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ی عا ه    س
  

  :اشاره
 برادران حاضـر  يكي از ،ي سخنراني اجراي برنامه هاي ماه محرم سال جاري، پس از شب يكي از در

ارتباط با  سؤال وي در من خواست به چند ، ازمذهب معرفي كرد» سنّي شافعي«را مسجد كه خود در
را بصورت  هاي خود درصورت امكان، سؤال ،ايشان تقاضا كردم از. دهم ذهبي پاسخم مسائل تاريخي و

ايشـان بزرگوارانـه    . پاسـخ دهـم   را هـا  آنتـري   بصورت دقيـق   - توان در حد - تا مكتوب مطرح كند
  . ها را بصورت كتبي ارائه نمودند پس ازچند روز سؤال درخواستم را پذيرفتند و

ايه بسـيار نـاچيز علمـي، پاسـخ     سـرم  وبه بضاعت مزجـاه   اعتراف راقم اين سطورعليرغم اذعان و
 هـا و  ز دوستان مايل بودند مجموعه پرسشتعدادي ا . تقديم نمودم هاي مطرح شده را تهيه و پرسش
اميدوارم اين نوشته بـه   . نظر اين برادران اجابت گرديد . نيز قرارگيرد ها آناختيار  در ها تكثير و پاسخ

  . اي باشد فايده مفيد و! خواندنش بيرزد
 باني فراهم آمدن اين مجموعه گرديد، سپاسگزاري نمـوده و  برادرسؤال كننده كه باعث و ضمناً از

  . خواستارم درگاه خداوند عمل به حق از پيروي و شناخت حقيقت و توفيق همگان را در
نين اميرالمـؤم  و) ص(مرتبـت رسـول اكـرم    ميرا به پيشگاه حضرت خت خود تقصير پايان عذر در

بـه   –اي تعابيرگستاخانه  به جهت اينكه در نوشته حاضر پاره) ع(هارتط اهل بيت عصمت و و) ع(علي
شـان   بخشش از ساحت مقدس عفو و اميد قلم جاري شده تقديم و بر  -موضوع بحث  اقتضاي مقام و

  . دارم
                                                                 

 احمدآيت اللهي                                                                                                                                                                             
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ي  آيا قرآن مجيد صراحتاً به قضيه . معصوم چه كسي است باشد و معصوميت به چه معني مي
  اند؟ اي كرده معصوميت اشاره

  :پاسخ 
  يعني مصونيت از گناه و انحراف و خطا ) معصوميت: ي محترم يا به تعبير سؤال كننده(عصمت .   

  : عصمت بر سه قسم است 
  . گرفتن وحي مقام مصونيت از خطا در  - 1
 . هاي الهي خطا در مقام تبليغ و رساندن پياممصونيت از   - 2

الزم به ذكر است كه عصمت پيغمبـر   . )ديني(مصونيت از خطا در مقام انجام وظائف و تكاليف شخصي   - 3
  . شود الت بدون عصمت از معصيت تمام نميدر تبليغ رس

از عصـمت   برخـوردار ) ع(ي هدي ت هستند و ائمهداراي هر سه قسم عصم) ع(از نظر شيعه پيامبران الهي -
 . باشند در دو قسم اخير مي

  :داللت دارند) ع(موضوع عصمت در پيامبران آيات قرآني ذيل صراحتاً و يا التزاماً بر -
 و  90/انعـام  و 164و 63 /و نسـاء   7 /به ضميمه حمـد   68 /نساء و 179 /آل عمران و  213 /سوره بقره

  :كنند ي دوازده گانه داللت مي و ائمه) ع(هل بيت، و آيات ذيل به عصمت ا28 /جن و  83و  82/ص
  .  59 /و نساء 124 /و بقره  33 /احزاب 

و ) عالمه طباطبائي(توانيد به تفسير الميزان  موضوع عصمت و مباني قرآني آن مي درخصوص
 . بقره مراجعه فرمائيد ي سوره 213 ي ذيل آيه) جوادي آملي(تفسيرتسنيم 
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 حضور داشتند و انـدكي پـس از   نفر طبق روايات تاريخي در واقعه غدير قريب به يكصدهزار 
سـقيفه بنـي سـاعده كـه ابتـداء       ي قضيه چرا در . اين واقعه پيامبر عظيم الشأن رحلت فرمودند

اسالم توجهي نكرد درحاليكـه مسـلماناني كـه     انصارآن را تشكيل دادند كسي به سفارش پيامبر
گذشـتند سـكوت    مال خود مي جان و نبي اكرم از ودند كساني بودند كه بخاطر اسالم ودرغدير ب
بـا اختياركامـل    ها آن ميمعدودي از مسلمانان تما اول بجز ي و پس از انتخاب خليفه كردند اختيار

  بيعت كردند؟
  :پاسخ

  :نمايد  ادر عزيز را به موارد ذيل جلب ميدر پاسخ به سؤال دوم توجه آن بر
باشد، اما دقت  نگيز در تاريخ صدر اسالم ميانصافاً سؤال مطروحه از سؤاالت جدي و بسيار تأمل برا -)الف

جامعـه شـناختي     -هاي معتبر تاريخي و سپس تحليلي علمي اي از روايت و مو شكافي و تعمق بيشتر در پاره
ذار در جامعـه آن روز  يرگـ هـاي تأث  و جنـاح  هـا  Ĥنق پيرامـون عملكـرد و تحركـات جريـ    بررسي دقيـ  نيز و –

در ايـن نوشـته    . به اين سؤال بسيار مهم خواهـد بـود  ، روشنگر اين ابهام و بيانگر پاسخ قانع كننده مسلمانان
  . كنيم در طريق گفته شده گام برداريم سعي مي
و بدور از تعصب و پيشداوري بدان پرداخـت ـ و    ميچيز بايد با دقت عل كه قبل از هر ميموضوع مه -)ب

عمده پـس از  واقع اين موضوع ريشه و مبناي اصلي اختالفات و تقسيم بندي مسلمين و تشكيل دو جناح در 
هاي نخست ظهـور   ، از همان سالاساس متون معتبر تاريخي اين است كه بر -باشد مي) ص( ...رحلت رسول ا

صوص يكـي از دو ركـن   دين بخ ي ، دو گروه با دو بينش و دو هدف متفاوت و دو ديدگاه مختلف دربارهاسالم
هـا و   ند و ايـن اخـتالف و تفـاوت در ايـده    شكل گرفت ميظهور اسال آن يعني سنت، در ميان صحابه و امت نو

جنـاحي كـه اكثريـت را در     . در قالب دو جناح مقابل هم خود را نشان داد) ص(اهداف، پس از رحلت پيامبر
 . در اقليـت بـود و بـه شـيعه معـروف گشـت       شد و جنـاحي كـه   به اهل سنت نامبردار ميان مسلمين يافت و

: گـردد  مـي  ديدگاه متفاوت بـر  نگرش و به دو ،ين اختالف و تقابل دو جناحآن رفت مبناي ا همانطوركه ذكر
سليم مطلـق بـه نصـوص    ، پيروي و تو بخصوص سنت ـ را مالك قرار داده تعبد به دين ـ   ،نگرش و ديدگاهي
ديـدگاه ديگـري، تعبـد بـه      و در مقابل، عقيده و نگرش و ؛دانست ي شئون زندگي معتبر مي ديني را در همه

اي از مسـائل غيبـي معتبـر     و پـاره ] حتي نه تمـام گسـتره آن  [ت اي از عبادا ي ويژه ا در محدودهتنه ،دين را
اين دو مورد اجتهاد و مصلحت را بر نص مقدم داشته فلـذا، تغييـر و يـا تعـديل برخـي از       از دانسته و درغير

نكـه صـحابه   عليـرغم آ  . شمرد بر اساس مصالح و مقتضيات جايز ميساير شئون زندگي،  ذهب را درمسائل م
در كربال به باور مـا  ) ع(و انصار ـ پس از ياران امام حسين مؤمنين سابقين از مهاجر بخصوص ) ص( ...رسول ا
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بودند كه بـراي كسـب    »گروه معتقدي « ترين  ترين و نجيب و پرهيزگارترين و پاكرين ت نشيعيان ـ درخشا 
يابيم كه  ي دقيق تاريخ در مي رضوان الهي سر و جان و هستي خود را در طبق اخالص نهادند، لكن با مطالعه

 در اساس مبناي فكري و عملـي پـيش گفتـه،    دو گروه مزبور بر) ص(حتي در زمان حيات مبارك نبي اكرم 
در  اي بـه مقـدم داشـتن اجتهـاد     يل و نظر گستردهاز صحابه داراي ماي  پاره . ميان صحابه شكل گرفته است

 هـا  آنتعـدادي از   ي و در مقابل، نظر و عقيـده  مصالح و شرايط اجتماعي نسبت به نص ديني بودند، ي زمينه
مـا   . شئون زندگي بـود  ي آن در كليه ي ابعاد و جوانب دين و حكومت همه جانبه ي پذيرفتن و ايمان به همه

هاي روحي و فكري و عوامل جامعه شناختي و بخصوص  ستجو درباره علل و زمينهارسي و جوارد كنكاش و و
و رهبـران ايـن    بررسي موضوع از زاويه جامعـه شناسـي سياسـي و روانشناسـي اجتمـاعي و فـردي پيـروان       

 كنـيم كـه يكـي از    م تنها به ذكر اين نكته بسنده مـي شوي نمي ها آنهاي اعتقادي و رواني  گرايشات، و انگيزه
در صـفوف  ) »تعديلي و اجتهادي « يعني ديدگاه (گروه اول  ي نفوذ و گسترش نظريه و ميمل گرايش عموعوا

مسلمانان آن بود كه اين نظريه بطور طبيعي با ميل و هواي نفس انسان سازگاري و موافق است، زيرا انسـان  
 دهـد  مـي سـنجش قـرار    مقتضياتي كه مورد شرايط و و كند يل است بر اساس مصلحتي كه درك ميطبعاً ما

نتيجه را به سود خود ارزيابي كرده و براساس اين تمايل و رجحان عمل كند، و نه براساس احكام و مقرراتـي  
تواند بفهمد يا چندان در دسترس او و در راسـتاي   را نمي ها آن ي عاقبت و نتيجه حكمت و كه اغلب فلسفه و
  . فتأمل!! باشد  ميمنافع فعلي و فوري و نقدي او نميل و خواسته و 

 ، صـرفاً در صدر اسالم ميصحابه و امت اسالهاي موجود در ميان  ناگفته نماند اين تقسيم بندي از ديدگاه
هـاي تـاريخي مؤيـد آن     نيست بلكه حقيقتي است كه واقعيـت  برداشت و تحليل تاريخي نويسنده يا شيعيان

  . باشد مي
نهج البالغه پس از نقـل   223ذيل خطبه   1در كتاب خودابن ابي الحديد ـ عالم معتزلي از اهل سنت ـ   

ي درخصـوص وصـايت   تصـريحات  هـا  آنهاي متعددي از منابع تـاريخي و حـديثي اهـل سـنت كـه در       روايت
بن أبي  جعفر يحيي بن محمد استاد خود نقيب ابا بر ها را اين روايت« : نويسد مي شده،) ع(اميرالمؤمنين علي

[          داللـت بـر نـص   است كـه  [ !] كنم كه اين روايات نزديك من احساس مي وانده و اظهار داشتمزيد خ
عليـرغم ايـن   ) ص(ي پيغمبر داشته باشد، اما براي من بسيار بعيد است كه صحابه)] ع(وصايت و خالفت علي

ضان نصوص مربوط به كعبه و ماه رم ها آننصوص آنرا كنار بگذارند كما اينكه براي من باور كردني نيست كه 
آن : به مـن گفـت   استاد . اعتنا نكنند ها آنآيند به كنار نهند و به  را كه از معالم دين بشمار مي ها آنو امثال 

» ...نص رسـول ا  «دانستند فلذا پيروي از  ون نماز و روزه از معالم دين نميرا همچ» خالفت « صحابه موضوع 
درصورت تشخيص عـدم   )مردم بير جنگ و سياست امورمانند نصب امرا و تد(را در اين گونه مسائل و موارد 

 )جملـه در مـواردي شـخص عمـر     از(افزايـد صـحابه    سپس مي . ديدند ، الزم نميها آن اطاعت از مصلحت در
ادامـه   در و ترك كردنـد  دادند توجه به مصلحتي كه تشخيص مي با را) ص(رسول خدا» نصوص «بسياري از 

  . كند ذكرمي نيز هائي را نمونه
  :نويسد مي 193او در كتاب خود ذيل خطبه  هم
نداختن و اجتنـاب از  مقيد به قيود شريعت بود و مواظب به پيروي از آن و دور ا) ع(اميرالمؤمنين علي «

                                                 
 82ص / 12جلد  /شرح نهج البالغه  - 1
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، روش او در بنـابراين  . كه با شرع موافق نبود ها و مكر و تزويرهايي هاي جنگي و چاره انديشي آراء و سياست
خواهيم با اين سـخن خـود    ما نمي . اند نيست يگران كه به اين حدود مقيد نبودهدخالفت نيز مطابق با روش 

گـوييم   ت به او نسبت دهيم ولي اين را مـي كه او از آن منزه اس يا چيزي را ،بن خطاب اعتراض كنيم عمر بر
كـرده اسـت و    رسيده عمـل مـي   حان و قياس و مصالحي كه بنظرش مياستس كه عمر مجتهد بوده است و با

توان احكام عموم را با آراء و بررسي و استنباط اصـولي مخـتص كـرد و بـدين گونـه       است كه ميمعتقد بوده 
داده است كـه حيلـه و مكـر     است و به اميران خود هم فرمان ميورزيده  د مينسبت به دشمن خود مكر و كي

كسان ديگـري كـه مرتكـب    كرد و از كرد مستوجب است ادب مي د با تازيانه هركه را كه گمان ميكنند و خو
آنچه  اين امور را به قوت اجتهاد خود و ي كرد و همه مستوجب تأديب بودند گذشت مي گناهاني شده بودند و

كـرد و   را نداشت و به ظواهر نصوص عمل مـي اين عقيده ) ع(داد ولي اميرالمؤمنين علي يشيد انجام مياند مي
دينـي منطبـق و همگـان را يكسـان      ر دنيـايي را بـا امـور   كـرد بلكـه امـو    هرگز به اجتهاد و قياس رفتار نمي

بدين سـبب راه و روش   . كاست مگر طبق نص كتاب كشيد و از مقامش نمي دانست و هيچ كس را بر نمي مي
  ». آن دو در خالفت تفاوت داشت و سياست آنان از يكديگر جدا بود

ا بر مصـلحت بينـي   بادي نيز بنحتي درخصوص مسائل ع) ص(واقعيت اين است كه خلفا پس از پيامبر 
 . . . هايي از مخالفت با نـص رسـول ا   ن را تغيير دادند ما ذيالً نمونهرا ناديده گرفته و آ)ص(خود نصوص پيامبر

  . كنيم د حديثي و تاريخي اهل سنت نقل ميمنابع متعد توسط صحابه  را از) ص(
عثمـان   هـا  آنكنـد كـه بـر اسـاس      يهايي نقل مـ  روايت 29خود در بيان حوادث سال  طبري در تاريخ  - 1

كه ابوبكر و عمـر نيـز آن را دو ركعـت    ) ص(نمازهاي چهار ركعتي را در مني و عرفات بر خالف سنت پيامبر 
   1.و عبدالرحمن عوف قرار گرفت) ع(و مورد اعتراض كساني از جمله عليآوردند تمام خواند  مي بجا
 بـن خطـاب در   انـد كـه عمـر    قل صلح حديبيه نوشتهمقام ن تمام منابع تاريخي و مسانيد اهل سنت در  - 2

 ايـن توافقنامـه اختصـاص بـه عمـر      البته مخالفـت بـا   و به ايشان اعتراض كرد) ص(رخصوص اين اقدام پيامب
بـه ترديـد   ) ص(ي موضـع پيـامبر   چه او تنها كسي بوده كه صداي اعتراضش را بلند كرد و درباره گر[نداشت 

 مبني بر قرباني كردن شـتران و تراشـيدن سـر   ) ص(دستور پيامبر به در برابربلكه تعداد كثيري از صحا ]افتاد
نشـان  ) ص(به فرامين رسول خدا  نسبت اين حادثه كامالً عدم خلوص شماري از اصحاب را و ت كردندممقاو
در  ميكامـل حكومـت اسـال    كه حتي قبل از استقرار دهد اين گونه حوادث نشان مي عبارت ديگر،ه دهد ب مي

شـده   يهـايي مـ   هاي سياسي آن حضرت مقاومـت  ، در برابر تصميم گيري)ص(رهبري پيامبر العرب به جزيره
بعدها عمر : گويد از ابن عباس نقل كرده كه مي 607و 606است جالب اينكه واقدي در مغازي، جلد دوم، ص 

از مسلماني خود شك و ترديدي برايم حاصل شد كه از آغ خيال و درآن روز: ي خالفتش به من گفت در دوره
ن واسـطه دسـت از مسـلماني بـر     يافتم كه بـه آ  آن روزكساني را مي در تا آن روز گرفتارش نشده بودم و اگر

  ! داشتم  مي داشتند من هم دست بر مي
  :   توانيد به منابع ذيل مراجعه كنيد  منبع فوق مي اين خصوص عالوه بر در

ص /  3ج  /ابن هشـام / السيره النبويه و 101ص/ 2ج/بن سعد ا /الكبري و طبقات 122ص  /2ج/ كتاب الشروط ،صحيح بخاري
ص  /2جلـد  /برو ترجمـه نهايـه اال   190الحديد ذيل خطبه  يو شرح نهج البالغه ابن اب 326ص/ 4ج/ احمدبن حنبل و مسند، 317
  . 26و25ص  / 3جلد/و نيز سيرة حلبيه  205

                                                 
   2114الي 2113ص  /5جلد / والقاسم پاينده ب ا/ ترجمه تاريخ طبري: رك   - 1
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اند يكي از علل  ي جنگ احد مطلبي نوشته ه دربارههاي تاريخي و مراجع و مسانيد حديثي ك تمام كتاب  - 3
و ترك موضـع  ) ص(و عوامل شكست مسلمين در اين جنگ را سرپيچي تعدادي از مسلمانان از دستور پيامبر

نيـز در  ) ص(ين نكته است كـه حتـي صـحابه پيـامبر    دانند، كه بيانگر ا خود براي رسيدن به غنائم جنگي مي
درصـد   مراحـل، صـد   ي در همـه  ها آناند و اينگونه نبوده است كه  س بودهض لغزش و پيروي از هواي نفمعر

  . تسليم و مطيع اوامر ايشان باشند
سرپيچي كرده و بـه آن حضـرت اعتـراض    ) ص(ر آن صحابه از دستور صريح پيامبريكي از وقايعي كه د  - 4

  :آن چنين است ي كردند واقعه سپاه اسامه بود كه خالصه
ري منتهـي بـه رحلـت    روزهاي حيات مبارك خود در حاليكه دوران بيما در آخرين) ص(حضرت پيامبر
كردند به تمام صحابه و حاضرين از مهاجر و انصـار دسـتور اكيـد دادنـد كـه سـريعاً تحـت         شان را سپري مي

تمـام   . ساله بود ـ به سرزمين موته حركت كننـد   20الي  17فرماندهي اسامه بن زيد بن حارثه ـ كه جواني  
عبيده به  انصار از جمله ابوبكر و عمرو ابو سيره و تاريخ در اين امرمتفق القولند كه وجوه مهاجر و نويسندگان

اي از صحابه، به فرماندهي اسامه،  نوشته اند كه عده ها آندر اين سپاه حاضر بودند و همه ) ص(دستور پيامبر
يـل و عليـرغم دسـتورات مكـرر     لبا اين بهانه كه جوان كم سن و سالي اسـت اعتـراض داشـتند و بـه ايـن د     

ي منـابع   ورزيدنـد، بطوريكـه همـه    ز و حركت سپاه، از همراهي آن خـودداري مـي  مبني بر تجهي) ص(پيامبر
 دار بدسـت خـود پـرچم فرمانـدهي بـراي اسـامه بسـتند و        با حال بيماري و تـب ) ص(ند پيامبرا تصريح كرده

اين چه سخني است كه ! اي مردم« : فته و فرمودندبه منبر ر ها آندرحاليكه بشدت خشمگين بودند در ميان 
فرماندهي دادن به اسامه طعنه  ؟ اگر هم اكنون در موردمورد فرماندهي اسامه به من رسيدهاز بعضي شما در 

زنيد پيشتر در مورد پدرش نيز طعنه زديد سوگند به خدا كه او سزاوار امارت و فرماندهي بـود و پسـرش    مي
 اي همچنان از همراهي سپاه اسامه خودداري ورزيدند و هـر بـار كـه خبـر     اين حال عدهبا » . نيز چنين است

حركت دهيد، خدا لعنت  فرمود سپاه اسامه را رسيد مي مي) ص(امه به پيامبرسنگيني صحابه از همراهي با اس
) ص(تا پيـامبر ] [ ! گير بود با اين حال سپاه اسامه همچنان زمين!! كه از سپاه اسامه تخلف ورزد كند كسي را

كه ابوبكر تصميم به اعزام سپاه به فرماندهي اسامه گرفت  ميهنگا )ص(رحلت پيامبر وفات يافت؛ حتي پس از
اي از صحابه نسبت به فرمانـدهي اسـامه، او را عـزل     خواست با توجه به عدم رضايت عده او عمربن خطاب از

د و در حاليكه از شدت عصبانيت ريش عمـر را گرفتـه   كند و بر اين كار اصرار نمود تا اينكه خليفه ناراحت ش
 پيامبر او را امير قرار داده تـو ! پسر خطاب زمين نبيند اي مادرت به عزايت بنشيند و تو را بر: بود به او گفت 

در مدينـه نشـان   ) ص(كه حضور شيخين هنگام رحلـت پيـامبر  ضمن اين! ؟كني كه او را عزل كنم مرا امر مي
در خصوص همراهي و حركـت سـپاه اسـامه، ايشـان     ) ص(خلف كنندگان از دستور پيامبر دهد از جمله ت مي

  :در مورد اين قضيه به منابع ذيل مراجعه كنيد  . بوده اند
و شرح نهج  1119ص/ 4ج /و تاريخ طبري  384ص /2ج /بالذري  /و انساب االشراف  249ص /2ج /ابن سعد  /طبقات الكبري 

و   156السـقيفه ، ابـوبكر جـوهري و همـان ذيـل خطبـه       : به نقل از  67و همان ذيل خطبه  3ذيل خطبه  ابن ابي الحديد/ البالغه 
و  312ص /5متقـي هنـدي ج  / وكنـزل العمـال  120ص /2و تاريخ ابن اثير ج 330ص /2ج /شهاب الدين نويري /ترجمه نهايه االرب 

كـه تمـام   »سريه اسامه بن زيد«حل شهرستاني ذيل عنوان و سيره حلبي و سيره زيني دحالن و ملل و ن 74ص /2تاريخ يعقوبي ج
  . باشد ميمنابع مذكور مربوط به علماي اهل سنت 

بن خطاب ـ   ترين و سرنوشت سازترين مواردي كه صحابه ـ مشخصاً عمر  ترين و حساس اما يكي از مهم  - 5
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 اي اسـت كـه در   ن شد واقعـه بلكه مانع از اجراي آ ابراز مخالفت كرده و) ص( . . . نص صريح رسول ا در برابر
  :آوريم ي آن را ذيالً مي خالصه . مشهور است» يوم الخميس«تاريخ به

 اصـحاب دركنـار   درحاليكه تعـدادي از  آخرين پنجشنبه حيات مبارك خود در) ص(حضرت پيامبر اكرم
عمـربن    .كتاب و دواتي برايم بياوريد تا چيزي بنويسم كه پـس از مـن گمـراه نشـويد    : بسترش بودند فرمود

همانـا كتـاب خـدا مـا را      ،!!] گويـد  مـي هـذيان  [ آن مرد گرفتار تب شده : فاصله برخاست و گفتخطاب بال 
هـم صـدا بودنـد و     عمـر  بعضي بـا  و ميان اصحاب درافتاد پس از اين سخن اختالف وگفتگو . كند كفايت مي

 بيهوده بسيار گفتند، رسول خداچون سخنان ياوه و  . عملي شود) ص(بعضي اصرار داشتند كه دستور پيامبر
 از نزد من برخيزيد كه در حضور من جدال و: كرد و فرمود ها آنرو به ) ص(را دلتنگ نمودند، فلذا رسول خدا

 ي بـود كـه در نتيجـه    ميبـدبختي و مصـيبت هنگـا   : گفـت  ابن عباس بارها مـي ] ؟[ !! ته نيستاختالف شايس
درخصوص اين روايت بسيار مهـم بـه منـابع     . ن نامه را بنويسدآ) ص(ف و ياوه سرائي نگذاشتند پيامبراختال

  :ذيل رجوع كنيد 
 ،و مسـند   245ـ242ص /2جلد /سعدابن  /و طبقات الكبري  120ص /2جلد /نيز همان  و 23و22ص/ 1جلد /صحيح ، بخاري

و  193ص /3جلـد / تاريخ طبـري   و 38ص/ عبدالرزاق بن همام الصنعاني  /و االمالي في آثارالصحابه 325ص /1جلد /احمدبن حنبل
 /بـالذري  / و انسـاب االشـراف     75ص /5جلـد / و صحيح مسلم  52ص /  4و همان جلد 138ص /3جلد/ متقي هندي / كنزالعمال 

ذيـل   /ابن ابي الحديـد   /و شرح نهج البالغه  151ص  /و تاريخ ابوالفداء  228الي 227ص / 5جلد /و تاريخ ابن كثير  562ص /1جلد
  .  66ذيل خطبه / و همان به نقل از السقيفه ابوبكر جوهري  26ذيل خطبه / به نقل از صحيحين / همان  و3خطبه 

خبري را در مورد همين موضوع شهاب الدين نويري در نهايه االرب بشرح ذيل نقـل نمـوده كـه جالـب     
  :است

البـه  خـود كاغـذ مط   در بيماري مـرگ ) ص(از جابربن عبداله انصاري روايت شده است كه پيامبر اكرم« 
اي بنويسد كه هرگز گمراه نكنند و گمراه نشوند و در خانـه گفتگـو و بگـو مگـو      فرمود تا براي امت خود نامه

  1». او را بيرون راند) ص(صورت گرفت و عمربن خطاب حرفي زد كه پيامبر 
 يخ بغـداد نوشـته   از كتـاب تـار   223، ذيل خطبه الحديد در كتاب شرح نهج البالغه خبري را نيز ابن ابي

بـن ابـي طـاهر ايـن خبـر را بصـورت        ابن عباس آورده و تصريح كرده كه احمد به نقل از احمد بن ابي طاهر
ر ـ ناظر به واقعه  اين خبر بسيار قابل تأمل و قسمتي از آن ـ علي الظاه  ،ستمسند در كتاب خود نقل نموده ا

  :گويد  مي) عنه. . . ارضي (ابن عباس  «: باشد و آن چنين است يوم الخميس مي
وگند داد كه پاسخ سؤالي را او مرا س] به ميان آمد) ع(صحبت از علي[فت عمر پيش او رفتم در آغاز خال

 چيزي از مسأله خالفت باقي مانـده اسـت؟  ) ع(آيا هنوز در دل علي: م سپس پرسيدپرسد پوشيده ندار كه مي
آري و ايـن   :الفت او نص و تصريح فرمـوده اسـت؟گفتم  به خ) ص(پندارد كه پيامبر آيا مي: گفت . آري: گفتم

راسـت   :گفـت  . كند پرسـيدم  آن را ادعا مي) ع(ي آنچه علي افزايم كه از پدرم درباره مطلب را هم براي تو مي
در مورد خالفت او سخني فرمود ولي نه آن گونه كه حجتـي را ثابـت   ) ص(، پيامبرآري :عمر گفت . گويد مي

در بيمـاري  ) ص(لبتـه پيـامبر  ، افرمود زماني در آن باره چاره انديشي مي آري،[ ! ] اردكند و عذري باقي نگذ
از آن كـار جلـوگيري كـردم و    [ ! ] خواست به نام او تصريح فرمايد و من براي محبت و حفظ اسالم  خود مي

                                                 
  334ص /3ج /ترجمه نهايت االرب    - 1
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رب از شـد عـ   شدند و اگر علي خليفـه مـي   جمع نمي) ع(ي اين خانه كه قريش هرگز گرد عليسوگند به خدا
از  فهميد كه مـن از آنچـه در دل دارد آگـاهم،   ) ص(، پيامبرگسست آورد و پيمان مي همه سو بر او هجوم مي

  ». اظهار آن خودداري كرد، خداوند هم جز از امضاي آنچه كه مقدر و محتوم بود خودداري فرمود
 كند  عباس نقل ميابن  روايت جالب ديگري از223همان كتاب ذيل خطبه در همچنين ابن ابي الحديد

  :به شرح ذيل 
، از پسـر  ابـن عبـاس  : به من كرد و گفـت  رو  ... در يكي از سفرهاي عمر به شام، همراه او بيرون رفتم« 

 بيـنم دلگيـر   همـواره مـي   بيايد نپـذيرفت و  خواستم همراه من به سفر او ، ازكنم عمويت پيش تو شكايت مي
كـنم   ميگمان : گفت ،داني خود مي اي اميرالمؤمنين تو: تمگف چيست؟ كني دلگيري او در خيال مي ، تواست

او چنـين   ، سـبب اصـلي همـان اسـت،    آري :گفـتم . دست داده اسـت انـدوهگين اسـت    اينكه خالفت را از از
ه ، درسـت اسـت كـ   اي ابـن عبـاس  : گفـت  . خواسـته اسـت   حكومت را براي او مي) ص(پيامبر پندارد كه مي

چـه   ،را اراده نفرموده و نخواسته است واسته ولي وقتي خداوند متعال آنخ حكومت را براي او مي) ص(پيامبر
اد رسـول خـدا   ، مراد خداوند برآورده شد و مرخواست و خداوند غير آن را چيزي مي) ص(پيامبر[ ! ] شود مي

خواست عمويش مسلمان شود ولي خداوند  او مي شود؟ ميچه رسول خدا بخواهد انجام  ، مگر هربرآورده نشد
  ». را اراده نفرمود و او مسلمان نشد آن
شـيخين   ، عملكـرد )ص(سنت پيـامبر  سيره و عمل به نص و خودداري صحابه از آشكارترين موارد يكي از -6

 را تعيين نكرد جانشين خود) ص(شودكه پيامبر مي ادعا مكتب خلفا در . باشد درتعيين جانشين خودشان مي
 عمل نكردنـد؟ آيـا  ) ص(سنت پيامبر چرا شيخين به سيره و سؤال اينست كه را مشخص ننمود، وصي خود و

  سنت ايشان عمل شود؟ اين خصوص به سيره و الزم نبود در
علل و عواملي كه موجب گرديد : اين حقايق تاريخي ممكن است اين سؤال مطرح شود كه وجود با ـ) ج

مصـلحت را در كنـار   ) ع(يوصـايت و خالفـت اميرالمـؤمنين علـ     مسلمانان عليرغم وجود نص صريح مبني بر
نهادن آن نصوص و عمل به اجتهاد خود تشخيص دهند چه بـود؟ بـه عبـارت ديگـر رعايـت و لحـاظ كـدام        

پذيرفتـه و  را ن) ع(يرالمـؤمنين خالفـت ام   ...مصلحت باعث شد كه مسلمانان و صحابه برخالف نـص رسـول ا  
 و همراه با تعمق بيشتر در خصـوص تغييـر   براي پاسخ به اين پرسش نگاهي دوباره . ديگري را انتخاب كردند

مهم كه دركميـت و كيفيـت    اساسي و دگرگوني بسيار از ميعل اجتماعي وتحليل درست و تحوالت سياسي و
 آرايـش سياسـي و   شـكل گيـري و   نيـز  و تقـدم ايمـان روي داد   لحاظ سابقه و تركيب جمعيتي مسلمانان از

هاي تأثيرگذار در عرصه جامعه مسلمين بخصـوص از سـال    جريانات و جناح مورد عقيدتي كه در اجتماعي و
كنكـاش  اين  ي حصل و خالصه و نتيجه نمايد،كه ما به بعد ظاهرشد، الزم مي) فتح مكهيعني (هشت هجري 

  :و بررسي را ذيالً برشماريم
هـا بـه    ز مهـاجر و انصـار در غـزوات و سـريه    در سال يازده هجري بسياري از سابقين از مسلمين اعـم ا  - 1
نفـر از   240اساس برآورد نه چندان دقيقي كه صـورت گرفـت بـيش از     تا فتح مكه بر(هادت رسيده بودند ش

واضح اسـت كـه خـأل     پر) شهادت رسيدنده ها ب نفر از مهاجران با سابقه در جنگ 50انصار و اندكي بيشتر از 
و آمـوزش اعتقـادي و    كه مدت زمان بيشـتري تحـت تربيـت   (اي از مهاجر و انصار  هاي برجسته ور چهرهحض

زمـان تعيـين جهـت     و در) ص(در مقطـع حسـاس رحلـت پيـامبراكرم    ) فكري دين اسالم قرار گرفته بودنـد 
حاب بـا  ، اصـ در ميان شـهدا و وفـات يافتگـان    . بنياد بسيار مؤثر بود هاي اجتماعي و سياسي جامعه نو گيري
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 اسـعد : هايي چون شود شخصيت ديده مي ،اي كه داراي وزن اجتماعي سنگيني در ميان مسلمين بودند سابقه
از (، بـراء بـن معـرور، رفاعـه بـن عبدالمنـذر      )از نقباء(عبداله بن رواحه  ،)از نقباء دوازده گانه انصار (ه بن زرار

نظلـه  ، مصعب بن عمير، ح)]ص(عموي پيامبر اكرم[، حمزه بن عبدالمطلب )از نقباء(بن خشمه سعد و) نقباء
 ...بن ابيطالب و زيد بن حارثه و ، سعد بن معاذ و جعفر، مرثد بن ابي مرثد)كهغسيل المالئ(بن ابي عامر

بـه  ) جناح بنـي اميـه  ( خالء وجودي تعداد قابل توجهي از صحابه با سابقه در كنار ورود اكثريت قريش  - 2
پس از فتح مكه و با عنايت به ( ي مسلمين در سال هشتم هجري ي نو پا سياسي و اجتماعي جامعه ي صحنه

همـراه بـا ورود تعـداد زيـادي از قبائـل      ) از خلوص چنداني برخوردار نبود  ها Ĥناينكه ايمان اغلب تازه مسلم
و نيز از سر  ها آنتحت تأثير جناح اموي قريش بوده و به تبع  ها آناطراف مكه و جزيره العرب كه بسياري از 

هاي آخـر حيـات    جامعه مسلمانان را در سال ميعمو ي ذيرفته بودند، توازن سياسي و چهرهناچاري اسالم را پ
  . بكلي دگرگون كرد) ص(پيامبر 
  : توان گفت اين اساس مي بر

سـابقه   ،درصد مسلمانان جزيره العـرب  80از بيش ) ص(در سال يازده هجري و هنگام رحلت پيامبراكرم
ن روزگـار،  تبـاط جمعـي آ  وسـائل ار  نيـز  ، فلذا باتوجه به اوضاع اجتماعي ودو سال بودشان كمتر از  مسلماني

از  ها آنها و مباني فكري و اعتقادي آن و نيز شناخت  از اسالم و آموزه ها Ĥنتازه مسلمآشنايي و اطالعات اين 
و سنت وسيره آن بزرگوار وهمچنين آگاهي شان از سابقه و شأن و مرتبه هر يـك از  ) ص(شخص پيامبراكرم

