
فصلنامۀ امامت پژوهی 
سال چهارم، شماره 15 

صفحــــه   177 _   215

 سپاه اسامه و تأثري آن در شکل دهی
 تاريخ سياسی اسالم *
 
محمدحسین امامی مو1

چکيده

در این مقاله ابتدا متن گزارش های مرتبط با تشکیل سپاه اسامه بررسی شده و سپس 

چرایی تشکیل سپاه، علت تأکید پیامبر بر حرکت سپاه و دلیل عدم حرکت آن، مورد 

بررســی قرار گرفته اســت. این بررســی یکی از دقیق ترین سیاست های حکومتی رسول 

خدا؟ص؟ را آشــکار می ســازد و از آنجایی که تحلیل علل فوق مبتنی بر تذکار وقایع چند 

ماه آخر عمر ایشان و نیز بررسی روزشمار تشکیل سپاه بوده، به این دو جهت به اختصار 
پرداخته شده است.2

کلیدواژه ها: سپاه اسامه، اسامة بن زید، سقیفه.

* تاریخ دریافت: 94/06/10 ، تاریخ پذیرش: 94/08/21.

emamijoo@gmail.com .1. دانشجوی دکترای فلسفۀ دین
2. در این مقاله از مدارک خطی _ روایی مرحوم حجة االســالم شــیخ محمد رضا جعفری و دیدگاه و تحلیل 

ایشان سود برده ام.
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1_ طرح مسئله
تحلیــل کامــل و مطابق با واقعیت از ماجرای ســقیفه، نیازمند آگاهی نســبت به تمامی 

زمینه های شــکل دهنده و تثبیت کنندۀ آن اســت؛ لذا باید ابتدایی ترین زمینۀ مؤثر در 

شکل گیری این مسیر تا پیامدهای حاصل از آن، موردبررسی قرار گیرد. یکی از وقایعی 

که می توانســت تأثیر جدی در سرنوشــت حکومت اسالمی پس از پیامبر داشته باشد، 

حرکت سپاه اسامه بود. گزارش مختصر این اتفاق چنین است:

رســول خدا؟ص؟ در آخرین روزهای حیات خود، لشــگری را به فرماندهی اســامة بن زید 

برای جنگ با روم تشکیل دادند. کار این سپاه صرفًا شبیخون به دشمن و بازگشت به 

مدینه بود. در آن هنگام اســامه نوجوان بود و ســابقۀ جنگی ویژه ای نداشــت. تشــکیل 

ایــن ســپاه مقارن بــا ظهور مدعیان نبــوت، مریضی پیامبــر و احتمال فوت ایشــان بود. 

نکته ای که بیش از هر مســئلۀ دیگری در بررســی این سپاه اهمیت دارد، حضور بزرگان 

مهاجرین و انصار و اصرار پیامبر بر خروج هر چه ســریع تر ســپاه اســت. هر چه احتمال 

وفات پیامبر بیشــتر می شد، اصرار ایشــان بر حرکت سپاه افزایش می یافت. نهایتًا این 

فرمــان پیامبــر اجــرا نشــد و برخــی از همان کســانی کــه مأمور به حضــور در ســپاه بودند، 

زمامدار مســلمانان شــدند. در خصوص این جنگ، پرسش هایی مطرح است که ما را 

به بررسی فراگیر آن دعوت می کند:

1_ چــرا پیامبــر اکرم؟ص؟ در آن برهۀ حســاس فرمــان حرکت بزرگان مهاجریــن و انصار را 

صادر کردند؟

2_ چرا علی رغم اینکه جامعه اسالمی از ناحیه مدعیان نبوت در معرض توطئه و ناامنی 

قرار داشت، از سوی حضرت فرمانی برای حرکت لشکر و مقابله با آنان صادر نشد؟

3_ ازچه رو اســامه با آن ســن کــم، بی تجربگی و نبــود جایگاه اجتماعی، بــه فرماندهی 

منصوب شد؟

4_ چرا بر حضور افراد خاصی از مهاجرین و انصار در سپاه اصرار می شد؟
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5 _ با این که روم در آن تاریخ در وضعیت جنگی نبود، اصرار پیامبر _ آن هم در شــدت 

بیماری _ بر این جنگ چه بود؟

مــا برای بررســی این واقعــۀ تاریخی، ناچاریم قطعــات این حادثه را جزءبه جزء بررســی 

کنیــم. ایــن جزئیــات مــا را بــه اهمیــت ایــن پرســش ها واقــف می کنــد و در تحلیــل 

رویدادهایــی کــه بــه دنبــال آن رخ داده، یاری خواهد کرد. در بررســی جزئیــات ماجرای 

ســپاه اســامه تالش شده است تا از گزینش مدارک خودداری شود و گزارش های متقّدم 

اهل تسنن  مورد استشهاد قرار گیرد؛ بنابراین، در این مقاله، به این موضوعات خواهیم 

پرداخت:

1_ بررســی اوضاع مدینه، مقارن با دو ماه پایانی عمر مبارک رســول خدا؟ص؟ و احتمال 

جدی رحلت ایشان.

2_ بررسی جزئیات تشکیل سپاه اسامه.

3_ تبیین پرسش های مهم در علت و نحوۀ تشکیل سپاه.

4_ تحلیل علت حقیقی تشکیل سپاه و تأثیر آن بر وقایع پس از رحلت.

2_ نگاهی کوتاه به مدینه، مقارن با رحلت پیامبر اکرم؟ص؟
بــرای روشــن شــدن جایگاه لشــگر اســامه، ناگزیر بایــد به برخــی وقایع مهــم و مؤثری که 

زمینه ساز اعزام و توقف سپاه بوده است، اشاره کنیم:

2 _  1 _ غدیر یا اعالن امامت و جانشينی اميرالمؤمنين؟ع؟

در روز هجدهــم ذی حجــۀ ســال دهــم هجــرت، پیامبــر؟ص؟ در اجتمــاع باشــکوه و در 

میــان ده هــا هــزار نفر از مســلمانانی کــه از حجة الوداع بازمی گشــتند، مســئلۀ خالفت و 

رهبــری پــس از خود را اعالن می دارند. در این مراســم، ضمن آن که تمامی مســلمانان، 

اعــم از مــردان و زنان، با امیرالمؤمنین؟ع؟ به عنوان والیــت و رهبری بیعت کردند. آنان 

هم چنین موظف شدند پیام و دستور پیامبر؟ص؟ را در این خصوص، به تمامی غایبان 
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برسانند. روشن است که واقعۀ غدیر برای احزاب مخالف اهل بیت؟مهع؟ واقعه ای تلخ 
بود و آنان را به اقدامی عاجل برای به دست آوردن خالفت ترغیب می کرد.1

2 _ 2 _  اشارۀ پیامبر به وفات خود

در اخبار متعددی نقل شده است که پیامبر؟ص؟ قبل از رحلت، از وفات خود خبر داده 

و اصحاب از نزدیک بودن وفات ایشــان آگاه بوده اند. ابن مســعود می گوید: پیامبر یک 
ماه قبل از وفات خود خبر فوت خود را داد.2

پیامبــر؟ص؟ در روز عرفــۀ حجــة الوداع، قبــل از نماز خطبه ای ایراد کردند و در قســمتی از 

آن فرمودند:

ای مردم! به خدا قسم من نمی دانم، شاید که در چنین مکان و در چنین 
روزی دیگر شما را مالقات نکنم.3

هم چنین پیامبر؟ص؟ در جمرات نیز اشاره کردند که شاید این آخرین حجشان باشد:

از مــن مناســک حــج را یــاد بگیرید، شــاید که مــن پس ازاین هرگــز به حج 
نروم.4

نحوۀ دستور مردم به فراگیری احکام حج و نیز خطبۀ پیامبر در روز عرفه نیز نشانۀ نزدیک 

بــودن وفــات رســول خدا اســت. ابن کثیــر پس از نقل اخبــاری چنــد در این خصوص، 
تصریح می کند که مردم در آن سال از وفات قریب الوقوع پیامبر؟ص؟ آگاه شده بودند.5

روشــن اســت کــه برخــی در مواجهه بــا احتمال وفــات پیامبر، بیشــترین تــالش خود را 

متوجــه به دســت آوردن قــدرت و جهت دهی افــکار عمومی خواهند کــرد. این گروه در 

1. ر.ک: امینی، عبدالحسین، الغدیر، 1_ 11.
2. مجلسی، محمد باقر، بحار االنوار، 45/22؛ ابن أثیر، علی بن أبی الکرم، الکامل فی التاریخ، 319/2.

3. واقدی، محمد بن عمر، کتاب المغازی، 1103/3.
4. حمیری معارفی، عبدالملک بن هشام، السیرة النبویة، 42۷/4.

5. همان.
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بســتر احتمال وفات پیامبر قاعدتًا نمی توانســتند ساکت بنشــینند و طبیعی بود که به 

طراحی یک جریان حســاب شــده مشغول شــوند. ازاین رو بسیار معقول است که وقایع 

پس از رحلت آن حضرت، ناشــی از طراحی و برنامه ریزی حساب شــدۀ آنان باشــد. ما 

در ادامه درستی این تحلیل را نشان خواهیم داد.

2 _ 3 _ پیمان قریش در مورد خالفت

از دیــدگاه قریــش، تغییــر مســیر جریــان خالفــت، راهــی جــز کنــار گذاشــتن علــی؟ع؟ 

نداشــت. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ کســی نبــود کــه در امــور الهی معاملــه کند و به آنــان امتیاز 

دهــد. بــا امام؟ع؟ کنــار آمدن، مســاوی با کندن دنــدان طمع بود، چیزی کــه برای آنان 

بســیار ســخت و دشــوار می نمود. لذا مدعیان رهبری با یکدیگر پیمان بســتند که هرگز 

امــر خالفــت را بــه اهل بیت مســترد نکننــد و پیمان نامۀ خــود را در بین دو ســتون کعبه 

پنهــان کردنــد. برخــی گزارش ها حاکی اســت کــه اهل بیت از ایــن پیمان آگاه شــدند و 
حتی زمان و مکان پیمان و افراد آن را می شناخته اند.1

2 _ 4 _ اشارۀ پیامبر به وقوع فتنه ها

پیامبــر در اواخــر حیات خــود، بارها و بارها به وقوع فتنه و خطــر ارتداد در میان صحابه 

اشــاره کرده اند. روایــات حاکــی از آن اســت کــه گروهــی از اصحــاب، در هنــگام عبور از  

پــل صــراط و نیــز در هنگام ورود بر حوض کوثر، مورد غضب و ســخط الهــی و نبوی قرار 

ت آن، ارتداد و بازگشت آنان به جاهلیت است. این مضمون در کتب 
ّ
می گیرند که عل

شیعه2 و سنی3 به فراوانی ذکر شده است.

1. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، 545/4؛ مجلسی، محمد باقر، همان، 85/28، ح 1، هم چنین در 
85/28 _ 114 به تفصیل این مطلب ذکر شده است. به خصوص ر.ک: صص 102_ 106.

2. ر.ک: مجلســی، محمــد باقــر، همــان، 28/ 22 _ 24. احادیــث بــاب مزبــور با مضامین متعــددی به وقوع 
فتن اشاره دارد.

3. بخاری جعفی، محمد بن إسماعیل، صحیح البخاری، 8۷/8.
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مطالعــۀ جریــان نفاق در صدر اســالم نشــان می دهد کــه جامعۀ مســلمان آن روزها، بار 

دیگــر بــه مرزهــای جاهلیت نزدیک می شــد و وقــوع فتنه در میــان خانه هــای مدینه به 

چشــم می خــورد؛ چنان که رســول خــدا؟ص؟ فرمود که فتنــه را در میــان خانه های اهالی 
مدینه، مانند قطرات باران می بیند.1

بنابراین، سقیفه امری دفعی و غیرقابل پیش بینی نبود، بلکه واقعیتی بود که مسلمانان 

به خوبــی از قریب الوقــوع بــودن آن آگاهی داشــتند. ازاین رو، هم پیامبر برای پیشــگیری 

از آن برنامه ریــزی اجتماعــی داشــتند و هــم انصــار برای جلوگیــری از وقــوع آن، حرکتی 

سیاسی را سامان دادند.

