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سـاعده در منـابع دسـت اول وجـود دارد،            بني سقيفةهايي كه از    هرچند اغلب گزارش   :چكيده

هاي اتخاذ شده در آن با حضور و مشاركت سياسي عمـوم مهـاجران و               حاكي از آن است كه تصميم     

دينـه  رو بر اين است كه عموم مهاجران و انـصار از وقـايع م              پيش لةانصار صورت گرفته، مدعاي مقا    

حدود سـه هـزار نفـر از        . خبر بودند و به همين دليل، مشاركت سياسي فعالي در اين وقايع نداشتند            بي

بزرگان مهاجر و انصار كه به دستور پيامبر       
)ص(

اي بـه    ملزم به حضور در لشكر اسامه بودند، در منطقـه          

 اعزام به شام بودند، تا آن       ةبيرون از مدينه، اردو زده و آماد      ) پنج كيلومتري (، در سه مايلي   »جِرف«نام  

اي از مدينه خبر رحلت پيامبر     كه فرستاده 
)ص(

 را به اسامه داد و او فقط با تني چند از سـران مهـاجر و                 

ها، خبر بازگشت كل لشكر اسامه را به مدينه پس          در حالي كه برخي روايت    . انصار به مدينه بازگشت   

از رحلت پيامبر  
)ص(

خيـاط،  بـن هـاي ديگـر از خليفـة      اند، اما روايت  وردهسعد آ  به نقل ازواقدي و ابن     

 لشكر اسـامه درآن     همةاند كه   عساكر، نشانگر آن  محمدالبغوي، مقدسي و ابن   بناعثم، عبداهللا طبري، ابن 

اين لشكر بالفاصله به عنوان نخستين اقدام خليفه، راهي شام شد و از             . مقطع زماني به مدينه بازنگشت    

 مدت چهل يـا هفتـاد روز پـس از رحلـت              غيبت بزرگان مهاجر وانصار به     .حوادث مدينه دور ماند   

پيامبر
)ص(

ترين عامل بود كه به تثبيت خالفت انجاميد؛ چه عموم آنان در زمان برخورد خليفه بـا                 ، مهم 

  .مخالفان بيعت، در مدينه حضور نداشتند

جانشيني پيامبر :كليدي هايواژه
)ص(

  اركت سياسي، خالفت، لشكر اسامه، سقيفه، ابوبكر، مش
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Abstract: Although most of reports on Bani Saede΄s Saqifa Exist in the primary sources 

indicating the political participation of Mohajers and Ansar, which is also the subject of the 

current paper, shows that the Mohajers and Ansar were unaware about the happenings in 

medina hence; they could not actively take part in the later political process. About 3000 

people from elite Mohajers and Ansar who with the decree of the Prophet (p.b.u.h) required to 

serve under Osma΄s division, were camping at a place called "Jorf" about 5km away from 

medina and were prepared to dispatch to Syria. In the meantime, a messenger from Medina 

gave the news about the demise of Prophet Mohammad and Osama along with some of his 

companions returned to medina. Although some of the narratives quoting Wagedi and Ibn 

A΄sam tell that the whole army unit returned to Medina after the prophet́ s demise, however; 

the others like Khalifath Ibn Khayyat, Tabari, Ibn A΄sam, Abdullah b. Mohammad al -

Baghavi, Maqdesi, Ibn Asaker indicate that the complete unit could not return at the point of 

time. This army unit, by the first measure of the Caliph, was immediately rushed to Syria and 

left unaware about the incident in medina. The absence of elite Mohajers and Ansar, brigade 

for about 40 or 70 days after the demise of Prophet Mohammad (p.b.u.h) was the most 

important factor that led to establishment of the caliphate as most of them were not present 

during the Caliph΄s dealing with opponents of allegiance in Medina. 

Keywords: Prophet́ s Successor, Osama΄s Division, Abu Bakr, Political Participation, 

Caliphate. 
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  مقدمه

چگونگي مشاركت سياسي نخبگان مهاجر و انصار در رويداد سقيفه كه بـه منظـور انتخـاب                 

خليفه پس از رحلت پيامبر    
)ص(

مبهم بودن . ترين مباحث تاريخ اسالم است   شكل گرفت، از مهم    

زيد و بيماري پيـامبر    بن��ر تجهيز لشكر اسا   تاخب) واقعةغديرخم( الوداع���اخبار بين   
)ص(

 كـه   

هاي تاريخ صدراسالم را در پردة ابهـام قـرارداده اسـت، تحليـل        ترين دوره حدود دو ماه از مهم    

سقيفه و چگونگي مشاركت سياسي نخبگان و تثبيت خالفت را دشوار كرده است، زيرا هنوز          

ها بـا تعبيـر مهـاجرين و انـصار از آنـان      اين پرسش باقي است كه آيا همة كساني كه قرآن بار        

ستايش كرده و رضايت خود را از ايشان اعالم نموده است،          
1

هـاي سـقيفه بـا       نسبت به تـصميم    

از ايـن رو،  . اي در اين باره از خود نشان ندادنـد اعتنايي گذر كرده و مشاركت سياسي شايسته  بي

نخبگـان مهـاجر و انـصار در       مشاركت سياسي   : پرسش اصلي دراين مقاله به صورت زير است       

رويداد سقيفه و وقايع پس از آن چگونه بوده است؟ مدعاي اصلي اين مقالـه بـر آن اسـت كـه                

عموم مهاجران و انصار، به دليل لزوم حضور در لشكر اسامه، در رويداد سقيفه و وقايع پس از                  

  .آن، مشاركت سياسي جدي نداشتند

اي دربارة چگـونگي مـشاركت سياسـي        قانع كننده تاكنون تحليل همه جانبه، نسبتاً كامل و      

اين مقاله بـرآن اسـت تـا تـصوير جديـد و             . نخبگان مهاجر و انصار درسقيفه ارائه نشده است       

تري از شرايط پيچيدة حاكم بر فضاي فكري مدينه به هنگام رحلت پيـامبر             روشن
)ص(

 و وقـايع    

يع پس از رحلت پيامبر    متأسفانه، ابهام در ترتيب وقا    . اولية پس از آن ارائه كند     
)ص(

 و تشتّت در    

خورد و اكثر محققان با اعتماد     اخبار مربوط به اين دوره، در بيشتر منابع دست اول به چشم مي            

اي كه دربارة سقيفه داده شده است، اخبـار مربـوط بـه مـشاركت سياسـي       هاي كلي برگزارش

ا به منظور توجيه نتيجة اتخـاذ       مهاجران و انصار را در سقيفه پذيرفته و هركدام از طرفين دعو           

العثمانيـه اند؛ از جمله جاحظ در كتاب       هايي را ذكر كرده   شده در سقيفه، دليل   
2

 مطـرح نـشدن     

نص غديرخم را در سخنان و منازعات بين مهاجران و انصار در سـقيفه، دليلـي بـر رد وجـود                      

هرگونه سفارشي از سوي پيامبر    
)ص(

، پژوهشگران شـيعي    ازسوي ديگر .  در اين باره دانسته است     

________________________________________________________________ 
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.معتقدند كه آنان خود را به فراموشي زدند، نه آن كه غدير را فراموش كرده باشند
1

  

جانشيني محمد ويلفرد مادلونگ در كتاب     
)ص(

 هر چند حضور كمرنگ مهاجران و غيبـت      ،

.هـاي آن را ذكـر نكـرده اسـت         اكثريت آنان را در سقيفه مورد پرسش قـرارداده، امـا دليـل            
2

 

، سـه عامـل قبيلـه، غنيمـت و عقيـده را از            عقـل سياسـي در اسـالم      بري دركتـاب    محمدعابدجا

تـرين عامـل در     مشخصات عقل سياسي عرب دانسته، در تحليل سقيفه نيز عامل قبيلـه را مهـم              

.انتخاب ابوبكر توسط يك شبه اجماع برشمرده است       
3

 وي هرچند به خروج سـپاه اسـامه از          

رده، اما در ادامة مباحث هيچ سخني دربارة نتـايج منطقـي            مدينه در اوج بيماري پيامبر اشاره ك      

ابراهيم بيـضون   . خروج اين لشكر از مدينه و ارتباط آن با تثبيت خالفت به ميان نياورده است              

 رفتارشناسي امام علي  نيز در كتاب    
)ع(

 ، موضع علي  درآيينة تاريخ 
)ع(

را براي وحدت، عامـل گـسترش       

.بيعت ابوبكر دانسته است
4

  