ـ و سپس تقريباً تمام ه پس از فتح مكه بسياري از قبائل  صبطور خال . صحابه، بسيار كم و سطحي بوده است
اي يـا تحـت    ها و معيارهاي نظام قبيله اين قبائل از لحاظ گرايش . يرفتندقبائل مهم و قابل ذكر ـ اسالم را پذ 

حكومـت مدينـه    مياسالم را پذيرفته بودند و يا اينكه بر اثر قدرت سياسـي و نظـا   ها آنتأثير قريش و به تبع 
يت زيادي بـا حفـظ سـاختارهاي    رعوب شده و اظهار مسلماني كرده بودند، به هر حال در مقطع مزبور جمعم

اسـالم وارد   ي بـه حـوزه   بود ميهايي كه عمدتاً نا استوار و غير صمي اي، عرفيات عربي جاهلي و با انگيزه قبيله
عـوارض   ـ آثار و» في دين اهللا افواجاًيدخلون  «قرآن  مسلماني ـ به تعبير  ي حوزه اين دخول در . شده بودند

اين آثار بهـم ريخـتن تركيـب     يكي از . اشاره خواهيم كرد ها آنترين  اصي بجا گذاشت كه به برخي از مهمخ
، مسلمانان با اين حجم ازكميت ها Ĥنبه تعبير ديگر با ورود تازه مسلم . لحاظ سابقه بود جمعيتي مسلمانان از

قريش به رهبـري بنـي اميـه بـه صـحنه،كه داراي       بخصوص با ورود اكثريت . گرفتندبا سابقه در اقليت قرار 
 هـا  آن بايست حضـور  طبيعي است كه مي ميان بسياري از قبائل بودند نفوذ سياسي در هاي اجتماعي و ريشه

  ! !. بگيرد ارمحاسبه قر مالحظه و مورد اجتماعي، معادالت سياسي و اي قوي در ه عنوان وزنهب
كه به اكراه اسـالم را پذيرفتـه    ها Ĥنواضح است كه اكثريت تازه مسلم به مطالب فوق االشاره، پر توجه با  - 3

جناح اموي آن  مسلمانان دل خوشي نداشتند، بخصوص اكثريت قريش كه كامالً تحت تأثير اسالم و بودند از
هـاي   ـ براساس تعصب ار بخصوص داغ مرگ بزرگان خود و ها آن هاي مسلمين با هاي جنگ كينه بودند، هنوز

هاي فرو خفته معطوف به شخص  ها و خشم ها و دشمني ـ در دل داشتند و عمده اين كينه  اي جاهلي و قبيله
بود كه اكثر بزرگـان قـريش بـه دسـت آن بزرگـوار و      ) ع(سپس بني هاشم و باالخص امام علي و) ص(پيامبر

از قريش ـ نيز كم و بيش  ورد ساير قبائل ـ غير  ها در م اين موضع گيري . حضرت حمزه به قتل رسيده بودند
مغضوب بودن بني هاشم از سوي قـريش   ،)ص(هاي پاياني حيات مبارك پيامبر بطوري كه در ماه . صادق بود

در روايتي آمده است كه روزي عباس بـن   . در متون تاريخي بطور صريح گزارش شده است ها Ĥنو تازه مسلم
ند با بشاشت بـا يكـديگر برخـورد    رس قريش وقتي به هم مي: ه ايشان گفتب)] ص(عموي پيامبر[عبدالمطلب 
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   1!شناسيم را نمي ها آنبينيم كه  هايي را مي كنند چهره كنند اما وقتي با ما برخورد مي مي
نفوذ و قوي بني اميه كه رهبري فكري و معنوي اكثريت قريش و بسياري از  واضح است كه جريان پر پر

افـروختن آتـش   ) ص(هم دردست داشت اولين هدفش پـس از رحلـت پيـامبر    هنوز ديگرراي ها Ĥنتازه مسلم
درنتيجـه نـابودي حكومـت دينـي      فتنه و ايجاد اختالف و جنگ و خونريزي بين مسـلمانان ـ بـا سـابقه ـ و     

نام اسالم به حكومت دست ه موقعيتي نبودكه خود ب آن مقطع در در )بني اميه(قريش  زيرا اين بخش از[بود
اين بودكـه   ها آناما پس از اينكه از اين توطئه مأيوس شد بداليل پيش گفته تمام سعي و تالش ] . يدا كندپ

و جـدي در برابـر   نيفتد فلـذا يـك مقاومـت بسـيار قـوي      ) ع(اميرالمؤمنين علي حكومت بدست بني هاشم و
ترس  از )ص(وريكه پيامبردر رسيدن به خالفت و حكومت در جامعه ايجاد شده بود بط) ع(اميرالمؤمنين علي

كرد تا اينكـه   خودداري مي) ع(ز اعالم علني واليت اميرالمؤمنينبه خطر افتادن اساس دين و حكومت ديني ا
  . مائده در اين مورد نازل گرديد ي سوره 67ي  لماي اهل تسنن ـ آيهـ به اعتقاد شيعه و برخي از ع

قرار دارد از ورود به مباحث تفسيري خودداري كرده محور حقايق تاريخي  نظر به اينكه بحث فعلي ما بر
  . نمائيم ميو شما را در مورد تفسير و شأن نزول اين آيه به مطالعه تفاسير شيعه و سني دعوت 

هاي برخي از  مبناي مصلحت انديشي تحليل فوق الذكربوده و تاريخ صدر اسالم مؤيد هاي زيادي از روايت  - 4
 ، روشـن و )ع(خالفـت اميرالمـؤمنين   وصـايت و  بـر واليـت و  ) ص(پيـامبر عليرغم وجود نص صريح  صحابه را

خي اهـل تسـنن آمـده ذيـالً اشـاره      ها كه در منـابع حـديثي و تـاري    اي از اين روايت به پاره . دارد مبرهن مي
  :شود مي
  آنگـاه اسـتغفرا   شـعري خوانـد   ،سفرهاي عمر همراه وي بـودم  يكي از در: ابن عباس گويد :روايت اول . . .

: چرا علي همـراه مـا نيامـد؟ گفـتم    ! اي ابن عباس  ... ااستغفر: آنگاه بار ديگر گفت... ري خواندگفت و باز شع
ه چيز قومتان را از شما باز چ ،امبريمبر بوده و تو پسر عم پياپدر تو عموي پي! اي ابن عباس: گفت . دانم نمي

خـدايا  : چـرا؟ گفـت  : گفـتم . را خوش نداشـتند دانم، خالفت شما  ولي من مي: گفت . دانم مين: داشت؟ گفتم
وييـد ابـوبكر   شايد بگ[ ! ! ] هم داشته باشيد و به آن بباليد مبري و خالفت را بااخوش نداشتند كه پي! ببخش

تـان   بـا وجـود خويشـاوندي   ، ابوبكر مĤل انديش بود اگر آن را به شـما داده بـود   نه بخدا . آن را به ناروا گرفت
 . 2داد سودتان نمي

 ن مبر چه چيز مؤمنـا اداني از پس پي مي! اي ابن عباس :عمر گفت . . . : هم ابن عباس گويد و :وايت دومر
خوش نداشتند كه نبـوت و  : عمر گفت . اگر ندانم اميرمؤمنان بگويد تا بدانم: را از بني هاشم باز داشت؟ گفتم

 . يـد و بـه جـا كـرد و موفـق بـود      گز، قريش براي خويش برفراهم آيد و بر قوم خويش بباليد خالفت در شما
. بگـوي ! اي ابن عباس: گفت . دهي و خشم از من برداري سخن كنم سخن ي اي اميرمؤمنان اگر اجازه: گفتم
اگر قريش از همانجـا   به جا كرد و موفق بود، اي اميرمؤمنان اينكه گفتي قريش براي خويش برگزيد و: گفتم

اما اينكـه   . ، بجا كرده بود و اعتراض و حسد نبوديش برگزيده بودبرگزيده براي خو كه خداي عزوجل براي او
آنچه : گويد مي، خداوند عزوجل در وصف قوهم داشته باشيم گفتي خوش نداشتند كه ما نبوت و خالفت را با

ـ ! !بي خيـال : عمر گفت . اشتند و خدا اعمالشان را محو كردرا كه خداوند نازل كرده بود خوش ند ه خـدا اي  ب
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اي : گفـتم ! مبادا مقامت به نزد من كاهش گيرد، خواستم بپذيرم چيزها از تو شنيده بودم كه نمي! باسابن ع
اشد، باطـل را از  ؟ كه اگر حق باشد روا نباشد مقام مرا به نزد تو كاهش دهد و اگر باطل باميرمؤمنان چه بوده
اي : گفـتم  . سـد از مـا برگردانيدنـد   م و حگويي خالفت را به ست ام مي شنيده: عمر گفت . خاطر خويش برانم

، ابليس نيـز بـه آدم   ر معلوم شده و اينكه گفتي به حسد، براي نادان و خردواينكه گفتي به ستم! اميرمؤمنان
 بخدا اي بني هاشـم دلهايتـان بـه حسـدي خـو     ! بي خيال: عمر گفت . ما فرزندان محسود اوييمحسد برد و 

هاي كساني را كه خدا ناپاكي  آرام باش و دل! اي اميرمؤمنان: گفتم . داي كه زوال نگير گرفته كه نرود و كينه
از ) ص(مبر خـدا  اشان رسانيده به حسـد و كينـه موصـوف مـدار كـه دل پيـ       برده و به كمال پاكي ها آنرا از 
 .  1...كنم  ميچنين : گفتم . از من دور شو! ابن عباس: عمر گفت . هاي بني هاشم بود دل

  معروف بـن سـويد  [ كه راوي : كند جوهري نقل مي» اخبارالسقيفه«تاب ابي الحديد ازك ابن :روايت سوم [
، مردي را ديدم كه در مسجد نشسـته بـود و   ت، در مدينه بودمهنگام بيعت با عثمان به خالف: گفته است مي

ينكـه  از قـريش و ا جاي بس شـگفتي اسـت   : گفت زد و مي ردم بر گرد او بودند دست برهم ميدر حالي كه م
گزيننـد، آن هـم اهـل بيتـي كـه كـان فضـيلت و         مـي  كس ديگري غير از اهل بيت را بـر  ،آنان براي خالفت

] اهـل بيـت  [ ، ميان ايشان بخدا سوگند . هايند ي سرزمين ي روشنايي همه و مايهستارگان پرتو بخش زمين 
زاوارتر و در قضـاوت از  مردي همچون او نديده ام كه به حق سـ ) ص(مردي است كه هنوز پس از رسول خدا 

: اين مرد كيست ؟ گفتنـد : پرسيدم  . كند مياو از همگان بيشتر امربه معروف و نهي از منكر  . او عادلتر باشد
پسـر  :گفتـي كيسـت ؟گفـت    مـي آن مردي كه ! خدايت قرين صالح بدارد: پيش او رفتم و گفتم  .مقداد است

را كـه   مدتي درنگ كردم و پس از آن ابوذر: گويد مي معروف .)ع(يعني علي بن ابيطالب) ص(عموي پيامبرت
پـس  : گفـتم   .گويد  ميراست : گفت  .برايش نقل كردم  مقدادگفته بود خدايش رحمت كند، ديدم و آنچه را

: گفـتم  . [ ! ! ] قوم ايشان نپذيرفتند: چه چيزي مانع آن شده كه اين حكومت را در ايشان قرار دهيد؟ گفت 
 . باش، اين سخن را مگـو و از اخـتالف برحـذر بـاش      آرام: داشت ؟ گفت  ياري ايشان باز چه چيزي شما را از

   . 2من سكوت كردم و كار چنان شد كه شد: گويد 
  ميـان  : كند كه گفت  ميابوسعد آبي از قول ابن عباس نقل » نثرالدرر« ابن حديد از كتاب  :روايت چهارم

دارد زيرا به روز بدر  ميچه كنم كه قريش شما را دوست ن: ت سخني درگرفت و عثمان گف) ع(عثمان و علي 
هفتاد تن از ايشان را كه چهره هايشان چون شمش طال بود كشتيد و بيني هاي آنان پيش از لبهايشـان بـه   

 .  3.خاك در افتاد

  بـن   اسـماعيل از قـول شـعبي از عبـدالرحمان    : گويد  ميعوانه «: نويسد  ميابن ابي الحديد  :روايت پنجم
درادامه ضمن روايتي بلنـد  [  ...: گفته است ميكندكه  ميوي نقل  از  ....جندب از قول پدرش جندب بن عبدا

كنـي از   ، آيا گمـان مـي   اي جندب: فرمود) ع(علي ] كند ، سخني بدين شرح نقل مي)ع(از اميرالمؤمنين علي
نه، بخـدا سـوگند، مـن    : فرمود  . ا دارم آري ، اين اميد ر: هر ده تن يك تن با من بيعت خواهد كرد ؟ گفتم 

دهـم كـه مـردم بـه قـريش       اميدوار نيستم كه از هر صد تن يك تن با من بيعت كند و به زودي خبرت مـي 
خانـدان  : گوينـد  مـي قـريش هـم ميـان خـود      . هسـتند  ) ص(آنان قوم و قبيله محمد: گويند  مينگرند و  مي

بينند و چنين گمان دارند كـه   ز ايشان است فضيلتي ميا) ص(براي خود از اين جهت كه محمد ) ص(محمد
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و اگـر آنـان حكومـت را بدسـت گيرنـد      . آنان براي خالفت از قريش سزاوارترند و از ديگر مردم شايسته ترند 
هرگز بدست كس ديگري غير از ايشان نخواهد رسيد و حال آنكه اگر حكومت در اختيار كس ديگري غيـر از  

 نه بخدا سوگند كه مردم با ميل و رغبت ايـن حكومـت را   . دست به دست خواهد دادايشان باشد قريش آنرا 
 . 1كنند ميهرگز به ما واگذار ن

از جنـاح ميـاني   ) حزب اموي(دراين روايت يكي ازعلل تمايل وسپس حمايت اكثريت قريش! توجه شود 
 . شود ميدر برابر بني هاشم كامالً تبيين و روشن )شيخين(آن 

 در كوچـه اي از  : گفته است  ميكند كه ابن عباس  ميابن ابي الحديد از ابوبكر جوهري نقل  :روايت ششم
مـن  ! اي ابن عبـاس  : عمر گفت  . كردم و دست او در دست من بود ميكوچه هاي مدينه همراه عمر حركت 

د و خـودش  بخدا سوگند نبايد او بـر مـن پيشـي بگيـر    : با خودم گفتم .دانم ميرا مظلوم )] ع(علي [دوست تو
دسـتش را از دسـت مـن     . اي اميرالمؤمنين حق اورا به اوبرگـردان وداد او را بسـتان   : گفتم  . پاسخي بدهد

اي ابـن  : گفـت   . من خود را بـه او رسـاندم   .  بيرون كشيد و ساعتي با خود همهمه كرد و پس از آن ايستاد
با  . دانستند  ميجز اينكه آنان سن او را كم  كنم چيزي قوم را از دوست تو باز داشته باشد ميخيال ن! عباس 

بخدا سوگند كه خدواند سن او را كـم نشـمرد در   : اين سخن از سخن نخست بدتر است و گفتم : خود گفتم 
  . 2كه به او فرمان داد سورة برائت را از ابوبكر بگيرد و ابالغ كند ميآن هنگا

  كند كه ابـن عبـاس از عثمـان نقـل      ميزبيربن بكار نقل ابن ابي الحديد از كتاب الموفقيات  :روايت هفتم
دانم كه حكومـت و ايـن كـار از آن     مياين را هم ...  : كند كه ضمن گفتگويي طوالني به ابن عباس گفت  مي

  . 3 ...شماست ولي قوم شما مانع آن شدند و شما را كنار زدند و آن را از شما در ربودند

  كند كه ابن عبـاس در روايتـي مالقـات و گفتگـوي      ميهمان كتاب نقل  ابن ابي الحديد از :روايت هشتم
اي فرزنـدان  ...   :گويـد   مـي كند كه بر اساس آن عثمان ضمن سخنانش به عباس  ميپدرش با عثمان را نقل 

مغلـوب   كنيد در آن مـورد،  مياگر شما را حقي است كه تصور  . برم  ميمن از شما به خدا پناه ! عبدالمطلب 
  . 4...د، شما خودتان آن حق را در دست كسانيكه آن ستم را به شما روا داشتند رها كرديد وشده اي

 بـن عبـاس گفتگـويي بـين     . . . واقدي ازقـول عبـدا  » الشوري«ابن ابي الحديد به نقل ازكتاب  :روايت نهم
اما ابوبكر و عمر اگـر   ... : فرمايد  ميدر پاسخ به عثمان ) ع(كند كه ضمن آن امام  ميرا نقل )ع(عثمان و علي

براي من قرار داده بود گرفتند و تو و مسلمانان بر اين موضوع داناتريد،مرا بـا  ) ص(چه آنچه را كه رسول خدا 
هر چيز كه حق اختصاصي من بوده است براي آنان رها  ...حكومت چه كار كه مدت هاست رهايش كرده ام ؛ 

 .  5به منظور اصالح دست از آن شسته امكرده ام و اين كار از صميم جان بوده است و 

  مـردم مكـه همگـي و بـدون      ...: گويد  ميكند كه  ميابن ابي الحديد از ابوجعفر اسكافي نقل  :روايت دهم
كردند و عموم مردم همـراه بنـي    ميداشتند و تمام افراد قريش با او ستيز  ميرا دشمن )] ع(علي [استثناء او 
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من از ! پروردگارا : داشت  ميعرضه ) ع(كند كه علي  ميس از شريح بن هاني نقل سپ . اميه و برضد او بودند 
خواهم كه آنان پيوند خويشاوندي مرا بريدند و حق مرا ربودند و منزلت بـزرگ مـرا    ميتو برضد قريش كمك 

  . كوچك ساختند و همگان بر ستيز با من هماهنگ شدند 

 كنـد   مـي نقل ) ع(و پس از انتخاب عثمان از اميرالمؤمنين  طبري در نقل قصه شوراي عمر :روايت يازدهم
گويند اگر بني هاشم بر شـما خالفـت    مينگرند و  مينگرند و قريش به همديگر  ميمردم به قريش : كه فرمود

يابند هرگز از ميانشان بيرون نشود و اگر در كسان ديگر از قريش باشد آنرا ميان خودتـان دسـت بـه دسـت     
  .   1.بريد مي

علت حمايت حزب اموي از جناح مياني قريش يعني شيخين ) ع(ايان دقت است كه در اينجا هم امام ش
   . هاشم بيان فرموده است  بني را در برابر

جهت آگاهي از شرايط و اوضاع و احوال اجتماعي و سياسي جامعه مسلمانان پس از فتح مكه بخصـوص  
ه در جامعه ـ بنابر عواملي كه ذكر شـد ـ بـر عليـه بنـي       و فضاي بسيار سنگيني ك) ص(هنگام رحلت پيامبر 

،خصوصاً ايجاد شده بود،روايات فوق االشـعار كـه بعنـوان نمونـه     )ع(عموماً و بر ضداميرالمؤمنين علي  هاشم،
مع الوصف درپايان اين قسمت كالم ديگـري ازابـن ابـي الحديـد درايـن خصـوص        . كند ميآورده شد كفايت 

ريخته بـود،  ) ص(و اين را هم بدان هر خوني را كه پيامبر « :  گويد ميوي دركتاب خود  . دانيم ميراروشنگر 
همة آن خونهـا را  ) ص(چه به شمشير علي عليه السالم و چه به شمشير ديگران ، عرب پس از رحلت پيامبر 

عـرب ،  بنـا بـر سـنت و عـادت و آيـين       ، ) ص(زيرا ميـان وابسـتگان پيـامبر     گذاشتند ،) ع(به حساب علي 
نبود كه آن خون ها را به حساب او بگذارند و اين عادت عرب است كه نخسـت  ) ع(هيچكس سزاوارتر از علي 

كند و هرگاه قاتل بميرد يا انتقام گرفتن از او دشـوار و   ميخون كشته شدگان خود را از شخص قاتل مطالبه 
   2». كند مياز برجسته ترين افراد خاندان قاتل مطالبه  آن را غير ممكن شود،
براي رسيدن به پاره اي از اهداف سياسي خودازاين سنت و عـادت عـرب جـاهلي اسـتفاده     ! و بعضي ها 

  . روايت ذيل نيز در اين رابطه قابل تأمل است  . كردند 
كنم كه عثمان بن عفان وسعيد  ميازكتابي غيركتاب واقدي نقل  و «: نويسد ميابن ابي الحديد دركتاب خود 

سعيد بن عـاص گوشـه اي نشسـت ، عمـر بـه او       . ه روزگارحكومت عمربن خطاب پيش او رفتند بن عاص ب
من او را نكشتم ، بلكه ! نه! بينم ، گويي پدرت را كشته ام  ميچرا ترا افسرده و روي گردان : نگريست و گفت 

ن رفـت و اسـالم امـور    شرك و آنچه در آن بود از ميـا : هم حاضر بود، فرمود ) ع(علي . ابوالحسن او را كشت 
درمـورد دشـمني      3.» ...آوري و عمر سكوت كرد ميپيش را محو كرده است، اينك چرا دل ها را به هيجان 

اگر امروز سروري را  بـراي علـي    قريش،«: نويسد ميمصري  عبدالفتاح عبدالمقصود نويسندة دانشمند قريش،
يروز هـم بـراي برتـرين خلـق و برگزيـده جهانيـان       نخواست و نپذيرفت ، د) كه برترين مردان خود بود) (ع(
از . همين باعث كينه جويي با اين مظلوم شد. آن همان سينه هاي ازكينه اشباع شده بود پذيرفت، منشأ مين

جهت هشياري ومقام ارجمندوتندي ذهنش با او از پيش دشمن خوني بودندوپس از اسالم از جهت پايـداري  
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توانسـتند   مـي با اينكه ) ع(ود نظر و احساس قريش نسبت به علي و آل علي اين ب  ...! و تندي دم شمشيرش
با هواهـاي نفسـاني    ياريش كنند ازياريش خودداري كردند وتنهايش گذاردند تنها براي اينكه ياري وكمك او

جـويي  دانسـتند ولـي كينـه     مـي هر ولي و اميري  با آنكه حق او، برتري او و تقدم او را بر .  آنان سازگار نبود
:  نويسـد   مـي باز هم او ضمن جمالتي بسيار مهـم و قابـل تأمـل     1. كردند و از حد گذراندند و حسد ورزيدند

برگزيـدن   . داشت از كمين بيـرون آمـد  ] بني هاشم[قريش با همان حسد و كينه اي كه نسبت به خاندانش 
   2.اي گذشته بوداز آثار همان حسد ها و كينه ه) ص(اين دو مرد هم پس از وفات رسول خدا 

موضوع ديگري كه جهت روشن شدن بيشتر مسئله بايد مورد بررسي دقيق قرار گيرد اين است كـه   -)د
هيچ توصيه و وصيت و يا دستورالعمل و نصي درباره خالفت و جانشيني خـود نفرمـود؟   ) ص(آيا واقعاً پيامبر 

مقطع زماني فتح مكه ـ و تحركاتي كـه    ـ بويژه از) ص(مجموعه رخدادهاي سالهاي آخر حيات مبارك پيامبر
 درمدينه صورت گرفت بخوبي آشفتگي سياسي جامعـه ومركـز  )ص(اندكي قبل و بالفاصله بعد ازرحلت پيامبر

در  مياينكـه اوضـاع عمـو    درمقابـل بـا وجـود   . دهد ميرا در ارتباط با مسأله جانشيني نشان   ميحكومت اسال
 و را به جانشـيني خودمنصـوب كـرد    عمر مستقيماً اين حال او با ماههاي آخر حكومت ابوبكرتثبيت شده بود

زندگي، موضوع جانشيني خود را بالتكليف رها نكرده و با تشكيل آن شوراي كـذائي   روزهاي آخر در نيز عمر
توان باور كرد  ميحال باتوجه به همة مطالب پيش گفته آيا  . ترتيب و نحوه تعيين خليفه خود را تعيين نمود

را نـه  ) ص( ميحتي اگر پيامبر گرا! موضوع مهم جانشيني خود را به امان خدا رها كرده باشد؟) ص(مبركه پيا
باشد بلكه در حد يك سياستمدار برجسته در حد ابوبكر و عمر  ميبعنوان رسول الهي كه با مبدأ وحي مرتبط 

بـا وجـود    . نشـيني پـذيرفت  توان چنين سكوت و واگذاري را از ايشان نسبت به موضوع جا مين!! فرض كنيم 
 شناخت دقيـق از اوضـاع و   فرض مطالعه و با. دهيم ميتر مورد بحث قرار  چنين استبعادي، موضوع را مشروح

سـه روش و   ،)ص(شرايط سياسي واجتماعي مدينه و قلمرو حكومت دينـي در سـال رحلـت پيـامبر     احوال و
از سوي رسول خدا قابل  ميبري حكومت اسالو آينده ره) ص(موضع گيري متفاوت در قبال جانشيني پيامبر

  . باشد ميتصور 
در مورد جانشيني و خالفت خودشان و تعيين خليفه و يا نحوه تعيـين و  ) ص(اينكه پيامبر :فرضيه اول 

 . انتخاب آن هيچ نصي نفرموده و موضوع را يكسره مسكوت نهاده و سخني در اين باره بـا امـت نگفتـه اسـت    
  : گيرد  ميتلزم قبول دو پيش فرض است كه مورد بررسي اجمالي قرار پذيرش اين انگاره مس

قبول فرض فوق وقتي معقول است كه بپذيريم كه اهمال و بي تفاوتي نسبت به آينده و رهبري امـت و   -)1
را  ميآورد و هيچ خطري نيـز كيـان امـت و حكومـت اسـال      ميوارد ن» رسالت«حكومت به هيچ وجه زياني به 

از اين رهگذر هيچ خطر و تزلزلـي را بـراي امـت و حكومـت دينـي      ) ص(بيان ديگر پيامبر كرد به ميتهديد ن
به بهترين وجه بر اساس كليات معارف و احكام دينـي    ميو معتقد بودند كه امت اسال .كرده اند مياحساس ن

هاي جامعـه در   واقعيت . تعيين و جامعه را اداره كند) ص(تواند حاكم و رهبر ديني خود را پس از پيامبر مي
  : سازد به داليل ذيل  ميسال يازده  هجري با اين پيش فرض سازگار نيست بلكه خالف آن را مبرهن 

در مقطع مورد نظر ، جامعـه اي نوبنيـاد بـوده بطوريكـه      ميجامعه اسال:  مينورس بودن جامعه اسال -)1- 1
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و سياسـي بـه شـكل گيـري      توانست براساس آموزه هـاي دينـي و در ابعـاد فرهنگـي و اجتمـاعي       ميهنوز ن
غزوات و جنگ هاي پي درپي پس از تشـكيل حكومـت   . با محتواي ديني دست پيدا كند  حكومت مورد نظر

وتربيـت سياسـي و اجتمـاعي امـت      ميدر مدينه فرصت وامكان تعميق انديشه ديني وگسترش فرهنگ اسـال 
درمقطـع رحلـت   )قبالً هـم گفتـيم   (بخصوص اينكه. سلب كرده بود)ص(براساس معيارهاي مكتبي را ازپيامبر

 از اكثريت قاطع آنان سابقه مسلمانيشان كمتـر  و شد ميمسلمانان با سابقه تعداد اندكي را شامل ) ص(پيامبر
بينيم حتي مسلمانان بـا سـابقه نيـز از لحـاظ فكـري و       ميوجود همين شرايط است كه  اثر بر . سال بود سه

هنوز رسوبات جاهلي و تعصـبات   و .داشتند) ص(ي مورد نظر پيامبراعتقادي فاصله زيادي با افق فكري و عمل
رسوخ داشت بطوريكه هرازگاهي اين رسوبات خودرادر قالب رقابت بين مهاجرو  ها آنقبيله اي در ذهن و دل 

داد كـه البتـه    مينشان ) ص(حتي در زمان پيامبر(قريش، مكي و مدني  غير اوس وخزرج ، قريش و انصار ، و
حتي از جايگاه نبوت و رسـالت نيـز    ها آنبسياري از .  كرد مياين رقابتها فروكش ) ص(تدبير پيامبر هر بار با

كردنـد كـه از سـر خشـم يـا       مـي را مـتهم  ) ص(درك و تلقي صحيح و استواري نداشتند از اين رو گاه پيامبر
م و سـطح معرفتـي   فهـ  2كردنـد  ميو يا ايشان را به رعايت عدالت و انصاف دعوت  1گويد ميخشنودي سخن 

بينـيم درسـاعات اوليـه     مـي درحدي است كه  مياز مباني ديني ومعارف اسال) حتي صحابه قديمي( مسلمانان
سـال بعنـوان جانشـين     دووكسيكه بعداز قريـب  [آن سابقه  شخصي مثل عمربن خطاب با )ص(رحلت پيامبر

مسلمانان سوگواري كـه حيـرت    درجمع]نشيند ميمسند رهبري امت وحكومت  بر)ص(خليفه پيامبر و ابوبكر
مـرده بـا ايـن    ) ص(گويد هركس بگويد پيـامبر  ميو كشد مي شمشير اند حاضر شده) ص(زده درمسجد پيامبر
رسد و با خواندن آيـه اي از   مينمرده است تا اينكه ابوبكر از راه ) ص(زنم چون پيامبر  ميشمشير گردن او را 

ايـن  [ .شـود  مـي آنگـاه آرام   ميرد و عمر مي ها نانيز مانند همة انس) ص(شود كه پيامبر مي!! قرآن به او يادآور
عده اي ازعلماي سني وشيعه معتقدند انگيزه هـاي  ! موضوع را با تأمل بيشتري در آينده بررسي خواهيم كرد

تـوان   مـي باتوجه به مراتـب فـوق الـذكر آيـا     ]  وجود داشته است  !!ديگري ازاين عملكرد در پشت سر ماجرا 
مانند رهبري امت و حكومت ديني را به نظـر و فكـر چنـين مردمـاني      ميموضوع مه) ص(كه پيامبر پذيرفت

 . و امت احساس خطري نكرده باشد» رسالت«بسپارد و از اين ناحيه براي 

بـا حكومـت و    هـا  Ĥنوعـدم آشـنايي عـرب ومسـلم    ) ص(رهبري استثنايي ومنحصـربه فـرد پيـامبر    -)1- 2
توضـيح اينكـه   . سـازد  مـي دشواري مواجـه   با را ول پيش فرض مزبورحكومتداري واقعيت ديگري است كه قب

ـ تجر اسالم هيچ نوع حكومتي را عرب قبل از  ، تـازه تأسـيس هـم    ميه نكـرده وعـالوه بـراين حكومـت اسـال     ب
سياسي اي بود كه هيچ تشابهي با نظامها و حكومتهاي موجود آن روزگار نداشت زيرا درايـن حكومـت    مينظا

تنها بعنوان يك حاكم سياسي قدرت سياسي رادر دسـت داشـت بلكـه تمـام شـئونات      نه ) ص(شخص پيامبر
شخصاً رهبري و هدايت امور ) ص(پيامبر و . مردم به شخص ايشان متكي بود! زندگي اجتماعي و حتي فردي

، آموزه هاي ديني مردم براساس اعتقادات و و. جامعه را بر عهده داشتند ، قضاوت و اقتصاد  فرهنگ ، سياست
سخن ايشان را در تمام شئون و مراتب زندگي خود فصل الخطاب دانسـته فلـذا در تمـام مسـايل، حضـرتش      

در اين صورت وقتي آن امت با خالء وجـودي چنـين رهبـري بـدون داشـتن      . شدند  ميمرجع امت محسوب 
هـم پاشـيدگي و   و از   مـي هرگونه دستور و برنامه و نص درباره جانشين ايشان مواجه شود آيا دچار سـر درگ 

را ناديده بگيرند؟ خطـري كـه     ميچنين خطر عظي) ص(تفرقه نخواهد شد و آيا قابل پذيرش است كه پيامبر
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 ممكن است كيان دين و حكومت ديني را بر باد بدهد؟

: خطر منافقان ، يهود و قدرت هاي خارجي هم موضوعي است كه دراين ارتباط شايسته تأمل اسـت  -)1- 3
بعالوه هم پيمانان شان از ساير  ها آنو سران ) جناح بني اميه(اشاره شد اكثريت قريش همانطور كه قبالً نيز 

و ) ص(قبائل ،و ديگر اشخاص با نفوذي كه به طبقه اشراف مكه تعلق داشتند تا آخرين تـوان دربرابـر پيـامبر   
ا وادار بـه قبـول   ر هـا  آنو سياسي حاكميت مدينـه بسـياري  از    ميتوان نظا دين خدا ايستادند وتنها قدرت و

اسالم و حاكميت ديني كرده و همانطور كه گفته شد اين جبهه قدرتمند به دنبـال فرصـتي بـود تـا سـر بـه       
بـه مكـه رسـيد    ) ص(شورش و طغيان بگذارند چنانچه در متون تاريخي آمده است وقتي خبر رحلت پيـامبر 

تا اينكـه بـر اثـر     ارتداد از دين بكنند؛ خواستند اعالم ميدر مكه مخفي شد و مردم مكه ) ص( كارگزار پيامبر
به آنان وعدة غنـايم كسـرا و قيصـر را داد    ) ص(بيني و سخنان سهيل بن عمر كه با استنادبه كالم پيامبر تيز

از آغاز تشـكيل حكومـت دينـي بعنـوان منـافقين       ها Ĥنعالوه بر اينها ، عده اي از بظاهر مسلم 1!آرام گرفتند
) ص(قل هاي تاريخي جريان نفاق حتـي چنـدبار تصـميم بـه قتـل و تـرور پيـامبر       بنابرن، شناخته شده بودند

در مورد اين جريان عالوه بر سوره منـافقين آيـات ديگـري    (را آشكار ساخت  ها آنگرفتند كه خداوند توطئه 
 206و  204و  76و 20و  8آيـات  : پرداخته است ازجمله سوره بقره ها آننيز به بيان ماهيت و اعمال و اقوال 

آيـات  : و توبـه   60و 62و 72و  81و 138و  146آيـات  : ـ نسـاء    120و 118و  72و  71آيات : آل عمران  –
  . )  64و 78و  125و  127

كه از درون، ديـن   ميبديهي است كه خالء وجود رهبري و رئيس حكومت نوپا با وجود چنين خطر عظي
   . بي تفاوت باشند ها آنتوانستند به  ميه و ايشان نبود) ص(كرد مورد نظر پيامبر ميحكومت ديني را تهديد  و

اگر به خطر گفته شده از ناحيه منافقان، خطر احتمالي از ناحيه قـوم يهـود و دو ابـر قـدرت آن روزگـار      
احسـاس   مياز جانب حكومت اسـال ) ص(كه بخصوص در سالهاي آخر عمر شريف پيامبر[يعني ايران و روم را

براي مقابله ) ص(توانيم باور كنيم كه پيامبر مياضافه كنيم ن] ي آن گرفته بودندخطر كرده و تصميم به نابود
  . با اين خطرات در خصوص مهم ترين موضوع ديني و سياسي يعني جانشين خودشان سكوت كرده باشند

درباره رهبري آينـده مسـلمانان   ) ص(پيش فرض ديگري كه الزمه قبول فرضيه اول يعني سكوت پيامبر -)2
در اين باره وظيفه و برنامه اي نداشت ومسئوليت ايشان در قبـال  ) ص(پيامبر: ين است كه بپذيريم باشد ا مي

 . يافـت  ميدين و امت و حكومت ديني محدود به دوران حيات مباركشان بود كه با فرجام زندگي شان خاتمه 
 و پس از تالش و كوششاين تصور در مورد هيچ رهبر انقالبي و سياسي كه براي رسيدن به آرمان هاي خود 

