
  

 فصلنامه علمی ـ تخصصی فرهنگ پژوهش

 اسلام یختار یژهو، 8391 پاییز، 39شماره 

 

 دوم یفهدوران حکومت خل یدادهایرو ینترمهم ینقد و بررس

 

 81/19/91 تاریخ تأیید:  81/11/91 تاریخ دریافت:

 یانتظاراحسان    ---------------------------------------------- 

 چکیده

 یزتاهم یاتفاق افتاده در آن عصر، نززد وررخزان ومزلمان دارا یعخلفا در صدر اسلام و وقا یختار یبررس

 یاسزیو س یو اجتمزاع یفرهنگز ی،همچرن اوزرر نازاو یبرجمته و خاص هاییاستو س یدادهااست. رو

 ایانعکزا  سمزترده یخیکه در ونابع تزار یرفت( صررت پذیهجر 33-83دوم ) یفهوختلف، در عصر خل

. در پژوهش حاضر رسدیبه نار و یآن عصر ضرور یدادهایرو یو بررس یشترتأول ب روینداشته است. ازا

و  یعیدوم بر اسا  ونزابع شز یفهخل یتو شخص یدر ابتدا با زندسان یلی،تحل-یفیبا استفاده از روش ترص

اتفزاق افتزاده در  ادیو اقتصز یفرهنگز ی،عاجتمزا یاسی،س یدادهایرو یاهل سنت، آشنا سشته و با بررس

در آن دوره و ادوار بعد و  یآن در وناسبات جاوعه اسلاو یراتو تأث یقمر یهجر 33تا  83 یهاخلال سال

پرداخزت. اسزتمرار  یمخراه یاقداوات و نقد عملکرد و یچگرنگ یانبه ب یدادها،دوم در آن رو یفهنقش خل

صزحابه و وزردم  یننزابرابر آن در بز یمو تقمز المالیتب یراند سیتأس ی،اسلاو هایینفترحات در سرزو

اجتهزاد  یی،سرقصه یج، ترویاوبرپ یثونع نشر احاد ی،قمر یهجر یمبه تقر یدنبخش یترسم ی،عاد

اقزداوات  ینتزربعد، از وهم یفهانتخاب خل یبرا یشررا یساز اورر و تأس یوقابل نص و سنت کردن برخ

 یجراوزع اسزلاو یو فرهنگ یاجتماع یاسی،در تحرلات س یزن بعددوم در آن عصر برده که تا اعصار  یفهخل

 داشته است. یرتأث

 .یدوم، فترحات اسلاو یفهصدر اسلام، خل یدادهایرو :های کلیدیواژه

  

                                                 
  دانشگاه باقرالعلرماسلام یختارارشد  یکارشناسدانش آورخته ،. 
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 مقدمه

تحرلات سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی تاریخ صدر اسلام در عصر خلفا بررسی 

از جهت تأثیر آن بر تحرلات فکری و سیاسی جاوعه اسلاوی در ادوار بعد از اهمیت خاصی 

باشد با ترجه به اهمیت یادشده در وقاله حاضر با استفاده از روش ترصزیفی و یوبرخرردار 

تر این رویدادها، زندسانی و خصرصیات اخلاقی و شخصیتی در ابتدا و برای فهم به تحلیلی

تا  83ی هاسالشده سپس به بررسی تحرلات عصر خلیفه دوم در خلال یبررسخلیفه دوم 

 های نازاوی،ینزهزوو دسزتررات وی در  ین اقزداواتتزروهمهجری قمری پرداخته و  33

 قد سردیده است.ی بررسی و از وجره وختلف نو فرهنگی اقتصاد یاسی و حکروتی،س
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 حالشرح

نام و نمب خلیفه دوم، عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزی بن قزر  بزن عبداللزه بزن 

بن وغیره بزن  هاشم دختروادرش نیز حنتمه،  2او ابر حَفص برد. هیوکن 1زراح بن عدی بن کعب

او سیزده سال  شدهسفتهدر وررد ترلد عمر،  3برد. عبدالله بن عمرو بن وخزوم و سیاه }پرست{

 4برده است. سالهپنجاه و به هنگام رحلت پیاوبر وترلدشده لیالفعامپس از 

تیره بنی  رسدیوبه نار  5قریش برده است. یهارهیتعمر از تیره بنی عدی، یکی از 

ابرسفیان در جریان فتح  کهچنانعدی و عمر، در ویان قریش جایگاه چندانی نداشته است؛ 

خطزاب  بن عمر ریاد عمر را شنید، از سرینده خبر پرسید، عبا  سفت:وکه وقتی صدای ف

 خراهزد عهزده بزه پزسنیازا را یعزد یبن یفروانده است. ابرسفیان در جراب سفت: لابد

 6!برد خراهد یایگیفرووا و یبدبخت چه قمم خدا سرفت، به

و سزخت  چشزم کژهمچرن بلندقد، طا ،  ینیعناو ذکر بااز خصرصیات ظاهری او 

و  بمتیوریش خرد را رنگ زرد  و کردیونیز کار  دست دوکه با هر  دستچپ، سندوگرن

 7شده است. بردهنام، سذاشتیوبه قرلی حنا 

سزه او بزرای وزدتی  انزدسفته در دوران جاهلیت و پیش از هجزرت درباره شغل عمر

 1است. دادهیوفروش چارپا انجام  دیخر وچرپانی ویش، شتر  ،وکهطرلانی در اطراف 

                                                 
وعروف به ) و الطبری، ابرجعفر وحمد بن جریر، تاریخ الاوم و الملرک، 833 ص 3تاربخ الیعقربی، ج، یعقربی، .8

 .891 ص، 4 ج، 8311/8991، الثانیة  ، بیروت، دارالتراث، وحمدأبرالفضل ابراهیم قیتحق تاریخ طبری(،
 .891 ص، 4 جطبری،  خیتار طبری، .3
 .311 ص، 3 ج، 8419دوم،  چ ، قم، دارالهجرة،اسعدداغر ومعردی، وروج الذهب و وعادن، الجرهر تحقیق: .3
 .943 ص، 3 جاسدالغابه،  ابن اثیر، .4
 .891 ص ،4 جطبری،  خیتار طبری، .1
 .138 ص، 3 ج، 8481واقدی، المغازی، ورکز نشر التابع لمکتب الاعلام الاسلاوی، چاپ دوم، قم: .9
 .899 ص، 4 ج، طبری، تاریخ طبری 311 ص ،3 ج، ومعردی، وروج الذهب، 898 ص ،3 ج. یعقربی، تاریخ یعقربی، 1
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 سزر بزرو به همراه پدرش خطاب، بار هیززم  کردیوهمچنین وی ودتی هیزم کشی 

 2.بردیوو  نهادیوخرد 

را از اشزراف قزریش و سزفیر وی به نقل از زبیر،  ،باب عمر لیذ ،در کتاب الاستیعاب

و با آنزان بزه  دیسردیواعزام  ،ایشان در جاهلیت دانمته که به هنگام جنگ با قبایل دیگر

 3.پرداختیویره خردشان به سفتگر ش

 5.دانندیونهم بعثت یا  4.، سال ششمرا اوزوان وملمان شد 

 شزدهسفتهاسزلام آوردن او  دربزاره 6نفری بزرد کزه ومزلمان شزد. نیهفتم ووی شصت 

 دیزسریوبد  هابتشنید کمی به  کهنیابمیار تعصب داشت، از  هابتوی در پرستش  ازآنجاکه

خشمگین شد و با شمشیری بران بزه  شدتبه کندیوو وردم را به پرستش خدای واحد دعرت 

به او سفت قبل از هر اقزداوی بزه  عبداللهبیرون آود، در ویان راه نعیم بن  اوبریپعزم قتل 

