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مقایسه تحلیلی سیره رسول خدا(ص) با دوره خالفت در مدیریت مجاهدان مسلمان
بهمن زینلی

*

چكیده
سیره رسول خدا(ص) در مدیریت مجاهدان مسلمان و مقایسه آن با دوره خلفا ،یكي از مهمترری مبراثیي اسرت كره
سزاوار بررسيهاي عمیق و چند سویه است .بررسي و تبیی دقیق ای موضوع ميتواند بسیاري از ابهرا هراي تحروت
بعدي تاریخ صدر اسال  ،به ویژه علل بروز فتنههاي دوران خالفت اما علري(ع) را روشر كنرد .ایر مقالره بره شریوه
مقایسهاي و تحلیلي و با استناد به منابع اصلي و با هرد

تبیری سریره رسرول(ص) در جنر هرا و مردیریت مجاهردان

اسالمي و مقاسیه آن با رفتار خلفا ،در صدد پاسخ به ای سؤال اسرت كره تفراو

رو

رسرول خردا(ص) برا خلفرا در

مدیریت مجاهدان مسلمان چگونه بود و نتایج ای دو شیوه ،چه تراییري در آینرده جامعره اسرالمي گذاشرت؟ در سریره
رسول خدا(ص) ،شاهد مدیریت بر اساس نص صریح اثكا الهي و عدالت هستیم؛ اما در دوره پس از آن ثضرر  ،در
مواقعي ،ای رویه به برخوردي ناعادتنه و واگذاري امتیازا

بر اساس وابستگي و منافع سیاسي تبردیل شرد .در نتیجره،

فاصله طبقاتي و تضاد منافع در جامعه اسالمي آشكار شده كه ای زمینهساز برروز فتنرههرایي همورون جمرل ،صرفی و
نهروان بعد از سال  53هجري شد.
واژههای کلیدی :پیامبر(ص) ،خلفا ،مدیریت ،جهاد ،مجاهدان

 استادیار ،گروه تاریخ دانشگاه ادبیا

اصفهان ،اصفهان (نویسنده
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رِدّه و سپس فتوثا ادامه یافت .ایر جنر هرا از نظرر

مقدمه
رسول خدا(ص) در دروان اقامرت در مكره ،در عمرل

جغرافیاي ارضي و انساني ،به مراتب گسترده تر از جن -

به هدایت

هرراي زمرران رسررول خرردا(ص) بودنررد .شرریوه مرردیریت

مرد و مبارزه فكري و اعتقادي با مشركان و بت پرسرتان

مجاهدان اسالمي ،به ویرژه فرمانردهان و امرراي نظرامي،

مكه محدود مي شد .اما پس از استقرار در مدینره ،عرالوه

یكي از تفاو هاي عمده ای جنر هرا برا دوره رسرول

بر ابالغ رسالت دیني و رهبري مذهبي ،ایشان ميبایسرت

برا

پیشوایي الهي بودند و فعالیت هاي آن ثضر

خدا(ص) بود؛ شیوه اي كه فرهن

جدیدي ،متفراو

رهبري سیاسي مسرلمانان را نیرز برر عهرده مري گرفتنرد.

فرهن

پیررامبر(ص) گررا هرراي نخسررت را در جهررت پرريریررزي

تفاو ها زماني آشكار شد و عوار

جامعه اي نوی  ،بر اساس تعلیما اسالمي برمي داشتند و

كه با آااز خالفت علي(ع) در سال  53هجري و نهضرت

خطرها و مشكال اثتمالي را پیش بیني كرده و به عنوان

بازگشت به عصر رسول خدا(ص) و اصرار آن ثضرر

رهبري آگاه و شایسته و دورنگر ،چاره اندیشي مي كردند.

به اثیاي سیرة نبوي ،موجي از بحرانهراي داخلري آاراز

عقد پیمان برادري میان دو گروه از مسلمانان و تنظریم و

شد كه بیانگر تفاو هاي معنادار در مردیریت مجاهردان

تصویب پیماننامه عمومي و نیز امضاي پیمان همزیسرتي

مسلمان بود.

مسررالمتآمیررز بررا یهودیرران ،نمونررهاي از ای ر اقررداما
پیشگیرانه بود .هنگامي كه از طر

خداوند اجازه دفاع و

جهاد صادر شد (ثج 51 ،و  ،)13آن ثضر

به تشركیل

هد

دوره نبروي ،در جامعره اسرالمي روا داد .ایر
خرود را نشران داد

اصلي ای مقاله ،مقاسیه تحلیلي شیوه برخورد برا

مجاهدان مسلمان از سوي رسول خدا(ص) و خلفاسرت
كه شیوه مدیریت مجاهدان مسلمان قبل از جهاد و ثری

نیروي دفاعي تصمیم گرفتند .با توجه به اثتمرال ثملره

جهرراد و پررس از پایرران جهرراد و تقسررم انررا م را شررامل

نظامي به مدینه ،تشكیل چنی نیرویري اهمیرت بسریاري

ميشود .مهمتری مسئله در ای پژوهش ،نحروه برخرورد

كوترراهي از تاسرریس ثكومررت

با مجاهدان مسلمان پس از پایان جهاد ،به ویژه در شریوه

اسررالمي ،مسررلمانان مبررارزه و جهرراد بررا مشررركان را در

تقسیم انا م و پرداخت ثقرو آن هاسرت؛ همونری در

چارچوب از بی برردن فتنره هراي آن هرا آاراز كردنرد و

ای مقاله تال

پاسخ داده شرود:

متناسب با اقداما مشركان ،ای عملیا ها ادامره یافرت.

در مدیریت مجاهدان مسلمان ،چه تفاو شاخصي بری

داشررت .پررس از مررد

ميشود به ای سؤات

تا رثلت رسول خدا(ص) ،دههرا ارزوه و سرریه اتفرا

رو

افتاد كه در همه آن ها مسلمانان برا شرجاعت و پایرداري

مدیریت مجاهدان مسلمان ،علت اصلي تفاو

شررركت كردنررد .صررر

نظررر از نتررایج و عرروار

ایر

رسررول خرردا(ص) بررا خلفررا وجررود داشررت؟ در
در سریره

خلفا با سیره رسرول خردا(ص) چره برود؟ اتخراه شریوه

جن هرا ،شریوه رسرول خردا(ص) در اداره جنر هرا و

جدید از سوي خلفا در مدیریت مجاهدان مسرلمان ،چره

مدیریت مجاهدان مسلمان یكي از مباثث مهم و درخور

تاییري در آینده ثاكمیت اسالمي گذاشت؟

تامل بروده كره تبیری دقیرق آن ،برراي فهرم بسریاري از
ثوادث تاریخ صدر اسال مویر است.
بررسي ای موضوع از آن جهت اهمیت دارد كه پرس

ای مقاله در دو بخش اصلي تردوی شرده اسرت :در
بخش نخست با استناد به منرابع اصرلي و آیرا

قررآن،

درباره شیوه رفتار رسول خدا(ص) با مجاهدان مسلمان

از رثلرررت رسرررول خررردا(ص) ،مرررو جدیررردي از

و مدیریت آنها در سه مرثله قبل از جهراد و در ثری

درگیري هاي نظامي آااز شد كه ابتدا در قالب جن هراي

جهاد و پس از جهاد مطالعه و بررسري شرده اسرت؛ در

مقایسه تحلیلي سیره رسول خدا(ص) با دوره خالفت در مدیریت مجاهدان مسلمان09/

بخش دو  ،به شیوه برخورد خلفا با مجاهردان مسرلمان

دیگر است كه آن را ظاهر وترر ،ژنررال سروري ،نوشرته

به ویژه فرماندهان نظامي و مردیریت آنهرا از سرال 99

است .ای كتاب از ثیث منبع ،قوي و عالمانره تردوی

هجري تا سال  53هجري پرداخته شرده اسرت؛ سرپس

شده و بره شریوه هراي مردیریتي رسرول خردا(ص) در

درباره تفاو ها و تعار

هاي مدیریتي آنها برا شریوه

مدیریتي رسول خردا(ص) و علرل ایر تفراو

جن ها پرداخته است .با توجه به رویكرد نویسنده ،ای

رفترار

ایر به طور عمده به تاكتیکهاي نظامي رسول خدا(ص)

مطالعه شده است .در پایان نیز در قالرب نتیجره گیرري،

پرداخته و بره مردیریت مجاهردان و رزمنردگان توجره

نتایج ای تغییر رفتار در مدیریت مجاهدان مسرلمان در

نكرده است .همونی امي ایرفا ( )Emi Irfaپایاننامهاي

تحوت

سالهاي  53تا  13هجري تحلیل شده است.

با عنوان «اصول جن

با ایر مسلمانان در قرآن كرریم»،

در دانشرركده تفسرریر و ثرردیث دانشررگاه والیسررونگو
( )Walinsongoاندونزي تردوی كررده كره بیشرتر بره

پیشینه تحقیق
درباره سیره رسول خدا(ص) ،كتاب ها و مقالرههراي
بسیاري نوشته شده است .تعدادي از ای آیار بره سریره

دستورا

قرآن در باب جهاد و مجاهدان پرداخته است.

همونی چنردی مقالره برا عنراوی « :رو

فرمانردهي

پرداخترره و متناسررب بررا اهرردا

پیامبر اعظم(ص)»« ،مدیریت و رهبري پیامبر اكر (ص)

پژوهشررگران ،دربرراره زوایررایي از سرریره آن ثضررر

در عرصررههرراي نظررامي»« ،نقررش عوامررل معنرروي در

نظررامي آن ثضررر

در اسال ،

جن هاي عصر رسرول خردا(ص)»« ،قرانونمرداري در

نوشته یاسی سوید ،از جمله كتابهاي تدوی شرده در

سرریره نظررامي رسررول خرردا(ص) و امیرمؤمنرران(ع)» و

ایرر خصرروص اسررت .ایرر كترراب پژوهشرري اسررت

«ویژگرريهرراي مجاهرردان صرردر اسررال » ،در خصرروص

و جهاد در اسال  .نویسنده كتاب برر

مدیریت نظامي رسول خدا(ص) نوشرته و چراش شرده

ای باور است كه اندیشه نظرامي در اسرال  ،اندیشرهاي

است .ای آیار همگري پرژوهشهراي نروی در عرصره

دفاعي است نه هجومي؛ از ای رو ،اسال داراي اصرول

سیاست هاي نظامي رسول خدا(ص) هسرتند؛ امرا هری

پژوهش شده است .اصول و مباني هنر جن

درباره فنون جن

و مباني مشخصي در ای زمینه است كه مريتروان آن را

كدا به صور

در قرآن ،ثدیث ،سنت و عملكررد خلفرا و فرمانردهان

مجاهدان مسلمان نپرداخته اند .پرژوهش ثاضرر ترال

نظامي اسرال  ،مترون فقهري ،تفاسریر و منرابع تراریخي

ميكند با استناد به منابع اصلي ،ای موضروع را بررسري

جستجو كرد و با تأویل و تفسیر به ایبا

رساند .كتراب

مشخص به مدیریت آن ثضر

درباره

و تبیی كند .شایان هكر است به علت آماده شردن ایر

در دو بخش تدوی شده است :در بخش اول ،اصرول و

پژوهش براي چاب در مجله فارسري ،در آن از ترجمره

در اسال بررسي شده و در بخش دو ،

منابع اصلي استفاده شده است؛ اما مطالب برا مرت هراي

مباني هنر جن

چنررد نمونرره از نبردهرراي مسررلمانان در طرري فتوثررا

اصلي تطبیق داده شده است.