هـاي دسـت    به نقدكتابتشيع در مسير تاريخ، محمدجعفري در بخش دوم كتاب      سيدحسين

ـتالف بـين انـصار، ويژگـي       . پردازداول تاريخي در نحوة گزارش سقيفه مي       هـاي ابـوبكر و     اخ

هاي بيعت با ابوبكر عملكرد شتابزده و همراه با فشار گروه خاصي از مهاجران را از جملة دليل   

ن دارد كه درترتيب وقايع پس از بيعـت، همچـون محاصـرة خانـة               عنوان كرده است، اما اذعا    

0، ابهام وجود دارد...فاطمه و
5

  

  شرح تاريخي اعزام لشكر اسامه 

رسول خدا 
)ص(

ق، مسلمانان را به جنگ با روم . ه11 شب مانده به پايان ماه صفر سال    4دوشنبه،  

- بـن ��ن روز، سه شنبه، اسا    فرداي آ . فرا خواند و مسلمانان براي شركت در جنگ آماده شدند         

 روز چهارشنبه پيامبر  . زيد را فرماندهي جنگ داد    
)ص(

 تـب كـرد و در روز پـنج شـنبه پـرچم        

جنگ را براي اسامه بست و دربارة نحوة جنگ و چگونگي برخـورد بـا دشـمنان و حفـظ                    
________________________________________________________________ 
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.هايي بدو كرد  آرامش و وحدت سپاهيان سفارش    
1

 بيشتر منابع لزوم حـضور سـران ونخبگـان          

اسحاق فقط به عنوان كلي مهـاجران اوليـه         ابن. اندجر و انصار را در لشكر اسامه ذكر كرده        مها

.بسنده كرده است  
2

 واقدي عالوه بر استفاده از عنوان كلي مهاجر و انصار، از افراد زيـر بـه نـام      

، »ابوعبيـدة جـراح   «،  »خطـاب بـن عمر«: كننده در لشكر اسامه ياد كرده است      مهاجران شركت 

- �قتـاد «؛ و از انصار به افرادي همچون        »نفيلبنعمروبنزيدبنسعيدابواالعور«،  »وقاصابيسعدبن«

.اشاره نموده است  » حريشبناسلمبن	���«و» نعمانبن
3

هـا، نـام ابـوبكر      سعد، عالوه بر ايـن     ابن 

.الصديق را نيز در زمرة مهاجران آورده است
4

  

خطـاب،  بنو انصار در لشكر اسامه، از عمر      جاحظ، ضمن اشاره به حضور بزرگان مهاجر        

.وقاص به صراحت نام برده است     ابيسعيدبن زيد، ابوعبيدة جراح و سعدبن     
5

 بالذري و يعقـوبي،     

.اند، به صراحت نام ابوبكر و عمر را آورده»بزرگان مهاجر و انصار«با عنوان 
6

 جوهري، عالوه 

را هـم در    » سعدبنبشير«و  » حضيراسيدبن«م  بر نام ابوبكر و عمر در كنار اكثريت مهاجران، نا         

.زمرة بزرگان انصار آورده است    
7

ابوعبيـدة  «و» زبيـربن عـوام   «و  » خطابعمربن« مسعودي، نام  

را آورده و نقل كرده، در اين كه ابوبكر جزو اين دسته بوده است يا نه، اختالف وجود                  » جراح

.دارد
8

طرف پيامبر كثير، با آوردن اين دليل كه ابوبكر از          ابن 
)ص(

 مـأمور نمـاز شـده بـود، پـس           

هـاي مربـوط بـه حـضور     او روايـت . توانسته مأمور به حضور در لشكر اسامه بوده باشـد   نمي

ابوبكر را ضعيف خوانده است؛    
9

ها يـاد كـرديم، از لـزوم         در حالي كه منابع متعددي كه از آن        

  .اندحضور ايشان در لشكر اسامه سخن به ميان آورده

________________________________________________________________ 

، ]تـا بي[سعد؛ ابن 1117االعلمي للمطبوعات، ص   مؤسسة: ، بيروت 3، تحقيق مارسدن جونز، ج    المغازي،  )ق1409(الواقدي   1

  .190- 189دارصادر، صصص: ، بيروت2، جالطبقات الكبري

 ،المعرفـة دار  :  بيـروت  ،2 عبـدالحفيظ شـلبي، ج      تحقيق مصطفي السقا، ابراهيم االبياري و      ،السیرة النبویة ،  ]تابي[هشامابن   2

  .642ص

  . 1118، ص3الواقدي، همان، ج   3

  .190، ص2سعد، همان، جابن   4

  .146الجاحظ، همان، ص   5

؛ 115دارالفكـر، ص  : زركلـي، بيـروت   : ، ريـاض  2، حققـه و قـدم لـه سـهيل ذكـار، ج             انساب االشراف  ،)ق1417(البالذري   6

  .113دارصادر، ص: ، بيروت2، جوبيتاريخ اليعق، ]تابي[اليعقوبي

  .77نينوي، ص مکتبة:  تحقيق محمدهادي االميني، طهرانالسقيفه و الفدك،، ]تابي[الجوهري   7

  .241دارصعب، ص: ، بيروتالتنبيه واالشراف، ]تابي[المسعودي   8

 .333لعربي، صداراحياءالتراث ا: ، بيروت5، تحقيق علي شيري، جالبدایة والنهایة، )ق1408(كثيرابن   9



  1392 تابستان، 17سال پنجم، شمارة ، مطالعات تاريخ اسالم  148

افظي لشكراسامه باپيامبر  آخرين خداح 
)ص(

، روز شنبه پس از سخنراني ايـشان در مـسجد و            

لـشكر اسـامه را راهـي كنيـد        «تأكيد بر شايستگي اسامه در امر فرماندهي بود كه جملة           
1

را » 

تكرار فرمود و لشكر راهي جرف شد و آن شب در جرف اقامت كرد و فرداي آن روز اسامه               

ز حال پيامبر  به تنهايي به مدينه بازگشت، تا ا      
)ص(

 جويا شود؛ اما در اين خبر، از بازگشت لشكر          

.او سخني به ميان نيامده است     
2

 به نوشتة بعضي منابع، پيامبر     
)ص(

 كه بيمار بود، بـا ديـدن اسـامه          

دستانش را براي دعا باال برد و به او اشـاره كردكـه راهـي شـود؛ در نتيجـه، او نـزد لـشكرش                      

.درجرف بازگشت 
3

سعد و طبري، آخرين بازگشت اين لشكر از جرف با اسامه      بنا به گفتة ابن    

در اوج بيماري پيامبر
)ص(

بود كه ايشان با ديدن بازگشت اسامه، دستانش را براي دعا باال برد و به 

. او اشاره كرد كه راهي شود و در نتيجه او با لشكرش به جرف بازگشت
4

  

جوهري، سخناني را كه بين اسامه و پيامبر       
)ص(

: شده، به طـور كامـل آورده اسـت         ردوبدل   

گونه كه اسامه از ايشان خواست تا شفاي كامل پيامبر       بدين
)ص(

 نزد ايشان بماند؛ اما پيامبر بـه او  

گاه بيهوش شـد، و وقتـي بـه هـوش آمـد،             گفت كه در ساية بركت خداوند حركت كند، آن        

مبردربارة اسامه و رفتنش پرسيد، و به او گفتند آمادة حركت است؛ و پيا             
)ص(

راهـيش  «:  فرمود 

.»كنيد خدا لعنت كند هر كس را كه از او تخلف ورزد
5

  

صبح روز دوشنبه اسامه كه به تنهايي بـه مدينـه بازگـشته بـود، در آخـرين ديـدارش بـا                      

پيامبر
)ص(

، خاطرش از وضعيت پيامبر  
)ص(

 راحت شد؛ چه به ظاهر حال ايشان بهتر شـده بـود و   

سازي كامل لشكرش   اسامه عازم جرف شد و آماده     . ي كنيد اصرار كرد كه لشكر اسامه را راه      

يا » ايمنام«تاعصر به طول انجاميد و وقتي خواست كه از جرف حركت كند، فرستادة مادرش               

او را از حالت احتضار پيامبر» قيسفاطمه بنت«همسرش 
)ص(

. با خبر كرد
6

  

وز دوشـنبه وضـعيت     با توجه به آن كه اسامه چند بار به مدينه بازگـشته بـود و صـبح ر                 

