
سيد على ميالنى*  /  محمد حسين رحيميان**

چكيده
ــنت وجود دارد:  پيرامون امامت حضرت على و ديگر امامان، دو ديدگاه در ميان اهل س
ــتار حاضر،  ــورا. در نوش يكى اثبات امامت از طريق بيعت و ديگرى اثبات امامت از طريق ش
نويسنده در راستاى تبيين نقش شورا در امر امامت، مباحث خود را در سه محور ارائه مى كند: 
1ـ خداى سبحان و تعيين امام؛ 2ـ بررسى خالفت و امامت ابوبكر و عمر؛ 3ـ  زمان طرح نظريه 
شورا. نگارنده با تبيين اين سه محور، به بيان دليل و مدرك نظريه شورا در كتاب خدا و سنت 

و سيرة رسول گرامى اسالم مى پردازد
 كليد واژه ها: شورا، امام، امامت، خالفت، قرآن كريم، پيامبر اكرم

فصلنامه امامت پژوهى 
سال دوم ، شماره 5 

صفحه 34 ـ 9

نقش شـورا در امامت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*. مدرس خارج فقه و اصول در حوزه علميه قم و مؤلف آثار متعدد در زمينه امامت 

**. كارشناس ارشد روانشناسى ، نويسنده و محقق عرصه دينى
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 درآمد
بنابر پژوهش  هاى اعتقادى و كالمى، امامت، نيابتى از نبّوت و امام، نايب رسول خدا در تمام 
شئون دينى و دنيوى اوـ  جز مقام نبوّت ـ است. از اين رو، همان گونه كه نبّوت و رسالت از طرف 
خداوند سبحان براى پيامبر و رسول، تعيين و تثبيت مى گردد، امامت نيز همان گونه است، زيرا 

امامت، خالفت و نيابت از نبّوت و رسالت است.
در اين راستا، به نصب الهى و تعيين از سوى او با متنى روشن و آشكار نياز داريم تا آن شخص، 
پيامبر يا رسول شود، يا بعد از رسول، امام گردد. روشن است كه اين متن صريح و آشكار يا بايد 

.از كتاب خدا باشد و يا از سّنت قطعى رسول خدا
عقل سليم نيز ضابطه  اى را با عنوان قبح تقدّم مفضول بر فاضل در اختيار ما مى نهد كه از 

اين راه نيز مى توان بر امامت و واليت بعد از رسول خدا استدالل كرد.
امامت اميرالمؤمنين و ديگر امامان طاهرين پس از رسول خدا، از طريق متن صريح و 
آشكار و نيز افضلّيت آنان نسبت به ديگران به اثبات رسيده است. البته دو ديدگاه ديگر نيز 

در اين زمينه وجود دارد:
1ـ اثبات امامت از طريق بيعت؛
2ـ  اثبات امامت از طريق شورا.

دربارة ديدگاه اول بايد بگوييم كه بنا بر آن چه در مباحث امامت به اثبات رسيده است، بيعِت يك 
يا چند نفر و راه هايى مانند آن نمى تواند امامت را براى كسى كه با او بيعت شده به اثبات برساند. 
ديدگاه دوم نيز ـ كه گاهى در برخى كتاب ها و محافل علمى و فكرى مطرح مى گردد ـ همان 

نظرية شوراست؛ طبق اين نظريه مى توان امامت را براى يك نفر از طريق شورا تثبيت كرد.
ما در اين نوشتار در سه محور بحث خواهيم كرد: 

1ـ  خداى سبحان و تعيين امام؛
2ـ  بررسى خالفت و امامت ابوبكر و عمر؛

3ـ  زمان طرح نظريه شورا.
دربارة نظرية شورا بررسى خواهيم كرد كه اوًال دليل و مدرك اين نظريه از كتاب خدا و سّنت 

و سيره رسول خدا چيست؟ و ثانياً آيا اين نظريه پايه و اساسى دارد؟
البته شورا، مشورت و مشاوره با ديگران در كارها، مسايل خاص و عام، فعاليت  هاى اجتماعى 
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و نيز در حل مشكالت، از ديدگاه شرع، عقل و خردمندان، نيكو و پسنديده است؛ زيرا هركس 
با ديگران مشورت كند، در خرد آنان شريك خواهد بود و اين، روش و سيره صاحبان عقل 

و درايت است. امّا آن چه در اين نوشتار مورد نظر ماست «نقش شورا در امر امامت» است.

