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 پژوهش هايي در نيم قرن نخستين خالفت ۲

 تحقيق اين انگيزه:  يكم بخش

 حضرت داريحكومت شيوه تحليل و بررسي است، گرفته قرار تحقيق و پژوهش مورد اخير سال چند در حق، به كه موضوعاتي از يكي

 به زمينه اين در فراواني آثار ايشان، مبارك نام به شمسي سال دو شايسته نامگذاري بهانه به كه باشدمي السالمعليهعلي اميرالمؤمنين

. است درآمده تحرير رشته به مقاله يا كتاب صورت

 قبيل اين از ادعاهايي نقض و نقد طريق از آثار، گونهاين اصالت از صيانت دهد،مي تشكيل را نوشتار اين در ما اصلي هدف چه آن

: باشدمي

 سطح در ايخليفه او بلكه نبود، عباسي و اموي خلفاي همانند) معروف معنايي به( خليفه يك يا اداري فرمانرواي يك فقط علي حضرت«

! بود عمر و ابوبكر

] 1![».بود راشدين خلفاي روش و انبياء خالفت روح حفظ... چرخيدمي آن گرد وي حكومتي نظام و علي سيدنا سياست كه محوري... 

 فكري سيستم كه بودند چهارنفري مجموعه يك از عبارت آن چهارگانه اعضاي و راشده خالفت بگوئيم كه نيست صحيح تعبير اين... «

 مصداق و نماتمام آئينه و مظهر نفر، چهار اين از يك هر... داشتند مستقل هايسياست و متفاوت مشي خط و جداگانه اهداف و مختلف

] 2![».داشت وجود! مساوي و كامل طور به آنان همه در خالفت روح و طبيعت كه... بودند نبوي خالفت كامل

 زبان يك و دل يك خلفا، فروتني. الهي تعاليم و است اسالم به خلفا صادقانه ايمان و اخالقي برجستگي است، معلوم كه چهآن اما«

! همسان گفتاري و كردار ايشان كه رسيد نتيجه اين به شودمي زندگيشان، نحوه بررسي هنگام و... صداقتشان مروتشان، بودنشان،

] 3![».اندداشته

] 4![»...نيز عمر كه! گونههمان شناختنمي بيگانه و آشنا علي اسالمي، قوانين و تعليمات انجام و شدمي اسالم از صحبت كه هنگامي«

] 5![».بود خطاب عمربن! شبيه فقيرانه، زندگي زهد در علي«

] 6![».نمودمي عمل دين احكام طبق و بود گير سخت عمر! مانند...  علي«

 از و گرفتيم كار به حكومتشان و خلفا به نسبت شده مطرح تمجيدهاي نقد و بررسي در را خود سعي شبهات، اين به گوييپاسخ منظور به

 تا پرداختيم؛ آنان رفتارهاي به مربوط هاينقل در دوگانگي و تعارض وجود اثبات به سنّت اهل تاريخي مدارك و اسناد ارائه طريق

. بنشيند قضاوت به فوق اظهارات در شده مطرح هايگيرينتيجه درباره خود آشنايي، اين از پس محترم خواننده
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 يادداشت

 سيزده دوران بررسي ضمن چرا كه ببندد نقش گرامي خوانندگان شما از بسياري ذهن در سؤال اين نوشتار، اين مطالعه اتمام از پس شايد

 آورد، دنبال به را ايشان منصوصه واليت و امامت انكار كه السالمعليهاميرالمؤمنين الهيه حقّه خالفت غصب به خليفه، دو زمامداري ساله

 فدك، غصب نيز و انجاميد عليهماالسالمعلي بنمحسن و زهراعليهاالسالم حضرت خاموشانه و مظلومانه شهادت به كه وحي بيت به هجوم

! است؟ نگرديده اياشاره هيچ گرفت، صورت ايشان به نسبت كه جناياتي ساير و رسالت خاندان از مالي حقوق ساير و ارث خمس، منع

. باشدمي دو آن از گرفته صورت تمجيدهاي نقض و خلفا داريحكومت شيوه نقد جهت تاريخي شواهد گوياترين خود امور، اين كه چرا

 گرفته، صورت هايبررسي با زمانهم اگر كه باشيد داشته خود ذهن در را پيشنهاد اين محترم خوانندگان شما از برخي شايد همچنين

. شدمي واقع مفيد اثر، اين ثمربخشي در پذيرفت،مي صورت السالمعليهاميرالمؤمنين داريحكومت شيوه با هم تطبيقي و مقايسه

 دورانِ اين به روشنفكرانه هاينگاه گسترده نفوذ گرديد، نكات اين درج مانع چهآن كه شويممي يادآور گرامي، خوانندگانِ شما به پاسخ در

 السالمعليهاميرالمؤمنين حكومت با دوران اين مقايسه عدم و شيعه اصلي انتقادات از پوشيچشم به را خود مخاطب كه است ساله سيزده

 در حكومت اين نظيريبي و دوران آن در آزادي و برابري سادگي، تماشاي به فضا، اين از جداي بتواند خواننده تا!) ؟(كندمي دعوت

: شده ابراز چنانچه!!) ؟(بنگرد عدالت و آزادي مجسمه اين بر و بنشيند جهان،

 مسلمان، عنوان به امروز بودند،نمي مردم و خدا راه خودسوزان اين اگر و بودنمي داد و برابري و آزادي پاكمردان اين پاك هايخون اگر«

 و كُشمردم عمال و معاويه سبز كاخ و فريبشمردم و چاپلوس نشينانحاشيه و عثمان اشرافي دستگاه در را پيغمبر سنّت و قرآن روح

 عرب قبيله دو آن سالطين جاهلي استبداد و عربي عصبيت و نيرنگ و فساد و چپاول و ستم و خون هايرژيم در و غارتگرش

] 7![».عمر و ابوبكر حكومت آزادي و برابري و سادگي در نه و علي اساطيري و شگفت زندگي در نه شناختيم،مي

: خوانيممي پاورقي در ـ شده نگاشته عدي حجربن كتاب بر ايمقدمه عنوان به كه ـ متن همين ادامه در

 هيچ اما است، دقيق و درست ـ شنويممي اسالم روح كامل و عيني تجسم علي زبان از آنچنانكه ـ شيعه اصلي انتقادات اينكه با اينجا در«

 تاريخ خسروهاي و قيصرها رژيم با را پيغمبر! نامي صحابي دو اين حكومت هرگاه است، آگاه جهان سياسي تاريخ از كه! منصفي مورخ

 العادهخارق مردي رقيبشان كه بود اين در مرد دو اين بداقبالي تنها من عقيده به. كند خودداري! تحسين و اعجاب از تواندنمي سنجد،مي

. كنندمي محكوم و سنجندمي وي با را آنان مورخان و است علي چون

] 8![».كردمي جلوه! جهان در! نظيربي حكومتي دو، آن حكومت بود،نمي علي اگر

: خوانيممي داد، نشان ضعف خود از اسالم سپاه ورود برابر در ايران ملّت چرا كه سؤال اين تحليل در همچنين
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 كه:] گرديده درج پاورقي در كه سخنراني ادامه[ پيغمبر بزرگ اصحاب فرماندهانش و مشاوران و بود خليفه عمر آنجا در: چرا پيداست«

 مسلمان غير مردم نظر در رومي، و ساساني حكّام با مقايسه در اما داشتند، هاييضعف اسالم هايارزش با و علي با مقايسه در اگرچه

] 9![».بودند عدالت و آزادي مجسمه ها،نظام اين محكوم

 به مستند گوييپاسخ در هاآن توانمندي افزايش و شيعه جوانان منطقي و علمي قواي تقويت جهت كه رسيدمي نظر به الزم بنابراين

 مالحظه كتاب اين در كه نگاهي و شيوه با ها،افكنيشبهه گونهاين با مواجهه هنگام تاريخي مدارك ارائه امكان و سخنان، گونهاين

 اسالمي، دستورات از يك هيچ به ـ خود درون در ـ خلفا كه گردد ثابت تا بپردازيم؛ دوران آن بر حاكم نظام نقد و بررسي به فرماييد،مي

 از ابايي هيچ مقتضي، موارد در لذا خواستند؛مي خود قدرت هايپايه تثبيت جهت ابزاري عنوان به تنها را اسالم و نداشته واقعي بنديپاي

 اين هايجلوه كه تفاوت اين با كردند؛مي عمل ساساني و رومي حكّام همانند خود، جاي در و نداشته آزادي و عدالت اصول نهادن پا زير

 رد اندك ديگر، سوي از و مانده پنهان ديدگان از و مستور خواهيشاناسالم فريبنده شعار زير سو يك از آنان، ظالمانه حكمراني نوع

 است گرديده محو تاريخ صفحات از نگارانتاريخ خيانتگر دست به ساله، سيزده دورانِ آن در داريشانحكومت نحوه از ماندهباقي پاهاي

 تحقيق و پژوهش مسير در كمبودها و مشكالت از خالي هستيم، آن دنبال به نوشتار اين در كه نگاهي به رسيدن دليل همين به درست و

. دارند اشاره زمان طول در ما نيازِ مورد مدارك تحريف و حذف به تاريخي اسناد كه چرا باشد؛نمي

: مثال براي

 مطيع أبي بنسلّام بود، نوشته وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول اصحاب معايب در كتابي] 10[ابوعوانه: گويدمي العلل كتاب در حنبل احمدبن«

] 11.[سوزاند و گرفت را آن سلّام و داد او به را كتاب ابوعوانه. بده من به را كتاب آن! عوانهابي: گفت و آمد او نزد

] 12.[نمايممي استغفار امكرده عوانهابي كتاب به نگاهي كه اين از: كندمي روايت مهدي بنعبدالرحمان از كتاب همان در حنبل احمدبن

. زندمي آتش او رضايت و اجازه بدون و گيردمي او از را كتاب و آيدمي ديگري و كندمي استغفار نگريسته كتاب آن به كه اين از او

. بود نوشته جزء دو در را]  عمر و ابوبكر[ شيخين معايب او: اندنوشته خراش بنعبدالرحمان حال شرح در

. است نخوانده دروغگو را او كسي گفتمي و كردمي نقل حديث او از حنبل احمدبن: اندكرده ذكر اشقر حسن بنحسين حال شرح در

. است نگاشته هاآن معايب ذكر در بابي و كندمي روايت عمر و ابوبكر عليه احاديثي اشقر كه: گفتند او به

] 13.[شود نقل حديث او از كه ندارد را اين صالحيت پس: گفت شنيد چنين چون حنبل احمدبن

 كجاست؟ بود عمر و ابوبكر معايب بر مشتمل كه بابي آن يا جزء دو آن

 است؟ نرسيده ما دست به و نشده روايت ما براي آن از چيزي چرا
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 خود كتاب در را احاديثي چنان و كندمي روايت احاديثي چنان شيخين درباره اشقر كه فهمدمي حنبل احمدبن كه اين مجرد به چرا و

 را حديث روايت و نقل صالحيت و شودمي اعتماد قابل غير و دروغگو اشقر او، ديد در ناگاه به و دهدمي تغيير را خود نظر است، آورده

. دهدمي دست از

: اندگفته هستند، ستّه صحاح راويان جزء كه حديث بزرگان از بسياري حال شرح در

 جعفرابن ،]15[سليمان تليدبن ،]14[عبدالرحمان بناسماعيل حال شرح به بنگريد نمونه براي اند،دادهمي دشنام عمر و ابوبكر به هاآن

] 17[».ديگران و] 16[ الضبعي سليمان

: گويدمي است زيستهمي سوم قرن نيمه در كه قدامه بنزائدة. است شده گزارش بسيار شيخين بر طعن و لعن سوم، قرن نيمه در«

] 18.[دهندمي دشنام را عمر و ابوبكر مردم،! است؟ شده زماني چه

 بغدادي، حنبلي حربِ زهيربن بنعبدالمغيث نام به سنّت اهل بزرگ محدثين از يكي ششم قرن در تا يافتمي گسترش همچنان امر اين

: گفت پرسيدند، را كتابي چنين تأليف علّت او از چون و نگاشت او بر لعن از جلوگيري و او از دفاع در و معاويه يزيدبن فضيلت در كتابي

] 19.[بازدارم خلفا لعن از را هازبان كه بود اين من هدف

: گويدمي چنين المقاصد شرح در او خوريم،برمي تفتازاني به هجري هشتم قرن اواخر در

: گوييممي پاسخ در شمارند؟نمي جايز را او لعن است، لعن مستحقّ يزيد دانندمي كه اين با مذهب علماي از برخي چرا كه شود گفته اگر

] 21[»] ...20[باشند كرده جلوگيري يزيد از باالتر افراد لعن از كه اين خاطر به

 دانشمندان از بسياري كه رسيممي نتيجه اين به نخست مصادر، و منابع البالي در الزم جستجوي و كاوش از پس گفتيم آنچه به توجه با«

 آن رحلت از پس يا حيات زمان در حال ـ پيامبر اصحاب برخي نارواي رفتارهاي به مربوط رويدادهاي نيز سنّت اهل نويسندگان و

 نقل شده، تحريف گاهي حتّي و ابهام از ايهاله در يا و رفته بين از حكايتها اين گوناگوني عوامل اثر در ليكن اند؛كرده نقل را ـ حضرت

. است گرديده

: نويسدمي خراشابن درباره ـ هـ 365 متوفّي ـ عديابن

. است كرده تأليف عمر و ابوبكر معايب و ناروا حركتهاي درباره) كتاب( جزء دو او

] 22.[نمايدمي توثيق را او عديابن سپس

: گويدمي ـ او ستايش از پس ـ همام بنعبدالرزاق حال شرح در وي

 و بيتاهل فضائل در او!... كرد نخواهم ذكر كتاب اين در من كه دارد سخناني) خلفا و اصحاب برخي عيبهاي( مثالب درباره او... 

. است آورده قبولي قابل غير مطالب) خلفا و صحابه( ديگران آورننگ رفتارهاي
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] 23.[است كرده توثيق نيز را وي عديابن آنگاه

 جعفرابن ترجمه در ـ هـ 852 متوفّي ـ حجرابن چنين هم و] 25[ رواجني و] 24[هروي ابوصلت ترجمه در ـ هـ 748 متوفّي ـ ذهبي

 و خلفا از كه گرفته قرار راوياني تضعيف علتهاي از يكي خود اين و اند؛كرده روايت را صحابه عيبهاي آنان كه اندآورده... و] 26[سليمان

. كنندمي جوييعيب صحابه

: است آورده خود صحيح كتاب در مسلم

] 27.[گويدمي ناسزا صحابه به او زيرا! نكنيد نقل سخني ثابت عمروبن از: گفتمي مردم انبوه برابر در مبارك بنعبداهللا

 ،]30[سليمان تليدبن ،]29[عبدالرحمان بناسماعيل ،]28[عقده سعيدبن محمدابن احمدبن چون برخي حال شرح به توانمي راستا اين در

 زيادابن ،]33[شيباني عبداهللا محمدبن ،]32[شمر عمروبن ،]31[ قادسي

] 35[».نمود مراجعه ديگر برخي و] 34[منذر

 دادند؟مي دشنام شيخين به چرا اينان«

 دوم و اول خليفه به كه دادندمي اجازه خود به هاآن و كردمي دشنام به وادار را آنان كه بود رسيده هاآن به هاييروايت بلكه روايتي، آيا

] 36[»كجاست؟ اكنون مسائل و روايات آن كنند، نثار لعن

 است؟ يافته فرجامي چه يا و كجاست روايتها و كتب اين راستي به«

 تلخ حقايق از پرده و نگيرد قرار مردم دسترس در تا سوزاندند، را آنها كه كرده اقرار بدان حنبل احمدبن آنچه جز دارند ديگر فرجامي آيا

 ناممكن را آنها به دسترسي ستيزي،حق گران قفلهاي و اندشده پنهان لجاجت و تعصب صندوقهاي در كهآن يا و نشود برداشته ناگوار و

. است ساخته

: نويسدمي ذهبي

 و جنگ رويدادهاي و دارد اصحاب بين هايدرگيري و هامشاجره از حكايت كه است مطالبي از لبريز هانوشته و كتابها گرچه

 پنهان را آنها بايستمي) ؟(! است دروغ يا و سند بدون يا ضعيف روايتها اين از بسياري ليكن است؛ زده رقم را آنان بين هايستيزگي

 راضي و خشنود آنان از و بدارند دوست را ايشان همگان و شود صاف اصحاب درباره دلها آنكه تا كنيم نابود را آنها بايد حتي و سازيم

. باشند

] 38[»]37...[است الزم عالمان فرد فرد و مردم عموم بر مطالب گونهاين ساختن مخفي و

 وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي از پس زمامداري سال سيزده درباره تحقيق و پژوهش مسير در كه موانعي از بود دورنمايي فرموديد مالحظه چهآن

: گفت بايد لذا ايم؛بوده مواجه آن با
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 سياست كه اندكي. دارد بسيار از حكايت كه است اندكي و نمايدمي ترسيم را دوران آن از محدودي هايصحنه تنها كتاب، اين مباحث

 انديشيساده از را فرهيخته خواننده و گرداندمي نمايان را اسالمي تعاليم به هاآن راستين اعتقاد عدم و خلفا توسط اسالم از ابزاري استفاده

 را وي قضاوت و دهدمي سوق دوران آن كالبدشكافي و انديشيژرف سوي به خلفا، حكومت نام بودنِ اسالمي به نسبت نگريسطحي و

. گرداندمي سنجيده و دقيق زمينه اين در

 

] 39[ خلفا زمامداري دوران از ضياءآبادي محمد سيد ارجمند استاد تحليل

. شود داده ـ انديشانكج نگوييم اگر ـ انديشانساده از برخي به انگيزتنبه تذكّري اگر نباشد تناسب از دور شايد اينجا«

 به كه ـ را اسالم صدر اول درجه منافقين كارهاي از قسمت يك كه خوردمي چشم به هانوشته برخي در احياناً  و شودمي شنيده گاهي

 به رغبتيبي و زيستيساده به تظاهر و اسالم جزايي و حقوقي قوانين اجراي و قرآن حكومت دامنه به دادن گسترش و بالد فتح صورت

 ـ را آنها و كنند،مي تلقّي آيين ترويج و دين تبليغ و مسلمين و اسالم به خدمت عنوان به ـ اندداده انجام امور اين نظاير و دنيوي شئون

 بدش كار از و ستود بايد را نيكش كار كسي هر از كه دارند اعتقاد خويش زعم به و پندارند؛مي ثنا و مدح شايسته جهت اين از ـ حداقل

. نمود بايد انتقاد نيز

 را خدا جانب از منصوب خليفه و معصوم امام زدن كنار و خالفت مقام غصب گناه بزرگي شما اول: گوييممي سخن اين جواب در ما، ولي

 بود، ابدي سعادت راه و مستقيم صراط كه را اسالمي امت مسير خويش، خائنانه بسيار عمل اين با آنان كه نبريد ياد از و بگيريد، نظر در

... درآوردند حركت به جهنّم دارالبوار به رو نموده، دچار بعيد ضاللي و عظيم انحرافي به را جامعه و دادند تغيير

 از را آن دردانگيز و آوررنج بسيار آمدهايپي آنگاه و بگيريد نظر در را ويرانگر و سهمگين العادهفوق جنايت اين بزرگي اگر شما آري؛

 نفاقشان و كفر چهره بر كه ايمان و اسالم قُـلّابي ماسك زير خائن، مفسد عناصر اين كه شود روشن شما براي و بشنويد اسالم تاريخ زبان

 كه پذيريدمي آنوقت گشودند، مسكين امت اين پاي پيش مرگباري هولناك دره چه و آوردند مسلمين و اسالم سر بر باليي چه بودند، زده

! بشرسوزشان جنايات ساير بر عالوه است ديگري جنايت و خيانت يك خود بلكه نيست، نيك تنها نه نيز، نيكشان بظاهر كارهاي حتّي

 معرّفي زندگي و خانه صاحب را خود و كند بيرون تانكاشانه و خانه از را شما فراوان، هايگريحيله با مكّاري شياد آدم يك اگر آيا

 كارهاي اين شما آيا بپردازد، خانه آن تزيين و تعمير و توسعه به شديد اهتمام و جد با آنگاه و گردد متصرّف شما امور تمام در و نموده

 يا! كنيد؟مي تلقّي خودتان به احسان و خدمت عنوان به دهد،مي انجام شما خانه در مكّار و جبار آدم آن كه را تزيين و تعمير و توسعه

 وي اصلي ظلم و خيانت بر عالوه غاصبانه تصرّفي و خائنانه عملي واقع در شود،مي انجام خانه غصب دنبال به كه را اينها تمام خير،

! شناسيد؟مي

 آن منبر و محراب و جازده وآلهعليهاهللاصلّياكرم رسول خالفت مسند در را خود ظالمانه، و ناحقبه كه كساني دانيممي هم ما حال،

 زير به را كشورهايي و جنگيدند عجم و عرب از طاغي قبايل و كفّار با دادند؛ انجام هم خوب بظاهر كارهاي نمودند، اشغال را حضرت
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 احكام نشر و حدود اجراي در ساعي و عدل حامي را خود آنجا تا و افزودند، اسالمي حكومت دامنه گسترش بر و آوردند اسالم پرچم

! زدندمي حد بود، شده گناه مرتكب كه نيز را خودشان فرزند احياناً كه دادندمي نشان خدا

 باشد،نمي جزا روز ثواب موجب و نبوده خدا خشنودي و رضا مورد تنها نه آنها، چشمگير و خوب بظاهر كارهاي اين از هيچكدام اما

 نامه در گناهي خير، كارهاي اين از يك هر ازاي در و بود خواهد جزا روز عذابهاي شديدترين موجب بوده، خدا خشم سبب كلّاً بلكه

! شد خواهد ضبط عملشان

 مسئله ترينحياتي كه را الهي منصب و مقام ترينعالي نموده، نبوت مقام خالفت ادعاي دروغ به طلب،رياست هواپرستان اين آنكه چه

... افكندند ابدي بدبختي و ضاللت و جهل وادي به را اسالمي امت از عظيم گروههاي و كردند تصرّف غاصبانه است، انساني

 ـ سالمه و اهللا صلوات آله علي و عليه ـ »اهللا الي داعي« حضرت جانشين را خود الهي، فرمان و »اذن« صالحيت داشتن بدون كه كساني

 شديدترين و كيفرها ترينسخت مستحقّ لزوماً و آيندمي حساب به بشر افراد ستمگرترين و كذّاب مفتريان قرآن، نظر از اند،كرده قلمداد

 به را مردم داده، سر هدايت و ارشاد نداي سالوسي، زاهدنماي هايقيافه با غصبي، محراب و منبر موضع از اگرچه باشند؛مي عذابها

 اسالمي ـ نام به ـ حكومت دامنه آنان، كردن سركوب و كفّار با جنگيدن با و باشند كرده دعوت تقوا و امانت و صفا و صدق و خداپرستي

! باشند آورده قرآن پرچم زير به را مملكتهايي و داده گسترش را

 نظر از ولي باشند؛ شده شناخته قرآن و اسالم عالم به خدمتگزار نگر،سطحي ظاهربين مردم نظر در كارها، همين اثر بر است ممكن اينان

 رهبري نبودن و فاتحين تقواييبي و جهل اثر بر قهراً كه دين، شناخت از خالي ظاهري پيشرفتهاي همين انديش،ژرف بينواقع انسانهاي

 وارد مردم افكار بر سنگين هايضربه است؛ بوده عقال نزد در ناپسند و خدا نامرضي تعديات و اجحافات با توأم رأسشان، در معصوم

 هالشكركشي از كه دنيايي مسلكهاي ساير مانند هم، را اسالم و است، ساخته بدبين الهي، پاك آيين و حق دين به نسبت را ملّتها و آورده

] 40[»...است داده جلوه ندارند، هدفي گيريمملكت و كشورگشايي جز
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 واقع خالف ادعايي راشده خالفت:   گفتارپيش

 نظر از كه كنيممي اشاره مسئله اين به نخست بپردازيم، خلفا شخصيت و حكومت از شدهمطرح تمجيدهاي نقد و بررسي به كهآن از قبل

 دارد؟ خلفا حكومت با ايرابطه چه و چيست راشده خالفت خلفا، حكومت امروزي مدافعان

: كه است اين آيدمي دست به نويسندگان طيف اين نوشته از چهآن

] 41![».پيامبر مشي خط و تفكر طرز از كامل نيابت از است عبارت راشده خالفت«

] 42![».داشت عهده بر را نبوي زندگي و تفكر طرز كامل نمايندگي كه بود راشده خالفت از كاملي نمونه راشدين خلفاي خالفت عصر«

 با خواهيممي مقدمه اين در دهند،مي قرار تكذيب يا تأييد مورد را اخير ادعاي ميزان چه تا تاريخي اسناد و شواهد كه اين از صرفنظر

] 43[مرتبت ختمي حضرت شخصيت و نبوت مقام درباره سنّت اهل انحرافي عقايد از اظهارات، قبيل اين خوانندگانِ غفلت به توجه

 دادن جلوه همانند نقد به خليفه، منزلت و مقام درباره سنّت اهل دانشمندان كالمي ديدگاه به كوتاه اياشاره با تنها وآله،عليهاهللاصلّي

. بپردازيم رسد،مي شبهات اين خواننده ذهن به وآله،عليهاهللاپيامبرصلّي شخصيت از فطري طور به چهآن با خلفا شخصيت

 اشاره خالفت زمينه در سنّت اهل برجسته علماي ديدگاه به نبوت، مبحث به شبهات اين خوانندگانِ صحيح نگاه فرض با منظوربدين

 او خالفت از مانع را هاآن و پذيردمي خليفه شخص در را نكوهيده صفات از بسياري وجود مكتب، اين كه شود ثابت تا كنيممي

 توانندنمي نويسندگان، طيف اين لذا(!) پذيردمي راحتي به را وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي واقعي منزلت فروكاستن نيز دليل همين به و شماردنمي

 خواننده ذهن در سليم، عقل و پاك فطرت اساس بر كه نبوتي هم آن]  44[».است نبوت نمايتمام آينه راشده خالفت« كه شوند مدعي

 نبوت آن ميان و نمايند آشكار را نبوت بحث در خود انحرافي عقايد هرچيز، از قبل كه اين مگر!) ؟(شودمي بسته نقش مقاالت، قبيل اين

: كه خالفتي سازند؛ برقرار همانندي خالفت اين و

 اين پيروان نگاه در خليفه گويي كه گويدمي سخن آن درباره ايگونهبه ،)ق 403 متوفّاي( باقالني طيب محمدبن ابوبكر قاضي) الف

 ايشان نماينده و اهللا رسول خليفه همچنان و كند سقوط سياسي كارنامه ترينسياه و اخالقي خصال ترينپست منجالب به تواندمي مكتب،

: گويدمي »التمهيد« كتاب در وي بماند؛ باقي

» ـعنْخَلالي اإلمام هـقسبِف و هبِ ظُلْماألموالِ بِغَص االَبشارِ ضَرْبِ و لِ وةِ النُّفُوسِ تَناورَّمحالم قُوقِ تَضْيِيعِ والح يلِ وطتَع وددالح ...

] 45[».شودنمي بركنار خود موقعيت از حدود، اجراي عدم و حقوق محو محترم، نفوس كشتن ها،انسان زدن اموال، غصب با هرگز خليفه

: كه كندمي تصريح »النسفيه العقائد شرح« كتاب در ،)ق 792 متوفّاي( تفتازاني عمر مسعودبن سعدالدين،) ب

... الجورِ و بالفسقِ اإلمام الينْعزِلُ «

] 46[».شودنمي بركنار مقامش از ستم و گناه به آلودگي اثر بر خليفه
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: گويدمي »المقاصد شرح« كتاب در و دانسته غلبه و قهر را خالفت انعقاد هايشيوه از يكي همچنين وي

 كانَ اذا كذا و لَه الخالفَةُ انْعـقَدت بِشَوكَته الناس قَهرَ و استخْالف و بيعةٍ غَيرِ منْ شَرائطَها يستَجمـع منْ للْإمامةِ تَصدي و اإلمام مات اذا «

. بالفسقِ اإلمام الينْعزِلُ و... االَظْهرِ علَي جاهالً اَو فاسقاً

 عهده بر غلبه و قهر طريق از را خالفت ـ قبلي خليفه تعيين يا بيعت بدون ـ است دارا را امامت شرايط كه كسي و بميرد خليفه كه هنگامي

 نادان يا گنهكار چه اگر حتّي ـ است ترنزديك صواب به كه اينظريه طبق ـ همچنين و شودمي برقرار او براي پيامبر جانشيني مقام گيرد،

] 47[».شودنمي بركنار گناهكاري و فسق دليل به خليفه و... باشد

 شخصيت و خالفت مقام از روشن نمايي كه كرده مطرح را ايمسئله] 48[»الحنفيه فقه في الوقاية« كتاب مؤلّف اخير، نقل دو بر عالوه) ج

: گويدمي وي باشد؛مي مكتب اين پيروان نزد اسالمي خليفه

» ال إنَّه دحي اإلمام دالشُّرْبِ ح أنَّهل بنَ نائاهللا م ...

] 49[».است خدا نماينده چون شود،نمي جاري او بر شرعي حد بنوشد، شراب خليفه اگر

 تحقّق جهت مانعي هيچ سنّت اهل نظر از كه است آن بيانگر وضوح به گرديده، درج خالفت مكتب هايكتاب در كه تصريحات گونهاين

 امثال بروز به اعتراف خود نظرها، اظهار گونهاين كه داشت توجه بايد و ندارد وجود خليفه شخص در شد ياد هاآن از كه ناپسندي صفات

. اندزده تكيه خالفت مسند بر تاريخ طول در كه باشدمي كساني در هاآلودگي اين

 ديگران، حقّ در ستم و ظلم اعمال و ناداني و جهل به گرفتاري و گناهان انواع ارتكابِ عين در تواندمي خليفه مكتب، اين عقايد براساس

 و تفكّر طرز كامل نمايندگي وي كه شود ادعا او درباره خالفت مكتب امروزي مدافعان سوي از نيز زمانهم و بماند باقي خليفه همچنان

!) ؟(دارد عهده بر را نبوي زندگي

 و واقعي چهره با خلفا خالفت ميان واقعي همانندي گونههيچ مكتب، اين در كه گرفت نتيجه توانمي خليفه، شخصيت از شناخت اين بنابر

 وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي خالفت نمايانگر روي هيچ به آنان خالفت و نبوده برقرار وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي شخصيت و حكومت نشدهتحريف

 توجيه شاهد هرگز بود، اگر كه ـ نيست هازمينه اين در وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي واالي صفات واجد هرگز نيز آنان خليفه كه چرا باشد؛نمي

 بودن راشده ادعاي بلكه ؛ ـ نبوديم ديگر، سوي از وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي معنوي سيماي تخريب در سعي و سو يك از ناروا امور اين

 مشي خطّ و تفكّر طرز از كامل نيابت ساختگي عنوان تحت ـ افراد برخي شخصيت و حكومت بر آن تطبيق و خالفت

 شخصيت و نبوت درباره مقاالت قبيل اين مخاطب صحيح انديشه از سوءاستفاده با كه است ايگزافه ادعاي تنها، ـ وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي

 ـ رفت يغما به و گرديد غصب وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي رحلت از پس كه ـ خالفت چهره پاكسازي در سعي وآله،عليهاهللاپيامبرصلّي

] 50.[دارد

 

 ٭ ٭ ٭
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 سوي از كه ،»خالفت نظام دوباره احياي« ديدگاه به توانمي چگونه خالفت، مبحث در سنّت اهل فكري مباني از شناخت اين با حال

 اعتماد گردد،مي ابراز زمان، اين در اسالمي اتّحاد به دستيابي جهت مناسبي حلّ راه عنوان به اجتماعي، ـ سياسي مشي خطّ تكاپوگران

!! است؟ ديگري سؤال خود نمود،

: كه پذيرفت توانمي آيا

] 51![»...بشود اسالمي بالد همه و مسلمين يگانگي مايه توانستمي سنت، اهل نزد در خالفت نظام... «

 جلب آنان هايانديشه چكيده به را شما توجه اسالم، جهان در جنبش اين پيشتازان هايديدگاه با بيشتر آشنايي جهت جااين در

 كه چرا نماييم؛مي

 خالفت و ورزند خودداري وآلهعليهاهللامحمدصلّي حضرت خليفه دومين ستايش از اندنتوانسته مسلمان، چه و غربي چه جديد، مورخان«

 را وي تالشهاي و او دست به شورا قرآني اصل اجراي غالباً امروز سنّي مسلمانان بويژه اند؛دانسته خالفت آرمان تجسم كاملترين را او

 بناي تجديد براي انددانسته اساسي سرمشقي اسالم، آرمان به خدمت در سبقت و ديني شايستگي پايه بر جامعه رهبري بناي نهادن براي

] 52![».ديگر اسالمي حكومتهاي يا دموكراتيك واقعاً خالفتي

: گفتمي وي كه كندمي نقل) ق 1254 ـ 1314( اسدآبادي الدين جمال سيد از كرماني رضاي ميرزا ـ

] 53![».افكند نظر خالفت طرف به و گذاشت كنار بايد را عمر و علي لفظ اختالف«

 تكرار را استادش نظريات همان كليت، در نيز شودمي محسوب جمال سيد شاگرد ترينبزرگ كه ،)ق 1266 ـ 1323( عبده محمد شيخ ـ

. ترمنظّم و ترنظري قالبي در منتهي نمود،مي

 كه گفت توانمي ولي نيست، روشن و صريح چندان ديني، فكر اصالح درباره او هايانديشه خالف بر عبده سياسي هايانديشه چند هر

]. 54[بود قائل مركزيت و خالفت اصل به

. دهد قرار شناسيجامعه و روانشناسي از هاييپايه بر بود، كرده دعوت آنها به عبدالوهاب محمدبن كه را اموري برآمد درصدد وي«

 المنار مجلّه در را او افكار و نظرات كه كرد ياري رضا رشيد محمد سيد صديقش دوست و شاگرد راه، اين در را عبده محمد شيخ

] 55[».كردمي منتشر جهان در و نوشتمي

 اسالمي وحدت به رسيدن و آوردن دست به براي وسيله بهترين را خالفت عبده، برجسته شاگرد) ق 1354 ـ 1382( رضا رشيد محمد ـ 

 از بعضي و دوم و اول خليفه خالفت دوران از او آرماني الگوي و بود اسالم صدر در آن قديمي شكل به خالفت مدافعان از و دانستمي

] 57.[گرديدمي تشكيل] 56[عبدالعزيز عمربن چون اميهبني خلفاي

 و حكومت نمونه و الگو راشدين خلفاي دوران كه بود معتقد نيز جمال سيد مكتب ديگر شاگرد) ق 1271 ـ 1320( كواكبي عبدالرحمان ـ

] 58.[بود برقرار ديگر هايارزش كنار در اسالمي اخوت آن در كه باشدمي اسالمي خالفت
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 و بود اسالم صدر اسالمي خالفت به بازگشت خواستار رضا رشيد همانند نيز المسلمين اخوان جمعيت مؤسس) ق ـ 1368( البناء حسن ـ

] 59.[است رضا رشيد تصور از اييافته شدت شكل اسالمي، دولت از المسلمين اخوان تصور: گفت توانمي

 ٭ ٭ ٭

 ميان حتّي كه است آن گواه تاريخي اسناد ،(!)راشده خالفت درباره ادعاها برخي خالف بر شويممي يادآور كوتاه، مقدمه اين پايان در

 خطّ و تفكّر طرز ها،برنامه اهداف، ميان عميقي شكاف عمومي، تصور برخالف و نداشته وجود همراهي و همدلي نيز دوم و اول خليفه

 لذا است؛ بوده واقع دو آن مشي

] 60[».باشد داشته تواندنمي ديگري علّت شود، توجيه صنفي و حزبي اراده يك چهارچوب در اينكه جز دو آن ظاهري رفتارهاي«

 اجتماعي نفوذ و سياسي قدرت كسب ميدان در دوم و اول خليفه عملكرد و انديشه ميان عميق شكاف و اختالف از حاكي تاريخي اسناد

: رساندمي اثبات به ميانشان را تعارض و دوگانگي نوعي كه است؛

) الف

. آمد ميان به خطّاب عمربن بنعبداهللا محضر در سخني عمر و ابوبكر از: گويدمي جرير سعيدبن«

. بودند امت اين نور و خورشيد دو، اين قسم، خدا به: گفت شخصي

 كرديد؟ درك را مطلب اين كجا از: گفت عمر بنعبداهللا

. كردند ائتالف خالفت در دو آن نديديد مگر: گفت شخص آن

 اين در باشد، ممنوع مالقات داد دستور كه بودم پدرم خدمت در روزي. داشتند اختالف هم با آنها بلكه نيست، چنين: گفت عمر فرزند

 پدرش از همه اين با ولي است) كوچكي جنبنده( بدي چهارپاي هم اين: گفت عمر و خواست ورود اجازه ابوبكر پسر عبدالرحمان حال

. است بهتر

 است؟ بهتر پدرش از عبدالرحمان پدر، اي: گفتم. انداخت وحشت به مرا پدرم گفته

... شود وارد عبدالرحمان بده اجازه! نباشد بهتر او پدر از كه كيست! مادربي اي: گفت

 تيمبني مقداربي احمق اين كه چيزي آن از بودي غفلت در امروز تا تو: گفت و كرد من به رو پدرم عبدالرحمان، رفتن بيرون از پس

. كرد ظلم من بر و زد جلو من از) ابوبكر(

. نداشتم موضوع اين از اطّالعي من: گفتم

! بداني تو كه نداشتم هم اميد پسرم: گفت
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. است ترمحبوب چشمشان نور از مردم بر) ابوبكر( او: گفتم

! پدرت غضب رغم به است، طور همين بلي: گفت پدرم

 شوند؟ مطّلع مردم تا نماييد فاش را سرّش و كنيد بيان مردم براي را او عملكرد خواهيدنمي پدر، اي: گفتم

 در كنم افشاگري من اگر. دارند دوست بيشتر چشمشان نور از را او مردم گفتي خودت كه صورتي در است ممكن چطور اين: گفت پدرم

: گفت مردم حضور در جمعه روز در و داد نشان شجاعت پدرم بعد. كوبندمي صخره به مرا سر نتيجه در و كنندنمي باور مردم صورت اين

 بيعت به را شما ابوبكر مثل هركس. داشت نگه آن شرّ از را مردم خداوند كه بود ناگهاني و ناانديشيده كاري ابوبكر بيعت بدانيد مردم، اي

] 61[».بكشيد را او كند دعوت

) ب

 در بروم؛ عمر ديدار به داشتم قصد رسيديم مكّه به وقتي. رفتيم حج به عمر با كه كندمي نقل اشعري ابوموسي از نخعي عبداهللا بنشريك«

. نموديممي صحبت... و خالفت مسند بر عمر توليت از راه در. افتاديم راه به. داشت را عمر ديدار قصد نيز او كه ديدم را شُعبه بنمغيرَة راه

. آمد ميان به ابوبكر از بحث بعد

... داشت تأكيد عمر خالفت بر ابوبكر كه نيست شك: گفتم مغيره به

 اين از آنها براي و داشتند تنفّر عمر از زيرا بگيرد، دست به را توليت عمر كه داشتند كراهت قومي هرچند است، طور همين: گفت مغيره

. نبود ايبهره خالفت

 داشتند؟ كراهت خالفت به عمر رسيدن از كساني چه پدر،بي اي: گفتم

 از ابوبكر كه است تيمبني طايفه منظورش. (هستند حسود چقدر كه شناسينمي را قريش طايفه تو كه اين مثل ابوموسي، اي: ... گفت مغيره

. ماندمي باقي دهم يك مردم بقيه براي و است دهم نه قريش براي كنند شماره را حسد اگر قسم، خدا به.) است آنها

. است روشن مردم بر قريش فضل كه درستي به مغيره، اي شو ساكت: گفتم

. رسيديم عمر سكونت محل به تا گفتيممي سخن همچنان ما

. رفت اآلن: گفت كسي. نيافتيم آنجا در را او

. كرديم طواف هم ما. است طواف مشغول ديديم و رفتيم مسجدالحرام سوي به

 آييد؟مي كجا از: گفت و نمود مغيره بر تكيه و ايستاد ما بين شد، فارغ كه وقتي

. آمديم اينجا به نيافتيم، جايگاهت در را تو ولي داشتيم را تو ديدار قصد: گفتم
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. خنديد و كرد من به نگاهي مغيره بعد

 خنديد؟مي چرا گفت و نيامد خوشش خنده اين از عمر

. خنديممي آن بر كه بود گفتگويي راه در ابوموسي و من بين: گفت مغيره

 چيست؟ موضوع: گفت عمر

 سخن نمايد، منصرف عمر نمودن جانشين از را ابوبكر خواستمي كه كسي داستان از و رسيديم قريش حسد به تا گفتيم را ماجرا ما

. گفتيم

 صدم يك مردم باقي به و طايفه اين به درصد نه و نود بگو دهم، نه چيست! مغيره اي بنشيند عزايت به مادرت: گفت و كشيد آهي عمر

. است شريك مردم با قريش طايفه اين نيز صدم يك آن در كه رسدمي حسد

. بود داده تكيه ما به همچنان كه حالي در شد، آرام مقداري عمر جمله اين گفتن با

 قريش؟ حسودترين از نكنم باخبر را شما آيا: گفت

 داريد؟ تن بر جامه كه حال همين در: گفت. آري: گفتيم

! داريد تن بر را خود جامه شما آنكه حال و است ممكن چگونه: گفت. آري: گفتيم

 دارد؟ جامه به ربطي چه اين امير اي: گفتيم

. شود فاش جامه آن از راز اين كه دارم بيم: گفت

 خود نيست؛ جامه مقصودت و داري بيم بيشتر جامه پوشنده از كه آن حال و سازد فاش را سخن جامه كه داري بيم اين از تو آيا: گفتيم

. داريمي منظور را ما

. است گونه همين آري،: گفت

. رسيديم او اقامتگاه به و افتاديم راه به پس

. شد داخل خود و نرويد اينجا از: گفت و آورد بيرون ما هايدست بين از را دستش

 خود سخن دنباله تا است داشته نگه اينجا را ما او كنممي گمان و كرد اثر او در گفتگويمان گزارش و ما سخن! پدربي اي: گفتم مغيره به

. بگويد را

. همانيم خواهان هم ما: گفت
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. داد ورود اذن ما به حال همين در

 تو كه هستيم همچنان ما گفتيم. باشيم دارنگه راز كه خواهدمي ما از شعري بيان با و است كشيده دراز پشت بر ديديم. شديم داخل هم ما

. است آنجا داده، ورود اجازه ما به كه نگهباني ديد. ببندد را در تا برخاست بعد. خواهيمي

 پاسخ تا بپرسيد: گفت و كرد ما به رو و نشست ما پيش و بست پشت از را در رفت، نگهبان چون و بگذار تنها را ما! مادربي اي: گفت

. دهم

. حرف آن شنيدن از نيست امين نيز ما لباس كه كسي قريش، حسودترين از دهد خبر ما به امير بود قرار: گفتيم

. نموديد سؤال بزرگي مشكل از شما: گفت

. كتمان يا كنيد اظهار كه دانيد خود مردم وقتي و نسازيد فاش را آن امزنده من تا كه اين شرط به كنم،مي مطّلع را شما اآلن

. خواهيدمي شما كه بود خواهد طور همان: گفتيم

 قرار خليفه را عمر ابوبكر، داشتند كراهت كه بودند او همفكران و زبير و طلحه كردممي فكر خود پيش من: گفتم وي به: گويدمي ابوموسي

. است خشن و بداخالق كه دهيمي قرار جانشين ما بر را كسي آيا: گفتند ابوبكر به آنها. بدهد

. است كرده اراده را اين از غير كسي او فهميدم كه گفت چيزي عمر من، صحبت از بعد

 انديشيد؟مي چه ديگر: گفت و كشيد آهي دوباره او

. است گمان دانيممي چه هر ما: گفتيم

 داريد؟ بد گمانِ كسي چه به: گفت

. نده قرار جانشين را عمر گفتند ابوبكر به كه كساني آن به: گفتيم

! بود قريش حسودترين] و تردارندهناخوش[ ابوبكر خود بلكه نيست، گونهاين قسم خدا به: گفت

. انداخت پايين را سرش طوالني مدت بعد

 احساس ما كه اين تا شد، طوالني او و ما از سكوت و انداختيم پايين را سرمان او خاطر به هم ما و كردممي نظر او به من و من به مغيره

. است شده پشيمان كرده اظهار ما به آنچه از او كرديم

. شد چيره من بر گناه با و گرفت پيشي من بر ظلم با كه تيمبني رأيسبك ناتوان فرد اين بر افسوس: گفت آن از پس

 شد؟ چيره تو بر گناه با چطور اما دانستم،مي شما بر را او ظالمانه شدن مقدم! امير اي: گفت مغيره
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. نيستند همراه من با مردم كه فهميد او چون شدم؛ نااميد خالفت از من كه زماني مگر نشد چيره من بر ابوبكر: گفت عمر

 جلو را او من لكن چشيد،نمي را خالفت شيريني ابوبكر وقت هيچ نمودم،مي اطاعت اصحابش و خطّاب يزيدبن برادرم از اگر قسم خدا به

. ماندم عقب خود و انداختم

. بستم را واررخنه كارهاي و گشودم او بر را خالفت مسائل و نمودم تصويب را خالفت و كردم تأييد و بلند را او

. بكند توجهي من به كه اين بدون چسبيد، حكومت به و بست را چشمانش ابابكر هنگام اين در

. بازگردد من سوي به ديگر بار حكومت كردممي آرزو! من بر اُف

 دور آن از نظريتنگ با سرانجام كه آن تا كند؛مي پر را شكمش گنجشك كه مقداري به مگر نياورد چنگ به چيزي ابوبكر قسم، خدا به

. شد

 به را آن خود تو كرد، عرضه تو بر را خالفت ابوبكر كه سقيفه روز در كه آن حال شد، خالفت به شما رسيدن مانع چيز چه: گفت مغيره

! خوري؟مي تأسف و اينشسته اآلن و كردي واگذار وي

 افتاد اتّفاق آنجا كه چيزهايي از تو كه اين مثل. شمردممي عرب زيرك مردان از را تو من! مغيره اي بنشيند عزايت به مادرت: گفت عمر

. يافت خوارهسنگ مرغ از هشيارتر مرا او ولي كردم، مكر او بر نيز من و نمود خدعه من بر مرد اين! اطّالعيبي كامالً

. گزيد برنخواهند او جاي به را ديگري مردم كه كرد يقين نمايند،مي استقبال او از روييگشاده با و دارند اشتياق او به مردم ديد وقتي

. گذردمي چه من نظر در بداند داشت دوست اند،نموده او به ميل مشتاقانه مردم ديد كه زماني

 به. بيازمايد مرا مورد آن در من انداختن طمع به با داشت دوست نيز! است ستيز در من با و كشدمي خالفت سوي به مرا من، نفس آيا

 نمايد، تسليم من به را خالفت نيز او اگر كه دانستممي هم من و دانستمي خوبي به كه آن حال و كرد عرضه من بر را آن سبب همين

. دهندنمي دلخواه جواب من به مردم

 آن مردم دادم،مي مساعد پاسخ آن پذيرفتن براي كه فرض بر و يافت محتاط و زيرك بسي مقام، آن به اشتياق وجود با مرا او رو، اين از

. نبودم امان در او فتنه از و گرفتمي دل در را آن كينه هم ابوبكر و كردندنمي تسليم من به را

. دارند كراهت من از مردم كه شد معلوم همه، اين با

 من مرادشان( خالفت سزاوار تويي و خواهيمنمي را ديگري تو از غير به ما ابوبكر، اي: كشيدندمي فرياد طرف هر از مردم كه نشنيديد آيا

. شد روشن سرور از صورتش ديدم و برگردانيدم ابوبكر به را خالفت حال اين در) خواهندنمي مرا كه بفهمانند من به خواستندمي. بودم

. كرد مذمت مرا او و بود رسيده او به من از كالمي كه بود وقتي هم يكي من، بر ابوبكر كينه از
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 به نيز را خواهرش و كرد آزاد را او و گذاشت منّت اشعث بر و كرد احسان او آوردند، ابوبكر پيش اسير را اشعث وقتي: بود اين كالم

. درآورد اشعث تزويج

 و گرفتيد پيش ارتداد راه و شديد كافر آوردن اسالم از بعد آيا خدا، دشمن اي: گفتم او به بود نشسته ابوبكر پيش اشعث كه حالي در من

! برگشتيد عقب به

. نديد مناسب را موقعيت ولي كند صحبت من با خواهدمي دانستم. كرد من به تندي نگاه اشعث

 كالمي؟ آن گوينده تو خطّاب، پسر اي: گفت و ديد مدينه هايكوچه از يكي در مرا اين از بعد

. است جمله اين از بدتر من سوي از تو سزاي خدا، دشمن اي آري: گفتم

 داري؟ انتظار خوب جزاي من از چه براي: گفتم. است جزايي بد تو از من براي اين: گفت اشعث

 جلو كرد، گستاخ ابوبكر مخالفت به مرا كه چيزي تنها سوگند، خدا به. ناراحتم شدي ابوبكر از پيروي به ناچار كه تو خاطر به من: گفت

. ديدينمي خود به نسبت ستيزي و خالف كار من از هرگز بودي خليفه تو اگر كه آن حال و بود او از تو ماندن عقب و تو از او افتادن

 آن ما. است صبر وقت نيست، توصيه و دستور وقت اآلن: گفت اشعث كني؟مي توصيه چيز چه به مرا اآلن. است طورهمان بلي،: گفتم

. بود داده گزارش ابوبكر به هم او و بود گفته او به را قضيه و ديده را بدر بنزبرقان اشعث، ولي رفتيم كارمان پي دو هر روز

: فرستادم او براي مضمون اين به پيامي نيز من و فرستاد انگيزتأسف و عتاب با پيامي برايم ابوبكر

 به بشنوند را آن سواران اگر كه كنممي افشا است تو و من ميان كه سخني مردم بين در يا دارممي باز كار اين ادامه از را تو يا خدا، به قسم

.) نشود فاش سرّمان همچنان( بدهيم ادامه خود عفو به خواهيمي اگر حال اين با. برسانند بروند، كجا هر

. رسيد خواهد تو به روزي چند از بعد هم خالفت اين. دهيم ادامه را گذشته روابط همان: گفت ابوبكر

 هم اين از بعد سوگند خدا به و كرد توجهيبي هم باز ولي گرداند،برمي من به را خالفت ابوبكر كه گذردنمي ايجمعه روز كردم خيال من

. مرد تا نياورد ميان به سخني

 خالفت از و رسيد فرا مرگ تا ساييدمي هم به را هايشدندان بغض شدت از كه حالي در داد، ادامه توجهيبي بدين خالفتش مدت در او

. گشت مأيوس

. برويد و برخيزيد خواهيدمي اگر اكنون. نكنيد فاش و نماييد كتمان هاشمبني از خصوص به مردم از گفتم، هرچه حال

. كرديممي تعجب ايشان گفتار از كه حالي در برخاستيم ما

] 62[».شد هالك كه روزي تا نكرديم فاش را او سرّ قسم، خدا به
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 زيستي ساده و زهد بررسي  : يكم گفتار

 

 دارانزمام زهد انگيزه

 ويژگي اين بودند، خرسند خود پيشواي زيستيساده از و كرده خُو ساده زندگي به وآلهعليهاهللاصلّياكرم پيامبر با معاصر مردم كه آنجا از«

. شناختندمي زمامداري معيارهاي ترينمهم از را

 معيارهاي ديگر چند هر پوشيد،مي خشن لباس و خوردمي ناماليم غذاي و ساختمي پيشه قناعت و زهد دنيا، از وريبهره در فردي اگر

] 63[».شدمي شناخته شايسته زمامداري، براي داشت،نمي را رهبري

 افكار در ضعف نقطه اين از خود، غاصبانه خالفت به بخشيدن مشروعيت و فريبيعوام جهت خلفا كه نمايدمي طبيعي بسيار بنابراين،

 را خود سعي داشتند توان در كه جاآن تا و نموده را ابزاري استفاده و سياسي برداريبهره نهايت زمامداران، زيستيساده به نسبت عمومي

. برند كار به عجم و عرب بر حكمراني و قدرتمندي ترِشيرين لذّت از منديبهره جهت مادي لذّات از گيريكناره در

 شرع خالف اعمال و هابدعت قبال در مسلمانان سكوت توانست كه بود جاآن تا هازاهدنمايي گونهاين واسطهبه مردم فريب توانايي

: زيرا آورد؛ همراه به را فدك غصب همچون خالفت، سردمداران

 بدان ورزد، اصرار كسي اموال تصاحب بر خليفه اگر پنداشتندمي مردم بنابراين،. كردندنمي استفاده المال بيت از چندان عمر و ابوبكر«

. سازد افزوده را خود شخصي اموال كه نيست مقصود

] 64[»...نرساند شخصي مصرف به ستاندمي ايشان از مالياتي اگر و نگيرد سخت آنها بر اموال، ازدياد در زمامدارشان دارند دوست مردم

 مؤثّر زمامداران زاهدنمايي سياست فهم در كه كندمي نقل نقيب ابوجعفر استادش از را سخناني البالغهنهج شرح در معتزلي الحديدابيابن

: گويدمي او است؛

 اين گرديد، آنان به نسبت مردم ظن حسن مايه بيشتر و كردند انتخاب خود سياسي زندگي دوران در] عمر و ابوبكر[ كه رفتاري و شيوه«

 گرفتند، پيش در را دنيوي هايزينت] 65[رفض شيوه دادند، خرج به زهد دنيا از وريبهره در و كردند رها دنيوي اموال از را خود كه بود

 آورد، روي آنان به دنيا چون پوشيدند، كرباس لباس و خوردند ناماليم غذاي نمودند، قناعت آن اندك مقدار به و كردند دوري دنيا از

 حسن و متمايل آنان سوي به دلها گرديد باعث مسئله اين و ننمودند، آلوده را خود آن زياد و كم با و نمودند، تقسيم مردم بين را اموال

: گفتند خود با داشتند دل در ايشبهه اندك كه آنان و شود پيدا آنها به ظن

 به آنان در معنا اين بود؛ خود نفساني هايخواسته به يابيدست براي كردند،مي مخالفت وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي دستورات با كه اينان اگر

. نمودندمي توجه آن به و نموده رغبت دنيا به و پيوستمي ظهور
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 ـ دو هر ـ آخرتشان و دنيا كه كردند؛ ترك را دنيوي لذّات] لحا عين در[ و ورزيدند مخالفت وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي دستورات با چگونه

. دهدنمي انجام عاقلي هيچ كه است كاري اين! رساند؟ زيان را

 تصويب را آنان كردار و نمايند باور را آنان حكومت نماند، باقي كسي براي ترديدي و شك]66[آنان كار در كه گرديد باعث مسئله همين

. كنند

 ايانديشه داراي كه واالهمت مردان كه نكردند توجه و بردند ياد از را رياست لذّت كردند، فراموش را نكته يك اينجا در مردم وليكن

: گويد شاعر چنانچه هستند؛ كلمه نفوذ و رياست خواستار تنها و ندارند، زن و خوراك و خورد به توجهي هستند،] 67[بزرگ

 كردند صرفنظر مال لذّت از ايعده

. ننمودند صرفنظر نهي و امر لذّت از وليكن

 بود اين... و نموده خلع خالفت از را او مردم و شود كشته كيفيت آن با شد موجب كه سوم خليفه با دو اين بين فرق: گويد نقيب ابوجعفر

 از را خود خانواده و گرفتمي پيش در را دوم و اول] خليفه[ شيوه عثمان اگر و داشت مقدم اموال در را اشخانواده و خود] عثمان[ كه

 دوري و گرفتنمي خرده او از كسي هرگز كشيد،مي كنار را خود و كردمي توزيع مردم ميان در را آن و داشتمي باز اموال به يابيدست

 اكتفا نماز چهار به و كردمي حذف را پنجگانه نمازهاي از يكي اگر بلكه و نمودمي المقدسبيت جانب به كعبه از را قبله گرچه گزيد،نمي

] 68[»...كردنمي انتقاد او از كسي نمود،مي

 نظر از چرا كه برد پي و دريافت را دوم خليفه هايبدعت مشاهده قبالِ در مسلمانان سكوت هايعلّت از يكي توانمي تحليل، اين بنابر

!) ؟(است بوده شرع حكم عين ـ باشد نبوي سنّت خالف ولو ـ خليفه نظر تابعين، و صحابه

 

 سياسي زهد

: شودمي ادعا كه چند هر

] 69![».بود پسرعمويش او زيرا ندهد؛ قرار شورا اعضاي از... را زيد سعيدبن تا داشت آن بر را وي شايبه،بي خداترسي و تقوي«

 اداره نحوه در داشت، سزايي به تأثير خليفه براي مشروعيت كسب و عمومي محبوبيت جلب در كه زهد زيركانه سياست: گفت بايد ولي

. شُدمي گرفته كار به نيز كارمندان گزينش و حكومت امور

 شدت به مملكتي، امور در خود نزديكان و خويشان گماردن كار به از افراد، لياقت و توانايي شايستگي، از صرفنظر دوم، و اول خليفه

] 70.[ورزيدندمي اجتناب

: يافت توانمي هم استثناء موارد ميان اين در البتّه
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] 71.[اوست داماد عمر بنعبداهللا كه بصره در دوم خليفه كارگزار اشعري، ابوموسي) الف

] 72.[بود بحرين در دوم خليفه كارگزار مدتي كه حفصه و عمر بنعبداهللا دايي مظعون، قدامةبن) ب

 درست و بود واقف خوبي به حكومتي امور در خود خويشان و اقوام گماردن كار به خطر به دوم خليفه كه دهدمي نشان زير تاريخي سند

 بهره بودند، ايقبيله پشتوانه داراي كه بانفوذ عناصر از آن جاي به و] 73[نمودمي اجتناب آن انجام از سياسي دقّت همين رعايت دليل به

. جستمي

 مسلّط مردم بر را] 75[اميه و] 74[معيطابي فرزندان شود، خليفه عثمان اگر: گفت چنين عثمان عاقبت درباره بينيپيش ضمن او«

 او بر عرب كند، چنين اگر و كرد خواهد چنين يابد دست حكومت به اگر كه سوگند. دهدمي قرار هاآن اختيار در را المالبيت و گرداندمي

] 76[».برسانند قتل به اشخانه در را او كه سانآن بشورد،

 عثمان به قطع طور به خالفت كه نمود تنظيم ايگونهبه را] 77[عوف فرزند اختيارات و نفره شش شوراي تركيب خليفه كه شد چطور حال

!! پرسيد؟ خليفه خود از بايد كه است سؤالي برسد؛

 

 فريبيعوام يا زهد

 از جلوگيري جهت به تنها و انديشيمصلحت روي از رياكارانه، سياستي خليفه، زهد كه است آن دهندهنشان فرماييدمي مالحظه كه سندي

: كه است آن از حاكي تاريخي مدارك كه چرا است؛ بوده او به مسلمانان اعتراض

. كنم طبخ غذايي مسلمانان براي كه دهيمي اجازه: گفت عمر به] 78[هرمزان«

. نيايي بر آن عهده از كه دارم بيم: داد پاسخ خليفه

. توانممي نه،: گفت هرمزان

. است تو با اختيار: گفت خليفه

 آن خوردن براي است، آماده غذا: گفت و آمده خليفه نزد گاهآن و پخت شيرين و تُرش هايطعم با رنگارنگي غذاهاي آنان براي هرمزان

. بياييد

: زد صدا و ايستاد مسجد وسط در خليفه

 به رسيد او منزل درب به خليفه كه هنگامي افتادند؛ راه دنبالش به مسلمانان پس. هستم شما سوي به هرمزان فرستاده من! مسلمانان اي

: گفت همراهانش
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 به و كرد طلب را بزرگي ظرف سپس. ببينم تا بياور ايپخته كه را غذايي: گفت و شد خانه وارد خودش گاهآن. باشيد منتظر جاهمين

. شوند يكي و مخلوط تا بزند هم را هاآن و بريزد آن در بود پخته كه را غذاهايي همه تا داد دستور هرمزان

. است شيرين ديگر برخي و ترش هااين از برخي طعم. كردي خراب را غذاها: گفت هرمزان

] 79.[برگرداني من از را مسلمانان نظر خواهيمي آيا: داد پاسخ عمر

] 80[».بخورند غذا آن از و شوند وارد مسلمانان تا داد اجازه بود، پخته هرمزان كه غذاهايي انواع كردن يكي از پس گاهآن

 

 دوگانه رفتارهاي با زاهدي

: است چنين خلفا زهد اثبات در شده مطرح ادعاهاي از يكي

 كافي ابوبكر سيره از مثال دو المال، بيت اموال از استفاده در پرهيزكاري و طلبيراحت از دوري و دنيا متاع به وي رغبتيبي اثبات براي«

: است

. كنيم تهيه شيريني آن با بتوانيم كه نداريم پولي گفت وي خواست، شيريني ابوبكر حضرت بيت اهل روزي

 روز چندين از پس داد، اجازه او به ابوبكر حضرت. شود جمع شيريني پول تا كنيممي انداز پس مقداري روزانه خرج از: گفت همسرش

: گفت و برگرداند المال بيت به و گرفت را پول آن ابوبكر سيدنا اما. بخرد شيريني تا نمود تقديم ايشان به را آن آمد؛ گرد كمي بسيار مبلغ

 اششهريه از است كردهمي اندازپس روز هر او كه اندازه همان تا داد فرمان لذا. است اضافه ما مخارج از مبلغ اين كه كرد ثابت تجربه

] 81![».نمود پرداخت بود آورده دست به خالفت از قبل كه خويش شخصي ملك از را گذشته روزهاي غرامت و بكاهند

 عنوان به] 82)[مسلمين تصويب با( خالفت دوران در كه را مبلغي و فروخت را خود شخصي زمين عمر، پاياني لحظات در آن بر عالوه«

 برگردانده المالبيت به كردهمي استفاده آنها از خالفت زمان در كه وسايلي تمام كه كرد وصيت و نمود مسترد بود، نموده دريافت حقوق

] 83![».شود

 داللت كه نماييممي جلب خليفه خود از اعترافي به را شما توجه تاريخي، اسناد به مراجعه اساس بر فوق ادعاهاي نقد و بررسي از قبل

: شودمي ادعا كه حالي در» .نگهدارد آن فريبنده مظاهر و دنيا از را خود توانستنمي او«: دارد

] 84![».بود دنيا به نسبت مردم اعتناترينبي ابوبكر«

. خواست نوشيدني او كه بوديم ابوبكر با ما گفت كه كندمي نقل ارقم زيدبن از خود سند به 309 صفحه ،4 جلد الصحيحين، مستدرك«

. آوردند عسل با توأم آبي او براي
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 ابوبكر مدتي از بعد: گفت زيد... گريستند او با نيز او ياران و صحابه كه جايي تا گريست كرد، نزديك خود لبان به را آن كه هنگامي

. كرد پاك را خود چشمان

 بود؟ چه تو گريه علّت! خدا رسول خليفه اي: پرسيدند او از

. نديدم او همراه را كسي اما كند،مي دور خود از را چيزي ديدم كه بودم خدا رسول همراه زماني من: گفت ابوبكر

 كنيد؟مي دفع خود از را چيزي چه! اهللا رسول يا: گفتم

 من از تو اگر: گفت و برگشت دوباره اما كشيد فريادي شو؛ دور من از گفتم او به و است شده مجسم من براي كه دنياست اين: فرمود

. يابد رهايي من از كه توانست نخواهد ،»بود خواهد تو از بعد كه كسي« يابي، رهايي و بگريزي

 آخر در و اندكرده نقل 30 صفحه ،1 جلد االولياء، حلية در ابونعيم و 286 صفحه ،10 ج بغداد، تاريخ در بغدادي خطيب را حديث همين

 نيز متّقي... شد من گريه باعث كه بود مطلبي اين و باشد داشته مشغول خود به مرا دنيا كه ترسيدم پس: گفت ابوبكر كه اندكرده اضافه آن

] 85[»...شد من گريه سبب امر اين كه باشد پيوسته من به دنيا ترسيدم پس: كرده اضافه آن آخر در 37 صفحه ،4 جلد العمال، كنز در

: شودمي اشاره نكته سه به نقل اين بررسي در 

 را يكديگر به خليفه و دنيا متقابل خاطر تعلّق كه است آن مستلزم چيز هر از قبل معتبرشان، كتب در سنّت اهل سوي از نقل اين ثبت) الف

. اوست زهد ادعاي ناقض خود كه بپذيرند؛

 ،)باشد صحيح نقل همه( باشد داشته صحت وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي و دنيا ميان گفتگو وقوع بر مبني همراهانش نزد ابوبكر ادعاي اگر) ب

. باشدنمي جمع قابل او زهد با هرگز كه دارد ابوبكر از دنيا ناپذيريجدايي بر داللت نقل اين

 خليفه اعتراف اين رسدمي نظر به ،)باشد صحيح نقل از بخشي( باشد داشته صحت مسلمانان و ابوبكر ميان گفتگو اين وقوع تنها اگر) ج

 باشد،مي خليفه معروف شگرد كه گريستن با همراه وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي از حديث نقل يعني آن خاص كيفيت با همراهش، مسلمانانِ نزد

 بر عالوه وآله،عليهاهللاپيامبرصلّي از ساختگي حديثي به استناد با جااين در خليفه و او، دنياخواهي شدت بر است بوده پوششي اصل در

 است؛ زده نشان دو تير يك با و برده ساعدهبني سقيفه از قبل به نيز را خويش خالفت ردپاي مسلمانان، براي خود مادي تمايالت توجيه

 خواهد تو از بعد كه كسي«: عبارت يعني  وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي با دنيا سخن به استناد با را خالفتش هم و كرده توجيه را اشدنياطلبي هم

 سوي از جانشين تعيين عدم علوي خالفت غصب براي اينان شعار ديروز تا كه حالي در است؛ ساخته مستحكم ، ـ »بود

! بود وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي

 نظر دقّت ادعاي با شديد تعارض در دنياخواهي، به اعتراف اين تأييد بر عالوه كه دهدمي قرار ما روي پيش را سندي تاريخ همچنين

. دارد قرار المال بيت از خانوادگي و شخصي هاياستفاده از پرهيز در خليفه
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 پدربزرگ از درخواستي قرارداشت؛ نيز عايشه خود خاله محبت و توجه مورد سخت كه زبير، همسر اسماء از ابوبكر دختري نواده عبداهللا،

. است توجه جالب كه كندمي خود

 دربرداشت هم كوهي كه مدينه از را وسيعي منطقه و آمد ابوبكر نزد روزي. نبود بيش نوجواني عبداهللا گرديد، خليفه ابوبكر كه روز آن در«

! بخشيد او به را منطقه آن تمامي نمايد شاد را او اينكه بهانه به نيز ابوبكر و نمود، طلب او از

: كندمي نقل چنين ـ زبير بنعبداهللا ـ خويش نوه به را ابوبكر بخشيحاتم داستان عساكرابن...