خانه خراهرش فاطمه رفت  طرفبه. وی ..اندشدهونزل خراهرت برو که او و شرهرش وملمان 

 کزرد. آلزردخرنصزررتش را  و ی با شزرهر خزراهرش، خزراهرش را کتز  زدریدرس ازپس و 

و هزر کزاری  میاشزدهاعلام کرد کزه ومزلمان  صراحتبهبا وشاهده این خشرنت او  خراهرش

                                                                                                                   
 

 .99 ص، 8 قمم، 1 ج، الاصابه ؛399-391 ص، 3 جابن سعد، الطبقات الکبری،  .8
 .811 ص و 819 ص، 8 ج، البلاغهنهجابن ابی الحدید، شرح  .3
 .8841 ص ،3 جفی وعرفه الاصحاب،  عابیالاست قرطبی، .3
 .14 ص، 3 ج، الکاول فی التاریخ ابن اثیر، .4
 .314 ص، 3 ج ومعردی، وروج الذهب، .1
 .311 ص ،4 ج طبری، خیتار طبری، .9
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آیاتی از سزرره طزه در دسزت آن دو و در پزی  وشاهده ازعمر پس  سرانجام ی، بکن!خراهیو

 1ه حضرر پیاوبر رفت و به دین اسلام سروید.ب -هاآنوعلم قرآن -سفتگر با خباب بن ارت 

سیره ابزن هشزام نقزل سردیزده اسزت، وی در  که در وطابق نقلی دیگر از خرد عمر

 قصدبهعادت داشته است، شبی  یخرارسیوبه  و داشتهیودوران جاهلیت شراب را دوست 

 طرفبزهنبزرده  دکانصزاحبو چزرن  رودیوزدر شهر وکه  یفروشیوتهیه شراب به نزد 

 با ورا در حال نماز و قراءت قرآن دیده  خدارفته تا طراف کند که رسرل  ومجدالحرام

و بعد از اتمام نماز  سرددیوبه آیات قرآن، وحبت دین اسلام در دلش جاری  فرادادنسرش 

 2.دینمایوبا ایشان اظهار اسلام  ولاقات ازپیاوبر، وی را دنبال کرده و پس 

 نیز نقش وهم و خاصی از او سزارش نشده است. رسرل خدادر دوران بعثت 

نزاوش بزه ویزان دینه و به هنگام انعقاد پیمزان بزرادری، تنها در ابتدای هجرت به و

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

 4عقد اخرت داشت. ،طبقات ابن سعد، عمر با ابربکر ونیز عریم بن ساعده انصاری

 و فرزندانهمسران 

وی در عصر جاهلیت با زینب، بنت واعرن، ازدواج کرد و او برایش عبدالله، عبزدالرحمان 

واج عمزر بزا هممزر ازد از و حفصه را به دنیا آورد و به همین سبب به ابا حفزص، وکنزی شزد.

دیگرش ولیکه، عبیدالله به دنیا آود، عمر با چند زن دیگر در عصر جاهلیت ازدواج کزرد و آنزان 

                                                 
 دار بیروت، شلبی، الحفیظ عبد و الأبیاری ابراهیم و المقا وصطفی قیتحق ،8ابن هشام، المیره النبریه، ج  .8

 .341تا  343 ص .تایب المعرفة،
 .349 صهمان،  .3
 131 صابن حجر عمقلانی، الاصابه فی تمیز الصحابه،  .3

 .841 ص تا 844 ص، 3 جابن سعد، طبقات الکبری، دار الحیاء التراث العربی،  .4
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 لزهیجم وبا ام حکیم  ازجمله سرنهنیهمعصر اسلام نیز به  در 1را یکی پس از دیگری طلاق داد.

 .ج کردبا پنج زن دیگر ازدوا آنان ازپس  ؛ ورا نیز طلاق داد آنان وازدواج کرد 

صزاحب پزانزده  هاآناز یازده زنی که سرفت، نیمی از آنان را طلاق داد و از  دروجمرعوی 

ازدواج کند، ولی وی نپذیرفت و  - کلثرمام -با دختر خردسال ابربکر  خراستیو او 2فرزند شد.

یی و خشرنت عمر با زنزانش بیزان کزرد، تندخراوتناعش را  علتبه خراهرش عایشه پناه برد و 

 واقعزه نیازاپسعمروعاص، عمر را از این ازدواج ونصرف نمرد. عمروعاص  باواسطهعایشه نیز 

او با پیزاوبر  لهیوسبهکه  طالبیاب، دختر علی بن کلثرمام: دهمیوبهتر از او را به تر نشان سفت 

ل سنت اصل وقرع ازدواج فرق را تأیید وررخان و نمب شناسان اه غالب 3خدا خریشاوند شری.

 4.دانندیورا حاصل این ازدواج  هیرق وی زید هابانامکرده و فرزندانی 

وجرد  ناراتفاقو وتکلمان شیعی در اصل وجرد این ازدواج  وحدثان ولی در بین وررخان،

آن از جانزب عمزر  علتهجری به این خراستگاری و  81ندارد. یعقربی در ضمن حرادث سال 

ی ارسالهدر وقابل شیخ وفید در  5،کندیواشاره داشته و حتی وبلغ وهریه را ده هزار درهم ذکر 

اخبار وربر  به این ازدواج را به علت نقل از زبیر بن بکار کزه از  صحت که در این زوینه دارند،

اج را پذیرفتزه و . هرچنزد در رسزاله دیگزر خزرد ایزن ازدو6کنزدیوزاست رد  تیباهلدشمنان 

 7عمر وملمان برد و ازدواج با فاسق از روی اکراه اشکال ندارد. مدینریو

                                                 
 .311 ص تا 891 ص، 4 جطبری، تاریخ الاوم والملرک،  .8
 .311 ص 4همان، ج، .3
 .همان .3
 .8919، ص 4، الاستیعاب، ج 491، ص 1، ج الصحابة معرفةفی  االصابة، 331 ص ،1 جطبقات الکبری،  .4
 .811 تا 849 ص ،3 ج یعقربی، خیتار یعقربی، .1
 .11و ص  19 ص المروریه، لیالمما شیخ وفید،. 9
 .91 ص همان، الممایل العکبریه، .1
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 صفات و روحیات

 سمترده صفات ومدوح فروانی همچرن: طرربهدر ونابع اهل سنت 

زهد و  حق و درراهبر یادسیری علرم، ثابت  دیتأکو خرد،  یشیدوراندشجاعت، تراضع، 

 1.اندنمردهکر وصادیق نقل ساده زیمتی را برای او با ذ

 خشرنت

شخصیتی و اخلاقی وی خشرنت او برده است که در رفتزار و  یهایژسیو نیبارزتراز 

 سذارده برد. ریتأثنیز  اشیاجتماعافکار و روابط 

او اتفاق دارند، هرچند وررخان اهل سنت برای  یژسیوبر این  وررخان فریقین عمدتاً

کارها و وراجهه با خطاکاران را دلیلی بر خشرنت و تنزدی  در اوترجیه این صفت، قاطعیت 

 2.انددانمتهاخلاق او 

ابربکر وی را جانشین خرد وعرفی کرد، سروهی از صحابه از اینکه  کهیهنگاوبرای نمرنه 

 3به او شکایت بردند. دهدیوفروانروا قرار  عنرانبهرا بر ایشان  ریسسختوردی خشن و 

 یایندب یرونآود و از آنان خراست تا ب یبا ابربکر، عمر به در خانه عل یعتب یدر واجرا

کزرد و سفزت:  یزمکردند. عمر درخراست ه یکار خرددار ینآنان از ا یکنند ول یعتو با ابربکر ب

وسرنزه خانزه و اهلزش را بزه آتزش  ییدآ یرونکه جان عمر در دست اوست، ب یسرسند به کم

