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 الرحیم الرحمناهلل  بسم 

 سقیفه بعد ازراز سکوت امیرالمومنین، 

 مقدمه

 «سدت  ددددده ا (ص)چالشی جهان اسالم، بعد از رحلت رسول خددا ۀ، مهم ترین مسئل«سقیفه

اصلی برگزار کنندگان آن، تصمیم گیری درباره واگذاری قدرت و آینده سیاسی جامعده اسدالمی، 

مسلمانان آینده زمان خویش و یی در جهت سیاسی جامعه در بود  نتیجه این نشست، تاثیر به ساز

 گذاشت  

 «حد  مشدکالت و معتدالت اجتمدا ی و  منظوربده، نامی برای محد  اجتمداا انصدار «سقیفه

، گروه بزرگی از مسلمانان مدینه بودند که بیشتر گرایش به  لدی بدن «انصار» 1شان بود یاسیس

 2تند یت پیامبر )ص( داشباه و  طالب )ا(یاب

                                                      

و سایه بان است و شبیه به سالن وسیعی است که دارای سقف درازی باشد، این  ( سقیفه به معنای صفه121ماجرای سقیفه، ص 1
ای بودند از انصار من جلمه سعد بدن  بداده، نقیدب و ر دی  مح  متعلق به بنی سا ده بن کعب خزرجی بود و این جمعیت قبیله

 ایا دور هم می نشستند  خزرج، جمعیت در زیر این سایه بان که به منزلۀ مجل  شورایی بود برای ح  و فص  قت
در لغت به معنای صفه و سدایبان اسدت  مصدبال المنیدر مدی گویدد  « سقیفه( »22تعام  انصار با اه  بیت ا، سعید طالقانی، ص

سقیفه؛ یعنی صفه و هر چیزی که سقف داشته باشد و جمع آن سقایف است  زمخشری می نویسد  سقیفه؛ یعنی سدایبان و صدفۀ 
با آن بتوان سقف خانه را ساخت  اما در اصطالل  بارتست از سقیفۀ بنی سا ده که در ناحیدۀ شدمال دربدی پوشیده، و چیزی که 

ای کمتر از یک کیلومتر از خانه پیامبر)ص( قرار داشت و سایبانی بود که کمتر از یک صد نفر را در خدود مسجد النبی که با فاصله
 (52، ص5ردم مدینه از جمله اوس و خزرج بود )یاقوت حموی، معج البلدان، ججا مح  اجتماا و مشورت انصار و مجا می داد  آن

( انصار با بنی هاشم از زمان های قدیم و پیش از هجرت رسول خدا )ص( بدا 78تعام  انصار با اه  بیت ا، سعید طالقانی، ص  2
ر رابطه و تعام  داشتند  مدادر  بددالمطلب، دیگر رابطه و تعام  داشتند  مادر  بدالمطلبف جد بزرگ رسول خدا )ص( با همدیگهم

جد بزرگ رسول خدا )ص( از قبیلۀ خزرج و از زنان با فتیلت انصار بوده است  بعد از رحلت پیدامبر )ص( انصدار و بندی هاشدم در 
 یابی امیرالمومنین به خالفت نقش مهمی را ایفا کردند یک جبهه، در مقاب  دستگاه خالفت قرار گرفتند و در دست

( انصار که اکثریت اه  مدینه را تشکی  می دادند، طرف دار امیر مومندان بودندد  141تعام  انصار با اه  بیت، سعید طالقانی، ص
 ها و بنی هاشم روابط خوبی وجود داشت و لذا مدینه مح  تجمع بنی هاشم گشت  میان آن
 یصادق یمصطف ،ینورمحمد یمهدی، نمد یاناز راو یریگ)ا( با بهره یبه امام  ل یانمدن یشگرامقاله  
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 «گذارند، جریان انتقال قدرت، بعد ینمدانستند که قریش مکه، به این سادگی یمی خوببه «انصار

یزی رسول خدا )ص(، به سرانجام برسد و  لدی بدن ابدی ربرنامه براساسص(، ) یامبرپاز رحلت 

 ، بیم آن داشتند کده بدا در دسدت گدرفتن«انصار»از سویی دیگر،  3طالب )ا( به حکومت برسد 

ی کده از هداخونیی جاهلی قریش، به سبب جوانتقامو خوی  4قدرت توسط قریش، آسیب ببینند

بندابراین در ؛ 5زندده گدردد ، دوبدارهآنان، در نبردهای اُحُد و بدر و     به دست انصار ریخته شدده

 ، تصدمیم گرفتندد6مکانی که مح  اجتماا قومی و قبیلگی آنان بود، پشت درهای بسته و سری

 یان انتقال قدرت را مدیریت کنند جر

 «بدیم داشدتند، خدود  ازآنچدهفرصتی بود که برای انصار تبدی  به تهدید شدد و  درواقع، «سقیفه

سعد ]ر ی  خزرجیان مدینه که به د دوت »ساز، وقوا آن را فراهم کردند   لی )ا( فرمود  ینهزم

وَّلُ مَدن  ران از آن در داخ  شددند؛ اَاو، انصار در سقیفه جمع شده بودند[ دری را باز کرد که دیگ

                                                      

أن األنصار بادروا إلى ذلدک بعدد أن  رفدوا أن العدر  و ( 151، ص3العاملی، جعفر مرتتی، الصحیح من سیره النبی اال ظم، ج 3
قریشا لن تمکن  لیا من الوصول إلى الحکم، و قد تأکد لدیهم ذلک حینما شهدوا المنع  دن کتابدۀ النبدی )ص(، للکتدا  بدذلک 

 سلو  الجاف و المهین و القاسی، ثم تأخیر بعث جیش أسامۀ، و دیر ذلک من قرا ن و أحوال ال تخفىاأل
( قریش از موقعیت سیاسی خوبی برخوردار بودند و از دیرباز نیز به  ندوان 137پژوهشی پیرامون انصار، دالم حسن محرمی، ص 4

