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  نخستين سوار اسالم
  :گوينداش چنين ميياران و دوستان مقداد درباره

  .ي كه اسب خود را در راه خدا به تاخت درآورد مقداد بن اسود بودنخستين كس

او در . اسـت » مقداد بن عمرو«مقداد بن اسود همان قهرمان موردنظر ما    
هم پيمان شد و تحت الحمايـه او در         » اسود بن عبديغوث  «دوران جاهليت با    

»  اسـود  مقـداد بـن   «او بعدها مقداد را به فرزندي پذيرفت و از آن پـس             . آمد
ي كريمه نازل شد و فرزند خواني را لغـو          اين نام ماند تا اينكه آيه     . خوانده شد 

مقـداد بـن   «منـسوب شـد و   » عمرو بن سعد«كرد، و از آن به بعد به پدرش     
  .خوانده شد» عمرو

مقداد از نخستين افرادي است كه به اسالم گرويده اسـت، و او هفتمـين           
مقداد با اين كـار قهرمانانـه و   .  علني كردنفري بود كه اسالم خود را آشكار و       

  !مشتاقانه اذيت و آزار قريش را تحمل كرد
به مانند تابلوي زيبايي كـه بـراي        » بدر«گيري او در غزوه     نقش و موضع  

  .ماند، بودزيباييش پاياني متصور نشود و جاودانه مي
اين موضع او بسيار واال و عظيم بـود، تـا جـايي كـه تمـام كـساني كـه                     

  .گرفتنددش بودند آرزو كردند كه اي كاش خود اين موضع را ميشاه
  :گويد، صحابي پيامبر در اين باره چنين مي�عبداهللا بن مسعود

ها كردم از تمام ثروت   ام، كه اگر خودم چنان مي     اي ديده از مقداد صحنه  «
-تـر مـي   داشـتني داشت، و دوست  هاي زميني برايم بيشتر ارزش مي     و خوشي 

  .»بود
وز كه قريش با تمام قوا، امكانات و تجهيزات و فخر و كبـر و غـرور    آن ر 

  .زايدالوصفي به جنگ مسلمانان آمده بود، براي مسلمانان سخت آغاز شد
دهنـد و تعـداد   ي بدر نخستين جنگي است كه مسلمانان انجام مـي    غزوه

شان كم و اين اولين بار است كه جنـگ در راه خـدا را تجربـه                 آنها و آمادگي  
  .كنندمي

 در آن روز ايمان و آمادگي افرادي كه بـا او بودنـد و بـه جنـگ              �پيامبر
كـرد و در تمـام      سپاهي كه هر چه در توان داشته به ميدان آورده امتحان مي           

اين روز هم آنـان را بـه مـشورت          . خواندموارد مهم يارانش را به مشورت مي      
  نها دانستند كه وقتي پيامبر با آصحابه هم خوب مي. خواند

كنــد، بــه حقيقــت مـشورت مــي 
-كند و از آنها هـم مـي       مشورت مي 

خواســت كــه بــدون هــيچ تــرس و  
واهمــه رأي و نظــر خــود را اعــالم  

به همين دليل افراد نظر خـود       . دارند
را اگر چه با نظر همه تفاوت داشـت         

بود بـا شـجاعت و      و مخالف هم مي   
ــه و    ــيچ واهم ــدون ه ــهامت و ب ش

 كـسي  كرد ومسامحه كاري ارائه مي 
كـرد و مـورد     هم به او اعتراض نمي    

  .دهدسرزنش قرار نمي
از اين كه مبادا يكي از      » مقداد«

ــورد    ــارنظر در م ــسلمانان در اظه م
جنــگ احتيــاط كنــد، قــصد داشــت 
نخستين كسي باشد كـه بـه حـرف          

او قصد داشت براي تـشويق      . آيدمي
مسلمانان سخنان تندي بيـان كنـد،       

 ابوبكر  اما قبل از آن كه زبان گشايد،      
  .صديق سخن را آغاز كرد

مقداد از اين كه ابـوبكر صـديق        
پـس  . سخن را آغاز كرد، آرام گرفت     

از او عمر بن خطاب به سخن آمـد و        
هر دو سـخنان بـسيار خـوبي بيـان          

سپس مقداد سـخن را آغـاز       . داشتند
  :كرد و گفت

�  و  � د  �  و!� د  �  و!� د  �  و!� د  �!"#"#"#"# $$$$ اااا %%%%    
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 كاري را كه خداي سبحان از تو خواسـته انجـام بـده و               �يا رسول اهللا  «
به خدا سوگند هرگز مانند آنچه كه بني اسرائيل بـه           . كه ما با تو هستيم    بدان  