1ـ خداى سبحان و تعيين امام
ــش از اين عالم خبر داده و فرموده كه به  ــول خدا از امامت اميرالمؤمنين على پي رس
ــبحان، امامت، وصايت و خالفت پس از او براى على بن  ــّيت پروردگار س ــت و مش خواس
ابى طالب معيّن و مشخص شده است. به  عبارت ديگر، اين تعيين همانند تعيين نبّوت و 

رسالت براى رسول خدا  پيش از اين جهان به انجام رسيده است.
ــّنت مشهور و معروف استـ  رسول خدا ــيعه و اهل س بنابر «حديث نور»ـ  كه در ميان ش

فرمود:
« كنت أنا وعلي نوراً بين يدي اهللا  تعالى قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف 
ــم ذلك النور جزئين، فجزء أنا وجزء علي؛» عام، فلّما خلق اهللا  آدم، قّس

« چهارده هزار سال پيش از آفرينش آدم، من و على نورى در پيشگاه خداوند 
متعال بوديم؛ هنگامى كه خداوند متعال آدم را آفريد، آن نور را به دو بخش 

تقسيم فرمود؛ بخشى من بودم و بخشى على بود.»
ــم رازى، ابن مردويه  ــن حنبل،  ابو حات ــّنن (مانند: احمد ب ــن حديث را بزرگان اهل تس اي
اصفهانى، ابو نعيم اصفهانى، ابن عبدالبرّ قرطبى و...) نيز توسّط عدّه  اى از اصحاب از رسول 

خدا نقل كرده  اند كه برخى از سندهاى اين روايت صحيح است.1
البتّه در برخى از متن  هاى اين حديث شريف اين  گونه آمده كه حضرتش فرمود: «فجعل فّي 

النبّوة وفي عليٍّ الخالفة»؛2 يعنى:
خداوند نبّوت را در من و خالفت را در على قرار داد. در بعضى ديگر آمده است: «فجعل فّي 

1.  احمد بن حنبل، مناقب على، 178 و 179؛  محّب طبرى، الرياض النضرة، 103/3؛ سبط ابن جوزى، تذكرة 
الخواص، 50 و 51؛ حافظ گنجى، كفاية الطالب، 314، به نقل از ابن عساكر و خطيب بغدادى.

2.  ابن مغازلى، المناقب، 87 و 89 .
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الرسالة وفي عليٍّ الوصاية»؛1 يعنى: خداوند رسالت را در من و وصايت را در على قرار داد. 
بنابراين شكى باقى نمى ماند كه به تصريح اين روايت و مانند آن، امامت اميرالمؤمنين على

 از همان زمان تعيين شده و ثابت بوده است.

امامت در آغاز بعثت
رسول خدا از همان روز نخستِ بعثت اعالم فرمود كه امامت و تعيين امام تنها به  دست 
خداوند سبحان است و به همگان خبر داد كه امامت نيز مانند رسالت و نبّوت است؛ با همان 
ــالتـ  كه دوران سخت و دشوارى   ــرايط و ويژگى  ها. پيامبر خدا در  ابتداى دوران رس ش

بود ـ بر اين سخن پافشارى مى فرمود.
خداوند متعال به آن حضرت امر نمود: فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ؛ 2 آن چه را مأموريت دارى آشكار 
ــالت و نبّوت خويش را بر قبايل عرب عرضه  ــول خدا پس از نزول اين آيه رس ــاز. رس س
مى كرد و آن ها را به اسالم دعوت مى فرمود. در اين زمينه روايات متعددى نقل شده است؛ مثًال 
ــندگان نامدار كتاب هاى تاريخ و سيرهـ  در كتاب سيره3 (تأليف خودش)  ــحاقـ  از نويس ابن اس