و هنگام رحلت پیامبر)ص( می گریستند و ناراحت بودندد و رسدول  اشراف  ر ، مطرل بودند  از این رو انصار احساس خطر کردند
ابدن هشدام، «)به نیکان انصار نیکی کنید و از گناهکدار آندان درگذریدد» خدا )ص( سفارش آنها را به مردم می نمود و می فرمود 

 (651، ص2السیره النبویه، ج
اللَّهِ لَکَأَنِّی بِأَب نَا ِکُم   َلَى أَب وَا ِ أَب نَا ِهِم  قَد  وُقِفُوا یَس أَلُونَهُم  بِأَکُفِّهِم  لَدا  أَمَا وَ»السقیفه، ابن ابی الحدید( فما نق   ن الحبا  ابن منذر 

 «یَس قُونَهُمُ ال مَاء
( قریش بی رحمی شدیدی نسبت به انصار داشتند و خیلدی بدرای کشدتن 143پژوهشی پیرامون انصار، دالم حسن محرمی، ص 5

و هر جا آنها را می یافتند می کشتند و مثله می کردند  به این جهت همیشه کشتگان و شهدای انصار زیادتر از  آنها حریص بودند
 (238، ص1مهاجران بود  در جنگ احد، از هفتاد نفر شهید، فقط چهار نفر از مهاجران و بقیه از انصار بودند )واقدی، المغازی، ج

   142و 147دی به نق  از فیرحی، داوود  قدرت، دانش و مشرو یت در اسالم صمنطق سیاسی ماجرای سقیفه، محمد  لی توحی
( فکبسوا االنصار فی ندوتهم     قد احاط موتمرهم بکثیر من السر و الکتمان خوفا مدن 262، ص12موسو ه سیره  اه  البیت، ج 6

 المهاجرین
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خلیفده اولدی و « سدقیفه»دست اندارکاران  8«دَی رُهُ تَحَ بَاباً وَلَجَهُجَرَأَ النَّاسَ  َلَی نَا سَع دُ ب نُ  ُبَادَةَ فَ

 دومی نبودند  بلکه آنها از این شرایط بهره سیاسی بردند  

  ،و با استفاده از  دم انسجام دروندی  نشستی از برگزاری چنین بااطالا ده کمی از سران قریش

ی اوس و خزرج و احساس ضعف آنان، پروژه انصار را به شکست کشانده دوقطبو  7رهبران انصار

که قافیه را بده حریدف باختده  گرفتند  هرچند برخی از مد یان انصار هاآنو حکومت را از دست 

یی نرسید و مسدند حکومدت جابهصداها دیگر  سر دادند ولی این 2«النبایع اال  لیا»بودند، فریاد 

 ، افتاد 11جایگاه اجتما ی ازلحاظترین قبای  قریشی یینپابه دست، 

 بداموافقانی داشتند که گاهی با اختیدار و گداهی  اگرچهقریشی تازه به دوران رسیده،  سردمداران 

د یان اصدلی ، تن به وضع موجود داده بودند و از سوی دیگدر، یکدی از مد11و ضر  و شتم زور

                                                      

 318، ص21شرل نهج البالده، ج 8
بَکرٍ  هذا  ُمَرُ وهذا أبو  ُبَیدَةَ، فَأَیُّهُما شِئتُم فَبدایِعوا  فَقداال  ال وَاللِدهِ ال نَتَدوَلِى هدذَا األَمدرَ  فَقالَ أبو(  217، ص3تاریخ طبری، ج 7

لمُنذِرِ  یا بَشیرَ بدنَ سَدعدٍ  فَلَمِا ذَهَبا لِیُبایِعاهُ سَبَقَهُما إلَیهِ بَشیرُ بنُ سَعدٍ فَبایَعَهُ، فَناداهُ الحُبا ُ بنُ ا      َلَیکَ؛ فَإِنَّکَ أفتَ ُ المُهاجِرین
انازِاَ قَومدا حَقِدا جَعَلَدهُ   َقَّتک  ِقاقٌ، ما أحوَجَکَ إلى ما صَنَعتَ، أ نَفِستَ  َلَى ابنِ  َمِّکَ اإلِمارَةَ؟  فَقالَ  ال وَاللِهِ، ولکِنِی کَرِهتُ أن

 و إلَیهِ قُرَیشٌ، وما تَطلُبُ الخَزرَجُ مِن تَأمیرِ سَعدِ بدنِ  ُبدادَةَ قدالَ بَعتُدهُم ولَمِا رَأَتِ األَوسُ ماصَنَعَ بَشیرُ بنُ سَعدٍ، وما تَد اللِهُ لَهُم 
م  َلَیکُم بِذلِکَ الفَتدیلَۀُ، وال جَعَلدوا لِبَعضٍ وفیهِم اسَیدُ بنُ حُتَیرٍ وکانَ أحَدَ النُّقَباءِ  وَاللِهِ لَئِن وَلِیَتهَا الخَزرَجُ  َلَیکُم مَرَّةً ال زالَت لَهُ

ى الخَزرَجِ ما کدانوا أجمَعدوا لَدهُ کُم مَعَهُم فیها نَصیبا أبَدا، فَقوموا فَبایِعوا أبا بَکرٍ  فَقاموا إلَیهِ فَبایَعوهُ، فَانکَسَرَ  لَى سَعدِ بن  ُبادَةَ و َلَلَ
 مِن أمرِهِم 