معقول و باوركردني نيست چه رسد به پيـامبري كـه خـاتم     هاي بسياراقدام به تشكيل حكومت نموده است ،
چنان بوده است كه در مواردي  ها Ĥناالنبياء است و جديت و تالش او براي استقرار دين در جان و جامعه انس

يـا در بيـان     2∪⊅∩اَلْقُرانَ لتَشْقي ما اَنْزَلْنا علَيك ∪⊆∩طه :فرمايد ميآنجا كه . خواند ميخداوند او را به آرامش فرا 
ـ  ولٌسر مكُقَدجائَلَ: فرمايد  ميتالش بي امان او براي هدايت مردم  ـ فُنْاَ نْم كُسم زيـزٌ ع لَع يـه  مـاعتُّنـ  م حريص 

لَعكُيالْبِ ممنينَؤم ؤُرف ر3∪∇⊅⊆∩حيم  
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 )ص(تبدار پيـامبر  در حاليكه بستر بيماري بدن مبارك و) واقعة يوم الخميس( رفت همانطور كه ذكر آن -)3
خواهد كه قلم و كاغذي بدهند تا راجع به آينده مطلبـي بنويسـد كـه     ميرا در برگرفته است از اصحاب خود 

 براي آن تصـور آيا اصرار به اعزام سپاه اسامه در روزهاي آخر زندگي با هرانگيزه اي كه  .هيچگاه گمراه نشوند
) ص(توان بـاور كـرد كـه پيـامبر     ميناظر به آينده امت و حكومت ديني نبود؟ آيا با اين اوصاف  ميشود تصمي

نگران خطرات متعدد و مترقبه بعد از وفات خويش نسبت به دين و حكومت نبوده و در اين باره سكوت كرده 
  باشد؟ 

. رود ميزير بار آن ن  مياست كه هيچ عقل سلي نتيجه اينكه پذيرش فرضيه سكوت مستلزم قبول نتايجي
اساس آنچه كه بيان شد در ذهن خـود داشـته باشـيد بـه      شما براي اينكه تصوير روشني ازحقايق تاريخي بر

چرا در پذيرفتن حكومت و تحمـل مسـؤليت   : كالم ابوبكر آنگاه كه در مقام عذرخواهي در برابر اين سؤال كه 
رحلت نمود  )ص(رسول خدا: به خرج داد، بيان نمود، توجه فرماييد كه گفت عظيم خالفت ، سرعت و عجله 

و مردم فاصله چنداني با زمان جاهليت نداشتند و من ترسيدم كه فتنه كنند و همانا اصـحابم خالفـت را بـه    
تـوان   مـي اين شرايط و اوضاع و احوال را پيش بيني نكرده بود؟ آيا ) ص(آيا پيامبر . 1. . . من تحميل كردند 

باور كرد پيامبري كه دربارة جزئياتي مثل مسـواك زدن و غيـره توصـيه و سـفارش فرمـوده دربـاره موضـوع        
مثل خالفت و جانشيني خود سكوت كرده باشد؟ آيـا واقعـاً قابـل قبـول اسـت كـه بـه فـرض سـكوت           ميمه

ه باشـد؟ بعيـد اسـت    ، در طول چندين سال، هيچيك از صحابه در اين باره از ايشان سؤالي نكـرد )ص(پيامبر
آري پاره اي از علماي اهـل سـنت در ايـن بـاره توجيهـاتي      . بپذيرد پاسخ مثبت اين پرسشها را  ميعقل سلي

  : كنيم  مياشاره  ها آندارند كه ما به نمونه اي از 
بـه  ) ع(علـي  ) ص(پس از رحلت پيـامبر «: نويسد  ميابن ابي الحديد در مقدمه شرح خود بر نهج البالغه 

بـه آنچـه اراده فرمـوده بـود بـه او      ) ص(خوانده شد و اين بدان سبب بود كه پيـامبر  . . . وصي رسول ا عنوان
گويند اين وصيت مربـوط بـه جانشـيني و     مياصحاب ما هم منكر اين موضوع نيستند ولي . وصيت كرده بود

آمـده كـه بـا     ميت پيش بوده كه پس ازحضر[ ! ] خالفت نبوده است بلكه مربوط به بسياري از امور تازه اي 
  »علي در ميان نهاده است

پيامبر يكماه جلـوتر از  « : گويد ميكند كه  ميبن مسعود نقل  . . . طبري در كتاب خود روايتي را از عبدا
پرسـيدند  ) ص(و سپس سؤاالت متعددي را كه اصحاب در آن جلسـه از پيـامبر  »  . . . مرگ خويش خبر داد 

ي ايشان را غسل دهد و كفن ايشان چه باشد، يا چه كسي بر جنازه مطهرشان چه كس: كند از جمله  مينقل 
   2.نماز بخواند و بسياري سؤاالت ديگر در اين زمينه 

  :نويسد  ميابن ابي الحديد پس از نقل اين روايت از طبري 
به راستي جاي شگفتي است از آنان كه چگونه در آن ساعت نپرسيدند اي رسول خـدا، پـس از تـو چـه     
كسي عهده دار امور حكومت ماست كه واليت امر مهمتر از سـؤال دربـاره دفـن و چگـونگي نمـازگزاردن بـر       

   . 3[ !! ]  دانم در اين مورد چه بگويم  ميرسول خداوند است و من ن
  تواند در اين باره چيزي بگويد ؟؟ ميبه راستي آيا كسي 
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وحكومـت دينـي داراي    ميامت ودعوت اسـال  نسبت به آينده) ص(اينكه قبول كنيم پيامبر :فرضيه دوم
ومعتقـدان   عهده گروه پيشرو و تدبير رهبري امت وحكومت ديني را پس ازخود به نظر و موضع مثبتي بود و

  . رايزني تعيين ومشخص نمايند براساس شورا و آن را ده بود تانهااو) مهاجروانصار(گروندگان نخستين  و
 زمينـة  زيرا قطع نظر از ترديدجدي كه در. كند ميفرضيه را ثابت ليكن واقعيت هاي تاريخي خالف اين 

اسـت   ازاهميـت برخـوردار   وبصيرت ديني الزم گروه مزبور درتشخيص موضوعي كه به اين حد  ميتوانائي عل
و نقل هاي تاريخي معتبر، هيچ نشانه اي كه حكايـت از   )ص(ازپيامبر روايات مأثور وجود دارد ما دراحاديث و

بپـذيريم كـه بـا     بخصـوص اگـر  . سراغ نداريم ولو بصورت اجمال وضمني داشته باشد) ص(ش پيامبراين گراي
 و) عمومـاً ( وحاكم براي اعراب ساكن جزيـره العـرب ،   هرگونه تجربه اي جهت انتخاب رهبر توجه به نداشتن

تي بـه بيـان كليـات    ـ ازطريق رايزني وشوراـ ، الزم بودكه آن حضرت دراين باره ح )خصوصاً( انصار، مهاجر و
 نيز اكتفا نفرموده بلكه جزئيات مراحل كار ازجمله كيفيت انتخاب ومراحل آن وشـرايط انتخـاب كننـدگان و   

نقـل  )ص(درحاليكه دراين باره نه تنهـاهيچ سـخني ازپيـامبر   . فرمودند ميانتخاب شوندگان را به تفصيل بيان 
  . كنند ميخالف آن را اثبات )ص(رحلت پيامبر نشده بلكه همانطور كه ذكر شدواقعيت هاي تاريخي پس از

بـه مـردم ابـالغ شـده بـود      ) ص(توضيح اينكه اگر چنين دسـتورالعملي درمـورد شـورا از طـرف پيـامبر     
شـددرحاليكه حتـي اشـاره اي بـه      مـي بايست درسقيفه هنگام گفتگو درباره انتخاب خليفه به آن اسـتناد   مي

كسـي بـه آن    مـي ون درمناظره هـا و مجـادالت تـاريخي و كال   پس ازسقيفه نيز تاكن. چنين نصي نشده است
بلكه خود بازيگران اصلي قضيه خالف اين فرض را اظهار داشـته انـد؛ چنانكـه عمـربن      . تمسك نكرده است 

مـا دربـاره ايـن    1! خواند كه خداوند شر آن را برطرف ساخته اسـت  ) لغزش(» فلته«خطاب، خالفت ابوبكر را 
  . خن خواهيم گفتسخن در آينده بيشتر س

توضـيح اينكـه ابـوبكر در     . كنـد   ميافزون برآن ، سيرة خليفه اول و دوم نيز نقض و رد فرضيه را اثبات 
روي آورد و عمر تصريح كرد كه چون اشـخاص مـورد نظـرش    » نصب«مورد مسأله جانشيني خود يكسره به 

وهم شـيوة كـار آنـان را خـودش تعيـين      دهد آن هم شورايي كه هم اعضا  ميزنده نيستند ناچار به شورا تن 
سـپردم و بـه او    مياگر يكي از اين دو مرد زنده بود ، حكومت را بدو : عمر به هنگام وفات گفت  . كرده است

  . 2! ! و ابوعبيده جراح ! سالم مولي ابوحذَيفه : مطمئن بودم 
  !كند  ميه و بن بر ما در بحث هاي آينده مطالبي خواهيم آورد كه بكلي فرضية دوم را از ريش

  . تعيين جانشين و نص بر خالفت و واليت  :فرضية سوم 
پس از نقض و رد فرضيه هاي اول و دوم تنها يك فرضية ديگر متصور است و آن تعيين پيشوا و حاكم و 

انصاف اين اسـت كـه قطـع نظـر از روايـات نـاظر بـه حقـايق و         . باشد مي) ص(امام پس از خود توسط پيامبر
اين سـؤال در ذهـن هـركس خودنمـايي      . كند  مياي تاريخي كه به نحو اثباتي فرضيه سوم را تأييد واقعيته

 نمـود،  ميكند كه چگونه ممكن است پيامبري كه هرگاه مدينه را براي مدت كوتاه و مسافتي اندك ترك  مي
ي دوران پس ازخود برا كرد، ميرا جانشين خود معرفي  او مسؤليت شهر را بر عهدة شخص معيني قرارداده و
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  . چاره اي نينديشيده باشدبخصوص در اوضاع و احوال و شرايط پيش گفته 
كننـد   مـي بعنوان جانشين پس از رحلت خودشان تعيين ) ص(البته ترديدي نيست شخصي راكه پيامبر 

و چنين شخصـي بايـد از تواناييهـا و صـالحيت هـاي ويـژه        . بايست داراي قابليت و شرايط خاصي باشد  مي
و   مـي داراي تربيت و پرورش روحي مناسب بـا جايگـاه امامـت امـت بـوده و از نظـر عل       و استثنايي برخوردار

شـما   . تكيه كند ) ص(پرورش معنوي در مرتبه اي قرار گرفته باشد كه بتواند بر مقام رفيع جانشيني پيامبر 
اط ووابستگي منحصر به فرد و يگانه اورا بـا  و ارتب) ع(توانيد گوشه هايي از اين مقام و مرتبه اميرالمؤمنين  مي

به تربيت و ) ص(و نيز عنايت و توجه ويژه نبي اكرم ) ص( . . . از كودكي تا هنگام رحلت رسول ا) ص(پيامبر
  . پرورش ايشان را در خطبة قاصعه نهج البالغه مالحظه فرمائيد

  گـذارد كـه    مـي ترديـدي بـاقي ن  ) ص(نگاهي از سر دقت و تأمل و انصاف به سيره و تاريخ زندگي پيـامبر
از آغاز بعثت تا آخرين لحظات حيات مبارك خود موضوع امامـت و  ) ص( . . . بزرگترين دل مشغولي رسول ا

    1.رهبري امت پس از خود بوده است 

بيان گرديده از ) ص(ذيالً به چند نص صريح و متواتري كه دربارة خالفت و وراثت و امامت توسط پيامبر
  : گذاريم  ميكنيم و قضاوت نهايي را به وجدان شما وا  ميهل سنت نقل منابع ا

ـ  ـ و اَ«كه خالصه آن چنين است كه پس از نزول آيه » يوم االنذار«نص  اول  ـ  كتَشـيرَ ع رذنْ   2»بينرَاالقْ
در آخـر حـديث آمـده اسـت كـه       . قوم و خويشان نزديك خود را به منزل ابوطالب دعوت كـرد  ) ص(پيامبر
اي فرزندان عبدالمطلب به خدا سوگند من جواني را در عـرب سـراغ نـدارم كـه     : فرمود  ها آنبه ) ص(برپيام

آورده باشـد مـن خيـر دنيـا و آخـرت را       ها آنبراي قوم و قبيله اش برتر از آنچه من براي شما آورده ام براي 
فـايكم  : وت كـنم سـپس فرمـود    براي شما آورده ام و خداوند مرا فرمان داده است كه شما را به سوي آن دع

يوازرني علي امري هذا علي ان يكون اخي و وصيي و خليفتي فيكم و پس از سه بار تكرار، در هر سه بار تنها 
ان : گذاشته بـود فرمـود  ) ع(در حاليكه دست بر دوش علي ) ص(پيامبر . پاسخ مثبت به ايشان داد ) ع(علي 

    3.و اطيعوه  هذا اخي و وصيي و خليفتي فيكم فاسمعوا له
 :اما قبل از ادامه بحث بسيار مفيد خواهد بود كه به نكته اي جالب در رابطه با ايـن روايـت اشـاره كـنم    

طـور كـه نوشـتيم آورده اسـت امـا در       طبري مورخ ومفسر معروف اهل سنت اين روايت را در تاريخ خود آن
رده، لـيكن بـا دو تغييـر كـو چـك در مـتن       تفسير خود ذيل آيه ياد شده، متن مزبور را با همان سند نقل ك

و كساني مثل ابـن  » اخي و كذا وكذا«: نوشته است » اخي و وصيي وخليفتي«يعني به جاي عبارت  !حديث 
  . كثير هم در كتاب البدايه والنهايه خود اين روايت را بجاي كتاب تاريخ طبري از تفسير او نقل كرده اند

  ؟!چه بوده است ! به نظر شما علت اين تحريف نا شيانه: دارم  ميحال سؤالي ازآن برادر گرا
آنرا مكرراً و درموقعيت هـا  ) ص(كه ناظر به جمله اي است كه پيامبر اكرم » حديث منزلت«نص  –دوم 

: بيان فرموده وبر آن تاكيد داشته انـد و آن جملـه ايـن اسـت    ) ع(و مناسبتهاي مختلف درباره امير المؤمنين 
                                                 

 ترجمه علي حجتي كرماني/ دباقرصدرسيدمحم /تشيع مولودطبيعي اسالم:رك براي تفصيل بيشتر، - 1
 214/ شعراء - 2
ص /  42جلـد  / اكر ابـن عسـ  / و تاريخ دمشق  12ص /  11جلد / و تفسير طبري  319 -221ص /  2جلد/ تاريخ الطبري  - 3

جلـد  / متقـي هنـدي   / و كنزالعمال  39ص /  3جلد / ابن كثير / و البدايه و النهايه  487ص /  1جلد / ابن اثير / و الكامل  48
 .255ص /  3شرح ابن ابي الحديد و جلد /  132ص /3جلد /حاكم/و مستدرك صحيحين  131صفحة /  13



24 
 

   .1. زله هارون من موسي غيرانه ال نبي بعديبمن . . . انت مني
ـ  تعداد زيادي از علما و مفسرين اهل سنت تصريح ) سوره مائده 55آيه (» شأن نزول آيه واليت«نص  سوم 

  . 2:كرده اند كه اين آيه در مورد اميرالمؤمنين نازل شده است از جمله 
شـبهه اي  ) ع(امامـت اميرالمـؤمنين   چنانچه براي شما در داللت نصوص ياد شده بر موضـوع خالفـت و  

مطرح باشد براي روشن شدن موضوع و رفع اشكال و نيز مطالعه نصوص ديگري در اين باره كه در منابع اهل 
رهبري امـام علـي   «كنم به كتاب المراجعات سيدشرف الدين كه تحت عنوان  ميسنت آمده است،درخواست 

  . به فارسي ترجمه شده مراجعه فرماييد» ) ع(
حديثي را كه ابن ابي الحديد در شـرح خـود ذيـل     24اما براي تكميل بحث ميل دارم چند حديث از  و

قبل از نقل اين احاديث مطلبـي را كـه ابـن     . در خصوص فضائل اميرالمؤمنين آورده نقل نمايم  154خطبه 
  :گويد مينويسم، او  ميابي الحديد در مورد منابع اين احاديث آورده عيناً 

نيستند درباره اش گفته اند وهمـه  ] ع[اندكي از آنچه علماي حديث كه متهم به گرايش به عليمن چيز 
روايتـي كـه ايـن افـراد از      . كنم ميآنان معتقدند كه ديگران ـ يعني خلفاي سه گانه ـ بر او برتري دارند نقل   

  شود؛  ميكنند بيش از روايات ديگران موجب آرامش نفس  مينقل ] ع[فضائل علي 
شويد يا آنكه مـردي را كـه از    ميآيا مسلمان :به نمايندگان قبيله ثقيف فرمود) ص(پيامبر  :يث اول حد

 . . . مردي را كه عديل و همسنگ من است ـ بفرستم تا گردن هاي شـما را بزنـد    :من است  ـ يا فرموده است 
دادم بـه   مـي ا بر آن كار جلو و سينه خود ر! هيچ روزي جز آن روز آرزوي امارت نداشتم : گفته است  ميعمر 

را ) ع(دسـت علـي   ) ص(او اين مرد است ولي نگريستم و ديـدم كـه پيـامبر   : بگويد ) ص(اين اميد كه پيامبر
اين حديث را احمدبن حنبـل در كتـاب مسـند    : افزايد ميابن ابي الحديد  . آن مرد اين است: گرفت و فرمود 

اي بنـي وليعـه، آيـا بـس     : فرمود) ص(ه است كه پيامبربه اين صورت آورد) ع(خويش در بخش فضايل علي 
 . ..كنـد  كنيد يا آنكه مردي را كه همچون من است به سوي شما گسيل دارم كه فرمان مرا ميان شما اجرا مي

: در اين هنگام ناگهان سردي كف دست عمر را در تهيگاه خود احساس كردم و به مـن گفـت  : گويد ميابوذر 
دارد، منظـور او   مـي تـو را منظـور ن  :چه كسي را منظور نظـر دارد؟گفـتم  ) ص(ي پيامبركن ميخيال ! اي ابوذر 

         . آري هموست: گفت  . است )] ع(علي[همان پينه زننده كفش 
آيد كه چون من زندگي كند و چـون مـن بميـرد و     ميهركه را خوش :] فرمود) ص(پيامبر[ :حديث دوم
ز من واليت علي را داشته باشد و دوسـتدار دوسـت علـي باشـد و     ساكن شود بايد پس ا . . . در بهشت عدن 

بايد كه به امامان پس از من اقتدا كند كه آنان عترت من اند،از طينت من آفريده شده اند و بـه آنـان فهـم و    
اي واي بر دروغگويان و تكذيب كنندگان از امت من كـه پيونـد خويشـاوندي مـرا در      . علم ارزاني شده است

                                                 
ابـن  /وطبقـات 390و386ص/1جلـد /ابـن حنبـل  /والمسـند  1871ص / 4لدج/وصحيح مسلم1602ص/4جلد/بخاري/صحيح( - 1

 5جلـد  /ذهبـي  /و تـاريخ االسـالم   68ص/9جلـد /بيهقـي /والسـنن الكبـري  117ص/ 3جلـد /حاكم/والمستدرك24ص/3جلد/سعد
 /42جلـد /ابـن عسـاكر   /وتـاريخ دمشـق   638ص / 5جلـد /ترمذي/ السنن و341ص /7جلد /ابن كثير/  والبدايه والنهايه/627ص/

 ).99ص /4جلد /ابن اثير/ اسد الغابه و113ص
 /و تفسـيركبير  288ص /3جلـد  /سـيوطي   /و الـدرالمنثور  130ص /3جلد/ تفسير ابن كثير و 289ص /4جلد /تفسيرطبري - 2

 /ابن كثير /و البدايه والنهايه381ص /2ج /بالذري /انساب االشراف و 347ص /1زمخشري ج/ و كشاف 28ص /12جلد /فخررازي
 . . . و  102ص /حاكم /معرفه علوم الحديث و  358ص /7جلد
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ايـن  : افزايـد   مـي سپس ابن ابي الحديـد   . خداوند شفاعت مرا بهره ايشان نخواهدكرد! گسلند مين مورد ايشا
   . خبر را هم مؤلف حليه االولياء آورده است

داراي در بودند كه از آن آمد ) ص(گروهي از ياران از خانه هاي خود در مسجد رسول خدا :حديث سوم 
همة درهايي را كه در مسـجد اسـت جـز در خانـه علـي      «: فرمودند) ص(كردند تا آنكه روزي پيامبر ميو شد 
 در اين باره گروهي اعتراض كردند و سخناني گفتند و به اطالع رسـول خـدا   . و همة درها بسته شد» ببنديد

گروهي در مورد بستن درهاي خانه ها و اينكه من درخانه علي «رسيد و ميان ايشان برخاست و فرمود ) ص(
باقي گذاشته ام اعتراض كردند ؛همانا من نبسته ام و نه گشوده ام و به من فرماني داده شـده  را به حال خود 

اين روايت را هم احمدبن حنبل مكرر در كتاب مسـند و  : نويسد  ميسپس   ...است و از آن پيروي كرده ام 
  . در كتاب الفضايل آورده است

: گويـد  مياحمدبن حنبل « يار زياد است بطوري كه البته احاديث و اخبار درباره فضائل اميرالمؤمنين بس
نقـل  ) ص( . . . فضائل از ناحيـه رسـول ا  ) ع(به اندازه علي بن ابيطالب) ص(درباره هيچكدام ازاصحاب پيامبر 

ابـوعلي   قاضـي اسـماعيل ونسـائي و   : ديگر علماي اهل تسنن نيز همـين را گفتـه انـداز جملـه      1نشده است
   .2نيشابوري

عليرغم اين واقعيت تاريخي است كه حكومت اموي بخصوص معاويه بن ابوسفيان نقل هـر  اين موضوع  و
بشدت ممنوع نموده و در مقابل، با دادن پول به بعضي از ) ع(گونه حديث وروايتي رادر فضليت اميرالمومنين 

  . كردند  ميرا به جعل حديث و فضليت سازي براي ديگران وادار  ها آنصحابه 
دقيق تاريخ صدر اسالم و تأمل در مباحث گذشته ما را بـه يـك جمـع بنـدي مشـخص و      مطالعه  ـ) هـ

وبخصوص  به موضوع جانشيني و امامت و رهبـري حكومـت   )ص(كامالً روشن از حوادث پس ازرحلت پيامبر 
ان ذيالً ـ البته به طـور اجمـال ـ بـه بيـ      . سازد كه قابل ترديد و انكار نيست ميپس از ايشان رهنمون  مياسال

رهبـري يـك نهضـت و انقـالب     ) ص(ترديدي نيسـت كـه رسـول خـدا    : پردازيم مينتيجه بحث هاي گذشته 
اجتماعي و سياسي و اقتصادي را با ظهور اسالم بر عهده گرفتند كـه نـه تنهـا داعيـه آنـرا       ديني ، اعتقادي ،

ي زيـر و رو كنـد   داشت كه جامعه آن روز عرب جاهلي را بر اساس ارزش هاي جديد و در همه شـئون زنـدگ  
هـا   بلكه ادعا داشت كه ديني كه رسالت و ابالغ آنرا برعهده دارد آخرين دين الهي و پرچم دار حاكميت آموزه

چنين ديني الزم است كه تمام زوايا و ابعاد و  . و احكام و معارف الهي در سراسر گيتي و هميشة تاريخ است 
تبيين شـود و نحـوه اجـرا و تطبيـق      . . . قادي واجتماعي وعنوان اصول و قواعد اصالحات اعته محتواي آن ب

هـاي   بديهي است براي رسيدن به اين اهداف و به ثمر رسيدن داعيـه  . كليات آن در عمل آموزش داده شود 
 شخصاً رهبري اين انقـالب را بـر  ) ص(انقالبي چنين گسترده و عميق، محدوده زماني بسيار اندكي كه پيامبر

موضوع تداوم و اسـتمرار  ) بعثت ( كرد، فلذا بدستور الهي از روزهاي آغازين انقالب  ميت نعهده داشتند كفاي
در مراحل و مواقف و فرصتهاي مكرر ) ص(با تعيين صريح و روشن جانشين پيامبر) ص(رهبري توسط پيامبر

بـا  (ي كه شخصيت اش طبق مشـيت الهـي از آغـاز كـودك    ) [ع(شود و اميرالمؤمنين علي  ميو متعدد مطرح 
شكل گرفته و وجود مقدسش بـا تمـام اسـرار و رمـوز و     ) ص(در دامان پيامبر) تربيت و پرورش و تعليم ويژه

بـا تعـابير و بيـان گونـاگون      ]عجين شـده بـود   ) ص(حكمت هاي ديني كه الزمه رهبري امت پس از پيامبر

                                                 
 107ص/ حاكم/ المستدرك - 1
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ا علل و عواملي كه در بحـث  پذيرد ام مينقطه عطف اين معرفي در غدير خم صورت  شود كه اوج و ميمعرفي 
بـه صـحنه سياسـي و    ) بني اميـه  ( پرداختيم موجب گرديد كه با ورود اكثريت قريش  ها آنهاي گذشته به 

و بسياري از قبائل تازه مسـلمان شـده نسـبت بـه بنـي هاشـم ـ          ها آناجتماعي مسلمين و دشمني و خشم 
ــ خصوصـاً ـ شـرايط و اوضـاع و احـوال جامعـه         فتهبه داليل پيش گ) ع(عموماً ـ  و نسبت به اميرالمؤمنين  

ـ بعلت نگرانـي از  ) ص(چنان فراهم آورد كه حتي رسول خدا ) ص( مسلمين را در سالهاي آخر حيات پيامبر
سرنوشت اصل دين ـ از اظهار فرمان الهي دربارة امامـت و واليـت و خالفـت اميرالمـؤمنين احسـاس خـوف        

عـده اي از صـحابه نيـز چنـين خـوف و هراسـي را حتـي بيشـتر از         !! يل درخوش بينانه ترين تحل . نمود مي
 فلذا عليرغم وجود نص صريح بر واليت اميرالمؤمنين صالح دين و امـت  را ! . نمودند مياحساس ) ص(پيامبر

ايـن  . اين تشخيص دادند كه نص موجود دراين خصوص را به كناري نهاده وبه تشخيص خود عمل نمايند در
رقابتها، فرصت را به جناح ميانه رو قـريش بـه    واحساس نگراني از اوضاع واحوال وفعاليتها و مصلحت انديشي

الزم بـه ذكراسـت بـرخالف     . بدسـت گيرنـد  ) ص(رهبري ابوبكر و عمر داد تا قدرت سياسي را پس از پيامبر
لتـه ًبـوده اسـت،    به خالفت، ناگهـاني وف  ها آنادعاي شيخين مبني بر اين كه اين جابجائي قدرت و دستيابي 

دهد كه جناح ياد شده از سالها پيش فعاليتها و تحركات خود را براي رسـيدن   ميواقعيت هاي تاريخي نشان 
) عايشـه ) (ص(به قدرت شروع كرده بود و براي رسيدن به اين هدف از وجود پايگاهي پرقدرت در بيت پيامبر

بينـيم   مـي يت ها و تحركات اشراف كامل داشتند فلـذا  براين فعال) ص(البته پيامبر  . نيز بخوبي استفاده نمود
نمايد ليكن اوضاع و احوال  ميايشان نيز در مقطع زماني مزبور با اقداماتي، سعي در خنثي كردن اين فعاليتها 

چنانكـه در جنـگ احـد نيـز ايـن گونـه       ( گردد  ميو شرايط به گونه اي است كه توفيقي در اين راه حاصل ن
در كنـار توصـيه   ) ص(ي غدير و يوم الخميس و اعزام سپاه اسامه از جمله اقدامات پيـامبر رخدادها!!) شود مي

در محدوده زمـاني يـاد شـده ، در جهـت     ) ع(هاي مكرر در مورد جايگاه ويژه اهل بيت و اميرالمؤمنين علي 
  . نتيجه نرسيد جلوگيري از انحراف ونيز خنثي نمودن آن تحركات و برنامه ها و نقشه ها بود كه متأسفانه به

درخصوص خنثي سازي آن ) ص(آخرين اقدامات پيامبر الزم است درهمين جا سؤالي كه درمورد يكي از
در بستر بيماري و قبل ازآن بارهـا  ) ص(وقتي پيامبر: كند را مطرح كنيم ميفعاليتها وتحركات به ذهن خطور 
ا آگاهي و انتظار مخالفان ومنافقان از وفات داد و از طرفي درهمان زمان ب مياز رحلت قريب الوقوع خود خبر 

تحركات گسترده اي از اطراف و اكناف جزيره العرب با ظهور زمزمه هـاي سركشـي و نافرمـاني و    ) ص(پيامبر
حتي ادعاي پيامبري توسط اشخاصي چون طليحه در قوم بني اسد و مسيلمه در بني حنيفه و اسود عنسـي  

شده و از طرف ديگر منافقان و جناح قدرتمند قريش مترصد ضـربه زدن  در يمن و سجاح در بني تميم آغاز 
ايـن حـال چـرا     سران مسلمين را در مدينه نگه دارند، با) ص(به حكومت ديني بودند فلذا الزم بودكه پيامبر

كنند كه سران مهاجر و انصار آن هم به فرماندهي يك جوان، به مرزهاي روم اعزام بشـوند ؟   ميايشان اصرار 
خواست برنامه ريزان و صاحبان نقشه و تدبير براي كنار نهادن وصي خـود از   ميا پاسخ غير از اين است كه آي

  . گذارم  ميرهبري حكومت را از صحنه دور نمايد ؟؟ قضاوت را به وجدان شما وا 
ابـوبكر،  كند كه باتوجه به غيبت اتفـاقي   ميهمين برنامه و نقشه ها بود كه عمربن خطاب را وادار ! آري 

 تا رسيدن وي به سر صحنه براي اجراي آن برنامه ها ،به ايفاي نقش شگفتي بپردازد و آن انكار رحلت پيامبر
: كنـيم   مـي روايت اين حادثه را از منابع اهل سنت ذيـالً نقـل    . در اولين ساعات پس از اين واقعه بود ) ص(

ره بن شعبه پس از آنكه اجازه گرفتند، به حجـره  عمر و مغي) ص(لحظاتي پس از وفات پيامبر: [ عايشه گويد 
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عمـر   . كشيده شده بود كنـار زدنـد  ) ص(داخل شدند و پارچه اي را كه بر رخسار رسول خدا) ص(رسول خدا
آنگـاه  » ! چـه سـخت بيهـوش افتـاده اسـت      ) ص(آه ، رسـول خـدا  «: بانـگ زد  ) ص(با ديدن صورت پيـامبر 

   . برخاستند و روانه شدند 
نمـود و   مـي كـرد تهديـد بـه قتـل      مـي ) ص(ـ در مسجد ـ هركس را كه گفتگو از مرگ پيامبر عمر   . . . 