 .یدخراهم کش

 .است خانه آن در  ()فاطمهحفص،  ابر یا :شد سفته عمر به

                                                 
، 3 جشبه، تاریخ ودینه ونرره،  عمر بن، 899 ص ،4 جی، تاریخ طبری، طبر ،841 ص ،4 ج. رک: ابن جرزی، المنتام، 8
 .811 وص 849 ص، 3 ج، ابن سعد، طبقات الکبری 91 ص ،1 ج ، ابن اثیر، کاول ابن اثیر،191 وص 191 ص
، ابن ابی الحدید، شرح 899 ص، 3 ج، ابن سعد طبقات الکبری، 311 ص 4 جی، تاریخ طبری، طبر رک: .3
 .331 ص، 9 ج، البلاغهنهج
 .911 ص ،3 جابن شبه، تاریخ المدینه المنرره،  .3
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 1.باشد خانه در زین  ()فاطمه اسر یحت: سفت عمر

بر نقزل . بنزاوررد دیگر، رفتار خشن او با خانراده ابربکر به هنگام فرت او برده اسزت

در  و آوردی سریه کزردن بزر سزرر وی برا رای اعده، عایشه درسذشت ابربکرطبری، وقتی 

اوزا « سریزه نکنیزد. ابربکربر »این هنگام عمر بن خطاب آود و بر در وی ایمتاد و سفت: 

وارد شر و دختزر ابرقحافزه و خزراهر »و عمر به هشام بن ولید سفت:  بازنماندند کنانهیسر

 «.به خانه ون وارد وشر»و چرن عایشه سخن عمر را شنید سفت: « را پیش ون آر. ابربکر

هشام وارد شد و ام فروه دختر « دهمیووارد شر که ون اجازه »ت: عمر به هشام سف

ابرقحافه را پیش عمر آورد و عمر چند تازیانه به او زد و چرن سریه کنندسان این عمزل را 

 2دیدند پراکنده شدند.

 3همچنین وی در همان روز خلافت سفت: خدایا ون خشن همتم؛ ورا نرم سردان.

 4از شمشیر حجاج برده است. ترترسناکاست که  شدهسفتهدرباره چرب تعلیمی او نیز 

 لقب

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

 یول 5شده است. بردهنامو اهل کتاب در به کار بردن این عنران برای وی،  خدارسرل 

                                                 
 .83 ص 1 ج و العقد الفرید، 119 ص 8 ج الاشراف، انماب بلاذری، ،31 ص 8 ج. ابن قتیبه دینرری، الاواوه و المیاسه، 8
 .433 ص ،3 جطبری، تاریخ طبری،  .3
 .313 ص، 3 جابن سعد، طبقات الکبری،  .3
 .313 صهمان  .4
 .943 ص، 3 جالمدینه المنرره،  خیتار ، ابن شبه،891 ص ،4 جتاریخ طبری،  رک: .1
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دانمته شزده کزه ترسزط  یریخی شیعه این عنران از حضرت علدر ونابع حدیثی و تا

 1رسرل خدا به ایشان عطا سردیده است.

در  در زوان حکروت وی برای خلیفه وملمانان نیرالمؤونیاوهمچنین استفاده از لقب 

 یطبر 2.شدیوخلیفه خلیفه رسرل خدا ناویده  آن ازپیش  ؛ وورسرم شد هجری، 81سال 

ن رسزم یزبن خطاب برد، سپس ا ر وؤونان نام سرفت، عمریه اوک یمکن ی: نخمتدیسریو

 :مدینریو. وی برندیوار کن نام را به ینرن اکفگان تایشد و خل

 یدرسزعمزر بزه خلافزت  ید: وقتزیبه نقل از پدرش سر کرفی ام عمر، دختر حمان»

ه کزار دراز شزرد کن ید ایایگر بیفه دیخل یوقت»عمر سفت: « مبر خدایفه پیخل یا: »سفتند

ر یپس او را او« میر شماید و ون اوی، شما وؤونانیمبر خدایفه پیخلفه یفه خلیخل اییندهسر

 3«ردند.کوؤونان نام 

با این عنران خرانزد، عزدی بزن  را اوکه  یفرد نیاول ،وطابق نقلی دیگر از ومعردی

با  را اوکس که  نیاول وبا این لقب سلام کرد، وغیره بن شعبه  را اوکمی که  نیاول و حاتم

 4اشعری برد. یابرورسدعا کرد و به او ناوه نرشت، این لقب بر ونبر 

 «آمنت  بالت خ قنینتی» یقرله و ب «کفی بالموت واعظاً یا عمر» نقش انگشتری او

 5برده است.

                                                 
 خیش .9 ص، 3 ج. صدوق، عیرن اخبار الرضا 193 ص، کتاب سلیم بن قیس هلالی، 39 صرک: اوالی صدوق،  .8

 .33 ص 3 جوفید، الارشاد، 
 .811 ص ،3 ج یعقربی، تاریخ یعقربی،. 3
 .311 ص 4،ج طبری، خیتار طبری، 3
 .311، ص 3 ج ومعردی، وروج الذهب، .4
 .318 صو الاشراف،  هیالتنب ومعردی، .1
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 مرگ خلیفه دوم

هزی  عجمزی در ودینزه اقاوزت  دادینمخلیفه دوم این برد که اجازه  یهااستیساز 

به خلیفه عنران نمرد، غلاوی دارم که دارای  یاناوهاویر کرفه( طی شعبه )سزیند. وغیره بن 

سزردوند اسزت. اسزر  برای وردم ودینزه اشحرفهنجاری است و  و یآهنگر حرفه نقاشی،

 وعزروف غلام وغیره، ساننیو بد 1نیز اجازه داد. عمر به حضررت بفرستم. او را اجازه دهی،

بزه سفتزه درهزم )دو  ابزر لرلزراز  هزرروزوغیزره  نهاوند وارد ودینزه شزد. یاز اهال ابر لرلربه 

 2.سرفتیونقلی دیگر واهی صد درهم  و بهومعردی( 

از او  عمزر و از زیادی ایزن وبلزغ شزکایت نمزرد. عمر آودهنزد  ابر لرلرپس از ودتی 

سفت: با این کارهایی  عمر نجاری. و یآهنگر نقاشی، سفت بلد همتی؟ ییکارهاچهپرسید: 

 3رفت. ،رنجیده شده برد کهیدرحال ابر لرلر زیاد نیمت. وبلغ نیا که بلد همتی،

ه.ق وقتزی  33سزال  الحجزهیذسرانجام در صبحگاه روز چهارشنبه بیمت و ششزم 

 که در کمین وی برد، ابر لرلر ،کردیونماز صبح بیدار  یبراخلیفه طبق عادتش خفتگان را 

شد و سه ضربه دشنه بر او وارد ساخت و دوازده نفر دیگر را نیز زخمی کرد که  ورحمله بدو

دستگیر  و چرندر حین فرار سرفتند  او راجان باختند. وملمانان  ازآنپس هاآنشش تن از 

 34از سزه روز درسذشزت و در روز اول وحزرم سزال  پزس زینخلیفه  4شد، خرد را کشت.

 6سال و شش واه و هیجده روز خلافت کرد.ده  او به ودت 5هجری دفن سردید.