 خواهي؟مي چه براي را كوه اين: پرسيد او از ابوبكر و نمود، درخواست ابوبكر جدش از را مدينه از ايمنطقه در كوهي زبير بنعبداهللا

 را منطقه آن هم ابوبكر و باشيم داشته ايمنطقه چنين كه داريم دوست نيز مدينه در و ايمداشته كوهي چنيناين مكّه در ما: گفت عبداهللا

 نمانده باقي آن از اثري اكنون كه نمود ارتباطي پل دو بناي به اقدام منطقه آن در هم او و بخشيد او به و گردانيد مشخص او براي

] 86[».است

: شودمي ادعا كه است شده ثبت تاريخ در شرايطي در المال،بيت از شخصي هاياستفاده گونهاين

 نه و دينار نه پولي هيچگونه و گرفتيم دست به را مسلمين امور ما همانا عايشه اي: فرمود عايشه دخترش به موتش مرض در ابوبكر«

] 87![»...نگرفتيم حقوق عنوان به آنها المال بيت از درهم

: كه هستيم ادعا اين تكرار شاهد ابوبكر، توسط مادي هايخواسته حداقل از خليفه فرزندان و خانواده نگهداشتن محروم درباره همچنين

 تهيه شيريني يكبار براي حتي المالبيت از دريافتي حقوق با توانستنمي كه نمود اختيار ايزاهدانه زندگي خويش خالفت دوران در«

] 88![».ثروت و مال بودن فراوان و غنائم و فتوحات تسلسل زمان در هم آن كند، شيرين را خود فرزندان دهان و كرده

: كه است آن از حاكي شده تربيت خانواده همين در كه دختري گراييتجمل درباره تاريخي اسناد كه حالي در

 لباس برق، و زرق بدون و سادگي با وآلهعليهاهللاصلّياكرم پيامبر زنان ساير نيز و مسلمان هايتوده زنان] 89[كه زماني همان در عايشه«

. كردمي استفاده هاآن از و داشت دسترس در را اجناس و رنگها اقسام و انواع پوشيدند،مي

. ورزيدنمي امتناع گرانبها آالتزينت بردن كاربه از او

 هايلباس پوشيدن از المؤمنينام گردد،مي فراموش مادي هايبرق و زرق همه كه بزرگ عبادت اين انجام هنگام و حج ايام در حتي

] 90[».نداشت خودداري گرانبها و زيبا و رنگين

 از برخي ذكر به كه نمايدمي اشاره سنّت اهل معتبر كتب از مداركي و اسناد به ابتدا تحليل، اين ارائه جهت عسكري مرتضي سيد علّامه

: پردازيممي هاآن
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 انگشترهاي و پوشيدمي رنگ زرد لباس او كه است كرده نقل عايشه برادرزاده] بكرابي محمدبن بن[ قاسم از طبقات كتاب صاحب«) الف

. كردمي بدست زرين

 زرد ايروبنده و روسري و تن بر رنگ زرد پيراهن رفتم، عايشه نزد به روزي كه كندمي روايت شمسيه نام به مسلمان زنان از زني) ب

. بود افكنده صورت و سر بر رنگ

 تن به گاهبي و گاه را آن كه داشت] خز[ يا حرير از باالپوشي عايشه: است شده نقل] عايشه يعني[ او خواهرزاده] زبير بن[ عروة از) ج

. كردمي

. بخشيد زبير بنعبداهللا به را روپوش اين

 او و بود، آورده هديه به پوستيني عايشه براي بود، كنده طايفه سران از كه اشعث محمدبن] وآلهعليهاهللااالنبياءصلّي خاتم رحلت از پس) [د

. كردمي استفاده پوستين اين از هوا سردي هنگام در

] 91.[بود پوشيده رنگسياه روسري و رنگسرخ باالپوشي كه ديدم را عايشه روزي: گويدمي امينه نام به مسلمان زني) هـ

 حج احرام طال زيورآالت و زرد پيراهن با او و بست،مي احرام رنگ زرد لباس با عايشه كه كندمي نقل بكرابي محمدبن فرزند قاسم) و

] 92[».بستمي

 زنان پوشش نوع و رنگ خودش كه كندمي استفاده رنگارنگ و تجمالتي هايپوشش چنين از شرايطي در عايشه كه اين جالب نكته

: كندمي توصيف چنين را آنان و ستايدمي مسلمان بانوي يك پوشش الگوي عنوان به را انصار

 هايپارچه سوي به و برخاسته كدامشان هر شد، نازل] نور سوره حجاب، آيه[ آيه اين كه هنگامي. نديدم انصار بانوانِ از بهتر زناني«

] 93[».بود نشسته رنگسياه هايكالغ سرهايشان بر گويا كه پوشاندند آن با چنان را خود و بريده را آن و شتافتند داشتند، كه ايپشمينه

 

 المالبيت از شخصي استفاده

: كه هستيم ادعا اين شاهد المالبيت از استفاده در او نظر دقّت و خليفه زيستيساده درباره همچنين

 و خوردمي غذا آن در كه ايكاسه و كردمي استفاده آن از سواري براي كه را شتري تا كرد وصيت عايشه به وفات هنگام در ابوبكر«

 برايم زماني تا اموال اين از استفاده افزود و بدهد نشيندمي خالفت به او از بعد كه ايخليفه به وي وفات از بعد پوشيد،مي كه را ايقطيفه

] 94![».بودم مسلمين امور متولي كه بود جايز
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 مخالفين حمايت جلب جهت المالبيت محلّ از خليفه دادن رشوه بر داللت كه كنيممي اشاره تاريخ از اسنادي به ادعا، اين به پاسخ در

 در خليفه تقواي و شودمي محسوب عمومي اموال از شخصي استفاده سوء مصاديق بارزترين از يكي واقع در كه دارد، حكومتش سياسي

. بردمي سؤال زير را المالبيت از گيريبهره

) الف

 به حالي در ابوسفيان و بود كرده اعزام ايمنطقه به زكات آوريجمع براي را ابوسفيان وآلهعليهاهللاصلّياكرم پيامبر دانيدمي كه طورهمان

. بود شده غصب ساعدهبني سقيفه در وآلهعليهاهللاصلّيحضرت آن خالفت كه بازگشت مدينه

: كه آن از پس ولي داد، بيعت پيشنهاد السالمعليهاميرالمؤمنين به قومي تعصبات دليل به ابتدا ابوسفيان

 و آمد مردك اين: گفت و رفت ابوبكر نزديك عمر بود، بيمناك او مبارزه از وقت حكومت هم طرفي از و شد مأيوس السالمعليهعلي از«

 و] است زكات منظور[ صدقه از آنچه حال داشت؛ دست در را او دل منظور همين به هميشه هم خدارسول بود؛ نتوان ايمن شرّش از

. واگذار او به اوست، دست در المالبيت

. كرد چنين نيز ابوبكر

] 95.[كرد بيعت ابوبكر با و شد راضي ابوسفيان

 سفيانابي يزيدابن خود پسر نام به رفتمي سوريه سوي به كه را لشكري فرماندهي ابالغ تا ابوسفيان كه آيدبرمي چنين طبري روايت از

] 97[»]96.[نكرد بيعت ابوبكر با نگرفت،

] 98[بنده اين و نداشت وجود نظري اختالف گونههيچ) ابوسفيان( اميهبني بزرگ و افراد اين ميان كه باشند داشته توجه محترم خوانندگان«

 انگيزه و است بوده جامعه در اختالف و شكاف ايجاد براي شده حساب استراتژي براساس ابوسفيان و آنها ميان گفتار تناقض است معتقد

] 99[».نيست ميان در ايخيرخواهانه

) ب

 اسناد و نداشته اختصاص مذكور مورد به تنها آن، محلّ از مخالفان به دادن رشوه و المالبيت از استفاده سوء اين كه داشت توجه بايد البتّه

: دهدمي نشان تاريخي

. كرد تعيين انصار و مهاجر زنان براي سهمي المال،بيت محل از وي شد، استوار ابوبكر با بيعت كار چون«

. كرد تقديم را او سهم و آمد زن آن نزد به زيد. برساند وي به كه سپرد ثابتزيدبن به را النجاربنعديبني از زني سهم

 چيست؟ اين: پرسيد زن

. است كرده معين زنان براي ابوبكر كه است سهامي از: گفت زيد
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. پذيرفت نخواهم چيزي او از سوگند، خدا به بستانيد؟ من از رشوه وسيله به مرا دين خواهيدمي: گفت

] 100[».بازگرداند ابوبكر به را سهميه آن سپس

 نمونه است، گرديده ثبت تاريخ در وي، افشاگري و نجاربني از زني توسط رشوه دريافت عدم جهت به تنها كه واقعه اين حتم طور به

 گرفته، قرار افراد قبول مورد مخفيانه خالفت، دستگاه رشوه كه مواردي نيست شك و نبوده المالبيت از رشوه پرداخت فرد به منحصر

] 101.[نمود اشاره ابوبكر خالفت از حمايت ازاي در اَسـلَم،بني قبيله توسط رايگان آذوقه دريافت به توانمي مثال براي است؛ بوده بسيار

: گفت رو اين از و داشت قرار اول خليفه حكومتي هايبرنامه سرلوحه در تطميع و ارعاب سياست حال هر به

] 102.[شود پر طعام از هايتانشكم و هراس از هايتاندل كه اميدوارم

. پردازيممي دوم خليفه زهد بررسي به عمومي، اموال از هاآن خاندان و خلفا شخصي استفاده درباره ديگري تاريخي سند ذكر با پايان در

) ج

 خود اصحاب از عمر بود، گوهري آن در كه رسيد عمر خليفه به عراق فتح غنايم از سبدي: كندمي روايت عايشه، آزادكرده ذكوان«

. كنند تقسيم مسلمانان ميان را گوهر آن چگونه ندانستند و نه؛: گفتند است؟ چند گوهر اين بهاي دانيدمي: پرسيد

] 103[است؟ داشته او به اكرم رسول كه محبتي سبب به بفرستم عايشه براي را گوهر اين دهيدمي اجازه آيا: گفت عمر

. آري: گفتند

. فرستاد عايشه براي را گوهر آن عمر

] 104[»...است كرده روزي بزرگ پيروزي چه را عمر خداوند: گفت عايشه

 كسي به اطرافيان، مشورت به استناد با تواننمي را المالبيت به متعلّق اموال: گفت ابوبكر به خودش كه بود كرده فراموش خليفه ظاهراً

!) ؟(باشد معتبر هاآن با مشورت تا نيستند مسلمانان همه نماينده خليفه، اطرافيان و است مسلمانان همه به متعلّق زيرا بخشيد؛

 را پدرش هايتوصيه و كرد ستايش را او خليفه، عملكرد از خرسندي نشانه به و پذيرفت درنگبي را گوهر اين نيز عايشه كهاين ترجالب

!! نبود ميان در ايتوصيه واقع در كه چرا نمود، فراموش المالبيت از شخصي منديبهره عدم درباره

: شودمي ادعا كه است حالي در مسلمين المالِبيت از شخصي هاياستفاده گونهاين حال هر به

 دخل دولت خزانه و المال بيت در خود دلخواه به دادنمي اجازه و حق خود به. نداد قرار... و مالي استفاده سوء براي را خالفت مقام عمر«

] 105![».كند برداشت و بخشش و خرج و تصرف و

) د
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. دهد وسعت را اشخانه تا خواستمي خود خانه جنب زميني دوم خليفه از وي كه كندمي نقل] 106[اموي عاص سعيدبن از سعدابن«

. كردمي بخششها اين از هابعضي مورد در عمر چون

. دهم انجام را كارت تا بيا صبح نماز از بعد: گفت او به خليفه

. رفتند مطلوب زمين به او با و رفت او نزد صبح نماز از پس خليفه دستور به سعيد

. تو مال هم اين: گفت و كشيد خطي زمين روي خود پاي با خليفه

. بده بيشتر قدري دارم، عيال من اميرالمؤمنين يا گفتم: گويدمي عاص سعيدبن

 صله تو با كه آيدمي كار روي كسي من از بعد نگهدار؛ خود پيش گويممي تو به سرّي ولي است بس را تو زمين اين اينك: گفت عمر

. سازدمي برآورده را حاجتت و كندمي رحم

 و كرد رحم صله من با بود، گفته عمر همچنانكه او و رسيد حكومت به عثمان تا كردم صبر خطاب عمربن خالفت طول در: گويدمي سعيد

] 107[».برآورد را امخواسته

 اياجازه هم اطرافش مسلمانانِ از حتّي و نكرد مشورت فردي هيچ با دوم خليفه المال،بيت از زمين بخشش اين در كه است جالب

 قرار عتاب مورد المالبيت از زميني بخشش جهت به را اول خليفه چگونه كه بود كرده فراموش بار چندمين براي هم باز گويا نگرفت؛

!) ؟(بود نپذيرفته را اطرافش صحابه با مشورت بر مبني ابوبكر توجيه حتّي و داده

 

 پنهان رفاه

: همچون ادعاهايي

 المالبيت به غرب و شرق از كه فاخر لباس عوض و نشستمي خاك روي بر جواهرآگين، و مرصع تخت بجاي كه بود شهنشاهي عمر«

] 108![».نمودمي مستور را بدنش بود، او رعيت ترينمفلس پوشاك كه داروصله يجامه به بود سرازير

 مسلمين المال بيت بر تحميل او زندگي هزينه كه اين تا نمودمي معاش امرار مزد آن با و گرفتمي مزد و كردمي كار شام تا بامداد از«

] 109![».نشود

] 110![».نبود لذتجويي و استراحت فكر به. رابشويد لباسهايش و بخورد غذا آرامي به نداشت فرصت«

] 111![».بردارد المال بيت از درهم يك كه نداد اجازه او به وجدانش اما بود، دارقرض حاليكه در و رفت دنيا از او« 

: كه است آن نشانگر تاريخي اسناد كه شودمي مطرح شرايطي در
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] 112.[بود درهم هزار شش و هشتاد آن مبلغ كه كرد قرض مسلمين المال بيت از زيادي بسيار پول عمر«) الف

 او زندگي سال شانزده] از بيش[ مخارج معادل وامي چنين بدانيم، درهم هزار پنج معادل را او ساليانه ثابت هزينه اگر كه آن حال

] 113[».شودمي

 خليفه كه است شده ثبت تاريخ در همچنين

] 114[».بخشيد درهم هزار خويشاوندانش از يكي به«) ب

] 115[».كرد همسرانش از يكي مهريه و صداق درهم هزار چهل«) ج

] 116[».كرد هبه خود مال اصل از درهم هزار ده بود، شده وارد او بر مكه از كه دامادهايش از يكي به«) د

] 118[»]117.[فروخت درهم هزار صد به عمر بنعبداهللا به را خود االرثسهم عمر، فرزندان از يكي«) هـ

: گويدمي كه است ابويوسف گفته مطلب، اين مؤيد

. داشت خدا راه در دارنشان اسب هزار چهار عمر«) و

 آب و علف يا كني خسته را آن اگر كه كردمي گوشزد او به و دادمي را هاآن از يكي داشت، نيازي يا بود اندك سهمش كه هركس به

 چيزي تو عهده بر كردي، زخمي را آن خود تو يا برداشت زخمي و رفتي جهاد به آن با اگر اما هستي؛ ضامن شود، الغر تا ندهي

] 119[».نيست

 هرچيز از قبل سنّت، اهل سوي از ستايش اين پذيرش اما گرديده، عنوان خليفه مدح راستاي در كه است مواردي از اخير نقل چند هر

 آنان ادعاي با آشكار تعارض در دارايي اين كه باشد؛ داشته خود آنِ از دارنشان اسبِ هزار چهار دوم خليفه بپذيرند كه است آن مستلزم

: گفت توانمي مجموع در است؛ خليفه زاهدانه فقر بر مبني

 قريش ثروتمندان از عمر كه است آمده مصادر در بلكه نداشت، ثروتي خالفت دوره در او كه نبود معنا اين به او زاهدانه زندگي«

] 120[».بود

: شودمي ادعا كه آن حال

] 121![».باشد داشته چيزي خواستنمي و نداشت چيزي نيز عمر«

 

 اندوزيثروت و اشرافيت از حمايت

: شودمي ادعا باره اين در چند هر
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] 122![».بگيرد را آن جلوي تمام قدرت با و دهد قرار آهنين سدي خروشان سيل اين برابر در توانست خود زمان در عمر حضرت«

: بفرماييد توجه موارد اين به است؛ آن خالف گوياي تاريخي اسناد اما

 معاويه از حمايت ـ 1

 براي را او تا گماشت همت بود، طلقا از وي كه اين عليرغم و گرفتمي صورت معاويه درباره خاصي تأكيدهاي دوم خليفه سوي از«

. كرد مهيا را كارآمدنش روي مقدمات و سازد آماده خالفت تصاحب

: كه شويم متذكر است كافي

 ساير به نسبت كه را ساله همه دقيق هايحسابرسي آن كهاين بدون داشت، نگه شام واليت پست در درازي ساليان را معاويه عمر،) الف

. كند اعمال وي حق در رسيد،مي اهانت حد به اوقات گاهي حتي و كردمي اعمال كارگزارانش

] 123.[گذاشتنمي باقي مقام اين در سال دو از بيش را خود كارگزاران ساير ديگر سوي از) ب

 چيزي از نه و دهممي فرمان چيزي به را تو نه: گفت كنم، حركت آن اساس بر تا كن صادر اوامري كه خواست وي از معاويه كه گاهآن) ج

] 124.[دارممي باز

] 125.[غيره و رباخواري مثل گذشت،مي آن از اغماض با اما داشت، سراغ وي از عمر كه بود خالفي موارد از گذشته ها،اين) د

 حال در كه جوانمردي! مكنيد مالمت ما نزد را قريش جوانمرد: گفت عمر گرفت، قرار سرزنش و مذمت مورد عمر نزد معاويه روزي) هـ

] 126.[است خندان خشم،

. دادمي معاويه به المال بيت از دينار هزار ماه، هر عمر) و

. دينار هزار ده سال در: دارد ديگري نقل در

: گفتمي معاويه درباره عمر) ز

 در و رودمي خواب به رضا حال با كه كسي! كنيد پرهيز بزرگوارش فرزند و) است سياهي به متمايل رنگش كه فردي: آدم( قريش آدم از

] 127.[است خندان خشم، حال

] 128.[است عرب كسراي اين: گفت و نگريست معاويه به بار يك عمر) ح

 سخن دو آن كياست و سياست و قيصر و كسري از شماست، ميان در معاويه كه اين با آيا: گفت خود همنشينان به بار يك) ط

] 130[»]129![گوييد؟مي

: كه است حالي در او اشرافيت و معاويه از هاستايش اين
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] 132[»]131.[خواندمي] ملك[ پادشاه هامناسبت از بعضي در را خود هم عمر«

: شودمي ادعا هم باز خليفه، صريح اعتراف اين وجود با كه است جالب

] 133![».آيد شمار به فرمانروايان رديف در خواستنمي دلش داشت كه ايغلبه و قدرت چنين با«

] 134![».گرددمي متواضع شود، متكبر] المقدسبيت فتح[ عظيم موفقيت و پيشرفت اين اثر در كه اين جاي به روحاني بزرگوار اين«

] 135[داري تميم از حمايت ـ 2

: دهندمي نشان تاريخي اسناد

 پنج به المالبيت از و گرفت قرار اسالم بزرگان و پيشقدمان طبقه كنار در و ساخت ملحق بدر اهل به را داري تميم خليفه، زمان، اين در«

] 136[».يافت اختصاص حقوق درهم هزار

: است يافته شهرت زهد به كه ايخليفه! آري

] 137[».كردمي ياد مدينه فرد بهترين=  المدينه اهل خيرُ عبارت با او از و آوردمي بجاي احترام بسيار تميم به نسبت«

: كه حالي در

 درهم، هزار كه است حالي در اين]  138[بپوشد؛ است قدر شب دادمي احتمال كه شبي در تا خريد درهم هزار قيمت به را لباسي تميم«

] 139[».كند سير را گرسنه صدها مبلغ اين با توانستمي او و بود گوسفند دويست قيمت

] 140[ثابت زيدبن از حمايت ـ 3

: دهندمي نشان تاريخي اسناد

 ماليه امور در كاري به ـ بود نوجواني كه ـ را او تا خواست عمر از ابوبكر، زمان] در زيد[ داشت، ثابت زيدبن به ايويژه عالقه عمر«

] 141[».بخشيد او خود به بود آورده همراه پول چه هر عمر بازگشت، او نزد اموالي با زيد و آمد كار سر بر عمر وقتي. بگمارد

 قُنفُذ از حمايت ـ 4

 مورد كه آن بدون بود، درهم هزار بيست كه را قُنفُذ اموال كرد،مي رسيدگي كارگزارانش اموال به دوم خليفه كه هاييسال از يكي در

] 142.[ستاند هاآن از را عمالش همه دارايي نصف سال آن در كه حالي در بازگرداند؛ او به دهد قرار حسابرسي

 

 كارگزاران اموال
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: بود اين هاآن از] يكي[ كه گفت كلماتي ابوبكر. رفت او نزد پرسياحوال براي ابوبكر مرگ به منجر مرض در عوف بنعبدالرحمان«

] 143[».پرداخت خود براي آوريجمع به فقط گردانيدم، حاكم كه را شما از كدام هر

 و كردمي بازخواست اموالشان به نسبت ايشان از و خواندفرامي مدينه به را اندوزشثروت كارگزاران چندگاه، هر] نيز[ خطاب عمربن«

] 145.[گماردمي خود مقام بر همچنان را آنان و] 144[گرداندبازمي آنها به را نيمي و ستاندبازمي] المالبيت نفع به[ را آن از نيمي گاهآن

: گفتمي خليفه به و دانستمي ناپسند را شيوه اين السالمعليهطالبابي بنعلي

 بر سپس و دهيمي پس آنها به را] اندآورده چنگ به خالفكاري با كه ي[اموال از نيمي چگونه پنداري،مي دزد و خالفكار را اينان اگر

! گردانيبازمي خويش سابق كار و مسؤليت

: گفت خليفه به شدگانبازخواست همان از يكي روزي

] 147[»]146![ستاني؟مي من از را آن از نيمي چرا است، من به متعلّق اگر و! گيرينمي من از را همه چرا خداست، از اموال اين اگر

: كه آن ترجالب

) الف

] 148.[اندبوده متّهم اندوزيثروت و عمومي اموال سرقت به خليفه نزد ـ بحرين فرماندار ـ ابوهرَيره چون افرادي

) ب

] 150[».گماردمي خود پست بر را ابوموسي دوباره ـ بصره در او كارگزار ـ] 149[اشعري ابوموسي اموال مصادره از پس خليفه«

! شودمي گمارده قبلي منصب همان بر ديگر بار شده، مصادره دليل همين به اموالش از نيمي كه خائني ديگر عبارت به

: دهندمي نشان تاريخي اسناد همچنين

. فرستاد عمر نزد به را او ابوموسي. شد درگير اشعري ابوموسي با غنايم خاطر به عنْزَيي محصن ضَبةبن نام به مردي«

. كرد تنبيه را عنْزَيي بپرسد، را درگيري علّت كه اين بدون عمر

. كند ترك را آنجا خواست و شد عصباني وي

. پرسيد را اشدرگيري علّت عمر وقت آن

 براي او كه را غنايمي بعد و كندمي زندگي چنان و چنين و گرفته خود براي عقيله نام به كنيز يك و ايراني غالم هفتاد ابوموسي: گفت وي

 را ابوموسي عمر، حال اين با ؛]151[شمرَدمي برداشته خود
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] 152[»!خردمي خود براي او از را عقيله فقط كند؛نمي بركنار كار از

 ٭ ٭ ٭

 امور در بازخواستي هرگونه از ثابت زيدبن و داري تميم معاويه، بودن آزاد كنار در را تسامح و تساهل با توأم هاينظارت گونهاين اگر

: نماييد قضاوت ادعا اين درباره توانيدمي گاهآن دهيد؛ قرار مالي

 داشت نظر زير بودند، گرفته قرار غنايم و فتوحات خروشان سيل معرض در كه حالي در را، آنان زندگي در! تغيير هرگونه تيزبيني، با او«

] 153![».دادمي قرار محاسبه مورد! دقيقاً و

] 154![».ورزيدمي! دقت نهايت حكام و عامالن كار در خويش خالفت عهد تمام در«

 

 كارگزاران انتخاب

 پي در نبايستي و بوده افراد توانمندي انتخاب، مالك تنها لشكري، و كشوري هايمسؤوليت اعطاي در كه داشت اعتقاد دوم خليفه

. بود حكومتي مسؤوالن ورزيعدالت و دينداري

 شُعبه بنمغيرة انتخاب) الف

]: 155[كندمي اشاره تاريخي سند اين به »عمله ألهل السلطان اختيار« عنوان ذيل »الفريد العقد« كتاب اوايل در عبدربهابن

 اگر: گفت و شد سرگرداني دچار برگزيند،] 156][ياسر عمار جاي به[ جديدي فرماندار كوفه شهر براي گرفت تصميم خليفه كه هنگامي«

 بنمغيرة لحظه اين در! نامندمي  تبهكار را او كنم، حاكم را توانمندي فرد اگر ؛]157[پندارندمي ضعيف را او بگمارم، بركار را باتقوايي فرد

: گفت شُعبه

 تو سود به توانمند فرد كارداني كه حالي در گيرد؛مي را تو گريبان امور اداره در اشناتواني و ماندمي خودش براي ضعيف فرد پرهيزكاري

. است او خود حساب به هم گناهانش و

 روانه كوفه مردم سوي به باشي،مي هم تبهكار حال عين در كه هستي توانايي فرد همان تو! گوييمي راست: گفت خليفه

] 159[»]158.[شو

 فرمانداري هنگام در كه ـ شُعبه مغيرةبن و گرديد مسلمين امور اداره جهت ديگران، بر فاجر تواناي فرد ترجيحبه قائل خليفه ترتيببدين

. گمارد كوفه فرمانداري به را ـ بود شده آلوده گناهان ترينزشت به بصره

: است بوده سياست همين تابع نيز ابوبكر كه دهندمي نشان تاريخي اسناد

 وليد خالدبن انتخاب) ب
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 شام لشكر فرمانده را او خالد، دست به جنايات ترينزشت ارتكاب وجود با و كرد عمل گونه همين نيز وليد خالدبن درباره ابوبكر

] 162.[بازگردد عراق حكومتداري به شام، از بازگشتن از پس خالد تا] 161[كرد وصيت و] 160[ساخته

 عاص عمروبن انتخاب) ج

 ضمن خودش كه حالي در نمود؛ منصوب مصر استانداري به را او دوم خليفه و سپرد عمروعاص به را فلسطين امور اول خليفه همچنين

] 163.[كرد خطاب »العاصيابن العاصي« را او اينامه

: گفت دوم خليفه كه كنندمي نقل سنّت اهل كه است جا اين ترجالب

] 164[».اوست خود همانند است، تبهكار داندمي كه حالي در گيرد كار به را فاجري فرد كه هر«

: شودمي ادعا هنوز تاريخي، اسناد همه اين عليرغم حال هر به

 عادل! جهت هر از كه بفرستد اياالت به مملكت امور اداره براي امرايي و واليان خواستمي بود، عدالت كامل مثَل خودش كه عمر«

] 165![»...باشند

 

جهادبي زهد 

 دارعهده وآلهعليهاهللاصلّياكرم رسول شخص كليدي، و مهم نبردهاي در را اسالم سپاه فرماندهي بعثت، عصر در دانيدمي كه طور همان

 كه دهدمي نشان تاريخ كه حالي در داشتند؛ فعال حضور تبوك و حنين مكّه، فتح خيبر، خندق، احد، بدر، مانند غزواتي در و شدندمي

 ، ـ!) ؟(بودند نهاده آن بر نيز جهاد نام كه ـ خويش خالفت دوران داخلي نبردهاي يا هاكشورگشايي از كدام هيچ در دوم و اول خليفه

. نگرديدند نظامي فرماندهي دارعهده هرگز و نداشته حضور

 به موته از اُسامه مراجعت از پس اندگفته و شد بيرون مدينه از باريك لشكركشي و جنگ براي ابوبكر اندگفته متّفقاً ديگر نگارانتاريخ«

 گروه رياست و گذاشت وليد خالدبن عهده به را لشكر اين فرماندهي و نمود آماده و مجهز لشكري آنجا در و كرد حركت القصهذي سوي

 و اسد قبيله از كه كساني و طُلَيحه سركوبي براي كه داد دستور آنان به آنگاه نمود، محول قيس بنثابت به خالد امارت تحت را انصار

 از تن يك شدن كشته و فَزارهبني زدن شبيخون و حمله مورخين از بعضي منتها. كنند حركت بزاخه سوي اند،آمده گرد وي دور به فَزاره

] 166[».اندنموده نقل است، شده واقع القصهذي در كه نيز را آنان

. افزايندمي آن بر نيز را فَزارهبني حمله جريان و كنندمي نقل را القصهذي داستان هم مقْدسي و بالذري«

: گويدمي القصهذي به ابوبكر حركت نقل از پس مقدسي
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 بهم جرأت ديد اندك را مسلمانان تعداد فزاري حصن خارجةبن چون ولي نمود، حركت دشمن سوي به خويش قشون با خالد آنگاه

 بر و برد پناه درختي به هم ابوبكر و نهادند فرار و هزيمت به رو مسلمانان نمود، حمله آنان به جنگجويانش از سوار چند با و رسانيد

] 167[»...باشد دور به دشمن اندازچشم از تا رفت باال آن هايشاخه

 جعل به شدند، سپاه فرماندهي گيريعهده در وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول سيره با ابوبكر مخالفت متوجه كه اميهبني بدانيد است جالب«

 باقي توجيه و خليفه دادن جلوه معذور جهت] 168[رواياتي

. پرداختند مدينه در او ماندن

 خواهندمي عمر و ابوبكر از السالماميرعليه حضرت ها،نقل اين در كه كردند جعل السالمعليهاميرالمؤمنين زبان از را احاديثي همچنين هاآن

» ]169.[بماند محفوظ جانشان تا نشوند حاضر جنگ ميدان در خود كه

 فرماندهي خود نهروان، و صفّين جمل، نبرد سه در ـ اشتر مالك همچون دالوري شيعيان وجود با ـ السالمعليهاميرالمؤمنين كه حالي در

. شدند حاضر هاجنگ اين در سلحشورانه و گرفتند عهده بر را اسالم سپاه

 

 مطبوع غذاي

: گويدمي كه است ادعا اين خالف نشانگر نيز خليفه خوراك به نگاهي

] 170![».بخورد او خاص طعام از لقمه يك نداشت دوست كس هيچ كه داشت قناعت چندان غذا در«

] 171![».كردمي صدا گرسنگي از شكمش گاه«

: دهندمي نشان تاريخي اسناد كه حالي در

. ايشده چاق: گفت عمر به مردي«) الف

] 172[»...ندارند تالشي من شكم كردن پر جز كه هستم زناني ميان در من كهآن حال نشوم، چرا: گفت پاسخ در عمر

. كندمي سرزنش دليل همين به را ديگري او كه است حالي در خليفه چاقي كهآن ترجالب

. زدمي] 173[نفس نفس ـ اشچاقي علّت به ـ رفتن راه هنگام كه ديد را مردي خليفه«

 است؟ حالي چه اين: پرسيد او از

. است خداوند جانب از بركتي اين: داد پاسخ مرد
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] 174[».نمايدمي عذاب بدان را تو كه است خدا سوي از عذابي بلكه: گفت خليفه

] 175[»...و خوردمي گوشت و نان بودم؛ خطاب عمربن منزل در شام نوبتي«: گويدمي راوي) ب

. شد آورده خرما] 176[صاع يك شامل ظرفي او براي شدم، وارد او بر عمر حكومت اوايل در: كندمي نقل عباسابن«) ج

 بود او نزد كه ايكوزه از سپس خورد؛ را آخرش تا و كرد خوردن به شروع او و خوردم خرما دانه يك من نمود، خوردن به دعوت مرا

] 177[»...كشيد دراز و داد تكيه متّكائي بر و نوشيد

 حالي؟ چه در: پرسيدم. بود افتاده آب دهانش كه ديدم حالي در را پدرم كه كندمي نقل عمر بنعبداهللا«) د

] 179[».دارم ميل] 178[شده سرخ ملخ: گفت

: گويدمي كه سپاريممي شما به را ادعا اين درباره قضاوت پايان، در

] 180![».بود الگو و نمونه! بهترين دنيا، مظاهر در رغبتيبي و تكلفيبي و سادگي در مسلمين براي عمر، سيدنا اما«

 

 السالمعليهاميرالمؤمنين زهد با رقابت

 تظاهر و كردن وانمود با ديگران چگونه داشتند، قرار واقعي زهد از مرتبه واالترين در السالمعليهاميرالمؤمنين كه آن وجود با راستي به

: شده اظهار دوم، خليفه حكمراني شيوه از انتقاد ضمن حتّي چنانچه نمايند؟ جلب خود سوي به را نظرها توانستند آن، از اندكي به نمودن

] 182![».نهاد بنيان شخصي! تقواي و زهد رغمعلي را عربي] 181[آريستوكراسي اساس طريق بدين و«

 مشاهده نزديك از ايشان، حكومت دوران در را السالمعليهاميرالمؤمنين زهد كه كرد جستجو مردمي روحيات در بايد را سؤال اين پاسخ

. نمودند

 سخت چندان نيز مردم بر] حال عين در[ اما نكند، لبريز منديشرفاه و نسازد چيره مردم بر را خود فاميل كه خواستندمي پيشوايي مردم«

. نبود كسي چنين] لحاظ اين از[ السالمعليهطالبابي ابنعلي و ننمايد؛ نكوهششان رفاه بر و نگيرد

 خالف بر[ او كه دانستندمي خوب هم را نكته اين شناختند،مي را السالمعليهعلي حضرت دانش و پرهيزكاري و فضل مراتب چه اگر مردم

 به جز و هراسدنمي كسي تهديد از و كندنمي تعطيل را حدي هيچ و گذرددرنمي گناه كمترين از و نهدنمي تفاوتي عجم و عرب ميان] عمر

] 183[»]...نبود تحمل قابل مردم براي اين و[ ندارد توجه الهي امتيازات و معيارها

 محكوم را دو آن و مانده باقي يادگار به وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي اسالمي حكومت دوران از كه ـ زيستيساده به تظاهر كنار در خلفا! آري

 در توانستند مردم، بر ـ قريش ويژه به ـ عرب جوييبرتري ارضاي و منديرفاه كشورگشايي، هايباب گشودن با ، ـ كردمي زاهدنمايي به
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 ضمن و نموده اشباع هم را آنان نفساني اميال و عربي غرور جاهليتي، هايخواسته ،]184[جامعه مذهبي توقّعات ساختن برآورده كنار

 موفّق گرفتند،مي فاصله آن از كه حال عين در وآله،عليهاهللاصلّينبوي حكومت بر حاكم هايارزش نظام در نامحسوس و تدريجي تغيير

 گونهاين در ايلحظه عليهماالسالمطالبابي بنعلي كه حالي در آورند؛ چنگ به امروز به تا خود خالفت از را عرب خاطر رضايت شوند

. گذاشتنمي قدم هاراه

 امروز و افكند سايه السالمعليهاميرالمؤمنين زهد بر كه دوانيد ريشه قدري به ـ تاريخ طول در ـ خلفا، زهد نفع به تبليغات دليل، همين به

: كه هستيم ادعا اين شاهد

] 185![».بود فاروقي و صديقي خالفت نور و نبوت خالفت كامل پرتو علي حضرت زاهدانه زندگي«

] 186![».بود خطاب عمربن! شبيه فقيرانه، زندگي زهد در علي«
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 اجتماعي عدالت بررسي:  دوم گفتار

 

 محرومان به رسيدگي

: كنندمي نقل كه چرا است، نداشته خبر نيز خود حكومت پايتخت ضعيفان احوال از حتّي خليفه كه دهندمي نشان تاريخي اسناد

. شود مطّلع مردم احوال از تا گرفت كناره مردم از روزي بازگشت، مدينه به شام از عمر كه هنگامي«

. رفت او سوي به و كرد گذر پيرزني پشمينه خيمه كنار از

 كرد؟ چه بازگشت شام از كه هنگامي عمر! مرد اي: گفت او به پيرزن

. است رسيده مدينه به و بازگشته شام از او: گفت عمر

. ندهد خير جزاي من طرف از را او خدا: گفت پيرزن

 چرا؟! تو بر واي: گفت عمر

. است نداده من به عطاهايش از ديناري و درهم هيچ حال به تا رسيده، خالفت به كه وقتي از او ـ خدا به سوگند ـ زيرا: گفت پيرزن

. هستي جا اين در تو كه آن حال بداند، را تو حال كجا از عمر! تو بر واي: گفت عمر

] 187[»!...نباشد؟ مطّلع حكومتش غرب و شرق از و شود والي مردم بر كسي كه كردمنمي گمان! اهللا سبحان: گفت زن

: كه است ادعا اين ناقض بتراشد، خليفه براي را فضيلتي اشادامه در بخواهد نقل اين كه آن از قبل است، توجه قابل

] 188![».گشتمي را شهر جوانب و اطراف و رفتمي بيرون منزل از پاسباني و نگهبان هيچ بدون بينوايان حال از اطالع براي شبها«

 ياري و سرپرستي را زني بيوه و كند، حمايت را ضعيفي كه گشتمي مدينه هايكوچه در شبها و داشت رعيت رنج ولي بود شهنشاه«

] 189![».نمايد

 ٭ ٭ ٭

: گفت توانمي مجموع در

 ميان آشكاري تعارضات وجود خورد،مي چشم به دوم خليفه از گرفته صورت هايستايش نقد و بررسي ضمن كه جالبي نكات از يكي

. است خليفه از ساختگي تمجيدهاي برخي

: اندكرده ابراز چنين خليفه حكومت در عمومي رفاه توصيف مقام در برخي كه شودمي مشاهده مثال براي
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 گرسنه يك جزيرةالعرب تمام در و برسانند مصرف چه به دانستندنمي كه داشتند پول آنقدر مسلمين الخطاب عمربن خالفت دوره در اما«

] 190![».نداشت وجود

] 191![».نداشت وجود فقير عربستان در خطاب عمربن خالفت دوره در«

 در را خود مخاطبين عواطف و كرده فرساييقلم جامعه محرومانِ به خليفه رسيدگي مدح در اندخواسته چون ديگر، ايعده كه حالي در

: اندگفته آن مبناي بر و پذيرفته مسلّم واقعيت يك عنوان به را زمان آن در نداري و فقر وجود دهند؛ قرار تأثير تحت راستا اين

 در ديد. رفتند آتش طرف به... همراهانش با و ديد را آتشي هوا تاريكي در سردي خيلي شب در خطاب عمربن اسالمي دولت خليفه«

 ديگري. كن رحم من چشم اشكهاي به مادر: گفتمي و كردمي گريه هابچه از يكي. اندنشسته كوچكش بچه سه با مادري آتش كنار

 آتش كنار در عمر شود؟مي ممكن مرگم از قبل من براي غذايي مادر: گفت سومي. بميرم كه است نزديك گرسنگي از مادر: گفتمي

. عمر از اهللا اهللا: گفت هابچه مادر داري؟ شكايت كسي چه از: گفت هابچه مادر به و نشست

 است؟ كرده باخبر شما احوال و اوضاع از را عمر كسي چه: گفت عمر

! باشدمي غافل ما از و است ما] 192[مسؤل و ولي او: گفت زن

 و آرد باركوله خليفه... آورد پايين را عسل از پر ظرفي و روغن از پر ظرفي و آرد ايكيسه... رفت مسلمين المالبيت به سرعت به عمر

 آنان به خود دست به و كرد آماده ايشان براي را غذا رسيد هابچه به كهآن از بعد و كرد حركت و گرفت كول بر را عسل و روغن

] 193![»...خوراند

: پرسيد بايد حال هر به

 صحت ادعا اين اگر و است؟ معنا چه به خليفه حكومت در گرسنه و فقير يك نبودن ادعاي ديگر است، صحيح فوق داستان امثال اگر

! شود؟مي چه گرديد، بيان چهآن شبيه هاييداستان تكليف پس نداشت، وجود گرسنه يك العربجزيرة تمام در و دارد

 در توانمي را هاگوييتناقض قبيل اين كه كنيممي بسنده نكته اين ذكر به تنها و گذاريممي محترم خواننده عهده به را زمينه اين در قضاوت

. نمود مشاهده نيز خليفه زندگي جهات ساير از گرفته صورت توصيفات

: شودمي عنوان خليفه زهد مدح مقام در جا يك مثال براي

] 194![»...بشويد را لباسهايش... نداشت فرصت«

: شودمي گفته ديگري جاي كه حالي در

] 195![».كوشيدمي! بسيار آن نظافت مورد در اما بود، توجهبي نيز لباسش زيبايي به«
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 عدم حد تا دنيا به توجهيبي معناي به را زهد مخاطب، ذهني فضاي به توجه با نويسندگان از يكي كه است آن از ناشي تعارضات اين

 لباس نظافت به رسيدگي ديگري و ورزد دريغ محبوبش خليفه از را ستايش اين خواهدنمي لذا و كندمي تفسير لباس نظافت به رسيدگي

. نمايد جلب او سمت به را مخاطب عواطف تا ستايدمي خصلت بدان را خليفه لذا و شماردمي نيكو صفتي را

! گيردمي قرار همگان پسند مورد نهايت در كه شودمي ارائه خليفه از ايچهره هانوشته گونه اين در ترتيب بدين

 

 مردم به محبت

: كه آن بر مبني انگيزشگفت ادعاي اين

] 196![».اندداشته معطوف بشريت و انسانيت به را توجهشان كه كنندمي ذكر دوستانيانسان با را عمر«

: دهدمي نشان مردم به او محبت ابراز از را ديگري تصوير تاريخ كه شودمي مطرح شرايطي در

. دارممي دشمن را شخص فالن من: گفت خطاب عمربن«

! دارد؟مي دشمن را تو عمر كه چيست مطلب: شد گفته فرد آن به

: گفت خليفه به رو و آمد مرد آن شدند، زياد منزل در حاضر افراد تعداد كه هنگامي

 ام؟آورده پديد شكافي اسالم در آيا

. خير: داد پاسخ خليفه

 ام؟شده مرتكب جنايتي آيا: پرسيد

. خير: داد پاسخ خليفه

 ام؟آورده پديد دين در بدعتي آيا: پرسيد

. داد منفي پاسخ خليفه هم باز

: گفت مرد آن

: فرموده متعال خداي كه حالي در پروراني؟مي دل در مرا بغض و داريمي دشمن مرا علّت چه به پس

ؤذونَ الّذينَ وو المؤمنينَ ي اكْتَسبوا ما بغير المؤمنات تَملوا فَقَدهتاناً احبيناً إثماً و ب58: احزاب( م (

. نيامرزد را تو خداوند پس كردي، اذيت مرا تو همانا
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] 197[»...نمود اعتراف او به رساندن آزار به و كرد تصديق را او سخنان، اين شنيدن از پس خليفه و

 اصول خالف بر و كرده اذيت نامهربانانه را فردي اي،بهانه حتّي و موجه علّت هيچ بدون خليفه كه است آن نشانگر فوق تاريخي سند

: شودمي ادعا كه حالي در ؛]198[است داشته دشمن را او بشردوستي،

] 199![»...بود رئوف و عادل فطرتاً عمر... داشت محبت و مهر رعيتش به نسبت... عمر«

 

 طبقاتي جامعه

: است چنين خالفت عصر در اجتماعي عدالت برقراري درباره شده مطرح ادعاهاي از يكي

] 200![».بود قومي و فردي امتيازات! يكننده نابود و اسالمي اخالق مظهر عمر كه است اين واقعيت«

 سقيفه، از پس خلفا كه حالي در

 نگاه مدينه در را قريش و داد اسكان كوفه و بصره نوبنياد شهرهاي در را قبايل كه عمر زمان در خصوصاً كردند، برپا قريشي حكومت«

 و باغها صاحب ايشان و شد انباشته قريش دست در ثروتها دوباره طبقاتي، نظام ايجاد با و كرد تقسيم آنها بين را مدينه زمينهاي و داشت

 و گرفتند بدست را لشكرها امارت و شهرها حكومت قريش از افرادي قيصر، و كسري و شاهان بجاي و شدند هابرده و هاخانه و زراعتها

. گشت تقسيم بودند، قريش از غالباً كه خالفت دستگاه اطرافيان بين و شد منتقل مدينه به پادشاهان گنجينه

 بود، آنها اختيار در كه را ديگر شهرهاي و مدينه اطراف زمينهاي و واداشتند مجاني كار به را آنها و خريدند هابرده ثروتها، اين با قريش

] 201[».كردند آباد

 تعصب باري،] 202...[شود ساكن عرب غير كه بود كرده منع عمر بود، اسالم پايتخت كه مدينه در و بود عربي حكومتي عمر، حكومت«

. است بوده حد اين تا عربي

 غير عربِ يا بگيرد، دختر عرب از عرب غير كه بود كرده منع عمر همچنين. نداشت ماندن اجازه غيرعرب از كسي اسالم پايتخت در

. بگيرد دختر قريش از قريش

 عرب مرد اگر ـ بود شرع حكم مردم، نظر از عمر حكم و ـ بود كرده حكم عمر... كرد طبقاتي ايجامعه را اسالمي جامعه عمر گونهبدين

 اگر و بردمي ارث پدرش از بيايد دنيا به عرب بالد در بچه آن چنانچه آمد، دنيا به ازدواج اين از ايبچه و گرفت زن] غيرعرب[ عجم از

. بردنمي ارث پدرش از بيايد دنيا به عرب غير سرزمين در

. كردنمي تعيين قريش غير از لشكري امير و والي هيچ بود؛ قريشي عربي حكومت عمر، حكومت

] 203[».دادنمي واليت هاشمبني به قريش قبايل ميان در كه بود اين آن و داشت استثناء يك البته
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 ابوبكر، ساله دو حكومت در و وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول زمان در شد،مي خوانده عمومي اموال يعني المالبيت نام به اسالم در آنچه«

. شدمي تقسيم مسلمانان ميان بالسويه

 گردد؛ وضع ساليانه مقرري هريك، شئونات با متناسب ـ مدينه در حاضران ويژه به ـ افراد براي بايد: گفت و نپسنديد را شيوه اين عمر

] 204[».كرد بنديطبقه را افراد خود نزد سپس

 را امتيازات نزديك، صحابيان براي تقدم حق رعايت و ايقبيله نظام پايه بر عمر يافت، ترتيب ديوان عمر دوران در كه زماني از«

] 205[».كرد بنديدسته

 دويست تا درهم هزار سه خندق در و درهم هزار چهار اُحد در و درهم هزار پنج بودند كرده شركت بدر در كه كساني به اموال تقسيم در«

] 206[».دادمي مقرري درهم هزار دوازده استثنائاً عايشه به و درهم هزار ده وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي زنان به و درهم

 بدر جنگ در كنندگان شركت سهم با مساوي را ابوسفيان پدرش و معاويه سهم او كه شد اعمال خليفه توسط شرايطي در بنديطبقه اين«

 دختر حبيبه ام و ابوبكر دختر عايشه دخترش، حفصه بخشيد؛ برتري اسالمي امت زنان ساير بر را زن سه و داد قرار

] 208[»].207[ابوسفيان

 بيت از را وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي ديگر همسر سلمه ام حقوق تمام يكسالِ خالفت نظام كه گرفت صورت شرايطي در هادادن برتري اين و«

] 210[».بود نموده دفاع زهراعليهاالسالم حضرت از فدك، غصب ماجراي در وي كه چرا] 209[نكرد، پرداخت المال

 پديدار اسالم لواي زير دوباره بود، مكه در اسالم از قبل كه همان! اشراف طبقه است، روشن آيد؟مي پديد چه بنديتقسيم اين از خوب،«

] 211[».شد

 ها،ارتشي ها،منشي شاهزادگان،: بودند مختلف طبقات داراي كه رومي و ايراني جامعه همانند شد، طبقاتي اسالمي جامعه ترتيب اين به«

. برزگرها كارگرها،

 هم اسالمي جامعه كردندمي فكر و ديدندمي خلفا حكومت روش و مسلمين عمل در را اسالم آوردند،مي اسالم هارومي و هاايراني وقتي

. است طبقاتي خودشان جامعه مثل

 داد؛ اسكان شهرها آن در را عرب قبائل و ساختند اسكندريه نزديك شهري و كوفه بصره، تا داد دستور عمر اسالم، آغاز فتوحات از پس

] 212[».كرد تقسيم آنها بين را مدينه هايزمين و نگاهداشت مدينه در را قريش ولي

 و] 214[فرمانداران و] 213[دانشمندان به را آن و داشت محسوب ايشان زكات را آن و نهاد خراج تجار و صنعتگران و كشتكاران بر«

 تشكيل دفاتري موارد اين در و. بخشيد] 215[ارتشيان و فرماندهان

 و دريافتي مبالغ كرده، ثبت آن در را صنف دو هر نام تا نمود پرداخت محل همان از را حقوقش و كرد تعيين متصدي آن براي و داد

] 216[».نمايد ثبت آن در را پرداختي
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: اندگفته ديوان تنظيم و المالبيت بنديتقسيم گونهاين مدح در كه است جالب

] 217![».شد خشكانده اسالمي امت ميان در فقر ريشه ترتيب اين به«

: گفت توانمي مجموع در

: گفت كه جايي تا ستود، را خويش عدالت او كه بود نژادي تبعيض اساس بر المال بيت بنديسهم در عمر سياست همين واسطه به شايد«

 اسالم، الشأنعظيم پيامبر از چرا و آموخت كسري از را عدالت عمر چرا] راستي به] [219...[امآموخته] 218[كسري از را عدالت من

] 220[»!كرد؟مي مقايسه آن با را خود سياست كه بود كرده زده شگفت را عمر كسري از ايسيره چه و... نياموخت عدالت

: كه دارند آن از حكايت تاريخي اسناد

) الف

] 221[».شد شروع خراج گرفتن براي مردم اذيت و آزار دوم خليفه زمان از«

) ب

 شاهان سوي از صادره احكام اساس بر مدينه از خارج مردم درباره: كندمي تصريح مدينه از خارج مسلمانان مورد در انس بنمالك«

]  223[»]222.[شودمي عمل

) ج

] 225[».ندارد بيان به نيازي و است مشهور و معروف نيز خطاب عمربن توسط] 224[تَغْلب نصاراي خراج كردن برابر چند داستان«

) د

] 226[».بگيرد جِزْيه بود آورده اسالم كه مردي از تا كرد تالش خطاب عمربن«

: شودمي ادعا كهآن حال

 شديدي نياز مورد يك در. گرفتندمي ماليات آنان از كفار آبروي و مال جان، حفظ براي المقدس بيت در فاروق عمر حضرت زمان در«

 مسؤوليت ما: گفت و فراخواند را كفار تمام رو اين از... كنند منتقل ديگري جبهه به المقدس بيت از را ارتش كه شد الزم و آمد پيش

 شما از كه مالياتي تمام اينجا، از ارتش انتقال خاطر به... گرفتيم ماليات شما از دليل همين به و بوديم گرفته عهده به را شما از محافظت

] 227![».گردانيمبازمي شما به را ايمكرده وصول
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 نژادي تبعيض سياست

. كردمي اصرار و ابرام آن بر و داشت پافشاري ديگران بر عرب دادن برتري در دوم خليفه«

 پذيرفته سياستي او مرگ از پس تا كند تثبيت و تحكيم جامعه در ديگران بر را عرب ترجيح كه بود مسئله اين متوجه او غم و هم تمام

] 228[».بردارند گام آن كامل اجراي جهت در و فراگيرند پيشينيان از را آن آيندگان و گردد تلقي

 پيوند عرب مسلمانان طوايف با] 230)[مواليان( همسايه هايسرزمين شده آزاد اسيران از زيادي گروه ،]229[هكشورگشايي دنبال به«

 دومين كه آن ويژه به گردد؛ عرب مردم همتراز آنان اجتماعي شأن كه شدنمي سبب گاه هيچ پيوند و ارتباط اين اما ساختند، برقرار

 بر قريش و عرب اشراف برتري بر و دانستنمي عرب مردم مانند را ايشان حقوق گاههيچ و كردمي مبارزه امر اين با سخت زمامدار

] 231[».نمودمي تأكيد غيرعرب مواليانِ

. است سياست همين اجراي دهندهنشان زير تاريخي سند

. آمد شگفت به آن ديدن از كه ديد پوششي در را زني عمر«

. است فالني كنيز زن آن: گفتند كرد، سؤال او مورد در

] 233[»!گردانيمي آزاد زنان شبيه را خود آيا] 232![پست زن اي: گفتمي كه حالي در زد؛ او به اشتازيانه با ضربه چندين عمر

: شودمي ادعا كه حالي در

 را بشريت زمام كه قدرتهايي بر... را آن است خواسته... خداوند وسيله بدين و است بوده... و موفق و موقع به انتخابي عمر، انتخاب... «

] 234![».بگرداند پيروز بود، كرده سلب را آنان آزادي و گرفته دست به

 آنان حقّ در را عدالت ميزان چه تا و آورد ارمغان به آزادي ها،قدرت دربند و اسير هايملّت براي ميزان چه تا خليفه كه ديد بايد حال

 نمود؟ اجرا

: شده ادعا كه طور همان راستي به آيا

 تاريخي شهرت گرفته قرار عام و خاص المثل ضرب عمر عدل كه بود عدالت عيار تمام سمبل و حق كامل نمونه حدي به عمر حضرت«

] 235![».دارد

] 236![».بود داد و عدل ناشر ولي سخت، و شديد او« آيا

! ها؟انسان ديگر بر عرب برتري و نژادي تبعيض سياست به قائل يا و

: گفتمي كه است جمالت اين شده، ثبت عرب تفضيل و ترجيح راستاي در او از كه مشهوري و معروف سخنان و كلمات از
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] 237[».آيددرنمي كسي ملكيت به عرب«) الف

] 238[»... .باشند داشته خود مالكيت در را ديگر بعضي آنان از بعضي كه است زشت عرب براي«) ب

] 240[»]...239[شوند آزاد خدا مال از اعراب تمامي: است آمده او وصيت در«) ج

 در را آنان. شوندمي خوار ديگران نزد در كه نزنيد را اعراب: كه كردمي شرط آنان با فرستادمي جايي به را خود كارگزاران هرگاه«) د

] 241[».شودمي آنان محروميت موجب كه نباشيد سرشان باالي. شد خواهد آنان انحراف موجب كه نداريد نگه زياد جنگها

 غير افراد حقوق از داشت سعي مختلف، احوال و اوضاع و شرايط و خود قانونگذاريهاي و موضعگيريها سياستها، در وي ديگر، سوي از«

] 243[»].242[نمايد خرد را شخصيتشان و كوبد درهم را آنان حيثيت و بكاهد عرب

 آن از نمايد، تصحيح انصاف و عدل به را او توصيف كه چيزي و بود ستم و قساوت و خشونت از سرشار عرب غير قبال در او سياست«

. شودنمي ديده

] 244[».كردند پياده را آن جزء به جزء امويان او، از پس كه است سياستي گذارپايه او

 نمايد،مي ترسيم روشني به را دوم خليفه جانب از نژادي تبعيض سياست كارگيري به نحوه كه تاريخي شواهد از برخي ذكر به جا اين در

: پردازيممي

 مدينه به عرب غير ورود تحريم ـ 1

] 245[»...شوند وارد مدينه به عجم مردمان از احدي دادنمي اجازه عمر«

 غيرعرب توسط عرب قصاص منع ـ 2

. شكست را سرش و زد كتك را او عباده. نپذيرفت او. نگهدارد برايش را چهارپايش كه خواست] 246[نبطي نفر يك از صامت بنعبادة«

. كند قصاص را عباده نبطي، مرد نفع به خواست عمر

 كني؟ قصاص را برادرت ات،برده نفع به خواهيمي آيا: گفت او به ثابت زيدبن

] 247[».نمود حكم ديه به و نكرد قصاص را او عمر نتيجه در

: شودمي ادعا تاريخ، در آشكارا نژادي تبعيض اين ثبت عليرغم كه حالي در 

] 248![».بود عدل اين داشتن پا به ضامن عمر شدت و است داده نشان تاريخ كه است عدل نمونه عاليترين عمري عدل«

] 249![».بودند! برابر او نزد! مسلمانها همه انصاف، و عدل اجراي در«

: كه كرد باور توانمي كند،مي قضاوت خوانديد كه چنان رعيت يك و عرب شهروند يك ميان خليفه وقتي راستي به



 

Noorfatemah.org 
 

 پژوهش هايي در نيم قرن نخستين خالفت ۴۵

 بررسي و تحقيق تحت را موضوع فوراً و كردمي جانبداري رعيت از همواره عمر آمد،مي پيش رعيتي و! حاكم يك بين اختالفي هرگاه«

 تا دادمي حق شاكي به و نمودمي مجازات يا عزل را حاكم است، رعيت طرف و شاكي با حق كه شدمي معلوم برايش هرگاه داد،مي قرار

] 250![».بگيرد حاكم از را خود حق و قصاص

 عربي غير زبان به گفتن سخن منع ـ 3

] 251.[فرانگيريد را عجم مردم زبان: گفت خطاب عمربن«

 مروتش دهد، انجام ناشايستي كار كس هر و شده مرتكب ناشايستي كار گويد، سخن فارسي زبان به كس هر: گفت كه اندكرده نقل او از

] 252[».رودمي بين از

 قريش بر آزادشدگان حكومت به اعتراض ـ 4

. آمد استقبال به مكه امير علقمه بننافع. كردم حركت مكه سوي به عمر با: گويدمي ليليابي ابنعبدالرحمان«

 گماشتي؟ مكه مردم بر جايت به را كسي چه: گفت عمر

. أبزي ابنعبدالرحمان: گفت

] 253[»!نشاندي؟ خدا رسول ياران و قريش بر جايت به را او و رفتي موالي از مردي سراغ به: گفت عتاب با

 عرب بانوان با غيرعرب مردان ازدواج از جلوگيري ـ 5

 بازخواهم آنها، شأنان هم از غير با را عرب زنان ازدواج تحقيقاً: گفت و كنند ازدواج عرب دختران با عجم مردان كه كرد نهي عمر«

] 254.[داشت

] 256[».پرداختند موالي و عرب زنان بين جدايي به آنان] ترتيب بدين و] [255.[كنيد ازدواج خود شأن هم افراد با: گفت عمر

 غيرعرب به المالبيت از مستمرّي كمترين اختصاص ـ 6

] 257.[مشهور و معروف است امري المال، بيت مستمري ميزان در عجم بر عرب تفضيل با ارتباط در عمر برخورد«

 قرار عرب از بعد را عجم عمل، اين با و] 258[نوشت را عجم افراد رسيدند، پايان به عرب افراد چون و نوشت انساب براساس را مردم او

. داد

شد اجرا نيز وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي زنان درباره حتّي]  ـ باشد عرب ولو ـ ايآزادشده هر بر قريش دادن برتري[ سياست .