از دنيا رفته است ، چنين نيست و رسول خدا ) ص(كنند كه رسول خدا مياز منافقين گمان  ميمرد: گفت  مي
نيـز  ) ص(نمرده بلكه مانند موسي بن عمران كه چهل روز از چشم مردم غايب شد و باز گشت ، پيـامبر ) ص(

گويند او مـرده اسـت قطـع خواهـد      ميگردد و دست و پاي آنان را كه گمان برده و  ميبه خدا سوگند كه باز 
هر كس بگويد او مرده است، با  اين شمشير سرش را از تن جدا خواهم كرد، رسول خـدا  : سپس گفت! نمود 

و مامحمـد  «:بر عمر خواند ) ص(پيامبردراين هنگام ابن ام مكتوم اين آيه را در مسجد !! به آسمان رفته است
به طورحتم مرده ) ص(رسول خدا : عباس عموي پيغمبر نيز گفت . 1» . . . اال رسول قد خلت من قبله الرسل

 . كردچنانكه لبانش را كف فـرا گرفـت   ميغريد وتهديد  ميولي عمراز كار خود باز نايستاد وهمچنان  . . . است
وبه مدينـه   . عايشه از جريان خبردار شد!بود بوسيله پيك) يك ميلي مدينه(ح در اين هنگام ابوبكر كه در سن

پرستند بدانند  خـدا   ميآنانكه خدا را  . . . :ابوبكرگفت . . . كند ميآمد و ديدعمر به پا ايستاده،مردم را تهديد 
ز دنيا رفته است ا) ص(آگاه باشند كه محمد! پرستند ميرا ) ص(هميشه زنده است ونخواهد مرد،آنانكه محمد

اينكـه  : عمـر پرسـيد   . . . سپس همان آيه اي را كه چند لحظه پيش ابن ام مكتوم  خوانده بود تـالوت كـرد  
عمـر بعـدها ايـن جريـان را نقـل      !  !عمر آرام گرفت وساكت شد! آري: ابوبكر گفت! خواندي آيه قرآن است ؟ 

كنـد زانوهـايم بـي     مـي بوبكر اين آيه راتـالوت  به محض اينكه شنيدم ا! به خدا قسم:افزايد ميميكند وسپس 
! مرده است) ص(دانستم رسول خدا طاقت شده به حدي كه به زمين افتادم وديگر توانايي بر خاستنم نبود، و

!2.  
آن روز آن آيه قـرآن را   آيا عمر تا اما سؤال اين است كه علت رفتار و گفتار عمر در  اين قضيه چيست؟

پاسـخ مثبـت اسـت بايـد      رحلت فرمـوده اسـت؟  اگـر   ) ص(دانست پيامبر  ميع عمر نآيا به واق نشنيده بود؟
عمـر بـن    ولي به واقع اينگونـه نيسـت و  ! بپذيريم فهم و درك عمر از فهم درك عوام هم پايين تر بوده است

ابـوبكر  آيا عمر واقعاً آيه اي را كه ابن ام مكتوم وسپس  . بوده است ! هوشمند و!   خطاب انساني بسيار زيرك
تالوت كرد فراموش كرده بود؟ پس چرا وقتي آنرا ابوبكر خواند يادش آمد و تالوت ابن ام مكتوم او را هشـيار  

پاسخ پرسش اخير مثبت است آيا چنـين شخصـي كـه اينقـدر بـا قـرآن و بـديهي تـرين          وانگهي اگر ؟!نكرد
تگي آن را دارد كـه سـاعتي بعـد    شايسـ ] بيگانه است) ص(مبني بر مرگ همه از جمله پيامبر [آموزهاي آن 

) ص( شايستگي دارد كه پس از حدود دو سال خود بر جاي پيامبر آيا امام  تعيين كند ؟ و براي امت رهبر و
 بطورمطلق نبوده است) ص(آيد كه عمر منكر مرگ پيامبر  ميبر  از همه اينها گذشته از گفته عمر !بنشيند ؟

در آن حـال بـوده اسـت و    ) ص(بلكه منكر مرگ پيامبر ! !)است چون اين خالف علم ضروري هر بشرعادي (
 در اين صورت آياتي كه ابوبكر و!  !گرد تا دين را در همه عالم حاكم كند  مياعتقاد داشته كه فعالً نمرده و بر 
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روا بودن آن بر حضـرت نبـوده    و) ص(ديگران خواندند پاسخ ادعاي او نبوده است زيرا عمر منكر مرگ پيامبر
بلكه درخصوص زمان آن معترض بوده است پس الزم بود به ابوبكر بگويد اين آيات دليلي بر رد گفتـه   ت ،اس

از حقيقت از ميان همه خلق فقط بـه ذهـن    قطع نظر از همه اين سواالت، چگونه اين شبهه دور!! من نيست
بـرد   ميپاي مردم را  دست و گرددو مي بزودي بر) ص(عمر خطور كرده است و او از كجا آورده بود كه پيامبر 

را آن هم بطور مكـرر از دهـان ايشـان نشـنيده بـود؟ يـا       ) ص(؟ آيا حداقل از حجه الوداع خبر رحلت پيامبر!!
) ص(حقيقتـاً رحلـت پيـامبر    !!اصوالً خليفه، آدم فراموشكار ي است چنانكه حادثه غدير را فراموش كرده بود

؟ مگر روح حضرت موسي به ميقات رفتـه بـود؟ بعضـي از اهـل     به ميقات دارد)ع(چه ارتباطي با رفتن موسي
) ص(وي از شدت عالقه و بي تابي از مفارقت پيامبر: گويند ميدر توجيه اين رفتار عمر ) از اهل سنت ( تاريخ

را رهـا  ) ص(ولي چرا خليفه پس از دقايقي از ورود ابوبكر چنان آرام شد كـه جنـازه پيـامبر   . 1ديوانه شده بود
سوال ديگر اينكه آيا براستي تمام كسـاني كـه در آن    . اي نصب رفيقش به خالفت به سقفيه شتافتكرده وبر

انصـار   و مهاجر  مي؟يعني تما!!كردند از منافقين بودند  ميرا باور  داشته، و  آن را نقل )ص(روز رحلت پيامبر 
  ! !مر ؟ ع غير از

  :نويسد ميد در اين باره داشته است او شايد بهترين توجيه را در ميان اهل سنت ابن ابي الحدي
قدر عمر برتر از اين است كه به آنچه از او در اين واقعه سـر زده اسـت متعقـد باشـد ، ولـي او همينكـه       

رحلت فرموده است، از وقوع فتنه در مورد امامت و پيشوايي ترسيد كـه مبـادا گروهـي از    )ص(دانست پيامبر 
همچنين ترسيد كه مسأله مرتد شدن و ازدين برگشتن پيش آيد . ت يا بندبر آن دس[! !] يا ديگران [!] انصار

و درآن هنگام اسالم هنوز ضعيف بود و كامالً قدرت نيافته بود و ترسيد انتقام و خونخـواهي صـورت گيـرد و    
 يـاران پيـامبر   و مصبيت ديـده بودنـد   )ص(هايي بر زمين ريخته شود، زيرا بيشتر عرب به روزگار پيامبر خون

بـه  [ گروهي از آنان را كشته بودند و درآن حال ممكن بـود در پـي فرصـت باشـند و شـبيخون آورنـد       ) ص(
) نعـوذ بـااهللا  (  ! !دانسـت   مياين شرايط و اوضاع را ن)  ص(آيا پيامبر ] : مطالب بحثهاي گذشته  مراجعه شود

ام كردن مردم مصـحلت در آن  و به نظر او براي آر] ؟! !پس چرا موضوع خالفت پس از خود را مسكوت گذارد
نمرده است واين شبهه را در دل بسياري از ايشـان بينـدازد و از   ) ص(بود كه چنان اظهار كند و بگويد پيامبر

و آنان را بد ين گونه از ايجاد آشوب باز دارد [!] شرارت آنان جلو گيري كند وآن را سخن صحيحي تصور كند
مگرجسم موسـي  [از قوم خود غايب شده بود ؟ ) ع(نگونه كه موسينمرده است هما) ص(تا تصور كنند پيامبر

ونظيـراين كـالم در روحيـه افـراد اثـر      ]ديدنـد؟  مـي را ن) ص(آيامردم جنازه مطهر پيامبر نزدقوم خودبود؟ )ع(
اگردر آن شهر وزير دور انديشي باشـد   . . . ميرد مي[!] بيني كه چون در شهر ها پادشاهي ميگذارد، مگر ن مي

كند كه پادشاه زنده است وفرمان هاي او روان اسـت و   ميچنين شايع  . . . دارد و ميدشاه را پوشيده  مرگ پا
ايـن   عمـرهم آنچـه در  [!!] كند تا پايه هاي حكومت پادشاه بعد استوار شـود  ميهمواره در اين مورد مواظبت 

چون به ابوبكر پيوسـت قلـبش قـوي    رسيد و  . . . مورد اظهاركرد براي نگهداري دين ودولت بودتا آنكه ابوبكر
و عمر با حضـور او احسـاس امنيـت كـرد كـه ديگـر حادثـه يـي پـيش           . . . [!] شد و بازويش استوار گرديد 

تباهي وفسادي صورت نخواهد گرفـت و از سـخن و ادعـاي خـود دسـت بـر داشـت و سـكوت          نخواهدآمد و
در نظـر يـاران معتزلـي مـا جـايز اسـت كـه        . . . [!!] كرد،ومردم ومخصوصاً مهاجران ابوبكر را دوست داشتند

اين عيبي بر عمر نيست كه در آغاز سوگند بخورد كـه   بنابر سخني به ظاهر دروغ براي مصالحي بگويد، ميآد
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تـالوت آن آيـات عيبـي نيسـت كـه       آمدن ابـوبكر و  ودر گفتار بعدي او هم پس از[!] نمرده است) ص(پيامبر
كردم و مقصـودش از ايـن گفتـار دوم    ) ص(ام يا اكنون يقين به مرگ پيامبرگويا اين آيات را نشنيده : بگويد

و بـديهي اسـت بسـيار زشـت و ناپسـند بـود كـه         . بـوده اسـت  [!] و صواب[!] محكم كردن گفتار اول است 
اين سخن نخست او صـحيح   بنابر. از روي عقيده بيان نكردم اين سخن را براي آرام كردن شما گفتم و:بگويد

   1.بوده است[!] و مناسب تر[!] سخن دومش صحيح تر  مناسب و و
  : روايتي مهم و قابل تأمل. آيدهمين جا از ذكر يك روايت تاريخي وجالب ديگر خودداري كنم ميدريغم 

گويد واينكـه از جملـه كسـاني     ميواقدي مورخ معروف آنجايي كه درباره جنگ احد و فراريان آن سخن 
: گفتـه اسـت   مـي كنـد كـه    ميبودند در ادامه روايتي را از خودعمر نقل . . . وكه گريخته بودند عمر و عثمان 

كشته شد من همچون ماده بزي بـه كـوه گـريختم وبـه حضـور      ) ص(چون شيطان بانگ برداشت كه محمد 
يعني   2. . .» و ما محمد الٌارسول قد خلت من قبله الرسل«:فرمود ميرسيدم كه اين آيه را تالوت )ص(پيامبر 

  !!ابوبكر برايش خواند) ص(ن آيه كه در روز رحلت پيامبرهما
وپـس ازآن  ) ص(آيا براستي تمـام ايـن حـوادث ـ بخصـوص در روزهـاي پايـاني عمـر مبـارك پيـامبر           

تاروزسقيفه ـ  اتفاقي وبدون برنامه ريزي قبلي يا به قول عمر فلته بوده است ؟يعني عدم همراهي عـده اي از   
سپاه اسامه ومعطل كردن آن ،واقعه يوم الخميس ،و چندين نمايش ديگر از جمله صحابه از جمله شيخين با 

در اين باره ، همچنين قصه ) ص(نقش آفريني عايشه در داستان امامت جماعت پدرش و جعل دستور پيامبر 
دبير و باالخره ماجراي سقيفه ،همه وهمه ارتجاالً وبدون مقدمـه و نقشـه و تـ    را) ص(انكار عمر رحلت پيامبر 

صورت گرفته است؟ يا اينكه بنابر احتمال صائب عبدالفتاح عبدالمقصود نويسنده سني مـذهب مصـري همـه    
رسـد   مـي او ميگويدبـه نظـر    3!اينها براساس يك هدف و استراتژي روشن و مشخص صورت پذيرفته اسـت ؟ 

نه برسـاند تـا بقيـه    خود را بـه صـح  ) ابوبكر(همه براي آن بود كه رفيقش ) ص(نمايش عمر در مسجد پيامبر
  . ؟ البته اين تحليل را ديگران هم داشته اند!!نقشه اجرا شود 

او پس از نقل حوادث مربوط به روزهـاي پايـاني   . تواند روشنگر باشد مينقل جمالتي از كتاب عبدالفتاح 
  :نويسد مي) ص(حيات پيامبر

يك تكه تكه در جاي مناسـب خـود   حال اگر اين مطالب را ـ كه بصورت پراكنده در روايات آمده و هر  «
چه چهره اي پيـدا خواهـد   [ ! ] نقل شده است ـ بتوانيم به داستان سقيفه ضميمه كنيم ، آن بيعت همگاني  

پس چه كسي است كه  . . . توانيم آن را امري بي مقدمه و بدون برنامه ريزي و تصادفي بدانيم؟  ميكرد؟ آيا 
نبيند كه بسيج ابوبكري ـ پيش از آنكه به سقيفه بروند ـ ميـوه اش را     در اين روايات تصريح به اين مطلب را 

  . 4» . . . به بار آورد و به هدفش رسيد و اوس را محور قرارداد و از گروه انصار جدا كرد 
عبدالفتاح در ادامه بعد از آنكه تحركات اسيدبن حضـير و عـويم بـن سـاعده و معـن بـن عـدي  در روز        

  :نويسد  ميبرد،  ميو جناح او ـ از اينكه بدون برنامه و نقشه بوده باشدـ را زير سؤال سقيفه به نفع ابوبكر 
اگر بعد از اين مسائل باز هم گفته شود كه تنها عامل تصادف باعث شده كه اين برخوردهـا و تحركـات   «
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و بعـد  پديد آيد و آن شركت كنندگان در زير يك سقف را در يك ساعت معين از همان نيمروز جمـع كنـد   
همه نظريات آنان را در يك خط قرار دهد و همگي وحدت نظر پيدا كنند كه از ابوبكر پشتيباني نمـوده او را  

خواهـد بـود قدرتمنـدتر از هـر     » تصادفي«ياري نمايند و سعدبن عباده را خوار و تنها بگذارند،در آن صورت ،
   1[ !!]. ا سازي برنامه ريزي و حسابگري ، و آماده تر از هر مقدمه چيني و مهي

قريش خوشش  . . . اي پسر عباس «: هم او در جاي ديگر پس از نقل اين سخن عمر به عباس كه گفت 
  :نويسد مي»آمد كه نبوت و خالفت در يك خانه جمع شود  مين

آيا قريش در اين هنگام چنين حقي را داشت كه خالفـت را در غيـر موضـع خـودش ، در هـر جـا كـه        
  طلبد، قرار دهد؟ ميوهوس ها خواهد و هوي  مي

آيا آنچه انجام شد ، با فكر و انديشه دقيق ، برگزيده و انتخاب شد و يا شتاب زده و با انديشه وفكري كه 
به ذهن دو يا سه نفر از مردان قريش خطور كـرد، خالفـت را در آن موضـع قـرار دادنـد؟ يـا اينكـه فريـادي         

  2د؟موجب پيدايش آن ش ميبرخاسته از تعصبات قو
هم به داستان سـقيفه داشـته باشـيم الزم اسـت      !حال قبل از اينكه در ادامه بحث هاي خود نيم نگاهي

تمام مطالب گذشته را براي رسيدن به نتيجه اي روشن در قالب يك استدالل منطقي مبتني بر چند مقدمـه  
  : بيان نمائيم  و نتيجه،

بـا  ( ش روش تطبيق كليات بر جزييـات و واقعيـات ،  تبيين وتفسير وتشريح دين و نيزآموز  ) :مقدمه اول
) ص(در مدت محدود عمـر مبـارك پيـامبر     )توجه به اينكه دين اسالم آخرين و كامل ترين اديان الهي است

به دستور خداوند ) ص(بخصوص در شرايط و اوضاع واحوال و امكانات آن روزگار امكان پذير نبود، فلذا پيامبر
براساس شايستگي هـاي ويـژه و    -را بعنوان وصي و جانشين خود )ع(رالمومنين علي از اوايل رسالت خود امي
   . كنند ميمعرفي  -منحصر به فرد ايشان

وديگـر قبايـل   ) جناح بني اميه(و با ورود اكثريت قريش ) ص(در سالهاي آخر حيات پيامبر ) :مقدمه دوم
اكثريـت قريـب بـه اتفـاق      يل گفته شـده ، تازه مسلمان تركيب جمعيتي مسلمانان دگرگون شده وبنا به دال

بـر  ) ع(بخصـوص اميرالمـومنين    بنـي هاشـم و   و) ص(ديگر قبايل تازه مسلمان كه با شخص پيامبر قريش و
   . مقاومت و مخالفت كردند) ع(امامت علي اساس دشمني ديرينه اي داشتند در برابر وصايت و خالفت و

براي كنار نهـادن   از اوضاع و احوال جديداستفاده نموده و در اين ميان جناح مياني قريش  ):مقدمه سوم
 درخصوص انگيزه رهبران اين جناح دو نظريه وجـود  . از امامت وخالفت شروع به برنامه ريزي كردند) ع(علي
دلسوزي ونگراني از سـر نوشـت    انگيزه رهبران اين گروه صرفاً صالحديد و صاحبان نظريه اول متعقدند: دارد

 )ع(بارحكومت علـي  قبايل تازه مسلمان زير ين توضيح كه چون يقين كردند كه اكثريت قريش وبد. دين بود
اين موضوع ممكن است منجر به انهدام اساس حكومـت دينـي شـود پـس بناچـار براسـاس        نخواهند رفت و

 )عليرغم وجود نص صـريح در مـورد خالفـت ايشـان    (را ) ع(اجتهاد خود امام و مصلحت انديشي و صالحديد
وگناهي متوجه آن صحابه نيست چون  البته صاحبان اين نظريه متعقدند از اين رهگذر هيچ ايراد كنار زدند و

هـايي چـون    نصوصي كـه نـاظر بـه موضـوع     شرعاً خود را ملزم به تبعيت از براساس مباني مكتب خلفاء ها آن
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  . دانستند مين ديگر مسايل اجتماعي است ، حكومت و
 گويند رهبران جناح مياني قـريش از روي رياسـت طلبـي وحـب دنيـا و      مييه دوم اما متعقدان به نظر و

 رسيدن به قدرت وحكومت دست به اين كار زدند ودر واقع براي رسيدن به اين اهداف از شـرايط و اوضـاع و  
رد دراين نوشـتار نظريـه اول را انتخـاب و مـو     ما!! و حتي بر آن دامن زدند!احوال موجود سوء استفاده كردند 

  !بحث قرارداديم
چنـان فضـاي   ) ص(مجموعه عوامل ياد شـده در ماههـاي آخـر حيـات مبـارك پيـامبر       ):مقدمه چهارم 

) ع(بخاطر حفظ دين از تصريح به واليت امام علـي ) ص(سنگيني عليه اميرالمومنين ايجاد كرده بودكه پيامبر
با اين حال تحركـات  ) واقعه غدير(ان دادخودداري ميكردند تا اينكه خداوند در اين مورد دستور صريح به ايش

بـراي  ) ص(به حدي بود كه حتي تدابير مكرر و پي درپـي پيـامبر  ) ص(و فعاليت ها عليه دستور ونص پيامبر 
كـه پايگـاهي هـم در ميـان     (نتيجه نبخشيد و ائتالف اعالم نشده جناح مياني قـريش   ها آنخنثي نمودن اثر 

، باعث گرديد كه )جناح بني اميه(با جناح اكثريت قريش ) داشتند) ص(مهاجر وحتي انصار و هم بيت پيامبر
كه نسبت به ائتالف يـاد شـده در اقليـت    (اكثريت مهاجر و انصار  ،) ع(علي رغم باور و پذيرش و وصايت امام 

ايسـتادگي  ) ع(ـ در برابر موج پرقدرت ايجاد شـده عليـه امـام    !نتوانستندـ يا نخواستند) ضعيفي قرار داشتند
به همين دليل عده اي از انصار ترجيح دادند با ايجاد يك موج سوم نگذارند حكومت به دست ائـتالف  . بكنند

   . دو جناح قريش بيفتد ، اما به عللي كه به آن اشاره خواهيم كرد در رسيدن به اين هدف شكست خوردند 
و شـرايط موجـود حـداكثر    جناح مياني قريش به رهبري شيخين توانسـتند از اوضـاع و احـوال      :نتيجه

استفاده را كرده و به حكومت دست پيدا بكنند و با اجراي برنامه ها و پياده كردن نقشه ها و اعمال سياسـت  
اشاره خواهيم كرد ـ پايه هاي قدرت را تثبيت كرده و اكثريت مهـاجر و انصـار     ها آنهايي ـ كه به پاره اي از  

ا پذيرفتند و به آن تن در دادند و خواهيم ديدكه گر چـه تمكـين   نيز به داليلي كه خواهيم گفت اين وضع ر
به خالفت ابوبكر با اختيار كامل صورت گرفت امـا ايـن تمكـين از روي رغبـت و ميـل نبـود بلكـه ناشـي از         

 . دهـد   مـي اضطراري بود كه هر انساني در شرايطي با ارزيابي و سنجش اوضاع و احوال به چنان بيعتـي تـن   
  . واقعيت ذكر خواهيم كرد شواهدي بر اين

ما در مطالب گذشته دورنمايي از جناح بنديهاي موجود ! اما سقيفه  و علت تشكيل آن توسط انصار  -)و
 . جناح عمده را در عرصه سياسي و اجتماعي شناختيم 3در بررسي هاي گذشته . در مدينه را ترسيم كرديم 

جناح مياني قريش به  ، سوم ـ ) بني اميه(ح اكثريت قريش ـ جنا ، دوم) ص(اول ـ بني هاشم و خاندان پيامبر 
 . در اينجا الزم است به چهارمين جناح مهم مدينه يعنـي انصـار اشـاره داشـته باشـيم       .رهبري ابوبكر و عمر 

بـه صـحنه اجتمـاع ،شـاهد     ) جنـاح بنـي اميـه   (انصار پس از فتح مكه ومتعاقب ورود جناح اكثريـت قـريش   
با جناح مياني و سپس فعاليتها و تحركات بسيار حساب شده و قـوي ائـتالف    ها آن !هماهنگي هاي راهبردي

فعاليت هـاي   مواضع و اقدامات و . بودند) ع(جناح بني اميه و جناح مياني برعليه بني هاشم و بخصوص علي 
لمان از بسيار جدي جناح مياني كه از شرايط موجود و تقابل شديد ميان جناح اموي و ديگر قبائل تـازه مسـ  

ازسوي ديگر، استفاده كرده و تصميم خود را مبنـي بـر عـدم اجـراي     )ع(يك سو و بني هاشم به رهبري علي 
را عمالً و بخصوص در روزهـاي پايـاني زنـدگي    ) ع(درخصوص وصايت و خالفت علي ) ص(نص صريح پيامبر

تمندبـه هـيچ وجـه نخواهنـد     و جنـاح هـاي قدر   ها Ĥننشان داده بود ، بر انصار ثابت كرد كه جري) ص(پيامبر
عملي شود، فلذا مدتها بود كه انصار در انديشه مشكالت پس از ) ع(در مورد علي ) ص(گذاشت دستور پيامبر

عليهذا بر اسـاس  . افتاده و نگران آينده خود در صورت تسلط قريش برحكومت بودند ) ص(رحلت رسول خدا 
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صوص حكومت و بدست گـرفتن قـدرت بـه اصـطالح     خواستند در خ) ص(اين برداشت، پس از رحلت پيامبر 
گفتگوهاي حاضرين در سقيفه بخصوص سخنان حباب بن منذر دائر مدار اين نگرانـي و   . پيش دستي كنند 

  . باشد  ميتحليل 
شويم اما از اين نكتـه نبايـد    ميما در اين مجال اندك وارد جزئيات مطالبي كه در سقيفه مطرح گرديد ن

لهايي كه از سوي طرفين مطرح شده، خود گوياي اين حقيقت است كه مباني انتخـاب و  غافل بود كه استدال
  ؟      !باشد ميگزينش اين جمع، تا چه حد از مشروعيت ومباني ديني بيگانه 

قطع نظر از همه مطالب فوق، جالب اين است كه عمر بن خطاب بعدهادر سخنان خود، نحـوه انتخـاب    
 تكـرار آن جـايز نيسـت و   « :استثنائي خوانده و حكـم داده اسـت كـه    ناگهاني وابوبكر به خالفت را موضوعي 

  :خالصه اين خبر چنين است »! ! موجب قتل خواهد بود
به من خبر رسيد كه شخصي از «:عمر وقتي كه خليفه بود پس از شنيدن خبري رو به مردم كرد وگفت 

كسـي بـه ايـن مطلـب مغـرور      ! زنهار . كنيم مي به خدا سوگند اگر عمر بميرد با فالني بيعت:شما گفته است 
نشود و با خود بگويد بيعت با ابوبكر هم، ناگهاني و بدون مشورت و فكر انجام شد وباالخره سرگرفت پس من 

بلي بيعت با ابـوبكر آنگونـه انجـام    ! شود  ميكنم و سرانجام رو براه  ميهم ـ پس از مرگ عمرـ با فالني بيعت  
كسي كه بخواهد بدون مشورت با شخصي بيعـت   !آگاه باشيد ! آن رابر طرف ساخت !!] [شد، ولي خداوند شر 

نه شخصي كه با او بيعت شده لياقت برگزيده شدن از طرف مردم به خالفت را ندارد  نه بيعت كننده ، و كند،
   .1 !] [!. . . بيعت شود زيرا ايمن از كشته شدن نخواهند بود ها آننبايد با  و

  :با اين سخنان عمر سؤاالتي مطرح ميشود از جمله در ارتباط 
 را بر اساس مصلحت بيني مجتهدانه خـود ها آنيا اين بار هم ! گفت  ميعمر اين حرفها را جدي  آيا واقعاً

  . ]. . . و) ص(مانند موضوع انكار رحلت پيامبر[راند  ميزبان  بر
چـرا خـود، خالفـت را بـا      ن عمل نكردنـد و اگر واقعاً به اين سخنان باور داشت چرا خود و دوستش به آ

  انتصاب مستقيم ابوبكر پذيرفت؟
  برچه اساسي؟ انتخاب شونده را داشت ؟ عمرصالحيت شرعي براي تعيين شرايط انتخاب كننده و آيا

چرا عمر قبل از اقدام به تعيين شورا در چند مورد اظهار داشت كه اگر ابو عبيده جراح يا سالم مولي ابي 
وبـاالخره ،عمـر بـر    !داد؟  ميگزيد وديگر شورايي تشكيل ن ميرا به جانشيني خود بر  ها آنده بودند حذيفه زن

اقدام به انتخـاب خليفـه كننـد، صـادر      ها آناساس كدام حجت شرعي حكم قتل كساني را كه به روش خود 
خليفـه   ها آنايطي كه آيا كس ديگري غير از ايشان و رفقايش حق ندارنددر شرايطي، مشابه شر!  فرمايد ؟ مي

داده واز ديگـران بـاز داشـته     هـا  آناين اختيار و حق را چه كسي به  بر گزيدند همان روش را معمول بدارند؟
  است؟
سؤال ديگر اينكه ،عمر از چه جايگاهي حكومت ابوبكر را كه با آن ترتيب غير قابل قبول شـكل گرفتـه    و

  ! او تفويض نموده است؟فتأملكند ؟اين جايگاه را چه كسي به  مياست تاييد 
                                                 

وشـرح   1332ص / 4جلـد / ترجمه تاريخ طبـري  و 616و344ص / 3جلد/ كبريوطبقات ال 119ص/ 4جلد/ صحيح بخاري  - 1
 26ذيل خطبه/ ابن ابي الحديد
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  : شود كه بايد ميان دو موضوع قائل به تفكيك بود مياز مطالب گذشته نتيجه گرفته 
براساس آنچـه ذكـر    . موضوع اول مشروعيت انتخاب ابوبكروموضوع دوم ، بيعت بعدي مسلمانان با اوست

بـه واقـع   !عمـر بـن خطـاب     شد مشروعيت انتخاب خليفه اول بدون ترديد زير سـؤال اسـت ؟ حتـي از نظـر    
واما در خصوص بيعت بعـدي مسـلمين بـا او هـم     !  !توان هيچ مبناي مشروعي براي آن جمع وجور نمود  مين

بـه   . توصيف كرده اسـت » اختيار كامل «اين بيعت را با  ميجاي سخن بسيار است بخصوص كه آن برادر گرا
  :نحوه اخذ بيعت از مردم براي ابوبكر نگاهي خواهيم داشت

چيزي نگذشت كه ديـدم   . . . «:كند ميابن ابي الحديد از براء بن عازب در ضمن يك روايت طوالني نقل  - 1
همراه عمر وابوعبيده وگروهي ازاصحاب سقيفه كه ازارهاي صنعاني برتن داشـتند آمدنـد وآنـان بـرهيچكس     

 نهادنـد كـه بيعـت كنـد و     مـي كشيدند و بر دست ابوبكر  ميگرفتندو دستش را  ميگذشتندمگراينكه اورا  مين
 1[!] ». . . كردند ميخواستند چنين  ميخواستند و چه ن مينسبت به همگان چه 

بـه ابـوبكر وعمـر    )] ع(خبر تجمع عـده اي در بيـت امـام   [اين خبر«. . . :نويسد  ميهم او در ادامه روايت  - 2
راي و چـاره چيسـت ؟ مغيـرة    : رسيد، آن دو به ابو عبيده جراح و مغيرةبن شعبه پيام فرسـتادند و پرسـيدند  

راي درست اين است كه هر چه زودتر عباس را ببينيد وبراي او وفرزندانش در اين كار بهـره يـي قـرار    : گفت
حركت كردند و شـبانه ،در  ] ها آن[ . دست بردارند) ع(دهيد،تا به اين ترتيب آنان از هواداري علي بن ابيطالب

كنـد كـه پـس از     ميسپس سخنان ابوبكر به عباس را نقل »تندبه خانه عباس رف) ص(شب دوم رحلت پيامبر
خواهيم براي تو دراين كار بهره و نصـيبي قـرار    ميوما اينك به حضور تو ،آمده ايم و«: گويد ميذكر مقدماتي 

 . 2!]  [!». . . . دهيم و براي فرزندانت پس از تو نيز بهره يي قرار دهيم

بر جمع ) ص(ابوسفيان كه ازطرف پيامبر«:كند كه ميجوهري نقل  ابن ابي الحديد از كتاب سقيفه ابوبكر - 3
 بينـيم و  ميتاراج وخروشي : آوري زكات فرستاده شده بود اندكي پس از انتخاب ابوبكر به مدينه آمد و گفت 

عمر با ابوبكر در اين باره سخن گفت وبه او گفت : گويد !كند  ميشنوم كه چيزي جز خون آن را خاموش ن مي
آنچه را در دست ابوسفيان بود به خودش پرداختنـد كـه   . فيان آمده است وما از شر او در امان نيستيم ابوس :

 .3[!] ». ديگر آن سخن را نگفت و راضي شد

بدون ترديدبدست آوردن دل ابوسفيان فقط بخشيدن به اوزكات نبود بلكه توافقاتي مانند آنچه كـه بـه    
بينيم كه شام در تيـول فرزنـدان ابوسـفيان قـرار      ميگرفت ، فلذا عباس بن عبدالمطلب پيشنهاد شد صورت 

 ! !اما با معاويه كاري نداشت  كرد مييا عزل  درمكرر جابجا و وعمر با اينكه همه عمال خود را مكرر !!گيرد مي

بيعت او اسـتوار   چون مردم برگرد ابوبكر جمع شدند و«:كند كه  ميباز هم ابن حديد از همان كتاب نقل  - 4
،  اموالي ميان زنان مهاجر وانصار بخش كرد وسهم يكي از زنان خاندان عدي بن نجار را همـراه زيـد بـن    شد

. مالي است كه ابوبكر ميان زنان تقسيم كرده است: گفت  اين چيست ؟ :آن زن پرسيد. ثابت براي او  فرستاد
، بـه خـدا سـوگند از او چيـزي     نـه  خواهيد براي دين خود رشـوه بگيـرم ؟   ميدادن رشوه  با آيا: آن زن گفت

 .4». آن را پيش ابوبكر باز فرستاد و !پذيرم  مين
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 بن عمـر  . . . از عبدا احمد ابن اسحاق بن صالح ،«: ابن ابي الحديد همانجا روايتي نقل ميكند بدين شرح - 5
ر بيعت شـد در  معاذ، از ابن عون، از قول مردي از بني زريق براي من نقل كرد كه عمر، در آن روز كه با ابوبك

بـا ابـوبكر   [!!]بانگ برداشته بود كه همانا مردم [!] دويد  ميحالي كه دامن به كمر زده بود وپيشا پيش ابوبكر 
 »!بيعت كردند

طبري پس از نقل روايت هاي مربوط به سقيفه و نحوه برخورد تند عمر با سـعد بـن عبـاده كـه پـس از       - 6
چند روزي به ) سعد بن عباده(او را « :نويسد ميخدا او را بكشد ! بكشيدش :گفته بود بيعت حاضرين با ابوبكر،

 بـه خـدا   بدانيـد، : پاسخ سعد ايـن بـود    . . . بيا وبيعت كن :بعد به دنبال او فرستادند كه . حال خود گذاردند
انس با شما بيعت كنند من بيعت نخـواهم كـرد تـا     به خدا سوگند اگر جن و . بيعت نخواهم كرد . . . سوگند

 1» . . . نكه در محضر پروردگار حاضر شده حساب خود را بدانيماي

اما سر نوشت سعد بن عباده اين بود كه بدست مامور دستگاه خالفت بـه قتـل رسـيد و دسـتگاه      و      
  . 2!  !نسبت داد!تبليغي حكومت قتل او را به اجنّه 

كشتن [اين :مردم كوته نظر گفتند كهبعضي از «:نويسد مي»االمام علي بن ابيطا لب«عبدالفتاح در كتاب 
 3» . كار جن است] سعد

دهد، حاوي نكته هاي  ميمسلمانان با ابوبكر را توضيح »اختيار با«نقل هاي زير عالوه بر اينكه نحوه بيعت - 7
آينده خود، دسـتپاچه در سـقيفه گـرد     دهد كه چرا انصار نگران از مياست و نشان  ميتاريخي فوق العاده مه

دهدكه جبهه ائتالفي قريش خود را تا كشيدن شميشر به روي مخالفان حكومت ابوبكر  مينشان  آمدند و هم
 آماده كرده بودند؛     

  :    نويسد مي ـ ابن ابي الحديد به نقل از كتاب الموفقيات زبير بن بكار   
 رث بن هشـام و سخت ترين افراد قريش نسبت به انصار تني چند بودند كه سهيل بن عمر و حا . . . «   

جنگ كـرده  ) ص(آنان اشراف قريش بودند كه نخست با پيامبر در شمار ايشانند و . . . عكرمه بن ابي جهل و
 . . . همگي مصيبت ديده و خونخواه بودند كه انصار كسان ايشان را كشـته بودنـد   و سپس به اسالم در آمده و

! اي گروه قـريش  :سهيل بن عمرو بر خاست و گفت  . چون انصار از كار كناره گرفتند اين گروه جمع شدند و
اين قوم را خداوند انصار ناميده ودر قرآن آنان را ستايش فرموده است و بدينگونه براي آنان بهـره يـي    همانا 

اينك آنان را بـه   . . . خوانند ميبه بيعت خود و علي بن ابيطا لب فرا  ني عظيم است وآنان مردم رأبزرگ و شا
فرا خوانيد اگر پذيرفتند چه بهتر و گرنه بـا آنـان   ] ابوبكر[ت و تسليم شدن به حكومت ساالر خود تجديد بيع

 . . . : سپس حارث بن هشام برخاست و گفـت   . اميد دارم كه پيروز شويد . . . جنگ كنيد كه به خدا سوگند
كه بر مـردم برتـري جوينـد    انصار را نشايد!اي گروه قريش : در اين هنگام ابوسفيان بن حرب هم آمد و گفت

وبـه خـدا    . . . مگر آنكه به برتري ما بر خودشان اقرار كنند وگرنه درباره ما كار به هر كجا رسد بسنده اسـت 
كـوبيم، همانگونـه كـه     مـي فـرو  !]  [!سوگند اگر سر مستي وكفران نعمت كنند ما ايشان را براي حفظ اسالم 

                                                 
 1348ص / 4جلد/ ترجمه تاريخ طبري  - 1
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پس از آن كه جمهور مـردم  : كند كه ميمه باز از همان منبع نقل در ادا» . . . خودشان براي آن شمشير زدند
عويم بـن سـاعده را كـه داراي فضـل قـديم در اسـالم بودنـد         قريش، معن بن عدي و با ابوبكر بيعت كردند،

چـون آمدنـدآنان را در پيوسـتن بـه      آن دورا فراخواندنـد و  انصار انجمنـي فـراهم سـاختند و    . داشتند ميگرا
 ». . . بزرگ شمردند وخطاي آنان را كردند مهاجران سرزنش

 :  نويسد ميعبدالفتاح عبدالمقصوددرباره مخالفان با خالفت ابوبكر  - 8

در قلب بـزرگش   و نزديكتر به او و بودندكه از همه برگزيده تر) ص(اينان جمعي از اصحاب رسول خدا« 
را  شدند زمام خـود  مياينها حاضر اگر . ديك تن از اين افراد هم در بيعت سقيفه حاضر نش . . . محبوتر بودند

همان وقت كـه آن پيـر بـه مسـجدآمدو      . ماليدند ميدستشان را بدست وي ن و دادند ميبدست پيربني تيم ن
انصار با او بيعت كردند  اينان حاضر نشدندــ چنانكـه بسـياري از مهـاجران نخسـتين نيـز حاضـر         ميگروه عا

زمـام   رسـانند و  سزاوارترين مردم كيست تا دست خود را بدست او شناختند كه مينشدندـ چون اينها خوب 
اينان ـ از آنگاه كه حق را تشخيص دادندـ پا بپـاي آن پـيش رفتنـد و هـيچ نيـرو        . . . خود را تقديم او دارند
همين بس كه در ميان اينان يگانـه مـرد غفارــ ابوذرــ      . آزاري آنان را اندكي بر نگرداند وسختي و شكنجه و

 . . . همين بس كه در ميان آنان سلمان پارسـي بـود   . . . همين بس كه در ميان اين جمع عمار بود . . . تاس
غيـر اينهـا از برجسـتگان اصـحاب      مقداد بن عمرو، حذيفه بن يمان، عبادةبن صامت، ابوالهيثم بن التيهـان و 

دانستند در ميان مـردم، ديگـري هسـت     مياينها هستند كه از بيعت با ابوبكر سرباز زدند براي آنكه  . رسولند
   1.است كه به بيعت از او واز هر كس سزاوارتر

جو رواني وتبليغي، آن هم درست در اولين روزهاي خالفت ابوبكر كـه   يكي از عوامل مهم به لحاظ ايجاد - 9
منـابع اهـل   عليرغم اينكـه در   . به مدينه بود» اسلم«ورود قبيله  منجر به روي آوردن مردم به بيعت گرديد،

با خليفه اشـاره نشـده    ها آنسنت به علت وسبب ورود اين قبيله در آن زمان حساس ونيز علل وعوامل بيعت 
پر واضح است كه اين  اما) شيخ مفيدبطرز گويايي آمده است » جمل« در منابع شيعي از جمله كتاب (است 

 ايـن زيركـي و   ط بـه خالفـت نداشـته و   تازه مسلمان شده هيچ اطالع وآشنايي بامسـائل مربـو   قبيله بدوي و
پس » اسلم«قبيله : نويسد ميطبري !    !را به اين راه كشانده است ها آنبوده كه » حزب خلفا«استفاده به موقع