رُؤسَاءِ الخَزرَجِ قَد بایَعَ، قامَ اسَدیدُ بدنُ حُتَدیرٍ وهُدوَ رَ دی ُ شرل نهج البالدۀ فی ذِکرِ قِصَّۀِ السَّقیفَۀِ  لَمِا رَأَتِ األَوسُ أنَّ رَ یسا مِن 
 (11ص  6شرل نهج البالدۀ  ج )األَوسِ فَبایَعَ حَسَدا لِسَعدٍ أیتا، ومُنافَسَۀً لَهُ أن یَلِیَ األَمرَ، فَبایَعَتِ األَوسُ کُلُّها لَمِا بایَعَ اسَید

 ت من الخالفۀ قالت أو قال بعتها ال نبایع إال  لیاإن األنصار لما فاتها ما طلبتاریخ طبری(  2
أَنَّ قُحَی دفَ تَدی مٍ وَ أُح یُدوکَ  َددِیا جَارَیَدا أَبَدا »( ما بال هذا االمر فی اق  حی من قریش؟؛ 238، ص2تاریخ االمم و الملوک، ج 11

 (214امالی طوسی، ص«)ال حَسَنِ فِی السِّبَاق
بکر بن محمِد الخُزا یِ  إنَّ أسلَمَ أقبَلَت بِجَما َتِها حَتِى تَتایَقَ بِهِمُ السِّکَکُ، فَبدایَعوا أبدا   ن أبی( 222ص  3تاریخ الطبری  ج  11

  بَکرٍ، فَکانَ  ُمَرُ یَقولُ  ما هُوَ إلِا أن رَأَیتُ أسلَمَ، فَأَیقَنتُ بِالنَّصرِ 
بکر قد أقب  ومعده  یأبوبکر فلم ألبث وإذاً أنا بأب یع  قد بو یقولواذاً قا   آخر ( 212، ص  1  ج  یدالحد یابن أب هشرل نهج البالد
 یددهبأحدد إلِدا خبطدوه وقددِموه فمددِوا  یمدرِونال یِۀوهم محتجزون بداألزر الصدنعان یفۀوجما ۀ من أصحا  السق یدة مر وأبو  ب

و آله و سدلم  یهخدا صلى اهلل  لاز اصحا  رسول  یکى  از براء بن  از یعنی« شاء ذلک أو أبى یبایعهبکر  یأب یدفمسحوها  لى 
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خویش، یعنی انصار را  قب راندند ولی هنوز مخالفان و مد یان جددی و سرسدختی در سدر راه 

را نادیده بگیرند  در میان سطرها و صفحات تاریخ و حددیث،  هاآنتوانستند ینم ودیدند یمخود 

از بزرگان  آنان، یانکه در م 12نفر از مخالفین و معترضین به نتیجه سقیفه برده شده است 56نام 

ا مثد  هفرصدتطالدب )ا( از همده یابچرا  لی بدن  خورد یبه چشم م ،ینهو نخبگان جامعه مد

 فرصت مخالفین، برای کسب قدرت در آن لحظه حساس سیاسی، استفاده نکردند؟

 نگاهی گذرا بر سقیفه

 )سده ر ی  خزرجیدان، بالفاصدله جل« سعد بن  باده»، به پیشنهاد بعد از رحلت رسول خدا )ص

اضطراری در سقیفه با حتور انصار، بدون اطالا یافتن مهاجرین، جهت تعیین تکلیف رهبدری و 

 تصمیم گیری درباره آینده سیاسی اسالم برقرار شد  

 «از فتای  انصار گفت و به فهرستی از خدمات و کارنامه مثبت آنان اشاره کرده و خدود را  «سعد

 ل خدا )ص( معرفی کرد  به  نوان کاندیدای کسب قدرت بعد از رسو

  ای انصار، اگدر ایدن امدر بریدا »در این میان، یکی از جاسوسان جبهه مهاجرین، فریاد برآورد که

شماست نه قریش؛ آنان را آگاه کنید تا با شما بیعت کنند و اگر برای آنان است نه شما، پ  بده 

خبدر جلسده را بده سدران  انصار او را از جلسه اخدراج کردندد و او بده سدر ت 13«آنان واگذارید 

 14مهاجرین اطالا داد  

                                                                                                                               

که ژست حمله و تهاجم بخود گرفتده و بده هدر  یدم، گروه ) چماق به دست ( را د یده،  مر و ابو  ب یفه، نق  کرده که پ  از سق
ر ، بر روى دست ابدوبک د، چه بخواهد و چه نخواه یعتزدند و به زور دست او را گرفته ، بعنوان بوى را کتک مى یدندرسک  مى

 یدندکشمى
 ، در این کتا  به صورت مبسوط گفتار معترضین و مخالفین با سقیفه آورده شده است  22ناگفته هایی از سقیفه، ص 12
یا معشر األنصار  إن کان هذا األمر لکم من دون قریش فخبروهم بذلک حتى یبایعوکم  لیه، ( 5و  4، ص1ابن ا ثم، الفتول، ج 13

 وا لهمو إن کان لهم من دونکم فسلم
قال الزبیر و قد کان ماأل أبا بکر و  مر  لدى نقدض أمدر سدعد و إفسداد حالده ( 12، ص6ابن ابی الحدید، شرل نهج البالده، ج 14

 رجالن من األنصار ممن شهد بدرا و هما  ویم بن سا دة و معن بن  دی 



 راز سکوت امیرالمومنین بعد از سقیفه                   حکمت بیان در ایتا                                  کانال 

 5 

 از ما »ای از انصار، برای آنکه با قطب و جنال مقاب  خودشان بر سر قدرت سازش کنند، شعار ده

را مطرل کرده اند کده بدا مخالفدت شددید  15«مِنکُم أمیر مِنِا أمیرٌ ویک امیر و از شما یک امیر؛ 

 روبرو شدند  « سعد بن  باده»

 ر ، »د  ده کمی از مهاجرین به جلسه انصار و سخنرانی یکی از آنان مبنی بر اینکه بعد از ورو 

وَاللِدهِ ال تَرضَدى العَدرَ ُ أن نمی پذیرد دیر قریش سروری کند و پیدامبرش از دیدر شدما باشدد؛ 

