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  لبادورنماي مط ٭

  یکم بخش

  

  السالم علیه نیرالمؤمنیمطرح شده درباره مشاوره خلفا با ام يهالیتحل ینقد و بررس: میکگفتار 

  

  شود؟یباره مطرح منیدر ا یچه شبهات

  است؟ یافکاحراز حسن روابط  يا صرف مشاوره برایآ

  يآمار یبر اساس بررس السالم علیه نیرالمؤمنیل مراجعات خلفا به امیتحل

  دهد؟یز را نشان میچه چ يآمار يهایبررس

  السالم علیه نیرالمؤمنیر با امکموارد مشاوره ابوب )فال

  السالم علیه نیرالمؤمنیموارد مشاوره عمر با ام )ب

  گرفت؟یرا برم شانیا همواره نظر ایرد و آکیمشورت م السالم علیه نیرالمؤمنیبا امفه همواره یا خلیآ

  السالم علیه نیرالمؤمنیموارد مشاوره عثمان با ام )ج

  شود؟یگرفته م یجیچه نتا يآمار يهایاز بررس

  السالم علیه نیرالمؤمنیاز مشاوره خلفا با ام ییل نهایتحل

  یالمکر کّتذ

  گرفته وجود دارد؟ صورت يهانه مشورتیدر زم السالم علیه نیرالمؤمنیاهداف خلفا و امان یم یچه تفاوت



 

 

  

  ومت خلفاکبا ح السالم علیه نیرالمؤمنیام يارکمطرح شده درباره هم يهالیتحل ینقد و بررس: ومدگفتار 

  

  شود؟یباره مطرح منیدر ا یچه شبهات

  ند؟یگویچه م یخیتار كاسناد و مدار

  يریگجهینت

  ومت خلفاکدر ح السالم علیه نیرالمؤمنیت امکل مشاریتحل

  چه بود؟ السالم علیه نیرالمؤمنیبه ام یومتکح يهاتیهدف خلفا از ارائه مسئول

  واگذار شد؟ یومتکت حیمسئول السالم علیه نیرالمؤمنیا در عصر خلفا به امیآ

  چند مورد خاص در السالم علیه یحضرت عل يریپذتیل مسئولیتحل )فلا بخش

  در چند مورد خاص السالم علیه یبه حضرت عل يسپارتیل مسئولیتحل )ب شبخ

  نسبت به فتوحات عصر خلفا نظر مساعد داشتند؟ السالم علیه نیرالمؤمنیا امیآ

  ومت خلفا حضور فعال داشتند؟کدر ح السالم علیه نیرالمؤمنیاران امیا یآ

  يریگجهینت

  فصلنامه هفت آسمان و پاسخ بدانشبهه مندرج در 

  به فتوحات السالم علیه نیرالمؤمنینگاه مثبت ام ینقد و بررس

  در فتوحات خلفا علیهماالسالم نیت حسنکشر

  مقدمه

  ینقد و بررس



 

 

  ومت خلفاکدر فتوحات و ح السالم علیه نیرالمؤمنیاران امیت کشر یبررس

  ا فتوحات خلفا قابل دفاع است؟یآ

  ومت خلفاکدر ح السالم علیه نیرالمؤمنیام ياجبار يهاتکمشار

  شدند؟یهمواره در نماز جماعت خلفا حاضر م السالم علیه نیرالمؤمنیا امیآ

  عهیف در نقل از منابع شیتحر

  

  السالم علیه نیرالمؤمنیو ام مطرح شده درباره روابط متقابل خلفا يهالیتحل ینقد و بررس: مسوگفتار 

  

  شود؟یباره مطرح منیدر ا یچه شبهات

  میکگروه 

  گروه دوم

  السالم علیهم یفه اول و خاندان وحیروابط متقابل خل )الف بخش

  یخیر تارکّتذ

  رکبر ابوب علیهاالسالمحات منابع اهل سنّت به غضب حضرت زهرایاز تصر ییهانمونه

  ر چه بود؟کبیمحمدبن اب یاز سرپرست السالم علیه نیرالمؤمنیهدف ام

  السالم علیهم یفه دوم و خاندان وحیروابط متقابل خل )ب بخش

  یخیبه اسناد تار ینگاه

  يبندجمع

  پس از خود بود؟ السالم علیه نیرالمؤمنیفه دوم خواستار خالفت امیا خلیآ



 

 

  فه دومیلثوم با خلک شبهه ازدواج ام یبررس

  با آنان است؟ یل دوستیهاشم دلیا صرف ازدواج با بنیآ

  ینقد و بررس

  عهیاز دانشمندان ش میکگروه دگاه ید

  ست؟یچ یار عمومکن ازدواج در افیافتن وقوع ایعلّت رواج 

  عهیاز دانشمندان ش گروه دومدگاه ید

  یالنیم ینیحس ید علینظر استاد س

  اند؟لثوم داشتهک چند دختر به نام ام السالم علیه نیرالمؤمنیام

  سرّه قدس ینجف یمرعش یاهللا العظمۀیدگاه آید

  لثومک از ازدواج عمر با ام يگریل دیتحل

  السالم علیهم یفه سوم با خاندان وحیروابط متقابل خل )ج بخش

  یخیبه اسناد تار ینگاه

  

  با خلفا السالم علیه نیرالمؤمنینده درباره روابط امکپرا يهایبررس: مچهارگفتار 

  

  از خلفا السالم علیه نیرالمؤمنیانتقادات ام )الف

  در مدح خلفا صحت دارد؟ السالم علیه نیرالمؤمنیات منسوب به امیا روایآ )ب

  تب اهل سنّتکات مندرج در یروا :الف بخش

  ات مندرج در نهج البالغه و الغاراتیروا :ب بخش



 

 

  يدگاه محقّق شوشترید

  اند؟ومت خلفا بودهکت حیقائل به مشروع السالم علیه نیرالمؤمنیا امیآ )ج

  »نیصف ۀوقع«تاب که به نقل از یبه معاومتن نامه 

  يبندجمع

  نام خلفا را بر فرزندان خود نهادند؟ السالم علیه نیرالمؤمنیچرا ام )د

  هاين نامگذاریگر درباره اید یدگاهید

  ستیافسانه ن علیهاالسالمشهادت حضرت زهرا: یانیجه پاینت

  بخش دوم                                                                                                                                                        

ت یعدم رضا: میکگفتار                                                                                                                         

  رکاز خالفت ابوب السالم علیه نیرالمؤمنیام

  

  اسناد تاریخی

  بنديجمع

  معناي سکوت چیست؟

  معناي بیعت چیست؟

  گیرينتیجه

  رتذکّ

  تباین سکوت با بیعت

  شرایط تحقّق بیعت چیست؟



 

 

  

  وآله علیه اهللا صلّیامبریپس از پ السالم علیه نیرالمؤمنیعت از امیاخذ ب يتالش برا یچگونگ: گفتار دوم

  

  السالم علیه انگیزه دستگاه خالفت براي اخذ بیعت از امیرالمؤمنین

  نگاهی به اسناد و مدارك تاریخی اهل سنّت

  )207متوفّی ( واقدي

  )1 ند شمارهس

  )212متوفّی ( نَصربن مزاحم

  )2سند شماره 

  )3شماره سند 

  )4سند شماره 

  )276متوفّی ( نَوريبه دیقُتَیابن

  )5شماره سند 

  )279متوفّی (بالذُري 

  )6شماره سند 

  )7سند شماره 

  )310متوفّی ( محمدبن جریربن یزید طبري شافعی

  )8 سند شماره

  )9شماره سند 



 

 

  )328متوفّی ( عبد ربهابن

  )10 سند شماره

  )630متوفّی(اثیر ابن

  )11سند شماره 

  )323متوفّی ( به نقل از ابوبکر جوهري) 656متوفّی(الحدید ابیابن

  )12شماره  سند

  )13سند شماره 

  گیرينتیجه

  انجامید؟به کجا  السالم علیه تالش مهاجمان جهت اخذ بیعت اجباري از امیرالمؤمنین

  )1سند شماره 

  )2سند شماره 

  )3 مارهسند ش

  )4 شماره دسن

  )5سند شماره 

  )6ه شمارند س

  )7سند شماره 

  کنند؟اهل سنّت این ماجرا را چگونه نقل می

  )8سند شماره 

  گانهبندي اسناد هشتجمع



 

 

  رتذکّ

  بندي نهاییجمع

  گیري نهایینتیجه

  

  کراز خالفت ابوب یت عمومیعدم رضا: گفتار سوم

  

  اسناد تاریخی

  نگاهی دیگر به اسناد تاریخی بیعت عمومی با ابوبکر

  )1شماره سند 

  )2سند شماره 

  )3سند شماره 

  )4 شماره سند

  )5سند شماره 

  )6سند شماره 

  )7سند شماره 

  )8سند شماره 

  )9سند شماره 

  )10سند شماره 

  )11سند شماره 



 

 

  

  علیهاالسالمعت مختارانه پس از شهادت زهرایاثبات وقوع ب يتالش برا: گفتار چهارم

  

  تبیین شبهه

  بر ابوبکر علیهاالسالمنقش این شبهه در هدم غضب حضرت زهرا

  انگیزه اهل سنّت براي اثبات وقوع این بیعت چیست؟

  کنند؟اهل سنّت ماجراي این بیعت را چند گونه نقل می

  بیعت مختارانهگانه اهل سنّت درباره هاي سهنقد نقل

  )گونه اول(هاي مربوط به ماجراي ارتداد عرب بررسی و نقد نقل

  باشدنقل اهل سنّت درباره وقوع بیعت به دلیل ارتداد عرب، قابل اعتماد نمی

  بررسی اعتبار این نقل )الف

  بررسی صحت وقوع جنگ اَبرق و حوادث پس از آن

  نتیجه

  بررسی داللت این نقل )ب

  صحت وقوع جنگ اَبرق و حوادث پس از آنادامه بررسی 

  نتیجه

  نگاهی دیگر به ماجراي ارتداد عرب

  گیرينتیجه

  هاي صورت گرفته درباره ماجراي ارتداد عربگیري اصلی از بررسیسه نتیجه



 

 

  در حاشیه بررسی ماجراي ارتداد عرب

  ر پایانیتذکّ

  )گونه دوم( السالم علیه هاي مربوط به نامه امیرالمؤمنینبررسی و نقد نقل

  نگاهی به فرازهاي مورد استناد در این نامه )لفا

  ري درباره کتاب الغاراتتذکّ )1الف ـ 

  به و ثقفی کوفیقُتَیهاي ابنري درباره وجوه مشترك نقلتذکّ )2الف ـ 

  نگاهی به ماجراي نگارش این نامه )ب

  بنديجمع )1ب ـ 

  اندنگاهی به اعتبار منابعی که این نامه را نقل کرده )ج

  »الغارات«شواهد وقوع تحریف در کتاب  )1ج ـ 

  نتیجه حاصل از بررسی شواهد فوق )2ج ـ 

  السالم علیه نگاهی به عدم توجه بالذُري به متن نامه امیرالمؤمنین )د

  السالم علیه امیرالمؤمنینهاي صورت گرفته درباره نامه گیري اصلی از بررسیسه نتیجه

  السالم علیه در حاشیه بررسی نامه امیرالمؤمنین

  )گونه سوم(با ابوبکر  السالم علیه هاي مربوط به ماجراي مالقات خصوصی امیرالمؤمنینبررسی و نقد نقل

  )1 رهشما نقل

  )2نقل شماره 

  باشدنقل می این دوآفرین در این ماجرا که هریک به تنهایی نشانه بطالن نکات شگفتی

  !کرنش براي آشتی با ابوبکر )الف



 

 

  !تصدیق فضیلت براي ابوبکر )ب

  !خالفت خیري بود که خداوند به ابوبکر عطا فرمود )ج

  !وآله علیه اهللا صلّیپذیرش صدقه بودن میراث پیامبر )د

  !ابوبکر را بر دیگران مقدم داشتند وآله علیه اهللا صلّیپیامبر )ـه

  هاي دروغینانحرافی استناد به این نقل تبعات و نتایج

  گوید؟تاریخ چه می

  )1شماره ند س

  )2سند شماره 

  )3شماره  سند

  )4سند شماره 

    بندي نهایی درباره ادعاي اهل سنّت مبنی بر وقوع بیعتی مختارانه جمع



 

 

  لبامط آغاز ٭

  مبخش یک

  میکگفتار 

  السالم علیه نیرالمؤمنیبا امدرباره مشاوره خلفا  مطرح شده يهالیتحل ینقد و بررس

  

  شود؟یباره مطرح منیدر ا یچه شبهات

ان یم یار هرگونه اختالفات اساسکو جهت ان یافراط طلبانِ وحدت یبرخ يه از سوک یخیه تارناسر يهالیاز تحل یکی

  .باشدیشان میو مراجعه آنان به ا السالم علیه ده، مربوط به مشاوره خلفا با آن حضرتیو خلفا ابراز گرد السالم علیه نیرالمؤمنیام

  :چنانچه ادعا شده

را  یعل ییقضا ينمود و فتاوایسؤال م یش روشن نبود از علیبرا هکرا  یجست و مسائلیم یش را نزد علیالت خوکپاسخ مش 1او«

غ یدر یوششکو  یرخواهیچ گونه خیاز هرد و کیم ییت و راهنمایرا هدا! شیعاشق خو! ز چون معشوق مهربانین یرد و علکیاجرا م

خ اسالم روشن یت بزرگ تارین دو شخصیا! م تا حسن روابطیپردازیز میآن حضرت در عهد خالفت عمر ن یره عملیه به سکد یورزینم

  2!».گردد

  

  است؟ یافکاحراز حسن روابط  يا صرف مشاوره برایآ

ن یرا جهت نقض ا یمختلف یخیم و شواهد تاریپردازیم »حسن روابط«ه ینظر یبه طور مشروح به نقد و بررس يبعد يهادر بخش
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در مسائل  یزنیا صرف ارائه مشورت و رایه آکن سؤال است یم پاسخ به ایآن هست یابینون در صدد ارزکا م؛ اما آن چه همیآوریدگاه مید

ن اسالم را هدف ید يهاهین مسائل، پایا در حلّ و فصل هاا انحراف آنیده و آثار سوء عجز یغاصب گرد ير خلفایگبانیه گرک یمختلف

  ن مشاوره قلمداد شود؟ین ایان طرفیم! »یعاشق و معشوق«روابط  يبرا یلیتواند دلیقرار داده است، م

  :هکن یا ای

ن کشدند و ممیم یبزرگ یشتافت، مسلمانان دچار سرگشتگیخلفا نم کمکن موارد به یدر ا السالم علیه ه اگر امامکد اذعان داشت یبا«

ر یردن پاسخ، اصل اسالم را زکافت نیننده هنگام درکسؤال  یه گاهکن یژه با توجه به ایاز آنها دست از اسالم بردارند، به و ياریبود بس

  3».ردکین باطل اعالم میسؤال برده و آن را د

ها ح از آنیر صحیل و تفسیو ارائه تحل السالم علیه نیرالمؤمنیگسترده در موارد مشاوره خلفا با ام یازمند به پژوهشین سؤال نیپاسخ به ا

 یر نظرخواهینظ يتوان به مواردیخ میه با مطالعه تارکم یپردازیته مکن نیان ایپاسخ نقض، به ب یکاما نخست، تنها به عنوان . باشدیم

  .افتیز دست ین السالم علیهریه از حضرت امیمعاو

ف یتأل »و الخلفاء السالم علیه یعل« تاب ارزشمندکه از کباشد یم السالم علیه یه به حضرت علیشگر موارد مراجعه معاویر نمایجدول ز

  .اقتباس شده است يرکن عسیالد  خ نجمیمعاصر ش محقّق

  

                             السالم علیه طالب یبن أبین علیرالمؤمنیأم یلإان یسف یبن أبۀیبعض مراجعات معاو )القسم الخامس(    

349  

  موضوع

  

  فیرد

  

ۀ                                                           أوردها علماء السن یالت السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإان یسف یبن أبۀیمراجعات معاو

351  
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  352        للقبور م نباشکح یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته   1  یام شرعکاح

                                                                            فقتله ...رجالً م من وجدکح یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته   2  یام شرعکاح

352  

  یام شرعکاح

  

3  

  

                                                         ثوب یف ن تنازعایم رجلکح یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

354  

  یام شرعکاح

  

4  

  

                                                                            رهایها غیلإفزف  رجل تزوج ببنت یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

354  

  صفراألابن جواب مسائل یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته   5  یـ مذهب یپرسش علم

                                                                                   355  

  یـ مذهب یپرسش علم

  

6  

  

  الروم کجواب مسائل مل یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

                                                                                   357  

  358                           الروم کجواب مسائل مل یله ف يأخر ۀمراجع  7  یـ مذهب یپرسش علم

  

سب مشورتکن مراجعات و یهرگز دوستانه نبوده و ا السالم علیه نیرالمؤمنیه و امیه روابط معاوکست یده نیپوش یچ پژوهشگر آگاهیبر ه

ز یه نیبا معاو السالم علیه ره بودن روابط امامیم در تیه بخواهکن یمگر ا .ها داللت نداردیزنین راین ایگاه بر حسن روابط طرفچیها، ه

  :هکم ینکتفا کن مقدار ایتنها به ا یاط به خرج داده و جهت حفظ وحدت اسالمیاحت

  4!»...گذشت يار او از مرز اختالف در رأک... هکن جهت بود یه را مورد مؤاخذه قرار داد بدیه معاوکنیاما ا«

                                                             

 . 30 ص اتحاد، مشعل: شیرازي آزاربی عبدالکریم ـ 4



 

 

  

  يآمار یبر اساس بررس السالم علیه نیرالمؤمنیل مراجعات خلفا به امیتحل

از مراجعات خلفا به حضرت  یحیل صحیبه تحل یابیدست يباشد و براین آن نمیزه طرفیانگر انگین صرف انجام مشورت، بیبنابرا

، موضوع و نحوه مراجعه را یکقرار داده، در هر  یق مورد بررسین مراجعات را به طور دقیموارد ا کت کالزم است تا ت السالم علیهریام

  .میبپرداز يریگجهیبه نت یعلم يو دقّت نظرها ياساس اطّالعات آمار ن نموده و آن گاه بریمع

ه عالوه بر کم شده است یتنظ ی، جدوليرکن عسیخ نجم الدیف شیتأل 5»و الخلفاء ی، علی، الجزء الثانیمن نور عل« تابکلذا با مراجعه به 

    .باشدیز در آن مشخّص میتاب، موضوع و نحوه هر مراجعه نکن یارائه فهرست مراجعات درج شده در ا

                                                             

 . 1414 اول چاپ بیروت، الزهراء، دار ـ 5



 

 

  نحوه مراجعه

  

  موضوع

  

  فیرد

 یلإر کبیبعض مراجعات أب )یالقسم الثان(

  73        السالم علیه نیرالمؤمنیأم

  یـ مذهب یپرسش علم  السالم علیه ننده به امامک م سؤالیارجاع مستق

  

1  

  

                         هودیجواب ال یف السالم علیه نیالمؤمنریأم یلإمراجعته 

75  

  یـ مذهب یپرسش علم  السالم علیه ننده به امامک م سؤالیارجاع مستق

  

2  

  

 جواب یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

  76                     قیالجاثل

ابتدا مشاوره با صحابه صورت گرفته 

  اندنظرشان را فرموده السالم علیه وامام

  یام شرعکاح

  

3  

  

 م رجلکح یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

  77       ...ماکح کنیان ک

با صحابه صورت گرفته و سپس ابتدا مشاوره 

  شده است یخواهنظر السالم علیه امام از

  یامور نظام

  

4  

  

                            الروم غزو یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

78  

  یام شرعکاح  السالم علیه امام م بهیرجوع مستق

  

5  

  

 شاربم کح یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

                      أنه شربه مع الجهل بالحرمه یالخمر ادع

78  

 السالم علیه امام اًر نشده، ظاهرکنحوه مراجعه ذ

  اندبوده و پاسخ فرموده حاضر

  یام شرعکاح

  

6  

  

 رجل یف السالم علیه نیالمؤمنریأم یلإمراجعته 

  81    ومهای یفولدت ف... تزوج

  



 

 

 السالم علیه و امام ابتدا از صحابه سؤال شده

  اندرا فرموده نظرشان

  یـ مذهب یپرسش علم

  

7  

  

 بناء مسجد یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

                         نوا من بنائهکتمیساحل البحر لم  یعل

82  

  یـ مذهب یپرسش علم  السالم علیه ننده به امامک م سؤالیارجاع مستق

  

8  

  

 جواب سؤال یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

  83           نییالنصران

 شان مداخلهیده و ایخبر رس السالم علیه به امام

  اندفرموده

  یـ مذهب یپرسش علم

  

9  

  

 جواب رسول یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

  85           الروم کمل

مراجعه  السالم علیه ننده به امامک خود سؤال

  رده استک

  یـ مذهب یپرسش علم

  

10  

  

 جواب رأس یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

  86                الجالوت

  

 شان پاسخیده و ایخبر رس السالم علیه به امام

  اندفرموده

  یـ مذهب یپرسش علم

  

11  

  

  فلم) و أبا ۀهکو فا(: یقوله تعال یر عن معنکسئل أبوب

  88     أبا یمعنعرف ی

 شان پاسخیده و ایخبر رس السالم علیه به امام

  اندفرموده

  یـ مذهب یپرسش علم

  

12  

  

                             معناه و عدم معرفته ۀاللکال یر عن معنکب یسؤال أب

93  

  یـ مذهب یپرسش علم  شودیمواجه م السالم علیه ننده با امامک سؤال

  

13  

  

 قبلهیان اهللا و جوابه بجواب لم کعن م رکب یسؤال أب

  94        يهودیالحبر ال



 

 

 السالم علیه امام اًر نشده، ظاهرکنحوه مراجعه ذ

  اندبوده و پاسخ فرموده حاضر

  یام شرعکاح

  

14  

  

 م من قالکح یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

  97              ...لرجل

  

  نحوه مراجعه

  

  موضوع

  

  فیرد
 یلإبعض مراجعات عمربن الخطاب  )القسم الثالث(

           السالم علیه نیرالمؤمنیأم

                                             99  

  السالم علیه م به امامیرجوع مستق

  

  یـ مذهب یپرسش علم

  

1  

  

 رجل ۀمعرف یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

                     بالذهب ۀمنسوجفان که أیان علکت یم

101  

ان فرموده و یمطلب را ب السالم علیه ابتدا امام

شان سؤال یه حاضر بوده از اکعمر  گاهآن

  رده استک

  یام شرعکاح

  

2  

  

 م زوج أمکح یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

  102               الغالم

  

مطلب را بیان فرموده و  السالم علیه ابتدا امام

عمر که حاضر بوده از ایشان سؤال  گاهآن

  کرده است

  یام شرعکاح

  

3  

  

ۀ م زوجکح یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

  102ۀ            عبد عقب

  

ابتدا مشاوره با صحابه صورت گرفته و سپس 

  شده است ینظرخواه السالم علیه امام از

  یامور مال

  

4  

  

م ما کح یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

                              نیت مال المسلمیمن ب فضل

103  



 

 

ابتدا مشاوره با صحابه صورت گرفته و سپس 

  شده است ینظرخواه السالم علیه امام از

  یامور مال

  

5  

  

 ن مقدارییتع یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

                       الهیت المال له و لعیجوز أخذه من بیما 

106  

  السالم علیه م به امامیرجوع مستق

  

  یامور مال

  

6  

  

 عیب كتر یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

   مهیأو تقس ۀعبکال یحل

                                           107  

 گرفته وابتدا مشاوره با صحابه صورت 

  اندنظرشان را فرموده السالم علیه امام

  یام شرعکاح

  

7  

  

 ن حدییتع یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

  109        الشارب للخمر

 ابتدا مشاوره با صحابه صورت گرفته و

  اندنظرشان را فرموده السالم علیه امام

  یام شرعکاح

  

8  

  

 م منکح یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

                                جواز شربه له اًیشرب الخمر مدع

110  

ابتدا مشاوره با صحابه صورت گرفته و سپس 

  شده است ینظرخواه السالم علیه امام از

  یام شرعکاح

  

9  

  

ۀ م جماعکح یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

                                   الشام یشربوا الخمر ف

113  

 شان مداخلهیده و ایخبر رس السالم علیه به امام

  اندفرموده

  یام شرعکاح

  

10  

  

ۀ م قدامکح یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

  115    لما شرب الخمر



 

 

 السالم علیه ابتدا از صحابه سؤال شده و امام

  اندرا فرموده نظرشان

  یشرع امکاح

  

11  

  

 م امامکح یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

   ...یعل ةو امرأ رجالً يرأ

                                           119  

 السالم علیه ابتدا از صحابه سؤال شده و امام

  اندرا فرموده نظرشان

  یام شرعکاح

  

12  

  

س یأنه ل یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

                                هیالجاهل یلإصرف الناس یأن  حدأل

120  

ارجاع  السالم علیه ن به امامیبه درخواست طرف

  است شده

  یام شرعکاح

  

13  

  

 نیم رجلکح یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

      عهیود ةأودعا عند امرأ

                                           121  

ابتدا از صحابه سؤال شده و سپس از 

  شده است ینظرخواه السالم علیه امام

  یام شرعکاح

  

14  

  

 كأن المملو یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

  123         تزوجیله أن 

  

  یام شرعکاح  السالم علیه امام م بهیرجوع مستق

  

15  

  

 مقدار طالق یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

  124                مهاأل

  یام شرعکاح  السالم علیه ن به امامیم طرفیارجاع مستق

  

16  

  

 نیرجل یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

  127              اختصما معه

  یام شرعکاح  السالم علیه ن به امامیم طرفیارجاع مستق

  

17  

  

 یاعراب یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

  128              بلهإ ياشتر



 

 

در صحنه حاضر بوده و  السالم علیه امام

  اندفرموده مداخله

  یام شرعکاح

  

18  

  

 م منکح یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

     رهیبقرته قتلت جمل غ

                                           129  

در صحنه حاضر بوده و  السالم علیه امام

  اندفرموده مداخله

  یام شرعکاح

  

19  

  

 لزوم الغسل یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

  130              ...عند

 درصحنه حاضر بوده و مداخله السالم علیه امام

  اندفرموده

  یـ مذهب یعلم پرسش

  

20  

  

 أن الحجر یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

  133    نفعیضر و یسود األ

  یام شرعکاح  السالم علیه م به امامیرجوع مستق

  

21  

  

 نیمحرم یف السالم علیه نیرالمؤمنیأم یلإمراجعته 

  139       ض نعامهیلوا بکأ

  السالم علیه م به امامیرجوع مستق

  

  یام شرعکاح

  

22  

  

 مقتول عثر یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

                              عرف قاتلهیلم  ۀعبکال یه فیعل

141  

  یـ مذهب یپرسش علم  السالم علیه م به امامیرجوع مستق

  

23  

  

 ن زمانییتع یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  146                الفتنه

و مداخله آن  السالم علیه با امام یبرخورد اتفاق

  در مسأله حضرت

  

  یـ مذهب یپرسش علم

  

24  

  

 رجل من یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

    قال أحب الفتنه ۀالصحاب

                                           147  



 

 

 گرفته وابتدا مشاوره با صحابه صورت 

  اندنظرشان را فرموده السالم علیه امام

  یامور نظام

  

25  

  

 تیفتح ب یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  155                المقدس

  

ابتدا مشاوره با صحابه صورت گرفته و سپس 

  شده است ینظرخواه السالم علیه امام از

  یام شرعکاح

  

26  

  

ابن معنۀ یقض یف السالم علیه أمیرالمؤمنینلی إمراجعته 

  159              زائده

  

ان فرموده و یمطلب را ب السالم علیه ابتدا امام

شان سؤال یه حاضر بوده از اکعمر  آن گاه

  رده استک

  یام شرعکاح

  

27  

  

 يالرجل الذ یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

                               امرأته عن کمسیأن  السالم علیه نیرالمؤمنیأمره أم

161  

  یـ مذهب یپرسش علم  السالم علیه ننده به امامک م سؤالیارجاع مستق

  

28  

  

 غالم ۀجابإل السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  161                    يهودی

  یـ مذهب یپرسش علم  السالم علیه م به امامیرجوع مستق

  

29  

  

 صریجواب ق یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  168           الروم کمل

ابتدا از صحابه سؤال شده و سپس از 

  سؤال شده است السالم علیه امام

  یـ مذهب یپرسش علم

  

30  

  

 جواب یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  175        الروم کمسائل مل

 شان پاسخیده و ایخبر رس السالم علیه امامبه 

  اندفرموده

  یـ مذهب یپرسش علم

  

31  

  

 جواب أحبار یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  179                هودیال



 

 

  یـ مذهب یپرسش علم  السالم علیه ننده به امامک م سؤالیارجاع مستق

  

32  

  

 عبکجواب  یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  189               حباراأل

  یـ مذهب یپرسش علم  السالم علیه م به امامیرجوع مستق

  

33  

  

 جواب أسقف یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  197              نجران

  السالم علیه ننده به امامک م سؤالیارجاع مستق

  

  یـ مذهب یپرسش علم

  

34  

  

 جواب یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

               وآله علیه اهللا صلّی یالنب یقین صدییهودیال

201   

  یـ مذهب یپرسش علم  السالم علیه ننده به امامک م سؤالیارجاع مستق

  

35  

  

 جواب قوم یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  203             هودیمن ال

و پاسخ آن  السالم علیه امام یفاقحضور اتّ

  مسأله حضرت به

  

  یـ مذهب یپرسش علم

  

36  

  

عبک جواب یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

                                   یفیبن صکشرف و مالبن األ

205  

  یـ مذهب یپرسش علم  السالم علیه ننده به امامک م سؤالیارجاع مستق

  

37  

  

 ةالنسو جواب یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  206           نیربعاأل

 شان پاسخیده و ایخبر رس السالم علیه به امام

  اندفرموده

  یام شرعکاح

  

38  

  

ة م المرأکح یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  211              ...یالت

م صورت یمراجعه مستقها، با توجه به نقل

  نگرفته است

  یام شرعکاح

  

39  

  

ة م امرأکح یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  214  أشهر ۀولدت لست



 

 

 السالم علیه ابتدا از صحابه سؤال شده و امام

  اندرا فرموده نظرشان

  یام شرعکاح

  

40  

  

م کح یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  221     مضطره یو ه...ةامرأ

  

و مداخله آن  السالم علیه با امام یفاقبرخورد اتّ

  در مسأله حضرت

  یام شرعکاح

  

41  

  

 مکح یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  224         المجنونه... ةالمرأ

و مداخله آن  السالم علیه با امام یفاقبرخورد اتّ

  در مسأله حضرت

  

  یام شرعکاح

  

42  

  

ة م المرأکح یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

        ...اعترفت یالحامل الت

                                           230  

در صحنه حاضر بوده و  السالم علیه امام

  اندفرموده مداخله

  یام شرعکاح

  

43  

  

 الحد كتر یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  235          رهکب یعن أب

ابتدا از صحابه سؤال شده و سپس از 

  سؤال شده است السالم علیه امام

  یام شرعکاح

  

44  

  

ة امر امرأ یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  240    له بدنان اًولدت ولد

  

ابتدا از صحابه سؤال شده و سپس از 

  سؤال شده است السالم علیه امام

  یام شرعکاح

  

45  

  

 و أم ولد ةحر یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

        ولد و بنت یتنازعتا ف

                                           242  



 

 

ابتدا از صحابه سؤال شده و سپس از 

  سؤال شده است السالم علیه امام

  یام شرعکاح

  

46  

  

 نیالجن ۀید یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

                                 من عمر اًاسقطته أمه خوف يالذ

247  

ابتدا از صحابه سؤال شده و سپس از 

  سؤال شده است السالم علیه امام

  یام شرعکاح

  

47  

  

 و... م منکح یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  250           هو صائم

  

  السالم علیه امامن به یم طرفیارجاع مستق

  

  یام شرعکاح

  

48  

  

م من کح یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

                                  ر لفظ الطالقیبغ ۀامرأت طلق

251  

در صحنه حاضر بوده و  السالم علیه امام

  اندفرموده مداخله

  یام شرعکاح

  

49  

  

 عیب ۀیفکی یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  261          كبنات الملو

در صحنه حاضر بوده و  السالم علیه امام

  اندفرموده مداخله

  یام شرعکاح

  

50  

  

                         هیالجز أخذ یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

262  

  یشرعام کاح  السالم علیه ننده به امامک م سؤالیارجاع مستق

  

51  

  

 قاتین مییتع یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  264            المعتمر

  یـ مذهب یپرسش علم  السالم علیه م به امامیرجوع مستق

  

52  

  

                   الحمدهللا یمعن یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

265  



 

 

ابتدا از صحابه سؤال شده و سپس از 

  سؤال شده است السالم علیه امام

  یام شرعکاح

  

53  

  

 ۀیقض یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  265   )يسرکفراش (القطف

ابتدا از صحابه سؤال شده و سپس از 

  سؤال شده است السالم علیه امام

  یام شرعکاح

  

54  

  

 م سوادیتقس یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  267 )هایأراض(وفه کال

  

 السالم علیه ابتدا از صحابه سؤال شده و امام

  اندرا فرموده نظرشان

  یـ مذهب یپرسش علم

  

55  

  

 ن ابتداءییتع یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  268  )يالهجر(خ یالتار

  

 السالم علیه ابتدا با صحابه مشورت شده و امام

  اندنظرشان را فرموده

  ینظامامور 

  

56  

  

ۀ محارب یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  270                    الفرس

  

ابتدا از صحابه سؤال شده و سپس از 

  سؤال شده است السالم علیه امام

  یام شرعکاح

  

57  

  

                           الجد رثإ یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

275  

  

و مداخله آن  السالم علیه با امام یفاقبرخورد اتّ

  در مسأله حضرت

  یام شرعکاح

  

58  

  

 رتکأن ةامرأ یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  277                ولدها



 

 

  السالم علیه م به امامیرجوع مستق

  

  یـ مذهب یپرسش علم

  

59  

  

 ولدت ةامرأ یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

   سوداء یأحمر و ه اًولد

                                           282  

در صحنه حاضر بوده و  السالم علیه امام

  اندفرموده مداخله

  یـ مذهب یپرسش علم

  

60  

  

 اتهمت ةامرأ یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  283   ينصارالرجل األ

در صحنه حاضر بوده و  السالم علیه امام

  اندفرموده مداخله

  

  یام شرعکاح

  

61  

  

 سارق قطع یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

                                      هیدی يحدإه و یرجل يحدإ

286  

  م بوده استیر مستقیدر دو نقل مراجعه غ

  

  یام شرعکاح

  

62  

  

 م رجلکح یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

 ء فأراد قتلهيظن أنه قتل فبر یه حتیضرب قاتل أخ

  287اً  یثان

و مداخله آن  السالم علیه با امام یفاقبرخورد اتّ

  در مسأله حضرت

  

  یام شرعکاح

  

63  

  

ة م امرأکح یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

                                ...خیخ فمات الشیتزوجت بش

289  

  یام شرعکاح  السالم علیه م به امامیارجاع مستق

  

64  

  

ة م امرأکح یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  291  رجل ۀتشبهت بأم



 

 

ابتدا از صحابه سؤال شده و سپس از 

  سؤال شده است السالم علیه امام

  یام شرعکاح

  

65  

  

                       ...رجل مکح یف السالم علیه أمیرالمؤمنینلی إمراجعته 

291  

  

  یام شرعکاح  السالم علیه م به امامیارجاع مستق

  

66  

  

                     ...مهیتیم کح یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

292  

ابتدا از صحابه سؤال شده و سپس از 

  است سؤال شده السالم علیه امام

  یام شرعکاح

  

67  

  

 نیرجل یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

    دراهم ۀیثمان یتنازعا ف

                                           295  

  السالم علیه م به امامیرجوع مستق

  

  یام شرعکاح

  

68  

  

 رجل مقتول یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

                     ه لباس النساءیالمحراب و عل یوجدوه ف

299  

  یام شرعکاح  السالم علیه م به امامیرجوع مستق

  

69  

  

 نیامرأت یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  307          ولد یتنازعتا ف

در صحنه حاضر شده و  السالم علیه امام

  است مداخله فرموده

  یام شرعکاح

  

70  

  

 الشاب یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  307    المجبوب یالمقدس

در صحنه حاضر بوده و  السالم علیه امام

  است مداخله فرموده

  یام شرعکاح

  

71  

  

 م رجلکح یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  312        ...قال لزوجته



 

 

در صحنه حاضر بوده و  السالم علیه امام

  است مداخله فرموده

  یام شرعکاح

  

72  

  

 أخذوا ۀخمس یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  313          الزنا یف

ابتدا از صحابه سؤال شده و سپس از 

  سؤال شده است السالم علیه امام

  یام شرعکاح

  

73  

  

 مولود له یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  314              ...رأسان و

  

در صحنه حاضر بوده و  السالم علیه امام

  اندفرموده مداخله

  

  یام شرعکاح

  

74  

  

ۀ یمقدار د یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

                       من لسانه ۀرجل ضربه آخر فقطع قطع

320  

  استم بوده یر مستقیدر دو نقل مراجعه غ

  

  یام شرعکاح

  

75  

  

 رجل أراد یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  ه   یثان ةه مریقتل قاتل أخ

                                           320  

در صحنه حاضر بوده و  السالم علیه امام

  اندفرموده مداخله

  یام شرعکاح

  

76  

  

م عبد کح یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  323   ده و موالهیس قتل

  السالم علیه م به امامیرجوع مستق

  

  یام شرعکاح

  

77  

  

 م رجلکح یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

           االسالم ین فیفر و مرتکحال ال یف ةطلق امرأته مر

324  

در صحنه حاضر بوده و  السالم علیه امام

  اندفرموده مداخله

  یام شرعکاح

  

78  

  

                       ...رجل مکح یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

324  



 

 

  السالم علیه ننده به امامک م سؤالیارجاع مستق

  

  یـ مذهب یپرسش علم

  

79  

  

 ةالنسو جواب یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

   ...سألن عن یالالت

                                           325  

و مداخله آن  السالم علیه با امام یفاقبرخورد اتّ

  در مسأله حضرت

  

  یام شرعکاح

  

80  

  

 ث ولدیتور یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

   ه بعد حرمانه منهیمال أب

                                           326  

در صحنه حاضر بوده و  السالم علیه امام

  اندفرموده مداخله

  یام شرعکاح

  

81  

  

                      ...ةامرأ مکح یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

327  

  السالم علیه م به امامیرجوع مستق

  

  یام شرعکاح

  

82  

  

ة م المرأکح یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

   عنها زوجها المفقود

                                           328  

در صحنه حاضر بوده و  السالم علیه امام

  اندفرموده مداخله

  

  یام شرعکاح

  

83  

  

 مکح یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

                                      فارکتاب أم کالمجوس أهم أهل 

328  

  السالم علیه م به امامیمستقرجوع 

  

  یـ مذهب یپرسش علم

  

84  

  

ۀ أمور ثالث یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

                  وآله علیه اهللا صلّی سألها رسول اهللایأن  ینس

329  



 

 

در صحنه حاضر بوده و  السالم علیه امام

  اندفرموده مداخله

  یـ مذهب یپرسش علم

  

85  

  

 انکن مییتع یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  333  اهللا لما سئل عنه

  نحوه مراجعه

  

  موضوع

  
  فیرد

 یلإبن عفان بعض مراجعات عثمان )القسم الرابع(

 ایالقضا یف السالم علیه طالبیبن ابین علیرالمؤمنیأم

   لهکالمش

                                           335  

 شان مداخلهیده و ایخبر رس السالم علیه به امام

  اندفرموده

  یام شرعکاح

  

1  

  

ة م امرأکح یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  337  أشهر ۀولدت لست

در صحنه حاضر بوده و  السالم علیه امام

  اندفرموده مداخله

  یام شرعکاح

  

2  

  

                      ...تزوج خیش یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

338  

  یام شرعکاح  السالم علیه ن به امامیم طرفیارجاع مستق

  

3  

  

 انتکرجل  یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  339                   ...له

  یام شرعکاح  ها متفاوت استنحوه رجوع در نقل

  

4  

  

ة م امرأکح یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

  340  مات زوجها ۀیانصار

 شان مداخلهیده و ایخبر رس السالم علیه به امام

  اندفرموده

  

  یام شرعکاح

  

5  

  

 دیم صکح یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

                            لهکجوز للمحرم أیصاده المحل هل 

342  



 

 

در صحنه حاضر بوده و  السالم علیه امام

  اندفرموده مداخله

  یام شرعکاح

  

6  

  

                       ...رجل مکح یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

344  

  یام شرعکاح  السالم علیه م به امامیرجوع مستق

  

7  

  

                           ...اتبهکم یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

344  

  السالم علیه ن به امامیارجاع طرف

  

  یام شرعکاح

  

8  

  

 یم مولکح یف السالم علیه لی أمیرالمؤمنینإمراجعته 

      بصریها الماء فلم یس فنزل فین رجل من قیلطم ع

345  

  

  دهد؟یز را نشان میچه چ يآمار يهایبررس

  السالم علیه نیرالمؤمنیر با امکموارد مشاوره ابوب )الف

  :ن قرار استیشود، بدیحاصل م السالم علیه نیرالمؤمنیفه اول به امین جدول در رابطه با مراجعات خلیا یه از بررسک یجینتا

  :ب شاملیه به ترتکده یگرد يآور مورد مراجعه جمع 14در مجموع، 

 1، تنها یمورد و امور نظام 4، )هاو قضاوت ییام جزاک، احیفقه اعم از سؤاالت( یام شرعکمورد؛ اح 9، یـ مذهب یعلم يهاپرسش

  .ده استیتاب ثبت نگردکن یدر ا ياچ مراجعهیز هین یباشد و در امور مالیمورد م

مراجعه  السالم علیه مورد به امام 4ه تنها در کاست  السالم علیه نیرالمؤمنیفه اول به امین موارد، نحوه مراجعه خلیته قابل توجه در اکن

یم یام شرعکمورد آن مربوط به اح 1و  یـ مذهب یعلم يهامورد آن مربوط به پرسش 3ه کصورت گرفته است  ییم و ابتدایمستق

  .باشد

 مورد 9گر در یبه عبارت د. شده است یز نظرخواهیشان نیپس از مشاوره با صحابه از ا )ینظام( گریمورد د 1ر موارد، تنها در یدر سا

فه به یخل ياز سو ياچ مراجعهیده انگاشته شده و در واقع هیشان در صحنه نادیا حضور ایو  السالم علیه ان مراجعه به امامکمانده، ام یباق



 

 

مشاوره مورد پس از  2ها در یتوجهین بیرغم ایه علکاند بوده السالم علیه ن خود امامیه اکصورت نگرفته است؛ بل السالم علیه نیرالمؤمنیام

ز چون به یمورد ن 3اند؛ در مورد به علّت حضور در صحنه، خودشان اقدام به مداخله نموده 2رده؛ در کفه با صحابه نظرشان را مطرح یخل

  .شان مراجعه داشته استیننده به اک مورد هم خود سؤال 2ت، در یاند؛ و در نهاده، اقدام فرمودهیخبر رس السالم علیه امام

مندرج در  3ف یه با استناد به ردک یم؛ اظهاراتینهیخته میل اظهار نظرها را به عهده خواننده فرهین قبیاوصاف، قضاوت درباره ان یبا ا

  :است یجدول مدع

  6!».ردکیاستفتاء م) ع(یدشوار را از امام عل يایل و قضاکفه اول، مسائل مشیر خلکن ابوبینچنیو ا«

  :اندا گفتهیو 

  7!».ردکیمشورت م) ع(یمهم با عل يارهاکر در مدت خالفت خود در کابوب«

  .ردکاش منصوب ینیات خود، عمر را به جانشیان حیر در پاکه ابوبکد یاست بدان یافکر یاخ يدر ناروا بودن ادعا

ان گذاشت و یدر م يم خود را با ویتصمبن عوف را فراخواند و خواهد شد ابتدا عبدالرحمان اًه بعدک ییر با در نظر گرفتن مخالفتهاکابوب«

  .را به چنگ آورد ي، اجازه ويپس از امتناع و

  .بن عفان بودمش باخبر ساخت عثمانیر از تصمکه ابوبکرا  یشخص دوم

 انیدر م یسکان گفتگوها را با یه جرکرد، به آنها گفت کآنها صحبت  ير با هر دوکابوب یه وقتکن است ینجا ایر در اکمطلب قابل ذ

  ...نگذارند

رد و کن دو مشورت یر، فقط با اکه چرا ابوبکز وجود دارد ین مسئله نیز است، ایان سؤال برانگیه نَفس جرکنیبه هر حال مضاف بر ا

  رد؟کل نیرا دخ وآله علیه اهللا صلّیگران از جمله صحابه بزرگ رسول خداید

                                                             

 . 14 ص ،6 ج متّقین، امام سیماي: شیرازي آزاربی عبدالکریم ـ 6

 . 8 ص ،7 ج متّقین، امام سیماي: همو ـ 7



 

 

ر بودند و کابوب یمیه هر دو از دوستان قدیامیله بنیبن عفان از قبعثمانزهره و یله بنیبن عوف از قبه عبدالرحمانکجالب توجه است 

  .ندیآیشش نفره عمر درم يه جزء شوراکشود یده میز دیر و عمر بوده و بعدها نکز مسلمان شده بودند و جزء گروه ابوبیتوسط او ن

سنده یجعفر ـ نو يتر نورکه به قول دک السالم علیه ینه با علداشته است، متأسفا ینظر مشورت اًر واقعکه ابوبکهم  یبه هر حال در صورت

  9».ان بودین جریمجدد، در ا یشک ن حقیترن مشخصیرد و اکگران بود، مشورت نیت و حساب از دیبه رعا یاَول 8ـ يمصر

  السالم علیه نیرالمؤمنیموارد مشاوره عمر با ام )ب

  :ن قرار استیشود، بدیحاصل م السالم علیه نیرالمؤمنیفه دوم به امیجدول در رابطه با مراجعات خل یه از بررسک یجینتا

  :ب شاملیه به ترتکده یگرد يمورد مراجعه گردآور 85در مجموع، 

مورد و  3، یمالمورد؛ امور  21، یـ مذهب یعلم يهامورد؛ پرسش 59، )هاو قضاوت ییام جزاک، احیاعم از سؤاالت فقه( یام شرعکاح

  .باشدیمورد م 2، یامور نظام

مورد آن در  13ه کم صورت گرفته یو مستق ییمراجعه ابتدا السالم علیه مورد به امام 27مورد، تنها در  85ن یه در مجموع اکجالب است 

  :بانه ادعا شدهیعوام فر هک یاست؛ در حال یمورد هم در امور مال 1و  یـ مذهب یعلم يهاگر در پرسشیمورد د 13، یام شرعکاح

  10!».ردکیمراجعه م) ع(یها به حضرت علیالت و گرفتارکدر مش! وستهیحضرت عمر پ«

اند، به ار او ناتوانکدر  ییگشا ر صحابه از گرهیرده ساکیه گمان مک يفه تنها در مواردیه خلکند کین موارد به وضوح ثابت میدقّت در ا

است ـ ابتدا از  ییو قضا یام شرعکه باز هم مربوط به احکگر ـ یمورد د 13ه در کرده است؛ چرا کرجوع  السالم علیه نیرالمؤمنیام

  .ده شده استیپرس السالم علیه اند و سپس نظر امامفه بودهیده و ابتدا آنان طرف مشورت خلیصحابه سؤال گرد

                                                             

  .]م 1976 ـ ـه 1396 قاهره النجاح، مطبوعات مناوئوه، و علی: ك.ر[ ـ 8

 . 53 ص مخالفین، قبال در السالم علیه علی حضرت سیاسی مواضع: درخشه جالل ـ 9

 . 104 ص، )1380 اول چاپ( سنّت اهل منظر از علی سیماي: برفی محمد ـ 10



 

 

، باز هم ابتدا به صحابه مراجعه یـ مذهب یعلم يهابا پرسشمورد مواجهه  1ز یو ن یمانده از امور مال یمورد باق 2فه در ین خلیهمچن

  .ا شده استیرا جو السالم علیه رده و سپس نظر آن حضرتک

ان کرفته و امیصورت نپذ السالم علیه فه دوم به امامیاز جانب خل ياگونه مراجعه چیگر، هیمورد د 42دهد در ینشان م ین، آمار علمیبنابرا

ا یخود  يا به رأکفه به واسطه اتّیده انگاشته شده و خلیدر صحنه ناد السالم علیه نیرالمؤمنیباالتر از آن، حضور امشان و یبه ا یدسترس

جاد یاز ا يریجهت جلوگ السالم علیه ه آن حضرتک ياز دانسته است؛ به نحوینیب السالم علیه گران، خود را از مراجعه به امامینظر د

  .انداقدام به مداخله فرمودهانحراف و بدعت ـ خود 

  :شودیادعا م السالم علیه نیرالمؤمنین اقدامات امیل غلط از همیه با تحلکهر چند 

  11!».آوردیرا به دست م! گاه صدارتیان صحابه جایابد، و در مییدر دوران عمر م ییحضور گسترده و باال) ع(یعل«

 يده انگاشتن آن از سویو ناد السالم علیه نیرالمؤمنیان مراجعه به امکنسبت به امفه یخل یتوجهیمورد ب 42ت به وجود یبا عنا کنیا

  :مینکینه جلب مین زمیدر ا يگریفه دوم، نظر شما را به نقل دیخل

  

  گرفت؟یشان را برمیا همواره نظر ایرد و آکیمشورت م السالم علیه نیرالمؤمنیفه دوم همواره با امیا خلیآ

نه ین زمیفه در اید و خلیام ازدواج و طالق سؤال گردکدر باب اح ياه از عمر درباره مسألهکن ثبت شده است یچن یخیدر منابع تار

  :ن فرمودندیاش چندرباره السالم علیه نیرالمؤمنیه امکداد  یمکح

 یخود را با علمش از من مستغن ییرد و از من سؤال ننمود، گوکبا من مشورت ن یه من حاضر بودم ولیکن مطلب را نوشت در حالیا«

ردند و کنش یه تحسکب نگرفتند، بلیمردم بر او ع یول. ندکش یندارم تا خدا رسوا کیبا: با خود گفتم ینم ولک یخواستم او را نه. دیدیم

رد بر کیم مکح ياهوانیه اگر دکرد ک یه قضاوتیکردند، در حالکردند و آن را عمل درست حساب کآن را سنّت قرار دادند و از او قبول 

                                                             

 . 42 ص، )1379 اول چاپ( تاریخ آیینه در السالم علیه علی امام رفتارشناسی): سیجانی محمدي اصغر علی: مترجم( بیضون ابراهیم ـ 11



 

 

  13».12رده استک ین قضاوتیه چرا چنکگرفتند یراد میاو ا

  :گرددیه ارائه مکوجود دارد  السالم علیه نیرالمؤمنیام يهافه دوم از قبول مشاورهیاف خلکاز استن کیحا یین سندهایهمچن

 یت المقدس نرود، ولیبه ب اًبه او گفت شخص السالم علیه یرد و علکمشورت  السالم علیه یعمربن خطاب با عل سال پانزدهم هجرت در«

  .ن رفتیه شام و فلسطیرد و خود به جابکنه مستقر یخود در مد يرا به جا السالم علیه یه علکند یگویم. رفتیعمر نپذ

: گفت السالم علیه نیرالمؤمنیرد؟ و امکد یار مفتوحه را چه بایر دیعراق و سا يدیه عاکرد کمشورت  السالم علیه ین سال با علیو باز در هم

د یرد و با صوابدکرا خزانه  يدیرفت و عایعمر نپذ یول. م گرددیار تقسین همان دین و مجاهدیان مقاتلید هر ساله مید شود، بایچه عاآن

  14».مرسوم بودران باستان یه در اکچنان رد، آنکانه مقرر یانه و سالین پرداخت و حقوق ماهین دواویگران به تدوید

  السالم علیه نیرالمؤمنیموارد مشاوره عثمان با ام )ج

  :ن قرار استیشود، بدیحاصل م السالم علیه نیرالمؤمنیفه سوم به امیجدول در رابطه با مراجعات خل یه از بررسک یجینتا

است  )هاحدود و قضاوت ي، نحوه اجرایفقهاعم از سؤاالت ( یام شرعکه تنها شامل احکده یگرد يآور مورد مراجعه جمع 8در مجموع، 

 السالم علیه گران و عدم توجه او به حضور امامیفه با دیه البتّه خود نشانگر مشاوره خلکثبت نشده است  ياچ مراجعهیر موارد هیو در سا

  .باشدیشان میا يها و رهنمودهاتیاز هدا يریگان بهرهکدر جامعه و ام

رفته و در یصورت پذ السالم علیه نیرالمؤمنیم به امیمورد رجوع مستق 3هم تنها در  كن موارد اندیه در اکم ینکیمال تأسف مشاهده مکبا 

  .انداقدام به مداخله فرموده السالم علیه شانیخود ا )ا خبر دار شدنیدر صحنه  السالم علیه به واسطه حضور امام( ر مواردیسا

                                                             

نمی این از بیش کند، قضاوت آن درباره خواستمی ايدیوانه اگر که بود حکمی این که حالی در«: است آمده دیگري نسخه در ـ 12

  ».گفت

 . 340 ص ،المالسعلیهممحمد آل اسرار ترجمه: زنجانی انصاري اسماعیل محمد: ك.ر ـ 13

 . 209 ص ،4 ج و 608 ص ،3 ج طبري، تاریخ: از نقل به ؛41 ص، )اول چاپ( علوي سیره: بهبودي باقر محمد ـ 14



 

 

  :هکدهد یرا مورد خطاب قرار م السالم علیه ن جمله امامیعثمان با ا )جدول 5ف یرد( معدود مواردن یاز هم یکیه در کن یتر اجالب

  15».ینکیار با ما مخالفت میتو بس نا؛یرُ الخالف علَیثکانَّک لَ«

بدان قائل  السالم علیه نیرالمؤمنیفه سوم به امیتوان در بحث مراجعات خلیه مکاست  یاز اوج حسن روابط کین عبارات حایدقّت در ا

  !شد

  :هکچرا 

در موارد  السالم علیه ه امامکرد کتوان استفاده یم یبه خوب »نایرُ الخالف علَیثکلَ کانَّ« :دیگویم السالم علیه ه به امامکاز سخن عثمان «

  .شده استیر میبا عثمان درگ یمختلف

 السالم علیه ه امامک یه هنگامکنبوده است؛ بل ینفس و خودخواه يعناد و هوا ياز رو يبا و السالم علیه ه مخالفت امامکالبته معلوم است 

ن مطلب از تتبع یپردازد و ایبه مخالفت م يد با وینمایم يزیر هیرا پا یمخالفت نموده و بدعت یام الهکاز اح یمکفه با حیند خلیبیم

  .گرددیروشن م امالًکبا عثمان  السالم علیه امام يریموارد درگ

ه ک یند و هنگامکیرده است، عثمان در حال احرام آن را تناول مکه یبه انسان هد يگریه دک يدیدر مورد خوردن از گوشت ص مثالً

د با یبه اشتباه خود اعتراف نماه کآن يند، بجاکیتالوت م 16حرُماً تُمبرِّ ما دمد الْیص مکُیحرِّم علَ دیفرمایه مکه قرآن را یآ السالم علیه امام

  :دیگویتمام م یناراحت

  17»!يردکن غذا را بر ما تلخ یا

  :طلبانه ابراز شده وحدت يهالیتحل يه در راستاک یدر حال

                                                             

 . 100 ص، 1 ج احمد، مسند: از نقل به ؛289 ص زمامداران، و السالم علیه علی امام: میرجلیلی محمد علی ـ 15

 . 96: مائده ـ 16

 . 46 ـ 44 ص ،5 ج الشیعه، وسائل: از نقل به ؛290 ص منبع، همان ـ 17



 

 

 ث ویتب حدکه ک یلکبه ش یو فقه ياز مسائل اعتقاد! ياریه او در بسکن بود یشیفه پیز به مانند خلیبن عفان ناوضاع در دوران عثمان«

  18!».ردندکیاند، به آن حضرت رجوع مخ آن را نگاشتهیفقه و تار

  :دییز توجه نماین یخین سند تاریفوق به ا يادعا یاعتبار علم كجهت در

را ید زییرا قصاص نموده و اعدام نما يه وکحضرت نظر داد . در نحوه برخورد با فرزند عمر مشورت نمود السالم علیه عثمان با امام«

  .آلوده شده است یگناهیخون مسلمان بدستش به 

  19».رفتیرا نپذ السالم علیه البته عثمان نظر امام

  ؛20ن ماجرایب در این ترتیبد

  21».ح دادین و انصار ترجیو مهاجر السالم علیه یالعاص را بر سخن امام علعثمان سخن عمروبن«

  

  شود؟یگرفته م یجیچه نتا يآمار يهایاز بررس

ز مربوط به امور یمورد ن 3و  یمورد مربوط به امور مال 3ن جدول، تنها یشده در ا يمورد مراجعه گردآور 107مجموع از  )الفجه ینت

فه، آغاز به ارائه یخل یا خصوصی یعموم یقبل از نظرخواه السالم علیه نیرالمؤمنیام زین كن موارد اندیدام از اکچیه در هکباشد یم ینظام

  .اندمشورت نفرموده

 السالم علیه امام یر ابتدائینوبت مداخله غ 6ومت خلفا، تنها با استناد به وجود کساله ح 25ه در طول دوران کن سؤال مطرح است یا حال

                                                             

 . 32 ص ،80 بهمن ،184 شماره فرهنگی، کیهان در مندرج مقاله: تسخیري علی محمد ـ 18

 . 24 ص ،5 ج االشراف، انساب: از نقل به ؛174 ص زمامداران، و السالم علیه علی امام: میرجلیلی محمد علی ـ 19

 . 269 ـ 264 ص منبع، همان ـ 20

 . 269 ص منبع، همان ـ 21



 

 

  :توان گفتیچگونه م )شودیم يو جهاد یاسیس يهاتیو فعال یه در واقع مربوط به امور دولتک( یو نظام یدر امور مال

  22!».داشت! ق خلفا، حضور فعالین و صدین مشاور امیتریآن دوران در نقش عال يو جهاد یاسیس يهاصحنه! آن حضرت در تمام«

  !شود؟یخالصه م كمورد اند 6ن یساله، در هم 25در آن دوران  يو جهاد یاسیس يهاا تمام صحنهیآ

  .ن تعداد استیش از ایب یومتکن گونه موارد در هر حیه اکدهد یخ نشان میتار

شروع شد و  السالم علیه یحضرت عل یاسیس ير و عمر، دوران انزواکم شدن گروه ابوبکه با حاکتوان گفت یبه صراحت م« تأمل یمکبا 

  23».دیسال بطول انجام 25ن دوران یا

و  ییام قضاکو اح یمورد مربوط به مراجعه در مسائل فقه 71ن جدول، یشده در ا يمورد مراجعه گردآور 107از مجموع ) ب جهینت

  .دهندیل مکیمورد را تش 101ه در مجموع کباشد یم یو مذهب یعلم يهامورد مربوط به مراجعه در پرسش 30

  :لیاز قب ییه با توجه به ادعاهاکآن است  یطلبان افراط وحدت يهالیتوقّع ما از مطالعه تحل

  24!».دادیرا بدون مشورت او انجام نم يارکز یعمر ن«

  25!».مینکمشورت  یه با علکم یامبر مأموریما از جانب پ...  :گفتیفه دوم میخل«

  26!».داشتیر صحابه مقدم مینظر آن حضرت را بر نظر سا فه دوم معموالًیخل«

  27!».ردندکیمشورت م یاز عل! ز هموارهیعثمان ن ير و بعد از وکابوب يقبل از و«
                                                             

 . 1379 خرداد 26 مورخ اطّالعات، روزنامه: کرمانی حجتی جواد محمد ـ 22

 . 51 ص مخالفین، قبال در السالم علیه علی حضرت سیاسی مواضع: درخشه جالل ـ 23

  . 8 ص ،7 ج متّقین، امام سیماي: شیرازي آزاربی عبدالکریم ـ 24

 . 6 ص ،6 ج متّقین، امام سیماي: همو ـ 25

 . 16 ص ،80 بهمن ،184 شماره فرهنگی، کیهان در مندرج مصاحبه: همو ـ 26

 . 7 ص ،2 ج متّقین، امام سیماي: همو ـ 27



 

 

  28!».بود یینقش مشاوره و راهنما اًه تمامکن داشت یراشد يومت خلفاکست و پنج سال حیدر ب) ع(یه حضرت علک یمضاف بر نقش«

  29!».انده امور مورد توجه قرار دادهیلکز او را بعنوان مشاور در یآنها ن«

ند؛ در یمراجعه نما السالم علیه نیرالمؤمنیام واسطه بهیم و بین موارد، خلفا به طور مستقیثر اکدر ا ا حداقلیمورد و  101ن یا یدر تمام

م در مسائل یمورد مراجعه مستق 16و  ییـ قضا یام فقهکم در مسائل و احیمورد مراجعه مستق 17ارقام تنها ) سال 25در طول ( هک یحال

  .سوم موارد ثبت شده است یکمتر از کمورد بوده و  101مورد از  33ه در مجموع شامل کدهد یرا نشان م یـ مذهب یعلم

ا به هر یو  )مورد 42(صورت نگرفته  السالم علیه به حضور امام یچ توجهیفه هیخل يا از سویمانده  یمورد باق 68گر در یبه عبارت د

سؤال  السالم علیه ا شده و سپس از امامین را جویریلذا ابتدا نظر سا .دیرجوع نما السالم علیه فه وقت نخواسته است تا به امامیخل! ؟یلیدل

  .)مورد 16(رده است ک

ت یاز افراد حاضر در جمع یکیخود به عنوان  السالم علیه نیرالمؤمنیده انگاشته، امیشان را نادیفه حضور ایهم، چون خل يدر موارد

  .)مورد 10(اند ان فرمودهینظرشان را ب

  .میاد نبریخلفا در هدف قرار دادن امامت را از  يهااستیاست س یافکباشد؛ یها چندان هم دشوار نمیتوجهین بیل ایشف دالکالبتّه 

  ه خلفا،کتوان گفت یجمله م یکدر 

  30».ردندکیانجامد احتراز میاو ب یت اعتبار اجتماعیه به تقوک یسخن یاز هر نوع عمل و حت«

  

  السالم علیه نیرالمؤمنیاز مشاوره خلفا با ام ییل نهایتحل
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رند و یبپذ زینند و آن حضرت نکومت کت در اداره حکر دعوت به شریبه عنوان مشاور و وز ه خلفا از آن حضرتکن طور نبوده است یا«

امت نشان  يبرا يز انصاف و دلسوزین مقدار نیه خلفا اکبل. حضرت با خلفا دانسته شود یبر موافقت و همدل ین مطلب نشانیسپس ا

و حفر چاه  يشاورزکبه  یو اجتماع یاسیس يآن حضرت در انزوا ردند وکن محروم یرالمؤمنیت امیر و درایندادند و مردم را از تدب

  .مشغول گشتند

  .ن نداشتندیجز ا ياها چارهباز شدن گره يه براکن جهت بود یرفتند، از ایالت به سراغ آن حضرت مکحلّ مش يو اگر گهگاه برا

ل آن بزرگوار یار فضاکه انکآن است  يخورد برایخ به چشم مین در تاریرالمؤمنیاز جانب آنها در حقّ ام يدین و تمجیو اگر تحس

  31».ن نبوده استکمم

ـ  ییژه در امور قضایـ به و يومت دارکح ین شرعیو قوان 32و به علّت جهل در شناخت اسالم ییازشان به عدم رسوایخلفا براساس ن

 يزننده بر جا هکیبه عنوان ت« هاآن یاردانکاقت و یبر عدم ل یلیه خود دلکاند داشته یمراجعات السالم علیه شانیبه ا یگاهتنها 

 السالم علیه ده انگاشتن آن حضرتیمورد ناد 42در  السالم علیه نیرالمؤمنیز امیدر مقابل ن. باشدیدر امر خالفت م »وآله علیه اهللا صلّیامبریپ

 يآنان در رهبر یستگیها و انحرافات، عدم شابدعت یاز برخ يرین مسائل، ضمن جلوگیخلفا، با مداخله خود در حلّ و فصل ا ياز سو

خود و  یفه دوم به عجز علمیاز اعترافات خل یخ شاهد ثبت موارد فراوانیه صفحات تارک يااند؛ به گونهامت را اعالن و اثبات فرموده

یبه آنان نم السالم علیه روابط و نظر مساعد امام، حسن ياریل بر همیها هرگز دلل اعترافین قبیالبتّه ا. باشدیم السالم علیه امام يبرتر

                                                             

 خلفا عصر در امیرالمؤمنین موضع مقاله امامت، و غدیر موضوع با گفتارهایی( غدیر آستانه بر جزوه: نبوي تقی محمد دسی دکتر ـ 31

 .19 ص، )80 زمستان ـ نور اعراف فرهنگی سهمؤس ـ

  .است رسیده چاپ به کتاب صورت به و جدید ویرایش با 1382 سال در جزوه این

 سیاست: همدانی خانقلی عبداهللا( ».نبود خشنود دینی جدل و بحث از چندان که بود علمی بنیه ضعف همین دلیل به دوم خلیفه« ـ 32

  )97 خلفا،ص فتوحات و حکومت با رابطه در المالسعلیهم حسنین و علی امام



 

 

ل اعترافات ین قبیه اگر صرف اکاست  یهیو بد 33ندکیاعتراف م السالم علیه امام يبه منزلت واال يز در مواردیه نیه معاوکباشد، چرا 

ز ین السالم علیه نیرالمؤمنیه و امیان معاویدوستانه من رابطه ید قائل به وجود ایشود، با یبر وجود روابط حسنه تلقّ يابتواند به عنوان نشانه

  !!م؟یبشو

اقت یمسائل مطرح شده در عصر خلفا، اعالن و اثبات عدم ل يادر حلّ پاره السالم علیه ل مداخله امامیاز دال یکیم یه گفتکهمان طور 

ه ک( ام ارثکاز مسائل و اح یکیش درباره یعصر خو فه دوم دریه خلکدهد ینشان م یخیبود؛ شواهد تار یجامعه اسالم يخلفا در رهبر

  34.مانده است یروان او باقینون مورد قبول پکه تاکرد کوضع  یقانون )شودیر میتعب »لعو« از آن به

 السالم علیه متعال است؛ آن حضرت يام خداکبه اح ياز جهل و یه ناشکدانست یم ینه را بدعتین زمیم عمر در اکح السالم علیه امام

  :ندیفرمایز مورد مؤاخذه قرار داده و میرا ن ین مسئله، امت اسالمیفه در ایضمن مخالفت با خل

ومت در دست کاگر قدرت ح. دیاقت آن را نداشتند سپردیه لک يرا به افراد یجامعه اسالم يه رهبرکن بدعتها آن است یسبب بروز ا«

را علم تمام یآمد؛ زیش نمیام خدا پکچگاه اختالف در احیشد و هیل مطرح نممسئله عو رده است بود،که خداوند او را مشخص ک یسک

  35».وجود دارد ین امور نزد علیا

  :هکد یاد داشته باشیبه  »شده بود كنبود، عمر هال یاگر عل«ر ینظ ین به هنگام مواجهه با جمالتیهمچن

  36».ردندکش همدست شده و حقّ او را غصب یه خود با قرکار برد کب یسکن جمله را درباره یعمر ا«

ه و سرپوش نهادن یگر، به جهت توجیافق د یکل ادعاها در ین قبیه اکن است یاد برد، اید از یاعترافات خلفا نبا لیه در تحلک یته مهمکن
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  .ده استیعنوان گرد السالم علیه ه امامیومت حقّه و الهکبر غصب ح

ه در پاسخ به کبود  يا، در واقع مغالطهيرکو لش يشورکامور  یآن هم در تمام السالم علیه نیرالمؤمنیبا ام یشگیمشورت هم يلذا ادعا

  .شُدیعباس مطرح مهمچون ابن ینندگانک اعتراض

  :دییدقّت نما یخین سند تاریبه ا

  .ر سزاوارتر بودکبیومت از من و ابکح يبرا یعل: عباس گفتعمر در دوران خالفتش به ابن«

  د؟ینار زدکرا  ين مطلب، ویچرا با اعتراف به ا: دیعباس بالفاصله پرسابن

  37»!میریگیم نمیبدون مشورت و اذن او تصم: پاسخ داد اًعمر فور

  .ردکومت غاصبانه خود، مسدود کبا ح یب راه اعتراض را بر هرگونه مخالفتین ترتیو بد

ه به واسطه آن، صحابه احساس کرد کل یز تحلین ياستمداریس یتوان به نوعیسب مشورت از صحابه را مکن اقدامات خلفا جهت یهمچن

فه با یر در سقکه ابوبکژه آن یوشُد؛ بهیاسته مکاز اعتراضات آنان  يادیو اداره جامعه را نموده و به مقدار ز یتکت در امور مملکمشار

  .ت ساختکن شگرد انصار را سایهم

به  یومتکح يهاار گماردن آنان در پستکه به ک(صحابه  یفه دوم در برخورد با برخیه خلکنشانگر آن است  یخین شواهد تاریهمچن

  :مثال يداده است؛ برایشنهاد مشاور بودن را میپ )مصلحتش نبود

سب قدرت به که آنان با کنین همواره از ایکرد، لیبهره بگ یومتکطرف در تالش بود تا از خاندان عباس در مسائل ح یکفه از یخل«

بن عباس فه نزد عبداهللایمرد، خل 38صم حِمکه عامل و حاک یهنگام. شدین امر منصرف میابند در هراس بود، و لذا از ایومت دست کح

                                                             

 . 478 ص ،4 ج االدبا، محاضرات: از نقل به ؛167 ص زمامداران، و السالم علیه علی امام: میرجلیلی محمد علی: ك.ر ـ 37

  .]سوریه در شهري[ ـ 38



 

 

  39...پرده مطرح ساختیب يخود را با و یز نگرانیقبل از هر چ یا شد؛ ولیومت حمص جوکآمد و نظر او را نسبت به ح

  40»...پس به من مشورت بده: عمر سرانجام به عبداهللا گفت... خواهم عامل تو شومینم: فه گفتیز در جواب خلیعباس نابن

ن یر با همکم ابوبیه گفتکطور را همانیقحافه آموخته بود؛ ز یابساعده و از ابنیفه بنیاست را در سقین سیاب ارسد عمربن خطّیبه نظر م

  :ندکوت کشگرد توانست انصار را وادار به س

بدون  يارکچ یشان خواهند بود و هیمهاجران، گروه انصار معاون ا يرفتن زمامداریه در صورت پذکنان داد یان به آنها اطمیپار در کابوب«

  41».ردیگیمشورت آنها صورت نم

  :ن القا شودین زمان ـ ، چنیگران ـ تا بدیشُد تا به دیم يریگیز پین السالم علیه نیرالمؤمنیاست در قبال امین سیا

   42!».شناخته شده و مورد قبولشان بوده است امالًکخلفا  يبرا یحت) ع(یامام عل یت علمیامامت و مرجع«

ر بود، نظر یپذانکام یط زمانیه با توجه به شراک يت خود در تالش بودند تا به هر نحویسب مشروعک يگر خلفا همواره براید ياز سو

 السالم علیه نیرالمؤمنیها و امان آنیه مکنند کن وانمود یچن یم در انظار عمومکا دست یرده و کخود جلب  يرا به سو السالم علیه امام

و  یردند؛ چه رسد به اعترافات زبانکینم یوتاهکن هدف یبه ا یابیجهت دست یگونه تالش عمل  چین از هیبنابرا. باشدیتفاهم برقرار م

و سرپوش نهادن بر  یار عمومکبِ افیه در جهت فرکدربرنداشت، بل يانهیچ هزیدستگاه خالفت نه تنها ه يه براک یچنانآن يادعاها

  .ارآمد و مؤثّر بودکز ینقاط ضعف خودشان ن
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ن سؤال را در ذهن ی، ایا پاسخ به سؤاالت غامض مذهبی ییده قضایچیدر حلّ مسائل پ السالم علیه نیرالمؤمنیرا هرگاه مداخله امیز

  :هکناظران مطرح سازد 

جامعه  یسرپرست ياو فرد يده و به جاینگرد یچون خالفت اسالم یت مهمیدار مسئول ، عهدهیعلم یین همه توانایبا ا يد فردیچرا با«

  »محروم است؟ يخداداد يهاتین قابلیه از تمام اکرا بر عهده داشته باشد 

  :شود؛ چنانچه ابراز شدهین فرد امت جلوه داده میترنار عالمکزش، همراه و در یانگاعترافات شگفتفه به واسطه یاو، خل در پاسخ

، مشعر بر روابط يانت موالگفت یم) ع(یو خطاب به حضرت عل لهلک عمر یلوال علگفت یه مکفه دوم ین خلیقیبرحسب نقل فر«

  43!».داشته استوجود ) ع(یان او و امام علیه مکاست  يامتقابل حسنه

  !!د؟ینمایفه میوظ يفایر، ایمشاور و وز یکاو در نقش  يبرا السالم علیه امام ییگو

  !!شود؟یآن م يهاها و نقصدار جبران ضعف شاند و عهدهکیرون میب یاقتیلیومت او را از حصار بکفه، حینار خلکو با حضور خود در 

  :دهیچنانچه ابراز گرد

حت و یار زمامداران نظارت و آنان را نصکردند و حضرت بر کیو مشورت م یاز مسائل از آن حضرت نظرخواه ياریخلفا در بس«

  44!».فرمودیم ییراهنما

ند و عمر کیان مینظر خود را ب) ع(یا بدون درخواست او، علیند و کیطالب مشورت میبن ابیبا عل! عمر در زمان خالفتش بارها«

  45!».دینمایق میتصد
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  46!».ده استیالتش حل و فصل گردکمشآن بزرگوار،  يهاییمساعدت خواسته و با راهنما) ع(یط از حضرت علین شرایعمر در بدتر«

) ع(یامام عل. داشت یو فرهنگ یاز به مبارزه علمیش از مبارزه مسلحانه، نیبود، ب یو فرهنگ ینید ی، انقالبیه انقالب اسالمکاز آنجا «

  47!».ن امر مهم پرداختیقدر اسالم، به ایعالامبر یبعد از رحلت پ

مان و کحا يخواه برایکر ارزنده و نیمشاور و وز یکن خود در جامعه به عنوان یشیت پیب امام همچنان خواستار حفظ موقعین ترتیبه ا«

  48!».بود) ص(رمکامبر ایپ یره و سنّت اسالمین در سین و مسلمیمؤمن يمرجع و مأخذ معتبر برا یک

  49!».دیورزیغ نمین دریراشد يبه خلفا ین حال از ارائه هرگونه مشورتیدر ع) ع(یعلامام «

بود و بار  یخود، قطب و محور انقالب اسالم یاله يرهایفه با وزارت و تدبیدر زمان هر سه خل) ص(امبریبعد از رحلت پ) ع(یامام عل«

  50!».رهنمود به مردم و خلفا پرداختن و دادن یرا به عهده داشت و به حفظ وحدت مسلم یانقالب فرهنگ

 علیهماالسالم طالبیبن ابین علیرالمؤمنیام ییـ قضا یفقه يهاو قضاوت يـ اعتقاد یعلم يهاتیل فعالین و تحلییه در تبک ياتهکن

یار مکخود را آش یت اصلیهو )م شدیه جدول آن ترسک يموارد( السالم علیه اقدامات امام یه زمانکن است یبدان توجه نمود ا یستیبا

  .مییانه خلفا نظر نمایزدا و اسالم یبیت تخرکه قبل از آن، به حرکد ینما

  فه دوم،یمثال در زمان خل يبرا

فه یه خلکبوده است  ینها پس از زمانیهمه ا. ز استیانگرتیمانده، ح ين دوران بر جایدر ا السالم علیه یه از علک ییانبوه قضاوتها«
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  51».رده استکیآن را اصالح م السالم علیه یداده و علیخالف م یمکح

 یم واقعیب از چهره تعالیف و تخریزدودن غبار تحر يرا تنها در راستا السالم علیه یحضرت عل يرفتارها یه تمامکن صورت است یدر ا

م؛ یابیین اسالم مید ین مبانییغ و تبیتبلت یو در نها ییو قضا یواقع شده در مسائل فقه يهاها و خالف شرعاز بدعت يریاسالم و جلوگ

به اجرا درآمده در  يـ اقتصاد ینظام يهااستیر سیم و همراه با ساکبا جو حا یفرهنگ ياریو هم يارکهم ،ی، همراهینه رابطه دوست

  !دوران غصب خالفت؟

  :چنانچه ابراز شده

از  يریحت، جلوگیو معاضدت، ارشاد و نص يارکاست از هم! ندهکثالث آ يخلفا يساله زمامدار 25در دوران ) ع(یرفتار حضرت عل«

  52!»است؟ ینها دشمنیا ایآ. ت آنان لطمه وارد آوردیه به اقتدار و محورک یانحرافات و اشتباهات خلفا و ممانعت از هرگونه عمل

 يو طرف شور قرار گرفتن آن حضرت با خلفا یزنیو را! يرکو همف! يارکمسئله هم) ع(یعل یطلبو وحدت! یگر موارد همراهیاز د«

  53!».یشخص یو حتّ یو اجتماع ییده قضایچیو چه در مسائل غامض و پ ی، نظامیاسیده سیچیقبل از خود بود، چه در مسائل پ

 یط مش، در ادامه و استمرار خیجامعه اسالم یـ اجتماع يرکات فیشتر در صحنه حیز، حضرت با ورود فعالتر و بیدر دوران عمر ن«

ا ینمود یبا آن حضرت مشورت م! گرفت و عمر در زمان خالفتش بارهایفه وقت قرار میخل ییطرف شور و راهنما! انه خودیهمساز گرا

  55!».نمودیق میو او تصد 54ردهکان یبدون درخواست او، حضرت نظر خود را ب
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! دالوصفیت زایمیمخلصانه و صم یان رابطه و دوستیم و به بیشویادآور میدنا عمر را یبا س یدنا علیس يارکاز هم ياجا گوشهنیدر ا«

  56!».میپردازیآنها م یرخواهیو خ! شبرد اهداف خالفتیر و پیخ يارهاکدر  يارکگر و همیدیکآنها با 

  57!».بود... دنا عمریس! یمیرخواه صمین مشاور و خیبهتر یمرتض یعل«

  58!».مخلص و مشاور دلسوز او بوداور یر کدر طول خالفت ابوب! همواره... یحضرت عل«

  

  یالمکر کّتذ

ر یجه زیت خلفا و در نتیافضل ينقض ادعا )عه در مبحث امامتید شیت عقایدر اثبات حقّان( اربرد اعترافات خلفاکن موارد یتر از مهم یکی

  .باشدیت خالفت آن دو میسؤال بردن مشروع

ن یکدانند؛ لیط خالفت نمیت را از شرایبن روزبهان افضلمانند فضل يانظر دارند؛ عدهفه اختالف یط خلیه اهل سنّت در شراکد دانست یبا

ه بر یه امامک ياردن تمام ادلّهکب یذکت خلفا و تیخود را در اثبات افضل ین شرط، تمام سعیه ضمن قبول ایمیتگر همچون ابنید یبرخ

  59.اندار بردهکد، به ینمایاقامه م السالم علیه نیرالمؤمنیت مطلق امیافضل

  

  صورت گرفته وجود دارد؟ يهانه مشورتیدر زم السالم علیه نیرالمؤمنیان اهداف خلفا و امیم یچه تفاوت

  :نمود کیکگونه تفنیرا بد السالم علیه نیرالمؤمنیخلفا و ام یتوان خطّ مشیم یلّکنگاه  یکدر 
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 یو اجتماع یاسیس يارهاکاو در . دیراه خالف نپوئ يارکچ یز در هیعهد خالفت عمر نر و در ک، در عهد خالفت ابوبالسالم علیه یعل«

از  السالم علیه یش دست بردارند و علکو خاندان مبار السالم علیه یه آنان از سر علکصورت گرفته بود  ياا مصالحهیگو. ردکیدخالت نم

  60».ردیبگ کمکت و دانش او یر و دراکه از فکفه خود صالح بداند یه خلکد، مگر آنیدست بشو یاسیس يارهاک

  61».ردکیمشورت م السالم علیه یچون عل ينداشت با افراد يفرد يریگمیالعاده داشت و خود توان تصمت فوقیه اهمک يعمر در امور«

قائل بود، او نه تنها در  ياارات گستردهیم جامعه اختکخود بعنوان حا يه براکفه دوم آن است یعمده خل يرکف يهایژگیاز و یکی« رایز

ا به کدر دوره خالفت خود با اتّـ يو. خود قائل بود يبرا ی، حقّ خاصيع و قانونگذاریه درباره تشرک، بلییو اجرا یاسیمحدوده امور س

خود  یلّکجز شناخت  يزید به چیخود را مق يچ رویار پرداخته و به هکو ابت) بدعت یعنیتر یر مذهبیبه تعب(ارات، به ابداع ین اختیهم

) السالم علیه یاز جمله عل(صحابه  یزنید، دست به مشورت زده و با رایدیه خود را عاجز مکز ین يدر موارد. ردکیاز قرآن و شرع نم

  62».بردیش میارها را به پک

دا یرا پ يگریفه دیدانستند، خلیمز یع و دخالت در عبادات نیارات خود را در حد تشریه اختکه ما جز عمر و عثمان کد است یبع... «

  ...مینک

فه از یخل. ز به همراه داشته باشدیرا ن يشتریتصرف ب يتوانست ادعایم ير عبادی، در بخش امور غيدر امور عباد ین آزاد منشیچن

اگر با  ید حتیوشکیرد و لذا اغلب مکروبرو  يادیاو را با مسائل ز يدر عهد و یشور اسالمکباره یکز نداشت، توسعه یپره ينوآور

و از  63وآله علیه اهللا صلّی رمکراث رسول ایه میسو بر پا یکه از کن راه حلها یمجموعه ا. ابدیآن ب يبرا یز شده، راه حلیمشورت صحابه ن
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  به وسعت   64فه بود،یارات خود خلکه سوم معلول ابتیگر مشورت با صحابه و از ناحید يسو

  65».دیانجام یومتکالت حکیدامنه تش

  و در مقابل،

ن را یب جامعه مسلمین ترتیفه بوده است تا بدیشمار خلیحضرت بخاطر رفع اشتباهات ب ییو راهنما يارکشود همیده میبه وضوح د«

 يارکدخالت و هم یاسی، سیدر خصوص مسائل مذهب السالم علیه اگر حضرت... ن نرودیاز خطر سقوط نجات دهد و اساس اسالم از ب

 السالم علیه یآمد، علین و دستورات آن به حساب میم در آئیعظ يهاجاد چالشیو ا یقیر حقیمنزله انحراف اسالم از مسردند، به کینم

  66».فتدیاتفاق ب يزین چیخواست چنیهرگز نم

فه و نظام یان خلین میا باشد و دریامل مکف یو تحر يبود، حفظ اسالم از خطر نابود السالم علیه نیرالمؤمنیام یچه مورد اعتقاد قلبلذا آن

  :ق اظهار شودیه جهت وارونه نمودن حقاکشان نداشت؛ هرچند ینزد ا یگاهیچ جایخالفت ه

! یفه سوم ادامه داشت، بدون اعتقاد قلبیات خلین لحظه حیه تا آخرکسال  25ثالث در مدت  يبا خلفا) ع(یحضرت عل يارکا همیآ«

  67!»بوده است؟ یو نظام یاسیو س یاجتماع يهاها در عرصهو مشاورتها ها و مساعدتيارکن همیبه لزوم و وجوب ا

از امور، آن هم  یت و دخالت در بعضیدان فعالیوارد م ياتا مرحله] السالم علیه یحضرت عل[ه او کرد کد فراموش یته را نباکن نیالبته ا«

به  ینیت دیرد و مشروعیش بهره نگیاو به نفع خو یو همراه یت خود، از همگامیر تقویه دستگاه خالفت در مسکشد؛ یتا حد مشورت م

ش یخو ینیت دیبرشدگان خالفت با مشروع یاسیت و اعتبار سین مقبولی، بیه امت اسالمکدانست یرا او میار خود ندهد، زک
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ت ی، مشروعالسالم علیه یهمراه ساختن عله بتواند با همگام و کن بود یز اینهند و تمام تالش دستگاه خالفت نیتفاوت م) السالم علیه یعل(

با  السالم علیه یه موفق نشدند و سرانجام علکند؛ کل یمکفه همدوش و تیق سقیبه دست آمده از طر یو عرف یاسیت سیرا با مقبول ینید

ن ید ییایحفظ مصلحت عل يمردم را برا يرفته شده آنان از سویپذ یاسیس یت عرفیشان، مقبولیا ینیت دیانگشت نهادن بر عدم مشروع

     .خالفت بود يبرا یست بزرگکن شیو ا 68رفتیپذ

  69».نندکن دو را با هم توأمان یه نتوانستند اکخوردند یز افسوس میار نکآنان تا آخر 

م روبه رو کطبقه حا ياز سو يجروکت و یریسوء مد خأل یجامعه، با نوع ییو قضا ی، فرهنگیاسیهرگاه در مسائل س السالم علیه یعل«

به دخالت ] موظّف[ر داشت، خود را یتأث یام الهکم در سرنوشت اسالم و مردم مسلمان و حدود و احین نواقص به طور مستقیه اکشد یم

ه کنجا، او یدر ا. ندک يریمترتب بر آن جلوگ یو مال یجان يانهاید؛ تا از خسارات و زیدیار خواص و عوام مکت افیدر آن امور و هدا

از منابع  یکچ یدر ه« لذا 70».شدیرد، وارد عمل مکیه احساس خطر مک ییگرفت هر جایر قرار میناپذاجتناب یدو راه یکبر سر 