 عمـر  و . از ورود به مدينه چنان در كوچه ها تجمع كردندكـه كوچـه هـا جـاي گنجـايش آنـان را نداشـت        
قبيلـه  : كند ميابن اثير در اين باره نقل   2.به پيروزي يقين پيدا كردمهمين كه قبيله اسلم را ديدم : گفت مي

         3.پس ابوبكرقوي  شدوآن گاه،مردم با ابوبكر بيعت كردند. بني اسلم،آمدند وبيعت كردند

    4.ابوبكر با بيعت قبيله اسلم قوت گرفت: كند كه مياز زبيربن بكار نقل  ابن ابي الحديد و     
دهدكه دستگاه خالفت نهايت استفاده را از اين قبيله كرده اسـت امـا    ميبارت ها بخوبي نشان اين ع     
  !      !آن را نقل نكرده اند چگونه؟
: كند كه خالصه اش چنـين اسـت    ميليكن شيخ مفيد در كتاب ياد شده روايتي را از ابي مخنف نقل   

به آنان گفته شد بيائيد به ما كمك كنيـد تـا بـراي     ودند وو بار به مدينه آمده ب براي خريد كاال و خوار ها آن
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اين بود كه عشيره اسـلم   . دهيم مي، پس از آن ما به شما خوار وبار !]   [!بيعت بگيريم ) ص(خليفه رسول خدا
      1.تطميع شده، به ياري ابوبكر برخاستند

اما همچنان سؤالي در !! نهيم ميكنار اين روايت را به اين دليل كه در يك مرجع شيعي آمده ! عجالتاً    
و چگونه خالفت ابوبكر با بيعت قبيله قوت گرفت ؟؟و چرا در منابع اهـل سـنت    چرا :شود كه ميذهن مطرح 

وعلت ورود آن قبيله با آن جمعيت زياد در آن بحبوحه حسـاس چـه بـوده    ! چيزي در اين باره نيامده است؟ 
  !است؟

كه خدا پيغمبـرش   ميهنگا« :از عمر بن خطاب نقل شده كه گفت ) !س(وباالخره هجوم به خانه فاطمه  -10
از ما رو تافتـه در خانـه فاطمـه گـرد آمـده       عده اي ديگر، زبير و را از دنيا برد، به ما گزارش رسيد كه علي و

                   .2»اند
به هرحـال در  . ندرا عده اي ازبني هاشم وجمعي ازمهاجرين وانصارنوشته ا)س(متحصنين در خانه فاطمه

 . سـلمان فارسـي  ) 3 . عتبه بن ابي لهب ) 2 . عباس بن عبدالمطلب ) 1: حضور اين اشخاص ترديدي نيست 
    3.ابي بن كعب ) 8 . براء بن عازب ) 7 . مقدادبن االسود ) 6 . عمارياسر )5 . ابوذر غفاري)4

) س(برود و آنان را از خانه فاطمه ابوبكر به عمربن خطاب مأموريت داد كه: خالصه داستان چنين است 
 عمرباشعله آتشي كه همراه داشت و[ !] چنانچه مقاومت كردند با آنان جنگ كن : بيرون آورد و به وي گفت 

اي پسر خطـاب  : فاطمه چون بديد فرمود . آن را به قصد آتش زدن خانه برداشته بود، رو به خانه فاطمه نهاد
   4.آري مگر آنكه با امت هم آهنگ بشويد و بيعت كنيد: ؟ عمر گفت آمده اي كه خانه ما را آتش بزني

كه اينان در خانه علي گرد آمده بودند ، عمـر آنـان را خوانـد ، ولـي آنـان       ميهنگا: نويسد  ميابن قتيبه 
بخدايي كه جان عمردردست اوسـت، بايـد   : عمر هيزم خواست وگفت  . اعتنائي نكرده از خانه بيرون نيامدند 

    5.بيائيد وگرنه خانه را با كسانيكه در آنند آتش خواهم زد بيرون
  6 .كنند ميو مراجع و مصادر ديگر با مضمون مشابه اين ماجرا را نقل 

دانم هيچ كس را رسول خـدا بـه انـدازه تـو      ميبا اينكه : عمر به فاطمه گفت : در كنزالعمال آمده است 
دارد و آن اينكه اگر اينهـا در خانـه تـو     ميتصميم خود باز نداشت ، ولي اين حقيقت هرگز مرا از  ميدوست ن

   7.اجتماع  كنند دستور خواهم داد كه در خانه را به روي تو آتش بزنند
كنـد، چـون ايـن گـزارش حـاوي نكـات بسـيار         مـي ابن ابي الحديد اين حادثه را از ابوبكر جوهري نقل 

  :نويسم  مياست بخشي از آن را ذيالً  ميمه
                                                 

 119ص /شيخ مفيد  /جمل  - 1
 /1جلد /شرح ابن ابي الحديد و221 ص /2جلد /ابن اثير /وكامل 466ص /2جلد /وتاريخ طبري   55ص /1جلد /مسنداحمد - 2

  45ص /تاريخ سيوطي و 123ص
/ و سـيره حلبيـه    64ص /3جلـد  / ابـن عبدربـه   /و العقدالفريـد  188ص / 1جلد /تاريخ خميس: عالوه بر مصادر فوق الذكر  -3

 397و  394ص /3جلد
 64ص  /3جلد /العقدالفريد  - 4
 12ص  /1جلد  /االمامه و السياسه  - 5
 134ص / 2جلد /شرح ابن ابي الحديد : و السقيفه ابوبكر جوهري طبق نقل  586ص /1جلد /بالذري /انساب االشراف :رك  - 6
 140ص /3جلد /متقي هندي /كنزالعمال  - 7



37 

) س(ه گروهي كه اسيد بن حضير و سلمه بن اسلم نيز در زمره آنان بودند بـه خانـه فاطمـه    عمر همرا«
آنان نپذيرفتند و زبير در حاليكه شمشير در دست  . برويد بيعت كنيد: رفت و به كساني كه آنجا بودند گفت 

و شمشـير را از   سلمه برجست . باشيد[ !] مواظب اين سگ : عمر به همراهان خود گفت . داشت بيرون آمد 
را در حاليكه بني هاشـم همـراهش بودنـد    )] ع(علي [ و سپس او . دست زبير بيرون كشيد و آنرا به ديوار زد

آنـان او را پـيش    . من بنده خدا و بـرادر رسـول خـدايم   : گفت  مي) ع(و علي  . حركت دادند و با خود بردند 
بـا شـما بيعـت    . به ايـن حكومـت از شـما سـزاوارترم     من : گفت . بيعت كن : ابوبكر آوردند و به او گفته شد

اين حكومت را از دست انصار بيرون كشيديد و با آنان به قرابت خود  . كنم و شما بايد با من بيعت كنيد  مين
و اينك من با شما به همان چيزيكـه كـه   . كرديد و آنان حكومت را به شما واگذار كردند ميبا پيامبر احتجاج 

ترسيداز خويشتن نسـبت بـه مـا انصـاف دهيـد و       مياگر از خدا . آورم  ميحتجاج كرديد حجت شما با انصار ا
همان حقي را كه انصار براي شما شناختند شما براي ما بشناسيد و رعايت كنيد و در غير اين صـورت خـود   

اي عمر : علي به او فرمود . شود تا بيعت كني ميدست از تو برداشته ن: عمر گفت . كنيد ميدانيد كه ستم  مي
كني كه فـردا آنـرا    ميامروز حكومت ابوبكر را استوار  . از آن براي خودت باشد  ميدوشي كه ني ميشيري را ! 

اي : فرمـود ] سـپس [ . . . كنم  ميپذيرم و با او بيعت ن ميهمانا به خدا سوگند ، سخن تو را ن . به تو برگرداند
را از خانه و كاشانه اش به خانه هـاي خـود مكشـيد و    ) ص(، حكومت محمد خدا را ، خدا را ! گروه مهاجران 

بخـدا سـوگند ، مـا اهـل     ! اي گروه مهاجران  . خاندان او را از حق و مقام او ميان مردم محروم و دور مسازيد
مگر بهترين خواننده و درك كننده كتاب خـدا كـه در احكـام ديـن     . بيت به اين حكومت از شما سزاوارتريم 

يي كه در سـقيفه  ها آناين معيارها و مالك ها را با [قيه و به سنت دانا و در كار رعيت تواناست از ما نيست؟ف
بخدا سوگند كه چنان شخصي ميان ما وجود دارد بنابراين از هوس پيروي مكنيـد  ] مطرح شد مقايسه كنيد 

اگر انصار اين سـخن را پـيش   ! علي  اي: در اين هنگام بشيربن سعد گفت . تا فاصله شما از حق افزون نگردد
كردنـد، ولـي اينـك بيعـت      مياز بيعت خود با ابوبكر از تو شنيده بودند حتي دو تن هم در مورد تو مخالفت ن

درگذشـت و سـپس   ) س(علي به خانه خود برگشت و بيعت نكرد و در خانه خود نشست تا فاطمـه . كرده اند
هد تاريخي بقدر كافي روشنگر اين موضوع هست كـه بفهمـيم   كنم همين تعداد از شوا ميگمان  1.بيعت كرد

سكوت كردند و نيـز چـرا   ) ص(چرا و چگونه مسلمانان از مهاجر و انصار در برابر بي توجهي به سفارش پيامبر
آري آن مسـلمانان وقتـي ديدنـد بـا      . با خليفـه بيعـت كردنـد    !! با اختيار كامل  –پس از ماجراي سقيفه  –

چنانچه قبالً نيـز در  ! شود تكليف خود را دانستند  ميچنان رفتار ) ع(و علي مرتضي )ص( محبوبه رسول خدا
مبني بر اعزام و همراهي سپاه اسامه و نيز ) ص(قضاياي ديگري مثل تعلل و نافرماني از اجراي دستور پيامبر 

ر برابـر دسـتيابي   د كجـا حاضـرند   ماجراي يوم الخميس برآنان يقين حاصل شده بود كه تعدادي ازصحابه تا
نظـرآن برادردينـي، تطميـع     از خالصه اينكـه اگـر  . مقاومت و ايستادگي كنند به حكومت ،) ع(اميرالمؤمنين 

بيعـت   اخذ –بيايد ! بطوريكه سايرين نيز حساب دستشان –موجهين ازصحابه  وتهديدبه آتش زدن بزرگان و
  . با اختيار كامل است، ما حرفي نداريم
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   : 3سؤال

حملـه  ) وجهـه . . . كـرم ا (شود كه نزديكان خليفة اول به خانه حضرت علي ميگفته اينكه  آيا
برده ومعترض ام ابيها شده وبربدن مبارك ايشان تازيانه زده وحضرت زهـرا را بوسـيلة شمشـير    
مجروح كردند وپس از آن طناب برگردن حضرت علي انداخته وايشان را كشان كشان به مسـجد  

  )پذيرند ميته روايات باال را اهل سنت وجماعت به هيچ عنوان نالب(بيعت گرفتند برده و
 عرب ، عمربن عبدود را با ضربت شمشيرش هالك كرد ميتوهين به كسي نيست كه پهلوان نا

  . بوده است . . . و فاتح قلعه خيبر و شيرخدا و
  : پاسخ

و جزئياتي كـه  ) س(اين سؤال شامل دو قسمت است ، اول موضوع حمله به بيت حضرت صديقه كبري 
بـا مهـاجمين و مغـايرت آن بـا     ) ع(در منابع شيعي آمده است ، دوم، علت عدم مقابله مسلحانه اميرالمؤمنين

  . ) . . . نعوذباا(شجاعت و غيرت ايشان
ـ  و تهديد به آتش زدن آن ، براساس گزارش و نقـل  ) س(قضيه حمله به بيت حضرت زهراء قسمت اول 

    1.سنت خبري متواتر و قطعي است و شكي در آن نيست منابع حديثي و تاريخي اهل
از منزل و بردن ايشان به پيش ابوبكر براي اخذ بيعت به نحو فوق ) ع(و همچنين كشاندن اميرالمؤمنين 

شما از متن هايي كه سابقاً نقل كرديم كامالً به ايـن   العاده توهين آميز نيز از موضوع هاي مسلم تاريخ است،
به مسجد به گونه اي است كه بعدها معاويه آنرا در قالب طعن ) ع(چگونگي بردن امام . افتندحقيقت آگاهي ي
در ) ع(پس از بيـان مقاومـت امـام    ) ع(وي در نامه خود به اميرالمؤمنين  . شود مييادآور ) ع(و انتقاد به امام 

ا مهـار كـرده و همچـون شـتر     تا آنجا كه دستگاه خالفـت تـور   . . . «: نويسد  ميبرابر دستگاه خالفت چنين 
   2.»سركش براي بيعت به طرف مسجد كشاندند

خـود  [ !] در پاسخ نامه معاويـه تلويحـاً ، موضـوع را پذيرفتـه و آنـرا نشـانه مظلوميـت        ) ع(اميرمؤمنان 
بخـدا سـوگند ،    . شـدم  [ !] گفتي كه من بسان شتر سـركش بـراي بيعـت كشـانده     «: فرمايد  مي . دانند مي

                                                 
ـ به نقل از السقيفه ابوبكر جوهري ـ و    47ص /6جلد /و شرح ابن ابي الحديد 36ص  /1جلد  /ابن قتيبه /االمامه و السياسه :رك - 1

و  587ص  /1جلـد   /بالذري / و انساب االشراف  164ص  / 7و تاريخ ابن شحنه ـ در حاشيه الكامل ـ جلد   165ص /تاريخ ابي الفداء
/ 4جلـد   /ابن عبدربه  /و عقدالفريد 202ص  /3جلد  /ص  و تاريخ طبري  /1جلد  /عبدالفتاح عبدالمقصود/ االمام علي بن ابي طالب 

    140ص  /3جلد / متقي هندي / و كنزالعمال  260ص 
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هرگـز   . من انتقاد كني ، ولي در واقع مرا ستودي و خواستي رسوايم كني اما خود را رسوا كردي خواستي از 
  1».بر مسلماني عيب و ايراد نيست كه مظلوم واقع شود

يقين دارم كه همين اندازه اهانت و جسارت و هتك حرمت اهل بيت ،براي توجيه پرسش سؤال كننـده  
   . كند ميمحترم كفايت 

ـ  در يغـم آمـد   . اسخ اين سؤال را مو لوي سني مذهب اشـعري در شـعر خـود داده اسـت    پ قسمت دوم 
  :ابياتي از آن مثنوي بلند را نقل نكنم 

  شير حـق را دان مـطــهر از دغــــل     از عـلـــي آمـــوز اخــالص عـمـــل
  افــت ــر آوردو شتــزود شمشيرش ب    در غــزا بــر پـهـلـواني دست يافــت

  افتـخـار  هـرنبــــي و هــر ولــــي     لــــيـدو انـداخـت بــر روي عاو خـ
  ـاه ــده گـده آرد پيش اودرسجــسجـ    ـاهـي كه روي مــآن خـدو زد بـر رخ

  ي ـــزا ا ش  كاهـلــكـرد  او انـدر  غ    در زمـان انـداخـت شمشير آن علـي
  حــل ـي مـت بـمـورحوز نمودن عفو    ـلـمـگشت حيـران آن مبارز زيـن ع

  را  بگذاشتـــي ـدي مــاز چـه افـكنـ    گـفـت بـر مـن تيـغ تيـز  افـراشتـي
  ستــاز جـود وبـي نمـرقـان بـتا چن   آن چه ديدي كه چنين خشمت نشست

  ده اي ـه ديــچـو از آنـشمــه اي واگ    ده ايـاي عـلـي كه جمـله عقـل ودي
  ردــاراپاك كـاك مـت خــمـلـآب ع    ردـك كتيـغ حلمـت  جـان  ما را چا

  ه ـتــر دوخــران بــاضـچشم هاي ح    چشم  تـو  ادراك  غيـب  آمـوختــه
  اءـضـن القـسـاحـاي پس ازسوءالقض    ي  مرتضـيـراز   بگـشـاي  اي  عـلـ

  م ـحـقــم نـه مامـور  تـنـ  ٔدهـبـنــ    زنـم ميگفت مـن تيـغ از پـي حـق 
  واـاشدگـــن مـن بـفعـل مـن بـردي    ـواـقـــم نيـستــم شيـر هـشيـر حـ

  ـادـدبــد تنـــايــي در ربـكـوه را ك    ـر ودادـلـم وصبــكـه نيم كوهـم زح
  نـل مــدسرخيـنيسـت جزعشق اح    نـجنبد ميـل مــن» او«جــزبـه بـاد 

  امــزيـر لـگه ام ـخشـم راهـم بستـ    خشـم بـر شاهـان شـه وما را غــالم
  2ستـوي نيـدر جـي انـانـررا گنجـبح    ن روي نيستـتـبيش ازاين باخلق گف

                                                                                 
 نه آنگاه كه بداند اگر شمشير از نيام بر كشـد اسـاس  ! زند  ميامير مومنان شمشير از پي حق  !آري برادر

چشم هاي شـور وشـوم ابوسـفيان وديگـر سـر      ) ع(كنيد علي ميگمان ! دين و بنياد حق به خطر خواهد افتاد
منـان  ه حضرتش دوخته اند تـا بلكـه اميرمؤ  جسارت ب ديد كه به صحنه اهانت و ميكردگان ستم وضاللت را ن

شدن خونهاي بسـيار بپـا    تيغ در ميان هتاكان وجسارت پيشگان غافل نهد آنگاه فتنه اي بزرگ با ريخته) ع(
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آنكه به مقصود ومنظور خود دسـت خواهـد    و! در اين ميان آنكه ضرر خواهد كرد دين است و حقيقت شود و
  . يافت جبهه ضاللت وگمراهي است

توهين به ايشان نيسـت  ) . . . نعوذبا( بيان تحمل مظلوميت براي رضاي حق در مورد اميرالمومنين،! آري
  . !ديگر از اخالص آسماني اوست بلكه باز گويي شمه اي

داده بود كه آنگونه بـا   كنيد چه چيزي به آتش افروزان معركه چنين جرئت وجسارت وشجاعتي ميفكر 
شجاعت  فاتح خيبر وشير خدا را فراموش كرده  ها آنوهمسر مظلومه اش رفتار كنند؟ آيا ) ع(منين امير المؤ

آيا تاريخ حتي يك موردشجاعت در عرصـه هـاي    ته بودند ؟بودند يا خودشان به تازگي به شجاعت دست ياف
دارد؟پس چرا در اين صحنه ايـن چنـين رشـادت بـه خـرج       عمر بن خطاب به ياد و ابوبكر مورد در جنگ را

! شـناختند  ميرا )ع(امير المومنين ها آناين همه نبود مگر اينكه ! كنند ميوتهديد  !خوانند مي رجز و دهند مي
حتـي اگـر   ! متقيان در آن شرايط به خاطر حفظ بيضه اسالم دست به شمشير نخواهد برد دانستند موالي مي

آري مگر خليفه دوم فرامـوش  ! مهاجمان به بيتش، تهديدات خود را عملي كنند وخانمانش را به آتش بكشند
بـا  ) ع(ر مومنان قرار ترجيح دادند در حالي كه امي دوستانش فرار را بر  زماني كه او و !كرده بود جنگ احد را 

همان جنگي كه خليفه سـوم تـا   ! دفاع كردند ) ص(چند نفر انگشت شمار تا پاي جان از وجود مقدس پيامبر
به منابع پيش گفته در مـورد  ! !(آنجا از معركه فرار كرده بود كه سه روز پس از خاتمه نبرد به مدينه بازگشت

  )جنگ احد مراجعه شود 
از شرح ابن ابي الحديد براي شمانقل بكنم وآنگاه قضاوت در مورد آن  يتي رااجازه بدهيد در اين باره روا

  :نويسد مي !را به خود شما وابگذارم 
هم ) ع(بوديم علي ) ص(همراه رسول خدا : كند كه گفته است مييونس بن خباب از انس بن مالك نقل 

بيني كـه چـه بوسـتان خـوبي اسـت       مي) ص(اي رسول خدا:علي گفت  . از كنار بوستاني گذشتيم . ما بود با
 اي علي بوستان تو در بهشت از اين بسيار بهتر است واز كنار هفـت بوسـتان گذشـتيم و   : فرمود) ص(پيامبر 

سـر  ) ص(سپس پيـامبر ايسـتادند، پيـامبر    . همان پاسخ را دادند) ص(همان سخن را گفت و پيامبر) ع(علي 
اي رسول خدا چه چيـزي شـما را بـه گريـه واداشـته      : سيدپر) ع(علي . نهاد وگريست) ع(خود را بر سر علي

. كنند مگر پس از آنكه مـرا از دسـت بدهنـد    ميكه آنرا براي تو آشكار ن ميكينه هايي در دل قو: است؟ فرمود
بهتـرآن اسـت كـه صـبر     : بر آنان نتازم؟ فرمود اي رسول خدا آيا شمشير بر دوش نگيرم و: گفت) ع(علي [!] 

آيـا درآن،  : پرسـيد ) ع(علي . سختي ومشقت خواهي ديد: فرمود بر كنم چه خواهد شد ؟اگر ص: گفت . كني 
 در اين صـورت بـه سـختي هـا اعتنـائي نخـواهم كـرد و       : گفت ) ع(آري ، علي  دين من سالمت خواهد بود؟

       1.دهم مياهميت ن
نقل كـرده كـه در ضـمن      .كه در آغاز خالفت خود ايراد فرمودند) ع(از امام ابن ابي الحديد خطبه اي را

اما بعد، چون خدا  «: فرمايد مي) ع(در اين خطبه علي  . آن به علت سكوت وتحمل خود تصريح فرموده است
پيامبر خويش را كه درودش براو و خاندانش باد به سوي خود باز گرفت ،ما با خود گفتيم كه ما افراد خاندان 

ما درموردحكومت ستيز نخواهـدكرد   مااولياي اوييم وهيچكس بااز ميان همه مردم،  وارثان اوييم و و عترت و
حكومـت   وهيچ آزمندي به حق ما طمع نخواهد بست، ولي ناگهان قوم مـا در قبـال مـا خـود را تراشـيدند و     

رعيـت شـديم    مـا  . امارت براي كسي غيـر از مـا فـراهم شـد     وغصب كردند و ما را از دست ما ربودند پيامبر
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چشـم   . هر فرومايه و زبوني بر ما عـزت وتكبـر فروخـت    و!] توجه شود[در ما طمع بست آنچنانكه هر ناتواني
هاي ما از اين پيشامد گريست وسينه ها به بيم افتاد وجان ها بي تابي كرد، وبه خـدا سـوگند كـه اگـر بـيم      

ـ       جدايي وپراكندگي ميان مسلمانان و ه گونـه  اينكه كفر به قدرت خود برگردد وديـن نـابود شـود، نبـود مـا ب
   1». . . بوديم مي - كرديم ميغير از آنچه بوديم وتحمل  –ديگري 

: كند كه پس ازماجراي سقيفه شاعري چنين سـرود   ميهم او در كتابش از الموفقيات زبير بن بكار نقل 
مگر او نخستين كس از ! بردم كه خالفت از بني هاشم بيرون باشد تا چه رسد از ابوالحسن علي  ميگمان ن «
) ع(امـام » . . . ما نيست كه بر قبله شما نماز گزارده است واز همه مردم به قرآن وسنت ها آگاه تر نيسـت؟ ش

 . پس از شنيدن اين اشعار به شاعر پيام داد واو را از اين كار نهي كرد ودسـتور فرمـود ديگـر اينگونـه نگويـد     
   2.سالمت دين براي ما از هر چيز ديگر بهتر است: وفرمود

پـس ازسـقيفه چـه     . . . عمروعاص وحـارث و  ابوسفيان و: يعني سران جبهه كفر ي اينكه بدانيدشما برا
وغيـرهم   توانيدبه اشعارتحريك آميزآنان عليه انصـار  مي دادند، ميكوششي براي درگرفتن جنگ داخلي انجام 

ورت عمـق  درآن صـ . نقـل شـده مراجعـه فرماييـد      66مسلمانان كه در شرح ابن ابي الحديـدذيل خطبـه    از
  . شود  ميمنين بيشتر مفهوم وروشن فرمايش امير المؤ

پذيرنـد   مياما چرا برادران ما از اهل سنت وجماعت پاره اي از روايات منقول در منابع معتبر شيعه را ن و
  . به آن خواهيم پرداخت 5در پاسخ سوال . . . موضوعي است كه انشاءا
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   : 4سؤال
باشد وطبق رواياتي كه دركتاب سليم بن قـيس   صحيح 3درصورتيكه موارد يادشده درسؤال 

هاللي آمده كه درجنگ خندق خليفه اول ودوم بت پرستي كرده وپـس از جنـگ پيامبردسـتور    
چرا نبي اكرم دامـاد خليفـه   . وآن دو نفر را رسوا كنند  دادند حضرت علي آن بت را بيرون آورند

لثوم را يكي پس از ديگـري بـه عقـد    ك ام خويش رقيه و مياول ودوم بوده وهمچنين دختران گرا
را بـه عقـد   )ام كلثـوم  (چراحضرت علي ثمره ازدواج خود وحضرت زهـرا . خليفه سوم درآوردند

  . خليفه دوم درآورد
رسولش كه همانا جانشيني حضرت علـي   باشد كه خلفاي راشدين از امر خدا و مياين  آيا جز

پس اين وصلت ها طبـق چـه   . كافراست امر خدا سرپيچي كند وكسي كه از بوده سرپيچي كردند
  . منطقي بوده حكم و

  :پاسخ
بينيم، زيرا بدون تمسك بـه روايـت    ميما نيازي به استناد به روايت نقل شده در كتاب سليم بن قيس ن

! توان به حقيقت دسـت يافـت   ميهاي كتاب مزبور و ساير روايت هايي كه در برخي از منابع شيعي آمده نيز 
قبل وپـس از   رسوم عرب در صدر اسالم و با توجه به فرهنگ وآداب و(سببي بين اشخاص  ليكن صرف رابطه

چنانكـه  ! بودن طرفين اين رابطه از نظر اعتقادي وفكري ومواضع سياسي باشـد  تواند دليل بر همسو مين) آن
دامـاد  ) ع(جتبـي همچنين امام حسن م . اسالم عالوه بر خليفه اول ودوم داماد ابوسفيان نيز بودند مينبي گرا

ومصعب بـن زبيـر دامـاد حضـرت امـام       . يكي از بارزترين چهره هاي نفاق وفتنه يعني اشعث بن قيس بودند
 . )و در مقـاطعي از دشـمنان سـر سـخت آنـان بودنـد      ) ع(با اينكه آل زبير از منحرفين اهل بيت(. حسين بود

 . روزگار را بـا دوران خوديكسـان فـرض كنـيم    شرايط وآثار ونتايج وعوارض پاره اي از آداب و رسوم آن  نبايد
البته در پاره اي از منابع شيعي روايت هايي درباره فلسفه بعضي از اين ازدواج ها از جمله ازدواج ام كلثوم بـا  

  :كنيم مينقل ) بدون داوري درباره آن(صرفاً براي آگاهي  روايتي را –عمر آمده است 
: عمر به عباس گفـت  كوچك است، :علي گفت خواستگاري كرد، و)ع(كلثوم را ازعلي ام كه عمر ميهنگا «

وبراي شـما نگـذارم    زمزم را ببندم، به خدا قسم،. ردكرد او مرا خواستگاري كردم ، دخترش را ات، از برادرزاده
اقامه كنم كه شهادت دهند علي سرقت كرده، وآنگـاه دسـتش را قطـع     او مگر اينكه نابود سازم ودو شاهد بر

   1». موافقت كرد) ع(علي. موافقت كند ودرخواست كرد وبه اوخبرداد آمد علي، باس نزدع . كنم
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شود كه اين ازدواج مورد رضـايت   ميقطع نظر از روايت فوق الذكر از برخي روايات اهل سنت نيز معلوم 
 لصحابه ابن اثيـر دراين باره به االصابه في تميز الصحابه ابن حجرواسدالغابه في معرفه ا! نبود )ع(رغبت علي و

دانـم كـه مـا خلفـاي راشـدين را       مـي ذكر اين نكته را نيز الزم . كلثوم مراجعه فرماييد شرح حال عمر و ام در
دهد ) ص(رسالت نبي اكرم  هركسي كه شهادت به وحدانيت خداوند و. دانيم ميبه معناي فقهي آن ن» كافر«

زيرا در اينصورت الزم بود حكم بـه  ! كفر نيستوصرف سر پيچي از دستور خداوند هم موجب  . مسلمان است
مگـر خـود مـا در زنـدگي روزانـه خـود از       ! داننـد بـدهيم   ميتكفير اكثريت كساني كه امروز خود را مسلمان 

 نامنـد و  ميتكفير، امروز حربه كساني است كه بناحق خود را اهل سنت ! كنيم ميدستورات الهي سرپيچي  ن
د بن عبـدالوهاب، تعـداد زيـادي از مسـلمانان را بـه كفـر وشـرك مـتهم         تحت تاثير مرد منحرفي چون محم

رسد شيخين وتعداد ديگري از صحابه شـرعاً خـود    ميضمن اينكه همانطور كه ذكر آن رفت به نظر ! كنند مي
ندانسـته وموضـوع خالفـت را هـم از همـان      ) ص(را مكلف به تبعيت مطلق از تمام دستورات وصاياي پيـامبر 

  ). واهللا عليم بذات الصدور! (اختندشن ميموضوعات 
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   : 5سؤال

 هـا  آنومژده بهشت را به  دارد مياعالم  انصار خداوند درقرآن خشنودي خود را ازمهاجرين و
ركـاب   وبا توجه به اينكه خليفه اول ودوم جزو مهاجرين بـوده وخليفـه سـوم يكبـار در     اند داده

آيـا   . نتيجه شامل اين آيـات ميباشـند   اند در حضرت جعفر طيار ويكبارهم به مدينه هجرت كرده
  . باشد مين ها آناين خالف عدل خداوند درمورد 

  :پاسخ
  ! نمايد ميمتن اين سؤال به نظر راقم اين سطور مبهم ومجمل 

چون خداوند خلفاي سه گانه را وعده بهشت داده است در نتيجه اينان : آيا منظور آن برادر اين است كه
پاسخ ايـن اسـت ورود   ! اين برخالف عدالت خداوندي است؟   روند و ميبه بهشت  بدون توجه به عملكردشان

  . به بهشت و رضوان الهي نتيجه عمل صالح است وهيچكس بدون اين شرط به آن مقام نائل نخواهد گشت
 بهشـتي انـد،   هـا  آنپس همه  اما اگر منظور اين است كه خداوند كه به مهاجر وانصار مژده بهشت داده،

بـي   و . باشـد  ميآري پذيرش چنين مطلبي خالف عدل خداوند !  ها آنوجه به عملكرد ورفتار وكردار بدون ت
زمان نزول آيـه بـوده اسـت ودرحقيقـت ايـن       در ها آنوانصارناظر به عمل  مهاجر درمورد ترديد مژده خداوند

جبهه حـق وپايـداري   در  ها آنمژده وعده اي مشروط است كه تحقق آن منوط به ثبات قدم واستمرار حضور 
 و برخالف برادران اهل سنت همه صـحابه و حتـي همـه مهـاجر     وما !باشد نه وعده اي مطلق  ميشان بردين 

ـ بطور مطلق نيزــ بـاور نـداريم زيـرا چنـين ديـدگاهي را       ها آنبرعدالت  انصار را داراي اين اوصاف ندانسته و
   .دانيم ميمخالف عدل الهي واصول عقالني وموازين ديني 

همـه  (بسياري از برادران اهل سنت معتقدبـه عـدالت صـحابه    . در اين باره ناچار ازتوضيح بيشتر هستيم
را حمـل بـر    هـا  آن رفتـار  گويند بر اين اساس ما بايد همه افعـال وگفتـار و   ميهستند و) ص(پيامبر!) صحابه

وخدشـه برآنـان را نـاروا     آري پيروان مكتب خلفا همه صحابه را عادل دانسته وهرگونـه جـرح   . صحت بكنيم
را از جرگـه مـؤمنين بيـرون     ايرادي وارد نمايد او به گونه اي كه هر كس بر يكي از آنان اشكال و[!] دانند مي
ناميـده انـد ملتـزم    » صـحابه « بر اين اساس خويشتن را به صحت همه روايات كساني كه آنـان را [!] دانند مي

حتي دوستي ومحبـت همـه صـحابه را     ها آنپاره اي از  1.گيرند يمدانسته ومعالم دين خود را از همه ايشان 
دوستي ومحبت همه آن كساني كه «: در اين باره چنين است  ميعين كالم ابن حجر هيث! دانند  مي» واجب«

حـرام   هـا  آنشود، واجب وهر گونه اعتراض وعيب وايراد بر  مياطالق  ها آنپيغمبر را ديده اند ونام صحابي بر 
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كسي است كه رسول خدا را ديده وبـه  » صحابي «: شود ميوصحابه در مكتب خلفا چنين تعريف   1[!]»است
وچون تنها راه احـراز ايمـان    . آن حضرت ايمان آورده ومسلمان از دنيا رفته باشد، اگر چه اندكي از روز باشد

ق مكتب خلفاء، مـا  و بنابر منط باشد مييك فرد توسط يك شخص عادي، بررسي و سنجش وارزيابي عمل او 
را نداريم فلـذا بـه    ها آنمكلف به حمل كليه اعمال صحابه به صحت هستيم وحق چون وچرا وكنكاش درباره 

 كسـي را ) ص(صرف اظهار ايمان توسط يك صحابي، ناچار به قبول بوده واگـر خداونـد ويـا شـخص پيـامبر      
ولو اينكه اعمال ورفتار او مخـالف بـا اصـول     بعنوان منافق معرفي نكنند ما حق قضاوت درباره نفاق او نداريم

البته ظاهراً برادر سؤال كننده دايره شمول عدالت ! اشت نتيجه منطقي آن مباني استداين بر!! وموازين باشد
كه جاي شكر آن ! داند  ميانصار  ويا بهشتي بودن صحابه را تنگ تر كرده واين اوصاف را شامل حال مهاجر و

   . شود مياصل قضيه تغييري حاصل ن هر چند در! باقي است
  :دهيم ميمنظر مورد بررسي قرار  جهت و ما اين نظريه و ديدگاه را از چهار

  تاريخ   ) 4سنت                       ) 3قرآن                           ) 2موازين عقلي                    ) 1
  :قابل طرح است چند فرض» عدالت صحابه« براي توجيه عقالني نظريه )1

چـون زحمـات زيـادي در راه    ) همه يا مهاجر وانصار) [ص(اينكه بگوييم صحابه پيامبر: فرض اول )الف
فلـذا ايـن اشـخاص     دين خدا متحمل شده اند فلذا خداوند بعنوان پاداش، ايشان را به مقام عصمت رسـانده، 

  !وندش مياز طريق عدالت خارج ن كنند و مياصوالً پس از ايمان، گناه ن
حال چنين ادعايي نكرده وهيچ دليل عقلي ونقلي بر عصـمت   به زيرا هيچكس تا . اين فرض مردود است

وانگهي مقام عصمت معلول احراز مرتبه اي از علم وآگـاهي اسـت كـه نيـل بـه آن       . صحابه اقامه نشده است
اين شرايط مقـدماتي   مستلزم طي مراحل وسلوك عملي وتزكيه روحي است وخداوند آن را به كسي كه فاقد

  !فتأمل !كند زيرا مستلزم محال عقلي است مياعطا ن باشد
را پـس از   هـا  آنمعصوم نيستند لـيكن خداونـد گناهـان    ) ص(اينست كه صحابه پيامبر :فرض دوم) ب
بعد از ايمان هر معصيتي را كه ) ص(به عبارت ديگر صحابه پيامبر! آمرزد ميبه همان دليلي كه گفتيم  ايمان،