  18ورق را به نفع خودشان برگرداند  16«یُؤَمِّروکُم و نَبِیُّها مِن دَیرِکُم

  خلیفه خودخوانده مهاجری بیعت سیاسی بست، از اوسیان بودند از ترس اینکه اولین کسانی که با

البته چه اوس و چه خزرج در دوران خالفت خلفداء، از  17خزرجیان بر مسند حکومت قرار نگیرند 

صحنه سیاسی کنار گذاشته شده و در حاشیه قرار داشتند و کمتدرین تدوجهی بده آندان از ناحیده 

، خلفا کارها و مسولیت های سطح پایین را به انصدار پیشدنهاد مدی  سران مهاجرین نشد  گاهی

کردند که بعتی از انصار آن را می پذیرفتند و برخی دیگر قبول نمی کردند  چنانکه خلیفده اول 

 12خواست به کارش در جمع آوری خراج ادامه دهد ولی او نپذیرفت « ابوالهیثم بن التیهان»از 

 د ناراضی بودند، ولی هیچ گاه اقدام جدی برای تغییر جهدت سیاسدی انصار، با آنکه از وضع موجو

، به خاطر اهمیت 21جامعه مسلمین انجام ندادند   دم اجابت د وت دختر پیامبر خدا)ص( از انصار

                                                      

 21ص  1األنصاری، اإلمامدۀ والسیاسدۀ  ج  ن أبی  مرة  13و  12ص  2، الکام  فی التاریخ  ج 217ص  3تاریخ الطبری  ج  15
 نحوه 

 همان 16
 همان 18
ولَمِا رَأَتِ األَوسُ ماصَنَعَ بَشیرُ بنُ سَعدٍ، وما تَد و إلَیهِ قُدرَیشٌ، ومدا      فَلَمِا ذَهَبا لِیُبایِعاهُ سَبَقَهُما إلَیهِ بَشیرُ بنُ سَعدٍ فَبایَعَههمان(  17

وَاللِهِ لَئِن وَلِیَتهَا الخَزرَجُ  َلَدیکُم  تَیرٍ وکانَ أحَدَ النُّقَباءِبنِ  ُبادَةَ قالَ بَعتُهُم لِبَعضٍ وفیهِم اسَیدُ بنُ حُ تَطلُبُ الخَزرَجُ مِن تَأمیرِ سَعدِ
   فَقاموا إلَیهِ فَبایَعوهُ،مَرَّةً ال زالَت لَهُم  َلَیکُم بِذلِکَ الفَتیلَۀُ، وال جَعَلوا لَکُم مَعَهُم فیها نَصیبا أبَدا، فَقوموا فَبایِعوا أبا بَکرٍ

 342، ص3ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 12
 ال أَن صَارِ وَ ال حَسَنِ حَمَلَهَا  َلِیٌّ  َلَى أَتَانٍ  َلَی هِ کِسَاءٌ لَهُ خَم  ٌ فَدَارَ بِهَا أَر بَعِینَ صَبَاحاً فِی بُیُوتِ ال مُهَاجِرِینَ وَ( 174االختصاص، ص 21

ع تُم  رَسُولَ اللَّدهِ ص یَدو مَ بَدایَع تُمُوهُ هَا وَ هِیَ تَقُولُ یَا مَع شَرَ ال مُهَاجِرِینَ وَ ال أَن صَارِ ان صُرُوا اللَّهَ فَإِنِّی اب نَۀُ نَبِیِّکُم  وَ قَد  بَایَوَ ال حُسَی نِ ا مَعَ
 کُم  فَفُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ص بِبَی عَتِکُم  قَالَ فَمَا أَ َانَهَا أَحَدٌ وَ لَا أَجَابَهَا وَ لَا نَصَرَهَاأَن  تَم نَعُوهُ وَ ذُرِّیَّتَهُ مِمَّا تَم نَعُونَ مِن هُ أَن فُسَکُم  وَ ذَرَارِیَّ
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نمونده و مصدداق  21بیعت در بین  ر  به  نوان محکم ترین پیمان سیاسی و  افیت طلبی هدا

 یف و تکالیف سیاسی خودشان بود   ی انصار، در انجام وظاروشن، کوتاه

  بازگشت به گذشته »در یک جمع بندی، قرآن کریم، د واهای سیاسی بعد از رحلت رسول خدا را

تعبیر می کند  و این حکایت از  مق فاجعه سیاسی و انحراف یک جامعه از مسدیر  22«و جاهلیت

 صحیح خودش است  

 فین عده بهره برداری علی بن ابی طالب از فرصت مخال

  لی بن ابی طالب )ا( در چنین شرایطی، از همه امکانات و فرصت ها، حتی جهت رسدیدن بده 

حکومت، بهره نجستند  از جمله امکانات مهم، مخالفت برخی از چهره های سرشناس بدا سدران 

اش  لدی مهاجرینی که به تازه به قدرت رسیده بود   باس  موی پیامبر ص خطا  به برادرزاده

لب )ا( گفت چرا خالفت و حکومت به دست ضعیف ترین افراد از قریش افتاده اسدت بن ابی طا

ما بال هذا االمر فدی به خدا سوگند اگر بخواهی مدینه را  لیه او از پیاده و سواره پر خواهم کرد؛ 

 23«اق  حی من قریش؟ واهلل الن شئت المالنها  لیه خیال و رجاال

  [ اسدلم رَیده آمد تا آن که پدرچمش را در میدان ]قبیلدهبُ»در نق  تاریخی دیگری آمده است که

کنم  پ ،  لى  لیه السالم گفدت  کوبید و گفت  تا  لى  لیه السالم بیعت نکند، من بیعت نمى

 ن سفیان بن فَروَة  دن أبیده  جداءَ بُرَیددَةُ ؛ اند، همراه شواى بُرَیده  در آنچه مردم بر آن همگام