                                                 
 .331 ص 3،ج الذهب، وروج ومعردی،. 8
 .811 ص ،83 ج، البلاغهنهج شرح ابن ابی الحدید،. 3
 .339، ص 3 جومعردی، وروج الذهب . 3
 ،3جودینه ونرره،  خیتار شبه، ابن ،898 ص ،4 جی، تاریخ طبری، و طبر 339 ص، 3 ج ومعردی، وروج الذهب، .4
 .911 و 1 99 و 191 ص
 .814 ص 83 ج البلاغهنهج شرح ابن ابی الحدید،. 1
 .318 ص و الاشراف، هیالتنب ومعردی،. 9
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 (ق 31-31دوم )رویدادها و اقدامات عصر خلیفه  ینترمهم

رویزدادهای و اقزداوات عصزر خلافزت وی  نیتزروهمدر این بخش نگاهی سذرا بزه 

 خراهیم داشت:

 اورر نااوی

 استمرار فتوح و گسترش اسلام

، فترحات اوبریپاز رحلت  پس فعالیت خلیفه دوم اداوه فترحات برد. نیترسمترده

بزرگ آن روز، یعنزی ایزران  یاوپراترردر زوان خلیفه اول آغاز شد. فترح در وتصرفات دو 

ابربکر، وملمانان در هر دو حزرزه، عملیزات نازاوی را  فروانبهساسانی و روم شرقی برد. 

از ) شزامونطقزه قلمزروی ایزران( و ) عزراقبزدین سرنزه، ونزاطقی در  ه بردنزد وآغاز کرد

 برد. شدهفتحوتصرفات روم( 

 ی روم شرقی )شامات و مصر(امپراتورهای ینسرزمفتح 

ه.ق رحلزت کزرد،  83که خلیفه اول، در بیمت و دوم واه جمادی الاخر سال هنگاوی

فر ، سپاه اسلام به فرواندهی خالد بن ولید در جنزرب دوشزق را سشزرده و شزهر ورج الصزف

 ...دوشق را وحاصره کرده برد

وی در اولزین اقزدام، خالزد بزن ولیزد را از  از بزه حکروزت رسزیدن خلیفزه دوم، بعد

 جای او نصب نمرد.فرواندهی سپاه شام برکنار و ابرعبیده جراح را به

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

 1ا صلح فتح سردید.هجری ب 84بعد از قبرل از جانب ابرعبیده، دوشق در رجب سال 

 در اداوه این فترحات، ابرعبیده، عمروعاص را به سمت اردن و فلمطین سمیل داشت

ابر عبیزده بزه عمزر  المقد  وحاصره شد.که شهرهای حمص و بعلب  فتح سردید و بیت

                                                 
 .311 صتا  314 ص، 8 ج ، همچنین رک: تجارب الاوم،843 صتا  841 ص ،3 جتاریخ یعقربی، . 8
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و سفزت، بعضزی از  آن از سرسختی و شکیبایی وردم ایلیاء سزارش داد ای نرشت و درناوه

اند که خرد خلیفه با آنان صلح کند، عمر پس از دریافت این ناوه، از او خراستهوردم ایلیاء، 

 89عثمان را جانشین خریش در ودینه قرار داد و رهمزپار شزام سشزته و در رجزب سزال 

 و بزا وزردم نصزرانی آنجزا المقزد  رفتزه و آن را بزا صزلح سشزردهجری به سمت بیت

 1ای ونعقد نمرد.ناوهصلح

المقد ، عمرو عاص در سفتگر با خلیفه، ثروت وصر و اهمیزت فزتح فتح بیت پس از

فروان خلیفه، عمرو عاص به همزراه چهزار هززار تا اینکه به نمردآن را پیرسته سرشزد وی

 2آنجا را فتح نمرد. نیرو، رهمپار وصر شد و

 فتح ایران

 داشزت.سرزوین ایران در زوان ظهرر اسلام تحت حاکمیت اوپراترری ساسزانی قزرار 

شاپرر اول پادشاه ناودار ساسانی،  این اوپراترری از جنرب غربی در وجاورت عربمتان برد.

عراق کنرنی( اسکان ) را در ورزهای وجاور خرد یعنی حیره «نعمان بن ونذر»اعراب قبیله 

الحمایزه حکروزت ایزران بردنزد و نشزانده و تحتبنابراین اعراب حیزره عمزدتاً دست؛ داد

 3یافتند.های ایران و روم شرکت ویدور این پادشاهی در جنگعنران وزبه

نشین عربمتان برای شاهنشاهی آن، نقش حائل را در برابر اعراب بادیه آنان علاوه بر

های ایزران ومانعزت اندازی آنان به داخل سرزوینکردند و از نفرذ و دستساسانی ایفا وی

 کردند.وی

یل عرب وجاور این ونطقه به دین اسزلام سرویزده در دوران خلیفه اول، جمعی از قبا

های خرد را به سرحدات ایران به از سرکردسان این اعراب، یررش «وثنی بن حارثه» بردند.

                                                 
 .841 ص ،3 جتاریخ یعقربی،  .8
 .811تا  841 ص ،3 ج همان، .3
 .9 ص ،4 جتاریخ ایران کمبریج،  .3



 010 دوم یفهدوران حکومت خل یدادهایرو ینترمهم ینقد و بررس 

 

های کمری را به های کاخاطلاع ابربکر رسانید و آشفتگی اوضاع سیاسی ایران و نیز ثروت

 او سرشزد نمرد و وی را به تهاجم به ایران تحری  کرد.

سزری که از سرکربی ورتدان و اهل رده فارغ شزده بزرد به خلیفه نیز خالد بن ولید را

 این وناطق فرستاد و به وثنی دسترر داد تا از او تبعیت کند.

با آغاز فترح در ونطقه شاوات، خلیفه اول، خالد را از عراق فراخراند تا به کمز  ابزر 

خلیفه جدید، ابرعبیده ثقفی را  از دنیا رفت ودر این هنگام ابربکر  عبیده جراح در شام برود.

 به فرواندهی لشکر اسلام در ایران نصب کرد.

نخمتین نبرد با ایرانیان در ونطقه جمر )پل(، شکمتی بززرگ نصزیب ومزلمانان  در

ابر عبیده ثقفی، فروانده سپاه اسلام در زیر پای ی  فیل کشته شد و وثنی بن حارثزه  شد.

 1هم وجروح سشت.

پیروز ویدان جمر، بهمن جادویه فروانده سپاه ایران برد، اوا اندیشه جبران این  اسرچه

وی پزس از نبزرد جمزر، دسزترر بزه  داشزت.شکمت، ذهن خلیفه را به خرد وشزغرل وی

آوری سپاه از قبایل وختلف و بمیج اوکانات را صادر نمرد و سعد بزن ابزی وقزاص را جمع

 3دهی سپاه ونصرب کرد.ایرانیان به فروان برای جنگ بعدی با

در ایزن جنزگ، فروانزدهی  فزراهم آوزد. 3سرانجام وقدوات جنگ بزرگ در قادسزیه

 هزار نیروی نااوی پارسی را بمیج کزرده بزرد. 831زاد برد که حدود ایرانیان با رستم فرخ

 4فیل جنگی حضرر داشتند. 31 آنان در سابا  به همراه

                                                 
 .843 ص ،3 جیعقربی،  خیتار 8-
 .384تا  311 ص، 8 ج الاوم،، تجارب 311 ص، 3 ج وروج الذهب، .3
 کیلروتر فاصله دارد. 11قادسیه سرزوینی است در عراق، واقع در جنرب نجف اشرف که تا کرفه کمتر از  .3

 .339 ص ،8 ج تجارب الاوم،. 4
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که  های فراوانی برای وملمانان همراه بردسختیاین نبرد که چهار روز اداوه یافت با 

 «یرم ارواث»هایی وعروف شد، ازجمله ها، به نامهر ی  از روزهایش، به سبب اهمیت آن

( )روز تاری  و سیاه «یرم اعما »)روز اوداد و وماعدت(،  «یرم اغراث»)روز سرسردانی(، 

 1)روز فتح و پیروزی(. «یرم قادسیه»و 

ی که در هنگزام جنزگ بیمزار بزرد، اوزا در ایزن جنزگ باوجرد سعد ابن ابی وقاص

زاد به همراه چهل هزار تزن از رستم فرخ ساز به ی  پیروزی بزرگ دست یافت.سرنرشت

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

 3سری ودائن سریختند.به

سری وانده ایران و برای تصرف پایتخت ساسانیان بهباقی سپاه اعراب در تعقیب سپاه

غافلگیرانزه از راه آب  آنان سه روز شهر را وحاصره کرده و رهمپار شدند.( ودائن) تیمفرن

 وارد تیمفرن شدند.