: اينكه آن و كنيم اشاره مورد يك به است كافي اينجا در

. دادمي درهم هزار دوازده عايشه به كه حالي در داد درهم هزار شش] 259[جويريه به عمر
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] 260[».داد نخواهم قرار ابوبكر دختر با برابر را كنيزكي هيچگاه: گفت او

 نشينباديه و شهرنشين عرب ميان تبعيض ـ 7

. نشينانباديه از نه كند، انتخاب شهرها اهالي از را كارگزاران تا كوشيدمي عمر«

 تا كرده نصب را شعبه بنمغيرة نبوده، موقتاً او چون و گماشته بصره در خود بجاي را مسعود بنمجاشع كه شنيد] 261[عتبه از او كه زماني

 اهل] 263[مغيره و است] 262[بر و اهل مجاشع چون مجاشع؛ نه باشد بصره حاكم مغيره همان است بهتر: گفت بيايد؛ مجاشع

] 265[»].264[مدر

 ادعا هنوز كه فرموديد مطالعه حالي در را باشندمي تاريخي مدارك به مستند كه نژادي تبعيض سياست اعمال موارد از عنوان هفت اين

: گفت حياتش روزهاي آخرين در عمر شودمي

 ديگري بر مقام و ثروت و نسب و حسب مناسبت به كسهيچ و است برقرار كامل مساوات افراد بين اسالم در كه باشيد داشته خاطر به«

] 266![».ندارد مزيت

 او بينندمي اند،آورده حساب به ملت حقوق مدافعان و برابري و آزادي و عدالت و دموكراسي و آزادي طرفداران و ملي رهبران با را عمر«

] 267![».است آنها بزرگترين

 تا را آن نظير تاريخ كه كند اداره عادالنه چنان شيوه به تنهايي به را روز آن اسالمي گسترده و عظيم جهان خود بزرگ عقل با توانست«

] 268![».است نديده امروز به

 استبدادي كهنه كتابهاي احكام... آورد وجود به اسالم جهان در بود انساني جامعه سعادت ضامن كه سياسي انقالب يك... عمر حضرت«

] 269![».افكند دور بود كار سر بر قرنها طبقاتي، تبعيض مبناي بر كه را جبار فرمانروايان آن

 خالفت مسند بر بزرگوار آن كه بود كار در الهي حكمت كه فهمدمي كند دقت كمي... الخطاب عمربن حضرت زندگاني تاريخ به هركس«

 شعوب و طبقات كليه بين در بزرگوار آن اهتمام اثر در اسالم شريعت تعاليم و دستورات مطابق اجتماعي عدالت... تا بنشيند االنبياءخاتم

] 270![».شود اجرا مساوي طور به و عمالً بلكه گفتار، با نه الجزيره شبه خارج و داخل در مردم

 مانندي و نظير قبالً كه نمود ايجاد كشورداري امور و قوانين از را چيزهايي او و يافت گسترش عمر خالفت زمان در اسالم«

] 271![».نداشت

 عربِ غير هايملّت براي رفاهي چه گشت،مي اجرا نيز اعراب خود ميانِ حتّي كه نژادي تبعيض سياست اين وجود با: پرسيد بايد حال

: گردد ادعا تا شُد آورده ارمغان به مسلمان تازه

] 272![».شد آغاز بود، اسالم صدر مسلمين حكومتهاي كننده مشخص كه تابع، ملتهاي رفاه وقفه بي... عمر زمامداري عهد در«
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 نژادي تبعيض از اعراب گيريبهره

 تمامي و شدند داشته مقدم ديگران بر چيز، هر در و يافتند دست بزرگي امتيازات به] قريش ويژه به[ اعراب نژادي، تبعيض نتيجه در«

. دادند اختصاص خود به را مختلف هايزمينه در تكامل و پيشرفت و فضيلت و خير منابع

 دقيق معني به] هاآن[ گيرند؛ دست به را امور زمام يا باشند خويش بر حاكم كه ديدندنمي خواب در حتي اين، از پيش چندي تا اعراب

. بردندمي رنج حقيقتاً خواري و حقارت ماندگي، عقب عقده از و گذراندندمي روزگار زندگي، سخت شرايط در كلمه

 پادشاهي با را خود بارذلت وضع و كردندمي برخورد خواري و ذلت فقر، و نيازمندي ضعف، موضع از خود اطراف ملل و اقوام با آنان

. ديدندمي عيان به ديگران و خود وضع ميان را چندان دو تفاوت و فراوان فرق و كردند،مي مقايسه قيصري جبروت و كسروي

 اينكه به رسد چه تا كنند، تصور را حالت اين از خروج رؤياي كه دادندنمي اجازه خود مخيله به گاههيچ و داشتند وضعي چنين اعراب

 باشند، آن امكانات و نيروها بر مسلّط و جهان فرمانروايان و حاكمان روزگاري اينكه و ديگران و كسري امپراطوري بر سيطره درباره

... كنند تفكر و انديشه

 به و كشيحق و ستم و ظلم مختلف انواع به و شدند مبتال تكبر و خودپسندي زشت صفات و غرور بيماري به وضع اين با كه است طبيعي

. بپردازند هستند، شانبرده و غالم امروز و بودند اينان ساالر و سرور ديروز كه كساني كشاندن ذلت

 زشت، وضع با و كنند سقوط شهوات منجالب در كه است طبيعي درآوردند، تصرف به را شهرها و مزارع و فراوان اموال كه آن از پس

 هايبرق و زرق و هازيبايي و دنيا و كند مسحور را آنان گرانبها، جواهرات و شوند غرق حرام و حالل لذتهاي در ناهماهنگ و غيرمعقول

... بربايد آنان از را عقل آن،

 روحيه با و بيشتر كينه و حقد كراهت، با او سوي از حتماً و كرد نخواهد رحم بايستد، مقابلش در بخواهد كه هركس بر سركش ديو اين

... شد خواهد مواجه كوبنده و نابودكننده

 بيان و تفسير ما براي تاريخ طول در را او شيعيان و خاندان و السالمعليهعلي حضرت بر وارده مصائب كه است چيزي همان دقيقاً اين

] 273[».كندمي
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 عرب نزد زمامداران عظمت علّت

) الف

 نيايد، ميان به آنها از ذكري و شوند سپرده فراموشي به ديگر گروهي و شود آفاق شهره ايعده آوازه و نام گرديد موجب كه مسائلي از«

 گروهي و قومي احساسات ارضاي و مادي رفاه و توسعه در شد، آنان نصيب گانهسه خلفاي عهد در كه فتوحاتي از اعراب كه بود اين

] 274[».كردند بسياري هاياستفاده خود،

 اشديرينه آرزوهاي و هاخواسته به مثبت پاسخ و عربي انسان غرور ارضاي و مردم سوي به دنيا آوردنروي و فتوحات كسب از پس«

 آن كه بود طبيعي كس، همه و چيز همه ضرر به ولو معين، گروهي نفع به آن از تبليغاتي برداريبهره سپس... و ثروت و مال به رسيدن در

 امتيازات اين به عرب رسيدن اصلي سبب و موجب كه آورد همراه به را مردي گراميداشت و تعظيم و حب از طوفاني تفضيل، و تبعيض

] 275[».شود پياده و اجرا مختلف شئونات در سنّتش و االتباع الزم مقدس شرع همچون آنان ميان در نظرش و بود

) ب

 مردم تا گرديد موجب و كرد كمك اُمرا و حكام به مردم عالقه و وابستگي به نيز شده ياد مسأله اين نژادي، تبعيض سياست بر عالوه«

: زيرا] 276[»...باشند خواستار را آنان سلطنت و حكومت تداوم

 خودپسندي و مغرور ملت پيروز، ملت اين از كه بود... و عجم بر عرب بخشيدن برتري و المالبيت بنديسهميه در تبعيض هايسياست«

 هاينعمت و كرد منكوبشان ثروت و مال كه آورد وجود به ثروتمندان از ايطبقه و شناختنمي خود براي مرزي و حد كه آورد وجود به

] 277[».نبود راهشان سد وجدان و دين طرف از رادعي و مانع گونه هيچ راه اين در و ساخت مسرورشان فراوان

 

 السالمعليهاميرالمؤمنين حكومت بر زمامداران عظمت تأثير

 پديد ايشان براي السالمعليهاميرالمؤمنين خالفت دوران در را فراواني مشكالت كه رسيد جايي به عرب نزد در عمر عظمت ترتيب بدين

. آورد

 حذف و انكار به حكومت، ربودن از فراتر بلكه نبود، جامعه بر السالم،عليهاميرالمؤمنين منصوصه حاكميت حقّ سلب تنها خالفت، غصب

 عنوان به را ايشان ديگر كه ايگونه به انجاميد؛ ، ـ است علوي امامت و واليت به عقيده شالوده كه ـ ايشان خدادادي فضايل و مقامات

. نداشتند قبول يا و شناختندنمي الطّاعه مفترَض امام

: دهندمي نشان تاريخي اسناد

) الف
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 اداي از را خود سپاه نتوانست السالمعليهعلي حضرت كه رسيد جايي به مردمان ميان در] 278[وي عظمت كه شويم متذكر است كافي«

. دارد باز تراويح نماز

: فرمود مورد اين در السالمعليهحضرت

 ماه در مستحبي نماز از را ما علي! يافت تغيير عمر سنّت! اسالم اهل اي: كه برآوردند فرياد جنگيدند، ركابم در كه من سپاهيان از بعضي

! داردمي باز] تراويح نماز[ رمضان

] 279.[بردارند شورش به سر لشكرم اردوگاه از ايگوشه در مبادا كه ترسيدم

 السالمعليهعلي حضرت. كند تعيين تراويح نماز اقامه براي را فردي كه خواستند السالمعليهعلي حضرت از سپاهيان: دارد ديگري متن در

. است وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول] 280[سنّت برخالف نماز اين كه فهماند آنان به و بازداشت نمازي چنين اقامه از را آنان

. داشتند جلو خود ميان از را يكي] نماز اين خواندن جهت[ آنگاه نمودند، اجتماع خود با و گفتند ترك را حضرت آنان

 دويدند مسجد درهاي طرف به ديدند را او چون. سازد پراكنده را آنان تا فرستاد آنان سوي به را السالمعليهحسن امام فرزندش حضرت

] 281![واعمراه: برآوردند فرياد و

] 282.[بود قاضي شُرَيح برآورد، فرياد كه كسي اولين شايد

) ب

 عمر را او زيرا مكن، عزل را او: گفتند او به كوفه مردم نمايد، عزل قضاوت منصب از را شُرَيح خواست السالمعليهحضرت آن كه آنگاه

. كرد نصب

] 284[»]283.[ندهي تغيير اند،كرده مقرر عمر و ابوبكر آنچه از چيزي كه ايمكرده بيعت تو با ما

) ج

 و تو دوست دوستان ما: گفتند و كردند بيعت او با و آمدند نزدش السالمعليهعلي شيعيان و ياران رفتند، بيرون كوفه از خوارج چون«

. هستيم تو دشمن دشمنان

. كند عمل وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول سنّت بر كه كرد شرط آنان با حضرت

. آمد السالمعليهحضرت نزد بود، خثعم قبيله پرچمدار و جنگيده ركابش در صفين و جمل جنگهاي در كه خَثعمي شَدادابي بنربيعة

. كن بيعت وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول سنّت و خدا كتاب اساس بر: گفت او به السالمعليهحضرت

... عمر و ابوبكر سنّت اساس بر: گفت ربيعه
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 از باشند، كرده عمل وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول سنّت و خدا كتاب خالف بر عمر و ابوبكر اگر تو، بر واي: فرمود او به السالمعليهحضرت

] 285[»...اندبوده دور به حق

) د

] 286.[كن عمل عمر و ابوبكر سنّت به ما مورد در: برآوردند فرياد جمل سپاهيان«

) هـ

] 289[»] 288.[بياوريد ما براي عمر همچون كسي اينكه مگر كنيمنمي متابعت شما از: گفتند] 287[سعد بنقيس به خوارج

) و

: گفت السالمعليهحضرت به حكميت براي اشعري ابوموسي انتخاب با ارتباط در] 290[قيس بناَشْعث«

] 291[»...خطاب عمربن كارگزار و ابوبكر غنايم متولّي و خدا رسول نزد به يمن مردم فرستاده است، ابوموسي اين

) ز

: كرد استدالل چنين خود نظر اين براي او. كند ابقا شام حكومت در را معاويه كه گفت السالمعليهعلي حضرت به عباسابن: گويندمي«

] 293[»]292.[گمارد شام واليت به را او خود خالفت دوران در خطاب عمربن

 كه بود ايشان سپاه در افرادي حضور از ناشي حكومتشان دوران در السالمعليهاميرالمؤمنين مشكالت عمده فرموديد مالحظه كه طورهمان

. بودند خطّاب عمربن دوران مذهبي تربيت ثمره خوارج. شدند شناخته »خوارج« نام به آينده در

 تخم كه است اين حقيقت بود، حكميت ماجراي و هاقرآن كردن نيزه بر واقعه پي در و صفين جنگ در خوارج آشكاراي ظهور چند هر«

 رو به رو غنايم و اسيران قبال در السالمعليهعلي حضرت مواضع با كه هنگامي آن بود؛ افتاده آنان دل در جمل جنگ در ترديد و شك

]. 294[شدند

 در را خطاب عمربن سيره و رسيد خالفت به السالمعليهعلي حضرت كه كرد رخنه آنان در ترديد و شك زماني گفت توانمي حتي

 السالمعليهحضرت آن به كه بود زمان اين در. نداد برتري ديگري بر را احدي و ساخت خود پيشه را مساوات و كرد رها عطا و بخشش

 ما به قبلي خلفاي سنّت مطابق كه گفتند السالمعليهعلي حضرت به و كردند مطرح جمل جنگ در را خود خواسته آنان. كردند اعتراض

... كرد عمل وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول سنّت به آنان، درخواست رد با السالمعليهحضرت آن اما بده،

 نفرين نكرد، اسير را فرزندانشان و زنان و نبرد غنيمت به را جمل جنگجويان اموال كه اين سبب به را السالمعليهعلي خوارج،

] 296[»]295.[كردند
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 قضايي عدالت بررسي:  سوم گفتار

 

 قضاوت در دوگانه رفتارهاي

 انصاري عبداهللا جابربن و زهراعليهاالسالم حضرت با دوگانه برخورد ـ 1

: نويسدمي خود صحيح در بخاري«

 كرد؛ خودداري فاطمه به آن پرداختن از وي اما نمود، طلب ابوبكر از را خمس باقيمانده و فدك مدينه، در خود ميراث فاطمه گويد عايشه

] 297.[رفت دنيا از تا نزد حرف او با و شد خشمگين ابوبكر از فاطمه

: گويدمي بخاري همين كه است اين جالب

. بود داده وعده او به را چيزهايي دادن حضرت آن كه كرد ادعا عبداهللا جابربن پيامبر، درگذشت از پس

] 299[»]298.[داد او به درهم پانصد نوبت هر و كرد پر را دستش بار سه ابوبكر

 معصومه تطهير آيه گواهي به كه زهراعليهاالسالم حضرت ادعاي جا يك در كه كرد تعجب خليفه دوگانه قضاوت اين از بايد راستي به

 وعده درباره را انصاري عبداهللا جابربن ادعاي حال عين در و كندمي رد واهي داليل با هم را بانو آن شهود حتّي و پذيردنمي را باشندمي

! نمايد؟ مطالبه ادعايش صحت اثبات جهت شاهدي وي از حتّي كهآن بدون پذيرد،مي او به وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي

: گفت او به و بود او نزد جابر آوردند، ابوبكر نزد را بحرين اموال كه هنگامي: اندكرده روايت انصاري عبداهللا جابربن از مسلم و بخاري«

. بخشممي تو به را آن از مقداري بيايد بحرين اموال هرگاه: بود گفته من به وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول

. بردار بود داده وعده پيامبر كه اندازه هر برو: گفت جابر به ابوبكر

 بحرين اموال اگر داده وعده او به وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول كه كندمي ادعا جابر نموده، وفات وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول كه بينيدمي

 رسول جانشين ابوبكر و آيدمي او از بعد بحرين اموال كند،مي فوت وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول و ؛ دهممي تو به مقدار فالن بيايد

 داده ايوعده چنان من به خدا رسول كه گويدمي و رودمي ابوبكر نزد جابر رسد،مي اموال اين كه هنگامي است، شده وآلهعليهاهللاخداصلّي

. دهدمي او به كندمي ادعا كه را مقداري و دهدمي اثر ترتيب او سخن به كرده تصديق را او ابوبكر و است

 ادعاي پذيرش در را ابوبكر كار چگونه بخاري شارحان كه ببينيد و كنيد دقت ـ است آمده مسلم و بخاري صحيح در كه ـ ماجرا اين در

 توجيه ادعايش در سوگندي و شاهدي هيچ بدون ادعايش، اندازه به او به المالبيت دادن و وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول درباره صحابي آن

: كنندمي



 

Noorfatemah.org 
 

 پژوهش هايي در نيم قرن نخستين خالفت ۵۲

: گويدمي است، بخاري شروح مشهورترين از يكي كه »البخاري صحيح شرح في الدراري الكواكب« كتاب در كرماني

 را آتش ببندد دروغ من بر عمد روي از كس هر: است فرموده كه بوده پيامبر سخن دليل به ابوبكر سوي از ادعايش اين در جابر تصديق

 گمان شما] 300.[كند كاري چنين به اقدام جابر چون كسي رودنمي گمان و است عذاب وعده يك اين و. است ساخته خويش جايگاه

 ادعايش در او كه كنيدمي گمان برعكس بلكه ببندد، دروغ وآلهعليهاهللاخداصلّيرسول به و كند كاري چنين به اقدام جابر كه كنيدنمي

 به فقط... و بودن خدا رسول تن پاره و عصمت مقام از نظر صرف با زهراعليهاالسالم حضرت درباره را گماني چنين چرا باشد، صادق

! نداريد؟ ديگر، صحابه مانند صحابي يك عنوان

: گويدمي كه كنيد توجه نيز »الباري فتح« در عسقالني حجرابن سخن به

 پي در او براي سودي سخن اين گرچه باشد، قبول مورد بايد انفرادي صورت به عادل صحابي سخن كه اين بر است دليلي حديث اين

] 301.[باشد داشته

. است نخواسته ادعايش صحت بر شاهدي جابر از ابوبكر كه چرا كندمي داللت او سخن قبول بر حديث اين پس

 قرار او ملك را فدك و است بخشيده او به را فدك خدا رسول: گفتمي كه زهراعليهاالسالم حضرت با او برخورد و كجا برخورد اين و

!! كجا است، داده

 شاهد او از هم ابوبكر پس است، عادل سنت و قرآن دليل به جابر چون: گويدمي »البخاري صحيح شرح في القاري عمدة« كتاب در عيني

] 302.[صحابي يك به رسد چه تا ببندد دروغ خدا رسول به عمد روي از مسلماني رودنمي گمان... است نخواسته

 كند؟نمي تصديق ادعايش در را زهراعليهاالسالم حضرت ولي كندمي تصديق ادعايش در را جابر ابوبكر، كه است چگونه

 است؟ جابر از كمتر او آيا

 چنين صحابي، به رسد چه تا مسلماني هيچ به نسبت شما كه حالي در ببندد؟ دروغ وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول به او كه كنيدمي گمان آيا

. نداريد گماني

 چيست؟ عليهاالسالمفاطمه ادعاي و جابر ادعاي بين فرق

 پذيرفته قَسمي و شاهد هيچ بدون جابر ادعاي اما شود،نمي پذيرفته متعدد شاهدهاي و يد قاعده وجود با عليهاالسالمفاطمه ادعاي چرا

] 303[»!شود؟مي

 صامت بنعبادة و عمروعاص فرزند با دوگانه برخورد ـ 2

: شودمي گفته دوم خليفه عدالت اثبات جهت همچنين
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 مصر استاندار و فاتح عاصعمروبن فرزند محمد ماجراي... گرفتمي را خودسري هرگونه جلوي كه بود برخوردار اُبهتي چنان از... عمر«

 در محمد اسب مسابقه اين در. شد برگزار دواني اسب يمسابقه بار يك بود، مصر استاندار عاصعمروبن كه مدتي در. است اهميت قابل

 محمد. گرفت سبقت هااسب بقيه از داشت، محمد اسب به زيادي شباهت كه اسبها از يكي مسابقه جريان در بود، سواركاران از يكي دست

. افتاد جلو من اسب كه سوگند كعبه پروردگار به: گفت لذا است، او اسب كه كرد فكر داشت قرار تماشاچيان جمع در كه

 خشم از عمرو محمدبن است؛ شده برنده من اسب كه سوگند كعبه خداي به: زد فرياد بود، مصري مردي كه اسب آن اصلي صاحب اما

 به را فرزندش و عاصعمروبن وي برد، شكايت عمر حضرت به مرد آن. هستم زاده اشراف من بگير،: گفت و زد مرد آن به ايتازيانه

 كي! عمرو اي: گفت عمرو به سپس و! بزن را زاده اشراف و بگير را تازيانه اين: گفت مصري مرد به محاكمه از پس و كرد احضار مدينه

] 304![»اند؟شده متولد آزاد مادر از آنكه حال اي؛داده قرار برده را مردم

 ، ـ بود شكسته عباده از خوردن كتك اثر بر سرش كه ـ وي شاكي چون صامت، بنعبادة ماجراي در كه بود كرده فراموش خليفه گويا

. بود داده ديه به حكم شاكي، رضايت بدون و كرده صرفنظر بود شاكي مسلّم حقّ كه قصاص مجازات از بود، نباطي مردي

: گفت او به زيد كه زماني داد؛ قرار تأييد مورد را ثابت زيدبن نظر خود، عملكرد اين با خليفه ماجرا، آن در كه بياوريد خاطر به

] 305[كني؟ قصاص را برادرت ات،برده نفع به خواهيمي آيا

: شودمي ادعا كهآن حال

] 306![».گردد اجرا بايد ديگر چيزي رعايت بدون كه بود چيزي عدالت عمر نظر در«

 هايسياست تابع موارد قبيل اين در او رفتارهاي كه است آن از حاكي داد، نشان خود از ماجرا دو اين در خليفه كه ايدوگانه رفتارهاي

. است بوده مرموزي

! رسيدي؟ مرادت به و گرفت آرام دلت! امير اي: گفت او بزند؛ را عمروعاص محمدبن تا داد مصري شاكي به را شلّاقش عمر كه هنگامي«

] 308[»].307[باشدمي شخصي اغراض جهت به پدرش و او از گرفتن انتقام به مايل كه ساخت متّهم را خليفه وي ترتيب بدين

 شُعبه بنمغيرة و عمروعاص فرزند با دوگانه برخورد ـ 3

 ، ـ] 309[داد سالم او بر لقب اين با و خواند اميرالمؤمنين را خطّاب عمربن كه كسي نخستين ـ شُعبه بنمغيرة: دهدمي نشان تاريخي اسناد

. شد منصوب بصره فرمانداري به خليفه طرف از مدتي

 مادري برادر دو با بود؛ آورده اسالم وآله،عليهاهللاپيامبرصلّي سپاه سوي از طائف محاصره هنگام در كه ـ ثقيف طايفه از ـ] 310[ابوبكْرَة

. شدند دوم خليفه طرف از مغيره بر سنگسار مجازات اجراي خواستار معبد، بنشمل نام به سومي فرد و زياد و نافع خود
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 از و رهانيد جرمش اثبات از را او ترفندي با خليفه وليكن دادند، شرعي گواهي شعبه بنمغيرة عليه سه هر معبد، بنشمل و نافع ابوبكْرَة،

: كه گونه بدين داد؛ نجات) مرگ( مجازات

 او ديد و افتاد زياد به چشمش كه عمر... آمدند جمع گردش انصار و مهاجرين بزرگان نشست، مسجد در و رسيد راه از زياد چون«

] 311...[ساخت نخواهد زبون و خوار را مهاجرين از مردي او زبان با هرگز خداوند كه بينممي مردي من: گفت آيدمي

.] شد تمام مغيره نفع به واقع در كه داد گواهي ايگونه به بود، دريافته را خليفه پيغام كه زياد[

] 314[»]...313[ر زياد مگر زد، تازيانه را گواهان همه و] 312[شد خوشحال و گفت تكبير عمر يافت، نجات مغيره چون

 مراسم در عمر كه بود حالي در نخست، شاهد سه بر زدن تازيانه و خوشحالي اين كندمي نقل عبدالبرّابن از عسكري علّامه چهآن براساس

: كرد اعتراف مغيره با گفتگويي ضمن حج

] 315[».باشد گفته دروغ تو درباره ابوبكْرَة ندارم گمان قسم خدا به«

: گويدمي كه است جمع قابل ادعا اين با اسالمي، عدالت و شرعي مجازات از مغيره تبرئه براي خليفه تالش چگونه حال

] 316![».بود عدل حكم به محكوم مردم ساير مانند كه مردم افراد از بود فردي والي عمر نظر به«

 دست از را! جزيي و كلي امور در عدالت اجراي و متانت فراست، هرگز بود، پهناوري مملكت مقتدر فرمانرواي اينكه رغم به«

] 317![».نداد

 و بدكاران با... امرسيده خالفت به خودم كه اكنون... گويدمي كرده بيان مردم براي خطبه اين ضمن را خود مطالب... خطاب عمربن«

] 318![».كرد خواهم رفتار مهرباني و محبت كمال با پرهيزكاران و درستكاران به نسبت و گرفت خواهم سخت پيش از بيش ستمگران

 

 مظلوم دادخواهي به توجهيبي

: شودمي ادعا كه حالي در

] 319![».گذاشتمي خود رعاياي ترينپست حتي دسترس در را خود هميشه«

 رسيدگي و ايستادمي همانجا كردندمي شكايت او پيش هرجا... ورزيدمي افراط حد به ايمبالغه عامه كار به رسيدگي در«

] 320![».كردمي

: دهندمي نشان تاريخي اسناد چنانچه هستيم؛ افراد دادخواهي به خليفه توجهيبي شاهد

. بدهيم را پيروزي بشارت او به تا شديم وارد عمر بر بزرگي فتح مناسبت به: است كرده نقل قيس بناحنَف«
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 آمديد؟ فرود كجا: گفت خليفه

. مكان فالن در: گفتيم

 به را هاآن راه طول و كرده ناتوان را هااسب خستگي، كه حالي در رسيديم؛ هايماناسب از ما آمدن فرود محل به تا آمد ما با و برخاست

. بود افكنده مشقّت

 نكرديد؟ پروا خدا از هااسب بر شدن سوار در چرا: گفت عمر

! بخورند؟ زمين سبزه از تا نشديد پياده و نكرده رحم هاآن به چرا دارند، حق شما بر هاآن كه دانيدنمي مگر

. بدهيم شما به را فتح اين مژده تا كنيم شتاب مسلمانان و شما سوي به داشتيم دوست ايم؛بازگشته بزرگي پيروزي از ما: گفتيم پاسخ در

. بوديم او همراه ما و بازگشت پس

! بستان او از را دادم است، كرده ستم من به فالني: گفت و آمد مردي حال اين در

 امور سرگرم كه وقتي و كنيد،مي رها را او است شما اختيار در عمر كه حالي در: گفت و كوبيد او سر بر و كرد بلند را اشتازيانه عمر

! بستان را دادم! بستان را دادم: گوييدمي و آييدمي او سراغ به شودمي مسلمين

] 321[»...بود غضبناك كه حالي در رفت مرد

 حكومتش تحت مردم ستمديدگي و رنجوري فكر در بود، سپاهيانش هاياسب خستگي فكر به خليفه كه قدر آن پذيرفت توانمي آيا

! نبود؟

. است شما با قضاوت
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 قانوني مخالفين حقوق بررسي: چهارم گفتار

 قانوني مخالفين با برخورد نحوه

 آهنين مشت سياست

 رأس در كه پذيرفت صورت پيروز گروه موقعيت تثبيت جهت ايگرانه سركوب تالش ساعده،بني سقيفه اجتماع در مهاجرين پيروزي با

. بود ممكن وسيله هر به ابوبكر خالفت پذيرش به افراد اجبار براي كوشش آن،

 نگذشت چيزي شد، مطرح سقيفه در ابوبكر با بيعت خبر آنكه از پس كه است كرده روايت عازب براءبن از خود اسناد به ابوبكرِجوهري«

 را دستش و گرفتندمي را او رسيدندمي كس هر به و افتادند راه به شهر در سقيفه اصحاب از گروهي و عبيده ابو و عمر همراه به ابوبكر كه

] 322.[بود مخالف يا بود مايل امر بدين شخص آن چه نهادند،مي ابوبكر دست بر و كشيدندمي

 و كردمي خشونت و تندي خطاب عمربن كس هر از بيش امر اين در و كشاندند ابوبكر با بيعت به را مردم توانستندمي كه راهي هر از آنان

. عمير قُنْفُذبن و وليد خالدبن و حضَير اُسيدبن او از پس

] 323[».رسانَد انجام به سريع خيلي را همگان از وي براي گرفتن بيعت كار كردمي تالش ابوبكر با كننده بيعت گروه

. كرد آغاز را خود كار ساعدهبني سقيفه همان از هدف، اين به بخشيدن تحقّق پي در خطّاب عمربن

. شديم ورحمله عباده سعدبن به كردند، بيعت مردم كه هنگامي: گويد عمر«

] 324![بكشد را او خدا: گفتم! كشتيد را سعد: گفت شخصي

: گفت و رفت سعد سر باالي! بكشد را او خدا! بكشيد را سعد: گفت كه اين از پس عمر ديگر، نقل به

] 326[»]325.[شوي ناقص كه كنم لگدمالت چنان خواهممي

] 329.[كردند خُرد را او بيني و] 328[نمودند خاك از پر را دهانش و گرفتند لگد زير را] 327[منذَر بنحباب گروهي او اشاره به«

] 330.[زدند را مقداد گروهي بعدتر، زماني

] 331.[ببازد جان لگد و مشت از بود نزديك نيز عباده سعدبن همانجا در

: بود اين شدمي شنيده همواره كه ايجمله] 332.[كردندمي خاك از پر را دهانش آوردبرمي فريادي كه هر روز آن

... و] 334[عنقك نضرب قاتلوهم، ،]333[فالن اقتلوا

! زد خواهيم را گردنت رسانيد، هالكت به را آنها رابكشيد، فالني
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. شود فرض شده تمام كننده، بيعت هر براي كار تا ساختمي سويي روانه درنگبي كردمي بيعت ابوبكر با را كه هر روز آن در عمر

 كشان كشان اجبار، يا اختيار به را وي خوردندبرمي كس هر به و شدند شهر هايكوچه وارد خويش رسمي هواداران و ابوبكر با سپس

] 336[»] 335.[كردندمي رهايش گاه آن و ماليدندمي ابوبكر دست به را دستش و آوردندمي ابوبكر نزد

: دهندمي نشان تاريخي اسناد

 به رفتند، او نزد چون. روند وي نزد كه داد پيغام آنان به عمر. آمدند مدينه به خواروبار تهيه براي] 337)[اَسـلَمبني( اعراب از جماعتي«

: گفت آنان

 هر و فراخوانيد بيعت به را مردم و رويد بيرون اكنون هم. كرد خواهيد دريافت خواروبار هزينه كمك خدا، رسول خليفه با بيعت ازاي در

. كند بيعت تا بكوبيد اشپيشاني و سر بر كرد خودداري كس

 گرفتند دست در چماق و كردند حمايل صنعاني هايپارچه و بستند محكم را خود كمرهاي اعراب آن كه ديدم سوگند خدا به: گويد راوي

] 338[».كشاندند بيعت به اكراه و اجبار به را آنان و افتادند مردم جان به و رفتند بيرون و

: اندكرده تحليل چنين را اَسـلَم قبيله حركت مستشرقين برخي همچنين

 حضرت و بودند معروف وآلهعليهاهللامحمدصلّي حضرت از قُرص پا و پر طرفداري به كه بودند، خُزاعه از ايشاخه اَسـلَمبني«

 در يا كرده هجرت مدينه به آنها كه اين از نظر صرف. داد قرار مهاجران رتبههم را آنها شان،وفاداري پاس به وآلهعليهاهللامحمدصلّي

 به آنها. بودند پيامبر از حمايت آماده هميشه و شدند ساكن مدينه نزديكي در آنها از ايمالحظه قابل تعداد بودند، مانده خود سرزمين

 آني نيروي ابوبكر با بيعت مسأله به خود زياد تعداد با آنها كه آورد حساب به چنين توانمي بنابراين و داشتند شهرت انصار دشمنان

] 339[».نمايند وارد ضربت متمرد عباده سعدبن به كه دادند مثبت جواب عمر حكم به فوري آنها و بخشيدند

 

 ارتداد برچسب

 اين تقارن البتّه و كنند توجيه را آنان قهرآميز بيعت و كشتار تا چسباندند مركزي حكومت مخالفان بر سقيفيان كه بود ننگي لكّه ارتداد«

 حزب فريبِ و خدعه و نيرنگ و كرد مردم فريب براي بزرگي كمك مركزي، حكومت توسط نبوت دروغين مدعيان سركوب با جنگها

] 340[».داد جلوه آنان جانب به را حق كامالً و كرد كامل را قريشي

 به و است گرفته نام مرتدين با جنگ به كه را ابوبكر خالفت دوره هايجنگ ـ »سبا بنعبداهللا« كتاب براساس ـ كوتاه بررسي يك در

: كنيم تقسيم دسته سه به توانيممي را آيد،مي شمار به اسالم به او خدمات و افتخارات از سنّت، اهل ادعاي
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 ـ 1

 مرتد؛ نه اند،بوده كافر اينان واقع در كه بودند؛ كرده جمع خود اطراف را ايعده و بوده نبوت مدعي دروغ به كه طُلَيحه و مسيلمه با جنگ

. دهدمي جلوه فراگير را آن فتنه و كندمي ياد مرتدين با جنگ نام به هم هاجنگ اين از عمر بنسيف ولي

.) نداشت نبوت مدعيان با نبرد جز ايچاره ،»خود خالفت حفظ براي« ابوبكر كه داشت توجه بايد(

 كه طُلَيحه خود قبيله يكي نمودند؛ فعاليت مسلمانان و اسالم ضد بر و برخاستند طُلَيحه ياري به قبيله دو تنها مدينه اطراف عشاير از«

 دو اين جز به و است عيالن قيس قبائل از ايتيره هم غَطَفان و است غَطَفان قبيله از ايشعبه كه فَزاره گروه ديگري و است اسد قبيله

] 341[».است نيامده باشند، جنگيده مسلمانان با و شده جمع طُلَيحه دور به كه ديگري قبيله نام قبيله،

 رئيسشان سرپرستي به فَزاره قبيله از ديگري عده و بود وي خود قبيله كه اسد، قبيله افراد از معدودي عده جز به ـ طُلَيحه لشكر ميان در«

] 342[».نداشت وجود كسي ديگر، قبائل از ـ حصن بنعيينة

 مسير در هم آن ـ خليفه براي افتخاري بخواهد هاآن سركوب كه است نبوده آفرينبحران شودمي ادعا كه هم چنانآن آنان فتنه بنابراين

. شود تلقّي ـ اسالم به خدمت

 ـ 2

. اندنداشته خارجي واقعيت گونههيچ و بوده عمر بنسيف ساخته همگي كه متعددي هايجنگ

 جنگ: مانند گرديده مشهور ابوبكر خالفت دوران در مرتدين جنگ نام به كه نگريممي اسالم تاريخ در خيالي هاييجنگ باره،اين در«

 جنگ نخستين عمان، مردم ارتداد مهره، مردم ارتداد زمل،ام جنگ و ارتداد طَي، قبيله جنگ و ارتداد القصه،ذي به لشكركشي الربذه، ابرق

] 343[».يمن در مرتدين جنگ دومين اخابث، جنگ و ارتداد يمن، اهل مرتدين

 گروه رياست و نمود تجهيز لشكري ابوبكر كه است آن اندكرده نقل را آن ديگر مورخين و دارد صحت مورد اين در كه چيزي تنها! آري«

 فرود بزاخه در كه افرادي جنگ به و داد قرار لشكر كل فرمانده را وليد خالدبن و گذاشت قيس بنثابت عهده به لشكر اين در را انصار

. بروند ديگران جنگ به آن از پس كه نمود اعزام داشتند، جنگ قصد مسلمانان با و بودند آمده

 بن[ سعيد خالدبن و است نگذاشته كسي اختيار در پرچمي پرچم، اين از غير و نكرده معين فرماندهي نفر دو اين از غير ابوبكر آري،

 پايان از پس] عاص بن[ سعيد خالدبن بلكه است، نفرستاده شام اطراف در حمقتين مرتدين جنگ به لشكر فرمانده عنوان به هم را] عاص

] 344[».است رفته آنجا به رفتند،مي شام سوي به كه جنگي سربازان با مرتدين، جنگهاي

 خالفت، مكتب پيروان زعم به كه ابوبكر عصر در مرتدين سركوب نخستين( ابرق جنگ نام تحت شده نقل حوادث تمام ديگر، عبارت به

 گرديده، ثبت تاريخي هايكتاب در كه القصهذي به لشكركشي به مربوط حوادث ساير و) است شده شمرده او خدمات و افتخارات از

] 345.[باشدمي عمر بنسيف هايساخته از و بوده جعلي
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 درباره تفصيل و طول آن با كه مطالبي: گفت بايد قاطعيت به است، آمده عمل به مورد اين در كه پيگيري ارزيابي و عميق تحقيقات طبق«

 جز و است نكرده نقل را آن سيف جز مورخي هيچ و است سيف مختصات از آنها همه است، گرديده نقل القصهذي داستان و ابرق جنگ

 نه و دارد، صحت ـ است كرده متهم ارتداد به را آنان سيف كه ـ هاقبيله اين اكثر ارتداد نه نيست، ديگري چيز سراييافسانه و دروغ

 نمودن انتخاب نه و دارد اساسي و پايه مدينه، به را ايعده مرتدين، فرستادن جريان نه و است درست القصهذي و ابرق در آنان اجتماع

 نقل ابوبكر براي سيف كه ـ ايچهارگانه هايجنگ نه و وي هايلشكركشي نه و است راست مدينه هايگذرگاه براي را ايعده ابوبكر،

 دشمن، شهرهاي و اراضي آوردن در تصرّف به و تسلط و هاپيروزي و هاقصيده و شعرها آن همه و دارد صحت و اساس ـ است نموده

] 346[».است نشده آفريده جهان در مناطقي چنين و افرادي چنين اصال و است ساختگي و دروغ

) ؟(!شوند قلمداد مسلمين و اسالم به او خدمات و خليفه جنگي افتخارات زمره در بخواهند تا

 سركوبِ نخستين( ابرق جنگ به مربوط روايات همه »سبا بنعبداهللا« كتاب از دوم جلد در عسكري مرتضي سيد علّامه تحقيقات بر بنا

 غائله آن ختم جهت خليفه هايتالش و دوره آن در بحران شدت از كه حوادثي همه و بوده جعلي) ابوبكر عصر در مرتدين گسترده

. است عمر بنسيف ذهن هايساخته از دارد، حكايت فراگير

] 347.[باشدمي اعتبار فاقد و بوده ساختگي همگي بقيه، ـ ايمنموده اشاره آن به كه ـ »القصه ذي« به مربوط حوادث از اندكي جز همچنين

 از نيز اخابث و يمن اهل ارتداد داستان همه و] 348[مهره و عمان مردم ارتداد داستان عمده هايبخش زمل، ام ارتداد داستان همه

 به خدمت جهت او به افتخار نشان اعطاي و اول خليفه براي تراشيفضيلت جهت هاآن به استناد لذا و] 349[بوده عمر بنسيف هايساخته

. است علمي اعتبار و ارزش فاقد ها،فتنه اين سركوب در اسالم

 نشده مرتد تنها نه طَي قبيله تاريخي، مدارك اساس بر و بوده صحت فاقد ابوبكر خالفت دوران در آنان فتنه سركوب و طَي قبيله ارتداد

] 350.[بودند ابوبكر خالفت متعصب طرفداران از يكي بلكه بودند،

 كه ديگري هايجنگ نه و دارند صحت گرديده، مشهور ابوبكر خالفت دوران در مرتدين جنگ نام به كه هاييجنگ ساير نه اساس اين بر

] 353.[است] 352[ عمر بنسيف هايساخته از هاآن همه بلكه ؛] 351[دارند اساسي و پايه شده، منتشر فتوحات نام به

 ـ 3

 آنان خونبار و فجيع سركوب تا شدند خوانده مرتد خليفه، با بيعت عدم و ابوبكر خالفت نداشتن قبول علّت به تنها كه مسلماناني با جنگ

!) ؟(گردد توجيه لَبيد زيادبن و جهلابي بنعكرِمة وليد، خالدبن همچون ابوبكر فرماندهان توسط

 وصيت از قريش كه طور همان گفتندمي آنان. است بوده ابوبكر حكومت و خالفت با مخالفت خاطر به زكات، اداي در قبايل بعضي تمرّد«

 اين نماد و كنيمنمي اطاعت او حزب و ابوبكر قريشي حكومت از هم ما گذاشت پا زير را آن و نكرد اطاعت وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي

 ارتداد، هايجنگ شروع و بردند سؤال زير را آن مقبوليت و مشروعيت عمل، اين با و بود مركزي حكومت به زكات پرداخت عدم مبارزه،
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 رنگ مركزي حكومت تا بود العربجزيرة مردم از اجباري بيعت گرفتن و قريش كودتايي حكومت هايپايه آميزخشونت تثبيت واقع در

] 354[».بگيرد خود به مقبوليت و مشروعيت

 حقيقي فجايع فتوح، هايجنگ و مرتدين با جنگ نام به هاييلشكركشي جعل بر عالوه سياست، همين اجراي ادامه در عمر بنسيف! آري

 خارج در ابوبكر بيعت با مخالف مسلمانانِ خونين سركوب واقع در كه ـ كنده قبايل با جنگ مانند ابوبكر دوران در واقعي هايخونريزي و

 خوانده مرتد خائنانه، را اندنشده ابوبكر خالفت قبول به حاضر كه مسلماناني و ناميده مرتدين با جنگ دروغ، به را ـ است بوده مدينه از

: ابوبكر زمان در كه همچنان] 355![است؟

 او با مخالفت خواستندمي وسيله اين به و دانستندمي او به زكات پرداخت عدم و ابوبكر با مخالفت را ارتداد و كفر مالك سقيفه اصحاب«

] 356[».بگيرند او گرداگرد قداست از ايهاله و كنند قلمداد شريعت احكام و دين با مخالفت را

 اطراف، قبايل ضد بر رده جنگهاي و دانستندمي ارتداد به محكوم را حكومتش و ابوبكر به معترضان كه بوده اين سقيفه اصحاب منطق«

] 357[».است بوده تفكر طرز همين بر مبتني

 و فرماندهان همين بدرفتاري علّت به تنها گرفتند، قرار خليفه سپاهيان غارت و قتل مورد كه قبايل اين از برخي كهآن جالب

 آن ازاي در هم سنگيني تاوان و ورزيدند امتناع ابوبكر عمال به اموالشان زكات پرداخت از آنان موردبي و شديد هايسختگيري

] 358.[پرداختند

: كه هستيم مواجه ادعا اين با موارد، گونهاين در اول خليفه مواضع توصيف در

 و انبياء كه نمود انتخاب را موضعي همان اسالم، ريسمان گسيختن هم از توطئه با مبارزه و ارتداد فتنه سركوبي مورد در ابوبكر سيدنا«

 دعاهاي و تشكر و تقدير قيامت تا و! نمود ادا را آن حق ابوبكر كه نبوت خالفت بود همين و! اندنموده اختيار خويش زمان در رسوالن

] 359![».داد اختصاص خود به را اسالمي امت

 به خليفه، با سياسي مخالفت جرم به تنها تاريخ، طول در كه بپردازيم افرادي با خليفه برخورد نحوه و شيوه بررسي به خواهيممي حال

 روي هر به. بودند مسلمان كه حالي در شدند، خوانده مرتد دروغ

»360[».نماند باقي بكرابي براي معارضي ديگر كه طوري به كشت، را همه و نمود ايشان با خونيني مبارزه وقت دولت [

 شواهد حال اين با نيايد، ميان به ذكري است، آنان ارتداد عدم دهندهنشان چهآن از تا شده سعي تاريخي هايكتاب در كه اين وجود با«

 خليفه، نشناختن رسميت به علت به بلكه زكات، اصل منكر حتي نه و بودند مرتد نه آنان كندمي اثبات يقين به كه است دست در زيادي

]  361.[ورزيدندمي خودداري ابوبكر شخص به زكات پرداختن از تنها

. اندكرده تصريح حقيقت اين به نيز گرانپژوهش و نگارانتاريخ از برخي چنانچه

: گويدمي كثيرابن
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. ورزيدندمي امتناع زكات پرداختن از ولي كردندمي اقرار نماز به و شدندمي مدينه وارد گروه گروه عرب، مختلف قبايل

] 362.[داشتند امتناع ابوبكر شخص به زكات پرداختن از تنها نيز ايعده

: گويدمي نيز يعقوبي

. نهادند سر بر هاتاج و شدند مرتد گروهي و شدند، پيامبري مدعي عرب از گروهي

). باشند شده مرتد كه اين نه] (363[ورزيدند، امتناع ابوبكر به زكات دادن از هم مردمي

: كه كندمي تصريح مرتدان، احكام مسأله در حزم ابن

. شدند كشته دليل همين به و داشتند امتناع ابوبكر به زكات پرداخت از تنها و نشدند خارج اسالم از هرگز و بودند مسلمان هااين

 عمل اين مخالف همه هاآن ناميد، مرتد را هاآن نبايد و ندارند را مرتد حكم هااين كه اندمتفق همه هاشافعي و هاحنفي كه افزايدمي او

] 364.[هستند ابوبكر

: كه كنندمي تصريح نيز اشعري عبداهللا سعدبن و نوبختي

 تقسيم خودمان] قبيله[ نيازمندانِ و فقرا بين و پردازيمنمي ابوبكر به را آن گفتندمي و داشتند ابا ابوبكر به زكات دادن از تنها گروهي

] 365.[شود معلوم ما بر پيامبر راستين جانشين تا كنيم،مي

] 366.[كرد نخواهيم بيعت) ابوبكر( ابوفَصيل با هرگز! قسم خدا به: گفتندمي فَزاره و اسد قبيله دو كه كندمي نقل ابومخْنَف از نيز طبري

: گويدمي مورد اين در ـ مصري مشهور نويسنده ـ عقاد محمود عباس

 اعتقادي و ايمان بپردازند،] هاآن به[ را زكات بايد كه كساني به ولي بودند معتقد و مؤمن زكات اصل به آنان از ديگري عده... 

] 367.[نداشتند

 به آمده، ابوبكر دوره در ارتداد مورد در طبري تاريخ در كه را هايينقل تمامي عالمانه، بررسي يك در نيز ياسينآل حسن محمد شيخ... 

] 368.[داندمي مردود و مخدوش داللت و سند جهت از را هاآن و كشدمي نقد

 نيز شرعي دليل هيچ كه چنانهم نيست، دست در كند، متهمان طرف از زكات تشريع انكار بر داللت كه صريحي نص هيچ: گويدمي او

. نمايد الزكاةمانع ارتداد بر داللت كه ندارد وجود

. است نهفته ديگر حقيقتي كشتارها، اين پس در كه كندمي تصريح گيرينتيجه عنوان به و خود تحقيق پايان در چنينهم او

 و كرده شرعي توجيه را مخالفان سركوبي هم توانستمي آن به توسل با خليفه كه بود ايوسيله تنها ارتداد برچسب كه است اين حقيقت

. دهد جلوه حق بر را خود هم
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 با جنگ نام به ابوبكر دوره در كه چهآن بيشتر كه نيست ترديدي هيچ: گويدمي صراحت با نيز] مصري معاصر نويسنده[ عبدالرزاق علي

. ندارد دين به ربطي هيچ و است داشته سياسي جنبه تنها شده، ناميده مرتدان

. رفتندنمي او حكومت بار زير مسلمانان ديگر مانند و بودند معترض ابوبكر شخص به فقط آنان

] 369.[داندمي تاريخ هايجنايت و سياه نقاط از را آنان به ارتداد برچسب او

 يك در ابوبكر، و وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي ديدگاه از آن معناي تفاوت و ارتداد حكم و معنا در مستند، تحقيقي در نيز عسكري علّامه

: گويدمي گيرينتيجه

 بيعت مخالف بلكه نبودند اسالم از مرتد شدند،مي خوانده ابوبكر زمان در مرتد عنوان تحت كه كساني آن شودمي معلوم گفتيم چهآن از و

] 370.[داشتند امتناع او به زكات پرداختن از و بودند ابوبكر با

 بين و آوريجمع را زكات ايشان كه كندمي تصريح حابس بناقرع و عاصم بنقيس و نويره بنمالك مورد در ،]371[الرده تاريخ نويسنده

 بنقيس از كارترجنايت: اندگفته مثال در كه آمد حساب به بزرگي جنايت چنانآن قيس عمل اين] 372.[كردند تقسيم خود قوم

] 373![عاصم

 تصريح جا چند در »كنده« قبايل و »حضْرَموت« اهالي ارتداد نقل در آنان. است واقدي و] 374[اعثمابن گفته تر،صريح هااين همه از و

: كه كنندمي

. دانستندمي بيتاهل حقّ را خالفت قبايل همين از برخي

: گفت بود، آمده صدقات آوريجمع براي كه] 375[»لَبيد بن زياد« به كنده بزرگانِ از يكي »سراقه بنحارثة«

 باز آيد، كار سر بر او بيت اهل از كسي اگر نيز اكنون. كرديممي متابعت را او بود حيات قيد در وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول كه هنگامي ما

] 376.[است واجب ما بر او اطاعت نه و دارد عهدي ما بر نه ابوبكر اما. كرد خواهيم متابعت را او

 كسي اطاعت به را ما تو: گفت بود آمده صدقات آوريجمع براي كه »لَبيد زيادبن« به تَميمبني بزرگان از يكي »معاويه بنحارث«... 

. است نشده گرفته پيماني و عهد هيچ او به نسبت شما و ما از كه خوانيمي

. ايمكرده انتخاب خود براي را او ما اما گويي،مي راست: گفت زياد

 سزاوارتر ديگران از امر اين به آنان قرآن، گفته به كه حالي در كرديد؟ دور پيامبر بيت اهل از را خالفت چرا بگو من به: گفت حارث

. بودند

. ترند آگاه تو از خود امور به نسبت انصار و مهاجر: گفت زياد
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 پذيرمنمي هرگز من و كرديد عدول ايشان از بيت اهل به نسبت حسادت روي از شما بلكه نيست گونهاين! قسم خدا به نه: گفت حارث

. نكند منصوب خود جانشين عنوان به را كسي و برود دنيا دار از وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول كه

. خوانيمي حق رضاي غير به را ما تو كه شو دور جا اين از و برخيز! زياد اي

 او رفيق كه برانيد خود ميان از را) زياد( مرد اين. گويدمي راست حارث! قسم خدا به: گفت »الذّهلي عبداهللا بنعرفَجة« هنگام اين در

. نيستند خودش امت بر پيامبر خود از بيناتر نيز انصار و مهاجر و ندارد را خالفت اهليت وجه هيچ به ابوبكر

 آنان كه آن مگر نگذشت كنده قبايل از ايقبيله هيچ بر زياد و راندند، بيرون جا آن از داشتند او قتل به تصميم كه حالي در را زياد آنگاه

 را ابوبكر و رسيد مدينه به باالخره تا راندند،مي خود از نداشت خوش كه هاييجواب با را او ايشان ولي خواندمي ابوبكر از اطاعت به را

. گذاشت بود، آمده پيش چه آن جريان در

. فرستاد آنان سوي به نفري چهارهزار سپاهي با را زياد و شد ناراحت شدت به ابوبكر

] 377.[كرد عام قتل] ابوبكر خالفت قبولِ عدم جرم به[ را حميربني حجر،بني عاقل،بني هند،بني قبايل خود سپاه با زياد

 كمك به »جهلابي بنعكرمة« سپاه آمدن و فراوان هايخون ريختن و متعدد هايدرگيري از پس و آورد رو كنده، قبايل ديگر به سپس

] 378.[كند سركوب حضْرَموت سرزمين در را كنده قبايل توانست او،

 درآمدند، اسارت به نواميسشان و كودكان و رفت غارت به اموالشان و شدند عام قتل مردانشان كه قبايلي ديگر از بگذريم كه هااين از

 سپاهي نيز ابوبكر ورزيدند؛ امتناع مدينه به زكات بردن از و كردند انكار را آن شنيدند، را ابوبكر خالفت وقتي كه است »يمامه« اهل يكي

] 379.[گذراند تيغ دم از را همه ارتداد، بهانه به و فرستاد آنان طرف به را

 تا سوزاند آتش در زنده زنده را آنان مردان ابوبكر، دستور به خالد و نماند امان در هاغارت و قتل و اتهام اين از نيز »سليمبني« قبيله... 

] 380!![خداست شمشير خالد: گفت جواب در هم ابوبكر و واداشت ابوبكر عليه اعتراض به را عمر حتي كه جا آن

 اموالشان و شدند كشيده خون و خاك به ابوبكر فرمان به و »جهلابي ابنعكرمة« وسيله به نيز ـ بحرين و عمان بين ايمنطقه ـ دبا اهل

] 381.[شدند برده اسيري به كودكانشان و زنان و رفت غارت به

. است شده برده نام مرتد عنوان به نيز ديگر هاييگروه و قبايل از... 

. دهدمي ارائه شدند مرتد پيامبر رحلت از پس كه قبايلي از مفصل فهرستي خود تاريخ سوم جلد در طبري

. تميمبني و حضْرَموت يمن، تهامه، عمان، بحرين، نَجد، يمامه، اهالي و عامربني و سليمبني هوازن، غَطَفان، اَسد، طَي، قبايل
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 مصدر و كندمي نقل تاريخ بزرگ پرداز دروغ] 382[»عمر بنسيف« از را اخبار اين بيشتر طبري كه نكته اين و شد ذكر چهآن به توجه با

 توضيح و تاريخي هايكتاب در ارتداد حدود و معنا نبودن روشن دليل به نيز و] 383[است بوده سيف هايدروغ او، نزد در اساسي و مهم

] 384[».است انكار بلكه ترديد، و شك جاي) همه نگوييم اگر( ارتدادها اين بيشتر در ها،آن از بسياري ارتداد علت ندادن

 اتّهام به ولي ابوبكر، مخالف مسلمانانِ سركوب ديگر برخي و ساختگي هاآن عليه جنگ و ارتدادها اين از برخي وقوع كه ايگونه به

. است بوده ارتداد دروغين

 خالفت نظام جنايات ساختن پنهان جهت طبري، تاريخ همچون هاييكتاب در آن ثبت و دروغين ارتدادهاي جعل: گفت بتوان شايد

. انددانستهنمي مشروع را ابوبكر حكومت تنها كه است بوده مسلماناني به نسبت

 بحران گيريشكل كه ساختگي ارتدادهاي اين اليالبه در تا گرديده جعل ابوبكر خالفت تاريخ در فراواني ارتدادهاي ديگر، عبارت به

 خواننده ذهن قبايل، آن با برخورد دادن جلوه موجه با و نمايند مخفي را خالفت دستگاه جنايات كند،مي القا جامعه سطح در را فراگيري

 به ابوبكر خدمات از تمجيد به را خواننده و سازند منصرف داده، رخ فجايع عمق و شدت درك و هاسركوب ريشه در بررسي و دقّت از را

 كه حالي در وادارند؛ مرتدان فتنه از آن نجات واسطه به اسالم

 اينكه نه ورزيدند؛ كوتاهي وي به زكات پرداخت از داشتند، ترديد پيغمبر به نسبت ابوبكر جانشيني منصب در چون كه بودند كساني اينان«

. داشتند ترديد زكات وجوب اصل در

 پرداخت در آنها بلكه. گذاشتندنمي فرق زكات و نماز ميان هيچكدام و داشتند ايمان پيغمبرش و خدا به شدند، كشته روز آن كه افرادي... 