2 _ 5 _ آگاهی اهل بیت؟مهع؟ از مصائب

اهل بیــت؟مهع؟ در خانــۀ وحــی مســتقر بودنــد. آنــان اولیــن کســانی بودنــد کــه وحــی را 
می شــنیدند و از آن آگاه می شــدند. پیامبــر؟ص؟ برای ایشــان اخباری نقــل می کردند که 
برای دیگران نقل نمی شد و برای اینان از علومی پرده برمی داشتند که دیگران از اندکی 
از آن نیــز بی بهــره بودند. طبیعی اســت که خداوند به واســطۀ پیامبرش، اهل بیت؟مهع؟ 
را از مصائــب و بالهــای امــت آگاه ســازد و آنــان را بــرای امتحانــی عظیــم آماده ســازد.2 
ازایــن رو، خانــدان پیامبــر؟ص؟ به خوبــی از نزدیک بودن فتنــه و ناگفته هــای وقایع آینده 
باخبــر بودند.3 در کتاب بحاراالنوار به تفصیــل از إخبارات پیامبر؟ص؟ به اهل بیت؟مهع؟ 

سخن گفته شده است.4

1. همان، 222/2 و 103/3؛ قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، 168/8.
2. مجلســی، محمــد باقر، همــان، 65/28؛ ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبة اهلل، شــرح نهج البالغه، 

.3۷2/1

3. مجلســی، محمــد باقــر، همــان، 65/28؛ حاکــم نیشــابوری، محمــد بــن عبــداهلل، المســتدرک علــی 
الصحیحیــن، 142/3؛ خطیــب بغــدادی، أحمــد بن علــی، تاریخ بغــداد، 216/11؛ ذهبــی، محمد بن 
أحمــد، میــزان اإلعتــدال، 3۷1/1؛ بخاری جعفی، محمد بن إســماعیل، التاریخ الکبیــر، 1۷4/2؛ ابن 

عساکر، علی بن حسن، تاریخ مدینة دمشق، 44۷/42 و 448.

4. مجلسی، محمد باقر، همان، 3۷/28.
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2 _ 6 _ ظهور متنّبيان

از دیگـــر وقایعـــی کـــه در اواخـــر عمـــر پیامبـــر اتفـــاق افتـــاد، ظهـــور مدعیـــان نبـــوت بـــود، 

بـــه مدینـــه  ایـــن اخبـــار به صـــورت مرّتـــب  مـــاه آخـــر زندگـــی پیامبـــر  به طوری کـــه در 

می رســـید.1 بااین حـــال، رســـول خـــدا؟ص؟ ســـپاه اســـامه را به جـــای آنکـــه به ســـوی ایـــن 

ــا بـــه ســـمت شـــامات برونـــد. در ادامـــه،  ــر کردنـــد تـ مدعیـــان گســـیل دارنـــد، آنـــان را امـ

ــوت در  ــان نبـ ــور مدعیـ ــالع از ظهـ ــرا اطـ ــد؛ زیـ ــد شـ ــن خواهـ ــب روشـ ــن مطلـ ــت ایـ  اهمیـ

درک علـــت حرکـــت ســـپاه اســـامه و اهمیـــت اهـــداف آن، تأثیـــر بـــه ســـزایی خواهـــد 

گذاشـــت.

* * *

از آنچــه به اختصــار ذکــر شــد، معلــوم می شــود کــه وضعیــت جامعــه در اواخــر عمــر 

پیامبر؟ص؟ وضعیتی خاص و درخور توجه بوده است. پیامبر؟ص؟ جانشینی و خالفت 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را اعــالم می کننــد و بر آن پیمان می گیرند. قریش که مدعی ســروری 

عرب بوده اســت، به فعالیتی شــدیدتر دســت می زند و گروهی از آنان پیمان می بندند 

کــه هرگــز اجازه ندهند امــر خالفت به اهل بیت پیامبر؟مهع؟ برســد. إخبــار پیامبر؟ص؟ از 

وفــات خــود، آنــان را بیش از هر چیز بر این امر تهییج می کند. برای این که کســی در دام 

فتنــه نیفتــد، پیامبر؟ص؟ مردم را به طــور عام و اهل بیت را به طور خاص از وقوع فتنه آگاه 

می ســازند و متذکــر می شــوند که در آینــده فتنۀ فراگیــری از میان خانه های شــهر مدینه 

آشکار خواهد شد.

هم چنین در مناطق مرزی کشــور اســالمی، مدعیان نبوت ســر برکشیده اند و ساده دالن 

را تابــع خودکرده انــد. پیامبر در حالی ســر بر بســتر خاک می نهند که موجــی از فتنه زبانه 

می کشــد. ما در ادامه، علت و نحوۀ شــکل گیری ســپاه اســامه و رابطۀ آن را با وقایع پس 

از رحلت بررسی می کنیم.

1. ابن أثیر، علی بن أبی الکرم، همان، 31۷/2.
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3_ سپاه اسامه

3 _ 1 _ اسامة بن زید

اســامة بــن زیــد بــن حارثه، ابو محمــد )۷ _ 54 ق(؛ پــدرش، زید بن حارثه، اســیری بود 

که در مکه خریداری و آزاد شــد. وی در خانۀ پیامبر رشــد کرد. رســول خدا؟ص؟ در مکه، 

ام ایمــن از بنــی نهیــان را بــه ازدواج زید درآورد. ام ایمن، اســامه را در ســال هفتم قبل از 

هجــرت بــه دنیا آورد. رفتار پیامبر با اســامه، رفتــار با فردی بود که در خانــۀ پیامبر بزرگ 
شده است. زید بن حارثه، پدر اسامه، در جنگ موته به شهادت رسید.1

اســامه در هفــده یــا هیجده ســالگی مأموریــت یافت ســپاهی را برای حمله بــه »ُابنی« 

تشکیل دهد. وی پس از رحلِت پیامبر؟ص؟، به وادی القری سفر نمود و ساکن آنجا شد؛ 

ســپس در ایام حکومت معاویه به دمشــق ســفر کرد و مدتی ســاکن »مزة« شد؛ اما پس از 

مدتــی بــه مدینه بازگشــت و در »جرف« ســکنی گزیــد. وی در اواخر حکومــت معاویه از 
دنیا رفت.2

3 _ 2 _ تشکيل سپاه اسامه

واقدی می گوید:

رســول خدا همواره از کشــته شــدن زید بن حارثه و جعفر و اصحاب او یاد 

می کرد و نســبت به آن ها اندوه شــدیدی ابراز می فرمود. چون روز دوشــنبه 

چهــار شــب باقــی مانــده از صفر ســال یازدهــم هجــری فرارســید، پیامبر، 

فرمان آماده شــدن مردم برای جنگ با روم را صادر فرمود و دســتور داد که 

بــا ســرعت برای این کار آماده شــوند. مردم از حضور رســول خــدا پراکنده 

شدند درحالی که برای جهاد تالش می کردند.

فردای آن روز، سه شنبه، سه روز باقی مانده از صفر، اسامة بن زید را احضار 

1. ابن عساکر، علی بن حسن، همان، 139/10.
2. زرکلی، خیر الدین، األعالم، 291/1.
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فرمــود و به او گفت: »ای اســامه، در پناه نــام خدا و برکت خدا حرکت کن تا 

به محل کشــته شــدن پدرت برسی و آن ها را زیر سم اسب ها پایکوب کنی. 

مــن تــو را مأمــور ایــن کار ســاختم و امیر این لشــکر قــراردادم. صبحگاهی بر 

مردم ابنی حمله کن و اماکن ایشان را به آتش بکش و شتابان برو که بر اخبار 

پیشــی بگیــری. اگر خداوند پیروزت فرمود، میان ایشــان کمــی درنگ کن و 

همراه خود راهنمایانی بردار و جاسوسان و طلیعه را پیشاپیش گسیل دار«.

چون چهارشــنبه دو روز باقی مانده از صفر فرارســید، بیماری پیامبر با درد 

ســر و تب شــروع شد. صبح پنجشــنبه یک روز باقی مانده از صفر، پیامبر 

با دســت خود لوایی برای اســامه بســت و فرمود: »ای اسامه، به نام خدا و 

درراه خدا به جهاد برو و با هر کس که به خدا کافر است جنگ کنید و مکر 

و غدر نکنید، هیچ کودک و زنی را نکشــید. شــما آرزوی رویاروی شــدن با 

دشــمن را نداشته باشید که نمی دانید شــاید گرفتار و مبتالی آنان شوید، 

ولــی بگوییــد: ›خدایا تو خود، ایشــان و شّرشــان را از مــا کفایت فرمای!‹ و 

اگر آن ها با شــما برخوردند و با هیاهو حمله آوردند، بر شــما باد به آرامش و 

حفظ ســکون و ســکوت. با یکدیگر نزاع و مخالفــت نکنید که ضعیف و 
ناتوان خواهید شد ...«.1

3 _ 3 _  زمان تشکيل سپاه

زمــان فراخوانــی ســپاه را بــه گونه هــای مختلــف آورده انــد. ابــن ابــی الحدیــد در شــرح 

نهج البالغــه زمــان فراخوانی را در ایام بیماری رســول خدا؟ص؟ ذکر کــرده2 و گروه دیگری 
آن را قبل از بیماری یا مقارن با آن نگاشته اند.3

1. ابن عساکر، علی بن حسن، همان، 54/2؛ واقدی، محمد بن عمر، همان، 111۷/3.
2. ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبة اهلل، همان، 159/1.

3. حمیــری معافــری، عبدالملــک بن هشــام، همــان، 606/2 و 650؛ ابن عســاکر، علی بن حســن، همان، 
54/2؛ طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، 184/3.
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طبــری در روایــت خــود، زمــان تشــکیل ســپاه را محــّرم ســال 11 می دانــد. او می گویــد: 

»هنگامی که مردم در تدارک ســپاه بودند، بیماری رسول خدا؟ص؟ آغاز شد«.1 ابن سعد 

زمــان فراخوان ســپاه را روز دوشــنبه، چهار شــب مانده به آخر صفر ســال یــازده هجری 

می دانــد. او نیــز بیماری حضرت را متأخر از فرمان تشــکیل ســپاه می دانــد.2 یعنی این 

واقعه تقریبًا بیش از دو ماه با حجة الوداع فاصله دارد.

درمجموع آنچه از هر دودســتۀ این اخبار به دســت می آید، فاصلۀ اندک میان تشکیل 

ســپاه و بیماری پیامبر بوده اســت. گفتنی اســت اخباری که زمان تشــکیل ســپاه را در 

محــّرم ذکر کرده اند، به نقل شــیعه در مورد رحلت پیامبــر نزدیک ترند. ظاهرًا در روایات 

شــیعه از زمان دقیق تشــکیل ســپاه ذکری به میان نیامده است، اما از مضمون بعضی 

از روایات چنین به دست می آید که زمان تشکیل سپاه اواخر محّرم بوده است. کاروان 

ُحجــاج فاصلــۀ بیــن مدینه تا مکه را در هشــت روز طــی کرده اســت.3 به این ترتیب اگر 

کاروان ُحجاج در بازگشــت از مکه به مدینه نیز این فاصله را در هشــت شــبانه روز طی 

کرده باشــد، یعنی از هجدهم تا بیســت و ششــم ذی حجه، حداکثر چهار شــب مانده 

به محّرم وارد مدینه شــده اند.4 پس از ورود به مدینه، پیامبر یک ماه در منزل اّم ســلمه 

ســاکن شــدند و به منزل هیچ کدام از همسران خود نرفتند.5 دلیل این امر واقعۀ عقبه و 

توطئۀ منافقین برای قتل پیامبر بود. پس ازاین مدت بود که فرمان تشکیل سپاه اسامه 

صادر گشت.6 پس زمان تشکیل سپاه مطابق روایات شیعه، اواخر محّرم بوده است.

1. همان؛ ابن أثیر، علی بن أبی الکرم، همان، 31۷/2.
2. ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، 145/2؛ ابن سید الناس، محمد بن عبداهلل، عیون األثر، 350/2؛ 

نیز ر.ک: واقدی، محمد بن عمر، همان، 111۷/3؛ ابن عساکر، علی بن حسن، همان، 54/2.

3. مجلسی، محمد باقر، همان، 389/21.
4. حمیری معافری، عبدالملک بن هشــام، همان، 606/2. این مدرک نشــان می دهد که پیامبر اواخر ذی 

حجه به مدینه بازگشته اند.

5. مجلسی، محمد باقر، همان، 106/28.
6. همان، 10۷/28.
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3 _ 4 _ مقصد سپاه

تواریخ مقصد ســپاه را »بلقاء« و »داروم«1 از اراضی »فلســطین« ذکر کرده اند. اسامه 
مأمــور بود ســپاه را به ســمت »أبنی« حرکت دهــد. اهالی »أبنی« در »بلقــاء«2 در اراضی 

مــرزی »فلســطین«، »شــام« و »اردن« ســاکن بوده انــد. ایــن منطقــه همان جایــی بود که 

جنــگ موتــه در آن واقــع شــد و زیــد بن حارثــه و جعفر بن ابی طالب در آن شــهید شــده 

بودنــد.3 علــت ظاهــری حرکت ســپاه ایجاد رعب و وحشــت در دل دشــمن به جهت 

شکســت پیشــین مسلمانان در جنگ موته بوده اســت؛ البته به علت حقیقی این امر 

در ادامۀ همین فصل اشاره خواهیم کرد.