ار در کفرد دلسوز و فدا یکبه عنوان  یه او حتکرده باشد، چرا کمشاورانه خواسته و او ارائه ن يفه از او نظریه خلکده نشده است ید

توانست نسبت به جان و مال مسلمانان یبود، نم یثار و از جان گذشتگیاسالم در تالش و ا ياعتال يسالها براه ک یسکو  یجامعه اسالم

یمشاورانه م ينظر يا در هر موردین خصوص و یفه از او در ایه هرگاه خلکم ینیبیو م. تفاوت بماندیگذشت، بیچه در جامعه مو آن

   71».داشتیغ نمیچ وجه درید، به هیدیشده م مالیش را پایه حقّ خوکخواست با وجود آن
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 و) باشدمی کنندگانبیعت رفتار به شبیه حدودي تا که رفتاري( است داشته خلفا با السالم علیه حضرت آن بیعت درباره نو تحلیلی ارائه در

  .]باشدمی هم دینی تمشروعی فاقد اَولی طریق به که است دانسته) آن اعتبار نه و( خالفت سیاسی عرفی تمقبولی رعایت پذیرش را آن
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  دومگفتار 

  ومت خلفاکبا ح السالم علیه نیرالمؤمنیام يارکدرباره هم مطرح شده يهالیتحل ینقد و بررس

  

  شود؟یباره مطرح منیدر ا یچه شبهات

ت و کدر رابطه با خلفا، مسأله مشار السالم علیه نیرالمؤمنیام یره عملیو س یاسیمطرح شده درباره مواضع س یخیتار يهالیگر تحلیاز د

یارانشان میاز  یشان و برخیاز جانب ا يشورکو  يرکبا دستگاه خالفت و قبول پست و مناصب لش السالم علیه آن حضرت يارکهم

  .باشد

 یاز برخ یه و انحرافناسر يرهایو خلفا، موجب تفس السالم علیه ان امامیروابط م طلبان جهت اثبات حسن وحدت یتالش افراط

یجه غلط مین نتیت خواننده را به این شده و در نهایگر قرید یخیتار يسندها یده گرفتن برخیه با نادکده یگرد یخیتار يدادهایرو

  :هکرساند 

ه کومت برقرار بوده است کمتقابل در امر خالفت و اداره ح ياریو هم يارکهم یارانش با خلفا، نوعیو  السالم علیه نیرالمؤمنیان امیم

  .انجامدین دو جناح مخالف میان ایاف مکهرگونه ش یها به نفيارکن نوع همیوجود ا

  :چنانچه ادعا شده

و از ... دینکن یچن يشما هم در موارد... رد وکومت خلفا، با نرمش و مدارا رفتار کاگر او با ح... رد وک يارکسال با خلفا هم 25اگر او «

  72!».مینک يرویدر مورد خلفا پ) ع(حضرتره آن یس
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  73!».ناره نگرفتکر کاز حضرت ابوب ياچ لحظهیآن حضرت در ه«

فه ین حالت بر روابط او با خلیرد و اکیشد، درنگ نمیداده م يه به وک یتیرش هر مأموریرد، در پذکعت یر بکآن حضرت با ابوب یوقت«

  74!».م بودکز حاین

ه کشد، بلیها محدود نمیزنیصرف و مشورتها و را يرکارانشان با عمر، به همفیو ) ع(یامام عل يو همسازگار ياریو هم يارکاما هم«

  75!».نمودندیز نمیز پرهیت در جنگها نکو شر یومتکح ياز قبول پستها ین راه گام نهاده و حتیز در این آنها عمالً

یشد میه خالفت با آن مواجه مکره یو غ یده فقهیچیو مسائل پ یدتیالت عقکهمواره به حل مش یفه دوم، حضرت علیدر دوران خل«

  76!».فرمودیت مکانه مشاریگرا یو احساسات منف يت فردیبه دور از هرگونه حساس... در برخوردها و مسائل جنگ. پرداخت

  

  ند؟یگویچه م یخیتار كاسناد و مدار

به  هاه از آنکم یپردازیننده مک نقض یخینخست به ارائه چند سند تار، یخیع تاریل وقایدر تحل ییهافین تحریجهت پاسخ به چن

  :دیآیصراحت به دست م

ه فراتر از آن، کد؛ و بلیورزیم يومت خلفا خوددارکدر زمان ح یومتکح يهاپست یشگیاز قبولِ مطلق و هم السالم علیهریحضرت ام

  .اطّالع داشتند یدر مقابل آنان به خوب السالم علیه امام يریگن نوع موضعیز از ایخلفا ن

  :توان گفتیفه اول میبا خل السالم علیه امام يارکدر ارتباط با هم
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رد، کها آماده جنگ با آن يبرا يرکر لشکردند و ابوبک يامبریپ يلمه و سجاح، ادعایو مس یر اسود عنسینظ یه برخک یهنگام )الف سند

  :عمرو عاص جواب داد. دیپرس السالم علیهریرد و نظرش را در مورد حضرت امکمشورت  »عمروبن عاص« انتخاب فرمانده سپاه با يبرا

  78.دیمنصرف گرد السالم علیه حضرت آن یر از فرماندهکن رو ابوبیاز ا 77نخواهد نمود؛ يارکبا تو هم یعل

ر، کد تالش ابوبییعمر ضمن تأ یند، ولکده اعزام نْکل یقبا یوبکسر يرا برا السالم علیه فه تالش داشت تا آن حضرتین خلیهمچن )ب سند

  79.هوده دانستیآن را ب

نه در یمد یاصل يهارد، حفاظت از گذرگاهکواگذار  السالم علیهریرا به حضرت ام یومتکح یتیر مسئولکشود ابوبیه ادعا مک يتنها مورد

  .ش آمده بودندینه پیمد یکیحمله به شهر آماده ساخته و تا نزد ين خود را برایر مرتدکه لشکاست  یزمان

 یکه به ک 80ز در صحت آن عنوان شده استین يجد يدهایده و تردین نقل تنها در منابع اهل سنّت مطرح گردیه اکر است کان ذیشا

  :مینکیها اشاره منمونه از آن

و  یعل... رکابوب: هکند کیر مکداده است، ذ... نیامبران دروغیفه اول با پیمبارزه خله اختصاص به کخ خود یر در آن قسمت از تاریاثابن«

  ...گماشت) نهیاطراف مد( یوهستانک يبن مسعود و طلحه را بر راههار و عبداهللایزب

رفته است و در یرا نپذ رده استکنبوت  يه ادعاک یبا شخص يریشتر از درگیتش بیه اهمکاصل مسأله خالفت را  السالم علیه یحضرت عل

                                                             

 السالم علیه امیرالمؤمنین تشخصی از او عمیق شناخت عمروعاص، به ابوبکر مراجعه علّت که داد نشان) صفین جنگ( آینده در تاریخ، ـ 77
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  ...ر سؤال بردهیر را زکمسأله خالفت ابوب يشماریموارد ب

  ند؟کت کشر يمورد يرینزاع و درگ یکد و در یایه بعد از آن بکح است یا صحیآ

 یکیرا به عنوان  السالم علیه یه علکرانش تالش دارند کگر همفیو د يه وکشود ین مسأله استنباط نمیر دارد ایاثه ابنک یشیا از فرمایآ

  81»!نندکنقل  یجزئ يه نام حضرت را در موردکنیمت اینند، ولو به قک یفه اول معرفیارگزاران خلکاز 

  :هکن یبا توجه به ا

 ین موضوعیه اصل چنکن یر است بر فرض اکالزم به ذ« ؛82».ستیسان نیک السالم علیه امام يارکن همیدرباره ا یعه و سنّیده شیعق«

ه کفه غاصب داشته باشد؛ بلیاز به اذن خلیه نکست ین يزیچ) است یار مهمیه مسئله بسک(ان نبوت یدن با مدعیصحت داشته باشد، جنگ

ن مسئله بر یه اکن یبر ا اًنند، مضافکان مبارزه ین مدعیه به فرمان امام معصوم با اکس، هم امت و هم غاصب حقّ خالفت موظفند کبه ع

    83».باشدیز فرض مین السالم علیه خود امام

  :ردکد اذعان یر باکبا ابوب السالم علیه امام یدائم یمطرح شده درباره همراه يلذا بر خالف ادعا

  84».نمانده است یباق ياا خاطرهیار سرد بوده و گویر بسکبا ابوب السالم علیه روابط امام«

  

  :توان گفتیدوم مفه یبا خل السالم علیه امام يارکدر ارتباط با هم

را به  السالم علیه ساخت تا امامیرا واسطه م یسانکمند بود، و چه بسا گله ياز فرمان و السالم علیه امام یچیز از سرپیفه دوم نیخل«
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یغ نمیارشناسانه درک ياز، از ارائه نظرهاید و در صورت نیشیاندیرمؤمنان جز به مصلحت اسالم نمیومت وا دارند؛ اما امکبا ح يارکهم

  85».گرفتیده میجانبه با آنان، نادهمه يارکهم يهمچنان درخواست خلفا را برا ید، ولیورز

فه یان سفر عمر به شام، خلیرد، چنانچه در جریمحوله خلفا را بپذ يتهایمسئول السالم علیه ه همواره امامکن نبود ین چنیالبته ا« )الف سند

عباس فه از حضرت نزد ابنین جهت خلیرفت و به همینپذ السالم علیه امام یند؛ ولکت کشان حریخواست به همراه ا السالم علیه از امام

  :رد و گفتکوه کش

  ...رفتینپذ ید؛ ولیایخواستم با من به شام ب يگله دارم، از و یت علیمن از پسر عمو

  ...نمودند کمکن مسلمان از عمر طلب یه مبارزکه یان جنگ قادسین در جریهمچن )ب سند

  86».رفتینپذ السالم علیه امام یند، ولکت کان حریرانیجبهه جنگ با ا يه به عنوان فرمانده جنگ به سوکخواست  السالم علیه فه از امامیخل

  87.ردکاص را اعزام وقّیفه سعدبن ابین رو خلیاز ا

جنگ  یفه در سفر شام و قبول فرماندهیخل یاز همراه السالم علیه ه امامکر شده است کن موارد به صراحت ذیه در اکمتأسفانه با وجود آن

  :میگونه ادعاها هستنیاند؛ باز هم شاهد ادهیورز يخوددار

  88!».نار عمر بودکدر ! همواره) ع(یب علین ترتیبد«

یرد، امام میار بگیران در اختیفتح ا ير مسلمانان را براکلش یفرمانده اًه شخصکخواست ) ع(یه عمر از حضرت علک یهنگام«
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  89!».ردیپذ

شه ین اندیرا در ا یاست، هر پژوهشگر و محقّق یشگیهم »يریپذتیو مسئول یعدم قبول همراه« از کیه حاکن موارد یدقّت و تأمل در ا

 اًاند، پس حتمبا نظام خالفت نبوده يارکدر صدد هم ید و شرطیچ قیهمواره و بدون ه السالم علیه آن حضرت یه وقتکبرد یفرو م

بوده است؛ به  ید به ضوابطیداشته و در واقع مق یبستگ السالم علیه د خود امامیدشان به انتخاب و صالحیا يریپذ تیو مسئول يارکهم

  .اندنمودهیب مین موارد تعقیا رد ایرا در قبول  ینیاهداف و مقاصد مع السالم علیه نیرالمؤمنیه امک ياگونه

با  یو همراه يارکبه هم »همواره« السالم علیه ه آن حضرتکشد کین تصور خطّ بطالن میبر ا یخین اسناد تاریلذا در مرحله نخست، ا

مان زده و از کنه حایبه س ز دست ردین يدر موارد السالم علیه ه آن حضرتکدهد یاند؛ و در مرحله دوم نشان منظام خالفت پرداخته

  .انددهیورز »يخوددار« یو نظام یامور دولت يابا آنان در پاره يارکهم

  

  يریگجهینت

تواند ما یآن م كه درکبوده است  ياژهیو و ومت، برگرفته از نگرش خاصکبا ح يارکا رد همیدر قبول  السالم علیه رد آن حضرتکعمل

  .گرداندن نوع ارتباط با خلفا رهنمون یح از ایر صحیشف تفسکرا به 

افته، در یها را درتیها و مسئولن پستیا يزه خلفا از اعطایرد تا هدف و انگکخواهد  کمکبه ما  السالم علیه نیرالمؤمنینش امین بیا كدر

  .مین مناسبات برسیاز ا یل جامعیها، به تحليارکن همیا نیزه طرفیبه انگ یابیت با دستینها

نمودند یم يبا نظام خالفت خوددار يارکد و شرط هرگونه همیقیرش بیاز اقدام به پذ السالم علیه امامه کته کن نیدر واقع پس از اثبات ا

  :هکشود یمطرح م ين دو سؤال جدیفرمودند، ایت میاقدام به قبول مسئول ياژهیط ویو تنها تحت شرا

  اف از قبول آن، چه بوده است؟کا استنیبا خلفا  يارکاز انجام هم السالم علیه نیرالمؤمنیزه امیهدف و انگ: اوالً
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  نمودند؟یاقدام م یا نظامی یدولت يهاپست یبرخ يجهت تصد السالم علیه به دعوت آن حضرت یاستیاساس چه س خلفا بر: اًیثان

  .م دادین گفتار به سؤاالت فوق پاسخ خواهیدر ادامه ا

  

  ومت خلفاکدر ح السالم علیه نیرالمؤمنیت امکل مشاریتحل

شبرد اسالم یو پ یبا آنها به نفع جامعه اسالم يارکه همک يدهد، حضرت در مواردیبا خلفا نشان م السالم علیه امام يبرخوردها یبررس«

د و یشکینار مکآمد، خود را ید شخص خلفا به حساب مییدادنِ آنها سبب تأ ياریه ک يدر موارد ینمود؛ ولیم يارکبود، با آنها هم

باشد و دوران یر خود میاز مس يه آغاز انحراف رهبرکر کومت ابابکل حیدر اوا اًرد؛ مخصوصکیله اعتراض خود را اعالم مین وسیبد

  90».مینیبیومت مکاران حکن همیمتر حضرت را در بکحضرت با آنهاست،  كاکاصط

  .ردکیانجامد احتراز میب یت انحرافیمکد حاییا تأیت و یم و تثبکیه به تحک یرفتن هر نوع منصبین مرحله هم او از پذیالبته در ا«

  91».فه ابانداشتیبا خل يارکرد، از همکیشده و مصحلت اسالم اقتضا میدرخواست م يه از وک ين در مواردیاما با وجود ا

 السالم علیه یبود، عله اسالم با آن روبرو ک یاسیـ س یط خاص اجتماعیه تحت آن شراکن صورت موجود بود، چرا یبد يارکن همیا«

موجود  يتهایواقع يمخالف است، و ياو با گروهها يارکت جامعه در گرو همیو امن یه همبستگکداد یته را مورد توجه قرار مکن نیا

ر که تذکطور همان یار تلخ بود ولیشخص او بس يرفت؛ هر چند برایبود، پذ ياسالم ضرور يبقا يچه را برارد و آنکیم كزمان را در

  .بسپارد ینه خالفت را بدست فراموشیآنها در زم یستگیت موجود باشد و عدم شایمکه اعمال حایلکد یه مؤکن باعث نشد یم ایداد

  92».مطلع بودند یبخوب السالم علیه یعل يرین موضعگیآنها هم از ا
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او را به خود اختصاص داده ینیه حقّ جانشک یسانکهمان  يه از سوکتوانست قابل قبول باشد یاو نم يه براکد افزود یته را باکن نیا«

  93».ن گمارده شودیچن يتهایاند، به مأمور

توانند با یه نمکدانستند یو هم خلفا م السالم علیه ه هم امامکدر آن جامعه، نشان آن است  السالم علیه انه امامیمنزو یزندگ يبه هر رو«

  94».ژه در امر خالفت باشدیدگاه او به وید دییتأ يه به معناکنند کبرخورد  يبه نحو يگرید

نداشته و جز  يدر امور جار یاسیت فعال سکفه نخست، مشاریدر دوره خالفت سه خل السالم علیه ه امامکوجود ندارد  يدین تردیمترک«

به . است نداشته استیدر صحنه س يار بوده، حضور جدکدر  یاسیو محدودتر از آن در مسائل س ییامور قضا یه در برخک ییمشورتها

حزب مخالف را  يه دورادور رهبرکنداشته و توان گفت  یتیعضو السالم علیه یخلفا، امام عل یومتکب حکیگر، در مجموع تریعبارت د

   95».دار بوده استعهده

  

  چه بود؟ السالم علیه نیرالمؤمنیبه ام یومتکح يهاتیهدف خلفا از ارائه مسئول

  :ردکم ین ترسیرا چن السالم علیه نیرالمؤمنیها به امتین گونه مسئولیا ياست خلفا در اعطایتوان سیمان شد یچه ببراساس آن

توانا و  یبیه رقکنیومت بشناسند، تا اکتحت امر ح یفرمانده نظام یکرا به عنوان  السالم علیه یه مردم علکبهتر بود  یلیآنان خ يبرا«

  96».ندکیبا آنان محاجه و استدالل م وآله علیه اهللا صلّیرسول خدا يهاه با گفتهکقدرتمند 

ل یتما السالم علیه یه او به علکن خاطر یرد به اکسپاه عزل  یدبن عاص را از فرماندهیه خالدبن سعک يافهیه خلکرفت یتوان پذیا میآ«
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سپاه را به  یه فرماندهکداشتند  ياها برنامهآن: مییه بگوکنیمگر ا! ن پست فرمانده باشد؟یدر ا السالم علیه یه علکخواهد یدارد، م

ه کند یند و به مردم بگویرا عزل نما يد خالفت آنان است، و پس از آن وییم تأکرفت، در حینند، اگر پذکشنهاد یپ السالم علیه یعل

  97».ن مقام را نداشت و در هر دو حال برنده خواهند بودیت ایفاک السالم علیه یعل

ن به غصبِ یمعترض ي، صداالسالم علیه نیرالمؤمنیق عالوه بر جلب نظر طرفداران امین طریداشت تا از ا یخالفت سع ن نظامیهمچن

  :نمونه يخاموش سازد؛ برا السالم علیه خالفت را توسط خود آن حضرت

منحرف شده  وآله علیه اهللا صلّیامبریت پیاهل به خالفت از کنیبودند و آنان از ا السالم علیه یان علینده، از جمله حضرموت، از حامکل یقبا«

  .ان زدندیاست، دست به اعتراض و عص

یبه جنگ با آنها ـ م السالم علیه یفرستادن عل يشنهاد و اقدام ـ تالش براین پیر، در اکژه ابوبیورسد دستگاه خالفت و بهیبه نظر م

ان آنان استفاده یو حضور او در دستگاه خالفت، جهت آرام ساختن عص السالم علیه ینند و از نام علکل را جلب ین قبایدند تا نظر ایوشک

  98».نندک

  :توان گفتیدر مجموع م

فه در ید نظر خلییعمر ضمن تأ... ردکن مناسبت با عمر مشورت ین مسأله وارد سازد و بدیرا در ا السالم علیه یفه در تالش بود تا علیخل«

در (ار محتاط است یار بسکن یدر ا یه علکرد کان ین بین عمل چنیخود را از ا یم و نگرانی، بالسالم علیه طالبیبن ابیل علیمورد فضا

رغبت نبرد و جنگ  يچ احدیه هکد یآید میپد یند، در اسالم توقّفکن عده رغبت نیو اگر او به جنگ ا) ل استیمیبرخورد با مرتدان، ب

  ...ردکشان را نخواهد یبا ا

انگر یاست، نما السالم علیه یعل يت شناختن جنگ با مرتدان از سویانگر ترس عمر از عدم به رسمیه بکنیگو عالوه بر ان گفت و یا
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 یسکند، هرگز کد نییت نشناخته و تأین نبرد را به رسمیه اگر او اکاست  یان امت اسالمیدر م السالم علیه یعل يو معنو يرکگاه فیجا

ن مورد، یدر ا السالم علیه یر در برخورد با علکه ابوبکاست  ین ترس و نگرانینخواهد شد؛ لذا با توجه به همن نبرد یت در اکحاضر به شر

  99».ار محتاطانه وارد عمل شده استیبس

  .ه خالفت گشوده شودیعل يگریمن جبهه دیه در حضرموت کخواست یز داشت و نمین يگریالبته عمر ترس د«

ده، ین مسأله ترسیاز ا السالم علیه یعل يقبل از خواستن رأ یدستگاه خالفت حت یرفت، ولیبه جنگ آنها نم السالم علیه یاگر چه عل

  100».رمه را فرستادندکع

  :توان گفتین رو میاز ا

 يارکل به همین عدم تماینبودند و ا السالم علیهریبه حضرت ام یومتکح يهاپست و مقام يل به اعطایما یطیز در هر شرایخلفا ن

  .مستمر، متقابل بوده است

ه ک یومت خود بهره برَند؛ در حالکح يهاهیت پایها تنها جهت تثبتین گونه موقعیه از اکن بود یخلفا در ا یگر، تمام سعیبه عبارت د

  .مودندیپین اهداف را میمخالف ا يریخود مس يهايارکدر هم السالم علیه نیرالمؤمنیام

  :هکافت، چرا یز همچنان ادامه ین ییشورگشاکها پس از اقدام خلفا به گونه تالشنیبه هر حال ا

حضرت [ننده او کن یینقش تع. از و غافل باشدینیهمچون او ب يارآمدک يرویتوانست از نین برهه حساس نمیارانش در ایفه و یخل«

ته کن نیه اکار و بالمنازع ساخته بود یتمام ع یمرد جنگ یکاز او ... وآله علیه اهللا صلّیامبریات پیدوران ح يدر جنگها] السالم علیه یعل

  .نبود یتیم اهمکرده بودند، مسأله کمالحظه  یکرا از نزد يو يشناختند و شجاعتهایه او را مک یسانکاز  ياریبس يبرا

  .نندیگز یتفاوتیا نسبت به آن بین امر واقف نباشند و یه به اکنبودند  یسانکز از یارانش نیفه و یخل
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  ...ز باشدیانگتوانست در جامعه سؤالیم يو يت او در فتوحات و انزواکگر، عدم شریطرف د یکاز 

فراهم  ین ابهامیطرح چن يبرا یدانیطرف م یکدر فتوحات، از  السالم علیه یت دادن علکدند با ورود و شریوشکیارانش میفه و یلذا خل

و به ياز هواخواهان و ياریرا در اذهان بس ین اقدامیت چنیفتوحات، اعتبار و مشروعگر، با ورود او به عرصه ینساخته و از طرف د

  101».م سازندکهاشم مستحیژه بنیو

... ش گرفته بودیفه اول در پیه در دوران خلکرد کرا اتخاذ  ین دوران، تنها همان موضعیدر قبال فتوحات ا السالم علیه طالبیبن ابیعل«

م حاضر به یبه طور مستق السالم علیه یدانست علیم... هکاو . نه غافل باشدین زمیاو در ا يهایارکها و همییراهنماتوانست از یفه نمیخل

ه نسبت به کز از آنجا ین السالم علیه یرد و علیبهره بگ يست، الاقل در تالش بود تا از مشاورت ویت در فتوحات نکو شر يارکهم

  ...رسانده استیم ياریش، آنان را یتفاوت باشد، تنها در قالب مشورت و ارائه نظرات خویتوانست بیسرنوشت مسلمانان و اسالم نم

د ین اقدام مؤیه ناخودآگاه با اکرد، یبپذ یتین خصوص مسؤولیم در ایراه داشته است تا به طور مستقکا السالم علیه یرسد علیبه نظر م

  102».خلفا باشد

  .ردیومت بهره بگکبا ح السالم علیه ، از ارتباط امامیقیدستگاه خالفت بر آن بود تا به هر طر یسعشود یه مالحظه مکگونه همان

  .ردکیرا دنبال م )ق مشاورهیاز طر(م یرمستقیارتباط غ یکجاد یفه ایر نبود، خلیپذانکم امیمستق يارکه همکحال 

ان جهت جنگ با یسپاه یر درباره فرماندهکه ابوبکآن گاه . شنهاد را مطرح ساخته بودین پیر هم اکن، در زمان خالفت ابوبیاو قبل از ا

و  السالم علیه نیرالمؤمنیام يریپذ تیان عدم مسئولکبر ام یخود مبن یرد؛ عمر پس از ابراز نگرانکس، با عمر مشورت یبن قاشعث

  :دادشنهاد یر پکدستگاه خالفت، به ابوب يبرشمردن آثار سوء آن برا

 يت با وکو الزم است در امور ممل یستیاز نینی؛ چه از او بينه نگهدارینارت در مدکرا در  السالم علیه یه علکن است ینظر من ا«
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  103».ینکمشورت 

  شان داشت؟یبا ا یو همراه السالم علیه به مشورت با امام يازیفه چه نی، خلیبه راست

  داد؟یم رکّفه تذیت آن به خلیچرا عمر نسبت به رعا

ه کگاه افت، آنیتوان دریم السالم علیه نیرالمؤمنیسپاه از طرف ام یشنهاد فرماندهیعمر نسبت به رد پ يهاین سؤال را از نگرانیپاسخ ا

  :گفت

نمود، ت نخواهد کس به طرف آنان حرکچ یرد، هکن یه اگر چنکند کند و با آنان جهاد نک ين قوم خودداریاز جنگ با ا یترسم علیم«

  104».راه و اجبارکا يمگر از رو

  :دید پرسیحال با

ومت آن دو، ادعا کت در زمان حیز اثبات فعال بودن مقام والیو خلفا و ن السالم علیه ان امامیحسن روابط م يتوان جهت القایچگونه م

  :هکرد ک

از ! دیتخت دولت جدینه منوره پایداشت، همواره در مد يو يهایاز فراوان به شجاعت و دالوریجنگ ن يدانهایه در مکنیفه اول با ایخل«

  105!».ردکیرت آن حضرت در امور استفاده میبص مت و علم و حسنکو ح يرأ

  

  واگذار شد؟ یومتکت حیمسئول السالم علیه نیرالمؤمنیا در عصر خلفا به امیآ
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  :هکن ادعا است یر دارد، ایل و تفسیاز به تحلیه نک يها، تنها موردین بررسیپس از ا

شده است و اداره امور را به یمنصوب م ینینه به جانشیفه از مدیدر طول دوران خالفت حضرت عمر به هنگام خروج خل یحضرت عل«

  106!».گرفته استیدست م

  :م گرفتیخواه ین شبهه را در دو بخش پیپاسخ به ا

  مورد خاصدر چند  السالم علیه یحضرت عل يریپذتیل مسئولیتحل) الفبخش 

ن شهر ینه و اداره ایدر مد يو ینیدر طول خالفت عمربن خطاب، سه بار به جانش السالم علیه طالبیبن ابیبراساس منابع اهل سنّت، عل«

بارها دانسته و در همه جا یش میفه را غاصب حقّ خویه خلکنیبا توجه به ا السالم علیه یه علکرسد یالبته به نظر نم... منصوب شده است

در اداره  يو ینیه حقّ او را گرفته، به جانشک یسکهمان  يرفته باشد تا از سوید داشته، پذکیش را بر خالفت تأیت خویت و حقّانیافضل

  .نه بپردازدیمد

  ...اندردهکن مسأله را نقل نیز ایعه نیمورخان ش. ردکاط یات احتین گونه روایدر ا يد قدریبا

  107»...بوده یومتکو ح یاسیو نه س ییو فتوا ییقضا ینین دوران، جانشیدر ا السالم علیه یعل ینیجانش رسدیشتر به نظر میالبته ب

  .نندکید نمییرا چندان تأ السالم علیه یعل ینین جانشیعه، ایش يهاتابک«

الت مردم بوده است و هرگز کبه مش یدگیو رس ییدار امور قضاعمر فقط عهده یمرانکدر زمان ح السالم علیه یه امام علکرسد یبه نظر م

  108».را بر عهده نگرفته است یومتکو ح یاسیمنصب س

اصل  يه حضرت براکن است یرفته باشد، مگر نه ایفه دوم را پذیخل ینیجانش السالم علیه ید امام علیه چرا باکن است یسؤال ا اًاساس«
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  رفته باشد؟یه عمر پذیرا از ناح ین عنوانید چنیقائل نبوده است، پس چرا با یتیمشروع يت ویمکمسئله خالفت و حا

ه اصل مسئله خالفت عمر کعه سازگار باشد، همانگونه ید شیر با عقایاثو ابن يه اگر چنانچه نقل طبرکن است یتوان داد ایه مک یپاسخ

  .ت نخواهد داشتیمشروع یق اولیز به طریند نکیواگذار مه به افراد ک يدیلکحساس و  يت ندارد، پستهایدگاه حضرت مشروعیاز د

را در یرد، زکت مسدود خواهد یر صاحب صالحیآن به افراد غ يواگذار ينه را برایدر واقع زم ییهاتین مسئولیرش چنین پذیپس بنابرا

یم یکن السالم علیه یاسالم صورت گرفته است و عل یو ارزش ین الهیخالف مواز یر اهلش واگذار شود اقدامیه مناصب به غک یصورت

ه موارد کست ین یسک السالم علیه ند؛ پس حضرتکن ید چنیرد، بایرا بگ یین خالفهایچن يتواند جلویه قدرت دارد و مک ییداند در جا

  109».ندیند و آرام بنشکمخالفت با شرع را مشاهده 

  در چند مورد خاص السالم علیه یبه حضرت عل يسپارتیل مسئولیتحل )ب بخش

را به عهده  ير مسندکابوب يه در زمامدارکطور همان يو. است و رزم دور بودیهمچنان از صحنه س السالم علیه ین دوره علیدر ا«

  .رفتیران نپذیسپاه را در حمله به ا یشنهاد فرماندهیپ یرد و حتکن یز چنینگرفت، در زمان عمر ن

د مقررات فتح و ییتأ يرا برا امبریهمه اصحاب عمده پ يه وکن یه هنگام سفر عمر به فلسطکن بود یباره انیاتنها مورد استثناء در 

  .نه را عهده دار شدیت اداره مدیمسئول السالم علیه یبا خود برد، عل يروزیپ

ا از نفوذ آنها در مناطق یب ین ترتیبد آورد تاینه مخالفت به عمل میهاشم از مدیه عمر به شدت با خروج بنکر است کان ذیالبته شا

  110».ندک يریرد جلوگکیه آنها احساس میه از ناحک یمخالف نظام يلهاکّجاد تشیا از خطر ایاهد و کگر بید

را  السالم علیه نیرالمؤمنیاهل سنّت ـ ام يهاسو ـ بنابر نقل یکه چگونه از کرد کفه دوم تعجب یخل يردهاکد از عملین احوال بایبا تمام ا

 يرا برا يگاه ارزشمندیشش نفره، جا يان شورایگر در جرید ییدهد و از سوینه قرار مین خود در مدیدر سه نوبت به عنوان جانش
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  !ند؟کین نمییشان تعیا

  چه بود؟ السالم علیهریها به حضرت امتین گونه مسئولیا يفه دوم در واگذاریاست خلیس یبه راست

  :مینکیگر اشاره مید یخیسند تار یکبه  السالم علیه خلفا با آن حضرت یومتکتر از نوع روابط حقیعم كدر يان برایدر پا

نامه يه در پاسخ به ویرد، معاوکوهش کسخت ن السالم علیه یاز امام عل یه را به نافرمانی، معاويانامه یر در پکچون محمد فرزند ابوب«

  .از دو زمامدار نخست بوده است يرویش گرفته است به پیچه او پد آنیگویه به صراحت در آن مکنگاشت  يا

   111»...ردندکیرا آگاه نم يدادند و در امور محرمانه، ویت نمکخود شر يارهاکن دو نفر او را در یهرگز ا... سدینویه میمعاو

ه کهم  ينبودند و در موارد السالم علیه نیرالمؤمنیو مشورت با ام يارکه خلفا هرگز خواستار همکافت یدر یتوان به روشنین نامه میاز ا

 السالم علیه امام يهازهیبرخالف انگ( هکپروراندند یرا در نظر م ینمودند، اهداف و اغراض خاصین گونه مناسبات میا ياقدام به برقرار

  .نبود یهرگز در جهت حفظ اسالم و وحدت اسالم )هايارکن همیدر قبول ا

  :ه ادعا شده استک یدر حال

  112!».بود یضه اسالم و وحدت اسالمیدر جهت حفظ ب! ره و روش آنهایثالثه و س يو خلفا) ع(یعل! روابط متقابل«

 یـ دولت ینظام يهايارکو خلفا را در خصوص هم السالم علیه نیرالمؤمنیام يهازهیه اهداف و انگکها بر آن بود ین بررسیما در ا یسع

ن ین ایطرف يهاین مصلحت سنجیه بکد یمالحظه نما یم؛ تا خواننده گرامینکح ین و تشرییومت وقت تبکبا ح السالم علیه آن حضرت

و  السالم علیهریام حضرت يهادگاهیتوان با استناد به دیه هرگز نمک ياگونهوجود دارد؛ به يايو ماهو ياشهیمناسبات، چه اختالفات ر

  :خلفا غفلت نمود و اظهار داشت يهايباز استیل موارد، از توجه به سین قبیدر ا السالم علیه آن حضرت يهايریگجهت

                                                             

 31 ص ،2 ج االشراف، انساب ؛22 ـ 21 ص ،3 ج الذهب، مروج: از نقل به ؛137 ـ 136 ص غروب، از پس: غالمی یوسف ـ 111

 . 397 ـ 393 ص و

 . 120 ص ،1 ج وحدت، استراتژي: موثّقی احمد دسی ـ 112



 

 

و  یو مودت و دوست) ع(یامام عل یعنی، )ص(ن رسول خدایو جانش یت و صبر و تحمل وصیبا درا... هیار آمدن معاوک يتا دوران رو«

راد و یرغم انتقادات و این، علیان مسلمیشان، روابط و مناسبات میسه گانه قبل از ا يآن حضرت و خلفا! متقابل يارکمشورت و هم

  113!».بود یانت و اخالق و تعهد اسالمید يشد، بر مبنایابراز م) ع(یاز طرف امام عل... هک ییالهاکاش

شده نترلکمحدود و  يهايارکهم يهازهین، انگیمسلم و تالش جهت حفظ اسالم و وحدت یانت، اخالق، تعهد اسالمید! يآر

ز بر ین السالم علیه نیرالمؤمنیها به امآن يشنهادهایومت و پکح يهادرخواست يا مبنایدادند، اما آیل مکیبا خلفا را تش السالم علیه امام

  ن امور استوار بود؟یهم

  :هکگر آن است تیاکخ حیتورق صفحات تار

 يدست برا ر بهیز بردارد و شمشیت خود نیحقّان يدست از ادعا 114رده،کعت یه بک، همان طور السالم علیه ه امامکومت انتظار داشت کح«

  .قدرت آنان با مخالفانشان از مرتدان بجنگد يهاهیم پاکیتح

است ین سیا. ردکیر میدگان مردم تحقید او را در دیومت باکه حکبود  یعی، طبین موضعیبا چن. ردکن درخواست را رد یا السالم علیه امام

  115».انجامدیشتر آن حضرت بیب يتوانست به انزوایم

  :نیهمچن

ه در زمان ک یتیت و منزلت حضرت داشتند؛ شخصیردن شخصکدر خُرد  یه آنها سعکبر خلفا آن است  السالم علیه امام ياز انتقادها«

                                                             

 . 120 ص ،1 ج وحدت، استراتژي: همو ـ 113

  .]به بخش دوم از همین مجموعه مراجعه فرمایید بیعت، درباره[ ـ 114

الم علیه طالبابی بنعلی بیعت چند هر«: نویسدمی »غروب از پس« کتاب مؤلّفنباید بود، مؤثر شورشیان علیه لشکر بسیج در ابوبکر با الس 

 )171 ص غروب، از پس: غالمی یوسف( ».نبود حضرت تأیید مورد باشورشیان نبرد در ابوبکر حکومت انگیزه که داشت دور نظر از

 . 53 ص شیعه، امامان سیاسی و فکري حیات: جعفریان رسول ـ 115



 

 

  116».ن داشتیمسلمن منزلت را نزد یشان باالتریو بعد از ا وآله علیه اهللا صلّیامبریپ

  :توان ادعا نمودین وصف چطور میحال با ا

  117!»...ثالث دوستانه بوده يو خلفا) ع(یه روابط حضرت علکن است یند اکین نگارنده ادعا و اثبات میچه اآن«

  :اند ازعبارت السالم علیه نیرالمؤمنیام ریاست تحقیس يهانمونه یبرخ

ر یند و تفسکت یث روایعباس حده ابنکاست بود یس یکن یا. ردکیعباس را بزرگ مابن ،السالم علیه یستن علکش يعمر برا«

  118».دیبگو

یه بکنسبت داد  السالم علیه به امام یان، صفتین میدر ا. ردک یاز آنان را متّهم به صفت یکد، هر یه شش نفر را برگزک یعمر در زمان«

  119».است یه فرد شوخکرد کرا متّهم  السالم علیه عمر امام .نندهکن حال خرد یه بود و در عیپایاندازه ب

  :توان گفتیدر مجموع م

  120».سته بودندکان مردم شیرده و حرمت او را در مکن او را از چشم مردم ساقط یخیش«

. ردمکیرا نقل م السالم علیه یل علیمردم فضا يعت با عثمان به عراق رفتم، در آنجا برایپس از ب یزمان: دیگویبن عبداهللا مجندب«

  .ت داشته باشدیبرا یه نفعکن کر کف يزینار بگذار، به چکن حرفها را یه اکن بود یدم ایشنیه از مردم مک ین پاسخیبهتر

  121».رفتیخاست و میما سودمند است، اما طرف برم يهر دو يه براکاست  ییزهاین مطالب، چیا: گفتمیمن م
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 يبرا ید تا از هر فرصتیوشکیه آن حضرت در دوره خالفت، مکدر جامعه مسلمانان بود  السالم علیه امام یفراموشن یل همیدرست به دل«

  122».دیمردم سخن بگو يبرا وآله علیه اهللا صلّیاسالم در زمان رسول خدا يش برایخود و تالشها یمعرّف

  

  مساعد داشتند؟نسبت به فتوحات عصر خلفا نظر  السالم علیه نیرالمؤمنیا امیآ

قرار گرفته، فتوحات  یپردازان وحدت اسالمهیاز نظر یه در ابعاد گوناگون مورد توجه برخک یخیع تاریاز وقا یکید یدانیه مکطور همان

  .باشدیم )فه دومیژه فتوحات خلیبه و(در عصر خلفا  یاسالم

  :چنانچه اظهار شده

ت یها حمان جنگیچقدر از ا ید علینیبب... میستیارزش قائل ن یفتوحات اسالم يبرا اصالًه کن است یاالت ما اکاز اش یکیمتأسفانه «

  123!».ردکیم

از  یلیتحل« تاب او به نامکدر ترجمه  یعامل یمه جعفر مرتضااستاد ارجمند علّ يهالین ادعا شما را به مطالعه تحلیا یجهت بررس

ه در اصل، جهت نقض شبهه کم یینمایدعوت م 200ـ  170، صفحات )ش دومیرایو(» السالم علیه یامام حسن مجتب یاسیس یزندگان

  124.افته استین یدر فتوحات دوران خلفا تدو علیهماالسالم نیت حسنکشر

و  السالم علیه نیرالمؤمنیام يارکو هم ياریل فتوحات به همین قبیو نقد مستند ساختن ا یم، بررسیگردیر مکّن بخش متذیچه در ااما آن

ن مناسبات ین ایطرف يهازهیساختن اهداف و انگ یکیدر  یت، سعکه همانند اصل شبهه مشارکخلفا است  یومتکارانش در امور حی

                                                             

  . 16 ص منبع، همان ـ 122

  . 34 ص ،80 تابستان و بهار، 10 و 9 پیاپی شماره آسمان، هفت فصلنامه با مصاحبه: خراسانی زاده واعظ محمد ـ 123

! ».دفرمومی اعزام جنگی مناطق به اسالم ارتش فرماندهان زمره در نیز را السالم علیه مجتبی امام برومندش فرزند«: که ادعا این همانند ـ 124

  )88 ص مسلمین، انحطاط و پیشرفت علل: قربانی العابدین زین(



 

 

  :دارد؛ چنانچه ابراز شده

در امور  يارکو هم ياریو هم يشد و آن رفق و مسالمت و تفاهم و همسازگریه آن حضرت حفظ نمین وحدت و آرامش از ناحیاگر ا«

  125!».ب مسلمانان گرددیوتاه نصکار یبس ین نبود، محال بود آن همه فتوحات در مدتیراشد يان خلفاین میمسلم

 یافکنظام خالفت ش يهااستیو س السالم علیه نیرالمؤمنیام يهازهیان انگین گونه امور، میه در تمام اکد از خاطر برد یه نباک یدر حال

ر مواضع امام یل و تفسین خطاها در تحلیارترکاز آش یکیها، ردن آنک یمتقابل تلقّه همگون دانستن و کق وجود دارد یعم

  .باشدیم السالم علیه یعل

  ...دندیدیخود آن را به مصلحت اسالم و مسلمانان نم ین فتوحات و حتّیت در اکان حقّ، شریشوایه پکم یده داریما عق«

ان یب یخیه نصوص تارکمنتشر شود، اما آنطور  یتیابد و اسالم در سراسر گیه دامنه نفوذ اسالم گسترش کل داشتند یـ م کائمه ـ بدون ش

  126».دانستندیم كش گرفته بودند، اشتباه و خطرنایانجام آن در پ يه خلفا براکرا  یند، راه و روشکیم

 يهاوهیاز ش ياریه بسکم ینکار کم انیتوانیت را نمین واقعیم، ایریخلفا را بپذ یات نظامین اساس اگر هم ما اصل فتوحات و عملیبر ا«

 یه در برخکمنطبق نبوده است، بل وآله علیه اهللا صلّی رتمند مسلمان زمان رسول اهللایجنگاوران غ یارگزاران خلفا نه تنها با اصول اخالقک

ن فتوحات مشخص یدر برابر ا علیهماالسالم نیو به تبع آن حسن السالم علیه ین وضع، موضع امام علیرت داشته است، لذا با ایز مغایموارد ن

است و ی، سیق اولی، اصل مسئله خالفت خلفا را قبول نداشته باشند، بطرالسالم علیهم نیو حسن یامام عل یه وقتکپر واضح است ... است

  127».آنان را هم قبول نخواهد داشت يومت و جنگهاکح

  :لذا هر چند
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  128».دیورزیبا آنها همراه باشد، خود حضرت از آن امتناع م السالم علیه یعلخواستند یآنان م«

  ه،کرفت؛ بلیصورت نپذ السالم علیه درباره فتوحات از جانب آن حضرت ییابتدا چ اقدامین نه تنها هیبنابرا

در  علیهماالسالم نیو حسن السالم علیه یامام عل یکیزیو ف ینیاز حضور ع کیه حاکم یرا سراغ ندار يعه موردیش یخیما در منابع تار«

  129».ستیخلفا باشد، ن يدر جنگها السالم علیه یم امام علیت مستقکانگر شریه بک یز نقلیخ اهل سنّت نیه در تارکفتوحات خلفا باشد، بل

م، نقش مشاورانه آنان است یشان قائلیا يه براک یثر نقشکم، حداینکیار مکه حضور آن بزرگواران در فتوحات خلفا را انکنیما ضمن ا«

شان صادر نشده است یه ایاز ناح یا فعلیو  یقول اًم ابدیو معتقد) اهش داده باشندکارانشان را یه درصد اشتباه خلفا و کل یآن هم بدان دل(

  130».ومتشان باشدکاست و حید سیه مؤک

  :ه ادعا شدهکهر چند 

یبود و او را غاصب حقّ خود م یاز او ناراض اًا قلبیداشت یم یتینسبت به حضرت عمر سوءن یه اگر حضرت علکپر واضح است «

به  اًه شخصکرد کیم ییاو را راهنما... ن بردن غاصب حقّ خودیاز ب يشد و برایاعاده حقّ خود م يبرا یدانست، همواره منتظر فرصت

  131!».شته شودکجا دان نبرد برود و در آنیم

و به عهده ... رکموضع او در مورد خروج ابوب...  !ت از خالفتیو حما... رکبا ابوب یل اخالص و صداقت علین دالیتراز روشن یکی«

ا از در یرده بود کعت یراه بکنداشت و با ا یر دل خوشکرده از حضرت ابوبکنا يخدا یاگر حضرت عل... سپاه اسالم بود یگرفتن فرمانده

  132!».ردکیدان نبرد ممانعت مید از رفتن او به مید و نبایانجامیم يه به نفع وکبود  ییفرصت طال یکن یه وارد شده بود، ایتق
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  :توان گفتین رو میاز ا

ه دخالت کش آمده یپ ی، حوادثینظام يهایشکرکن لشیردند و در ضمن اک ییشورگشاکه خلفا آغاز به ک یتنها زمان

ن بود، شاهد انجام یا حافظ اساس اسالم و مسلمیشتر و یحد مشاوره ـ مانع قتل و غارت بـ آن هم تنها در  السالم علیه نیرالمؤمنیام

 السالم علیه جلب نظر امام يها بران فتوحات و تالش آنیزه خلفا از ایه انگک یم؛ در حالیباشیم السالم علیه از جانب آن حضرت یاقدامات

  .باشدیمتفاوت م امالًک السالم علیه آن حضرت يهازهیبه آن، با انگ

  :مینکیاشاره م یاسین اهداف سیاز ا یکیجا به نیدر ا

در آن . بود یاصول يهاو مخالفت یاز اختالفات داخل يریجلوگ يله براین وسیجنگ با نام جهاد در راه خدا، بهتر يهاجبهه يراه انداز«

ا دوست یدن ين مردم باشد، فردیترفیند، هر چند شرک یدادخواه مال شده خود،ین حقّ پایارجمندتر يخواست برایم یسکت اگر یموقع

  .شدیم یاست طلب معرفیا ری

  133».شدیت شناخته میت موقعیو تثب یاسیل به اهداف سین ين زمان برایان بهتریومتکح ين، آن دوره برایبنابرا

  

  ومت خلفا حضور فعال داشتند؟کدر ح السالم علیه نیرالمؤمنیاران امیا یآ

شان در یت اکبا خلفا و شر السالم علیه نیرالمؤمنیام يهايارکت و همکه از مشارناسر يهالیه در استمرار تحلک یگر از شبهاتید یکی

در  السالم علیه با مواضع خود آن حضرت السالم علیه اران خاص امامیرد صحابه و کان عملیم يسازباشد، همانندیمطرح م یومتکح امور

  باشد؛یارتباط با خلفا م

  :دهد؛ چنانچه ابراز شدهیفه قرار مین بزرگان را تحت فرمان خلیت، ایه در نهاک يابه گونه

ش از او چه یپ يردند، و مانند او با خلفاکیم يرویخود پ ين خصوص در رفتار و گفتار از موالیدر ا) ع(یاران خاص علیصحابه و «

                                                             

 . 294 ـ 293 ص غروب، از پس: غالمی یوسف ـ 133



 

 

ومت کاسر به حین و عمار یمدا يبه استاندار یفه دوم، سلمان فارسیخل ياز سو. ردندکیپس از آن رفتار مدر هنگام خالفت آنان و چه 

  134!»...روندیجنگ م يهادانیبه م! فهیگران به فرمان خلیوفه و دک

د یاستاد ارجمند س يهالیو تحل یومت خلفا، شما را به مطالعه بررسکدر ح السالم علیه نیرالمؤمنیاران امیت کل شریبا دال ییجهت آشنا

ن یدعوت نموده و در ا )76ـ  67، صفحات 135دیچاپ جد(» یسلمان فارس«به نام  يتاب وک، مندرج در ترجمه یعامل یجعفر مرتض

  .مینکیتفا مکگر ایات دکن یر برخکبخش تنها به ذ

 يبرا اًنید، عیها به اثبات رستکن مشارینسبت به قبول ا السالم علیه نیرالمؤمنیزه امیه در خصوص انگک ییهالیه تمام تحلکنیته اول اکن

  :هکن تفاوت ین؛ با ایو محتاطانه در صحنه به جهت حفظ د یررسمیحضور غ یعنیز صادق است؛ ین السالم علیه اران آن حضرتی

جنگ و نه  یرد، نه فرماندهیپذیاز خلفا نم یکچ یرا از ه یچ پستیه اًشخص یاز طرف. ن روش را داردیز همیدر عمل ن السالم علیه یعل«

  .ل راین قبیگر از ایز دیچ یکالحاج و نه  ةاستان و نه امار یکومت کح

 یو همگام يارکش از همیب يارکگر یش است و به عبارت دیردن او از حقّ مسلّم خوکصرفنظر  یها به معنن پستیاز ا یکیرا قبول یز

  .است یو حفظ وحدت اسالم

 اًرا قبول آنها صرفیگشت، زیارانش در قبول آن پستها نمیشاوندان و یان و خویکرفت، مانع نزدیپذینم یه خود پستکن حال یع اما در

  136».شودینم یخالفت تلق يچ وجه امضایاست و به ه یو همگام يارکهم

 السالم علیه یروان علیاران و پیتام از  يریگبهره يل دستگاه خالفت براید بدان پرداخت، عدم تماین مبحث بایه در اک يگریته مهم دکن«

  .جز در موارد معدود است یومتکدر مسائل ح

                                                             

 . 25 ـ 24 ص، 80 تابستان، )2 ج( 19 شماره نقد، کتاب فصلنامه در مندرج مقاله: خراسانی زاده واعظ محمد ـ 134

 .است شده چاپ تجدید المللبین نشر و چاپ شرکت توسط 1382 سال در کتاب این ـ 135

 . 21 ـ 20 ص رهبري، و امامت: مطهري مرتضی استاد ـ 136



 

 

  .متر بهره گرفته شده استک یومتکو ح یاسیس يارهاکـ از صحابه بزرگ ـ در  السالم علیه یاران علین دوران، از یدر ا

اران یزه خود از عدم استفاده از یز انگیفه دوم نیخل... رده استکر کذ الودن آنانیار نکن عمل را اغلب به یزه ایفه اول علت و انگیخل

  ...ردکیر مکنه ذیاز خروج صحابه از مد يریرا جلوگ وآله علیه اهللا صلّیامبریو اصحاب خاص پ السالم علیه یعل

گر یشوند، آن گاه تسلط بر آنان د یمستقلم محور کم کنه خارج شده، یشان از مدیه اکو هراس داشته  ین موضوع نگرانیفه از اید خلیشا

  137».فه فراهم آوردیخل يبرا یتوانست دردسر فراوانین امر میاست، ا یهین نباشد و بدکمم

  138».گماشته نشد يارکهاشم به یاز بن یکچ یدر دوره هر سه زمامدار، ه« نیهمچن

  .در هر دو طرف مشاهده گردد یمساع یکل به تشریه تماکمتقابل سخن گفت  يارکن گونه موارد، از همیتوان در ایم ین زمانیبنابرا

  .ل موارد بودین قبیپنهان خلفا در ا يهااستیشف سکد به دنبال ین صورت، بایر ایدر غ

شود و  یاشتباهب که سلمان مرتکن بود یهدف او ا. ر به مدائن فرستادیعمر، سلمان را به عنوان ام: دیگویباره منیشهر آشوب در اابن«

  .رفتیآن را نپذ السالم علیه ین علیرالمؤمنیش از اجازه گرفتن از امیاما سلمان پ. دن او قرار دهدیوبک يبرا يزیآن را دستاو

گر یراندازش بود و نصف دیه نصف آن زکرد کیزم جمع میه ییدر عبا. ات بود، در آنجا ماندید حیه در قک یاو به مدائن رفت و تا زمان

  139».روانداز او

  :توان گفتیومت مکدستگاه ح یاسیبنده و سیرد فرکن نوع عملیبا توجه به ا

قت امر غافل بودهیه ظاهراً از حقکر شد کد متذیاند بات داشتهکن فتوحات شرین صحابه در ایاز بزرگان و مخلص یه بعضکنیدر مورد ا«

ان معصوم درباره یشواید، از نظر پیآیه برمکآن طور  یبوده است و از طرف نیاسالم و مسلم يارین خدا و یاند و منظورشان خدمت به د

                                                             

 . 118 ص ،السالم علیه طالبابی بنعلی سیاسی مواضع بر تحلیلی: قائدان اصغر ـ 137

 . 282 ص غروب، از پس: غالمی یوسف ـ 138

 . 215 ص الرفیعه، الدرجات: از نقل به ؛85 ص فارسی، سلمان: عاملی مرتضی جعفر دسی ـ 139



 

 

باره ندانند و چه بسا نیرا در ا السالم علیه یشد تا مردم نظر علیارا تالش مکم آشیدیه دکطور را همانیاند، زاطالع بودهین فتوحات بیا

  140».ردندکیاعزام م یمهم يارهاکن یمه آنان را با اعمال فشار در چنکأت حایه هک

  :نیهمچن

ل و یه به علت تماکومت و خالفت، بلکد حییدر فتوحات، نه به منزله تأ السالم علیه یروان علیاران و پیه حضور کر است کالزم به ذ«

دست آوردن م و به یر ساختن غنایسراز يشان، خالصانه، نه برایا. اسالم در خارج از مرزها است يعالقه آنان جهت گسترش و اعتال

  142».ت جستندکن فتوحات شریاسالم، در ا يو اعتال خدا يرضا يه تنها براک، بل141نها و اقطاعاتیزم

دانستند یز میاند و مردم نت نجستهکها شرییشورگشاکن یاز ا یکچ یو فرزندانش در ه السالم علیه طالبیبن ابیه علکست ین يدیترد«

ش گرفته شده است و نه به موجب یشان پیا یتفاوتیل انزوا و بیاست نه به دلین سیجناب، او شهامت آن يه با توجه به سابقه دالورک

  .ترس از مرگ

، دور يارکن همیا. دانستیننده حقّ خود مکه آنان را غصب کقرار دهد  یسانکخواست خود را در خدمت ینم يه وکتنها علت آن بود 

  .دیبخشیت مین جنگها اعتبار و مشروعیانش در ایفه و سپاهیشد و به رفتار خلیفه وانمود میاست خلیننده سکد ییاز شأن او و تأ

  .دیت جوک، در آن نبردها شرین آسانیبد يه وکها مانع از آن بود ییشورگشاکن یزه ایشان از انگینها، اطالع ایجز ا

از رخ ... حضور آنان. روانش در آن نبردها بودیاران و پیت کشررد، کینم يریروا بود و از آن جلوگ السالم علیه یامام عل يچه براآن

  143».ردکیم يریسربازان جلوگ یر اسالمیغ يرفتارها ياریدادن بس

                                                             

 . 200 ص منبع، همان ـ 140

  .]کند معاش امرار آن درآمد از فرد تا شدمی واگذار کسی به پادشاه طرف از قدیم در که است زمینی قطعه معناي به اقطاعه[ ـ 141

 . 116 ص ،السالم علیه طالبابی بنعلی سیاسی مواضع بر تحلیلی: قائدان اصغر ـ 142

 . 290 ص غروب، از پس: غالمی یوسف ـ 143



 

 

  

  يریگجهینت

  :توان گفتیدر فتوحات م السالم علیه نیرالمؤمنیاران خاص امی یدرباره حضور برخ یلّک يبندجمع یکدر 

  ـ 1

ه از ک يبه اهداف و مقاصد یابیها رخ داد و به دنبال دستییشورگشاکن یه در اک یعیاستن از عمق فجاکن بزرگان جهت یاز ا یبرخ

  .ن فتوحات شدندیم شده بود؛ عازم ایامامشان ترس يسو

  ـ 2

نبرد  يهان افراد به جبههیه خلفا از فرستادن اک ياهداف مرموز ين بزرگان تحت فشار دستگاه خالفت و در راستایگر از اید یبرخ

  .دندید گردین فتوحات شده و در واقع تبعیردند؛ به اجبار عازم اکیدنبال م

  .ارزار نبرد زنده بازنگردندکرفت هرگز از ید میه امک یانیدیتبع

  ـ 3

دن به یت بخشیومت خلفا از حصار غصب و مشروعکجهت خارج ساختن ح یخیق تاریسانِ حقاینوگران و وارونهفیانتگر تحریدست خ

  .رده استکان خلفا اضافه یرکن افراد را به فهرست لشی، نام ايافهینظام خالفت سق

لیل، از همه تحلین تحلید ایان است، شایشود برگرفته از منابع سنّیده میشکن باب به رخ یه در اک ییهاه عمده فهرستکن یبا توجه به ا

  .تر باشدیکها به واقع نزد

  

  و پاسخ بدان 144آسمانشبهه مندرج در فصلنامه هفت 

                                                             

 است شایسته پرداختیم، هابدان نوشتار این سوم و دوم فصل در که است مقدماتی نیازمند شبهه این به گوییپاسخ که جاییآن از ـ 144



 

 

ت حضرت که از مشارناسر يهالیز ارائه تحلیو ن السالم علیه نیرالمؤمنیاز مشاوره خلفا با ام يه با استناد به مواردکن شبهه یا

  :شودین آغاز میدارد تا به دفاع از فتوحات صورت گرفته در عصر خلفا بپردازد، چن یومت خلفا، سعکارانش در حیو  السالم علیهریام

  :میدهیباره انجام منیدوران خلفا با سه پرسش در ا يهاوتاه خود را از جنگک یما بررس«

سرنوشت ساز او به آنان در هنگامه يهاییاز رخدادها، و راهنما یبه خلفا در انبوه) ع(یعل يهاکمکدگاه، ین دیشما با ا: میکپرسش 

ن اصحاب یترو چند تن از خوب) ع(نیت حسنکز شریاوش ماست ـ را و نکنون مورد که اکژه در چند جنگ مهم یـ به و یبحران يها

یه میومت خلفا را چگونه توجکنان در حیا يریپذتیز مسئولیخلفا را و ن يهااز جنگ یدر برخ) ع(نیرالمؤمنیو ام) ص(خدارسول

  145!»د؟ینک

ر در سال اول خالفت خود با کمربوط به مشاوره ابوب یکیه کشود یسنده آن مطرح مینو ين پرسش، سه نمونه از سویدر ادامه ا

  .ده استنْکدرباره جنگ با مردم  السالم علیه نیرالمؤمنیام

دو مورد . نه بماندیگران را بفرستد و خود در مدیار بازداشته و فرمودند بهتر است دکن یر را از اکن مورد ابوبیدر ا السالم علیه آن حضرت

فه را از حضور یخل السالم علیه ه امامکان است یرانیان و ایدر جنگ با روم السالم علیه مشاوره عمر با آن حضرت گر هم مربوط بهید

جه ین نتیـ چن 146باشدین موارد هم میه تنها منحصر به همکن چند نمونه ـ یسپس مؤلّف مقاله از ا. ز دادندیها پرهن جنگیم در ایمستق

  :ردیگیم

سودبخش و سرنوشت ساز،  يتوانست از ارائه رهنمودهایخلفا داشت، نم يهارا درباره جنگ... دگاه شماید) ع(یعلا اگر یخدا را، آ«

                                                                                                                                                                                                                      

 .باشد داشته یاد به شبهه این به ما پاسخ مطالعه هنگام را فصل دو این در شده مطرح مبانی گرامی خواننده که

 . 225 ص ،81 بهار و 80 زمستان، 13 و 12 پیاپی شماره آسمان، هفت فصلنامه در مندرج مقاله: طباطبایی رضا محمد دسی ـ 145

 .دوم فصل در مندرج جدول: ك.ر ـ 146



 

 

  147!»ا او ناچار به گفتن بود، آن هم گفتار خوب و سازنده؟یآ! ورزد؟ يخوددار

  :دیافزایرده و مکاشاره  السالم علیهریخلفا با حضرت ام یزنیدرباره را يگرید يهام به نمونهیکمؤلّف مقاله در ادامه پرسش 

عهدنامه با مردم  يامضا يز برایبار ن یکرفت و یجنگ م يهاد جبههیه به بازدکنه ـ یبه هنگام نبود عمر در مد! بارها) ع(نیرالمؤمنیام«

  148!».رفتینه پذیاو را در مد ینین رفت ـ جانشیت المقدس به آن سرزمیب

ت که داللت بر شرک يبه موارد )ندکیر میتعب »بارها« بانه از آن بهیفرم چرا عوامیدانیه نمک( فردبه ن سه مورد منحصریدر ادامه ا يو

  :ردیگیجه میدر فتوحات دارند، اشاره نموده و نت السالم علیه اران امامی

مردم بوده است و سد و مانع، در  يبرا یسرگرم ياخلفا، گونه يهاه جنگکفشرد  يده پاین اید بر ایهمچنان با... هان نمونهیبا ا یراست«

  !راه انتشار اسالم؟

نان به یه اکگران، گفته شود یبن حاتم و ديو عد يچون سلمان و عمار و حجربن عد یبزرگمردان يارکه درباره همکاست  یرفتنیا پذیآ

  149!»اند؟آگاه نبوده) ع(ائمه يق امور و به رأیحقا

  :ردیگیجه میها اشاره شد، نتچه بداندر ادامه نوشتار خود و متأثّر از آن يو

ن برداشت یا يهااز پشتوانه یبرخ. اندستهینگرید مثبت میـ به د یلّکن ـ به صورت یمسلم یخارج يهابه جنگ) ع(تیائمه اهل الب«

  :میآوریر میه در زکاست  یلیدال

  )الف

ز گرهیها و نآنان در آن جنگ يروزیبه پ يو یمسلمانان در روزگار خلفا و دلبستگ يهادرباره جنگ) ع(نیرالمؤمنیام يهایدلواپس

                                                             

 . 226 ص، 81 بهار و 80 زمستان ،13 و 12 پیاپی شماره آسمان، هفت فصلنامه در مندرج مقاله: همو ـ 147

 . 228 ص، 81 بهار و 80 زمستان ،13 و 12 پیاپی شماره آسمان، هفت فصلنامه در مندرج مقاله: همو ـ 148
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  .اندز بودهیها نه زمامدار جنگکار خلفا کاو از  يهاییگشا

  )ب

  .هااز جنگ یدر برخ) ع(نیت حسنکشر

  )ج

ه کدر فتوحات و اداره مناطق فتح شده  يو حجربن عد چونان سلمان و عمار) ع(رم و ائمهکاز اصحاب بلند آوازه رسول ا یت برخکشر

  151!» 150...نبوده است) ع(، بدون موافقت امام معصومین نخبگانین اقدام از چنید ایتردیب

به جنگ السالم علیهم ه ائمهکن ادعا یها در دفاع از فتوحات عصر خلفا و اننده آنکل ابرازید، عمده دالیه ارائه گردک ییهابا توجه به نقل

  :اند ازاند، عبارتستهینگرید مثبت مین به دیمسلم یخارج يها

  !اندز بودهیها نه زمامدار جنگک ییار خلفاکاز  ییگشااز رخدادها و گره یبه خلفا در انبوه السالم علیه یحضرت عل يهاکمکـ  1ف یرد

و عدم  ژه چند جنگ مهمیبه و یبحران يهابه خلفا در هنگامه السالم علیه یسرنوشت ساز حضرت عل يهاییـ مشاوره و راهنما 2ف یرد

  !ساز و ابراز گفتار خوب و سازنده سودبخش و سرنوشت ياز ارائه رهنمودها السالم علیه آن حضرت يخوددار

آنان در آن  يروزیبه پ يو یمسلمانان در روزگار خلفا و دلبستگ يهادرباره جنگ السالم علیه یحضرت عل يهایـ دلواپس 3ف یرد

  !هاجنگ

  !نه، آن هم در زمان فتوحاتیعمر در مد يبه جا السالم علیه یحضرت عل ینیـ بارها جانش 4ف یرد

  !خلفا يهااز جنگ یدر برخ علیهماالسالم نیت حسنکـ شر 5ف یرد

خلفا با مفروض دانستن اطّالع آنان از نظر امام  يهااز جنگ یدر برخ السالم علیه یاران حضرت علیت کـ شر 6ف یرد

                                                             

  !]دارد ادامه مؤلّف دالیل[ ـ 150
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  !السالم علیه معصوم

ت در اداره مناطق فتح شده، آن هم با موافقت امام کومت خلفا و شرکدر ح السالم علیه یاران حضرت علی يریپذتیـ مسئول 7ف یرد

  !السالم علیه معصوم

  

  152فتوحاتبه  السالم علیه نیرالمؤمنینگاه مثبت ام ینقد و بررس

  :يها با ادعاارتباط بودن آنیها و بم، ضعف استداللینون درباره آن سخن گفتکه تاک یبر مباحث یمرور اجمال یک

ه کاست  یبر مقدمات یها مبتنيریگجهین گونه نتیرا ایز. رساندیبه اثبات م یرا به روشن !»به فتوحات السالم علیهم مثبت بودن نگاه ائمه«

  .مین نوشتار مورد نقد و نقض قرار دادین ایشیپ يهارا در بخشها همه آن

باره نیدر ا يآمار يهاید و بررسیاوریرا به خاطر ب السالم علیه نیرالمؤمنیام يج به دست آمده درباره ارائه مشاوره به خلفا از سویاگر نتا

ه آمار و ارقام کچرا . د بردیخواه یپ السالم علیه خلفا با آن حضرتنندگان به مشاوره کبه مغالطه استناد ید؛ به روشنییرا دوباره مرور نما

آنان بوده و  يرکف يهابر ساخته ی، تنها مبتنالسالم علیه نیرالمؤمنیسندگان از مراجعات خلفا به امیل نوین قبیل ایه تحلکدهد ینشان م

  .ندارد یخیات تاریبه واقع یربط

ه طرف کل ین دلیو ارتباط دادن آن با فتوحات، آن هم تنها به ا )میآن را برشمرد يهامتکه حک(ها یین گونه راهنماین استناد به ایهمچن

  .رسدیبه نظر م یرمنطقینامربوط و غ امالًکز بوده است، یها نزمان زمامدار جنگ ها، همن مشاورهیا

ن وقوع یه خلفا در حکمحسوب شود  يبه امور السالم علیه نیرالمؤمنید مثبت امید يبرا یلیه ارائه مشاوره به خلفا دلکرا اگر قرار باشد یز

را خلفا در لحظه انجام یگردد، زیم السالم علیه ز شامل غصب مقام خالفت آن حضرتیاند، قبل از هر چز بودهیمشاوره زمامدار آن ن

  !اند؟ز بودهیمشاوره زمامدار خالفت ن
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مورد بوده و از دقّت در  3با خلفا، تنها محدود به  السالم علیه آن حضرت ینظام يهامشاورهه کم یافتیها درین بررسین در همیهمچن

ا اصل فتوحات یفه یبه شخص خل یچ ربطیه هکشود یگردد و ثابت میار مکآش یخوبها هم بهن مشورتیآن، علّت ارائه ا يمحتوا

  .نداشته است

توانسته به یه مکها است ن جنگیدر ا یاز وقوع اشتباهات يریبوده است جلوگ مهم السالم علیه نیرالمؤمنیام يگونه موارد برانیچه در اآن

  .گردد ین منتهیفّار بر مسلمکامل اسالم و غلبه ک يمحو و نابود

 هام از آنیبخواهه کنبوده است  السالم علیه ا فلسفه فتوحات مد نظر آن حضرتیفه و یشخص خل يچ رویها، به هیزنیل راین قبیلذا در ا

  .میریجه بگیرا نت »نسبت به فتوحات السالم علیهم د مثبت ائمهید«

فه در جنگیرد خلکو عمل يریگفّار، با موضعکامل آن توسط کو  يظاهر ياز نابود يریه حفظ اسالم و جلوگک یطیاست در شرا یهیبد

ه کم یاد نبرین امور مداخله خواهند فرمود؛ اما از یدر ا السالم علیه یند، حضرت علکیدا میپ یم و ناگسستنیها ارتباط مستق

ده یگرد یشکرکفه مصمم به انجام لشیه خلکپردازند یبه ارائه گفتار خوب و سازنده درباره فتوحات م یطیدر شرا السالم علیه نیرالمؤمنیام

  .دست زده است یو در واقع بدون مشورت و خودسرانه، به اقدام نظام

صورت  یاقدامات، اصالحات یه در برخکمانه است کیوجود ندارد، ح یشکرکاز لش يریان جلوگکه امک یطین شرایاست در چن یهیبد

اسالم و  ين براکاف انیم و بنیخطر و ضرر عظ یکت به یست، در نهایاز وقوع آن ن يزیفتد و گرایچه قرار است اتّفاق برد؛ تا آنیپذ

  .ل نشودین تبدیمسلم

  .گرددید فتوحات محسوب نمییبر تأ یلین معنا است و هرگز دلیتنها به هم السالم علیهریحضرت ام يهایدلواپس

فه با حفظ اسالم گره بخورد، یشده تا جان خلیموجب م ینابخردانه خلفا در مسائل نظام يهايریگمیه تصمکگاه  گر، آنیبه عبارت د

فه در یساز به خل بخش و سرنوشتسود ییجز ارائه رهنمودها يافّار، چارهکتوسط  يجهت مصون نگهداشتن اسالم از خطر محو و نابود

ن گشته، یعج یپرست و بت كات او با بازگشت امت اسالم به دوران شریفه و حیخل يه بقاکجا هم  در مقابل آن. ن موضوع نبوده استیا

فه دوم در یخل یدر پاسخ به نظرسنج السالم علیه ه آن حضرتکاند؛ چنانفه قائل نبودهیجان خل يبرا یچ ارزشیه السالم علیه نیرالمؤمنیام



 

 

  153.ت منصرف نشود، سرش را از تن جدا خواهم نمودیند و از بازگرداندن مردم به دوره جاهلکفه توبه نیاگر خل: باره فرمودندنیا

، جان يط عادیه در شراکدهد ین دو مورد نشان میدر ا السالم علیه نیرالمؤمنیمتفاوت ام يهايریگن دو برخورد و موضعیان ایجمع م

س، که برعکندارد، بل السالم علیه آن حضرت يبرا یتیچ اهمیه با حفظ اسالم گره نخورده باشد، نه تنها هکو تا آن زمان  ییفه به تنهایخل

  .ز خواهد شُدین یارزش و ستاندنیاسالم را در جامعه فراهم آورد، ب ينابود یعنی یو بت پرست كجاد شریاگر موجبات ا

آنان به  ینظام يردهاکبر عمل يدییبر حسن روابط متقابل بوده و نه تأ یلیدر دوران خلفا، نه دل السالم علیه امام ینظام يهایزنیلذا را

  .مینک یفه تلقّیومت خلکقدرت و ح یم مبانکیجهت تح یوششکم آن را یه بخواهکد؛ چه رسد به آن یآیشمار م

  :چنانچه ابراز شده

ومت خودش کسال ح 5به  یکز دوران نزدیثالث و ن يسال خالفت خلفا 25در مدت ) ع(یه حضرت علک یاز موضع! استنباط درست«

قدرت و  یم مبانکیتح يبرا یوششکگونه چیاز ه)... ع(ه آن حضرتکدهد ینشان م ياد و شبههین تردیمترکداشت، به وضوح و بدون 

  154!»...دیورزیغ نمین دریم مسلمکحا

یداشتند و آن را جهاد در راه خدا م ینسبت به فتوحات نظر مثبت السالم علیهریه اگر حضرت امکم یشویادآور میبه هر حال دوباره 

را با ها ن جنگیدر ا ینظام یشنهاد فرماندهیه فراتر از آن، چرا پکفرمودند و بل يها خوددارم در آنیت مستقکدانستند، پس چرا از شر

  امل رد نمودند؟کت یقاطع

ام یبا توجه به تقارن آن با ا( هکنه یعمر در مد يبه جا السالم علیه یحضرت عل ینیجانش! »بارها« بانهیفرعوام ياما در مورد ادعا

ارائه شده در  يهالیو تحل یخیاست شواهد تار یافکشده است،  ینسبت به فتوحات تلقّ السالم علیهم د مثبت ائمهیبر د یلیدل )فتوحات

  .سنده مقاله معلوم گرددیسخنان نو یزان صحت و اعتبار علمیم تا میاد آورینه را دوباره به ین زمیا
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  155در فتوحات خلفا علیهماالسالم نیت حسنکشر

امام  یاسیس یاز زندگان یلیتحل« ه به نامکتاب خود کدر  یمه جعفر مرتضادر فتوحات خلفا، علّ علیهماالسالم نیت حسنکدرباره شر

استاد،  يهادگاهیمطالعه د د بر لزومکیضمن تأ. اندرا ارائه داده یده بحث مبسوطیترجمه گرد »دیش جدیرای، والسالم علیه یحسن مجتب

  :میینماینه جلب مین زمیدر ا يگرید يتوجه شما را به نقدها

  

  مقدمه

ته کد به چند نین خصوص، بایدر ا) ومت و فتوحات خلفاکدر ارتباط با ح علیهماالسالم نیاست حسنیس(قبل از ورود به اصل بحث «

  :ردکتوجه 

تب کاز  یه برخکرا پرواضح است یند، زکار کا انیرد و یرا بپذ يزیچ یخیق منابع و متون تاریه قبل از تطبکحقّ ندارد  یچ محقّقیـ ه 1

د آنها را ینبا اًن جهت ابدیافته است و از اینگارش ) ف و افتراستیهر دو جعل و تحرجه یه نتک(ا عامل تعصب یر عامل قدرت یتحت تأث

» جامع االزهر« س اسبقیر مصر و رئیاخ یخ شلتوت مفتیه شکم ینگریه مکه فقط اعتقاد ما باشد، بلکاست  ین نه سخنیسند قرار داد، ا

  :دیگوین میه خود با نوع مؤلفان ملل و نحل هم مذهب است، چنک

فشان همواره آتش ین رو، تألیاز ا .اندد تعصب بودهیر روح پلیاند تحت تأثتاب نوشتهک یه درباره فرق و مذاهب اسالمک یسانکشتر یب

ه، به مخالفان یزاو یکسان، تنها و تنها از ین ملل و نحل نویاز ا یکهر . امت، دامن زده است یکان فرزندان ینه را در مکیو  یدشمن

ه شر ک یده طرف مقابل را به سفاهت منسوب داشتن، آن هم با اسلوبیف شمردن و عقیمذهب مخالف را سخ يرأ: اندستهینگریش میخو

تابها، درباره مذاهب کن یا يد از رویه اهل انصاف باشد، نباکس که هر کن جهت است یر و سودش، از ایشتر است تا خیب یانش بسیو ز
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شود و  یکله به حق نزدینوسیند، تا بدکتابها و مأخذ مخصوص آن فرقه رجوع کبه  يادرباره هر فرقهد یه باکند، بلکاظهار نظر  یاسالم

یدهند و معلومات خود را از آنها میتب را مستند قرار مکن یز ایما ن يتأسف است در دانشگاهها ين، جایبنابرا 156.از خطا دور ماند

 يمراجعه به مأخذیداشتن تخصص و بیآموزند، بیم) رندیفراگ یکع را نیقت تشیحق دیه باک یینهایجوانان سرزم(رند و به شاگردان یگ

  .ریاند، مانند جلد سوم الغدتب پرداختهکنگونه یه به نقد اک

ن یه در دسترس ما قرار گرفته است و مورخ در اکهستند  یمانند مواد خام یخیه اقوال تارکته توجه داشت کن نید به ایبا ـ اصوالً 2

نار کا یات یو انجام عمل يه در هنگام خردورزکچه مهم است عقل ماست ندارد، آن يگریفه دیعنصر اطالع رسان وظ یکش از یراستا ب

  158».157ببرد یپ ياهیتواند به صحت و سقم قضین آن میو تدو یخیگر قرار دادن منابع و متون تاریدیک

   

  ینقد و بررس

ن یدر فتوحات خلفا وجود ندارد؛ همچن السالم علیه نیرالمؤمنیت امکبر شر یمبن یچ گزارشیه یعه و سنّید، در منابع شیدانیه مکطور همان

ین، خود محلّ تأمل و دقّت میه اکعصر خلفا سخن نگفته است  يهاییشورگشاکدر  علیهماالسالم نیت حسنکاز شر ياعهیچ منبع شیه

  .باشد

ج موجب شهرت یه به تدرکاند ن فتوحات خبر دادهیدر ا علیهماالسالم نیامام حسن و امام حسن اهل سنّت از حضور یاز مورخ یاما برخ

  .ده استیگرد 160از علما و فقها یبرخ یو حتّ 159عهیآنان در آثار مورخان معاصر ش يهاافتن گزارشیجه راه ین مسأله و در نتیافتن ای
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رده و کن باره استناد یدر ا )310 یمتوفّ( ير ـ به نقل طبریثکر و ابنیاثابن سندگان اهل سنّت ـ همانندیاز نو ياریه بسک ییاز آن جا

  .مینکیتفا مکن مأخذ ایو نقد هم ین نوشتار تنها به بررسیاند؛ در ارا در آثار خود به ثبت رسانده يه به عبارات طبریشب ییهاگزارش

  :سدینویباره من یدر ا »كخ االمم و الملویتار« خش به نامیتاب تارکدر  يطبر

وفه به قصد خراسان به راه کاز  یبه همراه سپاه... ن ویچون حسن، حسچند از صحابه هم یدبن عاص با تنیام سعیدر سال س«

  161!»...افتادند

رش یه پذکاست  يگریته دکن ي، حاو162ان خود داردیه در سلسله راوک ییهاباشد؛ گذشته از ضعفیم يه نقل اول طبرکخبر فوق 

  .گرداندیل مکدر آن فتوحات را سخت دچار مش علیهماالسالم نیحسنحضور 

  :سدینویم» سهیطَم«به نام  )گرگان(طبرستان  ياز شهرها یکیو نحوه فتح  ین گزارش درباره چگونگیدر ادامه هم يطبر

تن،  یکه گشود، به جز کشته نشوند، اما حصار شهر را کتن از آنان  یک یه حتکبه مردم شهر امان داد به شرط آن  163دبن عاصیسع«

  164».همه آنان را به قتل رساند

ننده در ک تکاز افراد شر یرار نام بعضکه ضمن تکن تفاوت یان نقل اول اخذ شده است؛ با ایز از همان راوین ين، نقل دوم طبریافزون بر ا

  .خوردیفهرست به چشم نمن یدر ا علیهماالسالم نیاز حسن یفتح طبرستان، نام
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 علیهماالسالم ت آن دو امام همامکگردد، مربوط به سال شریباره استنباط منین اهل سنّت در ایه از گزارش مورخک يگریته جالب دکن

  .باشدیفه سوم میخل يام زمامداریه مصادف با اک يام هجریسال س یعنیدر فتوحات است؛ 

شان یاز حضور ا کیاند، حادر فتوحات شده علیهماالسالم نیت حسنکه متعرّض سال شرک یخیتار يهاگر، آن دسته از نقلیبه عبارت د

یز اجتناب میاز ارائه مشاوره درباره فتوحات ن یحتّ السالم علیه نیرالمؤمنیه امک یهمان دوران یعنی. باشندیدر فتوحات عصر عثمان م

  .ل دارندیه به جبهه نبرد در طبرستان گسیامیان عثمان و تحت فرمان بنیرکبه همراه لشه فرزندان خود را کن ینمودند؛ تا چه رسد به ا

ن یه صفکها در معرت آنکـ از شر علیهماالسالم نیـ جهت حفظ جان حسن السالم علیه نیرالمؤمنیه امکند کینقل م يه طبرکتر آن جالب

  165.آوردندیممانعت به عمل م

ل یه به طبرستان گسیامیبن یرا تحت فرمانده السالم علیهم ادگار فاطمهیآن دو  السالم علیه ه آن حضرتکرفت یتوان پذیحال چگونه م

  !دارند؟

، حضور یمه جعفر مرتضاعلّ يهالین موارد به تحلیز انضمام ایو ن ییو محتوا يسند يهاالکن اشین، با توجه به وجود چنیبنابرا

  .باشدیرش نمیخلفا، مورد پذ در فتوحات عصر علیهماالسالم نیحسن

  

  166ومت خلفاکدر فتوحات و ح السالم علیه نیرالمؤمنیاران امیت کشر یبررس

ان یدرباره فتوحات، ب السالم علیهم ائمه يق امور و رأیاز صحابه نسبت به حقا یسنده مقاله از عدم اطّالع برخیبا توجه به ابراز تعجب نو

ه تنها به صورت کدر فتوحات مطرح نشده، بل السالم علیه اران امامیاز  یت برخکفرد شرعنوان علّت منحصر بهل به ین تحلیه اکم یداریم

  .است ها غفلت شدهآنمتأسفانه از توجه به هکاست دهیمطرح گرد یلیر دالینار ساکاحتمال در  یک
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با  السالم علیه نیرالمؤمنیاران امیه همه کرا بر فرض یآورد، زیفتوحات خلفا به دنبال خود نم يبرا يدییچ تأین احتمال، هیلذا عدم قبول ا

فه حضور یدر سپاه خل »ال جهادیبه خ«، ینیبا به علّت خوشیت جسته و تحت فشار نبوده و کشان در فتوحات خلفا شریسب موافقت اک

ه به ک ی، نظر خود را به صراحت به همه آنانط خاصیتوانسته در آن شرایهم م السالم علیه ه آن حضرتکز برفرض یافته باشند و نین

ارانش در یت کبا شر السالم علیه نیرالمؤمنیه موافقت امکوجود ندارد  یلیچ دلیند؛ باز هی، بازگو نما)بر فرض رجوع(اند ردهکشان رجوع یا

  !هم نداشته باشد؟ يگریل دیچ دلیبه زعم مؤلّف مقاله هشان به فتوحات خلفا باشد و ید مثبت ایل دیفتوحات، تنها به دل

ه کد فتوحات نبوده، بلییل بر تأیه نه تنها دلکاند ت جستهکن فتوحات شریدر ا يگریل سازنده دیتوان گفت آنان به دالیه مک یدر حال

ست، به انجام یسر نیاز وقوع آن م يریجلوگان که امکوجود داشته و حال  ین اقدامات نظامیه در اصل اکاست  یدهنده انحراف خود نشان

فه یان خلیسپاه يهامتر گردد و از شدت قتل و غارتکتوانسته باشد، یچه مده است تا عمق فاجعه از آنیتفا گردکاصالحات ا یبرخ

  .مؤثّر واقع گردد یانسان و اخالق ین شرعیت موازیو رعا ینترل نظامک يهابه عنوان اهرم السالم علیه اران امامیاسته شود و حضور ک

در  السالم علیه اران آن حضرتی يهايریپذتیصورت گرفته از مسئول يهالیه متأسفانه تحلکد گفت یچه گذشت، بابا توجه به آن

  .استبا اصل فتوحات شده  السالم علیه ز ناروا بوده و به غلط، حمل بر موافقت آن حضرتیفتح شده ن يهانیومت خلفا و سرزمکح

ها در همه موارد و نسبت به همه اصحاب، توأم با موافقت يریپذتیها و مسئولتکن مشاریم ایریه بپذکز، بر فرض ین مورد نیدر ا

 یبه برخ یمه جعفر مرتضال علّیه در تحلکرد یصورت گ يمتعدد يهامتکل و حیتواند به دالین موافقت میبوده است؛ ا السالم علیه امام

  .دیاشاره گردها از آن

و  یل به سادگیر دالینار ساکده است؟ و چرا از ید فتوحات منحصر گردییها تنها در تأيارکن همیل فلسفه ایبه چه دل: دید پرسیحال با

  غافالنه گذر شده است؟

  :هکشان است یفرموده ان یار با اکدر تعارض آش )به فتوحات السالم علیه ینگاه مثبت حضرت عل یعنی( دگاهین دیه قبول اک یدر حال

  .رَ اهللاِ عزَّوجلَّء اَمیفَالْ یفذُ فنْیمِ و الکْحالْ یمنُ علَؤْیال  جِهاد مع منْالْ یلم فمسرُجِ الْخْیال «



 

 

  167.ۀٌیجاهل ۀٌتَیتَتُه میبِدمائنا و م ۀِشاطَاقِّنا و الْـسِ ححب یلعدوِّنا ف اًنیانَ معکانِ کمذلک الْ یمات ف فَانَّه انْ

  .ند، به جهاد برودکیاجرا نم یم جنگیمان ندارد و فرمان خداوند را درباره غنایم خدا اکه به حک یسکاب کد در ریمسلمان نبا

ت ینموده و مرگش همچون مرگ دوران جاهل ياریما  يهاختن خونیشته شود، دشمن ما را در حبس حقوق ما و رکه اگر برود و ک

  ».است

  

  ا فتوحات خلفا قابل دفاع است؟یآ

د یچون خالدبن ول ين نبردها افرادیه در زمره فرماندهان اکراد ین این شبهه در ادامه دفاع خود از فتوحات خلفا، در پاسخ به ایننده اکالقا

  :هکند کین سؤال را مطرح میاند، ابوده

  168!».دینکیچه م) ص(رمکشخص رسول ا يد از سوین خالدبن ولیهم يهاتیبا مأمور«

رد سپاه اسالم کدارد تا از عمل یب سعین ترتیو بد 169شماردیرا برم وآله علیه اهللا صلّیامبریاو در عصر پ یاز فرمانده ییهاو سپس نمونه

  :سدینوید؛ چنانچه میدر فتوحات خلفا دفاع نما

 يریه مانند آن در هر درگک! كاند ییهاده گرفتن لغزشیقابل دفاع است و با ناد یو فتوحات به خوب هارد مسلمانان در جنگکعمل«
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  :گفت توانمی) است کالم اول خود که( برسد اثبات به تاریخی نظر از هافرماندهی این صحت که فرض بر ـ 169

 دهنده نشان) داشت عهده بر را احد جنگ در همکّ مشرکین و کفّار سپاه فرماندهی روزگاري که قریش معروف آورجنگ( ولید خالدبن انتصاب

  .بود آن نفوذ شدت و اسالم قدرت مقابل در قریش تسلیم

 عملکرد به چشم مسلمین، و اسالم به نسبت خود هايگیريموضع تنظیم در که داشت قبایلی درآوردن زانو به در عمیقی تأثیر انتصاب این

 .بودند دوخته یانمکّ



 

 

ها گذشته است مو به مو ـ دفاع چه در آن جنگمسلمانان ـ و نه هر آن يهاتوان از مجموعه جنگیخورد، میز به چشم مین يگرید

   170!».ردک

  :هکان ین بیدر ادامه، با ا يو

از جانب سربازان و افراد تحت ! ياز تخلّفات قابل مالحظهین) ع(و امام حسن) ع(نیرالمؤمنیو ام) ص(رمکخود رسول ا يهادر جنگ«

  171!».زده استیامر سر م

  :ردیگیجه مین نتیها پرداخته و چنن نمونهیاز ا یر برخکبه ذ

ست یناخواسته و ناشا يارکرود و دست به یت میبه مأمور) ص(عموزاده رسول خدا یردگکا دوازده نفره به سریگروه هشت  یک یوقت«

  ...زندیاز دستور بازدارنده او م یه با نافرمانکل، بلک یشتن دو نفر در ماه حرام بدون دستور فرماندهکمانند 

و  يناه ـ و احتماالً مسلمان ـ را با ناجوانمردگیاز مردم ب يند و شمارکیم یچیسرپ) ص(امبریار بستن دستور پکاز به  يافرمانده یوقت

  شد؛کیو خون م ك، به خایسنگدل

  ...نندکیم يالمال دست درازتیبه ب! انهکبای، ب)ع(یچونان عل یسربازان تحت امر فرمانده یوقت

ده است، چه یرسیعدد آنان به شصت هزار نفر م یه گاهک یها و فتوحات اسالمننده در جنگکت کشما از فرماندهان و سربازان شر

  د؟یدار يانتظار

  :توان گفتین مالحظات باز هم میا با همه ایآ... 