اسالمي ،تحلیل و بررسي تطبیقي شرده اسرت .امرا ایر
كتاب به شیوه هاي مدیریتي مجاهدان مسلمان از سروي

هدف

رسول خدا(ص) نپرداخته است.

آغاز جهاد از سوی مسلمانان

مدیریت نظامي در نبردهاي پیامبر اكر (ص) ،كترابي

رسول خدا(ص) سه سال پس از بعیرت (ابر هشرا ،
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بيتا ،)991/9 :به امرر الهري دعرو

خرویش را آشركار

نميكردند و شررط ثضرور

مجبور به شركت در جن

كردند (ثجر .)11 ،دعروتي كره هماننرد رسرالت همره

در جهاد را اخالص و رضاي خدا مي دانستند .در سریه

انبیاي الهي ،بر مبناي گذشت و مردارا برود (آلعمرران،

عبداهلل ب جحش در سال اول هجرر  ،در نامرهاي كره

931؛ شررعرا 291 ،و 293؛ اعرررا  .)00 ،علنرري شرردن

به وي داده بودند فرمودند« :هی یرک از همراهانرت را

رسول خدا(ص) ،واكنش مشركان را برانگیخت.

نك » (واقدي .)93/9 :9591 ،چررا كره

دعو

با وجود آزار مشركان در مكه ،آن ثضر
جن

باور آن ثضر

بایرد در راه خردا و

ای بود كه جنر

با آنها اقدا نكردند ()Irfa, Emi, 2015: 58؛ اما

براي رضاي او و در چارچوب قوانی الهي باشد .نتیجه

بره ییررب ،در برابرر سرختيهرایي كره

چنی باوري ای بود :كسي كره برا اخرالص كامرل بره

ییرررب برره تحریررک قررریش بررر آن

میدان جهاد قد مي گذاشت تا پاي جان مقاومرت مري-

و یاران ایشان تحمیل مي كردند ،واكنش نشران

و كشرته

پس از هجرر

مشررركان از اطرررا
ثضر

هی گاه بره

مجبور به جن

دادند .هم زمان آیا

مربوط به جهاد نیز نرازل شردند و

دیگر ،با دیده تررس بره مرر

كرد و از طر

شدن نگاه نمي كرد بلكه آن را شهاد

و موهبتي در راه

خداوند به رسول خردا(ص) دسرتور جمرعآوري سرپاه

رسیدن به خدا مي دانست .رسول خردا(ص) جنگري را

دادند و مسلمانان را ترایب به جهاد كردند (انفال.)93 ،

كه براي رضاي خدا و تحقرق ثرق نبروده ،هرچنرد در

از جهاد ،برقرراري عردالت و اثكرا الهري برود.

فرررد مشررر یكرري

هد

چون اخرال

( )Irfa, Emi, 2015: 58و رفترار رسرول

سررپاه مسررلمانان بررود ،بررا جنرر

مي دانستند .چنان كه وقتي قزمان بر ثرارث در جنر

خدا(ص) براي همره مسرلمانان الگرو و اسروه برود ،آن

اثررد همررراه مسررلمانان جنگیررد و كشررته شررد ،رسررول

در جن ها نیز ،هماننرد سرایر اعمرال ،ثردود

خدا(ص) وي را به علت اینكه براي تعصبهاي قرومي

اثكا الهي را رعایت كرده و با رفترار و اعمرال خرود،

جن

كرده بود ،اهل دوزخ دانستند .برعكس زماني كره

اسال و اثكا آن را براي مسلمانان تبیی ميكردنرد .از

اصیر (عمرو ب یابت ب وقش) ،در میردان جنر

ثضر

جمله اقداما

رسول خدا(ص) براي عملي كرردن ایر

اثكا و ثدود در جن ها ،مدیریت مجاهدان مسرلمان
بود .ایشان در ای راستا ،شیوههایي را به كار مريبردنرد
كه در ادامه به آنها پرداخته ميشود.

مسلمانان پیوست و كشته شد ،او را اهل بهشت دانستند
(اب هشا  ،بيتا 999/2 :تا .)991
ای نگر

خود عاملي براي قروّ

مسررلمانان در جنرر
خدا(ص) در جن

قلرب و پایرداري

بررود .برره همرری علررت ،رسررول
از ایر مسلمانان كمک نميگرفتنرد؛

زیرا كسي كه بدون اخالص وارد میدان جن

مدیریت مجاهدان قبل از جنگ

ممك بود در ثی جن

الف .تأکید بر اخالص در جهاد
خداوند اخالص را شررط ثضرور در جهراد دانسرته

بره

خال

دستورا

مريشرد،

دسرت بره اعمرالي بزنرد كره

اسال باشد و مشرركان آن را بره پراي

(ثررج )90 ،و نتررایج و دتیررل مختلفرري بررراي آن بیرران

مسلماني و اسرال بگذارنرد و آنهرا را محكرو كننرد.

فرموده است (بقره992 ،؛ انفال .)93 ،بر همری اسراس،

ایشان در جن

اُثُد ،هنگرا دیردن عبرداهلل بر اُبري و

رسررول خرردا(ص) نیررز بررر اخررالص در جهرراد تأكیررد

یهودیان فرمودنرد« :در جنر

مي كردند تا در میدان جن  ،كسري خرار از محردوده

یاري نميخرواهم» (واقردي .)939/9 :9591 ،در جنر

فرامی الهي عمل نكند .آن ثضر

هی گراه كسري را

برا مشرركان ،از مشرركان

بدر نیز تا زماني كه ثبیب (خبیب) ب یسرا

مسرلمان

مقایسه تحلیلي سیره رسول خدا(ص) با دوره خالفت در مدیریت مجاهدان مسلمان05/

با مشركان را ندادند (ابر سرعد،

نامه اي سر بسته به وي دادند و با ای دستور كه «بعد از

نشد ،به او اجازه جن

 .)131/5 :9113رسول خدا(ص) در مواقع بسریاري بره

سه روز ثركت آن را بخروان» (واقردي،)93/9 :9591 ،

اصلي جهاد بایرد

موفق شدند توطئه خبررساني منافقان را خنیري كررده و

بر پایه دی ثق باشد و ای جز برا اخرالص در جهراد

اموال مشركان را مصادره كنند .رسول خردا(ص) برراي

امكانپذیر نیست .چنرانكره در سرریه عبردالرثم بر

دستیابي به اطالعرا  ،بریش از سرایر امرور جنگري در

مجاهدان یادآوري مي كردند كه هد

عو

به او سفار

كردند« :كه فقط در راه خدا و براي

تال

بودند و براي ای كار ،از نیروهاي زبده و صراد

رضرراي خرردا جهرراد كرر » (واقرردي.)121/2 :9591 ،

بهره ميجسرتند ( .)Gabriel, 2007: 87ایشران همیشره

خیبر به مجاهدان فرمودند« :اگرر بره

آنري و قطعري،

همونی در جن

قصد انیمت ميآیید ،ثق شركت در جنر
(واقدي .)102/2 :9591،آن ثضر

را نداریرد»

سعي ميكردند از توان دشرم  ،اهردا
ضرع

و قرو

دشرم و نیرز از منطقر جغرافیررایي و

با ای گونه اعمرال،

موقعیت منطقه اطالعاتي به دست آوردند .اطالعاتي كره

خط تمایز میان افراد مخلِص و مسرلمان را برا مشرركان

در خصوص وضعیت قواي دشم به رسول خردا(ص)

مشخص مي كردند و هد

اصلي جهراد را كره رضراي

خداست ،تبیی مي كردند .فتوح و انایم را در مقایسه با
جهرراد كررم ارز تررر دانسررته و شرررط اصررلي جهرراد را
اخالص ميدانستند و تزمره اخرالص در جهراد را نیرز
پیروي از دستورا

خدا و رسولش بیان ميكردند.

با توجه به وضع مدینه و ثضور منافقان و یهودیان و
قومي كه برر جامعره عرربِ آن زمران

ثاكم بود ،رسول خدا(ص) مي بایست مجاهردان را بره
گونهاي مدیریت ميكردند كه از طرفي مرانع اختالفرا
میان مسلمانان شوند و از طر

همیشه تأكید مي كردند ،كسرب اطالعرا
بدون فاصرله از دشرم صرور

از نزدیرک و

پرذیرد (وترر:9593 ،

.)905
ج .مشورت با مجاهدان مسلمان

ب .مدیریت و آموزش نكات امنیتی و نظامی
همونی تعصّبا

مي رسید ،به دقت بررسي و تحلیل مي شد .آن ثضرر

ویژگرري ممترراز دیگررر رسررول خرردا(ص) ،برره عنرروان
فرمانده سپاه اسال  ،تشكیل شوراي نظامي بود .ایشان از
تجربه و دیدگاه سرداران سپاه اسال بهره مريجسرتند و
تا آنجایي كه گفته شده ،هی كس به اندازه آن ثضر
دربرراره جنر

بررا یررارانِ خررود مشررور

نكرررده اسررت

دیگر ،در امر جهراد برا

(واقدي .)113/2 :9591 ،ایشران برا توجره بره اهمیرت

در

و

شكست مواجه نشوند .به همی علرت ،آن ثضرر
جن ها افراد شایسته را به كار ميگرفتند و نكرا

تز

مشور

از دیدگاه قرآن (شوري ،)50 ،درباره جنر

دفاع با یاران خود مشور

ميكردند (ابر كییرر:9112 ،

را به آنها گوشزد ميكردند .ایشان در جن هراي اولیره

 529/5و  )529تا بهتری راه ثل را برراي دفراع اتخراه

براي مصادره اموال كاروان هاي قریش ،مانند ازوههراي

كنند .رسول خدا(ص) پس از مشور

با یاران خرود و

بواط و عییره و سعد ب ابيوقاص (ابر هشرا  ،بريترا:

تصمیم به جن  ،مجاهدان را آماده ميكردند و از لحاظ

 ،)209/9دریافتنررد كرره منافقرران اخبررار مسررلمانان را برره

روثي و جسمي به بررسي آنها ميپرداختند .با توجره

بدون اینكه كسري را مرتمهم

به آیا

قرآن (توبه19 ،؛ فتح ،)99 ،ایشان افرادي را كره

از جن

ميكردنرد؛ امرا

مشركان ميرسانند .ثضر

كننررد ،برره پوشرریده نگرراه داشررت اخبررار جن ر

اقرردا

مي كردند؛ چنان كه وقتي عبداهلل ب جحش را فرستادند،

معا

بودند ،از جنگیدن معا

اگر آنها اصررار مري كردنرد و یابرت مريشرد توانرایي
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جنگیدن دارند ،مانع آنها نميشدند (اب هشرا  ،بريترا:
 .)991/2شاخصتری تجربه مشور
را ميتوان در جنر

رسول خدا(ص)
در

بردر دانسرت كره آن ثضرر

خصوص موقعیت جن  ،محل نگهرداري اسررا و بیران
نظر ،از اصحاب خود مشرور

خواسرتند ( Valikhani

 .)Dehaghani, 2014: 174مشررور
مجاهرردان مسررلمان در جن ر

آن ثضررر

اثررد و جن ر

بررا

جن

هد

براي مسلمانان بود .دیگرر ماننرد جنر هراي

اعراب جاهلي ،هد از جهاد تعصبهراي قبیلرهاي نبرود.
رسول خدا(ص) خط تمایز میان مجاهد مسلمان و مشر
را مشخص ميكردند و نشان ميدادند كه میران فرردي كره
مشر بوده و كشته شده با كسي كه مسلمان بوده ،تفاو
براي یک مجاهد مسلمان مبرارزه برا

است .هد از جن

اثررزاب

ظلم و برپایي عدالت (ثج ،)51 ،ثمایت از مستضرعفان و

(خند ) ،از دیگر نمونههاي شاخص مشورتي ایشان برا

دی خدا (نساء 93 ،تا  )99و نیز مبارزه با فسراد و ظلرم و

مسلمانان است .گفتني است كه كانون اصرلي مشرور

برقراري عدالت است (ما ده 55 ،و .)51

رسول خدا(ص) با مجاهردان مسرلمان ،مسرجد برود و

رسول خدا(ص) در میدانهاي جن  ،برا شریوههراي

ثضر

به طرور معمرول ،موضروعاتي را كره نیراز بره

مختل

مشور

با مسلمانان داشت در مسرجد و هنگرا اقامره

بدر ،آن ثضر

نماز مطرح ميكردند ).(Atharizadeh, 2015: 119

جنر

به تبیی هد

مريپرداختنرد .در جنر

به مجاهدان فرمودنرد :هرركس در راه
كند تا كشته شود ،خداوند جایگاه

خدا با مشركان جن

او را در بهشت قرار خواهد داد (اب هشا  ،بيتا.)29/2 :
خداونررد نیررز در قرررآن كسرراني را كرره از خرردا اطاعررت
مدیریت مجاهدان در میدان جنگ

ميكنند و در راه او شهید ميشوند ،در برترری جایگراه

الف .تبیین هدف جنگ برای مجاهدان

قرار مي دهرد (نسراء 91 ،و  .)93رسرول خرد(ص) بره

برر اسراس بیران صرریح قررآن ،گفترار و رفترار رسرول

باید براي رضراي

مجاهدان یادآوري ميكردند كه جن

خد(ص) براي همره مسرلمانان الگوسرت (اثرزاب.)29 ،

خدا و رسیدن به اهدا

رسررول خرردا(ص) مرريبایسررت هررد از جهرراد را بررراي

تفكر به میدان جنر

مسلمانان روش ميكردند تا آنان با بصریر و آگراهي پرا

بكشد ،پیروز خواهرد برود و سرنوشرتي نیكرو خواهرد

به عرصه جهاد گذارند .ایشان با اتخاه تصمیمهاي به موقع

داشت .آن ثضر

بدر ،براي تمایز میان

و برا گذشرت و بزرگرواري خرود ،زمینره مسرلمان شردن

مسررلمانان و مشررركان و تبیرری هررد

مشركان را فراهم ميكردند و از طرفي برا اِعمرال عردالت،

مسلمانان ،شروع به صحبت با كشرته شردگان مشرركان

مانع از ضایع شدن ثدود الهي و ثق مسلمانان ميشردند.

كردند و خطاب به آنان فرمودنرد« :وعرده پروردگرار را

در راستاي ای اهدا بود كه آن ثضرر هنگرا جنر ،

ثق یافتید؟» (واقردي .)05/9 :9591 ،همران طرور كره

سیاستهاي ویژهاي را در مدیریت مجاهردان مسرلمان بره

خداوند ميفرماید شهیدان زندهاند و در نرزد پروردگرار

كار ميبستند .از جمله ای سیاسرتهرا مريتروان بره ایر

روزي دارند (آلعمران ،)991 ،رسول خدا(ص) نیرز بره

نمونهها اشاره كرد :ایشران اخرالص در جهراد را یكري از

ای نكته اشاره مي كنند كه وعده خداوند ثق است و با

مهمتری ویژگيهاي مجاهدان مسرلمان مريدانسرتند؛ امرا

توجه به معاد و عردل الهري ،شرهیدان سرنوشرتي نیكرو

مرريشرردند،

خواهند داشت و مشركان نیرز سرزاي اعمرال خرویش را

هنگررامي كرره مسررلمانان راهرري میرردان جنر

مهمتری نكتهاي كه ثضر به آن اهمیت ميدادند ،تبیری

الهي باشد و كسي كره برا ایر
مريرود چره كشرته شرود و چره

در پایان جن

خواهند دید (توبه.)91 ،

جنرر

بررراي

مقایسه تحلیلي سیره رسول خدا(ص) با دوره خالفت در مدیریت مجاهدان مسلمان03/

آن ثضر
در جن

و جهاد توجه ویرژه داشرتند و

به شهاد

اُثد درباره شهاد

بعد از مر

از دنیا برود ،ایمان بیاورد و مسلمان شود.

فرمودند« :تنها مؤمنراني كره

ثاضرند دوباره به دنیا بازگردند ،شهیدانند و

دوست دارند دوباره در راه خدا شهید شوند» (اب هشرا ،

ب .فرماندهی مجاهدان در میدان جنگ
برخال

نظر برخي از مستشررقان كره ادعرا مريكننرد

بيترا .)953/2 :نكتره دیگرري كره رسرول خردا(ص) در

استراتژي نظامي رسول خردا(ص) در جنر هرا ضرعی

به تبیی آن مريپرداختنرد ،مشرخص كرردن

در میردان جنر

میدان جن

الهي بود .چه بسا افرادي براي اهدا

دستورا

شخصي

بود (گابریل ،)13 :2339 ،آن ثضرر

مدیري كامرل بودنرد و همره جوانرب جنر

را در نظرر

و به بهانه جهاد در جن

شركت ميكردند و بره اعمرالي

ميگرفتند .ایشان در جن هایي كه ثضور داشتند خرود،

دست ميزدند كه برخال

دستورا الهي بود و ای امرر

سپاه مسلمانان را رهبري ميكردند (واقدي.)3/9 :9591 ،

بهانهاي ميشد براي مشركان تا به عیبجویي از مسرلمانان

همونی ایشان در میدان جن

و اسال بپردازند .به همی علت وقتي خالد ب ولیرد برر

مي كردند ترا بهترری موقعیرت نظرامي را انتخراب كننرد

سر بنيخذیمه رفت و آنها را كشت ،رسرول خردا(ص)

در همرره اررزوا ،

از كار وي بیزاري جستند و عمل او را بر خال

اثكرا

برا یراران خرود مشرور

(واقرردي .)13/9 :9591 ،آن ثضررر
مسلمانان را به جن

با مشركان ترایب كرده و به صبر و

الهرري دانسررتند (یعقرروبي122/9 :9512 ،؛ واقرردي:9591 ،

پایداري توصیه ميكردند (انفرال13 ،؛ ابر هشرا  ،بريترا:

 995/2و .)991

 .)29/2ایشان توجه داشتند كه افكار جراهلي و عصربیت

با توجه به آموزههاي قرآن ،در تأكید به صلح و جنر

در میرران مسررلمانان شررعلهور نشررود و باعررث اخررتال

نكردن (نساء ،)13 ،رسرول خردا(ص) ترا ثرد امكران از

مسلمانان و دوري آنها از اصل اسرال نشروند .هنگرامي

شروع جن

توسط مسرلمانان جلروگیرري مريكردنرد و

كه در فتح مكه سعد ب معاه شعارهایي با افكرار جراهلي

براي جن

نكردن و پذیرفت اسال و پرداخت جزیه یرا

سر داد ،رسول خد(ص) به اما علي(ع) دستور دادند ترا

هجر  ،پیكي را به نزد آنها ميفرسرتادند؛ ماننرد اعرزا

پرچم را از سعد بگیرند (اب هشا  ،بيتا .)291/2 :بعرد از

ثضر

علي(ع) بره یمر (واقردي .)029/2 :9591 ،آن

ازوه بنيمصطلق كه بری سرنان و جهجراه اخرتال

ثضر

با در ای موضوع كه افراد خاصي از مشرركان

وجود آمد و عبداهلل ب ابي نیز به آن دام ميزد ،رسرول

كه منافعشان در خطر اسرت ،دشرمنان اصرلي مسرلمانان

خدا(ص) به گونهاي سرپاه را مردیریت كردنرد كره هری

هستند و چره بسرا همره آنهرا راضري بره جنگیردن برا

فرصتي براي ادامه بحث و اختال

مسلمانان نیستند ،سعي ميكردند ثساب ای دو گروه را

نیامد (اب كییر 991/1 :9112 ،و .)903

از هم جدا كننرد؛ ماننرد جنر

بردر كره مسرلمانان را از

كشت برخي افراد منع كردنرد (واقردي .)93/9 :9591 ،از
طرفي ،آن ثضر

ميدانستند كه جامعره عررب از آداب

بره

رسول خدا(ص) در میدان جنر
پایدار بودند كه هرگاه جن
به ثضر

بی مسرلمانان پریش
چنران یابرت قرد و

بر مسلمانان سخت مريشرد

پناه ميبردند (نهرجالبالاره ،ارا رب .)1 :آن

جاهلي خسته شدهاند و آمادگي بازگشرت بره توثیرد را

ثضر

دارند و با توجه به قروانی اسرال و ثقانیرت آن ،آنهرا

و رواني مسلمانان نیز توجه ميكردنرد .در جنر

جذب اسرال خواهنرد شرد و هری چیرز برراي رسرول

پس از شكست مسلمانان ،دستور به تعقیب مشركان دادنرد

خدا(ص) با ارز تر از ای نبود كه فردي قبرل از اینكره

(یعقوبي )130/9 :9512 ،و ای گونه آمرادگي مسرلمانان را

عالوه بر رو هاي نظامي ،به جنبههاي روثي
اثرد
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به مشركان نشان دادنرد و مرانع از ثملره آنهرا بره مدینره

بیش از آنوه مأمور بودند ،انجا نميدادند (ثدید.)23 ،

شدند .همونی با جدیت دستور دادنرد كره مسرلمانان در

آن ثضر

در برخورد با مجاهدان مسرلمان ،آنجرا كره

بدرالموعود ثاضر شوند (اب اییرر )9395/5 :9599 ،ترا بره

تمایل به انجا كاري داشتند كه ثق همه مسرلمانان بره

ای وسیله روثیه مسلمانان تقویت شده و مشركان هم بره

آن وابسررته بررود ،برره مجاهرردان دسررتور اجررراي آن را

قدر

آنان واق

شوند.