3 _ 5 _ تعداد سپاهيان

روایات و اخبار، در برشماری تعداد لشگریان، هم داستان نیستند. این رقم در کمترین 

شماره ۷00 نفر4 و در نقلی 4000 نفر5 و در نقلی 12000 نفر6 ذکر شده است. مورخان عامه 

تعداد کسانی را که با اسامه، در زمان ابوبکر، به سمت شامات حرکت کردند، سه هزار۷ 

نفــر نوشــته اند. آنــان گفته اند که ابوبکر تمامی مدعّوین ســپاه اســامه را به همراه اســامه 

فرســتاد.8 پــس تعداد ســپاهیان حدود ســه هــزار نفر بوده اســت. با توجه بــه این که رقم 

12000 نفر و ارقام نزدیک به آن، محتاج دعوت عام از قبایل بیرون مدینه و صحرانشین 

1. حمیــری معارفــی، عبدالملــک بــن هشــام، الســیرة النبویــة، 606/2؛ طبــری، محمــد بــن جریــر، همــان، 
184/3؛ ابن أثیر، علی بن أبی الکرم، همان، 31۷/2.

2. ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، 145/2.
3. واقدی، محمد بن عمر، همان، 111۷/3.

4. ابن عساکر، علی بن حسن، همان، 60/2؛ متقی هندی، علی بن حسام الدین، کنز العمال، 602/5.
5. مجلسی، محمد باقر، همان، 10۷/28.

6. ابن عساکر، علی بن حسن، همان، 139/10.
۷. ابــن عســاکر، علــی بن حســن، همان، 5۷/2؛ متقــی هندی، علی بن حســام الدین، همــان، 5۷6/10؛ 

واقدی، محمد بن عمر، همان، 1122/3.

8. همان ها.
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بوده اســت _ همان طور که در جنگ تبوک و فتح مکه واقع شــد _ به نظر می رســد ســه تا 

چهار هزار نفر، به واقعیت نزدیک تر باشد.

3 _ 6 _ وظيفۀ سپاه

نکتۀ مهمی که در وظایف این ســپاه قیدشــده، حرکت ســریع به سمت دشمن است. 

اســامه از جانــب پیامبــر اکــرم؟ص؟ مأمــور بود به ســرعت به ســوی دشــمن حرکــت کند؛ 

به طوری که قبل از رســیدن خبر به دشــمن، بر آن ها شــبیخون زند. ابن عســاکر، دســتور 

پیامبر دراین باره را این گونه گزارش می کند:

و أمَرهم باإلنکماش فی غزوهم، ... فقال: »یا اسامة! ... فأغر صباحا علی 

أهل أبنی و حّرق علیهم، و أسرع السیر تسبق الخبر، فإن أظفرک اهلل فأقِلل 
بَث...«.1

َ
الل

ســرعت عمل و شــبیخون دو وظیفۀ اصلی این ســپاه بود. در چنین جنگی، کوتاهی، 

آرامش و منتظر اوضاع مدینه شــدن، به معنای روی گرداندن از دســتور پیامبر اکرم؟ص؟ 

است. رسول خدا آن ها را به چنین جنگ سریعی فراخواندند، اما سپاه نه تنها در زمان 

رســول خــدا حرکــت نکــرد، بلکه تا یــک ماه پــس از فوت آن جنــاب نیز سســتی نمود! 

به طورمعمــول در جنگ هــا، اگر ســپاهی بر منطقۀ تحت تصرف دشــمن مســلط شــود، 

توقف خواهد کرد و آن را به قلمرو خود ضمیمه خواهد نمود؛ اما در شبیخون، حتی اگر 

سپاه بر دشمن پیروز شود، بازخواهد گشت و منطقه را واگذار خواهد کرد.

ایــن مســئله نشــان دهندۀ ایــن اســت کــه هــدف پیامبــر؟ص؟ از گســیل ســپاه اســامه، 

کشورگشایی نبوده است؛ بلکه  همان گونه که در ادامه خواهد آمد، هدف آن حضرت، 

کوتــاه کــردن شــّر مدعیــان حکومت به بهانــۀ جنگ با قبایــل منطقۀ جنگــی موته بوده 

است.

1. ابن عساکر، علی بن حسن، همان، 54/2؛ واقدی، محمد بن عمر، همان، 111۷/3.
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افزون بر آن دیدیم که تعداد لشــگریان حدود ســه تا چهار هزار نفر بوده اســت. با این که 

این سپاه از نظر تعداد در حّد عرف زمان خود بوده، اما لشگریان به هر دلیل نباید خود 

را زیاد درگیر جنگ می کردند، لذا پیامبر؟ص؟ توصیه می کنند که اســامه آرزوی مالقات 
با دشمن را نکند، زیرا که امکان گرفتار شدن زیاد است.1

3 _ 7 _ مدت احتمالی سفر

ــش از  ــوع بی ــه، درمجم ــه مدین ــت آن ب ــطین و بازگش ــرز فلس ــمت م ــه س ــپاه ب ــت س حرک
35 روز بــه طــول می انجامیــده اســت. ایــن مطلــب را می تــوان از حرکــت همیــن ســپاه 
در زمــان ابوبکــر فهمیــد. حتــی بعضــی از مــدارک تاریخــی مــدت ســفر را بیــش از چهــل 
روز ذکــر کرده انــد.2 ابــن عســاکر زمــان فراغــت اســامه از هنــگام حرکــت تــا انتهــای جنــگ 
در زمــان ابوبکــر را 40 روز می دانــد و می گویــد: ایــن مــدت غیــر از مدتــی اســت کــه اســامه 
پــس از جنــگ در ســرزمین های فتــح شــده اقامــت کــرد و به غیــراز زمــان بازگشــت از 

جنــگ اســت.3

اگر زمان بازگشت سپاه 15 روز باشد، طول سفر به حدود 55 روز خواهد رسید.

3 _ 8 _ فراخوانده شدگان

ابن اســحاق می گوید: »تمامی مهاجرین اولیه با سپاه اسامه خارج شدند«.4 این گفته 

را واقــدی نیــز تأیید می کنــد و می گوید: »هیچ کس از مهاجرین اولیــه نماْند، مگر این که 

بــه ایــن جنگ فراخوانده شــد«.5 برخی از مدارک تاریخی نیز فراخوانده شــدگان به این 

1. همان ها.
2. واقــدی، محمــد بــن عمــر، همــان، 1125/3؛ ابن ســعد، محمــد، الطبقــات الکبری، 14۷/2؛ ابن ســید 

الناس، محمد بن عبداهلل، عیون األثر، 351/2.

3. ابن عساکر، علی بن حسن، همان، 51/2.
4. حمیری معافری، عبدالملک بن هشــام، همان، 642/2؛ طبری، محمد بن جریر، همان، 184/3؛ ابن 

أثیر، علی بن أبی الکرم، همان، 31۷/2.

5. واقدی، محمد بن عمر، همان، 1118/3.
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سپاه را افراد سرشناس از مهاجرین و انصار ذکر کرده اند.1

از اینجـا معلـوم می شـود سـپاه اسـامه از افـراد سرشـناس مهاجرین و انصار تشکیل شـده 

از  به اختصـار  کـه  ناقالنـی  انصـار،  بـه  نسـبت  مهاجریـن  کثـرت  دلیـل  بـه  امـا  بـود، 

شـرکت کنندگان نام برده انـد، تنهـا بـه ذکـر نـام مهاجریـن بسـنده کرده انـد. بدیـن سـبب 

ابـن عسـاکر می گویـد:

رســول خدا؟ص؟ اسامه را بر سپاهی فرمانده کرد که عموم آنان از مهاجرین 
بوده اند.2

ایــن گفتــه به وضوح نشــان می دهد که یا از انصار کســی در میان ســپاه نبوده اســت و یا 

تعدادشــان به قدری کم بوده که به کار بردن عبارت فوق صحیح بوده اســت. خبرهای 

دیگــر تاریخی نیز مخالف این مفهوم نیســتند. حاصــل کالم این که اکثر قریب به اتفاق 

ســپاهیان اســامه از مهاجرین بودند و افراد سرشناس مهاجرین و انصار نیز در این سپاه 

حضور داشتند.

عبــارات فــوق نشــان می دهــد کــه مهاجرین و انصــار با ذکر نــام مأمور به شــرکت در این 

جنــگ بودنــد؛ بــه همین ســبب، هنگامی کــه ابوبکر به حکومت رســید گفــت: تمامی 

کســانی را کــه در زمان رســول خدا به این جنگ خوانده شــده و کنــدی کرده اند، به این 
سپاه ملحق خواهم کرد.3

به این ترتیــب، پیامبــر بــه افــراد خاصی بــا ذکر نــام، امر کردند تا در ســپاه حاضر شــوند. 

گروهی از مهاجرین که به طور ویژه نامشان در سپاه اسامه ذکر شده است عبارت اند از: 

1. ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، 145/2؛ ابن سید الناس، محمد بن عبداهلل، عیون األثر، 350/2؛ 
نظیر همین مضمون در مدارک ذیل نقل شــده اســت: حمیری معافری، عبدالملک بن هشــام، همان، 
650/2؛ ابــن عســاکر، علــی بــن حســن، همــان، 55/2؛ بــالذری، أحمــد بن یحیی، أنســاب األشــراف، 

208/1؛ ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبة اهلل، همان، 159/1 و 52/6.

2. ابن عساکر، علی بن حسن، همان، 64/8.
3. ابن عساکر، علی بن حسن، همان، 5۷/2؛ واقدی، محمد بن عمر، همان، 1122/3.
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أبوبکــر،1 عمــر بن الخطاب،2 عبــد الرحمن بن عوف،3 ابوعبیدۀ جراح،4 ســعد بن ابی 
وقــاص،5 ابــو االعور ســعیدبن زید بن عمرو بن نفیــل،6 عیاش بن ابــی ربیعه،۷ طلحه و 
زبیر.8 از انصار نیز نام قتادة بن النعمان، مســلم بن اســلم بن حریش،9 اســید بن حضیر 

و بشیر بن سعد10 در تاریخ آمده است.

چنان که مشــاهده می شــود، اخبار زیادی حضور ابوبکر و عمر در ســپاه اســامه را تأیید 
می کنند. هیچ منبع تاریخی11 نیز منکر حضور ابوبکر در سپاه اسامه نشده است؛ البته 

مدارک تاریخی نیز ملزم به ذکر تمامی افراد ســپاه نبوده اند. این که این دو نفر به حضور 

1. ابــن ســعد، محمــد، همــان، 146/2؛ ابن ســید الناس، محمد بن عبــداهلل، همان، 350/2؛ ابن عســاکر، 
علی بن حسن، همان، 139/10؛ بالذری، أحمد بن یحیی، همان، 169/1 و 208؛ ابن أبی الحدید، عبد 

الحمید بن هبة اهلل، همان، 159/1 و 52/6.

2. همان ها؛ نیز ر.ک: واقدی، محمد بن عمر، همان، 1118/3؛ ابن عســاکر، علی بن حســن، همان، 55/2 
و 139/10؛ طبری، محمد بن جریر، همان، 226/3.

3. ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبة اهلل، همان، 52/6.
4. ابن عساکر، علی بن حسن، همان، 55/2؛ واقدی، محمد بن عمر، همان، 1118/3؛ ابن سعد، محمد، 
همان، 146/2؛ ابن سید الناس، محمد بن عبداهلل، همان، 350/2؛ ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن 

هبة اهلل، همان، 159/1 و 52/6.

5. ابن عساکر، علی بن حسن، همان، 55/2؛ واقدی، محمد بن عمر، همان، 1118/3؛ ابن سعد، محمد، 
همان، 146/2؛ ابن سید الناس، محمد بن عبداهلل، همان، 350/2.

6. همان ها.
۷. ابن عساکر، علی بن حسن، همان، 55/2؛ واقدی، محمد بن عمر، همان، 1118/3.

8. ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبة اهلل، همان، 52/6.
9. ابن عساکر، علی بن حسن، همان، 55/2؛ واقدی، محمد بن عمر، همان، 1118/3؛ ابن سعد، محمد، 

همان، 146/2؛ ابن سید الناس، محمد بن عبداهلل، همان، 350/2.

10. ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبة اهلل، همان، 52/6.
11. مقصود کتب تاریخی و حدیثی متقدم اســت که به گزارشــگری تاریخ پرداخته اند. البته بوده اند کســانی 
نظیر ابن کثیر که این مطلب را بدون اســتناد به شــاهد تاریخی نفی کرده و تنها به تحلیل شــخصی خود 
بسنده کرده اند. ر.ک: ابن کثیر، إسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، 5 /222؛ نیز ر.ک: ابن أبی الحدید، 
عبد الحمید بن هبة اهلل، همان، 182/1۷ و 183 که دربارۀ حضور ابوبکر در جیش اسامه، مفصل بحث 

کرده است.
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در ســپاه موظــف بودند و خود را تحت فرمان اســامه می دیدند، قرائــن دیگری نیز دارد؛ 
چنان که جوهری نقل می کند که این دو تا پایان عمر به اسامه امیر می گفتند.1

پس از رحلت پیامبر، ابوبکر ســپاه اســامه را به ســمت روم فرســتاد؛ اما پیش از آن اجازه 

خواســت که عمر در این جنگ شــرکت نکند. این نیز نشــان می دهد که عمر باید تحت 

فرماندهی اسامه به سوی روم می رفته است. جالب آن که مطابق این سند، اسامه چون 

ابوبکر را نیز تحت فرمان خود می دید، به او گفت: »پس خود چه می کنی؟« ابوبکر پاسخ 
داد: »ببین مردم با من چه کرده اند و مرا والی قرار داده اند؛ عمر را برای من بگذار«.2

ابوبکر، عمر، ابوعبیدۀ جراح، ســعد بن ابی وقاص و حتی اســید بن حضیر و بشــیر بن 

ســعد مأمور به شــرکت در ســپاه بودند. این گروه دقیقًا همانانی بودند که مسیر خالفت 

را بــه ســمت ابوبکــر چرخاندند. آیا به راســتی اگر دســتور پیامبر اجرا می شــد، خالفت و 

جانشینی پیامبر همین طور که واقع شد، واقع می شد؟!