 نشده ثابت آنها براي داشتند، اينان كه ترديدي بواسطه پيغمبر، به نسبت وي جانشيني سمت زيرا دادند؛ نشان كوتاهي او حكومت به زكات

. بود

 به زكات نپرداختن در:] گفت بايستي نهاد، بنا خالد جنايات توجيه در را آن ابوبكر و معتقدند بدان سنّت اهل كه اساسي همان بر[ رواين از

. بودند مأجور بلكه معذور وي

! كردند ادا را خود زكات حق و اموال حق خود، كوتاهي با] نهاد، بنيان را آن ابوبكر كه مبنايي همان اساس بر ايشان[ بنابراين

 جانب از شود ثابت آنها براي كه كسي يا او پيغمبر و خدا حكم به فقط كدام هر در بايد كه بود اين آنان زكات و مال حقوق جمله از زيرا

... بدهند اثر ترتيب دارد، واليت ايشان بر پيغمبرش و خدا

. آنهاست امثال و مؤمنين از دسته اين خون بودن مصون در صريح صحاح، كتاب احاديث انبوه] همچنين[

. است مطلق قسمتي و عام برخي انبوه، احاديث اين

. جست تشبث ايشان، كشتار و جنگ بودن مباح به وسيله بدان بتوان تا است آن مطلق براي مقيدي نه و عام براي مخصصي نه
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 از ديگري معني آن، به مكلّفين بر زكات پرداخت وجوب جز زيرا. نيست تقييد و تخصيص است، مال حق زكات است گفته ابوبكر اينكه و

. بگيرد آنان از و كند مطالبه ايشان از را آن بايد پيغمبر مقام قائم يعني امر ولي كه رساندمي و شودنمي استفاده آن

. گرفت آنها از قدرت اعمال با جنگ، بدون است الزم ورزيدند، امتناع آن پرداخت از اگر

 تواندنمي ابوبكر ظن مجرد گفتيم چنانكه و است شده آن حفظ به تصريح عام، روايات در كه آنهاست خون حق با معارض آنان با جنگ

... دهد تخصيص را عام ادله آن

 كافران بر صبحگاه فرستاد،] 385[حرقه به را ما پيغمبر: گفت كه كندمي روايت زيد اسامةبن از سند سلسله با مسلم و بخاري صحيح در

 اله ال: گفت گرفتيم ميان در را او وقتي. رسيديم آنان از مردمي به انصار، مردان از يكي و من. داديم شكست را ايشان و  برديم حمله آنجا

. اهللا الّا

. رساندم قتل به را او نيزه با من ولي كرد خودداري انصاري مرد

 كشتي؟ را او اهللا الّا اله ال: گفت او اينكه از بعد! اسامه اي: فرمود رسيد پيغمبر به خبر اين و برگشتيم وقتي

. خدا به پناه است گفته عبارت اين با او كردم گمان من: كردم عرض

! نبودم مسلمان روز آن از قبل كاش كردم تمنا من كه كرد تكرار را خود سخن چندان پيغمبر

 آن از پيش كه كارهايي تمام برد گمان آنكه از بعد مگر نكرد را تمنا اين اسامه:] نويسدمي روايت اين نقل از پس الدين شرف علّامه[

 ببرد، ميان از را او گناه اين تواندنمي غيره و جهاد و پيغمبر مصاحبت و حج و روزه و زكات و نماز و خدا به ايمان مانند بود نموده واقعه

. رفت ميان از عمل اين بوسيله او شايسته اعمال كه دانستمي

 تا آوردمي اسالم واقعه اين از بعد كاش كرد تمنا جهت همين به. نشود آمرزيده عمل، اين از بعد داشت بيم وي كه رساندمي او سخن

. بردمي ميان از را خود از پيش اعمال اسالم: فرمود كه باشد پيغمبر گفته مشمول

... ببرد او خون بودن مصون و اهللا الّا اله ال گوينده احترام به پي »اسامه« سخن همين از خواننده كه است كافي

 باقي مسلمانان براي شكي خصوص اين در آنهاست، مضمون و احاديث قبيل اين از مملو كه تسنن اهل حديث معتبر كتب

] 386.[گذاردنمي

 او كوتاهي كه خصوص به. نيست حالل مسلمان، حاكم به زكات پرداخت در كوتاهي مجرد به مسلمان فرد يك قتل روايات اين استناد به 

 ابوبكر خالفت درباره كه ايماني با افراد بنابراين... كند ترديد او حكومت منصب اصل در ساخته ناگزير را او كه باشد ايشبهه از ناشي

] 387[».شوند واقع مؤاخذه و ايراد مورد نبايد دادند، نشان كوتاهي او حكومت به زكات پرداخت در نيز جهت همين به و... داشتند شك
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 و پرداخته نُويرَه بنمالك مظلومانه قتل درباره احتجاج به باشدمي سنّت اهل قبول مورد كه مبنا همين اساس بر الدينشرف علّامه

: نويسدمي

 منظور به بررسي سرگرم او كه بود هنگامي به اين و بود، ابوبكر حكومت به غيره و زكات پرداخت از او خودداري نُويرَه، بنمالك جرم«

. بود پيغمبر و خدا اوامر انجام و خود تكليف تعيين

 فتنه آوردن پديد منظور به نه و مسلمانان ميان اختالف ايجاد خاطر به نه و اسالم در ترديد روي از نه زكات پرداخت از مالك خودداري

... كند جنگ خليفه با خواستمي نه و بود آشوب و

 اطاعت از اوضاع اين در بايد كه بود طبيعي داشت، خود قوم ميان در كه مقامي و بزرگواري و عقل آن با نويره بنمالك براي بنابراين

 ابوبكر كه شود ثابت تا كند خودداري است، حكومت كردن قبضه و خود دشمنان كردن مغلوب سرگرم و آمده كار روي مدينه در كه كسي

. است آمده كار روي مسلمانان اتفاق به و است كرده مقهور را مخالفان حق، به

 كه بدهد كسي به را آن تا بود تحقيق مشغول و ورزيد كوتاهي زكات پرداخت در نُويرَه بنمالك ـ ديگري علت به نه و ـ جهت همين به

. است شده بري اشذمه بداند

 به تحقيقاتي پيچيده حقيقت اين به راجع بتواند او اوقات آن در كه دادندمي مهلت وي به مدتي او گماشتگان و ابوبكر كه بود الزم بنابراين

. ننمايند معامله وي با ناگهاني صدمات آن با و آورد عمل

. بداند الزم را مسلمانان از ديگري يا ابوبكر با جنگ كه نبود كسي و گذاشتنمي فرق نماز و زكات ميان و نبود زكات منكر او چون

 و باشيد باقي خود اسالم به گفت كه بود قومش به وي نصيحت هم آن دليل. زكات پرداخت از او قوم و مالك خودداري واقعيت بود اين

. كنيد پرهيز خالد با برخورد از

. شوند سرازير »بطاح« طرف به خود آماده سربازان با خالد مبادا شوند پراكنده داد دستور آنها به و

] 388[».اندساخته لشگرگاه را آنجا كه كند گمان كسي مبادا داشت، حذر بر نقطه يك در اجتماع از را آنها حتي

: گفت توانمي مجموع در

 جنگيد،مي مرتدين نام به آنان با ابوبكر كه مردمي همان بلكه است، نبوده ميان در ارتدادي ابوبكر، خالفت دوران در كه است اين حقيقت«

 به زكاتشان دادن از تنها هم ديگر گروه و اندنبوده مسلمان اول از آنان از گروهي بلكه بودند، زده سرباز اسالم از نه و بودند مرتد نه

] 389[».اندناميده مرتد اشتباه يا غلط به را گروه دو هر. اندكردهمي خودداري ابوبكر،

 گروهي و بودند نكرده بيعت ابوبكر با مدينه از خارج در كه آنان با مقابله براي خالفت دستگاه زهراعليهاالسالم حضرت شهادت از بعد«

] 390[».فرستاد سپاهياني بودند، مرتد قبايل از نيز ايشان از
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 مرتد را آنان همه تواننمي ولي بجنگد، آنها با اتهام همين به و بنامد مرتد را خود مخالف گروههاي همه كوشيد ابوبكر حكومت هرچند«

. شناخت

. بود حكومت مخالفان عليه مردمي نيروهاي بسيج وسيله بهترين اتهام اين

 بر اگرچه جسارت؛ كمترين سزاوار نه بودند، مرتد نه واقع به آنان از انبوهي هايتوده كه گرددمي معلوم رويدادها، آن جزئيات تحليل با

: خليفه بخشنامه طبق

] 392[»]391.[گردند اسير و مار و تار فرزندش و زن و شود سوزانده يا كشته بايد نسپرَد، حكومت فرمان به سر كه هر

: گفت كه بود شده ترسيم آميزخشونت قدري به خليفه توسط مخالفين سركوب نقشه كه دهندمي نشان تاريخي اسناد

] 393[».كنيد پيكار آنان با كنند، كوتاهي] هم ي[ شتر بندپاي دادن از اگر حتي زكات، پرداخت در«) الف

] 394[»...منعها علي الُقاتلَنَّهم اهللا رسول إلي يئودونه كانوا) عقاالً رواية في و( عناقاً منعوني لو اهللا و: ابوبكر فقال«

: كرد صادر چنين ايبخشنامه خليفه«) ب

] 395[»...كنند اسير را فرزندش و زن و بسوزانند آتش به و بكشند شمشير با را برگشته دين از فرد هر كه امكرده مأمور را لشكر اين

: كرد ادعا توانمي هم باز تاريخي، اسناد از برگرفته هايتحليل اين به توجه با آيا كه است مطرح سؤال اين حال

 بود! خداوند جانب از شده الهام و موفق موضعي نداشت، راه آن در ترسي و ضعف گونه هيچ كه ابوبكر حضرت قوي و مستحكم موضع«

] 396![».باشدمي ايشان رشادتهاي و موضع همين مرهون... دين ماندن سالم كه

 ياد به حقيقت و حق اجراي در را او استواري و پايداري و تعهد و دادندنمي زكات كه كساني به نسبت را ابوبكر گيريموضع آن هرگاه«

] 397![».بريممي پي آن درستي و صحت به بيشتر آوريممي

] 398![».بود ابوبكر جانب به حق دادندنمي زكات كه كساني با مقابله در«

: كه باشيد داشته ياد به

 اعراب روش همان يعني كردمي عمل روش يك به همه با و گذاشتنمي مرتد و مسلمان بين فرقي مخالفين درباره] ابوبكر[ حكومت«

. گرفتندمي غنيمت به را اموالشان و كنيزي به را زنها و غالمي به را مردان شدند،مي غالب و كردندمي جنگ وقتي كه جاهلي

 شيوه همان با و پرداخت مسلمين غير با جنگ به كرد، سركوب را مرتدين خودش حساب به و مخالفين حكومت، كه وقتي ترتيب اين به

. كرد تملّك را پادشاهان هايگنجينه و آنها اموال و گرفته بندگي به فرزندان و زنان همراه را باقي و كشته را ايعده برده، حمله شهرها به

. آمد گرد مدينه يعني حكومت مركز در هنگفتي ثروتهاي ترتيب اين به
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 جنگ اينگونه كردندمي فكر مردم كه طوري به داد،مي جلوه بد نظرها در را اسالم نداشت، تطابق اسالم احكام با آنكه بر عالوه روش اين

 پيشرفت زور با و است شمشير دين اسالم كه تهمت اين پيدايش در روش اين و است اسالم دستور با منطبق گرفتن اسير و غارت و قتل و

] 399[».است بوده مؤثر كرده

: شده ادعا است؛ گرفته صورت اسالمي و انساني اصول برخالف كه تاريخ، در هاجنايت اين همه ثبت وجود با كه است جالب

] 400![».شدمي خوانده خدا پيامبر سنت آنچه از بود پيروي ورزيد، خويش خالفت مدت تمام در كه هم ييشيوه«

: كه حالي در

 ديگر با جنگي اعالن نه و اندكشيده شمشيري نه كه جنگدمي مسلمانان از ايعده با ابوبكر لشكر كه آيدبرمي چنين گفتيم آنچه از«

. اندايستاده نماز به صف يك در مسلمانان با و نموده اعالن را خويش اسالم بارها بلكه اند،نموده مسلمانان

 آنان از الاقل و زنندمي را گردنشان زكات دادن از امتناع اتهام به و كنندمي اسيرشان و جنگندمي افرادي چنين با ابوبكر لشكريان! آري

. نه يا ورزندمي امتناع زكات دادن از ببينند كه كنندنمي هم زكات مطالبه

 عدم به نه و دارد ارتباط آنان ارتداد به نه كه هست ميان در اغراضي و اهداف دارد، وجود جنگ اين در ديگري هايانگيزه و علل زيرا

] 401[»...زكات پرداخت

 قانوني مخالفين با خالفت دستگاه برخورد از هايينمونه

 

 نُويرَه بنمالك ـ الف

 قبايلي طرف به لشكري با را وليد خالدبن ابوبكر،: كه اندكرده اشاره ماجرا اين به همه يعقوبي، و كثيرابن اثير،ابن طبري، مورخان، تمام«

 به مجبور را آنها تا دادندنمي او گماشتگان به زكات يا بودند نكرده بيعت ابوبكر با وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي رحلت از پس كه فرستاد

] 402[».كنند زكات پرداخت

. بود وآلهعليهاهللاصلّيحضرت آن كارگزار و عامل و پيامبر صحابي تميم؛بني قبيله از بخشي رئيس و شاعر شجاع، فردي نُويرَه بنمالك«

] 404[بازگرداند آنها صاحبان به و نفرستاد مدينه به وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي وفات از پس بود، كرده جمع كه را] 403[صدقاتي مالك،

.«]405 [

 ميانشان در نيز] 407[ابوقَتاده كه سپاهيانش از چند تني همراهي به را اَزور ضراربن آمد، فرود] 406[بطاح سرزمين به وليد خالدبن چون«

 مسلمانيد كه گوييدمي راست اگر گفتيم ما: ...گفتمي بعدها ابوقَتاده... زدند شبيخون مالك قبيله به نيز اينان. فرستاد مأموريت به بود

] 409].[408[پرداختند نماز به و گذاشته زمين بر را خود اسلحه و پذيرفتند را پيشنهاد اين آنها... بگذاريد زمين بر را تاناسلحه
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 همه برده هجوم يارانش و ضرار نهادند، زمين بر را خود سالح همراهانش و مالك كه همين: نويسدمي البالغهنهج شرح در الحديدابيابن...

] 411[»].410[بردند وليد خالدبن نزد به كشيده بند به و دستگير را آنها

. است شده مرتد رسيده او گوش به و گفته كه سخني با نُويرَه بنمالك كه بود مدعي وليد خالدبن«

: گفت و كرد رد را ادعايي چنين مالك

 سخن و داده گواهي او سود به نيز عمر بنعبداهللا و ابوقَتاده و امكرده تبديل نه و داده تغيير را چيزي نه آن مقررات از و مسلمانم مردي من

. كردند تصديق را او

 متصرف شب همان را] 412[او زن خالد، سپس و بزند را گردنش ضرار تا داد فرمان و كشيد پيش را مالك و نرفت بار زير خالد ولي

] 413[».شد

 شد، كشته چون بود؛ سرش بر انبوهي زلفهاي نَويرَه بنمالك كه كندمي نقل] زهري[ شهابِابن از او و بكّار زبيربن از اصابه،] كتاب[ در«

 ديگ غذاي برسد، پوست به و بگذرد مو از آتش آنكه از پيش و كردند چنين و كنند] غذا[ ديگ پايه را مالك سر تا داد دستور خالد

] 414[».شد پخته

 كه نماند سري نمودند؛ ديگ پايه را مقتولين سرهاي نظاميان، چون و بود پرمو مردان از مالك: كه دريافت توانمي تاريخي سند اين از

 نسوخته كامل طور به مالك سر هنوز و گرديد استفاده آماده و شد پخته ديگ طعام كه مالك سر جز به باشد، نرسيده آن درون به آتش

] 415.[بود

 

 تذكّر دو

 علّامه تأليف »نص مقابل در اجتهاد« كتاب از نكته دو به را شما توجه وليد، خالدبن دست به او قبيله و نُويرَه بنمالك قتل درباره ـ يك

: نماييممي جلب الدينشرف عبدالحسين سيد

 رسول يا: گفت و ايستاد مردي كه كندمي روايت خود صحيح كتاب از يمن به خالد و السالمعليهعلي حضرت فرستادن باب در بخاري«

 تقوا رعايت شايسته و[ برم؟مي خدا به پناه كه نيستم زمين روي مردم سزاوارترين من آيا! تو بر واي: فرمود پيغمبر! بترس خدا از! اهللا

.] هستم

 بزنم؟ را او گردن! اهللا رسول يا: گفت خالد

] 416![بگزارد نماز او شايد نه،: فرمود] خالد به وآلهعليهاهللاصلّيحضرت آن[
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 نماز احترام] بگزارد، نماز دارد احتمال كه كسي خون احترام درباره او به وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي صريح دستور اين وجود با[ خالد كاش... 

 شهادت] خالد نزد[ انصاري قَتاده ابو و عمر بنعبداهللا حاليكه در! كردمي خودداري او كشتن از و داشتمي نگاه را نُويرَه بنمالك گزاردن

] 417[».گزارد صبح نماز آنان با شد، كشته كه روزي در مالك كه دادند

 به و خالد پرچم زير ديگر قسم خدا به: گفت و داد گزارش را جريان و رسانده بكرابي به را خود ابوقَتاده: است يعقوبي تاريخ در«

. كشت بود، مسلمان آنكه با را مالك او زيرا رفت، نخواهم جائي به او فرماندهي

... بود ابوقَتاده دادند گواهي مالك مسلماني به كه كساني جمله از: كندمي نقل بكرابيابن از طبري روايت در و

 كه طوري به زيرا كشت، نخواهم را) خالد( او هرگز من: گفت ابوبكر... رسيد عمر و ابوبكر به خبر اين چون كه است الفداءابي تاريخ در و

] 418[».كرد نخواهم نيام در كشيده، نيام از آنان بر خدا كه را شمشيري هرگز من... است رفته خطا به داده تشخيص كه ايوظيفه در گفتم

 ابوبكر به همسرش و نُويرَه بنمالك با خالد خبر كه هنگامي: است آمده منابع ديگر و العمال كنز و الفداءابي تاريخ و االعيان وفيات در و«

. است شده اشتباه مرتكب خود اجتهاد در و كرده اجتهاد او... كنمنمي سنگسار را او من: داد پاسخ ابوبكر... رسيد عمر و

] 419.[بردار فرماندهي پست از را او پس: گفت عمر

] 420[».كنمنمي غالف است، بركشيده خداوند كه را شمشيري من: گفت ابوبكر

] 421[».كن كوتاه خالد از را زبانت نيست؛ ما خطاي اولين اين! شو ساكت عمر اي: گفت ابوبكر: نويسدمي الحديدابيابن«

: كه است يادآوري به الزم

 فرمانداري به شام، از بازگشت از پس كه كرد وصيت و] 422[كرد منصوب شام سپاه فرماندهي به را خالد حكومتش، دوران در ابوبكر«

] 423[».بازگردد عراق

: دهدمي نشان ابوبكر خالفت تاريخ كه بس همين خالد قلب قساوت در

 آنان چون و فرستاد آنجا به لشكر پيشاهنگ عنوان به را اقرم بنثابت و محصن عكاشةبن نمود، حركت بزاخ به وليد خالدبن كه هنگامي«

 تصادفاً بودند، آمده بيرون شانقبيله ميان از مسلمانان لشكر ارزيابي براي كه برادرش و طُلَيحه رسيدند، خويش مأموريت محل نزديكي به

... رسانيدند قتلشان به و برخوردند آنان به

 نمودند عبور آن روي از توجه بدون و گذشتند ثابت افتاده نعش كنار از تا آمدمي خويش لشكر با خالد كه كندمي نقل الكلبيابن از طبري

] 424[»...گرديد پايمال آنان هاياسب پاي زير در وي جسد و

 و اول خليفه مدح در هم باز گرفت؛ صورت نُويرَه بنمالك و وليد خالدبن با ماجرا اين در كه برخوردي به توجه با كه است جالب ـ دو

: شده اظهار او رفتار توجيه
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 اغماض قابل و سبك... خالد خطاي ابوبكر، نظر در... نمود مشاهده... وليد خالدبن با برخوردش در توانمي را وي پذيريانعطاف«

] 425![».بود

: گرددمي نشان خاطر پايان در

 شمشير ابوبكر ولي. هستند قبله اهل اينها: گفتندمي و نمايند جنگ زكات مانعين با كه داشتند اكراه صحابه: گويدمي مالك بنانس«

] 426...[افتادند راه او دنبال ناچار به مردم و شد خارج تنها و بركشيد

. افتادند راه او دنبال و شدند ناچار مردم و رفت و كشيد شمشير تنها خودش و نرفت ابوبكر با كس هيچ] نقل بنابراين[

 خالدبن: نويسندمي] تنها او، تبرئه جهت[ تواريخ تمام كه صورتي در است، جنگيده نُويرَه بنمالك با ابوبكر خود كه رساندمي روايت اين

] 427[».كرد جدا تن از را مالك سر او و داد دستور اَزور ضراربن به وليد

 با كه رفتمي آن بيم و بود ضعيف هنوز نيز ابوبكر حكومت پايه و بود قبيله صاحب و سرشناس مردي مالك كه است آن امر حقيقت«

. شود برچيده ايشان ظلم پايه شده، حساب حركت يك

 و عباده سعدبن رياست با خزرج طايفه و السالمعليهعلي سركردگي به هاشمبني مثل طوايفي و نبود محكم پايه نيز حكومت داخل از

. بودند مخالف هنوز ابوسفيان، با قريش

 او وجود با حكومتيان هرگز و شودمي محسوب جدي خطر مدينه فرسخي چند در كه تميمبني شجاع و غيرتمند شخص اين بر بايد پس

. شود داده داخلي مخالفان به چشمي زهر هم و شود برداشته ميان از تا زد شبيخون نبودند، امان در

] 428[».خالد نه بود ابوبكر مالك، قتل اصلي مسبب پس

 وليد خالدبن به و شده خشمگين سخت نُويرَه بنمالك جانب از وآلهعليهاهللامحمدصلّي مشروع جانشين عنوان به خود كردن رد از ابوبكر«

] 429[».برساند قتل به را او كند پيدا را نُويرَه بنمالك هرجا بود داده دستور

 عباده سعدبن ـ ب

 جمع آن به بعد، اندكي مهاجرين و گرفت صورت او گرد ساعدهبني سقيفه محلّ در انصار اجتماع بار نخستين كه خزرجي عباده سعدبن

. بود ابوبكر با بيعت مخالفين از ساختند؛ خليفه را ابوبكر سرانجام گفتگوها، مسير دادنِ تغيير با و شده ملحق

 بستگانت و مردم همه كه كن بيعت و بيا كه فرستادند او پي در سپس و گذاشتند خود حال به روزي چند سقيفه، ماجراي از پس را سعد«

. اندكرده بيعت ابوبكر با

 بيعت شما با نسازم، رنگين شما خون با را امنيزه سنان و نكنم پرتاب شما سوي به را تَركشم تيرهاي تمام تا قسم خدا به: داد پاسخ سعد

... گذارمنمي شما دست در بيعت دست و جنگممي شما با باشم داشته توان در كه آنجا تا... كرد نخواهم
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. كند بيعت تو با تا مكن رها را سعد: گفت او به عمر رسيد، ابوبكر گوش به سعد سخنان چون

 سادگي اين به او كشتن. بگذارد كار اين سر بر را جانش چه اگر كند،نمي بيعت شما با و است كرده لج او: گفت] 430[سعد بشيربن اما

 خودش حال به را او. شوند كشته او با بستگانش از گروهي و فرزندان و خانواده تمامي كه شودمي كشته وقتي او چه، نيست؛

. نيست بيش تن يك او كه زيرا رساند،نمي زياني را شما كردنش رها كه] 431[بگذاريد

. گذاشتند خود حال به را او و برداشتند سعد از دست و پذيرفتند را بشير راهنمايي آنها

 آنها همراهي به حج مناسك اداي در و شدنمي حاضر ايشان جماعت و جمعه نماز در و كردنمي شركت اجتماعاتشان از يك هيچ در سعد

] 432.[شدنمي ديده كنارشان در و

] 434[»] 433.[رسيد عمر به خالفت نوبت و آمد سر به ابوبكر زمان كه تا داشت ادامه همچنان حال اين

 سعد! سعد اي هان: گفت و كرد او به رو ديد؛ مدينه هايكوچه از يكي در را عباده سعدبن روزي رسيد، خالفت به كه اين از پس عمر«

! عمر اي هان: داد پاسخ بالفاصله هم

 همسايگي از كه خدا به... رسيد تو به حكومت اين حاال و گفتم من آري: گفت سعد گفتي؟مي چنان و چنين كه نبودي تو: پرسيد خليفه

. بيزارم تو

 راهي عمر خالفت اوايل همان در سعد كه] 435[نگذشت ديري! ...كند عوض جا نيايد، خوشش اشهمسايه از كه كس هر: گفت عمر

] 436...[شد شام ديار

: نويسدمي خود االشراف انساب كتاب در بالذري

. رفت شام به و نكرد بيعت ابوبكر با عباده سعدبن

 اگر اما گير؛ كار به توانيمي كه ايحيله و ترفند هر و كن وادار بيعت به را سعد: گفت او به و فرستاد شام به سعد پي در را مردي عمر

! بكش را او خدا ياري با نرفت، بار زير سعد و نيفتاد كارگر

 فرستاده... كند موافقت كه خواست او از و نمود مطرح را بيعت موضوع درنگبي و كرد ديدار حوارين در را سعد و نهاد شام به رو مرد آن

] 437.[گسيخت هم از را حياتش رگ كه كرد پرتاب جانبش به تيري سعد، قطعي هايپاسخ شنيدن با عمر

 سعدبن و رفت شام به نيز محمد. بودند كرده مأمور كار اين به را] 438[انصاري مسـلَمه محمدبن آنها: است آمده العوام تبصرة كتاب در

] 439.[درآورد پاي از تيري با را عباده

] 440...[داد ياري سعد كشتن در را مسـلَمه محمدبن و بود شام در هنگام، همان در وليد، خالدبن كه اندگفته نيز
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] 441...[زدند قلبش به تير دو جنّيان... كه كردند شايع... و نشسته قلبش در تيري كه يافتند حالي در را عباده سعدبن: گويدمي ربه عبدابن

«]442 [

] 443[فَروه ام ـ ج

: گفت و كرد مخالفت اعالم ابوبكر با كه فَروه ام نام به بانويي«

] 444[».شد اعدام] ابوبكر[ او دستور به دارم، قبول را السالمعليهطالبابي بنعلي يعني وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي راستين خليفه فقط من

 

 السـلَمي فُجائة سوزاندن ماجراي

 نزد را او]. 446[افتاد دام به كه اين تا داشت اشتغال غارت و راهزني و دزدي و قتل به] 445[فُجائه، به ملقّب سليمبني قبيله افراد از يكي«

 بسته را پايش و دست كه حالي در را او داد دستور گاهآن. كنند روشن آتش مدينه شهر مصالي در داد دستور ابوبكر. آوردند ابوبكر

. انداختند آتش در بودند،

] 447[».سوخت تا گفتمي را شهادتين بلند صداي با آتش ميان در فُجائه اندآورده

: است قرار اين از آن داستان اثيرابن و طبري قول به بنا«

 اسبي نه ولي كنم، پيكار مرتد كافران با كه خواهممي و مسلمانم مردي من: گفت و آمد ابوبكر نزد فُجائه نام به سليمبني قبيله از مردي

 مرتدان و كافران با پيكار جاي به او اما. ساخت برآورده را اشخواسته نيز ابوبكر. كن تجهيز سالح و اسب دادن با مرا سالحي؛ نه و دارم

 را او كرد،مي مقاومت هم كسي اگر و كردمي غارت را اموالشان افتاد، مرتد و مسلمان از اعم مردم جان به و پرداخت گرفتن راه سر به

. دادمي ياري را او الميثاءابي بننَجبة نام به شَريد،بني قبيله از مردي راهزني اين در. كشتمي

: نوشت حاجر بنطريفة به رسيد، ابوبكر به خبر اين كه هنگامي

. كنم تجهيز اندشده رويگردان اسالم از كه كساني با پيكار براي را وي تا خواست من از و آمد من نزد مسلماني اظهار با فُجائه خدا دشمن

 دارايي گرفته، كافر و مسلمان بر راه سر خدا، دشمن آن كه رسيده من به قطعي خبر اما گذاشتم، اختيارش در سالحي و اسب هم من

 را وي و بتاز او بر داري فرمان زير به كه مسلماناني با تو اينك] 448![كشدمي كند، مقاومت كه هم را كس هر و بردمي يغما به را ايشان

. دار گسيل من نزد به كرده دستگير يا بكش

 پاي از تيري سبب به الميثاءابي بننَجبة آن اثناي در و شد شروع تيراندازي بينشان رسيد، ايشان به چون و شتافت فُجائه سوي به طريفه

 و فضيلت هيچگونه من بر تو: گفت طريفه به هستند مصمم او دستگيري يا اعدام در مسلمانان كه دريافت فُجائه چون و شد كشته و درآمد

! دارم فرمان او طرف از هم من و مأموري ابوبكر جانب از تو نداري، برتري
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. بيا ابوبكر نزد به من با و بگذار زمين بر را اسلحه گوييمي راست اگر: گفت طريفه

. آمد ابوبكر نزد طريفه همراه به فُجائه كه بود اين

. بسوزان آتش در زنده و ببر بقيع به را او: گفت طريفه به افتاد، او به ابوبكر چشم چون

. بسوزانيد و افكند آن در را فُجائه و برافروخت آتش بقيع در و برد فرمان نيز طريفه

 كرده، پيچ طناب را فُجائه آنگاه افكند؛ آتش آن در و نهاد هم بر مدينه مصالي در بسيار هيزمي طريفه: نويسدمي ديگر روايتي در طبري

. بسوزانيد و انداخت آن در

 افكند آتش در كرده پيچ طناب را او سپس و ببست گردنش] به[ پشت از را فُجائه دستهاي طريفه: است چنين مورد اين در اثيرابن سخن

] 449[».بسوزانيد و
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 اجتماعي و فردي هايآزادي بررسي:  پنجم گفتار

 جوانان با برخورد

 قشيري معاويه زيدبن با برخورد) الف

 او بپذيرد تا نبوده قائل ارزش او هايخواسته و مسلمان جوان يك تقاضاي براي اندازه اين تا حتّي خليفه كه دهندمي نشان تاريخي اسناد

. نمايد پرداخت زكات عنوان به و كرده انتخاب خواهدمي خودش كه را شتري همان

: شودمي سركوب مسلمان جوان يك عواطف آن، در چگونه كه فرماييد توجه تاريخي سند اين به

 بچه اين به من: گفت جوان آن. گرفت صدقه عنوان به را جواني شتر بچه] 451[صدقات، آوري جمع در] 450[ابوبكر عامل يمن، در«

. كن قبول من از ديگر شتر يك آن جاي به دارم، عالقه شتر

. نپذيرفت عامل

. نپذيرفت] عامل[ ديگر بار شد، واسطه او. گفت را جريان] 452[قبيله رئيس به مرد آن

. برگرداند صاحبش به و آورد بيرون]زكات[ صدقات شترهاي ميان از را شتر بچه و رفت قبيله رئيس

. فرستاد آنجا به لشكري هم او و نوشت ابوبكر به را ماجرا عامل،

. برخاستند مقابله به يمن قبايل و كردند شورش مردم

. كردند بيرون شهر از را ابوبكر والي و كرده شورش جنگند، حال در كنده قبيله فهميدند وقتي »دبا« شهر اهل

. بجنگد آنها با و برود آنجا به كه نوشت بود فرستاده كه لشكري امير به ابوبكر

. گرفت سخت آنها بر و كرد محاصره را آنها او

] 453.[پردازيممي هست ما عهده بر زكات آنچه و كنيممي صلح ما: گفتند ابوبكر والي به آنجا مردم

 كه حكمي هر و جهنم در شما كشته و است بهشت در ما كشته و باطل بر شما و حقّيم بر ما كنيد اقرار آنكه مگر پذيرمنمي: گفت والي

. بپذيريد كنيم صادر شما درباره

. كردند چنين آنها شويد؛ خارج سالح بدون شهرتان از داد فرمان ايشان به پس. پذيرفتند ناگزير آنها

 مدينه به و گرفتند غنيمت به را اموالشان و اسارت به را كودكان و زنان زده، گردن يك يك را بزرگانشان و شدند شهر وارد لشكريان

. فرستادند ابوبكر پيش
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. فرستادند مدينه به را باقي و بريدند سر را آنها اشراف آنجا در و بردند حمله كنده به لشكريان آن از پس

] 454[».است زياد ابوبكر حكومت زمان در وقايع اين امثال

: است قرار بدين ماجرا مشروح

 كه هم كسي هر با و بگيرند بيعت مردم از وي براي و كنند اتحاد تن دو آن كه نوشت مخزومي اميهابي مهاجربن و لَبيد زيادبن به ابوبكر«

. بجنگند ورزد، امتناع زكات دادن از يا و ابوبكر با كردن بيعت از

: گويد خود فتوح در اعثم

 بود زكات آوريجمع مشغول نيز لَبيد زيادبن دادند،مي زياد به را هازكات اكراه و اجبار روي از ديگر عده و رغبت و رضا روي از ايعده

 گرفته قشيري معاويه زيدبن نام به جواني از زكات عنوان به كه را شترها از يكي روزي اتّفاقاً نمود،مي تشديد و گيريسخت مردم با و

. نمود رها بفرستد ابوبكر نزد به خواستمي كه ديگري شترهاي ميان به زده آن بر زكات عالمت بود،

: گفت و آمد سراقه بنحارثة نام به كنده قبيله سران از يكي نزد به جوان اين

 از من و است نموده رها گرفته، زكات از كه شتراني ميان به و نموده گذاريعالمت و گرفته مرا شترهاي از يكي لَبيد زيادبن! عمو پسر

 در من و كند رها مرا شتر اين كه كن گفتگو زياد با بارهاين در دانيمي صالح اگر دارم، فراوان عالقه شترم اين به ولي ندارم ابا زكات دادن

. دهممي او به ديگري شتر آن عوض

: گفت و آمد لَبيد زيادبن نزد به سراقه بنحارثة: گويد اعثم

. بگيري تحويل ديگري شتر آن، جاي به و برگرداني او به را وي شتر و بگذاري جوان اين بر منّتي بشود، اگر

: گفت حارثه پاسخ در زياد

... كنم قبول را ديگري شتر آن، جاي به كه ندارم دوست من و است شده گذاريعالمت زكات عنوان به و گرديده خدا حق جزو شتر اين

:] گفت حارثه[

 حارثه گفتار از نيز زياد نمود، خواهي رهايش خواري و لئامت راه از وگرنه كن رها بزرگواري و كرامت راه از را شتر اين گوئيممي ما

: گفت و گرديد خشمناك

. گرفت تواند من دست از را آن كسي چه ببينم تا كنمنمي رها را شتر اين من

: گويدمي اعثم... 
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 را خود شتر: گفت و داد صاحبش دست به را افسارش و كشيد بيرون آنها ميان از را شتر همان و آمده شتران اين ميان به حارثه سپس

: كه نمود اضافه نيز را جمله اين و بشكن را دماغش شمشير با زد حرفي تو به كسي شتر اين درباره اگر بگير،

 وي از هم باز بود، جانشين وي خاندان از كسي اگر وي، مرگ از پس نموديم، اطاعت و پيروي بود زنده كه موقع آن در خدا پيامبر از ما

. دارد بيعتي ما گردن در نه و است واجب ما بر اطاعتش نه سوگند خدا به ابوقُحافه، پسر اما و كرديممي اطاعت

: گويدمي اعثم... 

 دستش از است گرفته مردم از زكات عنوان به كه را شتراني تمام مبادا كه افتاد وحشت به رسيد لَبيد زيادبن گوش به اشعار اين چون

 به حضْرَموت از را زكات شترهاي كه لَبيد زيادبن... نمود حركت مدينه سوي به حضْرَموت از يارانش از ايعده با شبانگاه لذا بگيرند،

 دستور او به و فرستاد مدينه به مطمئني شخص وسيله به را شترها و گرديد منصرف ابوبكر سوي به رفتن از راه اثناي در دادمي فرار مدينه

 را جريان و برگشت بود كنده قبائل از ايتيره كه معاويه بنذهلبني نزد به سپس. نگويد ابوبكر به چيزي است آمده پيش كه جرياني از داد

 كه كنده قبائل از هريك سوي به زياد... كنند پيروي و اطاعت وي از و بپذيرند را ابوبكر بيعت كه كرد دعوت آنان از و گفت آنان به

] 455.[زدندمي او سينه بر رد دست و دادندنمي مثبت جواب او به رفتمي

 كرد وانمود چنين و رسانيد وي اطالع به را جريان و رفت ابوبكر نزد به و نمود حركت مدينه سوي به ديد منوال بدين را وضع چون زياد

. دارند را اسالم از برگشتن و ارتداد قصد كنده قبائل كه

] 456[».داد گسيل حضْرَموت سوي به زياد فرماندهي تحت و نمود آماده نفري هزار چهار لشكر يك ابوبكر

 روانه بنوعاقل نام به كنده از ديگري تيره سوي به بنوهند دادن شكست از پس... و نمود حمله بنوهند نام به كنده قبيله از ايتيره به زياد«

 حميربني قبيله سوي به حجربني با جنگ از پس لَبيد زيادبن... زد شبيخون آنان به و نمود حركت حجربني قبيله سوي به سپس... شد

 آنگاه... رسيد قيس بناشعث گوش به گرفت،مي انجام لَبيد زيادبن فرماندهي تحت كه هاخونريزي و جنگ اين... نمود حركت

 مقاتله و جنگ به و گرديد رو به رو زياد لشكريان با تريم شهر نزديكي در و نمود حركت زياد سوي به و فراخواند را عموزادگانش

 ابوبكر به اينامه طي را جريان... و شده پناهنده تريم شهر به خورد شكست چون زياد رسانيد، قتل به را آنان از تن سيصد و پرداخت

 اشعث گفتگوهايش در رساننامه ولي... [كند جلب را او رضايت و بنويسد اشعث به اينامه كه نديد اين جز ايچاره... ابوبكر... داد اطالع

.] رسيد قتل به اشعث عموزادگان از يكي توسط و كرد متّهم كفر به را

. نماند باقي وي اطراف در بيشتر نفر، هزار دو جز و شدند پراكنده وي دور از اشعث يارانِ جريان، اين از پس

 است، كرده معين آنان بر پيامبر آنچه از اگر: گفت ابوبكر... رسانيد وي اطالع به را رساننامه شدن كشته و نوشت ابوبكر به اينامه زياد

 كه نوشت جهلابي بنعكرمة به اينامه طي ابوبكر سپس... جنگممي آنان با ورزند، امتناع من به آن پرداختن از و بكاهند را شتري بندپاي

 سوار دوهزار با ابوبكر فرمان طبق عكرمه... كند حركت لَبيد زيادبن سوي به پذيرندمي را او فرمان كه كساني و مكّه اهل از گروهي با وي

 حركت از آنان رسيد، دبا مردم به مأرب، شهر به عكرمه ورود خبر چون... نمود حركت زياد سوي به پيمانانشانهم و قريش قبيله از
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 حمله كنده غير و كنده قبيله از ما عموزادگان به كه گذاريمنمي و سازيممي مشغول و سرگرم را عكرمه گفتند و آمدند خشم به عكرمه

 ملتجي عكرمه به حذيفه راندند، خود شهر از بود آنان بر ابوبكر نماينده و عامل كه را محصن بنحذيفة منظور همان به دبا مردم... كنند

 در من: نوشت عكرمه به را ذيل نامه و گرديد خشمناك آمدپيش اين از ابوبكر داد، اطالع ابوبكر به را دبا اهل شورش جريان و گرديد

 حركت دبا سوي به و ده تغيير را خود مسير رسيد تو به من نامه اين چون ولي كني حركت حضْرَموت سوي به بودم داده دستور قبلي نامه

 كار از چون و مدار روا كوتاهي و تأخير كوچكترين فرمان اين اجراي در و باشندمي آن شايسته كه كن رفتار آنچنان آنجا مردم با و كن

 سرزمين فتح خداوند دارم اميد. كن حركت لَبيد زيادبن سوي به سپس بفرست، من نزد به و كن دستگير را مردمش گشتي، فارغ دبا

] 457[».گرداند تو نصيب را حضْرَموت

 به ميانشان در جنگي و گرديدند روروبه دبا مردم با وي لشكر و] 458[نمود حركت دبا سوي به خود لشكر با] ابوجهل فرزند[ عكرمه«

... كنند مقاومت آنها برابر در نتوانستند دبا سپاه كه طوري به بود كوبنده و سخت بسيار حمالت. پيوست وقوع

 هايشانآبادي و هاقلعه به بقيه رسانيدند، قتل به جنگ اين در را آنان از تن يكصد و گذراندند شمشيرشان دم از و كردند تعقيب را آنها

. گرديدند تسليم ديدند، محاصره در را خود دبا مردم چون كردند؛ محاصره هاقلعه همان در را آنان] 459][لشكريان. [بردند پناه

 به گرديد،مي بالغ كودكان و زنان تن چهارصد و جنگجو نفر سيصد به تعدادشان كه را بقيه و كشتند را آنان فرماندهان و رؤسا ،]لشكريان[

. فرستادند ابوبكر نزد

] 461[»]...460[نمود جلوگيري كار اين از عمر كند، تقسيم مسلمانان ميان در را كودكان و زنان و بكشد را مردانشان خواست ابوبكر

 در را ايگسترده خونريزي و خورد پيوند اول خليفه خشونت به شتري، بچه درباره ابوبكر مأمور مشروع غير گيريسخت ترتيب بدين

(!)  آورد دنبال به كنده قبايل

: كنيد قضاوت شما

 ؟!نمايد پرداخت زكات عنوان به و كرده انتخاب را ديگري شتر اش،عالقه مورد شتر جاي به مسلمان جوان آن ندادند اجازه چرا

 بود؟ مناسب ـ انجاميد مسلمانان فجيع غارت و قتل لشكركشي، به كه ـ او درخواست با آميزيخشونت برخورد چنين آيا

 و سازش به مورد اين در را، خويش فرمانداران و واليان نمود،مي نهي هاسختگيري اين از وآلهعليهاهللاصلّياسالم پيامبر كه صورتي در«

: فرمود چنين فرماني ضمن در نمود، اعزام يمن به كه موقع آن در جبل، معاذبن به چه چنان داشت؛وامي نرمش

 و خدا يگانگي به تو كنند،نمي انكار را او دين و خدا. هستند ـ نصارا و يهود ـ كتاب اهل آنان كه رويمي مردمي سوي به تو! معاذ

 است؛ گردانيده واجب و فرض شما بر نماز وقت پنج روزانه خداوند كه بگو آنها به پذيرفتند را تو دعوت چون كن، دعوت محمد رسالت

 نيازمندان و فقرا به و شودمي گرفته ثروتمندان از كه است كرده واجب شما بر نيز زكاتي خداوند كه بگو آنگاه پذيرفتند، هم را نماز اگر

. شودمي داده
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 خداوند زيرا بترس ستمديدگان نفرين از و) اموالهم كرائم و فاياك( بپرهيز اموالشان نيكوترين گرفتن از پذيرفتند، نيز را دستور اين اگر

). المظلوم دعوة اتق( پذيردمي زود را مظلومان نفرين

. است آمده حنبلابن مالك، دارمي، ماجه،ابن نسائي، ترمذي، ابوداود، بخاري، صحيح مانند مداركي در حديث اين

 گويند را پسنديده و نفيس چيز هر كريمه و است كريمه جمع كرائم: گويدمي) اموالهم كرائم و فاياك( جمله درباره الباريفتح در حجرابن

 دستور اين راز و است نموده نهي باشدمي صاحبانشان عالقه و توجه مورد كه اموالي گرفتن از فرمان اين در وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول و

 به نسبت كردن اجحاف و تعدي با عمل اين و است آنان اقتصادي هايزخم به گذاشتن مرهم و مواسات براي زكات كه است آن

. نيست سازگار آنان عواطف ساختن دارجريحه و ثروتمندان

 مظلومي مبادا كه بترس كردن ستم و ظلم از: فرمايدمي جمله اين با وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي: گويدمي) المظلوم دعوة اتق( جمله شرح در و

 عالقه مورد و قيمتگران اموال گرفتن از نهي دنبال به را جمله اين كه وآلهعليهاهللاصلّياكرم پيامبر: گويدمي سپس كند، نفرين تو درباره

: بگويد خواهدمي كه است آن دليل به است، آورده مردم

. گردد اجتناب آن از جداً بايد كه است آنها بر ظلم مردم، عالقه مورد اموال گرفتن

 درست خليفه گماشتگان عمل كنند؛ تقسيم كساني چه ميان و كنند دريافت چگونه كه زكات درباره وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي دستور بود اين

 بلكه كنند، تقسيم آنان فقراي ميان در كه اين براي نه گرفتندمي زكات بابت از را قبائل اين اموال آنان زيرا بوده پيامبر فرمان اين برعكس

 فرمان از ورزيدند، مخالفت پيامبر گفتار با كارهايشان اين با آنان بفرستند، قريش بزرگان و زورمندان براي را آنها كه گرفتندمي آن براي

 يك خاطر به و گرفتند چنگشان از زور به را آنان عالقه مورد اموال نترسيدند، بيچارگان و ستمديدگان نفرين از نمودند، سرپيچي پيامبر

] 462[»...انداختند راه به خونيني و عظيم جنگ شتر، بچه

!) ؟(نمودند استفاده ارتداد برچسب از فجيع، جنايات اين بر نهادن سرپوش جهت و

: از اندعبارت »كنيد خودداري گرانبها اموال گرفتن از« حديث مدارك«

. 181 ص ،1 ج: صدقات فصل: بخاري صحيح ـ 1

. 176 ص ،1 ج: گرانبها اموال حكم: منبع همان ـ 2

. 99 ـ 65 ص ،4 ج: الباري فتح ـ 3

. 233 ص ،1 ج: احمد مسند ـ 4

] 463[».زكات احكام قسمت در مالك موطأ و دارمي ماجه،ابن نسائي، ترمذي، پنجگانه سنن ـ 5

: كه پذيرفت توانمي تاريخي اسناد اين وجود با آيا
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 مقام به آن با و نموده كسب نبوت فياض منبع از را آن كه بود يقيني و ايمان ابوبكر، حضرت نظيربي استقامت اين و راسخ عزم اين«

] 464![».بود رسيده بودن اكبر صديق

 و امتياز كمترين دادن از خودداري به رغبتش و سعي و حق بر او پايداري از برخاسته پديده، اين با صديق ابوبكر تعامل و گيريموضع« 

] 465![».بود سختي احوال و اوضاع هرگونه در سستي و آمدن كوتاه و معامله عدم

 خود فرمان زير به و نمود خاموش را داخلي متعدد قبائل انقالب و طغيان تدبيري و مهارت چه با... ابوبكر كه كنيم فكر كمي اگر راستي«

 اختياربي... داد قرار امنيت و نظام پوشش زير و نمود پاك سياسي فساد هرگونه از را الجزيره شبه تمام بصيرتي و سياست چه با و كشيد

] 466![».آورد خواهيم فرود تعظيم سر زده زانو بزرگوار اين برابر در

 حجاج نصربن با برخورد) ب

 است زنده تا و كندمي تبعيد بصره به اشزيبايي جرم به تنها را گناهيبي جوان نيز دوم خليفه كه است آن از حاكي ديگري تاريخي سند

. دهدنمي شهرش به را او بازگشت اجازه

: گفتمي و خواندمي آواز آن در زني كه ايبسته خانه در به رسيد نمود،مي شبگردي عمر كه شبها از يكي در: گويدمي بريد بنعبداهللا«

]...467 [

. خواست را حجاج نصربن روز آن فرداي] خليفه[

. زيباست العادهفوق و نمكين و صورتخوش جواني ديد آمد، نصر وقتي

] خليفه. [شد افزوده اشزيبايي بر گشت، آشكار پيشانيش و كردند كوتاه را سرش وقتي بتراشند، را سرش موي] جلوي[ داد دستور عمر

: گفت

. بتراش را سرت بقيه برو

. شد زيباتر تراشيد، را سر] همه[ وقتي

. باشي مجاور نبايد تو دارم سكونت من كه شهري در! ...حجاج پسر: گفت

] 468.[كرد تبعيدش بصره به سپس

. بود آن در نيز شعر چند كه نوشت عمر به اينامه آنگاه ماند، بصره در مدتي حجاج نصربن

 وطنم از مرا جهتبي و بردي من به بدي گمان... شوم تبعيد بايد كه است بوده چه من گناه كه نمود اعتراض عمر به اشعار اين در نصر

: گفت رسيد عمر به او شعر و نامه وقتي. برگرداند را او بود كرده تقاضا آخر در و... كردي آواره

] 469[».برگردد نبايد هستم سركار من تا
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 محدوديت قربانيانِ

: است شده ادعا دوران اين در اجتماعي و فردي هايآزادي توصيف در چند هر

 او به مدينه شهر هايكوچه از يكي در زني روزي خطاب، عمربن حضرت راشدين خلفاي ترينپرصالبت و ترينمهابت با دوران در«

 اندرزهاي آميزاحترام سكوت و ادب از حالتي يك در عمر حضرت داد،مي اندرز و پند را او امارتش شيوه يدرباره كه حالي در و رسيد

] 470![».كند عمل او اندرزهاي به كه دادمي قول او به گويان احسنت. نمودمي استماع را او

 عمر: فرمايدمي تكبر و ناراحتي هيچ بدون عمر و كندمي اعتراض الخطاب عمربن حضرت وقت، يخليفه بر زن يك آن در كه آزاديي« 

] 471![».گفت راست زن آن و رفت خطا به

: كه دهندمي نشان تاريخي اسناد اما

 عباسابن) الف

. نداشت را ارث شرعي حكم ابراز جرأت وي عصر در عباسابن كه رسيد حدي به عمر خشونت«

 گفتي؟نمي عمر زمان در چرا كه شد اعتراض او به و گفت سخن ارث زمينه در وي نظر برخالف عمر مرگ از بعد وقتي

] 472[».ترسيدممي او از قسم خدا به: داد جواب

] 474[»]473.[بود عمر از ترس پرسش، از من مانع. كردم صبر سال دو عمر از سؤال يك پرسيدن براي من: گويدمي عباسابن«

 ابوايوب) ب

 سنّت به كه را كس هر عمر زيرا كند، عمل وآلهعليهاهللاخداصلّيرسول سنّت به نداشت جرأت نيز انصاري ابوايوب«

] 475[».دادمي قرار شتم و ضرب مورد كردمي عمل وآلهعليهاهللاخداصلّيرسول

 عوام زبيربن غالم) ج 

 از بالفاصله. آيدمي او طرف به خود] 476[دره با عمر كه شد متوجه آن همان در ايستاد، نماز به عصر، نمازِ از بعد زبير غالم بار يك«

] 477[» .كرد فرار آنجا

 عسل بنصبيغ) د

 صحابه كه مختلف شهرهاي به جهت اين به. داشت قرآن فهم به عالقه و بود قبيله شيخ و تميمبني اشراف از] 478[تميمي عسل بنصبيغ«

. كردمي سؤال صحابه از قرآني آيات معاني از و رفتمي اسكندريه و حمص دمشق، بصره، كوفه، مثل بودند آنجا در وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي

. پرسدمي قرآن تفسير از كه هست اينجا در كسي: نوشت عمر به عمروعاص
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. كنيد اشمدينه روانه: نوشت جواب در عمر

 چه؟ يعني ذرواً والذاريات: پرسيد نشست تا شد وارد خليفه بر كه زماني... فرستادند مدينه به را او

. زد سرش به ضربه صد] 479)[بودند كنده را خرمايش كه( خرما خوشه با بعد جلو، بيا! هستي؟ شخص همان تو! هان: گفت عمر

. رفت بيرون بود سرم در آنچه: گفت

. زندان ببريدش: گفت خليفه

. چكيدمي پيراهنش از خون شد، بلند زمين از كه آنگاه

. آوردند را او دوباره داد دستور خليفه يافت، بهبودي چون

. زندان ببريدش: گفت سپس شد، ايجاد شيار كمرش در كه زد كمرش به ضربه صد دفعه اين

. كن خالصم بكش، راحت بكشي، مرا خواهيمي اگر: گفت آوردند، خليفه نزد را او كه سوم بار براي بعد

 به و نگويد سخن و نكند برخاست و نشست شخص اين با كسي: نوشت اشعري ابوموسي بصره والي به و كرد تبعيد بصره به را او عمر

. شود بايكوت اصطالح

 خليفه نزد تا كرد التماس و آمد ابوموسي نزد زماني مدت از پس. زدنمي حرف او با كسي لكن رفتمي جماعت نماز شخص اين

 اجازه عمر آنگاه. كنند برخاست و نشست او با مردم بدهيد اجازه است، كرده توبه شخص اين كه نوشت عمر براي ابوموسي. كند شفاعتش

. كنند معاشرت او با مردم داد

] 480[».افتاد اشرافيت از واقعه اين از پس و بود اشراف از او كه اندنوشته تاريخ در

. درآورد صدا به همگان گوش در را خطر زنگ كه بود آورتأسف قدر آن سرگذشتش و شديد قدر آن صبيغ مجازات«

. است انفال از] 481[سلَب و اسب: داد پاسخ عباسابن. كرد سؤال اَنفال درباره عباسابن از شخصي

: گفت و شد خسته عباسابن كه داد ادامه خويش پرسش به قدر آن و كرد تكرار را سؤال همان دوباره شخص

. خورد كتك عمر از كه است صبيغ مانند تو قضيه

 كني؟ گرفتار او مانند را خود خواهيمي كه شده باعث چه

] 482[».شد جاري پشتش از خون كه زد را او قدرآن عمر

 چيست؟ الكنَّس الجوار آيه معناي: پرسيد و آمد عمر نزد شخصي: اندآورده نيز و«
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] 483[»...انداخت را او عمامه و زد دستي چوب با عمر

] 484[».رفت او سراغ تازيانه با نيز عمر. كرد سؤال عمر از وأباً كلمه درباره شخصي: است شده روايت چنين يزيد بنعبدالرحمان از«

: گفت خليفه به شخصي كه است شده روايت باز و«

. دانممي قرآن در را آيه شديدترين من

] 485[»!كنيمي تحقيق قرآن در كه مربوط چه تو به: گفت و كوبيد او سر بر تازيانه با عمر

 حديث راويان) هـ

 از خون كه آن مگر كند، نقل وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي از حديثي كه نبود فردي هيچ خطاب، عمربن زمامداري دوران در: گويدمي ابوهرَيره«

] 486[».گرديدمي جاري پشتش

 به عمل شرع، احكام اظهار آزادي اندازه چه تا خالفت، عصر در اسالمي جامعه اعضاي كه دهندمي نشان روشني به فوق تاريخي اسناد

. داشتند را خود ديني سؤاالت پرسيدن يا و وآلهعليهاهللاپيغمبرصلّي دستورات

 

 گراييافراط و خشونت

: كه اندآن از حاكي خليفه خشونت درباره تاريخي اسناد همچنين

) الف

] 487[».گرفت دست در) دره( شالق كه بود كسي نخستين او«

) ب

: گفت عمر به شخصي شُبهابن نقل به«

! اندخشمگين تو از مردم! اندخشمگين تو از مردم

! متنفّرند تو از مردم

 چه؟ براي: پرسيد عمر

] 488[»!تو عصاي و زبان از: گفت مرد آن
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: شودمي ادعا كه حالي در

] 489![».داشتند اطمينان او عدل به بودند، مسرور و شاد او دوران در همه نبود، ناراضي كسهيچ«

 حاضرين تمام و عبدالرحمان دهد،مي ادامه را عمر و ابوبكر شيوه و كندمي عمل پيامبر سنت و خدا كتاب بر كه داد اطمينان عثمان وقتي«

] 491![».بودند قبلي خليفه دو! خداپسندانه برنامه شيفته آنان زيرا... نمودند! خوشحالي ابراز قلب اطمينان با] 490[جلسه

: گفت توانمي مجموع در

 فكري نظر از و] 492[تندمزاج شخصيتي داشت، شديدي تأثير نيز او اجرايي و سياسي و فكري كار در كه خليفه روحي شخصيت«

] 493[».بود افراطي

) ج

 مكه از بود، شده خطايي مرتكب كه شام شاهان از اَيهم بنجبلة تا شد سبب او رفتار همين شناخت،مي سختگيري زاويه از تنها را اسالم«

] 494[».برتابد روي اسالم از و بگريزد شام به

 نقره و طال تارهاي با هايشانلباس و آشكار آنها عربي قيافه كه حالي در جفْنَه و عك قبيله سوارگان از نفر پانصد كه بود اين جريان«

 سر به ماريه مادرش قيمتي گوهرهاي به مكَـلّل تاجي و بود آنها پيشاپيش) اردن غَساني زبان عرب پادشاه( جبله و شده دوزيمليله

. آوردند اسالم همگي و شدند مدينه وارد داشت،

. شدند خوشحال العادهفوق بودند آنها پيروان جزو سر، پشت در كه افرادي شدن مسلمان و اينان آوردن اسالم از نيز مسلمانان

 گذاشت پا فَزاره قبيله از مردي بود طواف مشغول كه حال همان در. رفت حج به خليفه همراه پيروانش با سال همان حج موسم در جبله

 كرد حكم عمر. برد عمر به شكايت فزاري مرد. زد او صورت به سيلي يك جبله. شد باز حوله و بود پيچيده خود به او كه ايحوله روي

. كند راضي خود از را او يا بزند سيلي يك او به هم فزاري مرد و شود حاضر جبله يا كه

. شد مأيوس فزاري مرد و عمر ساختن منصرف از جبله كه گرفت سخت او بر را كار چندان

 كيش به مجدداً و شدند مرتد همگي عمر، سختگيري و فشار علّت به و نهاد قسطنطنيه به روي و گريخت همراهانش با جبله هنگامشب

. برگشتند نصارا

. كوشيد آنها تجليل و حال رعايت در داشتند انتظار آنچه از بيش و داشت گرامي را آنها مقدم نيز روم امپراطور هرَقْل

] 495[».گريستمي اسالم دين دادن دست از علت به جبله وصف اين با

 گيريسخت لذا!) ؟(بود برده ياد از را صامت بنعبادة قصاص عدم درباره ثابت زيدبن سفارش خاص، مورد اين در خليفه كه است جالب

! گرفت صورت دو آن كردن خُرد قصد به كه بود پسرش و عمروعاص بر او گيريسخت همانند جبله بر او
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: نويسدمي خلفا ساير با السالمعليهاميرالمؤمنين مقايسه در الحديدابيابن

 باشد شرع احكام مطابق خواه كردند،مي عمل خويش دروني هايخواسته موافق و خود مصلحت اساس بر] ثالثه خلفاي[ ديگر خلفاي«

. نباشد خواه و

 كارهايي انجام از مانع كه نباشد بند پاي ضوابطي و معيارها به و كند عمل خود اجتهاد] از معنا اين[ اساس بر كس هر كه نيست ترديدي

 و آشفتگي به او اوضاع باشد، اين خالف كس هر و است؛ نزديكتر سامان به او دنيوي احوال بيند،مي خود مصلحت به را هاآن كه شودمي

] 496[».نزديكتر گسيختگي

 خليفه گيريموضع شرح به ـ دارد خلفا توسط نص، مقابل در اجتهاد سياست بر داللت كه ـ تحليل اين از استفاده با مرتضي جعفر علّامه

. نمايدمي تلقّي فضا همين در را خود منتقدين به عمر پاسخ و پرداخته هامصري انتقاد قبال در دوم

) د

 از پس ـ كنند، بازخواست قرآن احكام از بعضي به نكردن عمل درباره را او تا آمدند مدينه به كه مصر اهالي پاسخ در خليفه كه اين جالب

: پرسدمي آنان از ـ قرآن رأي به تفسير اساس بر خود رفتار توجيه

. نه: گفتند ايد؟آمده چه براي كه دانندمي مدينه مردم آيا«

] 497[».بگيرند عبرت ديگران كه كردممي عقوبت چنان را شما ايد،آمده چه براي كه دانستندمي اگر: گفت

) هـ

: است حاكي تاريخي شواهد كه حالي در نهراسد؛ او از و دهد پند را خليفه آزادانه زني كه پذيرفت توانمي شرايطي چنين در راستي به

 بود او به انتقاد از مانع عمر خشونت

] 498[».است داشته باز او به انتقاد از را ديگران عمر، تندي كه بود اعتقاد اين بر عثمان فرزند عايشه«

 بود مضاعف زنان به نسبت او خشونت

] 499[».ترسيدندمي او از زنان داشت، بيشتري خشونت زنان به نسبت عمر«

: نمونه براي

 رسيد، مشامش به آنان از عطري بوي ناگهان گشت،مي زنان صفوف در عمر: گويدمي نَخَعي ابراهيم صنعاني، عبدالرزاق گزارش به« ـ 1

... كردممي چه و چه او با كيست از بو اين دانستممي اگر: گفت حال آن در

] 500[».كرد بول ترس از بود، كرده معطر را خود آنجا در كه زني
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] 501[».كرد جنين سقط او ديدن] ترس[ از ايحامله زن كه بود ترسناك چنان خليفه سيماي« ـ 2

 ترس و عمر خشونت شدت از راه بين در زن آن. شود حاضر دادگاه جلسه در تا فرستاد زني دنبال به خليفه كه داد رخ زماني حادثه اين

! كرد سقط را خود فرزند او، از

: است شده گفته او مدح در كه اين وجود با همچنين،

] 502![».بود اسالم در دموكراتيك و مردمي پيشواي اولين كه او«

: دهدمي نشان تاريخي اسناد

 او به و گفته سخن عمر با بارهاين در تا خواستند عوف بنعبدالرحمان از آنان برانگيخت؛ را مردم اعتراض برخوردها، اين شدت« ـ 3

. دارند هراس او از نيز خانه در دخترانِ كه بگويد

: گفت اعتراض اين برابر در عمر

] 503.[آورد خواهند بيرون تنم از نيز مرا لباس صورتاين غير در نيستند، پذيراصالح روش اين با جز مردم

] 504.[اندكرده وحشت و ترسيده او تندي از مردم كه كردمي تأييد خودش او

] 506[»]505.[باشد او عملكرد به مردم اعتراضات راه سر بر مانعي توانستهمي برخوردها همين اصل، در

 

 خاتمه

 زهراعليهاالسالم حضرت فرمايش در حكومت و سياست شناسيآسيب و خالفت غصب از پس اجتماعي شرايط تبيين

. بريممي پايان به را گفتار پنج اين انصار، زنان به خطاب زهراعليهاالسالم، فاطمه حضرت سخنان از فرازي به اشاره با پايان در

 گريزان جامعه آينده عليهاالسالمحضرت آن شدند، شرفياب ايشان محضر به شكسته پهلو بانوي آن عيادت جهت آنان از جمعي كه گاهآن

: فرمودند ترسيم چنين را خالفت غاصبان حكمراني شيوه و السالمعليهاميرالمؤمنين واليت از

»رُوا وشاَب فيصارِمٍ بِس ةِ وطْوس تَدعمٍ مغاش رْجٍ ولٍ بِهشام و دادبـتنَ اسمينَ، مالظّال عدي ـئَـكُمهيداً فَيز و كُمعميداً، جصرَةً فَيا حسح و لَكُم 

... بِكُم أنّي

. ستمكار متجاسر و جائر حمله و برّا، و كشيده شمشيرهاي به باد بشارتتان

. ستمگران خودرأيي و همگان امور شدن درهم و
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. نمود نخواهيد برداشت حسرت ميوه جز شما و كرد خواهند دور شمشيرهايشان با را شما جمع و داد خواهند اندك را شما حقوق و غنايم

] 507[»انجاميد؟ خواهد كجا به كارتان

 اميه،بني چنگال به ظالمانه و غاصبانه سيطره اين تحويل و ساعدهبني سقيفه در قومي هايرقابت برندگان حكمراني ساله سيزده تاريخ

 ترسيم ايشان براي غديرخم، در وآلهعليهاهللاصلّيپيامبرش ابالغ وسيله به متعال خداي كه منصوصي مسير از مسلمانان انحراف كه داد نشان