نمي دادند ،بلكره از خرود مسرلمانان انجرا آن امرور را

رسول خدا(ص) در همه جن هایي كه ثضور داشرتند

تقاضا ميكردند .وقتي گردنبنرد خدیجره را دیدنرد كره

یا سپاه اعزا ميكردند ،دسرتور مريدادنرد زنران ،كودكران،

زینب براي آزادي ابوالعاص فرستاده بود و ميخواسرت

افراد ناتوان و كساني را كه در جن

علیه مسلمانان اقردامي

او را آزاد كند ،از مسلمانان تقاضا كردند كه اگر ممكر

انجا نردادهانرد ،نكشرند و ایر سیاسرت آن ثضرر در

اسررت او را آزاد كننررد و گردنبنررد را برره او برگرداننررد

ثنری ،

ثنی  ،هنگامي كه

راستاي دستور قرآن برود (بقرره .)913 ،در جنر

(اب هشا  ،بيتا .)33/2 :بعد از جن

وقتي خالد ب ولید زني را كشرته برود ،رسرول خردا(ص)

قبیله هوازن براي پیمان صرلح و پرس گررفت آنوره از

مسلمانان را از كشت زنان و كودكان منع كردنرد (واقردي،

دست داده بودند نزد رسول خدا(ص) آمدند ،ثضرر

)912/2 :9591؛ یا آن هنگا كه مكه فتح شد ،همه را امران

براي به دست آوردن دل آنها و گرویدن آنان به اسال ،

دادند (یعقوبي190/9 :9512 ،؛ بالهري .)31 :9559 ،ایشان

ثق خود را بر آنان بخشید؛ ولي چون همره مسرلمانان

براي انسان ،جداي از مشر یرا مسرلمان برودن ،ثرمرت

در آن ثق داشتند ،به مجاهدان دستور ندادند كه از رأي

قا ل بودند و به همی علت كسري را میلره نمريكردنرد و

ایشان پیروي كنند بلكه آن هرا را تشرویق بره ایر كرار

مسلمانان را نیز از ای كار منع ميكردنرد (واقردي:9591 ،

كردند و كساني را كره ثاضرر بره آزادي اسریران خرود

در جن ها با تدابیر مناسرب،

نبودند ،با دادن انایم ،بره آزادي اسریران راضري كردنرد

 539/2و  .)152آن ثضر

براي تسخیر قلروب اسریران و بازمانردگان جنر
ميكردند .در جن

ترال

با بنيمصرطلق ،برا پیشرنهاد ازدوا بره

(واقررردي925/2 :9591 ،؛ ابر ر كییرررر 190/1 :9112 ،و
 .)191با ای عمل ،آن ثضر

از طرفري زمینره اسرال

جویره ،هم زمینه مسلمان شدن آنها را فراهم كردند و هم

آوردن آنان را مهیا كردند و از طر

باعررث آزادي آنهررا شرردند (اب ر هشررا  ،برريتررا.)911/2 :

یک از یاران خود را ضایع نكردند و با رفتار خرود ،بره

همونی با اتخاه تصمیمهراي درسرت و فرصرت دادن بره

آنها یادآور شدند كه گذشت چه جایگاه باارزشي دارد.

اسیران هوازن ،زمینه مسلمان شدن و آزادي آنها را فرراهم

رسول خدا(ص) بارها از خطراي منافقران گذشرتند و

كردند (واقدي953/2 :9591 ،؛ بالهري.)31 :9559 ،

دیگرر ،ثرق هری

آنهرا را نكشررتند تررا ایر اقردا باعررث اخررتال

میرران

مسلمانان نشود و مشركان بر مسلمانان خرده نگیرند كه
ج .تبیین رعایت عدالت و گذشت در میدان جنگ

یاران خود را ميكشند؛ مانند گذشت از خطراي عبرداهلل

رسررول خرردا(ص) بررا توجرره برره آمرروزههرراي قرررآن

اب ابي (اب هشرا  ،بريترا )919/2 :یرا چشرمپوشري از

(شوري23 ،؛ نساء ،)11 ،تا آنجا كه ثق مسلماني ضایع

خیانت عیینره كره بنري یقیر

را بره پایرداري در برابرر

نمي شد ،در برابر خطاهاي دیگران گذشرت مريكردنرد.

مسلمانان تشویق كرده بود (واقدي .)999/2 :9591 ،آن

ایشان در بسیاري از مواقع ،از ثق خود مريگذشرتند و

ثضر

بارهرا از تنبیره مشرركان گذشرتند و بره آنهرا

در اجراي عدالت از ثدود الهري خرار نمريشردند و

فرصت دادند تا شاید در آینده مسلمان شوند و در فرتح

مقایسه تحلیلي سیره رسول خدا(ص) با دوره خالفت در مدیریت مجاهدان مسلمان09/

مكه ،به استیناي چند نفر ،همه مشرركان را عفرو كردنرد

 999/9و )990؛ در فتح مكه نیز ،به علت اصرار خلیفره

بردر

سو  ،از اعدا عبداهلل بر ابريسررح كره در فرتح مكره

سرخنان

دستور قتل او را داده بودند ،درگذشتند (یعقوبي:9512 ،

(مسعودي .)213 :9511 ،وقتري سرهیل در جنر
اسیر شرد ،برا وجرود اینكره ضرد آن ثضرر

بسیاري گفته بود ،او را عفو كردند كه بعد از وفرا

آن

.)191/9

بزرگوار ،سهیل مانع از ارتداد اهرل مكره شرد (واقردي،
 .)91/9 :9591همونرری رسررول خرردا(ص) در جنرر
دستور ميدادند تا بعد از شكست مشرركان ،فراریران را
تعقیب نكنند (بالهري.)31 :9559 ،
آن ثضررر

مدیریت مجاهدان بعد از جنگ
یكي از جنبههاي مدیریت رسول خد(ص) توجه آن
ثضر

در بسرریاري از مواقررع ،از تخل ر هرراي

به نكرا

بعرد از جنر

جن  ،یک سري اقداما

برود .ایشران پرس از

اجتماعي ،سیاسي و اقتصادي

كوچک مسلمانان مي گذشتند و به آنان فرصرت جبرران

انجا ميدادند كه متناسب با شرایط جامعه اسالمي برود

مي دادند؛ براي میال وقتي ثاطب به قریش نامه نوشرت

و باعث آرامش و عدالت و سالم ماندن جامعه اسرالمي

و ميخواست آنها را از ثركرت مسرلمانان بره سرمت

بعرد از هرر جنگري ،جویراي ثرال

مكه باخبر كند ،رسول خدا(ص) بعد از كشر

نامره او

ميشد .آن ثضر

مجاهدان ميشدند و به عیاد

زخمريهرا مريرفتنرد و

را عفررو كردنررد (ابر اییررر .)9319/5 :9599 ،در جریرران

براي تک تک افرراد ارز

محاصره بني قریظه نیز ،زماني كه ابولبابره بره مسرلمانان

شَبیه ،زني برود كره در جنر

خیانت كررد و بعرد برراي توبره بره مسرجد رفرت ،آن

زخمي شد و رسول خدا(ص) بعد از برگشت از ثمراء

ثضر

فرمودند« :اگر نزد م آمده بود برراي او طلرب

اسد ،جویاي اثوال او شده و از سرالمتي او خوشرحال

آمرز

مي كرد » (واقردي 502/2 :9591 ،و  .)505امرا

شدند (واقدي.)913 :9591،9 ،

ثضر

آنجا كه ثق مسلماني ضایع مي شرد و جبرران

و اهمیرت قا رل مريشردند.
اُثرد ثضرور داشرت و

بعرد از جنر  ،رسررول خرردا(ص) بررا تبیرری جایگرراه

كردنرري نبررود ،در اجررراي عرردالت سررخت ایسررتادگي

شهیدان در نزد خداوند ،خرانوادههراي آنران را تسركی

ميكردند (اب هشا  ،بيتا .)995/2 :ایشان هری گراه بره

ميدادند و به خانه شهیدان ميرفتند و برا خرانوادههراي

مسلمانان اجازه ظلم و تجاوز از عدالت را نميدادنرد و

آنان همدردي ميكردند .وقتي جعفر ب ابوطالب شرهید

در اجراي عدالت همه را به یک چشم مرينگریسرتند و

شد ،رسول خدا(ص) به خانه او رفتند و فرزنردان او را

عرردالت را ثترري در كوچررکتررری مسررا ل ،رعایررت

كرده و با خانواده او همدردي كردند (اب هشا ،

نواز

مي كردند .آن ثضر

براي یاران خود و به طرور كلري

بي تا 232/2 :و  .)235عالوه بر ای  ،رسرول خردا(ص)

براي مسلمانان ،ارز

و اهمیت بسیاري قا رل بودنرد و

به كارهاي خانواده هراي شرهیدان رسریدگي مريكردنرد

در بسیاري از مواقع ،به خاطر مسلمانان و یراران خرود،

(واقدي 212/2 :9591 ،و  .)215رسول خدا(ص) با ای

از مشركان مي گذشتند و آنان را عفو مريكردنرد؛ برراي

رفتار ،الگویي بودند براي سایر مسلمانان تا به كارهراي

با بنري قریظره ،وقتري اوسریان از رسرول

بعرد از

میال در جن

خرردا(ص) خواسررتند كرره دربرراره بنرريقریظرره هماننررد
بني قینقاع رفتار كنند ،ایشران قضراو