غیــر از دو نفــر اخیر، بقیــه از مهاجران اند. برخــی روایات تنها به وجود عمر اشــاره کرده و 

برخــی هــم وجــود ابوبکر را متذکر شــده اند. روایات متعدد دیگری نیز بــه حضور هر دو _ 

ابوبکر و عمر _ اشــاره دارد. از این که افراد خاصی به ســپاه دعوت شــده و موردتوجه بقیه 

نیــز واقــع گردیده اند می توان توجه خاص حضرت به آنان را دریافت. این افراد کســانی 

بودنــد کــه بعــد از رحلت، کنتــرل جامعۀ مســلمین را در اختیار گرفتــه و آن گونه که خود 

می خواستند آن را مدیریت کردند.

3_  9_  روزشمار سپاه اسامه3

آنچــه در تحلیــل وقایــع تاریخــی اهمیــت به ســزایی دارد، دقــت نظر و نکته ســنجی در 

1. ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبة اهلل، همان، 52/6.

2. یعقوبی، أحمد بن أبی یعقوب، تاریخ الیعقوبی، 12۷/2.
3. این روز شــمار براســاس قول اهل تســنن است. اگر بخواهیم آن را بر قول شیعه منطبق کنیم زمان  دو هفته 

به عقب بازمی گردد.
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وقایع نقل شــده و نیز تالش در جمع اخبار تاریخی اســت. گاه عدم توجه به یک نکتۀ 

ظریف و بی توّجهی نســبت به تقّدم و تأّخر اتفاقات تاریخی، موجب می شــود که طرح 

نادرســتی از واقعه ارائه شــود و تحلیل آن، دقت الزم را نداشــته باشد. ازاین رو، بار دیگر 
با استناد به خبر واقدی، به بررسی تقّدم و تأّخر وقایع مرتبط با این ماجرا می پردازیم:1

1_زمــانتشــکیللشــگر: روز دوشــنبه، چهــار شــب مانده بــه پایان مــاه صفــر، پیامبر به 
مسلمانان امر کردند که به سرعت برای جنگ با روم آماده شوند.2

2_تعییــنفرمانــده: روز سه شــنبه فــردای آن روز، ســه شــب مانــده بــه انتهای مــاه صفر، 

پیامبر أســامه را فرمانده ســپاه قرار دادند و به وی امر کردند به ســرعت آماده شود؛ به 

صورتی که بر رسیدن خبر احتمالی به دشمن، پیشی گیرد. پیامبر هم چنین وظیفۀ 

جنگی او را تعیین کردند که قباًل ذکر شد.

3_بیماریرسولخدا؟ص؟: روز چهارشنبه، دو شب مانده به انتهای صفر، پیامبر بیمار 

می شوند.

4_گــرهزدنپرچــموتعیینمحلپادگان: روز پنج شــنبه، یک شــب مانده بــه انتهای ماه 

صفر، پیامبر پرچم را برای اســامه گره می زنند، دستورالعمل هایی برای او مشخص 

می کننــد و او را در مــورد چگونگــی برخــورد بــا دشــمن آمــوزش می دهنــد. در این روز 

ُبریده پرچم را از پیامبر می گیرد و آن را به منزل اســامه می برد و پیامبر منطقۀ ُجرف، 

در بیــرون مدینــه، را به عنــوان پــادگان معرفی می کننــد تا ســپاهیان در آنجا اجتماع 
کنند.3

5_ تأخیردرحرکتســپاهوهشــداررســولخدا؟ص؟: اســامه مأمور بود سپاه خود را سریعًا 

حرکــت دهــد و محــّل پــادگان نیز معین شــده بــود؛ اما گویــا مردم تمایلــی به حرکت 

1. واقدی، محمد بن عمر، همان، 111۷/3_1118؛ ابن عساکر، علی بن حسن، همان، 54/2.
2. این روزشمار تاریخ، بر وفق اخبار اهل تسنن و مدارک آنان است.

3. واقدی، محمد بن عمر، همان، 1118/3؛ ابن عساکر، علی بن حسن، همان، 55/2.
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نداشتند و خیلی آرام و سر فرصت خود را آماده می ساختند! همین موجب شد که 

پیامبر در اوج بیماری بر منبر بنشــیند و به آنان نســبت به سستی و کندی کردارشان 

هشــدار دهنــد.1 گزارش هــای تاریخــی نشــان می دهد که مــردم پس از چهــارده روز از 

فرمــان حرکــت، هنوز به شــهر تردد می کردند و ســپاه برای اعزام آماده نبوده اســت.2 

ایــن در حالــی بــود کــه پیامبــر به صراحــت، به  شــتاب در حرکــت و پیشــی گرفتن بر 

رســیدن اخبار به دشــمن، فرمان داده بودند.3 به نظر می رســد که فراخوانده شدگان 

صریحًا با دستور پیامبر مخالفت می کردند.

6_اعتــراضبــهفرماندهــیاســامه:هنگامی که بیماری رســول خدا؟ص؟ شــدت یافت، 

ســپاهیان به جــای اطاعــت از فرمــان حضــرت، به بحــث از درســتی آن می پردازند 

و بــه امارت اســامه خــرده می گیرند! در آن زمــان، هیاهو چنان باال گرفــت که پیامبر 

اکرم؟ص؟ به شّدت غضبناک شدند و باوجود شدت بیماری، مردم را جمع کردند تا 
از انتخاب خود دفاع کنند.4

در دهــم ربیع االول )مطابق اخبار اهل ســنت(، یعنی حداقــل چهارده روز پس از امر 

به حرکت بسیار سریع به سوی دشمن، هنوز شخص رسول خدا؟ص؟ باید از کار خود 

دفاع کند و مردم را به حرکت به سوی دشمن فراخواند.

7_اصراررسولخدا؟ص؟برحرکتلشگر:پس ازآن خطبه، رسول خدا به منزل می روند. 

مســلمانان گروه گروه نزد رســول خدا می آیند و وداع می کنند. پیامبر مرّتب بر حرکت 

لشگر اسامه، تأکید می کنند. حتی پیامبر؟ص؟ در خطاب به کسانی که می خواهند 

بیمــاری ایشــان را بهانه ای برای توقف ســپاه قرار دهند، می فرماینــد: »أنفذوا جیَش 

1. حمیری معافری، عبدالملک بن هشام، همان، 650/2.
2. ابن عساکر، علی بن حسن، همان، 51/2.

3. واقدی، محمد بن عمر، همان، 111۷/3؛ ابن عساکر، علی بن حسن، همان، 54/2.
4. ابن عساکر، علی بن حسن، همان، 55/2؛ واقدی، محمد بن عمر، همان، 1119/3؛ ابن سعد، محمد، 

همان، 146/2؛ ابن سید الناس، محمد بن عبداهلل، همان، 350/2.
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اســامه« یعنــی ســپاه اســامه را حرکت دهیــد. یکی از کســانی که از رســول خدا؟ص؟ 

اجــازه خواســت حرکــت ســپاه تــا بهبودی ایشــان بــه تأخیــر بیفتــد، ام ایمــن، مادر 
اسامه، بود که رسول خدا با درخواستش مخالفت می کنند.1

هم چنین ابن سعد و غیر او نقل کرده اند که رسول خدا پس از دفاع از فرماندهی اسامه، 

در حــال مریضــی پیوســته می فرمودنــد: فرمان ســپاه اســامه را اجــرا کنید، فرمان ســپاه 

اسامه را اجرا کنید!

»مرض رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فجعل یقول فی مرضه: أنفذوا جیش 
أسامة! أنفذوا جیش أسامة!«.2

عبــارت »فجعــل یقــول« نشــان می دهــد کــه پیوســته پیامبــر بــر حرکــت ســپاه تأکید 
می کردند.3

بنــا بــر گزارش ابن ابی الحدید، اســامه نیز بارها تقاضای مادرش را تکــرار کرد و از پیامبر 

درخواست نمود تا زمان بهبودی حضرتش، به وی اجازه دهند تا در مدینه بماند؛ ولی 

پیامبــر هــر بــار ضمن مخالفت، اســامه را بــه حرکت فرمــان می دادند.4 پیامبــر مکّرر به 

ف کنندگان از این سپاه را لعن 
ّ
حرکت سپاه دستور دادند و حتی مطابق این نقل تخل

کرده انــد.5 افــزون بــر این، پیامبــر؟ص؟ ابوبکر و عمر را کــه به بهانه هــای گوناگون از حضور 

1. ابن عساکر، علی بن حسن، همان، 56/2؛ واقدی، محمد بن عمر، همان، 1119/3.
2. ابــن ســعد، محمــد، الطبقــات الکبــری، 45/4؛ ابن عســاکر، علی بن حســن، همــان، 62/8 و 5۷/2 و 

.139/10

3. ر.ک: ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، 146/2 و 45/4؛ ابن عساکر، علی بن حسن، همان، 62/8
4. ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبة اهلل، همان، 52/6.

5. مــا معتقدیــم برخــی حقایــق را بایــد بــه ســختی در میــان تواریــخ جســتجو کــرد. بــه نظــر می رســد نقــل 
ابن ابی الحدیــد را ایــن نقــل تحریف شــده تأیید می کند: »... فأنفذوا بعث أســامة و قال: لعن اهَّلل الذين 
یتخذون قبوَر أنبیاهئم مســاجد«. )ابن عســاکر، علی بن حســن، همان، 4۷/2؛ طبری، محمد بن جریر، 
همــان، 186/3( ایــن نقــل می گوید پیامبر بر منبر ضمن دفاع از فرماندهی اســامه، مردم را به حرکت امر 
می کننــد و می گوینــد: »خدا هر کس قبر پیامبر؟ص؟ خود را مســجد قرار دهد، لعنت کند!. آیا جای گفتن 
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در ســپاه خــودداری می کردنــد، طلبیدند و توبیخ کردند و بــرای چندمین بار، آن ها را به 

پیوستن به سپاه اسامه امر نمودند:

و اســتدعی ]رســول اهلل[ أبابکــر و عمــر و جماعــة مــن حضــر المســجد من 

المســلمین. ثــّم قــال: »ألــم آمر أن تنفــذوا جیش اســامة؟« فقالــوا: »بلی یا 

رســول اهلل؟ص؟«، قــال: »فلم تأّخرتم عن أمری؟« قــال أبوبکر: »إّنی کنت قد 

خرجــت ثــّم رجعت ألجــّدد بک عهدا« و قــال عمر: »یا رســول اهلل!  إّنی لم 

أخــرج؛ ألّننــی لم أحّب أن أســأل عنک الرکــب« فقال الّنبــی؟ص؟: »نّفذوا 
جیش أسامة! نّفذوا جیش أسامه!« یکّررها ثالث مّرات.1

از ایــن نقــل معلــوم می گــردد هیــچ بهانــه ای، حتــی بهانــۀ بهبــود حــال پیامبــر، تأثیری 
در فرمــان ایشــان نداشــت و آن حضــرت هــر چــه می گذشــت، درحالی کــه بــر شــّدت 
بیماری شان افزوده می شد، بیشتر و بیشتر بر حرکت سپاه تأکید می کردند. این مسئله 
راه را بــر توجیه کننــدگان می بنــدد؛ زیــرا برخی مورخــان این واقعه را به گونــه ای تحلیل و 
نقل کرده اند که گویا بیماری پیامبر موجب عدم حرکت سپاه بود و گویا این علت، عذر 

موّجهی برای توقف سپاه بوده است.2

7_سســتیاســامهدرحرکتدادنلشــگر: سپاه اســامه آن روز _ دهم ربیع االول _ حرکت 

نمی کنــد و شــب را در ُجــرف می مانــد. روز یکشــنبه، یازدهــم ربیــع االول، روز قبل از 

وفــات رســول خدا اســت. آن روز اســامه بــه مدینه می آید و بــه خانۀ پیامبــر می رود. 