________________________________________________________________ 

  .»انفذواجيش اسامه«: 167- 166الجاحظ، همان، صص   1

 .191- 190، صص2سعد، همان، ج؛ ابن1119، ص3الواقدي، همان، ج   2

:  ، مـصر  1ابـراهيم، ج  ابوالفـضل ، تحقيق محمـد   شرح نهج البالغه  ،  )ق1379(الحديدابي؛ ابن 1120، ص 3الواقدي، همان، ج     3

  .160االولي، ص ةالطبعداراحياءالكتب العربيه، 

االعلمـي   مؤسـسة : ، بيـروت 2، جتـاريخ االمـم والملـوك   ، )م1879(؛ الطبـري 68، ص4؛ ج249، ص2سعد، همـان، ج   ابن   4

  .438للمطبوعات، ص

  .77الجوهري، همان، ص   5

  .جاالحديد، همانابيجا؛ ابنجا؛ الجوهري، همانالواقدي، همان   6
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پيامبر
)ص(

 را بهتر مشاهده كرده و با اصرار شديد پيامبر         
)ص(

رو شده بود، طبيعي بود      به رفتن روبه   

  .كه اين بار با همة لشكر خويش به مدينه باز نگردد

به گفتة بعضي منابع، او همراه با عمر و ابوعبيدة جـراح، روز دوشـنبه هنگـام غـروب بـه                

 برگشت، اما پيام  مدينه باز 
)ص(

 فوت كرده بودند،   
1

حـصيب بـود    بن� درحالي كه پرچم او با بريد      

. خانة پيامبر نصب كرد    ِكه آن را بر در    
2

اي بـه نـام      بعضي منابع به اقامـت ابـوبكر در منطقـه          

»سنح«
3

 به هنگام مرگ پيامبر
)ص(

. اند اشاره كرده
4

 احتمال آن كه ايشان اين كار را با اذن اسامه 

  . است كرده باشند، زياد 

اما با توجـه بـه      . درمنابع، به صراحت از بازگشت ديگران نامي به ميان آورده نشده است           

در سقيفه، كه جوهري نامشان را در زمـرة لـشكريان           » سعدبنبشير«و  » حضيراسيدبن«حضور  

اسامه ذكر كرده است،   
5

ـلة كمـي پـس از اسـامه و                     مي  توان استنباط نمـود كـه اينـان بـه فاص

  .اند مدينه بازگشتههمراهانش، به

هر چند شركت اسامه در مراسم غسل پيامبر       
)ص(

 در بسياري از منابع آمده است،      
6

 اما اسمي   

از او در مراسم دفن پيامبر     
7)ص(

.  و رويدادهاي بعدي يا همزمان، همچون سـقيفه، نيامـده اسـت            

باتوجه به اين كه مراسم غسل و كفن پيامبر        
)ص(

ن، در سـه     دوشنبه شب، و دفن ايـشان فـرداي آ         

شنبه شب صورت گرفته است،    
8

توان احتمال داد كه اسامه پس از شركت در مراسم غـسل             مي 

پيامبر
)ص(

- بن و اطالع از نتيجة سقيفه ومشاهدة بازگشت تني چند از لشكريانش، همچون بشير

- عوف با گروهـي از قبيلـة بنـي       بنمنذر از انصار، و عبدالرحمن    بنحضير وحباب بنسعد و اسيد  

اميه، از به هم ريختگي و آشفتگي لشكرش احساس خطر          ه، وعثمان همراه گروهي از بني     زهر

كرده و با هماهنگي خليفه به سرعت عازم جرف شده باشد، تا به نشانة وفـاداري بـه آخـرين                

________________________________________________________________ 

  . 160، ص1الحديد، همان، جابي؛ ابن191، ص2سعد، همان، ججا؛ ابنالواقدي، همان   1

  .جاالحديد، همانابيابن   2

اش تا منزل پيامبر   اي درشرق مدينه كه فاصله    منطقه   3
)ص(

است و خانة يكي از همسران ابوبكر از        ) كيلومتر60/1( يك مايل    

  ).265النشر، ص وعةدارللطبا: ، بيروت3، ج معجم البلدان،)ق1408(الياقوت(بني الحارث درآنجا بود 

  .442و441، صص2؛ الطبري، همان، ج1120، ص3الواقدي، همان، ج   4

  .77الجوهري، همان، ص   5

  .451، ص 2؛ الطبري، همان، ج114، ص2؛ اليعقوبي، همان، ج662،ص2هشام، همان، جابن   6

  .452، صهمان؛ الطبري، 114، ص2ج همان،  ؛ اليعقوبي،663ص،2هشام، همان،جابن   7

  .114- 113، صص2؛ اليعقوبي، همان، ج273،ص 2عد، همان، جسابن   8
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وصيت پيامبر 
)ص(

، اختيار لشكرش را برعهده گيرد؛ زيرا در مراحل بعدي، اخبار اسامه فقـط از          

ت كه يا به وسيلة نامه،       جرف گزارش شده اس   
1

خطاب كه نقش پيـك بـين       يا از طريق عمربن   

آن دو را برعهده گرفته بود، ضمن تأكيد بر اين مطلب كه بزرگان مهاجر و انصار در لشكرش                  

كردحضور دارند، از ابوبكر براي ماندن يا راهي شدن كسب تكليف مي           
2

و با اصرار خليفـه در      

  . اي رفتن جزم كرد، عزم خود را برراهي شدن به شام

  :اند، به قرار ذيل اندهايي كه نشانگر عدم بازگشت لشكر اسامه به مدينهترين روايتمهم

1. �
:زبير، آورده است  بن�عروبنخياط، در اين باره با استناد به سندي از هشام         بن���
3

 درحـالي   

، پيامبركه اسامه درجرف بود   
)ص(

بزرگتـرين مـصيبت   «: وشتاسامه براي ابوبكر ن.  از دنيا رفت

كنم كه عرب كافر خواهد شد؛ صحابة بزرگ رسول خـدا بـا مـن          روي داده است و گمان مي     

هيچگاه با «: ابوبكر برايش نوشت. »هستند؛ اگر نظرت باشد مسئوليت اين كار را برعهده گيريم

رد فرمان رسول خدا   
)ص(

م از ايـن كـار      كنم و اگر پرندگان مرا بربايند بـراي        خالفتم را آغاز نمي    

پس اسامه اجازه داد . »اگر خواستي فقط رخصت ده كه عمر در مدينه باقي بماند. محبوبتراست

  .جا يكسره عازم شام شدو از همان

اين خبر، نشانگر حضوراسامه ولشكريان درجرف وارتباط اسامه بامدينـه از طريـق نامـه               

  .است

به گفتة بالذري، پس از مرگ پيامبر      . 2
)ص(

ي ابوبكر، خليفه خودش نـزد اسـامه         و جانشين  

.رفت تا براي عمر اجازة ماندن بگيرد      
4

عمـوم  : به ابوبكر گفتنـد   :  او به نقل ازكلبي آورده است      

مردم درلشكر اسامه هستند، در حالي كه عرب مرتـد شـده اسـت؛ چگونـه مـردم را راهـي                     

د، بـاز امـر رسـول    درن كني؟ و خليفه سوگند خورد كه اگر گمان برد كه درندگان او را مي      مي

.خدا را در اعزام لشكر اسامه انجام دهد
5

  

________________________________________________________________ 

  . 64والنشر، ص دارالفکرللطباعة: ، تحقيق سهيل ذكار، بيروت تاريخ خليفه،]تابي[خیاطبنخلیفة   1

- ؛ ابــن334، صو النــشر للطباعــةدارصــادر : ، بيــروت2، ج الكامــل،)م1965(االثيــر؛ ابــن462، ص2الطبــري، همــان، ج   2

  .50- 49والنشر، ص دارالفکرللطباعة: ، بيروت2، تحقيق علي شيري، جريخ مدينه دمشقتا، )ق1415(عساكر

  .جا، همانخیاطبنخلیفة   3

  .115، ص2البالذري، همان، ج   4

  .117همان، ص   5
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كه خليفه براي صحبت با اسامه به منظور مانـدن عمـر در مدينـه عـازم جـرف شـد،                     اين

برد و ديـدار      نشانگر آن است كه اسامه براي سامان دادن به لشكر خويش در جرف به سر مي               

  .آنان در مدينه صورت نگرفته است

وقتي با ابوبكر بيعت    «:  از پدرش، آمده است    �عروبني، به نقل از هشام    در خبري از طبر   . 3