را بره سرعد بر

معاه ،رهبر اوسیان ،واگذار كردنرد (ابر هشرا  ،بري ترا:

خانوادههاي شهیدان رسیدگي كنند .آن ثضر
جنر

نیررز خررط تمررایز میرران مسررلمانان و مشررركان را

مشخص مي كردند و اجازه نمي دادند كه افكار جاهلي
جاي پیوندهاي مسلمانان را بگیرد .بعد از جنر

بردر
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وقتي سوده ،همسر رسول خدا(ص) ،سهیل ب عمر را
در وضعیت اسرار

دیرد ،بره او گفرت« :چررا مرر

دستور مي دادند انایم را جمع آوري كنند و فردي را بر
انایم مي گماشتند تا چیزي از آن كم و كاسرت نشرود

شرافتمندانه را ترجیح ندادي؟» رسول خدا(ص) بره او

(اب هشا  ،بري ترا51/2 :؛ واقردي .)933/2 :9591 ،آن

یرادآور شردند كره آن هرا از مشرركان هسرتند و نبایرد

ثضر

بدون در نظر گرفت پایگاه اجتماعي افرراد و

مشررركان را ضررد خرردا و رسررول خرردا تحریررک كنررد

بر اسراس عردالت و دسرتورا

الهري ،همره را برابرر

شرمردن جهراد و كرار

مي دانستد و انایم را به صرور

مسراوي میران همره

(واقدي .)09/9 :9591 ،برزر

مسلمانان از دیگر مسا لي بود كه رسول خدا(ص) بعد
از جن

بدان توجه مي كردنرد .ایشران ارز

تقسیم مي كردند .از منظر آن ثضر  ،هرد

از جهراد

بسریاري

نه بره دسرت آوردن انرایم بلكره یراري رسراندن بره

براي كار مسلمانان قا ل بودند (اب هشا  ،بيتا.)12/2 :

مظلومرران و مستضررعفان و برپررایي عرردالت بررود .آن

مهم تری جنبه هاي مدیریتي رسول خردا(ص) پرس از

ثضر

پایان جن ها برراي مجاهردان مسرلمان ،مردیریت در

یا طمع دیگران شود بلكه بالفاصله بعرد از جنر  ،آن

خصوص تقسیم انایم و همونری شریوه برخرورد برا

را میان مسرلمانان تقسریم مري كردنرد .ایشران دربراره

اسرا بود.

بي ارزشي انایم فرمودند« :اگرر تمرا خارهراي بیابران
گوسفند بودنرد ،براز هرم آن هرا را میران شرما تقسریم

الف .تبیین شیوه تقسیم غنایم
در اسال نخستی انیمت در سرال دو هجرري ،در
سریه عبداهلل ب جحش نصیب مسلمانان شد (واقدي،
 .) 99/9 :9591بعد از جن
انایم اختال

انایم را هخیره نمي كردند كه باعث اخرتال

بدر ،میان مسلمانان بر سر

افتاد و گروهي كه انایم را جمع كررده

بودند ،آن را ثق خود مي دانستند و گروهي دیگر كره
در میدان مشغول نبرد بودند و چیزي به آن ها نرسریده
بود ،خرود را سرزاوارتر از دیگرران در گررفت انرایم
مي دانستند .آنران از رسرول خردا(ص) دربراره انرایم
سوال مي كردند كه در پاسخ به سرؤات

آن هرا سروره

انفال نازل شد (اب هشا  ،بي ترا .)51/2 :بعرد از نرازل
شدن سوره انفال (انفال ،) 99 ،رسول خدا(ص) انرایم
را به طور مساوي میان همه تقسیم كردند و بی افرراد
شركت كننده در جن

هی فرقري نگذاشرتند .ایشران

ثتي كساني را كه بره نحروي مسرلمانان را در جنر
یاري كرده بودند ،سهیم كردند (اب هشا  ،بي تا91/2 :؛
واقدي.)99/9 :9591 ،
رسررول خرردا(ص) در جنر هرراي خررود ،بالفاصررله

مرري كرررد و مررال دنیررا بررراي م ر برريارز

اسررت»

(اب ر هشررا  ،برريتررا595/2 :؛ واقرردي.)999/2 :9591 ،
ایشان مسرلمانان را از تصرر

در انرایم سرخت براز

مي داشتند و آن ها را از برگرفت ثتي نرخ یرا سروزني
نهي مي كردند (اب هشا  ،بي تا )595/2 :و كسي را كره
به ناثق چیزي از انرایم برر مري گرفرت ،اهرل جهرنم
معرفي ميكردند (اب اییر.)9392/5 :9599 ،
رسول خدا(ص) از اینكه مسلمانان به قصد انیمرت
از اصررل جهرراد اافررل شرروند ،برره یرراران خررود تررذكر
مي دادنرد .ایشران مرال دوسرتي و ثررص و طمرع در
جمع آوري آن را عاملي براي فاصرله گررفت از اصرل
جهاد و اسال مي دانستند .آن ثضر

براي بره دسرت

آوردن دل مشركان و خالي كردن دل آن ها از تعصرب
و افكار جاهلي و تاباندن نور ایمان در دل آن ها ،گاهي
بیش از دیگر مسلمانان از انایم به آن ها عطا مي كردند
(یعقوبي 123/9 :9512 ،و  .)129رسول خدا(ص) بره
ای امر توجه مي كردند كه در میان مسرلمانان ،فاصرله
اني و فقیر زیاد نشود .به همی علت انایم به دسرت

مقایسه تحلیلي سیره رسول خدا(ص) با دوره خالفت در مدیریت مجاهدان مسلمان01/

آمده از جن ِ با بني نضیر را میان مهاجران كه خانه و

كه دستور دادند عقبه ب ابي معیط و نضر ب ثارث را

كاشانه اي نداشتند و دو نفر از انصار كه فقیر بودنرد،

گردن زدند (یعقوبي .)133/9 :9599 ،علت ایر امرر

تقسیم كردند (واقردي209 :9591 ،؛ یعقروبي:9512 ،

جسار هاي آن ها به اسال و مسلمانان در مكره و بره

 130و  .) 131در خصوص تقسیم انایم و بیت المال،

ویژه تمسخر اسرال برود ( .)Gabriel, 2007: 102در

شاخص ترری ویژگري رسرول خردا(ص) توزیرع برر

فتح مكه «دستور دادند كه شش مرد و چهرار زن را در

اساس عدالت بی همه مسلمانان برود .ایشران امتیراز

صور

بودنرد

بیشتري به كسي نمي دادند و تفاوتي میان افراد قا رل

از :عكرم ب ابى جهل ،هبّار ب اسود ،عبداهلل ب سعد

نمي شردند .ایر اقردا باعرث از بری رفرت فاصرله

ب ابى سرح ،مقیس ب صبابه لییى ،ثویرث بر نقیرذ

طبقاتي میران مسرلمانان و رفرع تبعریا میران آنران

(نفیل) و عبداهلل بر هرالل بر خطرل ادرمرى .زنران
عبار

مي شد.

دستیابى به آن ها ،بكشند .مردان عبار

بودند از :هند دخترر عتبر بر ربیعره (همسرر

ابوسرفیان) ،سراره كنیرز عمررو بر هاشرم و دو كنیرز
خواننده ابى خطل كه نامشان قرینا و قریبه برود و هرم

ب .تبیین رفتار با اسراء
رفتار رسول خدا(ص) با اسیران ،در راستاي مبارزه
با ظلم و بي عدالتي و برپایي دی خدا بود .به همری
علررت ،آن ثضررر

اسرریران را برره اسررال دعررو
قررآن،

مي كردند (انفال .) 93 ،ایشان با توجه به آیا

بر اساس ارز هاي انساني با اسیران برخرورد كررده
(انسان ) 99 ،و به یاران خود نیز سفار

مي كردند با

گفته اند كه نا ای دو كنیز فرتنا و ارنبره بروده اسرت»
(واقدي .) 959/2 :9591 ،از ای تعداد هم تنها دو نفرر
كشته شدند ).(Atiq ur Rahman, 2014: 9
هد

رسول خدا(ص) ای بود كه برا ایجراد بسرتر

مناسب و معرفي اسال با رفتار اسرالمي بره اسریران،
زمینه مسلمان شدن آن ها را فرراهم كننرد .در جنر

اسیران به خوبي رفتار كنند (واقدي.)501/2 :9591 ،

بني مصطلق ،رسول خدا(ص) با جویریه ازدوا كرده

همونی  ،مسلمانان را از كشرت اسریران

آن ها به اسال را فراهم كردنرد؛ پرس

آن ثضر

و زمینه دعو

منع مي كردنرد (واقردي ) 335/2 :9591 ،و كسراني را

بني مصطلق ای گونه اسال آوردند و همه آزاد شدند

كرره اسرریر شررده بودنررد و پررولي بررراي آزادي خررود

ضم توجه به

(اب هشا  ،بي تا .) 911/2 :آن ثضر

نداشتند ،به شرط اینكه ضد مسلمانان اقدامي نكننرد،

ارز

آزاد مي كردند .اما اگر كسي از آنان اسریر مري شرد و

اسیر و منع از میله كردن اسیران ،برا خرو

پس از آزادي دوباره خیانرت مري كررد ،دیگرر تسرامح

قلوب افراد را تسخیر مي كردند و اثكا برخرورد برا

نشان نمي دادند؛ مانند ابوعزمه عمرو ب عبداهلل ب عمیر

فرد اسیر را به مسلمانان آموز

مي دا دند .در مواقعي

جمحى كه پس از آزادي در بدر ،دوبراره در اثرد بره

هم كه افرادي را اعدا مي كردنرد ،ایر اعردا هرا در

مسلمانان آمد (واقدي 02 :9591 ،تا .)05

راستاي اجراي دقیق شریعت اسال بود و اعدامیان یا

جن

درباره اعدا اسرا توسط رسول خدا(ص) باید گفت
كه ای امر بسریار نرادر برود و آن ثضرر

در مواقرع

خاصي ،ثكم اعدا صادر مي كردند؛ از جمله در بردر

و جایگاه انسانیت و اهمیرت دادن بره اثكرا

مرتكب قتل شده یا در جن
آزادي از اسار  ،دوباره به جن

رفتراري

خیانت كرده یا بعرد از
علیه مسلمانان آمده

بودند ) .(Atiq ur Rahman, 2014: 9
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مدیریت مجاهدان مسلمان پس از رسول خدا(ص)