حال پیامبر مســاعد نیســت، این روزی اســت که به دلیل شــدت بیماری، دارو در 

دهان پیامبر می ریزند.3 اســامه بر پیامبر وارد می شــود و درحالی که چشــمان پیامبر 

این عبارت این جا اســت؟ به نظر می رســد این همان لعن تحریف شــده باشــد که درست آن »لعن اهَّلل 
ف عن جیش اسامة« باشد!

ّ
ل من حتن

1. مجلسی، محمد باقر، همان، 468/22.
2. طبری، محمد بن جریر، همان، 186/3.

م ثقیل مغمــور، و هو الیوم 
ّ
 اهَّلل علیه و ســل

ّ
3. واقــدی آورده اســت: »و نــزل أســامة يوم الحد و رســول اهَّلل صیل

م و عیناه تمان، و عنده العباس و النســاء 
ّ
 اهَّلل علیه و ســل

ّ
الذی لّدوه فیه، فدخل عیل رســول اهَّلل صیل
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پر از اشــک اســت، پیامبر را می بوســد. این در حالی است که رسول خدا روز قبل به 

شّدت از توقف سپاه ابراز ناراحتی کرده بودند.

پیامبر در حال شــّدت بیماری دســت را به حالت دعا بلند می کنند و بر ســر اسامه 

می زنند! دســت را بر ســر اسامه نمی گذارند؛ بلکه آن را بر سر اسامه می زنند!1 اسامه 

می گوید که از این حرکت فهمیده اســت رســول خدا برایش دعا می کنند؛ اما ظاهرًا 

این نحوه عمل کردن، دعای علیه اســامه بوده است نه دعای به نفع او!

ابن ابی الحدید معتقد اســت اساســًا سپاه به واسطۀ سستی اسامه سستی ورزید.2 

ایــن تحلیــل اگرچه درســت اســت، ولی کامل نیســت! در این که اســامه به واســطۀ 

تأخیر در حرکت سپاه خطای بزرگی مرتکب شده است، حرفی نیست و گزارش ها 

نیــز ایــن را تأیید می کند؛ اما اخبــاری که ذکر کردیم، خطای بــزرگ عموم صحابیان 

این سپاه را نیز به تصویر کشیده است. ازاین رو نمی توان تثاقل سپاه را صرفًا متوجه 
فرماندۀ آن دانست.3

8_بازگشــتدوبارۀاســامهبهمدینه: اســامه آن روز به پایگاه خود برمی گردد، اما آن روز و 

آن شب نیز حرکت نمی کند. فردای آن روز دوباره به شهر می آید. برخی منابع عامه 

تــالش می کننــد که نشــان دهند در ایــن زمان حال پیامبر بهتر شــده بــود.4 ازاین رو، 

م، فجعل يرفع یده إل السماء 
ّ
م ال یتكل

ّ
 اهَّلل علیه و سل

ّ
حوله، فطأطأ علیه أسامة فقّبله، و رسول اهَّلل صیل

ث یصّبا عیل أســامة«. )واقدی، محمد بن عمر، همان، 1119/3( عبارت »لّدوه فیه« نشــان می دهد که 
در این روز دارو در دهان پیامبر می ریختند.

ســامة« اســت. ابن عســاکر، علی بن حســن، همان، 56/2؛ 
ُ
ما عیل ا ُ 1. متن عربی این بخش عبارت »یصّبُ

واقدی، محمد بن عمر، همان، 1119/3.

2. ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبة اهلل، همان، 52/6.
3. مطابق نقل شــیعه، اســامه ظاهرًا به ســمت دشــمن حرکت کرد، اما ســپاهیان با وی نرفتند. )مجلســی، 

محمد باقر، همان، 10۷/28(.

4. قشـــیری نیشـــابوری، مســـلم بـــن حجـــاج، همـــان، 23/2؛ ابـــن کثیـــر، إســـماعیل بـــن عمـــر، البدایـــة و النهایـــة، 
232/5؛ طبـــری، محمـــد بـــن جریـــر، همـــان، 19۷/3؛ بـــالذری، أحمـــد بـــن یحیـــی، أنســـاب األشـــراف، 
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اســامه به پایگاه خود بازگشــت و فرمان حرکت را صادر کرد.1 در این هنگام روز بلند 

شده بود. سپاهی که باید حداقل شانزده روز پیش حرکت می کرد، ادعا شده است 

امــروز قصــد حرکــت دارد! دو روز پیــش پیامبــر بــه شــّدت ســپاه را به جنــگ تهییج 

کردنــد. اســامه هرچقــدر هم تابه حال صبر کرده و سســتی ورزیده بــود، اکنون باید به 

سمت دشمن می رفت؛ اما باز هم سستی نمود. البته، مطابق نقل عالمۀ مجلسی، 
اسامه ظاهرًا به سمت دشمن حرکت کرد، اما سپاهیان با وی نرفتند.2

پیامبر آنچه در توان داشــتند برای حرکت این ســپاه انجام دادند؛ قیس بن عباده و 

حباب و جماعتی از انصار را مأمور کردند تا ســپاهیان را به پادگان اعزام نیرو گســیل 

دارند؛ اما سپاهیان اجابت نکردند.3 این نقل با نقل ابن عساکر نیز سازگار است که 
روج إل العسكر«.4 می گوید: »و جعل الناس يؤخذون باحلن

پیش تــر دیدیــم ام ایمن یک بار و اســامه ســه بار از پیامبر؟ص؟ اجازه خواســتند ســپاه 

ـــًة فقـــام هَیـــاَدی بـــ�ن رجلـــ�ن و رجـــاه 
َ
 اهَّلل علیـــه و ســـلم یف نفســـه ِخّف

ّ
55۷/1: »وجـــد رســـول اهَّلل صیل

ـــُر فأومـــأ إلیـــه رســـول 
َ

ـــه ذهـــب أبوبكـــر یتأّخ ـــع أبوبكـــر ِحّسَ ـــان یف الرِض حـــّت دخـــل املســـجد فلمـــا َسِ ّطَ حین
ــر«.  ــار أب بكـ ــن یسـ ـــس عـ ــت جل ــلم حـ ــه و سـ  اهَّلل علیـ

ّ
ــول اهَّلل صیل ــاء رسـ ــلم، فجـ ــه و سـ  اهَّلل علیـ

ّ
اهَّلل صیل

بعیـــد نیســـت بهبـــودی حـــال رســـول خـــدا از جملـــه اخبـــار ســـاخته شـــده باشـــد تـــا تخلفـــات برخـــی صحابـــه 
توجیـــه گـــردد؛ چـــرا کـــه در همیـــن خبـــری کـــه از بهبـــودی رســـول خـــدا گـــزارش می دهـــد بـــه اجمـــال آمـــده 
اســـت رســـول خـــدا در حالـــی کـــه دیگـــران زیـــر بازوهایشـــان را گرفتـــه بودنـــد و قـــدرت حرکـــت نداشـــتند و 
در حالی کـــه دو پـــای ایشـــان بـــر زمیـــن کشـــیده می شـــد، وارد مســـجد شـــدند و نمـــازی را کـــه ابوبکـــر قصـــد 
امامتـــش را داشـــت،  بـــر هـــم زدنـــد! شـــاید از آن جایـــی کـــه ایشـــان مانـــع امامـــت ابوبکـــر در نمـــاز شـــدند، برخـــی 

مورخـــان مدعـــی شـــده اند کـــه حـــال رســـول خـــدا بهتـــر شـــده بـــود.

1. ابن عساکر، علی بن حسن، همان، 56/2؛ واقدی، محمد بن عمر، همان، 1120/3؛ ابن سعد، محمد، 
همان، 146/2؛ ابن سید الناس، محمد بن عبداهلل، همان، 350/2.

2. مجلسی، محمد باقر، همان، 10۷/28.
3. همان.

4. ابــن عســاکر، علــی بــن حســن، همــان، 4/22 و ج 56/2. نقــل اخیر در اختالف نســخه آمده اســت؛ نیز 
ر.ک: مختصر تاریخ دمشــق، 1۷4/1؛ متقی هندی، علی بن حســام الدین، همان، 5۷2/10؛ ابن ســید 

الناس، محمد بن عبداهلل، همان، 350/2.
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تــا بهبودی رســول خدا؟ص؟ توّقف کنــد؛ اما پیامبر مخالفت کردنــد و فرمان حرکت 

دادنــد. انتظــار می رفت که ســپاه اســامه پس ازاین همــه تأکید، حرکت خــود را آغاز 

کنــد کــه چنین نشــد. مــا نمی دانیم این همــه تأکید پیامبــر با ایــن مخالفت صریح 

رسول خدا چگونه جمع می شود! بعد از این همه اصرار پیامبر که سپاه منتظر آینده 

نباشــد و کاری به بهبود و شــّدت بیماری رســول خدا نداشــته باشــد، باز هم ســپاه 

منتظــر ماْنــد و حرکت نکــرد. در هیچ کشــوری مخالفِت صریح با فرمان رهبر کشــور 

جایــز نیســت و اگــر چنین مخالفتی صورت گیــرد، بر کودتا و توطئه حمل می شــود؛ 

چــه برســد بــه کشــوری اســالمی کــه چنیــن عملکــردی نه تنهــا مخالفت بــا رهبری 

جامعه، بلکه مخالفت با فرمان خدا نیز تلقی می گردد.

مورخــان عامــه می گوینــد که ســپاهیان نرفتند تــا ببینند چــه اّتفاقی می افتــد! 1 اما 

چنین مخالفت صریحی به ما می گوید سپاهیان نرفتند تا ببینند چه باید بکنند! 

آن ها می خواستند در هنگام وفات رسول خدا؟ص؟ حاضر باشند تا اجتماع مسیری 

را برخالف خواست آنان طی نکند و این دقیقًا مخالف هدف رسول خدا؟ص؟ بود.

9_حامــلخبــررحلــت: در این که چه کســی خبر رحلت پیامبر را به ســپاه رســاند، ســه  

گزارش نقل شده است:

خبرنخست: فاطمه بنت قیس که به اسامه گزارش داد.

خبردوم: ام ایمن که به اسامه گزارش داد.

خبرسوم: برخی از همسران رسول خدا که به اسامه و برخی از اطرافیانش گزارش دادند. 

ما خبر اخیر را بنا به دالیلی که ذکر می کنیم به واقعیت نزدیک تر می بینیم.

در خصــوص خبــر نخســت، ابن عســاکر نقــل می کند کــه در هنگام تشــدید بیمــاری در 

1. حمیــری معافــری، عبدالملک بن هشــام، همان، 650/2؛ ابن عســاکر، علی بن حســن، همان، 4۷/2؛ 
طبــری، محمد بن جریر، همان، 186/3؛ ابن ســعد، محمد، همــان، 192/2؛ واقدی، محمد بن عمر، 

همان، 1120/3.
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واپســین لحظات عمر رســول خدا، فاطمه بنت قیس _ همســر اســامه _ به وی پیغام داد 

کــه در حرکــت تعجیــل نکند؛ چراکه حال حضرت ســنگین اســت و در همیــن زمان نیز 

حضرت رحلت فرمود.1 اما اواًل بعید اســت که اســامۀ نوجوان، همســری داشــته باشــد. 

به عالوه همسر وی به چه جرأتی با امر رسول خدا مخالفت می کند و سپاهی را که پیامبر 

بااین همه تأکید موظف به حرکت سریع کرده اند، به کندی فرامی خواند؟! حتی اگر همسر 

اسامه چنین پیشنهادی کرده باشد، با فرمان صریح رسول خدا مخالفت کرده است.

خبر دوم را مورخان بیشتری نقل کرده اند. آنان نوشته اند که مادر اسامه خبر رحلت 

رســول خــدا را بــه اســامه داد و بــه دنبــال آن وی بــه همــراه عمــر  و  ابوعبیده به شــهر 

بازگشــتند.2 گفتنی اســت دو نفر اخیر در وقایع پس از رحلت نقش کلیدی داشــتند 

و به هیــچ روی نمی خواســتند از تعییــن خلیفــه دور بماننــد! روشــن اســت کســی که 

می خواهــد در ایــن جریان حضور مســتقیم داشــته باشــد، باید به گونه ای خــود را در 

جریــان مرتــب اخبــار منزل پیامبــر قرار دهــد. افزون بر این، این دســته اخبــار با گروه 

ســوم اخبار قابل جمع اســت. بر وفق این اخبار بعضی از همســران پیامبر که زودتر از 

دیگران از رحلت آن حضرت باخبر شده اند، پدر و نزدیکان خود را بدان آگاه کردند. 