مى نويسد:
ــان را به ايمان به خداوند عّز وجّل فرا  ــر نزد قبيله عامر بن صعصعه آمد و آن روزى پيامب

خواند و نبّوت خويش را بر آنان عرضه كرد.
مردى از آنان به نام بحيرآل بن فراس عرضه داشت: به خدا سوگند اگر اين جواِن قريشى در 

اختيار من بود، تمام عرب را به چنگ خود درمى آوردم.
آن گاه به پيامبر رو كرد و گفت: اگر ما با تو بر آن چه مى خواهى بيعت كنيم، سپس خدا تو 

را بر مخالفانت پيروز گرداند، آيا پس از تو حكومت در دست ما خواهد بود؟
پيامبر فرمود: اين كار به دست خداست و براى هركه بخواهد قرار مى دهد.

آن مرد پاسخ داد: مى خواهى ما را دم تيغ ديگر قبايل عرب قرار دهى و آن گاه كه پيروز شدى 

1.  اين روايت را گروهى از عالمان اهل سنّت مانند: ابن مغازلى (در المناقب)، ابن ابى الحديد معتزلى (در شرح نهج 
البالغه) و ابن عساكر (در تاريخ مدينه دمشق) نقل كرده  اند.

2.  حجر/94.
3.  اين روايت در سيره ابن هشامـ   كه خالصه  اى از سيره ابن اسحاق استـ  نيز آمده است.
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اين كار در دست ديگران باشد؟ ما به كار تو نيازى نداريم.
آنان با اين انديشه از پذيرش دعوت رسول خدا سر باز زدند.1 

رسول خدا در سخت  ترين موقعيّت  ها و حساس  ترين زمان ها مى فرمود: «اين كار به دست 
خداست؛ براى هركه بخواهد قرار مى دهد». اين همان معناى كالم خداست كه مى فرمايد: 

.خدا آگاه  تر است كه رسالتش را در كجا قرار دهد
اهللا ُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ؛2 

بنا بر آن چه مطرح شد، در آياتى كه دربارة نصب پيامبران نازل شده از واژه «جعل» به  معناى 
«قرار دادن» و مانند آن استفاده شده است؛ مثًال خداوند سبحان به حضرت داوود فرمود: 
ِإنّا َجَعْلناَك َخليَفًة ِفي اَْألْرِض َفاْحُكْم بَْيَن الّناِس؛ 3ما تو را خليفه خود در زمين قرار 
ــريفه مى توان برداشت كرد كه  داديم؛ پس در ميان مردم به حق داورى كن. از اين آية ش
ــان بوده است. پس  داورى حضرت داوود در ميان مردم، وظيفه  اى از وظايف نبّوت ايش

داورى، از شئون خالفت و خليفه است؛ نه آن كه خالفت به  معناى حكومت باشد.
البتّه ما در مبحثى ديگر بيان نموده  ايم كه خالفت به  معناى حكومت نيست؛ بلكه حكومت، 
شأنى از شئون خليفه است. چه  بسا خالفت شرعى براى شخصى تعيين و تثبيت شده باشد، 
اما موقعّيت حكومت براى وى مهّيا نباشد و كالمش مورد پذيرش مردم نباشد. با اين حال، 

خالفت وى در جاى خود محفوظ است؛ همان  طور كه در نبّوت نيز چنين است.
ــيارى نه  تنها امت ها از پيامبران الهى خود پيروى و اطاعت نمى كردند،   از اين رو در موارد بس
بلكه آنان را تا سر حد شهادت مورد آزار و اذيت قرار مى دادند؛ اّما اين موضوع هيچ آسيبى به 
نبوّت و رسالت الهى آنان نمى رساند. البّته پيامبرانى كه موقعّيت و زمينه حكومتشان بر مردم 
فراهم مى شد به  خوبى به وظايف خود عمل مى كردند و مسئوليّت خويش را به انجام مى رساندند.