، مردم به او گفتند اينهـا بزرگـان مـسلمانان وعـرب             شد و او قصد اعزام جيش اسامه راداشت       

اگر گمان كنم درندگان    «؛ و ابوبكر سوگند خورد كه،       »هستند، شايسته نيست آنها را دور كني      

 ه رسول خدا  گونه ك خورند، همان   مرا مي 
)ص(

 فرمان داده است، لشكر اسـامه را راهـي خـواهم            

.»كرد
1

   

 وقتي رسول ...«: الحسن بصري، آمده استابيبندر خبري ديگر از طبري، به نقل از حسن. 4

خدا
)ص(

به سوي خليفة رسول خدا     :  وفات يافت، اسامه مردم را نگاه داشت آنگاه به عمر گفت           

مـردم بـا مـن    ) نخبگـان ( دهد كه با مردم باز گردم؟ بزرگانزه ميبرو و از او بپرس كه آيا اجا    

: انـصار گفتنـد  . مشركان نسبت به خليفة مسلمين و مسلمانان ايمن نيـستم      ) عملكرد( هستند و از  

تـر از   اگر نظر خليفه اين بود كه حتماً بايد برويم، ازسوي ما از او بخواه كـه فرمانـدهي مـسن                   

يام را به خليفه رساند و با عكس العمل و مخالفت شـديد خليفـه   عمر اين پ. اسامه برما بگمارد 

اي كه خود خليفه به مشايعت لشكر اسامه از مدينه خارج شد و در حالي               روبرو شد؛ به گونه   

كه اسامه سواره بود، پياده او را مشايعت كرد و از او خواست تا اجـازه دهـد عمـر در مدينـه       

.»بماند و او نيز اجازه داد
2

   

درحـالي كـه    : زبير، آمده است  بن�، به روايت زهري از عرو     »زيدبن��مسند اسا «كتاب  در. 5

اسامه درجرف بود، رسول خدا    
)ص(

جا راهـي    از دنيا رفت و ابوبكر به او دستورداد كه از همان           

.شود
3

   

زيد كه حضرت رسالت در حـين حيـات         بن��ابوبكر به لشكر اسا   : اعثم آورده است  ابن. 6

وده بود كه به جانب شام رود و او در واقعة وفات آن حـضرت توقـف كـرده                   خود حكم فرم  

 اولـشكر   ...گرچه به تو احتياج است، اما خالف قول محمد لجـاج اسـت              : بود، رفت و گفت   
________________________________________________________________ 

  .461، ص2الطبري، همان، ج   1

  .462همان، ص    2

تـوفي  «: 39دارالـضياء، ص  : المنـدوه، ريـاض   بـن امين، تحقيق حسن  زيدبنمةمسند اسا ،  )ق1409(محمدالبغويبنعبداهللا   3

  .»بالجرف و امره ابوبكر رضي اهللا عنه ان يمضي المره اسامةرسول اهللا و 
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.كشيد و به جانب شام رفت
1

  

مقدسي نيز درست پس از آوردن خبر وفات پيامبر        . 7
)ص(

 و ظاهرشدن كفر و نفاق و اظهار        

ي از اعزام لشكر اسامه به دليل احتمال حمله به مدينه، تأكيـد ابـوبكر بـر اعـزام                   انگراني عده 

كه اعزام اين لشكر در ماه ربيع االول بـوده          لشكر سه هزار نفري اسامه را نقل كرده است و اين          

.است
2

  

اثير،شايان ذكر است كه ابن
3

عساكر، ابن
4

 و ذهبي
5

  .هاي مشابهي دارند نيز، روايت

يي كه خبر بازگشت لشكر اسامه را به مدينه پس از رحلت پيامبر            هااما روايت 
)ص(

 اند، آورده 

كدام به بازگشت كل لشكر سه هزار نفري اسامه به مدينه پس از دريافـت خبـر مـرگ                   هيچ

 پيامبر
)ص(

به طور گذرا در يك جملة كوتاه و بـسيار          » قالوا«تنها واقدي با سند     . اند اشاره نكرده  

سامه و همراهانش اشـاره كـرده اسـت      مختصر به بازگشت ا   
6

 كـه نـشانة عـدم دقـت نظـر و      

حساسيت نداشتن او نسبت به اين مسئله است و با توجه به منـابعي كـه در بـاال ذكركـرديم،                     

ـتاد              ابن.  اين خبر اطمينان پيداكرد    ِتوان به دقت   نمي سعد، شـاگرد واقـدي، نيـز بـه تبعيـت از اس

اوحتي تاريخ بازگشت اسامه از جرف را       .  است ردهخويش، بازگشت كل اين لشكر را عنوان ك       

الثاني دانسته است،  ربيع االول ذكر نموده و راهي شدن مجدد او را اول ماه ربيع            12
7

 كه با توجه    

ـتاب خليفـه بـراي اجـراي فرمـان پيـامبر                به اخبار متعـددي كـه در ش
)ص(

ـتي     ذكرشـد، نادرس

________________________________________________________________ 

  .10 المعارف العثمانيه، ص ةداير: ، حيدرآبادالفتوح، )ق1390(الكوفياعثمابن   1

  .152نيه، صالدي الثقافة مکتبة: ، پورسعيد5، جالبدء والتاريخ، ]تابي[المقدسي   2

كرده، خطاب نقش پيك بين اسامه و ابوبكر را ايفا مياثير اين خبر را كه عمربنابن. 335- 334، صص2االثير، همان، جابن   3

حاضر در لشكرش را    »وجوه الناس   «آورده است و مضمون پيغام اسامه كه از خليفه اجازة بازگرداندن مردم و به تعبيرش                

  .د خليفه با بازگشت لشكر او را ذكر نموده استدرخواست كرده و مخالفت شدي

رسـول اهللا فاسـتأذنه أذن لـي     خلیفـة فوقف اسامه بالناس ثم قال لعمر ارجع الـي  «. 51و46، صص2عساكر، همان، ج ابن   4

گاه بـه  ، نشانگر آن است كه كل لشكر اسامه هيچ»اسامه مردم رانگاه داشت  «جملة  . »فارجع الناس فان معي وجوه الناس     

  . دينه برنگشت و اين نظارت شديد، از طريق اسامه و عمربن خطاب و ابوبكر صورت گرفته استم

دارالكتـاب العربـي،   : ، بيـروت 3، تحقيق عبدالسالم تدمري، جتاريخ االسالم و وفيات المشاهير و االعالم   ،  )م1993(الذهبي   5

امه در جرف، مقارن با رحلت پيامبر  ، ضمن اشاره به حضور لشكر اس      تاريخ االسالم ذهبي دركتاب   . 20- 19صص
)ص(

، آورده 

در لشكرش اشـاره كـرد و   »سروات الناس وخيارهم « است كه پس از وفات رسول خدا، اسامه نزد ابوبكر رفت و به حضور 

تـر از آن اسـت كـه        ازكفر عرب اظهارنگراني نمود، اما ابوبكر سوگند خورد كه اگر پرندگان او را بربايند، بـرايش محبـوب                 

سپس درادامة خبر، به نقل از زهري، تاريخ اعزام سپاه اسامه را در ربيع . فتش را با نافرماني از امر رسول خدا آغاز كندخال

  .كنداالول ذكر مي

 .1120، ص3الواقدي، همان، ج   6

  .191، ص2سعد، همان، جابن   7
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  . شود خبرمشخص مي

ـ   هرچند نقل خبري از ابـن      ي بـر نمـاز فـوج فـوج مهـاجران و انـصار برجنـازة                سـعد، مبن

پيامبرداللت دارد، 
1

 اما اخبار ديگر تنها از شركت شماري از مهاجران و انصار بر جنازة پيامبر               

كند،حكايت مي 
2

  و در بعضي روايات در خصوص چگونگي كيفيت نماز بر جنازة پيـامبر             
)ص(

 ،

ي بردگان، ياد شـده،    از حضور تودة مردم، شامل مردان، زنان، كودكان وحت        
3

 بـه حـضورعموم     

  .اي نشده استمهاجران و انصار اشاره

ازطرفي، به گزارش واقدي، از سه هزار نفر مهاجر و انصار حاضر درجرف، هزارنفرشـان               

روي كم دوهزار نفرآنان، يعني پيادگان، بايد پـنج كيلـومترراه پيـاده           سواره بودند؛ بنابراين دست   