  172!»امالً متفاوت بوده است؟کها ییشورگشاکن یبا ا) ص(امبریپ يهاوه جنگیه شکن است یقت ایحق
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با فتوحات خلفا و  وآله علیه اهللا صلّیامبریپ يهاوه جنگیشده است تا ثابت گردد ش ین بخش سعیشود، در ایه مالحظه مکطور همان

چون خالدبن  يه اگر در زمان خلفا افرادکنه وجود ندارد؛ چرا ین زمیدر ا یچ تفاوتیسان است و هیکآنان، همانند و  ینظام يردهاکعمل

اند و اگر در اعزام فرموده ینظام يهاتید را به مأموریز خالدبن ولین وآله علیه اهللا صلّیامبریگماشته شدند، پ ینظام يهاتید به مأموریول

سربازان  يو از سو وآله علیه اهللا صلّیامبریپ يهان تخلّفات در جنگیسر زده، امثال ا ییهازمان خلفا از خالد و امثال او خالف

  !ز قابل مشاهده است؟ین السالم علیه و امام حسن السالم علیه نیرالمؤمنیام

  :م، اوالًیریه وقوع آن به عصر رسالت نسبت داده شده را بپذک یحوادث یخیه صحت و اعتبار تارکد گفت بر فرض یدر پاسخ با

وجود دارد و آن  يو ماهو یتفاوت اصل یکخلفا،  یجنگ يبا رفتارها السالم علیهم و ائمه وآله علیه اهللا صلّیامبریپ ینظام يردهاکان عملیم

  وجود ندارد؛ ین اذنیه هرگز چنیه درباره غاصبان خالفت الهکباشد؛ یم »متعال ياذن خدا«

آله صلوات اهللا و  یه و علیاهللا ـ عل یال ین حضرت داعی، خود را جانشیت اذن و فرمان الهیه بدون داشتن صالحک یسانکن، یبنابرا«

فرها و کین یترند و لزوماً مستحق سختیآیبشر به حساب من افراد یذّاب و ستمگرترکان یاند، از نظر قرآن، مفترردهکسالمه ـ قلمداد 

ت سر داده، یارشاد و هدا ي، ندایسالوس يزاهدنما يهاافهی، با قیباشند؛ اگر چه از مواضع منبر و محراب غصبین عذابها میدتریشد

ومت ـ به کردن آنان، دامنه حکوب کو سرفّار کدن با یرده باشند و با جنگکدعوت  يو صدق و صفا و امانت و تقو یمردم را به خداپرست

173».ر پرچم قرآن آورده باشندیرا به ز ییتهاکرا گسترش داده و ممل یـ اسالم نام  

  :اًیثان

و  وآله علیه اهللا صلّیامبریالعمل پسکنحوه ع یانگارانه از توجه بدان غفلت شده است، عدم بررسها سادهن مغلطهیچه در اآن

خلفا در  يهايریگردها و موضعکار آن با عملکردستان خود و عدم توجه به تفاوت آشینسبت به تخلّفات مأموران و ز السالم علیهم ائمه

  .باشدین موارد میه ایشب
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 یول، 174مه اشاره شدهیجذیله بنیو رفتار او با مردم قب وآله علیه اهللا صلّیامبریخالد در زمان پ ی، چرا در متن شبهات به فرماندهیراستبه

  امده است؟یان نینه به مین زمیدر ا وآله علیه اهللا صلّیامبریالعمل پسکاز ع يرکچ ذیه

  :هکگاه دهد آنینشان م یخیه شواهد تارک یدر حال

رد کآسمان بلند  يخود را به سو يدستها. د، آن حضرت سخت ناراحت شد و برآشفتیرس وآله علیه اهللا صلّیامبریات خالد به پیخبر جنا«

  :گفتو 

  .میجویم يزاریرده است، به نزد تو بکچه خالد ا از آنیخدا

  .ن بودید، آن حضرت بر او خشمگیرس وآله علیه اهللا صلّیچون خالد به حضور رسول خدا

  .افراد را بپردازد يمه رود و خسارتها و خونبهایجذیله بنیه نزد قبکت داد یمأمور السالم علیه یبالفاصله به عل

ان برده یه خالد از مکچه را ر پا بنه و آنیرا ز یدوره جاهل يارهاکمه برو، یجذینزد بن: فرمود السالم علیه یبه عل وآله علیه اهللا صلّیامبریپ

  .نکاش را پرداخت هیاست، فد

سگها  يه براکرا  ییمت ظرفهایق یده بود، داد؛ حتّیشان رسیه به اکرا  یشتگان آنها را پرداخت و غرامت هر خسارتکه ید السالم علیه یعل

غرامت مانده یب یا مالیه یدیب یا خونیه آکد یسپس از آنان پرس. ختند و همراهان خالد برده بودند، پرداختیریآب و غذا در آن م

 وآله علیه اهللا صلّیه از رسول خداکآن ياط و برایمانده بود، به عنوان احت یه باقکرا هم  ینمانده است، مال يزیچ گریاست؟ و چون گفتند د

ه اگر کپردازم یبه شما م وآله علیه اهللا صلّیاط از طرف رسول خداین مقدار را هم به عنوان احتیا: خشنود باشند، به آنان پرداخت و گفت

  .شده باشد ياز آن بر وآله علیه اهللا صلّید، ذمه رسول خدایندار ینون از آن اطالعکه شما اکمانده است  يزیچ

  .ار خود را به آن حضرت دادکبازگشت و گزارش  وآله علیه اهللا صلّیرسول خداسپس نزد 

ه به او فرمان داده بودم تا آنها را به اسالم ک، من به خالد فرمان جنگ نداده بودم، بليردکار خوب یبس: فرمود وآله علیه اهللا صلّیامبریپ
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  .فراخواند

  :رد و سه بار گفتکآسمان بلند  يخود را به سو يه حضرت دستهاکت شده است یز روایو ن

  175».میجویم يزاریرده است، نزد تو بکچه خالد ا از آنیخدا

ه مؤلّف در متن مقالهکجا هم ه چرا آنکباشد یه معلوم نمکاجتناب شده بل وآله علیه اهللا صلّیامبریالعمل پسکن عیر اکمتأسفانه نه تنها از ذ

خ فرستادگان توسط یو توب وآله علیه اهللا صلّیامبریپ یبه ناراحت وآله علیه اهللا صلّیعموزاده رسول خداست یرد ناشاکعمل يادآوریاش پس از 

منجر شد آن حضرت به غنائم آنان دست  یه حتّکـ  وآله علیه اهللا صلّیامبریالعمل پسکن عیرده است، از توجه دادن به اکشان اشاره یا

  ده است؟رکده و در آن دقّت نینزنند ـ غفلت ورز

ان آورده، مؤلّف مقاله از توجه دادن و یالمال سخن به متیبه ب السالم علیه نیرالمؤمنیسربازان تحت امر ام يدرازه از دستکجا ن آنیهمچن

ردار، سخت کن یاز ا السالم علیه نیرالمؤمنیرفته و امیصورت پذ السالم علیه اب آن حضرتین اعمال زشت در غیه اکته کن نیدقّت به ا

ن حادثه، همه موارد فوق را نگاشته یز در ضمن نقل ایه خود نکرده است؛ حال آن کها را از تن آنان درآوردند، غفلت برآشفتند و جامه

  176.است

خلفا در برخورد با تخلّفات  يهاالعملسکده انگاشتن عیسو و نادیکها از ات و عدم دقّت در آنکن نیبه هر حال غفلت از توجه به ا

اد برده است ین مطالب از یننده اکا القایگو. ده استیگر، منجر به دفاع نامعقول از فتوحات خلفا گردید يخود از سو یومتکردستان حیز

  !رد؟کدانستند ـ چه یر را مشروع نمکومت ابوبکه تنها حکله او ـ یره و قبیبن نوکر با مالکد در زمان خالفت ابوبیه خالدبن ولک
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. 



 

 

  :هکگاه آن

  177»...گ غذا قرار داد و در همان شب با زن اویه دیشت و سر او را پاکمن مسلمانم : گفتیه مک یرا در حال کخالد، مال«

  رفت؛یفه اول ـ صورت پذیه توسط خالد ـ فرمانده و فرستاده خلکع، یت فجین جنایپس از ا

ده در یشکام یه خدا از نکرا  يریمن شمش... رده و در اجتهاد خود به خطا رفته استکنم، او اجتهاد کیمن او را سنگسار نم: ر گفتکابوب«

  179».178ردکغالف نخواهم 

ان خود را یر هرگز گماشتگان و سپاهکابوب: سدینویم يطبر« هکگونه ه آنکن مورد منحصر نبود؛ بلیفه اول به همیالعمل خلسکالبتّه ع

  180».انش نداشته استیارگزاران و سپاهکبه مجازات  ياست خود اعتقادیدر س يا ویگو. ردکیقصاص نم

ه در زمان کبن شُعبه بود ةرین افراد مغیاز ا یکیرد، کیان و هواداران خود اجرا میاست را نسبت به اطرافین سیه همیز شبیفه دوم نیخل

فه با یاز نحوه برخورد خل يسنگسار، نمونه بارز یمجازات شرعره از یدن مغیتالش عمر جهت رهان. خالفت عمر فرماندار بصره گشت

  .و طرفدارانش بود یومتکگماردگان ح يهايارکخالف

ز حد یره بر سه شاهد نخست نیه به دست خود مغکه او بازداشت، بلیعل یشهادت شرع ين شاهد را از ادایفه دوم نه تنها چهارمیخل

  181!ساخت ؟ يجار

 یتیسربازان خود در فتوحات اهم یات جنگیه خلفا به جناکتوان انتظار داشت یت، چگونه مینمونه پر اهمن دو یحال با توجه به ا

  !نند؟کهم ب یدگیها رسه بخواهند به آنکبدهند، چه رسد 
                                                             

 . 44 ص ،16 ج دین، احیاء در ائمه نقش: عسکري مرتضی دسی مهاعلّ ـ 177

  .]322 ص ،6 ج النهایه، و ۀالبدای: ك.ر[ ـ 178

 . 45 ص ،16 ج منبع، همان ـ 179

 . 229 ص غروب، از پس: غالمی یوسف ـ 180
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ل و یم به چه دلیدانیو خلفا وجود دارد و نم وآله علیه اهللا صلّیامبریدر عهد پ ینظام يردهاکان عملیه مکاست  يارکن تفاوت بارز و آشیا

  !ده انگاشته شده است؟یسنده مقاله نادینو ياز سو يازهیانگ

! خوردیبه چشم م يگرید يریه مانند آن در هر درگک! كاند ییهاده گرفتن لغزشیدگاه قائل به نادین دیننده اکه ابرازکل ین دلید به ایشا

  182!ره و همسرش آمدیبن نوکبر سر مال یومت اسالمکچه به نام اسالم و حمانند آن! باشد؟یم

ها را رد و آنکزشت آنان دفاع ن يردهاکنشمرد و از عمل کوچکهرگز لغزش سربازان و فرماندهانش را  وآله علیه اهللا صلّیامبریاما پ

جبران آن، از اعمال و ت و ین قبول مسئولیس در عکه برعکبل. نفرمود یشرع يهادن متخلّفان از مجازاتیدر رهان یه ننمود و سعیتوج

یفه اول و دوم، نه تنها از رفتار فرماندهان و استانداران خود دفاع میه خلک یو تنفّر فرمود؛ در حال يزاریز ابراز بیغلط آنان ن يرفتارها

  :رسدیه به نظر مکبستند، بلیار مکست به ین اقدامات ناشایردند و تمام تالش خود را جهت سرپوش نهادن بر اک

یو نظام یاسیور از طرفداران سکت یخلفا بر حما يرا بنایرفت؛ زیپذیغ آنان صورت میدریب يهاتیا به حماکات با اتّیل جنایقب نیا

  !ات شوند؟ین جنایترعیب فجکن هواداران مرتیشان بوده است، ولو ا

  

  ومت خلفاکدر ح السالم علیه نیرالمؤمنیام ياجبار يهاتکمشار

 یه در برخکن است یرد اکومت خلفا خاطرنشان کدر ح السالم علیه نیرالمؤمنیت امکدر خاتمه بحث درباره مشارد یه باک يته آخرکن

مثال  ينمود؛ برایاقدامات م یرا ناخواسته مجبور به انجام برخ السالم علیه ه آن حضرتکبود  ياگونهاست دستگاه خالفت بهیموارد، س

  :خالفتشان عبارت بود از يهاهیت پایفشار خلفا جهت تثب يهااز اهرم یکی

  .ردندکیت نمکه در جماعت آنان شرک یسانکر یفکت یردن و حتکوم کت دادن به لزوم جماعت، محیاهم«

 يبا جماعت حق به رهبر ین وارد شده بود، لزوم همراهیمسلم يا شق عصایجاد تفرقه ین و ایجماعت مسلم كه در مذمت ترک یثیاحاد
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  183»...باره جعل شدنیهم در ا یثیاحاد یا امام را با خود مطابقت دادند و حتی وآله علیه اهللا صلّیامبریپ

ار یشان در اختیشتر ایوب بکسر يرا برا یافکگونه مراسم، بهانه نیدر ا السالم علیه نیرالمؤمنیت امکنه تنها عدم شر یطین شرایدر چن

ن اسالم را از یحفظ د يو تالش برا یومتکدر امور ح السالم علیه امام ان هرگونه مداخلهکه فراتر از آن، امک؛ بل184دادیومت قرار مکح

  .ستاندیم يو

  .نبودند یاز جامعه اسالم یین انزوایبه دنبال چن السالم علیه ه امامک یدر حال

ان یرفته است، میها صورت پذيارکهم یه برخک يوجود ندارد تا در موارد یلیچ دلید، هینون به اثبات رسکه تاکطور ن همانیبنابرا

یس، با دقّت نظر در مطالب مطرح شده مکه برعکبل. میبرقرار ساز یو همسان یهمگون و مقاصد خلفا السالم علیه نیرالمؤمنیام يهازهیانگ

  .برد یپ یاسین نوع مناسبات سین ایان اهداف مورد نظر طرفیم یقیاف عمکو ش توان به تضاد

  :وجود دارد یاصل اساس یکل امور یقب نیدر سرتاسر ا

ا یانجامد و یره خلفا بید خالفت و سییبه تأ السالم علیه رد آن حضرتکه عملکفرمودند یرفتار نم ياهرگز به گونه السالم علیه نیرالمؤمنیام

  .ن مقاصد خود به دست آورندیشان را جهت تأمیان هر نوع سوء استفاده از رفتار اکآنان ام

اختالف  امالًکشان یا يارکسب همکنظام خالفت در جلب نظر و  یل موارد به دنبال آن بودند با خطّ مشین قبیدر ا السالم علیه امامچه آن

  .داشت

  .میباشیدر آن دوران م يره علویه از سیپایب يهالیرها و تحلیتفس یه همچنان شاهد برخکاست  ین در حالیا
                                                             

 . 354 ص ،1 ج اسالم، سیاسی و تحلیلی تاریخ: حسنی اکبر علی دکتر ـ 183

 مرگ به محکوم) براندازانه اقدام نه و( ایشان جماعت در نشدن حاضر و خلیفه با بیعت عدم دلیل به تنها عباده سعدبن چنانچه ـ 184

  .شد ترور شام به تبعید از پس و گردید

: الحدید ابیابن( ».لَضاربهم اًواناَع وجد لَو و بِقَضائهِم ضیقْـالی و بِجماعتهِم معجی ال و بِصالتهِم صلّیی ال فَکانَ«: اندنوشته او عملکرد درباره

 )10 ص ،6 ج البالغه، نهج شرح



 

 

  :چنانچه ادعا شده

  185!».باشدیر مکشان در نماز جماعت به امامت ابوبیت اک، شر)ع(یعل! ين همسازگریاز ا يگرینمونه بارز د«

وجود آن  فرمود تا مردم خألیت مکدر نماز جماعت آنها شر... نیرالمؤمنی، امید محمد باقر حجتیتر سکد یعیشمند شیبنا به گفتار اند«

ه ک ياخود را از جامعه! وندیو پ! سپردیگر ره مید يدر سو ین علیرالمؤمنیامه کند ینند و تصور ننماکحضرت را در اجتماع احساس ن

  186!».گسسته است! ن جامعه در دست دارندیان مردم ایرا در م یو قدرت اجرائ يخلفا، زمامدار

را معتقد یتابد، زیرا برنم السالم علیه ن گونه اقدامات امامیاز ا یزه خاصیگونه انگ چیه هکنه وجود دارد ین زمیز در این يگریل دیالبتّه تحل

  :است

  187».معمول بود يامر... ن حال رفت و شد در مسجدیدر ع«

  .انگاردیره خلفا نمید خالفت و سین اقدامات را مؤیت ایز در نهایل نین تحلیا

خود را در مسجد  ياز وقتها ياریحضرتش بس. در مجالس آنان از سرِ عمد و قصد نبوده است السالم علیه رمؤمنانیحضور ام«

  .داشت یت در مجالس آنان را در پکن حضور، شریگذراند و همیم وآله علیه اهللا صلّیامبریپ

  .ت نداشتکژه آنان شرین آن حضرت در مجالس خاص و ویبنابرا

ارها به حضرتش کاز  ياریدر بسرا آنان یر بود، زکاز من یزه نهیجست به انگیت مکشان شریز در مجالس ایعمد ن سر ه اگر ازکگر آن ید

 188.ردندکیمراجعه م
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  189».شان در محافل آنان بودیت اکشر یین، عامل حضور و روایم با امور دکمح یح و ارتباطیصح ین جهتیبنابرا

رخ داد و سرانجام  ییهايریگفتگوها و درگ 190سه روزه ير از انزواکدهد پس از خروج ابوبینشان م یخیتار كاسناد و مدار

  :ارانش به بازگشت فرمودندیضمن دعوت  السالم علیه نیرالمؤمنیام

  191)هنا قاعدونَیت و ربک فَقاتال انّا هاَنْ هبفَاذْ: (حابهقالَ لَه اَص و هارونُ، اذْ یموس يما دخَلَ اَخَواکَ اجِد الّمست الْفَو اهللاِ ال دخَلْ«

  192»...هایضاَقْ ۀٍیلقَض اَو وآله علیه اهللا صلّی رسولِ اهللاِ ةِاریلزِ اتُه الّو اهللاِ ال دخَلْ

  .در مسجد دارد السالم علیه شده آن حضرت فیت از حضور محدود و تعریاکن نقل به صراحت حیا

  

  شدند؟یهمواره در نماز جماعت خلفا حاضر م السالم علیه نیرالمؤمنیا امیآ

  :ندیگوینه مین زمیدر ا یالنیم ینیحس ید علیاستاد س

ار مطالب و یچه بس: لَ لَههورٍ ال أصرب مشْ :ق بارزیبه نماز خلفاء از مصاد السالم علیه نیرالمؤمنیه حضور امیرد قضکتوان ادعا یم«

اتّخاذ  یه را بعنوان امر مسلّمین قضیاز خواص، ا یبعض یه حتّکنیرغم ایباشد؛ و علیندارند، م یشه درستیه اصل و رک يمشهور يایقضا

در دست است  يار قابل مناقشهیم، چه سند معتبر و غیاافتهین مطلب نیت ایتثب يبرا ییمعتبر و قابل اعتنا كنون مدرکما تا یاند، ولردهک

  اند؟شدهیه آن حضرت همواره به نماز خلفاء حاضر مک

توان آن را از معجزات یه در واقع مکآورده ) االنساب(تاب کدر  یه ابوسعد سمعانکاست  یچه موجود است مطلبآن

                                                             

 . 227 ص، )رحیمی سلمانی امیر ترجمه( االنبیاء تنزیه: الهديعلم مرتضی دسی ـ 189
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  .میاردهکنقل  ه را قبالًین محسوب داشت، و ما قضیردن مخالفکدر ارتباط با رسوا  السالم علیه نیرالمؤمنیام

شان بر همگان تیا عدم رضایرده بودند و کعت نیر بکبا ابوب السالم علیه نیرالمؤمنیه هنوز امکاز آن باشد  کید حاین واقعه شایو خود ا

  193».رندیم به قتل آن حضرت بگیه تصمکن نبود یا يبرا یوجه امعلوم بوده، و الّ

  :ندیگویگر با اشاره به اصل ماجرا مید يشان در جایا

ر صحابه حاضر یر او از سایا غیر کنماز ابوبه در کاند د بودهیمق السالم علیه نیرالمؤمنیه امکم یاافتهین ينون در مصدر معتبرکالبتّه ما تا«

  :نقل شده است 194یچه در انساب سمعانبرطبق آن یشوند، ول

ر فرمان قتل آن سرور را به خالد داده است، و پس از ندامت، قبل از دادن سالم که ابوبک یر حاضر شده در حالکآن حضرت در نماز ابوب

  .ندکیم یار نهکن ینمازش، خالد را از انجام ا

 یست تا مظانّ دسترسیث نیت و حدیتاب رواک، یف سمعانیتأل» االنساب«تاب کرا یابد، زین موضوع دست نیبر ا اصالً یسکو چه بسا 

  .ث مورد نظر باشدیاحاد

  195».تاب به ما برسدکن یاند نقل شود به توسط اث نخواستهیتب حدکرا صاحبان  يه خبرکن خواست خداست یو ا

  

  عهیمنابع شف در نقل از یتحر

ه استناد شده و تحت یامام يتب علماکو خلفا به دو نقل از  السالم علیه نیرالمؤمنیان امیحسن روابط م ير القایه در مسکم یشویادآور می

  :دهیابراز گرد »نماز با خلفا«عنوان 
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رد و کبا خلفا وصلت ) ص(امبر خدایپ: ندکینقل م) ع(از قول امام 534تاب الصلوه ص کعه یتاب وسائل الشکدر  یخ حر عاملیش«

  .پشت سر آنها نماز خواند) ع(یعل

  :سدینویجاراهللا م یمسائل موس ۀتاب اجوبکعه در ین عالم بزرگ شین شرف الدید عبدالحسیمه ساو مرحوم علّ

  .ینِّـبِالس يتَدقْـی اَنْ یعیجوز للشِّیو  ۀًیعلَ عبادتَه تَقجی امام اَنْالْ یحاش اذْ ۀًیتَق ستیرٍ و عمرَ، فَلَکْبیوراء اَب یعل ةُاَما صلو

ه انجام دهد و یه عبادت خود را بطور تقکنیه نبوده چون امام منزه و دور است از ایر و عمر، از راه تقکپشت سر ابوب) ع(یاما نماز عل

  196!».ندکاقتدا  یدر نمازش به سن یعیه شکز است یجا

یاشاره م یته اساسکنه به سه نین زمیم و در ایپردازیعه میتاب وسائل الشکت مندرج در یروا ین شبهه، ابتدا به بررسیدر پاسخ به ا

  :میینما

  

  میکته کن

ان علّت و یفوق آمده است، از ب ه ترجمه آن در نقلک» وراءهم السالم علیه یعل یو صلّ وآله علیه اهللا صلّی ح رسولُ اهللاِکَـقَد اَنْ« عبارت

ن یه توسط محدثک ییهان بابیبه عناو یستیردها باکن عملیم بر تحقّق اکحا يفضا كدر يت بوده و براکن اعمال سایت انجام ایفکی

  .ل آن درج شده است دقّت نمودیث در ذین حدیده و امثال ایس گردیتأس )سرّه قدس یخ حرّ عاملیهمانند ش(عه یش

 یها ناشن بابین ایفرموده و در واقع عناو يبند ث بابیاحاد يت و فهم محتوایتابش را براساس دراکات یروا سرّه قدس یحرّ عاملخ یش

  .ات استین روایا ينسبت به معنا يرت ویاز بص

بابِ حضُورِ تحباب اس«ل عنوان یت را ذین روایعه ایتاب وسائل الشکدر  سرّه قدس یخ حرّ عاملیه مرحوم شکن است یته جالب توجه اکن
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  .اَولِ معهف الْـالص یامِ فیقو الْ ۀِیبِه للتَّق يتَدقْـیال  ف منْخَلْ ۀِجماعالْ

 ».ستادن با او در صف اولیست و ایز نیبه او جا يه اقتداک یسکه، پشت سر یتق يباب استحباب حاضر شدن در نماز جماعت از رو

  .اندآورده

  :ن آمده استین عناویب تحت ایبه ترت 198الوسائل كو مستدر 197االنوار تاب بحارکت در ین رواین ایهمچن

»ن شْاحِ الْکبابالْکیرِم الْکُنَ و و ففّارخالابِیمالنُّص نَ و.  

  ».السالم علیهم تیبفّار و اهل سنّت و دشمنان اهلکان و کباب ازدواج با مشر

  .هممنْ ۀِمنَمؤْجِ الْیتَزو ۀِراهکَالمِ، و سانَ للْیهِرمظْاك الْکّنَ و الشُّیعفتَضْمسالْ ۀِحکَمناباب جوازِ «

شان یعقد ا را به) عهیش(مؤمنه ه زنکنیبودن ا روهکنند و مکیه به اسالم تظاهر مک کن و اهل شیز بودن ازدواج با مستضعفیباب جا

  ».درآورند

  :اند ازشود عبارتین گرفته مین عناویاز دقّت در ا هک یجینتا

مربوط به امام  یط فقهیو شرا یتیشخص يهایژگیردن نبوده و در واقع از اوصاف و وکت قابل اقتدا ین روایامام جماعت در ا: اوالً

وجود دارد و نماز خواندن به امامت او، تنها به  ین نماز دوگانگیان امام و مأموم در ایگر میبه عبارت د. باشدیجماعت برخوردار نم

  .با امام جماعت ندارد یچ ارتباطیه است و هیتق يده ناظر به ارزشمندیر گردکن عمل ذیا يه براکهم  یز بوده و ثوابیجا »هیتق«موجب 

اند، به اح آوردهکدر مبحث ن »وآله علیه اهللا صلّی ح رسولُ اهللاِکَاَنـْ قَد« ت را با توجه به بخش مربوط بهین روایه اک ینیمحدث: اًیثان

ط نامتعارف و یه شراکدهند یدارند و نشان میپرده برم )همسر و امام جماعت یعنی( طرف مقابل یت درونیت و شخصیصراحت از هو

  .شودیاد میه یه از آن به ضرورت و تقکم بوده است کن فضا حایبر ا یر متداولیغ
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  ته دومکن

  .ف به نقصان نمودیت را تحریرده و رواک یپوش مرتبط با آن چشم يا بعدیو  یقبل يهاتوان از عبارتیت نمیروا یکاز  يفهم فراز يبرا

ت را از ین روایامل اکرساند؛ لذا متن یآن م یواقع ينسبت به معنا يمتضاد يهاكث، ما را به دریبه حد ین نگاهیه چنکاست  یهیبد

  :ن استیث چنیمتن حد )السالم علیهم تیچاپ آل الب( عهیتاب وسائل الشکدر . میینماینقل معه یتاب وسائل الشک

»اَحبدمبدمحنْ ی، فیسینِ عنُ مع رِهثْ نَوادمانِع نْیسینِ عبع ، اعماَلْ: قالَ ۀِسنْسع نا تُهکَمهِمتال حالص خَلْ ةِومفَهلَنْیرٌ شَد، فَقالَ هذا اَم د 

یتَطتَس،وا ذاك199ع ولُ اهللاِکَاَنْ قَدسر لّ وآله علیه اهللا صلّی حص یو لعالم علیه یالس مهراء200».و  

  :میخوانیث میدر بخش اول حد

به انجام آن د و ناچار یه انجام آن از شما خواسته شده است و شما توان قطع رابطه با آنان را ندارکاست  يسخت و دشوار ارکن یا«

  ».دیهست

  .سازدین وادار میرابطه با مخالف كه ما را به عدم ترکان است یدر م يند اجبار و اضطرارکیثابت م یه به روشنک

  .با آنان همراه بود یستیبا يناچار ياز رو یا اصل بر جدا بودن است؛ ولیگو

  

  ته سومکن

ن یم، بر اییتفا نماکده ایه در متن شبهه درج گردک يرده و تنها به همان فرازکث و داللت آن صرفنظر ین حدیا يه از ابتداک یدر صورت

ات یبه روا یستیم بر آن باکحا يفضا كت بوده و جهت درکن رفتارها سایت تحقّق ایفکیان یث از بیه متن حدکگردد ید مکیته تأکن
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  .ردکاند مراجعه ن اعمال پرداختهیح ایه به توضک یمشابه

  :ن استیه عبارت آن چنکباشد یعه میتاب وسائل الشکن باب از یهم ث نهمیهمچون حدث ین حدیا

»لیع ُّبعیفَرٍ فنُ ج نْکع یاَخ تابِهوسم یهبعالمفَرٍنِ جلّ: قالَ علیهماالسیص سح نٌ وسحالم نٌیرْخَلْ علیهماالسم فنَح لّوانَ وینُ نُص 

مهع201».م  

ینم) وراءهم السالم علیه یعل یوانَ ـ صلّف مرْخَلْ علیهماالسالم نٌیحسنٌ و حس یصلّ( تین دو روایدام از اکچیه از متن هکد ییدقّت فرما

ه یا تقیصورت آ ن دویدام از اکا فُرادا خواندنِ نماز همراه با جماعت بوده است؟ و در هر ین نمازها به اقتدا بوده و یا ایه آکافت یتوان در

  وجود داشته است؟ يگریط دیا شرایبوده و 

ها دست بدان »ن مذهبینماز جماعت همراه با مخالف«توان با دقّت در ابواب مربوط به یه مکبود  ینیات مبیروا يد در جستجویلذا با

  .افتی

جماعت وجود دارد، به وضوح ثابت  ط امامتیشرا عه عادل و واجدین نمازها با نماز جماعت به امامت شیت ایفکیه در ک يتفاوت بارز

ا ید امام جماعت و یرش عقایپذ يهرگز به معنا) د هم قرار گرفته استکیه مورد تأک(ه ین مذهب امامیه نماز جماعت با مخالفکند کیم

  .ن موارد ساقط استیه شرط عدالت در اکرا یباشد؛ زیت او نمید شخصییتأ

  :ن استیه متن آن چنکنه وجود دارد ین زمیدر ا يگرید يث راهگشایات، حدیاز روا ن دستهینار اکن در یهمچن

  202.مامِاف الْرَآنِ خَلْقْـی علیهماالسالم نُیحسحسنُ و الْانَ الْک: قالَ السالم علیهم هیاَب نِ محمد عنْفَرِبـجع عنْ«

  ».خواندندین ـ حمد و سوره را خود میدر جماعت ـ با مخالف علیهماالسالم نیحضرت امام حسن و حضرت امام حس

وه نماز خواندن یح شیه نه تنها به تشرکباشد ین میبه امامت مخالف السالم علیهم نیت نماز معصومیفکین یت در واقع مبین روایا
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با  السالم علیه نیرالمؤمنیت نماز امیفکی كبه دره کپردازد؛ بلیت مربوط به نماز جماعت به امامت مروان میدر روا علیهماالسالم نیحسن

  .دینماین مین نماز را هم معیت ایفکیرده و ک کمکز یخلفا ن

  :نگاردیم يز قابل تأمل و توجه است؛ ویت نین روایل ایدر ذ سرّه قدس یمه مجلساح علّیان و توضیگر بید ياز سو

»الْخَلْ: نٌییتَب فمامِ اَاي مالْ ۀِاَئوهِما یانُوا فکنَ یرِ الَّذجمانالمزانا ک، علیهماالسلِّیانِ خَلْیصمفَه تَقال ۀًی و ،انِ الْیوِنْیقْابِهِم داءت انا ک، ورَآنِ قْـی

 ولِّییصهِمانْاَانِ لفُس.  

 ویسهِمتماعج ضُورح بتَح ساحتؤَ اًبابالْکَما ذَکَ اًدکَّم کْاَرَهلَّتد لَ ثَرُ، وعالْی اَخْه و ،بارنْیع جِبالتَّق دلۀِی ،نْک یاَنْس بتَح لِّیصیف ی بی ثُم هت

یتاْی  ولّییص مهعنْ ما لّکَاَما فَ انَ واَنْی جِب نَفْقْـیرَاَ لال تَس و ،هقُطُ الْـسنْ ةُقَراءع یابِالْهمامِ بِهِملَ تشْالْ یعلْمورِ، به الْ یقالَ فال : یتَهنْم

فنَع الفیرِفخ ال اًه والْی جِبهرُ بِالْجةِقَراء الْ یفهرِجۀِیتَج زِ، والْ ۀُیحۀِفات حوذُّرِ قَراءتَع عها مةِد ورنْةِالسا القُلْ ، و وبِها، وجف نا بِو الفها یخ

  .اًظاهر

لَو و الْکَر عقَب مامامالِ الْکْلَ احیفَق ۀِفات نَّهلَ افقْـی یرَء قکُر و هیوعقُطُ الْـلَ تَسةُقَراء لضَّرُورکَ ةِلـما قُطف بِه یع تّیذالتَّهنَّ : قالَ یبِ، حا

نَئذ و یح ةُوطُ االعاداَحوع و الْکُالرُّ ك راَد ونَ قَدکُی د اَنْ، بعةِالصال کتداد بِتلْاع، و الْةِقَراءالْ كجاز لَه تَرْ معهم ةَقَراءحقِ الْلْی سانَ اذا لَمانْالْ

  .ۀًیسِ تَقالنَّفْ یقَرَء ف ذا لَوکَ

ها نماز ه پشت سر آنیشان از سر تقیه در زمان آن بزرگواران بودند، و اکاست  ياشهیپان ستمیشوایپ» پشت سر امام«مقصود از : حیتوض

  .نمودندیخواندند و حمد و سوره را هم قرائت میردند و نمازشان را به صورت فرادا مکیها را نمبه آن يت اقتدایخواندند و نیم

اند و اخبار بر آن داللت دارد و به شتر فقها فرمودهیه بکچنان شان حاضر شوند، همیه در جماعت اکد مستحب است کّو به استحباب مؤ

ه کشان بخواند و گرنه واجب است ید و با ایایاش نماز بخواند، سپس به اگر بتواند در خانهکاما مستحب است . شودیه واجب میهنگام تق

: فرموده است» یمنته«تاب که در کشود، بلیساقط نم شان قرائتیبه ا يخودش بخواند و طبق نظر مشهور با اقتدا يحمد و سوره را برا

حمد و سوره بلند خوانده شود و اگر نتوانست سوره را بخواند،  ستیه الزم نیجهر يم، و در نمازهایسراغ ندار ین مطلب نظر خالفیدر ا

 ين مطلب اختالف نظریدر ا اًظاهر ه نظرمان به وجوب قرائت سوره در نماز باشد وکاست؛ هر چند  یافک ییخواندن سوره حمد به تنها



 

 

اند به گفته یوعش بخواند و بعضکادامه حمد را در ر: اندگفته یوع رود، بعضکل شدن فاتحه به ریمکو اگر امام جماعت قبل از ت. ستین

ن نماز هم قبول یهماند و ن نظر را دادهیا یبه طور قطع» بیتهذ«تاب که در کچنان شود، همیقرائت حمد و سوره ساقط م يجهت ناچار

ند، نمازش هم ک كوع را درکتواند قرائت را نخواند و چنانچه رید، میشان نرسیاگر نمازگزار به قرائت ا: انده فرمودهک ییاست، تا جا

  ».ه در دل خود بخواندیز اگر حمد و سوره را از سر تقید و نیرا اعاده نما ين نمازیه چنکن است یاط ایح است و احتیصح

 تابکن در یالد مه شرفاهمانند پاسخ مرحوم علّ يادیباشد، از جهات زیه میامام يانگر نظر عموم فقهایه در واقع بکدگاه ین دیاام یپ

»اَجلِ جارِاهللاِ ۀُوِبسائپایتاب نکن یه در نقل از اکم آورد تا مشخّص شود یشان را خواهین عبارت ایه عکاست  »م یف و قربانیتحر يز رد 

د یمه ساه به نام مرحوم علّک ییهاشود و نه تنها عبارتیبه وضوح مشاهده م يرازیآزار شیتر بکد يوحدت از سو يقت به پایحقردن ک

شان هم نبوده و یدگاه ایبه مضمون د نقل یه حتّکباشد، بلیشان مندرج نمیتاب اکور آورده شده، در کن در شبهه مذیالد ن شرفیعبدالحس

  .ه استیامام يتب علماکدر نقل از  يارکانت آشینشانگر خ

  :هکند، او معتقد است کیتابش از قول جاراهللا نقل مکدر  سرّه قدس نیالد چه مرحوم شرفبراساس آن

»ا التَّقاَمبِالْ ۀُیبادبِاَنْ ةِع یلَ الْعمالً لَممع ماما قْـیدص جو بِهخَو نَّما اَتاها اهللاِ، و نْفاً هلْ مسالتَّق رٍ، وطانٍ جائۀَی اَنْیلبِالتَّبغِ ب یالْس دنلَاا یمام 

کْالشّارِعِ حماً لَم ثْ نْکُینَّ منَ الشّارِعِ، فَامالتَّق هلَ هذۀِی داً اَصاَب نْال تَقَعد الً م مامٍ لَهیا نٌ، ویمنْـتَنها موردص ع عمامٍ مامح ومٍ، ولُ ص

  203...نهید یلنٌ عمته و طَععص نٌ عنْطَع ۀِیالتَّق یمامِ علَاالْ ةِمامِ و عباداالْ ۀِیرِوا

ند و فقط آن را در ظاهر به جهت کخدا را قصد  يه در آن عمل عبادکجام دهد بدون آن نرا ا یه امام عملکه در عبادت آن است یو اما تق

  .ه از سلطان ستمگر دارد انجام دهدک یترس

ن دو یه مانند اکالبتّه پر واضح است . ه از شارع صادر نشده باشدکرا به شارع نسبت دهد  یمکه امام حکن آن است یغ دیه در تبلیو تق

ا یت یست و حمل نمودن روایر نیپذانکامام معصوم ام يانت داشته باشد، سر نخواهد زد و انجام آن از سویه دک یه هرگز از امامینوع تق
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  ».شودیمحسوب م يو ينداریبر عصمت و د یه، طعنیعبادت امام بر تق

 ياز سو يارکانجام  يه به معنایه تقکند کن القا یدگاهش چنیذهن خوانندگانِ د خواهد دریان مین بیجاراهللا در ا یگر موسیبه عبارت د

م کل ترس از سلطان و حایه تنها به دلکخداوند متعال و نه به قصد قربت، بل يبه جهت رضان عمل را نه یشان ایه اکاست  السالم علیه امام

م یریم، ناگزیه بدانیتق يرا از رو السالم علیه م عبادت امامینبوده و اگر بخواه السالم علیه برازنده امام ين رفتاریدهند و چنیستمگر انجام م

  !م؟ینکرا قبول  السالم علیه ن امامیه ورود خدشه بر عصمت و دک

ه نبودن یجهت اعتراف به تق( ردن ذهن خوانندهکگر، با آماده یدیکه و عصمت در مقابل یها و قرار دادن تقینیچن مقدمهیجاراهللا پس از ا

  :دیگوین میچن )السالم علیه امام ياعمال عباد

»لع وؤْرُالْیاَم ینملَنَ یمعلیع و یه اَوالمالس هانَ ک الدلَیظُ عیحاف  و لَواتالصیالْ یراعاَو و قاتیضُرُ الْح و ماعاتجلِّیالْ یصکْم و تُوبات

لّیال یصالْ ةَصمجۀِع قْـمالْاً خَلْیتَد الثّاناَف لِ ویو  ثالثّال انَ کوقْـیجبِها و دص اهللاِ فَقَطٌّ، و هلَم نْکُی لّیال یصلّ ةًصتَقْ اا وتَقَرُّباً وي  و

204...اَداء  

نمود و در یت میلت اول وقت را رعایق بود و فضیو فرزندانش باد ـ در مورد نمازها دق يه درود بر وکـ  یرمؤمنان حضرت علیام

ن امر فقط خدا را در یآورد و از ایم يبه آنان به جا يثالثه با اقتدا يفرمود و نماز جمعه را پشت سر خلفایت مکجماعت شر ينمازها

  ».داشتینم يضه به پایفر يتقرّب و تقوا و ادا يرا جز برا يچ نمازینظر داشت و او ه

ت یت شخصیز عدالت و مقبولیت خالفت و نیرده و قائل به مشروعکان به نفع خلفا استفاده ین بیخواهد از ایجاراهللا م یب موسین ترتیبد

  .شود السالم علیه نیرالمؤمنیام يخلفا، از سو

 السالم علیه ارانه قرار داده و عبادت امامکایعمل ر یکف یدهد، آن را در ردیه ارائه میه از تقک یف غلطیسو با تعر یکجاراهللا از  یموس

 ییدر نمازها السالم علیه نیرالمؤمنیت امکبه شرگر ید يداند و از سویت و فاقد قصد قربت میره عبودیخارج از دا یه را عملیاساس تق بر
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، به دنبال اثبات اهداف خاص خود السالم علیه نیرالمؤمنیت امکن حریه از ایتق یثالث اقامه شده اشاره نموده و با نف يه به امامت خلفاک

  .ندکیت مکحر

  :نگاردیدست به قلم برده و م ییهاين جوسازیدر مقابل چن سرّه قدس نیالد ن شرفید عبدالحسیمه ساعلّ

نا یتَداقْ مِ و قَدیرکَهِه الْلوج ۀًهللاِ خالص االّ انَتکما  فَهمتَقَرُّباً هللاِ و اَداء لما اَمرَه اهللاُ بِه، و صالتُه خَلْ االّ یصلِّی نَ اَنْیمنمؤْرُالْیحاشا اَم: تقُلْ«

و هذا جائزٌ  یالصلَوات هللاِ تَعال کتلْ ینَ فیلص، مخْۀِنَّـلِ الساَه ۀِجماع ۀِاَئم رٍ منْیثکَف خَلْ ةِاهللاِ عزَّوجلَّ بِالصال ینا الَفَقَرَّبه السالم یبِه علَ

 ۀَعدالَتَرِطُ الْلَم انّا نَشْعیهبِنا رُ بِمذْیخَب، و الْیعیف الشِّخَلْ ةِثاب بِالصالیما کَ ینِّـمامِ الساف الْمنّا خَلْ یمصلّثاب الْیت و یبلِ الْهبِ اَهمذْ یف

مامِ الْ یفاماعذْ ۀِجک ایانَ شعفَال اًی ،الْی وزئْجبِالْا مامنَ الشِّتقِ میفاسۀِع جال بِم ولِ الْوها السنِّـحالِ، اَمی فَقَد الْی وزجطْئْام بِه مام205.لَقاًت  

متعال و به جا آوردن آن چه خداوند به آن مأمورش فرموده است  يتقرّب به خدا يجز برا السالم علیه رمؤمنانیه امکن یحاشا از ا: گفتم

  .را بخواند ينماز

ن یبنابرا. میردکاقتدا  السالم علیه شانیز به ایاو بود و ما ن يت رضایخدا و خالصانه و به ن يشان پشت سر خلفا فقط برایو نماز خواندن ا

م، به یاخوانده یتعال يخدا يه آن نمازها را خالصانه براک یمذهب در حال یاز امامان جماعت سنّ ياریما با نمازگزاردن پشت سر بس

ه پشت سر امام کعه یاز ش ياست و فرد نمازگزارز یجا السالم علیهم تین مسأله در مذهب اهل بیو ا. میاذات اقدسش تقرّب جسته

  .نمودیعه مذهب اقتدا میه اگر به امام جماعت شکبرد یمذهب نماز گزارده، همان گونه ثواب م یجماعت سنّ

م؛ یدانیعه باشد شرط میه شک یه ما عدالت را در مورد امام جماعتکداند یمذهب ما اطّالع داشته باشد م ین شرعیه از قوانک يو فرد

از  يوجود ندارد و اقتدا به هر فرد ین شرط در امام جماعت سنّیه اک یز نبوده در حالیعه فاسق و ناشناس جاین اقتدا به فرد شیبنابرا

  ».ز استیآنان جا

ه پرداخته و با یجاراهللا درباره تق يف مطرح شده از سویح تعریابتدا به تصح يه وکافت یتوان دریم ین به روشنیالد مه شرفاالم علّکاز 
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قت یه عمل بدان در حقکدانسته  »يتعبد« عمل یکبدون قصد قربت بداند، آن را  یه را عملیه تقکآن  ين موضع اختالف، به جاییتب

  .عت قرار داردیم شریمتعال بوده و تحت پوشش عمل به تعال يامتثال امر خدا

 یمتعال و انجام دستور پروردگار دانسته و آن را عمل يمتعارض با تقرّب به خداراستا و نه  ه را همین در پاسخ خود، تقیالد مه شرفاعلّ

متعال قرار داده بود، به  يه را نقطه مقابل و متضاد قرب خدایه تقکدگاه جاراهللا یب با دین ترتیرده است و بدکو خداپسندانه مطرح  یشرع

  .مخالفت برخاسته و آن را رد نموده است

یژگیط و ویگونه نمازها نشود و از شرانیدر ا )خلفا( ت امام جماعتید و شخصید عقاییحمل بر تأ يان ویه بکن یا يگر براید ياز سو

 او يت برایت و مشروعیسب مقبولکت امام جماعت و ینفع شخص ده بهیر گردکذ السالم علیهم تیتب اهل بکه در میتق يه براک ییها

  ».باشدیعه شرط نمیر شیعدالت در امام جماعت غ« هکرده است کته اشاره کن نیسوءاستفاده نگردد، با صراحت تمام به ا )خلفا(

طور اشاره نموده و عدالت خلفا را به )خلفا( یعه با فرد سنّیت نماز جماعت به امامت فرد شیفکیف به تفاوت یان ظرین بیدر واقع با ا يو

رد کن عملیتوان از ایه هرگز نمکاد داشته باشد یبه  ین اختالف و دوگانگیخواننده با توجه به ا د؛ تاینمایم یح نفیصر

  .ه به دست آوردین امامیمخالف يبرا يدییشان تأیان ایعیو ش السالم علیه نیرالمؤمنیام

 یالت شخصیاساس تما تاب، و نه برکم بر کحا يجاراهللا و فضا ین را با توجه به سؤال موسیالد مه شرفاد پاسخ علّیبا: به هر حال اوالً

  .د و نقل به مضمون نمودیخود فهم يرکف يهاشیو گرا

ه ک یتیروا یکف به نقصان شده از یفراز تحر یکجاراهللا آورد و نه به دنبال  ین پاسخ را به دنبال اشاره به سؤال موسید ایبا: اًیو ثان

  !باشد؟یازمند مین نیخود مجمل بوده و به مب

را به  يرده و ناخودآگاه وکدچار اشتباه  السالم علیه نیرالمؤمنیرد امکت عملیفکی كاز عبارات، خواننده را در در یقین تلفیه چنکچرا 

  :گرا است؛ چنانچه ابراز شدهفیطلبان تحر ف از وحدتین طیه خواست اکدهد یسوق م يریتفس يسو



 

 

  206!».بوده و در تمام نمازها پشت سر او حضور داشته استر کدنا ابوبیهمواره با س یحضرت عل... «

  207!»...ردکیت مکن شریراشد يز در نماز خلفاین) ع(یو خود عل«

   

  مسوگفتار 

  السالم علیه نیرالمؤمنیدرباره روابط متقابل خلفا و ام مطرح شده يهالیتحل ینقد و بررس

  

  شود؟یباره مطرح منیدر ا یچه شبهات

ان سردمداران یحسن روابط م ي، مربوط به القاالسالم علیه نیرالمؤمنینه روابط خلفا و امیطلبانه در زم شبهات وحدتن دسته از یآخر

  .باشدیم السالم علیهم ومت و خاندان عترتکح

  :م نمودیتوان به دو گروه تقسین شبهات را می، ایینگاه ابتدا یکدر 

  :میکگروه 

در اثبات حسن روابط خلفا با  ی، سعیخین تاریرده و بدون اشاره به موارد معک ییگو یلّکه جهت اثبات روابط دوستانه، اقدام به ک یشبهات

  .اندنموده السالم علیهم تیباهل

  :گروه دوم

  .اندنمودهل آن اقدام یرده و به تحلکاستناد  یخین تاریع معیوقا یه جهت اثبات روابط دوستانه، به برخک یشبهات

ز پاسخ یج در گروه دوم نیشبهات را یرده و در ضمن آن به برخکم آغاز یکن گفتار را ـ به طور مختصر ـ از گروه یا يهایلذا بررس
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  .م دادیخواه

  :شودیمطرح م ییهاانین بیبا چن السالم علیهم یفه با خاندان وحیجهت اثبات روابط دوستانه سه خل ییگو یلّک

  208!»...ردندکیگر رفتار میدیکمانند برادر با ... نیژه خلفاء راشدیامبر به ویاست تمام اصحاب پچه مسلم آن«

داشت، رابطه  یکشان رفت و آمد و برخورد نزدیسال بعد از وفات آن حضرت با ا 25و ) ص(غمبریات پیسال در ح 23مدت ) ع(یعل«

  209!»...داشت یو قرابت سبب یخانوادگ

ز رابطه یو ن یکثالثه، رفت و آمد و تماس نزد يو چه بعد از وفات آن حضرت، با خلفا) ص(امبریات پیچه در دوران ح) ع(یعل«

  210!»...داشت یو قرابت سبب یخانوادگ

اش قرار کنکطور جداگانه مورد را به السالم علیهم یاز خلفا با خاندان وح یکد روابط هر ین ادعاها، نخست بایل ایه و تحلیجهت تجز

  .میینما یابیارز) وآله علیه اهللا صلّیامبریپ در دو مقطع قبل و بعد از رحلت( ن نوع روابط رایصحت اداده و 

  

  السالم علیهم یفه اول و خاندان وحیروابط متقابل خل )الف بخش

  :میهست یلّک يادعا یکنه شاهد ین زمیدر ا

  211!».داشت ياالعادهشاوندان رسول ارادت خاص و فوقیق به خاندان و خویر صدکابوب«

  :مینکیآغاز م »وآله علیه اهللا صلّیامبریات پیدر زمان ح« السالم علیهم تیر با اهل بکل روابط ابوبین شبهه را از تحلیا یبررس
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 یسانکان مهاجران وجود داشته و یمختلف در م یاسیان سیدو جر وآله علیه اهللا صلّیات رسول خدایه در حکن سخن درست باشد یاگر ا«

. نبوده است ین از همان زمان مناسبات خوبیخیو ش السالم علیه ان امامیه مکرفت ید پذیاند، باردهکیبه دست آوردن خالفت تالش م يبرا

  .گر نشان دهد وجود نداردیدیکنها را با یه رفاقت اکز ین ياچ خاطرهیده نشده، اما هینان باشد دیه شاهد نزاع اک يزیره چیدر اخبار س

بر  يتواند شاهدیوجود داشته، م وآله علیه اهللا صلّیامبریه به اعتراف خودش از همان زمان پک السالم علیه یشه با امام علیعا يهایدشمن

  .شود یتلق السالم علیه یر با آل علکبیاختالف آل اب

شه خود را به یردند، اما عاکت کهاشم شریبن يدر عزا وآله علیه اهللا صلّیامبریرد، همه زنان پکرحلت  علیهاالسالم ه فاطمهک یاند زمانگفته

  .رده بودکشه اظهار سرور یا عایه گوکردند کنقل  يزیچ السالم علیه یعل يبرا یامد و حتیزد و ن یضیمر

در  یالتکمشت خود نسبت به خالفت، سبب بروز یدر اثبات حقّان السالم علیه ر و اصرار امامکهر چه بود، بالفاصله پس از خالفت ابوب

  212».روابط آنان شد

  :هکن ادعا باشد یمانده است، ا یباق وآله علیه اهللا صلّیامبریات پیه از دوران حک ياد تنها خاطره به ظاهر دوستانهیشا

  213!».شودیه میزید جهیند و سپس مأمور خرکیم يخواستگار) ع(یعل يرا برا) س(ر، حضرت زهراکابوب«

ن یوندها و روابط بین نوع پیا... شودیه میزید جهیند و سپس مأمور خرکیم يخواستگار) ع(یعل يبرارا ) س(ر، حضرت زهراکابوب«

  214!».داشت يف قلوب و وحدت آنها، نقش مؤثرین و تألین مسلمیج بود و در الفت بیرا يصحابه امر

  :مییگویدر پاسخ م

فه و بروز منازعات یسق يو سالها قبل از ماجرا يسال دوم هجر در علیهاالسالم با حضرت فاطمه السالم علیه یازدواج حضرت عل: اوالً«
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  .مورد استیغلط و ب امالًکن موضوع ین استناد به آن در اثبات ایرفته، بنابرایمربوط به خالفت صورت پذ

 وآله علیه اهللا صلّی رمکامبر ایاز بزرگان اهل سنت با سند معتبر از پ ياریبس علیهماالسالم و فاطمه یدر موضوع ازدواج حضرت عل: اًیثان

  .درآورم السالم علیه یرا به ازدواج عل علیهاالسالم ه دخترم فاطمهکهمانا خداوند متعال مرا فرمان داد : ه فرمودکاند ردهکت یروا

گرفته یاند و پاسخ منفرفته علیهاالسالم حضرت فاطمه يخواستگارش جداگانه به یخو يبرا ه آنها هر دو قبالًکاست  یطین در شرایا

ر و عمر که ابوبکرفته است، و آن هم پس از آن یبه دستور خداوند متعال صورت پذ اًمیه مستقک ین ازدواجیل در امر این تفصیبا ا... اند

ن دو نفر ید اینکیر مکاند، فوس برگشتهیگرفته و مأ یپاسخ منف علیهاالسالم حضرت فاطمه يش در خواستگاریخو يهر دو در تالش برا

  215»اند؟داشته یا عدم تحقق آن چه نقشیگران در تحقق یا دی

  :دهندین گزارش میرا چن ين خواستگاریا يماجرا یعیمنابع ش یه برخکاست  ین در حالیا

 علیهاالسالم نشسته بودند و سخن مزاوجت حضرت فاطمه وآله علیه اهللا صلّی ر و عمر و سعدبن معاذ در مسجد حضرت رسولکابوب يروز«

فاطمه  يه خواستگارکم یف نمائیلکم و او را تیبرو یه به نزد علکد یزیه برخکر با عمر و سعدبن معاذ گفت کپس ابوب... ان آوردندیدر م

ر کچون ابوب... ردندک یه بود آن حضرت را راضشان به هرگونیپس ا... مینکن باب مدد یاو را مانع شد، ما او را در ا یند و اگر تنگدستکب

 رون آمدن آن حضرت  یفرستاده بودند و انتظار ب 216»امتحان يبرا«و عمر آن حضرت را 

دختر خود فاطمه را به من  وآله علیه اهللا صلّی حضرت رسول: ؟ حضرت فرموديچه خبر دار: دندیدند، سر راه بر او گرفتند و پرسیشکیرا م

اظهار » به ظاهر«دند ین خبر را شنیشان ایچون ا... ج نموده استیدر آسمان او را به من تزو یه حق تعالکرد و مرا خبر داد کج یتزو
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 پاسخ او به ـ الهی امر به استناد با ـ وآلهعلیهاهللایصلّپیامبر رفت،می المعلیهاالسزهرا حضرت خواستگاري به که کسی هر زیرا[ ـ 216

  .]دادندمی منفی



 

 

  217»...ردندک يخشنود

مانده است، مربوط به هجرت  يبر جا السالم علیه نیرالمؤمنیفه اول با امین دوران از روابط خلیه در اک يگریخاطره د

  باشد؛ در آن زمان،یشان در قبا میثرب و توقّف ایه به کّاز م وآله علیه اهللا صلّیامبریپ

ه برادرم و پسر مادرم ک یشوم مگر وقتینه نمیهرگز داخل مد: امبر فرمودیپ ینه شوند ولیر اصرار داشت زودتر وارد مدکابوب«

  218».یلعل اًحسدنه رفت یبه مد ییر به تنهاکو فاطمه دخترم وارد شوند و ابوب السالم علیه یعل

  :اندنوشته یخیمنابع تار

  .، برسدالسالم علیه یغمبر حدود پانزده روز در قبا ماند تا علیپ«

  !ندینه چشم به راه شمایمردم مد! دیایگر نیماه د یکتا  ید علیشا: غمبر گفتیر به پکابوب

ن یترام، برادرم و محبوبرد تا عموزادهکت نخواهم کز حریمن ن. خواهد آمد يزوداو به . ستین نیچن: فرمود وآله علیه اهللا صلّی رمکرسول ا

  .ه با جان خود، جان مرا پاس داشته است، از راه برسدک یسکخاندانم و 

  219».به نام سنح رفت يااز دوستانش در محله یکیرد و نزد کغمبر را در قبا رها ید و پیر رنجکابوب

  :توان گفتیم یلّک يبند جمع یکلذا در 

  220».نمانده است یباق ياا خاطرهیار سرد بوده و گویر بسکبا ابوب السالم علیه روابط امام«

فه اول با خاندان یان خلیمانه میاز وجود روابط گرم و صم ياچ نشانهیه وآله علیه اهللا صلّیامبریات پیح خیه تارکن ینون با توجه به اکا
                                                             

 . 208 ـ 202 ص العیون، جالء: مجلسی مهاعلّ ـ 217
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  :دیگویه مکم یپردازین ادعا میا ینهد، به بررسیما نمار یرا در اخت السالم علیهم یوح

بر به اثبات کق ایفه اول صدیجان نثاران رسول خدا را در دوران خالفت خل! مانهیآن روابط گرم و صم! دوام... م تایدر صدد آن... «

  221!».میبرسان

م و ییم نمایرا ترس السالم علیهم فه اول با خاندان رسولیرد خلکخ، رفتار و عملیم تا با مراجعه به تاریندار يان شبهه، چارهیا یجهت بررس

  222.مین سازیا معیوتاه و گوک یخیرا تنها با چند سند تار السالم علیهم تیالعاده او به اهل بو فوق زان ارادت خاصیم

  :سدینویتاب انساب االشراف مکدر  يبالذر«

  ...اوردیه برود و او را با خشونت هر چه تمامتر بکر به عمر دستور داد کرد، ابوبک یچیر سرپکعت با ابوبیاز ب السالم علیه یچون عل

  :د آورده استیتاب العقد الفرکعبد ربه در ابن

رون آمدن یردند و از بکچنانچه مقاومت : گفت ياورد و به ویرون بیه برود و آنان را از خانه بکت داد یر به عمربن خطاب مأمورکابوب

  223»...نکردند با آنان جنگ ک يخوددار

  :توان گفتیلذا م

در  یالتکت خود نسبت به خالفت، سبب بروز مشیدر اثبات حقّان السالم علیه ر، اصرار امامکهر چه بود، بالفاصله پس از خالفت ابوب«

  .روابط آنان شد
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 ۀمظلومی ،2 ج االعتقادات، فی محاضرات: میالنی حسینی علی دسی: محقّق استادان: ك.ر هجوم، مدارك و اسناد سایر با آشنایی جهت ـ 222

 ؛المعلیهاالس فاطمه بیت علی الهجوم: مهدي عبدالزهراء ؛المعلیهاالسالزهراء ةشهاد علی الغرّاء ۀالحج: سبحانی جعفر اهللا ۀآی ؛المعلیهاالسالزهراء

 حور: دآقاییسی پور مسعود وحی؛ خانه به آتش: سجاد حسین محمد دسی: نیز و) عربی( المعلیهاالس فاطمه بیت احراق: غالمی غیب حسین

  ).فارسی( آتش در

 . 111 ـ 109 ص شهادت، افسانه پاسخ در: طباطبایی حسینی جواد دسی مهندس ـ 223



 

 

، علیهاالسالم ن بر جنازه آن حضرتیخیحضور ش يبرا و عدم اجازه علیهاالسالم و حالت قهر حضرت فاطمه السالم علیه حمله به خانه امام

  224».ردکتر قیاختالف را عم

 یخیه شواهد تارکد، بلیآیمانه به دست نمیاز وجود روابط گرم و صم يانشانه وآله علیه اهللا صلّیامبریات پین نه تنها در دوران حیبنابرا

باشد؛ حال یر مکپس از غصب خالفت توسط ابوب السالم علیهم یوحوب و خشونت در برخورد با خاندان کاست سریاز اعمال س کیحا

  :شد یتوان مدعیچگونه م

  225!»د؟ینمایع و تلف مینسبت به زهرا داشته باشد، حقّ او را ضا ين ارادت و اعتقادیه چنک یسکا یآ«

  :دهدیارائه م یخ پاسخ آن را به روشنیه تارکاست  يان شبههیا

باشند، یر معصوم میه تطهیم آکه به حکشان یخارج ساخت و از ا علیهاالسالمقه زهرایرا از تصرّف حضرت صد كر فدکه ابوبکآن گاه 

نشان  یها، به طور ضمنآن یاعتبار دانستن شهادت شرعیشاهد طلب نمود، و سپس با رد شهادت شهود و ب كت فدکیجهت اثبات مال

یم علیهاالسالم به دفاع از حضرت فاطمه السالم علیه نیرالمؤمنیدر سر ندارد؛ ام یهدف كستن مقام عصمت و پس ندادن فدکه جز شکداد 

  ان،یه در پاکشود یرد و بدل م یر سخنانکشان و ابوبین ایپردازند و ب

و  السالم علیه یحق با عل :گفتندیم. دا شدین مردم پیب یبیعج ياهویه. به منزل رفتند ین سخنان با ناراحتیبعد از گفتن ا السالم علیه امام«

  .دیگویراست م السالم علیه یاست، عل علیهاالسالم فاطمه

د و گوش یاردهکجاد یه اکاست  یین چه سر و صدایا! مردم يهان ا: ردن مردم گفتکخاموش  ير به منبر رفت و براکن هنگام ابابیدر ا

د، ینمایننده فتنه است و مردم را به آشوب دعوت مکه شاهد او دم اوست، ماجراجو و برپا کاست  یاو روباه. دیدهیس مکبه سخن هر 

  .نزد او افراد فاحشه بودند يان ویکن نزدیزتریه عزکطلبد، او مانند ام طحال است یاز زنان م ياریاز ضعفا و  کمک
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ه کم یبر یفه پیزان ادب و وقار خلیم به میتوانیما م. ردکن السالم علیه ه به ساحت امامک یفه با استفاده از اهرم قدرت چه جسارتهائیخل

  ...دینماین میاعتراف نموده است، توه ير درباره ویه تطهیه خود به نزول آک یچگونه به شخص

ن همه تعرّضات در یاا یپرسد آیم يبصر ییحیفه تعجب نموده است از استاد خود جعفربن یخل ين همه جسارتهایه از اکد یالحد یابابن

  ...ار استکبله فرزندم، مسئله سلطنت در ...  :شنودیاست؟ و جواب م السالم علیه یمورد عل

  226».ابا نداشتند وآله علیه اهللا صلّیامبریت پیبه اهل ب ینیچ توهیومت خود از هکت حیتثب يخلفا برا يآر

  :شد ین مدعیو دروغ یساختگ یتوان با استناد به ارادتید، چگونه مید پرسیحال با

  227!».دیرسیامل به آنان مکامبر بطور یق و فاروق حقوق خاندان پیدر عصر صد«

  

  یخیر تارکّتذ

  :هکگردد یان خاطرنشان میدر پا

چون  یتیشخص و خوشبختانه 228اندردهکر بر جنازه آن حضرت را جعل کبا مضمون نماز گزاردن ابوب ير خبرکاز طرفداران ابوب یبرخ«

  230»229.ح به دروغ بودن آن خبر نموده استیتصر یعسقالن حجرابن
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 این) 79 پاییز ،3 شماره( اسالم نداي فصلنامه در مندرج »شهادت افسانه تا والدت از زهرا فاطمه« مقاله در نعمانی عبدالعزیز[ ـ 228

  .]است داده قرار استناد مورد ،96 ص ،4 ج، )جوزيابن: تألیف(» الملوك و االمم تاریخ فی المنتظم« کتاب از نقل به را جعلی روایت

 . 334 ص ،3 ج المیزان، لسان: از نقل به ـ 229

 . 106 ص، )شکوهی مسعود: ترجمه( بانو برترین تمظلومی پیرامون گفتارهایی: میالنی حسینی علی دسی استاد ـ 230



 

 

دو تن از (و مسلم  يباشند؛ چنانچه بخاریم علیهاالسالمن حضرت زهرایر در مراسم تدفکاز عدم حضور ابوب کیمعتبر حا یخیاسناد تار

  :اندح نمودهیتصر شهرت دارد، »ح مسلمیصح« و »يح بخاریصح« ه بهکشان  یهاتابکدر  )نگاران مشهور اهل سنّتثیحد

  231.هایعلَ یرٍ و صلّکبِها اباب ذنْؤْیالً و لَمیلَ یجها علدفَنَها زو تیـفَلَما تُوفِّ«

  »232.یها علیعلَ یرٍ و صلّکبِها اباب ذنْؤْیالً و لَمیطالبٍ لَینُ اَبب یجها علدفَنَها زو تیـفَلَما تُوفِّ

  

  رکبر ابوب علیهاالسالمحات منابع اهل سنّت به غضب حضرت زهرایاز تصر ییهانمونه

  )1سند شماره 

»تبفَغَض مبِنْ ۀُفاطرَتجولِ اهللاِ فَهسر کاباب تحتّ تَزَلْ رٍ فَلَم هاجِرَتَهفِّ یمتُوی233.ت  

  ».ا رفتیوسته ادامه داشت تا از دنیر پکن قهر او با ابوبیا. ردکر غضب نموده و با او قطع رابطه کفاطمه دختر رسول خدا بر ابوب

  )2سند شماره 

»تدجفَو مل ۀُفاطرَتْ یرٍ فکبیاب یعجذلک فَهفَلَم ـکَتُ هحتّلِّم فِّ یهتُوی234.ت  

ر سخن کرد و تا زنده بود با ابوبکشد و با او قطع رابطه  كر غضبناکفاطمه بر ابوب] ،بریو خمس غنائم خ كمطالبه ارث، فد يدر ماجرا[

  ».نگفت

  )3سند شماره 
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  235.ماتَت یه حتّلِّمـکَتُ فَلَم ۀُه فاطمفَهجرَتْ«

  ».ر قطع رابطه نموده و تا زنده بود با او سخن نگفتکفاطمه با ابوب

  )4سند شماره 

»تدجفَو مل ۀُفاطرَتْ یرٍ فکبیاب یعجذلک فَهفَلَم ـکَتُ هحتّلِّم فِّ یهتُوی236.ت  

ر سخن کرد و تا زنده بود با ابوبکشد و با او قطع رابطه  كر غضبناکفاطمه بر ابوب] ،بریو خمس غنائم خ كمطالبه ارث، فد يدر ماجرا[

  ».نگفت

  )5سند شماره 

»تبفَغَض مۀُفاط رَتجکاباب فَهحتّ تَزَلْ رٍ فَلَم هاجِرَتَهفِّ یمتُوی237.ت  

  ».ا رفتیادامه داشت تا از دن ين قهر ویرد و اکر قطع رابطه کشد و با ابوب كفاطمه غضبنا] ،امبریراث پیمطالبه م يدر ماجرا[

  )6سند شماره 

»تدجفَو مل ۀُفاط238.ذلک یرٍ فکبیاب یع  

  ».ر خشم گرفت و بر او غضب نمودکفاطمه بر ابوب] ،بریو خمس غنائم خ كمطالبه ارث، فد يدر ماجرا[

  :اظهار شود یخیه برخالف همه اسناد تارکهر چند 

افتهیرده باشند، دست نکر به دشمن یثالث تعب ياز خلفا) ع(و حضرت زهرا و ائمه اطهار) ع(یند حضرت علکه اثبات ک يبه منابع معتبر«

                                                             

 . 6230 شماره حدیث منبع، همان ـ 235

 . 3304 شماره حدیث مسلم، صحیح: نیشابوري حجاج بنمسلم ـ 236

 . 25 شماره حدیث احمد، مسند: حنبل احمدبن ـ 237

 . 52 شماره حدیث منبع، همان ـ 238



 

 

) ص(ان صحابه رسول خدایاختالف م یکتا یپس از وفات آن حضرت، ماه) ص(امبریان صحابه پیه اختالف مکن رو، برآنم یام و از ا

و پس از آن در زمان ) ع(آن حضرت يومت خلفا و پس از آن در زمان زمامدارکدر دوران  ح) ع(یتوسط حضرت عل ه عمالًکبوده 

  239!».ده گرفته شدیدر قول و عمل ناد) ع(اطهارائمه

  

  ر چه بود؟کبیمحمدبن اب یاز سرپرست السالم علیه نیرالمؤمنیهدف ام

از  السالم علیه امام یده، مربوط به سرپرستیمطرح گرد السالم علیه نیرالمؤمنیفه اول و امیروابط متقابل خل يه در راستاک يگریشبهه د

  :باشد؛ چنانچه ابراز شدهیفه میر پس از مرگ خلکهمسر و فرزند ابوب

گرفت و محمد فرزند  یزن ر را بهکوه ابوبیر پس از وفات نشان داد و اسماء بکبه حضرت ابوبش را یت ارادت خویآن حضرت نها«

  240!»...ش بزرگ نمودیر را در خانه خوکابوب

 يرا به زمامدار يرد و هنگام خالفت، وکنار فرزندان خود، او را بزرگ کر بود و در یر مورد عالقه فراوان حضرت امکمحمد فرزند ابوب«

  241!».مودندمصر نصب فر

  :مییس سخن بگویدرباره اسماء بنت عم ين شبهه ابتدا الزم است تا قدریا یجهت بررس

و به ) السالم علیه طالبیبن ابیعل(امبر و برادر شوهرش یشتر اوقات خود را در خانه داماد پیر بود، بکن زن گرچه در ظاهر همسر ابوبیا«

  242».گذراندیم علیهاالسالم خدمت فاطمه
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 . 80 ص، )1380 اول چاپ( سنّت اهل منظر از علی سیماي: برفی محمد ـ 240

 . 27 ص اتحاد، مشعل: شیرازي آزاربی عبدالکریم ـ 241

 . 201 ص غروب، از پس: غالمی یوسف ـ 242



 

 

  :توان گفتیلذا م

ابتدا همسر جعفربن  یعنیست؛ ین کیخود داشته است، ش یخوبتر در زندگ یخوب و فرجام يس، آغازیه بانو اسماء بنت عمکنیدر ا«

 كناپا يخود بذر كسته توانسته در دامن پایزیر مکه با ابوبک یبوده و چند سال السالم علیه ین علیرالمؤمنیطالب و در آخر همسر امیاب

. خ استیات تارید و آن از مسلّمیمنتقل نما السالم علیه یعل ير به فرزندکابوب ير را از فرزندکبیبن ابند و محمدکت یزه تربکیو پا كرا پا

ست و نفاق گونه از یناشا يارهاکر خالفت و ظهور ین شرافت، به هنگام مشاهده انحراف مسیبا چن ییم بانوییه بگوکدارد  یالکچه اش

و  یوستگیار هم برائت خود را از آنان و هم پکن یگشته تا با ا علیهاالسالمس حضرت زهرایرون آمده، همدم و انیخانه او بشوهرش، از 

  243»...ندکنان اثبات یت خود را به ایوال

  :هکباشد یر مکچه محلّ تأمل است، ازدواج اسماء و ابوبن آنیبنابرا

  244».از ابهام قرار دارد يادر هاله یخیآن دو زن و شوهر ـ از نظر تار یو اخالق يرکاختالف فن ازدواج ـ با توجه به یزه ایسبب و انگ«

فرد خود و منحصر به یتیشخص يهایژگید در ویفرزندش محمد را با یبا اسماء و سرپرست السالم علیه نیرالمؤمنیل ازدواج امیلذا دال

  :افتیدر ین اقدام اسماء به خوبیتوان از ایرا م يت و امامت علویم والیت او از حریاسماء جست؛ حما

ه آنان را ک يش آورده بود؛ بطورینشان پیر و عمر و مشاورکار ابوبکدر اف یبی، اغتشاش عجالسالم علیه نیرالمؤمنید امیشد يبرخوردها«

م بر قتل یباالخره تصم یوحشت داشتند ول السالم علیه نیرالمؤمنین به شدت از امیه غاصبکبا آن. نمود ياشتابزده يهایریم گیوادار به تصم

. ر صورت گرفت آگاه شدکه در خانه ابوبکن توطئه یبود از ا ياصالحه ير و بانوکه همسر ابوبکس یاسماء بنت عم... آن حضرت گرفتند

) هیناکبه (ه را ین آیا يشویه از در وارد مکبرو و به او سالم برسان و آنگاه  علیهاالسالم نزد فاطمه: ار خود را فرستاد و گفتکلذا خدمت
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  245نَیلَک منَ النّاصح یانّ رُجتُلُوك فَاخْقْـیتَمرُونَ بِک لاْی مالَانَّ الْبخوان، 

ه یآ اگر با خواندن: اش گفتن اسماء به خادمهیهمچن. رخواه تو هستمیه من خکخارج شو . شندکه تو را بکنند کین گروه توطئه میا یعنی

  246»...نکرار کمنظور تو را متوجه نشدند، آن را ت

شه یه خواهرش عایاو در جنگ جمل، عل يریگتوان از موضعیر را مکبا خاندان پدرش ابوب) فرزند اسماء( زان ارتباط محمدین میهمچن

محمد در . زدیر میر شمشکدختر ابوبشه یش و مقابل خواهرش عایخو نار امامکن نبرد، محمد در یه در اکرد؛ چرا کمشاهده  یبه خوب

  :ندکیم ین معرّفیشه خود را چنیخطاب به عا ياان جنگ جمل در جملهیپا

  247».شاوند تویل و خوین فامیترن حال دشمنین و در عیتریکنزد«

به حسن رابطه آن  یارتباطچ یر، هکمحمد فرزند ابوب یر و سرپرستکبا اسماء پس از مرگ ابوب السالم علیه نیرالمؤمنیلذا ازدواج ام

و  يت علویوال یحام یه از او زنکخود اسماء داشته است  یروح يهایژگیم با ویه ارتباط مستقکر ندارد، بلکبا ابوب السالم علیه حضرت

یسته برمیشا يهمسرشان را به عنوان ینه تنها ا السالم علیه یه حضرت علک ياساخته بود، به گونه السالم علیهم یدوستدار خاندان وح

از  يابه عنوان نمونه )رکفرزند ابوب(دهند، تا محمد یت نموده و پرورش میا آمده است تربین مادر به دنیه از اکه فرزند او را کنند، بلیگز

و  248شُد السالم علیهه فرزند او قاسم از معتمدان و مخصوصان امام سجادکسد ن مقام تا بدان جا ریخ بدرخشد و در ایعه در تاریش یک

   249.دیگرد السالم علیه و مادر امام صادق السالم علیههمسر امام باقر )ام فروه( دخترش
                                                             

 . 20: قصص ـ 245

 . 60 ـ 59 ص فدك، اسرار: رجایی حسین دسی ـ انصاري باقر محمد ـ 246

 . 210 ص ،2 ج اسالم، تاریخ در عایشه نقش: عسکري مرتضی دسی ـ 247

 . 870 ص العیون، جالء: مجلسی مهاعلّ ـ 248

 نیکوکاران داردمی دوست خدا بودند،و نیکوکار و پرهیزکار و آوردند ایمان که بود آنها از مادرم«: فرمودند السالم علیه صادق امام ـ 249

  )870 ص العیون، جالء: مجلسی مهاعلّ( ».را



 

 

ر بگذارند و کس و فرزندش را به حساب ابوبیاسماء بنت عم يفرد يهایژگیل و وین فضایه اکحال قضاوت به عهده خوانندگان است 

  .فه بدانندیبا شخص خلارتباط یو ب مستقل امالًک يا آن را امری

  :ق ابراز شدهین حقایرغم تمام ایه علکهر چند 

) ع(يو ائمه اطهار بعد) ع(امام باقر يمادر يایر نکنگرفت و مگر جناب ابوب یفه اول را به زنیخل ينوه دختر) ع(مگر امام سجاد«

  250!»د؟ید آیپد يشاوندین گونه روابط خویتواند این دشمنان می؟ و مگر ب...نبود

  251!».داشتند یخانوادگ یکیائمه ما با خلفا نزد. ر هستندکجناب ابوب ياز نوادگان دختر یبه بعد همگ) ع(ائمه ما از امام باقر«

  :هکماند ینم یباق یساختگ ين ادعایا يبرا ییگر جاید، دیچه مالحظه فرمود بنابر آن

خانواده، دوست و  یک يبا هم همانند اعضا) یر و علکابوب(امبر ین دو شاگرد پیا... رکبا حضرت ابوب یدنا علیس يارکگذشته از هم«

  252!».بودند یمیصم

  

  السالم علیهم یفه دوم و خاندان وحیروابط متقابل خل )ب بخش

  :میهست یلّک يادعا یکنه شاهد ین زمیدر ا

  253!».بود از محبت و بزرگداشت یبکیت تریاست حضرت عمر نسبت به اهل بیس«

  254!».م همراه بودیرکم و تیه با تعظکداشت  يانگاه عاشقانه یعمر به عل«
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م یبپرداز السالم علیهم فه دوم در رابطه با خاندان رسولیرد خلکم رفتار و عملیخ، به ترسیبا مراجعه به تار یستین شبهه بایا یجهت بررس

را تنها با  السالم علیه نیرالمؤمنیم عاشقانه او نسبت به امیرکم و تیز تعظیو ن السالم علیهم تیزان محبت و بزرگداشت او نسبت به اهل بیو م

  .مینکن یا معیوتاه و گوک یخیچند سند تار

  

  یخیبه اسناد تار ینگاه

  :سدینویتاب انساب االشراف مکدر  يبالذر«

  .رفت علیهاالسالم خانه فاطمه يعمر با شعله آتش به سو... 

  ؟یدر خانه را بر من آتش بزن یخواهیه مک ییا تویآ! پسر خطاب يا: پشت در خانه آمد و گفت علیهاالسالم فاطمه

  .سازدیتر ممکه پدرت آورده محکچه را ار آنکن یا! يآر: عمر پاسخ داد

  :هکنوشته است  يخ طبریتار

  .دیشویعت خارج میه جهت بکنیا ایسوزانم یا خانه را بر شما میبه خدا قسم : عمر گفت

  :د آورده استیتاب العقد الفرکعبد ربه در ابن

  .ردکت کآنها حر يه همراه داشت و آن را به قصد آتش زدن خانه فاطمه برداشته بود، به سوکعمر با شعله آتش ... 

  ؟یخانه مرا بسوزان ياآتش آورده! پسر خطاب يا: گفت علیهاالسالم فاطمه

  255»...دیشو شما هم داخل) رکعت با ابوبیب(اند داخل شده چه امت در آنه به آنکن ی، مگر ایبل: گفت

یرا م )السالم علیه نیرالمؤمنیعت از امیب جهت اخذ( السالم علیهم یفه دوم با خاندان وحیز خلیآممربوط به برخورد خشونت یخیاسناد تار

 ةشهاد یالغرّاء عل ۀالحج« و »علیهاالسالم ت فاطمهیاحراق ب« ،»علیهاالسالم ت فاطمهیب یالهجوم عل«تاب کد در سه یتوان

                                                             

 . 110 ـ 109 ص شهادت، افسانه پاسخ در: طباطبایی حسینی جواد دسی مهندس ـ 255



 

 

  :هکد یابین ادعاها دست یزان صحت اید و با مطالعه شواهد نقل شده از منابع معتبر اهل سنّت، به مییدنبال فرما »علیهاالسالمالزهراء

  256!».دینامیم) نور چشمان(ن یالع ةرا قر یشه حضرت علیعمر هم«

  :هکم یادعا هستن یگر شاهد اید ين از سویهمچن

داشت  يارکهم تا آخر با آنها هم یل دولت دادند و حضرت علکیر و عمر و عثمان و هواداران آنها تشکفه و حضرات ابوبیاصحاب سق«

  257!».نداشت یچگاه با آنها دشمنیو با آنها اختالف نظر هم داشت، اما ه

. ن صبر تنها در ظاهر نبودیرد و اکشه یه آمده است، صبر پیخطبه شقشقه در کدانست، همان گونه یه حقّ خود را غصب شده مکن یبا ا«

  258!».غمبر دشمن نبودیچ گاه با صحابه پیهم هاً او قلب

نه توزانه و کیبوده است، نه دشمنانه و  یان اسالم و عزّت اسالمکیهمراه با حفظ  یبرادرانه و اسالم یروابط خود آن بزرگان روابط«

  259!».خصمانه

وسته شعله ور یرا پ یو آتش دشمن 260ن واقعه بازگو شودیاند ال نداشتهیه آن حضرت تماکست یآن ن ي، به معنایوت پرمعنکن سیا ایآ«

ر عواطف یبود، تحت تأث یه دوران پر حادثه و پر فتوحاتکفه دوم یثالث را به خصوص در دوران خل يو روابط آن حضرت و خلفا سازد

  261!»قرار دهد؟! یشخص

گروه  يورزنهکیو  یرا در دشمن يدیگونه ترد چیه يجا وآله علیه اهللا صلّیامبریفه دوم پس از رحلت پیخل يردهاکعمل یهر چند بررس
                                                             

 . 81 ص ،79 آذر ،170 شماره فرهنگی، کیهان در مندرج مقاله: زاده صفی فاروق ـ 256

  .62 ص، 79 زمستان ،4 شماره اسالم، نداي مجله در مندرج مصاحبه: کرمانی حجتی جواد محمد ـ 257

 . 1379 بهمن 12 مورخ جم، جام روزنامه: همو ـ 258

 . 1379 خرداد 30 مورخ اطّالعات، روزنامه: همو ـ 259

  .]است وآلهعلیهاهللایصلّ اکرم رسول رحلت از پس نموده رخ حوادث پیشین، جمالت در او تصریح به مؤلّف منظور[ ـ 260
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ره و یدوستانه از س يرین شبهات، تصوینار اکشده تا در  یه سعکجا گذارد، اما از آنینم یباق السالم علیهم تیفه با اهل بیبرندگان سق

م تا با نحوه برخورد و ینکیفه دوم اشاره میاز خود خل یخیم گردد، به چند اعتراف تاریبا خلفا ترس السالم علیه نیرالمؤمنیرد امکعمل

  .میز آشنا شویبا او ن السالم علیه نیرالمؤمنیمواجهه ام

  شبه نقل شده؛نه ابنیخ مدیح مسلم و تاریتاب صحکه در کاست  یثینمونه نخست حد

ن و کمان شیار، پکدروغگو، گناه فه اول و دوم رایه آنان خلکدهد یو عباس نسبت م السالم علیه یدوم به علفه یث، خلین احادیدر ا«

  262».انددانستهیا ستمگر و فاجر میو ] گرلهیح[ار کانتیخ

  :ح مسلم آمدهیدر نقل صح

  :دیگوین میرا مخاطب قرار داده چن السالم علیه یفه دوم، عباس و علیخل«

د و یآمد) السالم علیه یعباس و عل(باشم؛ شما دو نفر یمسلمانان م یامبر ولیمن بعد از پ: ر گفتکا رفت، ابوبیامبر از دنیه پک یهنگام... 