مردم و عدم نقش آن ها در نبّوت و امامت 
افزون بر آياتى كه به  طور آشكار نبّوت و امامت را به نصب و جعل الهى و تنها از سوى خداى 
ــبحان دانسته  اند، آيات ديگرى، اختيار مردم را نيز در اين زمينه نفى كرده  اند؛ مثًال خداى  س

1.  ابن هشام، سيرة، 289/1.
2.  انعام/ 124.

3.  ص/26.
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متعال در اين آيه مى فرمايد:
َوَربَُّك َيْخُلُق ما َيشآُء َوَيْختاُر ما كاَن لَُهُم الِْخَيَرُة ُسْبحاَن اهللا ِ َوَتعالى َعّما يُْشِرُكوَن؛1

و پروردگارت هرچه بخواهد مى آفريند و برمى گزيند و آنان هيچ اختيارى در اين امر ندارند. 
.خداوند منزّه است و از آن چه شرك مى  ورزند برتر است

ــركت مردم در تعيين نبّوت و  ــه با تأكيد بيان مى كند كه اّدعاى امكان ش ــارت پايانى آي عب
ــت به همين دليل رسول خدا با صراحت اعالم  ــرك است و درس انتخاب امام از انواع ش
مى كند كه اين كار به دست خداست؛ يعنى حتى به دست پيامبر خدا هم نيست؛ چه رسد به 

اين كه در دست فرد يا گروهى از مردم باشد.
ــتا رسول خدا فرمان مى يابد كه خويشاوندان خود را نيز هشدار دهد؛ آن جا كه  در اين راس

خداوند مى فرمايد:
َوأْنِذْر َعشيَرَتَك اَْألْقَربيَن؛2

.خويشاوندان نزديك خود را بيم ده

ــر پس از نزول اين آيه، بزرگان خاندانش را در خانه خود جمع كرد و به آنان فرمود  پيامب
كه اين كار تنها به  دست خداست و به آنان خبر داد كه خداوند پس از پيامبر چه كسى را بر 

اين كار گمارده است.3
ــينى  ــين لحظات زندگى خويش همواره بر جانش ــدا از آن زمان تا واپس ــول خ آرى؛ رس
اميرالمؤمنين على تصريح مى كرد و از اين رو در كتاب خدا و سّنت پيامبرش هيچ بيان 
صريح ـ و حتى هيچ اشاره و كنايه  اى ـ نمى توان يافت مبنى بر اختيار مردم در امر امامت؛ 

چه از راه شورا، چه از راه بيعت و چه از راه انتخاب.

2ـ  بررسى خالفت و امامت ابوبكر و عمر
ابوبكـر 

در روزهاى پايانى ماه صفر سال يازدهم هجرى رسول خدا  پس از ابالغ كامل خالفت 

1.  قصص/ 68.

2.  شعراء/214.
3.  اين آيه به حديث «يوم الدار» در «يوم انذار» اشاره دارد.
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و امامت اميرالمؤمنين على رحلت كرد. پس از پيامبر خدا اختالف و جدايى ميان اّمت 
سر باز كرد و كار خالفت و امامت به سمت كسى رفت كه برايش سوق داده شد. 

ــريف رسول خدا بر زمين بود؛ عدّه  اى از مهاجران و انصار در خانه  هاى خود  هنوز بدن ش
متحّير بودند؛ جمعى نيز همراه اميرالمؤمنين على در كنار پيكر مطّهر پيامبر بودند؛ در 
ــدند و در زمانى كوتاه، تعدادى از  ــقيفه دور هم جمع ش همين اوضاع گروهى از انصار در س

مهاجران نيز به آنان پيوستند و ماجرا با بيعت با ابوبكر پايان يافت. 
در مورد ماجراى سقيفه هيچ كس مّدعى نبودـ  و نيستـ   كه اين بيعت از طريق شورا حاصل 
گشته است؛ زيرا در سقيفه هيچ سخنى از شورا نبود؛ بلكه تنها فرياد، دشنام و كش مكش بود؛ 
ــيده بود ـ در زير دست و پا بميرد و يا  ــعد بن عبادهـ  كه دراز كش به  گونه  اى كه نزديك بود س