ابن ابی  الحدید در شرح وقایع دو روز آخر عمر پیامبر؟ص؟ می گوید:

ثقل رسول اهلل و اشتّد ما یجده، فأرسل بعض نسائه إلی أسامة و بعض من 
کان معه، یعلمونهم ذلک فدخل أسامة من معسکره ... فرجع أسامة إلی 
عســکره، ثّم أرســل نساء رسول اهلل إلی أســامة یأمرنه بالدخول، و یقلن: إّنَ 
رســول اهلل قد أصبح بارئا، فدخل أســامة من معســکره یوم اإلثنین، الثانی 

عشر من شهر ربیع االول ...3

1. ابن عساکر، علی بن حسن، همان، 62/8.
2. ابــن ســعد، محمــد، همــان، 146/2؛ ابــن ســید النــاس، محمــد بــن عبــداهلل، همــان، 350/2؛ ابــن أبی 
الحدید، عبد الحمید بن هبة اهلل، همان، 160/1؛ واقدی، محمد بن عمر، همان، 1120/3؛ ابن عساکر، 

علی بن حسن، همان، 56/2.
3. ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبة اهلل، همان، 160/1.
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بعضی از زنان پیامبر حداقل در این روز به طور مرتب اسامه و بعضی از اطرافیانش را 

در جریان اوضاع بیت پیامبر و حال عمومی ایشان می گذاشتند. شّدت این اخبار 

به حدی بود که حتی در مواردی که پیامبر کاری با ابوبکر و عمر نداشتند، این دو به 

دعــوت حفصه و عایشــه بر  بالین پیامبر حاضر می شــدند! ابــن عباس نقل می کند 

که رسول خدا؟ص؟ به جهت وصیت، امیرالمؤمنین؟ع؟ را طلب کردند؛ ولی عایشه 

پدرش را آورد، حفصه عمر را آورد، امیرالمؤمنین نیز حاضر شدند. پیامبر که چنین 
دیدند به آن دو فرمودند که هرگاه به وجودشان نیاز بود، خود، صدایشان می کنند.1

ایــن نقــل گویــای ایــن واقعیــت اســت که قطعًا عایشــه و حفصه، کســانی را داشــته اند 

کــه رابــط بیــن آن هــا و لشــکرگاه بوده انــد. بایــد دانســت آنگاه کــه تاریــخ رنــگ توطئــه 

می گیــرد، تاریخ نویــس نیــز حقایــق را در پــرده می نویســد! لــذا ابــن ابی الحدیــد در 

نقــل خــود می گویــد بعضــی از زنــان پیامبــر بــه اســامه و بعضــی از همراهــان اســامه _ 

از لشــگریان _ پیــام می فرســتند. چــه مانعــی وجــود داشــت تــا ایــن مورخیــن اســامی 

زنــان پیامبــر و همراهــان اســامه را ذکــر کننــد؟! عجیــب نیســت کــه در روایــات شــیعه 
مســئله قــدری روشــن تر بیــان شــده باشــد.2

در ایــن روایــت به وضوح می بینیم که صهیب، فرســتادۀ عایشــه، مرتب اخبار بیت 

پیامبر را به لشکرگاه می برد و از آنجاکه عایشه خود نیز از رابطین اصلی حزب قریش 

بود، طبیعی است که او باید خبر رحلت را داده باشد. اکنون، همان هایی که بیشتر  

بــر توقف ســپاه اصرار داشــتند، الزم دیدند بــه مدینه بازگردند و در کنــار بدن مبارک 
رسول خدا؟ص؟ حاضر شوند.3

مورخان تنها نام چند تن از ســپاه اســامه را که به شــهر بازگشــتند، ذکر کرده اند. این 

1. طبری، محمد بن جریر، همان، 196/3.
2. مجلسی، محمد باقر، همان، 108/28.

3. ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبة اهلل، همان، 160/1.
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گــروه عبارت انــد از: اســامه، عمر، ابوعبیدۀ جــراح و ابوبکر. این ها کســانی بودند که 

بالفاصله پس از رحلت خود را به شــهر رســاندند. تردیدی نیســت که این ها نگران 

رحلــت پیامبــر بودنــد. آنچه در ســقیفه اتفاق افتــاد این گمانه را تقویــت می کند که 

این چند نفر بیشتر از این که نگران حال پیامبر باشند، نگران امر خالفت بوده اند.

10_اجــازهخواســتنابوبکــرازپیامبــربــرایخــروجازمدینــه: بــه ادعــای اخبــار عامــه، ابوبکــر 

م اســت 
ّ
در همــان روز رحلــت، از حضــرت اجــازه می گیــرد تــا بــه ســنح بــرود. آنچــه مســل

وی در روز رحلــت، صبحــگاه بعــد از ماجــرای نمــاز صبــح کــه بایــد در جــای خــود 

بررســی شــود، بــا مشــاهدۀ آنچــه اتفــاق افتــاد، مدینــه را به قصــد ســنح تــرک کــرد تــا در 

آنجــا منتظــر خبــر رحلــت حضــرت باشــد و ســپس بازگــردد. روشــن اســت کــه وی بــه 

دلیــل لــزوم حضــورش در ســپاه اســامه و ماجــرای نمــاز صبــح نمی توانســت در انظــار 

مــردم باقــی بمانــد. ســنح منطقــه ای خــارج از مدینــه بــود کــه بــا آن فاصلۀ کمی داشــت 

ــه آنجــا عزیمــت  و ابوبکــر بــه جهــت این کــه در آن منطقــه همســری داشــت، گــه گاه ب

می کــرد. واقــدی می نویســد:

... و دخــل أبوبکر فقال: »یا رســول اهلل! أصبحت مفیقــا بحمداهلل، و الیوم 
یوم بنت خارجة فاذن لی« فأذن له فذهب إلی الّسنح ...1

می بینیم بهانه ای که ابوبکر برای خروج به ســنح ذکر می کند، مراجعه نزد همســرش 

است. وی می گوید امروز، روز دختر خارجه _ یکی از همسران ابوبکر _ است و اجازه 

می گیــرد. پــس از شــانزده روز از دســتور و ســفارش به حرکت لشــگر و پــس از این همه 

تأکید که در طی چند روز آخر انجام شــده اســت، آیا این ســؤال عجیب نیســت؟! 

بــا فرض واقعیت داشــتن این مطلب که ابوبکر بــرای رفتن به آن منطقه اجازه گرفته 

باشــد، بازهــم بــا تمامــی اوامــر و تأکیدات حضــرت در  خصوص پیوســتن به ســپاه 

اسامه مخالفت کرده است! 

1. واقدی، محمد بن عمر، همان، 1120/3؛ ابن عساکر، علی بن حسن، همان، 56/2.
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3_  10_  جمع بندی گزاره های تاریخی

دیدیــم کــه پیامبــر یــک مــاه یــا 16 روز قبــل از وفاتشــان، اســامه را مأمــور جنــگ کردنــد. 

قریــب ۷00 تــا 4000 نفــر که در بیــن آنان نام برخی از بــزرگان مهاجران و انصار ذکر شــده، 

مأمــور شــدند بــه فرماندهی اســامه به مــرز روم رفته، شــبیخون بزنند و چه پیروز شــوند و 

چــه شکســت بخورنــد، بازگردنــد. این ســفر به طــور طبیعی بیــن 35 تــا 55 روز به طول 

می انجامیده است.

فرمــان پیامبــر به اســامه صریح و روشــن بود. او باید به ســرعت ســپاه را حرکت می داد؛ 

به طوری که بر اخباری که ممکن است به دشمن برسد، پیشی بگیرد. پیامبر به شّدت 

بر حرکت سریع سپاه اصرار داشتند؛ اما متأسفانه در طول قریب به 14 روز، سپاه نه تنها 

حرکت نکرد، بلکه به بهانه های گوناگون از رفتن تخّطی کرد و لشــگریان مرتب به شــهر 

رفت وآمد می کردند.

بــه فاصلــۀ چنــد روز پــس از اعــالن فرماندهــی اســامه، پیامبــر بیمــار شــدند. هــر چه بر 

شــّدت بیماری ایشــان افزوده می شــد، بیشتر و بیشتر بر حرکت ســپاه تأکید می کردند. 

آن حضــرت حتــی در مقابــل کســانی کــه اجــازه می خواســتند اســامه تا زمــان بهبودی 

ایشــان توقف کند، به شــّدت مخالفت کرده و به  تعجیل و شــتاب در حرکت ســپاه امر 

می فرمودنــد. علی رغــم تمامــی ایــن اصرارها، ســپاه تا زمان وفات رســول خــدا حرکت 

نکرد و پس از وفات ایشان، به شهر بازگشت!

4_ عجيب بودن تشکيل و اعزام سپاه اسامه
ما معتقدیم که اصواًل اوامر و نواهی پیامبران و رهبران الهی حتی در امور دنیوی، بهترین 

و مناســب ترین تصمیم اســت. این طور نیست که رسول خدا در جنگ ُاحد تصمیمی 

بگیــرد و مســلمانان مخالفــت کننــد و رأی و نظر مســلمانان بر رأی رســول خــدا ترجیح 

داشــته باشــد. رهبــران الهــی حتــی در امــور شــخصی و دنیــوی بهترین و مناســب ترین 

رأی را خواهنــد داشــت و لــذا پیروی و تبعیت از ایشــان صرف نظــر از جنبۀ الهی آن، به 
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جهت جنبۀ بشــری نیز ترجیح دارد. روشــن است که تصمیم و آرای پیامبران و ائمه در 

محــور عبودیــت خــدا و انجام واجبــات و ترک محّرمات اســت و لذا اگر کســی بخواهد 

در چارچــوب قوانین دین و دســتورات شــرعی حتی برای دنیای خویــش نیز تصمیمی 

بگیرد، هرگز مشاوری بهتر از آنان پیدا نخواهد کرد.

امــا برای کســانی کــه همه چیز را درگرو مســائل اجتماعــی و اوضاع سیاســی می بینند و 

تحلیــل می کننــد و نیــز برای گروهی از اهل ســنت کــه در امور اجتماعــی، پیامبر خدا را 

شــخصی نســبتًا عادی می دانند و قائل به اجتهاد ایشــان اند، توضیح عملکرد پیامبر 

چندان آســان نیســت. چرا که عامه به برخی دســتورات پیامبر به عنــوان امرونهی خدا 

نــگاه نمی کننــد و حّتی گروهی از ایشــان دســتورات اجتماعی پیامبــر را صرفًا به جنبۀ 

بشــرِی ایشــان مرتبط می دانند. طبیعی اســت بــرای این گروه، تحلیــل عملکرد پیامبر 

جنبۀ اساسی دارد.

ــه  ــتی ارائـ ــل درسـ ــامه، تحلیـ ــپاه اسـ ــزام سـ ــکیل و اعـ ــوۀ تشـ ــن نحـ ــرای ایـ ــم بـ ــر نتوانیـ اگـ
دهیـــم، بـــا پرســـش های متعـــددی روبـــرو خواهیـــم شـــد. ازیک طـــرف بـــه لحـــاظ عوامـــل 
سیاســـی داخلـــی و خارجـــی، حرکـــت پیامبـــر بســـیار عجیـــب و غیرقابل قبـــول اســـت! 
از طـــرف دیگـــر حتـــی مستشـــرقین هـــم کـــه بـــه الهـــی بـــودن پیامبـــر اعتقـــاد ندارنـــد، 
نتوانســـته اند در قـــدرت رهبـــری و حکیمانـــه بـــودن افعـــال پیامبـــر تردیـــد کننـــد. در ایـــن 
راســـتا شایســـته اســـت بـــه بررســـی و تحلیـــل ایـــن عوامـــل بپردازیـــم تـــا روشـــن شـــود کـــه 
ــن درســـت و  ــا تبییـ ــده اســـت، تنهـ ــامه آمـ ــکر اسـ ــورد لشـ ــیعه در مـ ــات شـ ــه در روایـ آنچـ
منطقـــی واقعـــه اســـت.1 بـــه لحـــاظ ظاهـــری، تمامـــی عوامـــل داخلـــی و خارجـــی، مانـــع 

اعـــزام ایـــن ســـپاه اســـت.

4_ 1_ عوامل داخلی

الف_هنگامۀانتقالقدرت: اصواًل آن هایی که میل زمامداری و حکومت دارند، بیش 

1. مجلسی، محمد باقر، همان، 108/28.
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از هــر کــس دیگــری منتظر تحــوالت اجتماعی مناســب هســتند تا در اوضــاع دخالت 

کننــد و قــدرت را آن گونــه که خود می خواهند تقســیم کنند. به همین جهت مشــاهده 

می شود در نوع جوامع برای موقعیت های بحرانی، پیش بینی های الزم انجام می شود. 

گروهــی از پیــش ولیعهد معین می کنند و دســته ای تا انتخاب رهبر سیاســی مناســب 

شــخص یــا جمعی را مســئول موقت ایــن مقام قــرار می دهند. این که دیده می شــود در 

بعضــی از کشــورها گروهی مــرگ رهبران اجتماعــی را تا مدتی پنهــان می کنند، چندان 

عجیــب نیســت. آن هــا احتمال می دهند که با انتشــار ایــن خبر، جامعــه دچار تحول 

ناخواســته ای شــود. کاری کــه عمــر بــن خّطــاب پــس از وفــات رســول خدا انجــام داد، 

تصمیم زیرکانه ای در همین راستا بود!