: ر گفتکپس ابوب. راث همسرش را از پدرشیم) السالم علیه یعل(ن یراثت را از پسربرادرت و ایم) عباس(تو . دیردکراث خود را طلب یم

ن و کمان شیار، پکرا دروغگو، گناه يشما و یم صدقه است، ولیچه به جا گذارم؛ آنیشویما ارث برده نم: فرموده استامبر خدا یپ

  263»...دیدانست] گرلهیح[ار کانتیخ

  :ن استیر و خودش چنکبه ابوب السالم علیه یفه دوم درباره نوع نگاه حضرت علیالم خلکمتن 

  »...اً، خائناً، غادراً، آثماًاذبک یتُمانیرٍ فَرَاَکْب یاَب یول... و اَنَا... اً، خائناًغادر، اً، آثماًاذبکتُماه یفَرَاَ«

  264».رده استکاذب، آثم، غادر و خائن؛ ظالم و فاجر را نقل ک يبه جا... نهیخ مدیشبه در تارابن« نیهمچن
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  :ن استیعبارت او چن یمتن اصل

  »...ها ظالم فاجِرٌیف یعمانِ اَنِّفَتَزْ... ها ظالم فاجِرٌیرٍ فکْعمانِ اَنَّ اَبابتَزْ«

  :توان گفتیم يبند جمع یکدر 

و  السالم علیه طالبیبن ابیه علکد ینمایح میه عمربن خطاب تصرکن است یباشد این مبحث میدر ا یقت شاهد اصلیدر حق«چه آن

اند، دانستهیار مکانتین را ظالم و خیخیباشند، شیبودن، دو نفر از صحابه خوش نام و نشان م یه صرفنظر از هاشمکامبر یپ يعباس عمو

ت به اعتراف یه اهل بک يو مودت بوده است، با وجود یمال دوستکت و خلفا ین اهل بیه در بکد یتفوه نما یسکن است کپس چطور مم

  اند؟در مورد آنها داشته ين اعتقادیخود دشمن، چن

یاذب، آثم، غادر، خائن مکار، کانتین را ظالم و خیخیو عباس، ش السالم علیه طالبیبن ابیعل... هکن مطالب است یانگر اینصوص ب نیا

  .دانستند

یصحت م یبوده است زمان یت و دوستیمیصم وآله علیه اهللا صلّیبعد از رسول خدا السالم علیهم تین خلفا و اهل بیدر ب: ندیگویه مکنیا

  .ق نموده باشندیگر را تصدیه همدکابد ی

ت یبخواهند محبت دشمنان اهلیم یثیتب حدک يالدر البه السالم علیهم تیبر صادر از اهلیو غ یات جعلیپس اگر به بهانه بعض از روا

ه با کباشد، یبر خالف آنها م يقو یلیات متفرع بر نبودن دلین روایصحت ا هکد دانسته باشند یف انتشار دهند، بایضع ان مردمیرا در م

  .گرددیدشمن از اعتبار ساقط م يات مورد ادعاین روایا یل مافوق، تمامیبودن آن دل

بن عبدالمطلب در زمان و عباس السالم علیه طالبیبن ابیه علکن است یات این روایترجمه مختصر ا...  :دین نصوص توجه فرمائیبه ا

  :دیگویند و عمر به آنها مینمایاز او مطالبه م كبر و فدیرا از خ وآله علیه اهللا صلّیخالفت عمر، اموال رسول خدا

نون کد، و ایدانستیار و ظالم و خائن مکت یه او را دروغگو و معصکد و حال آنین اموال را مطالبه نمودیز ایر نکشما در زمان خالفت ابوب

یار و ظالم و خائن مکر دروغگو و گنهکز همانند ابوبیه مرا نکد و حال آنینمائیمطالبه من اموال را یز ایده از من نیه خالفت به من رسک

  .دیدان



 

 

در اعتبار و صحت آن در نزد  يدیگونه تردچیه هک 265تاب اهل سنّتکن یفه، آن هم در معتبرتریشائبه خلیحات و اقرار بین تصریبا ا

درباره خلفا  السالم علیهم ت رسولیهاشم و اهل بیه بنیه نظرکرد یبدور از تعصب بوده و نپذ یسکرود یگر گمان نمیباشد، دیعامه نم

  266».چگونه بوده است

  :هر چند ادعا شود

رده کعوام ما متداول بوده و هست، ن ياان پارهیه در مکل یاز آن قب ییقبل از خود جسارتها يگاه به خلفاچینه تنها ه) ع(یحضرت عل«

  267!».لب به مدح آنان گشوده است! از موارد ياریدر بسه کاست، بل

  :هکآن است  يایگو يگرید یخیسند تار

ن جهت یرفت و به همینپذ السالم علیه امام یند، ولکت کشان حریخواست به همراه ا السالم علیه فه از امامیان سفر عمر به شام، خلیدر جر«

رفت؛ ینپذ ید ولیایخواستم با من به شام ب يگله دارم، از و یت علیاز پسر عمو من: رد و گفتکوه کعباس شفه از حضرت نزد ابنیخل

  نم، به نظر تو از چه ناراحت است؟یبیاو را ناراحت م اًمن دائم

  :عمر گفت. یدانیمعلوم است، تو خود هم م: عباس پاسخ دادابن

  ...او به جهت از دست دادن خالفت است ي، ناخشنوديآر

فه و مردم به وضوح به آن یه خلکداد، تا آنجا یگران نشان میخود از غصب خالفت را به د یاعتراض و خشم درون السالم علیه پس امام

  268».بردند یپ
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  :ن استیبا خودش چن السالم علیه یفه دوم درباره نحوه مواجهه حضرت علیالم خلکمتن 

»لَم لْ واَز واجِداً، ف تَظُنُّ یاَراه ؟متَهوجِدم  

  »ست؟یابم، به نظر تو علّت خشم گرفتن او چییوسته نسبت به خود در حال غضب میرا پ يو

فه مواجه یز با اعتراف شخص خلیها ناز آن یکده و در هر یتب معتبر اهل سنّت اخذ گردکه هر دو از کن دو سند معتبر یبا توجه به ا

  :داردیه ابراز مکم ینهین ادعا را به عهده خود شما میا یعلمزان صحت و اعتبار یم، قضاوت درباره میهست

  269!»...نها نداردیعداوت و امثال ا] به[ يا، نه تنها اشاره!ن آمده استیقیتب معتبر فرکچه در مطابق آن) ع(رفتار و گفتار آن حضرت«

  270!».رده استکن یشان دشمنیو با ا چ گاه دشمن نبودهیثالث ه يبا خلفا) ع(یه حضرت علکنم کیبنده ادعا و اثبات م«

د را پشت سر یفه جدیم، همه اعتراضات خود نسبت به خلین تصمیبا ا يو. داشت! مناسب و گشاده يز برخوردیفه نین خلیبا ا«

  271!».گذاشت

  272!».د گشتیم شد و اعتماد عنوان مرحله جدکوستن ین رفت و فاصله آنها تا حد به هم پیان دو طرف از بیم کپس ش«

یخود را فدا م يجان و مالها یومت اسالمکام حکت و استحیگسترش اسالم و امن ين برایراشد يت رسول خدا در زمان خلفایاهل ب«

  273!».ن بزرگواران استیا! و محبت! تیل رضاین خود دلیردند و اک

 یحضرت عل. پوشانده شده بود، من در آنجا حضور داشتم يشان با چادریا كردند، جسد مبارکه حضرت عمر وفات ک یهنگام«
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ند، قسم به خدا بعد از رسول اهللا بجز تو کق رحمتت یخدا غر! ابوحفص: نار زد و گفتکف آورد و چادر را از چهره حضرت عمر یتشر

  274!».رفتمیبه مالقات خدا م يبود و با نامه اعمال ویاش نامه اعمالش مال من مکه که من دوست داشته باشم کست ین یسک

  275!».ردکومت خلفا، با نرمش و مدارا رفتار کاو با ح«

از ) ع(یه حضرت علکنند کدانند واجب است ثابت یم يخود را ملزم به تبر) ع(یاز حضرت عل يرویه به زعم پک یسانکن به یبنابرا«

  276!».مینک يه ما هم تبرکرده است ک يآنان تبر

  :میینمایجلب م يگرید یخیتوجه شما را به سند تارن دو بخش، یان ایدر پا

»لنَّ عای ا انْ ینَ اَببلطالبٍ، لَما رَفیص حنربقالَ ل ،هیاَب یله:  

 یب هؤالء الَینی؛ و اهللاِ ال اًم ال تُؤَمرُوا اَبدکُقَوم طَعی اته، و انْیح یف یالنَّبِ عداوتهِمکَ یالنَّبِ ةِد وفابع مکُعادو مکُمدالمطَّلبِ، انَّ قَوعب یا بنی

  .فیبِالس احقِّ الّالْ

  !ضٍبِبع ضَهمرِب بعتَضْ د اَنْیحسنِ، اَتُرِا اَباالْی: لَّه، فَدخَلَ و قالَکُالم کَع الْـسم ، قَدهِمیالخَطّابِ داخلٌ الَ نِنُ عمرَبب داهللاِو عب:  قالَ

  277.داهللاِ فَخَرَجف فَقام عبعو نُابانُ عفّانٍ و لَاب یما نازعن اًثیو حد اًمیقَد یب منّکو ما ر كال اَبوفَواهللاِ لَو! کحیو تکُاُس: فَقالَ

  :به خانه بازگشت به خاندان عبدالمطّلب فرمود] فهین خلییتع ينفره شورا از مجلس شش[طالب یبن ابیه علک یزمان

ش یه با رسول خدا در طول زندگکهمچنان  برخاستند؛ یامبر با شما به دشمنیشان شما پس از درگذشت پیخو! خاندان عبدالمطّلب يا

  .ومت رسند، هرگز شما را به مشورت هم نخواهند خواستکدند و اگر قوم شما به حیورز یدشمن
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  .نخواهند گشت باز ر به راه حقینان جز با شمشیاه کقسم به خدا 

یا میابا الحسن، آ يا: د؛ پس داخل شد و گفتیشان بود و تمام سخنان حضرت را شنیان ایز در میعبداهللا فرزند عمر ن: گفت يراو

  ؟يوادار یگر به دشمنید یرا با گروه] شانتیاز خو[ یگروه یخواه

گونه رفتار   ش آنینبود و با من در طول زندگ] ابعمربن خطّ[ه اگر پدرت کقسم به خدا ! ت باشکسا! بر تو يوا: در آن لحظه فرمودند

  .ردندکیبا من منازعه نم) عبدالرحمان(و پسر عوف ) عثمان(رد، پسر عفّان کینم

  ».جا خارج شدبن عمر برخاست و از آنن زمان عبداهللایدر ا

  

  يبندجمع

ده یه شدت وضوح آن موجب گردکاست  يارکق مسلّم و آشیاز حقا یکیاب و عمربن خطّ السالم علیه یروابط متقابل حضرت عل یرگیت

ن رو، به یل شده و از ایتبد یخیارآمد جهت راست جلوه دادن آن دروغ تارک ي، به عنصرینقل ساختگ یکتا مطرح نمودن آن در ضمن 

  .دیخ درآیگران تار فیاستخدام تحر

با  السالم علیه نیرالمؤمنیعت دوم امیخود درباره ب یساختگ يهاه به دنبال راست جلوه دادن نقلک يپردازنگاران دروغ خیتار: مثال يبرا

 یواه يرش ادعاهایپذ ين راه بسترهایاند تا از اات خود گنجاندهیجعل يالره را در البهین روابط تیح و اعتراف به ایاند، تصرر بودهکابوب

مال کبا  علیهاالسالمپس از شهادت حضرت زهرا السالم علیه نیرالمؤمنیه امکنند کن وانمود ین فراهم آورده و چنیخود را در ذهن مخاطب

  278!اند؟عت نمودهیر بکت صلح و صفا با ابوبیل و در نهایم

 السالم علیه نیرالمؤمنید امیراهت شدک« بر صحت ی، مبنيل بخاریبن اسماعاز اهل سنّت همچون محمد ین رو شاهد اعتراف بزرگانیاز ا

  :هکغام فرستادند یر پکخطاب به ابوب السالم علیه آن حضرت: سدینویم؛ چنانچه میباشیم »اباز مالقات با عمربن خطّ
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  279.ضَرِ عمرَلمح ۀًیراهکَ کتنا اَحد معاْیتنَا و ال اَنِ ائْ... «

  ».د ـ یایز به نزدش بیراهت داشت عمر نکه کد ـ از آن رو یایهمراه تو ن يگریا و فرد دیتو نزد ما ب

  

  پس از خود بود؟ السالم علیه نیرالمؤمنیفه دوم خواستار خالفت امیا خلیآ

  :هکباشد یمن ادعا یده، ایمطرح گرد السالم علیه نیرالمؤمنیفه دوم با امیروابط دوستانه خل يالقا يه در راستاک یگر از شبهاتید یکی

ش وجود یاز خطبه ها یکچ یه مثل و مانندش در هکآورد یبر زبان م ید و سخنانیگشایچه قلبش را میاش، درن خطبهیعمر در آخر«

طالب را به خالفت یبن ابیه پس از مرگ، در درجه اول علکنم کیه مین، من به شما توصیمؤمن يا: ندکیت میاو وص. نداشته است

  280!»...دینکانتخاب 

ن ینار هم قرار دادن شبهه فوق با اکدارد تا با  ین شبهه سعیننده اکه ابرازکم یدانیته را الزم مکن نیر به اکّن شبهه، تذیا یقبل از بررس

  :هکادعا 

سلسله  یکرم و چه پس از شهادت عمر بر اثر کمیچه پس از رحلت نب یه حضرت علکن است یر شود اکد ذیه باک يگریت دیواقع«

  281!».رنگ به خالفت منصوب نشدیسه و نیدس

  .منحرف سازد السالم علیه نیرالمؤمنیفه دوم در غصب خالفت امیخل يدیلکاش را از نقش ذهن خوانندگان مقاله

نفره،  شش يان شورایقلم و دوات؛ و چه در جر يو ماجرا وآله علیه اهللا صلّیامبریات پیفه دوم، چه در زمان حیرد خلکه عملک یدر حال

  .دهدین ادعا را نشان میخالف ا
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ف و دست یرا تضع السالم علیه یعل ي، به نحو مؤثریرنده نهائیم گیبن عوف در شورا و تصمحقّ خاص به عبدالرحمان يعمر با اعطا«

ده و ید السالم علیه یعلت یدر شخص یکچه از نزدن نمود و آنیانتصاب عثمان را تضم اًحیعثمان را در تصاحب خالفت بازگذاشت و تلو

  .ردکمسدود ) السالم علیه یخالفت عل(، يو يح راه را برایر صریغ یدستور نداد، ول اًحیده گرفت و اگر چه صریده بود نادیسنج

ه کاعالم نمود ) شورا(ن اشخاص یبا ا ين ساختن ویبا قر ینار رود ولکد یبا السالم علیه یه علکرد کعمر در ضمن انتخاب شورا اعالم ن

  282».وتاه نمودکرا از خالفت  السالم علیه ین عمل دست علیندارد و با ا يسان است و برتریکگران یاز نظر او با د السالم علیه یعل

آمد؟ در ینار مک السالم علیه یم با علیتیا بنیخت، آیش بر سالله هاشم را برانگین قریرید يهانهکیل کن شیعمر با انتخاب شورا بد«

  .خ آنها بودیمعارض و مخالف ش السالم علیه یه علیکحال

ده بود، عمر در بستر مرگ یده و از پدرها به همه اوالدها رسیشه دوانیان دراز ریه سالک ییهانهکیبود،  یان رفتنیاز م يامو يهانهکیمگر 

ه مظلوم کرد و مسلّم بود کج یبس السالم علیه یسره در برابر علیکرا  ینژاد پرستانه قوم يهازهیه انگکرد کنقشه شورا را چنان طرح 

 يالهیش بردن تعصب قبیت و پیبه اصول جاهل يبندیشه پایش همیاست ثابت قریس: دیگویمغلوب خواهد شد؛ عبدالفتاح عبدالمقصود م

هاشم یستن خاندان بنکش، شیقر يشه آرزویو هم ش بودند،یاصحاب شورا همان اعراب متعصب قر. تا سر حد تقدس و پرستش بود

تقبل  وآله علیه اهللا صلّیامبر خدایه بالفاصله پس از رحلت پک یوششکهاشم و یفه دور نگهداشتن خالفت از بنیب عمر وظین ترتیبود، با ا

  .ردکنموده بود را تمام 

شورا را  يس نام اعضاکن شش نفر نظر نداشته است، هر یاز ا یکچ یم عمر به هید باشد تا بگوئینبا ین خوش گمانیا يبرا یگر جائید

  283».دانست عثمان انتخاب خواهد شدید میشنیم

ه عمر کدهد ین نشان میدهد، ایقرار م السالم علیه ینار علکه خود بدان معترف است در کشان یهابیگر را با عید يچطور عمر اعضا«
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ارش کجه یده، و لذا نتیمبادرت ورز یین شورایل چنکید به تشیده بوده است، و با آن دیه را دیقض یرده و هدف نهائکن يارکچشم بسته 

  284».ن فرد جهت خالفت بوده استیترستهیعدم انتخاب شا

نده و کقلم و دوات اف يپرده از ماجرا )دوران خالفت او صورت گرفته در کدر سفر شام (عباس با ابن یین عمر در ضمن گفتگویهمچن

  :ندکیاعتراف م

  285».نمودم يریمن از آن جلوگ یش مطرح سازد، ولیماریام بیرا در ا السالم علیه یخواست علیامبر میپ«

  :دیگویگر مید ییفه دوم در جایخل

  286».ردمک يریمن از آن جلوگ ید ولینماح ین مورد تصریم داشت در ایتصم يماریآن حضرت در هنگام ب«

 السالم علیه یدن حضرت علیمانع از رس وآله علیه اهللا صلّیامبریقبل از رحلت پ ییهاسهیه چه نوع دسکدهد ینشان م ین اعترافات به خوبیا

  .به خالفت شده است

  :توان گفتیدر مجموع م

ار با او سرد بود و یر بسکشد، رفتار ابوبیم يارکمتر حاضر به همک السالم علیه یخوب نبود و عل السالم علیه ینه تنها رفتار خلفا با عل«

  .دادیهاشم نمیبه بن یچ پستیعمر ه

  .زدیدامن م السالم علیه یعل ين انزوایبه ا یجاهل يهانهکیاء سنن و یبا اح یسپرد و گاهگاهیم يدیلک يهاه پستیامیس به بنکبرع

من قاتل پدرت هستم، پدرت  ییه گوک ینکینگاهم م يابه گونه: گفت يدبن عاص امویبه سع السالم علیه یبا حضور عل یعمر در محفل
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  287»!شته استک یرا عل

یل مین تحلیرا چن یخین واقعه تاریا )22ـ  20، ص  5ج ( سعدن گفتگو از طبقات ابنیضمن نقل ا» فهیسق«تاب کدر  يرکمه عساعلّ

  :دینما

ن سخن، عمر یا با ایآ... است يگریز مطلب مهم دین السالم علیه ان برداشتن امامیترور و از م يافراد برا یکن، نقشه تحریاز اگذشته «

  288»ند؟ک یکطالب، تحریبن ابیشنده پدرش، علکد را به گرفتن انتقام از یه سعکنداشت  یسع

  

  لثومک فه دوم با امیشبهه ازدواج خل یبررس

ر و سرگردان نموده است، یرا متح ياو شبهه انداخته و دسته کرا به ش ياز شده و عدهیبرانگ سؤال یه در جوامع اسالمک یاز مسائل یکی

الم علیه نیرالمؤمنیام یلثوم دختر گرامک مسأله ازدواج امباشدیفه دوم میو خل الس.  

ها عبارت از آن یه برخکباشند یم ینیبه اهداف مع یابیدنبال دستنند به کین ازدواج را مطرح میا يه ادعاکداست آن دسته یناگفته پ

  :است از

  

  ن ازدواجیل ایفه دوم به دلیخل يسعادت اُخرو) الف

  :چنانچه ابراز شده

، رحمت يبه خاندان محمد یکینزد یلکدارد و به طور  ییر بسزایا و چه در آخرت تأثیت در سرنوشت انسان چه در دنیبمودت اهل«

ق ازدواج با دختر حضرت یم گرفت از طری، حضرت عمر تصميسال هفدهم هجردر . دارد یدر پ يو غفران و مغفرت ابد يزدیا
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  289!»...ردک يلثوم ـ را از آن حضرت خواستگارک م سازد، لذا ـ امکروابط خود را با آن حضرت مستح) ع(یعل

  

  روا داشت السالم علیهم تیه در حقّ اهل بک یاتیفه دوم از جنایتبرئه خل )ب

  :چنانچه ابراز شده

... اندپدر زن و حضرت فاطمه مادر زن عمر بوده یرا به حضرت عمر داده است؛ پس حضرت عل) لثومکام (دخترش  یحضرت عل«

 یدر پ يگریثمره د... اساس و جز تفرقهیه نسبت به حضرت عمر گفته شده بنا به عقائد مسلمانان اهل سنّت بک ییزهاین چیبنابرا

  290!».نخواهد داشت

، یساختگ يهاین تمام آن دشمنیبنابرا... بود یعمر درآورد و جناب عمر داماد حضرت عل يدخترش را به همسر) ع(یحضرت عل«

  291!»...همه باطل است

جناب عمر  پدر همسر) ع(ینداشتند؟ مگر حضرت عل يشاوندیو خو یگر روابط خانوادگیدیکن بزرگان با یبا ا) ع(یمگر حضرت عل«

  292!»د؟ید آیپد يشاوندیگونه روابط خونیتواند این دشمنان میو مگر ب... نشده بود؟ ینبود؟ و جناب عمر داماد حضرت عل

  

  فه دومیاز خل علیهاالسالمژه حضرت زهرایوبه السالم علیهم تیت اهل بیرضا يالقا )ج

  :چنانچه ابراز شده

                                                             

 . 65 ـ 64 ص ،80 بهمن ،184 شماره فرهنگی، کیهان در مندرج مقاله: شیرزادي مصطفی ـ 289

 . 37 ص نگاه، یک در راشدین خلفا زندگی و صحابه مقام: محمودي عبدالرحیم ـ 290

  .62 ص، 79 زمستان ،4 شماره اسالم، نداي مجله در مندرج مصاحبه: کرمانی حجتی جواد محمد ـ 291

 . 1379 بهمن 12 مورخ، جمجام روزنامه: همو ـ 292



 

 

» ن و یت حسنیار بدون رضاکن یه اکمسلّم است . طالب و فاطمه زهرا در عقد حضرت عمر فاروق بوده استیبن ابیلثوم دختر علکام

  293!».شان فاطمه انجام نگرفته استیژه مادر ایونب و بهیخواهرش ز

  

  باشدیع میتش یان اصلکه از ارکر سؤال بردن برائت یز )د

  :چنانچه ابراز شده

  294!»آوردند؟یلثوم را به عقد عمربن خطاب درمکداشتند، چگونه ام یسب و اهانت خلفا را روا م یاگر حضرت عل«

  

  السالم علیه نیرالمؤمنیفه دوم نسبت به امیخل ینه و دشمنکیسرپوش نهادن بر  )ـه

  :چنانچه ابراز شده

ش یلثوم، ارادت خوکام یعنیوند ازدواج با دختر آن حضرت، یداد و با پید و ارادت نشان میورزیعشق م یحضرت عمر به حضرت عل«

  295!».مال رساندکرا به 

  

  فه دومیو خل السالم علیه نیرالمؤمنیدادن روابط متقابل ام دوستانه جلوه )و 

  :چنانچه ابراز شده

ت آنها و احترام عمر در نگاه یمیل صمین دلین بزرگتریو ا. دنا عمر درآوردیلثوم بنت فاطمه را به ازدواج سکدخترش ام یحضرت عل«
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  296!».باشدیم یحضرت عل

اح که از بطن فاطمه زهرا بود به حباله نکلثوم را کدخترش ام یه حضرت علکم بود کمستح ين آن دو به حدیو اتحاد ب یرابطه دوست«

  297!».فاروق اعظم درآورد

  

  آندن به یت بخشیفه دوم از حصار غصب و مشروعیخارج نمودن خالفت خل )ز

  :چنانچه ابراز شده

ش رسول خدا مخالفت نموده بود، درست یرده بود و با نص و فرماکغصب  یفه بر حق نبود و خالفت را از حضرت علیاگر عمر خل«

  298!».لثوم به عقد او درآوردکدخترش را از فاطمه به نام ام یه علکنبود 

اح کباشد چرا به عقد و نیه از حضرت زهرا مکعت نموده باشد، دخترش را یشان بیبا ا یل باطنیبر خالف م... یم حضرت علینکفرض «

  299!»آورد؟یعمر درم

زان صحت ین واقعه پرداخته و میل ایو تحل یند تا به بررسکیاقتضا م یار عمومکن ماجرا در اذهان و افیا يساز ت شفّافیه اهمکلذاست 

  .ار گرددکهمگان آش يقت ماجرا برایم، تا حقییمشخّص نما یسنّعه و یدگاه دانشمندان شیت وقوع آن را از دیفکیو 

  .میینماین ازدواج جلب میدرباره ا یته مهمکسؤال، توجه شما را به ن یک، با طرح ین بررسیاما قبل از ا
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  با آنان است؟ یل دوستیهاشم دلیا صرف ازدواج با بنیآ

  .جه مغرضانه باشدیرد و در نتیصورت گ یمختلف يهازهیتواند با اهداف و انگیازدواج م یک

  .دهدیرا نشان م يمتعدد يهان گونه ازدواجها نمونهیخ از ایتار«

ن به خاندان یه به منظور توهک» طالبیبن جعفربن ابعبداهللا«با دختر  300یوسف ثقفیبن ن نمونه است ازدواج غاصبانه حجاجیو از هم

  .ردک ین ناموس هاشمیهاشم مبادرت به غصب ایبن

  :سدینویم» اخبار النساء«تاب که بزرگ اهل سنت در یمحدث و فق يجوزابن

  نَ؟یک، مم تَب یو اُم یبِاَب: خَدها، فَقالَ لَها یرَتُها تَجود علها و عبیه نَظَرَ الَیعلَ فَرٍ، فَلَما دخَلَتنِ جعب داهللاِعب ۀَنَحجاج ابو تَزَوج الْ

نْ: فَقالَتنْ مم و ،اتَّضَع شَرَف عۀٍض 301.شَرِفَت  

: گفت. است يش جاریبر گونه ها کد اشیبن جعفر را به ازدواج خود درآورد چون بر او وارد شد ده دختر عبداهللاکوسف یبن حجاج

  ؟یانیچرا گر

  .افتی یه بزرگک یر شد و از پستیه خوار و حقک یاز شرافت: گفت

خ از آن انباشته یه صفحات تارکهاشم یو بن وآله علیه اهللا صلّیامبریوسف نسبت به خاندان پیبن ت حجاجیآن همه ظلم و جناا پس از یآ

                                                             

 لباس و بگیرند عید را عاشورا داد دستور )ـ ه 68( سال در گویدمی کثیرابن... بود خونریزي او لذّت بهترین که گویدمی مسعودي[ ـ 300

  .است نبوده کربال در چرا خوردمی افسوس و بپوشند نو

  .بیاورد بیرون را السالم علیه یعل جنازه تا شکافت نجف در را قبر هزار سه

  ...نگذاشت فرزندانش بر را حسین و حسن و علی نام کسی درازي سالیان عصرش در

  .هستم شیعه بگوید تا بود بهتر کافرم گفتن نبود، جرم عتشی اندازه به کفر او عصر در

  )]82 ـ 81 ص ،2 ج اسالم، سیاسی و تحلیلی تاریخ: حسنی اکبر علی دکتر(

 . 65 ص النساء، اخبار: جوزيابن ـ 301



 

 

ب کدوستانه بوده و او مرت وآله علیه اهللا صلّیامبریت پیوسف با اهل بیبن ه روابط حجاجکرد کن ازدواج تجاهل یتوان به استناد ایاست، م

  302»!نسبت به آنها نشده است؟ یتیچ ظلم و جنایه

  

  ینقد و بررس

  .م استین موضوع به دو بخش قابل تقسیعه درباره ایش يدگاه علماید

  

  عهیم از دانشمندان شیکدگاه گروه ید

ن یدرج چنه کباشند؛ بلیرده و معتقد به انجام گرفتن آن نمکار کرا از اصل ان ین ازدواجیوقوع چن سرّه قدسدیخ مفین بزرگان همانند شیا

  .دانندیم السالم علیهم تیخ، ساخته دست دشمنان اهل بیرا در تار ییهانقل

ن یه آمده، چنیوتاب مسائل سرْکه در جواب مسأله دهم از ک سرّه قدسدیخ مفیعه مرحوم شیمضمونِ استدالل و برهانِ عالم بزرگوار ش

  :است

ار نقل کّربن بیق زبین خبر از طریست و ایرده، قابل اثبات نکج یدخترش را به عمر تزو السالم علیه نیرالمؤمنید امیگویه مک يخبر: اوالً«

  .ند، متّهم استکیه نقل مکچه ست و در آنینان و وثوق نیه مورد اطمکق معروف است یشده و او نزد اهل تحق

ت یند، رعاکیهاشم ادعا میچه بر بندر آن] لیدلن یبه هم[در دل اوست و  السالم علیه نیرالمؤمنینه امکیه بغض و کاست  یسانکاو از 

  .ستیرش نیرده و لذا مورد قبول و پذکرا ن يامانت دار

 303.رده عباراتش مختلف و متضاد استکه نقل کهم  یثیحد: اًیثان

                                                             

 . 178 ص شهادت، افسانه پاسخ در: طباطبائی حسینی جواد دسی مهندس ـ 302

  .]باشندمی آشکار تعارض در یکدیگر با هانقل این هايدارنده برقرار دیگر عبارت به[ ـ 303



 

 

آن ) حضرت يعمو(عباس : دیگویم یج دخترش با عمر را به عهده گرفت و گاهیتزو السالم علیه نیرالمؤمنیخود ام: دیگویم یرا گاهیز

: دیگویم یهاشم و گاهید عمر نسبت به بنیف و وعید و تخویواقع نشده مگر با تهد يعقد: دیگویگر مید يرا به عهده گرفت در جا

عمر قبل از همبستر : ندیگو ید و بعضیا آمد به نام زیبه دن يااو بچه ياز عمر برا: اندروات گفته یبعض. ثار بودیار و ایاخت يعقد از رو

  .ستیاو ن يبرا يشته شد و فرزندکد یز: اندگفته یهم دارد و برخ ید فرزندانیز: اندگر گفتهید يادسته. شته شدکشدن با او 

  .مادرش بعد از او زنده ماند: ندیگر گوید یشته شد و بعضکد با مادرش یز: ندیگو يافهیطا

ست و به یشود و مورد قبول نیاثر مین همه اختالف و تعارض بین است، باطل و با ایآن هم چنت یآن چنان و روا يه راوک یتیپس روا

 يریند و به هر حال تأثکیث را اثبات مید آمده، بطالن اصل حدیه در آن پدک یث از اول و پس از اختالفاتین حدیش ایدایپ یلّکطور 

  304».ندارد

و در  15ه مسئله یدر پاسخ مسائل حاجب. رده استکآن باز  يبرا ياباب جداگانه دیمرحوم مف. ن ازدواج اختالف استیدر اصل ا«

  305.اندف جدا اختصاص دادهیاش تألگران به بحث دربارهی؛ و د 10ه مسئله یمسائل سرو

ن مورد یدر الثوم به بحث کام  ةایل در رساله حیدخ یر آن هستند و محمد علکشهرآشوب منو ابن ید، ابوسهل نوبختیخ مفیمرحوم ش

عاشورا و عبدالرزاق مقرّم،  یدر بررس یتیآن دارد و آ یدر نف یرساله مفصل )ـه 1352( يمتوفا یخ محمد جواد بالغیش. پرداخته است

  307».306اندردهکار کداً آن را انیشد )ـه 1361( يمتوفا یینهوکن اللید ناصر حسیس

  :ن بنگاردیچن »اعالم النساء«تاب کز در یل نیمحمد دخ یده تا علیها موجب گردین آشفتگیوضوح ا
                                                             

 . 876 ـ 875 ص، )افتخارزاده دکتر ترجمه( وآلهعلیهاهللایصلّپیامبر دل شادمانی المعلیهاالسزهرا فاطمه: همدانی رحمانی احمد ـ 304

 . 396 ص ،2 ج الذریعه،: ك.ر ـ 305

  :گفت و کرد جمع هامامی دانشمندان از دوم گروه نظر با را هسرّسقدمفید شیخ همانند شیعه بزرگان از گروه این نظر بتوان بسا اي[ ـ 306

  .]کنند ثابت را ازدواج این وقوع توانندنمی هایشان،کتاب در مندرج هاينقل به استناد با هاسنّی: که است این هسرّسقدمفید شیخ امثال نظر

 . 57 ص ،2 ج اسالم، سیاسی و تحلیلی تاریخ: حسنی اکبر علی دکتر ـ 307



 

 

  .با عمربن خطاب است السالم علیه نیرالمؤمنیلثوم دختر امام امک اد هم هست ـ ازدواج امیه زکـ  یموهوم ياز جمله ازدواجها«

  .ردک يخواستگار السالم علیه طالبیبن ابیبن خطاب او را از عله عمرکاند ردهکت یگران روایحجر و دعبدالبرّ و ابنابن

  .است کوچکاو هنوز : حضرت فرمود

  !ردکخواهم  يگران از او نگهداریه من بهتر از دکابوالحسن، او را به عقد من درآور  يا: عمر گفت

او را نزد لثوم داد و کرا به ام  يبرد. فرستم، اگر از او خوشت آمد او را به ازدواج با تو درخواهم آوردیمن او را نزد تو م: حضرت فرمود

  .ن مطلب را به عمر گفتیا يو. ه به تو گفتمکاست  ين همان بردیبه عمر بگو ا: عمر فرستاد و فرمود

  !رد؟کاو گذاشته برهنه  يو بعد دست بر پا! هستم یبه پدرت بگو من راض: عمر به او گفت

 رون آمد و نزد پدر رفته داستان را به آن یاز نزد او ب. ستمکشیتو را م ینیب ين نبودیرالمؤمنی؟ اگر تو امینکین میچرا چن: لثوم گفتکام

  !يفرستاد يرمرد بدیمرا نزد پ: حضرت گفت و اظهار داشت

  .باشدیاو شوهر تو م! مکدختر: حضرت فرمود

  308»)490عاب، ص ی؛ االست492، ص  4االصابه، ج (

  :ن گفته استیهمچن يو

ه عون کنیشته شدن عمر بود، با اکه ازدواج عون با او پس از کاند ن اظهار داشتهیاند، چنردهکر که ازدواج او را با عمر ذک یسانکتمام «

پس از قتل عون با  310يه وکرفت یشته شده است و چگونه توان پذکخالفت عمر  در دوران يسال هفدهم هجردر  309در جنگ تستر

                                                             

 . 873 ـ 872 ص ،وآلهعلیهاهللایصلّپیامبر دل شادمانی المعلیهاالسزهرا فاطمه: همدانی رحمانی احمد ـ 308

 .شوشتر ـ 309

  .]عمر[ ـ 310



 

 

 ...رده است؟کازدواج  311او

محمدبن : دیه گوکعبدالبرّ است ندازد، گفتار ابنین داستان مسخره بیرا به هوس اعتقاد به ا ياه موجب شده عدهک يزین چیتربیو عج

  .رده استکطالب ازدواج یبن ابیلثوم دختر علک ه پس از مرگ عمربن خطاب با امکاست  یسکطالب همان یبن ابجعفر

  :دیگویتاب مکن یه خود او در همکنیبا ا

دوران خالفت عمر و هفت سال  ه جنگ شوشتر درکداند یه مکنید شدند، با ایمحمدبن جعفر در شوشتر شهبن جعفر و برادرش عون

  312»د؟یار درآکخ، گفتار او درست از ین تاریش از مرگ او بوده است؛ چگونه با توجه به ایپ

  :توان گفتیلذا م

لثوم کفه با ام یها درباره نحوه مواجهه خلات آنیچه در روارا آنیز(اند، ن ازدواج شدهیات مربوط به ایر رواکه منکن عده از اهل تسنّن یا

  .رخ نداده است ین ازدواجیه چنکن است یارشان اکدر واقع مفهوم ان )انددهیاب ندر شده را در شأن عمربن خطّکذ

  

  ست؟یچ یار عمومکن ازدواج در افیافتن وقوع ایعلّت رواج 

ن توهم یرا به ا ياافته و عدهیان مردم رواج یدر م يان حادثهیرخ نداده، پس چرا چن ین ازدواجیاگر چنه کن سؤال مطرح شود ید ایشا

  صورت گرفته است؟ ین ازدواجیه چنکانداخته 

 یکه چون کاند پنداشته ياتابش آن را آورده و عدهکصاحب النسب در  ییحیبن ه ابومحمد حسنکث از آن جهت منتشر شد ین حدیا«

  313».رده استکار نقل کّربن بیاز زب يه وکنیاست، با ا یث درستیرده، پس حدکت یآن را روا يعلو يفرد

                                                             

  .]کلثوم ام[ ـ 311

 . 873 ص ،وآلهعلیهاهللایصلّپیامبر دل شادمانی المعلیهاالسزهرا فاطمه: همدانی رحمانی احمد ـ 312

 . هسرّسقدمفید شیخ: از نقل به ،876 ص ،وآلهعلیهاهللایصلّپیامبر دل شادمانی المعلیهاالسزهرا فاطمه: همدانی رحمانی احمد ـ 313



 

 

  :توان گفتین سؤال مین در پاسخ به ایهمچن

لثوم دختر جرول کبن عمر، ام داهللایلثوم بوده و او مادر عبکعمر، نامش ام  ياز زنها یکیه کن باشد یال، این وهم و خید منشأ ایشا«

 یلثوم مشهور و معروف هم، همان حضرت است، وقتکبوده و ام  السالم علیه ین علیرالمؤمنیه است، و چون هم نام با دختر مطهر امیخزاع

ن جهت یبه هم. شودیمنتقل م السالم علیه طالبیبن ابیلثوم دختر علکحضرت ام  يها به سولثوم زن عمر بوده است، ذهنکند ام یگویم

  .ه آن حضرت، زن عمر بوده استکاند ردهکال یخ یبعض

 او رفت و آن يه عمر به خواستگارکهم بوده  يگریلثوم دکو از آن سو ام  اند او ردهکال یبه اشتباه خ یر است و بعضکلثوم دختر ابوبکام

  .بوده است السالم علیه ین علیرالمؤمنیدختر حضرت ام

  :مینکیروشن شدن مطلب به آن اشاره م يبرا کنیا

لثوم کا با ام یآ: ش به عمربن خطاب گفتیاز قر يمرد: هکرده است کت یروا 314»یأغان«تاب کدر ) از علماء اهل سنّت( یابوالفرج اصفهان

  ؟یباش ين ویگزیو در خاندان او جا ییر حفظ نماکخود را بعد از مرگ با ابوب یتا دوست ینکیر ـ ازدواج نمکـ دختر ابوب

  .اوریمن ب يشه برو و به او بگو، و جواب او را برایعا ينون تو به سوکا. نمکن یدارم چنیدوست مبله : عمر گفت

  .شه اطالع دادیچه عمر گفته بود به عاشه رفت و آنیاو نزد عا

ن یدار و غمگرا غصه شه وارد شد و اویبن شعبه بر عاةریبعد از آن، مغ. ردکشنهاد استقبال ین پیاز ا) البتّه در ظاهر( ییشه با خوشرویعا

  تو را چه شده است؟: به او گفت. دید

با عمر  یاز زندگ يخوشتر و نرمتر ینوجوان است و من دوست دارم زندگ كن دختریا: رد و گفتکره بازگو یمغ يغام عمر را برایاو پ

  ).ندک یخواهم با او زندگیعمر خشن است و نم یعنی. (داشته باشد

یام مدهیو پرپسر، شن یخوش باش: سپس نزد عمر رفت و گفت. نمکل را حل کت مشیعهده من بگذار تا برا ار را بهکن یا: ره گفتیمغ

                                                             

 .بیروت دارالفکر ،103 ص ،16 ج ـ 314



 

 

  .ن استیبله چن: ؟ گفتياردهک يلثوم ـ را خواستگارکو دختر او ـ ام  ینکر وصلت کبا خاندان ابوب یخواه

یراد میبر او ا اًپس تو دائم. نورس است کین دختریو ا یات هستتندخو نسبت به خانواده ين تو مردکن خوب است، لیا: ره گفتیمغ

یاد میر را کابوب یبرد و همگیار رنج مکن یز از ایشه نیند؛ و عاکین میپس تو را غمگ! پدر يزند ایاد میو او فر یزنیو او را م يریگ

  .شودین میشود؛ و هر روز چنیبت او بر آنها تازه مینند و مصک

عمر . میآین از نزد او ماآل: ره گفتیمغ! رفتهیخواهرش پذ ي؟ او مرا براییگوین میه چنک يشه آمدیش عایپ چه وقت از: عمر گفت

ام منصرف ه مرا از خواستهک ياو به آنها قول داده ياردهکآنها ضمانت  يد و تو برایآیه آنها از من خوششان نمکدهم یم یگواه: گفت

  .؛ باشد از آن گذشتمینک

  .ردکن دختر به آنها مراجعه نیا يگر براین خبر را به او رساند و عمر هم دیشه رفت و ایعاره نزد یمغ

و ارتباط آنها با عمربن خطاب باعث شده ) رکبن عمر و دختر ابوبداهللایمادر عب(لثوم کن دو ام یه وجود اکخوانندگان محترم توجه دارند 

  315».همسر عمر بوده است السالم علیه طالبیبن ابیعل نیرالمؤمنیلثوم دختر امکنند ام کال یخ یه بعضک

   

  عهیدگاه گروه دوم از دانشمندان شید

جه ین عقد نتیجبر و اضطرار صورت گرفته و ا يه از روکار، بلیاخت ين ازدواج نه از رویه اکعه معتقداند یش ياز علما يادیعده ز

  .عمر بوده است ياز سو السالم علیه نیرالمؤمنیرّر امکم يدهایتهد

  :مینکیها اشاره مه بدانکاند آورده یلیش دالیخو يهاگفته ين دسته از علما برایا

ناطق حضرت امام جعفر  بن سالم از لسان به حق، از هشامیافکتاب کدر  هیرضوان اهللا عل ینیلکخ بزرگوار و محدث نامدار، یمرحوم ش«

  :فرمودنده آن حضرت کرده کت یروا السالم علیه صادق

                                                             

 . 22 ـ 20 ص، )سنّی و شیعه مدارك در عمر با کلثوم ام حضرت ازدواج بررسی( ازدواج افسانه: سائل فرید ـ 315



 

 

پس عمر، عباس ـ . است) و خردسال( کوچک) لثومکام (او : به او فرمودند السالم علیه نیرالمؤمنیرفت، ام يه عمر به خواستگارک یزمان

  دارم؟ یلکا مشیآ! ست مرا؟یچ: رد و گفتکـ را مالقات  السالم علیه نیرالمؤمنیام يعمو

  مگر چه شده؟: عباس گفت

و  316شود، کرد تا خشکه چاه زمزم را پر خواهم کبدان به خدا قسم، . ردکمرا رد  یش پسر برادرت رفتم ولیپ يخواستگار يبرا: گفت

ه کبدهند ) دروغ(ه شهادت کنم کیدرست م یه علینم و دو نفر شاهد علکیه نابود مکنیا گذارم مگریشما نم يبرا یرامتکلت و یچ فضیه

  .ردکدست او را قطع خواهم  اًرده و حتمک ياو دزد

  317.ردندکن یپس عباس به نزد حضرت آمد و به او خبر داد و از او خواست امر را به دست او بدهد و حضرت چن

  :آمده است يگریدر خبر د

حضرت  یول. درآوردلثوم را به ازدواج او که ام کفرستاد و از او خواست  السالم علیه نیرالمؤمنیام يبن عبدالمطلب را به سوعمر، عباس

  .ردندکامتناع 

  .عباس برگشت و خبر امتناع حضرت را به عمر داد

  ند؟کیم يه دخترش را به ازدواج من درآورد خوددارکنیا او از ایعباس آ يا: عمر گفت

  318.شمکیرا م یاورد، علیبه خدا قسم اگر او را به ازدواج من در ن

  .دین خبر را به حضرت رسانیعباس برگشت و ا

                                                             

 را عباس و ببرد بین از را افتخار این خواستمی عمر بود، عباس دست به زمزم آب و مسجدالحرام سقایت افتخار چون شاید ـ 316

 .کردمی تهدید آن به

 . 2 ح ،433 ص ،14 ج وسائل،: عاملی حرّ ؛1 ح ،346 ص ،5 ج کافی،: کلینی االسالم   ۀثق ـ 317

 . 272 ص ،3 ج الشافی،: مرتضی شریف ـ 318



 

 

  .ردندک یستادگیباز هم حضرت بر امتناع خود ا

ه ک یو بدان يشود را بشنویچه واقع من تا آنیمنبر بنش يا و پایروز جمعه به مسجد ب: عمر به عباس گفت. پس عباس به عمر خبر داد

  .توانمیشم، مکاگر بخواهم او را ب

از اصحاب محمد  ين شهر مردیمردم، در ا يا: شد گفت ه عمر از خطبه خود فارغک یهنگام. روز جمعه عباس در مسجد حاضر شد

یباره چه منیار خبر دارد؛ شما در اکن ین عمر از ایرالمؤمنیرده است و فقط امکزنا ) زن دارد یعنی(ه محصن است کنیه با اکهست 

  د؟یگوئ

م کد حیبا 319ست،یگران نیبه اطّالع د يازیت، نه مطّلع اسین قضیاز ا) عمر(ن یرالمؤمنیاگر ام: بلند گفتند يپس مردم از هر طرف با صدا

  ).شدکند و بکاو را سنگسار  یعنی(ند ک يخدا را در حقّ او جار

اگر او را به ازدواج . به او بگو يدیچه شنبرو و آن یبه نزد عل: رد و گفتکافت، در خلوت رو به عباس یان یه سخن عمر پاک یهنگام

  :گفتام خواهم اورد، فردا در خطبهیمن در ن

 320.ردکن اتهام سنگسار خواهم یاست و حتماً او را به ا یگفتم، علیه مک يمرد

  .ردکرفت و سخنان عمر را به او عرض  السالم علیه نیرالمؤمنیام يپس عباس به سو

شتن کگناه یآن ب ینسبت ناروا دادن و در پ یعنی(ه بر او سهل و آسان است کاست  ییزهایار از چکن یدانم ایمن م: حضرت فرمودند
                                                             

 دهند، شهادت زمانهم که عادل شاهد چهار شهادت با تنها ادعایی چنین اسالم، شریعت نظر از که است الزم نکته این به توجه[ ـ 319

 بنةمغیر ماجراي در نیز دوم خلیفه خود. گرددمی جاري) تازیانه ضربه هشتاد( قذف حد شهود بر صورت این غیر در و گرددمی ثابت

 نخست، شاهد سه بر برعکس، و نساخته جاري مغیره بر را حد شاهد، چهارمین ساختن منصرف با و کرد استفاده حربه همین از شعبه

  )345 ـ 340 ص، )دوانی علی ترجمه( نص مقابل در اجتهاد: الدینشرف عبدالحسین دسی( !]دنمو جاري حد

نمی حاضر مشابه، هايمراسم و مسجد جماعت نماز در پیوسته السالم علیهامیر حضرت که این بر دارد داللت تاریخی سند همین[ ـ 320

  .]اندشده



 

 

  .دهمیخواهد، انجام نمیچه او مو من هرگز آن) او آسان است يبرا

پس به . ینکردار من مخالفت نکه با گفتار و کدهم یدهم و شما را قسم می، پس من انجام میدهیاگر شما انجام نم: ردکعباس عرض 

  ).آورمیلثوم را به عقد تو درمکام  یعنی(دهم یانجام م یخواهیه تو مک يارکمن : عمر رفت و به او گفت يسو

رده کلثوم را به عهده او نهاده و او را امر کار دخترش ام یه اختکطالب است یبن ابیعل ين عباس عمویا: رد و گفتکعمر مردم را جمع 

  322» 321.عباس او را به عقد عمر درآورد یمکو پس از مدت . درآورد يج ویه مرا به تزوک

  :ز نقل شده استین يگریبا عبارت د تین روایا

ینداشته باشد چه م يرده و شاهدکزنا  یاز شما با زن يه مردکفه اطّالع داشته باشد یمردم اگر خل يا: اش گفتعمر در آخر خطبه«

  د؟ینک

  .مینکیند او را سنگسار مکفه حجت است، اگر امر یقول خل: گفتند

  ؟يدیه را دیقض: د و گفتیشکش یپ یعباس را در خلوت ن آمد، پسییت شد و از منبر پاکپس عمر سا

  .يآر: گفت

 323.دینکاست پس او را سنگسار  یرده علکن یه چنک يم آن مردیگویام مرد، فردا در خطبهیرا نپذ يخواستگار یو اهللا اگر عل: عمر گفت

«324  

  :د گفتین بایبنابرا
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و  السالم علیه ت آن حضرتیل، رغبت و رضایبا م السالم علیه طالبیبن ابیلثوم دختر علکازدواج عمر با ام  یعیمعتبر ش كبراساس مدار

ار کزش، یدآمیتهد يهاخالفت و روش ه بر قدرت، مقامکیشه با تیز چون همین بار نیاب ارفته و عمربن خطّیدخترشان صورت نپذ

  .ش برده استیش را پیخو

جدوسته بر یرا پیست، زیفروگذار ن یچ عملیاب هکش از ارتیدن به مقصود خویتا رس يه وکداد یداتش نشان میت او در انجام تهدی

  .ردکیاد میانجام آن سوگند 

  .است السالم علیهم ین جفاها بر خاندان وحیتركن و دردنایزتریانگاز غم ين نوع ستم و تعدیا

ن گونه بروز یاهشان را اکجان ينمودند و دردهایدرون چاه مبانه سر یرنج، غر يهان سالیدر هم السالم علیه ه آن حضرتکست یهوده نیب

 السالم علیه نمود؛ چنانچه امام صادقیم ینیشان سنگینه ایه بر سکاست  ییهاها و ستماز شدت داغ ظلم کیشان حایعمل ا. دادندیم

  :فرمودند

  325».ه از ما به غصب و ستم بردندکبود  ین ناموسیهمانا ا«

تاب کن ازدواج را در یا يث، ماجرایت حدیخواهد بر اساس درایه مکگاه ، آنسرّه قدس یخ حرّ عاملیه مرحوم شکن یته جالب توجه اکن

 كن عنوان در دریا يه معناکد ینمایدرج م» ۀِیو التَّق ةِد الضَّرُورالنّاصبِ عنْ ۀِحکَجواز منا« ل عنوانیند، آن را ذکعه نقل یوسائل الش

  .باشدیار مؤثّر مین ازدواج بسیوقوع ا يفضا

  :توان گفتیان شد، میفه بیدات خلیچه از تهدبا توجه به آن

تب اهل سنّت، مثل کست؛ چنانچه در ین یاختالف یعه و سنّیان شیرد، مکد یاد نمود و حضرت را تهدیار اصرار زکن یه عمر بر اکنیدر ا«

ه یدر قض 327انه عمریتاز ر، اسم ازیتاب اخکد اشاره شده و در دو یبه تهد 326الزوائدو مجمع یه طاهره دوالبیسعد و ذرطبقات ابن
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  328».ان آمده استیبه م يخواستگار

ننده جو ک انیو ب السالم علیه یت حضرت علیقت برخوردار باشد، خود گواه بر شدت مظلومین ازدواج درست بوده و از حقیلذا اگر ا

ن یشه و عمروعاص جهت وقوع ایعا ینیچ از توطئه کی، حایخیاز اسناد تار یه برخکژه یآن زمان است؛ به وم بر مسلمانان کحا یاسیس

  :باشندیازدواج م

  :اندگر اهل سنّت نوشتهیاز منابع د ياریو بس يخ طبریتار«

مرا با او : رد؛ در پاسخ گفتکشنهاد را با خواهرش مطرح ین پیشه ایر رفت، عاکلثوم دختر ابوبکام  يعمربن خطاب ابتدا به خواستگار

  .ستین يارک

  ؟یخواهیرا نم) عمر(ن یرالمؤمنیا امیآ: شه گفتیعا

  .سخت و خشن و با زنان تندخو و بدرفتار است یخواهم، او در زندگینم يآر: گفت

  .را نزد عمرو عاص فرستاد و ماجرا را به او گفت یسکشه یعا

  .ندکه خدا نکام دهیشن يخبر: نم، آن گاه نزد عمر رفت و گفتکیاجرا را درست ممن م: عمروعاص گفت

  ست؟یچ: عمر گفت

  ؟ياخواسته یر را به زنکلثوم دختر ابوبکام : گفت

  ؟يپسندیمن نم يا او را برای يپسندیاو نم يبله، مرا برا: گفت

چ یم هیتوانیم و نمیترسیو ما از تو م ییمدارا بزرگ شده و تو تندخومت و یشه با مالیاو نوسال است و در نزد عا یدام، ولکچیه: گفت

                                                                                                                                                                                                                      

  .]داندمی یوسف بنحجاج شمشیر از ترترسناك را عمر تازیانه، )181 ص ،1 ج( البالغه نهج شرح در الحدیدابیابن[ ـ 327

 . 27 ـ 26 ص ازدواج، افسانه: سائل فرید ـ 328



 

 

  330» 329...طالب رایبن ابیلثوم دختر علکدهم؛ ام یو من بهتر از او را به تو نشان م... میاز عادات تو را برگردان یک

   

  331یالنیم ینیحس ید علینظر استاد س

د یبا عمربن خطّاب، با السالم علیه نیرالمؤمنیدختر حضرت ام علیهاالسالم لثومک ازدواج ام یعنیق مطلب دوم، یو تحق یاما در مقام بررس«

  :گفت

  :ردیو دقت قرار گ ید مورد بررسیه از دو جهت باین قضیا

  .عهیات شیـ از جهت روا 1

  .نیات مخالفیـ از جهت روا 2

  :هکن است یا 332ت استیسه روا اًه مجموعکد، یآیعه به دست میات معتبر شیچه از نظر روااما آن

ن دختر یه اکنینمود، حضرت از راه ا يلثوم را خواستگارکله ام یده جلیترشان سکوچک، دختر السالم علیه نیرالمؤمنیعمربن خطّاب از ام

رسول خدا را مالقات نموده و از او  ي، عمر، عباس عمویازدواج ندارد به او جواب رد دادند، پس از مدت زمان یم سنّ است و آمادگک

ست؟ ـ عمر ین سؤال چیافتاده ـ و مرادت از ا یمگر چه اتفاق: عباس در جواب گفت!! ؟يدر من سراغ دار يب و عاریا عیآ: دیپرس

جواب رد به من داده است، پس از آن عمر  ینمودم ول يـ دخترش را خواستگار السالم علیه نیرالمؤمنیام یعنیاز فرزند برادرت ـ : گفت
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 . 115 ص ،6 ج و 346 ص ،5 ج کافی، فروع: کلینی ـ 332



 

 

رده، و آثار جاللت و کبخدا قسم چاه زمزم را پر : ردکاضافه ) هاشمیو بن السالم علیه نیرالمؤمنید امیه تهدکبل(د عباس یدر مقام تهد

م، ینمایرده اقامه مک يه دزدکنیبر ا یمبن السالم علیه نیرالمؤمنیه امیز دو شاهد علیبرم، و نین میاز ب) نهیه و مدکّدر م(هاشم را یعظمت بن

  .مینمایم يو به دنبال آن، حد سارق را بر او جار

از آن بزرگوار درخواست  يو. ن او و عمر گذشته بود به عرض آن حضرت رساندیچه بآمده و آن السالم علیه نیرالمؤمنیعباس نزد ام

شان پاسخ مثبت دادند، پس یعمو يز به تقاضاین نیرالمؤمنید، امیرا آن حضرت به او واگذار نما ن ازدواجیدرباره ا يریگمیه تصمکنمود 

 اس، امالم علیه نیرالمؤمنید، امیه عمر مقتول گردکلثوم را به عقد عمر درآورد، و پس از آنکاز آن عبره را به خانه خودشان  السآن مخد

  .انتقال دادند

  333!!ردندکرا از ما غصب  يامخدره: ن ازدواج سؤال شد، حضرت فرمودندیدر ارتباط با ا السالم علیه و از امام صادق

  .باشدید نمیان گردیه بکنیش از ایب يزید، چیآیست ـ برمیه از نظر سند قابل مناقشه نکعه ـ یات شیچه از رواآن

  :هکنیاست و آن ا يته ضرورکن یکر کّن تذیات مخالفیروا یقبل از ورود در بررس

ب به اتفاق یقر ثرکز در ایر صحاح ششگانه موجود است، و نیح مسلم و نه سایو نه صح يح بخاریلثوم نه در صحک ج امیه تزویشرح قض

  .شودیافت نمین واقعه یت ایفکیاز  يد و معاجم مشهور و معتبر عامه، اثریمسان

ه است  يجا اًو جدل آن یت تفصیت خالفت امامانشان مؤثّر است، چگونه از روایآنها در تثب ين براین چنیه اک ياه واقعهکدقّت و توج

  ت جا دارد؟ین همه اهمیبا ا ين امریا تغافل در نقل چنیا غفلت یآ اًاند، و اساسردهکغفلت 

ل یمال مکش را به عمر ـ آن هم با یج حضرت دختر خویواقعه تزو اندارد، و الّ یه و اساسیشود اصل واقعه چندان پایه معلوم مکر، بلیخ

                                                             

 مجرّد حتّی و تزویج واقعه اصل اهللارحمه مرتضی دسی و اهللارحمهمفید شیخ مانند شیعه بزرگان قدماء از ايعده: که است ذکر شایان ـ 333

 شواهدي و عقلی ايادلّه با عقد صیغه حتّی وقوع در را وارده روایات ظهور شیعه بزرگان از کثیري عده و اند،کرده انکار را عقد اجراء

 .اندانداخته کار از نقل از



 

 

ان، اثبات امر یعیه در نظر ما شکنیاز آن بگذرند، ولو ا ین آسانینند، به اکه اگر آنان بتوانند وقوع آن را اثبات کست ین ياو رغبت ـ واقعه

ه اصل وقوع، هنوز کنیتا چه رسد به ا(اگر وقوعش مسلّم باشد  یحتّ ين اموریه دارد، با چنک یامامت و خالفت با آن رفعت و جاللت

  .ردن استکوفتن و خط بر آب نقش کآب در هاون ) مورد ابهام است

  :شودین گفته مین چنیقیتب فرکات وارده در یروا یته، در مقام بررسکن نیر اکّپس از تذ

  :اندردهکق نقل یشان از دو طریتابهاکن واقعه را در یاهل خالف، ا

  334.السالم علیهم تیق اهلبیـ طر 1

  335.السالم علیهم تیر اهلبیق غیـ طر 2

اند و ردهکف یق را تضعیات وارده از هر دو طرین عامه، روایل از اعالم و محقّقیبزرگان اهل جرح و تعد: هکنیچه قابل توجه است او آن

  !!اندرا قابل اعتنا ندانسته یکچیه

ن یث نزد محقّقیف حدین اضطراب متن از اسباب تضعیه خود اکبرخوردار است  یبیات از اضطراب عجیروان یا يه محتواکنیعالوه ا

  .است

د و یب به اتّفاق مسانیثر قرکو ا مانند صحاح(برخوردارند  یه از اعتبار خاصک یتبکتب اهل سنّت، کان یدر م: اوالً: هکنیجه سخن اینت

  .شودیافت نمیدر آنها  السالم علیهریت حضرت امیا رضایل یبا م جین تزویاز وقوع ا ینام و نشان) معاجم

ه خودشان اتّفاق بر ک یثیاند، حدردهکنقل ) شانیر ایق غیت، و طریق اهلبیطر(ق ین واقعه را از دو طریه اکشان یتابهاکر یدر سا: اًیثان
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  .ستیصحت سند آن داشته باشند موجود ن

ن یمحقّق و 336ر جوانب مختلف واقعه برخوردار است،کب در ذیعج یاز اضطراب) ياز نقاش سندصرفنظر (ات موجود یمتن روا: اًثالث

اعتبار  زیخورد، از حین واقعه به چشم میات ایه در رواکمتر از آنست که اضطراب متن در آنها به مراتب کرا  یاتیث شناس، روایحد

  .ندینمایف میرده و تضعکساقط 

  :شودیگفته من یچه گذشت چنبر آن یمبن

ات یم، و رواینکار نکه اصل واقعه را انک یعه ـ در صورتیات شیامد، بنابر ظاهر رواین به دست نیاز مخالف ییه نقل قابل اعتناکپس از آن

 یقیق عمیبحث و تحق يز جاین دو مطلب نیه البتّه خود اکم، ید منصرف ننمائینمایه داللت بر وقوع واقعه مکز از ظاهرش یوارده را ن

  :هکن است یم ایان دارد به آن ملتزم شوکه امکچه ت آنیدارد ـ نها

) مشهود است امالًکز ین نیات مخالفیه در رواک(اد عمربن خطّاب یار زیو اصرار بس يرّر و پافشارکبا مراجعات م السالم علیه نیرالمؤمنیام

ه عمر و واسطه قرار دادن عمر، یگوناگون از ناح يدهایمختلف از جانب آن حضرت، و باالخره تهد يارها و اعتذارهاکو پس از رد و ان

ج ی، امر تزویت قلبیناهنجار و بدون رضا یطیدر شرا) ن امور استیاز تمام ا کیعامه، با صراحت حا كه مدارک(ل و عباس را یعق

اس واگذار فرمودند، عمو نیرا به عمولثومک امپس از اجراء عقد، آن علوز یشان عبتیه جلیوتاه، قتل ک یله را به خانه عمر برده، و بعد از مد

  .، دخترشان را به منزل خودشان برگرداندندالسالم علیه نیرالمؤمنید و امیفه واقع گردیخل

ل بر وجود ارتباطات به اصطالح یدل باشد رایم یتین خصوصیه مشتمل بر چنک يامند باشد، واقعهانصاف بهره ياه از ذرهکن عاقل یدامک

رّر گفته که مکد، و همچنانیح خالفت او را بنماین راه بخواهد تصحیجه از ایه در نتکداند، ین و عمربن خطّاب میرالمؤمنین امیحسنه ب

                                                             

 ۀالبدای بیروت؛ ـ هالعلمی دارالکتب، 1473 رقم ،275 ص ،8 جزء ،4 ج: االصابه بیروت؛ چاپ ،463 ص ،8 ج: الکبري الطبقات ـ 336

 ص ،3 ج: المستدرك بیروت؛ ـ الفکر دار ،412 ص، 2 ج: االشراف انساب بیروت؛ ـ العربی التراث احیاء دار ،330 ص ،5 ج: هایهالن و

 .بیروت ـ دارالمعرفه ،142



 

 

ن رسول یجانشفه و ین امام و خلییه حقّ تعکنیبر ا یر قابل خدشه، مبنیعه با دالئل متقن و غیش يشد، بعد از اثبات مدعا

ن یاستدالل به ا يبرا یست، جائین یگونه حقّچینه هین زمیباشد، و بندگان را در ایخداوند متعال م ي، حقّ انحصاروآله علیه اهللا صلّیخدا

ر یو غر امام حقّ یغ يع امامت برایاثبات مقام من يبرا) ت انجام گرفته باشدیوقوعش با رضا یه حتّکنیبر فرض وقوع، و ا(ع یگونه وقا

  .ماندیمنتخب خداوند متعال نم

ه یکعمر در حال يآن مخدره را برا السالم علیه نیرالمؤمنیعمر، و فرستادن ام ين مخدره برایاز ا یاما وقوع مضاجعت، والدت فرزندان

ات اهل خالف موجود یمتون رواه در کاساس یو ب یر مطالب واهیو سا!! رّمه راکفه آن میردن خلکبرانداز !! رده باشدکنت یش و زیآرا

  .باشدیم ین ارزشیترکوچکذب و افتراء و جعل و وضع بوده، و فاقد ک یاست تمام

 وآله علیه اهللا صلّیه رسول خداکاست  یتین ازدواج، روایتحقّق ا يادش برایه منشأ اصرار زکن است یاز ا کیفه حایو ظاهر اظهارات خل

خواهد با انتساب به فاطمه یخودش م يو بنا به ادعا 337حسب و نسب من، امنقطع است الّ امتیروز ق یهر حسب و نسب: اندفرموده

  .ن انتساب انتفاع ببردیامت از ایند، تا روز قکدا یپ وآله علیه اهللا صلّی، انتساب به رسول خداعلیهاالسالمزهرا

  :ندکیت مین ازدواج تقویجهت انجام ا گر را در اصرارید یگذرد، وجود غرضینون از نظرتان مکه هم اک ياهین قضکول

ه به یدبن معاویزیبن را به ازدواج خود درآورد، خالد بن جعفر، دختر عبداهللایوسف ثقفیبن چون حجاج: دیگویم یس شافعیمحمدبن ادر

در  یلک، مگر مشيآر: در جواب خالد گفت ک؟ عبدالملین ازدواج، حجاج را به حال خود گذاشتیا در امر ایآ: مروان گفت کعبدالمل

به خدا : ؟ خالد گفتیچگونه و به چه سبب: گفت کالت است، عبدالملکن مشیار منشأ بزرگترکن یبخدا قسم ا: ان است؟ خالد گفتیم

رون رفته است، یداشتم از دلم بر یه نسبت به زبک یها و عداوتنهکیام، تمام ر را به ازدواج درآوردهیله دختر زبه رمک یفه، از زمانیخل يا

فه یز امتثال امر خلیدختر عبداهللا را طالق بگو، و حجاج ن: به حجاج نوشت اًدار گشت و فوریالم بکن یخواب بود و با ا کانگار عبدالمل
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  338.وقت را نمود

ل یا الاقل آنها را تعدیگذشته خواهد شد، و  يدورتهاکن بردن عداوتها و یه منشأ از بکن است یهم یلیجاد فامیو البتّه طبع مصاهرت و ا

و به (هاشم را در دلها یبغض بن ینکله ممیه در صدد بودند به هر وسکه داشت یامین مطلب منافات با اغراض سوء بنید، و اینمایم

  .بپرورانند) عمالشان يخصوص دلها

ر یبتواند مس السالم علیه نیرالمؤمنیت امیهاشم و بالخصوص بیبا بن یلین فامیق اید از طریه شاکن در سر نبود یو عمربن خطّاب را جز ا

آمده بود منحرف  علیهاالسالمه از طرف او و هوادارانش بر سر فاطمه زهراکچه فه و آنیسق ياین را نسبت به قضایجامعه مسلم يرکف

  339».سازد

  

  اند؟لثوم داشتهکچند دختر به نام ام  السالم علیه نیرالمؤمنیام

   340:دیگو »قاموس الرجال«تاب کدر  يشوشتر یمه محمد تقاعلّ

» الم علیه نیرالمؤمنیلثوم دختر امکامالس:  

  .است ينب صغریه زینکلثوم که ام کنقل شده است 

  :سدینویم السالم علیه یه در تعداد فرزندان حضرت علکشود؛ چرا یاستفاده م 341»ارشاد«تاب که از کاست  ین همان موضوعیا

  .بوده است علیهاالسالم لثوم و از فاطمهکاش ام هینک، ينب صغریز
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دختر  ينب صغریه هرچند زکنیگران اتّفاق نظر دارند بر ایو هم د يرا هم ویرده است؛ زکاشتباه  اًظاهر سرّه قدسدیخ مفیش یول

  .ز بوده استینکمادرش  یباشد ولیم السالم علیه یعل

  .ينب صغریخواهد بود و نه ز ینب وسطین صورت زینب باشد، در ایهم اسمش ز علیهاالسالمن دختر حضرت زهرایاگر دوم

  .نگفته است يگریاو اسم د يبرا یسکلثوم نام او بوده و که ام کشود یده میگران فهمیالبتّه از ظاهر عبارات د

  :اندگفته علیهاالسالم از حضرت فاطمه السالم علیه یه درباره دختران حضرت علکبل

  .يبرکلثوم کو ام  يبرکنب یز

خ یو در تار يریالزبنوشته مصعب» شینسب قر«تاب که در کاند؛ چنانز و ام ولد بودهینکاز  يلثوم صغرکو ام  ينب صغریز: اندو گفته

  .ها آمده استتابکگر یو د يطبر

  .لثوم داشته استکدو دختر به نام ام  السالم علیه یه حضرت علکخالصه آن

 الماز حضرت زهرا يبرکلثوم کامعلیهاالس  ولد  يلثوم صغرکو ام 342شناخته نشده است یاز آن دو اسم یکچ یه يو برا] زینک[از ام 

                                                             

  :باشدمی تغییر قابل زیر هايصورت به ارشاد کتاب در مندرج عبارت شوشتري، محقّق مرحوم دیدگاه به توجه با[ ـ 342

  .است بوده المعلیهاالسزهرا فاطمه از و کبري کلثوم ام اشکنیه وسطی، زینب )الف

 .است بوده ولد ام از و صغري کلثوم ام اشکنیه صغري، زینب )ب

  :بگوییم است بهتر کلثوم ام دو این براي زینب نام ذکر عدم به توجه با البتّه

  .است بوده المعلیهاالسزهرا فاطمه از کبري کلثوم ام )الف

  .است بوده ولد ام از صغري کلثوم ام )ب

  .است بوده المعلیهاالسزهرا فاطمه از کبري زینب )ج

  .]است بوده ولد ام از صغري زینب )د



 

 

.«343  

ه عمربن کن توهم را فراهم آورده یخته و موجبات ایلثوم در هم آمک ن دو امیو ازدواج ا یخ زندگانین، تارید بر اثر اشتباهات مورخیشا

  .نموده است يرا خواستگار علیهاالسالم حضرت فاطمه یدخت گرام يبرکلثوم ک اب، امخطّ

  

  سرّه قدس ینجف یمرعش یاهللا العظمۀیدگاه آید

او . ر شدکپس از شهادت جعفر همسر ابوب يس بود و ویر از اسماء بنت عمکلثوم همسر عمر، دختر ابوبک ه امکگر آن است یق دیتحق«

  .شد السالم علیه یرمؤمنان علیر، اسماء همسر امکبود و پس از مرگ ابوب كودک

  .گرفت يبود و عمر او را به همسر السالم علیه یبه علیآمد و در واقع رب السالم علیه یر به خانه علکهم مانند محمدبن ابوب كودکن یا

  :ن مضمون آمده استیبه هم .ق.  ـه 1407ع االول یرببا مهرش در مورخ  یمرعش یاهللا العظمتیاز آ يااستفتاء و نامه

 الم علیه یبه علیرد ربکه با عمر ازدواج کلثوم کامبود و با ازدواج اسماء با  كودکاو . رکس از ابوبیدختر اسماء بنت عم. بود الس

لثوم بنت ک او را همه جا ام. ردکآمد و بزرگ شد و با عمر ازدواج  السالم علیه یر، به خانه علکپس از مرگ ابوب السالم علیه یعل

  344»...گفتندیم السالم علیه یعل

  

  لثومک از ازدواج عمر با ام يگریل دیتحل

توان به ی، م345اببن شعبه با عمربن خطّةریعمروبن عاص و مغ یعنیان عرب کریره دو تن از زکمربوط به مذا یخیبا توجه به اسناد تار
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  :افتیته دست کن دو نیا

ـ  346شه بودیعا یه تحت سرپرستکر کلثوم ـ دختر نوجوان ابوبک فه دوم از ازدواج با امیتالش آن دو جهت منصرف ساختن خل )الف

فه یرد تا خلکیعمر اقتضا م ياز دوران زمامدار م بر آن مقطع خاصکحا یـ اجتماع یاسیو اوضاع س یط زمانیشرا: هکدهد یمنشان 

  .ندکر وصلت کبیبا آل ابدوم 

  .ن وصلت مخالف بودیر و طرفداران او را بر عهده داشت، به شدت با انجام اکت حزب ابوبیه بعد از پدرش هداکشه یعا )ب

  .خواست ياریره و عمروعاص یل از مغکن مشیحلّ ا يشه برایه عاکجا بود ن مخالفت هم تا آنیا

 سیعم ه اسماء بنتکن یبر ا یمبن 347ینجف ین مرعشیالدد شهابیس یاهللا العظمۀیدگاه مرحوم آیبا د ته مهمکن دو نینار هم نهادن اکاز 

ر بود و کاز دختران ابوب یکیعمر، ازدواج با  یاست اصلیس: افتیتوان دریلثوم داشته است، مک به نام ام يفرزند دختر )رکهمسر ابوب(

شه بود منصرف یت عایه تحت حماک يفه را از ازدواج با دختریافت؛ ابتدا خلی ین هدف آگاهیخاص خود از ا کیریز ه باکعمروعاص 

                                                             

 نامش که آورد دنیا به دختري او، مرگ از پس ـ ابوبکر همسر ـ انصاري زید بنۀخارج دختر حبیبه ام: که اندنوشته تاریخی منابع ـ 346

117 ص، 4 ج، )دامغانی محمود دکتر ترجمه( االرب ۀنهای: نویري. (است کلثوم ام(  

 البدء: مقدسی ؛175 ص المعارف،: قتیبهابن. (کرد خواستگاري کلثوم ام نام به ابوبکر دختر از نیز ابخطّ عمربن: که اندحاکی تاریخی اسناد

  )92 ص ،5 ج التاریخ، و

  :که است شده تصریح فوق سند سه هر در همچنین

درآوردند) بود عایشه حمایت مورد سخت که ابوبکر پسرعموي( عبیداهللا بنۀطلح عقد به را اسناد این در مذکور کلثوم ام.  

  .است کرده خواستگاري ـ بود حبیبه ام دختر که ـ کلثوم ام از ابتدا در عمر: گفت باید لذا

 اشانحصاري فتواي به عمل در را عایشه) 271 ـ 270 ص ،8 ج( الکبري طبقات کتاب در سعدابن تصریح طبق که است کلثوم ام همین(

  !)دادمی یاري کبیر رضاع بر مبنی

 . 59 ص ،2 ج اسالم، سیاسی و تحلیلی تاریخ: حسنی اکبر علی دکتر: ك.ر ـ 347



 

 

رشد  السالم علیه یت حضرت علیو ترب یبرادرش محمد تحت سرپرست ه همچونک(ر کگر ابوبیاو را به ازدواج با دختر د 348ساخت؛ سپس

ین خود دست میب نه تنها عمر به هدف نخستیترت نیبد 349.ردکب یترغ )به او نداشت یچ توجهیز هیشه نیافته و عای يامل معنوکو ت

یم )اشیشف هدف اصلکر از کبیضمن منحرف ساختن آل اب( ،يهاشم و خاندان نبویعالقه به وصلت با بن يه با ادعاکافت؛ بلی

 ين وصلت، ویبه قبول ا السالم علیه نیرالمؤمنین برده و با مجبور ساختن امیرا از ب علیهاالسالم ت فاطمهیتوانست خاطرات تلخ هجوم به ب

  350.دیف نمایر و تضعیگر تحقیرا بار د

  

  السالم علیهم یفه سوم با خاندان وحیروابط متقابل خل )ج بخش

ه عثمان عنوان یعل یمربوط به شورش عموم یخیع تاریان وقایشتر در میفه سوم، بیو خل السالم علیه نیرالمؤمنیروابط دوستانه ام يادعا

  .ده استیگرد

  :چنانچه ابراز شده

و از جمله عثمان ! ه با خلفاک يزیآمو تفاهم يز و ارشادیآمز با روابط مسالمتیآمدند و او نیم) ع(یت از عثمان به نزد امام علیاکدر ش«

  351»...ت مردم را به نزد عثمان بردهیاکش! داشت

                                                             

 خلیفه ازدواج پیشنهاد طرح با عاصعمروبن: گفت توانمی کم دست نکنیم؛ نگاه ماجرا اینبه مرعشی اهللاۀآی نظر مبناي بر اگر حتّی ـ 348

 .آورد پدید او براي را جدیدي انگیزه السالم علیه امیرالمؤمنین دختر با

 .است داشته کلثوم ام نام به دختر دو ابوبکر که رسدمی نظر به بنابراین ـ 349

 کلثوم ام را دختر این خواه[ السالم علیه امیرالمؤمنین دختر با ازدواج از عمر اصلی هدف که است عقیده این بر مرتضی جعفر استاد ـ 350

: ك.ر. (است بوده السالم علیه حضرت آن کردن خوار، ]بدانیم ایشان ربیبه یا و ولد ام از صغري کلثوم ام یا ،المعلیهاالسزهرا حضرت از کبري

 )110 و 78 ص کلثوم، ام ۀُظالم: عاملی مرتضی جعفر مهاعلّ

 . 133 ص ،1 ج وحدت، استراتژي: موثّقی احمد دسی ـ 351



 

 

  

  یخیبه اسناد تار ینگاه

ه شاهد کز نبوده است؛ چرا یآمه ادعا شده مسالمتک، آن چنان هم السالم علیه نیرالمؤمنیعثمان با امه روابط کدهد یخ نشان میاما تار

  :میهست

 السالم علیه یعل يه عثمان براکد یرس ییار به جاکو عثمان بودم؛  السالم علیه یتند عل یشاهد منازعه لفظ: دیگویب میدبن مسیسع«

  352».مصالحه دادمرد و من آنان را کانه بلند یتاز

  فه صورت گرفت،یه بر خالف دستور خلک ياز و السالم علیه نیرالمؤمنید ابوذر توسط عثمان و بدرقه امیان تبعیدر جر

. ن شده استیشان از اباذر نموده ناراحت و خشمگیه اک ياده و گزارش دادند عثمان از بدرقهیرس السالم علیه مردم به حضور امام«

  .شودیم كاسب از لجام خود خشمنا: نمود و فرمود یت تلقّیاهمیآن را ب السالم علیه امام

  ؟يرد چرا با وجود دستور من، اباذر را بدرقه نمودکاعتراض  السالم علیه شب هنگام عثمان به امام

  353».مینکیت نمی، از تو تبعییصادر نما یاله يه بر خالف حقّ و رضاک یدر دستورات: ت جواب دادیمال قاطعکبا  السالم علیه امام

  :گفت السالم علیه نیرالمؤمنین ماجرا عثمان به امین در همیهمچن

  354»!یستیه نزد من تو برتر از مروان نکبه خدا «

  اسر،یاز عمار  السالم علیه نیرالمؤمنیت امیحما يدر ماجرا

                                                             

 132 ص ،4 ج االشراف، انساب: از نقل به ؛21 ص ،السالم علیه طالبابی بنعلی امیرمؤمنان سیاسی سیره و تاریخ: جعفریان رسول ـ 352

. 

 ـ 254 ص ،8 ج الحدید، ابیابن البالغه نهج شرح: از نقل به ؛219 ص زمامداران، و السالم علیه علی امام: میرجلیلی محمد علی ـ 353

 . 360 ـ 359 ص الذهب، مروج و 255

 . 689 ص ،1 ج الذهب، مروج: از نقل به ؛337 ص غروب، از پس: غالمی یوسف ـ 354



 

 

  355».یباشید میز سزاوار تبعیتو خود ن: ه عثمان گفتکدرگرفت تا آنجا  یطوالن یو عثمان بحث السالم علیه ن امامیب«

  :هکبدان جهت رخ داد  يرین درگیا 

ت یفه، به حماین برداشت خلیبا اطالع از ا السالم علیه امام یدانست؛ ولیاز امثال عمار را جنگ با خود م السالم علیه ت امامیعثمان حما«

  356».پرداختین میاز مظلوم

  :گفت السالم علیه ن ماجرا به آن حضرتیه عثمان در همکبود  يتضاد به حد نیا

  357»...تو باشم یا زندگیا دوستدار مرگ تو یه آکدانم ینم«

  ،یعموم يهاان شورشین در جریهمچن

ان را بر عهده یمصر يشورانده و رهبرفه یه خلیمردم را عل السالم علیه یردند علکیردند و ادعا مکیت میه نزد عثمان سعایامیمروان و بن«

  358».د نمودیبع تبعنْیرا به  السالم علیه ن رو عثمان، امامیاز ا. دارد

  :ف شده استین تحرید آن، چنیمؤ یخیرغم وجود شواهد تارید، علین تبعیه اک یدر حال

ه آن کدهد یغام میشورند، عثمان پیبر او م ند و چون مردمکیم يشتریب یرخواهیو خ يطالب دلسوزیبن ابیه علکنسبت به عثمان «

  359!»...شودیرار مکن عمل چند بار تیا یحت. شودینه خارج میرد و از مدیپذیم) ع(یو عل... نه خارج شودیحضرت از مد

توان یم السالم علیه نیرالمؤمنیانش نسبت به امیفه و اطرافیتند خل يهاالعملسکن نوع روابط دوستانه را در عیاز ا يگرین نمونه دیهمچن
                                                             

 . 55 ـ 54 ص ،5 ج االشراف، انساب: از نقل به ؛195 ص زمامداران، و السالم علیه علی امام: میرجلیلی محمد علی ـ 355

 . 196 ص منبع، همان ـ 356

 . 48 ص ،5 ج االشراف، انساب: از نقل به ؛196 ص منبع، همان ـ 357

 . 62 ص ،5 ج االشراف، انساب: از نقل به ؛246 ص منبع، همان ـ 358

 ص ،62 بهار ،2 شماره ،ةمشکو مجله در مندرج مقاله ؛140 ـ 139 ص ،»وحدت کتاب« در مندرج مقاله: مصطفوي جواد دسی ـ 359

53 . 