كشته شود.
ــاى گرفت و در  ــوان  «نص و تصريح الهى» ج ــوان «بيعت» در كنار عن ــن زمان، عن از اي
كتاب  هاى كالمى اهل سّنت مطرح شد كه امامت يا به نص است و يا به بيعت و انتخاب؛ 
زيرا با شكل  گيرى ماجراى تعيين خليفه، انتخاب و بيعت را نيزـ  مانند نص و تصريح الهى ـ 

راهى براى تعيين امام قرار دادند. 
ــوند و  ــنّت در ماجراى ابوبكر درمانده مى ش بنا بر تحقيقات انجام يافته، هنگامى كه اهل س
ــت و انتخاب و نه با ادعاى اجماع و اتفاق نظر نمى توانند امامت او را اثبات  ــه با عنوان بيع ن
ــى نص و تصريح الهى باز مى گردند و با طرح چند آيه به امامت  كنند؛ به همان اصل اساس
او استدالل مى كنند. ما در تحقيقات خود ـ براى نمونه ـ به يك يا دو آيه مطرح  شده اشاره  

پاسخ آن را بيان كرده  ايم.1

عمـر 
ــورا نبود؛ زيرا وقتى ابوبكر تصميم گرفت پس از خود  خالفت و امامت عمر نيز با تعيين ش
عمر بن خّطاب را به عنوان خليفه نصب كند، حّتى در آخرين لحظه عمرش نيز هيچ سخنى 
از شورا به ميان نيامد؛ نه نزد ابوبكر و نه جايى ديگر. ابوبكر با وصيت، عمر بن خّطاب را جانشين 

1.  براى آگاهى بيش تر در اين زمينه ر.ك: خالفت ابوبكر در ترازوى نقد.
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خود قرار داد و همان شد كه قاضى و فقيه بزرگ ابويوسف در كتاب الخراج نقل مى كند:
ــين لحظات زندگى خود شخصى را پى عمر فرستاد تا او را  ابوبكر در واپس

به جانشينى خويش برگزيند.
مردم به او گفتند: آيا مى خواهى مردى تندخو و سخت  گير را جانشين خود 
ــخت  گيرتر  ــت گيرد تندخوتر و س بر ما قرار دهى؟! اگر او اختيار ما را به  دس
خواهد بود؛ در اين صورت وقتى به ديدار پروردگارت بروى به او چه جوابى 

خواهى داد كه عمر را بر جانشينى خود براى ما قرار داده  اى؟
ــه او خواهم گفت:  ــانيد؟ ب ــخ داد: آيا مرا از پروردگارم مى ترس ــر پاس ابوبك

خداوندا! من بهترين آفريدگان تو را به اميرى نصب كردم.1
از اين نقل قولِ آشكار دو نكته را مى توان استفاده نمود:

1ـ خالفت عمر پس از ابوبكر نه با سخنى صريح و آشكار از رسول خدا بوده، نه با شورا 
ــت؛ اعتراض مردم به انتخاب ابوبكر،  ــه با انتخاب مردم؛ بلكه با انتخاب ابوبكر بوده اس و ن

شاهدى بر اين مدعاست.
2ـ  فقط ابوبكر مدّعى افضليت عمر بوده و گفته است كه به خدا مى گويم: خدايا! من بهترين 

آفريدگان تو را به اميرى نصب كردم.
بدين ترتيب ابوبكر افضليت را راه اثبات خالفت دانسته است. 

اين مطلب به  طور صريح در المصّنف (ابن ابى شيبه)، الطبقات الكبرى و منابع ديگر نيز آمده 
ــه «مردم» عبارت «گروهى از مهاجران»  ــت.2 البته در برخى از اين مصادر به  جاى كلم اس
ــت: «پس از آن كه  ــت؛ مثالً در نقلى آمده اس و در روايت هاى ديگر با متون متفاوت آمده اس
ــين خو برگزيد، عبدالرحمان بن عوف گفت: اى خليفه رسول  ابوبكر، عمر را به  عنوان جانش
ــتى خواهد شد؛ گرچه تو به  تنهايى بر اين كار تصميم گرفته  اى؛ اما  خدا! همان كه تو خواس