وَسَطِ أسلَمَ، ثُمَّ قالَ  ال ابایِعُ حَتِى یُبایِعَ  َلِیٌّ  فَقالَ  َلِیٌّ  لیه السالم  یا بُرَیدَةُ، حَتِى رَکَزَ رایَتَهُ فی 

                                                      

 «وَ قَد  أَرَى أَن  قَد  أَخ لَد تُم  إِلَى ال خَف ض»( قالت فاطمه 114، ص1االحتجاج، ج 21
 أَ  قدابِکُم  وَ مَدن  یَن قَلِدب   َلدى خَلَت  مِن  قَب لِهِ الرُّسُ ُ أَ فَإِن  ماتَ أَو  قُتِ َ ان قَلَب تُم   َلدى وَ ما مُحَمَّدٌ إاِلَّ رَسُولٌ قَد    144 مران   آل 22

  َقِبَی هِ فَلَن  یَتُرَّ اللَّهَ شَی ئاً وَ سَیَج زِی اللَّهُ الشَّاکِرینَ 
 238، ص2تاریخ االمم و الملوک، ج 23
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حترت می توانست روی مخالفت آنها حسا  باز کندد ولدی ایدن  24«ادخُ  فیما دَخَ َ فیهِ النِاس

 کار را نکرد 

 ان بود  او از حکومدت تدازه بده یکی از کسانی که در مخالفت خودش، پافشاری می کرد، ابوسفی

این حکومت شبیه گردو دبدار »دوران رسیده تعابیر تند و تحریک کننده ای می کرد و می گفت 

است  گاه برای فرونشاندن گرد و دبار آ  می ریزند، اما برای فرونشاندن گرد ودبار موجدود، آ  

او فریداد مدی زد  ای فرزنددان  خورد، بلکه باید با خون این گرد و خداک را خواباندد به درد نمی

 بدمناف  آیا به این بسنده کردیده اید که دیر شما بر شما حکومت کنندد؟  لدی و  بداس کجدا 

برگرد، تدو پیوسدته مکدر و نیرندگ بده دیدن زدی و مدا االن »امام  لی )ا( فرمود   25«هستند؟

   26«مشغول به رسول اهلل )ص( هستیم 

 آیا کسی به اقدام خلیفه خودخوانده ا تدرا  »ق )ا( پرسیدم ابان بن تغلب می گوید از امام صاد

 28«نفر مخالف بودند 12»امام صادق )ا( فرمود « کرد؟

  یکی از موضو اتی که ح  مسا   سیاسی زمانه بعد از رحلت رسدول خددا )ص( را پیچیدده مدی

م کرد، سکوت معنادار و  دم استفاده از فرصت ها بدرای کسدب قددرت بدود  آنچندان کده اقددا

دیرهنگام حترت، در آن رقابت سنگین سیاسی، بهانه ای به دست برخی انصار داد و آنهدا مدی 

                                                      

  322ص  27، بحار األنوار  ج 413الرفیعۀ  ص ، الدرجات 243ص  3الشافی  ج  24
( کان فیمن تخلف  ن بیعه ابی بکر ابوسفیان بن حر ، و قال  ارضیتم یدا بندی  بددمناف ان یلدی 126، ص2تاریخ یعقوبی، ج 25

قدول ایدن ( لما اجتمع الناس  لی بیعه ابی بکدر اقبد  ابوسدفیان و هدو ی11، ص2هذا االمر  لکیم دیرکم؟  الکام  فی التاریخ، ج
 الری  جاجه الیطفئها اال دم

 ارجِع یا أبا سُفیانَ، فَوَاللِهِ ما تُریدُ اللِهَ بِما تَقولُ، وما زِلتَ تَکیدُ اإلِسالم(  281ص  1، إ الم الورى  ج 121ص  1اإلرشاد  ج   26
جَع فَرِ ب نِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ا جُعِل تُ فِدَاکَ هَد   کَدانَ أَحَددٌ فِدی   َن  أَبَانِ ب نِ تَغ لِبَ قَالَ  قُل تُ لِأَبِی  َب دِ اللَّهِ( 85، ص1االحتجاج، ج 28

الَّذِی أَن کَرَ  َلَى أَبِی بَک رٍ اث نَدا  َشَدرَ أَص حَا ِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَن کَرَ  َلَى أَبِی بَک رٍ فِع لَهُ وَ جُلُوسَهُ مَج لِ َ رَسُولِ اللَّهِ ص؟ قَالَ نَعَم  کَانَ 
وَدِ وَ  َمَّدارُ  لًا مِنَ ال مُهَاجِرِینَ خَالِدُ ب نُ سَعِیدِ ب نِ ال عَاصِ وَ کَانَ مِن  بَنِی أُمَیَّۀَ وَ سَل مَانُ ال فَارِسِیُّ وَ أَبُورَجُ ذَرا ال غِفَارِیُّ وَ ال مِق دَادُ ب نُ ال أَسد 

أُبَیُّ ب نُ بُو ال هَی ثَمِ ب نُ التَّیِّهَانِ وَ سَه  ٌ وَ  ُث مَانُ اب نَا حُنَی فٍ وَ خُزَی مَۀُ ب نُ ثَابِتٍ ذُو الشَّهَادَتَی نِ وَ ب نُ یَاسِرٍ وَ بُرَی دَةُ ال أَس لَمِیُّ وَ مِنَ ال أَن صَارِ أَ
 کَع بٍ وَ أَبُو أَیُّو َ ال أَن صَارِی
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یکی از سدران انصدار بعدد از شدنیدن یا  27«اگر زودتر آمده بودی با تو بیعت می کردیم»گفتند  

سخنان حترت درباره مواضع سیاسی خودشان و اینکه حتدرت سدزاوارترین فدرد بده حکومدت 

بو الحسن  به خدا سوگند، اگر مردم، این سخن را پیش از بیعت از تدو شدنیده ى ا »هستند گفت 