 

 

  :مثال يمشاهده نمود؛ برا

ن بدعت اعتراض یه به ناروا بودن اک السالم علیه یعل. م نمودیپرداخت و حج تمتّع را تحر ياز و يرویز به پیفه دوم، عثمان نیبعد از خل«

ه احتمال ک يستاد، بطوریمقابل عثمان اه در کش رفت ین بدعت پرداخت و تا آنجا پیا داشت هم با زبان و هم در عمل به مخالفت با

  .فه وجود داشتیتوسط اصحاب خل السالم علیه ترور امام

اعتراض ) عثمان(ن یرالمؤمنیه چگونه به امکن مرد را بنگر یا: از اهل شام گفت يه مردکنم کیمن فراموش نم...  :دیگویر میبن زبعبداهللا

  360».زنمیرا گردن م يو فه دستور دهدیاگر خل! د، به خدا قسمینمایم

  :میخوانیبه او، م السالم علیه نیرالمؤمنیتوسط عثمان و اعتراض ام یوقف کدنِ ملیان خرین در جریهمچن

. خود را باال برد يز عصایرد و حضرت نکد یانه تهدیرا با تاز السالم علیه فه، امامیه خلکدرگرفت تا آنجا  السالم علیه ن او و امامیبحث ب«

  361».ان دادیان آنها آمد و به مشاجره آن دو پایامبر به میپ يعباس عمو

  

  مچهارگفتار 

  با خلفا السالم علیه نیرالمؤمنیروابط ام نده دربارهکپرا يهایبررس

  

  از خلفا السالم علیه نیرالمؤمنیانتقادات ام )الف

  :هکند کیثابت م یبا انحرافات خلفا به روشن السالم علیه امام يانتقاد ير برخوردهایه و سایخطبه شقشق

                                                             

 . 24 ص ،6 ج عساکر،ابن دمشق تاریخ: از نقل به ؛282 ص زمامداران، و السالم علیه علی امام: میرجلیلی محمد علی ـ 360

 . 226 ص ،7 ج الزوائد، مجمع: از نقل به ؛297 ص منبع، همان ـ 361



 

 

  362».نمودیت تمام از آنان انتقاد مید با جدیدیان آنها میاز خلفا و اطراف ییهرگاه خطا السالم علیه یامام عل«

  :ردکتوان ادعا ید چگونه مید پرسیحال با

  363!».خلفا بر زبان آورده باشدگر یه دیعل یا حرفیجمله  یاد ندارد حضرت علیخ به یتار«

را از  السالم علیه ه آن حضرتک ياراد نقد بر خلفا است؛ به گونهیجهت ا یط دشوار اجتماعیباشد، شراین مبحث قابل توجه میچه در اآن

  .داردیه خلفا بازمیعل ياظهار هرگونه نقد تند

ه تنها کل نقدها، بلین قبیاز اظهار ا السالم علیه ز امامیا پرهیب و نقص بودن خلفا و یعی، نه به واسطه بالسالم علیه نیرالمؤمنیوت امکن سیا

  .م بر جامعه بوده استکو جو حا یار عمومکبه واسطه فشار اف

  :سدینوینه مین زمید در همیالحد یابابن

ر و عمر کام ابوبیتوانست آن را در ایه به سبب قدرت و خشونت عمر نمکدردآور در دل نهفته داشت  یلیدرباره خالفت مسا یعل«

  364».اظهار دارد

انحرافات خلفا و  ییدر رابطه با بازگو )ز در دوران خالفتشانیثالث و ن يات خلفایدر دوره ح( السالم علیه نیرالمؤمنیه امکلذاست 

  .تلخ واداشته شدند یوتکها، به سوارد بر آن يانتقادها

  :به هر حال

د تا با پناه بردن به انزوا خود یوشکنخست  يژه در سالهایو، بهالسالم علیه امام. بود يار دشوارک السالم علیه امام يومت براکمخالفت با ح«

  .ومت باز داردکرا از رو در رو شدن با ح

                                                             

 . 101 ص زمامداران، و السالم علیه علی امام: جلیلی میر محمد علی ـ 362

 . 80 ص ،79 آذر ،170 شماره فرهنگی، کیهان در مندرج مقاله: زاده صفی فاروق ـ 363

 . 25 ص ،9 ج البالغه، نهج شرح: از نقل به ؛193 ص غروب، از پس: غالمی یوسف ـ 364



 

 

  .بود] ي[زیآمن حال عبرتیو در ع یسرنوشت سعدبن عباده تجربه تلخ

  .شتندکان در شام او را یه جنکد یا دوم، خبر رسیفه اول یخالفت خلرد و ناگهان در زمان کعت نیر بکاو با ابوب

  366».بوده است یاسیه قتل او سکاشاره دارند  365از مصادر یبرخ

  :نیهمچن

به ن یخیخود را از ش یابیآزاد نبود تا ارز یچ زمانیدر ه السالم علیه امام: د گفتیفه، بایاز خالفت سه خل السالم علیه امام یابیدرباره ارز«

  .ردن آن را داشتکه به آن اعتقاد داشت، فرصت بازگو کچه س نسبت به عثمان، هر آنکبرع. دست بدهد

توانست در ینم السالم علیه رفته بودند و امامین را پذیخی، شيه جز عده محدودکبودند  یسانکوفه، که سپاه او در کن بود ین امر ایل ایدل

خود پرداخت و بالفاصله از  يهااز رنج یان بخشیبدست آمد، به ب یه فرصتکبار یک. جمع آنان در سخن گفتن درباره آنان آزاد باشد

  367».ادامه سخن بازماند

  :هکچرا 

یعل يشده بودند و برارو او یفه نخست، پیت دو خلیه با اعتقاد به صالحکداشت  یانبوه یاسیخود هواداران س يدر دوره زمامدار يو«

  368».ن بودیل آفرکوه آنان مشیوهش رفتار زمامداران گذشته و عمل بر ضد شکن السالم علیه طالبیبن اب

  :توان گفتیدر مجموع م

  .دندیدیرا مقابل خود م یط سختیشرا السالم علیه نیرالمؤمنیام

                                                             

 . 223 ص ،17 ج الحدید،ابیابن البالغه نهج شرح: ك.ر ـ 365

 . 17 ص ،السالم علیه طالبابی بنعلی امیرمؤمنان سیاسی سیره و تاریخ: جعفریان رسول ـ 366

 . 18 ص منبع، همان ـ 367

 . 239 ص غروب، از پس: غالمی یوسف ـ 368



 

 

. رفته استیگر پذید ياربع قرن، چهره یکه کزد یبه مخالفت برخ يزیبا چد تا یوشکید میان باینیشیاست پیر سییدر تغ السالم علیه یعل«

ر و عمر کره ابوبیه چرا به سکخرده گرفته بودند ) عثمان(فه قبل یه بر خلکر پرچم داشت یرا به ز یسانک، حضرت ین دگرگونیدر هم

  369»!ندکیرفتار نم

اد داشته ید به یبا )الم استکه اول کبر فرض صحت آن، (درباره خلفا  السالم علیه انات امامیب یاز برخ یلیلذا قبل از ارائه هرگونه تحل

  :هکم یباش

  370».ندکآمدند، از او انتظار داشتند مانند عمر رفتار  السالم علیه یه به سراغ امام علکز ینون نکا... مردم آن روزگار«

  371».ندکگذشته رفتار  يره خلفایه به سکگفتند  السالم علیه به امام اًحیاز مردم صر یبرخ«

مخالفت اصحاب با  یعادت مردم به روش عمربن خطاب سبب اصل: سدینویباره گام را فراتر نهاده، منیدر هم ین ابوحامد معتزلیعزّالد«

سزاوارتر  يرویپامبر به یا سنت پیآ: دیه بگوکآورد یرا هم به خشم م یگرفت و علیباال م ین اعتراضات گاهیا. طالب بودیبن ابیعل

  ... 372!ا سنت عمر؟یاست 

  .شدندیاز گرد من متفرق م کزدم، بدون شینار مکها را فیردم و تحرکیرا اظهار م یم واقعکاگر ح) هکها چنان پابرجا شده بود بدعت(

مستحب بدعت  ينمازهاه جماعت در کردم کد و اعالم ینماز واجب حاضر نشو يه در ماه رمضان جز براکقسم به خدا، به مردم گفتم 

  .است

  :دند، بانگ برداشتندیجنگیه همراهم مکانم یرکاز لش یبعض

                                                             

 . 240 ص منبع، همان ـ 369

 . 230 ص ،السالم علیه طالبابی بنعلی امیرمؤمنان سیاسی سیره و تاریخ: جعفریان رسول ـ 370

 . 232 ص منبع، همان ـ 371

 . 229 ص ،1 ج السعاده، نهج ؛384 ص ،1 ج االسالم، دعائم: از نقل به ـ 372



 

 

  .داردیما را از نماز مستحب در ماه رمضان بازم یعل. افتیر ییسنت عمر تغ! اهل اسالم يا

  374». 373رم شورش به پا شودکاز لش يادم در گوشهیهمانا ترس

  375.ز صرفنظر نمودندین كاز بازگرداندن فد یشان حتّیه اکبود  یلیاز دال یکیدر جامعه،  یین فضایوجود چن

  :سدینوید میالحد یابه ابنک يدند؛ به طوریورزیش امتناع نمیت خویهرگز از ابراز مظلوم السالم علیه ن حال آن حضرتیدر ع

»اع واَنـَّ لَمقَد الْ ه نْخْاَتَواتَرَتع بار لَهعیه  المالسنْ وٍبِنَحهذَا الْ مقَولِ، نَحقَو ولظْمازِلْ: هم نْ اًلُومتتّمح ولَهساهللاُ ر ضیذُ قَب یمِ النّاسِ و

  376...هذا

  :ن فرمودهیمانند ا. ده استیبه تواتر رس السالم علیه ن قول از آن حضرتیده مشابه ایه اخبار رسکو بدان 

  ».امقبض فرمود؛ تا به امروز مظلوم بودهه خداوند متعال روح رسولش را ک یاز زمان

اد یدر هنگام  السالم علیه ه آن حضرتکآن چنان بود  السالم علیه نیرالمؤمنیبر ام یار عمومکد افیه فشار شدکدهند ینشان م یخیاسناد تار

برابر مردم و در حضور آنان به ابراز  ه بتواند درکمحتاطانه نداشت، چه رسد به آن امالًک يجز اتّخاذ برخورد يانمودن از خلفا چاره

  .بپردازد ید و علنیانتقادات شد

ر عظمت یتأث«د؛ به بخش مربوط به یوادار گردان ين برخوردیرفتن چنیرا به پذ السالم علیه نیرالمؤمنیه امک ییهابا ضرورت ییجهت آشنا

مراجعه  »قرن نخستین خالفت هایی در نیم پژوهش«ز کتاب ا بخش یکممندرج در  »السالم علیه نیرالمؤمنیومت امکزمامداران بر ح

  .دییفرما

                                                             

 . 136 ص الخلفاء، تاریخ ؛63 ـ 58 ص کافی، روضه: از نقل به ـ 373

 . 240 ص غروب، از پس: غالمی یوسف ـ 374

 . 231 ص ،16 ج الحدید، ابیابن البالغه نهج شرح: ك.ر ـ 375

 . 306 ص ،9 ج البالغه، نهج شرح: الحدید ابیابن ـ 376



 

 

مانع از طرح انتقادات آن  یچه عوامل السالم علیه شانیه در زمان خالفت اکدهد ینشان م ین بخش به روشنیا یخیدقّت در اسناد تار

  .دیژه انتقاد از عمر ـ گردیواز خلفا ـ به السالم علیه حضرت

  

  در مدح خلفا صحت دارد؟ السالم علیه نیرالمؤمنیمنسوب به امات یا روایآ )ب

  :م گرفتیخواه ین سؤال را در دو بخش پیپاسخ به ا

  

  تب اهل سنّتکات مندرج در یروا :الف بخش

ردهکن را مدح یخیمختلف، ش یآن بزرگوار با عبارات: هکن نسبت داده شده است یچن السالم علیه نیرالمؤمنیاهل خالف به ام يتابهاکدر «

  :باشدیر میاند، از جمله آنها عبارات ز

  377.رٍ ثُم عمرُکنَ اَبوبیید النَّبِرُ النّاسِ بعیخَ

  .بن خطاب استر و سپس عمرکابوب وآله علیه اهللا صلّین مردم بعد از رسول خدایبهتر

اورند یرا به نزد من ب ياگر مرد: هکشد یده میشن یالم از علکن یه همواره اکند کینقل م» نّهـمنهاج الس«تاب خودش که در یمیته ابنکبل

  .زنمیقش مانم و شلّکیم يدهد، بر آن مرد، حد شخص افتراء زننده را جار ير و عمر برترکه مرا بر ابوبک

 :میگوئیل مینجا بطور تفصیدر ا 378م،یعبدالبرّ را آوردالم ابنکم و یردکصحبت  اًن موضوع مختصریما در گذشته راجع به ا

عه یش يتابهاکاز  یکچ یآنان موجود است، و در ه يتابهاکنسبت داده شده، فقط در  السالم علیه نیرالمؤمنیه به امکگونه مطالب نیا: اوالً

ن است خروج از قواعد مقرره باب یطرف از متخاصم یک يه مورد ادعاک ين طُرق وجود ندارد، و استدالل به امریترفیولو به ضع
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  .]شد خواهد تکرار متن همین ادامه در کالم این[ ـ 378



 

 

  .مناظره است

ن مقوله نقل یچه از اه آنکاند، بلردهکن نسبتها را نقل نیح بدانند، ایه ولو خودشان صحک ياهل خالف، با اسناد يتابهاکاز  یکچ یه: اًیثان

ت یاکق حیبه تحق »السالم علیه یعل عنْ یکح و قَد« ای، السالم علیه یت شده از علیو روا »السالم علیه یعل عنْ يروِ« به لفظ اًشده نوع

 ينقل شده است نه با سند» سالار«ن مطالب از آن حضرت به نحو ین الفاظ است، و به اصطالح، ایو امثال ا السالم علیه یشده از عل

  .از درجه اعتبار ساقط است ین منقوالتیه چنکمعتبر و قابل توجه، و مسلّم است 

 وآله علیه اهللا صلّیه از رسول خداکه فوق حد تواتر کات متواتر و بلیز روایو ن السالم علیه نیرالمؤمنیدر سخنان ام يادیوجود قرائن ز: اًثالث

ن از یخیدر مدح و منقبت ش ین مطالبیه چنکند کیب میذکع افراد نقل شده است، تیاز جم السالم علیه نیرالمؤمنیت امیدر افضل

  .صادر شده باشد السالم علیه نیرالمؤمنیام

  :شودیتفا مکشاهد ا یکنمونه به نقل  يه براکد، ینماین نسبتها میذب اکه به ضرس قاطع داللت بر کدر دست است  يشواهد: اًرابع

سلمان، مقداد، : مانند ياعامه است از قول عده یرجال يتابهاکن یه از معتبرترک» االصحاب ۀمعرف یعاب فیاالست«تاب کدر » عبدالبرّابن«

  :هکند کیدبن ارقم نقل میو ز يد خدری، ابوسعيابوذر، حباب، جابربن عبداهللا انصار

ن جماعت، یا: یعنی، رِهیغَ یو فَضَّلَه هؤُالء عل :سدینویه اسالم آورده است، و به دنبال آن مکاست  یسکن یطالب اولیبن ابیعل

  379.دادندیم يبرتررش یرا برغ السالم علیه یعل

ن یچن» عابیاالست«تاب کصاحب  یست نفرند، ولیده بودند حدود بین عقیا يه داراکاز بزرگان صحابه  يه افرادکر است کّو الزم به تذ

  !!ندکن عده را نامبر یه فقط اکده یمصلحت د

  بود؟ یسکه اسالم آورد چه ک یسکه اول کتب اهل خالف دارد کجداگانه در  ین مطلب، خود عنوانیالبتّه ا

ح نقل یت صحیز خودشان در روایاست، و ن السالم علیه نیرالمؤمنیس، امکن یه اولکند کین عده نقل میاز قول ا» عابیاالست«تاب کصاحب 
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درباره  ن مقام را همیه اکنیا ين حال، برایدر ع یول 380قحافه بعد از پنجاه نفر اسالم آورد، یربن ابکه ابوبکنند کیم

ر بوده، و ما که اسالم آورده است ابوبک یسکه اول کنیه داللت دارد بر اکاند ردهکرا درست  ینند، اقوالکار کان السالم علیه نیرالمؤمنیام

 یقرطبعبدالبرّ مانند ابن یشخص: هکن است یچه مربوط به بحث ماست ام، آنیستیاذب نکاساس و ین اقوال بینون در مقام رد و نقض اکا

ه آنان کدهد ینسبت م وآله علیه اهللا صلّیاز اصحاب رسول خدا ياتابش به عدهکن اهل خالف است در یه از بزرگان حفاظ در بک

زمان ه در کنیبا ا السالم علیه نیرالمؤمنیه امکده نشده یا شنیده یه دکم یدانیدادند، و همه میل میر تفضکرا بر ابوب السالم علیه نیرالمؤمنیام

  .فرموده باشند يجار یسکده بر ین عقیدر ارتباط با ا ين افراد داشتند، حدیبر غالب ا یز دسترسین يخالفت ظاهر

ن یه بر قائلکاند ن نسبت دادهیچن السالم علیه نیرالمؤمنیام ه بهکند یبیم یبه دست و پا افتاده، از طرف» یحجر عسقالنابن«ه کنجاست یو ا

ده ینگرد يبر آنان جار يل شده و حدیقائل به تفض ين افرادیچن یسازد، از طرفیم ير و عمر، حد جارکابوب ل حضرتش بریبه تفض

ه از کده ین عقیبا ا ين افرادیم، تا اعتراف به وجود چنینکرا ناقص » عابیاالست«الم صاحب کم و ییایه بکاست، پس چه خوب است 

 یو فَضَّلَه هؤالء عل :هکعبدالبرّ، قسمت آخر عبارت او را الم ابنکم، لذا در مقام نقل یاشرده بکده، نینگرد يهم بر آنان جار يحد یطرف

  ...ف به نقصان نموده استیرا تحر» عابیاالست«الم صاحب کرده و ک، نقل نرِهیغَ

ه مشاهده کنشان یاز متأخّر یکه هر کن است یه گران بر این توجیه بناء اکم یدر موضوعات مختلف در دست دار ياریو ما شواهد بس

یجاد میرا ا یلکاساسشان مشیب ينشاندن ادعاها یرسکند و در راه به کیجاد دردسر میشان این برایاز متقدم یو عبارات یلماتکند کیم

  381».ندینمایان آن را از داللت ساقط مکاالم یرده، و حتّک يارکن، عبارت شخص جلوتر را دستکله ممید، به هر وسینما

اند و در آن بوده يگشاگره السالم علیه نیرالمؤمنیه امک یخود در حلّ مسائل یه اعترافات خلفا به عجز علمکگردد یان خاطرنشان میدر پا

  .باشدیه میمیتابن يگر از شواهد نقض ادعاید یکین ثبت شده است، یقیتب فرک

                                                             

 . 316 ص ،2 ج: طبري تاریخ ـ 380

 . 241 ـ 237 ص، )کریمی محمدرضا: تنظیم( بالفصل امامت میالنی، حسینی علی دسی استاد ـ 381



 

 

  

  ات مندرج در نهج البالغه و الغاراتیروا :ب بخش

  :چنانچه ابراز شده

رد و تا کیاد میاز آن مرد  یکیز به نین یحضرت عل... دادید و ارادت نشان میورزیعشق م یه حضرت عمر به حضرت علکهمانگونه «

ها را یژکه کر دهد یخ) عمر(خداوند به او : ه بعد از شهادت حضرت عمر، آن حضرت فرمودک یرد تا جائکیم ياریتوانست آن را یم

  382!»...رد وکراست 

  383!»...دیفرمایفه دوم میاز آن جمله در نهج البالغه در مورد خل. لب به مدح آنان گشوده است! موارد ياریدر بس) ع(یحضرت عل«

  :سدینوین شبهه میدر پاسخ به ا يگرمارود يتر محمد اسدکد

  .آمده استان یفه دوم به میخل د ازیف و تمجیتعر 384نهج البالغه 228ند در خطبه یگویم«

  :میم بدانیخواهینجا میما، در ا

آن حضرت در اعتراض و انتقاد به خلفا آمده است،  يهاه و نامهیخطبه شقشق یگر و حتیه در منابع دک ین خطبه، با آن همه مطالبیا: اوالً

  ا ندارد؟یمنافات دارد 

به آن  یضعف استدالل یکبه عنوان  یرمانک یحجت يه آقاکـ  يگريو نه اخبار يگریح و دقت اصولیبا توجه به تعادل و تراج: اًیثان

  رد؟کفه دوم را استنباط یف از خلیتوان از عبارات آن، تعریا باز هم میم، آین خطبه بنگرید دارند ـ اگر به اکیتأ

  فه دوم است؟یهمان خل» فالن«ا منظور از یو آ
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  ست؟ین نید محققیمورد ترد السالم علیهرین خطبه به حضرت امیاستناد ا ا اصوالًیآ: اًثالث

  :خ معتبر اهل سنّت است آمده استیه از منابع تارک يخ طبریدر تار

رُ بمع ا ماتتْـکَلَماب ث یاَب ۀُنَهیحۀِم الْ: فَقالَت اَقام ،راهماَواعاَب و درَاَ الْودمع...  

تَسلَ و هو تَه و قَد اغْیـفَض رأسه و لحنْیفَخَرَج  اًئـیعمرَ شَ یه فمع منْاَس اَنْ] اُحب[و اَنَا  اًیت علیدفنَ عمرُ اَتَلَما  ۀٍبنُ شُعاب ةُرَیمغو قالَ الْ

اَما و ! شَرِّها رِها و نَجا منْیذَهب بِخَ لَقَد ۀِمیحث یاَب ۀُنَصدقَت اب خَطّابٍ لَقَدنَ حم اهللاُ ابرْی: ه فَقالَیرُ الَیصیرَ ماَشُک اَنَّ الْیبٍ ال تَحف بِثَوملْ

اهللاِ ما قالَت ل ونْک 385...قُوِلَت  

  ...ها را مداوا نمود ویماریرد و بکها را راست یجکواعمراه؛ : مه گفتیحثیعمر مرد، دختر اب یوقت

آن . در خصوص عمر بشنوم یرفتم و دوست داشتم از او سخن السالم علیه یعمر دفن شد، من نزد عل یوقت: دیگویبن شعبه مةریمغ

 یکّا شیده بود و گویچیپ ياخت و خود رادر جامهیریش میه تازه خود را شسته بود و آب از سر و روک یحضرت خارج شد در حال

ا را برد و از شر یر دنیه همانا خکمه راست گفت یحثیدختر اب! ند؟کخدا او را رحمت : سپس فرمود. رسدیه امر خالفت به او مکنداشت 

  ...ه بگوکاند ه به او گفتهکنگفته است، بل] ن مطلب رایمه، ایحثیه دختر ابک[به خدا ! افت؟یآن نجات 

  :دیگویه مک) ض االسالمیف 219( 228ن عبارت، با عبارت خطبه یا

لّهل فُالنٍ فَقَد الْ بِالد ماَقَوداو و دالْ يودمخَ... ع اَصابقَ شَرَّهایبس رَها و...  

  ...افتی یید و از شر آن رهایا رسیر دنیبه خ... ها را مداوا نمودیماریرد و بکها را راست یژکه کر دهد یخداوند به او خ

  .به هم شباهت دارند يااز گونه

 )ق.  ـه( 23سال  ان هم دریمتّق ين عبارات فرموده موالیند و اکیان میرا ب )ق.  ـه( 23سال  ، واقعهيه طبرکن یبه انون با توجه کا

ه به او گفتهکست بلیمه نیحثیدختر اب يهان مطالب؛ گفتهیه اکند یفرمایآن حضرت م یز مشخص است و حتیآن ن] صدور[است و شأن 
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  .دیفرمایرار مکه آن حضرت، به عنوان تعجب، گفته آنان را تکد گفت ین رو بایاز ا 386!!!دیه بگوکاند 

ین، چگونه میبنابرا. ستیت قابل اعتماد نیه از نظر نقل رواکم ینکبن شعبه توجه ةریه به مغکند کیجاب میا یگر، دقت اصولیاز طرف د

  !رفت؟ین پذیرالمؤمنین مطالب را به عنوان گفتار امیه نموده و اکیتوان به نقل او ت

  فه دوم بوده است؟یه منظور آن حضرت، خلکرد کتوان استنباط ین خطبه میدر ا السالم علیه یعبارات عل يجاکگر، از یاز طرف د

 یاهللا هاشمبیرزا حبیرده و حاج مکن مطلب اشاره ی، به ا 228شرح نهج البالغه خود در شرح خطبه  12در جلد  ید معتزلیالحد یابابن

ه کدارد  یشرح مبسوط] به بعد 371ص [شرح نهج البالغه  یف ۀمنهاج البراع 14شارح معروف نهج البالغه در جلد  یخوئ

ق و یه بر تحقکین اگر تیبنابرا!! ن فرموده باشند؟یه چنکرفت یشود پذیا میه برخلفاء نموده آکراد یبا آن همه اعتراض و ا السالم علیه یعل

  !!م؟؟یریگیده میاست چرا آن همه مطالب را ناد یبررس

  :ندیفرمایدر نهج البالغه م يریدر مقاالت س يمرحوم استاد مطهر

  .ش عمر گفته شده استینهج البالغه در ستا يهاه جملهکدهد ید نظر خودش قرار مین داستان را مؤید ایالحدیابابن

پس از  السالم علیه یه علکنیاند و آن اردهکگر نقل یل دکبه ش داستان را ير از طبریگر غید كن عصر حاضر از مداریاز متتبع یبرخ یول

رد، راست کیه از عمر مکشها را یمه آن ستایحثیا دختر ابیآ: ره افتاد به صورت سؤال و پرسش فرمودیرون آمد و چشمش به مغیه بکآن

  گفت؟یم

 دیبوده است و س یه زنک ینده اصلیشان است نسبت به گویاز ا يدییاست و نه تأ السالم علیه یباال نه سخن عل يهاهذا جملهیعل

  387.لمات نهج البالغه آورده است دچار اشتباه شده استکها را ضمن ن جملهیه اک اهللارحمه یرض
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  388».گرددیمطالب فوق مشخص م امالًک 228مه و عبارت خطبه یحثیدختر اب يهاو گفته يالبتّه از نظر دقّت در عبارت طبر

ته جالب توجه کاند؛ به نرار فرمودهکتعجب ت يمه را از رویحثیسخن دختر اب السالم علیه نیرالمؤمنید امیه مشخّص گردکپس از آن 

  :میپردازیم يگرید

  .يقنُ المهتَدـیتَسیالضّالُ و الها یف يتَدهیال«: ندیفرماین عبارات، خود میهم یانیدر جمالت پا السالم علیه آن حضرت

  ».ماندین و باور نمیقیافته بر ی تیابد و هداییت نمیها هداگمراه در آن) هک يبه طور(گوناگون انداخت  يهامردم را در راه

  

  يدگاه محقّق شوشترید

  :ه ابراز شدهکشما دشوار باشد، چرا  يبرا اهللارحمه یرض دیس ياز سو ین اشتباهیرش وقوع چنین نقد هنوز هم پذیان اید در پایشا

یعه میتب شکن یاز معتبرتر! میردکو خلفا ثالثه نقل ) ع(یان علیه مک یکیش و با تمام روابط نزدینهج البالغه را با تمام محتوا... عهیش«

نهج البالغه باشد، نهج البالغه را مقدم افت شود، اگر مخالف با یگر یتب دکه در ک یثیت و حدیدانند، لذا هر روایالقرآنش مشمارند و اخ

  389!».دارندیم

  :د گفتیبا یول

  .دندیدیامل مکبودند و آن را از هر نظر  یف رضیار شرکفته یالعاده نهج البالغه، شن بنا به شهرت فوقیشیشارحان پ«

  .دندیدیآن را در خود نم یبررسل هرگز جرأت نقد و ین دلیانگاشتند و به همیم السالم علیه همه آن را سراسر سخن امام

 یه عالمکش از آن یله ـ نشان داده بود، بیگرش ـ مثل قاموس الرجال و االخبار الدخیشتر در آثار دیه پکهمچنان  ياما محقّق شوشتر

در حوزه علوم ژه یه در روزگار ما به وکن یبا وجود ا. نقّاد است يشجاع و پژوهشگر يباشد، منتقد يناقل و راو یا محدثیشارح 
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 . 58 ص ،62 بهار ،2 شماره ،ةمشکو مجله در مندرج مقاله ؛143 ص ،»وحدت کتاب« در مندرج مقاله: مصطفوي جواد دسی ـ 389



 

 

غات ین تبلیدور از ا يشود، اما محقّق شوشتریست و هرگز از انتقاد منتقد استقبال نمیچندان جا افتاده ن ی، انتقاد و نقد علمیانسان

، ینیازبدان نقد و بیه اگر گفته شود او در زمانه ما در مکانصاف را . بنشسته بود ياه در گوشهکبود  یدر شهر شوشتر خود جهان... متداول

دست  یار به نقد و بررسکش از هر یبه هر حال او در اثر پربارش بهج الصباغه ب. ر بود سخن به سزا خواهد بودینظیگانه و بی يمرد

ده یشارحان را بر رس يهام نهج البالغه پرداخته، سپس شرحیدر انتخاب و تنظ یف رضیار شرکد یب و تنقینخست به تهذ. ده استیازی

از آنها را ـ به  ياریدام آورده و بسکرا با صراحت به نام هر  یکهر  يرکو ف یعلم يهاافتهیداشته و  یه آنها را گرامکن یضمن ا. است

ار تعارفات معمول را کن یز نشان داده است و در ایها را نآن]... اشتباهات[را ـ ستوده است،  یف رضیژه گردآورنده نهج البالغه، شریو

  .قت را فراتر از عالم و محقّق نشانده استیحق مجاز ندانسته، علم و

  ...میدهیتر را به بهج الصباغه ارجاع مشیق بیل و تحقیم و تفصینکیعالمانه او ارائه م ينقدها یرا از برخ یحال گزارش

  :یک

ن یه مضامکاشتر به مصر فرستاده باشد، بل کبا مال السالم علیه ه امامکست ین ياآورده شده است، نامه» 62تاب ک«ه با عنوانِ ک یسخنان

. وفه خوانده شدکش از محمد بود ـ در یگمان پیه بکاشتر  کر ـ چه رسد به شهادت مالکبیه پس از شهادت محمدبن ابکاست  ياخطبه

  390.مردم بخواند يخواست آن را برایآن را نوشته بود و م السالم علیه ه امامکن یت اینها

  :دو

م و اگر یافتین سخن نیرا در ا ید رضیه مستند سکرا یباشد؛ ز السالم علیه ه از امامکد است یبع »...يدخَوارِج بعتُلُوا الْتَقْ ال«جمله 

ان یعیار شکن یه در اک یروانش به قتالِ خوارج دست نزنند، در حالیه پکنمود یداده بود، الزم م ين دستوریچن السالم علیه امام

 وفه و بصره،کان یعیز شیبن اعور، نیکبن حاتم و شرّ يس و عدیبن قبن صوحان، سپس معقلۀو در رأس آنها صعصع السالم علیهموال

                                                             

 . 373 ـ 369 ص ،4 ج: الصباغه بهج ـ 390



 

 

  391.وشا هم بودندکار یبس

  :سه

از  392،...)همکُلونَنا و النَمکُلمی تهِمکَحد شَو یلبونَ علمجم الْقَوو الْ ةٍبِقُو یف لیکَ نْکلَمونَ ولهلُ ما تَعت اَجلَس یوتاه انِّا اخْی( :168خطبه 

 ها  لمهکه کست، بلین السالم علیه یسخنان امام عل

  393.ساخته و سروده است السالم علیه ید از امام علیه به تقلیه آنها را معاوکاست  ییهاو جمله

  :چهار

و ال  ةٌالمِ واحدساالْ یوتَنا فنا واحد و دعیلِ الشّامِ، و الظّاهرُ اَنَّ ربنا واحد، و نَبِاَه م منْقَونا و الْیتَقَالْرِنا اَنـّا انَ بدء اَمکو ( :58نامه 

یتَزنَسمهد الْ یفیاالتَّص الیدمانِ بِاهللاِ و و ولـِهقِ بِرَسیالْیتَزس ونَنا ودلّاَما دا اخْ ارُ واحنْینا فتَلَفْمم ثْ همِ عالم علیه ز از امامیرا ن ...)مانَدالس 

نادانسته آن دو را به نام  ید رضیف ساخته و پرداخته است، و سیش گفته ـ سیز ـ مثل خطبه پین نامه را نیه اکداند و معتقد است ینم

  394.اندبسته السالم علیه ه بر امامکاست  ییگمان هر دو افترایه بکدهند یم یقرائن و شواهد گواه. آورده است السالم علیه یامام عل

  :پنج

یم يو[. باشد السالم علیه تواند از سخنان امامیهرگز نم] نموده است يه محقّق شوشترک یحاتیبنا به تصر[ ...)هللاِ بِالد فُالنٍ(: 228خطبه 

ن خطبه را در یا السالم علیه یه حضرت علکاند دانسته و پنداشته السالم علیه از امام د آن رایالحد یاباز ابن يرویه به پک یسانک:] سدینو

  .اندردهکگمان خبط و خطا یرده است، بکراد یا يفه دوم و در بزرگداشت ویمدح خل

                                                             

 . 473 ص ،5 ج منبع، همان ـ 391

  .]ایمنموده تکمیل را مقاله این در مندرج عبارات برخی عربی متن گرامی خوانندگان بیشتر استفاده جهت[ ـ 392

 . 449 و 428 صفحات ویژه به ،465 ـ 448 ص ،9 ج منبع، همان ـ 393

 . 480 ـ 466 ص ،9 ج منبع، همان ـ 394



 

 

  .اندبستهه بر ساحت حضرتش کاست  ياست؛ بافتهین السالم علیه انیمتق يه هرگز از موالکمضمون خطبه خودگواه است 

  .، افترا و بهتان استالسالم علیه ینسبت دادن آن به امام عل

  .ردکتوان استناد یز نمیه به آن نکرده است ک یخ خود اشارتیدر تار ين خطبه تنها طبریبه ا 395.است یه ساختگکست ین يدیترد

  :شش

  396.است السالم علیه ـ از امام حسن ید رضیاستاد سد ـ یخ مفیح شیبنا به تصر ...)عیبا عم اَنـَّه قَدزْی( :8خطبه 

  :هفت

 مکُرٌ لَیراً خَیوزْ مکُو اَنـَا لَ مکُرَتُموه اَمیولَّ لمنْ مکُوعو اَطْ مکُمعو اَس مکُاَحدکَفَاَنـَا  یتُمونکْتَرَ و انْ... يریتَمسوا غَو الْ یدعون(: 92خطبه 

 398. 397ستین السالم علیه ف است و از امامیس یات ساختگی، از اخبار و روا)راًیاَم یمنّ

                                                             

 . 509 ـ 480 ص ،9 ج منبع، همان ـ 395

 . 327 ـ 322 ص الجمل،: از نقل به ؛536 ص ،9 ج منبع، همان ـ 396

 . 564 ص ،9 ج منبع، همان ـ 397

 جلوه ارزشبی نهایت در و خالفت و امامت مقام میان تفکیک القاي جهت البالغه نهج از فراز این که باشدمی یادآوري به الزم[ ـ 398

 طلبانوحدت برخی سوي از (!) انتخابی خالفت به ایشان توجه شبهه القاي نتیجه در و السالم علیه امیرالمؤمنین سوي از حکومت دادن

  .رودمی کار به

 راستاي در است، ساختگی اخبار از که البالغه نهج از فراز این همچنین) 17 ص ،7 ج متّقین، امام سیماي: شیرازي آزاربی عبدالکریم: ك.ر(

  :شده ابراز چنانچه است؛ گرفته قرار استناد مورد نیز السالم علیه امیرالمؤمنین انتصابی خالفت انکار

 شخصی، یا اجتماعی مصالح بنابر که نبود جایز او براي هرگز بود، شده منصوب خالفت به رسول و خدا جانب از علی اگر برآن، عالوه«

 نزد عثمان حضرت شهادت از بعد اتفاق طور به مردم که هنگامی خصوص به نماید، صرفنظر حق این از و کند عمل خدا فرمان خالف

  !».امیراً منی لکم خیر وزیرا لکم انا و... غیري التمسوا و دعونی: بگوید که نبود جایز برایش وجه هیچ به آمدند او



 

 

  :هشت

  399.رده استکف یدر آن دست برده و آن را تحر يه وکن یا ایف است و یس يهاا همه آن از ساختهی، ...)انَّ اهللاَ بعثَ رسوالً( :169خطبه 

  :نه

  400.است )اًم و السباقَ غَدویمار الْمضْاَال و انَّ الْ( آن حیغلط و صح) السباقُ اًمار و غَدمضْم الْویاَال و انَّ الْ( جمله 27در خطبه 

  :ده

  ...است السالم علیه امام حسن يهاست؛ از خطبهین السالم علیه یاز سخنان امام عل ...)اهللاِ یاَخٌ ف یما مض یف یانَ لک(: 289مت کح

  :ازدهی

 وآله علیه اهللا صلّیبه رسول خدا 401گرشیتاب دکب در ین ترتیبه هم ید رضیرا س )بِه حسبه رِعسی طَاَ بِه عملَه لَممن اَب(: 22مت کح

  402.نسبت داده است السالم علیه یدهد، به امام عل یحیا توضیند و ک یه اشارتکز بدون آنینسبت داده و در نهج البالغه ن

  :دوازده

  403.ف ساخته و پرداخته استیه سکاست  یاز سخنان ...)سهالطّاعنِ نَفْکَت ـْانَّما اَن( :296مت کح

. میدهیگر را با ثبت جلدها و صفحات به متن بهج الصباغه ارجاع میم و موارد دینکیه نقل شد، بسنده مک يمورد 12ن ین جا به همیدر ا

  :بین ترتیبه ا
                                                                                                                                                                                                                      

  )]23 ص ،81 تابستان ،10 شماره اسالم، نداي مجله در مندرج مقاله: سراوانی دهقان عبدالقادر(

 . 44 ـ 40 ص ،10 ج: الصباغه بهج ـ 399

 . 91 ـ 90 ص ،12 ج منبع، همان ـ 400

 . 317 ح ،401 ص ه،النبوی المجازات رضی، دسی ـ 401

 . 477 ص ،14 ج الصباغه، بهج ـ 402

 . 573 ص ،14 ج منبع، همان ـ 403



 

 

  519،  401،  67/  4ج 

  443،  401،  371،  369/  6ج 

  598،  334/  7ج 

  82/  8ج 

  423،  362،  360،  59/  9ج 

  577،  562،  339/  10ج 

  526/  11ج 

  574،  541،  217،  95ـ  94،  60ـ  59/  12ج 

  361،  355،  23/  13ج 

  . 595،  552،  330/  14ج 

ن یکبه نظر رسد، ول یه در نظر نخست، جزئکن است کاز آنها مم یکهر. میدیه ما ضمن تورق بهج الصباغه دکاست  ییهاها نمونهنیا

  .ستیاز آنها ن يزیالبالغه را گرند و پژوهشگران نهجیآیار مکار به ینهج البالغه بس حین و تصحییق و ترجمه، تبیر، تحقیشرح و تفس يبرا

ن یترشینهج البالغه، ب یـ با شرح موضوع یف رضیار شرکار از یل بسید و تجلیـ افزون بر تمج يه محقق شوشترکدا است یناگفته پ

نهج  يغ را براید و تبلکین تأیه گفته شد، برترک يب آن از موارد معدودیاند و با تهذد نشان دادهیت را در عمل به اثر جاودان سیعنا

  .اندار بردهکالبالغه به 

ار کن یه اکده است یباچه نهج البالغه روا دید در دیس يهابه نوشتهن التفات را یشترید پرداخته و بیش از متن به شرح مقدمه سیپ یحتّ

  404».شودیده نمیگر دید يهادر شرح

                                                             

 .دلیل انتشارات ،»جاوید مشعل« کتاب در مندرج مقاله: سردرودي صحتی محمد ـ 404



 

 

  :هکخورد یز به چشم مین جمالت نیدر ا السالم علیه نیرالمؤمنیام يفه از سویمدح خل ين ادعایهمچن

رَ ماَالْ ینا و تَولَّنا و ناصحنا و اَطَعفَسمع ه فرمودکند کیعمر نقل مدرباره ) ع(ی، از قول عل 307: تاب الغاراتکدر  یبن محمد ثقفمیابراه«

 رْکوانَ مضی ةِرَیالسم ،ونَ النَّقییم405!».ۀِب  

  .ته توجه نمودکدر مرحله نخست به چند ن یستین ادعا بایل ایو تحل یجهت بررس

  

  :میکته کن

ل یز ذیور نکتاب مذکباشد و در یروانش میبه پ السالم علیه از نامه آن حضرت ید، در واقع بخشینقل گرد »الغارات«تاب که از ک يفراز

  .ده استیدرج گرد »حابِهاَص یال السالم علیه یعل ۀُرِسالَ«عنوان 

 یالمسترشد ف« تابکهمچون  ) 406منبع 14( يگریدر منابع و مآخذ معتبر د »الغارات«تاب کن نامه عالوه بر یه اکر است کالزم به ذ

ص مواضع یها در تشخه رجوع به متن آنکده یز درج گردین) ق 310حدود  یمتوفّ( ریبک یامام ير طبریف محمدبن جریتأل 407»االمامه

  .ار راهگشا استیاختالف، بس

  

  :ته دومکن

و  كدر در یستیه باکر است کشان درباره ابوبیاش سابق یاند عطف به فرمان نامه درباره عمر فرمودهیدر ا السالم علیه نیرالمؤمنیآن چه ام

  .ردین جمالت مد نظر قرار گیم بر اکحا يفهم فضا

                                                             

 . 31 ص، 80 تابستان، )2 ج( 19 شماره نقد، کتاب فصلنامه در مندرج مقاله: خراسانی زاده واعظ محمد ـ 405

 . 36 ـ 29 ص، )خلفا درباره شیعیان به السالم علیه امیرالمؤمنین نامه( سیاست و حکومت: ذاکري اکبر علی: ك.ر ـ 406

 . 427 ـ 409 ص ه،االسالمی ۀالثقاف ۀسمؤس محمودي، احمد: تحقیق ـ 407



 

 

  :فه اول فرمودندیدرباره خل السالم علیه ه آن حضرتکن درج شده است یو در چند سطر قبل، چن »الغارات«تاب کدر همان صفحه از 

»اَطَع فو اهللاَ یتُه د] هیف[ما اَطاعفه دوم سخن ازیو سپس درباره خل 408»...اًجاه »عمفَساَطَع ان آوردندیبه م »نانا و.  

ه اطاعت از خداوند در آن کبوده  ییارهاکشان تنها در محدوده یح خود ایاز خلفا، بنا به تصر السالم علیه نیرالمؤمنین اطاعت  امیبنابرا

  .گریار دکچ ینهفته است و نه ه

  

  :ته سومکن

 ییهالیهمان علل و تحل يط و ضوابط و حاویدرباره خلفا آمده است تابع همان شرا السالم علیه آن حضرت یخواهیکآن چه درباره ن

  .میها پرداختت بدانکه در فصل مربوط به مشاوره و مشارکاست 

به خلفا تنها به  ییارائه راهنماه کدگاه است ین دید ایدر نقل عبارات وجود دارد و مؤ یاختالف »415المسترشد، ص «به عالوه در نسخه 

ت و فَسمع« :ندیفرمایم السالم علیه ه آن حضرتکباشد؛ چرا یت میجاهل یپرستن اسالم از خطر بازگشت امت به بتیجهت حفظ د

اَطَعحناص و تلدل نِیت...«  

  

  :ته چهارمکن

ن یدر ا السالم علیهریفه داللت دارد و حضرت امیمردم آن عصر نسبت به خل یبر نگاه عموم »روان رت و خجستهیس دهیپسند« عبارت

  .انددگاه آنان را گزارش نمودهیده و نظر و دیشکر یفه به تصویدگاه عوام را درباره خلیفراز، در واقع د

ل الزم است تا ین تحلیت صحت ایتقول است، اما جهت ین تحلید ایمؤ السالم علیه نیرالمؤمنیان امیت و نحوه بیفکیهر چند دقّت در 

                                                             

 »قتیبهابن: تألیف السیاسه، و ۀاالمام« و »کبیر امامی طبري: تألیف المسترشد،« ،»طاووس دبنسی: تألیف المحجه، کشف« در فراز این ـ 408

 .باشدمی مندرج اًعین نیز



 

 

 )ده استیبه چاپ رس يمعروف به محدث اُرمو ینین حسیرجالل الدیقات میح و تعلیه با تصحک(» الغارات«تاب کبه  يانخست مراجعه

  .میداشته باش

  :نگاردیم یمه مجلسااز قول علّ 5شماره  یتاب در همان صفحه، در پاورقکمصحح 

»الم علیه قولُهرْکفَ: السانَ مضی ؛ اَةِرَیالسر ينْ اًظاهع النّاسِ، و رَّ فکَدیذا ما م صاَبو یفکْبالتَّق آثار رٍ، والْ ۀِی وصمۀِلَح خُطْالْ یفرَ ۀِب؛ ةٌظاه

  ».نَیحاقات المخالفالْ بلِ الظّاهرُ اَنـَّها منْ

ه متن آن کرده کاشاره  »، طبع نجف 98المسترشد، ص « تابکدر همان صفحه به متن مندرج در  6شماره  ین در پاورقیهمچن يو

در حال گزارش  السالم علیه ه آن حضرتکح دارد یباشد و تصریم »ۀِبیمونَ النَّقی، مةِرَیالس یضمرْ« پس از عبارت »دهمعنْ« دیق يحاو

  .باشندیفه میجامعه درباره خل یدگاه عمومینمودن از د

  409.خطاب به مردم مصر هم صادق است السالم علیه نیرالمؤمنین قاعده درباره نامه امیا

از مدح خلفا است ـ  کیه حاکن نامه ـ یالبالغه، درباره فراز مورد نظر در ا ش بر نهجیدر شرح خو یخوئ یاهللا هاشمبیرزا حبیمرحوم م 

  :نگارندیم

  410».نَیمخالفحاقِ الْالْ ونَ منْکُی تَملُ اَنْحید النّاسِ و عنْ اًظاهر ياَ«

تاب کبا متن مندرج در  411»الغارات« تابکان متن نامه موجود در یداللت دارد، اختالف م یمه خوئاه بر صحت نظر علّک یاز جمله قرائن

متن موجود  ینقل نموده است ول »الغارات«تاب کاز  اًنین نامه را عیا یمدنخانیدعلیهرچند مرحوم س. باشدیم 412»عهیالدرجات الرف«
                                                             

 السالم علیه امیرالمؤمنین روابط حسن به قائل نامه، همین به استناد با »اتحاد شاهراه« کتاب بر اشمقدمه در برقعی ابوالفضل دسی ـ 409

 .است شده خلفا با

 . 106 ص ،6 ج البراعه، منهاج: خوئی هاشمی ـ 410

 . 210 ص ،1 ج الغارات،: کوفی ثقفی ـ 411

 . 336 ص الرفیعه، الدرجات: مدنی خان علی دسی ـ 412



 

 

د آن ین دو متن، مؤیان ایم ين اختالف جدیو هم! باشدیم »الغارات« تابک یز در متن فعلیدآمیعبارات تمج یفاقد برخ يتاب وکدر 

  413.بدان افزوده شده است ییقرار گرفته و فرازها يمتعدد يج مورد دستبردهایبه تدر »الغارات« یه متن اصلکاست 

دگاه مردم ید السالم علیه ه آن حضرتکند کیداللت دارد و به وضوح ثابت م یمه خوئاو علّ یمه مجلساه بر صحت نظر علّک يگرینه دیقر

ومت آن دو بوده است؛ متن نامه کمردم نسبت به ح یبرخ یاز تلقّ ياهیالمشان آمده واگوکچه در درباره خلفا را گزارش نموده و آن

  :ندیفرمایه در ضمن آن مکباشد یشان خطاب به مردم مدائن میا

»عنَّ با مثُمسلالم یضعوا بلَنَ اَقامجر هدیدضُوا بِهیِنِ رهِمایهِما و س415».414رَت  

  :گرددیان خاطرنشان میدر پا

 شنهادیدر رد پ 416السالم علیه وبنده آن حضرتکح و یفه و پاسخ صرین خلیینفره تع شش يدر شورا السالم علیه نیرالمؤمنیرد امکعمل

بر دروغ بودن  يارکفوق و نشانه آش ين گواه بر بطالن ادعاهاین، بهتریخیره شیرش شرط عمل به سیبر پذ یبن عوف مبنعبدالرحمان

  .باشدیو دوم م فه اولیاز خل السالم علیه مدح آن حضرت

ت یرا در عدم مشروع يدیچ تردیه يه جاکروشن است  يشنهاد فرزند عوف به قدریدر مقابل پ السالم علیه نیرالمؤمنیالعمل امسکع

  .گذاردینم یآن دو نفر باق یدتیو عق ینید

  
                                                             

 نیز داشته قرار مدنی خان دعلیسی مرحوم اختیار در که »الغارات« متن ویژهبه و »الرفیعه الدرجات« کتاب درباره احتمال این ـ 413

 .باشدمی خلفا مدح حاوي نیز وي نقل که چرا است؛ صادق

  .]فرمایید مراجعه مجموعه این مبخش دو به تکمیلی، هايبررسی با آشنایی جهت[ ـ 414

 . 23 ص ،4 ج البالغه، نهج مستدرك فی ةالسعاد نهج: محمودي محمدباقر ـ 415

 ،2 ج الیعقوبی، تاریخ: یعقوبی ؛188 ص، 1 ج البالغه، نهج شرح: الحدیدابیابن ؛26 ص ،1 ج السیاسه، و ۀاالمام: قتیبهابن: ك.ر ـ 416

 . 22 ص ،5 ج االشراف، انساب: بالذري ؛162 ص



 

 

  اند؟ومت خلفا بودهکت حیقائل به مشروع السالم علیه نیرالمؤمنیا امیآ )ج

 از یانحراف يریشود، تفسیم مطرح یامامت انتصاب آن از مقام کیکو تف يافهیت خالفت سقیمشروع ير القایه در مسک یاز شبهات یکی

  :باشد؛ چنانچه ابراز شدهیه مینهج البالغه، خطاب به معاو نامه شماره ششم

آن حضرت به  ییر نظر و با راهنمایتا ز 418نندیبرگز يریام ي، شخص مورد قبولشان را برا 417امر یاگر مردم با مشورت امام و ول... «

بهتر خواهد توانست از  یو انتصاب یو وزارت اله يمعنو يت خداوند است و آن حضرت با رهبریبپردازد، مورد رضا یاداره دولت اسالم

امبر یبعد از رحلت پ) ع(یه امام علکنجات دهد، همچنان یباشد و آن را از سقوط به ورطه تفرقه جنگ داخل یباال مراقب انقالب اسالم

  419!»...بود یخود، قطب و محور انقالب اسالم یاله يرهایفه با وزارت و تدبیدر زمان هر سه خل

  :سدینوین شبهه میدر پاسخ به ا یخ جعفر سبحانیاستاد ش

خ یدر تار. بود السالم علیه رمؤمنانیامام امد، ین و انصار، انتخاب گردیب به اتّفاق مهاجریت قریثرکه در اسالم با اک يافهیگانه خلی«

  .امدیش نیپ يریآن نظ يز برایگر نیسابقه بود و دیب امالًکن امر ی، ایخالفت اسالم

                                                             

 پیامبر رحلت از بعد«: نگاشته دیگر جایی در خود که است کرده فراموش شبهه این حافظهکم القاکننده که این توجه جالب نکته ـ 417

  )20 ص اتحاد، مشعل: ك.ر( !».شد انتخاب جانشینی به ابوبکر و تشکیل ساعدهبنی سقیفه حضرت آن مشورت بدون

 اسالمی مملکت اداره براي خلیفه حضرت آن نظر با و گرفتمی صورت مشورتی امامتش و والیت مقام جهت به حضرت آن با بایستمی«

 )22 ص ،5 ج متّقین، امام سیماي: ك.ر( !».شدمی انتخاب

  بود؟ مردم گزینش با خلیفه سه از یک کدام انتخاب راستی به[ ـ 418

  !رسید؟ خالفت به ـ بودند دیرین پیمانهم همگی که ـ سقیفه در یارانش از نفر پنج بیعت با که ابوبکر

 فرزند تابع را آن اعضاي همه عمر و بوده نفره شش که برخاست شورایی از که عثمان یا و شد؟ خلیفه ابوبکر توصی با تنها که عمر یا و

 !]؟بود کرده عوف

 . 18 ص ،7 ج متّقین، امام سیماي: شیرازي آزاربی عبدالکریم ـ 419



 

 

شه ینه و ریریرده بود، و عداوت دک يزیریخود را در شام پ يومت و امپراتورکه از مدتها قبل اساس حک(ه یمعاو یان وقتین میدر ا

اند، سخت ناراحت شد و خالفت انتخاب نموده يرا برا السالم علیه یعل ن و انصاریه مهاجرکآگاه شد ) امبر داشتیبا خاندان پ يدار

ت یرا متهم به قتل عثمان و حما السالم علیه ه حضرتکعت ننمود، بلیب السالم علیه او نه تنها با امام. نگشت السالم علیه عت با امامیحاضر به ب

  !ساختاز قاتالن او 

ه کشود یادآور میخود  يهااز نامه یکیاو ببندد، در  يعذر را به رو يه همه نوع درهاکنیا يه، و برایات معاوکاس يبرا السالم علیه امام

 يشمارین نظر محترم میاند؛ هرگاه خالفت آنان را از اردهکعت یز بیرده بودند با من نکعت یر و عمر و عثمان بکه با ابوبک يهمان افراد

  .ز موجود استین شرط در خالفت من نیرده بودند، اکعت ین و انصار با آنان بیه مهاجرک

  :السالم علیه متن نامه امام کنیا

 يرُد و انَّما الشُّوری غائبِ اَنْتار و ال للْخْی للشّاهد اَنْ نْکُی ه فَلَمیعلَ عوهمیما با یمانَ علرٍ و عمرَ و عثْکْعوا اَبابینَ بایم الَّذقَوالْ یعنیانَّه با

  420.رِضاً) هللاِ(انَ ذلک کرجلٍ و سموه اماماً  یتَمعوا علصارِ فَانِ اجنْاَنَ و الْیمهاجِرللْ

نه، حقّ یشخص حاضر در مد يبرا ن صورتیعت نمودند؛ در ایز بیرده بودند با من نکعت یر و عمر و عثمان بکه با ابوبک يهمان افراد

ن و انصار است، هرگاه یت شورا از آنِ مهاجریعضو. ستیه آنان نیز، حقّ رد نظریز شورا نکب از مریفرد غا يگر و برایانتخاب امام د

  .بودخواهد ) خدا(ت یار مورد  رضاکن یدند، ایردند و او را امام نامکدا یاتّفاق نظر پ يفرد ییشوایآنان بر امامت و پ

مجادله به وجه : ، و به اصطالح قرآنيو غرض ورز ییات و بستن راه هر نوع بهانه جوکجز اس يزین نامه چیاز ا السالم علیه هدف امام

  .ستیاحسن، ن

نده ینماش را یفه رسول خدا، و خویدر منطقه شام بود و آنها را خل» عثمان«استاندار  ي، و پس از و»عمر«مدتها استاندار » هیمعاو«را یز

  .شمردیخلفا م

                                                             

 . 6 نامه عبده، البالغه نهج ـ 420



 

 

ن و انصار انتخاب شده یه آنان از طرف مهاجرکن جهت بوده یا يچنانچه احترام به خالفت آنان برا] شودیادآور می السالم علیه امام[

را محترم شمرده و  یکیل ندارد یگر دلیامل انجام گرفته است و دک، به طور واضح و السالم علیه ن انتخاب درباره امامین همیبودند، ع

  .ندکرا رد  يگرید

رده، و کوم کش را، محیه با خالفت خویمخالفت معاو] ار وکاف[د به آن امر شده است، یه در قرآن مجکق مجادله یاز طر السالم علیه امام

  :ن آغاز نمودیچن] براساس احتجاج با اصل مسلم در نزد طرف مقابل استوار ساخته و[سخن خود را 

  ؟یشناسیت نمین صورت چرا خالفت مرا به رسمیاند؛ در اردهکعت یز بیرده با من نکعت یر و عمر و عثمان بکبا ابوبه ک یسانک

ه استدالل قرار داده و او را با معتقَد خودش یشمارد پایه طرف مخالف، مقدس و محترم مکچه را ه آنکست ین نیقت مجادله جز ایحق

  .وم ساختکمح

 وآله علیه اهللا صلّیرا پس از درگذشت رسول خدا یومت اسالمکروش ح[ السالم علیه ه امامکست یهرگز گواه بر آن ن ن نامهین، ایبنابرا

 یده درونیداند و عقیح میامر صد در صد صح یکن و انصار یمهاجر يق شورایفه را از طریانتخاب خل] داند ویم یروش شورائ

رد و هرگز مسئله ین و انصار انجام بگیق مشاوره و انتخاب مهاجریفه، به طور مطلق از طریخلد یه باکن است یز همین السالم علیه امام

  !است یمسئله انتخاب یکه کست، بلین یمسئله انتصاب یکامامت 

خالفت آن سه ه بدون گفتگو از کند، بلکسه گانه آغاز  يعت خلفاید نامه خود را با گفتگو از بین بود، نبایا السالم علیه هرگاه هدف امام

  :ندکن آغاز ید چنینفر، سخن خود را با

  ».مسلمانان خواهد بود يشوایند، پیعت نمایه آنان با او بک يردند، و هر فردکعت ین و انصار با من بیمهاجر«

 يز احتجاج روی، آن نرِضاً) هللاِ(انَ ذلک ک، اًرجلٍ و سموه امام یتَمعوا علفَانِ اج :دیفرمایم يبعد يهادر جمله السالم علیه ه امامکنیا

ان پرانتز قرار یدر م] عبده[ يمصر يست و در چاپهایح نهج البالغه، موجود نیصح يهادر نسخه »هللا«ده طرف مخالف است و لفظ یعق

  .)د استیو ترد کمورد ش السالم علیه ن لفظ در نامه امامیه وجود اکنیاشاره به ا(دارد 

ت است یار مورد رضاکن یچن یکردند، کدا یاتّفاق نظر پ يفرد ییشوایهرگاه مسلمانان در قبول پ: دیفرمایم السالم علیه قت امامیدر حق



 

 

  د؟یورزیعت با من مخالفت میگر چرا در بیار درباره من انجام گرفته است، دکن یو هم] است ینونکامت [ت شما یمورد رضا یعنی

 يرو يو. باشدید، میالحد یابرده است شارح نهج البالغه، ابنکه اهل تسنن استدالل یاثبات نظر ين خطبه برایه با اک یسکن ینخست

ه اهل تسنن استدالل نموده و ینظر ين خطبه به استواریالبالغه وجود دارد با انهج يهاگر خطبهیه در خود نامه و دک یغفلت از قرائن

  421.نموده است یاست تلق السالم علیه ده امامیه روشنگر عقک يامر جد یکرا به صورت  السالم علیه گفتار امام

  422».اندم بازگو نمودهیردک يادآوریه ما کرا  یاند، مطلبدهین خطبه رسیعه هر موقع به شرح ایدانشمندان ش

  

  »نیصف ۀوقع«تاب که به نقل از یمتن نامه به معاو

ـ » ید رضیس«ه مرحوم کاست  یهائده است، جملهیم گردیطرف، تنظ ه نامه به عنوان احتجاج براساس مسلماتکنیگر بر ایگواه د«

ها خطبه يدر گردآور یوه رضیو ش. رده است، موجود استکن نامه را از آن نقل یه او اک یتابکدر  یجامع نهج البالغه ـ حذف نموده ول

ست، یه به نظر او حساس نکگر ید يهارده، و قسمتکحساس نامه را نقل  يهاه قسمتکن است یا السالم علیه امام يهاها و سخنو نامه

یباشد، در مد نظر میچه از نظر فصاحت و بالغت ممتاز مجمله توجه دارد، و به اصطالح آن یبائیز يشتر رویب يو. دینمایحذف م

  .آورد

تاب معروف کدرگذشته است، در  423»ید رضیس«سال قبل از تولد  47ه ک، 312سال  يمتوفا »ينصربن مزاحم منقر«نامه مورد بحث را 

  :مینکیحذف شده اشاره م يهان قسمتیاز ا یه ما به برخکآورده است ) طبع مصر( 29در صفحه » نیصف هوقع«خود 
                                                             

 . 36 ص ،14 ج حدیدي، البالغه نهج شرح ـ 421

  .66 ـ 64 ص امت، رهبري: سبحانی جعفر استاد ـ 422

 البالغه، نهج در کاوشی« کتاب در مندرج ،»البالغه نهج و قرآن در مشاوره« نام به ایشان دیگر نوشته از برگرفته کروشه داخل اضافات[

  .]باشدمی» 197 ـ 163 ص

 .است درگذشته 406 سال در و گشوده جهان به دیده 359 سال در »رضی دسی« مرحوم ـ 423



 

 

  :ندکین آغاز مینامه خود را چن السالم علیه ـ امام 1

عا باَمد :نَّ بفاتیدبِالْ یعتْ ۀِنَیماَنـْلَزِم و بِالشّامِ، ک باـَّالَنت هینیع نَیالَّذ...  

و فرد غائب حقّ (رده و الزام آور است کبر تو حجت را تمام  يه تو در شام بودک ینه در حالیبا من در مد) مهاجر و انصار(عت یب

  )...م حاضران نداردیاعتراض بر تصم

  :ل نامه داردیـ در ذ 2

ارِهونَ ک اهللاِ و هم رُجاء الحقُّ و ظَهرَ اَم یذلک حتّ یتُهما علرَدهما فَجاهدکَضُهما انَ نَقْکو  یعتیثُم نَقَضا ب یعانیرَ بایو الزُّب ۀَحو انَّ طَلْ

خَلَ فیف خُلْفَادیما دسالم ونَهمل.  

تواند به یو هرگز نم(آنهاست  یبسان رد ابتدائعت آنان یستن بکستند و شکعت خود را شیعت نمودند، سپس بیر با من بیطلحه و زب

د، یروز گردیپ یو امر اله) خود قرار گرفت يو در جا. (دیردم تا حق فرا رسکو من با هر دو نبرد ) برساند ياموضوع خالفت من خدشه

  .اند، داخل شون به آن داخل شدهیه مسلمکچه بودند، پس در آن یه آنان ناراضک یدر حال

  :دییز توجه نمایجمله ن نیـ به ا 3

قَد فثَرْکْاَ و ثْ ۀِقَتَلَ یتعخَلَ فیف خُلْمانَ فَادالْیما د هسحام ونَ ثُمملمِ الْکلَقَوا می ااَح و لُکمیمل اهیع لْکا تالَّتتابِ اهللاِ فَاَم ها یتُر یکد

فَخُدبِ ۀُعالصنِ ینِ اللَّبع.  

اند، وارد شو، سپس موضوع قتل عثمان را مطرح ساز؛ من تو و چه مسلمانان وارد شده، پس در آنیاد سخن گفتیقاتالن عثمان زدرباره 

 كودکه کاست  يامانند خدعه یخواهیچه تو مآن. مینمایم ينم و مطابق قرآن داورکیم يرهبر یتاب آسمانک يآنان را به سو

  .دهندیب میرخواره را با آن فریش

  خواست؟یچه م السالم علیه ه از امامیمعاو



 

 

قاتالن  قبالً السالم علیه ه امامکخواست یم 424رده است،کنقل » اصل«در » سیبن قمیسل«ه ک یهائنامه یبه گواه السالم علیه ه از امامیمعاو

. نندکعت یب يش با ویخو یروان شامیپ رد، سپس خود بایل دهد و او انتقام خون عثمان را از آنها بگیشان تحویعثمان را به ا

شد، جز یشنهاد میان پیم درباره شامیاز هر نوع تصم السالم علیه یه به منظور متوقف ساختن علکرا  ین درخواستیچن یک السالم علیه امام

  .داندینم يگریز دیله چیخدعه و ح

ن و هرگز در یاست، نه فرد حق ب» معاند«در برابر طرف » یاحتجاج«نامه  یکن نامه یه اکدهد یم ی، گواهیآغاز و انجام نامه به روشن

معتقدات و مسلمات طرف  يه روکه الزم است کد، بلیبراساس معتقدات خود سخن بگو السالم علیه ه امامکست یالزم ن ین موقعیچن

  425».باشدیم السالم علیه امام یده واقعیانگر عقیبن نامه یه اکتوان گفت یته نمکن نید، با توجه به ایمقابل، احتجاج و استدالل نما

ن موضوع، یدر ا ینص و نصب اله ینهادن مفهوم واقع پا ریو ز »ت و امامتیوال« عه در مبحثید حقّه شیاز عقا یپوش ه با چشمکهرچند 

  :ـ ادعا شود السالم علیه ن نامه ـ و از قول آن حضرتیبا استناد به ا

به آن اقدام  یه بر آنها واجب است قبل از هر عملکشناسد یم یو اسالم یاله یمکمردم را در انتخاب امام و زمامدار، ح يآزاد«

  426!».ندینما

  427!».ت خداستین عمل مورد رضایدند، ایدادند و او را امام نام يرأ اًمتفق ین و انصار است، پس اگر بر شخصیشورا حقّ مهاجر«

ن و انصار بودند، در ی، مهاجریه در آن مقطع زمانکت را، یشه و صالحیو اند يت صاحبان رأیثرکا يا رأیالم فوق، شورا و اجماع کدر «
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  428!».شماردیت خدا میانتخاب امام و رهبر جامعه مورد رضا

! دانسته، از جمله آن را مصحح خالفت خود! ت آنیباعث مشروع یسکن و انصار را بر امامت یاجماع مهاجر اًحین نامه امام صریدر ا«

  429!».داندیم... و! ت خدایداند و آن را مورد رضایم

  

  يبندجمع

ات خصم و کعت مهاجر و انصار تنها در مقام اسیبه ب السالم علیه نیرالمؤمنیه استناد امکماند ینم یباق يدیان شد، تردیچه باساس آن بر

خطاب  السالم علیه از آن حضرت يگریان دین فضا به بیتر اقیعم كن جهت دریکبوده است؛ ل يومت علوکحت از یه به تبعیالزام معاو

و  ۀَیمعاوِ یال السالم علیه تـُبهکُ« را تحت عنوان یباب »االنوار بحار«تاب کاز  33در جلد  یمه مجلساعلّ. میینمایه اشاره میبه معاو

حلَاع جاجاتُهتی و لَها التُهراسملیا و یه اَصن ابوالدرداء و یه در جنگ صفیه معاوکند کینقل م 421ل شماره یگشوده است و در ذ »حابِه

 السالم علیه آن حضرت. شان باشندیا يغام و نامه او به سویفرستاد تا حامل پ السالم علیه نیرالمؤمنیره را فرا خواند و آن دو را نزد امیابوهر

  :ن استیاز آن چن یه بخشکرا مطرح فرمودند  ییها ها، پاسخدن سخنان آنیپس از شن

 یالَ ةُرَیالخ انَتک عوه و انْیطیتابِعوه و یو  لَهم ةُرَیخانَت الْک انْ رَهممع اَمجیتاروا اماماً خْی علُوه اَنْفْـی نَ اَنْیلممسللْ یبغنْیو انَّ اَولَ ما «

 اماماً و اَمرَهم لَهم یرض قَد ه و آلهیاهللاُ علَ یصلَّار و رسولُ اهللاِ یتخْاذلک و الْ یفاهم النَّظَرَ فکَ رسولـِه فَانَّ اهللاَ قَد یاهللاِ عزَّوجلَّ و ال

هاتِّباع و هتبِطاع.  

قَد با وینیع عب قَتْالنّاس ثْدبالِ ع مانَ وینالْالْ یع هاجِرُونَ ونْاَمعب وا بصاررما تَشاو اَ ۀَثَالثَ یدالَّذی مه نَ بایامٍ ویوا اَبابثْکْعع رَ ومع مانَ رٍ و

ع ـومتَهماموا ال قَد یو اَه کبِذلدابِقَلُ بالس نَ الْ ۀُرٍ وهاجِرمالْیم صارِ غَنْاَنَ ویمبا رَ اَنَّهیموهع لقَبغَ یلُ عشْیرِ مةٍوِر نَ العامۀِم نَّ با وتییع 
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  .ۀِعاممنَ الْ ةٍوِربِمشْ انَتک

 منْ رٌ لَهمیلَها خَ و نَظَرُهم فُسهِمنْاَل ارهمیتو اخْ فُسهِمنْاَظُرُونَ لنْیتارونَ و خْینَ یو هم الَّذ ۀِاُمالْ یار الَیتاخْمه جعلَ الْانَ اهللاُ جلَّ اسک فَانْ

و  یتَشاوروا ف رَتُه فَقَدالنّاسِ طاعتُه و نُص یانَ اماماً واجِباً علَکو  يهد ۀُعیعتُه بیعوه، بیتاروه و باانَ منِ اخْکو  ارِ اهللاِ و رسولـِه لَهمیتاخْ

  .همماعٍ منْبِاج یتاروناخْ

زَلِ و منْتابِه الْک یف یرَتو نُص یبِطاعت و اَمرَهم هِمیعلَ یلُفَنتَخْو اس ۀِماُللْ ین تاراخْ فَقَد ةُرَیختار و لَه الْخْی يانَ اهللاُ جلَّ و عزَّ هو الّذک و انْ

  430.یقّـجب بِحو اَو یبِحجت يوفَذلک اَقْ ه و آلهیاهللاُ علَ یصلَّه ینَبِ ۀِسنَّ

 يرویند و از او پکنند تا امورشان را اداره یرا به امامت برگز یه شخصکن است یه الزم است مسلمانان انجام دهند، اک يزین چینخست

  .انتخاب امام، حقّ مردم باشدنند؛ اگر ک

 يه براک[ یخود را از امام ياست و او خشنود یافکمردم  ين امر، حقّ خدا و رسولش باشد، نظر و انتخاب آنان برایاگر انتخاب ا یول

  .او دستور داده است يرویرده و آنان را به پکان یب] دهیها برگزآن

ر و که با ابوبکهستند  یردند و آنان همان اشخاصکعت یاز سه روز مشورت، با من ب و مردم پس از قتل عثمان، و مهاجران و انصار بعد

ش یردند و آنان پکعت یرندگان از مهاجران و انصار با من بیگیشیرده بودند، و اهل بدر و پکها را اثبات عت، و امامت آنیعمر و عثمان ب

  .بود یعت با من با مشورت عمومیب یه بودند؛ ولردکعت یر و عمر و عثمان بکبا ابوب یاز من بدون مشورت عموم

 يرده، به او رأکرا انتخاب  یخودشان امام يه براکها است حقّ انتخاب امام را به امت واگذاشته است و حقّ آن یتعال يپس اگر خدا

یعت میرده و با او بکار یاو را اخته ک یسکها باشد و آن يخودشان بهتر از انتخاب خدا و رسولش برا يها براآن يدهند و انتخاب و رأ

دهیاش بر مردم واجب است، آنان به اجماع مرا بعد از مشورت به امامت برگزياریه اطاعت و کباشد  یا امامیت باشد و یعت هداینند، بک

  .اند
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ها را ها قرار داده و آنفه بر آنیخلرده و مرا کامامت امت انتخاب  يز مرا برایار و انتخاب امام فقط حقّ خدا باشد، پس او نیو اگر اخت

من است و وجوب  ين حجت برایترين قویرده است، و اکمن  ياریامبرش امر به اطاعت و یه نازل فرموده و سنّت پکتابش کدر 

  ».ندکیان میب یمراعات حقّ مرا به روشن

انتخاب  یه به طور ضمنک(بودن مقام امامت دارد  یدرباره انتصابعه یدگاه شیه بر دک يدکیعالوه بر تأ السالم علیه نیرالمؤمنیام امین پیا

ها آن يه هر دوکدهد یر قرار میزناپذیگر یدو راه یکه را بر سر یمعاو )شدکیه شورا خطّ بطالن میر سؤال برده و بر نظریامت را هم ز

  :ندیفرمایم السالم علیه ه امامکگردد، چرا یشان ختم میه از ایت به اطاعت معاویدر نها

د، باز هم با توجه به قرآن و سنّت یفرماین مییاند؛ و اگر خداوند متعال تعردهکعت یند، مردم با من بکین مییفه را امت تعیاگر امام و خل

 يمن ندارد و عذرعت با یجز قبول ب ياچاره 431ه معتقد باشد،کدگاه ین دو دیدام از اکه به هر یباشم؛ لذا معاویم فه بر حقیمن امام و خل

  .باشدینم رفتهیاز او پذ

  

  نام خلفا را بر فرزندان خود نهادند؟ السالم علیه نیرالمؤمنیچرا ام )د

ه بر اهلک ییهابا خلفا و با هدف سرپوش نهادن بر ظلم السالم علیه یروابط دوستانه حضرت عل ير القایه در مسک یگر از شبهاتید یکی

  :هکن ادعا است یشود؛ ایاند، مطرح مداشتهروا  السالم علیهم تیب

ه آن حضرت نام سه تن از فرزندان خود را به کنیثالثه ا يو خلفا) ع(یان علیم! وندیالفت و مودت و تفاهم و پ يهاگر نشانهیاز د«

  432!».، نهاده بودیبن علو عثمان ی، عمربن علیربن علکب ابوبیترت
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ر، عمر و کابوب ين بنامهایربال سه تن از برادران حضرت امام حسکدلخراش  يه در صحنهکنیاان یامام جمعه اهل سنت زاهدان، با ب«

نسبت به  یامبر و حضرت علیمحبت خاندان پ ين مسئله را نشان دهندهیا... دند وین جنگینار برادرشان حضرت امام حسکعثمان در 

  433!».دانست) ر، عمر و عثمانکابوب(خلفا 

  :داشتد توجه یبه هر حال با

خاندان  ی، اجتماعیاسیحوادث و سرنوشت س یخیر تاریه روند تحوالت صدر اسالم و سک ییاثبات ادعا يل آن هم برایل دالین قبیا«

ست یمخاطب ن» يساده انگار«جز  يزیدهند، چیم ی، خالف آن را گواهیخیشواهد مسلم تار يارین بسیو همچن وآله علیه اهللا صلّیامبریپ

  .شودیاحساس م یبیعوام فر ید گفت در آن نوعیباو با عرض پوزش 

ر و عمر و عثمان کل ابوبیاز قب ییه نامهاکته واقف هستند کن نیخ و فرهنگ اسالم و عرب دارند به ایاز تار یاطالع كه اندک یسانک

  .بوده استج و متداول یرا 434ن نامها قبل از ظهور اسالم و پس از آنیست، ایفه اول، دوم و سوم نیخل یاختصاص

  .ها شودهینکم نامها و یه مخالفتها و نزاعها موجب تحرکست ین گونه نیج هر جامعه ایرا یدر فرهنگ اجتماع

واقع شود و مشخص گردد  یان آنها قتلیدر م یزند و حتیز اگر دو خانواده به اختالف و نزاع برخیامروز ن یه در عرف اجتماعکن یما اک

شوند و یگردان میداشته باشد متنفر و رو يگریتوانست هر نام دیه مکاست، خانواده مقتول از شخص قاتل » عبداهللا«ه نام قاتل مثالً ک

  .ندارد یهیتوج» عبداهللا«لمه کآنها از  یگردانیند، اما رویآیاحقاق حق برم ه در صدد قصاص وکچه بسا 

عان نداشته ذان آنها ایعیو ش وآله علیه اهللا صلّیامبریه نسبت به خاندان پیامیه و بنیمعاو یبه دشمنه کاست  یسکد گفت، چه ین بایباالتر از ا

  باشد؟

هاشم و ین بنیدر ب» دیزی« یو حت» هیمعاو« يبه نامها يه نامگذارکدهد یخ و رجال نشان میتب تارکبه  یتوجه كاند کمعذل
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 .تا قرنها متداول بوده است 435انیعیش

  436.دییر توجه فرمایز يهابه نمونه

  :هیه به نام معاویتسم

  هاشم؛یطالب از بنیبن جعفربن اببن عبداهللاۀیـ معاو

  ؛السالم علیه یان و اصحاب حضرت علیعیبن صعصعه از شۀیبن حارث و معاوۀیـ معاو

  ؛السالم علیهان و اصحاب امام باقریعیبن وهب از شۀیبن عمار و معاوۀیـ معاو

ب و یلکبن ۀیبن العالء، معاوۀیبن عبداهللا، معاوۀیف، معاویبن طرۀیبن صالح، معاوۀیبن سواده، معاوۀیبن سلمه، معاوۀید، معاویسع بنۀیـ معاو

  ؛السالم علیه ان و اصحاب امام صادقیعیاز ش یسره، همگیبن مۀیمعاو

  ؛السالم علیه اظمک یان و اصحاب امام موسیعیاز ش يالجعفر ۀیـ معاو

  ... و السالم علیهرضا از اصحاب امام ییحیبن ۀیم و معاوکیبن حۀیمعاوـ 

  :دیزیه به نام یتسم

  437؛)علیهماالسالم یبن علبن حسننیمادرش فاطمه بنت حس(بن جعفر بن عبداهللاۀیدبن معاویزیـ 

                                                             

  ]زبان عرب[ ـ 435

 مراجعه... و خویی الحدیث رجال معجم کشی، رجال برقی، رجال طوسی، رجال: نظیر شیعی رجالی کتب به بیشتر اطّالع کسب براي ـ 436

 .کنید

  .است بوده کربال فاجعه از پس یزید نام به تسمیه و هاشمبنی از دو هر فرزند و پدر[ ـ 437

 و بوده مادر یک از برادر سه این. باشدمی صالح و حسن هاينام به دیگر برادر دو داراي طالبابی جعفربن بنعبداهللا بنۀمعاوی یزیدبن

  .اندکرده خروج هزکی نفس عبداهللا محمدبن همراه به

  )]ینالطالبی مقاتل: اصفهانی ابوالفرج: ك.ر(



 

 

  ؛السالم علیه یان و اصحاب حضرت علیعیاز ش یدبن هانیزیره، یدبن نویزیس، یدبن قیزیدبن طعمه، یزیدبن جبله، یزیدبن احنف، یزیـ 

  ربال؛ک يو هر سه از شهدا السالم علیه نیان و اصحاب امام حسیعیاد از شیدبن زیزین، یدبن حصیزیط، یدبن لهیزیـ 

  ؛السالم علیه نیالعابدنیان و اصحاب امام زیعیدبن حاتم از شیزیـ 

دبن یزیو  يشابوریدبن محمد نیزی، یجعف کدبن عبدالملیزیبن عبداهللا، دیزیاد، یدبن زیزیثم، یدبن خیزید البزاز، یزی، یناسکد الیزیـ 

  ؛السالم علیهان و اصحاب امام باقریعیاز ش ینوفل کعبدالمل

دبن یزیدبن فرقد، یزیطلحه،  دبن عمربنیزیل، یدبن خلیزیدبن خالد، یزیدبن اسحاق، یزیدبن اسباط، یزید القماط، یزید االعور، یزیـ 

  ؛السالم علیه ان و اصحاب امام صادقیعیاز ش یهارون واسط

  ؛السالم علیه اظمک یان و اصحاب امام موسیعیط از شیدبن سلیزیفه و یدبن خلیزیدبن حسن، یزیـ 

  السالم علیهان و اصحاب امام رضایعیدبن عمر از شیزیدبن عثمان، یزیـ 

  .ج و متداول بوده استیگر راید یاسام ياریهمچون بسان یعیان شیدر م یحت ین اسامیه اکد ینکیمالحظه م

هاشم یو بن» السالم علیه طالبیبن ابین علیرالمؤمنیام«با » انیسفیبن ابۀیمعاو«جه گرفت روابط یتوان نتیها مین نامگذاریا به استناد ایآ

در حقّ  یتیچ ظلم و جنایه» هیدبن معاویزی«رد یجه بگیه نتکش است یدام انسان ساده اندکگاه ار حسنه بوده است و آنیان آنها بسیعیو ش

  !نداشته است؟ ینقش السالم علیه نیدالشهدا حضرت امام حسیب نشده و در قتل سکمرت وآله علیه اهللا صلّیامبریخاندان پ

با  ین اسامیصاحبان ا ت روابطیفکیانگر یچ وجه بیها به هین نامگذاریآن زمان ا یه در عرف اجتماعکن یو مسلم است ا یهیآن چه بد

  .گر نبوده استیدیک

ق افراد آن یو سال یدارد و تابع تحوالت فرهنگ یعیطب يهر جامعه روند یاسم در عرف اجتماع یکاربرد کو منسوخ شدن  كمترو

به عنوان . شوندیار میمتر اختک... ر، عمر و عثمان وکهمچون ابوب ییان اهل سنت نامهایدر م یه در زمان ما و حتک يااست، به گونه

 ین اسامیرا با ا یسکردم کسندگان مقاالت آن جستجو ینو یان اسامیاسالم و در م يه ندایمتعدد نشر يهانمونه من هر چه در شماره

  .ج آن دوره بوده استیرا ین نامها از جمله اسامیست و این نیچن یه اسالمیه در قرون اولک یدر صورت. افتمین



 

 

و  یهمگان اًموج و اراده نسبت یکاز  یتواند ناشیاش میو عرف یعیان عالوه بر روند طبیعیان شیدر م یاسامن یامل اکشدن  كاما مترو

  .ز باشدیر نیقرون اخ یدر ط یعموم

  .ع شدین روند تسریبه خود گرفت، ا یاز جانب هر دو دولت رنگ مذهب یو عثمان ين صفویسالط يها و جنگهایریه درگک یطیتحت شرا

 یبه اسام اًاحسن، غالب ینش نامها به عنوان انتخابیر شد، در گزیفراگ امالًکه سرانجام ک یفرهنگ یتکقرون و در حر یطدر  438انیعیش

ن اهل یادآور مخالفیه ک ییش به نامهایفرزندان خو يآوردند و از نامگذار يرو السالم علیهم نیامبران و ائمه معصومیمقدس پ

یمحسوب م» يو تبرّ یتولّ«از  يان نمادیعیان شین عمل در میه اکر است یاخ يو در قرنها کنیا. دندیبود اجتناب ورز السالم علیهم تیب

  .ن نبوده استیه چنیه در قرون اولک یشود؛ در صورت

ه کقرن قبل باشد، بل 14در  يمانه افرادیر صمیا غیمانه یبر روابط صم یلیتواند دلیچ وجه نمیعصر حاضر به ه ین عرف اجتماعیبنابرا

  439».ردکجستجو  يگریل دید شواهد و دالیاثبات آن با يبرا

ن را، نشانه موافقت شخص نامگذار، با مخالفش یمخالف يبه نامها ينامگذار یعنی(م ینمائیها مین گونه نامگذارینون از اکه ما اک یانتزاع«

  .در آن زمان نبوده است) میدانیم

  :هکنیح ایتوض

 ين نامها را برایقه خود ایذوق و سل يبه مقتضا يان عرب بوده است، و هر خانوادهیدر ب یمرسوم و متداول ين نامها، نامهایغالب ا

ن آنان یمتأخّر ین حتّیمخالف يتابهاکاز  یکچ ین اسماء نبوده است، لذا در هیدر ا یقبح اًگر، ذاتیر دیدند، و به تعبیگزینشان برمیمولود

ن امامان یمنازعه ب یز نفیرا دستاو ین همنامیرده باشند، واک ياعه استفادهیه شین جهت علیه از اکد یابیینم) سال قبل 50تا حدود  یعنی(

                                                             

  ]زبانان عرب غیر ویژه به[ ـ 438

 . 184 ـ 181 ص شهادت، افسانه پاسخ در: طباطبایی حسینی جواد دسی مهندس ـ 439



 

 

  440».خودشان قرار داده باشند يما و رؤسا

توان به اثبات یم یراحترا به »ان مردمان آن روزگاریدر م "عثمان"و  "عمر" يهامتداول بودن نام«ه کگردد یان خاطرنشان میدر پا

 »عثمان«گر به نام ید یصحاب 19و  »عمر«گر به نام ید یصحاب 22، با »ریاثابن«ف یتأل »الغابه اُسد«تاب کرساند؛ چنانچه با مراجعه به 

  441.میشویآشنا م

  

  442هاين نامگذاریگر درباره اید یدگاهید

  

  اندبرشمرده يو ياز خلفا را برا یکین، نام یه مورخک السالم علیه نیرالمؤمنین فرزند امی، نخستالسالم علیه یعمربن عل ●

 یچ اختالفی، ه443»عمر« به نام )لبتَغْ یعه، از بنیب بنت ربیام حب: ( از همسرش صهباء السالم علیه ین علیرالمؤمنیفرزند ام يدر نامگذار

بن یده شدن فرزند علیزه نامیه انگکن است یا یندارد؛ اما سؤال اصلنه وجود ین زمیدر ا يدیترد يشود و جاین مشاهده نمیمورخ نیب

  ست؟یچ »تشابه در اسم«ن یل ایچه بوده است و دل ین نامیبه چن السالم علیه طالبیاب

  444!دانندینسبت به خلفا م السالم علیه یو حضرت عل السالم علیهمامبریدهنده محبت خاندان پ را نشان ين نامگذاریاهل سنّت، ا

                                                             

 . 237 ص، )کریمی محمدرضا: تنظیم( بالفصل امامت: میالنی حسینی علی دسی استاد ـ 440

 . 387 ـ 371 ص ،3 ج ؛82 ـ 51 ص ،4 ج الغابه، اُسد ـ 441

 .است رسیده چاپ به »نام معماي« عنوان با و جداگانه صورتبه این از پیش بخش، این در مندرج مطالب که گرددمی خاطرنشان ـ 442

 435 جعفر،ابی بن محمد ابوالحسن( العبیدلی: ك.ر. اندنموده ثبت »ابوالقاسم« را آن و کرده یاد نیز او کنیه از تاریخی منابع برخی ـ 443

 طالب،ابی آل انساب فی الطالب ةعمد): ـه 828 علی، بن احمد الدینجمال( الحسنی ۀعنبابن ؛33 ص االعقاب، ۀنهای و االنساب تهذیب): ـه

 . 148 ص ،3 ج الموده، ینابیع): ـه 1294 ابراهیم، بن سلیمان( قندوزي ؛361 ص

 . 71 ص ،9 شماره ، »عبدالحمید مولوي« جمعه نماز هايخطبه گزارش اسالم، نداي مجلّه ـ 444



 

 

  .دینمایار مکرا به شدت ان يان رابطه دوستانهی، وجود چنیخیه اسناد معتبر تارک یدر حال

  

  فه دوم دوستانه بود؟یبا خل السالم علیه یا روابط حضرت علیآ

  

  )1سند شماره 

  »ح مسلمیصح«تاب کاعتراف عمربن خطّاب، مندرج در 

عثمان، « ه در حضورکند کیرا از عمربن خطّاب نقل م یسخنان »حیصح« تابکدر  )ـه 261 یمتوفّ( يشابوریمسلم بن حجاج ن

بعد ابیعبدالرحمان بن عوف، زقّاصیر، ساس« خطاب به »وبعبطَّلالم علیه طالبیبن اب یعل«و  »بن عبدالمده استیراد گردیا »الس.   

  :ن گفتیرد و خطاب به آنان چنک السالم علیه یحضرت علور، رو به عباس و کفه دوم در حضور افراد مذیخل: سدینویم يو

  445.اذباً آثماً غادراً خائناًک یتُمانیرٍ، فَرَأکْبیأبِ یرسولِ اهللاِ و ول یرٍ و أنَا ولکْأبوب یثُم تُوفِّ

ار، کباشم؛ پس شما دو نفر، مرا دروغگو، گناهیم] و زعامت شما یدر سرپرست[ر کامبر و ابوبین پیا رفت و من جانشیر از دنکسپس ابوب

  .دیدانین مکش مانیگر و پلهیح

  

  )2سند شماره 

  »يح بخاریصح«تاب کشه، مندرج در یاعتراف عا

 از مالقات با »السالم علیه طالبیبن اب یعل« هکند کیشه نقل میاز قول عا »حیصح« تابکدر ) ـه 256 یمتوفّ( يل بخاریمحمد بن اسماع

  .راهت داشته استک »بن خطّابعمر«

                                                             

 .3302 شماره حدیث مسلم، صحیح ـ 445



 

 

  :ندکین بازگو میفه دوم را چنیاز مالقات با خل السالم علیه یل امتناع حضرت علیشه دلیعا

  446.ضَرِ عمرَلمح ۀًیراهکَ

  .از حضور عمر يندیناخوشا لیبه دل

  

  )3سند شماره 

  »دیالحدیابالبالغه ابن شرح نهج«تاب کعباس، مندرج در اعتراف ابن

وسته یپ »السالم علیه طالبیبن اب یعل« هکند کیعباس نقل ماز قول ابن »البالغه شرح نهج« تابکدر  )ـه 656 یمتوفّ( یابوحامد معتزل

  .ن بودیو خشمگ كغضبنا »بن خطّابعمر« بر

  :ن گفتیچن السالم علیه یرد و درباره حضرت علکعباس فه دوم در سفر شام، رو به ابنیخل: سدینویم يو

  447جِدتَه؟م تَظُنُّ مویف. اًراه واجِدأ زلْأ ، و لَمعلْفْی فَلَم یرُج معخْی نْأتُه لْأعمک، س نَک ابیلَإو کُشْأ

را نسبت به خود در حالت  يوسته ویرفت؛ من پینپذ ید، ولیایه با من به شام بکخواستم  يت به تو گله دارم، از ویمن از پسر عمو

  ست؟یبه نظر تو علّت خشم گرفتن او چ. ابمییغضب م

خته یآن، خواننده فره يباشد و تدبر در فرازهایم »فه دومیبا خل السالم علیه نیرالمؤمنیرابطه ام« از یید، تنها دورنمایآنچه مالحظه فرمود

  :هکرساند یجه مین نتیرا به ا

                                                             

  .3931 شماره حدیث بخاري، صحیح ـ 446

  :است شده ثبت چنین» 3304 شماره حدیث مسلم، صحیح« کتاب در عایشه سخن این

  .الخَطّابِ نِعمرَب ضَرِمح ۀَراهیکَ

 .78 ص ،12 ج، )اسماعیلیان چاپ( البالغه نهج شرح ـ 447



 

 

  .د جستیبا يگرید يرا در جا یو تشابه اسم ين نامگذاریل ایدل

  

  ر داد؟ییتغ» عمر«را به  السالم علیهرینام فرزند حضرت ام یسکچه 

ار سهل و آسان یرا بس »عمر«به نام  السالم علیه یفرزند حضرت عل يدرباره علّت نامگذار یی، قضاوت نهایخیمعتبر تار كاسناد و مدار

  .اندنموده

  

  )1سند شماره 

  448، مورخ مشهور اهل سنّتيدگاه بالذرید

  :سدینویم )ـه 279 یمتوفّ( يبن جابر بالذر ییحیبن احمد

 کورُبمنُ الْانَ عمیخَطّابِ س رَ بمعلنَ عی بِاسه449.م  

  .را به اسم خود نام نهاده بود یعمر بن خطّاب، عمر بن عل

  

  )2سند شماره 

  ن اهل سنّتیر مورخیسا ياز سو يدگاه بالذرید دییأت

  )ـه 742 یمتوفّ( ين مزّیالدـ جمال

                                                             

  .اندداده قرار تمجید و مدح مورد باالیی مرتبه در خود، رجالی کتب در را بالذري سنّت، اهل ـ 448

 . 892 ص ،3 ج الحفّاظ، ةتذکر): ـه 748 احمد، محمدبن ابوعبداهللا( ذهبی: ك.ر: مثال براي

  ).ارزکّ سهیل: تحقیق( 413 ص ،2 ج االشراف، انساب من جمل؛ )محمودي باقر محمد: تحقیق( 192 ص ،2 ج االشراف، انساب ـ 449



 

 

  467، صفحه 21، جلد »مالکب الیتهذ«تاب کدر 

  )ـه 748 یمتوفّ( ین ذهبیـ شمس الد

  134، صفحه 4، جلد »عالم النبالءأر یس« تابکدر 

  )ـه 852 یمتوفّ( یحجر عسقالنـ ابن

  411، صفحه 7، جلد »بیب التهذیتهذ«تاب کدر 

  :هکاند ح نمودهیرده و تصرکد ییأرا ت )ـه 279 یمتوفّ( يبالذرسخن 

  .گذارد »عمر« ن فرزند رایمتولّد شد، عمربن خطّاب نام ا السالم علیه نیرالمؤمنیام يبرا يفرزند پسر »عهیباء بنت ربصه«ه از ک یهنگام

  

  ر بود؟یپذانکفه دوم امیجه اقدام خلیاز نت يریا جلوگیآ

  !باشدیان مردم فراموش گردد ـ چندان هم ساده نمیاو در م یه اسم اصلک يافرد ـ به گونه یکر نام ییه تغکد یینماد تصور یشا

  شود؟ كاو از خاطرها پا یبنهد و نام اصل السالم علیه نیرالمؤمنیفه دوم، نام خود را بر فرزند امیه خلکرفت یتوان پذیحال چطور م

  :مییگویدر پاسخ م

یسابقه نمیان عرب بیدشان، چندان هم در میر نام افراد و شهرت آنان به اسم جدییه تغکد یآین به دست میچن یخیاسناد تار یاز بررس

  .باشد

  

  )نمونه اول

  لبجناب عبدالمطّ

  .باشدیم »دالحم ۀبیشَ« يو یه نام اصلک یشناسند؛ در حالیم »لبعبدالمطّ«را با نام  وآله علیه اهللا صلّیهمگان، جد بزرگ رسول خدا

  :اندن نگاشتهیرا چن ينام و یان فراموشیجر »پژوهشگران«



 

 

در افت، و یتولّد  ياز و» لبعبدالمطّ«رد و کازدواج » یرجرو خَزْعم«دختر » یمسلْ«نه با یخود به مد ياز سفرها یکیدر » هاشم«

بعد از برادرش » لب بن عبد منافطّم«نابالغ بود،  ينه ماند و هنوز پسریش در مدینزد مادر خو» لبعبدالمطّ«، »هاشم«موقع وفات 

نه رفت و از یخود به مد» لبمطّ«بزرگ شد، » عبدالمطّلب«ا به عهده گرفت، و چون ان ریفادت حاجت و ریه و سقاکّامر م» هاشم«

: قت گفتندیخبر از حقیب رده بود، مردمک] بکَمرْ[ش سوار یف خویه آورد، و چون او را ردکّاجازه گرفت و او را با خود به م يمادر و

  .آورمینه میاست و او را از مد» هاشم«برادر من  ن پسریا! بر شما يوا: گفتیم» لبمطّ«ده است، اما یخر يابنده» لبمطّ«

  450.اد رفتیبود از » دالحم ۀبیشَ«ا ی» بهیشَ«ه کاو  یمعروف گشت و نام اصل» لبعبدالمطّ«او نام  ياز آن روز برا

  

  )نمونه دوم

  ابوجهل

او  یه و نام اصلینکه ک یشناسند؛ در حالیم »ابوجهل« را با نام وآله علیه اهللا صلّین دشمنان رسول خدایتراز سرسخت یکیهمگان، 

»باشدیم »م، عمرو بن هشامکَابوالح.  