قصدى جز خير نداشته  اى».3

1.  كتاب الخراج، 11.
2.   ابن ابى شيبه، المصنّف، 7 / 485؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 3 / 199 و 274، لخمى طبرى، تاريخ طبرى، 2 

/ 617ـ  621؛ طبرى، الرياض النضرة، 1 / 223؛ زمخشرى، الفائق فى غريب الحديث، 1 / 89 .
3 .  باقالنى، اعجاز القرآن، 156؛ زمخشرى، الفائق فى غريب الحديث، 1 / 89؛ زمخشرى، اساس البالغة، 497؛ 
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از پاسخ عبدالرحمان نيز دو نكته دانسته مى شود:
1 ـ اين كار فقط از جانب ابوبكر بوده و او به تنهايى براى اين امر تصميم گرفته است؛

2 ـ عبدالرحمان بن عوف به اعتراف خودش، با اين كار ابوبكر موافق بوده است.
ــت. طبق اين روايت عايشه  ــده اس در روايتى ديگر، نام حضرت على و طلحه نيز ذكر ش

مى گويد:
آن گاه كه ابوبكر در پايان زندگى خود عمر را به جانشينى خود تعيين كرد، 
ــين خود قرار  ــى را جانش على و طلحه نزد وى آمدند و گفتند: چه كس

داده اى؟
پاسخ داد: عمر را.

گفتند: جواب پروردگارت را چه خواهى داد؟
پاسخ داد: خواهم گفت: بهترين آفريدگان تو را جانشين خود بر آن ها قرار داده ام.
البته برخى نيز اين روايت را با حذف هر دو اسم نقل كرده اند و به جاى آن، كلمه «فالنى» و 
«فالنى» را آورده اند كه اين روايت نيز با سندى ديگر در الطبقات الكبرى نقل شده است.1

در نقلى ديگر چنين آمده است: «برخى از اصحاب رسول خدا شنيدند كه عبدالرحمان و 
عثمان نزد ابوبكر رفتند و در تنهايى با او گفت وگو كردند. آن ها نيز نزد ابوبكر آمده و يكى 

از آنان گفت:...».2
از اين روايت نيز دو نكته استفاده مى شود:

ــس ديگرى با او  ــورت كرده و ك ــن كار فقط با عبدالرحمان و عثمان مش ــر در اي 1ـ ابوبك
هم عقيده نبوده است؛

2ـ  اعتراض برخى از صحابهـ  كه نامشان برده نشدهـ  به ابوبكر به هنگام مالقات خصوصى 
عبدالرحمان و عثمان با او.

ــان العرب: 9 / 15 و 12 /  ــر جزرى، النهاية فى غريب الحديث، 1 / 77 و 5 / 177؛ ابن منظور، لس ــن اثي اب
634، ماده «ورم».

1.  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 3 / 274؛ ابن عساكر، تاريخ مدينه دمشق، 44 / 251؛ متقى هندى، كنز العّمال، 5 
.677 /

2.  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 3 / 199.
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جمع بندى روايات
از جمع بندى روايات گوناگونى كه ذكر شد، به دو نكتة مهم مى رسيم:

ــكارى نقش عبدالرحمان و عثمان در تعيين عمر؛ اين ماجرا در تاريخ طبرى به طور  1ـ آش
مفصل نقل و گفته شده است كه چگونه عبدالرحمان و عثمان به ابوبكر خط داده اند و چگونه 

عثمان، وصيِت ابوبكر را براى خالفت عمر نوشت.1
ــوى رسول خدا نبوده و حتى با رضايت بزرگان  2  ـ خالفت عمر ـ پس از ابوبكر ـ از س
ــت؛ بلكه آنان مخالفت خود را نيز با اين كار اظهار نموده اند؛ در  ــده اس صحابه نيز انجام نش