برو و خودت به همراه خدايت با دشـمن جنـگ   :  گفتند �پيامبر خود موسي  
خداوند : گوييمگوييم، بلكه ما به شما مي مانيم، نمي كنيد و ما اينجا منتظر مي     

د به كـسي كـه      سوگن. رويمو پيامبر و ما همه در كنارش به ميدان جنگ مي          
 هم ببري حتماً با   1»برك الغاد «شما را به پيامبري برگزيده است، اگر ما را به           

گذاريم، تا اين كه خداوند متعال تـو        شما خواهيم آمد و هرگز شما را تنها نمي        
را بر دشمن پيروز گرداند در كنارتان خواهيم بود و با دشمن جنـگ خـواهيم                

  .»كرد
شوند از دهان مقداد    ي كه از اسلحه شليك مي     اين كلمات به مانند تيرهاي    

 از سخنان مقـداد بـسيار شـاد و خوشـحال شـد و               �حضرت. شدندخارج مي 
  .برايش دعا نمود

كلمات حماسي، قاطع و تند مقداد در نيرو و سـپاه مؤمنـان صـالح تـأثير                 
ي سـخنان  خود را گذاشت و با قوت و اسـتداللي كـه داشـت نحـوه و شـيوه      

  .تند مطلبي عنوان كنند تعيين و مشخص نمودخواسكساني كه مي
آري سخنان مقـداد راه دل مـسلمانان را پـيش گرفـت و در آنجـا جـاي         
گرفت، و به دنبال آن سعد بن معاذ، بزرگ انصار نيز به سـخن آمـد و چنـين                   

  :گفت
 ما به شما ايمان آورديم، و شما را باور كـرديم و اعـالم               �يا رسول اهللا  «

كني حـق اسـت و بـا تـو           از سوي خدا به ما ابالغ مي       داشتيم هر آنچه را كه    
عهد بستيم كه براي پيشبرد اهدافي كه قصد محقق شدنشان را داري با تو و               
در كنار تو خواهيم بود، لذا هر كـاري را كـه قـصد داري انجـام دهـي، آن را               

  .انجام ده و ما هم با شما هستيم
 اگـر مـا را بـراي      سوگند به كسي كه شما را به پيـامبري مبعـوث نمـود،            

-پيمودن دريا رهنما شوي، حتماً بدان كه با تو هـستيم و شـما را تنهـا نمـي                 

گذاريم و از فرمانت اطاعت خواهيم كرد، و از اين كه ما را به ميدان جنگ بـا       
  .دشمن ببري ناخشنود نيستيم

هايي صبود و بردبـار هـستيم و در مقابلـه بـا دشـمن               در جنگ، ما انسان   
 بسا خداي متعـال در ايـن جنـگ چيزهـايي كـه موجـب                صادق هستيم، چه  

دلخوشي و شادي شما شود از ما به تو ارائه دهد، پـس بـا توكـل بـه خـدا و                      
  .»بركت او، ما را به مصاف دشمن ببر

                                                 
  . ��� ا���د ���� در �ن 	�� ���-  ١

پيامبر از شـنيدن سـخنان سـعد        
آرامش خاصل حاصل كرد و شاد شد       

برخيزيـد و بـه     «: و به يارانش فرمود   
زي از  ديدار دشمن بشتابيد كـه پيـرو      

  .»آن شماست
ــرار    ــم ق ــل ه ــپاه در مقاب دو س
گرفتند، در ميان سـپاه اسـالم فقـط         

مرتـد بـن ابـي    «،  »مقداد بن عمرو  «
اسـب  » زبيـر بـن عـوام     «و  » مرشد

ي نيـرو يـا پيـاده       سوار بودنـد، بقيـه    
  .بودند يا سوار بر شتر

كلماتي كه مقداد به زبان آورد و       
قبالً هم نقل شد، تنها شجاعت او را        

كشاندند، بلكه حكمت   ير نمي به تصو 
ــشه ــان واال و انديــ ي ژرف و ايمــ

  .كشاندمحكمش را نيز به تصوير مي
ــد،    ــيم، خردمن ــردي حك وي م
ــود  ــاردان ب ــمند و ك ــزبين، هوش . تي

حكمت او چنـان نبـود كـه فقـط در           
ــشان دهــد، بلكــه   ســخن خــود را ن
حكمت او در اصولي كه قابـل اجـرا         
هستند و در اخالق و رفتاري سالم و        