یز زندگیها نالمعارف  ةریدر دا یه حتّکد یباشد؛ موجب گردیاسالم م صدره آغاز آن، دوران کان مسلمانان یدر م »ابوجهل« شهرت نام

  451.به ثبت برسانند »ابوجهل« نامه او را تحت عنوان

  

  افراد يفه دوم در نامگذاریخل يهاانِ دخالتیر قربانیبا سا ییآشنا

  

                                                             

 . 46 ص تهران، دانشگاه انتشارات اسالم، پیامبر تاریخ: آیتی ابراهیم محمد دکتر ـ 450

 . 14 ص االعالم، فی المنجد ؛305 ص ،5 ج اسالمی، بزرگ المعارف ةدائر: ك.ر ـ 451



 

 

  )نمونه اول

  :ندکینقل م )ـه 630 یمتوفّ( ير جزریاثابن

  رَ یـفَغَ. میراهبإمه انَ اسکرِ عمرَ، و حج یف 452منِدالرَحعب اََو نَشَ

رُ اسما غَعلَم هـمینْرَ أسم ماء میبِنْأبِالْ یتَسبع اهمس و اءالرَح453.منِد  

  .م بودیعبدالرحمان در دامان عمر بزرگ شُد و اسم او ابراه

داد؛ و او را عبدالرحمان یر مییشدند را تغیامبران خوانده میپ يهاه با نامک يه اسم افرادک یهمان زمانر داد، ییپس عمر اسم او را تغ

  .دینام

  

  )نمونه دوم

  :ندکینقل م )ـه 230 یمتوفّ( يسعد بصرابن

  454.منِدالرَحدع، فَسماه عمرُ عباَجرُوقٍ الْمسیم أبِانَ اسک

  .دیبود، پس عمر او را عبدالرحمان نام» أجدع«اسم ابومسروق 

  

  )نمونه سوم

  :ندکینقل م )ـه 211 یمتوفّ( یعبدالرزاق صنعان

                                                             

 .المخزومی ةالمغیر بنهشام بن الحارث بن عبدالرحمن ـ 452

 .284 ص ،3 ج الغابه، داُس ـ 453

 . 76 ص ،6 ج الکبري، الطبقات ـ 454



 

 

  455.نَ رباحٍسماه عمرُ خالد ب نِ رباحٍ و قَدخُو باللِ بأنُ رباحٍ لُ بیطح

  .ل برادر بالل است و عمر او را خالد نام نهاده استیطح

  

  )نمونه چهارم

  :ندکینقل م )ـه 852 یمتوفّ( یحجر عسقالنابن

  456.راًیثکَالً، فَسماه عمرُ یت قَلنِ الصلْرِ بیثکَم انَ اسک

  .دیر نامیثکبود، پس عمر او را » لیقل«ربن صلت یثکنام 

  :جه گرفتیتوان نتیفوق م یخیاز اسناد تار

  .سابقه و دور از انتظار نبوده استیافراد، چندان هم ب یر نام اصلییفه دوم در تغیدخالت خل

  

  ر بود؟یپذانکان آن امیقربان ير نام افراد، براییفه دوم در تغیخل يهاا مخالفت با دخالتیآ

توان بدان دست یم یخیق تدبر در اسناد معتبر تاریه تنها از طرکباشد یفه دوم میاز خل یقیدق یازمند رفتارشناسین سؤال، نیپاسخ به ا

  .افتی

  

  فه دومیخل یرفتارشناس

  :اندل استناد جستهیفه دوم به موارد ذیت خلیل شخصیدر تحل »پژوهشگران«

                                                             

 . 61 ص ،1 ج المصنَّف، ـ 455

 .374 ص ،2 ج الباري، فتح ـ 456



 

 

  

  )نمونه اول

  457.در دست گرفت) هدر(اق ه شلّکبود  یسکن یاو نخست

  

  )نمونه دوم

  :به عمر گفت یشخص

  !اندنیمردم از تو خشمگ! اندنیمردم از تو خشمگ

  !مردم از تو متنفّرند

  چه؟ يبرا: دیپرسعمر 

  458!تو ياز زبان و عصا: آن مرد گفت

  

  )نمونه سوم

  459.گران را از انتقاد به او بازداشته استیعمر، د يه تندکن اعتقاد بود یشه فرزند عثمان بر ایعا

  

  )نمونه چهارم

                                                             

 209 ص ،4 ج الملوك، و االمم تاریخ): ـه 310 یزید، بن جریر محمدبن( طبري: از نقل به ؛65 ص خلفا، تاریخ: جعفریان رسول ـ 457

. 

 . 858 ص، 2 ج المنوره، ۀالمدین تاریخ): ـه 262 شبه، بن عمر ابوزید( نُمیري: از نقل به ؛66 ص منبع، همان ـ 458

 . 34 ص، 4 ج الدر، نثر): ـه 421 الحسین، بن منصور ابوسعید( آبی: از نقل به ؛69 ص منبع، همان ـ 459



 

 

بالفاصله از آنجا . دیآیه خود به طرف او مه عمر با درکستاد؛ در همان لحظه متوجه شد یر بعد از نماز عصر، به نماز ایبار غالم زب یک

  460.ردکفرار 

  

  )نمونه پنجم

  461.مانع من از پرسش، ترس از عمر بود. ردمکسؤال از عمر، دو سال صبر  یکدن یپرس يمن برا: دیگویعباس مابن

  

  )نمونه ششم

ر به حدماس در عصر وه ابنکد یرس يخشونت عارث را نداشت یم شرعکت ابراز حأ، جريعب.  

به : ؛ جواب دادیگفتیه چرا در زمان عمر نمکنه ارث سخن گفت و به او اعتراض شد یدر زم يبعد از مرگ عمر، بر خالف نظر و یوقت

  462.دمیترسیخدا قسم از او م

   

  يبندجمع

ر نام افراد ـ به شمار یینه تغیفه دوم ـ در زمیرد خلکبر سر راه اعتراضات مردم نسبت به عمل یتوان به عنوان مانعین برخوردها را میهم

  .آورد

                                                             

 . 365 ـ 364 ص ،1 ج التاریخ، و ۀالمعرف): ـه 277 سفیان، بن یعقوب ابویوسف( فَسوي: از نقل به ؛66 ص منبع، همان ـ 460

): ـه 597 علی، بن عبدالرحمن ابوالفرج( جوزيابن: از نقل به ؛110 ص زمامداران، و السالم علیه علی امام: جلیلی میر محمد علی ـ 461

 .126 ص الخطّاب، عمربن تاریخ

 . 280 ـ 279 ص ،8 ج المحلّی،): ـه 456 احمد، بن علی ابومحمد( اندلسی حزمابن: از نقل به ؛110 ص منبع، همان ـ 462



 

 

طور حتم، ن خصوص، بهیفه در ایه مخالفت با خلکار بود کهمگان آش يه براکن قاعده مستثنا نبود؛ چرا یز از این السالم علیه یحضرت عل

ج سوء و یتوانست نتایه مکـ  يترظالمانه يهامیرا به اتّخاذ تصم د و عمریگردیاو م ياز سو يدتریشد يهامنجر به بروز مزاحمت

  .داشتیاورد ـ وامیبه همراه خود ب يریناپذعواقب جبران

به هدف  یابیرا از دست السالم علیه فه دوم، آن حضرتیر نام فرزندش توسط خلییبا تغ السالم علیه یگر، مخالفت حضرت علیبه عبارت د

  .داشتیگرفت ـ ، باز مینظام خالفت را نشانه م يهاهیه پاکتر ـ یاساس يهاو ابراز مخالفت )فهیخل يهابدعت يافشاگر= ( برتر

 

  اندبرشمرده يو ياز خلفا را برا یکیه ینکن، یه مورخک السالم علیه نیرالمؤمنین فرزند امی، دومالسالم علیه یربن علکابوب ●

  .گرددیمحسوب نمه است و نام ینکُ »رکابوب« دیدانیه مکهمان طور 

شان ـ یاز فرزندان ا یکیه ینکُر ـ آن هم بر اساس کبا ابوب السالم علیه ین علیرالمؤمنیدرباره روابط ام »نانکافشبهه« ته، قضاوتکن نیهم

  .سازدیرا با ابهام مواجه م

ه از کفرد وجود دارد  یک يبر رو يگذار هینکُ يبرا يل متعددیان عرب، دالیه در مکته نهفته است کن نیز در این ابهام نیل ایدل

در نظر  ین همراهیمطلوب بودن ا« ای »یمقطع خاص زمان یکاسم در  یکه با ینکُ یک یج بودنِ همراهیرا« لین دالیا نیمشهورتر

  .باشدیم »ان فردیاطراف

  .برخوردار است ياژهیت ویاز اهم السالم علیه یربن علکابوب »نام« یین رو، شناسایاز ا

  

  السالم علیه یربن علکابوب» نام«ن درباره یدگاه مورخید

  

  )میکدگاه ید

  باشدیم» عبداهللا« ينام و



 

 

 يبن محمد علو ین ابوالحسن علیالدو نجم »السالم علیه نیمقتل الحس« تابکدر  )ـه 568 یمتوفّ( ید الموفّق بن احمد خوارزمیابوالمؤ

  :سندینویم »يالمجد«تاب  کدر  )ـه 5قرن  یمتوفّ(

وبکْأبرِبلنُ عی اس وبع هاهللاِم463.د  

  .و نامش عبداهللا است یر فرزند علکابوب

  

  )دگاه دومید

  باشدیم» محمد« ينام و

و  »ونیع ةعمد«تاب کدر )ـه 600 یمتوفّ(ق یبطر، ابن»شرافه و اإلیالتنب« تابکدر  )ـه 346 یمتوفّ( ين مسعودیبن الحس یابوالحسن عل

  :سندینویم »الفصول المهمه« تابکدر  )ـه 855 یمتوفّ( کیصباغ مالابن

  464.رٍکْأباب ینّکَمغَرُ الْصاَو محمد الْ

  .باشدیر مکتر، ابوبکوچکه محمد ینک

  

  )سومدگاه ید

  باشدیم» عبدالرحمان« ينام و

  :سدینویم »اتّعاظ الحنفاء« تابکدر  )ـه 834 یمتوفّ( يزیمقر یاحمد بن عل

بع والرَحديمنِ الَّذ ینّکَی 465.رٍکْأباب  

                                                             

 .17 ص المجدي، ؛28 ص ،2 ج ،السالم علیه الحسین مقتل ـ 463

 .141 ص المهمه، الفصول ؛29 ص عیون، ةعمد ؛297 ص االشراف، و التنبیه ـ 464



 

 

  .باشدیر مکه عبدالرحمان، ابوبینک

  

  )دگاه چهارمید

  باشدیناشناخته م ينام و

  :سدینویم »نییمقاتل الطالب« تابکدر  )ـه 356 یمتوفّ( یابوالفرج اصفهان

وبأب کْورِبلنُ عی بٍینِ أبِبالم علیه طالالسلَم ، یعاس رَفه466.م  

  .، نامش شناخته نشدالسالم علیه طالبیبن اب یربن علکو ابوب

  

  هادگاهیان دیو قضاوت م يبند جمع

 »عبداهللا«همان  السالم علیه یربن علکابوب »نام«جه، یم درست بوده و در نتیکدگاه یه دکوجود دارد  يادیار زینه، احتمال بسیبه دو قر

  .باشد

  

  )نه اولیقر

ن یو ا 467اندردهکر کذ »نیاُم البن«در شمار فرزندان  »السالم علیه یعبداهللا بن عل« يرا به جا »السالم علیه یربن علکابوب« نیمورخ یبرخ

                                                                                                                                                                                                                      

 . 5 ص الحنفاء، اتّعاظ ـ 465

 . 56 ص ین،الطالبی مقاتل ـ 466

): ـه 463 عبداهللا، بن یوسف ابوعمرو( ربه عبدابن ؛6 ص ،2 ج السیاسه، و ۀاالمام): ـه 276 مسلم، بن عبداهللا ابومحمد( قُتیبهابن ـ 467

 . 277 ص ،2 ج المطالب، جواهر): ـه 871 احمد، بن محمد ابوالبرکات الدین شمس( باعونی ؛385 ص ،4 ج الفرید، العقد



 

 

  .باشدیم »عبداهللا« زین السالم علیه یربن علکابوب »نام« ه از نظر آنان،کاز آن بوده است  یاد ـ ناشیاحتمالِ ز اشتباه ـ به

  

  )دومنه یقر

ربن کمادر ابوب«ر از یغ ياز مادر یو حتّ »السالم علیه یربن علکابوب« ر ازیغ يرا فرزند »صغرمحمد األ« نیاز مورخ يریثکجمع 

  468.انددانسته »بنت مسعود یلیل: السالم علیه یعل

  

  يریگجهینت

نزد  ین همراهیت ایا مطلوبین و یاسم مع یکآن با  یعرف یه، همراهینکُ یکل انتخاب ین دالیترجیاز را یکیم، یه گفتکهمان طور 

  .باشدیعصر خاص، م یکمردمان در 

  .ت داردیو مطلوب یهمراه »یعل«با نام  »ابوالحسن« هینکان ـ ، یعیژه شیمثال، در عرف عرب ـ به و يبرا

  .زندیم صدا »ابوعمار« زبان او را باشد، عرب »اسری« يه اگر نام فردکشود ین مشاهده میهمچن

ده و به ین گردیقر »رکابوب« هینک، با 469فه اولیدن خلیز پس از به خالفت رسین »عبداهللا« ه نامکوجود دارد  ين احتمال به طور جدیلذا ا

، بر فرزند آن حضرت »مورد پسندشان بوده ین همراهیه اک السالم علیه یان حضرت علیرکان و لشیاطراف« يه از سوینکن یل، این دلیهم

  .ده استینام داشت، اطالق گرد »عبداهللا«ه ک
                                                             

 ،1 ـ 3 ج الکبري، الطبقات): ـه 230 سعد، بن محمد( سعدابن ؛31 ص النسب، ةجمهر): ـه 204 محمد، بن هشام ابومنذر( کلبی ـ 468

 597 علی، بن عبدالرحمن ابوالفرج( جوزيابن ؛154 ص ،5 ج والملوك، االمم تاریخ): ـه 310 یزید، بن جریر بن محمد( طبري ؛11 ص

 654 عبدالرحمن، بن یوسف( جوزي بن سبط ؛137 ص التبیین،): ـه 620 احمد، بن عبداهللا ابومحمد( قدامهابن ؛69 ص ،5 ج المنتظم،): ـه

 . 187 ص ،8 ج والنهایه، ۀالبدای): ـه 774 کثیر، بن اسماعیل ابوالفداء( کثیرابن ؛54 ص الخواص، ةتذکر): ـه

 .باشدمی عثمان بن عبداهللا ابوبکر، اول، خلیفه ـ 469



 

 

  

  يادآوری

فرد  یک يتوانند بر رویـ م یز ـ به جهات گوناگونیگران نیباشد و دیفرزند، در انحصار پدرش نم يه براینکُان عرب، انتخاب یدر م

  .ه بگذارندینکُ

ه در کدهد ین اجازه را میگران اینداشته و رسم عرب، به د یچ دخالتیفرزندش ه يگذار هینکُموارد، پدر در  ياریگر، در بسیبه عبارت د

  .ندیفرزند، دخالت نما یک يبر رو يگذارهینکُ

 »باشدیان می، مطلوب اطرافین همراهیا ایاند نار هم، متعارف شدهکدر  ياهینکُنام و « هک يژه در مواردیز، به وین دخالت نیاحتمال ا

  .اد استیار زیبس

  :جهیدر نت

ن یشه ایس، رکه برعکاند؛ بلدهیش برگزیفرزند خو يرا برا »رکابوب« هینکُ السالم علیه یه حضرت علکرد کتوان به طور قاطع ابراز ینم

  .جستجو نمود السالم علیه ان آن حضرتیالت اطرافید در تمایرا با يگذارهینکُ

  

  نهادند؟ السالم علیهریرا بر فرزند حضرت ام» رکابوب«ه ینکُ یسانکچه 

 د سال تولّدیاند، نخست بانهاده »رکابوب« شان رایه فرزند اینکاد یه به احتمال زک السالم علیه نیرالمؤمنیام »انیاطراف« جهت شناخت

  .میابیرا ب »السالم علیه یر بن علکابوب«

دست  »السالم علیه یربن علکابوب«به تولّد  یکنزد يهادر سال السالم علیه یحضرت عل »انیاطراف« از یقیدق ید به رفتارشناسیسپس با

  .مینکدا یپ

  

  »السالم علیه یربن علکابوب«سال تولّد  )الف



 

 

  :توان گفتیل میذ یخیان دو سند تاریم يبنداز جمع

  .آمده استا ی، به دنالسالم علیه نیرالمؤمنیام ين سال خالفت ظاهریدر نخست یعنی، يهجر 35سال  در »السالم علیه یربن علکابوب«

  

  )1سند شماره 

اب ونُه شْخَمع نَیرِسٍ و470.ۀًنَ س  

  .ست و پنج سال داشتیب] در هنگام مرگ[ يو

  

  )2سند شماره 

وبأب کْورِبلنُ عالْ ی علَ مقُتسح471.نِی  

  .دیبه قتل رس] السالم علیه[نیبه همراه حس] السالم علیه[یربن علکو ابوب

  

  يهجر 35سال  در السالم علیهریحضرت ام» انیاطراف« یرفتارشناس )ب

  :باشدیل میذ ياند، ماجرابدان استناد جسته »پژوهشگران«ه ک یخیمعتبر تار ين سندهایاتریاز گو یکی

  

                                                             

 . 399 ص ،1 ج االنساب، لباب): ـه 565 القاسم،ابی بن علی ابوالحسن( فُندقابن ـ 470

  .11 ص ،1 ـ 3 ج الکبري، الطبقات): ـه 230 سعد، بن محمد( سعد ابن ـ 471

): ـه 456 احمد، بن علی ابومحمد( حزمابن ؛385 ص ،4 ج الفرید، العقد): ـه 328 ربه، عبد بن محمد بن احمد( ربه عبدابن: ك.ر نیز، و

 . 197 ص ،9 ج الزوائد، مجمع): ـه 807 بکر،ابی بن ابوالحسن( هیثمی ؛38 ص ،1 ج الجمهره،



 

 

  )نمونه اول

دوستان دوست تو و دشمنان دشمن ما : ردند و گفتندکعت ینزدش آمدند و با او ب السالم علیه یاران علیرون رفتند، یوفه بکچون خوارج از 

  .میتو هست

  .ندکعمل  وآله علیه اهللا صلّیه بر سنّت رسول خداکرد کحضرت با آنان شرط 

  .آمد السالم علیه له خثعم بود، نزد حضرتیده و پرچمدار قبیابش جنگکن در ریجمل و صفّ يه در جنگهاک یشَداد خَثعمیبن اب ۀعیرب

  . نکعت یب وآله علیه اهللا صلّیتاب خدا و سنّت رسول خداکبر اساس : به او گفت السالم علیه حضرت

  .ر و عمرکبر اساس سنّت ابوب: عه گفتیرب

رده باشند، کعمل  وآله علیه اهللا صلّیتاب خدا و سنّت رسول خداکر و عمر بر خالف کاگر ابوب! بر تو يوا: به او فرمود السالم علیه حضرت

  .انداز حق به دور بوده

  472.ردکعت یعه با حضرت بیسپس رب

ان یپس از جدا شدن گروه خوارج از جمع سپاه السالم علیه یحضرت عل »انیاطراف« یاز رفتارشناس ییآنچه مالحظه شد، دورنما

  .باشدیم السالم علیهریحضرت ام

ل یذ یخیقبل از فتنه خوارج، به سند تار السالم علیه یحضرت عل »انیاطراف« يبه رفتارها یابی ر دستیدر مس »پژوهشگران« نیهمچن

  :انداستناد جسته

  

  )نمونه دوم

                                                             

 عبداهللا ابومحمد( قُتیبهابن: از نقل به ؛176 ـ 175 ص، )اول چاپ ـ سپهري محمد ترجمه( فارسی سلمان: عاملی مرتضی جعفر مهاعلّ ـ 472

 . 146 ص ،1 ج السیاسه، و ۀاالمام): ـه 276 مسلم، بن



 

 

  :گفت السالم علیه یت، به حضرت علیمکَح يبرا ياشعر یس در ارتباط با انتخاب ابوموسیعث بن قاَشْ

  473.عمربن خطّابارگزار کر و کم ابوبیغنا یمن به نزد رسول خدا و متولّیاست، فرستاده مردم  ین ابوموسیا

  

  يریگجهینت

فه اول و دوم در زمان تولّد یبه خل السالم علیه یان حضرت علیاز اطراف يریثکش و عالقه جمع یاز گرا یفوق، به روشن یخیاسناد تار

آنان به جنگ  ینظام يرویا به نکبا اتّ السالم علیه یعل دادند و حضرتیل مکیه سربازان سپاه او را تشک یانیت دارد؛ اطرافیاکح »عبداهللا«

  .برخاسته بود )هدف برتر= ( هیبا معاو

  

  يبندجمع

بر  يگذارهینکُنه یـ در زم »انشیرکلش« به دخالت السالم علیه نیرالمؤمنیبر سر راه اعتراض ام یتوان به عنوان مانعین برخوردها را میهم

را از هم  السالم علیه توانست انسجام سپاه آن حضرتینه، مین زمیدر ا ین مخالفتیترکوچکه ابراز کفرزندش ـ به شمار آورد؛ چرا 

  .ه فراهم آوردیسپاه معاو يروزیپ ينه را برایبگسلد و زم

  

  اندبرشمرده يو ياز خلفا را برا یکین، نام یه مورخک السالم علیه نیرالمؤمنین فرزند امی، سومالسالم علیه یعثمان بن عل ●

ه ک یصحاب 20با  »ریاث ابن« فیتأل »اُسد الغابه« تابکچه با مراجعه به باشد، چنانیم »عثمان« ان عرب،یمتداول در م يهااز نام یکی

  .فه سوم اختصاص نداشتین نام به خلیم؛ لذا، ایشویاند، آشنا معثمان نام داشته یهمگ

ار یرا بس »عثمان« به نام السالم علیه یفرزند حضرت عل ينامگذار، سخن گفتن درباره علّت یخیمعتبر تار كگر، اسناد و مدارید ياز سو

                                                             

 .130 ص ،1 ج السیاسه، و ۀاالمام: قُتیبهابن: از نقل به ؛176 ص منبع، همان ـ 473



 

 

  :د گفتیه باک يااند؛ به گونهسهل و آسان نموده

  .وجود ندارد »عثمان«به  السالم علیهریفرزند حضرت ام يو نامگذار )بن عفّانعثمان( فه سومیان نام خلیم یچ ارتباطیه

  

  )شاهد اول

  :سدینویم السالم علیه ین علیرالمؤمنیاز قول ام )ـه 356 یمتوفّ( یابوالفرج اصفهان

  474.عونٍنِ مظْمانَ بعثْ یخأمِ تُه بِاسینَّما سمإ

  .نمودم يهمانا او را به اسم برادرم عثمان بن مظعون نامگذار

  

  )شاهد دوم

  :سدینویبدر من جنگ یدرباره مجاهد )ـه 435 یمتوفّ( جعفری، ابوالحسن محمد بن ابیدلیالعب

  475.مهنَه بِاساب السالم علیه طالبٍینُ أبِب ینَ علیمنمؤْرُالْیأم یسم يعونٍ الَّذنُ مظْمانُ بعثْ هممنْ

  .نمود يفرزندش را به اسم او نامگذار السالم علیه طالبیبن اب یرمؤمنان علیه امکباشد؛ همو یاز جمله آنان عثمان بن مظعون م

  

  یانیجه پاینت

  ستیافسانه ن علیهاالسالمشهادت حضرت زهرا

ر سؤال بردن شهادت مظلومانه حضرت فاطمه یدر ز یم، سعیها پرداختآن یه به نقد و بررسک ین شبهاتیدن به همیازیبا دست  یبرخ

                                                             

 . 55 ص ین،الطالبی مقاتل ـ 474

 . 27 ص االنساب، تهذیب ـ 475



 

 

  :دارند، چنانچه ابراز شده علیهاالسالمزهرا

  :افسانه شهادت حضرت فاطمه زهرا«

  ...امبر را به اثبات برسانندیت پیت اهل بین رهگذر مظلومیند، تا از اینمایا ناآگاهانه شهادت حضرت فاطمه را عنوان میآگاهانه  یبرخ

و  یحضرت عل یلثوم دختر گرامک و حضرت عمر و ازدواج حضرت عمر با ام یروابط دوستانه حضرت عل یه بررسک یدر صورت

در  یمهم حضرت عمر با حضرت عل ير، عمر و عثمان و مشورتهاکابوب يش را به نامهایاز فرزندان خو يتعداد یحضرت عل ينامگذار

ن ادعا یانگر خالف ایان آن بزرگواران و بیمانه و ارتباط دوستانه میصم يارکنشانه هم... ام وکمورد امور خالفت، قضاوتها، اح

  476!».است

  ٭ ٭ ٭
  

  مبخش دو 

  با خلفا السالم علیه امیرالمؤمنینبندي شبهات بیعت دسته

شود؛ هاي متنوعی تکرار میهایی که جهت خارج ساختن خالفت ابوبکر از حصار غصب، مورد توجه قرار گرفته و با بیان یکی از روش

  .با ابوبکر است السالم علیه ادعاي بیعت نمودن امیرالمؤمنین

  :چنانچه اظهار شده

اش را ویران کردند تا به بیعت تن داد که علی مرد چنین ذلتگویند طناب بر گردنش آویختند و خانهکه میشناسم البته آن علی را نمی«

                                                             

 هعلمی حوزه نظر زیر( اسالم نداي مجله در مندرج ،»شهادت افسانه تا والدت از زهرا فاطمه حضرت« مقاله: نعمانی عبدالعزیز ـ 476

  .68 ص ،79 پاییز ،3 شماره، )زاهدان دارالعلوم

  



 

 

  477!»...علی خردمندانه بیعت کرد و بر بیعتش استوار ماند. نبود هایی

  478!».تلقی نشده استنامشروع ) ع(آن حضرت با خلفا نیز داللت دارد بر این که حکومت ایشان از دیدگاه علی! و بیعت! رضایت«

» ...پس از مدتی با بیعت !خویش نقایص و کمبودهاي کارشان را مرتفع ساخته و مشروعی479!».خلیفه را تکمیل فرمود! ت  

  480!».نموده است! و بیعت ! بنابر مصالحی با حکومت شیخین موافقت) ع(علی«

  481!».قرین شده است! و موافقت! ه با بیعتو اوالد گرامی آنحضرت با خلفاء راشدین بنحوي بوده ک) ع(رفتار علی«

  :قصد دارند 482)!با ابوبکر السالم علیه وقوع بیعت امیرالمؤمنین: یعنی( کنندگانِ این ادعا از آن جایی که مطرح

  .از خالفت او را به کرسی بنشانند السالم علیه با ابوبکر، رضایت و موافقت آن حضرت السالم علیهدر پوشش بیعت حضرت امیر )الف

یعنی مورد رضایت خداي (به پشتوانه همین ادعا، غاصبانه بودن خالفت ابوبکر را از اذهان عمومی پاك نموده و آن را مشروع  )ب

  .جلوه دهند )متعال

  .لذا بر آن شدیم تا به بررسی تاریخی این ادعا بپردازیم

  :اند ازارزیابی دو ادعاي دیگر خواهیم پرداخت که عبارتها به همچنین در ضمن این بررسی

                                                             

  ).1425 رمضان 20 با مصادف( 1383 آبان 14 مورخ شرق، روزنامه در مندرج نوشتار: ایالنلو مژگان ـ 477

 . 176 ص اسالمی، وحدت بسوي راهی: طباطبایی حسینی مصطفی ـ 478

 . 29 ـ 28 ص ،»اتحاد شاهراه« کتاب بر پاورقی: همو ـ 479

 . 167 ص اسالمی، وحدت بسوي راهی: همو ـ 480

 . 163 ص اسالمی، وحدت بسوي راهی: همو ـ 481

 دارد؛ بستگی »خالفت و امامت« میان رابطه درباره آن کننده مطرح کژاندیشی نوع به ادعا، این از سوءاستفاده نحوه که چند هر ـ 482

 مشروطه دوران از پس که ـ شیعه عقاید از مآبانه سنّی تفسیر یا بوده، مطرح دیرباز از که سنّیان نگاه از اعم( هاشیوه این از کدام هر ولی

 .آوردمی دنبال به را آن بودنِ نامشروع نفی و آورده بیرون غصب حصار از را ابوبکر خالفت) نوعی به )نهایت، در (ـ یافته بیشتري رواج



 

 

  !دانندت مردمی حکومت ابوبکر میرا مقبولی السالم علیه ادعاهایی که منشأ بیعت امیرالمؤمنین )1

2( عاهایی که پذیرش موجودیت حکومت ابوبکر اد)منهاي پذیرش مشروعیالم علیه را دلیل بیعت آن حضرت )ت آنت و مقبولیبا  الس

  !دهندابوبکر جلوه می

با  السالم علیه زمان و موازي با هم، به ارزیابی همه زیربناها و منشأهاي مطرح شده براي بیعت امیرالمؤمنین طور هملذا در این تحقیق، به

  :اند ازپردازیم؛ که به ترتیب عبارتابوبکر می

  .)ت الهیحقّانی(ت الهی مشروعی: منشأ یکم

  .)ت عرفیحقّانی(ت مردمی مقبولی: منشأ دوم

  .)امر واقع(ت موجودی: منشأ سوم

و موافقت حضرت  میزان رضایت«نماییم تا با دقّت بیشتر، در این راه، بار دیگر اسناد تاریخی مربوط به این ادعا را مرور می

  .را بیابیم »از حکومت ابوبکر السالم علیه علی

  .علّت اصلی انجام بیعت با ابوبکر تلقّی شده است )همه این قبیل ادعاهادر ( چرا که موضوع فوق

ت خالفت ابوبکر را مورد ارزیابی قرار داده ت و موجودیت، مقبولیبه مشروعی السالم علیه توانیم میزان اعتقاد امیرالمؤمنینبدین ترتیب می

  .بیازماییمها را با توجه به مدارك تاریخی و اعتبار علمی آن

  

  میکگفتار 

  رکاز خالفت ابوب السالم علیه نیرالمؤمنیت امیعدم رضا

  

مورد رضایت و موافقت حضرت  )تت یا موجودیت، مقبولیگانه مشروعیتحت هریک از عناوین سه( ی نیست که اگر خالفت ابوبکرشکّ

ورزید؛ بلکه فراتر از آن، هرگز در مسیر نه تنها از بیعت نمودن با ابوبکر به شدت امتناع نمی السالم علیه بود، آن حضرت السالم علیه علی



 

 

  483.جهت براندازي حکومت او قدم برنداشته و با عزمی راسخ به دنبال سرنگونی او از مسند خالفت نبود »قیام به سیف«

   

  اسناد تاریخی

  :کندنقل میشهاب زهري از ابن )141متوفّی ( بن عقبهموسی

  484...و معهما السالح... رُو الزُّبی علی همرٍ، منْبکْاَبی ۀِعمهاجِرینَ غَضبوا فی بیانَّ رِجاالً منَ الْ«

  ».در بیعت با ابوبکر، تعدادي از مهاجرین از جمله علی و زبیر، در حالی که سالح به همراه داشتند به خشم آمدند

  

 السالم علیهکند که حضرت امیرنقل می )212متوفّی (قَري ، تألیف نصربن مزاحم منْ»صفّین ۀُوقع« از کتاب )679متوفّی ( بحرانیمیثم ابن

  :فرمودند

»لَو دجواَر زْتعینَ ذَوي عمٍ لَقاتَلْب485.ت  

  ».جنگیدمداشتم، میقدم می ثابت اراگر چهل نفر ی

                                                             

 گسترده تالش این هاينمونه از پذیرفت،می صورت المعلیهاالسزهرا حضرت حضور با که السالم علیه علی حضرت شبانه استنصارهاي ـ 483

  .باشدمی

  . 47 ص، 2 ج و 13 ص ،6 ج البالغه، نهج شرح: الحدیدابیابن ؛29 ص ،1 ج السیاسه، و ۀاالمام: بهقُتَیابن: ك.ر

  :از اندعبارت نقل این راویان برخی ولی است؛ نرسیده ما دست به او مغازي کتاب[ ـ 484

  .446 ص ،2 ج االکتفاء،: )634 متوفّی( اندلسی کالعی

 .241 ص ،1 ج النضره، الریاض: )694 متوفّی( طبري محب

  .]169 ص ،2 ج الخمیس، تاریخ: )982 متوفّی( بکري دیار

 . 27 ـ 26 ص ،2 ج البالغه، نهج شرح: بحرانی میثمابن ـ 485



 

 

  

  :نقل کرده است السالم علیه گونه از آن حضرتاین عبارت را بدین )656متوفّی ( الحدید معتزلیابیابن

»لَو دجواَر زْتعینَ ذَوي ع486!مٍب  

  »!داشتمقدم می ثابت اراگر چهل ی

  

  :نویسدمی »صفّین ۀُوقع«وي پس از اشاره به ثبت این عبارت در کتاب 

  .ةِبابِ السیرَاَر ثیرٌ منْرَه کَو ذَکَ«

  487».اندرا نقل کرده ]این جمله[نویسان  تعداد زیادي از سیره

                                                             

 . 22 ص ،2 ج البالغه، نهج شرح: الحدیدابیابن ـ 486

  :است چنین الحدید ابیابن نوشتار متن ـ 487

 رسولِ ةِوفا عقیب قالَه لَقَد و قُولُه،ی السالم علیه علی زالَ ما لٌفَقَو) تموالْ عنِ بِهِم تفَظَنَنْ تیبی لَاَه االّ معینٌ لی نْکُی لَم: (لُهقَو فَاَما«

  !مٍعزْ ذَوي بعینَاَر توجد لَو: قالَ ،وآلهعلیهاهللایصلّ اهللاِ

  .ةِالسیرَ بابِاَر منْ ثیرٌکَ رَهذَکَ و صفّینَ تابِک فی مزاحمٍ نُرُبنَص ذلک رَذَکَ

  داشتم؛ را ایشان مرگ گمان لذا نداشتم، بیتم اهل جز یاوري هیچ: که را سخن این اما

  .فرمودمی هماره السالم علیه علی

  .داشتممی قدم ثابت یار چهل کاش اي: فرمود وآلهعلیهاهللایصلّپیامبرخدا وفات از پس نیز و

  ».اندنموده نقل نویسان سیره از زیادي تعداد و صفّین کتاب در مزاحم نصربن را قول این

 بوده ناقص دارد، اذعان نگاران تاریخ از بسیاري توسط آن ثبت به و کرده نقل الحدیدابیابن که عبارتی فرماییدمی مالحظه که طور همان

  .است شده حذف آن انتهاي و



 

 

  :کندنقل می السالم علیه اي را آورده که معاویه در آن، این عبارت را از زبان حضرت علیاو همچنین در کتاب خود، متن نامه

»لَو دجواَر زْتعینَ ذَوِي عنْبمٍ ممضْ هالْلَناه تقَو488.م 

  ».خاستمداشتم، با آنان به جنگ برمیقدم از ایشان می ثابت اراگر چهل ی

ـ ناامیدانه خانه 489چنان بود که وقتی ـ بنا به مصالحی که خود بر شمردند »قیام به سیف«در مسیر  سالمال هعلی عزم راسخ امیرالمؤمنین

  :برگزیدند، فرمودند نشینی را

»اَی واهللاِ، لَو خافَ مۀِقَفُرْالْ ۀُال م ینَ الْبساَنْم مینَ ول الْی ودفْکُعی ینُ لَکُرُ والد وربلی غَیرِ ما کُنّا عمنّا لَه لَیع490.ه  

                                                                                                                                                                                                                      
  داشتند؟ کاري چه انجام به تصمیم السالم علیهامیر حضرت قدم، ثابت یارانِ بودن فراهم صورت در که باشدنمی معلوم لذا

  :باشدمی چنین شده، چاپ هارون محمد عبدالسالم تحقیق با که »صفّین ۀُوقع« کتاب از موجود چاپ در مندرج عبارت که است جالب

  ».رافرمود مطلبی سپس بود؛ اختیارم در مرد چهل کاش اي... اًراَم رَفَذَکَ. رجالً بعینَاَر منْ تنْکَتَماس لَوِ«

 )163 ص صفّین، ۀُوقع: قَريمنْ(

  .47 ص ،2 ج البالغه، نهج شرح: الحدید ابیابن ـ 488

  .]است شده نگاشته السالم علیه علی حضرت به خطاب و معاویه سوي از نامه، این[

  :فرمودند مصالح این تشریح در السالم علیهباقر امام ـ 489

 هِمعلَی اًتَخَوف و للنّاسِ نَظَراً االّ سهنَفْ الی عودی اَنْ منْ السالم علیه منینَمؤْاَمیرَالْ نَعمی لَم رٍ،اَبابکْ عوابای اذْ صنَعوا ما صنَعوا لَما النّاس انَّ«

 ابوبکر با مردم که زمانی... وآلهعلیهاهللایصلّ اهللاِ رسولُ اًمحمد اَنَّ و اهللاُ االّ اله ال اَنْ هدواشْالی و ثانَواَالْ بدواعفَی المِ،ساالْ عنِ تَدوارْی اَنْ

 ارتدادشان از ترس و مردم حال به دلسوزي مگر بخواند فرا خود سويبه را مردم السالم علیه امیرالمؤمنین که نشد مانع چیزي کردند، بیعت

  ».شوند منکر را وآلهعلیهاهللایصلّپیامبر رسالت و خدا یگانگی به شهادت و بپردازند هابت پرستش به که اسالم از

 )230 ص امالی،: طوسی شیخ ؛295 ص ،8 ج کافی،: کلینی االسالم ۀثق(

 . 307 ص ،1 ج البالغه، نهج شرح: الحدیدابیابن ـ 490



 

 

چه که با آنان اي دیگر از آنگونهسوي کفر و بیم از نابودي دین اسالم نبود؛ با آنان بهاگر ترس از تفرقه بین مسلمانان و بازگشت آنان به

  ».کردیمنمودیم، رفتار میرفتار 

»اَی واهللاِ، فَلَو خافَ مۀِقَفُرْالْ ۀُال م ینَ الْبسمینَ اَنْمل لَی الْیوا اودرِ لَکُفْکُعنّا غَیا اسم کرنا ذل491.ناتَطَع  

را تغییر می ]حکومت[توانستیم چه میآناگر ترس از تفرقه بین مسلمانان نبود که به دلیل آن به کفر بازگردند، ما با هر ! و قسم به خدا

  ».دادیم

اي از حکومت ابوبکر به حدي بود که حتّی براي لحظه السالم علیه اند که عدم موافقت و نارضایتی امیرالمؤمنینمنابع شیعی حاکی از آن

  .بیعت نمایندتافتند؛ چه رسد به آن که بخواهند به دلیل رضایت از آن، با ابوبکر برپا بودنش را برنمی

  :چنانچه فرمودند

» ...اهللاِ لَو اَما و دةُکانَ لی ع اَصاَو حابِ طالُوت دةُع اَهدلِ بمه رٍ ـ و داؤُکُاَعم تُکُـ لَضَرَبم یلَی الْبِالستّی تَؤُلُوا اح فدلصوا لتُنیب قِّ وقِ، ح

لْفَکانَ اَرآخَذَ فَتْتَقَ ل بِالرِّفْقِ وفَاح مکُقِ، اَللّهم یاَنـْنَنا بِالْب قِّ وحخَی رُ الْتمینَحاک.  

لرَسوله بِعدد هذه صحونَ للّه عزَّوجلَّ و نْاَنَّ لی رِجاالً ی و اهللاِ لَو: فَقالَ ،ةٍثَالثینَ شا و منْفیها نَح 492ةٍجِد فَمرَّ بِصیرَمسثُم خَرَج منَ الْ: قالَ

  .هکملْ عنْ 493الذُّبانِ ۀِلَآک نَت اباَزلْ، لَةِالشِّیا
                                                             

 . 437 ص الجمل،: مفید شیخ ـ 491

  .قَرِـبالْ و غَنَمِللْ ةِالشَّجرَ صانِاَغْ و ةِحجارالْ منَ تُتَّخَذُ ةُحظیرَ[ ـ 492

  ].شودمی استفاده گوسفند و گاو نگهداري براي که است درختان هايشاخه و سنگ از مکانی حظیره

  .نالُوه خَبیث لِّکُ منْ لُونَکُاْی ۀِجاهلیالْ فی کانُوا فَانَّهم توقْالْ طانِسلْ عنْ لَتهاآک نِبِاب نّیکَ و ذُبابٍ عجم[ ـ 493

می دست به که را کثیفی و ناپسند چیز هر تجاهلی در آنان که چرا بود؛ وقت پادشاه خور،مگس پسر کنیه از مقصودش و ذُباب جمع

  .خوردندمی آوردند،

  .]لفاأل حرف ،10 ص ،1 ج االشرار، به عرف و کنی فیما االسرار: نجفی فاطمی عبداالمیر: ك.ر



 

 

  .محلِّقینَ 494تجارِ الزَّیدوا بِنا الی احاَغْ: السالم علیه منینَمؤْاَمیرُالْ ت، فَقالَ لَهمموو ستُّونَ رجالً علَی الْ ۀٍعه ثَالثُ مئَسی بایفَلَما اَم: قالَ 

مانُ فی آخرِ نُ یاسرٍ و جاء سلْمانِ و عماربینُ الْب ۀُفَـداد و حذَیمقْاَبوذَر و الْ امِ محلِّقاً الّقَوفَما وافی منَ الْ السالم علیه منینَمؤْو حلَّقَ اَمیرُالْ

  .مِقَوالْ

ی فَرَفَعید ،ماءلَی السا فَقالَه:  

 ...لَوهال علَیا ههِدع د اُالْ النَّبِییاَلَ وآله علیه اهللا صلّی مودالْر الْت فینَ خَلیجخالنْمملَ ۀِی اََولْرسلَیع تقِ الْـشَ هِمواعص آبیبونْمع و قَلیلٍ  ت

یسونَع495.لَم  

داشتم، با شمشیر با شما میبودند ـ یار مییا اصحاب پیامبر در جنگ بدر ـ که با شما دشمن میاگر به تعداد یاران طالوت ! قسم به خدا

شد و آمد و پیوسته میبهتر به هم می ]شما[کرده و به راستی به آن باز گردید که در این صورت گسستگی  حق سويجنگیدم تا رو به

  .بودتر و با رأفت بیشتري همراه میمالیم ]براي شما[

  .کنندگانیو راستی بین ما حکم فرما که تو بهترین حکم به حق! اخدای

اگر به ! قسم به خدا: سپس از مسجد خارج شد و از کنار آغلی عبور کرد که در آن حدود سی عدد گوسفند بود؛ فرمود: راوي گفت

خور را از حکومتش ساقط میپسر مگستعداد این گوسفندان مردانی داشتم که در دوستی با خدا و رسولش صادق و خالص بودند، 

  .کردم

  .شب که شد سیصد و شصت نفر تا پاي مرگ با او بیعت کردند: راوي گفت

احجارالزیت حاضر شوید و  ]محلّه[فردا صبح با  سرهاي تراشیده در : به ایشان فرمود السالم علیه گاه امیرالمؤمنینآن

بن یمان و عماربن یاسر و سپس سلمان، به عهد ۀسر خود را تراشید؛ اما از آن قوم جز ابوذر و مقداد و حذیف السالم علیه امیرالمؤمنین

                                                             

  .]مدینه شهر در محلّی[ ـ 494

 . 33 ـ 32 ص ،8 ج کافی،: کلینی االسالم ۀثق ـ 495



 

 

  .خود وفا ننمودند

  :سوي آسمان باال برد و فرموددستانش را به ]السالم علیه حضرت علی[گاه آن

هایی از کردم و بارانمخالفان را در دریاي آرزوهایشان منحرف می از من گرفته بود، وآله علیه اهللا صلّیاگر نبود پیمانی که پیامبر خدا

  ».دانست نمودم و البتّه به زودي خواهندهاي مرگ بر سرشان نازل میصاعقه

  

  بنديجمع

  :نویسددر این باره می) 679متوفّی  ( میثم بحرانیابن

»نَّ اَمفَاۀِقیفَـرَ الس یري بما ج وحابنَ ۀِنَ الصالْ میخْالع تَخَلُّف و الفالم علیهٍّ تنِ الْ السعیبۀِع اَمرٌ ال یرٌ ظاهکْدم و فَعال ی شُوفتَقَنَّع ... و

تَولّی  نَ منْو بی السالم علیه نَ علیبی ۀًثابِتَ کانَت ۀَمنافَسحقُّ اَنَّ الْو الْ. نَهمبی ۀِمنافَسخالف و الْمعه بِوقُوعِ الْ ةُضی الضَّرُورلُّ ذلک مما تَقْکُ

الفَرَ الْاَمۀِخ الشِّکای و همانی زنْ ۀُفع رادالص التَّظَلُّم واَم کفی ذل هعبِالتَّواتُرِ الْرٌ م لُومعنَوِي496...م  

توان آن را رد نمود از بیعت، مطلبی واضح است که نمی السالم علیه گرداندن علیداستان سقیفه و اختالفاتی که بین صحابه رخ داد و روي 

  .شدو این امور از اموري است که الجرَم به اختالف و رقابت بین آنان منجر می... و پوشیده ساخت

و کسی که متولّی امر خالفت در زمان او شد، وجود داشت و شکوه و  السالم علیه داشت به خالفت، بین علی آن است که این چشم حق

  ».در این باب موضوعی است که به تواتر معنوي، روشن و ثابت شده است ]السالم علیه حضرت علی[دادخواهی او 

  :توان گفتبنابراین می

موافقت وي با خالفت «آشکار و شدیدي با ادعاي  ر، در تعارضدر مواجهه با خالفت ابوبک السالم علیه سخنان و اقدامات آن حضرت

  .قرار دارد »ابوبکر
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بیعت با ابوبکر که در نهایت، هجوم نظامی به خانه وحی، ورود مهاجمان به خانه  از قبولِ انجام السالم علیه امتناع شدید ایشان

را در پی داشت، نشان  السالم علیه و شهادت فرزندش حضرت محسن علیهاالسالم، ایراد ضرب و جرح به حضرت زهراعلیهاالسالم فاطمه

  :دهنده آن است که

و دست کشیدن از اقدام عملی جهت سرنگون ساختن آن؛ همچنان  »قیام به سیف« حتّی پس از ناامیدي از امکان السالم علیه امیرالمؤمنین

ت خالفت ابوبکر را نپذیرفته بودندموجودی.  

  .باشدامتناعی، هرگز با ادعاي موافقت ایشان با خالفت ابوبکر و پذیرفتن آن ـ تحت هر عنوانی ـ قابل جمع نمی بدیهی است که چنین

  :توان گفتبنابراین می

  .اندهیچ گونه رضایتی از خالفت ابوبکر نداشته و به هیچ وجه با آن موافق نبوده السالم علیه امیرالمؤمنین

  :در نتیجه

ت ت و حتّی موجودیباشد؛ بلکه فاقد مقبولیت میر ایشان نامشروع و غاصبانه بوده و نه تنها فاقد هرگونه مشروعیخالفت ابوبکر از نظ

  .نیز هست

  

  معناي سکوت چیست؟

هایی که برخی از بنابر مصالح و حکمت السالم علیه این مجموعه مالحظه فرمودید، امیرالمؤمنین بخش یکمم از همان طور که در فصل یک

  .نمودند »قیام به سیف« را جایگزین »سکوت«ها را بر شمردیم، به ناچار آن

  :به این معنا که ایشان، مجبور به تحمل شرایط حاکم و پذیرش تلخ و ناخواسته امور زیر گردیدند

  .عدم اقدام به قیام مسلّحانه علیه خالفت ابوبکر و عدم تدارك مقدمات آن )الف

  .سرسختانه و اقدامات افشاگرانه در برخی امورصرفنظر از مقاومت  )ب

عدم مخالفت صریح و آشکار با برخی امور؛ عدم موضع(. چه به نحوي با خالفت ابوبکر مرتبط بودعدم مخالفت همه جانبه با هر آن )ج



 

 

  )گیري علنی علیه برخی امور

پذیرفت و بنا به فرموده خودشان، صورت می »بودن و مظلوم واقع شدنِ ایشان اظهار بر حق« در عین حال تحمل موارد فوق، همراه با

  .آور بودتلخ و رنج »497خاري در چشم و استخوانی در گلو«همچون 

شود؛ هرگز به معناي تعبیر می »سکوت« که از آن به »عدم تنازع و کشمکش با متولّیان امور« :بنابراین التزام به رعایت موارد فوق، یعنی

موافقت با خالفت ابوبکر ـ تحت هیچ یک از عناوین مشروعیت، مقبولیباشدت ـ نمیت و موجودی.  

اي با اقدام به انجام بیعت ندارد؛ هر چند که با تفسیرهاي گونه پیوستگی و مالزمههیچ »پذیرش سکوت و ترك قیام به سیف«همچنین 

  :ادعا شود السالم علیه غلط از سکوت آن حضرت

  498!».دانست اما با ابوبکر به خاطر مصالح مسلمین و یک امر واقع بیعت کردخود را براي حکومت حق میعلی «

  :حال آن که باید پرسید

  در چه زمانی، به چه دالیلی و تحت چه شرایطی پذیرفته شد؟ »امر واقع« این

  و آیا چنین پذیرشی مستلزم بیعت نمودن با حاکم است؟

اي میان این دو نیست و کاربرد واژه بیعت در این قبیل اظهارات میان معناي سکوت و بیعت وجود دارد، مالزمهیا به دلیل تفاوتی که 

  .باشدخطا می

  

  معناي بیعت چیست؟

                                                             

: رضی دسی( ».نمودم صبر داشتم گلو در استخوان و چشم در خار که حالی در پس. شَجاً قِحلْالْ فی و قَذي نِعیالْ فی و تفَصبرْ« ـ 497

  .)هشقشقی خطبه البالغه، نهج

 . 1382 مهر 12 مورخ زاهدان، روزنامه: معرفت هادي محمد ـ 498



 

 

به و دریافتن پاسخ ) و ابوبکر رخ داده است السالم علیه شود میان امیرالمؤمنینچه که ادعا مییعنی آن( جهت آشنایی شما با مفهوم بیعت

، توجه شما را به تعریف جامعی در این زمینه »بود السالم علیه چرا نظام خالفت در تالش براي اخذ بیعت از امیرالمؤمنین« این سؤال که

  :نماییمجلب می

  :نویسداش می»مقدمه« در کتاب) 808متوفّی ( خلدونابن

  .بیعت عبارت از پیمان بستن بفرمانبري و طاعت است«

بست که در امور مربوط بخود و مسلمانان تسلیم نظر وي باشد و در هیچ چیز از امور مزبور با او با امیر خویش پیمان میبیعت کننده 

سازد، اطاعت کند؛ خواه آن تکالیف بدلخواه او بستیز برنخیزد و تکالیفی را که بر عهده وي میگذارد و وي را بانجام دادن آنها مکلف می

  .شباشد و خواه مخالف میل

بستند، دست خود را بمنظور استواري و تأکید پیمان در دست امیر و چنین مرسوم بود که هرگاه با امیر بیعت میکردند و بر آن پیمان می

  ...گذاشتندمی

  499».مفهوم آن در عرف لغت و تداولِ شرع همین است

  :توان گفتاست، می هاي مشابهی که در این زمینه ارائه شدهبا توجه به تعریف فوق و نیز تعریف

  )الف

هر عمل و رفتاري را که افراد به وسیله آن، فرمانبرداري خود را از شخصی دیگر ابراز کرده و سرسپردگی خود را در برابر امر و سلطه 

  .دهند، بیعت گوینداو نشان می

و این عمل به نشانه قبول  »اجراي اوامر او استپذیرفتن سمت او و نیز اعالم طاعت و آمادگی براي « بنابراین بیعت با خلیفه به معناي

  .گیردخالفت و حکومت او صورت می

                                                             

 . 400 ص ،1 ج، )گنابادي پروین محمد ترجمه( مقدمه: خَلدون بنعبدالرحمان ـ 499



 

 

  )ب

بدین . شوندهاي او میگذارند و مطیع فرمانمردم با بیعت خود، اموال و امکانات و تعیین مصالح اجتماعی خود را در اختیار رهبرشان می

  .شونده عمل کنند شوند که طبق رأي و نظر بیعتاند، متعهد میبیعت کرده گردد و آنان کهترتیب، ریاست و فرماندهی خلیفه تثبیت می

  )ج

هاي حکومت خلیفه مردم با بیعت خود، ضمن تأکید بر وفاداري خویش، متعهد به فراهم ساختن امکانات الزم براي تحکیم و تثبیت پایه

  .دارندگردند و آن را به وسیله بیعت اعالم میمی

  

  گیرينتیجه

  .باشدمی »شونده عتابراز حمایت، پذیرش اطاعت، تعهد به وفاداري و قبول سلطه بی«بیعت عملی است که نشانه 

  .دارندمی »طور رسمی اعالم و اعالنبه«ها را مردم به وسیله بیعت ، قبول موارد فوق و التزام به رعایت آن

  

  رتذکّ

گویند و یا اگر لغات را در معانی صحیح خود به کار با ابوبکر، یا عالمانه سخن نمی السالم علیه قائلین به بیعت نمودنِ امیرالمؤمنین )الف

  .طور حتم، القاي معناي فوق را مدنظر دارندبرند، بهمی

توان جهت اشاره به این معنا، از واژه دارد و هرگز نمی »سکوت و ترك قیام به سیف«معناي بیعت، تفاوت بسیار زیادي با معناي  )ب

  .استفاده نمود »عتبی«

توان با تسامح از آن استفاده کرد و باشد، هرگز نمیاز بار معنایی خاص خود برخوردار می »بیعت« به عبارت دیگر، به جهت آن که واژه

یا با ارائه تفسیر غلط از معناي این سکوت، به ایشان نسبت داد که با ابوبکر بیعت  السالم علیه به بهانه گفتگو درباره سکوت امیرالمؤمنین

  .اندنموده



 

 

  

  تباین سکوت با بیعت

  :از دقّت در سه موضوع

براي سرنگونی خالفت ابوبکر و اعتقاد به لزوم بر چیده شدن آن، حتّی پس از ناامیدي  السالم علیهناپذیر حضرت امیرتالش خستگی )الف

  ؛)قیام به سیف(از ثمربخشی اقدام عملی و مسلّحانه 

و  علیهاالسالم هجوم به بیت فاطمه )که بنابر اعتراف اهل سنّت( از پذیرش انجام بیعت با ابوبکر السالم علیهامتناع شدید حضرت امیر )ب

  .آوردنِ هیزم و آتش ـ جهت احراق آن ـ را در پی داشت

  شود؛تعبیر می »سکوت« که از آن به السالم علیههاي سیاسی و اجتماعی حضرت امیرگیريتفسیر صحیح و دقیق از موضع )ج

  :تحمیل شُد را بدین صورت ترسیم نمود السالم علیه چه پذیرفتنش به اجبار به حضرت علیتوان آنمی

عدم ثمربخشی اقدام به قیام مسلّحانه علیه خالفت ابوبکر و صرفنظر از انجام آن، به دلیل عوارض سوء دست یازیدن به این اقدام با ـ  1

  .توجه به فراهم نبودن امکانات الزم

ن به این اقدام با ـ صرفنظر نمودن از مقاومت سر سختانه و اقدامات افشاگرانه در برخی از امور، به دلیل عوارض سوء دست یازید 2

  .توجه به فراهم نبودن شرایط مناسب

ـ عدم مخالفت همه جانبه و فراگیر با هرگونه فرامین خلیفه و هر نوع اقدامات حکومت، به دلیل عوارض سوء دست یازیدن به این  3

  .اقدام با توجه به فراهم نبودن بسترهاي عمومی حمایت از آن در جامعه

  )گیري علنی علیه برخی امورآشکار با برخی امور؛ عدم موضععدم مخالفت صریح و (

گیرينماییم ـ مربوط به موضعتعبیر می »سکوت« ـ که از آن به 500موارد فوق رش تلخ و ناگوارفرمایید، پذیهمان طور که مالحظه می

                                                             

 .نمود تعیین پیشینی صورت به تواننمی را 3 و 2 ردیف مصادیق ـ 500



 

 

اي با انجام بیعت با سوي ایشان، هیچ مالزمهاي از بوده و اتّخاذ چنین روش و برنامه السالم علیه هاي سیاسی و اجتماعی حضرت علی

 چندي قبل از السالم علیه آن حضرت. ابوبکر ـ حتّی به نشانه قبول این سکوت و التزام به اجراي آن در مواجهه با حکومت ابوبکر ـ ندارد

ـ که  »قیام به سیف«هر نوع ثمربخشی  و مطالبه بیعت اجباري از ایشان، به ناچار امور فوق را پذیرفته و پس از ناامیدي از اصلی هجوم

  .در پی نافرجامی استنصارهاي شبانه رخ داد ـ ، در خانه خود نشسته بودند

 رشوجه به معناي پذیهاي سیاسی و اجتماعی بر اساس آن، به هیچگیريبدیهی است که پذیرش این شرایط نامساعد و تنظیم موضع

  .و نیازمند به انجام بیعت با خلیفه نبوده است )تقبولِ موجودی(رضایتمندانه وقوع خالفت 

سخن به میان  السالم علیه ت یافتن حکومت ابوبکر و تحقّق آن به عنوان یک امر واقع، از بیعت آن حضرتتوانیم به دلیل موجودیلذا نمی

  :شفّاف ترسیم نماییم، درخواهیم یافت کهطور طور دقیق تعریف کرده، زمان و شرایط قبول آن رابهزیرا اگر امر واقع را به. آوریم

  .اي با بیعت ندارداست و هیچ مالزمه »سکوت و ترك قیام به سیف«در معناي صحیح آن، منحصر به معناي  »پذیرش امر واقع«

  

  شرایط تحقّق بیعت چیست؟

  .بیعت یا دست به دست زدن، در واژه عرب به معناي قبول معامله و انجام آن است«

اي را، که براي هر دو طرف مشخّص است، نسبت شود تا مقررات ویژهاسالم، این واژه نشانه پیمانی است که بیعت کننده، متعهد میاما در 

  ...به بیعت گیرنده رعایت کند و از او فرمانبرداري داشته باشد

  :بر سه پایه اصلی و به شرح زیر استوار استیابیم که بیعت درمی وآله علیه اهللا صلّی با بررسی کلمه بیعت در سنّت پیامبر اسالم

  )مبایع(ـ بیعت کننده  1

  )مبایع له(ـ بیعت گیرنده  2

  .ـ تعهد به فرمانبرداري و انجام مواد و مقررات بیعت  3

  .شده، کامالً روشن و مفهوم باشد ه انجام آن خواستهپس به این ترتیب باید نخست، مورد بیعت ک



 

 

  .پذیردزند و بیعت انجام میسنّت آمده است، بیعت کننده به عنوان قبولی، دست خود را به دست بیعت گیرنده میآنگاه، همان گونه که در 

  .خواهد بود 501بنابراین بیعت مصطلح شرعی

   

  :ولی امروز شروط تحقّق بیعت شرعی در اسالم براي اغلب مسلمانان روشن نیست، پس الزم است خاطرنشان سازیم

  :پذیرد که شرایط سه گانه زیر در آن مراعات شده باشدهنگامی تحقّق میبیعت در اسالم 

  .ـ بیعت کننده شایستگی بیعت کردن را داشته و در انجام آن کامالً آزاد و مختار باشد 1

  .ـ بیعت گیرنده شایستگی و لیاقت آن را داشته باشد که با او بیعت شود 2

  .جام آن درست و روا باشدـ بیعت براي موضوعی باشد که اقدام به ان 3

  :بنابراین

  .بیعت باید بر اساس میل و رضاي بیعت کننده صورت بگیرد

  ...بیعت آدمی که مجبور شده باشد، درست نیست

  .پس بیعت گرفتن با اعمال زور و زیر سایه شمشیر صحیح و مشروع نخواهد بود

  .انجام گناه و سرپیچی از فرامین خداوند صورت گیرد، صحیح نیستکند و بیعتی که براي و نیز بیعت با آن کس که آشکارا گناه می

  .، مصطلح اسالمی است و احکامی براي آن در شرع مقرر شده استعتبنابراین بی

  :فشرده مطالبی که گذشت

                                                             

اهللایصلّخدا رسول و برده کار به خاص مفهومی و معنا در را آن قانونگذار، و شارع که لفظی از است عبارت شرعی اصطالح«[ ـ 501

  ».باشد کرده ابالغ اسالمی امت به را آن نیز وآلهعلیه

  )]125 ص ،1 ج اسالم، در مکتب دو هايدیدگاه و هاویژگی: عسکري مهاعلّ(



 

 

ی و کوشش بیعت بیعت در لغت عرب به معنی دست زدن متعاملین به نشانه قبول و انجام معامله است و در اسالم نشانه به کار بردن سع

  .شودکننده در انجام مقرراتی براي بیعت گیرنده است و تا شروط آن حاصل نشود، بیعت اسالمی محقّق نمی

  :شروط بیعت عبارت است از

  .ـ بیعت نابالغ و دیوانه درست نیست 1

  .شود، صحیح نخواهد بودـ بیعت به اجبار و زور و با کسی که آشکارا مرتکب گناه می 2

  .براي انجام گناه و معصیت باطل است ـ بیعت 3

شود نه با اعمال زور و فشار و زیر چه درباره بیعت گفته شد، دانستیم که بیعت همانند معامله و داد و ستَد، با رضایت منعقد میاز آن... 

  .داغ جلّتی

  502».که خداي را گناهکار باشد، بیعت نیستهمچنین روشن شد که بیعت در گناه و انجام امري بر خالف فرمان خدا، و یا بیعت با کسی 

  :با توجه به همین مبنا فرمودند السالم علیه امیرالمؤمنین

»یب ومتی لَهع مقَّ لَها الحلَم ملَه ال تُوجِب فیه اًقّـح ال ی لْومنی لَه503.اًرِض زِم   

آورد و بیانگر رضایت و خشنودي نداشتند، براي آنان حقّی به وجود نمی] خالفت[بیعت کردن من با ایشان، زمانی که هیچ حقّی در آن 

  ».من نخواهد بود

  .باشداز اساس ناصواب می »با ابوبکر السالم علیه بیعت امیرالمؤمنین« لذا تعبیر

برخواهیم رسید و پس از آن، را  السالم علیه تر عبارت فوق، نخست اسناد تاریخی مرتبط با مطالبه بیعت از امیرالمؤمنینجهت درك عمیق

  .پردازیمها با شرایط تحقّق بیعت میبه مقابله نتایج به دست آمده از آن

                                                             

 . 310 ص ؛263 ـ 261 ص ؛255 ـ 254 ص ،1ج اسالم، در مکتب دو هايدیدگاه و هاویژگی: عسکري مهاعلّ ـ 502

 . 396 ص القلوب، ارشاد: دیلمی ـ 503



 

 

  

  گفتار دوم

  وآله علیه اهللا صلّیامبریپس از رحلت پ السالم علیه نیرالمؤمنیعت از امیاخذ ب يتالش برا یچگونگ

  

  :بندي نمودتوان به سه دسته تقسیمرا می »با ابوبکر السالم علیه بیعت امیرالمؤمنین« هاي تاریخی اهل سنّت در موضوعنقل

  )دسته یکم

  .اندخالفت رسیدن ابوبکر، سخن به میان آورده، آن هم بالفاصله پس از بهالسالم علیه هایی که از بیعت آزادانه و مختارانه امیرالمؤمنیننقل

  )دسته دوم

  .اند، پس از شش ماه امتناع از انجام بیعت با ابوبکر، سخن به میان آوردهالسالم علیه امیرالمؤمنینهایی که از بیعت آزادانه و مختارانه نقل

  )دسته سوم

  .اندسخن به میان آورده السالم علیه هایی که از تالش نافرجام هواداران خلیفه براي اخذ بیعت اجباري از امیرالمؤمنیننقل

کنند؛ لذا از اعتبار ساقط میسنّت در تعارض شدید با یکدیگر بوده و محتواي یکدیگر را نفی میهاي اهل اولین و دومین دسته از نقل

  504.گردند

ها ه بوده و در این بخش از کتاب، به فرازهایی از این نقلهاي امامیراستا با نقلمانند که همهاي دسته سوم باقی میبنابراین تنها نقل

                                                             

 دسته هاينقل سپس و گردیده ساقط اعتبار از یکدیگر با شدید تعارض دلیل به فوق دسته سه هر: گفت باید تردقیق عبارت به ـ 504

 خود تهوی و شده اعتبار واجد نو، از ـ باشدمی هامامی هاينقل محتواي با هماهنگی مورد، این در که ـ بیرونی معتبر قرینه اقامه با سوم

 .یابندبازمی را



 

 

  505.کنیماشاره می

تألیف استاد محقّق شیخ عبدالزهراء مهدي، از نحوه و چگونگی  »علیهاالسالم الهجوم علی بیت فاطمه« راجعه به کتابدر این بخش با م

از قبول درخواست  السالم علیه و شدت امتناع آن حضرت السالم علیهتالش خلیفه و هوادارانش براي اخذ بیعت اجباري از حضرت امیر

تفسیرهاي ارائه شده از این بیعت را با استناد به مدارك تاریخی معتبر، مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و گوییم؛ تا مهاجمان، سخن می

  .نقد علمی نماییم

  

  السالم علیه نیرالمؤمنیعت از امیاخذ ب يزه دستگاه خالفت برایانگ

هاي مکرّر و اتمام حجت، از سرنگون ساختن خالفت موجود مأیوس گردیده و پس از یاري خواستن السالم علیههر چند که حضرت امیر

تهاجمی جهت اخذ  رده و با اقدامگیري ایشان اکتفا نکبا دلی پرخون در خانه نشستند؛ ولی نظام خالفت به همین اندازه از انزوا و کناره

همیشگی این  به منظور تحمل( السالم علیه لی و اخذ التزام از آن حضرتتحمی رش، سعی در تثبیت این پذیالسالم علیه بیعت از امیرالمؤمنین

  .داشتند )سکوت و ترك قیام به سیف

از وي براي ابوبکر بیعت  )ت خودهاي حاکمیجهت مشروع جلوه دادن پایه( ممکن، ایشان را به مسجد آورده تا ن رو، به هر نحواز ای

  وسیله به پذیرفتن این سکوت دردآور توسط آن و بدین 506بستانند

  .ببخشند »ترسمی« السالم علیه حضرت

  .را به قتل برسانند السالم علیه خواستند تا به بهانه امتناع ایشان از قبولِ بیعت، امیرالمؤمنینشاید هم می

                                                             

 تفصیل باشند؛می شیعه تاریخی باورهاي با راستاهم چون ولی اند،کرده یاد ماجرا از فشرده و مختصر طوربه اسناد این که چند هر ـ 505

 .کرد مطالعه هامامی منابع در توانمی را هاآن

 .شودمی خارج ابهام از همگان براي مطلب و کندمی اعتراف مشخّص گونه به شخص ،بیعت با ـ 506



 

 

  

  اهل سنّت یخیتار كبه اسناد و مدار ینگاه

  

  )207متوفّی (واقدي 

  )1سند شماره 

»یلع بغَض یالزُّب نِ الْ... رُوتَخَلَّفا ع ویبرُ... ۀِعمع  اُخْ: فَصاحوا اَورُج لَـنُحلَیکُرِقَنَّها عم.  

وا اَنْفَاَب واخْیاَخْ... رُج ثُمما یهرَجتّی بایما حوقُه507.عاس 

  ...و بیعت ننمودند... علی و زبیر خشمگین گشتند

  .خارج شوید یا آن را با شما به آتش خواهم کشید ]از خانه: [دفریاد کشیعمر 

  ».بیرون آورد و نزد ابوبکر برد تا بیعت کنند] به زور[سپس آن دو را ...  آنان خارج نشده و امتناع کردند

  :آشنایی با برخی راویان این نقل

  .378المسترشد، ص : )4قرن (طبري امامی

  .419مثالب، ص : )588متوفّی ( شهر آشوبابن

  .239ـ 238الطرائف، ص : )664متوفّی ( طاووسابن

  

  )212متوفّی ( نَصربن مزاحم

  )2سند شماره 

                                                             

  .]است نرسیده ما دست به دارد؛ نام »بکرابی ۀبیع و ۀالسقیف« زیاد احتمال به که او کتاب[ ـ 507



 

 

  خُلَفاء،طائک عنِ الْاب] فی[تَنَفُّسک الصعداء و ] فی[رِ و هجلـِک الْنا ذلک فی نَظَرِك الشَّزَرِ و قَوت، عرَفْبغَی لِّهِمو علی کُ«

  509.ت کارِهـع و اَنـْحتّی تُبایِ 508شُوشلُ المخْفَحقاد الْـما یکَ هملٍّ منْتُقاد الی کُ

و این را از ] سرپیچیدي[ستم کردي  ]خلفاي پیشین[تو نسبت به همه آنان  ]:نوشت السالم علیه اي خطاب به امیرالمؤمنینمعاویه درنامه[

سوي هریک از آنان بردند، چنان که شتر را با ات با آنان دریافتیم؛ تو را بهتند و تیز و آه سینه و عدم همراهیآلود و سخنان نگاه غضب

  ».کشند؛ تا آن که با اکراه بیعت کنیافسار می

  :آشنایی با برخی راویان این نقل

  .578، ص  2الفتوح، ج : )314متوفّی ( ثَم کوفیاَعابن

  .309ـ  308، ص  4العقد الفرید، ج : )328متوفّی ( عبدربهابن

  .287الفصول المختاره، ص : )413متوفّی ( شیخ مفید

  .175المناقب، ص : )568متوفّی ( خطیب خوارزمی

  .186و ص  74، ص  15شرح نهج البالغه، ج : )656متوفّی ( الحدیدابیابن

  .273، ص  1عشی، ج صبح األ: )821متوفّی (قَشندي قَلْ

  

  )3سند شماره 

                                                             

  :اندگفته خشاش کلمه معناي در شناسان لغت[ ـ 508

: اثیرابن( ».برد فرمان بهتر و زودتر شتر تا کشندمی آن وسیلهبه را افسار و دهندمی قرار شتر بینی در که است کوچکی چوب خشاش«

  )]33 ص ،2 ج الحدیث، غریب فی ۀالنهای

 . 87 ص صفّین، ۀُوقع: قَريمنْ ـ 509



 

 

  .ـعشُوش حتّی اُبایِمخْجملُ الْقاد الْـما یت اُقاد کَنْانّی کُ«

  ».بردند تا بیعت کنمخورده می ه  زماممن را همانند شتري ک] تو نوشتی که: در جواب معاویه نوشت السالم علیه حضرت علی[

  :آشنایی با برخی راویان این نقل

28کتاب نهج البالغه، : )406متوفّی ( د رضیسی.  

  .166، ص  7ه، ج الحمدونی ةالتذکر: )562متوفّی ( حمدونابن

  .183، ص  15شرح نهج البالغه، ج : )656متوفّی ( الحدیدابیابن

  .236، ص  7االرب، ج  ۀنهای: )737متوفّی ( نویري

  .276، ص  1عشی، ج صبح األ: )821متوفّی ( قَشنديقَلْ

  .374، ص  1ج  لمطالب،ا جواهر: )871متوفّی ( باعونی شافعی

  

  )4سند شماره 

»یلی با واهعما دنَّـها ثُمهِما، فَاَبتنْعتَلَکَّطَاَ ع ما وهلَیالْاَ ع ا بِهمالْهِما، فَه اَرادا بِه و وممهظیم510.ع  

 ]:بکر نوشتمعاویه در جواب نامه محمدبن ابی[

هاي لذا براي او نقشه. خواستند که بیعت کند؛ اما او اعتنا ننمود و خودداري ورزید ]السالم علیه علی[از او  ]ابوبکر و عمر[سپس آن دو 

                                                             

  .120 ص منبع، همان ـ 510

 فی رِکانهشْی ال«: نویسدمی چنین السالم علیه باامیرالمؤمنین خلفا روابط درباره نامه همین ادامه در معاویه که است جااین در جالب نکته[

مااَمرِه ال و طْیهعانلی لرِّ عماسه.  

  ]».ساختندنمی خبر با خویش اسرار از و نداده مشارکت خود حکومتی کارهاي در را او عمر و ابوبکر



 

 

  ».مهمی کشیدند

  :آشنایی با برخی راویان این نقل

  .13ـ  12، ص  3مروج الذهب، ج : )346متوفّی ( مسعودي

  .190، ص  3شرح نهج البالغه، ج : )656متوفّی (الحدید ابیابن

  

  )276متوفّی ( نَوريبه دیقُتَیابن

  )5سند شماره 

»بایۀُا یلع یبکْاَبی ۀَعرٍب:  

  ...ـعرُوکاً حتّی تُبایِت متْانَّک لَس: فَقالَ لَه عمرُ... 

  .ـعبایِ: رٍ، فَقالَ لَهبکْاً، فَمضُوا بِه الی اَبیرَجوا علیفَاَخْ

  ؟فَمه علْاَفْ اَنَا لَم انْ: فَقالَ

  511.رِب عنُقَکهو نَضْ االاله الّ اذاً واهللاِ الَّذي: قالُوا

  :خودداري علی از بیعت با ابوبکر

  .سپس علی را بیرون آوردند و به نزد ابوبکر بردند. تو را رها نخواهیم کرد تا بیعت کنی: گاه عمر به او گفتآن

  شود؟نکنم چه میاگر : فرمود. بیعت کن: سپس به او گفت

  ».گردنت را خواهیم زد! قسم به خدایی که پروردگاري جز او نیست: گفت

  :آشنایی با برخی راویان این نقل

                                                             

 . 29 ـ 28 ص ،1 ج السیاسه، و ۀاالمام: بهقُتَیابن ـ 511



 

 

  .14ـ  13، ص  1الفتوح، ج : )314متوفّی ( ثَم کوفیاَعابن

  .139ـ  138مثالب، ص : )588متوفّی ( شهرآشوبابن

  .12ـ  11، ص  6البالغه، ج شرح نهج : )656متوفّی ( الحدیدابیابن

  

  )279متوفّی ( بالذُري

  )6سند شماره 

  512.فعنْنَف الْتنی بِه بِاَعائْ: عته و قالَبی حینَ قَعد عنْ خَطّابِ الی علینَ الْرٍ عمرَببعثَ اَبوبکْ«

  ».ت نزد من آوریدترین وضعیاو را به سخت: و گفت ابوبکر در زمانی که علی از بیعت خودداري نمود، عمر را نزد وي فرستاد

  :آشنایی با برخی راویان این نقل

240، ص  3الشافی، ج : )436متوفّی (د مرتضی سی.  

  .76، ص  3تلخیص الشافی، ج : )460متوفّی (شیخ طوسی 

  

  )7سند شماره 

  513).قَبس( ۀٌ، فَجاء عمرُ و معه فَتیلَـعبایِی ، فَلَمۀَعبیرِید الْی سلَ الی علیرٍ اَرانَّ اَبابکْ«

سپس عمر در حالی که آتش به همراه داشت نزد او . اما وي بیعت نکرد. اي را براي گرفتن بیعت نزد علی فرستادابوبکر عده

  ».آمد ]السالم علیه علی[

                                                             

  ).دارالفکر 269 ص ،2 ج( 587 ص ،1 ج االشراف، انساب: بالذُري ـ 512

  ).دارالفکر 268 ص ،2 ج( 567 ص ،1 ج منبع، همان ـ 513



 

 

  :آشنایی با برخی راویان این نقل

241، ص  3الشافی، ج : )436متوفّی (د مرتضی سی.  

  .76، ص  3تلخیص الشافی، ج : )460متوفّی (شیخ طوسی 

  .419مثالب، ص : )588متوفّی (شهر آشوب ابن

  

  )310متوفّی ( محمدبن جریربن یزید طبري شافعی

  )8سند شماره 

»یلع تَخَلَّف یالزُّب فَانْ... رُولَیطَلَقَ اباً هِمبِهِما تَع رُ فَجاءم514.ع  

  ».گاه عمر نزد آنان رفت و ایشان را به زور براي بیعت آوردآن. علی و زبیر از بیعت خودداري کردند

  

  )9سند شماره 

»رُبمنْاَتی عنُ خَطّابٍ میلاهللاِ لَ: فَقالَ... زِلَ ع اُوحلَیکُرِقَنَّ عم لَی الْلَتَخْ اَونَّ ارُجیب515.ۀِع  

  ».کشمآیید و یا خانه را با شما به آتش مییا براي بیعت بیرون می! قسم به خدا: عمر به منزل علی رفت و گفت

  :آشنایی با برخی راویان این دو نقل

  .419مثالب، ص : )588متوفّی (شهر آشوب ابن

  

                                                             

 . 203 ص ،2 ج الملوك، و االمم تاریخ: طبري ـ 514

 . 203 ص ،2 ج منبع، همان ـ 515



 

 

  )328متوفّی ( عبد ربهابن

  )10سند شماره 

ا اَبو انْ: و قالَ لَه ۀَت فاطمبی منْ) رُجواخْلی( رِجهمخْخَطّابِ لینَ الْرٍ عمرَباَبوبکْ هِمحتّی بعثَ الَی... و علی: رٍبکْاَبی ۀِعبی اَلَّذینَ تَخَلَّفُوا عنْ«

  516.هِم الداررِم علَیضْی نارٍ علی اَنْ بلَ بِقَبسٍ منْفَاَقْ همفَقاتلْ

بودند؛ تا این که ابوبکر، عمر را نزد آنان فرستاد تا آنان را از خانه فاطمه بیرون ... کسانی که از بیعت با ابوبکر خودداري کردند، علی و

  :کند و گفت

  .اگر خودداري کردند با آنان بجنگ

  ».گاه عمر با خود آتش برداشت تا خانه را با آنان به آتش بکشدآن

  :این نقل آشنایی با برخی راویان

  .239الطرائف، ص : )664متوفّی(طاووس ابن

  .156، ص  1المختصر فی اخبار البشر، ج : )732متوفّی(الفداء ابی

  

  )630متوفّی( اثیرابن

  )11سند شماره 

»یلع تَخَلَّف و مٍ ونُوهاشب نِ الْ... وعیبۀِع ...ماَتاه ثُم مرُ فَاَخَذَهملْ علیب517.ۀِع  

  ».از بیعت امتناع کردند؛ سپس عمر به نزد آنان رفت و آنان را به زور براي بیعت برد... هاشم وعلی و بنی

                                                             

  ).بیروت( 242 ص ،4 ج الفرید، العقد: عبدربهابن ـ 516

 . 325 ص ،2 ج الکامل،: اثیرابن ـ 517



 

 

  

  )323متوفّی (به نقل از ابوبکر جوهري  )656متوفّی(الحدید ابیابن

  )12سند شماره 

»یلعرُ فَقالَ لمخَلَ عد ثُم :فَبایِ قُمفَتَلَکَّ ـعاحاَ وفَاَخَذَ بِی سقالَتَب و هد :فَاَبی اَنْقُم ، کَـی هفَعد و لَهمفَح ،قُومیالزُّب فَعما داَم کَرَ، ثُمس دما خاله

  518.قاً عنیفاًمعه سو و ساقَهما عمرُ و منْ

  .برخیز و بیعت کن: سپس عمر وارد شد و به علی گفت

پس او را به زور گرفت و . اما او از برخاستن امتناع کرد! برخیز: عمر دستش را گرفت و گفت. و از خانه خارج نشداما او اعتنایی نکرد 

ت بدي نزد ابوبکر سپس خالد آن دو را گرفت و عمر و همراهانش آنان را با وضعی. چنان که با زبیر رفتار نموده بودپرتاب نمود، هم

  ».بردند

  

  )13سند شماره 

»بنَ الْ غَضهاجِرینَرِجالٌ مم ...یلع بغَض و یالزُّب ویخَال برُ فَدمفاط ۀَت ...هتصابرُ فی عمع اَخْ... فَجاء ثُمرُ یمما عهتّی رَجما حوقُهس

519...عابای  

عمر با گروهی نزد آنان آمد و آنان را به زور . علی و زبیر نیز خشمگین شده به خانه فاطمه رفتند. تعدادي از مهاجرین خشمگین شدند

  ».از خانه بیرون آورد و براي بیعت نزد ابوبکر برد

  

                                                             

 . 49 ـ 48 ص ،6 ج البالغه، نهج شرح: الحدیدابیابن ـ 518

 . 47 ص ،6 ج و 50 ص ،2 ج منبع، همان ـ 519



 

 

  گیرينتیجه

امتناع حضرت « السالم علیه فرمایید بارزترین ویژگی حاکم بر شرایط مطالبه بیعت از امیرالمؤمنینهمان طور که مالحظه می

باشد که منابع اهل سنّت به صراحت از این می »خشونت از سوي هواداران خلیفه اعمال« و »ابوبکراز پذیرش بیعت با  السالم علیه علی

  .انددو سخن گفته

  :این دو ویژگی، شرایط صحت انعقاد بیعت با ابوبکر را زیر سؤال برده و حاکی از

  نامشروع بودن موضوع بیعت،

  گیرنده غاصب بودن بیعت

  .کننده است و نارضایتی بیعت

  :نویسدمی )656متوفّی ( ابی الحدید معتزلیابن

  :همنْ اًثیرا کَضَه و روومحدثینَ بعم منَ الْقالَ قَو و قَد ۀُفَالّذي تَقُولُه الشّیع ۀِقیفَـالس ۀِتَلَفَت الرِّوایات فی قصاخْ«

یلنَّ عاًا منَ الْام تَنَعیبتّی اُخْ ۀِعح520.اًهرْکُ رِج  

اند و دیگران گوید و گروهی از محدثین نیز بخشی از آن را نقل نمودهچه که شیعه میاما آن. اندروایات در مورد سقیفه مختلف و متفاوت

  :اند، چنین استنیز از آنان نقل کرده

  ».علی از بیعت امتناع نمود تا آن که به زور براي بیعت برده شد

»ما افَاَم ناعتیلنَ الْ عمیبتّی اُخْ ۀِعلَی الْحع رِججالَّذي اُخْو هلَیع رِجفَقَد ،الْذَکَ ه رَهاَهلُ الس واهر ثُونَ ودحـمرِی.  