جنگ قادسیه، پیروزی قاطعی، یعنی تمخیر پایتخت ایران و فرار یزدسرد را در سزال 

 4هجری در پی داشت. 89

شد. فروانده سپاه ایران در این ونطقه،  «جلرلاء» نبرد، سعد ابن ابی وقاص، عازم ازاینپس

کزه  وهران رازی برد. در این ویدان نیز پیروزی دیگری برای ومزلمانان رقزم خزررد. هروززان

 فرواندار ایرانی خرزستان برد به دست نعمان بن ونذر، اسیر سشت و تملیم شد.

                                                 
 .339 ص ،8 ج، تجارب الاوم، 383 ص، 3 ج ، وروج الذهب،843، ص 3 ج تاریخ یعقربی، .8
هنگام شررش وردم بر ضد ضحاک به همراه داشزت. درفزش  یدونبرد که آن را، فر یرانپرچم ا یان،درفش کاو. 3
آن  یرانیزانبرد و ا یختهبلند آو یو هشت ذراع پهنا داشت و بر چرب یاز پرست پلنگ برد و دوازده ذراع دراز یانکاو

 319تا ص  311ص  3رک: وروج الذهب، ج، یشتراطلاع ب ی. براافراشتندیو یسخت یامو در ا شمردندیرا وبارک و
 .349، ص 8و تجارب الاوم، ج 

 .349 و 331 ص ،8 ج تجارب الاوم، .3
 .341تا  333 ص، 8 جو تجارب الاوم،  389 تا 383 ص 3الذهب، ج، وروج ،819 تا 843 ص ،3 ج. تاریخ یعقربی، 4
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رقم خررد و بزر شاهنشزاهی یزازده  «نهاوند»در تری هجری نبرد بزرگ 38در سال 

 وبزرای وصزلحت اسزلام  نکته شایان ترجه اینکه حضرت علیقرن ایران خاتمه داد. 

نیز نار وشررتی حضرت را وبنزی بزر عزدم  خلیفه دوم به خلیفه وشاوره دادند و وملمانان

 8مرد.و به آن عمل ن فرواندهی سپاه و واندن در ودینه پذیرفت عنرانبهحرکت 

 33ه.ق به فرواندهی وغیره بن شعبه، اهراز و اصطخر در سال  33آذربایجان در سال 

اصفهان و همدان به فرواندهی عبدالله بن بدیل بزن  ه.ق، به فرواندهی ابرورسی اشعری،

 2ورقاء خزاعی فتح سردیدند.

سیمزتان  سزپس سزرم بزه کروزان، خراسزان و آخرین پادشاه ساسانی یعنی یزدسرد

سری ورو رفت و سرانجام به دست آسیابانی در آنجا کزه بزه لبزا  و و ازآنجا به سریخت

 3زیررآلاتش چشم دوخته برد، کشته شد.

 تأسیس ارتش ثابت

 و آوردهمچنین او نخمتین کمی برد که در عصر اسلاوی ارتش ثابت اسزلاوی پدیزد 

در قبال دریافت  دیبایوبپردازند و  یسرینااواجازه نداد اعضای آن به کاری جز جنگ و 

 4در ونطقه جنگی حضرر یابند. بار یوقرری هر شش واه 

 تأسیس دیوان جند

در  تزرشیپ نمزرد. سیتأسخلیفه دوم نخمتین کمی برده است که در اسلام دیران را 

، بزین آوزدیوزجنگی( به دسزت  غنائموانند ) یاورالو خلیفه اول هرساه  اوبریپزوان 

 یاسزلاو قلمرواوا در زوان خلیفه دوم به دلیل سمترش ؛ شدیویم تقم یتماوبهوملمانان 

                                                 
 .891 ص 8الارشاد، ج، وفید، خیش .8
 .394 صتا  319، ص 8 ج و تجارب الاوم، 334 صو وروج الذهب،  811 صتا  843 ص ،3 ج یعقربی، خیتار . رک:3
 .431 ص، 8 ج تجارب الاوم، .3
ورسمه اعلمی بیروت و همچنین رک به: اصغر قائدان، اندیشه ایجاد ارتشی  نشر 311 ص، 3 جتاریخ طبری،  .4

 .31و  39دانشگاه اصفهان، شماره ، وجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علرم انمانی اسلامثابت و دایمی در 



 ویژه تاریخ اسلام، 0931، پاییز 93شماره   014

 

را بزه  یاعدهنیروی نااوی و ارتشی ثابت، ترسط وی، خلیفه  سیتأساز طریق فترحات و 

استخدام سپاه درآورد و آنان از وراجب و حقرق وعینی برخرردار برده و برای ودیریت ایزن 

نیرو به تأسیس دیران جند پرداخت که نام و قبیله، ونطقه، ویزان وقرری سزالیانه، ویززان 

 1.شدیوحضرر الزاوی در ویادین جنگ و ویزان ورخصی آنان ثبت 

 اورر اقتصادی

 لمالاتیبتأسیس دیوان 

تعداد وملمانان، اداره  روزافزونسمترش قلمرو اسلام در دوران خلافت عمر و افزایش 

خراج از  عنرانبهکه  این اورال یدهساوانساخته برد، لذا برای  تروشکلرا  المالتیباورر 

 پرداخت. المالتیبدیران  سیتأسبه  آودیو شدهفتح یهانیسرزو

او در این کار از ایرانیان و با وشررت هروزان ایرانی و به روایتی از روویان تقلید کرد، زیزرا 

، ولید بن هشام بن وغیره سفت: ون در شام کزه بزردم، دیزدم کردیووقتی با اصحاب وشررت 

ت شاهان آن دیار تشکیلات و دیران والی دارند؛ تر نیز دیرانی برپا کن. عمر پیشنهاد او را پذیرف

 -قریش بردند شناساننمبکه از -و وخروه بن نرفل و جبیر بن وطعم را طالبیابو عقیل بن 

 2کنند. نامثبتونزلتشان  برحمبخراست و دسترر داد که وردم را 

ویزان  المزالتیباول،  فزهیخل و اکزرمدر روزسزار رسزرل : المزالتیبتقمیم  رهیش -

 هزری بزرد کزه درآوزد بزرحقرق واهانزه، افززون  نیا .شدیووماوی تقمیم  طرربهوملمانان 

 وی در عصر خلیفه دوم، ایزن روش تغییزر نمزرد ول .آوردیوکار روزانه به دست  اثر در شخص

                                                 
 .319 ص ،4 جطبری، تاریخ طبری،  .8
 .431-439 ص البلدان، فترح ی،بلاذر ،319 ص 4همان، ج، .3
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، عرب بردن اوبریپجمتن در اسلام، شرکت در جهاد، همراهی بیشتر با  سبقت رینای اورر

 1قرار سرفت. یبندهیسهمخالص نمبت به ورالی، وعیار  عرب ونمبت به عجمان 

سزه  انیشزیقر بدین ترتیب وقرر نمزرد: یاانهیسالخلیفه برای حاضران در جنگ بدر 

ان بن حرب و وعاویه بن وانند ابرسفی -هزار، انصار چهار هزار و اهل وکه از بزرسان قریش

شش هزار و از ویان  اسلام اوبریپپنج هزار درهم. او برای هرکدام از هممران  -ابی سفیان

برای عایشه و ام حبیبه و حفصه دوازده هزار درهزم و بزرای صزفیه و جربیریزه نیزز  هاآن

همچنین برای خرد چهار هززار درهزم، بزرای پمزرش  یو هرکدام پنج هزار تعیین نمرد.