عصر دوشنبه تازه به جرف رسيده بودند و پس از چنـدبار رفـت و               براي كساني كه    . كردندمي

برگشت بين مدينه و جرف، اين بار با آخرين نهيب پيامبر          
)ص(

 كه احتمال وفات ايـشان را هـم         

دادند، براي اعزام كامالً آماده شده بودند و شايد در اواخر شب خبـر درگذشـت ايـشان را                   مي

ه اختيار لشكر را با هماهنگي خليفه كامالً به دسـت           دريافت كرده باشند و با حضور اسامه ك       

عـالوه،  بـه . نمايـد گرفته بود، احتمال بازگشت پيادگان به مدينه و مشاركت آنان ضعيف مـي            

مدارك و مستندات تاريخيي كه ذكر شد، نشانگر آن است كه آنان درجـرف تحـت اداره و                  

  .نظارت اسامه قرار داشتند

فت كه حتي اگر شماري از لشكريان دوشنبه شب و يا فرداي            توان نتيجه گر  از اين خبر مي   

 آن روز به دليل شنيدن خبر درگذشت پيامبر       
)ص(

 به شكلي پراكنده به مدينـه بـاز گـشته و بـر              

جنازة پيامبر نمازخوانده باشند،   
4

انـد،   با تدابير شديد خليفه به سرعت به جرف برگردانده شده  

.طبة ايشان صورت گرفته استو اين كار حتي پيش از ايراد نخستين خ
5

  

به جاي مـشاركت سياسـي      ) اي خاص بجز عده ( اين كه به چه دليل عموم مهاجران و انصار        

در امر جانشيني پيامبر  
)ص(

، با اسامه راهي شام شدند، ظاهراً به اين دليل بود كه آخرين دغدغه و 

وصيت پيامبر 
)ص(

خطاب بـه   ين كه عمربن  با توجه به ا   . شد، اعزام سريع سپاه اسامه محسوب مي      

________________________________________________________________ 

  .289، ص2همان، ج   1

  .»ريره دخل ابوبكر و عمر و معهما نفر من المهاجرين و االنصارلما كفن رسول اهللا و وضع علي س« : 290، ص2همان، ج   2

  .68، ص5؛ المقدسي، همان، ج452، ص2الطبري، همان، ج   3
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كرد، پس آنـان اخبـار سـقيفه را از طريـق ايـشان      عنوان پيك بين مدينه و جرف نقش ايفا مي 

خطاب خبر بيعت با خليفه را به شيوة خودش به          رسد كه عمربن  به نظر مي  . كردنددريافت مي 

ر سـقيفه   هاشم د آيا ممكن است كه ايشان عدم مشاركت سياسي بني        . لشكريان اسامه داده باشد   

رسد خبر رحلت پيامبرو مخالفت شديد گروهي از انصار را به آنان داده باشد؟ به نظر مي
)ص(

 و 

حاكم شدن احـساس انـدوه در       . تصميم اتخاذ شده در سقيفه همزمان به اين لشكر رسيده باشد          

لشكر اسامه، كه بسياري از دوستداران مخلـص و صـميمي پيـامبر            
)ص(

 بـه تبعيـت خالـصانه از        

ن فرمان او در آن لشكر حضور داشتند و آخرين دغدغة پيامبر           آخري
)ص(

 را نه مسئلة جانـشيني،      

دانستند، با فرمان خليفه تبديل به احساس مـسئوليتي شـديد در اجـراي              بلكه اعزام اين سپاه مي    

آخرين فرمان پيامبر
)ص(

  . شد و عموم آنان به رضايت راهي اين جنگ شدند

درحقيقت، مرگ پيامبر  
)ص(

ـتة ايـشان ازسـوي              ازيك   سو، ولزوم تبعيت از آخـرين خواس

خبر . ديگر، مسئلة جانشيني و مشاركت سياسي آنان را در اين امر خطير تحت الشعاع قرار داد               

ـتيابي كامـل بـه جزئيـات           بيعت عمومي، در مدينه به آنان داده شده بود؛ و از اين            رو، بـراي دس

رهاشم در عزاي پيامب   سقيفه فرصتي نداشتند؛ بني   
)ص(

بردند و خبـري مبنـي بـر اعـالم           به سر مي   

هاي مربـوط بـه     پس حتي اگر روايت   . مخالفتي جدي نسبت به خالفت ابوبكر به آنان نرسيد        

تـوان گفـت،    هايي از مهاجران و انصار بـر جنـازة پيـامبر را بپـذيريم، مـي               نماز گزاردن گروه  

 از اسامه، تنها براي گـزاردن       هايي از آنان از جرف به مدينه، با رخصت گرفتن         بازگشت گروه 

نماز بر جنازة پيامبر   
)ص(

 درصبح روز سه شنبه بوده است؛ و در آن شرايط سنگين عاطفي ناشـي               

از رحلت پيامبر  
)ص(

، فرصتي براي تفكر و يا تحقيق دربارة نحوة مـشاركت سياسـي نـسبت بـه                 

نوز جنـازة پيـامبر    هاشم نيز در روز سه شنبه كه ه       بني. تصميم اتخاذ شده در سقيفه نداشتند     
)ص(

 

گزاردند، نسبت بـه خالفـت ابـوبكر هـيچ          دفن نشده بود وگروه گروه مسلمانان بر او نماز مي         

  .واكنشي نشان ندادند و در اين امر هيچ مشاركتي نكردند

  بررسي مشاركت سياسي انصاردرسقيفه

ـ      »عبادهسعدبن«: ترين انصارحاضر در سقيفه، عبارت بودند از      معروف ل بيمـاريش،   ، كـه بـه دلي

- اسيدبن«؛  )پسر عمو و رقيب او    ( »سعدبشيربن«؛  »قيس«درلشكر اسامه حضور نيافته بود؛ پسرش     
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.»حباب بن منذر«، »براءبن عازب«؛ »ارقممنذربن«؛ »قيسبنثابت«؛ »حضير
1

   

كثير، پس از ايراد خطبة ابوبكر در مسجد كه در آن، خبر مرگ پيـامبر              به گفتة ابن  
)ص(

 را  

- م كرد و اجتماعي از عامة مردم مدينه اطرافش را گرفتند و با او بيعت كردند، شبههرسماً اعال

اي در ذهن گروه انصار حاضر در مدينه ايجاد شد كه، پس استخالف خليفه از بين انـصار نيـز               

جايز است؛ 
2

، دربارة داليـل حـضور گروهـي از         »بيضون«.  و اجتماع سقيفه پس از آن واقع شد        

كند و احتمال اطالع يافتن آنان از نقشة طراحـي شـده            حليل خاصي ارائه مي   انصار در سقيفه، ت   

توسط گروهي از مهاجران براي جانشيني و نگراني از به هم خوردن توازن قوا بين مهاجران و                 

.سازدانصار را مطرح مي   
3

عبـاده، بـا شـمار انـدكي از          اما بايد يـادآور شـد كـه حـضورسعدبن          

تواند به  نها به دليل بيماري از همراهي با اسامه بازمانده بود، نمي          خويشاوندانش در سقيفه، كه ت    

طور كـه پـيش از ايـن        همان. معناي مشاركت سياسي تمامي نخبگان انصار در سقيفه بوده باشد         

حضير، در زمرة لشكريان اسامه     سعد و اسيدبن  ذكر شد، نام دوتن از سران آنان، ازجمله بشيربن        

كه مخالفـت سـعد در      اين. ي پس از سعد بايد به سقيفه رسيده باشند        آمده بود، كه به فاصلة كم     

ازدحام گروهي از عامة مردم مدينه كه به تبع از حاضران در سقيفه با ابوبكر بيعـت كردنـد،                   

اي سراسيمه او را بيرون بردند،     گم شد، و پس از تهديد شدن به قتل، عده         
4

 نشانگر آن است كه     

بـه گفتـة طبـري،      . قيفه اصالً حضور نداشتند، تا از او دفاع كنند        بسياري از نخبگان انصار در س     

 گروهي از انصار گفتندكه جز با علي      
)ع(

كنند؛ با كس ديگر بيعت نمي     
5

 اما وي فقط به نقل ايـن        

نتيجـه  بي. اش در سقيفه مشخص شود، اكتفا كرده است       خبر در چند كلمه، بدون آن كه نتيجه       

 اندك نخبگان انصار در سقيفه و عدم مشاركت سياسي آنان           ماندن اين سخن نيز نشانگر شمار     