شرابخواري ثد خورده بود (اب سرعد393/3 :9113 ،

الف .مدیریت مجاهدان قبل از جنگ

و  ،)399ثضور داشتند .عالوه برر ایر  ،در ایر زمران

بعد از رثلرت رسرول خردا(ص) در سرایه مسرا لي

براي افزایش نیرو در جن ها ،از بادیرهنشری هرایي كره

آنوره ایشران

هنوز مسلمان نشده بودند هم استفاده مريشرد (طبرري،

شد و تنها موضوعي كره

 )9905/3 :9532و در یک نمونه ،یک چهرار از انرایم

در اولویت قرار گرفت ،آرا كردن سرزمی هاي اسالمي

جن

به جریر ب عبداهلل و قبیلره بجیلره پیشرنهاد شرد

و به عبارتي ،تیبیت خالفت بود .خلیفه نخست با توجه

(بالهري.)599 :9559 ،

هموون انایم ،فتوثا  ،تعصّب و قدر
بر آن تأكید ميكردند كم رن

به زمان خالفت خود كه هم زمان برا ارترداد برخري از

در نیمه اول دهه سرو خالفرت ،تروجهي بره افرراد

قبایل (یعقوبي )1 :2 ،9599 ،و مخالفرت برخري دیگرر

شایسته نمي شد و آنوه اصرل تلمقري مري شرد ،تعصّرب

بود ،آرا كردن سرزمی هاي اسالمي را در اولویت كرار

قومي و به كارگیري خویشان بود .كسري كره در زمران

خود قرار داد و براي تحقق ایر امرر ،فرردي همورون

رسول خدا(ص) تبعیرد شرده برود ،مرأمور جمرعآوري

خالد ب ولیرد را انتخراب كررد (یعقروبي3/2 :9599 ،؛

صرردقا

قبیلرره خزاعرره شررد (یعقرروبي91/2 :9599 ،؛

بررالهري .)919 :9559 ،خالررد اعمررالي انجررا داد كرره

دینوري .)33 :9501 ،ثكومت كوفه نیز به دسرت ولیرد

با اهرل

افتاد كره فرردي شرراب خروار برود (مسرعودي:9511 ،

رده برخي را سروزاند (ابر اییرر )9253/5 :9599 ،و بره

 )231/9و عبداهلل ب عامر به ثكومرت بصرره گماشرته

خاطر امیال شخصي ،افرادي را كه تسرلیم شرده بودنرد

شد (طبرري .)2931/3 :9532 ،بنرابر آنوره گفتره شرد،

برخري

رسول خدا(ص) با تأكید بر اخرالص ،مسرلمانان را بره

نكرده و به اسال خود

ایمان رهنمون مي كردند؛ اما پس از رثلت آن ثضر ،

اقرار كرده است ،كشت و براي ایر رفترار بازخواسرت

از ای امر چشمپوشي شد و زمینه برراي انجرا اعمرالي

مخال

با دستورا

الهي بود؛ چنانكه در جن

گردن زد .مالک ب نویره را برا وجرود شرهاد
مسلمانان مبني بر اینكه او جن

نشد (یعقروبي93/2 :9599 ،؛ برالهري .)919 :9559 ،او
ثتي به كساني كره كرافر نشرده بودنرد و فقرط صردقه
نميدادند ،رثم نكرده و بسیاري از آنهرا را قترل عرا
كرررد (اب ر اعرریم كرروفي 51 :9592 ،و  .)53برره عررالوه،
سیاست آرا كردن فضاي بعد از ارتداد و مشغول كردن
مسلمانان براي جلوگیري از اعترا

آنان ،باعث توجره

فراهم شد كه خال

دستورا

الهي و اسال بود.

رسول خدا(ص) در جن ها خود رهبرري مسرلمانان
را به عهده مريگرفتنرد یرا افررادي شایسرته را انتخراب
مي كردند و دستورا
برخال

تز را بره آنهرا مريدادنرد؛ امرا

ایشان ،خلفا از شركت در جن هرا خرودداري

ميكردند (برالهري 295 :9559 ،و  )591و هری كردا

افراد به كسب انایم شد؛ به گونهاي كه افرادِ با اخالص

شخصاً در جن هرا ثضرور نیافتنرد و هری گراه برراي

و كساني كره طمرع داشرتند ،برا یكردیگر جمرع شردند

ثضور در جن  ،از مدینه خار نشدند .البتره بره جرز

(بالهري.)993 :9559 ،

خلیفه دو كه براي بست پیمران صرلح بره شرا رفرت

خلیفرررره دو بررررراي اجررررراي قرررروانی اسررررال

(یعقرروبي .)53/2 :9599 ،همونرری  ،برررخال

رسررول

سختگیريهاي بسیاري ميكرد؛ اما در میان كرارگزاران

خدا(ص) كه بر صلح تأكید ميكردند تا جنر  ،پرس از

او افردي هموون مغیره كه بره زنرا محكرو شرده برود

و دوري

(بالهري )105 :9559 ،یا قدامه ب مظعون كه بره علرت

ایشان از ای امر افلت شد و اصرار به جنر
از خو

رفتاري كه مي توانست دل مرد را بره دسرت

مقایسه تحلیلي سیره رسول خدا(ص) با دوره خالفت در مدیریت مجاهدان مسلمان19/

آورد ،به جایي رسید كه ثتي نزدیكان خلفا نیرز بره آن
اعترررا

نكردن او ،قدر

گرفت دوباره بني امیه و زمینرهسرازي

مرريكردنررد (اب ر اعرریم كرروفي .)1 :9592 ،در

ثكومت مورویي برراي آنران را باعرث شرد (برالهري،

مواقعي بدون توجه به شایستگي افراد و فقط بر اسراس

 .)235 :9559به اندازه اي به آنان آزادي داده شد كه برر

روابط خویشاوندي ،افرراد ناشایسرتي را بره فرمانردهي

خلیفه مسلط شدند و هر كدا قسمتي از ممالک اسرال

سررپاه اسررال گماشررتند (یعقرروبي 39/2 :9599 ،تررا .)31

را به دست گرفتند و بر آنجا فرمانروایي كردند.

ميكردند ،آنها

وقتي صحابه درباره ای اعمال اعترا

مسئله درخور توجه در ای زمان ،شكل گیري فرهن

را مؤاخررذه كرررده و برره سرررزنش آنرران مرريپرداختنررد

خشرونت و خررودرأیي بررود (ابر سررعد291/5 :9113 ،؛

(یعقوبي99/2 :9599 ،؛ مسعودي.)919/9 :9511 ،

سیدرضرري .)25 :9595 ،همرری امررر باعررث شررد بارهررا
اعمالي انجا گیرد كه خار از ثدود الهري برود .البتره

ب .مدیریت مجاهدان در میدان جنگ
بعد از رثلرت رسرول خردا(ص) ،جهراد از اهردا
اصلي فاصله گرفت و به اهدا
فاصله گرفت جهاد از اهدا

شخصي تبردیل شرد.با
اصرلي ،خلیفره جرداي از

سركوبي اهل رده براي آرا كردن اوضاع خالفت خود،
به جن

اقدا كرد (جعفریران 50/2 :9512 ،و  .)51بره

همی علت به اعمال خالد كه برخال

اثكا الهي بود،

هی اعتراضي نشد .از طرفي ،به علت امتیرازاتي كره برر
مبناي ثضور در جن ها در تقسیم بیتالمال براي افراد
در نظر گرفته مري شرد ،افرراد بسریاري بره جهراد روي
آوردند كه به پیروزي بیش از هد

اصلي جهاد توجره

مررريكردنرررد (طبرررري 9911/3 :9532 ،و  .)9913در
سالهاي آخر خالفت ،جهاد جز به دست آوردن انرایم

سیاست خشونت براي همگان یكسان نبود؛ براي میرال،
مغیره ب شعبه كه كارگزار كوفه بود و مرتكب زنا شده
بود ،از اجراي ثد رهایي یافت (برالهري)105 :9559 ،
و عبداهلل عمر ،قاتل هرمرزان ،قصراص نشرد (یعقروبي،
 .)33/2 :9599اما در همی زمران ،امرا علري(ع) را بره
بهانه آنكه برا افررادي كره مرترد شرده بودنرد و زكرا
نميدادنرد ،جنر

نمريكردنرد بره فرمانردهي انتخراب

نكردنررد (یعقرروبي )3/2 :9599 ،و بسرریاري از صررحابه
رسول خدا(ص) به ای علت كره بره برخري انحرافرا
اعترا

ميكردند ،مؤاخذه ميشدند؛ چنانكه ابوهر پس

از آزار و اهیررت تبعیررد شررد (یعقرروبي99/2 :9599 ،؛
طبري 2951/3 :9532 ،تا .)2959

و سرزمی هایي براي خویشراوندان معنرایي نداشرت ترا

مدیریت مجاهدان بعد از جنگ

آنوه مسلمانان در جهراد بره دسرت آورده بودنرد میران

الف .شیوه تقسیم غنایم

آن ها تقسیم شود .چنان كه یكي از علل مخالفت مرد با
خلیفه همی موضروع برود (دینروري .)39 :9501 ،ایر
سیاستها باعث اختال

میان مسلمانان ،به ویژه انصرار

و مهاجران ،،شد (یعقروبي 2/2 :9599 ،و  )5و انتخراب
فرمانردهان و مردیراني هموررون خالرد بر ولیرد ،ایر
اختالفررا

در آااز دوره خالفت ،بیتالمال هنوز چشمگیر نبرود
و به صور

مسراوي میران مسرلمانان تقسریم مريشرد

(یعقوبي)99/2 :9599 ،؛ امرا برا گسرتر

فتوثرا  ،در

تقسیم بیت المرال عردالت رعایرت نشرده و بری افرراد
تفاو

گذاشته شرد (طبرري 9911/3 :9532 ،و .)9913

را بیشررتر كرررد (یعقرروبي .)3/2 :9599 ،از

در ای زمان ،دیواني براي تقسیم بیتالمال تاسیس شرد

طرفرري ،گماشررت افرررادي هموررون معاویرره برره جرراي

و افراد بر اساس خویشراوندي برا رسرول خردا(ص) و

شا و بازخواست

تقسیم شدند و براي هر

برادر  ،یزید ب ابوسفیان ،به امار

سابقه اسال  ،به طبقا

مختل
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كدا سرهمي در نظرر گرفتره شرد (برالهري921 :9559 ،؛

خرردا(ص) و ابرروبكر ،همرره را سررهم مسرراوي خررواهم داد

یعقوبي 13/2 :9599 ،تا  .)12ای اقردا بره وجرود آمردن

(طبري.)991/5 :9532 ،

امتیازهایي براي گروهي از مسرلمانان و برترري برخري برر

همونی در دوره خلفا ،سهم مؤلفه قلوبهم قطرع شرد و

برخي دیگر را باعث شد؛ به گونهاي كره بعردها برخري از

استدتل ای بود كره مسرلمانان دیگرر ترسري از مشرركان

صحابه به نحوه تقسیم بیتالمال توسط ثضرر علري(ع)