همه می دانســتند پیامبر به زودی مســلمانان را ترک خواهد کرد. تمامی مســلمانان این 

را شــنیده بودند. خود ایشــان در آخرین حج خود این مطلب را متذکر شــدند. یک ماه 

قبــل از رحلــت نیــز آن را فرمودند. بعضی از مســلمانان با نزول آیۀ اکمال و ســورۀ نصر بر 

این مطلب آگاه شدند. این ها همه در بعد الهی و اخبار غیبی بود؛ اما به لحاظ عوامل 

ظاهــری نیــز مریضی پیامبر ســخت تر از آن بود که نادیده گرفته شــود. حتی بدبین تریِن 

افــرادی کــه طالب ریاســت بودند، به بیماری پیامبر دل بســته بودند. این گروه حتی اگر 

اعتقــادی بــه اخبــار غیبی پیامبر نداشــته باشــند و حتی اگــر این اخبــار را پیش بینی و 

ناشــی از ســحر و وابســته بــه جــن بداننــد، احتمــال وقــوع آن را خواهنــد داد و همیــن 

احتمال، آنان را به تصمیمی عاجل دعوت خواهد کرد. کدامین مدعی فرصت طلبی 

اســت کــه بیماری رســول خدا را ببیند، شــدت یافتن روزانــه آن را بنگرد، شــاهد چیره 

شــدن ظاهری بیماری در اواخر عمر پیامبر باشــد، اما به وفات پیامبر و به دســت گیری 

قدرت، امید نداشته باشد؟!

راســتی، در چنین موقعیتی چگونه اســت که بزرگان مهاجرین و انصار باید شهر را ترک 

کنند تا زمینۀ مساعدی برای دیگران فراهم شود!



206
13

94
یز   

پائ
م _  

ده
انز

ۀ پ
مار

  ش
ی  _

ژوه
ت پ

مام
ۀ ا

نام
صل

ف

ب_منافقینوفتنه: آیات قرآن نشان می دهد که منافقین قدرت داشته اند بر جریانات 

اجتماعی تأثیر بگذارند. اصحاب پیامبر نیز این واقعیت را می دانستند و از آن واهمه 

داشــتند. چنانکه پس از وفات رســول خدا؟ص؟ عمر بن خطاب ادعا کرد که خبر وفات 

پیامبر، شــایعه ای اســت که منافقین با فراســت آن را منتشر کرده اند؛ یعنی از دیدگاه او 

نیز منافقین دارای قدرت تأثیرگذاری بر افکار اجتماعی بوده اند.

از طــرف دیگــر حــوادث آن روز مدینــه از وقــوع فتنــه خبــر مــی داد. پیامبــر مکــرر نســبت 

بــه وقــوع فتنــه هشــدار می دادنــد و حتــی فرمودنــد کــه مــن آن را در داخــل خانه هــای 

شــما اهــل مدینــه می بینــم. پیامبــر وســعت ایــن فتنــه را کــه در تمامــی خانه هــای مدینــه 

ــه ای  ــان در خطب ــد. ایش ــبیه می کنن ــاران تش ــرات ب ــری قط ــه فراگی ــورد ب ــم می خ ــه چش ب

از  و  می دهنــد  خبــر  جاهلیــت  بــه  اصحــاب  بازگشــت  از  می گوینــد؛  ســخن  فتنــه  از 

ــار در تبــوک و  ــان نفــاق یک ب ــد. همیــن جری تعهــدات سیاســی پنهانــی، پــرده برمی دارن

یک بــار در حجــة الــوداع جــان پیامبــر را هــدف گرفــت! چــرا در چنیــن موقعیتــی، بــزرگان 

مهاجریــن و انصــار، بایــد مدینــه را تــرک کننــد؛ مگــر حضــور ایــن گــروه در شــهر بــرای دفــاع 

از کیــان اســالم الزم نیســت؟!

تردیدی نیست که دانستن حکمت فرمان پیامبر، این سؤاالت را جواب خواهد گفت.

4_ 2_ عامل خارجی: مدعيان نبوت

بــرای امپراتوری هایــی نظیــر ایــران و روم، مســلمانان قدرتــی نبودنــد کــه شایســتۀ توجه 

باشــند. آنــان مغرورتر و جســورتر از آن بودنــد که چنین گروه کوچکی را به حســاب آورند. 

صحرای تفتیدۀ عربســتان را فتح کردن و نیروی فراوان برای آن صرف کردن، شایســتۀ 

چنین ابرقدرت هایی نیست. برای مسلمانان، قدرت های خارجِی معارض، مدعیان 

ــِم مخالفت 
َ
نبــوت بودنــد کــه به تازگی در مرزهای کشــور اســالمی آن روز ظهور کرده و َعل

برداشــته بودند. این ها از جهل مردم سوءاســتفاده کرده و آنان را به ســمت خود جذب 

می کردنــد. قبایــل کوچــک و بــزرگ کــه از نعمت دیــدار پیامبر محــروم بودند، به آســانی 



207

الم
اس

ی 
اس

سی
خ 

اثی
ی ت

ده
کس 

 ش
در 

ن  
ر  آ

أثی
 و  ت

مه
سا

اه ا
سپ

 

جــذب ایــن متنبیــان شــده بودنــد و ایــن بــه معنای ظهــور و رشــد قدرت های ســرکش 

در اطــراف مســلمانان بــود. اگر قرار باشــد در ایــن موقعیت خطیر ســپاهی حرکت کند، 

چه بهتر که به سوی این حکومت ها برود تا امنیت کشور اسالمی تأمین گردد.

4_ 3_  انتخاب اسامه

ما تحلیل خود را در مورد انتخاب اسامه به زودی ارائه خواهیم داد، اما صرف نظر از آن، 

انتخاب اسامه سؤاالت زیادی را ایجاد می کند.

ســن اســامه و شــخصیت اجتماعی اش، مانع فرماندهــی او بود. او نوجوانــی بی تجربه 

بود و از حضورش در هیچ جنگی یاد نشــده اســت. ســن وی نیز حضور در جنگ های 

اساســی پیشــین را برنمی تابــد. وی در زمــان جنــگ بدر و احــد و احزاب و خیبر بســیار 

کوچک بوده است. اگر دریکی از جنگ های مهم حرکتی اساسی داشت و رشادت به 

خصوصی ارائه می داد، حتمًا در تاریخ ثبت می شد. اسامه از قریش نبود تا از پشتیبانی 

آنان برخوردار شــود. همچنین از اوس و خزرج هم نبود تا معدودی از انصار که در ســپاه 

حضور داشتند از او حمایت کنند. سن قابل قبولی ندارد تا لشگریان را ادب کند. مورد 

خرده گیری سپاه نیز قرار گرفته است.

درعین حال، این جنگ نیز یک جنگ آموزشــی نبود تا فرماندۀ مقتدری، فرماندهی را 

به اســامه آموزش دهد. جنگ نیز همان طور که خواهیم گفت جنگ کوچکی نیســت، 

جنــگ با روم اســت. عــدم فرماندهی درســت می تواند تمامــی مهاجریــن و انصار را به 

کشتن دهد. سؤال این است که چرا پیامبر اسامه را انتخاب کردند؟!

4_ 4_  انتخاب شوندگان

در این گونــه جنگ ها )شــبیخون( با جمع کردن چندین قبیله می توان چنین لشــگری 

را فراهم کرد. می توان جنگ را به عهدۀ چند قبیله گذاشــت و آن ها خود نفرات الزم را 

فراهم  کنند. اصواًل نظام قبیله ای در جاهلیت برای چنین جنگ هایی ســاخته شــده 
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بود. بســیاری از قبایل قبل از اســالم، از طریق چنین جنگ هایی ارتزاق می کردند و لذا 

نحوۀ آن را به خوبی می دانستند. شبیخون زدن و بازگشتن، کار دشواری نبود. حتی اگر 

دشوار هم می بود باید برحسب وظیفۀ دینی انجام می شد.

حتی پیامبر نفرمودند یک گردان هفت صدنفری یا ســه هزارنفری به جنگ بروند؛ بلکه 

م عّده ای که در بیــن آن ها بزرگان مهاجرین بودند، انتخاب شــدند و با ذکر 
ّ
به طــور مســل

نام مأمور به شرکت در سپاه گشتند. حضور این گروه در سپاه قطعًا موضوعیت داشت. 

نحوۀ اعتراض این گروه نیز مؤید همین مّدعا اســت. اعتراض و بهانۀ اینان این بود که 

چرا اسامۀ نوجوان بر بزرگان مهاجرین امیر شده است اگر این مهاجرین به جنگ مأمور 

نمی شــدند و ســپاه به صــورت داوطلــب شــکل می گرفت، ایــن بهانه از بیــن می رفت و 

این اعتراض لغو می شــد؛ پس حضور این گروه از مهاجرین علیرغم فرماندهی اســامه، 

موضوعیت داشته است.

4_ 5_  انتخاب نوع دشمن و جنگ

انتخــاب دشــمن در ایــن جنــگ خــاص بســیار تعجب آور اســت. این ســپاه مأمــور به 

حملــه بــه مــرز روم بود. روم قدرت کوچکــی نبود که رهبری جامعه، لشــگری را باعجله 

و بدون محاســبات کافی به جنگ بفرســتد. هم چنین روم قدرت شکســت خورده ای 

نیز نبود که مســلمانان به امید پیروزی حرکت کنند. این جنگ نبردی نبود که بگوییم 

دشمن به مرز حمله کرده است و هم اکنون باید در مقابل او ایستادگی کرد. قرار هم نبود 

این ســپاه در مرز مســتقر شــود تا بگوییم این گروه مأموریت داشــتند کشــور اسالمی را در 

مقابــل تهاجــم احتمالی دشــمن حفــظ کنند. مأمور به فتــح نیز نبودند تــا بگوییم برای 

کشورگشایی و گسترش حوزۀ کشور اسالمی رفته اند. نوع جنگ یک  شبیخون بود. باید 

حداقل 35 تا 55 روز از مدینه دور می شــدند؛ به ســمت دشــمن می رفتند؛ فقط و فقط 

یــک ضربــه می زدند؛ و چه پیروز می شــدند و چه شکســت می خوردند، بازمی گشــتند. 

در یــک نــگاه ابتدایی، این شــبیخون، جنگی نبــود که تأخیر آن زیان بزرگی را به کشــور 
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اســالمی وارد کنــد؛ نه دشــمن در حــال تهاجم بود و نه بــرای کشورگشــایی می رفتند که 

موقعیت زمانِی به دســت آمده را از دســت دهند. اگر آنان  همان روز اول می رفتند، بین 

20 تا 40 روز پس از رحلت پیامبر به مدینه بازمی گشتند.

راستی، چرا بزرگان مهاجرین باید بیش از یک ماه از مدینه دور باشند و چرا قرار نیست 

در هنگام رحلت پیامبر؟ص؟ در جریان تحّوالت سیاسی کشور قرار گیرند؟!

5_ تحليل هدف پیامبر از تشکيل سپاه
تردیدی نیســت که بیماری پیامبر؟ص؟ و فرمان ایشــان بر حرکت ســپاه اسامه، هم زمان 

واقــع شــده اســت. بــا بــروز بیمــاری و شــّدت یافتــن تدریجــی آن، بســیار به جــا بــود که 

پیامبــر؟ص؟ به توقف حرکت ســپاه فرمان دهند و مدینه را بــدون یاور باقی نگذارند؛ اما 

ظاهرًا پیامبر خالف این عمل کرده اند.

آنچه بارها در تحلیل این واقعۀ تاریخی گفته شــده اســت که ســپاه اسامه حرکت نکرد 

تا از حال عمومی پیامبر؟ص؟ مطلع شــود، امری اســت درســت و تاریخ در همین راســتا 

ســخن گفته اســت؛ اما آنچه کمتر درباره اش ســخن به میان می آید، این پرســش مهم 

اســت که آیا پیامبر؟ص؟ نیز از توقف ســپاه اســامه راضی بوده اند یا مســلمانان علی رغم 

میل آن حضرت، از حرکت سرباز زده اند؟!

5_ 1_ قدرت فرماندهی پیامبر

الزم اســت افزون بر پرســش هایی که در بخش پیشــین به آن اشــاره شــد، به یک عامل 

اساســی دیگــر نیــز توجــه کنیــم. ایــن عامــل پذیــرش درســتی و هــدف دار بــودن فرمــان 

رســول اهلل؟ص؟ اســت. آن هــا که به اســالم به عنوان یــک پدیدۀ اجتماعــی و نه یک دین 

الهــی نــگاه می کننــد، نحوۀ آغاز دیــن و چگونگی گســترش آن در جزیرة العــرب و دیگر 

مناطق را دلیل کافی بر قدرت دقیق فرماندهی پیامبر می دانند.

در زمان ارســال ســپاه اســامه، پیامبر در آغاز دعوت به اســالم نبود تا کســی بتواند این 
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حرکــت حضــرت را بر بی تجربگی حمل کند. ایشــان در حالی ســپاه اســامه را مأمور به 

حرکــت کردنــد کــه روزهــای آخر عمــر را می گذراندنــد و این زمــان، منتهــای تجربۀ یک 

سیاســتمدار اســت. این نکته نیز ما را وادار می کند تا دلیل قانع کننده ای برای دســتور 

پیامبر؟ص؟ بیابیم.

