

 اند.نداشته

در سهند آمهده اسهت,    « عبید بن رخر بن لهحذان »_ در دو روایت نیز نام 1

ههای سهین   که شرح حا  عبید را در مجلدات بعدی این کتاب, و عهمن آفریهده  

 ار وحاهیم داد.محرد بحث قر

در یک روایت هم سند آن زجریر بهن یزیهد جعفهرین معرفهی شهده, کهه       _ 6

شهحد, از ایهن   دیده نمهی  چنین نامی در هیچ یک از کتب رجا  و معرفی روات

 های ویالی سین به حساب آوردیم.روی او را نیز از آفریده

و  _ و نیز در سند روایات, نهام دو نفهر مجههح  الهحیهه چهحن زابهح عمهر,       0

محلی ابراهیم بهن ولحههن آمهده اسهت کهه شناسهایی اشهخار زمجههح  الهحیههن!          

 امری ناشدنی است.

_ هم چنین سین برای ایجهاد تحیهر و سهرگردانی محققهین در عهمن ایهن       5

اشخار که ودایوان هنحز نیافریده است تا شناوته شهحند, از راویهانی حقیقهی    

کنهد, ولهی بها    وحد معرفی میبرد و به عنحان سند روایت و موهحر نیز نام می

ههای سهین را بهه گهردن چنهان      ای که از سین داریهم گنهاه درو   تحجه به سابقه

 گذاریم.راویانی نمی
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 خالصۀ آن چه گذات

داستان واهر ابح هاله را در پنج روایهت از سهین بهن عمهر یهافتیم کهه ههر        

 کدام مکم  و نارر بر دیگری است.

وهحد, یکهی از آن پهنج روایهت را نقه        «اسهتیعاب »ابن عبهد البهر در کتهاب    

و ابن اثیر همهان روایهت را در   «, سیر اعالم النبالء»کرده, و ذهبی آن را در 

 اند.گرفته و نق  کرده« استیعاب»از « اسد الغابه»

عالوه بر آن, ابن اثیر سلسلۀ نسب ابح هالهه را در آبهاز سهخن  از وهاهر     

ی واهری وجحد داشته که نسب  کند به راستآورده, وحری که آدمی ویا  می

 شحد!!به اسید بن عمر تمیم منتهی می

های سین را در بارس واهر در تاری  وبری نیز چهار روایت, از روایت

« عبید بن رخر»وحد آورده, و بغحی یکی از آن چهار روایت را در ترجمۀ 

 نق  کرده است.

از سههخنان وههحد, بهها اسههتفاده  « معجههم الوههعرای »نیههز, در کتههاب  مرزبههانی 

و اشهعار حماسهی وهاهر ابهح هالهه را آورده      « اوابهث »سین بهن عمهر, داسهتان    

 است.

معجهههم »ابهههن عبهههد البهههر, و « اسهههتیعاب»ابهههن حجهههر, داسهههتان وهههاهر را از 

وههحد نقهه  « ارههابۀ»مرزبههانی, و تههاری  بغههحی گرفتههه و در کتههاب  « الوههعرای

 کرده است.

اعهالب, وهامر, و   »ههای  حمحی دانومند جغرافیا شناا, در شرح بهر واژه 

وهحد, تحجهه بهه احادیهث سهین داشهته و نهام        « معجم البلهدان »در کتاب « اوابث

واهر, و شعر او را شاهر بر مدعای وحد آورده است. و عبد الملمن نحیسندس 

هههم بههه شههرح بههر همههان امههاکن را از حمههحی گرفتههه « مرارههد االوههالع»کتههاب 

 است.

یث و اوبار چهه از نالهر مهتن و    ولی با تحجه به مراتب زیر, تمام این احاد

 باشند.چه از نالر سند و نق  آفرینان آنها همگی ساوتگی و درو  محض می
 محتوای روایات سگف در بارۀ طاهر

 روایات سین در بارس واهر نارر بر سه محرد است:
 _ طاهرا فرنندی برای خدیجه1

 سین, پسری برای ودیجه همسر رسح  ودا به نام واهر, از شحهر قبلهی 

آفرینههد, و بهها تحقیقههی کههه در مههحرد سههاوتگی تمیمههی اسههیدی مههی« ابهح هالههه »او 

به عم  آوردیم, ثابت شد « حار  و زبیر»های بحدن دو برادر دیگرش به نام

 از ابح هاله پسری دیگر نبحده است!« هند»که ودیجه را بجز 
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فرزنهد ابهح   « زبیهر, حهار , و وهاهر   »و چحن ثابت شد که ایهن سهه بهرادر    

هههای شههحد کههه داسههتانانههد, وههحد بههه وههحد ثابههت مههی هالههه وجههحد وههارجی نداشههته

 مربحط به آنها هم بی اساا و ساوتگی است.
 _ یار گزاری طاهر برای رسول خدا1

تمام تاری  نحیسان, عما  و کار گزاران پیغمبر را در سها  آوهر حیهات ,    

وهاهر ابهح هالهه نهامی     اند, ولی نه از و بر تمام مناوق زیر نفحذ اسالم نام برده

شحد, و نه از هیچ یک از کار گزارانی را که سین برای رسهح  وهدا   دیده می

 ساوته, که با وحاست ودا, در آیندس نزدیک به شرح آنها وحاهیم پرداوت.