نتيجه خالفت او فقط بر پاية وصّيت ابوبكر بوده است.
ــورا، چگونه در تعيين امام و امامت نقش  ــخص نشده است كه ش ــمت هنوز مش تا اين قس
ــه نگارندگان آن ها  ــّنت ـ ك ــدة اهل س ــته ش دارد. با اين حال برخى كتاب هاى تازه نگاش
ــتباه چنين تصّورى  ــمند، عالم و محّقق مى پندارند و برخى از مردم نيز به اش خود را انديش
ــر مى دهند. يكى از اين افراد در كتابى به نام فقه  در مورد آن ها دارند ـ چنين اّدعايى را س
ــد: «ابوبكر پيش از وفاتش با گروهى از پيشكسوتان اصحاب رسول خدا  ــيرآل مى نويس الس
ــاور در كارها بودند مشورت كرد و همة آن ها هم نظر بودند كه ابوبكر  كه صاحب نظر و مش
جانشينى و خالفِت پس از خودش را به عمر بن خّطاب واگذارد».2 اين در حالى است كه با 
عنايت به مهم ترين منابع اهل سّنت (مانند: الطبقات الكبرى، تاريخ طبرى و...) هيچ كس در 
ــت؛ بلكه همه با اين موضوع مخالف بودند و بنا بر برخى  ــته اس اين كار نقش و نظرى نداش

روايات، فقط عبدالرحمان و عثمان در اين كار دخالت داشته اند. 
ــرد كه اين  گونه  ــن واقعه، بيان خواهيم ك ــا و جريان هاى تاريخى اي ــا در ضمن روايت ه م
حمايت ها  در اين زمينه، از قبل تبانى شده بود و آنان به تفاهم رسيده بودند كه پس از عمر، 
ــى خالفت تكيه زند. ابن سعد در  ــد و بعد از او عبدالرحمان بر كرس عثمان به خالفت برس

الطبقات الكبرى چنين مى نويسد:

1.  لخمى طبرى، تاريخ طبرى، 2 / 617.
2.  بوطى، فقه السيرة النبويّة، 515.
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ــت كرد  زمينى در  ــر آمد و از او درخواس ــعيد بن عاص1 نزد عم روزى س
اختيارش قرار دهد تا خانه اش را توسعه دهد.

عمر گفت: شب را سپرى كن و نماز صبح را با من بخوان؛ سپس خواسته ات را 
به من يادآورى كن.

ــس از نماز به او گفتم: اى  ــعيد مى گويد: نماز صبح را با عمر خواندم؛ پ س
اميرالمؤمنين! گفتى كه خواسته ام را به شما يادآور شوم.

عمر پاسخ داد: با من بيا.
من به همراه او رفتم؛ او توشه اى به من داد و با پايش خطى برايم كشيد. 

سپس گفت: به خانه ات برگرد تا اين حاجت خودش به خانه ات آيد. 
گفتم: اى اميرالمؤمنين! بيش تر بده كه اهل و فرزند زياد دارم.

ــان را پيش خودت نگه دار كه به  ــت و اين جري گفت: تو را همين بس اس
ــاوندان  ــى در رأس امور قرار مى گيرد كه از خويش زودى پس از من، كس

توست و حاجت تو برآورده خواهد شد.
ــردم تا آن كه عثمان  ــن، دوران خالفت عمر را صبر ك ــعيد مى گويد: م س
ــد. او دربارة من خوب صله رحم كرد و حاجت مرا برآورد و مرا در  خليفه ش

حكومتش شريك نمود... .2
نكتة جالب توجه اين است كه عمر از اين امر با عنوان راز ياد مى كند.

3ـ  زمان طرح نظريه شورا
ــخن از شورا در چه تاريخى و چرا مطرح گرديده؛ زيرا در ابتدا حتى  ــت كه بدانيم س مهم اس
عمر نيز به اين موضوع فكر نمى كرده است؛ او  مخالف بحث شورا بود و اعتقاد داشت خليفه 
بايد توسط خليفه پيشين تعيين شود كه شواهد اين مطلب نيز بسيار است؛ از جمله سخنان 

1.  سعيد بن عاص از بنى اميه و از خويشاوندان نزديك عثمان بود و عثمان نيز او را در برخى كارها مسئوليت 
داد و كارهايى از او سر زد.