. آورد پديد اسالمي امت براي را ناگواري عواقب چه بود، فرموده

 هاقلم تا شودنمي منحصر داشتند روا السالمعليهمبيت اهل به نسبت كه جناياتي به تنها پيوست، وقوع به دوران اين در چهآن! آري

 دوران اين در عدالت و آزادي از دفاع به متعال، خداي برگزيدگان ترينشريف حقّ در هولناك جنايات آن كردن قلمداد ناچيز با بخواهند

: كنند ادعا و بپردازند السالمعليهاميرمؤمنان خالفت غصب سهمگين فاجعه فراموشاندن و

 پيامبر شيوه بر خالفت را آن بتوان كه روشي بودند نموده! يقين و داشتند! دوست قلباً و! پسنديده را عمر و ابوبكر خالفت شيوه مردم«

] 508![».ماند خواهند! محفوظ خطري هر از و جور و ظلم از! آن سايه در و است! همين ناميد
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 عسكري علّامه تأليف »اسالم تاريخ در عايشه نقش« كتاب جلد سه از تلخيصي:  دوم بخش

 

 تلخيص اين درباره نكاتي

 صورت عسكري مرتضي سيد علّامه تأليف »اسالم تاريخ در عايشه نقش« جلدي سه كتاب ترجمه از كه متعددي هايچاپ دليل به ٭

. ايمكرده اكتفا تلخيص، اين در مندرج مطالب ترينمهم از برخي مآخذ و منابع ذكر به اختصار، به تنها است، گرفته

 نقش« جلدي سه كتاب ترجمه تلخيص در آن، مؤلّف به تلخيص اين در مندرج مطالب انتساب صحت حفظ و داريامانت رعايت جهت ٭

. ايمورزيده اجتناب ،)ترجمه ويرايش( لغات افزودنِ و كلمات جاييجابه از امكان، حد تا ،»اسالم تاريخ در عايشه

 عالئم مقتضي، موارد در السالم،عليهعلي اميرمؤمنان و وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول هاينام به نسبت احترام رعايت جهت ٭

. ايمافزوده ترجمه متن به را السالمعليه و وآلهعليهاهللاصلّي

 

 تلخيص اين انگيزه

 و معرّفي در ،»قاضي عبدالحليم« قلم به ايمقاله در گردد،مي منتشر و چاپ زاهدان دارالعلوم علميه حوزه نظر زير كه اسالم نداي فصلنامه

: است كرده ادعا چنين عايشه، شخصيت توصيف

»يقه، عايشه المؤمنينامتزن دانشمندترين و ترينفقيه و اكرم پيامبر راز صاحب و همسرمحبوب صدنمونه و الگو بهترين او زندگي بود؛ ام 

] 509![».است مسلمان زنان براي

 از آنان به شده معرّفي الگوي با اسالمي، ايران بانوان عالمانه آشنايي ،»اسالم تاريخ در عايشه نقش« جلدي سه كتابِ تلخيص از هدف

 زندگاني و ملكوتي شخصيت با آن مقايسه و عايشه، شخصيت منطقي ارزيابي براي الزم هايآگاهي تقديم و سنّت، اهل جامعه سوي

. باشدمي اسالمي جامعه فرهيخته و آگاه مؤمن، خواهرانِ و مادران توسط زهراعليهاالسالم، فاطمه طاهره، صديقه حضرت آسماني
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 عايشه زندگاني به گذرا نگاهي:  گفتارپيش

 قبايل از تَيم خاندان از) كَعب بن عامر فرزند ابوقُحافَه، به معروف عثمان فرزند ابوبكْر، به معروف عبداهللا(=  اول خليفه دختر] 510[عايشه،

. است بوده عويمر فرزند عامر دختر رومان اُم مادرش. است قُرَيش

 به را عايشه كند، هجرت مدينه به كهآن از پيش سال دو و عليهاالسالمخديجه باوفايش همسر وفات از پس وآله،عليهاهللاخداصلّي رسول

. درآورد خود عقد

 خود خانه به ابوبكر، اصرار به بنا بدر، جنگ از پس و شَوال ماه در هجرت، از پس نيم و سال يك را عايشه وآله،عليهاهللاخداصلّي رسول

. گذراند وآلهعليهاهللاخداصلّي پيامبر خانه در را خود زندگاني از ماه پنج و سال هشت مدت تنها عايشه،. برد

 و خَطّاب، بن عمر حكومت زمان در وي، از پس و ابوبكر پدرش خالفت زمان در وآله،عليهاهللاخداصلّي رسول رحلت از پس عايشه،

. رفتمي شمار به وقت حكومت قدم ثابت و جدي دارانطرف از عثمان، خالفت از اول نيمه در حتّي

. گذشت وقايعي عثمان، و او بين و گرديد خاطررنجيده خليفه از جهاتي، به بنا عثمان، خالفت از دوم نيمه در عايشه،

 تا گرديد؛ مبدل سختي دشمني و كينه به رفته رفته خاطر، كدورت و تيرگي اين عثمان، شديد هايالعملعكس و عايشه تند اقدامات اثر بر

 عايشه، كه شد چنان و داد قرار عثمان سرسخت مخالفان صف در خالفت، مقام و خلفا از تأييد سابقه همه آن با را عايشه كه جايي

. گرفت عهده بر را عثمان خالفت عليه مخالفان رهبري

. شد كشته عثمان كهاين تا زد، دامن را مردم آشوبِ و فتنه آتش قدر آن و كوشيد عثمان عليه قدر آن عايشه،

 نقش را خويش هاينقشه خالفت، به السالمعليهطالبابي بن علي با انصار و مهاجرين عمومي بيعت و عثمان شدن كشته با كه عايشه

. برافراشت نيز را السالمعليهعلي امام خالفت با مخالفت پرچم] 511[ديد،مي برآب

. گرفت عهده بر را هاآن فرماندهي خودش، و برانگيخت] 512[جمل جنگ برپايي به را السالمعليهعلي امام مخالفين و رقبا عايشه،

. شدند پراكنده سختي به سپاهيانش و خورد شكست جمل جنگ در عايشه،

 و گزيد سكونت مدينه در السالم،عليهعلي حضرت شدن كشته تا تاريخ، اين از عايشه، و بازگرداند مدينه به را عايشه السالم،عليهعلي امام

. ننهاد بيرون پاي جا،آن از

 به خويش، خوارانجيره و هواداران دست به دروغين احاديث انتشار و جعل با آورد، چنگ به را حكومت ابوسفيان فرزند معاويه چون

. پرداخت السالمعليهعلي امام مخالفان و عايشه هواداران و حزب گانه،سه خلفاي اُمـيه،بني درباره ساختگي مناقب و فضايل نشر

] 513.[گرفت عهده بر را مهمي نقش عايشه ساختگي، فضايل اين نشر و جعل زمينه در
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 دارفرمان كه حكَم بن مروان جانشين ـ ابوهرَيره. درگذشت مدينه شهر در] 514[هجري، 58 سال رمضان ماه هفدهم شب در عايشه،

 خاك به وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول همسران ساير كنار در و بقيع در را او وصيتش، بنابه و] 515[خواند نماز اشجنازه بر ، ـ بود مدينه

. سپردند

. داشت سركش و تند سخت و عصبي مزاجي عايشه،

 حساب به عايشه بارز شخصيت جزء شديد، حسادت و رشك اضافه به تيزهوشي، گيري،تصميم و موقعيت درك سرعت طبع، حدت

. آمدمي

 داشته جايي شوهرش دل در هم ديگري خودش، جز نبود حاضر كه بود حدي به حسادت، اين و بود حسود سخت شوهرش بر عايشه،

. يابد اختصاص ديگر فردي به او، محبت از ايذره و باشد

 خود افتاد،مي خطر به منافعشان اگر كه طوري به داشت؛ شديد تعصبي آنان، به نسبت و بود بستگانش و خويشان ديوانه و شيفته عايشه،

. ورزيدنمي خودداري روي هيچ به ها،آن منافع راه در داريجانب از و كردمي فراموش را خويش موقعيت و باختمي سخت را

 رسول با اشزناشويي دوران ويژه به عايشه، زندگاني ادوار سراسر بر كه بود بارزي اخالقي خصوصيات و صفات همه ها،اين

. بود افكنده سايه وآله،عليهاهللاخداصلّي
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 وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي خانه در عايشه:  يكم گفتار

 شبانه هايتعقيب

 رسول قلب در هم ديگري او، جز كه ببيند توانستنمي و بردمي رشك شوهرش بر بود؛ تندخو و طلبجاه بلندپرواز، زني عايشه،

. دارد راه وآلهعليهاهللاخداصلّي

 فرهنگي، مصالح به بنا ـ وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول كه شدمي آشكار وقتي ويژه،به اش،زناشويي دوران در او شديد حسادت و غيرت

. نمودمي اختيار ديگري همسر ، ـ اجتماعي و سياسي

 پاي وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي خانه به... و ماريه صفيه، سلَمه،اُم كه هنگامي به اشرواني هايناراحتي بروز و هابردن رشك اين از عايشه،

. است كرده آشكار پوشي،پرده هيچبي را خويش دروني احساسات و رانده سخن اند،نهاده

 شبانه عبادات انجام براي وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول كه هاييشب در ويژه به ـ اساسشبي و پوچ افكار از برخاسته و شديد غيرت از او

. است كرده ياد صراحت به ـ شدندمي خارج او خانه از

 نيازها و راز متعال، خداي با گرفت،مي فرا ژرف آرامشي و سكون را جهان كه زماني تار، هايشب دل در وآله،عليهاهللاخداصلّي رسول

. است داشته

. دادمي اختصاص متعال خداي با مناجات و خلوت به را شب از پاسي همواره وآله،عليهاهللاصلّيحضرت آن

 باعث آورد،مي روز به همسرانش از يكي خانه در را شب هر وآلهعليهاهللاخداصلّي پيامبر كه اين به توجه با شبانه، عبادات اين انجام

. بگذراند بقيع، قبرستان يا مسجد در بانوانش، خانه از بيرون را شب از ساعاتي ايشان، كه شدمي

 آن چون بخوابد، او خانه در وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول تا رسيدمي عايشه به نوبت كه هاييشب در منوال، همين بنابر

 را عايشه زنانگي، غيرت و رشك بپردازد، اششبانه عبادت به تا نهادمي بيرون عايشه خانه از پاي شب، دل در وآلهعليهاهللاصلّيحضرت

. كندمي چه و رودمي كجا به وآلهعليهاهللاصلّيحضرت آن كه ببيند تا كند؛ دنبال و تعقيب را وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول تا انگيختبرمي

: گويدمي عايشه. آوريممي او زبان از را هاآن هم ما است؛ كرده بازگو را شبانه هايتعقيب اين خاطرات از چند هايينمونه خود عايشه،

) 1 نمونه

. نيست خود رختخواب در پيامبر كه شدم متوجه شبي

 جاي از حساب، اين روي. است رفته زنانش از ديگر يكي نزد حتماً كه برم گمان تا داشت آن بر را من كننده،ناراحت خياالت و وسوسه

: گفتمي لب زير و بود افتاده سجده به خدا پيشگاه در كه يافتم مسجد در را او ناگاه، كه پرداختم جستجويش به و برخاستم خود
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] 516.[بگردان خويش مغفرت مشمول را من! خدايا بار

) 2 نمونه

. نيست خود رختخواب در پيامبر كه ديدم شبي

. است رفته زنانش از ديگر يكي پيش حتماً كه گفتم خود با

] 517.[است رفته ركوع به خدا پيشگاه در ديدم، ناگاه كه پرداختم يافتنش و جستجو به سوي، آن و سوي اين و داشتم فرا گوش

) 3 نمونه

 طرف هر به اختياربي تاريكي، آن در و شب دل در. برخاستم خود جاي از يافتنش براي. نيست خود رختخواب در پيامبر كه ديدم شبي

. خورد پايش كف به دستم ناگاه كه گرداندممي دست

] 518.[بود افتاده سجده به خدا، پيشگاه در و مسجد در او

) 4 نمونه

 كنار در و درآورد را هايشكفش گذاشت، ايگوشه به و برداشت خود دوش از را عبا باشد، امخانه در پيامبر تا بود من نوبت كه شبي

. نهاد پايش نزديك بستر،

. شد دراز و كشيد خود روي به را خود جامه گوشه گاهآن

. امرفته خواب به من برد گمان كه اياندازه به ماند؛ باقي حال همين به زماني

. رفت بيرون و كرد باز را در سپس، و پوشيد را هايشكفش صدا،بي و برداشت را خود عباي آرام، و آهسته و برخاست خود جاي از پس

 به و آمده بيرون خانه از شتابان و كشيدم آن بر را عبا كرده، سر به را خود روسري پوشيدم، را لباسم برخاستم، جاي از تأملبي من

. پرداختم تعقيبش

. انجاميد طول به توقّفش و ايستاد جاآن در پيامبر. گرفتم بقيع قبرستان تا را او پي

. كرد بلند آسمان به رو دعا، حالت به را هادست نوبت سه كه ديدم گاهآن

 دويد، آخر در كردم؛ چنان نيز من بيفزود، هايشقدم سرعت به نمودم؛ شتاب هم من كرد، شتاب او بازگشتم؛ هم من برگشت، آن از پس

. شدم وارد خانه به او، از جلوتر سرانجام و دويدم؛ هم من

. شوم دراز و افكنده رختخواب به را خود كه داشتم وقت اندازه اين فقط
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: فرمود و شد خانه وارد پيامبر، كه زدممي نفس تندي به

! زني؟مي نفس تند طوراين چرا! عايشه

! خدا رسول اي نيست چيزي ـ

 نمايد؟ آگاه را من اسرار، به داناي خداي يا گفت خواهي خودت ـ

. است چنان و چنين موضوع ـ

! بودي؟ تو ديدم،مي خود روي پيش كه سياهي آن پس ـ

. آري ـ

: فرمود گاهآن زد؛ پشتم به خود دست كف با پس

] 519![دارند؟مي روا ستم تو بر پيامبرش، و خداوند كه بردي گمان چنين

) 5 نمونه

. شدم ناراحت و منقلب سخت و آمد جوش به حسادتم و غيرت شد، خارج من نزد از پيامبر شبي

: فرمود و دريافت را علّت ديد، را من حال و بازآمد حضرت آن چون

! اي؟شده ناراحت و كرده حسادت هم باز شود؟مي چه را تو! عايشه

! نورزم حسادت تويي چون بر چرا آخر ـ

: فرمود من به پيامبر سپس

] 520![ايشده شيطانت گرفتار هم باز

) 6 نمونه

 پس. رودمي همسرانش از ديگر يكي پيش حتماً كه بردم گمان. شد بيرون من خانه از و برخاست پيامبر گذشت، شب از پاسي چون

 رفته فرو ابدي خواب به كه مؤمناني به خطاب و ايستاد جاآن در. رسيد بقيع قبرستان به تا پرداختم تعقيبش به آرام و آهسته و برخاستم

: گفت بودند،

! مؤمنان گروه اي شما بر درود

: فرمود من درباره و ديد خود پي در را من و برگشت پيامبر ناگهان،

] 521!![كردمي كه هاچه آمد،مي دستش از اگر! او بر واي
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 غيرت و حسادت

 و ديدمي تهيه غذايي حضرت آن براي همسرانش، از ديگر يكي و بود عايشه خانه در وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول كه افتادمي اتّفاق بسيار

. فرستادمي جا آن به

. دادمي نشان را خود خشم شديد، هايالعملعكس با و دادمي دست از را خود كنترل عايشه مواردي، چنين در

 سلَمهاُم غذاي و عايشه) 1 نمونه

. فرستاد حضرت آن براي را بود ديده تهيه كه غذايي از ظرفي سلَمهاُم كه بود عايشه خانه در وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول روزي

 را آن و كوبيد غذا ظرف بر را سنگ. رسيد سر داشت، دست در سنگي و بود پيچيده خويش عباي به را خود كه حالي در عايشه،

. شكست

 سلَمهاُم براي شكسته، ظرف آن جاي به و برداشت عايشه خانه از را ظرفي بود، عايشه عمل اين ناظر كه وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول

] 522.[فرستاد

 حفْصه غذاي و عايشه) 2 نمونه

: گويدمي عايشه

. است ديده تدارك غذايي نيز حفْصه شدم باخبر كه بودم ديده تهيه پيامبر براي غذايي

: دادم دستور خود كنيزك به

. بريز دور به و بگير را آن آورد، غذا پيامبر براي من، از پيش حفْصه كه ديدي اگر و باش آماده

. ريخت چرمين سفره بر آن محتويات و شكست حفْصه غذاي ظرف نتيجه، در و كرد چنين و برد فرمان كنيزك،

: فرمود امر من به و كرد جمع را شده ريخته غذاي خدا رسول

] 523.[بده حفْصه به شكسته، ظرف اين جاي به را آن و بياور را خود هايظرف از ظرفي

 صفيه غذاي و عايشه) 3 نمونه

: گويدمي عايشه

. فرستاد حضرت آن براي بود، پخته كه را غذايي صفيه، بود، من خانه در پيامبر كه هنگامي روزها، از يكي

. افكندم دور به را آن و گرفته را غذا ظرف و شدم خودبي خود از كه جاآن تا افتاد، اندامم بر لرزه ديدم، را غذا حامل كنيزك چون
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. خواندم سيمايش در خوبي به را رفتارم از نفرت و خشم آثار و است شده خيره من به كه ديدم را پيامبر هايچشم

: گفتم درنگبي

. نكند نفرين را من كه دارم آن اميد و برممي پناه حضرتش به خدا رسول خشم از

: فرمود من به خطاب

. كن توبه

 كنم؟ تالفي را خود عمل چگونه و ـ

] 524.[بفرست صفيه براي و كن تهيه ظرفش چون هم ظرفي و غذايش مانند غذايي ـ

 

 هابازتاب و برخوردها

 مطالعه و بررسي مورد را وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول بانوان ديگر با عايشه حاد اقدامات و تند برخوردهاي تا است رسيده آن موقع اينك

. دهيم قرار

 صفيه و عايشه) 1 نمونه

. برخاستند يكديگر به زدن سركوفت و شماتت به و گرفته ناسزا باد به را همديگر برخورد، يك در صفيه، و عايشه

 سخت هايشفخرفروشي و عايشه هايسركوفت از كه صفيه به بود، شده باخبر دو آن دعواي و اختالف از كه وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول

: فرمود بود، گرديده منقلب و ناراحت

] 526[است؟] 525[موسي عمويم و هارون پدرم من، كه نگفتي او به چرا

: گويدمي عايشه ٭

. كردم ياد بدي به او از و است چنان و چنين صفيه كه گفتم خدا رسول به شكايت، عنوان به

: فرمود پاسخم در پيامبر

] 527.[كندمي آلوده را دريايي اش،پليدي كه گفتي سخني صفيه درباره

: گويدمي صفيه چنينهم ٭

: فرمود ديد، را من زاري و گريه چون و شد وارد خانه به خدا رسول كردم،مي گريه كه حالي در



 

Noorfatemah.org 
 

 پژوهش هايي در نيم قرن نخستين خالفت ۹۶

! كني؟مي گريه چرا

] 528.[اندنشسته امبدگويي به حفْصه و عايشه كه امشنيده ـ

 سوده و عايشه) 2 نمونه

: كندمي زمزمه لب زير مضمون اين به شعري سوده كه شنيد عايشه روزي كه افتاد اتّفاق چنين سوده، با عايشه كاريكتك و دعوا موضوع

. كنند پا و دست خود براي پيمانيهم تا هستند آن پي در تَيم، و عدي

: گويدمي و كرده ـ عمر دختر ـ حفْصه به روي و روددرمي كوره از سخت سوده، زبان از شعر اين شنيدن از پس عايشه،

. كرد خواهم تالفي را او ادبيبي اين من،] 529[زند؛مي كنايه و گوشه تو، و من به تنها شعرش، با سوده

! بيا من كمك به هم تو شدم، گالويز او با ديدي كه وقتي

. گيردمي لگد و مشت زير به را او و گرفته را گريبانش رسانده، سوده به را خود و خيزدبرمي سپس

. خيزدبرمي عايشه از پشتيباني به قبلي، تباني طبق نيز حفْصه

لَمهاُمشتابدمي سوده نجات به بوده، جريان ناظر كه هم س .

. رودمي باالتر و باال صدا، و سر ها،آن كاريكتك نتيجه در و گيرندمي قرار يكديگر روياروي خشمگين، زن چهار سان،بدين

 مهريهبي زنان و عايشه) 3 نمونه

: گويدمي عايشه

 نفرت و خشم شدت از و آمدمي جوش به خونم شدند،مي حضرت آن با همسري خواستار مهريه، به داشتچشم بدون كه زناني از

: گفتممي

! بخشد؟مي پيامبر به را خود هم باشخصيت و آزاده زن مگر

 خواهيمي كه را كدام هر و كن دور خود از خواهيمي كه را كدام هر خويش همسران از: شد نازل آسماني آيه اين كه وقتي خصوص به

 خدا رسول به را خود روي] 530[بخواني؛ خود به بارش ديگر اي،داشته كنارشان بر كه هاآن از تا نيست مانعي تو بر و دارمي خود با

: گفتم او به خطاب تنديبه و كرده

] 531.[دهدمي نشان موافق روي دلت، هايخواسته برآوردن در هم خدا كه بينممي
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 آن با همسري خواستار مهريه، به داشتچشم بدون كه بانواني يا بانو پيرامون مفصل طور به طبقات، كتاب در سعد ابن ٭

] 532.[است نموده معرّفي را قرآن كريمه آيه اشاره مورد بانوي خصوص،به و كرده فرساييقلم شدند،مي وآلهعليهاهللاصلّيحضرت

] 533.[است كرده اشاره مطلب اين به مفصل طور به اإلصابه، كتاب در نيز حجر ابن ٭

. دارند نظر اختالف است، كريم قرآن اشاره مورد ويژه طور به كه بانويي كنيه و نام ذكر در مفسرين، و مورخين

 مورد و اندشده وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول همسري خواستار سانبدين كه بانواني يا بانو كه است شده ناشي جاآن از گويا اختالف، اين

 نازل هاآن از تن يك درباره فقط شريفه، آيه چه اگر. باشند تن يك از بيش اند،گرديده واقع عايشه نفرت و خشم و حسادت مهري،بي

 ادا جمع لفظ با ايشان، به نسبت را خود نفرت و خشم عايشه، كه است آن اند،بوده تن يك از بيش زناني چنان كه اين بر دليل اما شده،

. است كرده

: نويسدمي و است داده نسبت عايشه به جمع، ضمير با را موضوع همين مسند، كتاب در احمد ٭

] 534.[گرفتمي سرزنش و مالمت باد به را شدندمي وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول با همسري خواستار مهريهبي كه بانواني عايشه،

: كندمي روايت صحيح، كتاب در مسلم ٭

. شد وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول همسري خواستار مهريهبي كه بود زناني جمله از حكيم، دختر خَولَه

: گفت بود، شده ناراحت سخت خبر اين از كه عايشه

] 535![شود؟ او همسري خواستار مهريه،بي و ببخشد مردي به را خود كه نيست آورخجالت زن يك براي اين آيا

 مليكه و عايشه) 4 نمونه

. درآورد خود عقد به را كَعب دختر مليكه مكّه، فتح از پس وآلهعليهاهللاخداصلّي پيامبر

 داشته عهده بر اساسي نقشي وصلت، اين از عايشه نفرت و خشم برانگيختن در موضوع، اين و بود جذّاب و زيبا زني مليكه كه گويندمي

. است

 سركش و تند احساسات و خود خاص شناسيموقع با عايشه بود؛ شده كشته وليد بن خالد دست به مكّه فتح هنگام به كَعب كه جاآن از

: گفت و شد وارد مليكه بر خويش، زنانگي

!! كشي؟نمي خجالت اي،كرده شوهر پدرت قاتل به كه اين از

 پيامبر نتيجه، در. جست دوري وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول از و خورد فريب عايشه از سادگي به سرزنش، و توبيخ همين با مليكه

] 536.[داد طالق را او نيز وآلهعليهاهللاخداصلّي
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 اَسماء و عايشه) 5 نمونه

. بود عايشه رشك مورد زنان از ديگر يكي كنْده، قبيله از نُعمان دختر اَسماء

 رسول و بود هيئت آن جزء نيز اَسماء پدر نُعمان. رسيد وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي خدمت به كنْده قبيله افراد طرف از نمايندگي به هيئتي

. درآورد خود عقد به را اَسماء وآله،عليهاهللاخداصلّي رسول. كرد خواستگاري او از را اَسماء وآله،عليهاهللاخداصلّي

: گفت طعنه به و داد قرار آويزدست را اَسماء بودن غريبه بود، حساس سخت موضوع اين به نسبت كه عايشه

 اختصاص خود به و گيرندمي ما از را) وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي( =  او زودي به هم هاآن و است رسيده هاغريبه به نوبت ديگر حاال

!! دهندمي

 متوسل نيرنگ به بيندازند، وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي چشم از را او كه اين براي و بردند رشك او بر ديدند، را اَسماء حفْصه، و عايشه چون

: گفتند او به و شده

! برممي پناه خدا به تو از: بگو او به شود،مي وارد تو بر پيامبر كه وقتي شوي، سفيدبخت خواهيمي اگر

: گفت اَسماء رفت، سويش به و گذاشت قدم اتاق به وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول چون و خورد فريب سادگي به اَسماء

!! برممي پناه خدا به تو، از

! برگرد اتخانه به حاال است؛ او امان در ببرد، پناه خدا به كه كس هر ـ

] 537.[آمد بيرون اتاق از خشمگين وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول سپس

: كندمي نقل چنين پدرش، قول از ساعدي، ابواُسيد فرزند حمزه را اَسماء داستان

 با حفْصه و عايشه اَسماء، آمدن از پس. آوردم را او تا فرستاد را من و درآورد خود عقد به را كنْده قبيله از نُعمان دختر اَسماء پيامبر،

. زند شانه را سرش ديگري، و كند خضاب را او يكي، كه گذاشتند قرار يكديگر

: گفت اَسماء به دو، آن از يكي كه بود ميان همين در

. بگو را اين باشي، عزيز او نزد خواهيمي اگر هم تو!! آيدمي خوشش برم،مي پناه خدا به تو از بگويند او به كه زناني از پيامبر،

: گفت وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول به خطاب بود، يافته كه تعليمي طبق او، و شد وارد اَسماء بر وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي

!! برممي پناه خدا به تو، از

 بار سه و كرد پنهان آن پس در چهره و گرفت خود صورت مقابل را لباسش آستين اَسماء، سخن شنيدن با وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول

: فرمود
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. بردي پناه پناهگاه به

: فرمود من به و آمد بيرون اتاق از گاه آن

. كن هديه كرباس قواره دو او به و بازگردان اشخانواده نزد را او! ابواُسيد

 آن از تأسف و تأثّر با هميشه بود؛ شده ناراحت و منقلب بسيار بودند، زده او به كه نيرنگي از و خورده يكّه سخت اتّفاق اين از كه اَسماء

: گفتمي و كردمي ياد روز

] 538.[كنيد صدا چنين را من و بگذاريد "بدبخت" را من نام بلكه نخوانيد، اَسماء را من ديگر

 تن يك از بيش اند،برده پناه خدا به وآله،عليهاهللاخداصلّي پيامبر از عايشه، تعليم به بنا كه بانواني كه آيدبرمي چنين هاداستان قبيل اين از

. اندبوده

 ماريه و عايشه) 6 نمونه

 مردي كه مابور برادرشان همراهي به را شيرين خواهرش و) ماريا( ماريه هجرت، از هفتم سال در اسكندريه، روايفرمان] 539[مقَوقس

 طال مثقال هزار و فرستاد هديه وآله،عليهاهللاپيامبرصلّي خدمت به وآله،عليهاهللاخداصلّي رسول فرستاده حاطب معيت در بود، فرتوت و پير

. كرد پيشكش نيز را عفَير اسم به خويش مخصوص درازگوش و دلْدل نام به خود معروف اَسـتَر و حرير لباس دست بيست و

 شدند؛ مسلمان دو هر نتيجه، در و نمود تشويق اسالم، پذيرش به را دو آن و كرد عرضه خواهرش و ماريا به را اسالم راه، بين در حاطب،

. ماند باقي خود دين بر وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي خدمت درك و مدينه به ورود تا مابور اما

 اُم مشْرَبه به امروز و بود واقع] 540[عاليه محلّه در كه ايخانه در را او و داد اختصاص خود به را ماريه وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول

. نمود ازدواج وي، با سپس و فرمود نگهداري حجاب، پرده پس در آزاده، زنان رسم به و داد منزل است، معروف ابراهيم

. آورد دنيا به پسري و كرد حمل وضع خانه، آن در و شد باردار ماريه،

 مژده ، ـ سلْمي شوهر ـ ابورافع و داشت عهده بر را ماريه قابلگي وآله،عليهاهللاخداصلّي رسول كنيز] 541[سلْمي ابراهيم، زادن هنگام به

. فرمود سرافراز ايهديه به را او بشارت، اين پاس به نيز ايشان و داد وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول به را ابراهيم تولّد

. افتاد اتّفاق هجرت از هشتم سال به ابراهيم والدت

 كوشش و كردندمي دستيپيش يكديگر بر او، نيازهاي انجام و ماريه به كمك در بودند، شده خوشحال بسيار فرزند اين تولّد از كه انصار

 به نسبت را وآلهعليهاهللاصلّيحضرت آن عالقه چه بپردازد؛ وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول به تنها و شود سبك ماريه خانه كار كه داشتند

. بودند كرده درك ماريه،
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 شكايت و اعتراض به زبانشان و گرديد تندتر ماريه، بر حسادتشان و رشك آتش وآله،عليهاهللاخداصلّي رسول بانوان برخي رو، اين از

. شد ترگشوده

] 542.[رسيدندنمي عايشه پاي به زمينه، اين در آنان از يك هيچ اما

 

 اعتراف نخستين

: گويدمي عايشه

 سخت و داشت پيچيده و مجعد مويي و بود زيبا بسيار ماريه. است نشده تحريك حسادتم و رشك ماريه اندازه به زني، هيچ به نسبت

. بود خدا رسول مهر و عالقه مورد

. داد جاي نُعمان، فرزند حارثه خانه در را ماريه ابتدا پيامبر،

 كوشيديم قدر آن و گذاشتيم را ماريه با مخالفت و رفتاري بد بناي كرديم،مي حس نزديك از را او به نسبت پيامبر محبت و عالقه ما چون

 نزدش به جا همان و داد مكان تغيير عاليه به را او منزل هم پيامبر. برد شكايت خدا رسول به و آمد تنگ به ما دست از ماريه سرانجام، تا

. آمدمي ترگران خيلي ما، بر اين و رفتمي

] 543.[بود ساخته محروم فرزند، داشتن از را ما كه حالي در داد، ماريه به پسري خدا، كه گرفت تريبيش اوج وقتي ما ناراحتي آتش

 

 اعتراف دومين

: گويدمي عايشه

: فرمود من به و آورد من نزد را كودك آن پيامبر، روزي آمد، دنيا به ابراهيم چون

. دارد شباهت من به چقدر ببين

!! ندارد تو به هم شباهتي هيچ نيست، طور اين تصادفاً! نه ـ

! بيني؟نمي من، به را او بدن سفيدي شباهت آيا ـ

] 544![شودمي فربه و سفيد بدهند، گوسفند شير كه نوزادي هر به البتّه، ـ

 و عايشه مذمت در تحريم سوره آيات كه بود ماريه به نسبت حفْصه و عايشه هايحسادت و هارشك و حركات همين اثر بر سرانجام،

] 545.[گرديد نازل حفْصه
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 خديجه خاطرات

: گويدمي برد،مي رنج خديجه خاطرات شنيدن از شدت به كه عايشه

 ياد خديجه از بسيار خدا رسول كه بود اين علّتش. است نگرفته قرار حسادتم و رشك مورد خديجه، چونهم پيامبر، زنان از يك هيچ ●

 كاخي خديجه به بهشت، در كه بود داده خبر پيامبرش به وحي طريق از خداوند كه اين خاصه گشود؛مي تعريفش و مدح به زبان و كردمي

] 546.[است داشته ارزاني پرشكوه، و مجلّل بس

 افتادمي اتّفاق بسيار زيرا اند؛نگرفته قرار حسادتم و رشك مورد خديجه، چون پيامبر، زنان از يك هيچ بودم، نديده را خديجه كه آن با ●

 را گوسفندي خديجه، نام به حضرت، آن كه بسا چه و نمودمي تمجيد و تعريف او از و كردمي ياد خديجه از نيكي به خدا، رسول كه

] 547.[فرمودمي انفاق او، نام به را آن و كردمي قرباني

. كند ديدار حضرت آن با تا خواست اجازه پيامبر از خديجه، خواهر و خُويلد دختر هاله روزي ●

: گفت اختياربي و گرديد دگرگون شدت به حالش بود، افتاده خديجه صداي ياد به هاله، صداي شنيدن با گويي كه خدا رسول

. هاله! خدايا آه

: گفتم بالفاصله بود، شده تحريك سخت خديجه، به نسبت حسادتم و رشك پيامبر، رفتار مشاهده از كه من

! كني؟مي ياد قُرَيشي دندانبي پيرزنِ آن از چقدر

! است داشته ارزاني تو به را او از بهتر خدا و مرده او كه هاستمدت

: گويدمي مطلب اين دنباله در عايشه ديگر، روايت در

 ـ حضرت آن بر وحي آمدن فرود هنگام به تنها را مانندش كه كرد تغيير چنان آن و برافروخت پيامبر چهره كه ديدم اعتراض، اين از پس

] 548.[بودم ديده ـ عذاب يا شودمي نازل رحمت پيام كه بود آسماني دستورهاي نگران كه

: گويدمي عايشه ديگر، روايت بنابه و

: فرمود من به خدا رسول حالت، اين در

 من به كه بود خديجه بودند، رسالتم منكر مردم همه كه هنگامي زيرا است؛ نداشته ارزاني من به را خديجه از نيكوتر خداوند هرگز... نه

 گذاشته مالي مضيقه در را من مردم كه زمان آن و كرد؛ تصديق را من كه بود خديجه پنداشتند،مي گويمدروغ كه وقت آن در و آورد؛ ايمان

] 549.[داشت ارزاني فرزنداني من به كه بود خديجه از تنها و گرداند؛ حسابشبي دارايي شريك را من كه بود خديجه بودند،
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 با و او، يادگارهاي و خاطرات تجديد با و كردمي ياد نيكي به خديجه، خود همسر نخستين از هميشه وآله،عليهاهللاخداصلّي رسول آري،

. داشتمي نگاه زنده خود در را خديجه خاطره همواره او، دوستان و خويشان به احسان

 و گاه كه ستايشي با كه، اين همه از بدتر و بود؛ كرده ماآلمال خديجه، بر رشك و حسد و نفرت و خشم از را عايشه سينه ها،اين همه

 وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول نكوهش و سرزنش مقابل در را خود داد،مي رنج جنون سرحد تا را او و شنيدمي خديجه درباره گاهبي

. ديدمي

 و اعتراض وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول به خديجه، خاطرات و خديجه يادگارهاي خديجه، درباره بارها تا واداشت را عايشه حالت، همين

. نمايد پرخاش

 كه ـ السالمعليهمفرزندانش و همسر و ـ خديجه دختر ـ عليهاالسالمفاطمه با او روابط در شديدي تيرگي تا گرديد باعث موضوع، همين و

. آيد پديد ، ـ بودند وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول عالقه و توجه مورد سخت

 

 السالمعليهعلي با توزيكينه

: نويسدمي او كند؛مي نقل مسند، كتاب در احمد كه است داستاني دروني، نفرت و دشمني اين هاينمونه از

: زدمي فرياد بلند كه شنيد پيامبر اتاق از را عايشه صداي حال، همان در و خواست مالقات اجازه پيامبر از ابوبكر روزي

] 551![داريمي دوست پدرم و من از بيش مراتب، به را]] 550[فاطمه و[ علي كه دانممي خوب من! سوگند خدا به

: است داشته بيان چنين هايش،رانيسخن از يكي ضمن در را خود به نسبت عايشه كينه و دشمني از ايگوشه السالم،عليهطالبابي بن علي

 آهنگران كوره چون دلش در من، با دشمني و كينه هايشراره و فروبسته سخت را خردش و عقل ديده زنان، خوي ،)عايشه( او اما... 

] 552.[كشدمي زبانه

 

 عليهاالسالمفاطمه عزاي در شادماني

 كه شرحي و بنشينيم معتزلي الحديدابي ابن سخن پاي كه دارد جا خود، به نسبت عايشه كينه به السالمعليهطالبابي بن علي اشاره از پس

. بشنويم را است تأمل شايسته و نوشته السالمعليهعلي امام سخن همين بر او

: نويسدمي چنين لَمعاني ابويعقوب شيخ استادش قول از او
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 بستر در پدر، دنبال به كوتاه، مدتي از پس فاطمه، دخترش بيمار اندام كه گاهآن تا بست، فرو جهان از ديده خدا رسول كه زمان آن از... 

 شكيبايي و صبر جز ايچاره زهرا، و علي و شدمي آورده كاهروان و دارنيش سخنان فاطمه، به عايشه جانب از پيوسته گرفت؛ آرام خاك

. گذاشتندنمي ميان در كسي با خويش، خداي با جز را خود شكايت و دل اندوه و نداشتند

 و علي كه حالي در شد؛مي افزوده منزلتش و مقام بر روز، به روز و بود برخوردار خالفت گردانندگان ساير و پدرش پشتيباني از عايشه،

. بودند شده رانده نفوذ، و قدرت مركز از و خوردهشكست دو هر فاطمه،

. نگرفت اينتيجه كوشش، همه آن از اما كرد، تالش آن گرفتن پس باز براي بارها او، و گرفتند فاطمه از را فدك

 و كردندمي بازگو فاطمه، حضور در را عايشه هايزبان زخم و درشت سخنان كردند،مي آمد و رفت فاطمه نزد به كه زناني ميان، اين در

... دادندمي آزار سختي به را روانش

 به را خود تنها نه كه عايشه، جز كردند؛ شركت او سوگواري مجلس در پيامبر، بانوان تمامي حال، اين در و درگذشت فاطمه باالخره،

 فاطمه مرگ از را او سرور و شادماني كه سخناني او، جانب از بلكه، نمود؛ خودداري پيامبر دختر عزاي مجلس در حضور از و زد كسالت

] 553...[رساندند علي گوش به رسانيد،مي

 

 عايشه خوي و خُلق بازشناسي

: كه است اين رسانديم، فرهيخته خوانندگان نظر به گفتار اين در چه آن خالصه، طور به

 طرز و وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي با اشزناشويي زندگاني در را آن بارز هاينمونه كه است بوده توزكينه و حسود سخت بانويي عايشه،

. گرفت سراغ توانمي حضرت، آن همسران ساير و السالمعليهمبيتاهل با روابطش نوع و برخورد

 و منافع حفظ به نسبت حدت، و شدت همان با عايشه پرداخت، خواهيم آن پيرامون بحث به آينده صفحات در كه چنان هم عالوه، به

. داشت كوركورانه و شديد تعصبي هاآن به نسبت و بود كوشا و غيرتمند اش،خانواده و] 554[حزب نزديكان، بستگان، مصالح

. داشتوامي كنندهمنقلب و تند سخنان و خشن اعمال ارتكاب به را او بود، همراه طبع خشونت با همواره كه صفت همين
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 عمر و ابوبكر حكومت دوران در عايشه:  دوم گفتار

 خالفت سايه زير

 هايفعاليت و سياسي شديد هايكشمكش در عمر، او صميمي دوست و ابوبكر پدرش خالفت دوران جز به عايشه، زندگاني ايام سراسر

 بر عايشه، هايعزيزكرده و بستگان و گردد باز تَيم خاندان به خالفت ديگر، بار رهگذر، اين از مگر تا گرديد؛ سپري حزبي ناپذيرخستگي

. زنند تكيه حكومت مسند

 بسيار بود، آورده چنگ به را امور زمام و گرفته پيشي احزاب ديگر بر حزبش كه نظر آن از عمر، و ابوبكر خالفت زمان در عايشه،

. بردمي سر به خيال آسايش و بال فراغ در و بود خوشدل و شادمان

 اجتماعي و سياسي منزلت گذاشتند،مي او به خالفت دستگاه گردانندگان ساير و خليفه شخص كه ايويژه احترام علّت به دوره، اين در

. گرديد دوچندان عايشه،

 ساير و بيت اهل ميان از و گردد معطوف عايشه سوي به تنها مسلمانان، اَنظار كه گرديد موجب او، به خالفت دستگاه مخصوص توجه

 از واالتر و برتر امروز، به تا عايشه منزلت و مقام كه ايگونهبه شود؛ كشيده او سوي به فقط ها،گردن وآله،عليهاهللاخداصلّي رسول همسران

. كند جلوه همه

 فتوا صدور) 1 مثال

 ابوبكر كه است نداده نشان تاريخ اما بودند؛ حيات قيد در حضرت آن بانوان از تن نُه كه حالي در كرد رحلت وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول

 مراجعه او به فتوا، صدور و دستور كسب براي و داده قرار خود خاص احترام و توجه مورد عايشه، چونهم را هاآن از يك هيچ عمر، و

. باشند نموده

. كردمي صادر دستور و دادمي فتوا خود، زندگي پايان تا و عثمان و عمر حكومت زمان در عايشه

 وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي روش و سنّت و كردندمي مراجعه او به وآله،عليهاهللاخداصلّي رسول صحابه از بسياري و عثمان وي از پس و عمر

. گرفتندمي دستور عايشه از و پرسيدندمي او از را مختلف مسايل در

: نويسدمي طبقات، كتاب در سعد ابن

] 555.[دادمي فتوا كه بود زني تنها خود، زندگي پايان تا و عثمان و عمر ابوبكر، حكومت زمان در عايشه

 در نيز عايشه نمودند؛مي دستور كسب او از و كردندمي مراجعه عايشه به فتوا، اخذ براي امور، از ايپاره در وقت، دارانزمام كه هنگامي

. آوردمي حديثي و گفتمي سخني وآله،عليهاهللاخداصلّي پيامبر قول از حال، مناسبِ و هاآن به پاسخ
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 در تنها خالفت، مقام جانب از كه بود احترامي و تعظيم نهايت فتوا، و دستور كسب براي او، به وقت دارانزمام انحصاري مراجعه همين

. شدمي رعايت عايشه حقّ

 المالبيت از گزاف برداشت) 2 مثال

 آنان همه بر را عايشه كرد، تعيين ماهانه مستمرّي عنوان به را مبلغي وآله،عليهاهللاخداصلّي رسول بانوان از يك هر براي عمر كه هنگامي

. كرد مقرّر ديگران از بيش را او حقوق و داشت مقدم

: است آورده چنين طبقات، كتاب در سعد ابن

 دينار هزار دوازده او، براي و داشت مقدم هاآن همه بر را عايشه ولي كرد، تعيين دينار هزار ده را خدا رسول همسران ماهانه حقوق عمر،

] 556.[كرد مقرّر

! است مشخّص و معلوم كامالً جامعه، افراد ساير وظيفه شود، قائل عايشه براي شخصيتي و احترام چنين مسلمين، خليفه كه جايي

 قيمتگران هداياي دريافت) 3 مثال

: كندمي نقل ذَهبي

. بود آن در گوهري كه رسيد عمر دست به عراق فتح غنايم از سبدي

: پرسيد خود اصحابِ از عمر

 است؟ چند گوهر اين بهاي دانيدمي

. نه: گفتند

. كنند تقسيم مسلمانان ميان را گوهر آن چگونه كه ندانستند و

: گفت عمر

 بفرستم؟ عايشه براي را گوهر اين دهيدمي اجازه آيا

. آري: گفتند

. فرستاد عايشه براي را گوهر آن عمر

: گفت چنين آن، دريافت از پس عايشه

] 557.[است كرده روزي بزرگي پيروزي چه را عمر خداوند،
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 سياسي قدرت كسب) 4 مثال

 قرار خليفه تعيين نفرهشش شوراي تشكيل محلّ را عايشه منزل كه رساند جايي به را كار عايشه، از تجليل و تكريم در خَطّاب، بن عمر

. داد

 و بود كرده تعيين وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي بانوان ساير از تربيش را المالبيت از عايشه ماهيانه حقوق كهاين سبببه و سبب همين به عمر،

 كرد؛مي تكليف كسب او از و پرسيدمي عايشه از تنها را وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول روش و سنّت مختلف، موارد در كه اين سبب به نيز،

 توانست نفوذ، و قدرت همين پناه در عايشه، كه طوري به داد؛ نشان اسالم، عالم در فرمانده و بزرگ شخصيت تنها را عايشه خود، از پس

. برانگيزد هاآن با قتال به را مردم و برخيزد مخالفت به عمر، از بعد خليفه دو با

: گفت بايد مجموع در

. داشتمي مبذول عميق توجهي عايشه، به نسبت خالفت، مقام

 جامعه در برايش را واال منزلتي و رفيع مقامي و ساختمي هموار عايشه هايبلندپروازي براي را راه وقت، حكومت عملكرد همين

. كردمي گذاريپايه اسالمي،

 

 خالفت دستگاه از پشتيباني

 از دوره، اين در زيرا است؛ بوده ناچيز و كم بسيار عمر، حكومت زمان در چنينهم و ابوبكر پدرش خالفت دوره در عايشه احاديث

 با ديگر، طرف از و بود؛ شده جلب جنگي، غنايم آوردن دست به و مكرّر هايلشكركشي و فتوحات به مسلمانان عموم توجه طرفي،

 باقي وآله،عليهاهللاخداصلّي رسول قول از فراوان احاديث نقل براي جايي حديث، تدوين منع بر مبني خالفت نظام اكيد دستور به توجه

. بود نمانده

 عمر او، يار و ابوبكر حكومت تثبيت و تأييد در ها،آن تربيش كه است شده نقل عايشه از اندكي احاديث دوره، اين در احوال، اين همه با

 مقام و شأن در حديثي كه نبود آن از ترقاطع و بهتر چيزي مسلمانان، قلوب در دو آن خالفت مقام تثبيت براي زيرا است؛ بوده خَطّاب بن

 جلوه مهم و واال بسي را ايشان موقعيت و منزلت و شود نقل عايشه، زبان از و وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول جانب از دوم، و اول خليفه

. دهد

: كندمي روايت صحيح، كتاب در مسلم

: پرسيدند عايشه از

 نمود؟مي انتخاب را كسي چه كند، تعيين جانشيني خدا رسول كه بود بنا اگر
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: داد جواب عايشه

. را ابوبكر

 كرد؟مي انتخاب را كسي چه ابوبكر از بعد ـ

. را عمر ـ

 وي؟ از پس و ـ

] 559].[558[ر ابوعبيده ـ

 عثمان توسط خالفت تصاحب و ابوعبيده مرگ از قبل و عمر، يا ابوبكر خالفت دوران به عايشه، توسط احاديث قبيل اين نشر قدمت

. دارد حكايت ابوعبيده و عمر رسيدن قدرت به از او حمايت و ابوبكر حكومت تثبيت براي عايشه تالش از و رسدمي

 از تربيش دو، آن مرگ از پس عايشه، بلكه باشد؛نمي هاآن داريزمام دوران به منحصر عمر، و ابوبكر فضايل در او احاديث چنين،هم

. است كرده روايت ساختگي احاديث عمر، و ابوبكر مناقب و فضايل در حياتشان، زمان

: شوندمي تقسيم دسته چهار به خلفا، درباره ساختگي احاديث

 خالفت به كه ترتيبي همان به و السالمعليهطالبابي بن علي تا يكديگر توالي به خليفه، چهار نام ها،آن در كه احاديثي) يكم دسته

. است آمده اند،رسيده

. است شده روايت خلفا، حكومت دوران شدن سپري از پس و السالمعليهطالبابي بن علي شهادت از بعد احاديث، قبيل اين

. است آمده ديگري، از پس يكي عثمان، تا نخستين خليفه سه نام تنها ها،آن در كه احاديثي) دوم دسته

] 560.[است شده روايت زد، تكيه خالفت مسند بر عثمان كه آن از پس احاديث، قبيل اين

. است آمده ديگري، از پس يكي عمر، و ابوبكر هاينام فقط ها،آن در كه احاديثي) سوم دسته

. است شده روايت عمر، آمدن كار روي از پس احاديث، قبيل اين

. است آمده ابوبكر نام تنها ها،آن در كه احاديثي) چهارم دسته

. است شده روايت ابوبكر، جانشيني به عمر تعيين از پيش احاديث، قبيل اين
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 عثمان حكومت دوران در عايشه:  سوم گفتار

 پشتيباني و تأييد

 برخوردار عثمان احترام از همواره عمر، و ابوبكر حكومت زمان چونهم كه پنداشتمي چنان عايشه، عثمان، خالفت اول هايسال در

 گشاده كماكان امور، فصل و حلّ در دستش و محفوظ، چنانهم وآله،عليهاهللاخداصلّي رسول بانوان ديگر بر امتيازاتش و بود خواهد

. ماند خواهد

. داد ادامه سال شش مدت به را عثمان از دريغبي پشتيباني و خالفت مقام از تأييد قُرَيش، سران ديگر چون عايشه، اساس، همين بر

: گفت توانمي

 همين در است؛ نيامده ميان به او شدن كشته از سخني ها،آن در و باشدمي عثمان از ستايش و مدح شامل كه عايشه احاديث از دسته آن

. است شده روايت عثمان، از عايشه پشتيباني و تأييد دوره يعني مدت،

 منتشر و جعل وي، از عايشه برتافتن روي و رنجش آغاز و عثمان و عايشه بين اختالف بروز از پيش احاديث، قبيل اين ديگر، عبارت به

. اندشده

 

 طغيان و خشم

. چرخيدنمي او نافرماني گرد هرگز، و كردمي پشتيباني او از عايشه عثمان، خالفت از اول دوره در

 عثمان، كه شد سبب نهايت، در كه كرد بروز عثمان، و عايشه بين اختالفاتي زمان، گذشت با و نپاييد ديري صميميت، و صفا محيط اين اما

. بكاهد حقوقش از بود، افزوده عايشه ماهيانه مستمرّي بر عمر كه را ديناري هزار دو

: نويسدمي يعقوبي

 همانند را، وي حقوق و كرد كسر بود، افزوده عايشه حقوق بر عمر كه را ديناري هزار دو عثمان، و آمد پديد رنجشي عثمان، و عايشه بين

] 561.[نمود تعيين پيامبر، بانوان ديگر

 برخوردار او پشتيباني از نيز سال شش مدت و گرفت قرار عايشه پشتيباني مورد سخت آمدنش، كار روي ابتداي در عثمان حال، هر به

. بود

. كردنمي فروگذار عايشه، داشتبزرگ و احترام از نيز عثمان مقابل، در

. شد آغاز دو آن بين گيريجبهه و بنديدسته و افكند جدايي و اختالف دو، اين بين رفته، رفته روزگار، گذشت اما
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 و زمان گذشت و گرديد آغاز المالبيت از عايشه ماهيانه حقوق كاهش زمان از دو، آن بين لفظي مشاجرات بروز كه گفت بتوان شايد

 شد؛مي مواجه عثمان تند هايگوييجواب با كه عايشه شديد اعتراضات و آمدمي پديد يكديگر سر پشت ميان، اين در كه حوادثي

 حفظ در مصمم و جوكينه شخصيتي صورت به كرد،مي دفاع ديگران منافع از عثمان، غائله در كه شخصيتي قيافه از را عايشه سرانجام،

) عثمان( خليفه شخص و خالفت مقام برابر در قوي، و سخت سر دشمني عنوان به را او و آورد در خويش اجتماعي آبروي و موقعيت

. ساخت گرجلوه

 و موقعيت حفظ مسأله بلكه نبود، منحصر ديگران هايخواسته و مصالح حفظ به عثمان، با عايشه مخالفت و پيكار موضوع بار، اين

. خوردمي چشم به ديگري چيز هر از بيش ها،كشمكش اين در عايشه شخصيت

 موضوعي، هر از و كردمي را استفاده حداكثر رويدادي، هر از بكشد، عثمان رخ به را مردم ميان در خود نفوذ و قدرت كه آن براي عايشه،

. نمودمي برداريبهره عثمان، عليه مردم احساسات برانگيختن براي

. گرديدمي ترتيره عثمان و عايشه روابط روز، به روز كه آيدمي بر چنين هم، سر پشت حوادث اين از

 و زمان گذشت و آمده در او دشمنان ترينقوي زمره در اكنون رفت،مي شمار به عثمان سخت سر پشتيبانان از روزي كه عايشه

. بود دميده پيش، از بيش دو، آن بين ستيز و عداوت آتش بر ناگوار، آمدهايپيش

. نشستند يكديگر جان پاي به مخالف، قطبِ دو اين از يك هر كه گرفت باال قدرآن دشمني، و اختالف اين آتش

. نمود خويش نفع به را استفاده حداكثر عثمان، عليه شورش براي مردم آمادگي از داشت، كه فراستي و تيزبيني با عايشه،

 هاآن استخوان به را كارد او، بار و بندبي اطرافيانِ بيداد و ظلم آمده، جان به عثمان، حكومت هاينابساماني از مردم كه ديدمي عايشه

. است رسانده

 مردم شوراندن و عمومي افكار تهييج در و برآشفت عثمان عليه خويش، اجتماعي موقعيت حفظ مقام در كه بود موضوع همين به توجه با

. رساند ثمر به پسنديد،مي و خواستمي خود كه طور آن را حركت اين و گرفت عهده بر را رهبري نقش عثمان، عليه

 پيروزي، به و بخشيدمي تازه نشاطي را بودند عثمان بيدادگر دستگاه عليه انقالب تشنه كه مردمي عثمان، عليه عايشه اقدامات و سخنان

. ساختمي اميدوارترشان

. بود شده حجاز سرزمين ساكنان تمامي و مدينه شهروندان زبان ورد او، اقدامات و عثمان عليه سخنانش و عايشه نام

. گرفتند عهده بر را حساس نقشي شورش، و قيام اين در و برخاستند عايشه از پشتيباني به نيز تَيم خاندان افراد كه آن ويژه به

 خالفت از دوم نيمه در دو، آن ميان اختالف كه داريم اطّالع قدرهمين ولي دانيم،نمي را عثمان و عايشه بين اختالف بروز دقيق تاريخ

 كرده، بروز رفته رفته بلكه نگرفته؛ صورت باره،يك به و رويداد يك اثر بر اختالف، اين كه دانيممي را اين نيز، و است كرده بروز عثمان

. است كرده عميق تر،بيش چه هر را عثمان و عايشه بين شكاف و كشانده ترباريك و باريك جاهاي به را كار و يافته شدت سپس
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 خود گرد به را خالفت دستگاه از ناراضي مردان و برافراشت را عثمان با مخالفت پرچم كه بود كسي نخستين عايشه، كه دانيممي چنينهم

] 562.[رسيد قتل به عثمان سرانجام، تا گرفت؛ عهده بر را آنان رهبري و كرد جمع

 از يك هيچ كشيد؛مي زبانه او، عليه مردم شورش و قيام و عثمان با مخالفت و كشمكش آتش كه زمان آن در كه است مسلّم نيز اين و

] 563.[رسيدنمي باشد،مي ابوبكر خانواده كه تَيم قبيله پاي به عثمان، با دشمني و مخالفت در حجاز، هايخاندان و قبايل

. بود نظيربي خود، حد در كه زد اقداماتي سلسله يك به دست عثمان، عليه مردم هايتوده احساسات برانگيختن در عايشه،

. است نورزيده مبادرت اعمالي چنين به كس هيچ او، از پس حتّي و او از پيش

 پيامبر يادگارهاي شيفته مردم كه شرايطي در و او، هايگريالاُبالي به كوفه مردم اعتراضات و عقْبه بن وليد ماجراي در

 روش و سنّت گذاشتن پا زير از حاكي و قاطع سندي عنوان به را وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول كفش عايشه، بودند؛ وآلهعليهاهللاخداصلّي

 كه جاآن تا و انگيزدبرمي سخت او، ضد بر را مردم احساسات وسيله، اين به و داردبرمي عثمان، توسط وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول

. سازدمي برآشفته و منقلب را مردم خواهد،مي

 و كرد بدبين خالفت دستگاه به را مردم از عظيم گروهي بود، داده انجام مكان و زمان با مناسب و دقيق حسابي با كه عمل همين با او

. ساخت پراكنده خليفه، اطراف از را آنان بود، خواسته خود كه طورهمان

 به شنود، و گفت از كارشان و ايستادند يكديگر روي در رو عثمان، مخالفان و هواداران كه بود شده حساب و دقيق جاآن تا عمل، اين

. كشيد خورد و زد و منازعه

 هايخواسته به كه نمود مجبور را او و درآورد زانو به خود قدرت مقابل در را مستبد و مقتدر خليفه سرانجام، اقدامات، قبيل اين با عايشه

 خالفت مقرّ به محاكمه، براي را او و نموده صادر كوفه، حكومت از را ـ خود فاسق و خوارمي برادر ـ وليد عزل فرمان و نهد گردن مردم

. فراخوانَد

 برعهده عايشه را، عثمان مخالفانِ رهبري و نداشت دخالتي مردم، احساسات برانگيختن در عايشه استعداد و نبوغ اگر كه صورتي در

. پيوستنمي وقوع به هرگز اتّفاقي، چنين گرفت،نمي

. سازدمي متشكّل او ضد بر را عثمان از آزردگان و مردم دانا، فرماندهي چون كه بينيممي را عايشه! آري

. كندمي تحريك عثمان عليه را عمومي هيجانات و احساسات چيزهايي چه داندمي كه بيناست امور دقايق به چنان او

 وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول كفش دادن نشان با تنها و مردم شديد احساسات برانگيختن با را خليفه وليد، ماجراي در بار نخستين عايشه،

. آورد دست به مردم، عواطف تحريك طريق از خواست،مي خود كه را چهآن و كرد گيرغافل آنان، به

. بخشيد نخواهد را خود نخستين اثر عواطف، برانگيختن در دوم، بار براي ساده نقشه همان اجراي كه دانستمي خوب عايشه
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. افزود آن بر نيز را وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول موي و پيراهن عثمان، توسط عمار شتم و ضرب ماجراي در او دليل، همين به

 تريناصلي و عثمان عليه مردم احساسات محرّك عامل ترينبزرگ به كه بود كافي وآله،عليهاهللاخداصلّي رسول ساده يادگار سه همين

. گردد تبديل او، خالفت اركان تزلزل عامل

 جانشين و خليفه نام به عثمان، كه را مصونيتي زيركي، و مهارت با توانست عايشه مهيج، بسيار حال عين در و ساده نمايش دو اين در

. كوبد هم در بود، آورده دست به خود براي وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول

 و سنّت و طرف، يك در را عثمان شخصيت تا گرديد موفّق نداشت، برهان و دليل به احتياجي و بود گيرچشم كه عملكردي با عايشه،

. دهد قرار ديگر، طرف در را وآلهعليهاهللاصلّيحضرت آن بانوان و او يادگارهاي خدا، رسول روش

 تا آورد؛ پايين ايمالحظه قابل حد تا را اجتماع در او مقام و موقعيت و دريد را عثمان احترام و حرمت پرده باره يك وسيله، بدين او

. كردمي جلوه اهميتبي و آسان شدني، امري بلكه نبود، مهم خليفه شخص عليه قيام ديگر كه جايي

 

 عثمان قتل به عايشه تاريخي فتواي

 عثمان محاصره و مردم شورش از پروراند؛مي را طلحه عمويش پسر حكومت هواي سر، در و داشت خون پر دلي عثمان، از كه عايشه

. كرد صادر را او مرگ بر داير خود تاريخي فتواي و نمود را استفاده حداكثر آنان، توسط

: نويسدمي اَعثَم ابن

: زد بانگ او بر اند،بسته كمر عثمان كشتن به دل،يك مردم، كه دريافت عايشه چون

 حكومت ها،آن به و گرداندي گشاده آنان جان و مال بر را اُمـيهبني دست و دادي اختصاص خود به را مسلمانان المالبيت! عثمان اي

. انداختي دستيتنگ و سختي در را محمد امت وسيله، اين به و داشتي ارزاني

. برگيرد تو از را زمين و آسمان بركت و خير خدا

. بريدندمي سر شتري چون را تو گزاردي،مي نماز نوبت پنج مسلمانان، ساير چون كه بود آن نه اگر

 قرار نمونه را لوط همسر و نوح زن اند،شده كافر كه آنان براي خدا: خواند چنين او بر خدا كتاب از شنيد، را عايشه سخنان عثمان چون

 نبردند نفع خود شوهران از ايذره اما كردند، خيانت شوهرانشان به و بودند ما شايسته بندگان از بنده دو اختيار در زن، دو اين. است داده

] 565].[564[گرديدند آتش وارد جهنّميان، دوشهم و

. داشت سركش و تند عصبي، سخت مزاجي كه ايعايشه داد؛ پاسخ عايشه به خردكننده، آيه اين با عثمان! آري
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. باشد دارخويشتن و بگيرد را خود جلوي عنوان هيچ به توانستنمي غضب، و خشم هنگام به كه بانويي

 و محمد قتل فرمان عثمان، و يافت دست بدان مصر راه در ـ عايشه برادر ـ محمد كه اينامه كنار در عايشه، به عثمان كوبنده پاسخ اين

 خليفه قتل فرمانِ تر،تمام هرچه صراحتي به و پروابي كه ساخت خشمگين و منقلب چنان را عايشه بود، كرده صادر آن در را همراهانش

. داد فتوا عثمان كفر به و كرد صادر را

: برداشت بانگ عايشه

] 566!![است شده كافر كه را نَعـثَل بكشيد

. گرديد دهان به دهان باشد، افتاده خشك خرمني جان به كه آتشي شراره همانند گشت؛ خارج عايشه دهان از چون سخن، اين

. كردندنمي هم را آن تصور و نداشتند را آن بيان جرأت هرگز مدينه، در قُرَيش سران حضور به توجه با كه شد هاييزبان ورد فتوا، اين

: است آمده چنين لغت، كتب در »نَعـثَل« معاني ٭

. نر كفتار) 1

2 (پيرمرد نادان و كودن خرفت .