  .در اين امر، به دليل حضورعموم آنان درجرف است

خطاب عباده وتصميم قطعي عمربنبنبنا به روايتي از ابومخنف، بعدها با ادامة مخالفت سعد

او را سـعد آنـان را از ايـن كـار بـاز داشـت وگفـت        بـن براي بيعت اجباري گرفتن از او، بشير    

________________________________________________________________ 

داراالضـواء،  : ، بيـروت 1، تحقيـق علـي شـيري، ج   الـسیاسة و  االمامـة ، )م1990(قتیبةابن ؛123، ص2اليعقوبي، همان، ج   1
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اش با شـما  رهاكنيد؛ و به آنان هشدار داد كه در اين صورت، تمام فرزندان و اهل بيت و طائفه              

درگير خواهند شد؛ و اشاره كردكه اوتنها يك نفراست        
1

قتيبه ضمن ذكر اين خبـر، اضـافه         ابن 

.»كردشك باآنان مبارزه مي   يافت بي اگر سعد ياراني براي جنگ با آنان مي       «:كند  مي
2

 خبر   اين 

 راستي تنهـا بـوده اسـت و در آن زمـان        حاكي از آن است كه در زمان تشكيل سقيفه، سعد به          

  .اي در بر داشته باشدخزرجيان در مدينه حضور نداشتند تا مخالفت او نتيجه

كه دغدغة انصارحاضر در لشكر اسامه، همچنان پس از مرگ پيامبراين
)ص(

، تغيير اسامه به 

و در پيامشان كه از طريق عمر به خليفه رساندند، درخواست عزل او را              دليل كمي سن او بود،      

داشتند،
3

تواند نشانگر آن باشد كه آنان كامالً از فضاي مدينه و اخبار مربوط بـه مخالفـت                  مي 

عباده وتني چند از خويشانش نسبت به تصميمات سقيفه و نحـوة برخـورد بـا او،                 شديد سعدبن 

  .اطالع بودندبي

  كت سياسي مهاجران درسقيفهبررسي مشار

 گروه مهاجران، از نام ابوبكر، عمر و ابوعبيدة جراح سخن به ميان آمده است، كه پس ِدر جزو

.ها پيوستنداز اطالع از تجمع انصار در سقيفه به آن
4

هاشم، كه مشغول  نام اسامه نيز در كناربني

به غسل دادن پيامبر   
)ص(

بـه  » عـوف عبـدالرحمن بـن   «تيبه،  قبه روايت ابن  .  بودند، ذكرشده است   

اميه، پـس از سـقيفه بـه مدينـه          باگروهي از بني  » عفانبنعثمان«همراه تني چند از بني زهره، و      

رسيده و در مسجد گرد هم آمده بودند، كه خبر بيعت سقيفه را شـنيدند و بـا ابـوبكر بيعـت                   

.كردند
5

ام غـروب آفتـاب بـه       رسد، باتوجه به آن كه اسامه و همراهانش به هنگـ           به نظر مي   

مدينه آمدند، اينان بايد آخرين گروهي بوده باشند كه از لشكرگاه اسامه جدا شدند ودر اواخر       

  . شب به مدينه رسيدند

معتقد است، اين سخن عمر كه مهاجران در آن وقت به ابـوبكر ملحـق               » ويلفردمادلونگ«

هـا  كر، عمـر و دوسـت آن  پوشي دفاعي از جانب عمر است؛ زيرا غيـراز ابـوب       شدند، يك پرده  

________________________________________________________________ 
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ـتند           ابوعبيده، بي  شـايد  . شك هيچ يك ازاصحاب برجستة مكي در اجتماع سقيفه حضور نداش

ها همراهـي   بتوان فرض كرد كه اين سه نفر را چند مالزم شخصي، اعضاي خانواده و موالي آن               

.كردندمي
1

ره  مادلونگ در كتاب خود بارها به غيبت اكثريت مطلق مهـاجران درسـقيفه اشـا               

.كه به داليل يا علل آن بپردازد      آنكند، بي مي
2

 بدين ترتيب، به دنبال بيعت و مشاركت سياسـي          

هشام، اين بيعت به گفتة ابن. چندتن از سران مهاجر و انصار، بيعت اوليه با ابوبكر شكل گرفت

نـد،  گفتند، زيرا در آن روز جز جماعتي خاص كه در سقيفه حاضر بود              السقيفه مي را بيعت يوم  

كسان ديگري بيعت نكردند؛   
3

- ، در نـام نخـستين بيعـت       »الحديـد ابـي ابن« هر چند بنا به گفتة       

كننـدگان نخـستين را از ديـد        كنندگان و ترتيب آنان اختالف نظر وجـود دارد، امـا او بيعـت             

جـراح و سـالم     بـن �حضير، ابوعبيـد  سعد، اسيدبن عمر، بشيربن : خودش اين گونه برشمرده است    

.ذيفهموالي ابوح 
4

خطاب پس از   هشام، فرداي سقيفه، پيش از خطبة خليفه، عمربن        به گفتة ابن   

.ايراد سخناني، از مردم خواست تا با ابوبكر بيعت كنند، و مردم نيز با او بيعت عمومي كردند                 
5

 

مردم پس از بيعت سقيفه با ابـوبكر بيعـت   «: نويسدمالك از زهري ميبنطبري، به نقل از انس    

؛»ندعمومي كرد 
6

- اي به حضور و مشاركت سياسي عموم مهاجران و انصار نمـي            او هيچ اشاره   

شنبه نيز دوباره از وقتي به روز سقيفه با ابوبكر بيعت شد روز سه «: نويسدمسعودي نيز مي  . كند

.»عامه براي اوبيعت گرفتند   
7

 مقدسي نيز به اين مطلب كه روز وفات پيامبر       
)ص(

 و رويداد سقيفه 

. شنبه صورت گرفتـه اسـت، اذعـان دارد        العامه فرداي آن روز در روز سه      ���مان  دوشنبه، و ز  

كه بيعت با ابوبكر پس از دفن پيامبر       نويسد، در اين  هرچند مي 
)ص(

ـتالف          بوده يا پيش از آن، اخ

اسحاق آورده كه دفن پيامبر را در هنگام غروب خورشيد سه           او روايتي از ابن   . نظر وجود دارد  

- ه است؛ ونيز روايتي از واقدي آورده كه دفن ايشان را در شب چهارشنبه برمـي            شنبه ذكر كرد  

شمارد،
8

  . است) از مغرب تانيمه شب(  كه تفاوت زماني آن با خبر پيشين فقط چند ساعت
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هاي مدينه را از    رسد، كساني كه در بيِعت عمومي شركت نموده و تمامي كوچه          به نظر مي  

ن و انصار حاضر در لشكر اسامه نبودند؛ بلكه تـودة عـوام             حضور خود پركرده بودند؛ مهاجرا    

اسلم را در بيعت گـرفتن اجبـاري از مخالفـان    نقش قبيلة بني. اسلم بودندمردم مدينه و قبيلة بني   

درحالي كه الزمة مشاركت سياسي، آزادي و آگاهي در مشاركت          . توان از نظر دور داشت    نمي

بيعت گرفتن از مردم مدينه، و چه در بيعت گـرفتن از  به كاربردن زور و اجبار، چه در     . است

متحصنان در خانة فاطمه   
)س(

ازسوي ديگر، هماهنگي كامـل     . ، با لوازم مشاركت سازگار نيست     

شود كه با ورود آنان به مدينه اعـالم         خطاب مشخص مي  بناسلم با خليفه، از اين سخن عمر      بني

.كرده است يقين حاصل   ] مورد نظر خويش  [كرد كه به پيروزي     
1

اي توان پذيرفت كه قبيله    نمي 

اسلم، با وجود اطالع از حضور بزرگان مهاجران و انصار در مدينـه، اقـدام بـه بيعـت                   مثل بني 

  . دفاع مدينه كرده باشند گرفتن اجباري از بعضي از مردم بي

مـومي  اسلم به مدينه پس ازسقيفه براي اخذ بيعت ع        توان احتمال داد كه فرا خواندن بني      مي

ـلمي صـورت گرفتـه      حصيببن�از مردم مدينه بدون حضور مهاجران و انصار، توسط بريد          اس

او پرچمدار لشكر اسامه بود كه همراه اسامه و تني چند از اصحاب، به مدينه بازگـشته                 . باشد

بود؛ اما در هيچ منبعي نامي از او در سقيفه و شركت وي در مراسم كفن و دفن پيامبر                  
)ص(