انهد کهه زمههاجر امیههن از جانهب      و نیز گفتیم که تاری  نحیسان معتبر آورده

« اسهحد عنسهی  »جها بهحد تها ایهن کهه      رسح  ودا مأمحر رنعاء شد, و هم در آن 

گحیهد کهه مهههاجر   مهدعی پیغمبهری بها قیههام وهحد او را برانهداوت. امها سههین مهی       

و بههه محهه  مههأمحریت  نرفههت و دیگههری بههه نمایههدگی از جانههب او,   بیمههار شههد, 

داد, تا این که پس از وفات رسح  ودا, و بهبحدی او, ابح ورایف  را انجام می

 مح  مأمحریت  فرشتاد!  بکر ولیفۀ او  مهاجر را به

دانی که سین در پی کوب افتخار و شر  برای قبیلۀ وحد تمیم این را می

انگیهزد تها بهرای ابهح     باشهد, و همهین احسهاا اسهت کهه او را برمهی      و مضر مهی 

سفیان و هم فکران  جاه و مقامی بیافریند, و در دستگاه رسح  ودا بهرا ی او  

انهدان بنهی عمهرو را شهر  و افتخهار      عم  و کار گزاری دسهت و پها کنهد, و و   

 بیفزاید.

اما ندانستیم که چه چیز محرک سین در تحرین وبر زمههاجر ابهی امیههن    

و دیگری کار گزاران و عما  رسهح  وهدا شهده اسهت؟! زیهرا ایهن وبهر بهرای         

کند مگر زندقه و دشمنی او را با اسالم, تا بهه ایهن   سین افتخاری را ثابت نمی

ر گههزاران پیغمبههر را بههر تههاری  نحیسههان و محققههین      وسههیله وبههر عمهها  و کهها   

 موکحک و بیر قاب  اعتماد جلحه دهد, و آن را از ارزش واقعی بیندازد.
 منطقۀ اخابث! -6

کننهد,  شهحند و قیهام مهی   مرتهد مهی  « عهک و اشهعریین  »به قح  سهین, قبایه    

وهاهر بهدون ایههن کهه منتالههر دسهتحر از مقهام والفههت شهحد, و یهها بهرای رسههیدن        

تهازد, و از  کمکی از مرکز والفت درنگ نماید, بر سر قبای  مزبحر میقحای 

سهازد, و مننقهه را از لهح  وجهحد آن زاوابهث  ناپاکههانن      هها مهی  هها پوهته  کوهته 

 شحد تا دیگر عما  وکند, و همین امر محجب میپاک می
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کههار گههزاران فههراری, از تههرا جههان وههحد بههه ایههن قهرمههان تمیمههی پنههاه برنههد و  

آسحده گردانند. در رحرتی که هیچ یک از این منالهب درسهت نیسهت,    واور 

و در هیچ یک از م هادر معتبهر اسهالمی چنهین م هامینی نیامهده اسهت, بلکهه         

همۀ آنها زادس ذو  وال  افسانه پرداز قرن دوم هجری, سین بن عمر تمیمهی  

ار است تا به آن وسیله برای تمیم و واندان تمیم از هر در که شهده کسهب افتخه   

 و شر  کند!
 دست آورد داستان طاهر

ولق سحمین دست پروردس رسح  ودا به نام واهر ابح هاله از واندان  .1

 بنی عمرو و مادری چحن ودیجه نخستین همسر رسح  ودا!

ولههق کههار گههزاری بههرای پیغمبههر, تهها عههمن دیگههر عمهها  آن حضههرت     .1

 نام  برده شحد.
پیغمبهر, تها در ردیهن    ولق فردی رحابی و فرمانبردار از تمیم بهرای   .6

 دیگر ارحاب برای  شرح حا  نحشته شحد.
ولق شاعری از تمیم تا در شمار دیگر شعرا و حماسه سهرایان نهام     .0

 را ببرند.
تهها نههاتحانی و عههعن «, رّده»هههای هههای ویههالی از جنههگترسههیم میههدان .5

اسالم را در قلحب اعراب از سحیی, و بی رحمی و سنگ دلی آنهان را از سهح   

ها ساوته که از بهحی گنهد   های کفار پوتهده باشد که چه سان از کوتهدیگر نمح

انهد, تها   شهان رهحرای بزرگهی را بیهر قابه  تهنفس کهرده       اجساد به وهحن آبوهته  

 وحد دلیلی باشد به پیورفت اسالم  در سایۀ شمویر!!
ههای  ههای سیاسهی و رسهمی او, کتهاب    با آوردن اشعار حماسی, و نامهه  .6