. شدمي خوانده نام اين به درازريش مردي مصر، در) 3

] 567.[اندكرده تشبيه او به را عثمان كه داشت نامي چنين يهودي مردي مدينه، در) 4

 شيوايي و بيان قدرت از استفاده با او، بلكه است؛ نبوده پوشيده عايشه نظر از نَعـثَل، مختلف معاني از يك هيچ تنها نه كه گفت بايد حق به

 پر، تا كه كرد پرتاب عثمان سوي به چنان كاه،جان تيري چون را آن و كرد جمع قاطعش، و كوتاه جمله آن در را نَعـثَل معاني تمام گفتار،

. ماند باقي عثمان دامان بر آن، ننگ لكّه هميشه، براي و نشست وي سينه به

 به و خود مخالفان وسيله به خليفه كه آن از پس حتّي و گرديدمي عثمان دشمنانِ دهانِ به دهان المثلي،ضرب چون كوتاه، جمله همان

 براي و بود هازبان ورد ها،مدت و نيفتاد او دشمنان دهان از اش،معاني تمام با نام، اين شد؛ كشته و درآمد پاي از فتوا، همان گرميپشت

. گرديد ثبت تاريخ در هميشه،

. گرفتند محاصره به را عثمان عايشه، فتواي با

 و قيام به دعوت بر داير عايشه، از هايينامه كه آن از پس بودند، آمده جان به عثمان عمال ستم از كه شهرها ديگر مردم ميان، اين در

] 568.[رساندند مدينه به شتابان او، دستور اجراي براي را خود كردند؛ دريافت را عثمان عليه شورش

] 569.[كردمي صادر را الزم دستورات و گرفت عهده بر را انقالبيون رهبري عايشه، پسرعموي طلحه
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. بود رفته ميان از پاك وي، نجات به اميد عايشه، فتواي صدور از پس خاصه، بود؛ نمانده باقي پناهگاهي ديگر خليفه، براي

 شد؛ مسلّط شهر اوضاع بر رفته رفته بود، او حمايت و توجه مورد سخت كه طلحه و شد خارج مدينه از مكّه، قصد به زيركي، با عايشه،

. گردد چندان دو مردم، ميان در قدرتش و اعتبار تا گرديد باعث امر همين و يافت دست المالبيت بر سرانجام، تا

 تر،بيش چه هر و پيمودمي نزولي سير خالفت، مقام و خليفه اقتدار و نفوذ و شدمي تنگ تربيش چه هر عثمان محاصره دايره طرفي، از

. گرديدمي محدودتر و محدود

: نويسدمي طبري

] 570.[گزاردمي نماز مردم با طلحه مدت، اين در و بود محاصره در روز چهل عثمان،

: نويسدمي بالذُري

. رسيدندنمي طلحه پاي به عثمان، با ستيز و مخالفت نظر از خدا، رسول اصحاب از يك هيچ

 آشاميدني، آب كه گذاشتنمي و كردمي جلوگيري عثمان خانه به آب رسيدن از طلحه، و بودند گرفته دست به را امور زمام زبير، و طلحه

] 571.[برسد جاآن به

: نويسدمي الحديدابي ابن

 بود، داشته نگاه مخفي مردم اَنظار از را خود وسيله بدان و پوشانده ايپارچه با را خود روي كه طلحه شد، كشته عثمان كه روز آن در

. كردمي تيرباران را عثمان خانه

 از يكي خانه بام به را خود ياران نيست؛ پذيرامكان عثمان به يابيدست و خانه به ورود مدافعين، وجود با كه كرد مشاهده طلحه چون

] 572.[كشتند را او و يافتند راه عثمان خانه به جا،آن ديوار از آنان، و برد انصار

: نويسدمي طبري

. نمودند خوردي و زد مختصر مدافعين، با و رفتند ، ـ داشت قرار عثمان خانه همسايگي در كه ـ حزْم بن عمرو خانه درون به مهاجمين

: برآورد فرياد و آمد بيرون جاآن از حمران بن سودان كه را ايلحظه امنكرده فراموش سوگند خدا به

 كجاست؟ طلحه

] 573!![كشتيم را عثمان ما
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 السالمعليهعلي حقّ بر خالفت دوران در عايشه:  چهارم گفتار

 گرديد مبدل خواهيخون به قتل، فرمان

 دوم، و اول خليفه دوران در كه مزايايي از زيرا گرديد؛ ناراحت و منزجر سخت خالفت، اوضاع از عثمان، خالفت دوران اواخر در عايشه

. برافراشت را عثمان با مخالفت پرچم لذا،. بود گرديده محروم گشت،مي مندبهره هاآن از

 و بدبين عثمان، روش به نسبت كه مسلماناني وسيله بدين تا نوشت؛ نامه مختلف شهرهاي سران به و بست كار به را خود كوشش تمام او،

 هدفش در را خود و مشتعل را فتنه آتش عايشه، چون. وادارد خليفه عليه جدي انقالبِ و شورش به را بودند منزجر خالفت، دستگاه از

. بود طلحه با مردم بيعت و عثمان شدن كشته انتظار در لحظه، هر و افكند اقامت رحل جاآن در و گرديد رهسپار مكّه سوي به ديد، موفّق

: نويسدمي بالذُري

. برافراشتند ايخيمه الحرام مسجد در تا داد دستور رسيد، عايشه گوش به عثمان قتل خبر مكّه، در كه هنگامي

: گفت چنين و گرفت قرار خيمه آن ميان در وي

 بدبختي وسيله مسلمان، امت و خود خويش و قوم براي روزي او، كه كردممي بينيپيش چنين عثمان، رفتار و كردار از من كه بدانيد! مردم

] 574.[شد بيچارگي و بدبختي وسيله خود، خويش و قوم براي بدر، جنگ در ابوسفيان كهچنان گرديد؛ خواهد

: اندنموده نقل مورخين از زيادي عده

: گفت رسيد؛ عايشه گوش به عثمان شدن كشته خبر مكّه، در وقتي

. گرديد دچار شوم سرنوشت بدين زشتش، اعمال اثر در او! باد دور خدا رحمت از عثمان

: گفتمي گاهي و

. گرفت قرار خويش اعمال مجازات چنگال در گونه، اين و انداخت هالكت ورطه به را او گناهانش،! گرداند دور رحمتش از را او خدا

! نسازد محزون و گيردل را شما عثمان، شدن كشته! مردم اي

 اختالف از و كنيد بيعت او با است؛ حاضر شما ميان در خالفت، مقام براي مردم تريناليق و بهترين طلحه، اينك شد، كشته عثمان اگر... 

!! بپرهيزيد تفرقه و

. گرديد رهسپار مدينه سوي به تر،بيش چه هر سرعت و عجله با سخنان، اين از پس عايشه،

 راه خود به ترديدي و شك هيچ خالفت، مقام به طلحه رسيدنِ در ولي كرد؛مي فكر مدينه شهر اوضاع و حوادث درباره راه، طول در او

] 575.[دادنمي
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: پرسيد وي از و گرديد روروبه آمد،مي مدينه از كه كالباُم بن عبيد با راه، اثناي در تا پيمودمي سرعت به را مدينه راه عايشه،

 خبر؟ چه مدينه اوضاع از! عبيد

. ماندند سرپرستبي و بالتكليف روز هشت وي، از بعد و كشتند را عثمان ـ

 چه؟ سپس ـ

 با و كرده انتخاب سرپرستي و خالفت براي را طالبابي بن علي زبان،يك و دليك جمعي،دسته مسلمانان،. انجاميد خير به كار هللا الحمد ـ

. نمودند بيعت وي

! گردد خراب هاآسمان كه است سزاوار شود، تمام علي نفع به خالفت امر اگر كه سوگند خدا به ـ

! گويي؟مي چه كه ببين! عبيد اي تو بر واي

. گفتم كه است همان جريان! جمع خاطرت! عايشه ـ

. شد اندازطنين وي، فغان و فرياد و گرديد بلند عايشه داد عبيد، گفتار از

: گفت تعجب با عبيد

 ناالني؟ و ناراحت علي، با مردم بيعت از چرا تو! عايشه

 ؟!دارينمي خوش را علي خالفت چرا

! است سزاوارتر و بهتر همه از خالفت، مقام به كه علي

. نيست نظيري و همانند وي، براي فضيلتي هيچ در كه است كسي علي

: زد فرياد عايشه رسيد، جا اين به كه عبيد سخن

! برگردانيد زودتر چه هر! برگردانيد را من

: گفتمي و بود داده تغيير داد،مي فرمان عثمان قتل به كه را خود سابق شعار ولي بازگشت؛ مكّه به عايشه گونه، بدين

. كنم قيام او خواهيخون به بايد من است، شده كشته مظلوم و گناهبي عثمان، كه سوگند خدا به

: گفت عبيد

 چه ناميدي؛مي يهودي پيرمرد و نَعـثَل را او و داديمي فرمان وي قتل به و فتوا عثمان كفر به ديروز تو كه شگفتم در اين از من! عايشه

] 576![كني؟مي معرّفي گناهبي و مظلوم را عثمان امروز، و گرفتي پس را خود گفتار زود
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. گرديد پياده خود شتر از الحرام مسجد درب مقابل در و بازگشت مكّه به عايشه سپس

. نمود حركت حجراألسود سوي به و پوشاند را خود

. گرفتند را او دور طرف هر از مردم هنگام، آن در

: گفت و ساخت مخاطب را آنان نمود،مي مشاهده اطرافش در را زيادي جمعيت كه عايشه

. بنالم وي مظلوميت بر بايد نيز من و رساندند قتل به گناهبي را عثمان! مردم

. نمود خواهم قيام او خواهيخون به! سوگند خدا به

: گفتمي گاهي و

. رساند قتل به را عثمان علي،! قُرَيش قبيله

. بود علي زندگي دوران تمام از بهتر اش،زندگي از شبي كه بود كسي عثمان،

: كندمي نقل ابومخْنَف

: گفت و گرديد بلند فريادش رسيد، عايشه گوش به علي، با مردم بيعت خبر چون

] 577.[گردانندبرنمي) طلحه( تَيم قبيله به را خالفت كه حالشان به بدا! آنان بر واي

 

 زبير و طلحه شكنيپيمان

 افكار چون پروراندند؛مي سر در را اسالم جهان بر حكومت مقام به رسيدن و خالفت به يابيدست آرزوي قبل، هاسال از زبيركه و طلحه

 مبادرت السالمعليهعلي حضرت با بيعت انجام به و شدند منصرف خالفت فكر از انديشانه،مصلحت نديدند، موافق خود با را عمومي

. ورزيدند

 كه چرا كردند؛ دستيپيش انصار، و مهاجرين ساير بر و جسته سبقت همه از ظاهر به السالم،عليهحضرت آن با بيعت انجام در دو آن

 حكومت در را حساسي پست راه، اين از و كنند جلب خود سوي به را خالفت دستگاه توجه بيعت، انجام در گرفتن سبقت با خواستندمي

. گردند نايل قدرت از تريبيش سهم به و بياورند دست به السالمعليهعلي حضرت

 امتيازي ترينكوچك و داد قرار برابر و يكسان مسلمانان، ساير با را آنان السالمعليهعلي حضرت داشتند، كه انتظاري و توقّع خالف بر اما

. نگرديد قائل دو آن براي
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. خورد سنگ به تيرشان و شد آب بر نقش دو آن نقشه گونه،بدين

 اين طول در و نمودند توقّف مدينه در ماه چهار مزايا، و مقام به رسيدن انتظار در السالم،عليهعلي امام با بيعت انجام از پس زبير، و طلحه

 و نرمش گونه هيچ چون ولي بودند؛ او خواهانهعدالت روش تغيير به اميدوار و السالمعليهعلي حضرت سياسي رفتارهاي مراقب مدت،

 مأيوس كلّي به و نااميد امتيازي و مقام هر به رسيدن از نديدند، او روش در تغييري نوع هيچ و نكردند احساس وي رفتار در انعطافي

. گرديدند

. است افراشته بر را السالمعليهعلي با مخالفت پرچم مكّه، در عايشه كه يافتند اطّالع زبير، و طلحه ديگر، طرف از

 زيارت بهانه به و آمدند السالمعليهعلي امام پيش تصميم، همين با و كنند حركت مكّه سوي به عايشه، از استمداد براي گرفتند تصميم لذا

. خواستند مسافرت اجازه وي از خدا، خانه

: فرمود خود ياران به خطاب سپس داد؛ حركت اجازه آنان به و نمود موافقت ظاهر به نيز السالمعليهعلي حضرت

 و گريحيله شكني،پيمان جز هدفي و اندساخته بهانه را زيارت بلكه نيست؛ خدا خانه زيارت مسافرت، اين از آنان هدف! سوگند خدا به

. ندارند وفاييبي

 از و نمودند بيعت وي با بار، دومين براي آنان داد، مسافرت اجازه زبير و طلحه به السالمعليهعلي حضرت كه هنگامي صورت، هر به

 السالمعليهعلي امام خالفت با مخالف حزب و عايشه لشكر به مكّه، شهر در سرانجام و گشتند رهسپار مكّه سوي به مدينه،

] 578.[پيوستند

 

 السالمعليهعلي عليه لشكر تجهيز

 به تصميم عايشه، رسيد؛ عايشه گوش به السالمعليهعلي حضرت با انصار و مهاجرين عمومي بيعت جريان مدينه، راه در كه هنگامي

. برافراشت را مسلمين خليفه عليه مخالفت پرچم شخصاً جا،آن در و بازگشت مكّه به رو، اين از و گرفت السالمعليهعلي امام با مخالفت

. نمودمي تشويق و تحريك السالمعليهعلي امام با مخالفت به را مردم علناً عايشه،

. شدند جمع اطرافش، در و گشته سرازير عايشه سوي به نقطه، هر از يافتند، اطّالع جريان اين از كه مخالف، هايگروه و هاحزب

 مكّه راه و گفته ترك را او جوار شكسته، را وي با خود پيمان بودند، مخالف السالمعليهعلي حضرت طلبيعدالت روح با كه زبير، و طلحه

] 579.[پيوستند السالمعليهعلي حضرت با مخالف حزب و عايشه لشكر به نيز نهايت در و گرفتند پيش در را
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 السالمعليهعلي حكومت عليه كه بودند فرصتي انتظار در و داشتند ديرينه عداوت السالمعليهعلي حضرت با كه اُميهبني ديگر، طرف از

 به عايشه دست به كه خليفه، با مخالفت پرچم زير در و گرديدند مكّه رهسپار مدينه، از شنيدند، را عايشه مخالفت خبر چون كنند، قيام

. گرفتند قرار بود، درآمده اهتزاز

 بركنار و عزل السالمعليهعلي حضرت وسيله به ديگري، از پس يكي كه عثمان، دوران در حاكم دارانفرمان و داراناستان ديگر، سوي از

 به و آوردندمي روي عايشه سوي به بودند، آورده چنگ به مسلمانان المالبيت از كه كالن هايثروت با و مختلف شهرهاي از شدند،مي

. پيوستندمي او لشكر

 عايشه لشكر طرف به سو، هر از داشتند، دل به السالمعليهعلي حضرت از خاصي عقده و كينه يك، هر كه مختلفي احزاب تمام باالخره،

. شتافتند

: كندمي نقل طبري

 علي و بود گشته بصره دارفرمان عثمان، طرف از كه نيز عامر بن عبداهللا و آمدند مكّه به عثمان، شدن كشته از پس ماه چهار زبير، و طلحه

. آورد روي مكّه به كالن، ثروتي با بود، ساخته معزول را او

 صد چهار از بيش با و فراوان ثروتي با بود، شده معزول علي طرف از نيز او كه يمن، در عثمان دارفرمان اُميه بن يعلي ديگر، طرف از

. گرديد مكّه وارد شتر،

. گذاشت عايشه جنگي سربازان و لشكر اختيار در شتر، زيادي تعداد و كالن ثروتي عامر، بن عبداهللا

 نمود تأمين را جنگجو سرباز هفتاد برگ و ساز و گذاشت زبير اختيار در دينار هزار چهارصد عايشه، لشكر تجهيز براي نيز اُميه بن يعلي

 نمود واگذار عايشه به بود؛ خريده) دينار دويست به مسعودي نقل به بنا و( دينار هشتاد به و شدمي ناميده "عسكَر" كه را معروفش شتر و

] 580.[گرديد سوار شتر آن بر جمل، جنگ در وي كه

. دادند قرار آن ميان در را عايشه و بستند محكم شتر، آن پشت در را عايشه كجاوه

 امام عليه مجهز و بزرگ لشكر يك و آمدند گرد هم دور به مكّه، در السالم،عليهعلي حضرت با مخالف هايحزب گونه، بدين

. گرديدند السالمعليهعلي حضرت مسلمين خليفه عليه خروج و جنگ آماده و آوردند وجود به را السالمعليهعلي
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 عراق سوي به شتابان

: گويدمي طبري

. آورد وجود به را مجهزي و بزرگ لشكر ترتيب، بدين و نمود جمع خود دور به مكّه، در را علي با مخالف هايحزب عايشه،

. پرداختند گفتگو و شور به و شده جمع هم دور او، لشكر سران

: گفتند آنان از ايعده

. بجنگيم علي با داريم، اختيار در كه لشكري و نيرو همين با و كنيم حركت مدينه سوي به

: دادند نظر چنين ديگري عده

 به بايد اول ما بجنگيم؛ وقت حكومت با و بريم حمله اسالمي پايتخت به و كنيم مقاومت علي لشكر مقابل در تعداد، اين با توانيمنمي ما

. بپردازيم علي با جنگ به سپس بگيريم، جنگي برگ و ساز و نظامي كمك وي از و كنيم استمداد معاويه، از و برويم شام سوي

: نمودند پيشنهاد هم ايعده و

 هوادارانِ و خواهان شهر، دو آن در زبير، و طلحه كه بصره و كوفه يعني عراق، بزرگ شهر دو مردم از و كنيم حركت عراق سوي به بايد ما

. شويم جنگ وارد علي با و كرده حركت مدينه سوي به جا،آن از سپس گرديم؛ ترآماده و بگيريم نيرو و قوا دارند، فراواني

. نمودند تصويب و پسنديدند را رأي اين شورا، اعضاي همه

. نمود حركت عراق سوي به مكّه از جنگي، مرد صدهفت با همراه و داد باشآماده فرمان خود لشكريان به عايشه نتيجه، در

 تن هزار سه به آنان تعداد باالخره تا پيوستند؛مي آنان به و آوردندمي روي عايشه لشكريان به طرف هر از مردم راه، طول در

] 581.[رسيد

 

 حفْصه به عايشه نامه

: گويدمي ابومخْنَف

: نوشت حفْصه به مضمون بدين اينامه گرديد، مطّلع "قارذي" به السالمعليهعلي حضرت لشكر ورود از عايشه چون

. رسانممي تو اطّالع به را انگيزيمسرّت و خوش خبر! حفْصه
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 مرعوب ما، نظامي برگ و ساز كثرت شنيدن از جا،آن در و گرديده وارد قارذي منزل به بود، كرده حركت مدينه از خود لشكر با كه علي

. بگذارد جلوتر قدمي تواندنمي و بردمي سر به ترديد و رعب حالت در و گشته ترسناك و

 شدن كشته از كه چرا برود، تواندمي پيش به نه و برگردد، تواندمي عقب به نه كه ماندمي ايخودباخته و كرده رم اسب به علي، امروز

. هراسدمي

 به را عايشه نامه مضمون كه داد دستور و نمود جمع را خويش خويشاوند دخترانِ و كارانخدمت كنيزان، رسيد، حفْصه به نامه اين چون

. بخوانند را اشعار آن زنان،دف و آورند در ترانه و سرود صورت

 بزم مجلس آن در و آوردند روي حفْصه خانه به شنيدند، را جريان اين كه السالمعليهطالبابي بن علي مخالفين و اُميهبني دختران و زنان

. جستند شركت شادي، و

المعليهعلي دختر كلثوماُممنزل به ناشناس طور به هاشم،بني زنان از ايدسته با و انداخت سر بر چادر گرديد، مطّلع جريان اين از كه الس 

. زد كنار صورتش از را چادر اندكي، از پس و نشست ايگوشه در و گرديد وارد حفْصه

. نمود ندامت اظهار جايشنابه رفتار اين از و گرديد شرمنده و زدهخجالت سخت افتاد، كلثوماُم به حفْصه چشم تا

گفت كلثوماُم :

 رسول آزردن در كه طورهمان باشيد، هم پشتيبان و كارهم علي، پدرم با دشمني و عداوت در امروز كه نيست دور عايشه و تو از! حفْصه

] 582.[آمد فرود قرآن از ايسوره شما، مالمت و نكوهش در كه جاآن تا بوديد، هم پشتيبان و كارهم خدا،

: گفت حفْصه

مكن مالمتم اين از بيش و بدار معذورم كند، رحمت را تو خدا! كلثوماُم !

] 583.[كردند پاره بود، فرستاده عايشه كه را اينامه كلثوم،اُم مقابل در تا داد دستور سپس

 

 جمل آغاز تا بصره اشغال از

: است يافته تشكيل بزرگ و كوچك نبرد چندين از واقع در جمل، جنگ

 اين در و پيوست وقوع به جنگي بصره، دارفرمان حنَيف بن عثمان سپاهيان و وي لشكر ميان گرديد، وارد بصره به عايشه لشكر چون ـ 1

. يافت پايان صلح، انعقاد با و بود بصره دارفرمان با پيروزي جنگ،
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 داريفرمان مقرّ و مسلمانان المالبيت مسجد، به تاريك، شب يك در و نهاد پا زير را حنَيف بن عثمان با صلح مقرّرات عايشه، لشكر ـ 2

 دارفرمان اخراج و بصره تصرّف با جنگ، اين و بود عايشه لشكريان با پيروزي جنگ، اين در كه آورد وجود به ديگري جنگ و برد حمله

. پذيرفت پايان جا،آن از السالمعليهعلي

 و سر موهاي باري،رقّت وضع با و نواختند هاتازيانه بدنش بر سپس ساختند؛ دستگير را او و تاختند حنَيف بن عثمان بر عايشه سپاهيان

] 584.[كندند را او صورت

 بود، شنيده را آنان توسط صلح مقرّرات مردانهناجوان نقض و عايشه لشكر تجاوز جريان و بود بصره سرشناسان از كه جبله بن حكَيم ـ 3

. برخاست عايشه لشكر با مخالفت به خود قبيله افراد با

 تن صدسي و جبله بن حكَيم شدن كشته با و گرديد عايشه نصيب پيروزي نيز جنگ اين در و پيوست وقوع به ديگري جنگ جا،اين در

. يافت پايان نيز خونين نبرد اين يارانش، از

 اتّفاق بصره به السالمعليهعلي امام ورود از پس است، گذشته هايجنگ ميان از نبرد ترينبزرگ كه) جمل به مشهور( جنگ آخرين ـ 4

. يافت خاتمه بزرگ شورش و غائله اين گرديد، عايشه لشكر متوجه كه شديدي شكست با و افتاد

 با را آن زير و گليم و گاو پوست با را آن روي و ساخته ضخيم و محكم هايتخته و چوب از ايكجاوه عايشه، براي جمل، جنگ در

. بودند كرده محكم نَمد،

. كشيدند آن دور به آهنين ديوار يك و پوشانده زيادي هايزره با را كجاوه آن، درون به آسيب و خطر نوع هر نفوذ از جلوگيري براي

 ناميده "عسكَر" و داشت تعلّق اُميه بن يعلي به كه شتري پشت در داشت، شباهت ناپذيرآسيب و محكم برج يك به ديگر كه را كجاوه اين

. دادند قرار شد،مي

. درآوردند حركت به لشكر، پيشاپيش در و نشانده كجاوه آن ميان در را عايشه سپس

 در كه] 585[بود عايشه شتر همان پرچمش واقع، در و نداشت پرچم ها،جنگ در معمول رسم برخالف عايشه، لشكر جنگ، اين در لذا

 عايشه سپاهيان بود، پابرجا شتر آن تا و بخشيدمي نيرو و روحيه عايشه سپاهيان به كردنش، حركت با و نمودمي حركت لشكر پيشاپيش

. جنگيدندمي السالمعليهعلي حضرت لشكريان با اضطراب، و ترس ترينكوچك بدون و كردندنمي شكست و ضعف احساس خود در نيز

 

 جمل نبرد

: گويدمي طبري

. نمود حركت بصره سوي به مدينه از خود، سپاه با شنيد، را عايشه لشكركشي جريان كه طالبابي بن علي
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. نمود حركت وي لشكر سوي به بصره از گرديد، مطّلع علي آمدن از كه نيز عايشه لشكر

. نمودند آراييصف يكديگر، مقابل در و رسيدند هم به شد، ناميده »زياد بن عبيداهللا قصر« بعداً كه محلّي در لشكر، دو اين

 اتمام براي كه بود علي تنها روز، سه اين در نگرديد؛ واقع ديگري، به نسبت لشكر دو سوي از تعرّضي و جنگ گونه هيچ اول، روز سه در

 طوربه خودش گاهي، و فرستادمي آنان پيش سفير، عنوان به را افرادي يا و نوشتمي نامه عايشه، لشكر سران سوي به پيوسته حجت،

. گرفتمي تماس آنان با مستقيم

 از ولي سازد؛ منصرف فساد و فتنه از را آنان و كند جلوگيري ريزيخون و جنگ وقوع از تواند،مي كه راهي هر از تا كوشيدمي او

] 586.[ديد حتمي را جنگ وقوع و گرديد مأيوس صلح، برقراري از و نگرفت اينتيجه هيچ خود، فعاليت و كوشش

. نمود اعالم لشكرش، افراد عموم به را آن و كرد تنظيم ايبرنامه خود، سپاه براي لذا

] 587.[اندآورده مفصل طور به را السالمعليهعلي حضرت جنگي برنامه نويسان،تاريخ

 حجت اتمام دشمن با مختلف، هايراه از و كوشيد پيوسته صلح، ايجاد براي و يازيد دست ممكن وسيله هر به السالمعليهعلي امام! آري

. نگذاشت باقي ايبهانه و عذر جاي هيچ آنان، براي و نمود

] 588.[داشت حذر بر ريزيخون و جنگ ايجاد و شكنيپيمان از را آنان و نوشت نامه دشمن، لشكر سران به السالم،عليهعلي حضرت ـ 1

] 589.[نمود دعوتشان آرامش، و صلح به و فرستاد شفاهي پيام وي، لشكر سران و عايشه به السالم،عليهعلي حضرت ـ 2

 حجت اتمام آنان، با وسيله بدين و كرد دعوت قرآن حكم به را ايشان و فرستاد دشمن نزد به را قرآن السالم،عليهعلي حضرت ـ 3

] 590.[نمود

 و فتوت رعايت را برنامه آن پود و تار كه كرد ابالغ آنان به و نمود تنظيم جنگي برنامه يك خود، ياران براي السالم،عليهعلي حضرت ـ 4

. دادمي تشكيل دشمن، با مدارا

] 591.[داشتوامي نرمش، به را دشمن ترينسرسخت و انگيختبرمي را انساني عاطفه بود، شده منعكس برنامه آن در كه دستوراتي

 سران و عايشه نزد به بود، عدالت و حق ميزان و معيار وآله،عليهاهللاخداصلّي رسول گفتار طبق كه را عمار السالم،عليهعلي حضرت ـ 5

] 592.[گرداند تمام آنان بر را حجت ديگر، بار وسيله، بدين و كند دعوت حق سوي به را آنان تا نمود اعزام او لشكر

 او، ولي نمودند؛ تيرباران را السالمعليهعلي امام ياران عايشه، لشكر كه بود اين السالمعليهعلي حضرت حجت اتمام آخرين ـ 6

. داشت برحذر جنگ، آغاز در شدن قدم پيش از را آنان و نمود توصيه بردباري و صبر به را لشكريانش

. نمودمي تمام دشمن، براي را حجت و پوييدمي را آرامش و صلح راه حد، اين تا السالمعليهعلي حضرت! آري
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. ورزيد تريبيش اصرار و پافشاري جنگ آغاز براي عايشه كوشيد، صلح ايجاد براي وي چه هر ولي

 زبان از را آن و كنيد توجه افروزي،جنگ به عايشه لشكريان پافشاري و السالمعليهعلي حضرت حجت اتمام آخرين به اينك

. بشنويد معتبر نويسانتاريخ

: گويندمي مورخين ديگر و ابومخْنَف

. گرديد سرازير السالمعليهعلي لشكر سوي به پياپي، و شدت به تيرها، و شد شروع عايشه لشكر طرف از تيراندازي

: شد بلند السالمعليهعلي لشكريان از فرياد

! كن صادر دفاع فرمان نيز تو درآورد؛ پاي از را ما و شكست هم در را ما امان دشمن! اميرالمؤمنين يا

: گفتند و آوردند السالمعليهعلي امام كوچك خيمه ميان به بود، گرديده دشمن تيرهاي آماج كه را سربازي جنازه هنگام، آن در

. است كشته و كرده تيرباران را او دشمن، كه است تو باوفاي ياران از يكي جنازه اين! اميرالمؤمنين يا

: داشت عرضه و نمود آسمان سوي به رو السالمعليهعلي امام

. باش گواه تو! دادگر خداي اي

: فرمود خود ياران به سپس

! گردد تمام هااين از بيش دشمن، بر حجت تا كنيد صبر

: گفتند و آوردند را ديگري فرد جنازه باز

. است غلطيده خود خون به دشمن، تيرهاي با كه است تو سپاهيان از ديگري سرباز هم اين! اميرالمؤمنين يا

: فرمود و كرد آسمان سوي به رو هم باز السالمعليهعلي حضرت

! حقّي گواه و ناظر تو! قهار خداوند اي

: گفت خود ياران به و ننمود صادر جنگ اجازه نيز بار اين و

 چه هر شما، نيت حسن و حقّانيت تا بگذاريد و دهيد خرج به حوصله و صبر اين از بيش دشمن، تجاوز و تعدي مقابل در بايد شما

. شود تمام كامل، طوربه آنان بر حجت و گردد ثابت تربيش

 را عبدالرحمان برادرش آلودخون جنازه بود، وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول يارانِ و اصحاب از يكي كه خُزاعي بديل بن عبداهللا هنگام، آن در

: گفت و گذاشت زمين روي بر السالم،عليهعلي امام مقابل
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. است كشته را او مردانهناجوان دشمن، كه است من برادر اين! علي يا

 جز و ديد شده انجام عمل يك مقابل را خود جااين در نمود،مي حجت اتمام دشمن بر مختلف هايراه از كه السالمعليهعلي حضرت

] 593.[ننمود پيدا خود براي ايچاره مسلّحانه، دفاع و جهاد
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 معاويه رانيحكم دوران در عايشه:  پنجم گفتار

 اُمويان با دوستي عوامل

 در حكومتش دوران در كه جا آن تا داشت؛ كوشش و پافشاري السالمعليهعلي امام با ورزيدن دشمني در حد چه تا معاويه كه دانيممي

 شربت كوفه مسجد در السالم،عليهعلي حضرت كه آن از پس و كرد مبارزه و جنگيد السالمعليهعلي حضرت با ممكن صورت هر به شام،

 ترويج و السالمعليهحضرت آن عليه سوء، تبليغات از ايلحظه و آورد در سرد جنگ صورت به را خود مبارزات نوشيد، شهادت

. نكشيد دست وي، بر لعن و ناسزاگويي

. جنگيد وي با توانش و قدرت نهايت با السالم،عليهاميرالمؤمنين حيات در نيز عايشه كه كرديم مشاهده چنين،هم

 معاويه، ويژه به اُميه،بني و عايشه ميان بود، السالمعليهمبيت اهل با او ديرينه دشمني و خصومت نشانه كه عايشه هايفعاليت قبيل اين

 عطاياي از را او و بكوشند عايشه داشتبزرگ در او، رانانحكم و معاويه كه شد سبب و كرد ايجاد محكمي و نزديك وابستگي و كاريهم

. كنند برخوردار خود، مالي

 

 معاويه هداياي

 اين. يابدمي دست اُموي، حكومت با عايشه ارتباط از شگفتي هاينشانه به كند،مي غور تاريخي معتبر متون در كه گاهآن موشكاف، محقّق

 كنار در روزگار، مصلحت خاطر به اينك، كردند، يكديگر با عثمان قتل در كه ايمبارزه و داشتند گذشته در كه اختالفي همه با حزب، دو

. دادند تشكيل را واحد جبهه يك و گرفته قرار هم

. باشدمي ارتباط و پيوند اين بارز مظاهر از عايشه، به نسبت اُموي دستگاه مالي هايرعايت

. شد فرستاده عايشه براي اُموي، حكومت روايانفرمان و سران ديگر و معاويه طرف از بهاييگران هداياي و فراوان اموال بارها، و بارها

: بفرماييد دقّت ماست، ادعاي مورد مسأله صحت از حاكي كه شواهدي و ايمآورده گرد تاريخ معتبر متون از كه نصوصي به اينك

: كندمي نقل اصفهاني ابونعيم ٭

] 594.[داشت قرار قيمتي اشياء و پول لباس، ها،آن ميانِ در كه فرستاد عايشه براي مختلفي هداياي معاويه، بار يك

] 595.[فرستاد عايشه براي نقد پولِ درهم هزار صد معاويه ديگر، بار يك

: كندمي روايت كثير ابن ٭
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 را هديه آن هم عايشه و رسيدمي درهم هزار صد به بها، و ارزش نظر از كه داشت روانه قيمتي بنديگردن عايشه براي مكّه، در معاويه

] 596.[پذيرفت

: كندمي گزارش سعد ابن ٭

: پرسيد او از عايشه ابتدايي، هايصحبت از پس و رفت عايشه نزد به عبداهللا بن منْكَدر

 داري؟ فرزند آيا

! خير ـ

. گردي فرزند صاحب او، از و كني خريداري كنيزكي وسيله، بدان كه بخشيدممي تو به را آن داشتم، پول درهم هزار ده اگر ـ

. فرستاد عايشه نزد به پول فراواني مقدار معاويه، كه بود نرسيده شب به هنوز روز، آن اما يافت؛ پايان مالقات اين

: گفت عايشه

! گشتيم مبتال زود چه

] 597.[كرد خريداري خويش براي كنيزكي هم او و فرستاد منْكَدر براي درهم هزار ده سپس

: كندمي نقل كثير ابن ٭

 و بذل آن، و اين به عايشه كه بود هاييپول خاطر به همگي ديون، اين. پرداخت را عايشه هايقرض از دينار هزار هجده معاويه، بار يك

] 598.[بود كرده بخشش

 به نيز اُموي اُمراي بلكه نبود، منحصر معاويه به رفتارها اين البتّه. ديديم را عايشه به نسبت معاويه مالي هايرعايت از هايينمونه جااين تا

. فرستادندمي عايشه براي هدايايي گاه،بي و گاه و كرده عمل سانهمين

] 599.[فرستاد لباس و پول از متشكّل هدايايي عايشه، براي كه بود بصره دارفرمان عامر بن عبداهللا ها،آن جمله از

 مالي هايمراعات زمينه در موجود مدارك و هانمونه كه كنيممي مالحظه داريم، عايشه و معاويه دوران با كه ايفاصله و زمان بعد همه با

. است زياد اندازه چه تا عايشه، به نسبت اُموي حكومت

: گرفت نتيجه چنين توانمي ناگزير

. است ساخته مدفون خويش در را هانمونه اين از بسياري تاريخ، و رسيده ما دست به كه است چيزي آن از بيش خيلي داستان، اصل
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 و آوريم دست به را گذاشتمي عايشه به خود، دنيايي مصالح براساس اُموي، حكومت كه احترامي ميزانِ توانيممي مسأله، اين به توجه با

 براي قطب، دو اين ميان نزديكي كه شومي ثمرات آينده، در تا نماييم، درك را زمان آن در نيرومند جبهه دو اين ميانِ پيوند و ارتباط عمق

. بشناسيم بهتر را آورد بار به مسلمين و اسالم

 

 معاويه با معارضه

 بعدها، ولي آورد؛ وجود به دو آن ميان عميقي دوستي و پيوست هم به را معاويه و عايشه السالم،عليهاميرالمؤمنين با خصومت چه اگر

. ساختند آن گزينجاي را دشمني و سردي رفته، رفته و شدند دوستانه ارتباط اين رفتن ميان از باعث كه نهادند ميان در پاي عواملي

 را خويش سلطنت كه كوشيد و نكرد بسنده مقدار اين به معاويه،. آمد او دست به امور همه زمام معاويه، فراوانِ و گيرپي كوشش با

. سازد موروثي

. رفتندنمي آن بار زير به هم معاويه دوستان از مختلف هايگروه امر، اوان در كه بود برانگيزحساسيت قدرآن مسأله، اين

. ساخت آشكار را خويش رحمبي و خشن سيماي معاويه زمان، اين در

 را ـ عايشه تني برادر ـ بكرابي بن عبدالرحمان يزيد، با بيعت اخذ خاطربه يعني نهد،مي عايشه دل بر مهلكي زخم آغاز، همان در معاويه

. فرستدمي مرگ كام به

. بود شده كشته يزيد با بيعت راه شدن باز خاطر به عايشه برادر گمان،بي

 هايشعله با عايشه، خشم و گرفته باال عبدالرحمان ناگهاني مرگ با بود، شده آغاز يزيد عهديواليت طرح با كه معاويه و عايشه اختالف

. كندمي فوران اي،تازه

. گرفت باال آن آتش و يافت تازه قوتي اُميه،بني و عايشه ميان اختالف صورت، بدين! آري

. كندمي قطع را معاويه با خويش هايوابستگي آخرين رشته و بنددمي پيوند معاويه مخالفين و معارضين گروه با دوراني، چنين در عايشه

 ـ بود آسان برايش سياسي، نفوذ و اجتماعي قدرت همه آن با آن، انجام البتّه كه ـ دهد ترتيب معاويه عليه انقالبي اگر كه ترسيدمي عايشه،

. شود تروخيم هست، چه آن از اوضاع و باشد انتظارش در تلخي و ناگوار حوادث شايد ،

 در را بيابان و دشت و كوه و نشيند مركب فراز بر ديگر بار تا باشد قادر كه نبود چنان عايشه سنّ ديگر ها،دورانديشي اين همه از گذشته

. كند برپا را اُميهبني عليه بزرگ جنگي آتش و نوردد

. داشت ابراز را خويش كينه و دشمني ديگري، شكل به عايشه ناگزير،
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. شد گرفتار او انتقام چنگال به مدينه، اُموي امير حكَم بن مروان بار، نخستين

. كرد بازگو را خداست لعنت از ايپاره او كه اين و پدرش و او لعن و نكوهش زمينه در وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول گفتار عايشه،

. بود گرفته نظر در معاويه، با اشمبارزاتي آينده براي او كه بود راهي روش، همين كارگيري به بعد، به اين از

 بيت اهل فضيلت در چهآن بلكه، نكرد؛ اكتفا برداشت، در را اُميهبني مذمت و نكوهش كه احاديثي كردن بازگو به تنها عصر، اين در عايشه

. داشتمي ابراز نيز را بود شنيده وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول از السالمپيامبرعليهم

 زيركانه عملكرد اين و نداشت وجود رسالت خاندان فضايل بازگويي از ترسخت چيزي معاويه، و اُميهبني براي روزگار، آن در زيرا

. دادمي جاي هادل در تربيش را السالمعليهحسين حضرت ديگر، سوي از و كوبيدمي درهم سخت را اُميهبني سو، يك از عايشه،

 اشگرامي مادر و عليهاالسالمصديقه حضرت و السالمعليهاميرالمؤمنين نام و باشدمي موجود عايشه از زمينه اين در كه احاديثي بنابراين،

. اندشده نقل دوران همين در ولي ، ـ نيست زياد چه اگر ـ است شده برده هاآن در خديجه،

 

 عايشه مرگ

 ساكنان. كنند دفنش شب همان در كه بود داده دستور او. يافت وفات هجرت، از هشتم و پنجاه سال رمضان ماه هفدهم شب در عايشه،

 را مردم عبورِ راه تا برداشتند جسد همراه به و زدند آتش را خرما هايچوب. آمد وجود به انبوه جمعيتي و شدند جمع هم گرد مدينه

. سازند روشن

: نويسدمي ذَهبي

. بودند كرده اجتماع عيد، ايام چون كه ديدند بقيع قبرستان در را مدينه شهر زنان شب، آن در

. كردمي حكومت مدينه شهر بر مروان، طرف از نمايندگي به زيرا خواند، نماز او جنازه بر ابوهرَيره

] 600.[بود ماه چند و سال سه و شصت عايشه، حيات درازاي
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 عايشه كاويروان:  ششم گفتار

 عايشه قلب قوت

 زنانِ در را او همانند قلب، قوت در امروز، به تا تاريخ كه طوري به بود؛ نظيربي جهان زنان ميان در پردلي، و قلب قوت نظر از عايشه

. است نداده نشان جهان

. نمايدمي بعيد احساسات، و عواطف بر تسلّط همه اين زن، يك از كه بود پيروز و مسلّط خود زنانه احساسات و عواطف بر طوري به او

 كمالِ با نمود، دستگير را المالبيت پاسبانان و آورد در خويش تصرّف به را بصره شهر كه وهله اولين در جمل، جنگ آغاز در وي

 سر گوسفندان همانند او، چشمان مقابل در را مسلمانان از نفر هاده زن، اين فرمان با و برسانند قتل به را آنان همه كه داد فرمان رحمي،بي

. بريدند

 راه خود به بيمي ترينكوچك كهاين بدون و نمود شركت انگيزوحشت و زاآتش جنگ آن در خودش گرديد، شروع جمل جنگ كه گاهآن

. دادمي حمله فرمان ديده،جنگ و ورزيده فرمانده يك مانند ببازد، را اعتدالش حالت و خاطر آرامش يا و دهد

 كه عايشه اما شد؛مي پرتاب هوا به و بريده هادست و گرديدمي پاره هاشكم ريخت،مي فرو خزان هايبرگ مانند سرها جمل، جنگ در

 و رهبري و بود نشسته اشكجاوه ميان در برجا، پا و محكم كوه، سان به و آوردنمي ابرو بر خم ديد،مي خود چشم با را هااين همه

. داشت عهده بر را لشكر فرماندهي

 و ناراحتي حالت و قلب رقّت از اثري ترينكوچك دلش، در كه حالي در داد؛مي فرمان و كردمي صادر دستور پياپي، جمل، جنگ در او

. نبود مشهود و محسوس ضعف،

 نشان وي، مانند به زمينه، اين در را زني هيچ تاريخ، و دارد اختصاص عايشه به تنها جهان، زنان ميان در خصوصيت و امتياز اين! آري

 پر و قلب قوت يا و »رحميبي و قلب قساوت« بنامند، چه خوانندگان تا ناميديم؛ قلب قوت را عايشه خصوصيت اين نيز ما و است نداده

 دلي؟

 

 عايشه مداريسياست

. داشت گرمعجزه و سحرآسا قدرتي و نيرو ذاتاً او بود؛ العادهفوق شخصيت يك داراي عايشه،

 را چهآن يا دهد؛ جلوه حق صورت به را باطل و باطل صورت به را حق كه بود آسان و سهل بسي وي براي عظيم، نيروي اين داشتن با

. زند آن بر هستي رنگ خود، به مخصوص تردستي و سازيصحنه با ندارد، واقعيت كه

. بود سرشار استعدادي و خاص ذوقي داراي رشته، اين در و داشت ايالعادهفوق خلّاقيت و مهارت مداري،سياست و سازيصحنه در او
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 را آنان و سازد وادار شكنيپيمان به السالم،عليهعلي حضرت با بيعت انجام از پس را كثيري جمع توانست كه بود نيرو همين با عايشه،

 و آورد وجود به انبوهي و بزرگ لشكر ، ـ بود رسيده قتل به عايشه فرمان با كه عثماني ـ عثمان خواهيخون نام به و بشوراند وي عليه

. كند بسيجشان السالم،عليهعلي حضرت با جنگ به

 هايحزب و نمود جمع جا يك در را متضاد افكار جمل، جنگ در خود، عجيبِ سياست و قدرت همان با عايشه كه است انگيزشگفت

 لشكر و داد قرار صف يك در را هاآن همه و ساخت متمركز نقطه، يك در را ـ داشتند ايجداگانه هدف هاآن از يك هر كه ـ مختلف

. آورد وجود به مختلف، هايحزب آن از عظيمي

 تردستي و سازيصحنه با را ـ بودند او واقعي قاتالن و عثمان دشمنان ترينسرسخت كه ـ زبير و طلحه وي، كه اين انگيزترشگفت

 و امير و واداشت شكنيپيمان به السالم،عليهعلي امام با بيعت از پس را آنان و داد نشان عثمان خواهخون و دارطرف خود، به مخصوص

. بودند كرده خروج السالمعليهعلي حضرت عليه عثمان، خواهيخون عنوان به كه ساخت لشكرياني فرمانده

 گوياي و زنده گواه به كه صورتي در ساخت؛ متّهم او قتل به را السالمعليهعلي حضرت بلكه نمود؛ تبرئه را عثمان قاتالن تنها نه عايشه،

. نداشت شركت عثمان قتل در وجه هيچ به السالم،عليهعلي امام تاريخ،

 عثمان خواهانخون و دارانطرف از و نموده تبرئه عثمان قتل از را همراهانش و خود سو، يك از خاصي، زيركي و تردستي با عايشه،

 او قتل به را نداشتند دخالت و شركت عثمان قتل در اصالً كه السالمعليهعلي حضرت مخصوصاً گناه،بي افراد ديگر، سوي از و داد نشان

 جنگ يك آتش و انگيخت بر وي ضد بر انبوهي و مجهز لشكر عثمان، خواهيخون عنوان به سپس. كرد قلمداد عثمان قاتل و نمود متّهم

. برافروخت را تاريخي بزرگ

. شدنمي ميسر و ممكن زني هر از كه بود انگيزاعجاب و آورحيرت عملي اين

: گفت بايد كه است اين

. است دنيا زنان مدارترينسياست و سازترينصحنه از يكي عايشه

 به دقيق و حساس شناسروان يك و بود آگاه خوبي به آنان، عواطف تحريك و قلوب جلب رمز به و مردم در نفوذ روش به عايشه،

. آمدمي حساب

 گرفته دست به را وي شتر افسار جمل، جنگ در كه را آنان و كرد اظهار ناجِيهبني قبيله افراد درباره كه است گفتاري آن، بارز نمونه

: گفت آنان به خطاب و نمود تهييج و تحريك شدت به بودند؛

 را قُرَيش پايدار و غيور مردان سيماي و قيافه شما، در من كه باشيد شكيبا و صبور دهيد، خرج به استقامت! ناجِيه شريف خاندان اي

. كنممي مشاهده

. آورد شمار به شجاعت و شهامت قبيله از و عظمت و مجد خاندان از قُرَيش، از را ناجِيه قبيله گفتار، اين با عايشه
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 لشكريان شمشير برابر در نفر، آخرين تا كه واداشت را هاآن و نمود تقويت آنان در را فداكاري و شهامت روح گونه، بدين عايشه،

. دهند تن شدن كشته به و نموده ايستادگي السالمعليهعلي

 زيرا نمود؛ برداريبهره آن، از وجهي بهترين به و برد كار به خويش هدف به رسيدن راه در عايشه كه بود ايوسيله مؤثّرترين جمالت، اين

. بود ترديد و شك مورد قُرَيش، به ناجِيه قبيله انتساب

: بود فرموده دانستند،مي قُرَيش از ايتيره را خود او، واسطه به ناجِيه،بني كه "سامه" درباره وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول

. است نيامده دنيا به فرزندي سامه، من عموي از

. باشدنمي صحيح قُرَيش، به آنان انتساب و نبوده سامه از ناجِيهبني يعني

] 601.[شمردندنمي قُرَيش قبيله از را ناجِيهبني نيز عمر و ابوبكر

 

 القاب از عايشه استفاده سوء

 اين از عايشه، ولي بودند؛ معروف عنوان و لقب اين به آنان، همه و ناميدندمي »مؤمنان مادر« را وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي همسران مسلمانان،

 آورده دست به مسلمانان اجتماع در را ايسابقهبي و عجيب موقعيت كاري، حربه اين بردن كار به با و كردمي را استفاده ترينبيش عنوان،

. بود

 تجليل تعظيم، به خود، برابر در را آنان و ساختمي خاضع را هايشاندل و آوردمي در لرزه به را مردم پشت عنوان، اين كشيدن پيش با او

. داشتوامي تبعيت و

 ادامه نيز السالمعليهعلي امام دوران تا و بود گشته فراهم وي براي عمر، و ابوبكر دوران از اجتماعي نفوذ و قدرت اين كه نماند ناگفته

. كشيدمي مردم رخ به مرتّب را آن و بستمي كار به بسيار را بودن »مؤمنان مادر« عنوان عايشه، مراحل، و احوال همه در و داشت

 و ياري به را او سپس برد؛ كار به خود براي را لقب همين آن، مطلع در و نگاشت صوحان بن زيد به اينامه جمل، جنگ آغاز در عايشه،

] 602.[فراخواند كاريهم

. نمود عوض يكسره را سنگين و وقور مرد آن تصميم و فكر وسيله، بدين و كشيد سور بن كَعب رخ به بصره در را عنوان همين عايشه،

 گرديد سوار اَستَري بر عايشه بود؛ بسته خود روي به در و برده پناه اشخانه گوشه به سپاه، دو هر از طرفيبي اعالن براي كَعب كه گاه آن

. پرداخت گفتگو به وي با و آمد او خانه در به و

 او به خطاب بود، گرديده مأيوس خود تالش و كوشش از كه عايشه و كرد خودداري مثبت جواب و مساعد پاسخ نوع هر ابراز از كَعب،

: گفت چنين
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! ندارم؟ مادري حقّ تو گردن به من مگر نيستم؟ تو مادر من مگر! كَعب اي

 با تا نمود وادار را او و شكست هم در را تصميمش محكم سد و ساخت متأثّرش سخت و برانگيخت طوفاني كَعب، درون در گفتار، اين

 عايشه، ياري به كَعب، از پيروي به اَزد، قبيله مختلف هايتيره و نمود حركت جنگ ميدان سوي به وي با سپس. بپردازد گفتگو به عايشه

. گرديدمي محروم بودند، بصره قبايل ترينمهم از كه اَزد قبايل پشتيباني از او نبود، عايشه محرّك و مهيج گفتار اين اگر. خاستند پا به

: گفتندمي و بوييدندمي و شكافتندمي را آن و گرفتندمي را عايشه شتر مدفوع اَزد، قبيله

!! دهدمي عطر بوي ما، مادر شتر مدفوع كه وه

!! خيزد؟مي بر آن از دالويزي بوي چه

 بروز خود از را احساساتي چنين كسهيچ نيز وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول درباره حتّي و دارد عايشه به اختصاص تنها كه است عملي اين

. است نداده

 

 عايشه طلبيرياست

 نمازي،پيش خصوص در ساختند،مي آماده بعدي هايپيروزي براي را خود و شده پيروز بصره شهر دارفرمان بر زبير، و طلحه كه گاه آن

 فوريت به را اختالف آن و نمود دخالت مسأله اين در خود عايشه، تا انجاميد طول به آنان ميان كشمكش و نمودند اختالف يكديگر با

 فرزند و گشود آساني به داشت، پي در عايشه لشكريان براي را ناگواري عواقب و خطرناك اثرات كه كور گره آن و ساخت برطرف

: نمود نشان خاطر همگان به نيز را سياسي نكته يك تدبير، اين با و كرد معين نمازيپيش به را زبير بن عبداهللا خواهرش

» .نمايد معين مسلمانان امور سرپرستي و خالفت به بخواهد، را كسي هر كه اوست با اختيار نيز نهايي پيروزي از پس«

 و مسلمانان تمام حكومت بلكه كرد؛مي معرّفي لشكر فرمانده و امير را خويشتن تنها نه عايشه، كه شودمي استنباط مطلب اين نكته، اين از

 زمام و حكومت خود، خواهدل به تواندمي كه كردمي اعالم همگان به ترتيب، بدين و دانستمي خود اختيار در را اسالم جهان رواييفرمان

. كند عزل مقام اين از راحتيبه بخواهد، كه هم را كسي هر و نمايد تفويض بخواهد كه كسي هر به را مسلمانان امور

 

 السالمعليهعلي به نسبت عايشه عميق كينه

 مدينه در خود خانه به شديد، روحي تأسف و تأثّر با يافت، خاتمه السالمعليهعلي حضرت پيروزي با كه جمل جنگ از پس عايشه،

. بازگشت
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 طلحه عمويش پسر بلكه بود؛ نشده او نصيب پيروزي، و غلبه و گرديده مواجه شكست با تنها نه كه گشتمي بر اشخانه به شرايطي در او

. بود داده دست از نيز را

. داشت فراوان آرزوهاي و آمال وي، درباره عايشه كه ايطلحه

. بگيرد دست به را مسلمانان امور زمام و بنشيند خالفت كرسي بر طلحه، كه خواستمي عايشه

. رسيدند قتل به هم عايشه خويشان و هافاميل تريننزديك و طلحه بن محمد بلكه شد؛ كشته طلحه تنها نه جنگ، اين در

. بود داده دست از نيز را اَسماء خواهرش شوهر و جنگ فرمانده زبير جنگ، اين در عايشه

 متوجه كه ندامت و حسرت هزاران با و زدمي پا و دست تأسف، و تأثّر خروشانِ امواج ميان در جمل، جنگ پايان از پس وي، كه بود اين

. گشتمي باز خويش خانه به بود، گرديده او

. بود السالمعليهعلي حضرت به نسبت خشم و كينه از ماآلمال دلش كه نهادمي پا مدينه به حالي در او

 و عداوت همه آن كه نداشت اين جز ايچاره او، ولي جوشيد؛مي عايشه نهاد در ديگي، همانند السالم،عليهعلي امام با عداوت و دشمني

. بپاشد خاكستر اش،كينه و خشم هايآتش روي بر و سازد پنهان خود دل در السالم،عليهعلي زعامت و حيات دوران در را دشمني

 از و نمود شادي و سرور اظهار و آورد جاي به] 603[شكري سجده رسيد، عايشه گوش به السالمعليهعلي حضرت مرگ خبر وقتي لذا،

: راند زبان بر را شعر اين خوشحالي، و وجد شدت

. نيست بازگشتي وي، براي ديگر و برفت علي

 سرور احساس عزيزش، مسافر برگشتن از مسافر، خانواده كه نمودم سرور و شادي احساس خود دل در چنان آن وي، درگذشت با

. كندمي

. گرديد روشن من چشم علي، رفتن با! آري

: پرسيد اشعار اين رساندن پايان به از پس عايشه

 كيست؟ علي قاتل

: گفتند

. مراد قبيله از مردي

: بود چنين آن مضمون كه خواند شعري عايشه گاه،آن

. ساخت مسرورمان و داد ما به را او مرگ مژده كه جواني باد زنده ولي بود؛ دور ما از مرگ، موقع در چه اگر) علي( او
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: گفت و كرد اعتراض عايشه به رسيد؛ سلَمهاُم دختر زينب گوش به عايشه گفتار وقتي

 داني؟مي سرور موجب خود، براي را او شدن كشته خبر شنيدن و گوييمي سخن چنين اين علي درباره آيا! عايشه

: گفت عايشه

] 604!![دهيد تذكّر من به را آن كردم، فراموش را مطلبي وقت هر ام؛شده كارفراموش ديگر من

: خواند مضمون بدين شعري زينب، به پاسخ در عايشه گفتگو، اين اتمام از پس اصفهاني، ابوالفَرَج قول به بنا

. سروديممي اشعار و قصايد آنان، مدح در و نموديممي تمجيد و تعريف فراوان اوصاف و القاب با را دوستان كه بود معمول نيز ما ميان در

 سودي و اثر ترينكوچك كه ماندمي مگس صداي به آنان، درباره تو تعريف و مدح ديگر و شد سپري زمان آن و گذشت دوران آن ولي

. ندارد

. است گرديده سپري نيز وي از تعريف و مدح دوران السالم،عليهعلي حضرت شدن كشته با كه بود اين عايشه منظور

 يا و خودآگاه طور به مختلف، موارد در كه السالمعليهعلي امام به نسبت عايشه هايكينه و هاعداوت ها،دشمني از اينمونه بود اين

. گشودمي را خويش دروني هايعقده وسيله، بدين و نمودمي ابراز و اظهار ناخودآگاه،

 

 عليهماالسالمحسنَين با عايشه عداوت

 دامان كه طوري به بود؛ آن از تروسيع و ترعميق بسيار بلكه نداشت؛ السالمعليهعلي حضرت به اختصاص عايشه، عداوت و دشمني

. گرفتمي نيز را السالمعليهمعلي فرزندان

) 1 مثال

: اندنموده نقل نويسان تاريخ

 رفتار نامحرَم مردان همانند آنان، با و ساختمي مستور بودند، علي فرزندان و خدا رسول نوادگان كه حسين و حسن از را خود عايشه،

. نمودمي

: گفتمي و كردمي اعتراض او رفتار اين به عباس ابن

] 605.[هستند محرَم عايشه، به حسين، و حسن

: نويسدمي چنين عايشه، رفتار نقل از پس سعد ابن
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 براي دخترش، فرزندان به نسبت چنين هم و او، نوادگان و فرزندان به نسبت مردي، هر همسر كه اندنموده نقل] 606[مالك و ابوحنيفه از

] 607.[است مسلمانان تمام اتّفاق مورد مسأله، اين و است محرَم هميشه

 ديگري چيز عمل، اين از عايشه هدف بلكه نداند؛ را حكم اين واقعاً او و باشد مانده مخفي و دور عايشه نظر از كه نبود چيزي مسأله، اين

. بود

 رسول اوالد جزو را آنان و كند انكار را وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي به نسبت عليهماالسالمحسنَين فرزندي مقام عمل، اين با خواستمي او

. نياورد حساب به وآلهعليهاهللاخداصلّي

) 2 مثال

: نويسدمي يعقوبي

. نمايد وصيت حسين حضرت اشگرامي برادر به خواستمي و بود رسيده خويش رنج از پر حيات لحظات آخرين به مجتبي، امام

: گفت برادر به سخنانش، ميان در وي

 خاك به او جوار در كه نيست من از سزاوارتر كس هيچ زيرا كن؛ دفن خدا رسول بزرگوارم جد كنار در را من رسيد، در من مرگ اگر

. يابد تحقّق من، آرزوي آخرين اين تا نگذارند و شوند مانع كه اين مگر شود، سپرده

. نشود ريخته زمين بر خون ايذره كه كن كوشش ممكن سرحد تا هنگام، آن در البتّه

. پوشاند روي فاني جهان از حسن امام گاه،آن

. شد داده حركت خدا رسول آرامگاه سوي به و برداشته زمين از هاشم،بني وسيله به مباركش پيكر و رسيد انجام به تدفين مقدمات

 آمد كنندگانتشييع روي پيش داشت، عهده بر را برانگيختنشان گناه خود كه اُميه،بني همراه به و شده سوار اَستَري بر عايشه هنگام، اين در

. كرد ممانعت وآله،عليهاهللاخداصلّي رسول قبر سوي به آنان حركت از و

: است شده سروده او ناشايست عمل اين خاطر به مشهور، شعر اين

 شويمي سوار اَستَر بر روز يك

] 608!![نشينيمي شتر بر ديگر روز و

: است نوشته يعقوبي

. كردند جلوگيري مزارش، كنار در خدا پيامبر فرزند دفن از عاص، بن سعيد و حكَم بن مروان

: برآورد فرياد كنندگانتشييع و مردم برابر در و نشست اَستَري بر هم عايشه
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. دهمنمي را آن در شدن دفن اجازه كس، هيچ به! است من خانه خانه، اين

: گفت و آمد پيش ابوبكر، نواده قاسم

» ]609[اَستَر روز« نام به هم را روزي آينده، در خواهيمي آيا ايم،نداده شستشو جمل روز هايخون از را سرهايمان هنوز! عمه اي

 بنامند؟

: گفتند و شده جمع حسين امام گرد هاشمبني از گروهي

! نيستند بيش ايلقمه چون ما، نزد اينان! سوگند خدا به! واگذار ما به را مروان آل

: فرمود حسين امام

. نشود ريخته زمين بر خون قطره يك حتّي او، جنازه پاي در كه است كرده وصيت برادرم

] 610.[سپردند خاك به علي حضرت مادر اَسد بنت فاطمه اشجده مزار كنار در و بردند بقيع قبرستان به را مجتبي حضرت جسد سپس

 

 السالمعليهعلي عليه عايشه فرهنگي جنگ

 و عثمان خاندان از كه اُميهبني با او ميانه آورد؛ وجود به مدينه در بزرگي انقالب و شورانيد عثمان عليه را مردم عايشه كه روزي از

. گرديد مبدل ناپذيريآشتي دشمني و عداوت به عثمان، شدن كشته با تيرگي، و اختالف اين و شد تيره بسيار بودند، وي دارطرف

 آشتي اُميه،بني و عايشه يعني مخالف، قطبِ دو اين نمود؛ شورش وي عليه عايشه، و رسيد خالفت به السالمعليهعلي امام كه هنگامي ولي