یزا  صزدششعبدالله پنج هزار درهم و برای افرادی از اهل وکه که هجرت نکرده بردنزد، 

برای افراد قبیله وضر سیصد و برای افراد قبیلزه درهم، برای اهل یمن چهارصد،  صدهفت

 2ربیعه دویمت درهم وقرر کرد.

 کزهآنخلیفه در اواخر عمر خریش به نادرست بردن این سیاست و پیاوزدهای سزرء 

 اسزر آنگاه اعلزام کزرد: 3داشت آساه سردید، یپ در و حمادت را یورزنهیکاختلاف طبقاتی، 

تقمزیم خزراهم کزرد و  یتمزاوبهرا  المالتیباومال زنده بمانم وانند پیاوبر خدا و ابربکر 

اوا پیش  4،و هی  عربی را بر عجمی ترجیح نخراهم داد یپرستاهیس بررا  یدپرستیسفهی  

 را پیش برد. او زیآوضیتبعاز اجرای این روش کشته شد و عثمان نیز سیاست 

 اسلامی درهم از استفاده

رسم بر این برد که هزر دولتزی  ربازیداز  رایز خلافت و قدرت برد؛ یهانشانهسکه از 

 و ابزربکر، اکزرم.در دوره پیزاوبر زدیوزنام پادشاه یا حاکم خرد را روی فلزات سزکه 

ساسانی و برخی  درهم خارجی نایر دینارهای بیزانمی، یهاپرل) تیجاهلاز نقرد  استفاده

                                                 
 .431-443 ص، بلاذری، فترح البلدان، 888 ص ،1 ج ،البلاغهنهجابن ابی الحدید، شرح  .8
 .813 ص 3یعقربی، تاریخ یعقربی، ج، .3
 .384 ص و 383 ص، 4 جطبری، تاریخ طبری،  .3
 .814 ص ،3 جیعقربی، تاریخ یعقربی،  .4
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برد. درهم اسلاوی نخمتین بار به دسترر عمر بن خطاب در  ورسرم( یمن حمیری یهاپرل

ابن جزرزی ایزن کزار را در ضزمن  1ساسانی ضرب شد. یهاسکهه.ق و بر روی  31سال 

را لفزظ اللزه و  هاسزکهحکزاکی شزده بزر روی  عبزارت وذکر کرده  هق 38حرادث سال 

 2.کندیوبرخی دیگر لفظ عمر، ذکر  یرو و اللهرسرلو وحمد  الحمدالله

 جلوگیری از احتکار

ه.ق طاعرن عمرا ، اتفاق افتاد که ونجر بزه سرانزی نزان و ارزاق شزد،  81در سال 

 3ای از وردم دست به احتکار زدند که عمر، از این اقدام جلرسیری نمرد.عده

 گرفتن جزیه از دهقانان آن های زراعی( کوفه وسرزمین) های سوادتعیین خراج زمین

 ایشزان از بعضزی و کزرد وشررت  خدا رسرل اصحاب با کرفه سراد درباره عمر

 آن اوروز اسر: سفت و کرد وشررت  یعل با کن، پس بخش وا ویان در را آن: »سفتند

 دسزت بزه را آن برد، لیکن نخراهد چیزی باشند وا از پس که کمانی برای کنی بخش را

 خدایت: سفت عمر. «باشد دو هر آیندسان و وا برای و کنند کار آن در تا یسپاریو ایشان

 را سزراد تزا فرسزتاد را یمان بن حذیفة و حنیف بن وی، عثمان دهد. ترفیق عقیده این بر

 به سراد خراج. نکنند بار او، ترانایی از بیش کس یه بر که فرورد را آنان و کردند وماحی

 .4رسید درهم هزار هزار هشتاد

                                                 
 331تا  48، تاریخ تحرلات سیاسی اجتماعی فرهنگی و وذهبی جهان اسلام از سال لرنگری چوحمدعلرک:  .8

 .33-38 صبه نقل از وقریزی در کتاب شذوذ العقرد فی الذکر نقرد،  91 صهجری قمری، 
 ، تحقیق(191 م) الجرزی ابن وحمد بن علی بن عبدالرحمنابرالفرج الملرک،  و الأوم تاریخ فی . ابن جرزی، المنتام3

 .388 ص، 4 ج .8483/8993الأولی،  العلمیة،   الکتب عطا، بیروت، دار عبدالقادر وصطفی و القادرعطا عبد وحمد
 .811، ص 3 جتاریخ یعقربی، . 3
 813 صتا  818 صهمان،  .4
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 اورر فرهنگی و اجتماعی

 بخشیدن به تقویم هجریرسمیت 

تقزریم هجزری و وبزدأ آن  سزذارانیبنوشهرر در بین وررخان اسلاوی این همت که 

حرادث وهمی چرن ترلزد قصزی   برحمبدوران جاهلیت، اعراب  در خلیفه دوم برده است.

 تاًینهایا بیماری فراسیر و  ی وهم، حرادث طبیعی وثل سیلهاتیشخصبن کلاب و یا ترلد 

 ویلادی را وبدأ تاریخ خرد قرار داده بردند. 199ابرهه به وکه در سال  حمله وواقعه فیل 

که وصادف با سال شزانزدهم هجزری بزرد، خلیفزه دوم  در سروین سال خلافت عمر

 یبرخز وشررت نمرد. اوبریپبرای تعیین وبدأ و تقریم تاریخ اسلام با بعضی از صحابه 

هجرت پیاوبر  د دادند، اوا حضرت علیرا پیشنها و بعضی سال بعثت اوبریپویلاد 

ایزن پیشزنهاد را  فزهیخل از وکه به ودینه را به سبب اهمیت آن در تاریخ اسزلام پیشزنهاد.

 1وبدأ تاریخ اسلام رسمیت یافت. عنرانبه  اوبریپپذیرفت و از آن سال، هجرت 

 مسجدالحرامتوسعه 

 ومزجدالحرامه عمر در سال هفده هجری برای عمزره بزه وکزه رفزت و بزه ترسزع

ناراضزی  هزاآناز صاحبان  یاعده اوا اطراف آن را خریداری کرد؛ یهاخانه ابتدا پرداخت.

به فروش اولاک خرد نشدند. عمر به نارضایتی آنزان اهمیتزی نزداد و پزرل  حاضر وبردند 

 2ومجد را ترسعه داد. و را صادر کرد هاآننهاد و دسترر تخریب  المالتیباولاکشان را در 

 فرمان ساخت شهرها

هجزری، شزهر  89یا  84فروان عمر، عتبةبن غزوان، در سال نریمد: بهومعردی وی

 3هجری شهر کرفه را سعد ابی وقاص ساخت. 81همچنین در سال  را بنا نهاد. بصره

                                                 
 .89 ص ی، تاریخ الخلفا،رطیس، 841 ص ،3 ج، یعقربی، تاریخ یعقربی، 39 ص، 4 جطبری،  خیتار طبری، .8
 .94 ص، 4 ج، خیتار طبری، .3
 .331، ص 3 جوروج الذهب،  .3
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 ه.ق 81اقامه نماز باران در سال 

در این سال  دهد.ه.ق سزارش وی 81از اقاوه نماز باران ترسط عمر، در سال یعقربی، 

 سالی و قحطی و سرسنگی شدید در ودینه فراسیر شد و به سال رواده وشهرر سشت.خش 

نکته شایان ترجه اینکه عمر، به همراه وردم برای اقاوه نمزاز بزاران از شزهر بیزرون 

خدایا وا به عمری » :سفت را سرفته و -عمری پیاوبر-رفت و دست عبا  بن عبدالمطلب

 1«ثمر وگردان.خدایا سمان وردم را درباره پیاوبرت بی جرییم؛تقرب ویپیاوبرت نزد تر 

 منع نشر احادیث پیامبر

 :مدینریوابن سعد در کتاب طبقات 

را  شدهنرشتهاحادیث پیاوبر در زوان عمر زیاد شد. پس وردم را قمم داد که احادیث 

 2بیاورید. وقتی احادیث را آوردند، عمر دسترر داد همه را بمرزانند.