  ! اهل بهشت هستند ها آن را بخشيده و ها آنتكب شوند خداوند مر
خدا چنين وعده اي بـه هـيچكس نـداده اسـت بلكـه بـرعكس       : اين فرض هم غير قابل قبول است زيرا 

 :فرمـوده اسـت   ) ص(حتي به خود پيـامبر  .شود ميفرموده پاره اي ازمعاصي موجب حبط اعمال صالحه قبلي 
قل مـايكون ان  «:فرمايد ميو باز  2)شود مياگر مشرك شوي،تمام اعمالت تباه (طن عملك حبيلَ تكْرَشْاَ نْئلَ«

مـن حـق   :بگـو (» ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع اال ما يوحي الي ، اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظـيم  
مـن اگـر   . كـنم   مـي شـود، پيـروي    ميندارم كه از پيش خود آن را تغيير دهم ،فقط از چيزي كه برمن وحي 

   3.)ترسم ميپروردگارم را نافرماني كنم، از مجازات روز بزرگ ـ قيامت ـ 
داند و اين امر واضحي است كه خيلي  ميبعالوه عقل سليم نتيجه و الزمه اين فرض را خالف عدل الهي 

                                                 
  5و4ص /تطهير الجنان و اللسان   - 1
 65آيه / زمر - 2
  15آيه/ يونس - 3
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  !به تفكر و تأمل نياز ندارد
ركـت تشـرف بـه محضـر     بـه ب ) ص(شود تقريـر كـرد كـه صـحابه پيـامبر      ميرا اينگونه : فرض سوم )ج
و بهره مندي از تربيت و تعليم مستقيم آن حضرت به چنان مقام و مرتبه اي از عرفـان و علـم و   ) ص(پيامبر

بهشـتي   از خبـر  و . تزكيه نفس نائل شدند كه عمالً تا آخرعمرهيچگاه ازطريق عدالت وهدايت خارج نشـدند 
امـا ايـن   . و پيش بيني از آينده اينهـا بـوده اسـت   نقل شده ، يك نوع پيشگويي ) ص(كه از پيامبرها آنبودن 

   . دراين باره بيشترسخن خواهيم فت. كند ميفرض هم عقالً قابل قبول نيست زيرا واقعيت خالف آن را ثابت 
و (» عـدل الهـي  «كند كه براساس مباني و قواعد عقلي و اصل اساسـي   ميبطور خالصه عقل سليم حكم 
مقام و مرتبه و شأن وجودي ) م كه همه بر اصول محكم عقلي استوار استطبق مباني ارزشي دين مبين اسال

  . 1»كل نفس بما كسبت رهينه« .الغير هركس در نظام هستي در گرو عمل اوست و
دهد اين قاعـده كلـي را    ميالزم به ذكر است كه عقل انساني كه به عصمت پيامبران و اولياء الهي حكم 

است كه معصوم پس از طي مراحل و مراتب تزكيه و سلوك و ارتقاي  ميازيرا مقام عصمت مق كند، مينقض ن
دستيابي به مرتبه اي از سعه وجودي وسپس علم و آگاهي از رموز هستي به آن دست پيدا كـرده و   روحي و

چنانكـه در مراتـب   . گـردد  مـي ارتكاب به گناه مصون  اساس اين علم و آن تزكيه و سير و سلوك باطني از بر
وامضـاي شـارع    فلذا كسي كه با تأييد . تواند از سطحي از اين عصمت برخوردارگردد مينيز هركسي  تر پائين

تواننـد براسـاس    مـي مقدس به مقام عصمت نرسيده است مصون از گناه و معصيت نيسـت و همـه مسـلمين    
از معصـوم ـ    موازين و مالكهاي عقلي و شرعي درباره اعمال و رفتار او قضاوت و داوري كنند و هيچكس غيـر 

از ! ـ از دايره ارزيابي و نظارت و قضاوت عمـوم خـارج نيسـت     كه عصمت او مؤيد به تأييد شارع مقدس است
 پذيرد كه صرف اظهار ايمان و هم نشيني و هم صحبتي با مي ميهمه اينها گذشته آيا هيچ صاحب عقل و فه

  !!كنم  ميگمان ن! موجب عدالت در شخص و بهشتي شدن او شود ) ص(پيامبر
حال ، قبل از اينكه موضوع عدالت صحابه را بر اساس موازين قرآني مـورد بررسـي قـرار دهـيم بـراي       و

ادعا و نظرات صاحبان اين نظريه بيشتر آشنا بشويم تا در اين خصوص يك  روشن تر شدن بحث الزم است با
  :كنم  ميت را ذيالً نقل به همين منظورعين عبارت دانشمندان اهل سن. طرفه به قاضي نرفته باشيم 
همنشين بوده يا او را ديـده ، از  ) ص(هركس از مسلمانان با پيامبرخدا«: گويد ميبخاري در صحيح خود 

  . 2». آيد  مياصحاب او به شمار 
بهترين مردم پس از صحابه اهل بدر ، كسي است كه يك سال ، يك ماه، يا  «: نويسد مياحمدبن حنبل 

صحابي شمرده  همنشين باشد ، يا تنها او را ديده باشد و به همان اندازه كه با او بوده، )ص(يك روز با پيامبر 
  . 3» شود مي

روايت كـرده يـا بـه حـال     [ !] يك حديث يا يك كلمه ) ص(هركس از پيامبر «: ابن حجر  معتقد است 
اسالم بميرد، چه همنشـيني   را ببيند و بر) ص(هركس با ايمان ، پيامبر . ايمان او را ديده باشد،ازصحابه است

بسيار يا كم باشد، روايت از آن حضرت داشته باشد يا نه ، در غزوه و جنگـي شـركت كـرده    ) ص(او با پيامبر 

                                                 
  38آيه /المدثر - 1
  مقدمه /1جلد/ صحيح بخاري  - 2
  101ص /و تلقيح فهوم اهل اآلثار  51ص /الكفايه  - 3
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همـه و همـه از صـحابه     هركس او را ديده و با او ننشسته يا بـدليل مـانعي ، او را نديـده باشـد،     . باشد يا نه 
  1»  . هستند

همگي از بهترين مردم و سروران اين ) عنهم . . . رضي ا(صحابه «: نويسد مينووي در شرح صحيح مسلم 
و [ !] نبـود  هـا  آنهيچگونه ناخالصـي در   . برتر و همه عادل و نمونه بودند و از مردم پس از خود، . امت بودند

  .  2»[ !] آمدند ناخالصي داشتند  ها آنو كساني كه پس از [ !] . پيدا شد ها آنآميختگي پس از 
هــركس عثمــان يــا طلحــه يــا يكــي از اصــحاب  «:گويــد مــييحيــي بــن معــين از علمــاي اهــل ســنت 

و لعنت خدا و فرشتگان و همـة  ! توان نوشت  ميو حديث او را ن. را دشنام بدهد، دجال است ) ص(پيامبرخدا
  . 3[ !]باد  ها آنمردم بر 

خـرده   هـا  آنحابه اسـت هـركس بـر   يكي از گناهان كبيره ،دشنام دادن به يكي از صـ  «:نويسد ميذهبي 
   4.». يا آنان را دشنام دهد ، از دين بيرون رفته و از آئين مسلمانان بريده است[ !] بگيرد 

عثمان و  و پس ازعمر، عمر او پس از ابوبكر و) ص(پس از پيامبر بهترين امت، «:گويد مياحمدبن حنبل 
ده اند ، سـپس پـس از ايـن چهـار تـن ، اصـحاب       كه اينان خلفاي راشدين و هدايت ش . پس از او علي است

به عيب و نقصي  يا و. آنان را بگويد[ !] بهترين مردم هستند و كسي حق ندارد چيزي از بديهاي ) ص(پيامبر
  . » . . . . هركس چنين كند ، بايد او را تأديب كرد و كيفر داد  . در آنان خرده گيري كند[ !] 

عثمـان يـا    عمـر،  ابـوبكر، ): ص(اگركسي يكي ازياران پيامبر «: گويد ميشيخ عالءالدين طرابلسي حنفي 
را دشنام دهد، پس اگر بگويد گمراه و كافر بوده اند ، بايد كشته شـود و  [ !] يا عمرو عاص [ !] علي يا معاويه 

   . 5[ !]». بيند ميبدهد، به سختي كيفر  ها آناگر دشنام ديگر ي از دشنام هاي مردم به 
جاي تأمل عميق و طرح پرسشهاي فراوان وجـود دارد كـه مـا آن را     ك جمالت فوق الذكربر روي تك ت

  !دهيم  ميبه فراست سؤال كننده محترم حوالت 
را برمبناي آيات  ها آنو عدم جواز اعتراض و ايراد به  ها آنحال موضوع عدالت صحابه و بشارت بهشت به  )2

 :گيريم  ميقرآني پي 

از مهاجر و انصار را بطور »  سابقون و اولون «د قرآني كساني كه بخصو صنخست اينكه مهم ترين مستن
  :فرمايد  ميباشد كه  ميسوره توبه  100دانند آيه  ميمطلق اهل بهشت 

» واَالْ ونَقُابِالسونَلُو الْ نَمرينَهاجِم صارِنْاَالْ و اتَّ ذينَالَّ وبعِم بِوهاسان،ح رضاهللاُ ي نْعهم و واضُر نْعه ـ اَ و عد 
خداونـد تبـارك وتعـالي درايـن آيـه      » . ظيمعاْلزِوفَالْ كداً ، ذالبيها اَف دينَخالو رهانْاَا الْهتحري تَجتَ ناتج مهلَ

شريفه به سابقون االولون از مهاجر و انصار بـه خـاطر سـبقت در ايمـان و عمـل صـالح در شـرايط سـخت و         
ـ در ايـن    . كنند وعده بهشت داده است  مياز روي احسان پيروي   ها آنبه همه كساني كه از حساس، و نيز 

                                                 
  10-11ص /1جلد /ابن حجر /االصابه - 1
  22ص  /8جلد  /شرح نووي بر صحيح مسلم  - 2
  509ص /1جلد /ابن حجر /تهذيب التهذيب - 3
 )236ص /ذهبي  /كبائر  - 4
  201ص  /2جلد /دكترمحمد تيجاني /اهل سنت واقعي: به نقل از كتاب  187ص /معين الحكام  - 5
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از طريـق حـق منحـرف شـوند و      آنـان بعـداً    شكي نيست ـ ولي اين وعده آيا مطلق است ؟ يعني حتي اگـر  
ي تنها توجيـه  پذيرد ؟ آر مي  ميمرتكب كبائر شوند مشمول اين آيه اند؟ آيا چنين برداشتي را هيچ عقل سلي

تواند بود كه بگوئيم ـ همانگونه كه ذكر آن رفت ـ خداوند با اين بيـان از آينـده اينهـا       مياين برداشت چنين 
چنـين  ! شـوند   مـي گويد اينها بعد از نزول آيه هيچگاه از صراط مستقيم هدايت منحـرف ن  ميدهد و  ميخبر 

از پيامبران و معصومين ـ دقـت در سـياق آيـه و      ـ غير! تضميني را كتاب خدا در مورد هيچكس نداده است 
آيات قبل و بعدي بخوبي بيانگر اين نكته است كه رضايت خداوند از مهاجر و انصار بخـاطر پيـروي از حـق و    

بوده است و اين آيه مانند ساير آيات مربوط به وعده و وعيد، مشروط بـه اسـتمرار و تـداوم     ها آنعمل صالح 
آيـا  :  كنـد  ميهم بخوبي اين برداشت را تأييد  ها آنتاريخ و عملكرد خود  . باشد ميدر طريق حق  ها آنمشي 

توان باور داشت دو نفر از سابقون كه بر روي همديگر شمشير كشيده اند و يا حتي يكي در قتـل ديگـري    مي
هـا   روئـي  در فردي ديگر را به ظلم و ستم متهم كرده است و در اين رو ها آندست داشته است و يا فردي از 

  ؟! دو اهل بهشت باشند  خونها ريخته شده ، هر
و اما اين بحث ناظر به سابقون االولون از مهاجر و انصار است كه گفتـيم هـيچ تضـميني بـراي بهشـتي      

بديهي ! در پايان عمر و براساس عملكرد هركدام بسته شده است  ها آنداده نشده و پرونده نهايي  ها آنبودن 
با تعريفي كه از صحابه در منابع اهل سنت بدست آمـد  ) ص(حساب وضع ساير اصحاب پيامبراست كه با اين 
برنفـاق و دورويـي   (»  مـردوا علـي النفـاق    «منافقاني بوده اند كه » صحابه«در بين  . شود ميواضح و روشن 
كه كوشـيدند   در ميان صحابه كساني بودند .2را به زشتي نسبت دادند) ص(و همسر پيامبر 1) اصرار ورزيدند
  . 3را ترور كنند) ص(تا رسول خدا 

 در خصوص انحراف اصـحاب پـس از پيـامبر   ) ص(روايت هايي كه ازپيامبر:    و اما عدالت صحابه در سنت )3
بخصـوص در ايـن روايـات بـه      . كنند مينقل شده است بخوبي آيات قرآني مربوط به موضوع را تفسير ) ص(

 . تأكيد شده كه بسيار قابل تأمل است) ص(يامبرانحراف و تغيير صحابه پس از رحلت پ

مردمـاني از  ! آگـاه باشـيد   : فرمـود  ) ص(پيامبر «: كند ميدر صحيح مسلم از ابوهريره نقل  :روايت اول 
: گـويم   مي ها آنمن به . كنند ميشوند همان گونه كه شتري بي صاحب و گم شده را دور  ميكنار حوض دور 

: گـويم   مـي پس مـن   . اينها پس از تو عوض كرده و تغيير داده اند: گويند ميمن ولي به . به سوي من بيائيد
  . 4»!دور باشيد دور

مردماني از امت را ! آگاه باشيد : كند كه حضرتش فرمود مينقل ) ص(ابن عباس از پيامبر«  :روايت دوم 
پس از تو چه  . داني مين :گويند ميپس به من  . اينها اصحاب من هستند: گويم ميكشانند،  ميبه سمت چپ 

بـودم گـواه    هـا  آنمن تا زماني كه در ميان : گويم كه عيسي بندة صالح گفت  ميمن همان سخني را . كردند
  . 5». رفتي پشت به دين كردند ها آنچون تو از ميان : گويند ميپس  . بودم ها آن

را درك ) ص(صـحبت پيـامبر  خوشا به حـال تـو كـه    : به براءبن عازب صحابي گفته شد «  :روايت سوم 
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ما چـه  ) ص(داني پس از پيامبر مين! پسر برادرم : براء گفت . نمودي و در بيعت تحت الشجره شركت كردي 
  . 1»كرديم

مگر ما برادر : ابوبكر گفت  . من براي شهداي احد شاهد هستم « : فرمود ) ص(پيامبر «  :روايت چهارم 
كنيد  ميدانم پس از من چه  مين: فرمود ) ص(پيامبر  . و جهاد كرديم  ايمان آورديم ها آننيستم ، مثل  ها آن
  . 2مانيم؟ ميآيا ما پس از شما در دنيا : ابوبكر گريه كرد و گفت ! ؟ 
) ص(در گزارش هاي معتبر تاريخي در مورد صـحابه پيـامبر    : در ترازوي تاريخ » عدالت صحابه« نظريه  )4
مـافقط بـه پـاره اي از ايـن      . شـويم  ميبا واقعيتهاي جالبي روبرو ) نصاراز مهاجر و ا» سابقون االولون«حتي (

 !خواهيم سنجيد » عدالت صحابه«را با محك نظريه  ها آنگزارش ها خواهيم پرداخت و سپس 

: دربسياري از منابع اهل سنت آمده است كه فرمود ) س(درباره فاطمه ) ص(اين فرمايش پيامبر  ):الف
براستي خداي تعالي به خاطر خشم تو خشـم  ! اي فاطمه [ ضب لغضبك و يرضي لرضاك يا فاطمه ان اهللا ليغ

  . 3]. شود ميكند و براي رضا و خشنودي تو خشنود و راضي  مي
كه به دستورابوبكر و با اجراي عمر،و با تهديد بـه آتـش زدن   )س(و ديديم درقضيه هجوم به خانه فاطمه

هرچند بعضي ها ادعا كرده انـد كـه   . ي از شيخين آزرده خاطر شدبه سخت) ص(خانه همراه بود ،دختر پيامبر
اما واقعيت غير از اين است زيرا اگر چنـين بـود   ! از شيخين درگذشت و از آنان راضي شد ) س(حضرت زهرا 

  . 4!؟ و چرا قبر حضرتش را پنهان نمودند؟ ! چرا جنازه مطهرايشان را شبانه و مخفيانه دفن كردند 
) س(دانند با ساختن رواياتي كه حكايت از رضايت حضـرت زهـرا   ميرا اصل » ت صحابهعدال«كساني كه 

امـا عـده اي ديگـر كـه     ! و ناچار بـوده انـد   ! را تطهير كنند  ها آناز شيخين دارند،خواسته اند به نحوي عمل 
  : نويسد  ميابن ابي الحديد . انصاف بيشتري داشته اند طورديگري گفته اند 

عمر خشمگين و از آن دو دلگيـر بـود در    و ابوبكر آ ن است كه فاطمه درحالي كه برمن صحيح  در نظر
گذشت، و وصيت فرمود كه آن دو بر جنازه اش نماز نگزارند و اين در نظر ياران ما ازكارهـاي قابـل آمـرزش    

كنند ولي آن بدارند و حرمت خانه اش را رعايت  مياست و براي عمر و ابوبكر شايسته تر بود كه فاطمه را گرا
 فتنه ترسيدند و كاري را انجام دادند كه به تصور خودشان به صالح نزديـك تـر بـود وابـوبكر و     دو از تفرقه و

   5.». . .عمر از لحاظ دين و قوت يقين داراي مكانت بزرگي بودند كه درآن شك نيست
براساس روايتـي  [ن اعمال آيا اي! شود ؟  ميآيا واقعاً چنان عمل جسارت آميزي با چنين سخناني توجيه 

با عدالت سازگاري دارد ؟ چنـين نيسـت فلـذا سـت كـه      ] آورديم) س(درباره حضرت زهرا) ص(كه از پيامبر 
  : باشد  ميابوبكر در روزهاي آخر عمر نگران اين عمل خود 

                                                 
   159-160ص /  5جلد / صحيح بخاري  - 1
   462ص  /2جلد /مالك موطأ - 2
ابـن   /و اصـابه   522ص  /5جلـد  /و اسدالغابه ابـن اثيـر   153ص /3جلد /و مستدرك حاكم  39ص  /سيوطي/ذخاير العقبي - 3

 /و ميـزان االعتـدال   219ص  /6جلـد   /متقي هندي  /و كنزالعمال 441ص  /12جلد /و تهذيب التهذيب 159ص  /8جلد /حجر
   72ص  /2جلد /ذهبي

   72ص /2جلد /و صحيح مسلم  36ص /3جلد / صحيح بخاري  - 4
  66ذيل خطبه / شرح ابن ابي الحديد - 5



51 

 ابن ابي الحديد از كتاب السقيفه ابوبكر جوهري و نيـز از الكامـل مبـرد از عبـدالرحمان بـن عـوف نقـل       
من فقـط بـر سـه كاركـه انجـام داده ام      : كند كه ابوبكر ضمن سخناني در ساعات آخرين عمر خود گفت  مي

دارم اي كـاش در خانـه فاطمـه     مـي دوست ] اول[ . . . دارم اي كاش انجام نداده بودم  ميمتأسفم كه دوست 
   1. . . گشودم  ميرا ن) س(

آن هم با هجوم و تهديـد بـه آتـش زدن     . بور كنندآيا شرعاً شيخين حق داشتند ديگري را به بيعت مج
اين باز كردن چگونه بوده است كه اينقدر خليفـه را در آخـر عمـر نگـران     ! براستي ) ! ص(بيت دختر پيامبر 

كرده است؟ آري علماي اهل سنت و جماعت ناچار ند بسياري از روايات نقل شده در منابع شـيعي در مـورد   
! را قبول نكنند زيرا در آن صورت اسـاس بسـياري از چيزهـا   ) ص(پيامير  مياجزئيات حمله به بيت دخت گر

  ؟! . خراب خواهد شد
بـرد ؛   مـي را زيـر سـؤال   » عـدالت صـحابه  «قضيه فدك نيز از جمله موضوع هايي است كه اصـل    ):ب 

  :خالصه قضيه مزبور چنين است 
  . است قرار گرفته ) ص(ـ فدك بدون جنگ و درگير ي در اختيار رسول خدا

شود بلكـه   ميافتد مانند ساير غنائم ميان مجاهدان تقسيم ن ميـ اموالي كه بدون جنگ بدست مسلمين 
  . گيرد مياست و ايشان هر طور صالح بداند آنرا بكار ) ص( . . . مختص   شخص رسول ا

بـه امـر خداونـد فـدك را بـه      ) ص(مدعي بودند كه رسول خـدا ) ع(و حضرت علي ) س(ـ حضرت زهرا 
  . فاطمه بخشيد

  . خليفه اول ادعا كرد كه فدك مربوط به بيت المال است ) ص(ـ پس از رحلت رسول خدا 
به او اعتراض كرده و مدعي شدند كـه فـدك در زمـان رسـول     ) ع(و حضرت علي ) س(ـ حضرت فاطمه

  . منتقل شده است) س(به حضرت فاطمه ) ص(خدا 
ايشان ابتدا به اين تصميم اعتراض كرد و فرمـود شـاهد    . شاهد خواست ) س(ـ ابوبكر از حضرت فاطمه 

حضـرت   . ابوبكر به سـخن خـود اصـرار كـرد      . خواستن از متصرف مال از نظر موازين قضايي صحيح نيست
  . را رد كرد ها آنايمن را بعنوان شاهد معرفي كرد اما ابوبكر  ام و) ع(علي ) س(زهرا

ستقالً موضوع بسيار مهم و قابل بحثي است ؛ سخن مـا در  ما وارد جزئيات قضيه نخواهيم شد كه خود م
و حضـرت  ) س(از يك طـرف و حضـرت زهـرا     . . . اين مجال اين است كه اين رودروئي بين ابوبكر و عمر و 

، خليفـه و  )ص(زيـرا در ايـن قضـيه دختـر پيـامبر      . از طرف ديگر ناقض اصل عدالت صحابه اسـت  ) ع(علي 
و غصـب  ) ص(ظلم و عدول از مفاد آيات قرآني و نسبت دادن دروغ به پيـامبر  همدستانش را به دروغگويي و

با اين وصـف  ! نيز تصريحاً و تلويحاً حرفهاي او را قبول كرده است ) ع(اموال متهم كرده است و اميرالمؤمنين 
! باشـند  و هم ابوبكر و هم عمر همه راستگو و عادل ) ع(و هم اميرالمؤمنين ) س(شود هم حضرت زهرا ميآيا 

طرف مقابل را به شـكايت در پيشـگاه الهـي بـه جهـت غصـب حـق خـود و         ) س(و در حاليكه حضرت زهرا 
هـيچ وجـدان   ! كند هردو طرف دعوا هم عادل و هـم راسـتگو و هـم اهـل بهشـت باشـند        ميشوهرش متهم 
  . پذيرد ميمنصفي اين را ن
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) س(آيا حضرت زهـرا  ! هم بر سر مال دنيا گفت آن  ميدر اين باره دروغ ) ع(حضرت علي ) نعوذباهللا(آيا 
) س(و حضـرت زهـرا   ) ع(اگر براسـاس ادعـاي حضـرت علـي     ! ! گفت  ميبه ابوبكر تهمت و افترا ) باهللا نعوذ(

توانستند از آن بي خبر باشـند ؟   ميبخشيده بود ، آيا ابوبكر و عمر ) س(فدك را به حضرت زهرا ) ص(پيامبر
شـنيده  ) ص(از پيامبر را فقط ابوبكر» برد ميكسي از پيامبران ارث ن« ثنائي آيا قابل قبول است كه حكم است

  ! ! و ديگران از آن بي خبر باشند ؟ باور كردني نيست ) س(و حضرت زهرا ) ع(باشد ؟؟ و اميرالمؤمنين 
  ! درخصوص داستان فدك نقل يك گفتگوي تاريخي خالي از لطف نيست 

آيـا  : علي بن الفـار گفـتم   ] استاد بزرگ و مدرس مدارس بغداد[ستاد من به ا: نويسد  ميابن ابي الحديد 
دانست كه او زني راستگو اسـت؟   ميخليفه : گفتم  . بلي : بوده است ؟ گفت [ !] زهرا در ادعاي خود راستگو 

گفتم چرا خليفه حق مسلم او را در اختيارش نگذاشت ؟ در اين موقع اسـتاد لبخنـدي زد و بـا     . بلي : گفت 
پذيرفت ، بـه ايـن جهـت كـه او زنـي راستگوسـت ، و بـدون         مياگر در آن روز سخن او را : ال وقار گفت كم

گرداند ، فردا او از اين موقعيـت بـه سـود شـوهر خـود علـي اسـتفاده         ميخواستن شاهد ، فدك را به وي باز 
ــ  !در مـورد خالفـت  ) ع(بـه علـي   ) ص(با تأييد وصيت پيامبر[گفت خالفت متعلق به علي است ميكرد و  مي

و در آن صورت ، خليفه ناچار بود خالفت را به علي تفويض كند ، چرا كه وي را راستگو دانسـته  ] توجه شود
   1.ولي براي اينكه باب تقاضا و مناظرات بسته شود او را از حق مسلم خود ممنوع ساخت  . بود 

: نويسـد   مـي حنيف درباره فـدك چنـين   نيز در يكي از نامه هاي خود به عثمان بن ) ع(اميرمؤمنان علي
گروهـي بـر آن بخـل     . آري ، از آنچه آسمان به آن سايه انداخته بود ، تنها فدك در دسـت مـا قـرار داشـت    

   2.چه نيكو حاكم و داوري است خداوند . ورزيدند و گروهي از آن چشم پوشيدند 
نقـل كـرد ،   ) ص(حديثي كه از پيامبر  وقتي خليفه ، به استناد: گويد  ميو اما بخاري هم در اين زمينه 

   3.فاطمه را از فدك بازداشت ، او بر خليفه خشم كرد و ديگر با او سخن نگفت تا درگذشت
) ص( مـي و اين در حالي است كه بسياري از محدثين و مورخين اهل سنت اين حـديث را از پيـامبر گرا  

فاطمه پاره تن من اسـت هـركس اور ا   (» ضبني فاطمه بضعه مني فمن اغضبها اغ« : نقل كرده اند كه فرمود 
  4. )خشمگين سازد مرا خشمگين ساخته است

دانيم كه فدك را عمربن عبدالعزيز در روزگار خالفت خـود   ميدر پايان اين قسمت ذكر اين نكته را الزم 
  . باز گرداند) س(به خاندان فاطمه 

كه عمربن عبدالعزيز زمام امور را  ميهنگا: د نويس مي» السقيفه و الفدك«احمد بن عبدالعزيز جوهري در 
را كه به صاحبانش رد كرد اين بود كه فدك را به حسن بن حسـن بـن   [!] بدست گرفت نخستين مظلمه اي

  5.علي باز گردانيد
نتيجه اينكه ، دعوي فدك ـ قطع نظر از جزئيات آن ـ حاكي ازاعمال ظلم و ستم و غضـب توسـط يـك      
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توسـط طـرف    . . . دروغ و دنيا پرستي و مال دوستي و بهتان و  . . . هللا ـ ارتكاب به  طرف دعوي و يا ـ نعوذبا 
  ! ! ديگرآن است،علي ايحال جمع طرفين به عدالت و صحت و سالمت ممكن نيست 

را دچار چالش جدي به لحاظ عدم انطباق با وقايع عينـي  » عدالت صحابه«موضوع ديگري كه اصل  ):ج
توضـيح اينكـه نـه تنهـاامير     . )ص(است درقضيه خالفـت پـس ازپيـامبر   )ع(علي كند موضع گيري حضرت مي

حداقل در ماههاي اول حكومت ابوبكر با وي بيعت نكرد بلكه از همان ابتدا ادعايشان اين بـود  )  ع( المؤمنين
حق ايشان است و شيخين به پشتيباني قريش اين حق را غصـب و بـه او   ) ص(كه خالفت و جانشيني پيامبر

هرچند علماي اهل سنت زحمت زيادي كشيده اند بلكه اين موضع گيري توأم بـا خشـم    . روا داشته اندظلم 
اميرالمؤمنين را به نحوي توجيه يا آن را انكاركننداماهركس كه توانسته تعصبات وگرايشات عـاطفي رادرايـن   

 . . . و گذشت و كنار آمـدن و   با رضا) ع(كند مدلول فرمايشات اميرالمؤمنين  ميداوري به كناري نهد اعتراف 
، موضوع امامت و وصايت و خالفت نه بعنوان يك حـق  )ع(زيرا در بسياري از فرمايشات امام  . سازگاري ندارد

به هيچ وجـه  ) ع(پرواضح است شخصي مثل علي  . شخصي بلكه بعنوان يك موضوع شرعي مطرح شده است
اگر ـ  ( سازد  ميمسك و مبناي جمالت تند برعليه خلفا ناموري مانند شايستگي ذاتي و يا نسبي خود را مست

  . )توجه شود ! نعوذباهللا ـ چنين كند اين كار منافي عدالت و بازهم ناقض اصل عدالت صحابه است 
به خلفا و قريش در مورد حـق  ) ع(بعضي از علماي اهل سنت اصرار دارند كه اعتراض ها و جمالت امام 

خودشان را از لحاظ شرايط و توانائيهاي رهبري مسـلمين  ) ع(ه است كه امام ناشي از اين مطلب بود خويش،
دانستند حال آنكه ديگران واقعاً چنين نظري نداشتند و يا با توجه  مياليقتر و شايسته تر ) ص(پس از پيامبر

خالفـت و زعامـت ايشـان را بـه مصـلحت      ) ع(به اوضاع و احـوال جامعـه عليـرغم شايسـتگيهاي برتـر امـام       
توان در اين اجتهاد و استنباط به طرفين قضيه ايرادي وارد كرد ؟؟ اما انصـاف ايـن اسـت     ميدانستند و ن مين

   . تابد ميچنين برداشتي را برن) ع(كه خطبه ها و جمالت امام 
ايشان اين ادعا و حق را برچه . گويد ميخود سخن »حق مسلم «درسخنان خود آشكارا ازربودن )ع(امام 

توان كسي را كه بر اساس اجتهاد و برداشت خود، خويشتن راذيحق دانسـته و   ميميكنند؟ آيا اساسي مطرح 
بايست مسئله  مياگر! كند به عدالت مو صوف كرد؟ مياين مبنا ديگران را بر غصب حق وظلم و ستم متهم  بر

شـد چگونـه    يمازطريق شوراويامراجعه به رأي بزرگان صحابه وغيرهم حل وفصل ) ص(خالفت پس از پيامبر
واضـح اسـت كـه برمبنـاي فـوق       پـر  ؟»آنان با من در حق مسلم من به نزاع برخاسـتند «: فرمايد مي) ع(امام 

نظر اصحاب يامردم بـه   كند، مادام كه شرايط ديگر مانند رأي و ميشا يستگي هرگز ايجادحق ن الذكرلياقت و
يـن چنـين مـورد حمـالت تنـد سـخنان       در اين اينصورت گناه ابوبكر وعمر چيست كـه ا  . آن ضميمه نشود

در اين باره ) ع(آيا اين موضعگيري با عدالت سازگار است؟ ما جمالتي از فرمايشات امام و قرار گيرند؟) ع(امام
  : گذاريم ميداوري را به خواننده محترم وا رانقل ميكنيم و

ودانش وآگاهي از دين و  در علم)] ص(پيامبر[وراثت  وصيت و در بعضي ازسخنان خود صراحتاً بر) ع(امام )1
 لـذا . مبناي حق غصب شده خـودرا همـين مـوارد ميداننـد    )ع(روشن است امام. گويند ميسخن  . . . كتاب و

 : فرمايند مي

 ها وحافظان كتاب و وحكمت ها مخزن دانش وپناهگاه فرمان او و) ص(راز داران پيامبر] خاندان نبوت[ «
 هـاي ديـن و   آنـان پايـه   . توان با آنان قياس كـرد  ميافراد امت را ن هيچ كس از . هاي آيين او هستند استوانه
 . پيوندنـد  مـي و واماندگان بـه ايشـان    كنند ميدور افتادگان از حق به آنان رجوع  . هاي ايمان و يقينند ستون
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  1. مخصوص آنان) ص(ميراث پيامبر وصايت و حق واليت خاص ايشان است و
اما در مورد وصيت براي ما شكي وجود نـدارد كـه علـي     « :نويسد مي ذيل اين خطبه ابن ابي الحديد    

گـوئيم منظـور،    مـي  كنـيم و  مـي خالفـت ن  البته ما از وصيت اراده نص و. . . بوده است) ص(وصي پيامبر ) ع(
امـا در   . جليل تر اسـت  و روشن شود ازخالفت بسيار شريف تر وصايت در امور ديگري است كه اگر بررسي و

آن را به وراثت علـم   كنند وحال آنكه ما ميمعني وحمل  ت، شيعيان آن را بر وراثت مالي وخالفت ،مورد وراث
رسيده است پس اقتضاي اين سـخن   اينكه فرموده است كه اينك حق به اهل آن باز گشته و. كنيم ميمعني 

را بـه چيـز ديگـري    ما اين موضوع  . چنين است كه حق پيش از آن دركسانيكه اهل آن نبوده اند بوده است
محـق تـر    براي خالفت شايسته تر و) ع(علي: گوئيم  مي كنيم و ميويل أكنند ت ميويل أغير از آنچه شيعيان ت

وليكن خودش با توجـه بـه مصـلحتي     . . . بوده است ولي نه از لحاظ نص، بلكه از لحاظ افضليت درست است
 ةاند كه ممكن است بـه سـبب حسـادت و كينـ    دانسته است وتفرسي كه خودش ومسلمانان كرده  ميكه آنرا

  !!»اين حق خود راترك فرموده است اختالف نظر پيدا شود، اساس اسالم مضطرب و عرب نسبت به او،
  !گذاريم ميداوري در مورد سخن ابن ابي الحديد را هم به خواننده منصف وا 

خواهم كه پيونـد خويشـاوندي مـرا     مييارانشان از تو كمك  خدا يا براي پيروزي بر قريش و«   :فرمايد مي )2
آنان سزاوارترم متحـد گرديدنـد و    كار مرا دگرگون كردند وهمگي براي مبارزه بامن در حقي كه از بريدند  و

بـه   !يا با حسرت بمير اندوه صبر كن و يا اگر تو را ازحق محروم داشتند با غم و حق را اگر تواني بگير: گفتند
كند جز خانـدانم كـه مايـل نبـودم      ميري دارم ونه كسي از من دفاع و حمايت ديدم نه ياو اطرافم نگريستم،

با گلوي استخوان درآن گيركرده، جـام   درچشم فرو رفته، ديده برهم نهادم و پس خار . جانشان به خطر افتد
 دردنـاك تـر از فـرو    فرو خوردن خشم در امري كه تلخ تر ازگياه حنظـل و  در تلخ را جرعه جرعه نو شيدم و

 2!رفتن تيزي شمشيردر دل بود شكيبائي كردم

در ايـن  )[ع(هيچكس از ياران معتزلي ما دراينكه علـي  . . .  « :ابن ابي الحديد در شرح اين خطبه مگويد
كـه امثـال ايـن    [!!] بيشتر ياران ما خـوش ندارنـد   و مندانه داد خواهي كرده است ترديدي ندارد درد] خطبه