نمودندد؛ امِدا تدو در کردند و همه مردم با تدو بیعدت مدىبودند، دو نفر هم بر سر تو اختالف نمى

ات نشستى و در این کار، حاضر نشدى و مردم پنداشتند که تو نیدازى بده خالفدت نددارى  خانه

[ و تو، اختیار کار خود را دارى  أبَا است ین پیرمرد، رخ داده ]و به انجام رسیدهاکنون هم بیعت با ا

الحَسَنِ، أما وَاللِهِ لَو أنَّ هذَا الکَالمَ سَمِعَهُ النِاسُ مِنکَ قَبد َ البَیعَدۀِ لَمَدا اختَلَدفَ  َلَیدکَ رَجُدالنِ، 

لِکَ وَلَم تَشهَد هذَا األَمرَ، فَظَنَّ النِاسُ أن ال حاجَۀَ وَلَبایَعَکَ النِاسُ کُلُّهُم، دَیرَ أنَّکَ جَلَستَ فی مَنزِ

 22«لَکَ فیه

  لی بن ابی طالب )ا( سه روز، مشغول کفن و دفن رسول خدا )ص( بودند و در این مدت، آندان 

جای پای خودشان را در حکومت محکم و استوار کردند  شداید بسدیاری از طرفدداران حتدرت، 

 طرف ایشان بودند تا همراهی کنند ولی این اتفاق نیفتاد  منتظر اقدام و حرکتی از

 داشت و  ینسران مهاجر یاسیدر پشبرد اهداف س ییطالب، اثر بسزا یابن اب یسکوت معنادار  ل

و صددرات قدرار  یاسدتس یرا داشدتند، بدر کرسد یاجتما  یگاهپا ینکه کمتر یموجب شد کسان

 یست؟دست نگه داشتن چ ین  راز ایرندبگ

                                                      

لَو کانَ هذَا األَمرُ سَدمِعَتهُ مِندکَ األَنصدارُ قَبد َ بَیعَتِهدا  قالَت جَما َۀٌ مِنَ األَنصارِ  یا أبَا الحَسَنِ،(  36ل  173ص  1االحتجاج  ج  27
 لِأَبی بَکرٍ مَا اختَلَفَ فیکَ اثنانِ 

واإلمامدۀ  12 6ص  6وشرل نهج البالدۀ  ج  123ل  384والمسترشد  ص  36ل  172ص  1وراجع االحتجاج  ج  46الردِة  ص  22
  27ص  1والسیاسۀ  ج 
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 لهحل مسئ

 هاییدهمااز آن بُن یکدی «صبر»  است « ثبات اجتما یوحدت و »حفظ، سکوت حترت فلسفه 

اگر  لی بن ابی طالب  لیه وضع سیاسی پدید آمده به پا می خواستند، د وا است   یثبات اجتما 

و خونریزی شدیدی بین مسلمانان اتفاق می افتاد و این امر موجب می شد اصد  اسدالم در آن 

حتدرت بده «  دم ثبات اجتمدا ی»بستر چنین خطری چه بود؟  به خطر بایفتد   مقطع حساس

اجتمداا  امروز ندزد مدن،»یکی از طرفدارانشان که تصیم داشت وضع موجود را برهم زند فرمود  

 31«اجتِما َهُم أحَبُّ إلَیَّ مِنِ اختِالفِهِمُ الیَومَ؛ )اتحاد( آنان بهتر از اختالفشان است

 چندین »مدی فرمایدد  «ثبدات اجتمدا ی حفدظ»در تبیدین ضدرورت ت در سخن دیگدری حتدر

[ دیدم که صبر بر این مسئله بهتر است از پراکندگى مسلمانان و ریختده شددن خدون ]مصلحت

تدرین مسلمان بودند و دین، مانند مَشکِ شیر و کَره در تالطم بدود کده کوچدکمردم، تازه آنان 

برَ  َلدى  ساخت الفى آن را وارونه مىکرد و کمترین اختاى آن را تباه مىسستى فَرَأَیدتُ أنَّ الصدَّ

وَالددِینُ یُمخَدضُ  ذلِکَ أفتَ ُ مِن تَفریِقِ کَلِمَۀِ المُسلِمینَ وسَفکِ دِما ِهِم  وَالنِداسُ حَددیثو  َهدد

 31«مَخضَ الوَطبِ،  یُفسِدُهُ أدنى وَهنٍ، ویَعکِسُهُ أقَ ُّ خُلفٍ 

 و  دده ای بده  ثبات اجتما ی بهم بریزده اگر بیم آن نبود که امام  لی )ا( قسم یاد می کنند ک

  32کفر بازگردند، بیشترین تالش خود را برای تغییر شرایط به کار می بستند

  ،در جای دیگر حترت فرمود پیامبر به من سفارش کرده بود اگر ثبات اجتما ی به هم می ریدزد

طَالِبٍ لَدکَ  یاب نَ أَبِ یَا» َه داً فَقَالَ    یَّوَ آلِهِ د  َهِدَ إِلَ ی هِ َلَکَانَ رَسُولُ اللَّهِ د صَلَّى اللَّهُ صبر کن  ؛

فَدَ  هُم  وَ مَدا  ی کَبِالرِّضَا فَقُم  بِأَم رِهِم ، وَ إِنِ اخ تَلَفُوا  َلَ ی کَوَ رَجَعُوا  َلَ یَۀٍ َافِ ی  فَإِن  وَلَّو کَ فِیَتِیوِلَا

 (2/84اال مۀ/ یب( )مکات242/اووسطیدبن)کشف المحجۀ س«یهِهُم  فِ

                                                      