ندارند .برداشت خلفا از مؤلفه قلوبهم ای بروده كره چرون

كردند و در واقع ،خواهان امتیازاتي بودنرد كره در

مسلمانان از مشركان هراس داشتند ،براي همراه كردن آنان

اعترا

دوره خلفا داشرتند و آن را ثرق خرود مريدانسرتند .امرا
علي(ع) در پاسخ به آنها یادآوري كردند كه رو

با خود ،امتیازهایي هموون مؤلفه قلوبهم كه انرایم بیشرتر

ایشران

بود ،ميدادند؛ در ثالي كه رسول خدا(ص) ،در زماني كره

در تقسیم بیتالمرال بره صرور مسراوي ،ماننرد رسرول

مسلمانان مكره را فرتح كردنرد و قردر مشرركان از هرم

خدا(ص) است و روشي نیست كه بره خواسرته دل خرود

پاشید ،با هد نر كردن دل آنها براي گرایش به اسرال ،

انجررا داده باشررند (ابرر شهرآشرروب ،برريتررا999/2 :؛

ای امر را انجا دادند .خلیفه سو بیش از خلفاي قبلي بره

سیدرضي.)393 : 9595،

انباشت بیتالمال اقدا كررد .وقتري در سرال  51هجرري،

رو

تفضرریلي خلفررا در تقسرریم انررایم ،باعررث ایجرراد

اعترا

ها به خلیفه به او خود رسرید ،وي برا برخري از

فاصله طبقاتي چشمگیر میان مسلمانان شرد و گروهري بره

فرمانداران خود به مشور پرداخت .در آن میران ،عبرداهلل

اموال فراوان دست یافتنرد و ایر امتیرازا را ثرق خرود

ب ابيسرح به او گفت «اموال را از بیتالمال بیررون آور و

مرريدانسررتند و ثاضررر برره دسررت كشرریدن از آن نبودنررد؛

میان مرد تقسیم كر » (طبرري 2230/9 :9532 ،و .)2231

چنانكه وقتي امرا علري(ع) بره خالفرت رسریدند و ایر

ای موضوع بر وجود امروال بسریار در بیرتالمرال صرحه

را لغو كردند ،سران و بزرگان طبقره یروتمنرد بره

ميگذارد .چنانكه وقتي اما علي(ع) به خالفرت رسریدند،

امتیازا

ایشان گفتند كه ثق ما را بده و به مرا ظلرم نكر  .امرا در

اموال بسیاري در بیتالمال بود كه آنها را به تساوي میران

جواب آنها گفتند :تقسیم بیرتالمرال برا در نظرر گررفت

مسلمانان تقسیم كردند.

امتیازا  ،ظلم است و مال خدا را بایرد بره طرور مسراوي

خلیفه سو براي خود خانهاي به شركل كراخ سراخت

میان همره تقسریم كررد (سیدرضري 9595:212 ،و .)215

(مسعودي 901/9 :9511 ،تا  .)913او امروال بیرتالمرال را

آنها وقتي به خواستههاي خود نرسیدند ،بره مخالفرت برا

به گونهاي كه دوست داشرت بره اقروا و نزدیكران خرود

اما پرداختند.

ميبخشید؛ چنانكه مسلمانان در نامهاي اعتراضري بره وي،
یكي از علرل فاصرله گررفت مسرلمانان از

ای موضوع را بیان كردند «كه چررا نزدیكران خرود را بره

ای امتیازا

اسال بود كه آیار آن در زمان اما علي(ع) مشرخص شرد.

سرپرستي شهرها گماشته و یا خمس آفریقرا را بره مرروان

خلیفه دو نیز به ای موضوع پي بررده برود كره امتیرازا

بر ثكرم دادهاي» (دینروري33 :9501 ،؛ یعقروبي:9599 ،

باعث فساد در جامعه اسال شده است؛ به گونرهاي كره در

 .)91/2اگر خلیفه دو در تقسریم بیرتالمرال بره مسرا لي

سال پایاني خالفت خود گفته بود :در تقسیم بیتالمال برر

هموون سابقه افراد در اسال توجه ميكررد ،خلیفره سرو

مبناي تفضریل ،بره دنبرال الفرت و دوسرتي یراران رسرول

با بخشش آن به نزدیكان خود ،آن را صله رثم ميدانست

خدا(ص) بود و اگر همی سال زنده باشم ،ماننرد رسرول

(بالهري.)23/3 :9159 ،
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خلیفه دو در تقسیم بیتالمال برخي را برر دیگرران

به عرا فرستاد؛ اما وقتري مرزبران مرذار

را براي جن

تسلیم شد ،عتبه گرردن او را زد (برالهري،

ترجیح ميداد؛ ولي به فرمانداران خود سختگیر برود و

بدون جن

خود نیز زندگي ساده اي داشت؛ اما خلیفه سو برا ایر

.)103 :9559

نگاه كه بیتالمال جزء اموال خلیفه است ،آن را هرگونه
كه ميخواست ،خر ميكرد .بذل و بخششهاي خلیفه
مسرلمانان شرد؛ برر همری اسراس

سو باعث اعترا

عبداهلل ب ارقم ،خزانهدار خلیفه سو  ،از فرمان او مبنري
به افرادِ خاص خودداري كررد و

بر اعطاي اموال گزا

از خزانررهداري كنرراره گرفررت (بررالهري 30/3 :9159 ،و
 .)31خلیفه سو با انباشت بیتالمال و تصر

در آن و

نتیجه
رسول خدا(ص) پس از هجر

به مدینره ،پایرههراي

نخستی ِ ثكومت اسالمي را بنیان نهادنرد .اقرداما
ثضر

آن

براي تشكیل ثكومت اسالمي ،زمینه مخالفرت

را براي دشرمنان داخلري ،یعنري منافقران و یهودیران و
دشمنان خارجي ،یعني مشركان قریش و قبایرل اطررا

بخشش به نزدیكان خود ،باعث فساد در بیتالمال شد.

مدینه ،علیه ثكومرت نوپراي اسرالمي فرراهم كررد .آن

از آنجا كه زمینه ای فساد و دنیا دوستي از زمان خلیفره

ثضر

در راستاي دفاع از ثكومت اسالمي و جامعره

دو شروع شده بود ،در زمان اما علي(ع) افراد بسیاري

مسلمانان و بنا برر فرمران الهري ،برا تشركیل سرپاهي از

كه در دوران خلفاي قبل امتیازا

خاص داشتند ،ثاضر

تز تدافعي را آااز كررده و

به دست كشیدن از ای امتیازا

نشدند و ای شرروعي

بود براي اختال

میان مسلمانان؛ بره گونرهاي كره امرا

علرري(ع) بررراي برپررایي اثكررا الهرري و سررنت رسررول
خدا(ص) ،به جن

با ای قبیل افراد مجبور شدند.

مجاهدان مسلمان ،اقداما

در قالب سریهها و ارزوههرا ،جهراد در راه خردا را بره
نظررر از تعررداد

همررراه مسررلمانان آارراز كردنررد .صررر

جنرر هرراي رسررولخرردا(ص) بررا دشررمنان اسررال و
سرنوشت ای جن هرا ،سریره و رو

آن ثضرر

طول ایر جنر هرا ،یكري از موضروعا
ب .برخورد با اسراء

درخور توجه است .از ابعاد سیره آن ثضرر

در دوره خلفا ،شیوه برخورد با اسیران نیز عو

در

شراخص و
در طري

شد

ای جن ها ،مدیریت مجاهدان مسرلمان در طرول ایر

و بر اساس منافع و امیال شخصري برا اسریران برخرورد

دوران است .ابعاد ای مدیریت در تما مراثرل جنر

مي كردند .خلیفه اول خالد ب ولید را براي قترل مالرک

درخور تأمل و تحلیل است؛ از جمله مدیریت مجاهدان

برر نررویره بازخواسررت نكرررد (بررالهري912 :9559 ،؛

و پرس از جنر .

یعقوبي .)93/2 :9599 ،خالرد بررخال

اثكرا اسرال ،

مسلمان قبل از جن  ،در ثی جن
آن ثضر

قبل از شروع هر جنگي ،اهردا

جنر

را

ایاس را كه مرتد شده بود ،در آتش سروزاند (یعقروبي،

براي مجاهدان مسلمان تشریح ميكردند و آنها را براي

)91/2 :9599؛ همونی در عی التمر بعد از اینكره سرپاه

شركت در جهاد مختار مي گذاشتند و از لحاظ روثي و

دشم تسلیم شده بود ،همه آنهرا را كشرت (برالهري،

جسمي به بررسي آنها مريپرداختنرد و افررادي كره از

و بیني آنران

بودند ،كنار مي داشتند؛ اما اگر آنها اصررار

 )532 :9559و در جن

با اهل رده ،گو

جن

معا

را برید و همه جا را به آتش كشرید (ابر اعریم كروفي،

ميكردند و یابت ميشد توانایي جنگیردن دارنرد ،مرانع

 .)90 :9592در زمان خلیفه دو  ،خلیفه عتبه ب ارزوان

ای بود كه مسلمانان

آنها نميشدند .هد

آن ثضر
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آگاهانه در جهاد شركت كنند .رسرول خردا(ص) برا

خشونت و خودرأیي بود و همی امر باعث شد تا بارها

انتخاب افراد شایسرته بره عنروان فرمانرده سرپاه ،بره

اعمالي انجا گیرد كه خار از ثردود الهري برود .ایر

بایرد برراي

شیوه رفتار نشاندهنده چرخشي اساسي از سریره نبروي

مجاهدان یادآوري مي كردنرد كره جنر

الهي باشد و كسي كه

اسررت .نتررایج ایرر شرریوه جدیررد ،ترسرریم تصررویري

مي رود ،چه كشته شود و

خشونت آمیز از اسال را موجب شد؛ همونی منجر بره

چه بكشرد ،پیرروز خواهرد برود و سرنوشرتي نیكرو

بروز فرهنگي شد كه امروزه بهانه به دسرت مستشررقان

رضاي خدا و رسیدن به اهدا
با ای تفكر به میدان جن
خواهد داشت.