  »رت از روز سقيفه حمل نمايندلم آن حضأسخنان را بر تظلم وت
 و!وبه تبع آن مشـروعيت خيلـي از كارهـا    »  عدالت صحابه «زيرا در آن صورت چرا خوش ندارند؟ چرا؟

  . سؤال خواهد رفت زير !بناها
 :فرمايد مي)نهج البالغه 3خطبه(در خطبه معروف شقشقيه) ع(امام )3

درصـورتي   ت را همچون پيراهني در بـر كـرد،  خالف) ابوبكر(پسر ابي قحافه !به خدا سوگند !آگاه باشيد «
از  )معارف وعلوم(دانست كه براي خالفت همانندقطب وسط است كه سيل ميمقام مرا دراين باره  كه محل و

پس من رداي خالفت را  . رسد ميبه من ن)در فضاي كماالت وعلوم(شود وهيچ پرواز كننده اي ميمن سرازير 
آن كنار گيري كردم ودر اين انديشه بودم كه آيا با دست تنها براي گـرفتن   از دامن جمع نموده، رها كرده  و

 و صـبر  ارزيـابي،  پس از . . . حق خود به پا خيزم؟يا در اين محيط تاريكي كه بوجود آوردندصبر پيشه سازم؟
نـده  پس صبر كردم در حالي كه گويا خار در چشم واستخوان در گلوي من ما. بردباري را خردمندانه تر ديدم

                                                 
  2نهج البالغه، خطبه - 1
  217خطبه/ نهج البالغه - 2
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 و ا اينكه اجل او سر رسـيد  ت]توجه شود![برند مينگريستم كه ميراث مرا به غارت  ميبا ديدگان خود  و. بود
خواسـت   مـي كـه در حيـات خـود از مـردم     )ابابكر(شگفتا او . . . انداخت) عمر(خالفت را به آغوش آن ديگري

 )]نيسـتم  هاكنيد زيـرا مـن بهتـراز شـما    مرا ر(اقيلوني فلست بخيركم  :ابوبكر بار ها گفت[عذرش را بپذ يرند
هر دو از شتر خالفت سخت دوشـيدند واز حاصـل    خالفت را به عقد ديگري درآورد؟ چگونه در هنگام مرگ،

  [!]گرديدند آن بهره مند
 سـختگيري،  سرانجام اولي حكومت را به راهي آورد وبه دست كسي سپرد كه مجموعـه اي از خشـونت،  

مـردم در دوران حكومـت    بـه خـدا  . عذر خواهيش اندك بـود  لغزش او بسيار و . . . اشتباه وپوزش طلبي بود
من در اين مدت  و . دچار دور رويي ها واعتراض ها شدند گرفتار آمده بودند و ميرنج مه در ناراحتي و دومي،

شـورا   پس خالفت را به طور. نيز در رسيد محنت زا چاره اي جز شكيبايي نداشتم تا اينكه مرگ او طوالني و
خـدايا از تـو   ! پناه بر خدا از ايـن شـورا   . پنداشت)همسنگ آنان و(هم يكي ازآنان مرا در ميان گروهي نهاد و

پيدا شد ومـرا بـا   )ابوبكروعمر(آن دو نفر نخستين درباره من با چگونه براي مردم شك وترديد !طلبم ميياري 
همرديف شده ام؟ولي باز هم شكيبايي نموده )ل شورااه(تا اينكه اكنون با اينگونه مردمان دانستند برابر آن دو

يكـي از   !سعدبن ابي وقاص[با كينه اي كه از من داشت روي برتافت ها آنيكي از . با آنان هماهنگ گرديدم و
عبـدالرحمن بـن   [ وديگري دامادش را بر حق وحقيقت برتـري داد  ]عدالتي در او باقي ماند؟ آيا :اعضاي شورا

سومين  تا آن بريد واين دوخت و !! ]اين هم چهارمين نفر از اعضاي عشره مبشره !مانعث شوهر خواهر عوف،
را آكنـده كـرد وتهـي     پيـاپي دو پهلـو   درحاليكه دوپهلويش از پرخوري بـادكرده و  رسيد به مقصود) عثمان(

چـون   دادنـد،  بر باد ساخت، و خويشاوندان پدري او از بني اميه بپا خاستند وهمراه اوبيت المال را خوردند و
كردارش سـبب سـرعت    و تا اينكه پرخوريش او را به زمين افكند شتر گرسنه اي كه بجان گياه بهاري بيفتد،

بـه رهبـري   (چون به كار خالفت قيام كـردم گروهـي   و. . . !]عشره مبشره اين پنجمين عضو و[در قتل او شد
بـه رهبـري   ( دسـته ديگـر   رفتنـد و  از ديـن بيـرون   )خـوارج (پيمان شكستند و گروهي ديگـر  )زبير طلحه و
اين خانه آخرت را قرار داديم براي آنانكـه در   « :اند كه خداي تعالي ميفرمايد ستم كردند گويا نشنيده)معاويه

چرا به خدا سـوگندآن را خـوب    » زمين برتري نجويند وسركشي نكنندوسرانجام نيك ازآن پرهيزكاران است
توجه شـود  [. زيورآن چشم هايشان را خيره كرد و زيبا نمود ها آنديده شنيده وحفظ كرده بودند اما دنيا در 

را نفـي   !اجتهـادي  يا احتمـال هرگونـه اشـتباه و    شبهه و و دارد ميامام پرده از انگيزه رهبران هر سه گروه بر
فرمـايش خـود همـه آن     در قسـمت اخيـر   )ع(امـام  !]ـ واين هم شمشين وهفتمين از عشره مبشـره . ميكند

دانـد؟آيا ايشـان آن آيـه شـريفه در مـورد       مـي نيكي وعاقبت به خيري ممنوع  ا از نيل به سعادت وحضرات ر
  ]. . . نعوذبا[السابقون االولون را فراموش كرده بود؟

حقانيت علوي وعادل بودن اين هفـت عضوعشـره    تواند ميان عدالت و ميكدام وجدان منصفي  !برادر من
  !مگر كسي كه بخواهد خودش را فريب دهد جمع نمايد؟))ع(نبا اين گفتار اميرالمومني(مبشره  
ابـن ابـي الحديـددرذيل ايـن     . فايده نخواهد بود كه پاسخ اين سؤال را از يك عالم سني نيزبشنويم بي پر
بـراي مـا    )ع(را در مورد اين سخن وشكايت اميرالمومنين علـي  اگر گفته شود عقيده خود « :گويد ميخطبه 

درايـن   غصب خالفت نيست وشـما  دليل برنسبت دادن آن قوم به ستم و)ع(ن سخن عليآيا اي روشن سازيد،
 اگـر  و[!] اگر اين موضوع را قبول كنيد وآنان را ظالم وغاصب بدانيد،به آنان طعن زده ايـد  گوييد؟ ميباره چه 

  . درمورد كسي كه اين سخن را گفته است طعن زده ايد درباره ايشان قبول نداريد، آنرا
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 كننـد  مـي حمل ومعني  [!!]آن شود شيعيان اماميه اين كلمات را بر ظواهر ميسخ اين پرسش گفته پا در
نص صريح فرموده است وحق ) ع(درباره خالفت اميرالمؤمنين علي)ص(معتقدندكه آري پيامبر و !]يعني چه[

  . او غصب شده است
) ع(د كه چون امير المـومنين علـي  ايشان باد حق دارند بگوين ولي ياران معتزلي ما،كه رحمت خداوند بر

 به كسي عدول كرده اند كه از لحاظ فضل وعلم وجهاد بـا او  او احق به خالفت بوده و براي خالفت از افضل و
هر چند افرادي كه پيش از او به خالفت رسـيده انـد    اطالق اينگونه كلمات عادي است، . . . برابر نبوده است

  ». . . آنان بيعت صحيح بوده باشدبيعت با  پرهيزگار وعادل باشند و
جالـب اسـت كـه ايـن     . نهـيم  مـي را بر عهده خواننـده منصـف    باز قضاوت در خصوص ادعاي ابن حديد

در . بعدها طرح نشده بلكه در همان روزگار امير المؤمنين در اذهان بسياري بوده است )تناقض نما( پارادكس
توجـه  . ه به همديگر نوشته اند نقل شده كه بسيار جالب اسـت معاويه ك و اين باره دونامه از محمدبن ابو بكر

كند كه محمـد   مينامه اي را از كتاب وقعه صفين نصر بن مراحم نقل  46ابن ابي الحديدذيل خطبه :بفرماييد
  :كنيم ميقسمت هايي از نامه او وپاسخ معاويه را نقل . بن ابي بكر به معاويه نوشته است

داني  ميچگونه خودت را همسنگ علي  !اي واي برتو . . . معاوية بن صخر! راهاز محمدبن ابوبكر به گم «
او پيـروي   نخستين كس ازمردم است كه از پدرفرزندان اوست و وارث او و و) ص(حال آنكه او وصي پيامبر و

  :اماپاسخ معاويه جالب تر است: ». . . كرده است
امـا بعـد   . . . محمد بن ابي بكـر  ه پدر خود است،از معاويه بن ابي سفيان به آن كس كه سرزنش كنند« 

نوشته بودي وهمراه آن سخنان ديگري بر هم بافتـه وپرداختـه    . . . نامه ات رسيد كه درآن از اهليت خداوند
 ات درآن ضعيف وبراي پدرت متضمن خشم وسـرزنش بـود، درآن از حـق پسـرابي طالـب و      بودي كه انديشه
مواسات با آن حضـرت در   و)ص(ش به رسول خدا وياري دادن او به پيامبرنزديكي خويشاوندي قدمت سابقه و

با فضل كس ديگري ـ نه بافضليت خودـ برمن فخر فروخته   با من احتجاج كرده و هر بيم وهراس ياد كرده و
تـو قـرارداده    نگردانيده وبراي كـس ديگـري غيـر از    بهره تو ستايم كه اين فضايل را ميمن خداوند را . بودي
رعايـت حـق پسـرابي طالـب را بـر خـود الزم        من وپدرت به هنگام زندگي پيامبرمـان بـاهم بـوديم و   . است
بـراي پيـامبرخويش آنچـه را نزدخـويش بـود       وچون خداونـد . مسلم بود و بر ما آشكار فضليت او ديديم و مي

 با اومخـالف كردنـدو  نخستين كسان بودندكه ) عمر(فاروق و پدر تو. را بسوي خويش باز گرفت او . . . برگزيد
اتفاق كردنـد وسـپس اورابـراي بيعـت بـا خـويش        با يكديگر هماهنگي و هردو دراين كار چيره شدند و او بر

آن دونسبت به او قصدهاي بـزرگ كردنـد وتصـميم هـا ي تنـد       خيرودرنگ كرد ؤفراخواندند كه درآن كار تا
آگـاه   خـود  راز بـر  انبـاز و  را در كـار خـود   او وتسليم ايشـان شـد وآن دو   بيعت كرد آن دو ناچار با گرفتند و

. به خالفت رسـيد )عثمان(سومين آن دوتن آن دو پس از مردند سپري شد و آنكه حكومت آن دو نساختند تا
اندازه نگهدار،كه تو كوچكتر از آنـي كـه    حدخود را بشناس و. . . اينك اي پسر ابوبكر مواظب خويش باش. . 

وهـيچكس بـه تحمـل وگذشـت او      . . . شي كه كوهها همسنگ بردباري اوستبتواني برابر وهمسنگ كسي با
اينك اگر آنچه مـا در آن  . وپادشاهي او را استواركرد] توجه شود[پدرت براي او اين را فراهم ساخت. رسد مين

ومـا  [!] اگر جور وستم است پدرت پايه واساس آن اسـت  هستيم صواب وبرحق است پدرت آغازگر آن است و
 ديديم پدرت چه كرد وما از او. كرده ايم اقتداء او بكار ما به راهنمايي وهدايت او پايبنديم و [!]اوييمشريكان 

 [!]». . . رهـا كـن   پنداري پدرت را عيب بگير يـا  ميآنچه  اكنون در. نهاديم پيروي كرديم وگام برجاي گام او
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  . )د مطالعه كنيدتواني ميهم 119اين دونامه را دركتاب وقعه صفين نصربن مزاحم ص(
اميـدارم   كنـيم و  مييك نكته بسيار جالب و قابل تأمل در سخنان ابن ابي الحديد دراين خصوص رانقل 

  !راهگشا باشد
ظلم توسط  برغصب حق ايشان و كه ناظر)ع(پس ازنقل سخناني از امير المومنين173وي در ذيل خطبه

  :نويسد مياست،  خلفاء
 با توجه واستناد به برتـري وشايسـتگي در   )ع(كنندكه علي ميمل برآن ياران ماهمه اين سخنان راح و «

زيرا معني كردن اين كلمـات براينكـه    فرموده است وهمين توجيه درست وحق است ، ميادعا  مورد حكومت،
 و فاسـق شـمردن سرشناسـان مهـاجر     يـا  تصريح، اسـتحقاق آن را داشـته اسـت موجـب تكفيـر      نص و با او

 يازنـد، و  ميبركاري دشوار دست  كنند و ميميه و زيديه اين سخنان را برظاهر آن حمل ولي اما[!] انصاراست
آورد كـه سـخن    مـي وچنـين بـه گمـان    [!]البته به جان خودم سوگند كه اين سخنان بسيار وهم انگيز اسـت 

را كند وايـن وهـم    ميگويند؛ ولي بررسي اوضاع واحوال اين گمان را باطل  ميدرست همان است كه شيعيان 
  ». . . سازد ميزايل 

  !!اين سخنان را از روي انصاف وصدق بيان كرده باشد كه ابن ابي الحديد. . . انشاءا
  :بن مسعود از سابقون االولون از مهاجرين. . . نحوه رفتار عثمان با عبدا ):د

  :كنيم ميما خالصه اي از سرگذشت ابن مسعود ومقابله عثمان با اورا نقل 
عثمـان بـرادر رضـاعي خـود     . براساس حكم حكومت ،مسئول بيت المال وخزانه كوفه بود. . . ابن مسعود

هاي وليد به بيت المال ،بين  دراين حين بر سر دست درازي. وليدبن عقبه را به فرمانداري كوفه منصوب نمود
  . رداز آن سمت بركنارك عثمان، ابن مسعود را او وابن مسعود  اختالف افتاد وبراساس گزارش وليد،

هنگاميكه ابـن مسـعودكليدهاي بيـت المـال را پـيش پـاي وليـد         :نويسد ميبالذري در انساب االشراف 
هركس كه دستورهاي خدا را بنا به خواستة خود بگرداند خداوند سراي ديگـر  : انداخت با خشم و نفرت گفت

او خشم گيرد و من عثمـان را  كند و آنكس كه به هواي دل خويش آنرا دگرگون سازد ايزد بر  ميرا بر او تباه 
  !]   توجه شود[. بينم كه چنين كرده است مي

در آن . ابن مسعود پس از بركناري به مدينه برگشت و چون وارد شد يك راست به مسجد پيغمبر رفـت 
گفت وقتي كه چشمش به ابن مسعود افتاد سخن خود را تغيير داد و گفت  ميموقع عثمان باالي منبر سخن 

كسي كه چون به نانش دست دراز كننـد هـر   . ان خصلت پست و بي ارزش بر شما مردم وارد شداينك حيو: 
 خيـر، : ابن مسعود در پاسخ زخم زبان عثمـان جـواب داد  ! چه را خورده است باال آورد و از شكم بيرون اندازد

بـدر و  من چنان كسي نيستم بلكه يكي از اصحاب رسول خدا هستم كـه افتخـار حضـور در جنـگ     ! عثمان 
آهـاي  : عايشـه نيـز بانـگ برداشـت     !] عثمان در هيچكدام حاضر نبوده اسـت  [ بيعت رضوان را داشته است 

! خاموش شو: عثمان فرياد زد ! دهي ؟  ميتوبه ابن مسعود همدم و صحابي رسول خدا چنين نسبت ! عثمان 
  !و سپس دستور داد تا ابن مسعود را از مسجد بيرون كنند 

 . . . عبـدا . خليفه ، ابن مسعود را با وضعي زننده و توهين آميز از مسجد بيرون كردنـد   در اجراي دستور
ابـن   . . . ! زمعه يا يحموم غالم عثمان چنان بشدت او را به زمين كوبيـد كـه اسـتخوان دنـده اش شكسـت      

بـه او اجـازه    پس از اين حادثه عثمـان . خون عثمان حالل است: پيچيد فرياد زد  ميمسعود كه از درد بخود 



58 
 

در روزهاي آخر زندگي ابن مسعود ، عثمان به رسم عيادت بر بالين او حاضـر شـد و    . خروج از مدينه را نداد
ــ عثمـان   ! پزشك خود مرا بيمـار كـرده اسـت    : آيا پزشكي به بالينت بخوانم؟ ابن مسعود گفت : به او گفت 

سال بود كه حقوقش را از بيت المال قطع كـرده   دو( دستور بدهم تا حقوق و مستمريت را بپردازند ؟: گفت 
وقتي كه به آن نياز داشتم نپرداختـي، امروزكـه از آن بـي نيـازم ميخـواهي بـدهي؟       : ابن مسعود گفت . )بود

عثمـان   . رسـاند  مـي را خدا  ها آنروزي : ابن مسعود پاسخ داد [ !]  ماند ميبراي فرزندانت باقي  :عثمان گفت
  . خواهم كه حق مرا از تو بگيرد مياز خدا : ابن مسعود گفت  . ه از من درگذرداز خدا بخواه ك: گفت 

طبق وصـيت  ! ابن مسعود وصيت كرد كه عمار ياسر بر او نماز گزارد و عثمان بر جنازه اش حاضر نشود 
   1.او عمل كردند و بي اطالع عثمان در بقيع به خاك سپرده شد

با يك صحابي ديگـر از اولـين   ! ك صحابي عضو گروه عشره مبشره و اين هم نمونه اي از رفتار عادالنه ي
  ؟ ! شود اين هردو را به عدالت و بهشتي بودن متصف نمود  ميآيا ! ! مسلمانان و مهاجران و بدريون 

ابـوذر يـار ديـرين و مخلـص و     ! عثمان و ابوذر بود ! نمونه اي ديگرازعدالت صحابه، روابط عادالنه   ):هـ
به لحاظ سابقه و نيز موقعيـت اخالقـي و معنـوي در    !] كه البته جزو عشره مبشره نيست) [ص(صادق پيامبر

تجـاوز بـه بيـت     . ابوذر ابتدا كوشيد تا عثمان را از اسراف پرهيز دهد. جامعه مسلمين جايگاه ويژه اي داشت
اما  . بوذر بود المال و حيف و ميل آن و بذل بخشش نامشروع به كسان و خويشان توسط عثمان مسأله مهم ا

عثمـان در   .2أنـت رجـل محـب للفتنـه    : عثمان در برابر اعتراضات ابوذر او رابه فتنه گري متهم كرده وگفت 
آيـا جـايز اسـت بـراي امـام تـا آنچـه         :كرد ازكعب االحباراستفتاء نمـود  ميحاليكه ابوذر را از دادن فتوا منع 

ابـوذر بـه او اعتـراض    ! آري : كعـب گفـت    ن را بپردازد ؟خواهد از بيت المال بردارد و زماني كه توانست آ مي
عثمان كه تحمـل اعتراضـات    . 3دهي ؟ ميتو احكام دين مان را به ما ياد ! اي پسر زن يهودي : كرده و گفت 

لذا معاويـه ضـمن    . ابوذر در آنجا نيز از اعتراض و انتقاد باز نايستاد . ابوذر را نداشت او را به شام تبعيد كرد 
ه اي وجود او را براي شام و حتي عراق خطرناك دانسته و از عثمان خواست تا اجازه دهد او را بـه مدينـه   نام

اعتراض ! درحاليكه در ران او گوشتي نمانده بود .ابوذر را در سخت ترين مركب به مدينه فرستادند. بازگرداند
و  . بسيار سخت و نامساعد ـ تبعيد كردنـد  مجدد او به عثمان سبب شد تا ابوذر را به ربذه ـ با شرايط زيستي  

سـايه   ابـوذر  از آسـمان برسـر صـادق تـر    : ابوذري كه رسول خدا درباره اش فرموده بـود  . آنجا تنها مرد در او
  4.نيفكنده، از سوي عثمان متهم به دروغگويي شد و نهايتاً در ربذه مظلومانه وفات كرد

نده بودطوريكه بعدها جاحظ يكي از عوامل ،بلكـه مهـم   برخورد عثمان با ابوذر تند و خشن و تحريك كن
   5.كند ميترين عامل قتل عثمان توسط مردم را تبعيد ابوذر عنوان 

تـوان   مـي ؟آيـا  ! توان هم عثمان و هم ابوذر ـ هردوـ را اهل بهشت و عادل دانسـت     ميبا اين اوصاف آيا 
                                                 

و تـاريخ   54ص  /7جلـد  /و كنزالعمال متقي هنـدي   13ص /3جلد /و مستدرك حاكم  36ص  /5جلد /انساب االشراف بالذري  - 1
  163ص  /7جلد /و تاريخ ابن كثير 268ص  /2جلد  /تاريخ خميس و  147ص /2جلد /يعقوبي 

  158ص /2جلد/ ابن اعثم /الفتوح - 2
  52ص /5جلد/ انساب االشراف بالذري - 3
ص / 2جلـد  /ابوزيـدعمر   /و تاريخ المدينـه المنـوره    214ص  / 1جلد  /ابن عبدالبر  /و االستيعاب  195ص  /المعارف ابن قتيبه - 4

  173ص  /2جلد  /عقوبي و تاريخ ي 1038
  277ص /4جلد /جاحظ /الحيوان - 5
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ن صحابي بزرگوار وارد شده اسـت الپوشـاني   ظلم و ستم آشكاري را كه توسط حكومت عثمان و عمال او براي
  !. چنين كرده اند» عدالت صحابه«آري امثال طبري و ابن اثير بر مبناي اصل  . كرد

در اين سال يعني سال سي ام از هجرت ، داستان ابوذر اتفاق افتاده است كـه عبـارت   : نويسد ميطبري 
در علت ايـن   . [ !] به دست معاويه !] گويد  ميهيچ ن از مدينه به شام[باشد از اخراج وي از شام به مدينه  مي

ابن اثير نيـز    1.را خوش ندارم ها آناخراج عنيف و تبعيد او،راويان مطالب بسيار گفته اندكه من بازگو كردن 
گويـد ابـوذر در    مـي ن[و در اين سال حادثه تبعيد ابوذر بدست معاويه از شام به مدينه اتفاق افتاد« : گويد  مي

و فرستادنش به مدينه با شتر بي روپوش و آنگاه تبعيـدش از مدينـه بـا آن وضـع      . . . ! ] كند ؟  ميچه شام 
[ البته اگر صحيح باشد ، شايسته است براي عثمان در زمينة آن عذري بتراشيم[ ! !] ناگوار كه نگفتني است 

نه اينكـه اينگونـه حـوادث را    ! مثال آن و ا[ !] تواند رعيت خودش را ادب كند  ميمثل اينكه امام و پيشوا !!] 
 ها آناينگونه اخبار ، متضمن مطالبي است كه من بازگو كردن  . مقدمة طعن و خرده گيري بر عثمان بدانيم 

  !!باز هم داوري درباره اين مطالب با شما  . 2» . . . ! را دوست ندارم 
هرچنـدموارد برخـورد و تـنش    . ر را بخوانيـد و اما نمونه اي ديگر از رفتار يك صحابي با صحابي ديگ ): و

  :كنيم  ميبين عثمان و عمار بسيارگزارش شده است ما به يك نمونه اكتفا 
از آن جمله مقداد و عمار و طلحه و زبير پـس از تبـادل نظـر و    ) ص(روزي جمعي از صحابة رسول خدا 

ـ    ه يـك برشـمردند و او را از خـداي    مشورت با يكديگر نامه اي به عثمان نوشته و كارهاي خـالف او را يـك ب
خيزند و عليه  ميبترسانيدند و در پايان نامه اضافه كردند، چنانچه دست از اين روش باز ندارد ، به شورش بر 

عمار نامه را گرفت و به محضر خليفه آورد و رو در روي او و در برابر حاضرين قسـمتي   . او قيام خواهند كرد
از بين آن جماعت تنها تو دسـت بـه چنـين كـاري زدي و نامـه را آوردي ؟      : گ زدعثمان بان. از آن را بخواند

گـويي ، اي فرزنـد    مـي دروغ : عثمان گفـت   . چون من خيرخواه تر از ديگران به تو هستم : عمار جواب داد 
عثمان كـه سـخت خشـمگين    . آري بخدا سوگند كه من فرزند سميه و ياسر هستم : عمار پاسخ داد ! سميه 
بود به غالمانش فرمان داد تا دست و پاي عمار را گرفته هر يك رابه سوئي كشيدند و او را بصورت چهار شده 

ميخه درآوردند و آنگاه خودش در حالي كه كفش به پاي داشت چنان محكم به ميان دوپاي آن پيرمرد لگـد  
  3 .زد كه مبتلي به فتق شد و بي هوش بيفتاد

براساس نقل هـاي معتبـر تـاريخي اهـل سـنت ،ترديـدي        . عثمان است واقعة قتل ! و موضوع ديگر  ):ز
  ! وجود ندارد كه عايشه و طلحه و زبير از عوامل عمده تحريك مردم عليه عثمان و باالخره قتل او هستند 

منطـق   مبنـا و  آگـاهي از  براي تحليل صحيح و:البته ذكراين نكته بسيارمهم تاريخي راالزم ميدانيم كه 
ي سياسـي و  هـا  ناتحليل صحيحي ازجري اشراف كامل و ي شخصيت هاي مؤثرصدراسالم، بايدموضع گيريها

با انـدكي  ( سه جريان يا حزب را بوجود ما مطالعه دقيق تاريخ،. آن روزگارداشته باشيم در اجتماعي تأثيرگذار
ن ميسـازدكه  آن دوران رهنمـو  و يا گروه قدرتمنددرصحنه سياسي در) مسامحه نسبت به معني امروزين آن 

اهـل   باالخره بني هاشـم و  ـ حزب خلفاء به رهبري شيخين و)اكثريت قريش(حزب بني اميه :از عبارت بودند

                                                 
  66ص /5جلد/ تاريخ طبري - 1
  43ص  /3جلد  /ابن اثير  /الكامل في التاريخ - 2
 /1جلـد  /و االمامه و السياسه ابـن قتيبـه    272ص  /2جلد /و عقدالفريد ابن عبدربه 49ص /5جلد /انساب االشراف بالذري  - 3

  50-51ص 
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  . )ع(به زعامت اميرالمؤمنين  ها آنوطرفداران )ص(بيت پيامبر
) ص(اين سه جريان سياسي قدرتمند ـ قطع نظر از پشتوانه نظري و اعتقادي ـ پـس از رحلـت پيـامبر      

ست يابي به قدرت سياسي و حاكميت جامعه بودند و عليرغم كش و قوسهاي فراوان در رسيدن بـه  بدنبال د
) ص(در سالهاي اول پس از رحلت پيـامبر ) بخصوص(هرچند  . اين هدف، رقابتي آشكار و پنهان باهم داشتند

مـانع از رقابـت    حزب خلفا و حزب بني اميه به ائتالفي اعالم نشده عليه بني هاشم دست زدند امـا ايـن امـر   
 . شـد   مـي ن) با احسـاس فراغـت از بنـي هاشـم     (در رسيدن به حكومت در مقاطع زماني خاص  جدي اين دو

ن پرداختـه ايـم عجالتـاً    آطلبد كه در جاي خـود بـه    ميمجال و فرصت بيشتري  چون تبيين اين رقابت ها ،
طه انتقال قدرت از حزب خلفا به حزب سازيم كه عثمان و حكومت او نقطه التقاء و حلقه واس ميخاطر نشان 

اموي بود و بسياري از رو در روئيها و چالشهاي سياسي بين سـران دو حـزب در روزگـار حكومـت عثمـان از      
  . شود ميواقعيت تاريخي مزبور ناشي 

اي  و قبيلـه   ميتوضيح اينكه عثمان از طريق حزب خلفا به حكومت رسيد ولي به سبب وابستگي هاي قو
از اواسط دوران خالفت خود بيشتر توجه و عنايت خود را به افراد خانـدان خـود   . . . ف شخصيت و و نيز ضع

يعني بني اميه معطوف داشت و دقيقاً از همين نقطه بود كه سـران حـزب خلفـا از وي روي گـردان شـده و      
ه و طلحـه و  مقابله سخت و خشن عبدالرحمن بن عـوف و عايشـ   . سپس برعليه او شروع به تحريكات كردند 

  . زبير از اين ديدگاه بايد تحليل شود
اما عبدالرحمن بن عوف همان كسي است كه در شوراي كذايي عمـر ، عثمـان را بـه خالفـت برگزيـد و      

به خدا  سـوگند  : به او فرمود ) ع(جالب اينكه پس از اين موضع گيري ، امام ! را كنار نهاد ) ع(اميرالمومنين 
خـداي ميـان شـما     داشـت ، ] ابـوبكر [از دوست خود ] عمر[ه اميدي كه دوست شما اين كار را نكردي مگر ب

 توعثمان را برگزيدي به اين اميـد كـه آنـرا بـه تـو بازگردانـد      : و نيز نقل شده كه فرمود . زنگار نفاق برافشاند
  1.ه افكنـد ولي اميدوارم كه خداوند ميان شـما سـنگ تفرقـ    . چنانكه عمر نيز ابوبكر را به همين اميد برگزيد

در ) ع(نفـرين علـي   : گويـد   مـي ابو هالل عسكري در كتاب االوائل خـود  : نويسد  ميابن ابي الحديد در ادامه 
مورد عثمان و عبدالرحمان محقق شد و آن دو در حالي مردند كه از يكديگر متنفر و نسبت بـه هـم دشـمن    

ش زوراء بود ساخت ، خوراكي بسيار تهيه چون عثمان قصر مرتفع خويش را كه نام: نويسد  ميسپس  . بودند
: عبدالرحمن بن عوف هم آمد و چون ساختمان و چگونگي غـذاها را ديـد گفـت     . ديد و مردم را دعوت كرد

تو بـه   كنيم و من از بيعت كردن با ميكرديم اكنون تصديق  ميتكذيب  تو مورد عفان ، ما آنچه را در اي پسر
را  او و. او را از مجلـس مـن بيـرون ببـر    ! اي غـالم  :  شد و به غالم گفت  عثمان خشمگين . برم ميخدا پناه 

رفت،  ميعثمان به مردم فرمان داد با او همنشيني نكنند وهيچكس جز ابن عباس پيش او ن. بيرون انداختند 
تـا   و با اوسـخن گفـت ولـي عبـدالرحمن پاسـخ نـداد       عثمان به عيادتش رفت و عبدالرحمن بيمار شد،. . . . 