 322ص  27، بحار األنوار  ج 413جات الرفیعۀ  ص ، الدر243ص  3الشافی  ج  31
  62ص  32؛ بحار األنوار  ج 317ص  1شرل نهج البالدۀ  ج  31
ایدمُ اللِدهِ فَلَدوال مَخافَدۀُ ( َ ن الحسن بن سدلمۀ   6ل  155 ن امِ راشد موالة امِ هانئ، األمالی للمفید  ص  438و الجم   ص  32

 وا إلَى الکُفرِ لَکُنِا دَیَّرنا ذلِکَ مَا استَطَعنا الفُرقَۀ بَینَ المُسلِمینَ أن یَعود
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  فَذُکِّرَ قَو لَ رَسُدولِ اللَّدهِ   »کنندیسفارش رسول خدا)ص( اشاره مهمین به در جای دیگر حترت

صدبر بدا  یدنا یم،را نگاه کن یه( اگر فاطم575/قی بنیمکتا  سل«)ص وَ مَا أَو صَى بِهِ مِنَ الصَّب رِ

حفظ ثبات » ین لتش هم ینمهمتر یه،فاطم گینهمس یبت)ا( در مقاب  مصیرالمؤمنین ظمت ام

 بود «یاجتما 

  شاید این پرسش به ذهن خطور کند که اگر  لی بن ابی طالب )ا( هم حذف سیاسی شدوند بداز

هم اختالف از بین نرفته است؟ باالخره حترت طرفددارانی دارندد کده  لیده حاکمیدت سداکت 

است ولی سکوت کرده و در بدین نخواهند نشست؟ حتور شخصیتی که خودش مد ی حکومت 

مردم، د وت به آرامش می کند، این رفتار هوشمندانه سیاسی، زمینه را برای بسیاری از اختالف 

 ها از بین می برد  چنان که حترت به برید توصیه به سازش و کوتاه آمدن کردند 

  ندد تدا مدی ک« ثبدات اجتمدا ید وت به »آن که شایسته حکومت مسلمین است، در بین مردم

شود،  این حرکت، موجب آرام شدن موجی از ناآرامی هدا  یگذار یهو پا یزیر یپتمدن اسالمی 

من کسی بودم که بیشترین تالش »شان فرمود خواهد شد  حترت درباره سیاست وحدت آفرین

[ نَّداسِلَی  َ رَجُ ٌ فَدا  لَم  أَح درَصَ ]ال؛ را در راستای برقراری وحدت در جامعه مسلمین انجام دادم

   33« َلَى جَمَا َۀِ أُمَّۀِ مُحَمَّدٍ ص وَ أُل فَتِهَا مِنِّی 

  جامعده اسدت   و ثبدات در فلسفه وجودی ساختار والیت، حفظ یکپارچگی و انسجام درونیاصال

و حترت با سعی و تالش فراوان، ایدن نقدش را  34«إِمَامَتَنَا لَمِاً لِل فُر قَۀ»حترت زهرا)س( فرمود 

  دایفاء کردن

                                                      

نَ الثَّدوَا ِ وَ ( لَی  َ رَجُ ٌ فَا  لَم  أَح رَصَ ]النَّاسِ 87البالده، نامه هجن 33 [  َلَى جَمَا َۀِ أُمَّۀِ مُحَمَّدٍ ص وَ أُل فَتِهَا مِنِّی أَب تَغِی بِذَلِکَ حُسد 
الم، هیچ ک  همانند من وجود ندارد که به وحدت امِت محمِد ص و به ان  گدرفتن آندان بده )پ  بدان در امِت اس کَرَمَ ال مَآ 

 (طلبمهمدیگر، از من دلسوزتر باشد  من در این کار پاداش نیک و سرانجام شایسته را از خدا مى
 113دال   االمامه، ص 34
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 در ثبات اجتماعی ،«مدارانیاستس»نقش سخنان یا سکوت 

  بدا  «مدارنیاسدتس»ه اثر دارد  جامع« آشو » یا« آرامش»در  مدارانیاستسیا سکوت سخنان

« آرامدش»بکشانند و « آشو »به  یجتدربه یاسر ت کشور را به توانندیم یریچه سخنان و تعاب

  یند؟را از جامعه سلب نما

 یدک« رشد» کهیدرحال بینندیم یریو درگ« آشو »خود را در  یاتح «ستمدارانیاس»ز بعتی ا 

نظرها را در بستر باشد که اختالف یدبا یندلسوز جامعه ا یراناست و هنر مد« آرامش»جامعه در 

 جامعه قرار دهند  یموجب تعال« آرامش»

 درست است؟ بعد سازی داشتهایش استعداد آشو صدر یادش به شر، همیشه در سخنرانیبنی  

 ریخت رو آتش خواباند با سخنان خودش، آ  را میامام هی آتش را می

 ور آتدش را شدعله یدنا یچده سدخنان خواباندد؟یجامعده را م یکآتش  یاسیوناز س یه سخنانچ

 یبدا سدکوت خدودش و اگدر سدخن یردکرد جامعه آرام بگ یچه کرد؟ کار یرالمؤمنینام کند؟یم

  یستصالل ن یدد یول  معه آشو  کندنگفت که جا یگفت، سخن

 "روشنایی حق"«ثبات اجتماعی» هیدفا

 نشود، حدق و باطد  روشدن  یجادحق است  اگر ثبات ا یی، روشنا«اجتما ی ثبات» یداز فوا یکی

به  خواستییم ثباتیی  آنوقت شما در بشودینم یکقشنگ تفک یگرشان از همدشوند، وضع ینم

بدون روشن  یث؟وقت حق؟ با هزارتا تهمت؟ با هزارتا حرف و حدم یروزیبه پ ی؟برس  یچه هدف

 شدن حق؟

 زمدان  شدود،یروشدن نم یادفعده یکحق است  حق  یتخاصِ ینا شود،یحق به مرور روشن م

تان را کندار شد، سدا ت یختهآم یگربه همد یحق و باطل یدیدحق تا روشن شود  هر جا د بَرَدیم