. شدند نزديك هم به كامالً و كرده

 حضرت با سخت دو، هر كه چرا داشتند؛ هدف اشتراك مورد، يك در ولي بودند؛ يكديگر دشمن كه اين با اُميه،بني و عايشه

. بودند مخالف السالمعليهعلي

. دهند اتّحاد و دوستي دست هم، به و بپيوندند يكديگر به مخالف، قطبِ دو آن كه گرديد سبب مشترك، هدف اين

 نمودند، متمركز جا يك در را نيرويشان و ساختند مبدل اتّحاد و دوستي به را عداوت و دشمني آمدند؛ گرد عايشه پرچم زير در اُميه،بني

. بپردازند خود قبلي اختالفات به سپس، و براندازند خالفت از را السالمعليهعلي حضرت تا

 گرديد پيروز و غالب جنگ، اين در السالمعليهعلي امام انتظارشان، خالف بر ولي آوردند؛ وجود به را جمل جنگ كه بود منظور همين به

. گرداند باز اشخانه به سخت، شكستي تحمل از پس را عايشه و
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 بگذارد دست روي به دست توانستنمي حال، اين با ولي بود، داده دست از را خود نفوذ و نيرو قدرت، جمل، جنگ از پس گرچه عايشه،

. بگذراند سكوت به و كرده تحمل را اشدروني هايعقده و روحي هايناراحتي همه آن و بنشيند آرام و

 به آنان با هماهنگي پيمانِ يك و ساخت ترمحكم پيش، از بيش را معاويه ويژهبه و اُميهبني با خويش اتّحاد و ارتباط عايشه، كه بود اين

. نمود آغاز السالمعليهعلي امام ضد بر را خود هايفعاليت دوباره آنان، ياري با و آورد وجود

 جمل جنگ از كه آورد وجود به السالمعليهعلي حضرت عليه را ديگري جنگ نتيجه، در و ساخت فراهم را ديگري قيام مقدمات او

. بود بارترزيان و ترخطرناك بسي آن، عواقب و آثار و شديدتر

 قيام زبان، حربه و سرد جنگ راه از جمل، جنگ از پس و نبود برداردست السالمعليهعلي امام با خود مخالفت و قيام از عايشه! آري

. نمود آغاز السالمعليهعلي حضرت عليه را ديگري

. يافت ادامه عايشه، حيات دوران روزهاي آخرين تا آن دامنه و نرسيد اتمام به نيز السالمعليهعلي امام شدن كشته با جنگ، اين

 حضرت عليه سازيحديث قالب در او، جنگ بار، اين و داشت ادامه السالمعليهموي فرزندان و علي با مخالفتش بود، زنده عايشه تا! آري

 اسالم مكتب دامن از جنگ، اين شوم آثار ها،قرن از پس و مانده جاي بر امروز به تا آن بارزيان اثرات متأسفانه، كه بود السالمعليهعلي

. است نشده زدوده
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 عايشه رفتارشناسي:  هفتم گفتار

 عايشه سخاوت

 خويش منال و مال بخشش به شهرت، كسب چون دنيايي، اهداف اساس بر تنها شخصي، اگر ولي است؛ پسنديده صفتي چه اگر سخاوت،

. داشت نخواهد آخرت جهان در پاداشي حتم، طوربه نَد، ز دست

 جمله، از بودند؛ خاصي كارهاي انجام از ناگزير قبايل، رؤساي و بزرگ مردان كه بود برقرار كهن دوران از رسم اين عرب، ميان در

. داشتندمي گشاده دستي بخشش، و بذل در بايستمي

. آوردمي بار به آنان براي بزرگ ننگي گشت،برمي نااميد و آمدمي ايشان خانه به كسي اگر

 دسته دو به زدند،مي دست بخشش و بذل به كه كساني نتيجه، در و نگرديد، فراموش كلّي به افكار، گونه اين اسالم، خورشيد درخشش با

: شدندمي تقسيم

. كردندمي بخشش و بذل خدا، رضاي كسب و اسالم تعاليم به عمل خاطربه كه گروهي ـ 1

. داشتندبرمي گام راه اين در جاهليت، رسوم و عربي عادات از پيروي به كه ايدسته ـ 2

. آورد شمار به دوم گروه از توانمي را عايشه

. بود بخشش و بذل ها،راه بهترين از يكي ها،آن دارينگاه و آوردن دست به براي كه بود احترام و آبرو نام، بزرگي، خواهان او

 باد به آساني به توانستنمي بود، آورده دست به دوم و اول خلفاي خالفت دوران در كه را اعتباري و نفوذ شهرت، همه آن عايشه،

. بسپارد فراموشي

. نداشت امكان مال، بذل بدون هم اعتبار و بزرگي اين حفظ

 سرمايه آوردن دست به براي يا و ساختمي نداري، و دستيتنگ با و خريدمي تن به را هاسختي گاهي بود، ممكن كه جاآن تا ناگزير،

. آوردمي روي ابوسفيان پسر معاويه چون جباراني سويبه هايش،بخشش و بذل جهت الزم

. زدمي دست بخشش و جود به فرستادند،مي برايش او، حكّام و معاويه چونان جباراني كه اموالي از استفاده با عايشه،! آري

! ورزيد؟ جود خدا، رضاي كسب براي اند،آمده گرد ستم راه از كه اموالي چنين با توانمي واقعاً آيا

 محقّق اخالص زمينه در تنها خداوند، خشنودي زيرا ندارد، دنبال به را الهي رضاي بخششي، و سخاوت هر كه كنيممي تأكيد ديگر، بار

 به را مسلمين المالبيت كه معاويه چون افرادي هايبخشش از نه باشد؛ آمده دست به حالل راه از بايستمي شده، بخشوده مالِ و گرددمي

 بن علي با دشمني راه در تا داشت،مي ارزاني عمروعاص و شُعبه بن مغيرَة ابوهرَيره، عايشه، چون دارانينام به و بردمي چپاول
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 رسول به و بسازند حديثي مناسبت، هر به و روز هر و نمايند تقويت را حديث جعل دستگاه و كنند كاريهم او با السالم،عليهطالبابي

. دهند نسبت وآلهعليهاهللاخداصلّي

 

 عايشه خويشاوندي تعصب

 دوست پرستش سرحد تا را هاآن و داشت شديد تعصبي خويشاوندانش، درباره عايشه است، كرده آشكار تاريخي تحقيقات كه چنان آن

. داشتمي

 اش،قبيله و قوم با او متعصبانه دوستي اثرات از همه، و همه گرفت،مي كار به دشمنانشان با كه هاخشونت ابراز و هاتوزيكينه همه آن

. شودمي محسوب

. نهادمي پا زير راه، اين در را مقرّرات و حدود همه كه جاآن تا بود، گرفته اوج ممكن، نقطه باالترين به صفت، اين در وي

 سپاه مرد شير آن اَشْتَر مالك چنگ به جمل، جنگ در زبير بن عبداهللا چون كه بود اين يكي افراطي، محبت اين هاينشانه از

] 611.[بخشيد او سالمتي پيام آورنده به درهم هزار ده مژدگاني، عنوان به عايشه برد؛ در به جان سالمت به و افتاد السالمعليهاميرالمؤمنين

 را خويشاوندانش به او افراطي عالقه و شديد تعصب همه، و همه اند،افتاده اتّفاق عايشه زندگاني در كه ديگر نمونه هاده و حادثه اين

. نمايد فداكاري و فشانيجان آنان، راه در تا بود حاضر اندازه چه تا وي، كه است آن گرنشان و سازدمي آشكار

 ايپاره و است داده انجام طلحه رسيدن خالفت به براي كه هاييكوشش و اندكرده نقل پدرش ثناي و مدح در عايشه از كه هاييخطبه

 نيرومند خوي و خلق اين تبلور گرروشن همه، و همه است، كرده روايت وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول از پدرش مدح در كه جعلي احاديث

. است عايشه در ناپذيرمقاومت و

 

 عايشه وريسخن

. هاستآن گفتن سخن چگونگي بشري، جوامع در اجتماعي و سياسي هايشخصيت نفوذ عوامل مؤثّرترين از

 در عميق بس اثري كه توانست خواهند نباشد، آورمالل كلماتشان و بشناسند را سخن جاي باشند، داشته رسا گفتاري اگر افراد، گونه اين

. گذارند جاي بر اجتماع

 اين از كه اجتماعي بزرگ شخصيت هر بلكه ندارد، تأثيرگذاري اين در صد در صد تأثير شخص، حقّانيت كه است يادآوري به الزم

 ضد و اخالق ضد خدا، ضد فردي او، كه است ممكن حال، عين در و گردد؛ واقع مؤثّر اش،جامعه در تواندمي باشد، برخوردار موهبت

. باشد انسانيت
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. بود برخوردار نيز ويژگي و مزيت اين از خود، سياسي و اجتماعي نبوغ بر عالوه عايشه،

. شودمي محسوب نبوغ صاحب و العادهفوق زني كالم، ابراز در مكان و زمان شناخت و وريسخن نظر از عايشه

. بود آشنا خوبي به نيز عرب شعري ادبيات با عايشه بيان، قدرت و گفتار فصاحت از گذشته

 ترويج السالم،عليهاميرالمؤمنين شكست منظور به و پردازيحديث راه در ها،منديتوان اين تمام از عايشه، كه بگوييم بايد تأسف نهايت با

. است برده سود معاويه، خالفت دستگاه نفع و) سقيفه ياران(=  پدرش حزب

 كرده جعل فوق اهداف به يابيدست خاطر به كه هاييحديث اكثر بود، برخوردار زمينه اين در سرشاري استعداد از عايشه، كه جا آن از

 عباراتي و فصيح الفاظي از بلكه نمايد؛نمي پايهبي و سست اُميه،بني دستگاه پردازانحديث ديگر يا ابوهرَيره روايات از ايپاره چون است،

. باشدمي برخوردار شيوا

. باشدمي دشوار بسي است، كرده روايت او كه هاييحديث زمينه در حقيقت، شناسايي لذا،

 آن دار،دامنه و عميق تحقيقات با جز كه اندشده آميخته در هم به چنان آن دروغ، و راست و ناسره و سره عايشه، از شده نقل احاديث در

. شد نخواهد آشكار حقيقت پرتو بين،باريك محقّقي سوي از هم

 

 عايشه گراييتجمل

 و انواع پوشيدند؛مي لباس برق، و زرق بدون و سادگي با وآله،عليهاهللاپيامبرصلّي همسران ساير و مسلمان زنان كه زماني همان در عايشه،

. كردمي استفاده هاآن از و داشت دسترس در را رنگارنگ هايلباس اقسام

. ورزيدنمي امتناع بهاگران آالت زينت بردن كار به از او

 و زيبا رنگين، هايلباس پوشيدن از عايشه گردد،مي فراموش مادي هايبرق و زرق همه كه عبادت اين انجام هنگام و حج ايام در حتّي

. ورزيدنمي خودداري بهاگران

. باشدمي ما ادعاي صحت بر هايينشانه همگي كنيد،مي مالحظه كه نصوصي

) 1 نمونه

: است كرده نقل عايشه، زاده برادر قاسم

. كردمي دست به زرين انگشترهاي و پوشيدمي رنگ زرد هايلباس عايشه،

) 2 نمونه
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: است كرده نقل شَميسه، نام به مسلمان زنان از زني

. بود افكنده صورتش و سر بر نيز زرد ايروبنده و روسري و كرده تن بر رنگي زرد پيراهن رفتم، عايشه نزد به روزي

) 3 نمونه

: است كرده نقل عايشه، خواهرزاده عروه

. كردمي تن به را آن گاه،بي و گاه كه داشت] 612[حرير جنس از باالپوشي عايشه،

. كردمي استفاده پوستين اين از هوا، سردي هنگام به او، و بود آورده عايشه براي پوستيني كنْده، طوايف سران از اَشْعث بن محمد

) 4 نمونه

: است كرده نقل حبيبه، نام به مسلمان زني

. بود پوشيده رنگي سياه روسري و رنگ سرخ باالپوشي كه ديدم را عايشه روزي

) 5 نمونه

: است كرده نقل ،عدي قبيله از زني معاذَه

] 613.[ديدم رنگ زرد باالپوشي عايشه، بر

) 6 نمونه

: است كرده نقل عقَبه، دختر بكرَه

. داشت تن بر رنگي زرد لباس و بود نشسته او رفتم، عايشه منزل به روزي

) 7 نمونه

: است كرده نقل ملَيكه،ابي ابن

. ديدم مضَرّج پيراهني عايشه، تن بر

: پرسيدند

 چيست؟ مضَرّج

: گفت



 

Noorfatemah.org 
 

 پژوهش هايي در نيم قرن نخستين خالفت ۱۴۲

. گوييدمي رنگ گُلي بدان شما كه همان

) 8 نمونه

: است كرده نقل بكر،ابي بن محمد فرزند قاسم

. بستمي حج احرام طال، زيورآالت و رنگ زرد لباس با عايشه،

) 9 نمونه

: است كرده نقل مادرش، از قاسم بن عبدالرحمان

. بود حج احرام در او كه حالي در ديدم، آتش چون رنگ سرخ لباسي عايشه، تن بر

) 10 نمونه

: است كرده نقل جريج، عطاءبن

 كه بودند كرده نصب ايقُبه جا،آن در او براي و بود شده خدا خانه مجاور ثُبير، كوه در او. رفتم عايشه نزد به عمير بن عبيدة با من

. داشت خود بر پوششي

] 614.[كردم مشاهده رنگ سرخ پيراهني در را عايشه نبودم، بيش كودكي كه من

: كندمي نقل چنين را مطلب اين بخاري

 بود؟ چه عايشه پوشش: پرسيدند

. داشت خود بر پوششي خيمه، آن كه بود تُركي ايخيمه در او: گفت

] 615.[ديدم رنگ سرخ لباسي در را عايشه من، و بود پوشش همان او، و ما فاصله

 

 شيرخوارگي مسأله در عايشه انحصاري فتواي

 اين وسيله به تا دهند شير نوبت پنج را بيايند او نزد به داشتمي دوست عايشه كه بالغ مرداني تا دادمي فرمان خود خواهران به عايشه،

. گردند وارد عايشه مجلس و منزل به راحتي،به بتوانند و شوند محرَم عايشه به شيرخوارگي،

. كردمي آمد و رفت عايشه نزد به بزرگسالي، دوران در خوردن شير نوبت چندين با كه بود افرادي از يكي عمر، بن عبداهللا بن سالم

: نويسدمي طبقات، كتاب در سعد ابن
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 از و بيايد عايشه نزد به بتواند سالم وسيله، بدين و دهد شير را او تا فرستاد ربيع بن عبداهللا همسر كلثوماُم خواهرش نزد به را سالم عايشه،

] 616.[بشنود را احاديثي او

 از آن، تحقّق چگونگي و بزرگسال مردان شيرخوارگي مسأله توجيه در مسلم، صحيح كتاب شارح و تسنّن اهل بزرگ دانشمند نَووي

 دوشيدهمي ظرفي در را شير دهنده، شير زن كه است بوده صورت بدين شيرخوارگي اين انجام شايد كه] 617[نمايدمي نقل عياض قاضي

] 618.[بخورد زن آن پستان از را شير مرد، كه اين نه است؛ نوشيدهمي ظرف آن از مرد، و
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 بنديجمع

 عايشه شخصيت از دورنمايي

. فراست با و زيرك بسيار است بوده زني عايشه،

 آگاهي ها،روان و افكار تسخير و هادل در تأثير رسم و راه و وريسخن آيين و فنون از كه بالغت و فصاحت با است بوده وريسخن

. است داشته

 كافي توانايي و قدرت عظيم، سپاه يك كنترل و رهبري بر و آشنايي؛ روايي،فرمان و سياست رموز تمام با كه است بوده مداريسياست

 مسلمين خليفه عليه را مردم كوششي، اندك با توانستهمي كه است بوده برخوردار مسلمانان ميان در فراواني نفوذ چنان از وي. است داشته

. ريزد درهم را خالفت بساط و بشوراند

 هر به يابيدست و راه هر پيمودن در و شمردهنمي جايز را ركود و توقّف جا هيچ در كه است بوده طلبفزوني و خواهبرتري زني عايشه،

. است خواستهمي را آن اعالي حد مقصدي،

. دارد باز است، گرفته پيش در كه هدفي به رسيدن از را او توانستهنمي عاملي هيچ و نداشته مضايقه و ابا اقدامي، و عمل هيچ انجام از او

 هايگذشتگي خود از و فداكاري آنان مصالح راه در كه جاآن تا خويشان، به نسبت شديد عاطفه داراي است بوده زني عايشه،

. است دادهمي نشان انگيزيشگفت

 و دشمني آنان با نابودي، و قتل حد سر تا كه چنان آن گير،سخت بسيار خاندانش، و خود مخالفان به نسبت و توز،كينه است بوده زني

. است كردهمي عداوت

 تاريخ، در و گرديدهمي هازبان ورد كوتاه، سخن آن كه گفتهمي دارانشطرف و خويشان از دفاع و تأييد در كوتاه سخني گاهي عايشه،

 و شهرت به سخن، همان پرتو در بعد، هايدوران در كه است آوردهمي وجود به آنان زندگاني در روشني نقطه و ماندهمي جاويد و زنده

. رسيدندمي محبوبيت

 صفحات در و بستهمي نقش هميشه براي آنان، دامن بر سياهي لكّه مانند كه راندهمي زبان بر مخالفانش ساختن منكوب در سخني گاهي

. است نمودهمي خودنمايي تاريخ،

. است كردهمي گردش دهان به دهان گفته،مي افراد كوبيدن يا و تأييد در زن اين كه ايجمله هر

. بردندمي ارمغان به ديگر، شهر به شهري از حديث، يك عنوان به و گرفته مردم دهان از را سخن آن هاكاروان و مسافران

 باقي »حديث« عنوان تحت بعد، هاينسل براي اعصار، و قرون طول در و گرديدهمي منتقل هاكتاب به گفتارها و سخنان اين سپس

. است شدهمي جاودانه و ماندهمي
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. است روز آن جهان در عايشه شخصيت نمودار و نشانه ترينبزرگ خود، اين

. كرديم ترسيم بوديم، ديده كه چنان آن را، وي سيماي و ديديم چنين تاريخ، راستين حقايق نظر از را »عايشه« كتاب، اين در

 پيامبر از فرزندي او، براي باشند خواسته كه است آن مانند بسازند، اين جز عظمتي و شخصيت عايشه، براي اندخواسته كه آنان اما

!! كنند معرّفي وآله،عليهاهللاخداصلّي

 ترسيم يك شكل ترسيم، و معرّفي اين صورت، اين در زيرا كنيم؛ معرّفي خود خواهدل به را اسالم تاريخ اول صدر هايشخصيت نبايد ما

. داشت خواهد را خيالي

. ندارد اساسي پندار، و گمان جز كه ترسيمي
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  ها نوشت پى

. 14 ص ،83 بهار ،)نسخه 9000 تيراژ( 17 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: سراواني دهقان عبدالقادر ـ ) -1(

 اول چاپ( كامل دين و خاتمنبي ؛30 ص ،79 تابستان شمارگان، فاقد ،2 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: همو ـ ) -2(

.  103 ـ 102 ص ،)1379

.  50 ـ 49 ص ،)1379 دوم چاپ( علي سكوت سال پنج و بيست: فاروقي فؤاد ـ ) -3(

.  101 ص ،)1379 دوم چاپ( علي سكوت سال پنج و بيست: همو ـ ) -4(

.  139 ص ،)1379 دوم چاپ( علي سكوت سال پنج و بيست: همو ـ ) -5(

.  244 ص ،)1379 دوم چاپ( علي سكوت سال پنج و بيست: همو ـ ) -6(

 نهم چاپ( جديد ويرايش ؛356 ص ويرايش، از قبل هايچاپ ،)19 آثار مجموعه( آدم وارث حسين: شريعتي علي دكتر ـ ) -7(

.  343 ص ،)1380

.  343 ص جديد، ويرايش ؛356 ص ويرايش، از قبل هايچاپ آدم، وارث حسين: همو ـ ) -8(

.  18 ص ،)1381 هشتم چاپ( 2 ج ،)15 آثار مجموعه( اديان شناخت و تاريخ: شريعتي علي دكتر ـ ) -9(

. است سنّت اهل محدثين و حفّاظ بزرگان از يكي ابوعوانه ـ ) -10(

.  60 ص ،1 ج الرجال، و العلل: از نقل به ـ ) -11(

). جديد چاپ( 92 ص ،3 ج الرجال، و العلل: از نقل به ـ ) -12(

.  291 ص ،2 ج التهذيب، تهذيب: از نقل به ـ ) -13(

.  274 ص ،1 ج التهذيب، تهذيب: از نقل به ـ ) -14(

.  322 ص ،4 ج الكمال، تهذيب: از نقل به ـ ) -15(

.  83 ـ 82 ص ،2 ج التهذيب، تهذيب: از نقل به ـ ) -16(

.  40 ـ 38 ص ،)شكوهي مسعود ترجمه( بانو برترين مظلوميت پيرامون گفتارهايي: ميالني حسيني علي سيد استاد ـ ) -17(

. 264 ص ،3 ج التهذيب، تهذيب: از نقل به ـ ) -18(

.] است بوده متداول و رايج خلفا زشت رفتارهاي از صحبت دوران، آن در كه شودمي استنباط چنين او سخن از[
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.  161 ص ،21 ج النبالء، اعالم سير: از نقل به ـ ) -19(

.  311 ص ،5 ج المقاصد، شرح: از نقل به ـ ) -20(

.  42 ـ 41 ص منبع، همان ـ ) -21(

.  519 ص ،5 ج الرجال، ضعفاء في الكامل: از نقل به ـ ) -22(

.  545 ص ،6 ج منبع، همان: از نقل به ـ ) -23(

.  448 ـ 447 ص ،11 ج النبالء، اعالم سير: از نقل به ـ ) -24(

.  538 ـ 537 ص ،11 ج منبع، همان: از نقل به ـ ) -25(

.  83 ص ،2 ج التهذيب، تهذيب: از نقل به ـ ) -26(

.  12 ص ،1 ج مسلم، صحيح: از نقل به ـ ) -27(

.  70 ص الحثيث، الكشف: از نقل به ـ ) -28(

.  274 ـ 273 ص ،1 ج التهذيب، تهذيب: از نقل به ـ ) -29(

.  447 ص ،1 ج منبع، همان: از نقل به ـ ) -30(

.  12 ص ،18 ج النبالء، اعالم سير: از نقل به ـ ) -31(

.  366 ص ،4 ج الميزان، لسان: از نقل به ـ ) -32(

.  231 ص ،5 ج منبع، همان: از نقل به ـ ) -33(

.  594 ص ،21 ج و 136 ص ،10 ج الكمال، تهذيب: ك.ر ؛302 ص ،1 ج ،)حبانابن: تأليف( المجروحين كتاب: از نقل به ـ ) -34(

.  188 ـ 186 ص عليهاالسالم،طاهره صديقه خانه به هجوم مدارك و اسناد در نگرشي: مهدي عبدالزهرا شيخ ـ ) -35(

.  40 ص ،)شكوهي مسعود ترجمه( بانو برترين مظلوميت پيرامون گفتارهايي: ميالني حسيني علي سيد استاد ـ ) -36(

.  93 ـ 92 ص ،10 ج النبالء، اعالم سير: از نقل به ـ ) -37(

.  190 ص عليهاالسالم،طاهره صديقه خانه به هجوم مدارك و اسناد در نگرشي: مهدي عبدالزهرا شيخ ـ ) -38(
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 درج جا اين در ايشان، سوي از كتاب اين هايبخش ساير كامل مطالعه از پس و استاد محضر از اجازه كسب با متن اين ـ ) -39(

. است گرديده

.  182 ـ 165 ص ،»دين علم جستجوي در« كتاب از اقتباس ـ ) -40(

. 30 ص ،79 تابستان ،2 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: سراواني دهقان عبدالقادر ـ ) -41(

.  31 ـ 30 ص ،79 تابستان ،2 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: همو ـ ) -42(

 طور به كه عايشه نقش مجموعه از چهارم جلد( اسالم احاديث در عايشه نقش: عسكري مرتضي سيد علّامه: ك.ر: مثال براي ـ ) -43(

.  7 ـ 1 ج دين، احياء در ائمه نقش ؛)است شده چاپ و ترجمه جداگانه

. اسالم نداي فصلنامه از 2 شماره در مندرج مقاله عنوان ـ ) -44(

.  21 ص اسالم، نظر از پيشوائي: سبحاني جعفر استاد ـ ) -45(

.  24 ص منبع، همان ـ ) -46(

.  21 ص منبع، همان ـ ) -47(

 فقه درباره) ق 673 حدود متوفّاي( محبوبي عبيداهللا محمودبن تأليف »الهدايه مسائل في الروايه وقايةُ« كتاب اصلي نام ظاهراً[ ـ ) -48(

)] 178 ص ،12 ج المؤلّفين، معجم ؛406 ص ،2 ج العارفين، هدية ؛406 ص ،6 ج الظنون، كشف: ك.ر. (باشدمي حنفي

.  23 ص منبع، همان ـ ) -49(

 الكتب اهم في االمامة« كتاب به توانيدمي خالفت و امامت درباره سنّت اهل كالمي مباني نقد و بررسي با بيشتر آشنايي جهت ـ ) -50(

. فرماييد مراجعه ميالني حسيني علي سيد استاد تأليف »االماميه الشّيعة عقيدة و الكالميه

 العقائد شرح« و »المقاصد شرح« ،»المواقف شرح« يعني سنّت، اهل مشهور كتاب سه در خالفت و امامت مباحث نقد به كتاب اين در

. است گرديده افست كتاب پايان در نقد، مورد موضوع در نيز كتاب سه اين مباحث كامل متن و شده پرداخته »النسفيه

.  106 ص ،2 ج وحدت، استراتژي: موثّقي احمد سيد ـ ) -51(

.  109 ص ،)نخستين خالفت پيرامون پژوهشي( وآلهعليهاهللامحمدصلّي حضرت جانشيني: مادلونگ ويلفرد ـ ) -52(

 وحدت،« نام به خويش مقاله در شهيدي جعفر سيد دكتر ؛115 ـ 114 ص ،1 ج ايرانيان، بيداري تاريخ: كرماني االسالم ناظم ـ ) -53(

. اندپذيرفته را تاريخي نقل اين صحت است؛ رسيده چاپ به »وحدت كتاب« در كه »كجا؟ از و چگونه اما يافت، بايد كه ايگمشده

. عرب سياسي انديشه در سيري: عنايت حميد دكتر: ك.ر ـ ) -54(
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.  408 ـ 407 ص وهابي، فرقه تاريخ و عقايد درباره ايگونهتحقيق و بررسي وهابيان،: فقيهي اصغر علي ـ ) -55(

 بنعلي سباب خود گرفت،فرامي حديث الخطّاب عمربن بنعبيداهللا خود دايي نزد در مدينه در كه زماني عبدالعزيز عمربن«[ ـ ) -56(

. نمودمي بيزاري حضرت آن از و بوده طالبابي

: نمايدمي روايت چنين مدينه به ورود در را عبدالعزيز عمربن بودن ناصبي جريان دمشق، تاريخ در عساكرابن

 به بود شده نهاده نام خطّاب عمربن خود مادري جد نام به كه را عمر خود فرزند كه بود مصر در والي شام، حكومت طرف از عبدالعزيز

 كه شد وارد پيامبر مسجد ورودي درهاي از يكي از مدينه در عبدالعزيز عمرابن گويدمي راوي. نمايد علم كسب آنجا در تا فرستاد مدينه

. نمايد عمل او سيره به و گردد الخطّاب عمربن جانشين آينده در و بياموزد علم تا فرستاده مدينه به را خويش پسر فاسق: گفتند

» .نمود عمل عمر جدش سيره به و گرديد خليفه او كه ديديم ما قسم خدا به گويدمي راوي

 ـ 136 ص ،45 ج دمشق، مدينة تاريخ: از نقل به ؛64 ـ 63 ص فدك، حديث رمز و السالمعليهطالبابي بنعلي: غالمي غيب حسين(

) 116 ص ،5 ج النبالء، اعالم سير ؛118 ص ،14 ج الكمال، تهذيب ؛137

 عمربن كه بود سياستي ـ، گرديدمي اجرا معاويه زمان از كه ـ منابر بر السالمعليهعلي حضرت لعن منع كه گفت توانمي رو اين از

.] درآورد اجرا به اموي حكومت ويران هايپايه تحكيم جهت عبدالعزيز

. عرب سياسي انديشه در سيري: عنايت حميد دكتر: ك.ر ـ ) -57(

. استبداد طبيعت: صاحبي جواد محمد: ك.ر ـ ) -58(

. اسالم سياسي نوين تفكّر: عنايت حميد دكتر: ك.ر ـ ) -59(

.  71 ص ساعده،بني سقيفه آثار و اسرار: همداني قنبري اهللا حشمت ـ ) -60(

 ـ 28 ص ،2 ج الحديد،ابيابن البالغهنهج شرح: از نقل به ؛140 ـ 139 ص كيست؟، وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي وصي: اسدنژاد احمد ـ ) -61(

29  .

 ـ 30 ص ،2 ج الحديد،ابيابن البالغهنهج شرح: از نقل به ؛147 ـ 140 ص كيست؟، وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي وصي: اسدنژاد احمد ـ ) -62(

34  .

.  173 ص غروب، از پس: غالمي يوسف ـ ) -63(

 233 ص الشافي، ؛267 ـ 266 ص ،16 ج الحديد،ابيابن البالغهنهج شرح: از نقل به ؛239 ص غروب، از پس: غالمي يوسف ـ ) -64(

.  234 ـ
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.] كردن ترك[ ـ ) -65(

.] باشدمي شرع احكام و وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي دستورات با اطرافيانشان و دو آن هايمخالفت منظور،[ ) -66(

.] باشدمي عمروعاص زيركي ستودن همانند خلفا از تمجيد اين[ ـ ) -67(

.  90 ـ 82 ص ،12 ج البالغه،نهج شرح: از نقل به ؛144 ـ 142 ص تاريخ، هفته ترينسياه): بندرريگي( محدث علي ـ ) -68(

.  15 ص ،82 تابستان ،)نسخه 9000: تيراژ( ،14 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: سراواني دهقان عبدالقادر ـ ) -69(

.  211 ـ 210 ص ،2 ج الخليفتين، نظريات: الطائي عطا نجاح: ك.ر ـ ) -70(

 حكميت، ماجراي در تا داشت سعي او ؛103 ص ،3 ج اسالم، تاريخ در عايشه نقش: عسكري مرتضي سيد علّامه: ك.ر ـ ) -71(

. برساند خالفت به را دامادش

. 288 ص ،3 ج االصابه،: از نقل به ؛259 ـ 257 ص ،2 ج الخليفتين، نظريات: الطائي عطا نجاح: ك.ر ـ ) -72(

.] بود آموخته اول خليفه از را سياست اين او شايد[ ـ ) -73(

.] باشدمي عقبه وليدبن جد ابومعيط است؛ اميه بن ابوعمرو بنابومعيط فرزندان منظور،[ ـ ) -74(

) ابوسفيان پدر( حرب و) حكم بنمروان و عفّان بنعثمان جد( ابوالعاص عاص، ابوعمرو، ابوالعيص،: اميه فرزندان از منظور[ ـ ) -75(

.] باشدمي

.  159 ـ 158 ص ،2 ج يعقوبي، تاريخ: از نقل به ؛435 ص الخليفه، حياة من: البكري احمد ـ ) -76(

. بود) معيطابي بنعقبة بنت كلثوم ام(:  عثمان مادري خواهر شوهر عوف، بنعبدالرحمان[ ـ ) -77(

)] 19 ص ،5 ج االشراف، انساب: بالذري(

.] كشيدمي عمر براي را ايران شهرهاي فتح در جنگي هاينقشه و بود شده مسلمان كه شوشتر و شوش سابق پادشاه هرمزان[ ـ ) -78(

) المسلمين علي تفسد أن أردت: عمر فقال( ـ ) -79(

.  36 ص ،2 ج الخليفتين، نظريات: الطائي عطا نجاح ـ ) -80(

.  20 ص ،81 تابستان ،)نسخه 9000: تيراژ( ،10 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: سراواني دهقان عبدالقادر ـ ) -81(

 آنان همه نظر مقصود اگر چيست؟ خورد،مي چشم به بسيار سنّت اهل ادعاهاي در كه مسلمين تصويب از منظور راستي به ـ ) -82(

) عقد و حلّ اهل: اصطالح به( خليفه اطرافيان و برگزيده صحابه از برخي نظر اگر و است محال توافقي چنين جمعي وقوع قطعاً كه است،
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 همه نظر صحابه، از منتخبانِ و خليفه اطرافيان نظر دوم، خليفه تصريح به«: گفت بايد باشد؛مي مدنظر مسلمانان، همه نماينده عنوان به

» .باشدمي اعتبار فاقد و نيست مسلمانان

: فرماييد توجه تاريخي سند اين به

 مخالفت كسهيچ پرسيد، را جلسه در حاضر اطرافيان نظر ابابكر. خواستند كشاورزي براي زميني قطعه او از و آمده ابابكر نزد نفر دو«

 و گرفته را سند او .) -كنند ثبت آن در سند صحت بر مبني را او گواهي تا[ بردند عمر نزد را سند هاآن. داد هاآن به را آن سند لذا نكرد؛

 مال: داد جواب ابابكر مسلمانان؟ مال از يا بود تو آنِ از زمين اين آيا: گفت و آمد ابابكر نزد بود خشمناك كه حالي در و كرد پاره

. كردم مشورت زمينه اين در اطرافيانم با من ولي بود؛ مسلمين

 براي تو گفتم اول از كه من: گفت ابوبكر هستند؟ راضي عمل اين به همه و كردي مشورت مسلمانان همه با آيا: گفت وي رد در عمر

 ص زمامداران، و السالمعليهعلي امام: ميرجليلي محمد علي(» .نمودي مجبور آن پذيرش به مرا تو ولي هستي؛ من از سزاوارتر خالفت

) 58 ص ،12 ج الحديد،ابيابن البالغهنهج شرح: از نقل به ؛61

 الّتي األرض هذه عن أخبرني: فقال بكر،أبي علي وقف حتي مغضب، هو و عمر جاء و... «: است شده ثبت چنين دو آن ميان گفتگوي

 دون هذين بها تخص أن علي حملك فما: قال. عامة المسلمين بين: فقال! عامة المسلمين بين أم خاصة، لك أهي الرجلين، هذين اقتطعتها

 شرح: الحديدابيابن(» !...رضاً و مشورة أوسعتهم المسلمين أفكلّ: فقال بذلك، فأشاروا حولي، الذين استشرت: قال المسلمين؟ جماعة

) 59 ص ،12 ج البالغه،نهج

. 31 ص ،79 تابستان ،2 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: سراواني دهقان عبدالقادر ـ ) -83(

.  29 ص ،)1382 ششم چاپ( شيخين: خطيب عبدالرحيم سيد ـ ) -84(

 راسخي عباس: قلم به السلف؛ من السبعة ترجمه( اسالم صدر در تن هفت شناسايي: فيروزآبادي حسيني مرتضي سيد علّامه ـ ) -85(

.  82 ـ 81 ص ،)نجفي

 ص ،28 ج دمشق، مدينة تاريخ: از نقل به ؛45 ـ 43 ص فدك، حديث رمز و السالمعليهطالبابي بنعلي: غالمي غيب حسين ـ ) -86(

200  .

.  35 ص ،)1379 دوم چاپ( علي سكوت سال پنج و بيست: فاروقي فؤاد ـ ) -87(

. 31 ص ،79 تابستان ،2 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: سراواني دهقان عبدالقادر ـ ) -88(

.] ثروت و مال بودن فراوان و غنائم و فتوحات تسلسل دوره در و وآلهعليهاهللااالنبياءصلّي خاتم رحلت از پس[ ـ ) -89(

.  232 ص ،3 ج اسالم، تاريخ در عايشه نقش: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -90(
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.  73 ـ 69 ص ،8 ج الكبري، طبقات: از نقل به ؛233 ـ 232 ص ،3 ج منبع، همان ـ ) -91(

.  132 ص ،2 ج النبالء، اعالم سير: از نقل به ؛233 ص ،3 ج منبع، همان ـ ) -92(

. نور سوره) 31 ـ 30( آيات ذيل ،231 ص ،3 ج الكشّاف،: زمخشري ـ ) -93(

. 20 ص ،81 تابستان ،10 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: سراواني دهقان عبدالقادر ـ ) -94(

.  62 ص ،3 ج الفريد، العقد: از نقل به ـ ) -95(

.  449 ص ،2 ج طبري، تاريخ: از نقل به ـ ) -96(

. 157 ص ،1 ج تاريخي، هايافسانه ديگر و سبا بنعبداهللا: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -97(

. نماييد مراجعه جلد اين از 157 ـ 149 صفحات به ابوبكر عليه ابوسفيان قيام از مؤلّف تحليل با آشنايي جهت

.] »ساعدهبني سقيفه آثار و اسرار« كتاب مؤلّف[ ـ ) -98(

.  81 ص ساعده،بني سقيفه آثار و اسرار: همداني قنبري اهللا حشمت ـ ) -99(

 كوشش به ،)وآلهعليهاهللاصلّياكرم پيامبر رحلت از پس حكومت گيريشكل نحوه بررسي( سقيفه: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -100(

.  133 ص ،2 ج الحديد،ابيابن البالغهنهج شرح: از نقل به ؛58 ص دشتي، مهدي

.  43 ص الجمل،: مفيد شيخ: ك.ر ـ ) -101(

. 106 ص ،13 ج االحاديث، جامع: سيوطي ـ ) -102(

) الزيت و الجبن من تشبعوا أن ألرجو انّي: خطبته في قال ابابكر انّ(

 به بود پاسخي بخشش، اين واقع در كه دريافت توانمي اسالم تاريخ در عايشه نقش كتاب از نخست جلد مطالعه با[ ـ ) -103(

.] داشت خليفه به ـ، خالفت هايپايه تحكيم جهت جعلي احاديث ترويج با ـ عايشه كه هاييعنايت

 و 133 ص ،2 ج النبالء، اعالم سير: از نقل به ؛118 ص ،1 ج اسالم، تاريخ در عايشه نقش: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -104(

.  8 ص ،4 ج ذهبي، تلخيص و حاكم مستدرك

. 46 ص ،)1380 دوم و اول چاپ( عمر، زندگاني داستان): زادهحسن ابوبكر ترجمه( طنطاوي علي ـ ) -105(

.] اميه بنعاص سعيدبن بنعاص سعيدبن[ ـ ) -106(

.  22 ـ 20 ص ،5 ج طبقات،: از نقل به ؛26 ـ 25 ص ،14 ج دين، احياء در ائمه نقش: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -107(
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.  7 ص ،81 پاييز ،)نسخه 9000: تيراژ( ،11 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: سراواني دهقان عبدالقادر ـ ) -108(

.  73 ص ،)1379 دوم چاپ( علي سكوت سال پنج و بيست: فاروقي فؤاد ـ ) -109(

. 90 ص ،)1380 دوم و اول چاپ( عمر زندگاني داستان): زاده حسن ابوبكر ترجمه( طنطاوي علي ـ ) -110(

.  22 ص ،)1382 اول چاپ( خطّاب عمربن زندگينامه): فاروقي حيدر غالم ترجمه( الحامي حسن كامل محمد ـ ) -111(

.  135 ص الخلفاء، تاريخ: از نقل به ـ ) -112(

.  7 ص ،2 ج الخليفتين، نظريات: الطائي عطا نجاح ـ ) -113(

.  62 ص ،12 ج البالغه،نهج شرح: الحديدابيابن ـ ) -114(

 ص ،)دوم چاپ) (سپهري محمد ترجمه( السالمعليهمجتبي حسن امام سياسي زندگاني از تحليلي: عاملي مرتضي جعفر استاد ـ ) -115(

. 100 ص ،4 ج الزخار، البحر ؛405 ص ،2 ج االداريه، التراتيب ؛55 ص ،2 ج االسالميه، الفتوحات: از نقل به ؛182

) 109 ص ،2 ج االشراف، انساب. (هزار ده: اندگفته

: از نقل ،2 ج الصحابه،حياة ؛390 ص ،2 ج االسالميه، الفتوحات ؛219 ص ،3 ج طبقات،: از نقل به ؛182 ص منبع، همان ـ ) -116(

. 120 ص الخلفاء، تاريخ عساكر؛ابن و جريرابن و 317 ص ،2 ج العمال، كنز و سعدابن

.  17 ص ،2 ج العلم، بيان جامع: از نقل به ؛182 ص منبع، همان ـ ) -117(

 به ؛705 ص خلفا، تاريخ: جعفريان رسول: از اقتباس. (كندمي نهي گراييتجمل از را خليفه فارسي، سلمان كه نيست جهتبي[ ـ ) -118(

)] 406 ص ،10 ج دمشق، مختصر تاريخ: از نقل

.  51 ص الخراج،: از نقل به ؛182 ص منبع، همان ـ ) -119(

.  347 ص ،1 ج الصحابه، حياة: از نقل به ؛70 ص خلفا، تاريخ: جعفريان رسول ـ ) -120(

.  221 ص ،)1379 دوم چاپ( علي سكوت سال پنج و بيست: فاروقي فؤاد ـ ) -121(

.  20 ص ،82 تابستان ،14 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: سراواني دهقان عبدالقادر ـ ) -122(

.  269 ص ،1 ج االداريه، التراتيب: از نقل به ـ ) -123(

.  14 ص ،1 ج الفريد، العقد ؛184 ص ،6 ج طبري،: از نقل به ـ ) -124(

.  60 ص ،4 ج الحديد،ابيابن البالغهنهج شرح ؛347 ص ،5 ج احمد، مسند: از نقل به ـ ) -125(



 

Noorfatemah.org 
 

 پژوهش هايي در نيم قرن نخستين خالفت ۱۵۴

.  397 ص ،3 ج ،)االصابه پاورقي در( االستيعاب: از نقل به ـ ) -126(

.  9 ص ،1 ج االخبار، عيون: از نقل به ـ ) -127(

. 397 ـ 396 ص ،3 ج ،)االصابه پاورقي در( االستيعاب: از نقل به ـ ) -128(

: است آمده كتاب اين در[

» .العرب كسري هذا«: گفتمي كرد،مي نگاه او به يا شدمي شام وارد هرگاه عمر

)] 386 ص ،5 ج اسدالغابه، ؛434 ص ،3 ج االصابه،(

.  105 ص السلطانيه، اآلداب في الفخري: از نقل به ـ ) -129(

.  100 ـ 98 ص السالم،عليهمجتبي حسن امام سياسي زندگاني از تحليلي: عاملي مرتضي جعفر علّامه ـ ) -130(

)] 66 ص ،12 ج البالغه،نهج شرح: الحديدابيابن(» !ملك أم أنا أخليفة أدري ما اهللا و«: گفت مردم حضور در خليفه[ ـ ) -131(

. 256 ص ،2 ج الصحابه، حياة ؛290 ص ،2 ج االسالميه، الفتوحات: از نقل به ؛181 ص منبع، همان ـ ) -132(

.  102 ص ،)1380 اول چاپ( مبشره عشره: نيااسالم فريدون ـ ) -133(

.  417 ص ،)1382 ششم چاپ( شيخين: خطيب عبدالرحيم سيد ـ ) -134(

 مسلمان وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي رحلت از قبل سال يك يعني هجري نهم سال در كه نصراني راهب خارجه، بناوس بنتميم[ ـ ) -135(

.] شد

.  556 ص البلدان، فتوح: از نقل به ؛88 ص ،6 ج دين، احياء در ائمه نقش: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -136(

. 446 ص ،2 ج النبالء، اعالم سير ؛473 ص ،3 ج االصابه،: از نقل به ؛87 ص ،6 ج منبع، همان ـ ) -137(

.  445 ص ،2 ج النبالء، اعالم سير: از نقل به ـ ) -138(

.  186 ص قرآن، تدوين: كوراني علي استاد ـ ) -139(

.] مسلمان تازه يهودي جوان[ ـ ) -140(

.  85 ص ،1 ج االصابه، ؛855 ـ 854 ص ،3 ج المنوره، المدينة تاريخ: از نقل به ؛76 ص خلفا، تاريخ: جعفريان رسول ـ ) -141(

.  392 ،226 و 90 ص البلدان، فتوح: بالذري ـ ) -142(
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. 137 ص ،2 ج يعقوبي، تاريخ: از نقل به ؛247 ص تقريب، انديشه بازخواني: اسكندري مصطفي ـ ) -143(

.] است دانستهنمي »امين« را خود كارگزاران خليفه كه اين بر دارد داللت عمل اين گويند؛مي اموال مشاطره كار اين به[ ـ ) -144(

.  46 ص ،1 ج الفريد، العقد: از نقل به ـ ) -145(

.  46 ص ،1 ج الفريد، العقد: از نقل به ـ ) -146(

.  285 ص غروب، از پس: غالمي يوسف ـ ) -147(

. 113 ص ،3 ج البالغه،نهج شرح: از نقل به ؛205 ص ،2 ج الخليفتين، نظريات: الطائي عطا نجاح ـ ) -148(

.] بود او داماد عمر بنعبداهللا ابوموسي؛ به ملقّب قيس بنعبداهللا[ ـ ) -149(

. 43 ص ،12 ج البالغه،نهج شرح: از نقل به ؛222 ص ،2 ج الخليفتين، نظريات: الطائي عطا نجاح ـ ) -150(

.  289 ـ 288 ص ،2 ج الفتوح،: از نقل به ـ ) -151(

.  248 ص تقريب، انديشه بازخواني: اسكندري مصطفي ـ ) -152(

.  6 ص ،81 پاييز ،11 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: سراواني دهقان عبدالقادر ـ ) -153(

.  102 ص ،)1380 اول چاپ( مبشره عشره: نيااسالم فريدون ـ ) -154(

.  199 ص ،2 ج الخليفتين، نظريات: الطائي عطا نجاح ـ ) -155(

 مغيره كه حالي در است؛ بوده مغيره نصب و وقّاصابي سعدبن عزل هنگام سرگرداني اين كه است آمده اصلي متن در[ ـ ) -156(

. بود كوفه فرماندار كوتاهي مدت براي ياسر عمار او از قبل بلكه نشد، فرماندار سعد از پس بالفاصله

 ماليم مردي را وي چون كوفه مردم. گرديد كوفه والي ياسر عمار گاه آن و عتبان بنعبداهللا كوتاه، مدت براي وقاصابي سعدبن از پس«

 غروب، از پس: غالمي يوسف(» .كرد روانه كوفه سوي به را شُعبه بنمغيرة عمر، و كند او جايگزين را ديگري كه خواستند عمر از يافتند

)] 283 ص

 منظور رسدمي نظر به بلكه باشد،نمي وقّاصابي سعدبن آمده، عمر كالم در كه »ضعـفوه التقي وليتهم إن« عبارت از منظور لذا[ ـ ) -157(

 سعدبن شده، شمرده »تبهكار« كه توانمندي فرد ترتيب، بدين و است ياسر عمار همان گرديده متّهم ضعف به كه »باتقوايي« فرد از خليفه

) 269 ص البلدان، فتوح: ك.ر. (باشدمي وقّاصابي
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 به امير عنوان به را سلمان عمر،«: كه بود آن از حاكي فارسي سلمان به حكومتي پست اعطاي درباره تاريخي اسناد كه گرددمي يادآوري

: مرتضي جعفر سيد(» .دهد قرار او كوبيدن براي دستاويزي را آن و شود اشتباهي مرتكب سلمان كه بود اين او هدف. فرستاد مدائن

) 215 ص الرفيعه، الدرجات: از نقل به ؛85 ص فارسي، سلمان

. بود گرفته صورت منظور همين به او عليه جوسازي و شده ايدسيسه چنين گرفتار نيز ياسر عمار رسدمي نظر به بنابراين

. نمايندمي تأييد را تحليل اين نيز تاريخي شواهد

.] 33 ـ 29 ص ،)عمر با عمار مخالفت( چهارم فصل عمار، حديث و السالمعليهطالبابي بنعلي: غالمي غيب حسين: ك.ر

.  35 ص ،1 الفريد،ج العقد: از نقل به ؛204 ص ،2 ج منبع، همان و 472 ص ،3 ج االستيعاب،: از نقل به ـ ) -158(

.  200 ص ،2 ج الخليفتين، نظريات: الطائي عطا نجاح ـ ) -159(

.  617 ص ،2 ج طبري، تاريخ ؛138 ص ،2 ج يعقوبي، تاريخ: از نقل به ؛189 ص ،2 ج منبع، همان: ك.ر ـ ) -160(

.  603 ص ،2 ج طبري، تاريخ: از نقل به ؛189 ص ،2 ج منبع، همان: ك.ر ـ ) -161(

.] داد خواهيم ارائه تاريخي مدارك و اسناد نوشتار اين ادامه در خالد، و مغيره عملكرد درباره[ ـ ) -162(

.  28 ص عمر، عبقرية: از نقل به ؛200 ص ،2 ج منبع، همان ـ ) -163(

.  56 ص الخطّاب، عمربن تاريخ: از نقل به ؛200 ص ،2 ج منبع، همان ـ ) -164(

.  204 ص ،)1382 ششم چاپ( شيخين: خطيب عبدالرحيم سيد ـ ) -165(

.  43 ص ،2 ج تاريخي، هايافسانه ديگر و سبا بنعبداهللا: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -166(

.  42 ص ،2 ج منبع، همان ـ ) -167(

). بيروت العلميه، الكتب دار( 51 ص خياط، بنخليفة تاريخ: ك.ر: مثال براي ـ ) -168(

.  314 ـ 313 ص ،1 ج الخليفتين، نظريات: الطائي عطا نجاح: از اقتباس ـ ) -169(

.  101 ص ،)1380 اول چاپ( مبشره عشره: نيااسالم فريدون ـ ) -170(

.  102 ص ،)1380 اول چاپ( مبشره عشره: همو ـ ) -171(

.  237 ص بالذري، شيخان: از نقل به ؛8 ص ،2 ج الخليفتين، نظريات: الطائي عطا نجاح ـ ) -172(

) مشي إذا البهر من السمين اإلنسان يعتري ما هو و يصوت،: يأنح( ـ ) -173(
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.  165 ص ،12 ج البالغه،نهج شرح: الحديدابيابن ـ ) -174(

.  318 ص ،3 ج طبقات،: از نقل به ؛44 ص ،1 ج الخليفتين، نظريات: الطائي عطا نجاح ـ ) -175(

.] كيلوگرم سه حدود[ ـ ) -176(

.  20 ص ،12 ج البالغه،نهج شرح: الحديدابيابن ـ ) -177(

.] باشدمي عرب نزد لذيذي غذاي[ ـ ) -178(

.  230 ـ 229 ص ،3 ج طبقات،: از نقل به ؛76 ص الخليفه، حياة من: البكري احمد ـ ) -179(

.  5 ص ،81 پاييز ،11 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: سراواني دهقان عبدالقادر ـ ) -180(

.] اشرافي حكومت[ ـ ) -181(

.  71 ـ 70 ص ،81 بهار ـ 80 زمستان ،3 و 2 پياپي شماره البالغه،نهج فصلنامه در مندرج مقاله: مشايخ حسين محمد ـ ) -182(

.  78 ص ،4 ج البالغه،نهج شرح: از نقل به ؛174 ص غروب، از پس: غالمي يوسف ـ ) -183(

. قرآن قرائت به توجه يا و تراويح نماز برپايي همانند ـ ) -184(

 و البداية: كثيرابن. (»كنم ترويج مردم ميان در را قرآن قرائت تنها كه نمود سفارش و كرد بصره والي مرا خليفه: گويدمي اشعري ابوموسي«

) 107 ص ،8 ج النهايه،

. 33 ص ،79 تابستان ،2 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: سراواني دهقان عبدالقادر ـ ) -185(

.  139 ص ،)1379 دوم چاپ( علي سكوت سال پنج و بيست: فاروقي فؤاد ـ ) -186(

. 407 ص ،2 ج االسالميه، الفتوحات: از نقل به ؛380 ـ 379 ص الخليفه، حياة من: البكري احمد ـ ) -187(

.  7 ص ،81 پاييز ،11 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: سراواني دهقان عبدالقادر ـ ) -188(

.  21 ص نگاه، يك در راشدين خلفاء زندگي و صحابه مقام: محمودي عبدالرحيم ـ ) -189(

.  149 ص ،)1379 دوم چاپ( علي سكوت سال پنج و بيست: فاروقي فؤاد ـ ) -190(

.  154 ص ،)1379 دوم چاپ( علي سكوت سال پنج و بيست: همو ـ ) -191(

 گاهآن و اندكرده ترجمه مسؤول و سرپرست معناي به را ولي شود،مي مربوط خلفا به كه موارد قبيل اين در كه است جالب[ ـ ) -192(

!] ورزندمي اجتناب السالمعليهعلي حضرت به نسبت معنا همين پذيرش از رسدمي غدير حديث به نوبت كه
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.  24 ـ 23 ص نگاه، يك در راشدين خلفاء زندگي و صحابه مقام: محمودي عبدالرحيم ـ ) -193(

. 90 ص ،)1380 دوم و اول چاپ( عمر زندگاني داستان): زادهحسن ابوبكر ترجمه( طنطاوي علي ـ ) -194(

.  6 ص ،)1382 اول چاپ( خطّاب عمربن زندگينامه): فاروقي حيدر غالم ترجمه( الحامي حسن كامل محمد ـ ) -195(

. 80 ص ،)1380 دوم و اول چاپ( عمر زندگاني داستان): زادهحسن ابوبكر ترجمه( طنطاوي علي ـ ) -196(

.  4552 ح ،480 ص ،2 ج العمال، كنز ؛419 ص ،2 ج الصحابه، حياة: از نقل به ؛347 ص الخليفه، حياة من: البكري احمد ـ ) -197(

) آذاه بأنه للرجل عمر اعترف قد و( ـ ) -198(

.  206 و 205 ص ،)1382 ششم چاپ( شيخين: خطيب عبدالرحيم سيد ـ ) -199(

. 10 ص ،81 پاييز ،11 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: سراواني دهقان عبدالقادر ـ ) -200(

.  96 ـ 95 ص ،14 ج دين، احياء در ائمه نقش: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -201(

.] بالل و سلمان ابولؤلؤة، هرمزان، استثناء به[ ـ ) -202(

 كوشش به ،)وآلهعليهاهللاصلّياكرم پيامبر رحلت از پس حكومت گيريشكل نحوه بررسي( سقيفه: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -203(

.  125 ـ 124 ص دشتي، مهدي

.  54 ص ،16 ج دين، احياء در ائمه نقش: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -204(

.  164 ص وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول سيره: جعفريان رسول ـ ) -205(

.  160 ص ،14 ج دين، احياء در ائمه نقش: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -206(

.  153 ص ،2 ج يعقوبي، تاريخ: از نقل به ـ ) -207(

.  47 ص ،2 ج الخليفتين، نظريات: الطائي عطا نجاح ـ ) -208(

.  39 ص االمامه، دالئل: از نقل به ـ ) -209(

.  66 ص ،2 ج منبع، همان ـ ) -210(

.  55 ص ،16 ج دين، احياء در ائمه نقش: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -211(

.  76 ص ،14 ج منبع، همان ـ ) -212(
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.)] االسالم بثوب يهود: الطائي عطا نجاح: ك! (.باشندمي األحبار كعب چون افرادي دانشمندان، از منظور[ ـ ) -213(

.] عمروعاص و مغيره همچون افرادي[ ـ ) -214(

.] رساند قتل به را عباده سعدبن كه مسـلَمه محمدبن چون افرادي[ ـ ) -215(

 3 پاورقي ،559 ص ،)اسالم تشريعي مدارك درباره مكتب دو ديدگاه( 2 ج اسالم، در مكتب دو: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -216(

 .