-دار خود را نشان مـي     ست و ادامه  در

حكمـت، ادراك و هـوش او از        . دهد
  . كردندهايش تغذيه ميتجربه

 امارت افرادي را    �روزي پيامبر 
به او سپرد، وقتي برگـشت پيـامبر از         

  :او پرسيد
  »امارت را چگونه ديدي؟«

  :مقداد با صداقت پاسخ داد
امارت مرا واداشت تا خود را به       «
ان بـاالتر و برتـر     اي كه از ديگر   گونه

تـر از   ي آنـان را پـايين     هستم و همه  
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سوگند به كسي كه شما را به پيامبري برگزيـد، از امـروز بـه بعـد               . خود ببينم 
  .»هرگز امارت بر دو نفر را نخواهم پذيرفت، و امارت نخواهم كرد

  باشد، پس چيست؟اگر اين حكمت نمي
  اگر مقداد حكيم نباشد، چه كسي حكيم خواهد بود؟

 او .ضـعفش  گـول  نـه  و خوردمي خود فريب نه هرگز كه است كسي مقداد

 را ضعف اين او و گرفت را او خودستايي و خودنمايي كبر، و كرد، قبول را امارت

 مـورد  در را خود گمانهاي و شك تمام كه خورد سوگند آن از بعد و ديد، خود در

 او .نكنـد  تجربه ار آن هرگز ديگر كه گرفت تصميم و كرد دور ذهنش از امارت

  !نپذيرفت را امارت هرگز ديگر و كرد عمل تصميمش و سوگند به
 شنيده بود در خاطر داشت و مدام آن         �او هميشه حديثي را كه از پيامبر      

انسان خوشبخت انساني اسـت     «: او از پيامبر شنيده بود كه     . كردرا زمزمه مي  
  ».گيردكند و فاصله ميها حذر ميكه مدام از فتنه

گر او در امارت كبر و غرور و خودستايي ديد و ترسيد كه مبـادا فـريبش                 ا
  .دهد، سعادت را در آن يافت كه از امارت فاصله گيرد

هاي حكمت مقداد اين بود كه در مورد افراد زود قضاوت نكنـد و   از نشانه 
  .در اين باره صبر و بردباري پيشه كند
او به يارانش آموخته بـود      . د آموخته بو  �او اين شيوه قضاوت را از پيامبر      

  .دهدكه دگرگوني در قلب انسان سريع روي مي
-ي مرگ بـه تـأخير مـي   او قضاوت نهايي خود را در مورد مردم تا لحظه 

خواهد قضاوت كند و اطمينان يابد كه آيا        انداخت، تا در مورد شخصي كه مي      
  كند يا خير؟كند و زندگي جديدي را آغاز ميتغييري مي

-ال او در گفتگويي كه يكي از ياران و همنشينانش بازگو مي           حكمت متع 

  :شودكند بهتر نمايان مي
روزي در مجلس مقداد نشـسته بـوديم، مـردي از كنـار مـا گذشـت و                  «

 را  �خوشا به حال ايـن دو چـشمي كـه رسـول خـدا             : خطاب به مقداد گفت   
  ».ديديمايي ميايم كه آنچه را ديدهاند، سوگند به خدا ما آرزو داشتهديده

  :مقداد در پاسخ به او گفت
چه چيزي شما را آرزومند كرده است چيزي را كه خداي متعال شـما را               «

از آن محروم كرده ببيند و شاهد شود؟ آيا تصور وضع خود را بعد از مـشاهده                 
  ايد؟ كه چگونه خواهيد بود؟كردن آن را كرده

ـ  معاصـر  �پيـامبر  با كه بودند كساني خدا به سوگند  و ديدنـد  را او و دبودن
 از را شما كه كنيدنمي سپاس و حمد را خدا چرا شما .شد دوزخ آتش عاقبتشان

 بـدان  آنهـا  كـه  آنچـه  مانند مصيبتي

 مـؤمن  و داشته، نگه دور شدند مبتال

  »آورد؟ دنيا به پيامبر و خدا به
 حكمـت واال و متعــال بــه ايــن  

  !شودگفته مي
دارانـي كـه خـدا و      شما و ايمـان   

دارند، حتمـاً آرزو     را دوست مي   پيامبر
داريد كه اي كاش در زمـان پيـامبر          

  !ديده استزيسته و او را ميمي
حـاذق و   » مقـداد «اما بـصيرت    

حكــيم، در ايــن آرزو چيــزي كــه از  
هــا دور اســت و قابــل رؤيــت ديــده

آيـا  : بيند و آن ايـن كـه      نيست را مي  
ممكن نيست اين شـخص كـه ايـن         

شـد،   نمي كند از دوزخيان  آرزو را مي  
و يا احتمال ندارد كـه كفـر را پيـشه           

  كند و با كافران باشد؟ 
بنابراين از اين كه خداي متعـال       
در زماني كـه اسـالم در آن اسـتقرار        
يافته و حاكم گـشته بـه دنيـا آورده،          
الزم است خدا را شكر كند و حمد و         