قَد الْذَکَ و رَنا ما قالَهوجرِينْفی هذَا الْ هم وه الْرِجالِ الْ بابِ؛ و نَ الثِّقاتم و دیثحاْمقَد ونینَ، وذَکَ منْرَ غَیم رُه ال  وِ ماهذَا النَّح

                                                             

 . 21 ص ،2 ج منبع، همان ـ 520



 

 

ی521.صیح  

نویسان را محدثین و سیره) جا که وي را به آن نحوي که از خانه بیرون آورده شد، بیرون آوردندتا آن(اما امتناع علی از بیعت با ابوبکر 

  .اندنقل نموده

شمار در این مورد نقل کردیم و البتّه افراد فراوان و بی) باشدمورد وثوق و اطمینان می که از رجال حدیث و افراد(و ما قول جوهري را 

  ».انددیگري نیز این واقعه را نقل نموده

»قَد وي کَ ونَ الْرثیرٌ مع ثینَ اَنـَّهدحـمی قیبوالس ۀَقیفَـم اس و تَظَلَّم و تَنْتَاَلَّماس و دجرَخَ، تَصیالْح وهالْثُ سام و ضُورحیبۀَع قالَ و اَنـَّه و ،

ی ولَی الْهشیرُ ارِقَب:  

ینَّ الْابا نَ اُمقَواس تَضْمـعوا یکاد 522.تُلُونَنیقْـفُونی و  

کردند، را به زور براي بیعت نزد ابوبکر حاضر می ]السالم علیه علی[پس از روز سقیفه، در آن موقعی که : اند کهمحدثین زیادي نقل کرده

کرد اشاره می وآله علیه اهللا صلّیپیامبر ه به قبررنج و سختی دید و به تظلّم برخاست و یاري خواست و در حالی ک ]السالم علیه علی[

  ».این قوم مرا ضعیف پنداشتند و نزدیک بود که مرا به قتل برسانند! اي پسر مادر: فرمود

  :ب است که با وجود این اسناد معتبر تاریخی اظهار شده استجال

و صحابه نامدار ) ع(میان حضرت علی) ص(آن چه درصدر اسالم میان مسلمانان گذشت، بخصوص آن چه پس از وفات پیامبر«

  523!»...بوده است! از نوع اختالفات دوستانه! اًگذشت، قطع) ص(پیامبر

                                                             

 . 60 ـ 59 ص ،2 ج منبع، همان ـ 521

 . 111 ص ،11 ج منبع، همان ـ 522

 . 1379 بهمن 10 مورخ جم، جام روزنامه: کرمانی حجتی جواد محمد ـ 523



 

 

  524!»...بوده! بوده، اختالفات داخلی بوده، اما دوستانه) ص(اختالفاتی که بین اصحاب پیامبر«

  :اند کههمچنین جاي بسی شگفتی است که برخی نویسندگان معاصر در مواجهه با این اسناد و مدارك تاریخی مدعی شده

، به این مسایل متوسل )ع(یاند براي نشان دادن مظلومیت علکوشیده! لوحانبعضی ساده. این روایتها قابل تردید و تعمق بیشتري هستند«

با مأمورین خلیفه ... کردهاحساس مسؤولیت می) س(در مقابل جان حامیانش در منزل فاطمه) ع(شاید بتوان گفت که چون علی... شوند

  526! 525».همراه شده، به نزد او رفته است

                                                             
 . 61 ص ،79 زمستان ،4 شماره اسالم، نداي مجله در مندرج مصاحبه: همو ـ 524

 . 86 ص ،السالم علیه طالبابی بنعلی سیاسی مواضع بر تحلیلی: قائدان اصغر ـ 525

 ارائه که ايارزنده هايتحلیل علیرغم است، رسیده چاپ به وندآئینه صادق دکتر و شهیدي جعفر دسی دکتر تأیید با که نوشتار این ـ 526

  .باشدمی خلفا نارواي رفتارهاي به صریح اعتراف از فرار نوعی و بوده علمی ارزش فاقد که است استبعادهایی حاوي نموده،

 ،السالم علیه حضرت آن از بیعت مطالبه در آرام شرایطی ترسیم و السالم علیه امیرالمؤمنین علیه خشونت اعمال نفی از پس مذکور، مؤلّف متأسفانه

  :نویسدمی شود،می المعلیهاالسزهرا حضرت با آنان برخوردهاي به مربوط که خلفا رفتارهاي از دیگري بخش بر نهادن سرپوش جهت

) ع(علی به نسبت که را ايخصمانه حالت همان وي، مخالفتهاي و فعالیتها و تالشها مقابل در توانستندنمی نیز یارانش و خلیفه طرفی، از«

  !».کنند اتخاذ نیز او به نسبت داشتند، هاشمبنی و

  )87 ص ،السالم علیه طالبابی بنعلی سیاسی مواضع بر تحلیلی: قائدان اصغر(

  :پرسید ادعا این نویسنده از باید

 به نسبت را آن اعمال خواهیدمی حال که ایدنموده قبول را السالم علیه امیرالمؤمنین به نسبت خصمانه حالت وجود تاننوشته در شما مگر

  !؟کنید نفی المعلیهاالسزهرا حضرت

 وحی بیت به دژخیمانه یورش نفی و مهاجمان سوي از المعلیهاالس فاطمه حضرت جرح و ضرب انکار معناي به نظري اظهار چنین آیا

  ؟باشدنمی انجامید، السالم علیه محسن حضرت و المعلیهاالسزهرا حضرت شهادت به که



 

 

  
                                                                                                                                                                                                                      

  :فرمودند که کنندمی روایت وآلهعلیهاهللایصلّپیامبر از سنّت اهل که شودمی مطرح حالی در هاگوییکلّی این که آن جالب

» ...نِّی وا الَم اَیرْذَکَ تُها،رما ت یصبِها نَع عبِها اَنّیکَ دي،ب و خَلَ قَدالذُلُّ د یتَهاب کَانْ وتَهرْ تتُهاحم تبغُصو هاقَّـح و تعنم رثَهاا 

کُ ورَتنْ سهاجب و ـاَسنینَها قَطَتج...  

هانَفْ تَري ثُمۀًذَلیلَ س عباَنْ د فی کانَت زیزَ اَبیها امِاَیةًع...  

مفَتَقَد لَیع حکْ ۀًزُونَممغْ ۀًرُوبمومغْ ۀًمموبۀًص ۀًتُولَقْـم.  

  :ذلک دعنْ فَاَقُولُ

منْالْ اَللّهنْ عها مظَلَم و بنْ عاقها مبغَص نْ ذَلِّلْ واَذَلَّها م و فی خَلِّد ركنْ نام نْ ضَرَبجیتّی هاباَلْ حها، قَتلَدکَالْ فَتَقُولُ والئنْ ۀُمعد 

کآمینَ: ذل.  

 و کرده النه منزلش در خواري که بینممی را او گویی. آوردم یاد به را گذشت خواهد وي بر من از پس که چهآن دیدم، را او وقتی

 خود او. است نموده سقط را فرزندش و شکسته پهلویش است؛ گشته محروم ارث از و گردیده پامال حقّش شده؛ گرفته نادیده حرمتش

  .بود عزیز پدرش حیات زمان در کهآن حال بیندمی ذلّت در را

  .آمد خواهد من نزد رفته یغما به و رسیده قتل به زده، مصیبت غمگین، گاهآن

خوارکننده. کن مجازاتش کرده غصب را او حقّ هرکه و نما محروم رحمتت از نموده ظلم فاطمه به که را اویی! خدایا: گفت خواهم گاهآن من

 فرشتگان هنگام این در. بدار جاودانه عذابت آتش در نمود، سقط را فرزندش تا کوبید پهلویش دو بر که را کسی آن و فرما خوار را اش

  ».گفت خواهند آمین

  .)محمودي طبع ،35 ص ،2 ج السمطین، فرائد: شافعی جوینی(

 گیريموضع ،»ربوده میراث« کتاب مؤلّف همچون نیز »السالم علیه طالبابی بنعلی سیاسی مواضع بر تحلیلی« کتاب نویسنده که بود بهتر شاید

 انجام به تظاهر با و گذشتمی دردآور و تلخ حادثه این مدارك و اسناد کنار از گوییکلّی با و نداده نشان خود از مورد این در شفّافی

 .ساختنمی وارد »المعلیهاالس فاطمه بیت به هجوم به نسبت تردید و انکار« وادي به) طلبانوحدت از بسیاري همچون( را خواننده علمی، بحث



 

 

  به کجا انجامید؟ السالم علیه تالش مهاجمان جهت اخذ بیعت اجباري از امیرالمؤمنین

  

  )1سند شماره 

  .باشدبه دست ابوبکر می السالم علیه کند که حاکی از رساندن دست امیرالمؤمنینسندي را نقل می )346متوفّی ( بن حسین مسعوديعلی

  :نویسداو می

سناً و اَخَذُوه مح قَطَتـبابِ حتّی اَسالنِّساء بِالْ ةَدو ضَغَطُوا سی هاًرْه کُرَجوه منْتَخْرَقُوا بابه و اسه و اَحزِله فَهجموا علَیفَوجهوا الی منْ... «

  .علَال اَفْ: تَنَع و قالَفَام ۀِعبیبِالْ

  .تُلُکنَقْ: فَقالُوا

  527.ۀٌموممضْ ه و هیحها فَمسحوا علَیفَتْ هِمعسرَ علَیده فَقَبضَها و ه و بسطُوا یاهللاِ و اَخُو رسولد تُلُونی فَانّی عبتَقْ انْ: فَقالَ

  .اش را به آتش کشیدند و او را به زور از خانه بیرون آوردندبه سمت منزل شتافتند و به او یورش بردند و در خانه

  .حضرت زهرا را پشت در کوبیدند و فشردند به طوري که فرزندش محسن را سقط نمود

  .کنمبیعت نمی: را براي بیعت بردند، اما امتناع نموده و گفت ]السالم علیه علی[او 

  .تو را خواهیم کشت: گفتند

  .ایداگر مرا به قتل برسانید، بنده خدا و برادر رسول خدا را کشته: گفت

  .دستش را کشیدند، اما دستش را مشت نموده و نتوانستند مشتش را باز کنند

  ».کشیدند، در حالی که مشتش بسته بود ]خلیفه[پس دست وي را بر دستش 

  

                                                             

 . 155 ص ه،الوصی اثبات: مسعودي ـ 527



 

 

  )2سند شماره 

اس احمدبن ابراهیم حسنی زیدي سیکندسندي را به این مضمون نقل می )352متوفّی (د ابوالعب:  

» ...یلعالم علیه فَقیلَ لبایِ: السنْ: ، قالَـعا لْاَفْ لَمه؟ عفَم  

  528.رٍبکْد اَبیده علی ی، فَمسحوا یهداَللّهم اشْ: ده فَقَبض اَصابِعه، ثُم رفَع رأسه الَی السماء و قالَناك، و مدوا یرَب الَّذي فیه عیضْی: قالَ

  !بیعت کن: گفته شد السالم علیه به علی

  شود؟اگر نکنم چه می: گفت

تو ! خدایا: سوي آسمان بلند نمود و فرموداما انگشتانش را بست و سرش را به. کشیدند گردنت را خواهیم زد و دستش را به زور: گفت

  .گواه و شاهد باش

  ».گاه دستش را بر دست ابوبکر کشیدندآن

  

  )3سند شماره 

دبن مسعود عیالمپس از نقل ماجراي هجوم به خانه حضرت زهرا) 320متوفّی ( اشیمحمو بیرون کشاندن  علیهاالس

  :نویسد، می530به قتل السالم علیه و تصریح به تهدید ایشان 529براي انجام بیعت با ابوبکر السالم علیه امیرالمؤمنین
                                                             

 متوفّی( زیدي حمزهابن ؛2185 شماره یمن، صنعاي شهر در واقع عمومی بزرگ کتابخانه در موجود نسخه المصابیح،: زیدي حسنی ـ 528

  .است نموده نقل »المصابیح« کتاب از را سند این) 172 ـ 171 ص ،4 ج( »الشافی« نام به خود کتاب در) 614

. است رسانده ثبت به »المصابیح« کتاب از را سند این) 9 ص( »الیقین انوار« نام به خود کتاب در )670 متوفّی( زیدي حسینی همچنین

 .باشدمی موجود قم عقائد مرکز در سند این عکسی نسخه

  :است چنین وي کتاب در مندرج عبارت ـ 529

»رُ فَضَرَبمالْ عباب بِرِجهفَکَ لرَهس نْ کانَ وم عسف خَلُوا ثُموافَاَخْ درَج یلالم علیهاًعلْ السبماًب.  



 

 

د عباس و اَخَذَ بِیبلَ الْ، فَاَقْمعکُبایِی اَنْ علَی منِ اَخی و لَکُفقُوا بِابار: قُولُـتُه یوِلُ، فَسمعهرْی اًرِعبلَ مسمطَّلبِ، فَاَقْدالْنَ عبب عباسفَبلَغَ ذلک الْ«

یلع لی یها عحساَبیفَم کْدغْبم خَلُّوه برٍ ثُم531...اًض  

را شوم که بیعتش ام را رها کنید و من متعهد میبرادر زاده: گفتدوید، آمد و شنیدم که میخبر به عباس رسید، در حالی که به سرعت می

  .براي شما بگیرم

را که خشمگین بود، رها  ]السالم علیه حضرت علی[گاه او بکر زد و آنگاه عباس جلو آمد و دست علی را گرفت و بر دست ابیآن

  ».نمودند

  .کشدرا گرفته و بر دست ابوبکر می السالم علیه دست آن حضرت السالم علیه بنابر این نقل، عباس جهت نجات امیرالمؤمنین

  :اندهایی باشد که ماجرا را چنین روایت کردهتواند حلقه اتّصالی براي جمع میان اسناد قبلی با نقلنقل فوق می

  

  )4سند شماره 

                                                                                                                                                                                                                      

 به ریسمان که حالی در و شدند منزل وارد سپس. شکست) بود خرما درخت برگ و شاخ از که( را در و کوبید در به پایش با عمر

  ».آوردند بیرون را او بودند، انداخته السالم علیه علی حضرت گردن

  :است چنین وي کتاب در مندرج عبارت ـ 530

 داهللاِعب ونُاَکُ اهللاِ و اًاذ: علی لَه فَقالَ عنُقَک، اهللاِ و رِباَضْ اًاذ: عمرُ لَه فَقالَ فَمه؟ علْاَفْ لَم اَنَا فَانْ: علی لَه فَقالَ ،عبایِ: عمرُ لَه فَقالَ«

  .اًثَالث قالَها حتّی فَال، اهللاِ رسولِ اَخُو اَما و ،فَنَعم تُولُقْـمالْ داهللاِعب اَما: عمرُ فَقالَ. اهللاِ رسولِ اَخا و تُولَقْـمالْ

 خواهم را گردنت صورت، این در !خدا به قسم: گفت عمر شود؟می چه نکنم بیعت اگر: فرمود او به علی! کن بیعت: گفت او به عمر پس

 خدا، رسول برادر اما! آري خدا، شده کشته بنده: گفت عمر. کشیدمی را او رسول برادر و خدا بنده صورت این در: فرمود علی پس. زد

  ».شد تکرار جمالت این بار سه و! هرگز

 . 68 ـ 66 ص ،2 ج اشی،العی تفسیر: سمرقندي اشیعی ـ 531



 

 

  :نویسد، می532چه طبرسی در کتاب احتجاج آورده استدر ضمن نقلی مشابه با آن )1111متوفّی ( مه مجلسیاعلّ

  .ـعطالبٍ فَبایِاَبی نَا ابی قُم: ثُم قالَ... «

  ؟علْاَفْ لَم فَانْ: فَقالَ

  .رِب عنُقَکاذاً واهللاِ نَضْ: قالَ

فَاحلَیع تَجهِم ی دم ثُم ،رّاتنْثَالثَ مم هد رِ اَنْغَی کَفْـی تَحلَیع فَضَرَب کْفَّهوبها اَبیضر نْ رٍ وم کبِذله.  

یلالم علیه فَنادي عالس لَ اَنْـ قَب الْبایِی و ـعبحـ ی هنُقلُ فی عنَّ الْابا نَ اُمقَواس تَضْموا یکاد فُونی و533...تُلُونَنیقْـع  

  !برخیز و بیعت کن! اي پسر ابوطالب: سپس گفت

  اگر بیعت نکنم چه؟: فرمود

  .در این صورت، گردنت را خواهیم زد! قسم به خدا: گفت

که کف دستش را بازنماید دستش را دراز نمود و ابوبکر بر دستش زد و ابوبکر به سه بار بر ایشان اتمام حجت نمود، سپس بدون آن

  .همین مقدار از او راضی گشت

  :پیش از بیعت و در حالی که ریسمان بر گردنش بود صدا زد السالم علیه اما علی

  ».پنداشتند و نزدیک بود که مرا به قتل برساننداین قوم مرا ضعیف ! اي پسر مادر

  :نویسدو در ضمن سندي دیگر که شباهت زیادي با نقل فوق دارد، می

» ...ی دم نْثُمم هد رِ اَنْغَی کَفْـی تَحلَیع فَضَرَب ،کْفَّهوبها اَبیضر نْ رٍ ولی ما هجتَو ثُم ،کبِذله534...زِل  

                                                             

 .نمود خواهیم اشاره اسناد همین ادامه در نقل این به  ـ 532

 . 276 ص ،28 ج االنوار، بحار: مجلسی مهاعلّ ـ 533

 . 301 ص ،28 ج منبع، همان ـ 534



 

 

  .که کف دست را باز کند، دستش را دراز نمود و ابوبکر بر دستش زد و ابوبکر به همین مقدار راضی گشتبدون آنسپس 

  ».اش بازگشتسوي خانهسپس به

  

  )5سند شماره 

نویسدمی )436متوفّی (د مرتضی سی:  

»وِينْ ري عدعبقالَ اًضنِ حاتَمٍ اَی نْ: اَنـَّهع سنّی لَجالا کْاَبیدذْبرٍ ا یلبِع الم علیه جیءکْ السوباَب بایِ: رٍفَقالَ لَهـعیلع الم علیه ، فَقالَ لَهالس :

  ؟ـعاُبایِ اَنَا لَم فَانْ

  535.عهده فَبای، ثُم مد یهداَللّهم اشْ: ناك، فَرَفَع رأسه الَی السماء ثُم قالَرِب الَّذي فیه عیاَضْ: قالَ

  .را آوردند السالم علیه من نزد ابوبکر نشسته بودم که علی: بن حاتم نیز روایت شود که گفتاز عدي

  !بیعت کن: ابوبکر به او گفت

  اگر بیعت نکنم چه؟: به او فرمود السالم علیه علی

  .سرت را از تن جدا خواهیم نمود: گفت

  ».سپس دستش را دراز کرد و بیعت نمود. تو شاهد باش! خدایا: فرمودپس سرش را به سمت آسمان بلند کرد و 

  

  )6سند شماره 

  :کندنیز سندي را به این مضمون نقل می )قرن ششم( شیخ احمد طبرسی

  .اًنار تَهمبی هِمعلَی رِمتَنَع فَاَضْه، فَانِ امعلَی تَحمفَاقْ اخَرَج و الّ انْ: فُذَلقُنْ] رٍاَبوبکْ[ثُم قالَ ...«

                                                             

 . 244 ص ،3 ج االمامه، فی الشافی: مرتضی دسی ـ 535



 

 

رٍ و عمرُ بکْتَهی بِه الی اَبیلٍ، حتّی انْبِحب اًببملْ طَلَقُوا بِعلیثُم انْ... ودالً اَسا فی عنُقه حبقَوو اَلْ... نٍرِ اذْحابه بِغَیتَحم هو و اَصفُذَ فَاقْطَلَقَ قُنْفَانْ

یبِالس ملیقائع ف هأسر ...وح ودرُ النّاسِ قُعسائ کْلَ اَبیوبلَیرٍ عالحالس هِم...  

  ؟علْاَفْ لَم و انْ: فَقالَ. ـعبایِ: تَهرَه عمرُ فَقالَفَانْ

  ...و صغاراً اًتُلُک ذُلّنَقْ اًاذ: قالَ

نادي قَب لَ اَنْثُم بایِییِ:  536ـعنَّ الْ نَا ابا اُمقَواس واتَضْمکاد فُونی وع تُلُونَنیقْـی .لَ یتَناو اَبیثُم کْدبرٍ فَبایه537...ع  

  .به او حمله کن و اگر امتناع ورزید، خانه را با اهلش به آتش بکش اه شد و الّاگر خارج شد ک: ابوبکر به قنفذ گفت

  .و طنابی سیاه بر گردنش افکندندقنفذ و همراهانش رفتند و بدون اجازه به خانه حمله کردند 

  .سپس علی را با طناب نزد ابوبکر آوردند؛ در حالی که عمر با شمشیر باالي سرش ایستاده بود و مردم با سالح دور ابوبکر نشسته بودند

  !بیعت کن: گاه عمر او را شکنجه داد و گفتآن

  اگر بیعت نکنم چه؟: پاسخ داد

  .شیمکتو را به خواري و پستی می: گفت

  .این قوم مرا ضعیف پنداشتند و نزدیک بود که مرا به قتل برسانند! اي پسر مادر: گاه پیش از بیعت کردن صدا زدآن

  ».سپس دستش را دراز نمود و با ابوبکر بیعت نمود

  

  )7سند شماره 

  :نویسدمی )4قرن ( طبري امامی

                                                             

  .]باشدمی السالم علیه امیرالمؤمنین خورده گره دست به ابوبکر دست رسیدنِ منظور،[ ـ 536

 . 84 ـ 83 ص ،1 ج احتجاج،: طبرسی ـ 537



 

 

» ...یللی عثا اعلْ بم بِه ا فَجیءباً فَلَمبضَرَ قاال لَهبایِ: حـع.  

یلنْ: قالَ عفَا لْاَفْ لَمذ: ؟ قاالعتَلُتُقْ اًا.  

  .د اهللاِ و اَخا رسولِ اهللاِتُلُونَ عبتَقْ اًاذ: قالَ

  .و اَما اَخُو رسولِ اهللاِ فَال داهللاِ فَنَعماَما عب: قاال

  538.ـعبایِیمئذ و لَموفَرَجع ی: قالَ

  .گروهی را به دنبال علی فرستادند و آنان علی را در حالی که طناب به گردنش انداخته بودند، آوردند

  !بیعت کن: گاه به او گفتندآن

  اگر بیعت نکنم چه؟: علی فرمود

  .]کشته خواهی شد[تو را خواهیم کشت : گفتند

  .در این صورت بنده خدا و برادر رسول خدا را خواهید کشت: فرمود

  !اما برادر رسول خدا، هرگز! بنده خدا، آري: فتندگ

  ».آن روز بازگشت و بیعت ننمود: راوي گفت

  

  کنند؟اهل سنّت این ماجرا را چگونه نقل می

  

  )8سند شماره 

  :سدنویمی »539رٍبکْاَبی ۀَعبی علی ۀُابای« عنوان ذیل )276متوفّی (به قُتَیابن

                                                             

 . 380 ص المسترشد،: امامی طبري ـ 538



 

 

»یلنَّ عا اً ثُمیلی اَبی اُتا کْبِهبی وه اَنَ: قُولُرٍ وباهللاِا عدولساَخُو ر و ه.  

بایِ: فَقیلَ لَهکْ ـعرٍاَباب.  

  ...لی ۀِعبیلی بِالْاَو تـُمو اَنـْ معکُ، ال اُبایِمکُرِ منْماَا اَحقُّ بِهذَا الْاَنَ: فَقالَ

  .ـعرُوکاً حتّی تُبایِت متْانَّک لَس: فَقالَ لَه عمرُ

یلع رُ: ... فَقالَ لَهماهللاِ یا ع ال اَقْ! ولُ قَوال اُبایِب و لَکهع.  

  ...رِهکفَال اُکْ ـعتُبایِ لَم فَانْ: رٍفَقالَ لَه اَبوبکْ

  !با ابوبکر بیعت کن: به او گفته شد. من بنده خدا و برادر رسول خدایم: گفتعلی را نزد ابوبکر آوردند در حالی که می

  .کنم و بایستی که شما با من بیعت کنیدتنها من براي بیعت کردن سزاوارم، با شما بیعت نمی: فرمود

  .تا بیعت نکنی تو را رها نخواهیم کرد: عمر گفت

  .قسم به خدا که سخنت را نخواهم پذیرفت و بیعت نخواهم کرد! اي عمر: علی فرمود

  ».اگر بیعت نکنی تو را مجبور نخواهم کرد :ابوبکر گفت

  :نویسدمی »540طالبٍنِ اَبیب علی ۀُعبی ف کانَتیکَ« وي همچنین ذیل عنوان

  .رٍبکْا بِه الی اَبیاً، فَمضَورَجوا علیفَاَخْ«

بایِ: فَقالُوا لَهنْ: ، فَقالَـعاَنَ الْاَفْ ا لَمع ه؟فَم  

  ...رِب عنُقَکهو نَضْ اال اله الّ و اهللاِ الَّذي اذاً: قالُوا

  رِك؟مرُ فیه بِاَمأاَال تَ: لَّم، فَقالَ لَه عمرُتَکَت ال یرٍ ساکو اَبوبکْ

                                                                                                                                                                                                                      

 .ابوبکر با بیعت از علی خودداري ـ 539

 بود؟ چگونه طالبابی بنعلی بیعت ـ 540



 

 

  541...بِهالی جنْ ۀُفاطم ء ما کانَترِهه علی شَیال اُکْ: فَقالَ

  !بیعت کن: و به او گفتند علی را بیرون آوردند و نزد ابوبکر بردند

  اگر بیعت نکنم چطور؟: گفت

  .در این صورت، گردنت را خواهیم زد! قسم به خدایی که جز او خدایی نیست: گفتند

  کنی؟آیا دستوري راجع به او صادر نمی: گاه عمر گفتآن. گفتو ابوبکر ساکت بود و هیچ نمی

  ».کنمتا زمانی که فاطمه در کنار اوست، او را به چیزي مجبور نمی: گفت ]ابوبکر[

سوي به السالم علیه، به اجبار کشاندنِ حضرت امیرعلیهاالسالم افروزانه به بیت فاطمهآتش ه پس از هجوماین سند تاریخی تصریح دارد ک

در مسجد و دفاع غیورانه حضرت  علیهاالسالمبه دلیل حضور حضرت زهرا السالم علیه مسجد و تهدید ایشان به قتل، امیرالمؤمنین

، از چنگالِ دژخیمانِ 543و حتّی تظاهر به انجام بیعت 542از ایشان، به خانه بازگشته و بدون دست دادن با ابوبکر علیهاالسالم فاطمه

  .اندشدهآزاد  حکومتی

گونه دست دادنی میان ـ هیچ 545شودمحسوب می 544منابع معتبر نزد اهل سنّتبه عبارت دیگر، بنا به تصریح سند تاریخی فوق ـ که از 

                                                             

 . 31 ـ 28 ص ،1 ج السیاسه، و ۀاالمام: بهقُتَیابن ـ 541

 .کنند خالی شانه فراز این پذیرش از توانندنمی سنّت اهل ـ 542

 انجام در اجبار هاينشانه که دارد کاربرد جایی در تنها »است باطل اساس از که بیعتی انجام به تظاهر« عبارت که گفت خواهیم ـ 543

  .نباشد آشکار و نمایان بیعت

 به اجبار« عبارت از توانمی تنها و نبوده جایز عبارت این بردن کار به فوق، ماجراي در »اکراه و اجبار« هاينشانه ظهور دلیل به لذا

 .نمود استفاده »است باطل اصل از که بیعتی انجام

 . 248 ص القواصم، من العواصم: عربیابن: ك.ر ـ 544

 .باشند ملتزم نقل این محتواي به بایستی سنّت اهل ـ 545



 

 

در مسجد، آزاد گردیده علیهاالسالمبه دلیل حضور حضرت زهرا السالم علیه حضرت ده و آنو ابوبکر واقع نگردی السالم علیه امیرالمؤمنین

  .اند

  

  گانهبندي اسناد هشتجمع

  :با توجه به این که

1 المنیز در ابتداي سندي که از وي نقل کردیم، به حاضر شدنِ حضرت زهرااشی ـ عیدر مسجد و تهدید نمودنِ خلیفه و  علیهاالس

  .نفرین تصریح کرده است بر انجام هوادارانش مبنی

توسط  السالم علیه ـ مجلسی نیز قبل از سندي که از وي نقل کردیم، به ماجراي فوق اشاره نموده که در آن بر آزاد شدن امیرالمؤمنین 2

  .تصریح و تأکید شده است علیهاالسالمحضرت زهرا

  »...سپس دست وي را گرفت و او را با خود برد 546.بِه طَلَقَتده فَانْبِی ثُم اَخَذَت« :ن استمتن سند مذکور چنی

  547.استـ طبرسی نیز پس از اتمام سندي که از وي نقل کردیم، به ماجراي فوق اشاره نموده  3

  

  :گیریمنتیجه می

  :توان تمامی این اسناد را با یکدیگر جمع نموده و چنین گفتبه و سایر اسناد تاریخی وجود نداشته و میقُتَیهیچ تعارضی میان نقل ابن

علیه خاندان  548به مسجد، به همین اندازه از اعمال خشونت نظامی علیهاالسالمابوبکر با مشاهده ورود حضرت زهرا )الف

                                                             

 . 252 ص ،28 ج االنوار، بحار: مجلسی مهاعلّ ـ 546

 . 87 ـ 86 ص ،1 ج احتجاج،: طبرسی: ك.ر ـ 547

 .نمود مشاهده مجلسی و طبرسی مسعودي، عیاشی، هاينقل در توانمی را شرایط این تفصیل ـ 548



 

 

مبنی بر عدم قیام مسلّحانه علیه نظام خالفت، کافی  السالم علیه بسنده کرده و آن را براي اخذ التزام از حضرت علی وآله علیه اهللا صلّیپیامبر

  .دانسته است

عموي زمان و دو سویه مهاجمین و عباس  به دست ابوبکر، با تالش هم السالم علیه خورده امیرالمؤمنین رسیدنِ دست گره )ب

  .السالم علیه صورت گرفته است، نه با میل و اختیار خود ایشان وآله علیه اهللا صلّیپیامبر

زمان با ورود ها صورت گرفت ـ همبه دست ابوبکر ـ که به دنبال اعمال شدیدترین خشونت السالم علیه رسیدن دست امیرالمؤمنین )ج

  .رخ نموده است علیهاالسالم یفه و هوادارانش از سوي ایشانبه مسجد و تهدید نمودنِ خل علیهاالسالمحضرت زهرا

را آزاد  السالم علیه ، حضرت علیعلیهاالسالملذا ابوبکر به همین اندازه اکتفا نمود و به دلیل ترس از وقوع نفرین از سوي حضرت زهرا

  .ساخت

دست  السالم علیه کند خود آن حضرتاند که شنونده گمان میکردهاي نقل گونهویژه اطرافیان خلیفه ـ حادثه را بهبرخی ناظرین ـ به )د

  .اندخویش را به دست ابوبکر زده

تقصیر جلوه دادن ابوبکر در ماجراي هجوم و القاي عدم تمایل ابوبکر به اخذ بیعت اجباري از به جهت بیقُتَیابن )ـه

به مسجد رخ داده است، اجتناب ورزیده و ماجرا را  علیهاالسالمورود حضرت زهرازمان با ، از ذکر وقایعی که همالسالم علیه امیرالمؤمنین

به مسجد بود و  علیهاالسالممنتظر ورود حضرت زهرا السالم علیه اي ثبت کرده است که گویا ابوبکر براي رها ساختن امیرالمؤمنینگونهبه

  ؟!هیچ رضایتی از رفتارهاي اطرافیانش نداشت

  

  رتذکّ

  :گرددپایان، خاطر نشان میدر 

اند در این ماجرا، بر رفتارهاي خلیفه سرپوش بنهند، تنها به ذکر عباراتی به این مضمون اکتفا برخی از مورخین اهل سنّت که خواسته

  :اند کهکرده



 

 

  551! 550»549.ابابکر از علی نخواست با او بیعت کند و او را مجبور به بیعت ننمود«

تاریخی مندرج در منابع اهل سنّت، اعمال خشونت و حمله نظامی، آوردن آتش و هیزم براي سوزاندن خانه، یورش و که اسناد در حالی

  552.رسانندو تهدید ایشان به قتل را به روشنی به اثبات می السالم علیه ورود به داخل بیت، بیرون کشاندن امیرالمؤمنین

  

  السالم علیه امیرالمؤمنین عت ازو تالش براي اخذ بی علیهاالسالم بندي نهایی از ماجراي هجوم به بیت فاطمهجمع

  :با توجه به این که

  .از قبول انجام بیعت، در تمامی اسناد تاریخی این ماجرا به وضوح قابل مشاهده است السالم علیه ـ امتناع شدید امیرالمؤمنین 1

  .از خالفت ابوبکر و نامشروع بودن آن است السالم علیه ـ این امتناع، خود دلیلی بر نارضایتی امیرالمؤمنین 2

  :ـ نامشروع بودن خالفت دو نتیجه در پی دارد 3

  .دار خالفت شده استت، عهدهابوبکر بدون صالحی )الف

  .موضوع بیعت غیر شرعی و ناروا است )ب

به انجام بیعت ـ  السالم علیه و اعمال زور و تهدید جهت وادار ساختن حضرت علی السالم علیه ـ فشار شدید مهاجمان بر امیرالمؤمنین 4

  .کننده دارد ـ در تمامی اسناد تاریخی این ماجرا به وضوح قابل مشاهده است که داللت بر اکراه و اجبار بیعت

  :توان گفتدر مجموع می

                                                             

 .است گرفته صورت هدف همین راستاي در دیگران، و طبرسی مسعودي، اشی،عی نقل با مقایسه در بهقُتَیابن نقل فشردگی ـ 549

 .است برداشته گام دیدگاه همین القاي راه در خود، کتاب از 87 صفحه در نیز قائدان اصغر متأسفانه ـ 550

 . 235 ص ،4 ج النحل، و الملَل فی الفصل: محزْابن: ك.ر ـ 551

 .المعلیهاالس فاطمه بیت احراق: غالمی غیب حسین شیخ: ك.ر ـ 552



 

 

  :نظامی به خانه ایشان انجامید، به وضوح حاکی از آن است که ه به هجومبکر کاز بیعت نمودن با ابو السالم علیه امتناع شدید امیرالمؤمنین

  .دانستندو ناروا می ر را ناحقخالفت ابوبک السالم علیه آن حضرت

موضوع ( طلبدچه براي آن بیعت میله قرار گرفته و آن لذا در این ماجرا، ابوبکر به عنوان فردي ناشایست براي خالفت در مسند مبایع

  .باشدو ناروا می نامشروع، ناحق )بیعت

حاکی از وجود اجبار، تهدید و اکراه در ماجراي مطالبه  السالم علیه از سوي دیگر، تالش هواداران خالفت براي اخذ بیعت از امیرالمؤمنین

  .سازدآن، محال میاین بیعت بوده و در نهایت، وقوع عقد بیعت با ابوبکر را به دلیل فراهم نبودن همه شرایط انعقاد 

  :توان گفتاز این رو می

باشد؛ زیرا این هم درباره آن غلط می »بیعت صوري و ظاهري«گونه بیعتی واقع نگردیده، بلکه استفاده از واژه  در این ماجرا، نه تنها هیچ

  .به وضوح قابل مشاهده نباشد هاي فقدان شرایط صحت انعقاد بیعت، نمایان نبوده وواژه تنها در جایی کاربرد دارد که نشانه

  .استفاده نمود »اجبار به انجام بیعتی که از اصل باطل است«توان از واژه بنابراین در این ماجرا، تنها می

  

  گیري نهایینتیجه

از خالفت  السالم علیه عدم رضایت امیرالمؤمنین« توان دریافتاي که از دقّت و تأمل در اسناد و مدارك تاریخی فوق میترین نتیجه مهم

  ».ابوبکر و عدم موافقت با آن است

هاي ایشان جهت قیام به سیف و نیز امتناع شدید از قبول انجام بیعت با ابوبکر مشاهده توان در تالشاین نارضایتی را به وضوح می

  .نمود

  :کنندهمه این موارد به وضوح ثابت می

  .شده استو ناروا قلمداد می احقن السالم علیه این خالفت از سوي حضرت علی

کند که فضاي حاکم بر مطالبه بیعت از آن ، به روشنی ثابت میعلیهاالسالم همچنین دقّت در اسناد و مدارك هجوم به بیت فاطمه



 

 

  .، مملو از اعمال فشار و تهدید نظامی، اجبار و اکراه بوده استالسالم علیه حضرت

  .ابوبکر ـ آن هم به عنوان خلیفه ـ غیر ممکن استبه همین دالیل نیز تحقّق بیعت با 

  :توان نتیجه گرفتلذا می

  .باشدمنشأ اثر نمی 553انعقاد بیعت با ابوبکر محال است و تظاهر به آن

  

  گفتار سوم

  رکاز خالفت ابوب یت عمومیعدم رضا

  

  اسناد تاریخی

  :کندچنین نقل می )323متوفّی ( از ابوبکر جوهري )656متوفّی ( الحدید معتزلی ابیابن

د عنْ فَوقَفَت ۀَاُثاثَ نِب طَحِاُم مس ه فی ذلک خَرَجترٍ و عمرُ علَیتَد اَبوبکْرٍ و اشْبکْاَبی ۀِعبی عنْ السالم علیه ثَرَ النّاس فی تَخَلُّف علیلَما اَکْ«

  :رِ و قالَتقَبالْ

  ۀٌبثَنْـاء و هـبـْـور و اَنــاُم انَتــک

شنْکُ لَو ها لَـتدـاهرِ الْتُکْ مخُطَبث  

  لَهاــضِ وابِراَد الْقْـناك فَقَدـا فَـانّ

  554و ال تَغب همهدمک فَاشْتَلَّ قَوو اخْ

                                                             

 .باشدمی صوري دادن دست منظور ـ 553

 . 43 ص ،6 ج و 50 ص ،2 ج البالغه، نهج شرح: الحدید ابیابن ـ 554



 

 

عمر درباره بیعت بر وي سخت گرفتند، ام از بیعت با ابوبکر زیاد شد و ابوبکر و  السالم علیه زمانی که سخنان مردم راجع به امتناع علی

  :ایستاد و گفت] وآله علیه اهللا صلّیپیامبر[بن اثاثه بیرون آمد و نزد قبر مسطح

  .گفتیکمتر سخن می ]براي این مردم[بودي، ها میاخبار و حوادث ناگواري رخ داد که اگر تو شاهد آن

  .آن نباردسان زمینی که باران بر ما تو را از دست دادیم، به

  ».و امت تو به هرج و مرج گرفتار شدند؛ پس تو شاهد ایشان باش و پنهان و غائب مشو

  :اندت آن، بر حکومت او چنین ایراد گرفتهجهت اثبات عدم رضایت مردم از خالفت ابوبکر و اثبات عدم مقبولی السالم علیه امیرالمؤمنین

  555بیـمشیرُونَ غُـف بِهذا و الْیاُمورهم         فَکَت ت بِالشُّوري ملکْنْفَان کُ«

  ».کنندگان غایب بودند اگر حکومت را با شورا به دست گرفتی، پس چگونه است که مشورت

ي حکومت، مردم آن را پذیرفته باشندیعنی قاعده مقبولیت عمومی این است که باید پیش از تصد.  

طور رسمی اعالم شد و پس از تصدي در سقیفه، حکومت به 556شماريابوبکر توسط تعداد انگشتدر حالی که با پذیرش خالفت 

  .از دیگران بیعت ستانده شد )و نه قبل از آن(خالفت 

  :دانیدطور که میهمان

را  )ادي و اختیارهمانند آز(اگر کسی بر منصب قدرت تکیه زد، بیعت گرفتن براي او ـ چون برخاسته از قدرت او است ـ  شرایط بیعت 

  .گونه ارزشی نداردموجب بیعت مردم با او بشود؛ لذا چنین بیعتی هیچ »...ترس، تهدید، تطمیع، ناچاري و«کند و چه بسا سلب می

                                                             

 . 190 حکمت البالغه، نهج: رضی دسی ـ 555

  :نویسدمی و کرده تصریح شمار انگشت تعداد این به )450 متوفّی( ماوردي ـ 556

  ».شد منعقد نفر پنج نظر اتّفاق با ابوبکر بیعت. هاعلَی تَمعوااج ۀٍسبِخَم قَدتـعانْ رٍبکْاَبی ۀَعبی انَّ«

 )6 ص السلطانیه، االحکام: ماوردي(



 

 

»انتخاب هاي آن، بطالن ادعاي اجماع در ترین ثمره از مباحث بنیادین درباره سقیفه، بازشناختن مخالفان انتخاب ابوبکر است، و از مهم

  .او است

هاي برجسته و سرشناس مورد توجه شخصیت در خور توجه است که نام بسیاري از مخالفان، در تاریخ ثبت نشده است؛ زیرا معموالً

  .اندپذیرفتههاي آنان را میاند که نظریهاند و آنان نیز مریدانی داشتهبوده

  557.هاشم از بیعت خودداري کردندهاي متعدد، در آغاز بنیبراساس نقل الًهمچنین از بسیاري به صورت گروهی نام برده شده است؛ مث

  .نده نیز مخالفت با انتخاب ابوبکر بوده استتوان دریافت که عامل اصلی نپرداختن زکات توسط قبیله کمی

  .بریمتر از کسانی اند که از آنان در این نوشته نام میبنابراین مخالفان انتخاب ابوبکر بسیار بیش

بیعت کردند که این بحثی جدا می هایی مانند اجبار، تطمیع و ترور،تر مخالفان انتخاب ابوبکر، پس از مدتی به دلیلگفتنی است که بیش

  .طلبد

  558»...اند ازایم عبارتپنجاه تن از مخالفانی که ما به نام آنان دست یافته

  .اشاره نموده استوي سپس بر اساس حروف الفبا به اسامی این پنجاه نفر 

  

  نگاهی دیگر به اسناد تاریخی بیعت عمومی با ابوبکر

  

  )1سند شماره 

                                                             

 شرح: الحدیدابیابن ؛14 ص و 10 ص، 2 ج التاریخ، فی الکامل: اثیرابن ؛208 ص ،3 ج الملوك، و االمم تاریخ: طبري: از نقل به ـ 557

 . 21 ص ،2 ج البالغه، نهج

  .443 ص ،8 ج ،السالم علیه  علی امام دانشنامه در مندرج ،»سقیفه« مقاله: فاطمی حسن دسی ـ 558



 

 

  .اي از عایشه به تهدید مردم جهت اخذ بیعت آمده استهاي روایی اهل سنّت ـ اشارهترین کتاب ـ از مهم در صحیح بخاري

  .باشدبطالنی بر موافقت عمومی با خالفت او میاین سند بهترین گواه بر عدم ارزش و اعتبار بیعت مردم با ابوبکر و خطّ 

  :گویدعایشه پس از بیان حکایت سقیفه می

»لَقَد رُ النّاسمع ف559.خَو  

  ».عمر مردم را تهدید کرده و ترسانید

  

  )2سند شماره 

چنین  علیهاالسالم متحصنین در بیت فاطمهکند که عمر در مواجهه با نقل می )323متوفّی ( از ابوبکر جوهري )656متوفّی ( الحدید ابیابن

  :رفتار کرد

  560.رٍعوا اَبابکْحتّی بای اًعنیف اًقساقُونَ سوی بِتَالبیبِهِم رَجهمثُم اَخْ... مکُت علَیبیرِقَنَّ الْحاُلَ اَو ۀِعبیرُجنَّ الَی الْده لَتَخْسی بِیو الَّذي نَفْ: فَقالَ«

سپس ... شوید یا خانه را با شما به آتش خواهم کشیدیا شما براي بیعت خارج می! قسم به خدایی که جانم در دست اوست: گفتپس 

بردند تا با آنان را با بدرفتاري و خشونت می] ارانشاو و ی[بیرون آورد در حالی که ) هایشان آویخته بودبا طنابی که در گردن(ایشان را 

  ».ابوبکر بیعت کنند

  

  )3سند شماره 

  :نویسدهاي خالفت ابوبکر میهاي عمر در تثبیت پایهاو همچنین درباره نقش خشونت

                                                             

 . 195 ص ،4 ج بخاري، صحیح: بخاري اسماعیل محمدبن ـ 559

 . 48 ص ،6 ج البالغه، نهج شرح: الحدید ابیابن ـ 560



 

 

»الَّذي شَی ورُ همعیب دکْاَبی ۀَعالْب قَمر فینَ فیها؛ فَکَرٍ وخالمیرَ سسیالزُّب فدفی ص فَعد و ،هرَّدا جقْرِ الْرِ لَمم و ،طَدادئَو ی السۀِقیفَـف عس د

ببادقالَ ةٍنَ ع اُقْ: وععداًدتُلُوا ساً، قَتَلَ اهللاُ س!  

  .هامنْ رَجهمینَ و اَخْهاشمیمنَ الْ ۀَلَجاَ الی دارِ فاطم و تَوعد منْ... ذَرِمنْنِ الْب حبابِف الْو حطَّم اَنـْ

لَو ولَم اله ثْیتب کْبیاَلبرٍ اَمتال قام رٌ، و مقائ 561.ۀٌلَه  

وقتی که زبیر شمشیر کشید، آن را . را منکوب کرد ]بیعت[عمر همان کسی است که بیعت با ابوبکر را استوار ساخت و مخالفین آن 

بن و بینی حباب! خدا سعد را بکشد! سعد را بکشید: شکست و بر سینه مقداد کوبید و در سقیفه علیه سعدبن عباده توطئه نمود و گفت

  .را از خانه بیرون کشیدهاشم که به خانه فاطمه پناه برده بودند را تهدید نمود و آنان و کسانی از بنی... منذر را شکست

  ».شدهاي حکومت ابوبکر تثبیت نمینبود، پایه ]عمر[و اگر او 

  

  )4سند شماره 

  :نویسددر این باره می )413متوفّی (کثرت اسناد و مدارك تاریخی در این زمینه به قدري است که شیخ مفید 

»اَم نَ الْرْثالُ ما ذَکَوم خْاَناهرِ النّاسِ بارِ فی قَهیلی بعکْاَبی ۀِعبمح رٍ وهِمل لَیها بِالْعرارِ کَضْاةٌثیرَط لَو و مرها لَمنا ایراد یـعهذَا  تَّسل

  562.تابِکالْ

فراوان است نقل کردیم ) درباره مجبور کردن مردم به بیعت با ابوبکر و به زور بردن مردم به نزد او براي بیعت(چه ما مشابه با آن و اخبار

  ».گنجیدها را ذکر کنیم در این کتاب نمیخواستیم آنکه اگر می

  

                                                             

 . 174 ص ،1 ج منبع، همان ـ 561

 . 119 ـ 118 ص الجمل،: مفید شیخ ـ 562



 

 

  )5سند شماره 

  :کند کهنقل می )6قرن (براي مثال شیخ احمد طبرسی 

»رَ احمنَّ عالَ یعج و زارِهبِا بِالْتَزَم ینطُوفدۀِم ی يوکْ: نادنَّ اَباباَال اویِ رٍ قَدب لَه لَی الْـعوا الُمفَهیبۀِعنْ، فَیی اَنَّ بایِثالُ النّاس رَفونَ، فَعع

ماعۀًج یفی بسم وترُونَ، فَکانَ یقْـتَتمهدص معٍ کَفی جی کْثیرٍ ومهبِس ی والْح مرُهضسمفَی ونَبایِجِد563...ع  

پس . آگاه باشید که با ابوبکر بیعت شد؛ پس بشتابید براي بیعت با او: کشیدفریاد میگشت و عمر کمرش را محکم بست و در شهر می

  .مردم براي بیعت با او ازدحام کردند

کرد و ایشان را رفت و ناگهان به آنان حمله میاند؛ پس با گروهی فراوان نزد آنان میهایشان پنهان گشتهاي در خانهفهمید که عده ]عمر[

  ».آورد تا بیعت کنندبه مسجد می

لَم است که به اقرار خود عمر، در پیروزي کودتاگران نقش به سزایی ـاَسپشتوانه و حامی مسلّح باند کودتا، قبیله وحشی و بدوي بنی

  .داشت

  

  )6سند شماره 

ها گنجایش آنان را نداشت و عمر میها تجمع کردند که کوچهلَم پس از ورود به مدینه چنان در کوچهـکند که قبیله اَسطبري نقل می«

  564.را دیدم به پیروزي یقین پیدا کردم لَمـهمین که قبیله اَس: گفت
                                                             

 . 80 ص ،1 ج احتجاج،: طبرسی ـ 563

  .35 ص ،4 ج االرب، ۀنهای: قَشنديقَلْ ؛459 ص ،2 ج الملوك، و االمم تاریخ: طبري: از نقل به ـ 564

  )رِبِالنَّص تقَنْـفَاَی لَماَس ترأی اَنْ االّ هو ما عمرُ فَقالَ رٍاَبابکْ عوافَبای کالسکَ بِهِم قَتَضای حتّی بِجماعتها بلَتاَقْ لَماَس انَّ(

 را اسلم قبیله وقتی: گفت عمر گاهآن. کردند بیعت ابوبکر با آنان. شد شلوغ شهر هايگذرگاه تمام که طوري به آمدند؛ اسلم قبیله تمامی[

  .]شد خواهیم پیروز که کردم یقین دیدم



 

 

  

  )7سند شماره 

  :نویسداثیر در کامل میابن

  565.گاه مردم با ابوبکر بیعت کردندپس ابوبکر قوي شد و آن. اسلم آمدند و بیعت کردندقبیله بنی

  

  )8سند شماره 

گروهی از اعراب بادیه بودند که براي تهیه : کند کهاو از قول ابومخنف نقل می. دو، بیان شیخ مفید در کتاب جمل استگویاتر از این 

  .به آنان اعتنایی نکردند وآله علیه اهللا صلّیآذوقه و خواربار به مدینه داخل شدند، اما مردم مدینه، به علّت فوت پیامبر

  .و امر او را گردن نهادند آنان نیز با خلیفه جدید بیعت کردند

  :گاه عمر آنان را طلبید و به ایشان گفتآن

سوي مردم درآیید و آنان را هیچ عوضی ـ برگیرید و بهدر ازاي بیعت با خلیفه رسول خدا آن چه نیاز دارید از خواربار و آذوقه ـ بی

  !کوبیداش بگرد آرید و وادار به بیعت کنید و هرکه امتناع کرد بر سر و پیشانی

ي بدوي در دم، کمربندها را محکم کردند و دستارها بر گردن حمایل نمودند و با چوب به خدا قسم دیدم که آن قبیله: گویدراوي می

 566.کردندزدند و آنان را به زور وادار به بیعت میدستی به مردم حمله کردند و با آن محکم به مردم می

                                                             

  )دبع النّاس عوبای بِهِم رٍاَبوبکْ فَقَوِي عتفَبای لَماَس جائَت و( 331 ص ،2 ج التاریخ، فی الکامل: اثیرابن: از نقل به ـ 565

 رواه و صالح،ابی و الکلبی سائب بنمحمد عن االزدي یحیی بنلوط ابومخنف روي و( 119 ص الجمل،: مفید شیخ: از نقل به ـ 566

یصلّ اهللاِ رسولِ تبِمو همعنْ النّاس فَشَغَلَ ها،منْ تادواملی ۀَمدینَالْ دخَلُوا قَد رابِعاَالْ منَ ۀٌجماع کانَ: قال قدامه بنةزائد عن رجاله عن اًایض

 رسولِ ۀِخَلیفَ ۀِعبی علی ۀِمعونَالْ و حظِّبِالْ خُذُوا: لَهم قالَ و عاهمتَداس و عمرُ هِمالَی فَذَفَاَنْ رَ،ماَالْ حضَرُوا و ۀَعبیالْ فَشَهِدوا وآلهعلیهاهللا

  !جبینَه و رأسه رِبوافَاضْ تَنَعام فَمنِ عوا،بایِلی شُرُوهمحا و النّاسِ الی رِجوااَخْ و اهللاِ



 

 

  .استثنا کنند) تت و بدویجاهلی(اقدام بزرگ کوشیدند اینان را از ننگ اعرابی بودن از این رو بعدها براي جبران این 

عایشه به پاس خدماتی که به پدرش کردند، از قول پیامبر در فضیلت آنها روایتی ساخت که آثار کذب آن بر خواننده آگاه پوشیده 

  568»567.نیست

  

  )10سند شماره 

  :کند کهبراءبن عازب نقل مینیز از  )656متوفّی (الحدید  ابیابن

 امرُّونَ بِاَحد الّال ی ۀِعانیزرِ الصنْاُتَجِزُونَ بِالْمح و هم ۀِقیفَـحابِ الساَص منْ ۀٌو جماع ةُدبلَ و معه عمرُ و اَبوعبیاَقْ رٍ قَدبکْو اذا اَنا بِاَبی... «

                                                                                                                                                                                                                      

 و اًطخَب النّاس خَبطُوا حتّی خَرَجوا و خَشَبالْ دیهِمبِاَی اَخَذُوا و ـۀِعانیالصنْ زرِاُبِالْ اتَّشَحوا و تَحزَّموا قَد رابعاَالْ تراَی لَقَد فَواهللاِ: قالَ

  )ۀِعبیالْ الَی رِهینَمکْ بِهِم جاؤُوا

  

  )9 شماره سند

  :گویدمی 116 ص ه،الوصی اثبات در مسعودي همچنین

)و بایع رُبمکْ خَطّابِالْ نُعرٍاَباب و لی فَّقَـصع یید،ه ثُم بایهع قَوهنْ ممم مدینَالْ قَدۀَم کقْالْ ذلونَ تاَالْ مرابِع ؤَلَّفَالْ وۀِم مهقُلُوب و 

مهعلی تابع کذل غَیمرُه(  

 که مسلمانانی غیر و) بودند مدینه در موقع آن که( نشینبادیه اعراب گاهآن. زد هم بر را دستانش و نمود بیعت ابوبکر با ابخطّ عمربن[

  .]نمودند بیعت نیز دیگران آن، از پس. کردند بیعت او با بودند، گرفته قرار مسلمانان لطف مورد

 .294 ص ،8 ج الکبري، الطبقات: سعدابن: ك.ر ـ 567

 . 78 ـ 76 ص بستر، در چشمه: آقایی دسی پور مسعود ـ 568



 

 

وا یدفَم وهمقَد و طُوهخَبلی یوها عحسفَم هاَبید کْدببایِرٍ یاَو کذل ه؛ شاء569...اَبی ع  

هرکس را . آمدندابوبکر و به همراه وي، عمر و ابوعبیده و گروهی از اصحاب سقیفه را دیدم که کمربندهایشان را محکم نموده و پیش می

  ».نمودندآوردند و چه موافق بود یا مخالف، او را به بیعت با ابوبکر مجبور میبه زور دستش را پیش می زدند ودیدند، میکه می

  

  )11سند شماره 

  :، آورده است که 287/  6الحدید در شرح نهج البالغه،  ابیات خود، به روایت ابنار نیز در کتاب موفقیزبیربن بکّ«

فَقَوي بِهِم نی اَسـ ـ ب کْلَموباَبلَم رٍ و ییـِّعتتی حادنا م اَس570.لَم  

  ».لَم چه موقع روي گرداندندـاسلم قوي گردید و مشخّص نکردند قبیله اَسواسطه بیعت بنیابوبکر به

  

  :است، ادعا شده السالم علیه پوشی از همه این شواهد تاریخی، ضمن بررسی رفتارهاي امیرالمؤمنین تر آن که با چشمجالب

  571!».باشدمی! احترام به رأي مردم... علت این بیعت «

»572!».وحدت جامعه را با بیعت حفظ کرد... الزم است... اندسوي فرد دیگري توجه کردهمردم به! وقتی که اکثریت  

  

  :گردددر پایان خاطر نشان می

                                                             

 . 219 ص ،1 ج البالغه، نهج شرح: الحدید ابیابن ـ 569

 . 50 ص، )دشتی مهدي: کوشش به( سقیفه: عسکري مهاعلّ ـ 570

 . 90 ص، بیعت و شورا: بازرگان عبدالعلی ـ 571

 . 88 ص ،بیعت و شورا: همو ـ 572



 

 

وقوع است که خیالبافان تاریخ آن را از پیش خود  اندیشه انتخاب خلیفه از طریق مراجعه به افکار عمومی، از قبیل علل پس از«

کند و نه دانشمندان اهل تسنّن مدعی چنین چیزي هستند و نه در اند، در صورتی که یک چنین توجیهی، نه با خود واقع تطبیق میتراشیده

  .دانندانتخابات امام یک چنین اتفاق و اتحاد را شرط امامت می

پوشد و برخی که پایه داوریهاي آنها را یک مشت حدس و اي و تحت شرایطی لباس وجود به خود مینهگوگاهی یک پدیده اجتماعی به

خبر کنند که روح پدید آورنده پدیده از آن بیجهت، آن را با یک رشته عللی توجیه میهاي بیبینیدهد، روي خوشپندار تشکیل می

  .است

ومی و حکومت مردم بر مردم یا حکومت اکثریت بر اقلیت، مصداق روشن این قاعده توجیه حکومت خلفا از طریق مراجعه به افکار عم

  .است

  ...ها بودچه که در انتخاب خلفا مطرح نبود، موضوع انتخاب آنان از طریق تودهآن زیرا اصوالً

قاطعیت رأي اکثریت بر اقلیت را مع الوصف برخی از نویسندگان براي موجه جلوه دادن خالفت خلفا، موضوع حکومت مردم بر مردم و 

سان علل پس از وقوع است که اند که حکومت خلفا را از این راه توجیه کنند، در حالی که یک چنین توجیه، بهپیش کشیده و خواسته

573».ل مستند بوده استفقط در عالم تخی  

  :هر چند که ادعا شده است

  574!».فرمود! بیعت ! ودداري، با خلفاي منتخببه خاطر حفظ اسالم و وحدت و آرامش، پس از مدتی خ«

  

  گفتار چهارم

                                                             

 . 286 ـ 285 ص اسالم، نظر از پیشوایی: سبحانی جعفر استاد ـ 573

 . 70 ص ،1 ج ،»السالم علیه علی امام المللیبین کنگره مقاالت مجموعه« در مندرج مقاله: شیرازي آزاربی عبدالکریم ـ 574



 

 

  علیهاالسالمپس از شهادت حضرت زهرا عت مختارانهیاثبات وقوع ب يتالش برا

  

  تبیین شبهه

  اند؛منابع اهل سنّت از بیعتی مختارانه با ابوبکر سخن به میان آورده

  :نویسدباره میدر این) 656متوفّی ( الحدید معتزلیابیابن

»ا الَّذي یاَم ـومج الْقُولُه ورهاَع ّثینَ ودحممیانُه ما نَّهنَ الْفَام تَنَعیبتَّ ۀِعاَشْ ۀَسیب لَزِم رٍ وهفَلَم ،تَه بایِیتّی ماتَتـع ح مۀُفاطا ماتَتفَلَم ، بای ع

575.عاًطَو  

نشین گردید و تا شش ماه از بیعت خودداري نمود و خانه] السالم علیه علی[اما نظر عموم محدثین و بزرگان ایشان این است که او 

  !».اما پس از درگذشت وي با اختیار خود بیعت نمود. درگذشت فاطمه بیعت نکرد

  

  بر ابوبکر علیهاالسالمنقش این شبهه در هدم غضب حضرت زهرا

، از علیهاالسالمپس از شهادت حضرت زهرا السالم علیه فرمایید براساس این قبیل ادعاهاي سنّیان، حضرت علیطور که مالحظه میهمان 

  !!اندروي میل و اختیار با ابوبکر بیعت کرده

بوده است و اگر هم تأخیري چند  وآله علیه اهللا صلّیگویا که تنها مانع براي انجام این بیعت رضایتمندانه، زنده بودن دخت گرامی پیامبر

  !!گردد و هیچ علّت دیگري نداردشود، تنها به وجود همین مانع باز میماهه در انجام این بیعت مشاهده می

کر بوده و علیرغم میل از همان ابتدا، خواستار انجام بیعت با ابوب السالم علیه چنین ادعاهایی در واقع به این معنا است که امیرالمؤمنین

  !!در انجام آن کوتاهی نمودند )وآله علیه اهللا صلّیتنها به دلیل رعایت احترام دختر رسول خدا( باطنی خود

                                                             

 . 22 ص ،2 ج البالغه، نهج شرح: الحدیدابیابن ـ 575



 

 

  !!ایشان، به سوي ابوبکر شتافتند تا با او بیعت کنند ا رفتنلذا به محض از دنی

اي از ابهام و تردید قرار میچه در هالهو آن »ت خالفت ابوبکرمشروعی« رسدچه با طرح زیرکانه این شبهه به اثبات میبدیهی است، آن

  576.و تقلیل آن در حد احساسات زنانه و معمولی است »بر ابوبکر علیهاالسالمالهی بودنِ خشم و غضب حضرت زهرا« گیرد

 یعاياهمالموقوع بیعتی مختارانه با ابوبکر پس از شهادت حضرت زهرا« ت نقد و بررسی ادخاطر گردد که بهگاه هویدا میآن »علیهاالس

  :داشته باشیم

بر ابوبکر  »علیهاالسالمغضب حضرت زهرا«ادعاي فوق پس از عبارات حاکی از  »578و مسلم 577صحیح بخاري«هایی همچون در کتاب

  .درج شده است

  :توان گفتدر واقع می

مهاجِرَتُه  تَزَلْ رٍ فَلَماَبابکْ اهللاِ فَهجرَت ت رسولِبِنْ ۀُفاطم فَغَضبت« :نیشابوري که عباراتبن حجاج امثال محمدبن اسماعیل بخاري و مسلم

فِّیتّی تُوح579».ت  

»تدجفَو ملی اَبی ۀُفاطکْعرَتْبجفَه کرٍ فی ذلفَلَم تُکَ هلِّمفِّیتّی تُوح ه580».ت  

  .ها را از اعتبار ساقط کنندهاي فوق، آناند تا پس از نقلخواستهاند؛ در واقع میثبت رساندههاي خود به را در کتاب

                                                             

 المعلیهاالسزهرا حضرت عصمت تطهیر، آیه نهادن پا زیر با تا دارد سعی وسیله بدین و کندمی تصریح بدان گستاخانه کثیرابن چنانچه ـ 576

  .ببرد سؤال زیر را

 )286 ص و 249 ص ،5 ج النهایه، و ۀالبدای: کثیرابن(

  . 3913 شماره حدیث ـ 577

 . 3304 شماره حدیث ـ 578

 . 2862 شماره حدیث بخاري، صحیح: بخاري اسماعیل محمدبن ـ 579

 . 3304 شماره حدیث مسلم، صحیح: حجاج بنمسلم ؛3913 شماره حدیث منبع، همان ـ 580



 

 

بر ابوبکر و  علیهاالسالم خشم و غضب خدایی صدیقه طاهره »علیهاالسالمبیعت مختارانه پس از شهادت حضرت زهرا« لذا با ادعاي واهی

  581.انداي از ابهام قرار دادهغیر مستقیم ـ در هالهطور را ـ به علیهاالسالم منزلت واالي ایشان

پذیر خواهد بود که تنها زمانی امکان »بر ابوبکر علیهاالسالمغضب فاطمه زهرا« ها مبنی برهاي این قبیل کتاببدین ترتیب، استناد به نقل

  .را مورد نقد قرار دهیم »بیعت مختارانه« شده درباره  ابتدا، ادعاي مطرح

باشد می »بر ابوبکر علیهاالسالمغضب حضرت زهرا« مترادف با دفاع از خدایی بودن »بیعت مختارانه« بنابراین، اثبات جعلی بودن ادعاي

 سازویژه در مبحث سرنوشتو باطل از یکدیگر، به ننده حقک و جدا وآله علیه اهللا صلّیکه رسواکننده خطّ انحراف پس از رسول خدا

  .است »امامت و خالفت«

  

  انگیزه اهل سنّت براي اثبات وقوع این بیعت چیست؟

با ابوبکر در روزهاي نخست غصب خالفت، اکثر مدافعان خلفا  السالم علیه با توجه به تردید موجود در صحت وقوع بیعت امیرالمؤمنین

از مشکالت بیعت نخست باشد ـ هموار نموده و  هایی، راه را براي پذیرش وقوع بیعتی دیگر ـ که خالیاند تا با چنین نقلترجیح داده

 و السالم علیه مربوط به تالش هوادارانِ ابوبکر براي اخذ بیعت اجباري از امیرالمؤمنین ضمن سرپوش نهادن بر حوادث تلخ( وسیلهبدین

  .مستحکم سازندهاي خالفت ابوبکر را با طرح بیعتی جدید پایه )آور از صفحه تاریخپاك نمودن آن حوادث شرم

  :براي آشنایی با اقوال فوق، به منابع زیر مراجعه نمایید

  .235، ص  4الفصل فی الملَل و النحل، ج : محزْابن

  .10، ص  2الکامل فی التاریخ، ج : اثیرابن

                                                             

 المعلیهاالسزهرا حضرت از دو آن عیادت درباره »السیاسه و ۀاالمام« کتاب در نَوريدی بهقُتَیابن نقل فرمود، خواهید مالحظه که طورهمانـ  581

 .است شده دچار سرنوشت همین به نیز



 

 

  .165، ص  1المختصر، ج : الفداءابی

  .61ـ  60الخواص، ص  ةتذکر: جوزيابن

  .8الفتوح، ص : ثَم کوفیاَعابن

  :اندهاي اهل سنّت قرار گرفته و گفتهاي نیز تحت تأثیر همین نقلجالب است که عده

گویند، از روي تعصبی اي میچه عدهآن... گاه بیعت نکرد، امري خالف واقعیتهاي تاریخی استهیچ) ع(گویند که علیاینکه بعضی می«

  582!».افکنداست که بر حقایق تاریخی پرده می

در همان روزهاي آغازین  السالم علیه اند که حضرت علیتر آن که برخی دیگر از مدافعان متعصبِ مکتب خالفت، مدعی شدهجالبو 

  .درنگ با او بیعت کردندخالفت ابوبکر، مشتاقانه و بی

  :اند ازاند، عبارتاتی را گنجاندهالي آثارشان چنین جعلیبرخی مورخینی که در البه

  .247، ص  4الفرید، ج  العقد: ربهعبد ابن

  .207، ص  3تاریخ االمم و الملوك، ج : طبري

  .495، ص  4ه، ج النبویة السیر: کثیرابن

  .37، ص  4االرب، ج  ۀنهای: نویري

عدم وقوع هرگونه «الزم به ذکر است که این ادعا، عالوه بر تعارض شدید با سایر اسناد تاریخی، با دیدگاه سایر پیروان خلفا مبنی بر 

  583.در تضادي آشکار قرار دارد »علیهاالسالمبیعتی با ابوبکر در زمان حیات حضرت زهرا

                                                             

 . 89 ص ،السالم علیه طالبابی بنعلی سیاسی مواضع بر تحلیلی: قائدان اصغر ـ 582

 انگیزه از نباید حال عین در ولی دهند؛می تشکیل هاپردازيدروغ قبیل این مقابل در را محکمی سد تصریحات این که هرچند ـ 583

 .نمود غفلت نیز آن به کنندگانِ اعتراف



 

 

  

  کنند؟اهل سنّت ماجراي این بیعت را چند گونه نقل می

  :باشندهاي اهل سنّت در این موضوع به سه گونه مختلف قابل تقسیم مینقل

  .ماجراي ارتداد عرب )گونه اول

  .السالم علیه ماجراي نامه امیرالمؤمنین )گونه دوم

  .با ابوبکر السالم علیه ماجراي مالقات خصوصی امیرالمؤمنین )گونه سوم

  :را مقبول و مشروع جلوه دهند؛ چنانچه اظهار شده »خالفت ابوبکر«ها، اند تا با استناد به همین نقلالزم به ذکر است که برخی خواسته

! و بیعت ! مدت کوتاهی از بیعت با ابوبکر خودداري فرمود، ولی سرانجام با وي موافقت) ص(رسولخداپس از رحلت ) ع(علی«

  584!».کرد

  585!».کرد! حضرت امیر مدت کوتاهی از بیعت با ابوبکر خودداري فرمود ولی سرانجام با نظربلندي که داشت با وي بیعت «

شده بود خودداري نمودند، اما ! اي که از طرف آنها انتخاباز بیعت با خلیفه) ص(پیغمبرو جماعتی از بزرگان اصحاب و یاران ) ع(علی«

لذا ... بعد از مدتی چون مالحظه کردند این خودداري از بیعت ممکن است در آن شرایط خاص ضرر عظیمی براي عالم اسالم به بار آورد

مسند خالفت تکیه کرده از کوشش براي تقویت و عظمت اسالم در جهان  دید کسی که براز طرف دیگر او می... تن به بیعت در دادند

  .از خالفت و حکومت بود) ع(کند و این آخرین آرزو و هدف علیمضایقه نمی

  586!».کرد! شد و بیعت! روي این جهات تسلیم

                                                             

 . 163 ص اسالمی، وحدت بسوي راهی: طباطبایی حسینی مصطفی ـ 584

 . 20 ص اتحاد، مشعل: شیرازي آزاربی عبدالکریم ـ 585

 . 15 ـ 14 ص ،6 ج پیامبر، پاره: همو ـ 586



 

 

  

  گانه اهل سنّت درباره بیعت مختارانههاي سهنقد نقل

  

  )گونه اول( ارتداد عربهاي مربوط به ماجراي بررسی و نقد نقل

  :نویسدمی )279متوفّی ( بالذُري

»ا ارالْلَم تثْتَدشی عم ،رَبعیللی عمانُ ا .فَقالَ یابالی نَّها ،ماَنـْخْنَ ع و ودتالِ هذَا العلی قا داَح رُجلَم تُبایِ تـعفَلَم ، شی  زَلْیتّی مح بِه

  587.بعوثُقتالِ و قَطَعت الْلمینَ و جد النّاس فی الْمسعه؛ فَسرَّ الْرٍ فَبایبکْالی اَبی

  :هنگامی که مسأله ارتداد عرب پیش آمد، عثمان به نزد علی رفت و گفت

در گوش او زمزمه کرد تا او تا وقتی تو بیعت نکنی، کسی به جنگ این دشمنان بیرون نخواهد شد و آن قدر از این مطالب ! اي پسر عمو

  .را به نزد ابوبکر برد و علی با ابوبکر بیعت کرد

  !».پس از بیعت علی با ابوبکر، مسلمانان خوشحال شدند و کمر به جنگ با مرتدین بستند و از هر سو سپاه به حرکت در آمد

  :اند ازدي نمود؛ که به ترتیب عبارتبنتوان بر سه محور اصلی تقسیمبا توجه به سند فوق، ماجراي این بیعت را می

  .ـ ارتداد عرب و خطر آن براي اسالم و مسلمین 1

  .با خلیفه السالم علیه ـ ادعاي عثمان مبنی بر عدم امکان سرکوب مرتدین در صورت عدم بیعت امیرالمؤمنین 2

  .انجام این بیعت لـ تجهیز گسترده سپاه جهت سرکوب مرتدین، به دلی 3

  

  باشدسنّت درباره وقوع بیعت به دلیل ارتداد عرب، قابل اعتماد نمینقل اهل 

                                                             

 . 587 ص ،1 ج االشراف، انساب: بالذُري ـ 587



 

 

  

  بررسی اعتبار این نقل )الف

باشد؛ ابتدا الزم است تا درباره میزانِ در زمان خالفت ابوبکر می »ارتداد عرب«گاه وقوع این بیعت  از آن جایی که محور اصلی و تکیه

  .بپردازیمدرستی این واقعه، به بررسی و تحقیق 

دهد که وجود اي در دوران خالفت ابوبکر را در معرض دید قرار میسیري در منابع تاریخی اهل سنّت، وقوع ارتدادهاي وسیع و گسترده

  :نمایداي گسترده به مدینه را در اذهان القا میخطري جدي و احتمال حمله

بن سعد و قبائل دیگري که با ۀد، چنین آمده است که قبائل مختلف ثعلبکنبن یوسف نقل میدر روایاتی که طبري از سیف و او از سهل«

س در محلی بنام اَبرق که از نقاط سرزمین ربرّه و عذه می آنان هم پیمان بودند، مانند قبیله مکنانه باشد اجتماع نمودند و گروهی از بنیب

  .سرزمین گنجایش آنان را نداشتنیز به آنان پیوستند و جمعیت آنان به قدري زیاد شد که آن 

القَصه حرکت نمودند و گروهی در همان سرزمین اَبرق ماندند و گروه دیگر به محل دیگري بنام ذي. این بود که به دو گروه تقسیم شدند

بال به آنان کمک و نیرو فرستادحه اسدي هم که ادعاي پیامبري میطُلَینمود به سر کردگی برادرش ح.  

بن سنان هم در اَبرق سرکردگی قبیله مرّه را بعهده گرفت و و لیث و مدلج هم در میان سپاه حبال بودند و عوف فرزند فالنقبائل دئل 

  .بن فالن که یکی از افراد قبیله بنی سبیع بود واگذاشته شدسرکردگی قبیله ثعلبه و عبس بعهده حارث

  .بیش گردید بدین گونه جمعیت آنان و تعدادشان فراوان و بیش از

هاي مرتدین که از مدینه برگشتند، ضعف و قلّت نمایندگان گروه... اي را بعنوان نمایندگی به مدینه فرستادندها عدهآنگاه این قبیله

مسلمانان مدینه را به افراد قبائل خویش گوشزد نمودند و آنان را به جنگ مسلمانان تحریک و تطمیع کردند و براي حمله نمودن به 

  ...شان ساختندرکز اسالمی آمادهم



 

 

  588!»...سه روز از این جریان نگذشته بود که لشکر انبوه مرتدین حمله خویش را شبانگاه به مدینه آغاز نمودند

نقل گردیده است،  )یعنی نخستین سرکوب مرتدین توسط سپاه ابوبکر(» اَبرق« این حوادث که در واقع به عنوان مقدمات وقوع جنگ

  .باشدارتداد عرب است که خطر ناشی از آن، به عنوان یکی از محورهاي اصلی ماجراي این بیعت در نقل بالذُري منعکس میهمان 

  :خوانیممی )طبري درباره همین حوادث مقدماتی که قبل از جنگ اَبرق رخ داده( ویژه آن که در ادامه ادعاهايبه

  589!».مسعود را به گذرگاههاي مدینه گماشتعلی، طلحه، زبیر، ابن. افتاطالع ی) حمله مرتدین(ابوبکر از جریانِ «

میم آنبا توجه به این ادعاها، ماجراي این بیعت، در همان روزهاي ابتدایی اعزام نمایندگان مرتدین به مدینه و اطّالع یافتن ابوبکر از تص

  .ها مبنی بر حمله به شهر، صورت گرفته است

را هم  السالم علیه ها، مردم مدینه را تجهیز نموده و حتّی ـ براساس این ادعاها ـ حضرت علیحمله آن قبل از وقوعر توانست زیرا ابوبک

  .هاي اصلی مدینه بگماردبه فرماندهی مدافعان از گذرگاه

گسستنی برقرار بوده و قبول نقل لذا میان صحت نقل بالذُري درباره این بیعت و اعتبار تاریخی حوادث مربوط به جنگ اَبرق، ارتباطی نا

  .گرددبالذُري منوط به درستی این حوادث می

  .اي از ابهام قرار دارنداز حیث اعتبار، در هاله: حوادثی که باید گفت

  

  بررسی صحت وقوع جنگ اَبرق و حوادث پس از آن

ها و فتوحات دوران خالفت ابوبکر به بررسی جنگ »هاي تاریخیبن سبا و دیگر افسانهعبداهللا« مه عسکري در جلد دوم از کتاباعلّ

                                                             

 ص ،1 ج طبري، تاریخ: از نقل به ؛30 ـ 29 ص ،2 ج تاریخی، هايافسانه دیگر و سبا بنعبداهللا: عسکري مرتضی دسی مهاعلّ ـ 588

 . 1875 ـ 1871

 . 30 ص ،2 ج منبع، همان ـ 589



 

 

بن عمر در این موارد را آشکار نموده استات سیفپرداخته و جعلی.  

  :نویسدهایی که درباره جنگ اَبرق و حوادث منجر به آن نقل نمودیم، میوي درباره صحت گزارش

  :است، به قاطعیت باید گفتطبق تحقیقات عمیق و ارزیابی پیگیري که در این مورد به عمل آمده «

نقل گردیده است، همه آنها از مختصات سیف است و هیچ  590القَصهمطالبی که با آن طول و تفصیل درباره جنگ اَبرق و داستان ذي

  .مورخی جز سیف آن را نقل نکرده است و جز دروغ و افسانه سرائی چیز دیگر نیست

القَصه درست است و را به ارتداد متهم کرده است ـ صحت دارد و نه اجتماع آنان در اَبرق و ذيها ـ که سیف آنان نه ارتداد اکثر این قبیله

اي را براي گذرگاههاي مدینه راست اي را به مدینه پایه و اساسی دارد و نه انتخاب نمودن ابوبکر، عدهنه جریان فرستادن مرتدین، عده

                                                             
  :است چنین جعلیات این تفصیل[ ـ 590

 نصیب که بود پیروزي و فتح اولین این و نمود تعقیب القَصهذي تا را آنان ابوبکر لشکر« :نویسدمی اَبرق جنگ حوادث ذکر از پس طبري

  !».گردید ابوبکر

  )1885 ـ 1880 ص ،1 ج طبري، تاریخ: از نقل به ؛32 ص ،2 ج منبع، همان(

 جدیله به حهطُلَی، ]کرد تعقیب القَصهذي تا[ براند آنجا از بودند شده جمع بذه ر اَبرق در که را حهطُلَی پیروان ابوبکر چون«: نویسدمی گاه آن

 حرکت حهطُلَی سوي به عجله با آنان از ايعده. کنند یاري را او و بپیوندند وي به که داد پیغام بودند طَی قبیله از تیره دو که غوث و

  !».بشتابند حهطُلَی سوي به تدریج به نیز دیگران که دادند دستور و کردند

  )1873 ـ 1871 ص ،1 ج طبري، تاریخ: از نقل به ؛52 ص ،2 ج منبع، همان(

 و تجهیز مسلمانان از انبوهی و عظیم لشکرهاي جاآن در و نمود حرکت القَصهذي سرزمین به دید منوال بدین را جریان ابوبکر چون«

 سوي به و داد پرچمی فرماندهی هر دست به و کرد معین فرماندهی لشکري هر براي و نمود تقسیم لشکر یازده به را هاآن و تنظیم

  !».داشت گسیل مرتد هايقبیله از یکی

  )]1885 ـ 1880 ص ،1 ج طبري، تاریخ: از نقل به ؛36 ـ 35 ص ،2 ج منبع، همان(



 

 

  592»...اساس و صحت دارد ر نقل نموده است،که سیف براي ابوبک 591ايارگانهو نه جنگهاي چه... هاي وياست و نه لشکر کشی

  :گونه یاد شده استبن عمر همین بس که در کتب رجال از او اینگویی سیفدر دروغ

  :درباره او گفته )ـه 233متوفّی سال (بن معین ـ یحیی 1«

  .حدیث او ضعیف و سست است

  :گفته )ـه 303متوفّی سال (ـ نسائی صاحب صحیح  2

  ...نه مورد اعتماد است و نه امین. اندضعیف است؛ حدیثش را ترك کرده

  :گفته )ـه 275متوفّی سال (ـ ابوداود  3

  .بسیار دروغگو است. ارزش استبی

  :گفته )ـه 327متوفّی سال (ابی حاتم ـ ابن 4

  .اندحدیثش را ترك کرده

  :گفته )ـه 353متوفّی سال (السکن ـ ابن 5

  .ستضعیف ا

  :گفته )ـه 354متوفّی سال (حبان ـ ابن 6

سیف متهم به زندقه است و گفته: گویدکرده است و نیز میها را از زبان شخص موثقی نقل میکرده، آنهایی را که خود جعل میحدیث

  .کرده استاند حدیث جعل می

                                                             

می گروه یازده در القَصهذي به لشکرکشی به مربوط چهارم جنگ و بوده آن مقدمات و اَبرق نبرد به مربوط دوم و اول جنگ[ ـ 591

  )]46 ـ 45 ص ،2 ج منبع، همان: ك.ر. (باشد

 . 47 ـ 46 ص ،2 ج منبع، همان ـ 592



 

 

  :گفته )ـه 385متوفّی سال (ـ دارقطنی  7

  .اندحدیثش را ترك کرده. ضعیف است

  :گفته )ـه 405متوفّی سال (ـ حاکم  8

  .متهم به زندقه است. اندحدیث او را ترك کرده

  :گفته )ـه 817متوفّی سال (ـ فیروز آبادي صاحب قاموس  9

  .ضعیف است

  :گفته )ـه 825متوفّی سال (حجر ـ ابن 10

  .ضعیف است

  :گفته )ـه 911متوفّی سال (ـ سیوطی  11

  .بسیار ضعیف است

  :گفته )ـه 923متوفّی سال (الدین صفیـ  12

  593».انداو را ضعیف شمرده

  

  نتیجه

هاي سیف در زمینه ارتداد عرب و جنگ اَبرق میهاي اهل سنّت درباره ماجراي این بیعت که مبتنی بر پذیرش نقلرسد که نقلبه نظر می

  .باشندباشد، قابل دفاع علمی نبوده و از صحت تاریخی برخوردار نمی

  

                                                             

 . 70 ص ،1 ج منبع، همان ـ 593



 

 

  بررسی داللت این نقل )ب

همان طور که مالحظه فرمودید، ماجراي این بیعت با ماجراي ارتداد عرب و جنگ اَبرق در ارتباط کامل بوده و صحت آن منوط به 

  .واقعی بودن این ارتدادها است

مرتدین، از جنگ اَبرق آغاز گردیده و به در کتب اهل سنّت ـ مانند تاریخ طبري ـ ماجراي این ارتدادها و داستان تهدید مدینه توسط 

گرددزمل ختم می ارتداد ام.  

  

  ادامه بررسی صحت وقوع جنگ اَبرق و حوادث پس از آن

دهند که مطابق نقل اهل سنّت، مرتدین پس از شکست در جنگ اَبرق، از قبایل طَی دعوت به همکاري نموده و لشکري را تشکیل می

  .خورندصه و در محلّی به نام بزاخَه، توسط یازده لشکري که ابوبکر تدارك دیده بود، شکست میالقَبار دیگر در نبرد ذي

کنند که شوند و بار دیگر خطري جدي براي اسالم ایجاد میزمل جمع می خوردگان براي بار سوم، اطراف زنی مرتد به نام ام این شکست

  594.گرددوب میدر نهایت، این سپاه نیز توسط نظام خالفت سرک

  :باشدبنابراین، صحت ماجراي این بیعت که بالذُري از راویان آن است، در ارتباط با صحت چهار واقعه زیر می

  .ـ جنگ اَبرق 1
                                                             

  :ك.ر ـ 594

  ).مرتدین هايجنگ مقدمات( 1872 ـ 1871 ص ،1 ج طبري، تاریخ

  ).اَبرق جنگ( 1885 ـ 1873 ص ،1 ج منبع، همان

  ).بزاخه در نبرد و القَصهذي جنگ( 1885 ـ 1880 ص ،1 ج منبع، همان

  ).طَی قبیله ارتداد( 1873 ـ 1871 ص ،1 ج منبع، همان

  ).زمل ام به فراریان پیوستن( 1902 ص ،1 ج منبع، همان



 

 

  .القَصه و جنگ در بزاخَهکشی به ذيرـ لشک 2

  .ـ ارتداد قبیله طَی 3

4 زمل ـ ارتداد ام.  