.  92 ص ،)1380 اول چاپ( مبشره عشره: نيااسالم فريدون ـ ) -217(

.] گفتندمي كسري را ساساني پادشاهان از هريك هاعرب[ ـ ) -218(

.  18 ص التقاسيم، احسن: از نقل به ـ ) -219(

.  103 ص ،)سپهري محمد ترجمه( السالمعليهمجتبي حسن امام سياسي زندگاني از تحليلي: عاملي مرتضي جعفر علّامه ـ ) -220(

. بعد به 245 ص ،11 ج المصنّف،: از نقل به ؛184 ص منبع، همان ـ ) -221(

 مالياتي قوانين اساس بر مصر در و ساساني ايران مالياتي قوانين اساس بر عراق در را زمين ماليات خطاب عمربن«[ ـ ) -222(

» .داد قرار رومي امپراطوران

)] 26 ص حديث، سرگذشت به نگاهي: عسكري مرتضي سيد علّامه(

 ج العلم، بيان جامع: از نقل به ؛124 ص السالم،عليهمجتبي حسن امام سياسي زندگاني از تحليلي: عاملي مرتضي جعفر علّامه ـ ) -223(

.  194 ص ،2

 برابر دو ميزانِ به مالياتي آنان از بود، ناخوشايند آنان براي نامش كه جِزْيه جاي به آنان، عربي تعصب حفظ جهت به خليفه[ ـ ) -224(

.] گرفت زكات

.  50 ص ،6 ج المصنّف، ؛216 ص ،4 ج بيهقي، سنن: از نقل به ؛184 ص منبع، همان ـ ) -225(

.  94 ص ،6 ج المصنّف،: از نقل به ؛184 ص منبع، همان ـ ) -226(

.  13 ص ،80 پاييز ،)نسخه 7000 تيراژ( 7 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: زهي حسن عبدالصمد ـ ) -227(

.  127 ص ،)سپهري محمد ترجمه( فارسي سلمان: عاملي مرتضي جعفر علّامه ـ ) -228(

 و گرديده اسير ابوبكر خالفت زمان در عرب از بسياري شمار تا گرديد موجب بود، جنگ نتيجه كه) گرفتن اسير( سبي قانون[ ـ ) -229(

. درآيند بردگي به دوران اين هايجنگ نتيجه در
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. بود گرفتن اسير طريق از هم آن بردگان، آوردنِ دست به راه ترينمهم فتوحات،

 البلدان، فتوح: ك.ر. (است بوده برده چهارهزار خطّاب، عمربن روزگار به قيساريه، شهر اسيران پنجم يك: است آمده تاريخي هاينقل در

) 142 ص

. بازگردانند را آنان داد دستور عمر كه بودند زياد چندان خطّاب عمربن روزگار به شوشتر، ويژه به اهواز، اسيران كه اندگفته همچنين

) 382 ص البلدان، فتوح: ك.ر(

. رسيدمي سپاهيان به هاآن پنجم چهار و حكومت به آنان پنجم يك كه بود گونه بدين حكومت و سپاهيان بين جنگي اسيران تقسيم نحوه

. گرفت نظر در هاييخانهبرده بودند، درآمده بردگي به كه جنگي اسيران نگهداري براي حكومت لذا

. گرديد تأسيس دوم خليفه زمان از هامكان اين

)] 261 ص و 203 ص ،1 ق ،3 ج سعد،ابن طبقات: ك.ر(

.] نامندمي موالي را آزادشده اسيران[ ـ ) -230(

.  61 ص السالم،عليهابوطالب فرزند پيشوايي: غالمي يوسف ـ ) -231(

: شودمي ادعا كه اين انگيزشگفت[ ـ ) -232(

 خطّاب عمربن زندگينامه): فاروقي حيدر غالم ترجمه( الحامي كامل محمد! (».دانستمي ناپسند را ناسزا و فحش كه داشت پاكي زبان«

) 24 ص ،)1382 اول چاپ(

 عباس و وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي حضور در كه خطّاب عمربن با گفتگويي ضمن در ابوسفيان: دهندمي نشان تاريخي اسناد كه حالي در

 به ؛130 ص ،2 ج النبويه، السيرة: الطائي عطا نجاح)» .فاحش رجل إنّك! عمر يا ويحك«: گويدمي چنين او به خطاب گرفت؛ صورت

)] 58 ص ،2 ج دحالن،ابن سيرة: از نقل

.  130 ص عمر، عبقرية: از نقل به ؛392 ص ،1 ج الخليفتين، نظريات: الطائي عطا نجاح ـ ) -233(

.  4 ص ،81 پاييز ،11 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: سراواني دهقان عبدالقادر ـ ) -234(

.  197 ص ،)1382 ششم چاپ( شيخين: خطيب عبدالرحيم سيد ـ ) -235(

.  6 ص ،81 پاييز ،11 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: سراواني دهقان عبدالقادر ـ ) -236(

 و االمم تاريخ ؛249 ص االيضاح، ؛199 ـ 197 ص االموال،: از نقل به ؛128 ص فارسي، سلمان: عاملي مرتضي جعفر علّامه ـ ) -237(

.  74 ص ،9 ج بيهقي، سنن ؛549 ص ،2 ج الملوك،
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.  549 ص ،2 ج الملوك، و االمم تاريخ ؛382 ص ،2 ج التاريخ، في الكامل: از نقل به ؛129 ص منبع، همان ـ ) -238(

 و پيروزي از پس جديد دستاوردهاي نگهداري براي آنان مشترك مسؤليت احساس فتوحات، به عرب قبايل كردن روانه«[ ـ ) -239(

... شود متوقف عرب ميان) گرفتن اسير( تاسبي شد موجب عرب، غير بردگان از بسياري شمار بر آنان يافتن دست

... بپردازند را خود اسيران فديه كه بود شده عرب تشويق باعث فتوحات، از پس قبايل اقتصادي وضعيت رونق كه رسدمي نظر به

 عنوان به اسير بسياري شمار به دستيابي فتوحات، كه گفت توانمي... شود بردگان همه شامل كه نبود گونهاين اقدامات و تحوالت اين اما

 محدود غيرعرب به را والء مفهوم آرام آرام عرب، شدن برده پايان و عرب توسط رهبري گرفتن دست در عربيت، احساس آن، نتيجه

)] 90 ـ 88 ص اسالم، صدر در موالي اقتصادي ـ اجتماعي اوضاع: جوده جمال(» .كرد

.  168 ص ،9 ج ؛381 ـ 380 ص ،8 ج المصنّف،: از نقل به ؛128 ص فارسي، سلمان: عاملي مرتضي جعفر علّامه ـ ) -240(

 ص ،4 ج حاكم، مستدرك ؛273 ص ،3 ج الملوك، و االمم تاريخ ؛325 ص ،11 ج المصنّف،: از نقل به ؛130 ص منبع، همان ـ ) -241(

.  82 ص ،2 ج الصحابه، حياة ؛439

.] آورد خواهيم اَيهم بنجبلة با برخورد در را آن بارز نمونه[ ـ ) -242(

.  127 ص منبع، همان ـ ) -243(

.  131 ص منبع، همان ـ ) -244(

.  320 ص ،2 ج الذهب، مروج: از نقل به ؛131 ص منبع، همان ـ ) -245(

 به و كردند اختيار سكونت فلسطين جنوب و عراق در كه شودمي گفته عجم از قومي به نَبط؛ به منسوب نَباطي، يا نُباطي[ ـ ) -246(

.] شودمي گفته نيز ندارند معيني نسب و اصل كه نژادي و گروه هر از مخلوط مردمان

 ص ،8 ج بيهقي، سنن ؛31 ص ،1 ج الحفاظ، تذكرة ؛446 ص ،5 ج دمشق، تاريخ تهذيب: از نقل به ؛132 ص منبع، همان ـ ) -247(

.  303 ص ،7 ج العمال، كنز ؛440 ص ،2 ج النبالء، اعالم سير ؛32

.  115 ص ،)1379 دوم چاپ( علي سكوت سال پنج و بيست: فاروقي فؤاد ـ ) -248(

.  3 ص ،)1382اول چاپ( خطّاب عمربن زندگينامه): فاروقي حيدر غالم ترجمه( الحامي حسن كامل محمد ـ ) -249(

. 82 ص ،)1380 دوم و اول چاپ( عمر زندگاني داستان): زاده حسن ابوبكر ترجمه( طنطاوي علي ـ ) -250(

.  162 ص المستقيم، الصراط اقتضاء: از نقل به ؛133 ص فارسي، سلمان: عاملي مرتضي جعفر علّامه ـ ) -251(

.  486 ص جرجان، تاريخ ؛796 ص ،1 ج االبرار، ربيع: از نقل به ؛133 ص منبع، همان ـ ) -252(
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.  439 ص ،11 ج المصنّف، ؛150 ص ،3 ج الصحابه، حياة: از نقل به ؛134 ص منبع، همان ـ ) -253(

.  208 ص ،3 ج االدباء، محاضرات ؛286 و 280 ص االيضاح،: ازنقلبه ؛136 ص منبع، همان ـ ) -254(

.  211 ص العثمانيه،: از نقل به ؛136 ص منبع، همان ـ ) -255(

.  286 ص االيضاح،: از نقل به ؛136 ص منبع، همان ـ ) -256(

.  111 ص ،8 ج الحديد،ابيابن البالغهنهج شرح: از نقل به ؛135 ص منبع، همان ـ ) -257(

.  159 ص المستقيم، الصراط اقتضاء: از نقل به ؛135 ص منبع، همان ـ ) -258(

 به پدرش قبيله با مسلمين جنگ در وي. بود المصطلقبني قبيله رئيس حارث دختر و وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول همسر وي[ ـ ) -259(

 به رسيد، حارث به خبر اين چون نمود؛ انتخابش همسري به سپس و فرمود آزاد و خريد را او وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول. درآمد اسارت

 در عايشه نقش: عسكري مرتضي سيد علّامه: ك.ر. (آوردند اسالم هم اشقبيله افراد عموم او، از پس و پذيرفت را اسالم و آمد مدينه

)] 59 ـ 58 ص ،1 ج اسالم، تاريخ

 ؛442 ص وآله،عليهاهللاپيامبرصلّي سيره االشراف، انساب: از نقل به ؛135 ص فارسي، سلمان: عاملي مرتضي جعفر علّامه ـ ) -260(

.  614 ص ،2 ج الملوك، و االمم تاريخ

.] بود بصره شهر مؤسس غزوان بنعتبة[ ـ ) -261(

 كه مدري، برابر است بري و هاآن ديگر نام. حضَري مقابل در شودمي گفته بدوي به اعراب، مفرد أعرابي، نشين؛باديه: يعني[ ـ ) -262(

 اند،حركت در ديگر نقطه به اينقطه از چراگاه و آب دنبال به كه ثابت مكان در غيرمستقر چادرنشينان به. شودمي اطالق شهرنشينان به

.] گويندمي عربي پخته، يا خام خشت از برآمده مكاني در مستقر شهرنشينان به كه سانهمان شود،مي گفته أعرابي

.] بود طائف اهالي از و ثقفي فردي مغيره[ ـ ) -263(

.] شهرنشين: يعني[ ـ ) -264(

.  433 ص ،1 ج البلدان، معجم: از نقل به ؛79 ص خلفا، تاريخ: جعفريان رسول ـ ) -265(

.  164 ص ،)1379 دوم چاپ( علي سكوت سال پنج و بيست: فاروقي فؤاد ـ ) -266(

. 79 ص ،)1380 دوم و اول چاپ( عمر زندگاني داستان): زادهحسن ابوبكر ترجمه( طنطاوي علي ـ ) -267(

.  46 ص ،)1380 دوم و اول چاپ( عمر زندگاني داستان: همو ـ ) -268(

.  422 ص ،)1382 ششم چاپ( شيخين: خطيب عبدالرحيم سيد ـ ) -269(
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.  421 ص ،)1382 ششم چاپ( شيخين: همو ـ ) -270(

.  84 ص ،)1380اول چاپ( يارانش قلب در پيامبر محبت): احمدي شيخ سعدالدين سيد ترجمه( نصيب احمد ـ ) -271(

.  6 ص ،81 پاييز ،11 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: سراواني دهقان عبدالقادر ـ ) -272(

.  171 ـ 170 ص ،)سپهري محمد ترجمه( فارسي سلمان: عاملي مرتضي جعفر علّامه ـ ) -273(

.  106 ص ،)سپهري محمد ترجمه( السالمعليهمجتبي حسن امام سياسي زندگاني از تحليلي: عاملي مرتضي جعفر علّامه ـ ) -274(

.  172 ص ،)سپهري محمد ترجمه( فارسي سلمان: عاملي مرتضي جعفر علّامه ـ ) -275(

. 106 ص السالم،عليهمجتبي حسن امام سياسي زندگاني از تحليلي: عاملي مرتضي جعفر علّامه ـ ) -276(

.  179 ص منبع، همان ـ ) -277(

.] دوم خليفه[ ـ ) -278(

.  63 ـ 59 ص ،8 ج كافي،: از نقل به ـ ) -279(

 است، شده تعيين و ترسيم ايشان تقرير يا فعل قول، واسطه به وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي جانب از كه مقرّراتي و تعاليم كلّيه به[ ـ ) -280(

.] شودمي گفته نبوي سنّت

.  283 ص ،2 ج ؛269 ص ،1 ج الحديد،ابيابن البالغهنهج شرح: از نقل به ـ ) -281(

.  83 ص ،2 ج مامقاني، رجال: از نقل به ـ ) -282(

.  83 ص ،2 ج مامقاني، رجال: از نقل به ـ ) -283(

.  173 ص ،)سپهري محمد ترجمه( فارسي سلمان: عاملي مرتضي جعفر علّامه  ـ ) -284(

.  146 ص ،1 ج السياسه، و االمامة: از نقل به ؛176 ـ 175 ص منبع، همان ـ ) -285(

.  144 ص ،1 ج االدب، في الكامل: از نقل به ـ ) -286(

.] بود انصاري عباده سعدبن فرزند او[ ـ ) -287(

 االشراف، انساب ؛343 ص ،3 ج التاريخ، في الكامل ؛62 ص ،4 ج الملوك، و االمم تاريخ ؛207 ص الطوال، اخبار: از نقل به ـ ) -288(

.  371 ـ 370 ص ،2 ج

.  174 ص منبع، همان ـ ) -289(
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.] بود كنده قبيله از او[ ـ ) -290(

.  130 ص ،1 ج السياسه، و االمامة: از نقل به ؛176 ص منبع، همان ـ ) -291(

 زمان در خلفا از السالمعليهاميرالمؤمنين انتقادات طرح از مانع عواملي چه كه كندمي ثابت روشني به فرازها اين در دقّت[ ـ ) -292(

.] گردانيد فرزندانشان براي خلفا نام پذيرش به وادار را ايشان هاييضرورت چه و گرديد السالمعليهايشان خالفت

.  49 ص ،)مالكي صباغابن: تأليف( المهمه الفصول: از نقل به ؛175 ص منبع، همان ـ ) -293(

: گفتند ساخت؟ خشمگين من از را شما و داشتيد ناخوش من از را چيزي چه: پرسيد آنان از السالمعليهعلي حضرت[ ـ ) -294(

 بر را آنان غنايم تو خوردند، شكست جمل سپاه چون و جنگيديم جمل در تو همراه كه بود اين برانگيخت را ما خشم كه چيزي نخستين

)] 78 ص الفرق، بين الفَرق: بغدادي: از نقل به. (بازداشتي فرزندانشان و زنان اسارت از را ما ولي كردي مباح ما

.  116 ص ،1 ج النحل، و الملل: شهرستاني: از نقل به ـ ) -295(

 ـ 239 ص ،9 ج السالم،عليهعلي امام دانشنامه در مندرج) سپهري محمد ترجمه( »مارقين« مقاله: عاملي مرتضي جعفر علّامه ـ ) -296(

241  .

.  104 ص ،3 ج طبري، تاريخ ؛1759 ح مسلم، صحيح ؛704 ح ،5 ج بخاري، صحيح: از نقل به ـ ) -297(

.  889 ح ،4 ج بخاري، صحيح: از نقل به ـ ) -298(

. 53 ص ابوبكر،: جواهري حسن محمد سيد ـ ) -299(

.  125 ص ،10 ج الكواكب،: از نقل به ـ ) -300(

.  375 ص ،4 ج الباري،فتح: از نقل به ـ ) -301(

.  121 ص ،12 ج القاري، عمدة: از نقل به ـ ) -302(

.  65 ـ 61 ص ،)مسعودشكوهي ترجمه( بانو برترين مظلوميت پيرامون گفتارهايي: ميالني حسيني علي سيد استاد ـ ) -303(

.  5 ص ،81 پاييز ،11 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: سراواني دهقان عبدالقادر ـ ) -304(

. شد ارائه دوم گفتار در آن مدارك ـ ) -305(

.  203 ص ،)1382 ششم چاپ( شيخين: خطيب عبدالرحيم سيد ـ ) -306(

... لعمر عامالً فيه صرت زماناً اهللا لعن: گفت عمروعاص كه بود دليل همين به شايد[ ـ ) -307(
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)] 58 ص ،1 ج البالغه،نهج شرح: از نقل به ؛100 ص السقيفه،: الطائي عطا نجاح(

.  208 ص ،2 ج الخليفتين، نظريات: الطائي عطا نجاح ـ ) -308(

 ص ،2 ج الخليفتين، نظريات: الطائي عطا نجاح. (برد كار به خليفه براي عمروعاص را لقب اين كه است اين بر برخي نظر ـ ) -309(

240 (

.] حارث بننُفَيع[ ـ ) -310(

.  406 ص ،8 ج االعيان، وفيات: از نقل به ـ ) -311(

 آن اجراي عدم يا سنگسار مجازات اجراي در را مرموزي و پنهان اهداف وي كه است آن از حاكي ماجرا اين در عمر رفتار[ ـ ) -312(

 جهت بلكه شرع، حكم شدن پياده منظور به نه نُويرَه بنمالك ماجراي در وليد خالدبن مجازات بر مبني او اصرار و نموده تعقيب افراد بر

 رقيب يك عنوان به ـ نظامي و سياسي قدرت صحنه از خالد حذف يعني( بود آن دنبال به عمر كه خاصي سياسي مقاصد به يابيدست

.] گرفت صورت)  ـ ابوبكر حكومت در خطّاب عمربن براي جدي

.  448 ص ،3 ج ذهبي، تلخيص: از نقل به ـ ) -313(

.  254 ـ 249 ص ،1 ج تاريخي، هايافسانه ديگر و سبا بنعبداهللا: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -314(

.  253 ص ،1 ج منبع، همان ـ ) -315(

 ،)1380 اول چاپ( مبشره عشره: نيا اسالم فريدون ؛85 ص ،)1379 دوم چاپ( علي سكوت سال پنج و بيست: فاروقي فؤاد ـ ) -316(

.  90 ص

.  7 ص ،81 پاييز ،11 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: سراواني دهقان عبدالقادر ـ ) -317(

.  195 ص ،)1382 ششم چاپ( شيخين: خطيب عبدالرحيم سيد ـ ) -318(

.  7 ص ،81 پاييز ،11 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: سراواني دهقان عبدالقادر ـ ) -319(

.  101 ص ،)1380 اول چاپ( مبشره عشره: نيااسالم فريدون ـ ) -320(

.  83 ص الخطّاب، عمربن تاريخ: جوزيابن ؛19 ص ،12 ج البالغه،نهج شرح: الحديدابيابن ـ ) -321(

!) ؟( دارد حكايت رفتارش به نسبت خليفه پشيماني از كه چرا رسد؛نمي نظر به واقعي هم چندان كه دارد هم ايافزوده تاريخي، سند اين

. است رسانده اثبات به را ادعا اين خالف ـ است گرديده ثبت تاريخ در كه ـ خليفه روحيات ولي
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.  219 ص ،1 ج الحديد،ابيابن البالغهنهج شرح ؛4 ص فدك، و السقيفة: از نقل به ـ ) -322(

.  73 ص ربوده، ميراث: تهراني دلشاد مصطفي ـ ) -323(

.  12 ص ،2 ج التاريخ، في الكامل: از نقل به ـ ) -324(

.  222 ص ،3 ج الملوك، و االمم تاريخ: از نقل به ـ ) -325(

.  433 ص ،8 ج السالم،عليهعلي امام دانشنامه در مندرج مقاله: فاطمي حسن سيد ـ ) -326(

.] بود خزرج احترام مورد افراد از وي[ ـ ) -327(

.  210 ص ،3 ج الملوك، و االمم تاريخ: از نقل به ـ ) -328(

.  174 ص ،1 ج البالغه،نهج شرح: از نقل به ـ ) -329(

.  174 ص ،1 ج البالغه،نهج شرح: از نقل به ـ ) -330(

 السيرة ؛56 ص ،1 ج احمد، مسند ؛188 و 187 ص ،2 ج الخميس، تاريخ ؛210 ص ،3 ج الملوك، و االمم تاريخ: از نقل به ـ ) -331(

.  396 ص ،3 ج الحلبيه،

.  40 ص ،6 ج البالغه،نهج شرح: از نقل به ـ ) -332(

.  10 ص ،1 ج السياسه، و االمامة ؛210 ص ،3 ج الملوك، و االمم تاريخ ؛56 ص ،1 ج احمد، مسند: از نقل به ـ ) -333(

.  156 ص ،1 ج الفداء،ابي تاريخ ؛253 ص ،2 ج الفريد، العقد: از نقل به ـ ) -334(

.  219 ص ،1 ج البالغه،نهج شرح: از نقل به ـ ) -335(

.  86 ـ 85 ص غروب، از پس: غالمي يوسف ـ ) -336(

 كه را اَسـلَم قبيله تا شدند ساخته آن براي دارند، مدنيت به پيوستنشان و اَسـلَم قبيله بودن أعرابي عدم بر داللت كه احاديثي[ ـ ) -337(

 در معارضان، سخنانِ بر را راه بيعتشان، براي اعتبار كسب با و نموده تقديس بودند، انصار و مهاجر غير از كنندگانبيعت از دسته اولين

.] ببندند ابوبكر خالفت باب

.  119 ص الجمل،: از نقل به ؛74 ص ربوده، ميراث: تهراني دلشاد مصطفي ـ ) -338(

.  55 ص ،)نخستين خالفت پيرامون پژوهشي( وآلهعليهاهللامحمدصلّي حضرت جانشيني: مادلونگ ويلفرد ـ ) -339(

.  221 ص تقريب، انديشه بازخواني: اسكندري مصطفي ـ ) -340(
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.  56 ص ،2 ج تاريخي، هايافسانه ديگر و سبا بنعبداهللا: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -341(

.  61 ص ،2 ج منبع، همان ـ ) -342(

.  82 ـ 27 ص ،2 ج منبع، همان: ك.ر ها؛جنگ اين نقد و بررسي مطالعه جهت ؛338 ص ،1 ج منبع، همان ـ ) -343(

.  47 ص ،2 ج منبع، همان ـ ) -344(

.  46 ـ 39 ص ،2 ج منبع، همان: ك.ر ـ ) -345(

. 47 ـ 46 ص ،2 ج تاريخي، هايافسانه ديگر و سبا بنعبداهللا: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -346(

 حضرت جمله از[ ايعده ابوبكر نمودن انتخاب نه و دارد اساسي و پايه مدينه، به را ايعده مرتدين فرستادن جريان نه« بنابراين[

 روابط حسن القاي جهت بدان استناد رو، اين از) 46 ص ،2 ج منبع، همان(» .است راست مدينه هايگذرگاه براي را] السالمعليهعلي

.] ندارد تاريخي مستند و بوده خطا نيز اول خليفه با السالمعليهاميرالمؤمنين

.  47 ـ 43 ص ،2 ج منبع، همان: ك.ر ـ ) -347(

. ايمنموده اشاره كتاب همين در واقعه اين اصلي هايبخش به ؛56 ص ،2 ج منبع، همان ـ ) -348(

.  77 ـ 63 ص ،2 ج منبع، همان: ك.ر ـ ) -349(

.  61 ص و 56 ص ،2 ج منبع، همان: ك.ر ـ ) -350(

 ايپايه و اصل هيچ رده، هايجنگ همانند نيز هاآن كه گرديده منتشر اسالمي فتوح نام به ديگر هاييجنگ اسالم، تاريخ در« ـ ) -351(

 جنگ حصيد، جنگ بادقلي، فرات فتح امغيشيا، فتح اليس، فتح ولجه، فتح مذار، واقعه ابله، فتح يا و سالسل جنگ: مانند اند،نداشته

» .فراض جنگ زميل، جنگ ثني، جنگ مصيخ،

) 339 ص ،1 ج تاريخي، هايافسانه ديگر و سبا بنعبداهللا: عسكري مرتضي سيد علّامه(

 لشكر فرمانده ـ وليد خالدبن براي را افتخارات از ايمجموعه خالفت، مكتب پيروان زعمبه كه هاجنگ اين نقد و بررسي مطالعه جهت[

.] 113 ـ 83 ص ،2 ج منبع، همان: ك.ر است؛ آورده ارمغان به ـ ابوبكر

 ساخته اندك و مختصر موارد آن مبناي بر عمر بنسيف پرحادثه جعليات كه فوق فتوحات واقعي هايبخش با آشنايي جهت[ ـ ) -352(

. 113 ـ 112 ص ؛101 ـ 100 ص ؛91 ص ؛88 ص ،2 ج تاريخي، هايافسانه ديگر و سبا بنعبداهللا: ك.ر است؛ شده

 جز چيزي است، گرديده ثبت سنّت اهل تاريخي كتب در فتوحات اين حوادث ذيل آنچه كه كندمي ثابت روشني به صفحات اين مطالعه

 چند به اصل در كه پرماجرا حوادث اين نقد و بررسي و باشدنمي وليد خالدبن براي ـ غيرانساني رفتارهاي قالب در ـ تراشيفضيلت
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 را ـ ابوبكر لشكر فرمانده ـ خالد ساختگي افتخارات تمامي ندارد، سيف هايپردازيخيال با مشابهتي هيچ و شودمي ختم جزئي حادثه

: نماييممي جلب تاريخي سند اين به را شما توجه فتوحات، اين هايانگيزه درباره همچنين دهد؛مي باد بر

: است آورده البلدانفتوح در بالذري«

 و نجد اعراب همه و يمن و وطائف مكّه اهل به پس. كند گسيل شام به را سپاهيانش كه ديد چنان شد فارغ رده اهل از ابوبكر چون... 

 غنايم، مطامع و جهاد به مؤمن دسته دو هيئت در مردم. كرد ترغيب و فراخواند روم هايغنيمت و جهاد به را هاآن و نوشت، نامه حجاز

» .شدند رهسپار مدينه سوي به نقطه هر از و گفتند پاسخ دعوتش به

)] 149 ص البلدان، فتوح: از نقل به ؛39 ص ،2 شماره اسالم، تاريخ فصلنامه در مندرج مقاله: وندآئينه صادق(

.  338 ص ،1 ج و 79 ص ؛46 ص ،2 ج تاريخي، هايافسانه ديگر و سبا بنعبداهللا: ك.ر ـ ) -353(

.  217 ص تقريب، انديشه بازخواني: اسكندري مصطفي ـ ) -354(

.  339 ص ،1 ج تاريخي، هايافسانه ديگر و سبا بنعبداهللا: عسكري مرتضي سيد علّامه: ك.ر ـ ) -355(

.  218 ص تقريب، انديشه بازخواني: اسكندري مصطفي ـ ) -356(

.  221 ص منبع، همان ـ ) -357(

.  216 ـ 215 ص ،2 ج تاريخي، هايافسانه ديگر و سبا بنعبداهللا: عسكري مرتضي سيد علّامه: ك.ر ـ ) -358(

.  19 ص ،81 تابستان ،10 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: سراواني دهقان عبدالقادر ـ ) -359(

.  188 ص ،1 ج تاريخي، هايافسانه ديگر و سبا بنعبداهللا: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -360(

 جانشيني بحران و ارتداد هايجنگ: دهقي غالمي علي: ك.ر معاصر؛ مورخان ديدگاه از ارتداد هايگونه با آشنايي براي ـ ) -361(

 نقل هاآن نظرهاي كه نويسندگاني و مورخان«: نويسدمي هانقل اين اتمام از پس اثر اين مؤلّف. 102 ـ 97 ص وآله،عليهاهللاپيامبرصلّي

 متفاوتي هايانگيزه و بوده گروه چند شورشيان كه اين اثبات براي فقط نگارنده. دارد وجود نيز اساسبي ادعاهاي سخنانشان اليالبه شد،

» .نيست هاآن همه تأييد معناي به آنان، سخنان آوردن و است كرده اشاره مذكور مورخان سخنان به داشتند،

) الصديق الي الزكاة اداء من امتنع من منهم و. (311 ص ،6 ج النهايه، و البداية: از نقل به ـ ) -362(

) بكرابي الي الزكاة دفع من قوم امتنع و. (128 ص ،2 ج يعقوبي، تاريخ: از نقل به ـ ) -363(

) بكرابي الي يدفعوها ان من الزكاة منعوا لكن اسالمهم بعد يكفروالم و اسلموا قوم. (193 ص ،11 ج المحلّي،: از نقل به ـ ) -364(
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 محمد دكتر: تعليق و تصحيح( الفرق و المقاالت ؛7 ص ،)مشكور جواد محمد دكتر: تعليقات و ترجمه( الشيعه فرق: از نقل به ـ ) -365(

 رسول استخلفه من و االمر لمن عندنا يصح حتي اليه الزكاة النؤدي فقالت بكرابي عن اعتزلت فرقة كانت قد و. (4 ص ،)مشكور جواد

) منّا الحاجة اهل و فقرائنا بين الزكاة نقسم و بعده وآلهعليهاهللاصلّياهللا

) ابداً اباالفَصيل النبايع اهللا و ال. (255 ص ،3 ج طبري، تاريخ: از نقل به ـ ) -366(

.  306 ص ،)ابوبكر عبقرية( 1 ج الكامله، المجموعة: از نقل به ـ ) -367(

.  91 ص الطبري، تاريخ في الرده نصوص: از نقل به ـ ) -368(

.  197 ـ 193 ص الحكم، اصول و االسالم: از نقل به ـ ) -369(

.  141 ص ،1 ج تاريخي، هايافسانه ديگر و سبا بنعبداهللا: از نقل به ـ ) -370(

)] 7 و 6 قرن در اندلس علماي از( بلَنْسي كالعي[ ـ ) -371(

.  10 ص الرده، تاريخ: از نقل به ـ ) -372(

.  65 ص ،2 ج االمثال، مجمع: از نقل به ـ ) -373(

) لهم متمسكاً الشيعة يجعلها لئال نذكرهالم اخباراً هيهنا انّ(: گويدمي كتابش ابتداي در او كه است ذكر شايان ـ ) -374(

.] بود بياض خاندان و خزرج از او[ ـ ) -375(

.  172 ـ 171 ص الرده، كتاب ؛58 ص ،1 ج الفتوح،: از نقل به ـ ) -376(

 است نوشته »العاتك بنو« ،»العاقل بنو« جاي به واقدي( 188 و 186 ص الرده، كتاب ؛66 ـ 65 ص ،1 ج الفتوح،: از نقل به ـ ) -377(

) »جمر بنو« ،»حمير بنو« جاي به و

.  87 ـ 66 ص ،1 ج الفتوح،: از نقل به ـ ) -378(

.  132 ص االيضاح، ؛118 ص الجمل، ؛86 ص المحرقه، الصواعق ؛246 ص ،3 ج طبري، تاريخ: از نقل به ـ ) -379(

.  100 ص ،1 ج النضره، الرياض ؛)وليد خالدبن حال شرح در( 396 ص ،7 ج طبقات،: از نقل به ـ ) -380(

.  74 ـ 73 ص ،1 ج الفتوح، ؛102 ـ 101 ص ،7 ج طبقات،: از نقل به ـ ) -381(

 في الرده نصوص« نيز و عسكري علّامه از »مختلق صحابي مأة و خمسون«: ك.ر »عمر بنسيف« حال شرح از اطّالع براي ـ ) -382(

.  29 ـ 24 ص ياسين، آل حسن محمد شيخ از »الطبري تاريخ
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. 21 ص الطبري، تاريخ في الرده نصوص: ك.ر ـ ) -383(

 سند لحاظ به يا حال اين با و است اندك بسيار كند،مي نقل) مدائني و اسحاقابن كلبي، هشام مخْنَف، ابو( سيف غير از طبري چه آن

. است نشده اسالم از خروج از ذكري هيچ آن در يا و است مخدوش

.  97 ـ 89 ص بستر، در چشمه: آقايي سيد پور مسعود ـ ) -384(

. است بوده عمان از ايناحيه ـ ) -385(

 امت وحدت جهت در عميقي مباحث نام به كه ـ »االمه تأليف في المهمه الفصول« خود ديگر كتاب در الدينشرف علّامه[ ـ ) -386(

 تحليل و حديث متن به را شما توجه كه نموده نقل آن) 38 صفحه سوم، فصل( در را ديگري روايت ، ـ گرديده ترجمه اسالمي

: نماييممي جلب سرّهقدسمؤلّف

 برخورد كافر افراد از يكي با من اگر! اهللارسول يا: كرد عرض عمرو مقدادبن كه شده روايت بخاري صحيح و مسلم صحيح كتاب در«

 اين آيا آوردم؛ اسالم گفت و گرفت قرار درختي پناه در سپس كرد، قطع شمشير با مرا دست يك شخص آن و شدم، درگير او با و كردم

 شخصي كه است اين مانند كُشتي را او اگر اينكه چه مكُش، را او هرگز: فرمود خدا رسول برسانم؟ قتل به را او اينكه يا بپذيرم را او اقرار

. باشي كشته باشد نشده قتلي مرتكب كه را خودت مانند

 رديف در و رفتمي بين از او نيك اعمال تمام بود، زده اهللا الّا اله ال گوينده آن قتل به دست اگر... درخشان سوابق همه آن با مقداد... 

. شدمي محسوب بزرگ، دارسابقه مسلمانان از يكي ) -قتل[ منزله به مقتول ) -قتل[ و گرفتمي قرار محارب كفّار از يكي

] ».گفت توانمي توحيد اهل خون حرمت درباره كه است چيزي نهايت اين

. 132 ـ 127 ص ،)دواني علي ترجمه( نص مقابل در اجتهاد: الدينشرف عبدالحسين سيد علّامه ـ ) -387(

.  135 ـ 134 ص ،)دواني علي ترجمه( نص مقابل در اجتهاد: الدينشرف علّامه ـ ) -388(

.  191 ص ،1 ج تاريخي، هايافسانه ديگر و سبا بنعبداهللا: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -389(

 كوشش به ،)وآلهعليهاهللاصلّياكرم پيامبر رحلت از پس حكومت گيريشكل نحوه بررسي( سقيفه: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -390(

.  114 ـ 113 ص دشتي، مهدي

.  227 ـ 226 ص ،3 ج الملوك، و االمم تاريخ: از نقل به ـ ) -391(

.  222 ص غروب، از پس: غالمي يوسف ـ ) -392(

. 311 ص ،6 ج النهايه، و البداية: از نقل به ؛224 ص منبع، همان ـ ) -393(
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)] عليه لجاهدتُهم بعير عقال منعوني لو: ( 209 ص ،17 ج البالغه،نهج شرح: الحديدابيابن[

 311 ص ،6 ج النهايه، و البداية: از نقل به ؛  ص ،1 ج تاريخي، هايافسانه ديگر و سبا بنعبداهللا: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -394(

 .

.  227 ـ 226 ص ،3 ج الملوك، و االمم تاريخ: از نقل به ؛227 ص منبع، همان ـ ) -395(

.  19 ص ،81 تابستان ،10 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: سراواني دهقان عبدالقادر ـ ) -396(

.  83 ص ،)1382 اول چاپ( شهادت تا خالفت از راشدين خلفاي): سليمي عبدالعزيز ترجمه( الخالدي عبدالفتّاح صالح ـ ) -397(

.  82 ص ،)1382 اول چاپ( شهادت تا خالفت از راشدين خلفاي: همو ـ ) -398(

.  41 ـ 40 ص ،14 ج دين، احياء در ائمه نقش: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -399(

.  47 ص ،)1380 اول چاپ( مبشره عشره: نيا اسالم فريدون ـ ) -400(

.  240 ص ،2 ج تاريخي، هايافسانه ديگر و سبا بنعبداهللا: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -401(

 كوشش به ،)وآلهعليهاهللاصلّياكرم پيامبر رحلت از پس حكومت گيريشكل نحوه بررسي( سقيفه: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -402(

.  66 ـ 65 ص دشتي، مهدي

.] است زكات امروز اصطالح[ ـ ) -403(

» 154 ص نص، مقابل در اجتهاد« كتاب در الدينشرف علّامه نمود؛ تقسيم اشقبيله فقراي ميان شد نقل چه آن طبق بر يا و[ ـ ) -404(

 اختياري به توجه با را شده آوريجمع زكات و بود مشهور سرپرستبي زنان و يتيمان به نسبت عواطف اظهار در مالك كه كندمي تصريح

.] كرد تقسيم فقرا ميان داشت، وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي جانب از كه

.  336 ص ،3 ج االصابه،: از نقل به ؛65 ص سقيفه،: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -405(

.] يربوعبني مركز[ ـ ) -406(

.] است داشته حضور بعدي غزوات و احد جنگ در كه بود وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي صحابه از وي[ ـ ) -407(

.] بودند مسلمان راستي به هاآن بنابراين[ ـ ) -408(

.  1928 ـ 1927 ص ،1 ج ،)اروپا چاپ( طبري تاريخ: از نقل به ـ ) -409(

.] بود آنان سالح خلع براي ناجوانمردانه ترفندي تنها نماز، اقامه به دعوت كه رسدمي نظر به[ ـ ) -410(
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.  124 ـ 123 ص ،)اسالم تشريعي مدارك درباره مكتب دو ديدگاه( 2 ج اسالم، در مكتب دو: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -411(

.] منهال بنت تميم ام[ ـ ) -412(

.  132 ص ،3 ج العمال، كنز: از نقل به ؛125 ص ،2 ج منبع، همان ـ ) -413(

 ص ،3 ج االصابه، ؛503 ص ،2 ج طبري،: از نقل به ؛203 ـ 202 ص ،1 ج سبا، بن عبداهللا: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -414(

. 158 ص الفداء،ابي تاريخ ؛321 ص ،6 ج كثير،ابن تاريخ ؛337

) رأسه شئون الي النار يخلص ان قبل فيها ما فنضج لقدر اثفية فنُصب برأسه خالد أمر قُتل فلما الرأس شَعرِ كثيرَ كان نويره بنمالك انّ(

 جانشيني بحران و ارتداد هايجنگ: دهقي غالمي علي: ك.ر زمينه؛ اين در بيشتر اطّالعات كسب جهت ـ ) -415(

.  91 ـ 81 ص وآله،عليهاهللاپيامبرصلّي جانشين جوي و جست در ؛)نويره بنمالك( 6 فصل وآله،عليهاهللاپيامبرصلّي

 آورده نيز خود »مسند« سوم جزء از 4 ص در خدري سعيد ابو از حنبل احمدبن را حديث اين«: نويسدمي سرّهقدسمؤلّف ـ ) -416(

» .است

.  131 ـ 130 ص ،)دواني علي ترجمه( نص مقابل در اجتهاد: الدينشرف علّامه ـ ) -417(

.  205 ـ 204 ص ،1 ج تاريخي، هايافسانه ديگر و سبا بنعبداهللا: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -418(

 وليد خالدبن حذف جهت عمر تالش نشانگر ـ شد اشاره آن به كه ـ مغيره و خالد جنايات با مواجهه در عمر رفتار دوگانگي[ ـ ) -419(

 حكايت ، ـ بود مخزومبني از كه ـ خالد و ـ بود عديبني از كه ـ او ميان شخصي هايحساب تسويه از و بوده سياسي قدرت صحنه از

.] دارد

 به ؛128 ـ 127 ص ،)اسالم تشريعي مدارك درباره مكتب دو ديدگاه( 2 ج اسالم، در مكتب دو: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -420(

.  158 ص الفداء،ابي تاريخ ؛67 ص ،5 ج االعيان، وفيات ؛228 ح ،132 ص ،3 ج العمال، كنز: از نقل

.  179 ص ،1 ج البالغه،نهج شرح: از نقل به ؛30 ص ، كيست؟ وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي وصي: اسدنژاد احمد ـ ) -421(

 ص ،2 ج طبري، تاريخ ؛138 ص ،2 ج يعقوبي، تاريخ: از نقل به ؛189 ص ،2 ج الخليفتين، نظريات: الطائي عطا نجاح: ك.ر ـ ) -422(

617  .

.  603 ص ،2 ج طبري، تاريخ: از نقل به ؛189 ص ،2 ج منبع، همان: ك.ر ـ ) -423(

.  57 ـ 56 ص ،2 ج تاريخي، هايافسانه ديگر و سبا بنعبداهللا: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -424(

.  374 ـ 373 ص ،)1379 اول چاپ( اسالم كلّي هايويژگي): نيابهرامي جليل ترجمه( قرضاوي يوسف ـ ) -425(
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. مائده سوره 54 آيه ذيل البيان،روح تفسير: حقّي: از نقل به ـ ) -426(

.  35 ـ 34 ص ، كيست؟ وآلهعليهاهللاپيامبرصلّي وصي: اسدنژاد احمد ـ ) -427(

.  32 ص منبع، همان ـ ) -428(

.  76 ـ 75 ص ،)نخستين خالفت پيرامون پژوهشي( وآلهعليهاهللامحمدصلّي حضرت جانشيني: مادلونگ ويلفرد ـ ) -429(

.] بود ابوبكر با كنندهبيعت اولين و عباده سعدبن پسرعموي او[ ـ ) -430(

.  126 ص ،2 ج اثير،ابن تاريخ ؛459 ص ،3 ج طبري، تاريخ: از نقل به ـ ) -431(

 عدم از اندازه اين تاب و كردند ترور را وي حال اين با ننمود، بروز سعد از ديگري مخالفت ابراز گونههيچ مذكور، موارد جز[ ـ ) -432(

!)] ؟(نداشتند هم را خود سياسي مخالفين همراهي

.  168 ص ،1 ج النضره، الرياض: از نقل به ـ ) -433(

 كوشش به ،)وآلهعليهاهللاصلّياكرم پيامبر رحلت از پس حكومت گيريشكل نحوه بررسي( سقيفه: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -434(

.  64 ـ 63 ص دشتي، مهدي

 اندكي و شد بركنار شام در خود سمت از عمر خالفت نخستين روزهاي همان در وليد خالدبن سو يك از كه اين به توجه با[ ـ ) -435(

 سعدبن تبعيد است؛ جسته مشاركت سعد قتل در نيز خالد كه دهدمي نشان تاريخ ديگر، سوي از و مرد مشكوكي طرز به هم آن از بعد

.] باشد پيوسته وقوع به ابوبكر خالفت زمان در يا عمر خالفت اولِ روزهاي همان در بايد عباده

.  90 ص ،6 ج عساكر،ابن تاريخ ؛145 ص ،2 ج طبقات،: از نقل به ـ ) -436(

.  65 ـ 64 ص ،3 ج الفريد، العقد ؛589 ص ،1 ج االشراف، انساب: از نقل به ـ ) -437(

)] 444 ـ 443 ص ،2 ج طبري، تاريخ. (است شده ثبت عليهماالسالمفاطمه و علي حضرت بيت به مهاجمان شمار در او نام[ ـ ) -438(

)] 444 ـ 443 ص ،2 ج طبري، تاريخ. (است شده ثبت عليهماالسالمفاطمه و علي حضرت بيت به مهاجمان شمار در او نام[ ـ ) -439(

.  32 ص العوام، تبصرة: از نقل به ـ ) -440(

.  65 ـ 64 ص ،3 ج الفريد، العقد: از نقل به ـ ) -441(

 كوشش به ،)وآلهعليهاهللاصلّياكرم پيامبر رحلت از پس حكومت گيريشكل نحوه بررسي( سقيفه: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -442(

.  72 ـ 70 ص دشتي، مهدي

.] انصار از زني[ ـ ) -443(
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.  226 ص المناقب، في الثاقب: از نقل به ؛177 ص غدير، ژرفاي: انصاري باقر محمد ـ ) -444(

.] عبداهللا بناياس[ ـ ) -445(

: غالمي يوسف(» .درآميخت راهزني به نجد در را خود مأموريت سرانجام و پرداخته مرتدان سركوب به ابوبكر جانب از او«[ ـ ) -446(

)] 227 ص غروب، از پس

 ،2 ج اثير،ابن كامل ؛)11 سنه حوادث( 266 ص ،2 ج طبري، تاريخ: از نقل به ؛64 ص ابوبكر،: جواهري حسن محمد سيد ـ ) -447(

.  322 ص ،2 ج االصابه، ؛211 ص

. كردندمي برخورد ابوبكر مخالفان با آن مطابق وليد خالدبن و جهلابي بنعكرمة لَبيد، زيادبن كه بود ايشيوه همان اين[ ـ ) -448(

 سرّ و او عملكرد حقيقت فُجائه، ماجراي دارد؛ مأموريت ابوبكر طرف از كه اين بر مبني فُجائه ادعاي نيز و نكته اين به توجه با بنابراين

 به ولي آورد؛ شمار به ابوبكر سياسي مخالفين زمره در را او تواننمي چند هر لذا گيرد؛مي قرار ابهام از ايهاله در او، با ابوبكر برخورد

.] رانديم سخن گفتار اين انتهاي در او، با مواجهه نحوه از ابهام، همين دليل

 به ؛119 ـ 118 ص ،)اسالم تشريعي مدارك درباره مكتب دو ديدگاه( 2 ج اسالم، در مكتب دو: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -449(

.  146 ص ،2 ج اثير،ابن تاريخ ؛235 ـ 234 ص ،3 ج ،)اول چاپ( طبري تاريخ ؛319 ص ،9 ج كثير،ابن تاريخ: از نقل

 ج طبري، تاريخ. (است شده ياد او از عليهماالسالمفاطمه و علي حضرت بيت به مهاجمان شمار در بود؛ لَبيد بن زياد نامش[ ـ ) -450(

)] 444 ـ 443 ص ،2

.] است فقهي زكات منظور[ ـ ) -451(

.] بود سراقه بنحارثة نامش[ ـ ) -452(

: شده ادعا تاريخي سند اين وجود با كه است انگيزشگفت[ ـ ) -453(

)] 35 ص مبشره، عشره: نيااسالم فريدون! (».بود كرده شروع را صلحي هجوم ابوبكر حضرت نظامي، هجوم از قبل«

 ؛69 ـ 68 ص ،)دشتي مهدي كوشش به( سقيفه و 41 ـ 40 ص ،14 ج دين، احياء در ائمه نقش: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -454(

 ،2 ج و 237 ـ 185 ص ،1 ج ،»سبا بنعبداهللا« نام به ايشان ديگر كتاب در را واقعه اين مشروح. 61 ـ 49 ص ،1 ج الفتوح،: از نقل به

. فرماييد مطالعه 77 ـ 51 ص

 و نماز به و بودند مسلمان آنان كه زيرا است كردهنمي دعوت اسالم به را قبائل اين زياد كه شودمي استفاده چنين گفتار اين از ـ ) -455(

. ورزيدندمي امتناع وي به زكات دادن از و كرده انكار را ابوبكر خالفت كه اين تنها داشتند، اعتراف زكات

.  223 ـ 218 ص ،2 ج تاريخي، هايافسانه ديگر و سبا بنعبداهللا: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -456(
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. 229 ـ 224 ص ،2 ج تاريخي، هايافسانه ديگر و سبا بنعبداهللا: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -457(

.] است مهره و عمان مردم ارتداد ساختگي داستان از حقيقي بخش تنها حادثه اين[ ـ ) -458(

.] نمايد معرّفي مرتد را مقابل گروه ضمني طور به تا است رفته كار به مسلمانان كلمه سند متن در[ ـ ) -459(

 حساب به او هواداران از كندي قيس بناشعث ديگر سوي از و دادنمي را اياجازه چنين او نژادي تعصب سو يك از زيرا[ ـ ) -460(

.] آمدمي

.  69 ص ،2 ج منبع، همان ـ ) -461(

. 237 ـ 236 ص ،2 ج تاريخي، هايافسانه ديگر و سبا بنعبداهللا: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -462(

.  250 ص ،2 ج منبع، همان ـ ) -463(

. 36 ص ،)1381 سوم چاپ( خدا مردان يقين): قاسمي قاسم محمد ترجمه( ندوي ابوالحسن سيد ـ ) -464(

.  80 ص ،)1382 اول چاپ( شهادت تا خالفت از راشدين خلفاي): سليمي عبدالعزيز ترجمه( الخالدي عبدالفتّاح صالح ـ ) -465(

.  52 ص ،)1382 ششم چاپ( شيخين: خطيب عبدالرحيم سيد ـ ) -466(

.] بود كرده عالقه ابراز حجاج نصربن نام به جواني به بود سروده كه شعري در او[ ـ ) -467(

)] 385 ص ،3 ج سعد،ابن طبقات: ك.ر. (كرد صادر نيز حجاج نصربن پسرعموي درباره را حكم اين نظير عمر[ ـ ) -468(

 البالغهنهج شرح: از نقل به ؛356 ـ 355 ص ،)دواني علي ترجمه( نص مقابل در اجتهاد: الدينشرف عبدالحسين سيد ـ ) -469(

.  122 ص ،3 ج الحديد،ابيابن

.  58 ص ،80 زمستان ،)نسخه 7000: تيراژ( ،8 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: روحاني كمال ـ ) -470(

.  59 ص ،80 زمستان ،8 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: همو ـ ) -471(

.  28 ص ،11 ج العمال، كنز ؛280 ـ 279 ص ،8 ج المحلّي،: از نقل به ـ ) -472(

.  126 ص الخطّاب، عمربن تاريخ: از نقل به ـ ) -473(

.  110 ص زمامداران، و السالمعليهعلي امام: جليلي مير محمد علي ـ ) -474(

 ص ،2 ج المصنّف،: از نقل به ؛124 ص السالم،عليهمجتبي حسن امام سياسي زندگاني از تحليلي: عاملي مرتضي جعفر علّامه ـ ) -475(

433  .
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.] تازيانه[ ـ ) -476(

.  365 ـ 364 ص ،1 ج التاريخ، و المعرفة: از نقل به ؛66 ص خلفا، تاريخ: جعفريان رسول ـ ) -477(

.  377 ـ 375 ص الخليفه، حياة من: البكري احمد: ك.ر ـ ) -478(

.] كردندمي استفاده غيره و جارو جاي به بود، خار بوته مثل كه خرما خشك خوشه از[ ـ ) -479(

 ؛55 ـ 54 ص ،1 ج دارمي، سنن: از نقل به ؛51 ـ 50 ص ،14 ج دين، احياء در ائمه نقش: عسكري مرتضي سيد علّامه ـ ) -480(

.  29 ص ،18 ج قرطبي، تفسير ؛4 ص ،2 ج سيوطي، اتقان ؛232 ص ،4 ج كثير،ابن تفسير

. گيردمي غنيمت به خود مغلوب حريف از تن به تن جنگ در شخص كه شمشير و زره مانند چيزهايي: سلَب ـ ) -481(

.  161 ص ،3 ج المنثور، الدر: از نقل به ؛119 ص قرآن، تدوين: كوراني علي استاد ـ ) -482(

.  54 ص ،1 ج دارمي، سنن: از نقل به ؛118 ص منبع، همان ـ ) -483(

.  317 ص ،6 ج المنثور، الدر: از نقل به ؛121 ص منبع، همان ـ ) -484(

.  227 ص ،2 ج المنثور، الدر: از نقل به ؛122 ص منبع، همان ـ ) -485(

.  11 ص ،3 ج عساكر،ابن تاريخ مختصر: از نقل به ؛477 ص ،2 ج الخليفتين، نظريات: الطائي عطا نجاح ـ ) -486(

 ،3 ج الكبري، طبقات ؛137 ص الخلفاء، تاريخ ؛209 ص ،4 ج طبري، تاريخ: از نقل به ؛65 ص خلفا، تاريخ: جعفريان رسول ـ ) -487(

.  282 ص

.  858 ص ،2 ج المنوره، المدينة تاريخ: از نقل به ؛66 ص خلفا، تاريخ: جعفريان رسول ـ ) -488(

. 78 ص ،)1380 دوم و اول چاپ( عمر زندگاني داستان): زادهحسن ابوبكر ترجمه( طنطاوي علي ـ ) -489(

! بود گرديده مملو هاآن از مسجد كه داندمي انصار و مهاجر از انبوهي جمعيت را جلسه حاضرين مقاله، مؤلّف ـ ) -490(

.  16 ص ،82 تابستان ،14 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: سراواني دهقان عبدالقادر ـ ) -491(

.  183 ص ،1 ج الحديد،ابيابن البالغهنهج شرح: از نقل به ـ ) -492(

.  65 ص خلفا، تاريخ: جعفريان رسول ـ ) -493(

.  304 ـ 302 ص ،2 ج الفتوح، ؛265 ص ،1 ج الكبري، طبقات: از نقل به ؛67 ص منبع، همان ـ ) -494(
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 ص ،1 ج الفريد، العقد: از نقل به ؛347 ـ 346 ص ،)دواني علي ترجمه( نص مقابل در اجتهاد: الدينشرف عبدالحسين سيد ـ ) -495(

187  .

 شرح: از نقل به ؛124 ـ 123 ص السالم،عليه مجتبي حسن امام سياسي زندگاني از تحليلي: عاملي مرتضي جعفر علّامه ـ ) -496(

.  83 ص ،12 ج الحديد،ابيابن البالغهنهج

.  260 ص ،3 ج الصحابه، حياة: از نقل به ؛117 ص منبع، همان ـ ) -497(

.  34 ص ،4 ج الدر، نثر: از نقل به ؛69 ص خلفا، تاريخ: جعفريان رسول ـ ) -498(

.  160 ص البالغه،نهج در سيري: مطهري مرتضي شهيد ـ ) -499(

.  344 ـ 343 ص ،4 ج المصنّف،: از نقل به ؛66 ص خلفا، تاريخ: جعفريان رسول ـ ) -500(

 ؛183 ص ،1 ج الحديد،ابيابن البالغهنهج شرح: از نقل به ؛111 ص زمامداران، و السالمعليهعلي امام: ميرجليلي محمد علي ـ ) -501(

.  125 ص الخطّاب، عمربن تاريخ

.  86 ـ 85 ص ،)1380اول چاپ( يارانش قلب در پيامبر محبت): احمدي شيخ سعدالدين سيد ترجمه( نصيب احمد ـ ) -502(

.  12 ص ،1 ج االخبار، عيون ؛35 ص ،2 ج الدر، نثر: از نقل به ـ ) -503(

.  49 ص ،1 ج الحيوان، حياة: از نقل به ـ ) -504(

.  35 ـ 34 ص ،4 ج الدر، نثر: از نقل به ـ ) -505(

.  67 ص خلفا، تاريخ: جعفريان رسول ـ ) -506(

 و السقيفة: جوهري ؛32 ص النساء، بالغات: طيفورابن: از نقل به ؛194 ـ 190 ص سرمد، آفتاب مستوره: جعفري مهدي ـ ) -507(

.  1219 ص ،3 ج النساء، اعالم: كحاله رضا عمر ؛233 ص ،16 ج البالغه،نهج شرح: الحديدابيابن ؛117 ص فدك،

.  16 ص ،82 تابستان ،14 شماره اسالم، نداي فصلنامه در مندرج مقاله: سراواني دهقان عبدالقادر ـ ) -508(

. نسخه هزار ده: تيراژ ؛6 صفحه ،1384 پاييز و تابستان ،23 ـ 22 پياپي شماره اسالم، نداي فصلنامه ـ ) -509(

 كتاب در عسقالني حجرابن گزارش به. گرددمي محسوب متداول و متعارف اسامي از »عايشه« عربي، هاينام فرهنگ در[ ـ ) -510(

.] اندداشته نام "عايشه" صحابي، زنانِ از نفر 7 »بعد به 348 صفحه ،4 جلد اإلصابه،«

 براي و بازگرداند ،)تَيم قبيله(= خويش خاندانِ به را خالفت تا داشت نظر در عثمان، عليه قيام در عايشه كه نيست ترديدي ـ ) -511(

.  بود گرفته نظر در را خود عموي پسر طلحه، پست، اين



 

Noorfatemah.org 
 

 پژوهش هايي در نيم قرن نخستين خالفت ۱۷۸

 شده سوار پوشزره شتري بر آن، در عايشه كه شد ناميده »جمل« جهت آن از جنگ، اين. است شتر معناي به عربي در جمل ـ ) -512(

. بود گرفته عهده بر السالمعليهطالبابي بن علي عليه جنگ در را مخالفين سپاه كلّ دهيفرمان و

 احاديث در عايشه نقش« نام با كه عسكري علّامه نوشتار از چهارم جلد به عايشه، هايپردازيدروغ با تفصيلي آشنايي جهت ـ ) -513(

. فرماييد مراجعه است، شده منتشر »اسالم

.  136/  2 النُبالء اعالم سير ـ ) -514(

.  بود گفته ترك را مدينه مروان زمان، آن در ـ ) -515(

.  6/147 احمد مسند ـ ) -516(

.  6/151 احمد مسند ـ ) -517(

.  6/201 ، 6/58 احمد مسند ـ ) -518(

.  6/221 احمد مسند ـ ) -519(

.  6/115 احمد مسند ـ ) -520(

.  111 و 6/76 احمد مسند ـ ) -521(

.  كنيد مراجعه الغيره، باب مسلم، صحيح به ـ ) -522(

.  6/111 احمد مسند ـ ) -523(

.  144 و 6/227 احمد مسند ـ ) -524(

. بود هارون سالله از »اَخْطَب بن حي« دختر صفيه، ـ ) -525(

.  8/127 سعد ابن طبقات ـ ) -526(

.  73 اإلجابه در زركشي روايات موجب به ترْمذي سنَن ـ ) -527(

.  4/29 حاكم مستدرك ـ ) -528(

.  اندبوده قُرَيش از عدي، قبيله از حفْصه و تَيم قبيله از عايشه ـ ) -529(

.  51 ـ 50 احزاب ـ ) -530(

.  4/374 مسلم صحيح ، 3/118 بخاري صحيح ـ ) -531(
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.  156 ـ 8/154 سعد ابن طبقات ـ ) -532(

.  1347 و 784 و 4/362 اإلصابه ـ ) -533(

.  261 و 198 و 6/134 احمد مسند ـ ) -534(

.  3/164 مسلم صحيح ـ ) -535(

.  8/148 سعد ابن طبقات ـ ) -536(

.  8/145 سعد ابن طبقات ـ ) -537(

.  2/703 اإلستيعاب ـ ) -538(

. بود اسكندريه روايانفرمان لقب مقَوقس ـ ) -539(

 رسول به كه داشت قرار نَضيربني قبيله از هاييخانه قسمت، آن در گفتند؛مي "عاليه" را مدينه باالي هايقسمت ـ ) -540(

.  بود رسيده وآلهعليهاهللاخداصلّي

 رسول دختر فاطمه قابلگي و داشت حضور خيبر جنگ در او. بود وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول همسر صفيه كنيز سلْمي، ـ ) -541(

. كرد شركت عليهاالسالمفاطمه غسل مراسم در كه بود او هم و بود؛ دارعهده نيز را وآلهعليهاهللاخداصلّي

 ترديدي است، شده تصحيف »اَسماء« به عليهاالسالمفاطمه حضرت زندگاني حوادث به مربوط هاينقل اكثر در »سلْمي« نام كه اين در[

 زمينه اين در متفاوتي هايديدگاه و دارد وجود نظرهايي اختالف كيست، »سلْمي« كه مطلب اين خصوص در گرانپژوهش بين اما نيست؛

 يكديگر با جمع قابل توانندمي خورد،مي چشم به هاآن در »اَسماء« نام كه رويدادهايي و حوادث تعدد به توجه با البتّه كه است شده ابراز

.] باشند نيز

.  1/134 سعد ابن طبقات ـ ) -542(

.  8/212 سعد ابن طبقات ـ ) -543(

.  1/37 سعد ابن طبقات ـ ) -544(

 احاديث در عايشه نقش« نام با كه عسكري علّامه تأليف از چهارم جلد به تحريم سوره نزول ماجراي با تربيش آشنايي جهت ـ ) -545(

. فرماييد مراجعه است، گرديده منتشر »اسالم

.  2/277 بخاري صحيح ـ ) -546(

.  2/210 بخاري صحيح ـ ) -547(
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.  154 و 6/150 احمد مسند ـ ) -548(

.  6/117 احمد مسند ـ ) -549(

.  9/202 الزوائد مجمع ـ ) -550(

.  4/275 احمد مسند ـ ) -551(

.  156 خطبه) صالح صبحي( البالغه نهج ـ ) -552(

.  9/194 الحديدابي ابن البالغه نهج شرح ـ ) -553(

 دو به پيامبر، زنان گويد،مي باره اين در خود كه چنان و بود؛ داده تشكيل حزبي وآله،عليهاهللاخداصلّي رسول خانه در عايشه ـ ) -554(

: شدندمي تقسيم حزب

. داشت تعلّق خدا رسول زنان ساير و سلَمهاُم به كه ديگر، حزب و بود مربوط سوده و حفْصه عايشه، به كه حزبي

 بخاري صحيح به. (است داشته قرار او مخالف حزب در وآله،عليهاهللاخداصلّي رسول دختر فاطمه كه آيدبرمي چنين عايشه سخن ادامه از

) فرماييد مراجعه 2/60

.  8/275 سعد ابن طبقات ـ ) -555(

.  8/67 سعد ابن طبقات ـ ) -556(

.  2/133 النُبالء اعالم سير ـ ) -557(

) 2/245 اإلصابه. (درگذشت طاعون مرض به عمر، خالفت زمان در هجري، 18 سال در ابوعبيده: بدانيد است جالب ـ ) -558(

 و ابوبكر مرگ از پس عمر، خالفت حاكم، حزب پرده پشت تصميمات جمله از كه زد حدس چنين عايشه سخن اين از بتوان شايد

. است بوده عمر مرگ از پس ابوعبيده، خالفت

.  7/110 مسلم صحيح ـ ) -559(

 از ها،آن اكثر در كه كرده جعل عثمان فضايل در را احاديثي نيز السالمعليهعلي اميرالمؤمنين عليه طغيان دوران در عايشه، ـ ) -560(

. است شده ياد نيز عثمان شدن كشته

.  2/132 يعقوبي تاريخ ـ ) -561(

.  5/172 طبري تاريخ ـ ) -562(
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.  5/68 األشراف انساب ـ ) -563(

 مذمت در آيات اين و بوده حفْصه و عايشه اقدامات نتيجه در تحريم، سوره آيات نزول اساس اند،نوشته مفسرين چه آن بنابر ـ ) -564(

. است گرديده نازل دو آن

. كشدمي او رخ به را مزبور سوره از دهم آيه عايشه، با معارضه مقام در نيز عثمان

.  1/155 اَعثَم ابن تاريخ ـ ) -565(

.  1/155 اَعثَم ابن تاريخ ، 4/477 طبري تاريخ ـ ) -566(

.  فرماييد مراجعه العرب لسان العروس، تاج قاموس،: هايكتاب به نَعـثَل لغت مورد در ـ ) -567(

.  103 و 5/81 األشراف انساب ـ ) -568(

.  103 و 5/81 األشراف انساب ـ ) -569(

.  5/117 طبري تاريخ ـ ) -570(

.  90 و 5/81 األشراف انساب ـ ) -571(

.  5/404 الحديدابي ابن البالغه نهج شرح ـ ) -572(

.  5/122 طبري تاريخ ـ ) -573(

.  5/91 األشراف انساب ـ ) -574(

 درباره عايشه، ولي كرد؛مي نزديك خالفت به را او خويشي، و قوم اين عايشه، نظر به و بود اول خليفه عموزاده طلحه، زيرا ـ ) -575(

!! نداشت را نظري چنين بود، وي داماد و وآلهعليهاهللاخداصلّي رسول عموزاده كه السالمعليهعلي

.  4/88 سعد ابن طبقات ، 5/172 طبري تاريخ ـ ) -576(

.  5/91 األشراف انساب ـ ) -577(

.  2/127 يعقوبي تاريخ ـ ) -578(

. بود شوهرخواهرش زبير، و عايشه عموزاده طلحه، داشتند؛ نيز فاميلي نسبت عايشه، با دو، اين ـ ) -579(

.  5/167 طبري تاريخ ـ ) -580(

.  5/167 طبري تاريخ ـ ) -581(
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. است داده قرار نكوهش مورد را حفْصه و عايشه كه است تحريم سوره آيات مقصود، ـ ) -582(

.  2/157 الحديدابي ابن البالغه نهج شرح ـ ) -583(

.  5/178 طبري تاريخ ـ ) -584(

. 2/81 الحديدابي ابن البالغه نهج شرح ـ ) -585(

.  نامدمي دارپرچم را وي شتر و پرچم، را عايشه خود اَعثَم، ابن ولي شمارد؛مي لشكر پرچم را عايشه شتر الحديد،ابي ابن

.  5/199 طبري تاريخ ـ ) -586(

.  160 ـ 2/157 يعقوبي تاريخ ـ ) -587(

.  65 السياسه و اإلمامة ـ ) -588(

.  4/314 الفَريد العقد ـ ) -589(

.  5/205 طبري تاريخ ـ ) -590(

.  16/127 األغاني ـ ) -591(

.  5/185 الذَهب مرُوج ـ ) -592(

.  342 ـ 1/341 المفيد الشيخ مصنّفات ـ ) -593(

.  2/48 األولياء حلية ـ ) -594(

.  2/47 األولياء حلية ـ ) -595(

.  2/131 النُبالء اعالم سير ـ ) -596(

.  5/18 سعد ابن طبقات ـ ) -597(

.  2/131 النُبالء اعالم سير ـ ) -598(

.  259 و 6/77 احمد مسند ـ ) -599(

.  2/136 النُبالء اعالم سير ـ ) -600(

.  3/126 الحديدابي ابن غهالبال نهج شرح ـ ) -601(
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.  184 ـ 5/183 طبري تاريخ ـ ) -602(

.  6/160 طبري تاريخ ، 2/379 عساكر ابن تاريخ ـ ) -603(

.  3/157 اَثير ابن تاريخ ، 3/40 سعد ابن طبقات ، 7/88 طبري تاريخ ـ ) -604(

.  8/73 سعد ابن طبقات ـ ) -605(

. باشندمي سنّت اهل چهارگانه پيشوايان از دو هر مالك، و ابوحنيفه ـ ) -606(

.  8/73 سعد ابن طبقات ـ ) -607(

.  2/200 يعقوبي تاريخ ـ ) -608(

. قاطر درازگوش، ـ ) -609(

.  2/200 يعقوبي تاريخ ـ ) -610(

.  3/102 الفَريد العقد ـ ) -611(

.  انددانسته پشم به مخلوط حريري را خز برخي، اما اند؛كرده تفسير »حرير« به نيز را خز. است آمده »خز« تاريخ، متن در ـ ) -612(

.  2/132 النُبالء اعالم سير ـ ) -613(

.  است موجود عايشه حال شرح در النُبالء، اعالم سير و سعد ابن طبقات هايكتاب در همه شد، نقل كه رواياتي ـ ) -614(

.  1/195 بخاري صحيح ـ ) -615(

.  170 ـ 4/168 مسلم صحيح ـ ) -616(

.  30 ـ 10/29 نَووي شرح با مسلم صحيح ـ ) -617(

.  15 ـ 4/14 الفَريد العقد ـ ) -618(
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