 ها برگیرند.هادب و سیاست اسالم بهر
آفریهههده تههها « اعهههالب, و اوابهههث, و وهههامر, و...»ههههایی بهههه نهههام  مکهههان .9

های جغرافیایی به آنها اوت ار داده شحد. و بهاالوره همهۀ   رفحاتی از کتاب

ها افتخاراتی است که سین برای قبیلۀ تمیم, واره اسید آفریده و بهه چوهم   این

 قبای  قحنانی یمانی کویده است.
 تشار افسانۀ سگفریشه و منابع ان

 های سگفالف_ راویان افسانه

سین بن عمر, افسانۀ واهر را وی پنج روایت ساوته, و آنها را از زبهان  

 راویانی به شرح زیر روایت کرده است:

 سه  بن یحسن, از پدرش در دو روایت. .1
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 سه  بن یحسن, از قاسم در یک روایت. .1
 عبید بن رخر بن لحذان, در دو روایت. .6
 یزید جعفی, در یک روایت.جریر بن  .0

همگههی ایههن روات سههاوتگی و زادس ویههاالت سههین بههحده وجههحد وههارجی       

ای به عنحان راوی معرفهی  اند. هم چنین در سند, اشخار ناشناوتهنداشته

اند که شناسایی آنها امکان پذیر نیست, و راویان معرو  و سرشناا شده

ه گههردن ایوههان هههای سههین بهه بهه دیگهری کههه مهها هرگههز گنهاه درو  پههردازی  

هها را فقه  و فقه     ایهم کهه ایهن افسهانه    گذاریم, به ویه ه وقتهی کهه دانوهته    نمی

 سین ساوته و روایت کرده است.
 اندب_ دانش ندانی یه افسانۀ طاهر ابو هاله را ان سگف نقل یرده

ههای  دانومندان زیر, اوبار وهاهر را مسهتقیما  از سهین گرفتهه و در کتهاب     

 اند:وحد آورده

 در تاریخ  با ذکر سند از یحسن بن عمر.وبری  .1
 با ذکر سند از سین بن عمر.« استیعاب»ابن عبد البر در  .1
 با ذکر سند از سین بن عمر.« معجم ال حابه»بغحی در  .6
 بدون ذکر سند.« معجم البلدان»حمحی در  .0

ههای  این دانوهمندان نیهز وبهر وهاهر را از علمهای فهح  گرفتهه و در کتهاب        

 اند:وحد نق  کرده

 «.معجم الوعراء»مرزبانی در  .5
و ت هری  بهه نهام    « استیعاب»از «, اسد الغابه»ابن اثیر در کتاب  .6

 سین بن عمر.
« معجههم البلههدان  »مرارههد االوههالع, از کتههاب   »عبههد المههلمن در   .9

 حمحی.
 ابن اثیر.« اسد الغابۀ»از کتاب « التجرید»ذهبی در کتاب  .1
 ابن اثیر.« ابهاسد الغ»از کتاب « التجرید»و باز ذهبی در کتاب  .1

مرزبهانی, و مسهتقیما  از   « ارابه از معجم الوعراء»ابن حجر در  .14

 سین بن عمر.
_ ابهن اثیههر, ابههن کثیههر, و ابههن ولههدون, و میروحانههد هههر  10, 16, 11, 11

هههای وههحد  کههدام جداگانههه افسههانۀ وههاهر را از وبههری گرفتههه و در تههاری      

 اند.آورده
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و سهه تهن از ارهحاب سهاوتگی      تا این جا بحث و بررسی پیرامهحن بیسهت  

 سین بن عمر, از قبای  تمیم به پایان رسید.

از باری تعا  وحاستاریم که به ما تحفیهق عنایهت فرمایهد تها نتیجهۀ بحهث و       

ای سهین در اوتیهار   تحقیق وحد را در بهارس دیگهر ارهحاب سهاوتگی و افسهانه     

ز ایههن اثههر دانوههمندان و محققههین قههرار دهههیم و نیههز آرزومنههدیم تهها ملمنههان را ا  

 هی فراوان عاید گردد.بهره

 و نیز از حضرت  امید آن داریم این عم  کحچک را قبح  فرماید.
 َو آخُر َدعوانا ان الَح د هلِل َربَّ الّعاَل گَن.

   مرتضی العسکری  

  1611ربیو الثانی  15بغداد                      

   
مللهن محتهرم روز   ترجمه این بخ  از کتهاب زیهر نالهر حضهرت اسهتاد,      

 به اتمام رسیده است. 5/0/1664جمعه 

تهرین وهدمت را وال هة    از درگاه عالهیم کبریهایی چوهم آن دارد تها ایهن کهم      

 لحجهه الکریم محرد قبح  قرار دهد.
  َو اهلل َولیُّ التَّوفگک. 

 ء محمد سردار نیاعنا

  5/0/1664تهران_   

 