 نيامده  

رسد، او همچنان كه در زمـان حيـات پيـامبر          به نظر مي  . تاس
)ص(

 بارهـا بـراي رسـاندن پيـام         

پيامبر
)ص(

اش نقش ايفاء كرده بود، اين بار براي رساندن پيام خليفه انجام وظيفـه كـرده                 به قبيله  

در زمان حيات پيامبر   . باشد
)ص(

، بريده براي گردآوري صدقات، و به هنگـام غـزوة تبـوك، از              

اسلم اعزام شده بوداش بنيان براي درخواست كمك به سوي قبيله      جانب ايش 
2

 و پيشينة قبلي او 

در دوران حيات پيامبر
)ص(

تأثير نبوده است؛ زيرا هايش بياش به او و درخواست، در اعتماد قبيله

در مسير هجرت پيامبر   
)ص(

ـلم   نفر از قبيلـة بنـي      80 به مدينه، با ايشان برخوردكرد و همراه          اس

ان شد وپشت سر پيامبر نماز خواند،      مسلم
3

.كرداسلم راحمل مي   و در جنگ حنين پرچم بني      
4

 

.اش شد آوري زكات از قبيله   او در غزوة طائف مأمور گرد     
5

 او همان كسي است كـه درسـرية         
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.ابيطالب به يمن، ازسوي امام به سرپرستي كار حفاظت از غنايم منـصوب شـده بـود                بنعلي
1

 او  

ابيطالب اعتراض داشت و بـه گفتـة        بن تقسيم غنايم وخمس به دست علي      همچنين به چگونگي  

 خودش، كينة علي به دل گرفته بود، و به همين دليل، مورد سرزنش پيامبر
)ص(

. واقع شد
2

   

به هر حال، بيعت عامة مـردم، اصـطالحي اسـت كـه خليفـه آن را پـس از اعـزام                        

امبر، عموي پي  اي كه با عباس   لشكراسامه، ضمن مناظره  
)ص(

او در اين منـاظره  .  داشت، به كار برد 

به خواستة عموم مردم براي برگزيدنش اشاره كرد و به خواستة عموم مهاجران و انـصار هـيچ               

به من خبر رسيده است كه بعضي برخالف توافق عامة مسلمانان، بـه             «: اي ننمود و گفت   اشاره

اند؛ پس يا بايد بـا عامـة مـردم هماهنـگ       هانتقاد از ما پرداخته و شما را پناهگاه خود قرار داد          

ـتة مـؤمنين          «: ؛ وعباس گفـت   »شويد، يا مردم را از انتخابشان باز داريد        اگـر بـه واسـطة خواس

گاه براي خالفت شـما پيـشقدم نـشده و          خالفت را پذيرفتيد، ما نيز از مؤمنين هستيم، اما هيچ         

گويد عامـة مـردم او را       ه از طرفي مي   ؛ و به تضاد سخنان ايشان اشاره كرد، ك        »ايماقدامي نكرده 

كنـد؛ و در برابـر پيـشنهاد        اي ديگر، ابراز نگراني مي    اند، و از طرف ديگر از انتقاد عده       پذيرفته

از «: ، نصيبي از خالفت در آينده بـه او و فرزنـدانش برسـد، گفـت               ايشان كه درصورت بيعت   

اگـر  . كنيـد به من پيشنهاد مـي    گوييد انتخاب حق مردم است و از طرف ديگر آن را            طرفي مي 

.»بارة آن نظر و دستوري دهيدتوانيد درانتخاب حق مردم است نمي
3

  

ـلمان  «و» عمـرو مقدادبن«و  » ياسرعماربن«و  » جندبابوذربن«و  » عوامبنزبير«يعقوبي نام    س

را به عنوان متخلفان بيعت آورده،     » كعببنابي«و  » عازببنبراء«و  » فارسي
4

م آنان  تواني كه مي  

را متخلفان لشكر اسامه پس از رحلت پيامبر       
)ص(

با توجه به اين كه نام اينان، نـه در          .  نيز بناميم  

هنگام غسل و دفن پيامبر    
)ص(

، و نه درسقيفه آمده، طبيعي است كه نتيجه بگيريم كه اينـان نيـز               

جزو اصحاب با وفاي پيامبر    
)ص(

 كـه در  اند كه تا زمان حيات ايشان برخود فـرض كردنـد          بوده 

لشكر اسامه حضور داشته باشند و پس از شنيدن خبر رحلت پيامبر           
)ص(

، براي گزاردن نماز بـر      

جنازة پيامبر 
)ص(

 به مدينه بازگشته و پس از شنيدن خبـر بيعـت اوليـه بـا ابـوبكر، بـه قـضايا                      
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مشكوك شده و از همراهي با لشكر اسامه سرباز زده باشند؛ زيرا تحصن گروهي از مهاجران                

.صار در خانة فاطمه براي اعتراض به خالفت ابوبكر در اخبار بعدي آمـده اسـت           و ان 
1

 طبيعـي  

است كه خليفه در آن زمان به جاي برخورد با آنان، تنها درپي اعزام سريع بقية لشكريان بـوده    

بود كه خبر مخالفت    پوشي كرده باشد؛ زيرا بهتر مي     و از عدم حضور آنان درلشكر اسامه چشم       

شايد به دليل اهميت مخالفت آنان .  ديگر لشكريان نرسد وباعث تحريك آنان نشوداين عده به

اينـان كـساني    . با بيعت ابوبكر، در تاريخ از آنان به عنوان متخلفان از سپاه اسامه ياد نشده است               

بودند كه آخرين دغدغة پيامبر    
)ص(

  را مسئلة جانـشيني علـي      
)ع(

دانـستند و از ايـن رو بـراي          مـي  

ماندن در مدينه و مشاركت سياسـي در امـر خالفـت، نـه تنهـا از اسـامه اجـازه                     بازگشت و   

  .نگرفتند، بلكه با خليفه نيز مخالفت كردند

اش از مهاجر و انصار را چهل، شـصت يـا هفتـاد روز              مدت غيبت اسامه و همراهان نخبه     

. اندذكر كرده 
2

هـاجر و انـصار،     گيري كرد كه گروه زيادي از نخبگان م       توان نتيجه بنابراين، مي 

اسلم با مردم و قضاياي بعدي     به هنگام برخورد بني   
3

يك از   در مدينه حضور نداشتند و در هيچ       

  .اين وقايع مشاركت سياسي نداشتند

  رابطة اسامه باخلفا 

يك از منابع تاريخي خبري مبني بر اعتراض ابوبكر و عمر نسبت به فرمانـدهي اسـامة          در هيچ 

خطاب از اعتراض بعضي مهاجران نسبت بـه        ه گفتة جاحظ، عمربن   جوان نيامده است، بلكه ب    

فرماندهي اسامه خشمگين شد و او بود كه اين اعتراض را به گوش پيامبر            
)ص(

 رساند و در نتيجه 

پيامبر
)ص(

.اي درمسجد، نارضايتي خويش از اعتراض آن عـده را اعـالم كـرد              ضمن ايراد خطبه   
4

 

هـا از فـضاي مدينـه و جلـوگيري از     داشتن آنو دور نگهاسامه با نظارت بر مهاجران و انصار        

مشاركت سياسي آنان، موقعيت خويش را در نزد خليفه به عنوان فردي مورد اطمينـان حفـظ                 

كرد؛ زيرا به گفتة طبري پس از بازگشت وي، خليفه او را در مدينه جانشين خود قـرار داد و                    
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.هاي رده شد  عازم جنگ 
1

ـتة   . خطاب نيز حفظ كـرد  بن عمر  او، اين موقعيت را در نزد       بـه نوش

او را مـورد خطـاب قـرار        » السالم عليك ايهااالمير  «ديد، با عنوان    منابع، هر گاه عمر او را مي      

داد،مي
2

 و در ديوان نيز حقوق بدريان را برايش مقرر كرد          
3

 و وقتـي عمـر بـا اعتـراض پـسرش       

ها با هـم    كه در تمام جنگ   كرد و اين  رو شد، چرا كه خود را با اسامه مقايسه مي         عبداهللا روبه 

تر بودن اسامه گرفت؛ خليفه در جواب، اشاره به محبوببودند، اما او كمتر از اسامه حقوق مي