تا حق روشدن  یدطول خواهد کش یزمان مدتحاال چه  یید  بگویریدتان بگدست یمو تقو یدبگذار

و تَوَاصَو ا بِال حَقِّ وَتَوَاصَو ا »خداوند بالفاصله بعد از حق، از صبر سخن گفت   ی دل ینشود؟ به هم
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 ی  لذا صدبر و ثبدات اجتمدا شودیاست که به مرور آشکار م ینا یتحق خاص یتخاص«  بِالصَّب رِ

 وشن بشود تا حق ر دهدیزمان م

 در  ینفع حق تمام شود  ولظاهر بهبه یاکثرا به نفع باط  است، اگرچه ممکن است گاه ثباتییب

خالفت به در خانده  یآن مردم برا یکه ط یطیاست  مث  شرا یحق موقت یروزیپ یحالت ینچن

 یدقمراجعه،  م ینا دانستندیچون م کردند،یا هجوم آوردند  حترت هم قبول نم یرالمؤمنینام

 هم شد  طورینو هم یزداست و ممکن است به هم بر ثباتیب یطشرا یکدر  بلکه یست،ن

 است« تحمل مظلومیت»، «حفظ ثبات اجتماعی»الزمۀ 

 شدوندیخوبان هم مظلوم واقع م ی،ثبات اجتما تالش برای حفظ بستر  یناست که در ا یعیطب   

 یاسدت، کده وقتد یندیشام  حال رهبدران جامعده د یثبات اجتما  یندر ا هایتاز مظلوم یکی

بده امیرالمدومنین مدی گفتندد   شدوندیبه جامعه ثبات بدهند، به هزار حرف مدتِهم م خواهندیم

سیاست بلد نیستی و معاویه می گفت تو همان کسی هست کده اجدازه دادی تدو را بدا خداری و 

و حال آنکه مرا مدل کردی؛  معاویه، خواستی سرزنش کنی،  حترت فرمود خفت به مسجد ببرند

قُل دتَ إِنِّدی »چه اشکالی دارد مسلمان در راه خدا مظلوم باشد در حالی که شکی در دیدنش نددارد

وَ لَعَم درُ اللَّدهِ لَقَدد  أَرَد تَ أَن  تَدذُمَّ فَمَددَح تَ وَ أَن   حَتَّى أُبَایِعَ کُن تُ أُقَادُ کَمَا یُقَادُ ال جَمَ ُ ال مَخ شُوشُ

فِی أَن  یَکُونَ مَظ لُوماً مَا لَم  یَکُن  شَاکِاً فِی دِینِهِ وَ  تَحَ فَاف تَتَح تَ وَ مَا  َلَى ال مُس لِمِ مِن  دَتَاضَۀٍتَف 

  (28، نامه)نهج البالده«لَا مُر تَاباً بِیَقِینِه

   یهارسدانه ینیدداالن ببهمیشه دشمنان از آشو  ها و  دم ثبات اجتما ی، خوشحال می شوند 

 ینترو کوچدک بییننددیرا م یاختالفد ینکدوچکتر ینکدهدر اثر ا کنندیم یچقدر خوشحال یدرب

 یبه ضرر چده کسد یا یبه نفع چه کس یستمهم ن یشانآنها اصال برا  کنندیرا نگاه م یامسئله

در  شانیاتاست، ح ثباتییشان در باست  نان یکاف یشانشود، برا یجادا ثباتییب کهیناست  هم

 یدککه  کنندیم یدااز شهرها پ یچهارتا اراذل و اوباش را در اطراف برخ روندیاست  م ثباتییب

مثالً شورش بده پدا شدده و فدالن  یرانکه بله در ا کنندیرا  َلَم م ینا بعدآتش بزنند،  یکالست
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ما   و شدخدوردیندان م ثبداتییب یندارد از ا یچه کس شودیجدا بشود  معلوم م خواهدیاستان م

  کندیباط  است که ضرر م ینا کند،یباثبات ضرر نم یتوقت حق از وضع یچه یدمطمئن باش

 روضه 

 فددک بده مسدجد رفدت،  ۀکرد  بده بهاند یام)ا( قیطالباب بنیدفاا از  ل یزهرا)س( برا ۀفاطم

 یددحرکدت حتدرت بماندد  بعدد آمدد بده خانده د ۀحرکت خودش را انجام داد، داستان و فلسدف

مرد در خانده نشسدته  ینبود که ا بارییناول یندم بغ  گرفته و نشسته  ا یزانو طالبابیبنی ل

 ۀ  اصدالً صدحنپرداخدتیبه حدق م یامنامردها به ق یاندر م یغمبر،دو  الم، امانت پ نویبود و با

ها حاال صحنه بر ک  شده  بچه یرون،ب رفتیم یفاطمه نشسته بود،  ل یشهاست  هم یبی ج

 در آن خانه شده     یانقالب یکاست انگار  باریناول یابر بیینندیم

     اللَّدهَ؛  یفَاح تَسِدبِ»)ا( فرمان صبر داد، صدا زد  فاطمه من  صبر کن یرالمؤمنینآنجا بود که ام

بِ»زهرا هم فرمود چشم و گفدت  ۀ( فاطم1/118احتجاج/«)به خدا واگذار کن  اللَّدهُ وَ نِع دمَ  یَحَسد 

 یدنفرمان صبر صادر شد، فقدط ا ینکهبعد از ا یگرنفرمود)وَ أَم سَکَت ( د یزیچ رییگو د «ی ُال وَکِ

و  ی، رشد ی،آسدمان یدممال یقیموس یک شد،یفاطمه بود که در فتا پخش م یۀآرام گر یصدا

  یمارب یهاجز دل کرد،یم یدارب یدها را باو محزون که دل یملکوت