  .ستايش او را به جاي آورد
اين نظر و ديدگاه مقداد اسـت و        

ها و ها، تجربه گيري موضع او در تمام  
سخنانش اين چنين حكيمانه برخورد     

  .كردمي
عشق مقـداد بـه اسـالم خيلـي         

با اين وجود بـسيار     . شديد و زياد بود   
عـشق وقتـي زيـاد و       . آگاه و دانا بود   

آگاهانه باشد، از صـاحب آن انـساني        
چنين انـساني   . سازدواال و متعال مي   

لذت ايـن عـشق را در خـود عـشق           
د، بلكـه لـذت آن را در اداي    بينـ نمي
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بينـد، و مقـداد بـن عمـرو چنـين           هاي خود در قبال اين عشق مـي       مسئوليت
  .انساني بود

ي او به پيامبر سرتاسر وجودش را فرا گرفته بود و خـود را            عشق و عالقه  
از ايـن رو تـا صـدايي كـه        . دانستدر مقابل حفظ سالمتي پيامبر مسئول مي      

شد، مقداد در يك چشم به هم زدن خـود          ه مي حاكي از ترس در مدينه شنيد     
  ! شدي پيامبر حاضر ميكرد و با اسب در جلو خانهرا آماده مي

عشق او به اسالم نيز سرتاسر وجودش را گرفته بود، و خود را در حمايت               
ي دشـمنان، بلكـه     از اسالم، آنهم نه تنها از مكر و حيله و توطئـه و دسيـسه              

  .دانستنيز مسئول ميحتي از خطاي دوستان اسالم 
. روزي با گروهي از مسلمانان براي مقابله با د شمن از مدينه خـارج شـد               

دشمن آنها را محاصره كرد و فرمانـده از افـراد خواسـت تـا مركـب خـود را                    
يكي از مسلمانان بدون اطالع از فرمان امير، از اين دستور سرپيچي            . نچرانند

چه مستحقش بود و يا شايد اصالً       كرد و امير هم مجازات سختي بيش از آن          
  . مستحق مجازات نبود، برايش تعيين كرد

 او از را علـت  .دهـد مـي  سر بيداد و داد و كندمي گريه كه ديد را مرد مقداد

 نـزد  به و گرفت را مرد دست مقداد .كرد تعريف مقداد براي را ماجرا او و پرسيد

  :گفت امير به و كرد خطايش همتوج باالخره و پرداخت بحث به امير با .برد امير
ي حال آن كه متوجـه خطايـت شـدي، دل او را بـه جـاي آور و اجـازه            «

  .»گرفتن قصاص را هم به او بده
ي مقـداد را بـه جـاي آورد و از مـرد خواسـت تـا           درنگ خواسـته  امير بي 

  .نظر كردسرباز از خطاي امير گذشت و از قصاص هم صرف. قصاصش كند

نه و مقداد از عظمـت ايـن صـح     
عظمت دين اسالم كه ايـن عـزت و         
بزرگي را به آنها عطـا كـرده خيلـي          
خوشحال شد و اين جمله را به زبان        

  :آورد كه
در راه عزت اسالم جان خواهم      «

  .»داد
آري، آرزوي مقداد اين بـود كـه        
ــد و    ــان ده ــالم ج ــزت اس در راه ع

او بـا سـاير مـسلمانان بـراي         . بميرد
محقق نمودن ايـن آرزو آنگونـه كـه      
ــداري   ــد و شــايد اســتقامت و پاي باي
كردند، به نحوي كه پيامبر در مـورد        

  :او چنين فرمود
خداي متعال مرا امر كرد تا تو «

را دوست بدارم و به من خبر داد كه 
  .»دارداو نيز تو را دوست مي

            

   
   

د خـدا بـه معنـای کامـل     تواند بنده و عبـ انسان در صورتی می 

ــن         ــد از ای ــناخته و بع ــفاتش ش ــا ص ــدا را ب ــه خ ــد ک ــه باش کلم

گیـری  ها به نحو شایسته و بایسته موضع      شناخت در برابر آن   

  . درونی و بیرونی صحیحی اتخاذ نماید
  »شهيد كاك ناصر سبحاني«
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