و پدرش از عبداهللا و پدرش، نزد پيامبر       
)ص(

.كرد مي 
4

 جاحظ به صراحت اسامه را از طرفداران        

.عمرخوانده است 
5

 جزو هفت نفري اسـت كـه بعـدها در           زيدبن�� بنا به روايتي از طبري، اسا      

عليدوران خالفت 
)ع(

. از بيعت با ايشان سرباز زدند      
6

دانـست   به گفتة شيخ مفيد، او خـوب مـي         

 كه امير مؤمنان علي   
)ع(

هرگز با او معامله نخواهد كرد و همچون خلفاي  ) درحكومت خويش  (

.گذشــته او را از منزلــت واقعــي خــودش برتــر نخواهــد شــمرد
7

ي ديگــر، او و  بنــابر اخبــار

 همفكرانش، از همراهي با علي    
)ع(

 در جنگ جمل صرفاً به بهانة پرهيز از جنگ بـا مـسلمانان              

سرباز زدند، و امام در جواب آنان يادآور شد كه ابوبكر و عمر جنگ با اهـل نمـاز راحـالل                     

كرده بودند؛ 
8

م اينان گروهي هستند كه حـق را يـاري نكردنـد و بـا عـد               «: شان فرمود  و درباره  

.شناخت باطل آن راياري كردند    
9

 گونة او بـا علـي     توان سخنان تعارف   بنابراين، نمي  
)ع(

 و اظهـار    

محبتش را كه بالذري ضمن اخبار مربوط به داليل عدم همراهي او با علـي در جنـگ جمـل                    

ذكر كرده است،  
10

 بپذيريم؛ يا او را در اين ابراز محبت صادق بدانيم؛ زيرا او، حتي زمـاني كـه                  

اي از بصره به مدينه رفت، تا دربارة حقانيت علي        دهفرستا
)ع(

 و چگونگي بيعت طلحه و زبير بـا  

او از مردم مدينه پرس وجوكند، تنها كسي بود كه شهادت داد، آنان از روي اكراه بيعت كردند 
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 .454، ص3الطبري، همان، ج   6

  .47همان، ص المفيد،   7

 .105صالمحمودي،  ؤسسةم: ، تحقيق محمدباقر المحمودي، بيروتالموازنة المعيار و ،)م1981(االسكافيعبداهللامحمدبن   8

  .52همان، ص   9

  .116، ص2البالذري، همان، ج   10
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.و نزديك بود به همين سبب به دست گروهي از اصحاب كشته شود            
1

 البته اخباري دربارة اين     

بعدها از نظر خود بازگشت، درمنابع آمده است، كه ازحوصلة بحـث حاضـرخارج       كه اسامه   

.است
2

 جا چـشم از جهـان       رفت و در همان   » جرف«زيد در اواخر خالفت معاويه به     بن�� اسا 

.فرو بست
3

   

هدف پيامبر
)ص(

  ازاعزام لشكراسامه 

 بيمـاري خـويش چـه    زيد در اوج بن��كه هدف پيامبر و اصرار ايشان براي اعزام جيش اسا         اين

هـاي خـاص    توانسته است باشد، مورد اتفاق شيعه وسني نيست و هريك از طرفين روايـت             مي

واقدي نوشته است كه پيامبر    . كنندخود را ارائه مي   
)ص(

ق، .   ه 8 پس از شكـست مؤتـه در سـال           

ابـراز  جسته، هميشه از آن واقعه ابيطالب به عنوان مسلمانان بر    بنحارثه وجعفر وشهادت زيدبن 

.كرده است تأسف مي 
4

 به گفتة مسعودي، ايشان اسامه را انتخاب كرد تا انتقـام خـون پـدرش،                

.زيد را بگيرد
5

   

درحالي كه عالم شيعي، شيخ مفيد، هدف پيـامبر        
)ص(

 از اعـزام جـيش اسـامه بـه همراهـي            

بزرگان مهاجر و انصار را تثبيت خالفت براي علي        
)ع(

رهـدف پيـامب   «:  دانسته و نوشته است    
)ص(

 

اين بود كه به هنگام مرگش كسي دربارة زمامداري اختالف نكند و طمع به پيشوايي رهبـري                 

 مسلمانان نكند و راه را براي كسي كه خود منصوب كرده بود، هموار سازد و كسي با علي
)ع(

 در 

.»صددنزاع برنيايد 
6

دليل پيامبر : الحديد نيزدر توجيه دليل شيعه آورده است      ابي ابن 
)ص(

ي ايـن    برا 

 كار حفظ آرامش مدينه و بيعت عامة مردم با علي         
)ع(

دراين صورت، عرب بـه ايـن بيعـت    .  بود 

افزايـد، امـا    هـاي سـخت داشـت؛ و در ادامـه مـي           شد و براي نقض آن، نياز به جنگ       ملزم مي 

.خواسته و اصرار او براي اعزام اين جيش محقق نشد
7

   

________________________________________________________________ 

 .168؛ الجاحظ، همان، ص484، ص3الطبري، همان، ج   1
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   .بزرگ اسالمي

  .72، ص4سعد، همان، جابن   3

  .1117، ص 3الواقدي، همان، ج   4

  .241، ص]نابي: [، بيروتالتنبيه واالشراف، ]تابي[المسعودي   5

  .181- 180دارالمفيد، صص: ، بيروت1البيت، جآل مؤسسة، تحقيق االرشاد، )1993(المفيد   6

  .162- 161، صص 1الحديد، همان، جابيابن   7
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به هرحال، اين كه دليل اصلي پيامبر      
)ص(

ـتي در            براي    اعزام اين لشكر چه بوده است، بـه راس

اين نخبگان كه از يـاران صـميمي        . ترين شبهه را براي عموم صحابه ايجاد كرد       آن زمان بزرگ  

ومطيع پيامبر
)ص(

رفتند و پس از مرگ ايشان به شدت تحت تأثير قرار گرفته بودند  به شمار مي

كردند در تبعيت از آخرين فرمان پيامبر      و تصور مي  
)ص(

 تعلل ورزيده و باعث رنجش ايـشان در      

گونـه  اند، پس از فرمان سريع خليفه براي اعزام به شام، بدون هيچ           آخرين لحظات حياتش شده   

العمل مشاركت سياسي جديي در خصوص تصميم اتخاذ شده در سقيفه، و بدون اطالع از عكس

هاشم، همراه با اسامه راهي شدند، تا آخرين وصيت پيامبر         بني
)ص(

بـه نظـر    . ا اجرا كرده باشند    ر 

رسد، پيامبر مي
)ص(

 با اعزام بزرگان مهاجر و انصار به خـارج از مدينـه و بـه هنگـام رحلـت                    

ـليش نرسـيد،           كرد؛ بدين خويش، هدف ديگري را نيز دنبال مي       صورت كه، اگر بـه هـدف اص

ر روزهـاي  ايشان با توجه به وقايعي كـه د . بتواند به اين هدف كه حفظ اصل اسالم بود، برسد         

آخر حيات خويش مشاهده كرد، متوجة اختالف گروهي از صحابة بزرگ خود در ارتبـاط               

هاي ايشان براي راهي كردن لشكر اسـامه،        با مسئلة جانشيني شده بود؛ بنابراين، آخرين سفارش       

كه عموم مهاجران و انصار در آن حضورداشتند، اين بودكه از وقـوع جنـگ داخلـي بـر سـر                     

  .ممانعت به عمل آوردجانشيني خويش 

  گيرينتيجه

هاي اتخاذ شده درسقيفه با مشاركت سياسي آگاهانه و آزادانة عموم مهاجران و انـصار               تصميم

ناك پس از   زيرا مشاركت سياسي عموم آنان در شرايط بسيار پيچيده و شبهه          . صورت نگرفت 

رحلت پيامبر 
)ص(

، تحت الشعاع پايبندي ايشان به آخـرين سـفارش پيـامبر           
)ص(

 در اعـزام لـشكر      

هاشـم   روز از حوادث مدينـه و عكـس العمـل بنـي            70 تا   40آنان به مدت    . اسامه قرارگرفت 

ترين وقـايع سياسـي پـس از رحلـت          خبر ماندند و نتوانستند در مهم     نسبت به رويداد سقيفه بي    

پيامبر
)ص(

  .  مشاركتي فعال داشته باشند

  فهرست منابع و مĤخذ

  قرآن كريم  - 

، ، تحقيق محمـد ابوالفـضل ابـراهيم       شرح نهج البالغه  ،  )ق1379(اهللا���عبدالحميدبن، عزالدين حديدالابيابن  - 
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