هاي مربوط به حوادث فوق را جعلی دانسته و تنها به صحت و اعتبار بخش بسیار تمام نقل گران، نکته جالب توجه این که برخی پژوهش

  :باشداند که بدین قرار میالقَصه رأي دادهاندکی از حوادث ذي

مدینه خارج اسامه با لشکریانش از جنگ شام به مدینه مراجعت نمودند، آنگاه ابوبکر به جنگ مرتدین قیام کرد و با گروه مسلمانان از «

  .د در دوازده میلی مدینه قرار گرفته است رسید و در آنجا لشکر خود را آراستالقَصه که از طرف نَجگردید تا به منزل ذي

بن قیس سپرد و خالد را فرمانده کل قرار داد و به وي دستور خالدبن ولید را به سوي قبائل مرتدین فرستاد و ریاست انصار را به ثابت

  .اَسد به نام بزاخَه فرود آمده بودند حرکت کندن که در یکی از سرزمینهاي قبیله بنیبن حصۀنَیحه و عیبه سوي طُلَیداد که 

  .ضمناً بدو گفت که مالقات من و لشکریانم با تو در نزدیکی خیبر خواهد بود

ین گفتار به گوش دشمن برسد و در دل آنان ایجاد رعب و البته این جمله را ابوبکر از راه سیاست و تاکتیک جنگی به زبان راند که ا

وحشت نماید وگرنه او همه مردان جنگی را با خالد به سوي دشمن اعزام داشته بود و کسی نمانده بود که لشکر دیگري فراهم سازد و به 

 595.یاري خالد به بزاخَه یا خیبر برود

مودن خالد را در این محل، یعقوبی هم در تاریخ خود آورده است ولی وي اضافه میالقَصه و امیر لشکر نجریان حرکت ابوبکر را به ذي

کند که امیر نمودن ثابت بر انصار پس از آن بوده است که آنان به ابوبکر پرخاش نمودند که چرا کسی از انصار را امیر قرار نداده 

  596».است

                                                             

  .]شُد خواهد تقدیم »مختارانه بیعت« ماجراي درباره تحلیلی فراز، همین به استناد با و نوشتار این ادامه در[ ـ 595

 . 41 ـ 40 ص ،2 ج تاریخی، هايافسانه دیگر و سبا بنعبداهللا: عسکري مهاعلّ ـ 596



 

 

گذاریم و آنها را با هم تطبیق و هم می گر برابرالقَصه ـ با روایات مورخان دیما که روایت سیف را ـ درباره جنگ اَبرق و داستان ذي«

اند ابوبکر براي جنگ و لشکرکشی یکبار نگاران دیگر متّفقاً گفتهشود زیرا تاریخکنیم، افسانه سازي سیف به خوبی آشکار میمقایسه می

آنجا لشکري مجهز و آماده نمود و  رد و درالقَصه حرکت کبه سوي ذي 597اند پس از مراجعت اسامه از موتهاز مدینه بیرون شد و گفته

بن قیس محول نمود، آنگاه به فرماندهی این لشکر را به عهده خالدبن ولید گذاشت و ریاست گروه انصار را تحت امارت خالد به ثابت

آنان دستور داد که براي سرکوبی طُلَید و فَزارزاخَه حرکت کننده به دور وي گرد آمدهحه و کسانی که از قبیله اَس598»...اند، سوي ب  

حه برخاستند و برضد اسالم و مسلمانان نویسند که از عشایر اطراف مدینه تنها دو قبیله به یاري طُلَیتاریخ نویسان دیگر در این باره می«

الیفعد است و دیگري گروه ت نمودند؛ یکی قبیله خود طُلَیه که شعبهحه که قبیله اَساي از فان هم تیرهفان است و غَطْاي از قبیله غَطْفَزار

  599».حه جمع شده و با مسلمانان جنگیده باشند، نیامده استعیالن است و به جز این دو قبیله نام قبیله دیگري که به دور طُلَیقبائل قیس

»د که قبدر میان لشکر طُلَیه به سرپرستی رئیسشان حه ـ بجز عده معدودي از افراد قبیله اَسیله خود وي بود و عده دیگري از قبیله فَزار

یعۀنَیص600».ن، از قبائل دیگر، کسی وجود نداشتبن ح   

هاي قبیله اَسد است واقع گردید و خالدبن ولید از ذيحه در بزاخَه که یکی از آباديگویند که اجتماع سپاه طُلَیو باز تاریخ نویسان می«

  601».با دو هزار و هفتصد تن از قبیله فَزاره در میان لشکر در همان بزاخَه روبه رو گردیدند و جنگ سختی در میانشان شروع شدالقَصه 

  :باشد؛ در حالی کهمربوط به ارتداد قبیله طَی می! »بیعت مختارانه« هاي اتّصال ماجراي ارتداد عرب بهتر آن که یکی از حلقهجالب

چنان گفتند که ابوبکر با شما آنگرفتند و میحه قرار میحه نبوده بلکه در برابر لشکریان طُلَیاست که نه تنها طرفدار طُلَیطَی همان قبیله «
                                                             

  .]شُد خواهد تقدیم »مختارانه بیعت« ماجراي درباره تحلیلی فراز، همین به استناد با و نوشتار این ادامه در[ ـ 597

 . 43 ص ،2 ج منبع، همان ـ 598

 . 58 ص ،2 ج منبع، همان ـ 599

 . 61 ص ،2 ج منبع، همان ـ 600

 . 58 ص ،2 ج منبع، همان ـ 601



 

 

حه از آنان استمداد خالدبن ولید به آنان پناه برد و در جنگ با طُلَی... اي است کهبجنگد که اباالفحل االکبرش بنامید و این همان قبیله

  602».نمود

  :بنابراین، خطر ارتداد عرب براي نخستین بار در شرایطی مطرح گردید که

  .ـ سپاه اسامه با لشکریانش از موته بازگشته بود و ابوبکر به هیچ روي با کمبود نیروي نظامی مواجه نبود 1

  .مطالبه بیعت نماید المالس علیهامیر لذا نیازي هم به بسیج نیروهاي مردمی نداشت تا بخواهد جهت تحقّق این هدف، از حضرت

2 هی نبودند و این ارتداد آنـ طُلَیها نباشندخطر آن فه قادر به دفعقدر گسترده نبود که سپاهیان خلیحه و اطرافیان او تعداد قابل توج.  

نمودن حضرت بنابراین خطر مرتدین و امکان تهدید شهري همانند مدینه، آن قدر جدي نبود تا جهت دفع آن، نیازي به بیعت 

  .با ابوبکر باشد السالم علیهامیر

  

  نتیجه

نمایی حوادث ارتداد عرب، به اسناد تاریخی افزوده گردیده و با کمک گرفتن از بزرگ! »السالم علیه بیعت مختارانه امیرالمؤمنین« ماجراي

  .مورد قبول و پذیرش قرار گیردراحتی وقوع چنین بیعتی شهرت دروغین حوادث ارتداد عرب در تاریخ موجب شده تا به

  

  نگاهی دیگر به ماجراي ارتداد عرب

به نتایج  )هاي ارتدادهاي تاریخی خود درباره جنگدر پژوهش( محدود بودن گستره انسانی ارتداد عرب، مورد تأکید محقّقینی که

  .اند نیز واقع شده استاي نشان ندادهمه عسکري، توجه ویژهاقات علّتحقی

هاي طبري در نوشتههاي صورت گرفته در ماجراي ارتداد عرب به سادگی عبور کرده و دروغگران، هرچند از کنار تحریفاین پژوهش

                                                             

 . 61 ص ،2 ج منبع، همان ـ 602



 

 

  ؛ اما پس از بررسی   603اندمه عسکري پی نگرفتهاوه علّاین ماجرا را به شی

  :اند کههمه اسناد ثبت شده در کتب اهل سنّت، به این باور علمی رسیده

العرب باعث شده تا مورخان، آن را به گستردگی انسانی نیز تعمیم دهند، در حالی که عده قابل  ةجغرافیایی ارتداد در جزیرگستردگی «

  604».، اسالم را پذیرفته بودند ـ به دین اسالم وفادار ماندندوآله علیه اهللا صلّیتوجهی از مردم ـ که از زمان پیامبر

که اکثر مردمی  اندگونه القا نمودهاین 605ارتدت العربالعرب، مبالغه کرده و با عبارت  ةارتداد در جزیرتر مورخان در مورد گستره بیش«

اند، در حالی ه و طائف را استثناء کردهکه در زمان پیامبر، اسالم را پذیرفته بودند، از دین برگشتند و در این میان تنها سه شهر مدینه، مکّ

دهد، چرا که بسیاري از قبایل به اسالم و حکومت مدینه وفادار ماندند و چه بسا در سرکوب مرتدان نیز میکه تحقیق خالف این را نشان 

  ...با حکومت مرکزي همکاري کردند

  ...کنیمها را اثبات میآمیز بودن این گزارشبا ارائه شواهد و مدارك حاکی از این که قبایل و افراد زیادي دین خود را حفظ کردند، مبالغه

  :اند ازها از ارتدادها است عبارتالعرب بر اسالم و تبرّي آن ةهایی که نشانه ثبات عده زیادي در جزیرگزارش

1 د، ذَبان قبایل اَسنشدند و در سرکوب فتنه مرتد 606.فان همکاري داشتندیان، و غَطْـ اکثر مورخان اتفاق دارند مکه، مدینه و ثقیف مرتد   

   607.به اسالم... و نَه، بلینَه، غفار، جهیبایل مقیم بین مکه، مدینه و طائف، مثل مزَیـ وفاداري ق 2

                                                             

 درباره طبري و واقدي گزارش قبول( 34 ص ،وآلهعلیهاهللایصلّپیامبر جانشینی بحران و ارتداد هايجنگ: دهقی غالمی علی: ك.ر ـ 603

 دفاع براي السالم علیه امیرالمؤمنین به ابوبکر دستور( 117 ص و 39 ص؛ )هرد هايجنگ فرماندهان( 41 ص؛ )ارتدادها جغرافیایی گستره

  ).مدینه از

 . 120 ص ،وآلهعلیهاهللایصلّپیامبر جانشینی بحران و ارتداد هايجنگ: دهقی غالمی علی ـ 604

 . 242 ص ،3 ج الملوك، و االمم تاریخ: طبري ؛312 ص ،6 ج النهایه، و ۀالبدای: کثیرابن ؛48 ص ه،الرَد کتاب: واقدي: ك.ر ـ 605

 . 242 ص ،3 ج الملوك، و االمم تاریخ: طبري: از نقل به ـ 606

 . 41 ص ه،الرَد حروب: سیبلَنْ کالعی: از نقل به ؛20 ص ه،الرَد ۀفتن امای االسالم علی الثابتون احمد، اهللارزق مهدي: از نقل به ـ 607



 

 

ه جنگ با اهل رد ها برايآن ، زکات مال خود را نزد ابوبکر آورده و خلیفه ازوآله علیه اهللا صلّیبعضی از این قبایل بعد از وفات پیامبر 

  .اي بر اسالم باقی ماندندنشدند، بلکه عده مرتد اًهم تمام فانو حتی قبایل اَسد و غَطْ 608یاري جست؛

آمده است که به هر مسلمانی از  ةن نیز به اسالم وفادار مانده بودند، چرا که در خبر فُجاءافراد عامر و هواز دهد که بعضیقرینه نشان می

  609.کردن حمله میم، عامر و هوازقبایل سلَی

صبغ و هم چنین جماعتی از بنی القین به رهبري عمروبن الحکم، کارگزار پیامبر در بن األرهبري امرؤ القیسجماعتی نیز، از بنی کلب به 

  610.بنی القین، مسلمان باقی ماندند

پاك  ود عنسی پراکنده شدند و خود را از آلودن به ارتدادنَخَع، جعفی، مراد و مذحج، از گرد اَس: عالوه بر این قبایل زیادي از یمن، مثل

  .نگه داشتند

تمیم توان گفت مسلمانان بنیمدعی نبوت استقامت کردند، بنابراین می مسلمان ماندند و در مقابل سجاح تمیم نیز،قبایل زیادي از بنی

ان آنبیش از متحیها بودندران و مرتد...  

  611.ارتداد استثنا کرده است اي از نَخَع و کنده را نیز، ازدسی عالوه بر مدینه و مکه، بحرین و عدهمقْ

اي از مدعیان نبوت و واقعیت این است که اطالق واژه ارتداد به عرب، به این گستردگی خطاست و درست این است که گفته شود عده

وان مرتد تها و نیز کسانی که علیه حکومت مرکزي مدینه شورش کرده بودند مرتد شدند؛ هر چند خود مدعیان نبوت را نمیپیروان آن

  .ها اسالم را نپذیرفته بودند تا از آن بازگردندخواند، چون آن
                                                             

 ،2 ج الخمیس، تاریخ: بکري دیار ؛309 ص ،2 ج ه،النبوی ةالسیر: هشامابن ؛293 ص ،1 ج الکبري، طبقات: سعدابن: از نقل به ـ 608

 . 67 ـ 54 ص ه،الرَد کتاب: واقدي ؛22 ـ 21 ص

  .202 ص، 2 ج الخمیس، تاریخ: بکري دیار ؛264 ص ،2 ج الملوك، و االمم تاریخ: طبري: از نقل به ـ 609

 . 243 ص ،3 ج الملوك، و االمم تاریخ: طبري: از نقل به ـ 610

 . 151 ص ،6 ج التاریخ، و ءالبد :دسیمقْ: از نقل به ـ 611



 

 

  ...العرب پراکنده بودندةوسیله مورخان را در این یافت که مرتدان، در تمام نواحی شبه جزیرشاید بتوان علّت تعمیم عنوان ارتداد به

ب، عنَه، کَنَه، مزَیجع، غفار، جهیاي از اَشْبودند، قبایلی مثل عبس، عده ه نیز ضمن برشمردن برخی قبایل که مرتد شدهخ الرَددر کتاب تاری

ذَیثَقیف، طَی، هجیله، خَثْةرال، اهل السم، هواز، بعموس، شَجیب، هشَم، سعدبن بکر، عبدالقیس، ددان و انباء در صنعاء را از ن، نصر، ج

  612.است ارتداد استثناء کرده

اند نبوده است و بسیاري مسلمان باقی مانده العرب به این وسعتی که برخی مورخان گزارش کردهةکه گستره ارتداد در جزیر نتیجه این... 

  613».و به آن وفادار بودند

  

  گیرينتیجه

اند ـ کرده چه واقدي و طبري نقلطور که مالحظه فرمودید، هرچند در این تحقیق، گستره جغرافیایی ارتداد ـ مطابق با همه آنهمان

آمیز بودنِ گستره مه عسکري راه خود را نپیموده است؛ با این حال بر مبالغهاعلّ هايگر در مسیر دیدگاهمورد پذیرش واقع شده و پژوهش

  .اي ورزیده و جستجوهاي خود را در این نقطه به پایان رسانده استانسانی ارتداد عرب تأکید ویژه

به ماجراي ارتداد عرب نگاه کرده و با هر مبنایی که آن را تحلیل نماییم، به یک نتیجه مشترك دست خواهیم اي که بنابراین، از هر زاویه

  :یافت

  .ماجراي ارتداد عرب چندان هم جدي، گسترده و خطرآفرین نبوده است

  614.با ابوبکر نبود السالم علیه لذا سرکوب آن نیز به هیچ روي، منوط به بیعت نمودنِ امیرالمؤمنین

                                                             

 . 8 ـ 5 ص الرَده، تاریخ :فاروق احمد خورشید :از نقل به ـ 612

 . 37 ـ 33 ص وآله،علیهاهللاپیامبرصلی جانشینی بحران و ارتداد هايجنگ :دهقی غالمی علی ـ 613

 عاملی را ارتداد غائله و ورزیده غفلت نکته این از »وآلهعلیهاهللایصلّپیامبر جانشینی بحران و ارتداد هايجنگ« کتاب مؤلّف متأسفانه ـ 614



 

 

  

  هاي صورت گرفته درباره ماجراي ارتداد عربگیري اصلی از بررسیسه نتیجه

  .ـ ماجراي ارتداد عرب، ساختگی بوده و در نتیجه، بیعت مورد ادعاي اهل سنّت فاقد خاستگاه واقعی است 1نتیجه 

 این ماجرا هیچ بیعتی رخ نداده است و عبارت ات آن ـ بپذیریم؛ درـ بر فرض که ماجراي ارتداد عرب را ـ در حد اجمال و کلّی 2نتیجه 

»فَبایهالذُري  »عباشدمی »ظنّ راوي«بوده و یا  »جعلی«در نقل ب.  

باشد؛ بلکه تنها بیعتی صوري و ـ بر فرض که نقل بالذُري را هم بپذیریم، عمل انجام شده فاقد اعتبار بوده و منشأ اثر نمی 3نتیجه 

  .ظاهري است

  ».باشد که از اصل باطل استتظاهر به انجام بیعتی می«به عبارت دیگر، عمل صورت گرفته 

  

  در حاشیه بررسی ماجراي ارتداد عرب

اهداف پنهان نظام خالفت گردید و فضاي وقوع این بیعت را از نو  ، باید به دنبال615بر فرض که ماجراي این بیعت صحت داشته باشد

  .تحلیل نمود

سازي و راه انداختن یک جنگ سرد و روانی در مدینه ـ که ظاهراً عثمان با رفت و آمدهایش نزد این ماجرا، احتمال صحنهچرا که در 

  .گرداننده آن بود ـ وجود دارد السالم علیه حضرت علی
                                                                                                                                                                                                                      

  .است دانسته السالم علیه علی حضرت بیعت براي

 دخالت عدم به مرتدین، با ابوبکر برخورد نحوه از السالم علیه امیرالمؤمنین بودن ناراضی بر تأکید ضمن تاریخی، اسناد ارائه با ایشان البتّه

  .اندنموده تصریح نیز ارتداد ماجراي در السالم علیه حضرت آن مستقیم

 )120 ص و 118 ـ 115 ص منبع، همان: ك.ر(

 .باشدمی برخوردار زیادي قوت از آن بودن جعلی احتمال و است تأمل محلّ بسیار که ـ 615



 

 

است که بنابر شواهد تاریخی از هواداران اي به نام طَی سخن به میان آمده حه و نبرد بزاخَه، از ارتداد قبیلهویژه آن که در ماجراي طُلَیبه

  616.اندابوبکر بوده

ـ از اساس جعلی نبوده، بلکه قبیله طَی به نفع  617کندها ـ که طبري از قول سیف نقل میلذا این احتمال جدي است که ماجراي ارتداد آن

مدینه، در ساختن یک فضاي کاذب و ایجاد رعب و وحشتی صورت نمایشی ابراز ارتداد کردند تا با فرستادنِ نمایندگانی به ابوبکر و به

  .دروغین، به خلیفه کمک کرده باشند

  :توان گفتلذا می

  618.ساکن در خارج از مدینه، معطوف شد ن، تمام توجه نظام خالفت به سرکوب مخالفیعلیهاالسالمبا شهادت حضرت زهرا

جهت سرنگونی حکومت  السالم علیه دلواپسی بود، احتمال تالش دوباره امیرالمؤمنینچه هنوز براي خلیفه مایه نگرانی و در این میان، آن

القَصه خواست همه قواي هوادارش را به خارج از مدینه اعزام کند و خود نیز به همراه آنان تا ذيابوبکر، آن هم در شرایطی بود که او می

  .برود

تنها به طور رسمی و علنی، بلکه خالی از هرگونه اعمالِ تهدید آشکار و خشونت ظاهري، از اندیشیدند تا این بار، نه لذا باید تدبیري می

  .تعهد به سکوت و التزام به عدم قیام به سیف بگیرند السالم علیه آن حضرت

  .در چنین فضایی، نظام خالفت فشار تبلیغاتی را جایگزین فشار نظامی نمود

ین به مدینه را بر مردم حاکم ساختندنخست، فضاي رعب و وحشت از حمله مرتد.  

را تحت فشار قرار داد که عضوگیري لشکر اسالم براي دفع خطر مرتدین، منوط به بیعت ایشان با  السالم علیه سپس، عثمان آن حضرت

                                                             

 . 57 ـ 56 ص ،2 ج ؛196 ص ،1 ج تاریخی، هايافسانه دیگر و سبا بنعبداهللا: ك.ر ـ 616

 . 52 ـ 51 ص ،2 ج منبع، همان: ك.ر ـ 617

 . 190 ـ 183 ص ؛173 ـ 140 صبخش یکم، ،قرن نخستین خالفت هایی در نیم پژوهش: لباف علی: ك .ر ـ 618



 

 

  .گونه دفاعی از اسالم و مسلمین وجود ندارد ابوبکر بوده و در غیر این صورت، امکان هیچ

 السالم علیه اي تدارك شده بود که در صورت امتناع آن حضرتدر سطح جامعه مدینه و تهدیدهاي مرتدین به گونهتبلیغات صورت گرفته 

ت حضرت ت ایشان همت گمارده و حقّانیتوانست به تخریب شخصیاز قبول انجام بیعت با ابوبکر، نظام خالفت به راحتی می

  .را زیر سؤال ببرد السالم علیه علی

  .تحمیل شُد السالم علیه بیعت با خلیفه، تحت فشار شدید افکار عمومی و تبلیغات وسیع دستگاه خالفت، بر آن حضرت از این رو

  :نویسدمه عسکري در تحلیل این ماجرا میاعلّ

بیعت نیست و تنها دست به دست مالیدن است و به عبارتی، بیعتی است  ات باشد، و الّاختیار و با رضای ه از سربیعت صحیح آن است ک«

  ...ظاهري

نیز، که پس از شش ماه از سر اکراه و به جهت حفظ اسالم و بدون هیچ رضایتی انجام گرفت، تنها بیعتی  السالم علیه لذا بیعت امیرالمؤمنین

  619».ظاهري و دست به دست مالیدنی بود و بس

  

  ر پایانیتذکّ

 »سکوت«ندارند و تنها از استمرار  »عتبی«اي به وقوع هاي مربوط به ماجراي ارتداد عرب، هیچ اشارهتر این که برخی نقلنکته جالب

  .گویندسخن می

  .باشداست و کاشف از حقیقت ماجرا نمی »ظنّ راوي«یا  »جعلی«در نقل بالذُري  »عهفَبای«کنند که عبارت این اسناد به روشنی ثابت می

  :کندچنین نقل می) 207متوفّی (از واقدي  )4قرن (طبري امامی 

»ا ارالْلَم تثْتَدشی عم ،رَبعیللی عفَقالَمانُ ا ، :یاب مولِ اهللاِ[نَ عسر [الی نَّهتالِ هذَا الْخْافی ق داَح اَنـْرُج و ودلَمع تُبایِتـع  بقَد  تُراق و

                                                             

 . 116 ص، )دشتی مهدي: کوشش به( سقیفه: عسکري مهاعلّ ـ 619



 

 

حتّی  مانُ بِعلیعثْ زَلْی بِما فیه الزَّوالُ، فَلَم أتیظُم فَیعی رِ اَنْماَشی منَ الْو انّی اَخْ اًرعلَ فیما تَري خَیجی تَري، و عسی اهللاُ اَنْ مامور کَاُالْ

قتالِ، و کانَ مع ذلک ه و جد النّاس فی الْلِّ وجبانُ فی کُبِه الرُّکْ لمینَ، و خَرَجتمسحضَرَ منَ الْ رٍ، و سرَّ بِذلک منْبکْمشی بِه الی اَبی

باد کْاَل مِ تَوجهتقَوماح الْ، و اَرۀًفَساد بادیو شَواهد الْ) ۀًشارِع( ۀًلُولَفتَنِ مسیاف الْصرَ اَساَب ف اذْرِ بِالسیماَریک الْتَح ف عنْکَهـبه الْمذْ

  620...قِّهـطَلَبِ ح سک عنْله، فَاَمالمِ و اَهساالْ

تا تو بیعت نکنی، کسی به جنگ دشمن ! ]رسول خدا[اي پسرعموي : گشتند، عثمان به نزد علی رفت و گفت ها مرتدزمانی که عرب

ترسم که این مطلب به مشکلی بزرگ تبدیل شود و و من می. با نظر تو خیر قرار دهد تو خود به امور واقفی و چه بسا خدا. نخواهد رفت

  .گردد ]ما[سبب نابودي 

  .که علی را نزد ابوبکر آوردگفت تا اینگونه سخن میعثمان مداوم با علی این

  .جنگ به جنب و جوش افتادند مسلمانان از این موضوع بسیار خوشحال شدند و سواران در هر سو به حرکت درآمدند و مردم براي

هاي فساد و از نیام درآمده و شعله جلوگیري از تحریک و شورش با شمشیر بود؛ چرا که شمشیرهاي فتنه ]تنها[با این وجود، شیوه او 

  ».کشیددست  621لذا از باز پس گرفتن حقّ خود. هاي عرب جگر اسالم و مسلمانان را هدف گرفته بودتباهی آشکار گشته و نیزه

  

  )گونه دوم( السالم علیه هاي مربوط به نامه امیرالمؤمنینبررسی و نقد نقل

خطاب  السالم علیه باشد، نامه آن حضرتبا ابوبکر می السالم علیه حاکی از بیعت مختارانه امیرالمؤمنین )به نوعی( یکی دیگر از اسنادي که

  :شودبه اصحاب خویش است که با استناد به آن، ادعا می

آن حضرت ابتداء تا مدتی از بیعت خودداري فرموده تا اینکه حرکت منافقان و مرتدان پیش آمده، لهذا به خاطر حفظ اسالم، بدون «

                                                             

  ).محمودي طبع( 384 ـ 383 ص المسترشد،: امامی طبري ـ 620

  .]شمشیر با[ ـ 621



 

 

  622!»...کرده و! خود با ابوبکر بیعت ! ارو با اختی! اجبار

  

  نگاهی به فرازهاي مورد استناد در این نامه )الف

  :بدین صورت است »و السیاسه ۀاالمام«ـ متن نامه براساس کتاب  1

»کْفَاَمسی تاَیر دي، وقُّ بِماَنـّی اَح نْـتمی النّاسِ مف دمحلّی الْ قامِ ماُتَولَیع ورفَلَبِثْم ،اَیتّی راهللاَ، حما شاء کبِذل تراجِع نَ النّاسِ  ۀًتم

تعجنِ الْ  رعاسالمِ، یدحلی مونَ الَّعم و دمحۀِوِ دینِ م براهیمالم اعلیهماالس.  

  ...مرِکُاَم ۀِت وِالیفَو ظَم منْاَع بِه علَی ۀُمصیبونُ الْتَکُ اًمو هد اًمالمِ ثُلْسااَري فی الْ لَه اَنْالم و اَهساصرِ الْاَنـْ لَم فَخَشیت انْ

شَیفَم نْتلی اَبیعا کذل کْدبرٍ فَبایع623...تُه  

تر و سزاوارتر میدست نگه داشتم در حالی که خود را براي جانشینی پیامبر در میان مردم از کسی که متولّی این امر شده بود، شایسته

را به بازگشت از دین پیامبر و ابراهیم دعوت پس به امر الهی صبر کردم تا این که دیدم گروهی از مردم از اسالم برگشتند و مردم . دانستم

  .کنندمی

تر از مصیبت از دست اي به بار آید که مصیبت آن سختپس ترسیدم که اگر اسالم و مسلمانان را یاري نکنم، در اسالم ویرانی و رخنه

  !».لذا نزد ابوبکر رفته و با او بیعت کردم. دادن خالفت پیامبر است

  624.ثبت نشده و تنها به ماجراي نگارش آن اشاره گردیده است »انساب االشراف«ـ متن نامه در کتاب  2

  :بدین صورت است »الغارات«ـ متن نامه براساس کتاب  3

                                                             

 . 181 ص ،5 و 4 پیاپی شماره البالغه، نهج فصلنامه: خراسانی زاده واعظ محمد  ـ 622

 . 175 ص ،1 ج السیاسه، و ۀاالمام: بهقُتَیابن ـ 623

 . 383 ص ،2 ج االشراف، انساب: بالذُري ـ 624



 

 

»کْفَاَمسی تاَیر دي وقُّ بِماَنـّی اَح ولِ اهللاِـتسنْ وآله علیه اهللا صلّی قامِ رمی النّاسِ ملَّی الْ فاَتَونْمرَ م عفَلَبِثْب هتّی داهللاُ، ح ما شاء بِذاك ت

اَیرراجِع ۀًت تعجنَ النّاسِ رنِ الْ معاسالمِ یدحلی مونَ الَّعم ۀِقِ دینِ اهللاِ و دمحوآله علیه اهللا صلّیم با ویمالم علیه راهالس.  

  ...ماُمورِکُ ۀِفَوات وِالی منْ ظَم علَیونُ مصیبتُه اَعکُماً یماً و هداَري فیه ثُلْ لَه اَنْالم و اَهساصرِ الْاَنـْ لَم فَخَشیت انْ

شَینْفَمع لی اَبیتا کذل کْدبرٍ فَبایع625...تُه  

تر و سزاوارتر میامر شده بود، شایستهدست نگه داشتم در حالی که خود را براي جانشینی پیامبر در میان مردم از کسی که متولّی این 

پس به امر الهی صبر کردم تا این که دیدم گروهی از مردم از اسالم برگشتند و مردم را به بازگشت از دین پیامبر و ابراهیم دعوت . دانستم

  .کنندمی

تر از مصیبت از دست د که مصیبت آن سختاي به بار آیپس ترسیدم که اگر اسالم و مسلمانان را یاري نکنم، در اسالم ویرانی و رخنه

  !».لذا نزد ابوبکر رفته و با او بیعت کردم. دادن خالفت پیامبر است

  

  ري درباره کتاب الغاراتتذکّ )1الف ـ 

که نسخه باشد، ولی از آن جایی ه میاز علماي امامی )283متوفّی (بن محمد ثقفی کوفی یعنی ابراهیم »الغارات«هر چند که مؤلّف کتاب 

  626.ایمالغارات تنها از طریق اهل سنّت به دست ما رسیده است، آن را در میان منابع سنّی آورده

  

  به و ثقفی کوفیقُتَیهاي ابنري درباره وجوه مشترك نقلتذکّ )2الف ـ 

  .باشنداساسی مشترك می ها در دو محورهاي فوق دقّت فرمایید، به روشنی مشاهده خواهید نمود که این نقلاگر در متن

                                                             

 . 306 ـ 305 ص، 1 ج، )ارموي محدث الدینجالل میر: تعلیقات و حواشی و مقدمه با( الغارات: کوفی ثقفی ـ 625

  .124 ص ،2 ج ،السالم علیه امیرالمؤمنین طالبابی بنعلی کارگزاران سیماي: ذاکري اکبر علی: ك.ر ـ 626



 

 

  )الفمحور 

  .بدان اشاره شده است »المِاسعنِ الْ منَ النّاسِ رجعت ۀٌراجِع«ارتداد مردم در زمان وقوع این بیعت که با عبارت 

  )بمحور 

بدان اشاره شده  »تُهعرٍ فَبایبکْذلک الی اَبید ت عنْفَمشَی« به نزد ابوبکر جهت انجام این بیعت که با عبارت السالم علیه رفتن امیرالمؤمنین

  .است

  

  نگاهی به ماجراي نگارش این نامه )ب

  :نویسدبه درباره علّت نگارش این نامه میقُتَیـ ابن 1

  627»...شدندبن وهب راسبی بر علی وارد شدند و دیدگاه علی را درباره ابوبکر و عمر جویا حجربن عدي، عمروبن حمق و عبداهللا«

  :نویسدـ بالذُري می 2

سبا است ـ نزد علی آمدند بن وهب همدانی ـ و او ابنبن جوین بجلی عرَنی و عبداهللاۀحجربن عدي کندي، عمروبن حمق خزاعی، حب«

  628»...و

  :نویسدـ ثقفی کوفی می 3

  629»...وارد شدند و السالم علیه مؤمنینبن سبا بر امیرالعمروبن حمق، حجربن عدي، حبه عرَنی، حارث اعور و عبداهللا«

  

                                                             

 . 154 ص ،1 ج السیاسه، و ۀاالمام: بهقُتَیابن ـ 627

 . 383 ص ،2 ج االشراف، انساب: بالذُري ـ 628

  .302 ص، 1 ج، )ارموي محدث الدینجالل میر: تعلیقات و حواشی و مقدمه با( الغارات: کوفی ثقفی ـ 629



 

 

  بنديجمع )1ب ـ 

سبا و ثقفی کوفی او را بن وهب راسبی همدانی سبائی که بالذُري او را ابنفرمایید در اسناد این نامه از عبداهللاهمان طور که مالحظه می

  630.باشدمحلّ تأمل فراوان می کنندگان ـ یاد شده که خود بن سبا نامیده است ـ به عنوان یکی از سؤالعبداهللا

  .باشدبن وهب راسبی همدانی از گروه خوارج بوده و فرمانده آنان در جنگ نهروان میعبداهللا

بن هاي سیفمه عسکري از ساختهار علّاساس تحقیقات اخی بن سبا نیز نزد شیعه و سنّی به عنوان فردي منحرف شناخته شده و برعبداهللا

  .باشدهاي او براي اعمال تحریف در حقایق تاریخی میعمر و یکی از دسیسه

عامربن شراحیل ( از شعبی 632»المسترشَد فی االمامه« این نامه را در کتاب خود به نام )4قرن ( 631از سوي دیگر، طبري امامی کبیر

  633.هایی با شیعه داشته استکند که تنها مورد اعتماد اهل سنّت بوده و مخالفتنقل می )ابوعمرو کوفی

  

  اندنگاهی به اعتبار منابعی که این نامه را نقل کرده )ج

یقُتَیابن: تألیف ،»و السیاسه ۀاالمام« هايهمان طور که مالحظه فرمودید متن این نامه در دو منبع قدیمی به نام ري وبه دالغارات« نَو« ،

  .ثقفی کوفی ثبت گردیده است: تألیف

، ن مورد خاصبه در ایقُتَیهاي ابنبه از پیروان مکتب خلفا است، نقلقُتَیباشد و ابنداراي مذهب شیعه میاز آن جایی که تنها ثقفی کوفی 
                                                             

  .انددانسته ساختگی نامه، این نگارش ماجراي در را او وجود پژوهشگران برخی ـ 630

  )ب احتمال ،61 ص سیاست، و حکومت: ذاکري اکبر علی: ك.ر(

 .است زیاد نامه این در اتجعلی درج احتمال و نبوده اعتماد مورد مذکور نامه که است آن دمؤی نیز دیدگاه این

 .رستم جریربن محمدبن ـ 631

 . 408 ص محمودي، طبع ـ 632

 . 32 ص سیاست، و حکومت: ذاکري اکبر علی: ك.ر ـ 633



 

 

  .باشدچندان مورد اعتماد و واجد اعتبار نمی

مختارانه و آزادانه  هایی دارد که حاکی از بیعتبه تمایل شدیدي به ثبت نقلقُتَیدر صفحات بعد، خواهید دید که ابن

  !با ابوبکر است؛ آن هم بیعتی توأم با حسن روابط؟ السالم علیه یرالمؤمنینام

با ابوبکر است، متّهم به هواداري از خلفا بوده و لذا از  السالم علیه مطالبی که حاکی از بیعت مختارانه امیرالمؤمنین به در نقلقُتَیلذا ابن

هاي جعل و تحریف در آن به شدت ثبت اسناد دروغینی دست یازیده که نشانه باشد؛ چنانچه در این مسیر بهطرفی خارج میموضع بی

  634.نمایان است

نقل  »بیعت مختارانه«به، بسیار جدي بوده و فرازي که او درباره قُتَیشده این نامه توسط ابن هاي تحریفاز این رو، احتمال گزینش نسخه

  .باشدکرده است، از اعتبار ساقط می

  :باید گفت )ترین و مشهورترین منبع این نامهاصلی(» الغارات«اما درباره 

  635.ـ نسخه الغارات تنها از طریق اهل سنّت به ما رسیده است 1

  636.کردندمی ـ مؤلّف آن، آثار خود را در شهر اصفهان نشر داده است که در زمان وي، ناصبیان زیادي در آن زندگی 2

  :کنددرباره علّت سکونت ثقفی کوفی در شهر اصفهان چنین نقل می »الغارات«محدث ارموي در مقدمه خود بر کتاب 

اصلش کوفی بود لیکن به اصفهان انتقال نمود و سببش آن بود که چون کتاب معرفت را تألیف کرد که مشتمل بود آن کتاب بر مناقب ... «

: ه بوده و با وي گفتندین تألیف آن کتاب را عظیم شمردند چه وضعش بر خالف تقیو مثالب اعداء ایشان، کوفی السالم علیهمائمه اطهار

                                                             

 بهقُتَیابن مذهبی تمایالت و فکري هايگرایش به جاآن در. پرداخت خواهیم هانقل این نقد به کتاب، این از بعدي فرازهاي در ـ 634

 .برد خواهید پی

 . 124 ص ،2 ج ،السالم علیه امیرالمؤمنین طالبابی بنعلی کارگزاران سیماي: ذاکري اکبر علی ـ 635

 . 150 ص اسالم، تاریخ منابع: جعفریان رسول ـ 636



 

 

: پرسید که کدام بلَد است که شیعه او کمتر و از شیعه دورتر است؟ گفتند... مصلحت آن است که این کتاب را نقل نکنی و بیرون نیاوري

  .ه آن کتاب را نقل نکند و روایت ننماید مگر در اصفهانپس ابراهیم قسم یاد کرد ک. اصفهان

637»...ه بود در اصفهان روایت کردپس، از کوفه منتقل شد به شهر اصفهان و آن کتاب را که بر خالف تقی  

از خلفا و مذهب  کنندگانِ آثار ثقفی کوفی ـ که از اهالی اصفهان و در آن زمان متعصب در هواداري رسد که استنساخبنابراین، به نظر می

  .هاي ثقفی کوفی جاي داده باشنداند ـ در آثار او دست برده و عقاید خود را در میان نوشتهاهل سنّت بوده

  

  »الغارات«شواهد وقوع تحریف در کتاب  )1ج ـ 

پاها به جاي مسح  شود که احکام وضو بر طبق مذاق اهل سنّت ذکر گردیده و از شستنـ در نسخه چاپی الغارات مشاهده می 1شاهد 

  638.آن سخن به میان آمده است

باشد و تحریف مذکور در متن چاپی بکر در مصر میبه محمدبن ابی السالم علیه این تحریف صورت گرفته، مربوط به نامه امیرالمؤمنین

  .الغارات موجود است

  

  1هاي وقوع تحریف در شاهد نشانه

  :نقل کرده و عبارات آن چنین است »الغارات«از کتاب  »امالی«شیخ مفید همین نامه را در کتاب خودبه نام 

»ام ثُمحس رِج و کأسرلَیسپس سر و پاهایت را مسح کن 639.ک.«  

                                                             

 . 270 ص المنتهی، ۀتتم: قمی محدث: از نقل به ـ 637

  .245 ص، 1 ج، )ارموي محدث الدین جالل میر تعلیقات و حواشی و مقدمه با( الغارات: کوفی ثقفی ـ 638

 . 267 ص امالی،: مفید شیخ ـ 639



 

 

  640.البالغه خود نیاورده استشرح نهجالحدید معتزلی هم این فراز موجود در الغارات چاپی را در  ابیکه حتّی ابننکته قابل تأمل این

  :توان گفتلذا می

ها به این وسیله، عقیده خود را در میان سخنان حضرت کنندگانِ کتاب الغارات پدید آمده و آن این تحریف به وسیله استنساخ

  .اندجاي داده السالم علیهامیر

  :نویسدمحدث ارموي در پاورقی الغارات به نقل از محدث نوري می

  641.هقُلُونَ عنْنْی فَانَّهم ۀِعامحیف الْتَص غارات منْفَظَهرَ اَنَّ ما فی الْ... «

نقل می) الغارات(تحریف گردیده است؛ چرا که آنان از آن ) اهل سنّت(آمده است، توسط عامه » الغارات«چه در روشن گردید که آن

  ».کنند

  

شود که از فضایل خلفا سخن به میان آمده است؛ در حالی که عملکرد مشاهده میـ در نسخه چاپی الغارات  2شاهد 

بن عوف مبنی بر در رد شرط عبدالرحمان 642نفره تعیین خلیفه و پاسخ صریح و کوبنده ایشان در شوراي شش السالم علیه امیرالمؤمنین

اي که جاي هیچ تردیدي را در دروغ بودن این گونهبهباشد؛ سیره شیخین، گواه آشکاري بر جعلی بودن فرازهاي فوق می عمل به

  .نهدعبارات باقی نمی

بن سعدبن عباده در مصر و باشد که نامه اول خطاب به قیسمی السالم علیه این تحریف صورت گرفته، مربوط به دو نامه از امیرالمؤمنین
                                                             

 . 71 ص ،6 ج البالغه، نهج شرح: الحدید ابیابن ـ 640

 مستدرك: نوري محدث: از نقل به ؛245 ص، 1 ج، )ارموي محدث الدینجالل میر: تعلیقات و حواشی و مقدمه با( الغارات: کوفی ثقفی ـ 641

 . 44 ص ،1 ج الوسائل،

 ،2 ج الیعقوبی، تاریخ: یعقوبی ؛188 ص، 1 ج البالغه، نهج شرح: الحدیدابیابن ؛26 ص ،1 ج السیاسه، و ۀاالمام: بهقُتَیابن: ك.ر ـ 642

 . 22 ص ،5 ج االشراف، انساب: بالذُري ؛162 ص



 

 

  .است السالم علیه نامه دوم خطاب به اصحاب آن حضرت

  

  )شامل دو نامه( 2وقوع تحریف در شاهد  هاينشانه

  ـ نامه اول 2شاهد 

  :در الغارات چاپی چنین است 643فرازي از متن این نامه

ثُم تَوفّاهم اهللاُ  ۀَا السنَّتَعدیی و لَم ةَسنَا السیرَتابِ و اَحکنِ عمال بِالْصالحی هممنْ] نِاَمیرَی[نِ رَاَیلَفُوا امتَخْده اسبع لمینَ منْمسثُم انَّ الْ«

  644...فَرَحمهما اهللاُ

پس از پیامبر خدا، مسلمانان  دو نفر صالح از میان خودشان را خلیفه و امیر ساختند که به کتاب خدا عمل نمودند و به بهترین وجه امور 

  !».سپس خدا آنان را قبض روح نمود و خدا رحمتشان نماید. را اداره کردند و از سنّت رسول خدا تجاوز نکردند

  :نویسدئی در شرح خود بر نهج البالغه درباره این فراز میمه میرزا حبیب اهللا هاشمی خواعلّ

»ر اَينْ اًظاهعی النّاسِ و دلُ اَنْحتَم نْکُیلْ ونَ مفینَحاقِ الْاخال645.م  

  ».کرده باشند گونه بودند و البتّه ممکن است که این فراز را مخالفان شیعه تحریف نموده و در متن واردیعنی به ظاهر و در برابر مردم این

  :مه هاشمی خوئی، مبنی بر این کهاشاهد صدق نظر علّ

؛ نامه السالم علیه باشد، نه نظر خود حضرت علیآمده است تلقّی مردم از حکومت آن دو می السالم علیهچه در کالم حضرت امیرآن

                                                             

 .است نموده استناد فراز این به »اتحاد شاهراه« کتاب بر خود مقدمه در برقعی ابوالفضل دسی ـ 643

  .210 ص، 1 ج، )ارموي محدث الدینجالل میر: تعلیقات و حواشی و مقدمه با( الغارات: کوفی ثقفی ـ 644

 . 106 ص ،6 ج البراعه، منهاج: خوئی هاشمی ـ 645



 

 

 :646در این نامه چنین است السالم علیهعبارت حضرت امیر. باشدبن یمان در شهر مدائن میۀدیگري از ایشان خطاب به حذیف

»عنَّ با الْثُم ضسمعوا بمینَ اَقامللَیجر هددضُوا بِههِمایِنِ ریرَت647.هِما و س  

  ».پس از رسول خدا، بعضی از مسلمانان دو نفر را به خالفت رساندند و از روش و سیره آنان راضی و خوشنود بودند

د علی خان مدنی از نسخه موجود وقوع تحریف در این نامه، اختالف الفاظ این فراز از نسخه چاپی الغارات با نقل سیهاي از دیگر نشانه

  .در نزد وي است

  :کند، ولی عبارات آن درباره خلفا چنین استنقل می »الغارات« این نامه را از کتاب »الدرجات الرفیعه« او در کتاب خود به نام

  648.، ثُم تَوفَّیاةَسنَا السیرَ، اَحهمنِ منْلَفُوا اَمیرَیتَخْده، اسبع لمینَ منْمسثم انَّ الْ«

  !».خوبی عمل نمودند تا از دنیا رفتندپس از پیامبر خدا، مسلمانان دو نفر را از میان خود به خالفت رساندند که آن دو به

هاي متفاوت، مورد دستبردهاي گونهبه هاي الغارات به تدریج وحاکی از آن است که نسخهاختالف متن فوق با متن چاپ شده الغارات، 

  .باشداي از آن، ـ ولو اندك ـ خالی از این قبیل تحریفات نمیمتعدد قرار گرفته و هیچ نسخه

  

  ـ نامه دوم 2شاهد 

  :  در الغارات چاپی چنین است 649فرازي از متن این نامه

  650.ۀِمونَ النَّقیبمی ةِالسیرَ ضیرَ و کانَ مرْماَتَولّی عمرُ الْ«
                                                             

  .]اندبرده سؤال زیر را خلفا عمومی و مردمی تمقبولی عبارت، این با السالم علیه علی حضرت[ ـ 646

 . 23 ص ،4 ج البالغه، نهج مستدرك فی ةالسعاد نهج: محمودي باقر محمد ـ 647

 . 336 ص الرفیعه، الدرجات: مدنی خان علی دسی ـ 648

  .است جسته استناد فراز این به نموده، ارائه السالم علیه علی امام المللیبین کنگره به که ايمقاله در خراسانی زاده واعظ محمد ـ 649

 )38 ص، 2 ج ،»امنیت و وحدت عدالت، و السالم علیه علی امام المللی بین کنگره« مقاالت مجموعه: ك.ر(



 

 

  !».عمر زمام امور را به دست گرفت و آن را به بهترین وجه اداره نمود و داراي روح مبارکی بود

  :نویسدمه محمد باقر مجلسی درباره این فراز میان متن، به نقل از علّمحدث ارموي در پاورقی ای

»رَ اَينْ اًظاهکَع النّاسِ، و دصرَّ فی واَبیذا ما م کْفبیآثارِ التَّق الْ ۀِرٍ و وصمی الْ ۀِلَحخُطْفرَ ۀِبنْةٌظاهرُ اَنـَّها ملِ الظّاهلْ ؛ با حاقات

  .مخالفینَالْ

اندیشی در این ه و مصلحتذکر گردید و البتّه آثار تقیگونه که در توصیف ابوبکر نیز گونه بود؛ همانبه ظاهر و در مقابل مردم این: یعنی

  ».رسد احتمال تحریف خطبه توسط مخالفین بیشتر استآشکار است؛ گرچه به نظر می خطبه کامالً

درباره خلیفه دوم آمده است، تلقّی مردم از او می السالم علیهچه در کالم حضرت امیرمه مجلسی، مبنی بر این که آناد نظر علّجهت تأیی

  .کنیم؛ به نقل دیگري از همین نامه اشاره میالسالم علیه باشد؛ نه نظر خود حضرت علی

به ثبت رسانده و  »المسترشَد فی االمامه«از جمله کسانی است که متن نامه دوم را در کتاب خود به نام  )4قرن (طبري امامی کبیر 

  :درباره خلیفه دوم چنین است عبارت آن

  651.دهمعنْ ۀِمونَ النَّقیبمی ةِالسیرَ ضیو کانَ مرْ«

  ».سیرت و داراي روح مبارکی بود نزد آنان خوش ]عمر[

هاي آن میاختالف متن فوق با متن الغارات چاپی، حاکی از تحریف برخی فرازهاي مندرج در کتاب الغارات و وقوع دستبرد در نسخه

  .باشد

  

  نتیجه حاصل از بررسی شواهد فوق )2ج ـ 

                                                                                                                                                                                                                      

  .307 ص، 1 ج، )ارموي محدث الدینجالل میر: تعلیقات و حواشی و مقدمه با( الغارات: کوفی ثقفی ـ 650

  ).محمودي طبع( 415 ص المسترشد،: امامی طبري ـ 651



 

 

مورد اعتماد  »السالم علیه بیعت مختارانه امیرالمؤمنین« در موضوع »و السیاسه ۀاالمام« نیز همانند کتاب »الغارات« نسخه چاپی کتاب

  .باشدنمی

  

  السالم علیه نگاهی به عدم توجه بالذُري به متن نامه امیرالمؤمنین )د

توجه نموده و آن را در کنار نقل بالذُري قرار دهید، درخواهید  )2الف ـ ردیف ( هاي این نامهبار دیگر به وجوه اشتراك میان نقلاگر 

  .کنندراستا بوده و از یک ماجرا حکایت می، به طور کامل همالسالم علیه یافت که نقل بالذُري با متن موجود از نامه امیرالمؤمنین

  .سازدتر میفرازي ثبت شده است که تطابق این نامه با نقل بالذُري را کامل »المسترشد« در متن نامه مندرج در کتاب ویژه کهبه

  :چنین است »المسترشد« عبارت مندرج در کتاب

»اَیر وام قَد النّاس نِ الْتودي عوا بِقُعتَنَعلَیخُرُوجِ ا652.هِم  

  ».آیندگیري و عدم مشارکت من، علیه دشمنان خدا به حرکت درنمیخاطر کنارهو دیدم که مردم به

  :با توجه به نکات فوق، این سؤاالت مطرح است

با ابوبکر است ـ از آوردن متن این  السالم علیه چرا بالذُري ـ که خود از راویان ماجراي ارتداد عرب و بیعت مختارانه امیرالمؤمنین) 1

  653به نقل مقدمات منجر به نگارش این نامه اکتفا نموده است؟ نامه خودداري کرده و تنها

  متن این نامه وجود دارد؟ از نقل چه توجیهی براي صرفنظر بالذُري) 2

هاي فعلی آن حاکی از اي که نسخهاي که در اختیار بالذُري بوده، بر وقوع چنین بیعتی داللت نداشته است؟ آن هم نامهآیا نسخه نامه) 3

نگاري او مطابقت کامل  هاي تاریخهاي مذهبی بالذُري و سلیقهبا ابوبکر است و با گرایش السالم علیه بیعت مختارانه امیرالمؤمنینوقوع 

                                                             

  ).محمودي طبع( 412 ص منبع، همان ـ 652

 . 283 ـ 282 ص ،2 ج االشراف، انساب: بالذُري ـ 653



 

 

  .دارد

  

  :پاسخ

به  توان دریافت؛ چرا که در این نقل، هیچ سخنی از بیعتمی )4قرن (بن رستم طبري امامی  ها را در نقل محمد بن جریرپاسخ این سؤال

  .اي در راستاي اهداف بالذُري، هیچ کاربردي نداردمیان نیامده است؛ لذا چنین نامه

  :باشدبدین صورت می »المسترشد«متن نامه بر اساس کتاب 

» ...کْاَمسی تاَیر ي ودقُّ بِماَنـِّی اَح نْـتمفی النّاسِ م دمحقامِ م نَفْ قَد فَضفَلَبِثْر ،هست اَیاهللاُ حتّی رما شاءراجِع ۀًت تعجنَ النّاسِ رم 

  .محمد ۀِییرِ ملَّوِ دینِ اهللاِ و تَغْعونَ الی محدذلک ی هرَتالمِ و اَظْساعنِ الْ

امٍ متاع اَی الَّتی انَّما هی ماُمورِکُ ۀِت وِالیفَو ظَم منْاَع مصیبتُه علَیونُ تکُ اًمو هد اًماَري فیه ثُلْ ت، اَنْقَعد الم وساصرِ الْاَنْ لَم فَخَشیت اَنْ

  ...قَالئلَ

اَیر وام قَد النّاس نِ الْتي عودوا بِقُعتَنَعلَیخُرُوجِ اهِمشَینْ، فَمع لی اَبیتا کذل کْدفْلَـآرٍ فَتَبلَو و لْ تُهالْال اَنـّی فَع لَباد کذل تاس654...الم  

خود را براي جانشینی پیامبر، ) از کسی که خود را رها کرده و به کاري که شایسته او نبود پرداخته است(دست نگه داشتم در حالی که 

  .دیدمسزاوارتر می

ه و ارتداد خود را آشکار نموده و مردم را به ترك دین خدا و پس به امر خدا صبر نمودم تا این که دیدم گروهی از مردم از اسالم بازگشت

  .نمایندبر هم زدن امت پیامبر دعوت می

پس ترسیدم که اگر اسالم را یاري نکنم و بنشینم، در اسالم ویرانی و شکافی وارد شود که در این صورت مصیبت آن بر من، از مصیبت 

  .بودتر میسخت) ر نیستکه البتّه چند روزي بیشت(از دست دادن خالفت 

                                                             

  ).محمودي طبع( 412 ص المسترشد،: امامی طبري ـ 654



 

 

  .کنندگیري و عدم مشارکت من، از جنگ علیه دشمنان خدا خودداري میخاطر کنارهو دیدم که مردم به

  ».رفتکردم اسالم از بین میدر این هنگام نزد ابوبکر رفته و با او همراهی نمودم و اگر این چنین نمی

  

  رتذکّ

 قرینه محکمی است که معناي »رفتکردم اسالم به یقین از بین میاگر چنین نمی .المساذلک لَباد الْت ال اَنـّی فَعلْ و لَو« عبارت

  .گرداندمنحصر می »بس مصلحتیآتش«را به  »با او همراهی نمودم :تُهفْلَـآفَتَ«

  

  السالم علیه هاي صورت گرفته درباره نامه امیرالمؤمنینگیري اصلی از بررسیسه نتیجه

  

  1نتیجه 

وجود آورده است؛ موجب سوء استفاده از این ماجراي دروغین ارتداد عرب که طبري به آن دامن زده و شهرتی تردیدناپذیر براي آن به

  .نامه گردیده و این نامه با انجام تحریفاتی، در تأیید ادعاي اهل سنّت به کار رفته است

ا ارتداد مورد اشاره در این نامه را همان ارتداد عرب بدانیم؛ چنانچه محدث ارموي در توجه به این نکته ضروري است که دلیلی ندارد ت

  :نویسدمه مجلسی میابه نقل از علّ »منَ النّاسِ ۀًراجِع« پاورقی الغارات، در توضیح عبارت

» ...ی ولُ اَنْحتَم الْونَ الْکُی بِهِم رادقینَ الْمنافمجلی معینَ عکْاَبیتَمبمنَّهرٍ فَا تْغْکانُوا یونَ فمب ۀًنَتَنباًتَصیرُ س الرمهدادأس تینِ رنِ الد655.اًع  

اي ممکن است مقصود از آنان که از دین اسالم بازگشتند، همان منافقانی باشند که نزد ابوبکر جمع شده بودند؛ چرا که ایشان مترصد فتنه

  ».بازگشتشان از دین باشد بودند که بهانه ارتداد و

                                                             

  .306 ص، 1 ج، )ارموي محدث الدینجالل میر: تعلیقات و حواشی و مقدمه با( الغارات: کوفی ثقفی ـ 655



 

 

  .باشد، به مقطع زمانی پس از سقیفه و روزهاي نخستین خالفت میالسالم علیه بنابراین اشاره امیرالمؤمنین

  .نشینی اختیار نفرموده بودندبوده و هنوز خانه »قیام به سیف« در تالش براي السالم علیه همان روزهایی که آن حضرت

مه مجلسی االم علّبا مشاهده خطر ارتداد و نابودي اسالم ـ به همان معنایی که در ک السالم علیهحضرت امیردر همین روزها بود که 

 ۀِت وِالیفَو ظَم منْاَع بِه علَی ۀُمصیبونُ الْتَکُ اًمو هد اًمالمِ ثُلْسااَري فی الْ اَنْ... فَخَشیت« اختیار نموده و با عبارت »سکوت« گذشت ـ

رِکُاَمتر از مصیبت از دست دادن خالفت و وجود آید که مصیبت آن بر من، بزرگپس ترسیدم که در اسالم ویرانی و شکافی به... م

  .به آن اشاره نمودند» .حکومت شما باشد

  :لذا

  .باشدبیعت مذکور در این نامه که مبتنی بر ماجراي ارتداد عرب است، جعلی می

موجب گردیده تا آن را به ماجراي دروغین ارتداد عرب پیوند زده  »بیعتی مختارانه«نگاران اهل سنّت به القاي وجود تمایل شدید تاریخ

  .و با انجام تحریفاتی در این نامه، از آن به نفع خود بهره برند

  :اند ازاین تحریفات عبارت

ها به اصل برخی نامه» .در این هنگام نزد ابوبکر رفته و با وي بیعت نمودم .تُهعرٍ فَبایبکْد ذلک الی اَبیت عنْفَمشَی« عبارت )الف فرض

  .هاي دروغین اهل سنّت در این زمینه محسوب شودافزوده شده تا تأییدي بر نقل

سبب بیعت نکردن و دیدم مردم به .رٍبکْذلک الی اَبیت عند فَمشَی هِمخُرُوجِ الَیتَنَعوا بِقُعودي عنِ الْت النّاس قَد امو راَی«عبارت  )ب فرض

  ».من از خروج و نبرد علیه مرتدین امتناع کردند و در این هنگام بود که نزد ابوبکر رفتم

  .و مورد ادعاي مورخانی چون بالذُري سوق دهد »بیعت مختارانه«ها افزوده شده تا ذهن خواننده را به به اصل برخی نامه

را به  )باشدمی »بس مصلحتیآتش«که در نقل طبري امامی آمده و تنها حاکی از وقوع ( »تُهفْلَـآفَتَ« تواند معناي عبارتها میافزودهاین 

  .تأویل و دگروار سازد »تُهعفَبای« معناي

نیز ناظر به روزهاي  »بس مصلحتیآتش« اي به ارتداد عرب و بیعت مورد ادعاي اهل سنّت ندارند ولذا فرازهاي این نامه هیچ اشاره



 

 

  .است السالم علیه امیرالمؤمنین »سکوت« تلخ و ناگوار آغاز خالفت و شروع دوران

  

  2نتیجه 

ها اضافه شده بوده یا به اصل برخی نامه 656»ظنّ راوي«، »تُهعفَبای« بر فرض که این نامه را ناظر به ماجراي ارتداد عرب بدانیم، عبارت

  .باشدمی »جعلی«و 

  

  3نتیجه 

صرِ اَنـْ لَم فَخَشیت انْ«را بپذیریم؛ عبارات  »تُهعفَبای« بر فرض که صحت تمامی عبارات مندرج در این نامه و از جمله صحت عبارت

  ...الماسالْ

 »تظاهر به انجام بیعتی که باطل است«آن را به  )657باشدها مشترك میکه در همه نقل( »...پس ترسیدم که اگر دین اسالم را یاري نکنم

  :شودگرداند؛ هرچند که ادعا میتبدیل می

  658!».نموده است! عمل، بیعت! حضرت با کمال آزادي«

  

  السالم علیه در حاشیه بررسی نامه امیرالمؤمنین

                                                             

 .باشدمی حدیث متن به خطّی نسخه حاشیه از ايکلمه ورود منظور، ـ 656

  .المساالْ لَباد ذلک تفَعلْ اَنّی ال لَو و«: است توجه قابل نیز فراز این »المسترشد« نقل در ـ 657

  ».بود رفته بین از اسالم کردمنمی چنین این اگر و

 . 49 ص، 2 ج ،»السالم علیه علی امام المللیبین کنگره مقاالت مجموعه« در مندرج مقاله: برفی محمد ـ 658



 

 

  :بوده و در نتیجهجا نیز صادق ها در اینراستا با نقل بالذُري بدانیم، همان تحلیلبر فرض که این نامه را هم

  659.باشد که فاقد هرگونه اثر و اعتبار استبیعت مورد اشاره در این نامه، ظاهري است و بیش از دست به دست هم زدنی صوري نمی

  .نامید »تظاهر به انجام بیعتی که از اصل باطل است«در واقع بر طبق این نامه، باید حادثه رخ داده را 

  

  )گونه سوم( با ابوبکر السالم علیه به ماجراي مالقات خصوصی امیرالمؤمنینهاي مربوط بررسی و نقد نقل

  

  )1نقل شماره 

زهري گفت نه او نه احدي . آمده که مردي به زهري گفت مگر نه این است که علی تا شش ماه با ابوبکر بیعت نکرد 660در تاریخ طبري«

زیرا علی همینکه دید مردم به او روي نیاوردند ناگزیر با ابوبکر مصالحه کرد، لذا به  661بیعت نمود) ع(از بنی هاشم بیعت نکردند تا علی

. دانستنزد ابوبکر کس فرستاد که به نزد ما بیا اما کسی با تو نباشد، چون دوست نداشت عمر با او بیاید زیرا شدت و غلظت عمر را می

کنی که آنان چه خواهند کرد؟ روم، تصور میداد به خدا سوگند تنها نزدشان میعمر به ابوبکر گفت تو خود به تنهایی مرو، اما وي پاسخ 

چه سزاوار اوست برپا خاست و خداي را به آن) ع(هاشم همگی در نزد آن حضرت بودند، پس علیو بر علی وارد شد در حالی که بنی

سوي تو سوق داد رشک نبردیم که خدا به 662نشد و نیز به چیزياي ابوبکر ما را انکار فضل تو مانع بیعت : گاه فرمودحمد و ثنا گفت آن
                                                             

 .باشدنمی نمایان آن در اجبار هاينشانه زیرا نمود، استفاده »ظاهري و صوري بیعت« واژه از توانمی که است مورد همین در تنها ـ 659

 . 447 ص ،2 ج الملوك، و االمم تاریخ: شافعی طبري ـ 660

  ]»...رٍبکْاَبی ۀِمصالَح الی ضَرَع هعنْ النّاسِ وجوه صرافانْ علی يأر فَلَما ةٍوعرْ حدیث فی و«: است چنین عبارت عین[ ـ 661

  »...کالَی اهللاُ ساقَه رٍبِخَی علَیک ۀًنَفاس ال و«: است چنین عبارت عین[ ـ 662

 حساسی نقش که باشدمی عبارتی صحیح ترجمه از فرار نوعی واقع در که شده ترجمه »که چیزي« به »رٍبِخَی« کلمه روایت، ترجمه در البتّه

  .]نمایدمی ایفا آن داللت نقد و حدیث بطالن در



 

 

گاه آن حضرت قرابت خود را نسبت آن. بینیم که در این امر ما را نیز حقی است که شما مستبدانه بدان دست بردیدو لیکن ما چنان می

خاموش شد، ) ع(ر به گریه درآمد و چون علیگفت تا ابوبکبه رسول خدا و حقی که از آن ایشان است، یادآور شد و پیوسته آنها را می

سوگند به خدا قرابت رسول خدا در نزد من محبوبتر از آن است که من : گاه گفتابوبکر تشهد گفت و خدا را حمد و ثنا کرد آن

حیازت نکردم  خورم که این اموالی را که بین من و شما است آن را جز به خیرخویشاوندان خود را صله کنم و من به خدا سوگند می

خوردند چه از ما باقی ماند، صدقه است و همانا آل محمد نیز از این مال میگذاریم و آنما ارث نمی: فرمودزیرا از رسول خدا شنیدم می

گاه آن. ام دهمشاءاهللا انجآن را انجام داده باشد جز اینکه من نیز آن را ان) ص(شوم که محمدبرم و یادآور امري نمیو من به خدا پناه می

گاه تو براي بیعت بعدازظهر است و چون ابوبکر نماز ظهر را خواند روي بر مردم کرد آنگاه عذر علی از بیعت را آنفرمود وعده) ع(علی

برخاست و حقّ ابوبکر را عظیم شمرد و فضیلت او و سابقیت ) ع(سپس علی. چنان که خود آن حضرت فرموده بود براي مردم بیان کرد

  .را ذکر کرد و آنگاه سوي ابوبکر رفته با او بیعت کرداو 

  .کرده و گفتند کاري صواب و نیکو کردي) ع(پس از آن مردم روي به علی

  663!».این روایت را طبري از عایشه نقل کرده است

  

  )2نقل شماره 

با ابوبکر  السالم علیه نقل دیگري را درباره مالقات خصوصی امیرالمؤمنین »االمامه و السیاسه« نَوري در کتاب خود به نامبه دیقُتَیابن

  .آورده است

رَ فَضیلَتَه و رٍ، و ذَکَبکْفَعظَّم حقَّ اَبی ه، ثُم قام علیتَذَر عنْلَ ما اعاً بِمثْبلَ علَی النّاسِ، فَعذَر علیجِد الشَّریف، فَاَقْمسرٍ الَی الْثُم خَرَج اَبوبکْ«

ضی فَبایم ثُم ،فَاَقْسابِقَتَه ،هعیللی عع لَ النّاسفَقالُواب ، :بالْاَصیا اَب تاَح نِ وسنْحسالْ: قالَ. ت تا تَمفَلَمیبۀُع کْبیاَلثَالثَب ۀَرٍ اَقام اَیقیلُ ـامٍ ی

                                                             

 . 21 ـ 20 ص اتحاد، شاهراه: قلمداران حیدرعلی ـ 663



 

 

ی و النّاسسمتَقیلُهـ، یتُکُاَقَلْ قُولُ قَدم یلْفی بتی، هنْ علْ م؟ هنْ کارِهم بضٍ؟مغ  

ـفَییلع قُوم لِ النّاسِ فَیقُولُـفی اَو :النَس و اهللاِ النُقیلُک دواَب اًتَقیلُکقَد ، تَوولُ اهللاِ لسر کمنْقَدنا، مدین حید ذَا الَّذي یتَول ؤَخِّرُك جیه

  664یانا؟دنْ

  .که با او بیعت نکرده است معذور داشتسوي مردم کرد و علی را از اینسوي مسجد پیامبر رفت و رو بهسپس ابوبکر به

کاري : مردم نیز به علی گفتند. سپس با او بیعت کرد. سپس علی برخاست و مقام وي را بزرگ داشت و فضیلت و سابقه او را یادآور شد

شما را در بیعت با : پس از آن که کار بیعت با ابوبکر به پایان رسید، او سه روز با مردم چنین سخن گفت. انجام دادي درست و پسندیده

  داند؟ام، آیا کسی این بیعت را ناخوشایند میخود آزاد گذاشته

ایم، بلکه این رسول خدا ار ندادهما هرگز تو را سرور و پیشواي خود قر! سوگند به خدا: گفتخاست و میعلی پیش از همه مردم برمی

  !»خاطر دنیاي ما مؤخّر گرداند؟خواهد تو را بهکسی می تا دینمان بر جا مانَد؛ حال چه 665بود که تو را بر ما مقدم داشت

  

  باشدآفرین در این ماجرا که هریک به تنهایی نشانه بطالن این دو نقل مینکات شگفتی

  

  !کرنش براي آشتی با ابوبکر )الف

  .اشاره شده است »رٍبکْاَبی ۀِضَرَع الی مصالَح« به این مطلب با عبارت
                                                             

 . 33 ص ،1 ج السیاسه، و ۀاالمام: بهقُتَیابن ـ 664

درسنامه «از کتاب  دوم بخش در که باشدمی! »انتخابی خالفت« مبحث در سنّت اهل هنظری با آشکار تعارض در واهی ادعاي این[ ـ 665

  .ایم هپرداختآن  شرح به» هاي وحدت اسالمی قرائت

 نصوص قبیل این به هرگز قدرت، تصاحب سر بر انصار با جدال اوج و سقیفه بحران در ابوبکر چرا که است تعجب جاي حال، هر به

 !]؟نجست استناد اند،کرده نقل او براي که فضائلی از یک هیچ به حتّی و ؟!نکرد اياشاره



 

 

به معناي ضَرَع ؟!(باشد که حاکی از پذیرش خواري و زبونی براي آشتی با ابوبکر استمی ذَلَّ و خَضَع(  

 آمده است که مفهومی 666»عتَهرٍ و مبایبکْاَبی ۀَتَمس مصالَحفَالْ« عبارت »صحیح بخاري و مسلم« هاي دو کتابتر آن که در نقلجالب

  .همانند با نقل پیشین دارد

  

  !تصدیق فضیلت براي ابوبکر )ب

  .اشاره شده است» لفَضیلَتک اًکاررٍ انْعک یا اَبابکْنُبایِ نا اَنْنَعمی فَلَم« به این مطلب با عبارت

  

  !فرمود خالفت خیري بود که خداوند به ابوبکر عطا )ج

  667.اشاره شده است »کرٍ ساقَه اهللاُ الَیک بِخَیعلَی ۀًنَفاس و ال« به این مطلب با عبارت

  

  !وآله علیه اهللا صلّیپذیرش صدقه بودن میراث پیامبر )د

  .اشاره شده است »ۀٌنا صدقَالنُورِثُ، ما تَرَکْ: قُولُـت رسولَ اهللاِ یسمع« به این مطلب با عبارت

  

  !ابوبکر را بر دیگران مقدم داشتند وآله علیه اهللا صلّیپیامبر )ـه

  .اشاره شده است» یاناجیه دنْؤَخِّرُك لتَوذَا الَّذي ی حید دیننا، منْقَدمک رسولُ اهللاِ لتَو قَد« به این مطلب با عبارت

                                                             

  .3304 شماره حدیث ،3 ج مسلم، صحیح: مسلم ؛3913 شماره حدیث ،4 ج بخاري، صحیح: بخاري ـ 666

 المعلیهاالسزهرا حضرت الهی غضب و ابوبکر با بیعت انجام از السالم علیه امیرالمؤمنین ماهه شش درنگ عقیده، این وجود با آیا ـ 667

 !گیرد؟نمی قرار ابهام و سؤال از ايهاله در ابوبکر، بر



 

 

  

  هاي دروغینتبعات و نتایج انحرافی استناد به این نقل

ت و ترسیم نظام امامت اکتسابی به جاي امامت به حقّ اولوی السالم علیه تأویل و دگروارسازي منصوص بودن خالفت امیرالمؤمنینـ  1

  !انتصابی

2 الم علیه ت امیرالمؤمنینـ تحریف در معناي حقّانیالم علیه و تغییر در معناي احتجاجات حضرت علی السدر این زمینه الس!  

  !جداسازي مقام امامت از مقام خالفت و جداسازي میان متصدیان این دو مقام از یکدیگرـ تفکیک و  3

  !ـ قائل شدن به انتخابی بودن خالفت و تأکید ویژه بر آن 4

از عدم  در ماجراي مطالبه بیعت براي ابوبکر و ایجاد تحریف در تحلیل مقصود ایشان السالم علیه ـ تفسیر به رأي از امتناع امیرالمؤمنین 5

  !انجام بیعت با خلیفه

  !به انجام بیعت با ابوبکر و عدم اجبار و اکراه ایشان السالم علیه ـ رضایت امیرالمؤمنین 6

7 ت خالفت ابوبکر و بیرون آوردن آن از حصار غصبـ قائل شدن به مشروعی!  

  !ـ عدم انحراف ابوبکر از مجراي شریعت 8

  !بوبکرـ اجراي مقرّرات اسالم در حکومت ا 9

  !وآله علیه اهللا صلّیبندي ابوبکر به پیروي از سیره پیامبرـ تعهد و پاي 10

  668!هاي ابوبکربه شایستگی السالم علیه ـ اعتقاد امیرالمؤمنین 11

  !با خلفا در اداره حکومت السالم علیه ـ مشارکت امیرالمؤمنین 12

  !السالم علیه ـ جبران نقاط ضعف حکومت ابوبکر توسط امیرالمؤمنین 13

                                                             

 !است خالفت مقام تصدي براي ابوبکر تصالحی) 11 ـ 8( موارد نتیجه ـ 668



 

 

  !وآله علیه اهللا صلّیـ القاي وجود روابط حسنه از سوي ابوبکر با خاندان پیامبر 14

  !با ابوبکر السالم علیه ـ القاي وجود صلح، دوستی و آشتی از سوي امیرالمؤمنین 15

  :چنانچه ابراز شده

با سپردن کار بدست مفضول و نااهل، خرابی و فسادي بار  در امتناع از بیعت ابوبکر آن بود که میترسید) ع(نظر دیگر موالي متقیان«

و مقررات دین تا حدودي ! اما همینکه دید ابوبکر از مجراي شریعت چندان انحرافی ندارد... آورد که رخنه و خلل در ارکان شریعت افتد

  669!».دیگر امتناع را جایز ندید و بهر صورت تن به بیعت داد...  !شوداجرا می

پس از اینکه آنان را نسبت به معایب کارشان متنبه فرمود، با ! اما بدون هیچ اکراه و اجباري! اینکه حضرتش بدان مقام اولی بودلذا با «

  670!».و آنان را در اداره بهتر حکومت نیز یاري فرمود! و نواقص کار آنان را رفع و مشروعیتشان را تکمیل نموده! ایشان بیعت کرده

چه در واقع و چه در ظاهر، از موقعیت واالیی، برتر از مقام ) ع(اسالمی نشان دهنده آن است که حضرت علیاین برخورد واالي «

زمام امور را به دست داشت به حضور طلبید و ابوبکر ! برخوردار بود و لذا ابوبکر را که مدتی به عنوان خلیفه انتخابی! خالفت انتخابی

  :دارد کهبیان می اًصریح) ع(کند و حضرت علیبه برتري آن حضرت اعتراف می اًشفاهو  رود و عمالًبه منزل حضرت می اًشخص

  .تو نیستیم! و سوابق! ما منکر فضیلت ・

  ...نداشته و نداریم! با تو رقابت و همچشمی در خالفت انتخابی ・

و با نظر (گرفت  مشورتی صورت می) با آن حضرت به جهت مقام والیت و امامتش(بایست  خودداري از بیعت بدان جهت بود که می ・

  ).شد می! آن حضرت خلیفه براي اداره مملکت اسالمی انتخاب

شود که کارهاي پیامبر را  کند که اهل بیت نسبی پیامبر را بیشتر از بستگان خود دوست دارد و متعهد می و چون ابوبکر سوگند یاد می ・

                                                             

 . 169 ص ،1 ج اسالم، در حکومت: قلمداران علی حیدر ـ 669

 . 292 ص اتحاد، شاهراه: همو ـ 670



 

 

  671!».ت با تو فردا در مسجد خواهد بودمحل وعده بیع: فرماید می) ع(کند، حضرت علی دنبال می

  672!».باشد و در این مورد میان مردم تفرقه بیفکنند! جنایتی از این باالتر نیست که میان امام و خلیفه صلح«

  

  گوید؟ تاریخ چه می

باره  برهان نیازمند باشد؛ در اینتر از آن است که به دلیل و  واضح )بهقُتَی هاي طبري و ابن نقل( جایی که ساختگی بودن این دو نقل از آن

  .کنیم اکتفا می وآله علیه اهللا یصلّو عباس عموي پیامبر المالس علیه امیرالمؤمنین تنها به ارائه سندي از زبان خلیفه دوم، خطاب به

ـ دروغ بودنِ محورهاي  673اصوقّ ابی بن عوف، زبیر و سعد چرا که این اعتراف صریح خلیفه دوم ـ آن هم در حضور عثمان، عبدالرحمان

  .رساند به اثبات می »زمان جا و هم یک« ها را مذکور در این قبیل نقل

  

  )1سند شماره 

  :گوید اب میثبت گردیده و در ضمن آن عمربن خطّ »صحیح مسلم«این سند تاریخی در یکی از معتبرترین منابع اهل سنّت یعنی کتاب 

» ...فِّیا تُوکْ فَلَموبولُ اهللاِ قالَ اَبسریلولِ اهللاِ فَجِئْ رٍ اَنـَا وستُما تَطْرنِ ابم میراثَک نِلُب ی و طْاَخیکهذا میراثَ ام نْلُبم هاَبیها فَقالَ  رَاَت

  .ۀٌنا صدقَقالَ رسولُ اهللاِ ما نُورِثُ، ما تَرَکْ: رٍاَبوبکْ

ماًفَرَاَیباً آثکاذ ر تُماهناً اًغاد674...خائ  

                                                             

 . 22 ـ 21 ص ،5 ج متّقین، امام سیماي: شیرازي آزاربی عبدالکریم ـ 671

 . 255 ص، )سوم چاپ( اسالمی مذاهب همبستگی: همو ـ 672

 .است شده تصریح افراد این حضور به فرمایید،می مالحظه که سندي ابتداي در ـ 673

 . 3302 شماره حدیث مسلم، صحیح: نیشابوري حجاج بنمسلم ـ 674



 

 

  .باشمرسول خدا در سرپرستی و زعامت شما می 675من جانشین: هنگامی که پیامبر از دنیا رفت، ابوبکر گفت

  .آمدید و میراث خود را طلب کردید ]السالم علیه عباس و علی[شما دو نفر 

  .همسرش را از پدرشمیراث ] السالم علیه علی[میراثت را از پسر برادرت و این  ]عباس[تو 

  .چه به جا بگذاریم صدقه استشویم، آنما ارث برده نمی: رسول خدا فرموده است: پس ابوبکر گفت

  »...گر و خیانتکار دانستیدولی شما او را دروغگو، گناهکار، خُدعه

داشتند، روا بود که این به را قبول میقُتَیابنهاي بخاري، طبري یا حتّی یکی از محورهاي مندرج در نقل السالم علیه آیا اگر امیرالمؤمنین

بدانند؟ »خائن«و  »غادر«، »آثم«، »کاذب«هاي او سخن بگویند و او را ت ابوبکر و ویژگیچنین درباره شخصی!  

  

  )2سند شماره 

و گفتگوهاي  »بیعت مختارانه«پردازي نبوده و ماجراي به دروغقُتَیراستی اگر فرازهاي مورد ادعاي امثال بخاري، طبري و ابنو به

باشد، چرا آن گران تاریخ نمیتحریف خائن هايبا ابوبکر و سخنان ایشان درباره او، ساخته قلم السالم علیه امیرالمؤمنین

شرط فرزند عوف  رشاي که جهت تعیین خلیفه سوم تشکیل یافته بود، با صراحت آشکار از پذینفره در شوراي شش السالم علیه حضرت

خود، هرگونه مشروعی ل و دوم را زیر سؤال مبنی بر عمل به سیره شیخین امتناع ورزیده و با این استنکافت دینی و عقیدتی خلیفه او

  676دارند؟و باطل اعالم می آن دو را ناحق برده و عملکردهاي

با ابوبکر بیعت  السالم علیه ، امیرالمؤمنینعلیهاالسالمحضرت زهراهمچنین برخی دیگر از اسناد تاریخی قرینه آن است که پس از شهادت 

                                                             

 ]؟!کنندمی معنی دوست به را آن سنّیان ولی است؛ گرفته بهره »ولی« واژه از خود خالفت به اشاره براي ابوبکر که است جالب[ ـ 675

 ،2 ج الیعقوبی، تاریخ: یعقوبی ؛188 ص، 1 ج البالغه، نهج شرح: الحدیدابیابن ؛26 ص ،1 ج السیاسه، و ۀاالمام: بهقُتَیابن: ك.ر ـ 676

 . 22 ص ،5 ج االشراف، انساب: بالذُري ؛162 ص



 

 

  :طور که گفته شداند؛ زیرا هماننکرده

گرداندها ملتزم میکننده خود را به انجام آن باشد که بیعتنی میبیعت در اسالم داراي معناي مشخّص و لوازم معی.  

بس آتش«حاکی از آن است که حداکثر یک  السالم علیه هاي امیرالمؤمنینواکنش اب و عمروعاص ازهاي عمربن خطّبینیبنابراین، پیش

تنها به  )ارتداد ویژه با فرض صحت غائلهبه( السالم علیه و ابوبکر رخ داده است و امیرالمؤمنین السالم علیه میان آن حضرت »مصلحتی

  677.اندترك مخاصمه با ابوبکر تن داده

  

  )3سند شماره 

  :گویداول در مشورت با عمر میخلیفه 

شناسم می... بفرستم، زیرا او را به کمال، فضل، شجاعت و) در یمن(رَموت ده و حضْنْرا به جنگ با قبایل ک السالم علیه من بر آنم تا علی«

  .و او فرد عادلی است که اکثر مردم به او رضایت خواهند داد

ترسم که من فقط از یک چیز هراس دارم، می: گویدمی) از این کماالت السالم علیه برخورداري علیضمن تأیید سخنان ابوبکر در (عمر 

 .679احدي به جنگ رغبت نخواهد داشت، مگر با اکراه و اگر او نجنگد، دیگر 678ها خودداري کنداو از جنگ با آن

  .جهل به جنگ آنان برودبن ابیۀمرگیرد و عکْ در مدینه بماند و خلیفه از مشورت او بهره السالم علیه پس بهتر است علی

                                                             

می القَصهذي نبرد در ابوبکر نصیحت اند،نموده ترسیم السالم علیه امیرالمؤمنین براي ماجرا این در که نقشی حداکثر سنّت، اهل منابع ـ 677

  )315 ص ،6 ج النهایه، و ۀالبدای: کثیرابن: ك.ر. (باشد

 .گیردمی قرار ابهام از ايهاله در عسکري مهاعلّ تحقیقات به عنایت با نیز نقل این که است توجه قابل

  .]کرد جستجو نکته همین در باید را السالم علیه امیرالمؤمنین نزد به عثمان فرستادن در خالفت دستگاه انگیزه[ ـ 678

  .]است بیعت وقوع عدم بر گواه بهترین خلیفه، فرمان قبول از هاییاستنکاف چنین[ ـ 679



 

 

دانست، نه قبایل کنده چون نه دستگاه خالفت را مشروع می(رفت نمی به جنگ آنها السالم علیه علی» «.680ابوبکر نظر عمر را تأیید کرد

الم علیه علی ولی خلیفه و مشاورانش حتّی قبل از نظرخواهی از) را مرتدکْ اًترسیده و فوراز این مسئله  الس681».رمه را اعزام کردندع  

  

  )4سند شماره 

  .حه سؤال کرددر دفع فتنه طُلَی السالم علیه کارگیري علیابوبکر، عمروعاص را طلبید و از او در مورد به

  682».بردفرمان تو را نمی السالم علیه علی: عمروعاص در جواب او گفت«

  

  :توان گفتدر مجموع می

به  بنديدر ماجراي ارتداد عرب است؛ زیرا اگر بیعتی واقع شده بود، پاي »بیعت مختارانه«این دو سند به وضوح حاکی از عدم وقوع 

  .فرماندهی سپاه خلیفه را پذیرفته و از فرمان او اطاعت نمایند السالم علیه کرد که آن حضرتآن ایجاب می لوازم

  

  مبنی بر وقوع بیعتی مختارانه اهل سنّتبندي نهایی درباره ادعاي  جمع

  )الف

براي اخذ بیعت اجباري که با هجوم به بیت  »نافرجام« آید که جز اقدامیهاي صورت گرفته در این تحقیق، چنین برمیبررسی از مجموع

                                                             

 197 ص ه،الرَد کتاب: واقدي: از نقل به ؛116 ص ،وآلهعلیهاهللایصلّپیامبر جانشینی بحران و ارتداد هايجنگ: دهقی غالمی علی ـ 680

 . 57 ص ،1 ج الفتوح،: اعثم ابن ؛198 ـ

 . 117 ص منبع، همان ـ 681

 . 129 ص ،2 ج یعقوبی، تاریخ: یعقوبی: از نقل به ؛117 ص منبع، همان ـ 682



 

 

  :توان گفتنهایت تسامح میگونه اقدام دیگري براي انعقاد بیعت با ابوبکر صورت نگرفته و با  توأم بود، هیچ علیهاالسالم فاطمه

اي محدودتر ـ در پیش ـ و البتّه در چارچوبه »با ابوبکر 683کنندگانِ شبیه به بیعت« براي حفظ اسالم، رفتاري السالم علیه آن حضرت

  .گرفتند

  :فرماینددرباره این روش خویش می السالم علیه امیرالمؤمنین

»کْبایاَباب النّاس اَنـَا ع رٍ واهللاِ اَواَلی بِالْومعمفَس ،قُّ بِهاَح رِ واَطَع و خافَتم ۀَت کُرْاَن ی النّاس جِعضْفّاراً، یعب رِبمضُه عب رِقابیضٍ بِالس ،ف

بای کْثُموباَب عاهللاِ اَواَنـَا و رَ ومعاَلی بِالْرٍ لنْمرِ معمفَس ،هاَطَع و ت خافَتاَنْ ۀَم کُرْی النّاس 684.اًفّارجِع  

ترس  کردم، از 686؛ اما من نیز اطاعت685تر و سزاوارتر بودممن از او به آن، شایسته) قسم به خدا(مردم با ابوبکر بیعت کردند در حالی که 

در حالی  ]و او را خلیفه ساخت[سپس ابوبکر با عمر بیعت نمود . که مردم کافر شوند و گروهی با شمشیر گردن گروهی دیگر را بزنندآن

                                                             

  ع؟بایِی حتّی بابه هعلَی رَقُحی لمنْ تیارٍاخْ اَي و«: نویسدمی بارهاین در سرّه قدس طوسی شیخ ـ 683

  »؟دارد بیعت جز راهی شود،می زده آتش رویش بر اشخانه در که کسی مگر

 )76 ص ،3 ج الشافی، تلخیص: طوسی شیخ(

 ،42 ج دمشق، ۀمدین تاریخ: عساکرابن ؛251 رقم ،320 ص ،1 ج السمطین، فرائد: جوینی ؛313 ص ،19 فصل مناقب،: خوارزمی ـ 684

 . 724 ص ،5 ج العمال، کنز: هندي متّقی ؛156 ص ،2 ج المیزان، لسان: عسقالنی ؛442 ص ،1 ج االعتدال، میزان: ذهبی ؛434 ص

  .]بود من انحصاري حقّ خالفت[ ـ 685

  .است ثانوي عنوان به طاعت منظور،[ ـ 686

 با و ناحق به و نبوده مستند متعال خداوند به آنان دستورهاي و فرامین که است امرایی و سالطین از اطاعت معناي به ثانوي طاعت

 از جلوگیري و دین حفظ براي که ايچارچوبه در( را آنان فرامین از اطاعت متعال خداوند. اندزده تکیه اسالمی حکومت مسند بر زور

  )]23 ـ 22 ص امام، معرفت: اسکوئی بیابانی محمد: ك.ر. (فرمودند اجازه السالم علیه امیرالمؤمنین به) بود الزم اسالم امت ارتداد



 

 

  688».؛ اما من نیز اطاعت کردم، از ترس آن که مردم کافر شوند687من از او سزاوارتر بودم) قسم به خدا(که 

  )ب

هاي دروغاي از ابهام و تردید قرار داشته و نشانهمنابع مختلف مندرج است ـ همگی در هالههاي موجود در این باره ـ که در سایر نقل

  :توان گفتاي که میگونهشود؛ بهها به وضوح مشاهده میپردازي و تحریف در آن

، جهت اخذ بیعت از آن علیهاالسالم فاطمه ها، سرپوش نهادن بر حوادث تلخ و ناگوار مربوط به هجوم به بیتهدف از نقل و طرح آن

  .باشدخالفت غاصبانه ابوبکر می ندر روزهاي نخستی السالم علیه حضرت

  )ج

از اساس غلط بوده و تحقّق شرعی چنین  »با ابوبکر السالم علیه بیعت امیرالمؤمنین« با توجه به معناي بیعت و شرایط تحقّق آن، تعبیر

  .باشدبیعتی ـ به دلیل فراهم نبودن شرایط آن ـ محال می

  )د

هر چند با قید ظاهري و صوري همراه باشد؛  »بیعت« ، به کار بردن واژهوآله علیه اهللا صلّیدر تحلیل حوادث رخ داده پس از رحلت پیامبر

  .بهره برد )که معنایی متفاوت با بیعت دارد(» عدم قیام به سیفسکوت و «غلط بوده و تنها باید از واژه 

  .استفاده نمود »اجبار به انجام بیعتی که از اصل باطل است« همچنین هنگام سخن گفتن درباره حوادث هجوم، بایستی از واژه

  )ـه

توان از واژه بیعت با قید تاریخی آن ـ تنها میـ با فرض قبول اسناد  علیهاالسالمدر تحلیل حوادث رخ داده پس از شهادت حضرت زهرا

                                                             

  .]بود من انحصاري حقّ خالفت[ ـ 687

 ارتداد و داخلی جنگ بروز از وسیلهبدین و برگزیده را خالفت علیه سیف به قیام عدم که شدند مجبور السالم علیه امیرالمؤمنین ـ 688

 .آورند عمل به ممانعت ـ انجامیدمی المالسعلیهم بیت اهل و اسالم نابودي به نهایت در که ـ امت



 

 

تظاهر به انجام بیعتی که از اساس باطل «: رد و گفتباشد، استفاده ککه منشأ اثر نمی )دست به دست زدن غیرواقعی(صوري و ظاهري 

  ».است