   . نگاميكه مرد با او سخن نگفت ه
پس ازميل و گرايش او بـه بنـي    شايان دقت است كه اين اختالفات همه در نيمه دوم حكومت عثمان و

در آن  زماني عثمان بيمار شد، –كنندكه مياالـ قبل از اين جريانات نقل  به خصوص مروان روي داد و اميه و
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بعدها   1راي خالفت عبدالرحمان پس از من بنويس و او نوشتعهدي ب: لحظه كاتب خود را فرا خواند و گفت
ابـن   عثمان از اين بيماري رهايي يافت و موضوع عهد نامه منتفي شد و روي به بنـي اميـه آورد و ميـان او و   

عبدالرحمن به عثمان بـه علـت زيـر پـا گذاشـتن سـنت شـيخين         :نوشته اند  باز و . عوف دشمني پديد آمد
  . زدند و او را منافق خواندند م دستوردادكتك مفصلي به اواو ه اعتراض كرد و

بسياري از منابع تاريخي معتبـر اهـل سـنت نوشـته انـد      : اينك ماجراي ام المؤمنين عايشه و عثمان  و 
   . اولين فتوا را براي قتل عثمان عايشه صادر كرد

و متعاقب اعتراضات شـديد بـه    كرداين فتوا را پس از اختالفي كه با عثمان در نيمه دوم خالفت او پيدا 
بكشيد نعثـل را  ( نعثالً فقد كفر  اقتلوا: اين فتوا در قالب اين جمله معروف بيان شده است  عثمان اعالم نمود

  2.! )شد كه كافر
اين نام در تـاريخ بـر روي عثمـان مانـد چنانكـه       و 3نعثل به معني پير مرد خرفت و كودن و نادان است

  : شاعري گفته است 
را كشـتيم   –عثمـان   –ما به بنام سنت نعثل ( اذصد عن اعالمنا المنيره  –بالسيره  "نعثالً  "نحن قتلنا 

    4.كه او از پيشرفت پرچم هاي تابناك ما جلو گيري كرد  ميهنگا –
اخبار كتاب نوشته اين مطلب را گفته است كه عايشـه   هركس كه در سيره و :نويسد  ميابن ابي الحديد 

 ترين مردم در مخالفت باعثمان بود تا  جايي كه جامه اي از جامه هاي رسول خدا رابيـرون آورده و از سخت 
اين جامه رسول خداست كه هنـوز كهنـه   :گفت ميرفت بدو  مي هركس به خانه او و خانه خود آويخته بود در

عثمـان درمكـه بـه    وقتي خبـر قتـل    :نويسد ميسپس . . . . كهنه كرد را نگشته ولي عثمان سنت رسول خدا
خداونـد بـه    و اين سزاي كارهايي بود كـه انجـام داد   خدايش از رحمت خود دور گرداند،: عايشه رسيد گفت 

   5.بندگان خود  ستم نخواهد كرد
محمود ابوريه عـالم  :بي فايده نخواهد بود سخن يك عالم سني مذهب رادرپايان اين قسمت  نقل بكنيم 

كشنده عثمان  همان عايشـه بـود ، زيـرا عايشـه     . . . . :نويسد  ميه عسگري بزرگ مصري در نامه اي به عالم
خليفه اول ودوم را مورد تأييدوتصديق قراردادوهما نطور كه در اوايـل خالفـت عثمـان    )ص(رسول خدا  بعداز

يد باوي نيز مماشات نمود ،ولي بعداً روي علل وعوامل خاصي ،راه مخالفت پيمود ،ومردم راعليه عثمان شـوران 
    6.كه به قتل وي فرمان داد ،تا آنجا

 :سـعدبن وقـاص نيـز گفـت     . 7محمدپسرطلحه معتقدبودكه يك سوم خون عثمان برعهده عايشه اسـت 
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   1.عثمان با شمشيري كه عايشه كشيده بودكشته شد
  ! :در قتل خليفه  ها آناصلي  نقش مهم و عثمان و زبير با اما دشمني طلحه و و

سـتيزه بـا عثمـان بـه پـاي       نظر مخالفـت و  از ،)ص(يچ يك از اصحاب رسول خدا ه :نويسد ميبال ذري 
را بدست گرفته بودند وطلحه از رسـيدن آب   –طلحه و زبير زمام امورـ شورش عليه عثمان ! طلحه نميرسيد

پيـام فرسـتاد كـه     به او )ع(علي. خواست آب آشاميدني به آنجا برسد ميكرد و ن ميبه خانه عثمان جلوگيري 
  . براثر تشنگي نكش را او آب برگيرد و گذار اين مردب

   2.اما طلحه زير بار نرفت وموافقت ننمود
مانع رسـيدن آب بـه منـزل عثمـان      چون محاصره كنندگان به شدت عمل افزودند و :نويسد ميطبري  
چون ديد او  ره كرد وعلي با طلحه مذاك. . . . . . . از او استمداد كرد  عثمان كسي را نزد علي فرستاد و شدند،
   3. . . رود ، بشدت خشمگين شد، تا جائيكه طلحه چاره اي جز موافقت نديد ميطفره 

: وي بـودم عثمـان گفـت    روزهاي محاصره خانه عثمان نزد كنندكه در ميبن ابي ربيعه نقل  . . . از عبدا
ـ      خود شر طلحه را خداوندا تو را بـر مـن    هـا  آن انگيخـت و  راز سرم كوتاه كن كه او مـردم را بـر عليـه مـن ب
   4.خونش هم ريخته شود و نبيند اين معركه خير به خدا اميد دارم كه او از شورانيد،

: گفـت   مـي ازحسن بصـري شـنيدم كـه    :حاكم در مستدرك از اسرائيل بن موسي روايت كرده كه گفت 
مـا بـه خونخـواهي     :آورد؟ گفتنـد  چه چيز شما را به اينجا:گفتند  ها آنبه بصره آمدند ومردم به  زبير طلحه و

به خـدا  : آيا اين مردم عقل ندارند كه به اينها بگويند!   . . . سبحان ا :حسن گفت  . عثمان به اينجا آمده ايم 
   5. !سوگند كسي غير ازشما عثمان را نكشته است 

او بـه داليـل    در كشتن عثمان بـر عهـده داشـت و    طلحه بيشترين نقش را: نويسد  ميـ ابن ابي الحديد 
شام در مورد عثمـان   او هر صبح و . . . آن او خواهد بود  متعددي ترديد نداشت كه حكومت پس از عثمان از

مـردم   كـرد و  مـي  تـار  تيره و او بر نفس ها را و رمانيد مي او از دلها را فتنه انگيزي بود ، ،سرگرم فريبكاري و
دادكـه   ميياري  را هم او زبير دراين كار شورانيد و مي او بر اعراب باديه نشين و مردم ديگر شهرها را مدينه و

   6[!!]خالفت داشت هم براي خويشتن اميد او
ـ يعني طلحـه   ميزن خضر اي واي بر من از پسر: گفته است  ميروايت شده كه عثمان  :نويسد  ميو باز 

م را بر ضد جان مـن تحريـك   مرد او آهنگ ريختن خون من دارد و دادم و همه شمش هاي زر ـ كه به او آن
   7.هاي ستمش را به خودش برگردان و فرجام [!]را از آن طالها بهره مند مفرماي  او خدايا، بار. كند مي

در حادثه قتل عثمان خطائي  :گفته است )ع(باز هم نقل شده كه طلحه در توجيه جنگ خود عليه علي 
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خيلـي  ![ ن من در راه خونخـواهي وي ريختـه شـود   است كه قابل جبران نيست مگر اينكه خو زده از من سر
اثنـاي جنـگ جمـل بـه خونخـواهي       وجالب است بدانيد كه مروان طلحـه را در  1!]دقت فرماييد!جالب است 
در خصوص نقش طلحه و  )ع(منين ما در آينده كالم اميرالمؤ. )به منابع ياد شده مراجعه شود ( عثمان كشت

  !   كردزبير در قتل عثمان را نقل خواهيم 
 هم زبير را اهـل بهشـت و   هم طلحه و هم عثمان و هم عايشه، با اين همه ، برادران اهل سنت ما،! آري 

  . است براستي شگفت آور! دانند مينيز عادل  همه را
  ) :ع(و باالخره رو در روئي و دشمني عايشه و طلحه و زبير با اميرمؤمنان   ):ح

 هـا و  قبـل از نقـل گـزارش    و. پـردازيم   مـي ) ع(اين سه با امامهاي دشمني  نخست بطور اجمال به ريشه
 در رو سازيم كه براي فهم صحيح ايـن دشـمني هـا و    ميخاطرنشان  هاي تاريخي ، اين نكته را مجدداً روايت
 جامعـه  شـناختي از عوامـل مـذهبي وسياسـي و      و  مـي عل جمع بندي دقيق و ها با يد به يك تحليل و روئي

مـا در  . دست پيـدا كنـيم  ) ص(. . . مؤثر درعرصه اجتماع مسلمانان پس از رحلت رسول اتاريخي  اجتماعي و
شـود كـه ايـن     مـي ايم دراين فرصت به همين حـد اكتفـا     اين خصوص در جاي ديگر بطورمفصل بحث كرده

ز سياسي مبتني بر برداشت خاصي ا دشمني ها را بايد با در نظر گرفتن رقابت تاريخي و چالش ها و جنگها و
تحليل نمود در غير اين صورت در  نام برده شد تفسير و ها آندين ومنابع آن، بين سه جناح عمده كه قبالً از 

  . موضوع گيريها دچار مشكل خواهيم شد  تفسير بسياري از رفتارها و توجيه و
 و !و سياسي !شخصيتي داراي ريشه هاي شخصي و)ع(عداوت ودشمني وكينه عايشه نسبت به امام علي 

 هـا و  داراي نكته هاي تاريخي بسـيار جالـب ونيـز درس    ،ها آناجمالي به  هرچند نگاهي ولو است كه! مذهبي
 در رو بـه چـالش و   گـذريم و  مي ها آن از فرصت محدود عبرت هاي آموزنده اي است اما، بعلت ضيق مجال و

حكومـت اميرالمـؤمنين   نيـز اوايـل    آخـرين روزهـاي خالفـت عثمـان و     ديگرسران حزب خلفـا در  و روئي او
  . پردازيم مي

تحريك مردم عليه عثمان در مدينه ، درست زماني كـه ممكـن    و عايشه پس از آتش افروزي هاي بسيار
او درپاسخ مروان كـه  . به مكه رفت ترك و عثمان مدينه را عليرغم اصرار بود وجود او مانع ازقتل عثمان شود

 و خود واجب سـاخته ام،  حج را بر من بارهايم را بسته و:ماندگفتخواست در مدينه ب مياز جانب عثمان از او 
مروان چون چنين ديدشعري خواندكه معنـي آن چنـين    . بخداي سوگند كه بخواسته شما عمل نخواهم كرد

قيس شهري رابرمن آتش زدوچون شعله هايش باال گرفت ومرا درميان كام خود فرو برد آن وقـت از   « :است
گمان برده اي كه دربارة آقايـت   !مروان : ون عايشه اين كنايه را از مروان شنيد گفت چ » من دست برداشت

يكي از بسته  هاي خود جـا دهـم و توانـائي     در را ـ عثمان ـ شك وترديد دارم؟ به خدا قسم آرزو دارم كه او 
      2.را به دريا افكنم او حمل آن را هم داشته باشم  تا

تأييـد كـرد امـا پـس از اطـالع از انتخـاب        ن ،ايـن عمـل راصـراحتاً   پـس از شـنيدن قتـل عثمـا     عايشه
او درانتظـار بيعـت   . ـتغيير موضع داد وخونخواه عثمان شـد !!ودرجا  –به خالفت ، بال فاصله) ع(اميرالمؤمنين

  !مردم با طلحه بود 
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 :پرسـيد از وي  را ديـد و  روزي مردي بنام اخضـر از مدينـه وارد مكـه گرديدعايشـه او     :نويسد ميطبري 
راستي عثمان تعدي  . . . انا هللا : عايشه گفت  !عثمان  مصري  ها را كشت  :اوضاع مدينه چگونه است ؟ گفت

 وي اسـتمداد  رسانده است كه حتي كساني راكه براي دفاع ازحق ومبارزه بـا ظلـم از   تا به اين حد وطغيان را
  . تجاوز راضي نخواهيم بودبه اين ظلم و  ما سوگند ؟ به خدا!رساند ميكنند به قتل  مي

مصـري هـا عثمـان را    : جويا باشـد،گفت  او وچون اوضاع مدينه را از سپس مرد ديگري پيش عايشه آمد
   1.ها را مقتول پنداشته است چگونه قاتل جاي بسي تعجب است كه اخضر: عايشه گفت . كشتند

درمسـجدالحرام   دسـتور داد  كه خبر قتل عثمان درمكه بگوش عايشـه رسـيد،   ميهنگا :گويد مي بالذري
رفتارعثمان  كردار و من از !مردم بدانيد: افراشتند، وي درميان آن خيمه قرارگرفت وچنين گفت خيمه اي بر

. ومسـلمانان، وسـيلة بـدبختي خواهدگرديـد     كنم كه او روزي براي قوم وخـويش خـود   ميچنين پيش بيني 
   2.بيچارگي شد ة بدبختي ووسيل چنانكه ابوسفيان درجنگ بدر براي قوم وخويش خود

: عدة زيادي ازمورخين نوشته اندكه وقتي خبر كشته شـدن عثمـان درمكـه بگـوش عايشـه رسـيدگفت      
 بـر  زيـرا كـه خداونـد    اعمال زشتش بدين سرنوشت شوم دچارگرديـد  اثر او بر! باد رحمت خدا دور عثمان از

  !كند ميكسي ظلم ن
اش  براي خالفت سخن  شايستگي و! فضائل او ازطلحه و دربين راه دائماً و عايشه سپس راهي مدينه شد

! عبيـد  :ازوي پرسـيد  و گرديـد  آمـدروبرو  مـي اثناي راه با عبيد ابن ام كالب كه ازمدينـه   گفت تا اينكه در مي
. بيعـت نمودنـد  ) ع(عثمان راكشتند وسپس مسـلمانان همگـي بـا علـي     : ازاوضاع مدينه چه خبر؟ عبيدگفت

واي . خراب گردد ها Ĥنتمام شود، سزاست كه آسم) ع(دكه اگر امرخالفت به نفع عليسوگن بخدا :عايشه گفت
وچـون بـه مكـه برگشـت      !هرچـه زودتـر  . مـرا برگردانيـد   :زدكـه  سپس فرياد. . . گوئي ميببين كه چه  !برتو

وي بخدا سوگند عثمان بي گناه ومظلوم كشته شده است، من بايد به خونخواهي  :گفت شعارخودرا تغييردادو
و بـه قتـل وي    ديروز به كفرعثمان فتوا من ازاين درشگفتم كه تو :عبيد همان جا به عايشه گفت  !قيام كنم 

 مظلـوم و  عثمـان را  كـه امـروز   ؟!راپـس گرفتـي   خود چه زودترگفتار ناميدي، مينعثل  را او دادي و ميحكم 
اين مردم بدون اين  توبه نموده و خود آري عثمان چنين بود ولي او :كني؟ عايشه پاسخ داد ميبيگناه معرفي 

  . مظلوم وبي گناه كشتند را او توبة وي اعتنا كنند كه بر
زندگيش، بهتـر   عثمان كسي بود كه شبي از علي عثمان را به قتل رسانيد،!قبيلة قريش : گفت مي گاهي

   3]![. تمام دوران زندگي علي بود از
را نيـز بـه بيراهـه    هـا  آنريـك وترغيـب طلحـه وزبيـر     به فتنـه گـري خـود ادامـه داد و بـا تح      بدينگونه

  . كشاندوباالخره با همدستي هم فتنه جمل را بوجودآوردند
امـا  . منصبي بدهـد  نيز حكومت و ها آنبه  )ع(انتظارداشتند كه امام) ع(طلحه وزبير پس از بيعت با امام 

خـودداري   هـا  آنبـه   ميي هرگونـه مقـا  اعطـا  دانست فلذا از ميرا شايسته واليق اين پست ها ن ها آن )ع(امام 
                                                 

  166ص /5/ج /تاريخ طبري - 1
  161ص /3ج /متقي هندي /وكنزالعمال91 ص/  5ج/ بالذري/ انساب االشراف - 2
شرح  و 16/ص /3ج /ديوكنزالعمال هن 88ص /4ج /طبقات ابن سعد و 90ص /3ج /الكامل ابن اثير و172 ص /5ج /تاريخ طبري - 3

  76ص /2ج /ابن حديد
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را بـه نقـص بيعـت واداشـت عـدالت       هـا  آنعامـل دوم كـه   . بـود  ها آناين اولين علت پيمان شكني  1.فرمود
  . اميرالمؤمنين بود

بيت المال را درميـان مسـلمانان بطـور مسـاوي تقسـيم كردوبـرخالف       ) ع(علي:نويسد ميابن ابي الحديد
زبير بعنوان اعتـراض بـه    طلحه و. داد و يكسان قرار عجم برابر ان را ازعرب ودوران عمر وعثمان، همة مسلمان

ناخشـنودي   اظهـار ) ع(ايـن روش امـام   از و ازتحويل سهم خودداري كردنـد ) ع(روش مساوات اميرالمؤمنين 
  2.اعالم نمود) ص(را مبتني برسنت پيامبر عمل خود ها آندرپاسخ ) ع(امام . كردند

 «: طلحه چون ازهرنوع امتياز مأيوس گرديداين مثل معروف رابرزبان راندكـه : ويدگ ميطبري دراين باره 
مالنامن هذااالمراال كلحسه الكلب (»برد ميازاين كاربه اندازة بهره اي است كه سگ،ازليسيدن دماغش  بهرة ما

  3 .)انفه
جنگ جمـل را بـه راه   را با امام نقض كرده و زبير به تحريك معاويه وعايشه، بيعت خود طلحه و باالخره

هـائي بـه    قبل از شروع جنگ نيـز جنايـت  . دراين جنگ هزاران نفر ازمسلمين خونشان ريخته شد و انداختند
مـردم   از نفر 70نفر به وقوع پيوست كه يك نمونه آن دستور قتل وگردن زدن  دستور عايشه وتوسط اين دو

آنان را : نويسد ميابن ابي الحديد . بن زبير اجرا گرديدا . . . عايشه و زبير بود كه بدست عبدا بيگناه به دستور
بركـارگزاران وخزانـه    « :فرمايـد  مـي دراين باره ) ع(اميرمؤمنان  . بريدندر س كشند ميهمانگونه كه گوسفندرا 

آنـان  . نمودند درآمدند ميبرمردم شهر كه طاعت و بيعتم  و داران بيت المال مسلمانان كه درفرمان من بودند
وگروهـي ازآنـان را طعمـه     شيعيان من تاختند بر و. به زيان من ميانشان اختالف افكندند م پراكندند ورا ازه

  4» .مرگ ساختند
  :را نسبت به اين دوصحابي بزرگ بدانيم ) ع(حال جا دارد نظر و داوري امام 

سـرباز زدنـد   آنان كه بيعت كردند،سـپس  «:نويسد ميدرنامه اي به عثمان بن حنيف والي بصره ) ع(امام 
   5». . . شيطان آنان را برانگيخته است . آيند ميبسوي تو 

درحاليكه بيعت مـن درگردنشـان بـود بـا مـن بـه جنـگ        ]طلحه وزبير[. . . : فرمايند ميديگري  درجاي
  6» . . . بدين رو با آنان جنگ كردم. برخاستند وخون هزاركس ازمسلمان وشيعه مرا ريختند

به خدا سوگندازنسبت دادن منكري به من انكار نكردنـدوميان مـن   «:فرمايد مي باز درباره طلحه ورفيقش
كنند وخوني  ميوخودشان ازروي عدل وانصاف سخن نگفتندوحقي را كه خود آن را ترك كردند ازمن مطالبه 

   7». . . خواهند  ميرا كه خود ريخته اند از من 
 هـا  آنعـدم تنبـه    بواسطة فرسـتادگان خـود و   زبير طلحه و پس ازنصيحت وموعظه به عايشه و) ع(امام 

  : فرمايد  مي
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بـه پيمـان    را ها آن و يا باز گردند اي مردم من با اين گروه به مدارا سخن گفتم تاشايد متنبه گشته و «
بـراي مـن    و به اطالعشان رساندم ولـي شـرم نكردنـد    را كه كرده اند ميشكني شان توبيخ نمودم وستم وظل

  1.». . .ادة روبرو شدن با نيزه ها باشمپيغام دادند كه آم
كنيم  ميقار خطبه اي خواندند كه جمالتي از آن را نقل  هنگام عزيمت به بصره در ذي) ع( اميرالمؤمنين

 :  
دانند كه حق با من است و آنـان بـه راه كـج و     ميطلحه و زبير و عايشه خودشان بهتر  به خدا سوگند،«
من آنان را به پيروي از حق و عدالت و بسوي صلح وصفا، دعوت خواهم نمود روند ، ولي با اين حال  ميباطل 

 . . . «2  
و اي ! پس اي طلحه  . . .  «: فرمايد  ميقبل از شروع جنگ در نامه اي خطاب به طلحه و زبير ) ع(امام 

هـا و   مـاجراجوئي  و از اين! از اين انديشة فاسد و از اين تصميم خطرناك برگرديد ! اي دو مرد كهنسال ! زبير
شـما امـروز تنهـا از عـار و ننـگ      ! زبيـر ! طلحـه  ! و از جنگ وخونريزي بپرهيزيد  !بهانه سازيها دست برداريد

ترسيد ، ولي اگر از گفتة من پند نگيريد فرداي قيامت عار و ننگ توأم با آتش سوزان جهـنم دامـن گيـر     مي
  3» . شما خواهدشد 

كه اهل سنت و جماعت بسياري از روايات مذهبي و اعتقادي خود (شه اينها يعني ام المؤمنين عاي ليكن
وقعـي  ) ع(دانند به فرمايشـات امـام    ميو نيز طلحه و زبير كه آن دو را عادل و اهل بهشت ) را از او گرفته اند
هزار  ابن اعثم بيش از ده هزار نفر، 6جنگ آغاز و سپس به پايان رسيد كه حاصل آنرا طبري  ننهادند و نهايتاً

از  هـا  آندرصـد  90كـه  ! هزار نفر كشته ضبط كرده انـد  30هزار و يعقوبي بيشتر از 20به باالتر از و ابن عبدر
   . بوده اند) ع(درصد از ياران اميرالمؤمنين 10اصحاب جمل و كمتر از 

و  پس از جنگ جمل روزي ام اوفي عبديه كه از قبيله قـيس بـود  : نويسد  ميابن عبد ربه در كتاب خود 
بـه نـزد عايشـه رفـت و      مانند حكيم بن جبله را لشكر عايشه كشته بودند، از قبيله وي صدها مرد با شهرت ،

گـوئي؟ عايشـه    مـي اي مادر مؤمنان ، دربارة مادري كه فرزند خردسال خويش را به قتل برساند ، چه : گفت 
نفر را بـه   ان بزرگسال خود ،بيست هزاردرباره مادري كه از فرزند: پرسيد ! آتش دوزخ بر او الزم شود : گفت 

   4. !اين دشمن خدا را بيرون كنيد: گوئي ؟ عايشه فرياد برآورد ميخاك و خون بكشاند چه 
ممكن است هـم   وآن همه خونريزي و جنايت ، آيا) ع(باتوجه به مراتب فوق و فرمايشات امام  راستيبه 

  ! دانيم؟ب »اهل بهشت«و» عادل«و هم رهبران جمل را ) ع(علي 
واقعـاً  !! توان عادل و بهشتي قلمداد كرد ميبه خدا اگر چنين منطقي را بپذيريم هرجنايتكار تاريخ را نيز 

  ! واقع هيچ  در! برادران اهل سنت ما چه سخني در اين باره دارند ؟ 
  به يك نمونه توجه فرمائيد و بعد خودتان قضاوت كنيد؛ 

                                                 
  101ص /1ج /شرح ابن ابي الحديد و175ص /تاريخ اعثم و 22خطبه  -الغهنهج الب - 1
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نانكه در جنگ جمل شركت كرده اند، به عقيدة يـاران مـا همگـان در    آ. . .  «: نويسد ميابن ابي الحديد 
و اين بدان سـبب اسـت كـه    ] ؟[!هالكت افتاده اند، غير از عايشه و زبير و طلحه كه رحمت خدا برايشان باد 

سـتم داشـتندحكم بـه     آنان هم به سبب اصراري كه در مورد در و اگر توبه ايشان نبود[!] آنان توبه كرده اند 
   1»[!!] . شد  مي آتش

آن بدبخت هايي كه فريفتـه سـخنان پـوچ و دروغ و    ! » قول زور« جز توان نهاد ميبه اين داوري چه نام 
باعث ريخته شدن خون  ياوة اين سه تن شدند و جان خود را از دست دادند اهل آتش اند اما اينان كه باني و

  !! اند و بهشتي ! ايشان باد  هزاران نفر هستند، رحمت خدا بر
وقتي كه شاخص ها و معيارها در شناخت حق و حقيقت كنار نهاده شـوند انسـان بايـد بـه چنـين       آري

   . داوريهاي ظالمانه اي تن دردهد
اگر توبه كرده بودنـد  ! بود و نه بازگشتي  كار دانند نه توبه اي در ميحال آنكه همة اهل خرد و انصاف  و

  ! داشتند  ميمردم را از كشته شدن باز 
و امثـالهم از مبـاني   » عشـرة مبشـره  «و اعتقاد به صحت » عدالت صحابه«ديگري كه اصل  موضوع ): ط

از نظـر تـاريخي   . نسبت به قتل عثمـان بـود   ) ع(كشاند، موضع امام  مينظري مكتب خلفا را به چالش جدي 
رين دخـالتي  دانسـت و در آن كـوچكت   مـي هرچندكشته شدن عثمان را به مصـلحت ن ) ع(مسلم است كه امام

گرچـه محـركين   ! كرد و كشندگان او را هم ظالم معرفي ننمـود   ميهم تلقي ن» ناحق «نداشت اما قتل او را 
اصلي قتل او يعني رهبران جمل ، در اين مورد نيت صحيحي نداشته و حـب دنيـا و رياسـت طلبـي، انگيـزة      

 )ع(خالـت داشـتند كـه موردعنايـت امـام     در اين كار بود اما تعدادي از مؤمنين خالص در قتل عثمان د ها آن
  . رامحاكمه و قصاص و يا مجازات نفرمود ها آنفلذاهيچگاه  !محمدبن ابي بكر :ستها آنجمله  از بودند

را قصـاص   ها آنخواست كشندگان عثمان را به او بسپارد تا ) ع(معاويه از امام  :نويسد مي الحديد ابيابن 
برعثمـان عرضـه    قـرآن را  هـا  آن امثال ايشان قصاص الزم نيست زيـرا  ان وبرهمة آن :فرمود) ع(كند، اما امام 

   2». . . كردند
  :دانست  ميعثمان را مظلوم ن) ع(امام  نيز و

دهـي كـه عثمـان     مـي آيـا گـواهي   «:] گفتند )ع(فرستادگان معاويه به امام : [نويسد  ميابن ابي الحديد 
   3». . . گويم يممن اين سخن را ن: مظلوم كشته شده است؟ فرمود 

نيز » السابقون االولون  «و از مهاجران )ص(بلكه عمار صحابي بزرگ پيامبر . نبود) ع(نظر امام  فقطو اين 
  :در اين باره چنين داوري كرده است 

همراه مـن بـراي   ! اي بندگان خدا : در جنگ صفين عمار برخاست و گفت  « :نويسد ميابن ابي الحديد 
پندارند كه خون شخصـي سـتمگر را كـه بـه خـود سـتم روا داشـته         ميخيزيد كه چنين پا  به  ميجنگ با قو

بـه نيكـي فرمـان     كردنـد و  ميهمانا او را نيكمرداني كشته اند كه از ستم و درازدستي منع  . كنند ميمطالبه 
هايي كه در ديـن  براي بدعت : چرا او را كشتيد ؟ گفتيم : به ما اعتراض كردند و گفتند  . . . اينان  .دادند مي
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بدعتي پديد نياورده است و اين بدان سبب بـود كـه او دسـت ايشـان را در دنيـا گشـاده       : گفتند. پديد آورد 
   1». . . چرند  ميخورند و  ميداشت ، چندان كه  مي

زيـرا نقـل شـده اسـت كـه      . از قتل عثمان كراهت نداشت) ع(به هرحال ترديدي در اين نيست كه امام 
   2»كشته شدن عثمان را دوست داشتم و نه از آن كراهت داشتم من نه« :فرمود

تـوان هـم امـام     ميبا اين حساب چگونه  .3قتل عثمان نه مرا مسرور كرد و نه ناراحت: و بار ديگر فرمود 
  !ـ هر دو ـ را ، عادل و اهل بهشت دانست؟ و هم عثمان،) ع(

براي رسيدن بـه ايـن باوركـه     . . . تاريخي و شواهد كنم براي هرطالب حقيقتي همين اندازه از ميگمان 
) به صرف اسـتناد بـه يـك روايـت ضـعيف     ( و حكم به بهشتي بودن تعدادي از صحابه» عدالت صحابه«اصل 

تا آخرين لحظات حيات خود در اين دنيا ، فاقد مبنـاي شـرعي و عقلـي اسـت ،      ها آنبدون توجه به عملكرد 
  . كند ميكفايت 
  : گيريم كه  ميد نتيجه بحث هاي خو مجموعهاز 

صحابي، مادام كه طريق حق نسپرده و به احكام و موازين شرع مقدس اسالم يعني كتاب و سنت پايبند 
همچنانكه مردم و مسلمانان عصر ما با وجـود  . رساند ميبه او سودي ن) ص(نباشد ، تنها درك صحبت پيغمبر

اگر دين را به طور صحيح  رك حضور آن حضرت ،و عدم د) ص(فاصله زماني بعيد با زمان حيات رسول خدا 
ايـن عـدم درك صـحبت     فهميده و به آن عمل كنند و به تمام لـوازم و احكـام شـرع مقـدس مقيـد باشـند،      

در واقـع چـه بسـيارند كسـاني كـه از لحـاظ        .زياني نخواهد رساند ها آنحضرتش به ايمان و سرنوشت نهايي 
، مـا و  »عـدل الهـي  «بـي ترديـد براسـاس    ! ه و عمل دور، و برعكس زماني و مكاني نزديكند ولي از نظر عقيد

از نظر شرايط ايمان و عمل صالح باهم برابريم و در اين ميان تنها عامل برتري، ايمـان و  ) ص( اصحاب پيامبر
  !نداردواين موضوعي به غايت روشن است) ص(عمل صالح است كه آن هم ربطي به درك حضور پيامبر

بواسطه درك مصاحبت حضـرتش ازآن برخـوردار   ) ص(تيازي كه اصحاب رسول خدا بزرگترين ام! آري 
گرديده اند ، بهره گيري از ديدار آن حضرت و اخذ دستور مستقيم از صاحب شريعت بوده است و بايد توجـه  

  . باشد ميداشت كه اين امتياز مسؤليت سنگيني هم دارد و آن ، قاطعيت دليل و حجت، براي شخص صحابي 
اهـل بهشـت   !) تا آخر عمـر (شود كه صحابي بدون توجه به ايمان و عمل او  ميهمه اينها موجب ن ليكن

براي دفع همين توهمات بود ) ص(پيامبر  . قلمداد شودو يا مانع اظهار نظر و ارزيابي درباره عملكرد وي گردد
!  اطمه دختر رسول خدا اي ف «: فرمود ) س(كه به محبوبه و پاره تن خود حضرت صديقه كبري فاطمه زهراء

آيـا در  !! » رسـاند  ميخواهي از من بپرس ، كه در پيشگاه عدل الهي دختر پيغمبر بودن ترا سودي ن ميآنچه 
  اينصورت صرف صحابه بودن كسي را بهره اي و سودي خواهد رساند؟

سـنت  در خاتمه اين قسمت از بحث ممكن است كسي اشكال كند با روايات كثيري كه در منـابع اهـل   
  :شود  ميدرخصوص پاره اي ازاصحاب بخصوص خلفا آمده است چه بايد كرد در پاسخ گفته 

اوالً ـ اگر اين روايات از نظر سند فاقد اشكال باشد ناظر به مقطع خاصي از زندگي صحابه يا درخصـوص   
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از وي يـا   و ذكر فضـيلتي !) مثل مهاجرت ياحضور در غزوات و رشادت در جنگها (بوده ها آنعمل مشخصي از
باشد در غير اينصورت در توجيه روايات دچـار   ميبشارت بهشت به او مشروط به تداوم ايمان و عمل صالح او 

عدل الهي و آيـات  : و اين نظر با حقايق تاريخي و اصول اعتقادي مثل . تعارض و تناقض الينحل خواهيم شد
  . قرآني نيز موافق و سازگار است

صـادر   . . . وايات از اشخاصي چون عايشه و ابوهريره و عبـدالرحمن بـن عـوف و    از اين ر بسياريثانياً ـ  
ده ها روايـت  ! اعتمادي نيست ها آنكند كه به حرفها و روايات منقول از  ميثابت  ها آنشده است كه عملكرد 

نشان صددرصد دروغ از امثال عايشه و ابوهريره نقل شده است واين اشخاص براساس واقعيتهاي زندگي خود 
  . داده اند كه از گفتن سخنان خالف حق ابايي نداشته اند

ثالثاًـ در تاريخ ثابت و مبرهن است كه در دوران بني اميه بخصوص روزگار معاويه در حاليكه هركس كه 
داد به دستور حكومت هزاران روايـت   ميكرد جان خود را از دست  ميروايتي نقل ) ع(از فضائل اميرالمؤمنين 

  . و سپس به كتاب ها راه يافت  افتاد ها Ĥنفضائل خلفاي سه گانه جعل و در زبدر بيان 
ابوالحسن علي بن محمد بن ابي يوسف مـدائني نقـل   » االحداث «الحديد در شرح خود از كتاب  ابيابن 

  :كند كه  مي
ده بود معاويه سال پس از سال جماعت بخشنامه يي براي همه كارگزاران خود صادر كرد كه در آن آم «

آنگـاه   . . . و اهل بيت او را نقل كند برداشـته اسـت   )]ع(علي[ذمه من از هركس كه چيزي از فضائل ابوتراب 
دوسـتان و هـواداران عثمـان را در    : معاويه به همه كارگزاران خويش در سراسر منطقه حكومت خود نوشـت  

داريـد و بـه خـود نزديـك       ميكنند گرا مياو را نقل [ !] منطقه حكومت خود و كساني را كه فضايل و مناقب
كنـد همـراه    ميسازيد و جايگاه نشستن آنان را به خود نزديك تر قرار دهيد و آنچه را هريك از ايشان روايت 

چون معاويه براي آنـان نقدينـه و جامـه و    . آنان چنان كردند . نام خود و پدر و عشيره اش براي من بنويسيد
كردند و از ايشـان ميـان عـرب و مـوالي     [!] فضايل و مناقب عثمان زياده روي داد در بيان  ميپاداش و زمين 

براي رسيدن به دنيا و منزلت در هرشـهر و ديـار ايـن موضـوع رايـج       ميشايع شد و به سبب چشم و هم چش
كرد و پيش يكي از  ميشد،آن چنان كه هيچ گمنام و فرومايه يي كه در فضليت و منقبت عثمان روايتي نقل 

سـاخت و   مـي نوشت و او را بـه خـود نزديـك     ميآمد نبود مگر اينكه نامش را در ديوان  مياران معاويه كارگز
معاويه سپس به كارگزاران خود نوشت كه حديث درباره عثمان . پذيرفت و مدتها چنين بودند ميشفاعتش را 

يد مردم را به جعل روايـت  فراوان و در هر شهر و سو پراكنده شده است ، اينك چون اين نامه من به شما رس
در مورد فضايل صحابه و خلفاي اولي فراخوانيد و هيچ خبري را كه هـركس از مسـلمانان دربـاره علـي نقـل      

كند رها مكنيد مگر اينكه نظير آن را براي صحابه بسازيد و پيش من آوريد كه اين كار براي من خوشـتر   مي
شـكند تـا آنكـه     مـي تراب و شيعيان او را بيشـتر درهـم   و مايه چشم روشني بيشتر است و حجت و برهان ابو

چون اين نامه او براي مردم خوانده شـد،اخبار بسـياري كـه سـاخته      . مناقب و فضيلت عثمان را روايت كنيد
جعل حـديث مخـتص اهـل     ناگفته نماند. 1». . . وپرداخته وخالي ازحقيقت بوددرمناقب صحابه منتشر شدو 

حـديث  ) ع(و به خيال خود براي خدمت به اهل بيت  . . . هم گاهي قربه الي ا سنت نيست متأسفانه شيعيان
اما و هزار اما كه عليرغم اين همه جعل و تحريف و مخفي كـردن حـق و   ! بسيار هم كرده اند! جعل كرده اند

ترديدي نيست كه خورشيد حقيقت چنان فروزان و روشني بخش اسـت كـه ابرهـاي تيـره را تـوان       حقيقت،
 !فقط بايد مراقب بود كار انسان به انكار خورشيدنكشد! منتهي  . دن آن نيستپوشان
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   : 6سؤال

خليفـه اول ودوم   . به خالفت رسيدن حضرت علي بيمناك بودند عمر از چراحضرات ابوبكر و
 قبـل از  . و ثروتي بدست آوردند كه قبل ازخالفـت صـاحب آن نبودنـد    پس از خالفت چه امتياز

  . شدند ميآن محروم  شتند كه با خالفت حضرت علي ازخالفت چه حق وحقوقي دا
  : پاسخ

سازيم كه درخصـوص قسـمت    ميپاسخ اين سؤال را دربحث هاي گذشته داديم و دوباره خاطر نشان  ما
ايـن  ) ع(عده اي معتقدند علت ترس آن حضرات از خالفـت اميرمؤمنـان   :اول سؤال دوپاسخ متفاوت داده اند

اي عمده قـريش و بسـياري از سـران قبائـل تـازه مسـلمان ، كـه اكثريـت مطلـق          دانستند تيره ه ميبود كه 
دادند، به داليل گفته شده، زير بار حكومت اميرمؤمنان نخواهنـد رفـت فلـذا ممكـن      ميمسلمانان را تشكيل 

  . است از اين رهگذر اصل دين در معرض خطر قرارگيرد
بـه  ) ع(ايـن بـود كـه اگرامـام     ) ع(المـؤمنين از حكومت امير ها آنگويندعلت خوف  ميبرخي ديگر ليكن

و اين حضرات دوست و بلكه اصرار داشتند كه خودشـان  ! شدند مييافت ديگر اينها خليفه ن ميخالفت دست 
  !خليفه شوند
در اين باره داوري نكرده و سؤال كننده محترم را به مطالعـه بـي طرفانـه تـاريخ اسـالم دعـوت       "ما فعال

يفه اول و دوم پس از خالفت چه امتياز و ثروتي بدسـت آورنـد كـه قبـل از خالفـت      و اما اينكه خل! كنيم مي
قـدرت و  : ثروتي كسب نكردند اما امتياز بسـيار بزرگـي بدسـت آوردنـد     :خيلي روشن است!صاحب آن نبودند

ده و ما بدون اينكه اين دو را به قدرت طلبي يا رياست طلبي متهم كنيم به عرض برادر سؤال كنن! رياست را 
رسانيم كه انگيزه و ميل به رياست و قدرت در اكثرمواقع بسيار قوي تر از گرايش و ميل به كسـب ثـروت    مي

گذرنـد تـا    مـي بينيم كه كساني از ثروت و حتـي جـان خـود     ميدر بسياري از موارد ـ در طول تاريخ ـ   !است
  . توان زد ميمثالهاي فراواني  .قدرت رياست را بدست آورند

و وبـال را بـا    رسم معاويه كه خود چهل سال حكمراني كرده بود و در پايان عمر آن همه وزرپ مياز شما 
برد چرا اصرار داشت پس از خود يزيد را به قدرت بنشاند و بار گناه وجنايت هاي او را هم بـر   ميخود به گور 

فتـار و افكـار و انگيـزه    براي تحليـل ر ! انسان موجود پيچيده اي است ! برادر! معاصي روي دوش خود بيفزايد
  . هاي او دقت بيشتري الزم است

از خداونـد متعـال    عزيز در شـناخت حـق و عمـل بـه آن را     بخصوص آن برادر پايان توفيق همگان و در
  ! خواستارم 

 »والسالم«