مغر

رسول خدا(ص) در ثد امكان از شروع جن

داده است ترا رفتارهراي جریرانهراي انحرافري

توسط

دوران معاصر را به رفتارهاي صدر اسال منتسب كررده

مسلمانان جلوگیري ميكردند .ایشان براي دوري كرردن

و اصررل اسررال را برره خشررونت مررتهم كننررد .پررس از

و پذیرفت اسرال یرا دادن جزیره یرا هجرر ،

پیررامبر(ص) ،تقسرریم بیررتالمررال و انررایم ثاصررل از

پیكي را به نزد آنها مريفرسرتادند .هرگراه نیرز جنگري

فتوثا  ،بر اساس رانت و وابسرتگي و منرافع سیاسري

از جن
صور

مي گرفت ،آن ثضر

كامل بودند و همه جوانب جن

مردیري

در میدان جن

را در نظر ميگرفتند و

خود ،سپاه مسرلمانان را رهبرري مريكردنرد .در میردان
جن

با یاران خویش مشرور

مريكردنرد ترا بهترری

گرفت و در نتیجره ،جامعره اسرالمي بره نظرا

صور

طبقاتي ت داد و فتنههاي بسیاري در آن ظهور كرد .ای
فتنهها زماني آشكار شد و هویت خود را نشران داد كره
علي(ع) پس از  23سال ،درصدد اثیراء سرنت

ثضر

موقعیت نظامي را انتخاب كننرد .مهرمترری جنبرههراي

نبوي برآمدند؛ اما با مخالفت برخي از صرحابه روبرهرو

مدیریتي مجاهدان مسرلمان پرس از پایران جنر هرا از

شده و سرانجا به درگیري نظامي با آنها مجبور شدند

سوي رسول خدا(ص) ،مدیریت مجاهردان مسرلمان در

و فتنههاي بسیار در جامعه اسالمي به پرا خواسرت كره

خصوص اختصاص انایم بره آن هرا و همونری شریوه
برخورد با اُسراست .آن ثضر

در نهایرت عردالت برا

همرره رفتررار مرريكردنررد و امتیررازي بررراي كسرري قا ررل
نمي شدند كه موجب اختال

مهمتری آنها جن

جمل و صفی و نهروان بود.

در ارزیررابي كلرري بایررد گفررت كرره در سرریره رسررول
خدا(ص) ،شاهد مدیریت بر اساس نص صریح اثكرا

و تضراد شرود و همره را

الهي و عدالت هستیم؛ در ثالي كه در دوره پرس از آن

برابر مريدانسرتند .در سریره رسرول خردا(ص) ،شراهد

ثضر  ،در مواقعي ای رویه به برخوردي ناعادتنره و

مدیریت بر اساس اثكا الهي و عدالت هستیم.

واگذاري امتیازا

بر اساس وابستگي و منرافع سیاسري

پس از رثلت رسول خدا(ص) ،مردیریت مجاهردان

تبدیل شد .علت ای تغییر سیاست ناشي از ای امر بود

و پس از جنر ،

شخصي تبدیل شد .به

مسلمان قبل از جن
تفاو

و در ثی جن

آشكاري كرد؛ به طوري كره بررخال

كه اهدا

اصلي جهاد به اهدا

سریره آن

علت امتیازاتي كره برر مبنراي ثضرور در جنر هرا در

ثضر  ،بسیاري از فرماندهاني كه براي جهاد انتخراب

تقسیم بیت المال براي افراد در نظرر گرفتره شرد ،افرراد

مي شدند ،فاقد روثیه و اخرال نراب اسرالمي بودنرد؛

بسیاري به جهاد روي آوردند كه بره پیرروزي ،بریش از

همونی افراد بسیاري به جهاد روي ميآوردنرد كره بره
پیروزي بیش از هد

اصلي جهاد توجه ميكردنرد .در

ای زمان مسئله درخرور توجره ،شركل گیرري فرهنر

هد

اصلي جهاد توجه مريكردنرد .نتیجره اتخراه ایر

سیاست از سوي خلفا ای بود كه جامعره اسرالمي ،بره
ویژه بخش عمدهاي از نخبگران مسرلمان كره از جملره
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مجاهدان مسلمان بودند و سابقه جهاد در ركاب رسرول

------------------------------------- .

را داشرتند،

( ،-برريتررا) ،البدایرره و النهایرره5 ،و ،1بیرررو  :الرردار

خدا(ص) و همراهي برا خلفرا در فتوثرا

تغییر رفتار دادند .همی تغییر رفتار ،جامعره اسرالمي را

اثیاءالتراث العربي.

گرفتررار چررالشهررایي هموررون فاصررله طبقرراتي كرررد و

 .بالهري ،اثمد ابر یحیري ،) 9159( ،انسراباتشررا ،

زمینهساز شكلگیري فتنه هایي در اواخر خالفت خلیفره

اهتما گوتی  ،جزء پنجم ،چاپخانه دانشگاه اورشلیم.

سو و سراسر دوران خالفت اما علي(ع) شد.
بر اساس نتایج ثاصل از ای پژوهش ،ميتروان ایر
فر

را مطرح كرد كه جامعره اسرالمي در تمرا ادوار،

به ویژه در دورههایي كه مشغول مبارزه و جهراد اسرت،
اگر به هر علتي از سریره نبروي در مردیریت مجاهردان
مسلمان ،به ویژه در مدیریت فرماندهان و افسران عرالي
رتبه ،افلت كرده و رو هاي ناروا اتخراه كنرد ،باعرث
تضاد طبقاتي و ثركت به سمت كسب منرافع شخصري
مي شرود؛ پرس ایر گونره ،بسرتر مناسرب برراي برروز
فتنههاي سیاسي و مخال

عدالت طلبي محیا ميشود.

کتابنامه

 .اب اییر ،عزالدی علري ،)9599( ،تراریخ الكامرل ،ترجمره
سیدمحمد ثسی روثاني ،5 ،بيجا :اساطیر.
( ، ------------- .برريتررا) ،ترراریخ الكامررل ،ترجمرره
سیدمحمد ثسی روثاني ،1 ،بيجا :اساطیر.
 .اب اعیم كوفي ،محمد ب علي ،)9592( ،الفتروح ،ترجمره
محمد ب اثمد مستوفي هروي ،به تصحیح االمرضرا
طباطبایي مجد ،تهران :انقالب اسالمي.
 .اب هشا ( ،بيترا) ،زنردگاني محمرد(ص) ترجمره سریره
النبویرره9 ،و ،2ترجمرره سیدهاشررم رسررولي ،تهررران:
كتابفروشي اسالمیه.
 .بالهري ،اثمد ب یحیي ،)9559( ،فتوحالبلردان ،ترجمره

الف .کتاب های عربی

محمد توكل ،بيجا :نقره.

 .قرآن كریم.

 .جعفریان ،رسول ،)9512( ،تاریخ سیاسري اسرال ؛ تراریخ

 .نهجالبالاه.
 .اب سعد ،محمد بر سرعد بر منیرع الهاشرمي البصرري،
( ،) 9193/ 9113الطبقا

ب .کتاب های فارسی

الكبري5 ،و ،1دارالكترب

العلمیه :بیرو .
 .اب شهرآشوب ،ابيجعفرر رشریدالدی محمرد( ،بريترا)،
مناقب آل ابيطالب ،المطبعه العلمیه بقرم ،یطلرب مر
مكتبه السیداسداهلل الطباطبایي و السیدمحمود الصرحفي
قم :باالمدرسه الفیضیه.
 .اب كییرر ،اتمرا الحرافب ابريالفرداء اسرماعیل بر كییرر

خلفا ،2 ،قم :دلیل ما.
 .دهخدا ،علياكبرر ،)9553( ،لغرتنامره ،تهرران :چاپخانره
مجلس.
 .دینوري ،ابر قتیبره ،)9501( ،امامرت و سیاسرت؛ تراریخ
خلفا ،ترجمه سیدناصر طباطبایي ،چ ،2بيجا :ققنوس.
 .زرگرينژاد ،االمحسری  ،)9513( ،تراریخ صردر اسرال ،
چ ،9تهران :سمت.
 .سوید ،یاسری  ،)9590( ،اصرول و مبراني هنرر جنر

در

الدمشقي ،) 9192/ 9112( ،البدایره و النهایره3 ،و،9

اسررال  ،ترجمرره اصررغر قا رردان ،تهررران :دانشررگاه امررا

بیرو  :االدار اثیاءالتراث العربي.

ثسی (ع).
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 .طبري ،محمد ب جریر ،)9532( ،تراریخ طبرري ،ترجمره

 .زمررراني محجررروب ،ثبیرررب ،)9509( ،ویژگررري-

ایررران،

 ،99ص22

ابوالقاسررم پاینررده ،3 ،برريجررا :بنیرراد فرهنر
چاپخانه زر.

تا .12

 ،)9532( ،------------- .تاریخ طبري؛ تاریخ الرسل
و الملو  ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،9 ،بريجرا :بنیراد
فرهن

هاي مجاهدان صدر اسال  ،ثصرون،

ایران.

 .قا دان ،اصغر ،)9503( ،مدیریت و رهبري پیامبر اكرر
در عرصههاي نظامي ،مجله مطالعا

بسریج،

،59

ص 3تا .13

 .مسعودي ،ابوالحس علي ب ثسی مسرعودي،)9511( ،

 ،)9500( ،-------- .نقرررش عوامرررل معنررروي در

مرو الذهب و معادنالجواهر ،ترجمه ابوالقاسم پاینرده،

جنررررر هررررراي عصرررررر رسرررررول خررررردا،

 ،9تهران :بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
،)9511( ،----------------------------- .
التنبیه و اتشرا  ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تهران :بنگراه
ترجمه و نشر كتاب.
 .واقدي ،محمد ب خلیفه دو  ،)9591( ،المغرازي؛ تراریخ
جن هاي رسول خدا(ص) ،ترجمره محمرود مهردوي
دامغاني9 ،و ،2تهران :دانشگاه پیا نور.
 .وتررر ،ظرراهر ،)9593( ،مرردیریت نظررامي در نبردهرراي
پیامبراكر (ص) ،ترجمه اصغر قا دان ،تهران :صریر.
 .یعقوبي ،اثمد ب ابيیعقروب ،)9512( ،تراریخ یعقروبي،
ترجمه محمدابراهیم آیتي ،9 ،تهران :بنگاه ترجمه.
 ،)9599( ،------------------ .تررراریخ یعقررروبي،
ترجمه محمدابراهیم آیتري ،2 ،چ ،9تهرران :علمري و
فرهنگي.
ج .مقاالت
 .تقيزاده اكبري ،علي ،)9503( ،رو
اعظم ،ثصون،

فرماندهي پیرامبر

 ،1ص 9تا .22

 .رستمي ،علي امی  ،)9590( ،قرانون مرداري در سریره
نظامي رسرول خردا(ص) و امیرمؤمنران(ع) ،تراریخ
اسال در آینه پژوهش،

 ،91ص 3تا .23

ثصون،

 ،23ص 951تا .939
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