انصزاری را در  ومزعرد ابزر و ابزردرداهمچنین خلیفه سه تن از صحابه، ابن ومزعرد، 

سفزت: شزما از پیزاوبر  هابدانودینه زندانی کرد و سناه آنان را نقل احادیث اعلام داشت و 

 3.دیاکردهحدیث بمیار روایت 

 ییگوقصهج تروی

کمزی کزه  نینخمت در زوان خلیفه دوم سشرده شد و سمترش یافت. ییسرقصهاور 

بدین کار پرداخت تمیم داری برد. وی اهل فلمطین و عابد آن دیزار بزرد، در سزال نهزم 

 4هجری به ودینه آود و وملمان شد.

                                                 
 .811 ص ،3تاریخ یعقربی، ج  .8
 .841 ص ،1 ج ابن سعد، طبقات الکبری، .3
 .1 ص ،8 جذهبی، سیر اعلام النبلاء،  .3
 .131 ش ،411 ص ،8 ج ،الاصابه ی،عمقلان ابن حجر، .4
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کزه خلیفزه  شزدیوزسریا ترجه خلیفه بزه وی و علمزای اهزل کتزاب ازآنجزا ناشزی 

 ؛ وبدین طریق برای وردم سرسروی فراهم سازد و خلأ نقل حزدیث را پزر کنزد خراستیو

این در حالی برد که علمای اهل کتاب شناخت چندانی از وعارف و شریعت اسلاوی نداشتند 

بزه -خردشزان بزرد شزدهفیتحری هاکتابکه برسرفته از -و با خرافات و وطالب نادرست

 8پرداختند. یی و نشر اسرائیلیاتسرقصهترویج 

 اجتهاد مقابل نص و سنت کردن برخی از امور

، دانمزتیوزدایره اختیارات خریش را سمترده  ازآنجاکهخلیفه دوم در زوان خلافتش 

نیز چنین حقی  یالهدر وحدوده اورر سیاسی و اجرایی، بلکه در اور شریعت و احکام  تنهانه

 زدیودست  لیدلیببمیاری به اجتهادهای  داین اسا  وی در ورار بر برای خرد قائل برد.

 بزه و نمزردیوزاجتهزاد بزه رأی   اکرمبرابر برخی نصرص قرآنی و سنت پیاوبر  در و

 .نهادینموملمانان وقعی  یهااعتراض

 :از این ورارد عبارت است از یهاپاره

 تحریم وتعه حج و نماء -8

 سه طلاق در ی  وجلس -3

 (.را از اذان حذف نمرد« حی  علی خیر العمل») اذانحذف یکی از بندهای  -3

 به تراویح. وشهرر دسترر به خراندن ِ جماعتِ، نمازهای ومتحبی واه روضان، -4

 2در نماز جماعت. ریچهارتکبسفتن  -1

 در ومائل و احکام زکات. دادن رییتغ -9

                                                 
 .881 ص ی پیشرایی،وهد جلد دوم(،) کربلاتاریخ اسلام از سقیفه تا  .8
و  النص ،نیالدشرف، 313 ص 83 جو ابن ابی الحدید، شرح نهج  311 ص ،3طبری، ج  خیتار رک: طبری، .3

 .383 صالاجتهاد، 
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 اولین کمی که سراهی وملرک را رد کرد. -1

وشزهرر، همچزرن بحزث  ازنازر اعراض نمردن وتغییر بمیاری از ومائل ویراث  -1

 یب.و تصرعرل 

، نکاح صحیح نیمت، وگر به اجزازه «لا نکاح الا بولیٍ و شاهدین» حکم به اینکه -9

 8.رسرل خداسنت  برخلافولی و دو سراه، 

از خطزای خلیفزه دوم و جاوعزه اسزلاوی   هرچند در بعضزی وزرارد: اوزام علزی

 کردند.وی جلرسیری و حکم فقهی صحیح آن را بیان

به خلیفزه دوم در هفزت  حضرت علی وشررت دادن از یدوفشیخ نمرنه  عنرانبه

 برد.های او و تصحیح وی نام ویوررد از قضاوت

صزر، نمزبت بزه جاهزل قا خرارشراباند از: جاری شدن حکم این هفت وررد عبارت

و یله عمر، نزاع دو زن بر سر وزادری یز  کزردک وسبهین جنسقطحکم به پرداخت دیه 

 جبرر و وشکرک به زنا که حضزرت علزیوررد حکم زنای زنان دیرانه، حاوله، و چهار

اوزام  یلهوسزبهیی ومائل علمی سشاسرهعلت این  و به وشکل علمی عمر را حل کرده برد

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

 2«آن نباشد.

 نژاد عرب ییجویبرتر

زیر را  یهانمرنهبرای نژاد عرب برد که  ییجریبرترخلیفه دوم  یهااستیس ازجمله

 برشمرد: ترانیوبرای آن 

                                                 
 .831 ص تا 834 صرک: کاول بهایی،  .8
 .311 صتا  313 ص، 8 جشیخ وفید، الارشاد،  .3
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 سفزت و دیزبازسردان شانیا یهالهیقببه  را ورتد رانیاس هک برد آن عمر ارک نینخمت

 1سردد وعمرل عرب بر یبردس هک ندارم خرش ون

 حکروتی واورر سیاسی 

 رسیدگی و نظارت بر اموال و اعمال کارگزاران

خلافت را بزه هفزت ونطقزه تقمزیم  و وحدودهی جهان اسلام هانیسرزوخلیفه دوم 

حجاز(، شام، کرفه، بصره، وصزر، وزدائن و ورصزل بزرد و ) نهیودنمرد. این وناطق شاول 

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

ثروتی بیش از وعمرل داشتند، نیمی از دارایزی  کهیدرصررتوضعیت زندسی والیان خریش 

بزه  ترانیواین افراد  ازجمله 3.تندسفیو وشاطرهکه به این عمل  کردیورا وصادره  هاآن

سعد ابن ابی وقاص )فرواندار کرفه( و عمرو بن عاص )فرواندار وصر( اشاره نمرد. علی بن 

 کارخلاف: اسر اینان را سفتیوخلیفه  و به دانمتیوشیره را ناپمند  نیا زین طالبیاب

 هاآنرا به  {اندآورده}ی که با خلافکاری به چنگ  ی چگرنه نیمی از اورالپنداریوو دزد 

 3ی!سردانیبازوو کار سابق خریش  تیومئرلبر  و سپسی دهیوپس 

قریشان به ولایات اطراف بروند و از ودینه خارج شزرند و  دادینموی همچنین اجازه 

 4.کردیوآنان ذکر  یاندوزثروتدلیل این کار را عدم 

عمر حتی بر پرششِ کارسزارانش در وحل خدوتشزان نازارت داشزت و بزا تخلفزات 

طزی فروزانی از آنزان  سماشزتیوزهرسزاه کمزی را بزر حکمرانزی  یو .کزردیوبرخررد 

 1اورر رفاهی نایر جاوه نرم و لطیف و سرشت چرب را ترک کنند. خراستیو

                                                 
 .99 ص، 1 جو ابن اثیر، ترجمه الکاول  839ص  3 جیعقربی، تاریخ یعقربی  .8
 .49 ص ،3 جهمان،  .3
 .49 ص 8 جالعقد الفرید،  .3
 .49 صهمان،  .4
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بزه  هیبا وعاورد؛ چنانکه وراقبت و ناارت برای همه کارسزاران یکمان نب سرنهنیااوا 