عــالوه بــر این، مســلمانان نیــز پیامبر را یک شــخص عــادی نمی دانند تــا بگویند از بد 

حادثــه ایــن حرکــت پیامبــر، اشــتباه در فرماندهــی بــوده اســت. هیــچ مســلمانی قادر 

نیســت بــه ایــن حرکت پیامبر نســبت خطا دهد. لذا بســیاری از تاریخ نویســان به صور 

گوناگون سعی کرده اند بدون آن که به رسول خدا؟ص؟ خطایی نسبت دهند، این واقعه 

را توجیــه کننــد. ابن عســاکر  در این بــاره می گوید: پس از وفات رســول خدا؟ص؟ عده ای 

از صحابه از ابوبکر خواســتند که این ســپاه را به جنگ با مرتدین بفرســتد و از فرستادن 

آن به ســمت روم خودداری کند؛ ولی ابوبکر ضمن رد درخواســت آنان گفت که پیامبر 

در این کار خود با شــما مشــورت نکرد و لذا این ســنت پیامبر حساب می شود و تخّطی 
از آن جایز نیست.1

ازاین رو، این پرســش به طورجدی مطرح اســت که هدف پیامبر از فرســتادن این ســپاه 

چه بود؟! چرا اسامه را برای این هدف انتخاب کردند و چرا سپاه حرکت نکرد؟!

5_ 2_  هدف؛ بیرون فرستادن سپاه از مدینه

تنها تحلیل منطقی این واقعۀ تاریخی آن است که پیامبر می خواستند گروه خاصی از 
مهاجریــن و انصــار، در این موقعیت خطیر در مدینه نباشــند! پیامبر به لحاظ طبیعی 
کاری کردنــد کــه اگر انجام می شــد، وضعیت حکومت و خالفــت برخالف آنچه اتفاق 
افتــاد، پیــش می رفــت؛ یعنــی در ایــن حرکــت سیاســی کســانی کــه در خالفــت طمــع 
داشتند، باید به سفری می رفتند که تا هنگام بازگشتشان، حکومت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

تثبیت شده باشد.

1. ابن عساکر، علی بن حسن، همان، 53/2.
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این بهترین سیاســتی بود که یک سیاســت مدار می توانســت برای حفــظ نظام جامعۀ 

اســالمی انجــام دهد؛ یعنی بدون اســتفاده از قوۀ قهریه کاری کنــد که جامعه به صورت 

طبیعــی بــه ســمت مطلــوب حرکــت کنــد؛ ولی افســوس! کســی که مــورد اطاعــت قرار 

نمی گیرد، کاری از پیش نمی برد!

آنچـــه گفتیـــم به خوبـــی بـــر تاریـــخ منطبـــق اســـت. اگـــر پیامبـــر؟ص؟ والیـــت امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ 

را در غدیـــر اعـــالم می کنـــد، بـــرای تثبیـــت نظـــام الهـــی اســـت و اگـــر مخالفـــان را بـــه 

نقطـــه ای دور می فرســـتد، جهـــت بســـیار روشـــنی دارد؛ این هـــا بایـــد به جایـــی برونـــد کـــه 

در هنگامـــۀ عـــزای رســـول خـــدا بـــه جنـــگ و تقســـیم قـــدرت برنخیزنـــد. لـــذا هـــر یـــک از 

مهاجـــر و انصـــار کـــه امیـــد خالفـــت دارد، در ســـپاه جمـــع می گـــردد و مأمـــور بـــه اعـــزام بـــه 

جنـــگ می شـــود. بـــا تشـــدید بیمـــاری رســـول خـــدا، اصـــرار آن حضـــرت بـــر حرکـــت ســـپاه، 

بیشـــتر و بیشـــتر می گـــردد؛ بنابرایـــن پذیرفتنـــی اســـت کـــه بگوییـــم جنـــگ یـــا شـــبیخون 

بـــه مـــرز روم دیـــر نمی شـــد و امـــکان داشـــت آن را تـــا بهبـــود رســـول خـــدا یـــا تثبیـــت 

ــا آنچـــه تأخیـــرش خطرنـــاک بـــود،  حکومـــت جانشـــین ایشـــان بـــه تعویـــق انداخـــت؛ امـ

ـــود؛ بنابرایـــن، پیامبـــر نه تنهـــا در مقابـــل اســـامه و ام  حضـــور طالبـــان حکومـــت در مدینـــه ب

ـــد،  ـــر کنن ـــان صب ـــتادن ایش ـــا ایس ـــان روی پ ـــا زم ـــل ت ـــد حداق ـــه می خواهن ـــانی ک ـــن و کس ایم

ـــف کننـــدگان را می خواهنـــد و 
ّ
مقاومـــت می نماینـــد، بلکـــه از خـــدا دوری از رحمـــت تخل

به اصطـــالح لعنشـــان می کننـــد.

اکنون روشــن اســت که چرا ســپاه حرکت نکرد و چرا دقیقًا مخالف فرمان پیامبر عمل 

نمــود! جریانــی کــه مدت هــا در انتظار افول ســتارۀ عمر رســول خــدا بود تا بــه حکومت 

ظاهــری مــردم برســد، چگونــه می توانســت در ایــن لحظــات آخر، شــهر را رها کنــد و به 
دنبال سرنوشت برود؟!1

این هــا بایــد مرتب بین پادگان و شــهر تردد کننــد و خبر بگیرند؛ باید از حــال وروز پیامبر 

1. مجلسی، محمد باقر، همان، 108/28.
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گزارش لحظه به لحظه داشته باشند؛ باید گاه به بهانۀ جوانی اسامه، سپاه را مجبور به 

ف کنند و گاه به جهت بیماری رسول خدا مانع حرکت آن شوند.
ّ
تخل

5_ 3_ چرایی انتخاب اسامه

بــه نظــر می رســد مدعیــان حکومت باید در فرمان کســی باشــند کــه جایــگاه اجتماعی اش 

مناســب فتنه گری نباشــد. اســامه کســی بــود که تــوان فتنه و ادعای ریاســت نداشــت. او به 

لحاظ نسب و موقعیت اجتماعی در جایگاهی نبود که بتواند نسب و موقعیت خود را پلی 

برای رسیدن به خالفت قرار دهد. انصار و قریش در سقیفه دقیقًا از همین نقطه فتنه کردند. 

ابوبکر تمامی توان خود را جمع کرد تا بتواند از این نقطه یکه تاز سقیفه گردد و موفق هم شد.

اســامه از جهت ســنی در موقعیتی نبود که آخرین فرمان فرماندهی پیامبر را دستاویزی 

بر لیاقت و شایستگی برای امر حکومت قرار دهد. به این شاهد تاریخی دقت کنیم:

ابوبکــر در صبــح آخرین روز حیات پیامبر خود را امام جماعت مردم قرار داد. زمانی که 

رسول خدا از این امر باخبر شدند، درحالی که دیگران زیر بازوهای ایشان را گرفته بودند 

و قدرت حرکت نداشــتند و دو پایشــان بر زمین کشــیده می شــد، وارد مســجد شــدند و 

نمازی را که ابوبکر قصد امامتش را داشت، بر هم زدند. بااین حال همین امامتی که به 

انجام نرسید، دستاویز حکومت ابوبکر شد!

اما انتخاب اســامه چنین بهانه ای را ایجاد نمی کرد. او کســی بود که نمی توانست از 
این فرماندهی در راســتای نقض بیعت با امیرالمؤمنین و ادعای خالفت اســتفاده 
کند. کشــته شــدن زید بــن حارثه در جنگ موته، دلیل بســیار خوبــی برای انتخاب 
اسامه بود. ما معتقدیم که اگر این سپاه حرکت می کرد، اسامه به خوبی می توانست 
به اهداف نظامی موردنظر دست پیدا کند. انتخاب پیامبر به جهت جایگاه الهی 
ایشــان، انتخــاب مناســبی بــود. آنچــه حرکــت این ســپاه را مختــل کرد ایــن بود که 

اساسًا این سپاهیان قصد حرکت نداشتند!

انتخــاب اســامه یک فایدۀ دیگر نیز داشــت. این انتخاب نشــان می داد کــه اصواًل نباید 
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سن را مانعی برای فرماندهی و رهبری دانست. پیامبر دو روز قبل از وفات خود به شّدت 

بر شایســتگی اســامه برای این مهم تأکید کردند؛ یعنی اگر پیامبر کســی را انتخاب کند، 

جوانی اش مانع فرماندهی او نخواهد بود. دو روز بعد در روز شهادت پیامبر؟ص؟ این بهانه 

مجددًا تکرار شد و این بار به بهانۀ جوانِی امیرالمؤمنین؟ع؟ والیتش را زیر سؤال بردند!

پس اگر در روایات شــیعه می بینیم دلیل فرســتادن سپاه اسامه به روم، اخراج منافقین 

و مدعیان خالفت از مدینه یاد شده،1 امر بعیدی نیست؛ زیرا آن گونه که ذکر شد، تنها 

تحلیل منطقی ماجرای ارسال این سپاه، همین امر بوده است.

نتيجه گيری

بنابــر آنچــه در اخبار تاریخی ذکر شــد، رســول خــدا؟ص؟ در آخرین روزهــای حیات خود 

لشــگری را بــه فرماندهــی اســامة بــن زید بــرای جنگ بــا روم تشــکیل دادند. اســامه در 

موقعیتی نبود که بتواند از این فرماندهی سوءاستفاده کند و آن را نشانۀ شایستگی اش 

برای رهبری جامعۀ اسالمی بداند. هم چنین فرماندهی اسامه بسیاری از ادله ای را که 

در سقیفه برای برتری نامزدان حکومت اقامه شد، باطل می ساخت.

ایــن ســپاه از مدعیــان حکومت و مهره هــای کلیدی آنان تشکیل شــده بود تــا در مدینه 
کســی کــه قصــد همــاوردی بــا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را داشــته باشــد، باقــی نماند. رســول 
خدا؟ص؟  با تمام توان، به جز  اجبار قهری، لشــگریان را به حرکت به ســوی منطقۀ هدف 
تهییج و تکلیف کردند، اما  ســپاه حرکت نکرد؛ چراکه ســپاهیان می دانســتند به زودی 
رســول خــدا؟ص؟ از دنیــا خواهــد رفت و نبــود آنان در مدینه مســاوی با بر بــاد رفتن آرزوی 

حکومت است!

در حقیقــت اگــر ســپاه اســامه به ســوی روم حرکت می کــرد، وضعیت حکومــت پس از 

پیامبر  غیر آن می شد که شد!

1. مجلسی، محمد باقر، همان، 10۷/28_ 108.
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جيش أسامة وتأثيره علي سير التأريخ السياسي في اإلسالم

محمدحسين امامي جو1  

الخالصة:

 التقارير الموجودة عن تشكيل جيش أسامة، ثم تدريس 
ً
تستعرض هذه المقالة ابتداءا

أهــداف تأســيس هذا الجيش وتأكيــد النبي ؟ص؟ على انطالق هذا الجيش، وأســباب 
عدم انطالق الجيش، تبين هذه الدراســة إحدى السياســات الحكيمة والدقيقة التي 
اتبعهــا رســول اهلل ؟ص؟، وبمــا أّن تحليــل ودراســة العلــل واألســباب المذكــورة علــى 
حوادث األشهر األخيرة من عمره ؟ص؟ وكذلك دراسة يوميات أحداث تشكيل جيش 

2.
ً
 أيضا

ً
أسامة استعرضت المقالة هاتين الجهتين اختصارا

المفردات األساسية: جيش أسامة، أسامة بن زيد، السقيفة.

1. طالب دكتوراه في الكالم والدين، وماجستير في علوم القرآن والحديث.

2. اعتمــد الكاتــب فــي هــذه المقالة على نظريات وتحليل حجة اإلســالم المرحوم الشــيخ محمد رضا 
الجعفري.
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The Osama army and its effect 
 on the formation of the political 

 history of Islam

 Muhammad Hussein Emamijoo 1

Abstract

In this article, first, the texts of the reports related with the 
formation of Osama army are investigated, and then the motive 
of army formation, the reason for the Prophet’s emphasis on 
moving the army and the reason for its lack of movement have 
been explored. This exploration clarifies one of the most exact 
governmental policies of the Prophet of Allah (s) and as the 
analysis of the aforementioned reasons has been based on the 
stated events of his life’s last months and also investigating the 
calendar of the army formation, so due to this two reasons it its 
explored here briefly.2

Keywords: Osama army, Osama ibn Zaid, Saqifah.

1.PhD student in Word of Faith and MA graduate of Quran and Hadith 
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2. In this article, I have used the linear-narrative documents, viewpoint ,and 
analysis of Late Hojatol Eslam Sheikh Muhammad Reza Ja’fari. 
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