 کمری عرب خرانده و هی  برخرردی با او نکرد. او راتماوح برخررد کرده و حتی 

 برای تعین خلیفه نفرهششتشکیل شوری 

کرد که دیگر زنده نخراهد واند،  و احما وجروح شد  ابر لرلرخلیفه به دست  کهیهنگاو

ی اسرنزهبه، هر بار کردندیوفه بعدی وطرح یی که برخی در وررد تعیین خلیشنهادهایپدر برابر 

سالم ورلی ابزی  و اسر دمیسزیبرو او راابر عبیده جراح زنده برد،  اسر سفت: بار ی .دادیوپاسخ 

. وی در پاسخ به کمی که پیشنهاد کرد پمرش عبدالله را کردمیوانتخاب  او راحذیفه زنده برد 

وی  2که از طلزاق دادن زنزش عزاجز بزرد. نمیبرسزوعین کند، سفت: چگرنه کمی را به خلافت 

را اهل بهشزت وعرفزی  هاآنسروهی واسذار کنید که پیاوبر،  را بهسرانجام سفت، این  این اور 

، عثمان، زبیزر، یعلشاول  نفرهششبه عبدالرحمان بن عرف دسترر داد شررایی  آنگاه کرد.

 3ن خلیفه تشکیل شرد.ابی وقاص، طلحه و خرد عبدالرحمان برای تعیی سعد بن

به ابر طلحه انصاری دسترر داد پنجاه تن از انصار را برسزین و وراقب شررا باش کزه  آنگاه

این جمع حق خروج ندارد تا یکی را از بین خرد در ظرف سه روز انتخاب کننزد، اسزر کمزی را 

 خلیفه سردانند.تا هر که را خراستند  رهاسازانتخاب نکردند هر شش نفر را بکش و وملمانان را 

ی پمزرم، اسزر ایزن شزرری بزا ا: سفزتآن شررا ساخت و  را ناظرخلیفه سپس فرزند خرد، عبدالله 

نفر دیگزر بزر فزرد  و سهنفر   یبر یکدیگر اختلاف پیدا کردند با اکثریت باش و اسر سه نفر از این شررا 

 4دیگری وتفق شدند، از سروهی حمایت کن که عبدالرحمان بن عرف در آن سروه قرار دارد.

                                                                                                                   
 

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

( در نقدی که بر شررای انتخابی خلیفزه دوم ق 414-319) یالهدسید ورتضی علم 

 وطرح نمرده است: سرنهنیادارد وراردی را 

 کرد و نه آن را به آرای عمروی واسذاشت.او در انتخاب خلیفه نه به نص عمل  -8

 و هم انتخاب شرندسان را در شش نفر وحدود کرد. کنندسانانتخاباو هم  -3

صزلاحیت  خزرد ،هاآنبا بیان نقا  ضعف  اوا شش نفر را واجد شرایط اعلام کرد، -3

 را رد کرد. هاآن

 .داد( ی حق وترنرعبهبه عبدالرحمن اختیار ویژه ) -4

 را بکشند. هاآن داد اسر تا سه روز به ترافق نرسند،دسترر  -1

فروان داد اسر دارنده ی  رأی، یا دو رأی یا سه رأیِ طزرف وقابزلِ عبزدالرحمن  -9

از این اوزرر وبنزای فقهزی و   ی یه کهیدرحال را به قتل برسانند؛ هاآن وخالفت کردند،

 1حقرقی ندارد.

ی انتخزاب زواوزداری را درهزم ارهزایوععمر، با این اقدام و وصیت سیاسی همزه  درواقع

ی وتناقض، تشخیص راه صحیح برای ترده وزردم کزاری اظهارنارها ازآنپس رایز؛ فروریخت

خلیفه چیمت! اسر به نار بمیار دشرار برد. وی سرانجام وعلرم نماخت که شیره درست انتخاب 

او ت را بدون بیان نار خرد،  -به اعتقاد خلیفه- آن حضرتبمتگی دارد چگرنه  رسرل خدا

رها سذاشت؟! اسر رأی عمروی وملمانان وعیار باشد انتخاب خرد وی )عمر( که از سری ابزربکر 

بر تعیین نکزردن جانشزین  اوبریپ؟! اسر سنت و عقیده شردیوانجام سرفت، چگرنه ترجیه 

 3ی را برای این کار تعیین کردند؟است به چه سبب خرد ایشان و خلیفه نخمت کمان

  

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

 با ترجه به بررسی صررت سرفته در زوینه زندسانی خلیفه دوم نتایج زیر به دست آود:

 ؛ ووی از تیره بنی عدی برده کزه در ویزان قزریش جایگزاه چنزدانی نداشزته اسزت

اسزلام  نفری بزرد کزه ومزلمان شزد. نیو ششمچهلمین نفر، یا به روایت دیگری شصت 

 آوردن او در سال ششم بعثت اتفاق افتاد.

خشرنت و تندی وی وررد اتفاق وررخان فریقیین برده  ومئلهاز حیث صفات اخلاقی 

کارهزا و  او درقاطعیزت هرچند که وررخان اهل سنت این تندی و خشزرنت را در جهزت 

 .انددانمته وراجهه با خطاکاران

و ی ایزران اوپراتررلاوی در وتصرفات دو ی اسهانیسرزوو سمترش  استمرار فترحات

و دیران جنزد  تأسیس ارتش ثابت هجری، 33تا  83ی هاسالدر زوان خلافت وی در  روم

 از اقداوات نااوی وی برده است.

 از درهزم ، اسزتفادهالمالتیبدر زوینه اورر اقتصادی وراردی همچرن تأسیس دیران 

و  زراعزی( کرفزه هایسزرزوین) سراد هایزوینتعیین خراج  ،از احتکار یریجلرس اسلاوی،

نزام بزرد. نکتزه شزایان ترجزه در بحزث تقمزیم  تزرانیوزرا  جزیه از دهقانان آن سرفتن

آن برد که خلیفه در سال آخر عمر خرد وترجه آن شده بزرد و  زیآوضیتبع، شیره المالتیب

 ی بعد در زوان خلافت عثمان نیز اداوه پیدا کرد.هاسالدر 

رسزمیت بخشزیدن بزه تقزریم  نه اورر فرهنگی و اجتماعی وراردی همچزرن،در زوی

 ،اوبریپ، ونع نشر احادیث ومجدالحرامترسعه  ساخت بعضی از شهرها، فروان ،هجری

 ترانیورا در کارناوه وی  اجتهاد وقابل نص و سنت کردن برخی از اورریی، سرقصه جیترو

 پی داشت. را درجاوعه اسلاوی آثار و نتایج خرد  و دربعد  هاسالوشاهده نمرد که تا 
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و  رسیدسی و ناارت بر اورال و اعمزال کزارسزاران در زوینه اورر سیاسی و حکروتی،

ان کزارسزاربحث وشاطره اورال ایشان ازجملزه اقزداوات وی بزرده کزه نمزبت بزه همزه 

از این اور حاکم شام  عنرانبهو شخصی همچرن وعاویه  شدینموماوی اعمال  صررتبه

آخرین اقداوات خلیفه دوم پزس  از ،برای تعین خلیفه نفرهششتشکیل شرری  برد. ومتثنا

فقهی و حقزرقی وراجزه  ازلحاظوتعددی  اشکالاتاز ترور و در آستانه ورگ وی برد که با 

ی انتخزاب هزاراهیکی از  عنرانبهبرد ولی تأثیر خرد را در انتخاب خلیفه بعدی سذاشت و 

 اندیشه سیاسی اهل سنت در ادوار بعد شناخته سردید. در خلیفه
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