2.  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 31/5؛ متقى هندى، كنز العّمال، 580/12؛ ابن عساكر، تاريخ مدينه دمشق، 119/21.
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ــت مردم قرار مى دادم»؛1 خود او كه مى گفت: «اگر ابوعبيده زنده بود به يقين او را سرپرس
ــالم مولى ابوحذيفه زنده بود، حتماً او را سرپرست مردم مى كردم»2 يا «اگر معاذ بن  «اگر س

جبل زنده بود به طور حتم او را سرپرست مردم مى كردم».3
پس بايد ديد چه اتّفاقى رخ داد كه فكر شورا مطرح شد؟ پاسخ را در روايتى از صحيح بخارى4 
مى توان يافت. البّته اين روايت در سيرآل ابن هشام،5 تاريخ طبرى6 و برخى مصادر ديگر7 نيزـ با 

اختالف در متنـ  آمده كه نشان مى دهد امر خالفت به بازى گرفته شده است.
ــألة دست بردن در عبارات اين روايات بپردازيم؛  ما در اين پژوهش كوتاه نمى خواهيم به مس
بلكه فقط روايت صحيح بخارى را نقل مى كنيم تا آشكار شود چرا و چگونه سخن از شورا، در 
سال 23 توسط عمر مطرح گرديد. اين روايت طوالنى است و به دّقت و تأّمل نياز دارد. بخارى 

چنين مى گويد:
ــهاب زهرى،  ــعد، از صالح، از ابن ش ــن عبداهللا از ابراهيم بن س عبدالعزيز ب
ــت مى كند كه ابن عّباس  ــعود، رواي از عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبآل بن مس
ــد: من به گروهى از مهاجران كه عبدالرحمان بن عوف نيز در ميان  مى  گوي
ــاكن  آن ها بود قرآن مى آموختم. آن زمان در منا و در خانه عبدالرحمان س
بودم. عبدالرحمان همراه عمر بن خطاب بود. اين ماجرا در سال 23 هجرى 

و در ايام آخرين حِج عمر اتفاق افتاد.
ــت: امروز مردى به نزد  ــت گف هنگامى كه عبدالرحمان به نزد من بازگش
ــت: اى اميرالمؤمنين! آيا مى دانى كه فالنى  اميرالمؤمنين (عمر) آمد و گف

1.  احمد بن حنبل، مسند احمد، 1 / 18؛ ذهبى شافعى، سير اعالم النبالء، 1 / 9؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 
58 / 404؛ ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه: 1 / 190.

2.  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 3 / 343.
3.  احمد بن حنبل، مسند احمد، 1/ 18؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 590/3؛ ذهبى شافعى، سير اعالم النبالء، 1 

/10 و 446.
4.  بخارى جعفى، صحيح بخارى، 8 / 25 و 152.

5.  ابن هشام، سيره، 4/ 1071.
6.  لخمى طبرى، تاريخ طبرى، 2/ 445.

7.  احمدبن حنبل، مسند احمد، 54/1؛ ابن حبان، صحيح ابن حبان، 146/2؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 280/30.
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ــى بيعت مى كنم. به  خدا  ــر عمر بميرد به يقين با فالن ــت كه «اگ گفته اس
سوگند كه بيعت با ابوبكر به  صورت ناگهانى انجام شد كه فرصت (بيعت با 
امير مؤمنان على) را از ما گرفت. پس اگر عمر بميرد (از فرصت استفاده 

مى كنيم) و با فالنى(على) بيعت مى نماييم.1
عمر از اين سخن خشمناك شد و گفت: ان شاء اهللا  همين امشب براى مردم 
سخنرانى خواهم كرد و آن ها را از كسانى كه قصد دارند حق حكومتى آن ها را 

غصب كنند بر حذر خواهم داشت.
ــان مى گويد: به عمر گفتم: اى اميرالمؤمنين! اين كار را نكن؛ در  عبدالرحم
ــد و آمادة غوغا و هياهو  ــم حج عدّه  اى از مردم عوام نيز حضور دارن مراس
ــو غلبه مى كنند. من  ــوند و برخيزند، بر ت ــتند و اگر مردم تحريك بش هس
ــم كه تو سخنرانى كنى و سخنانى را طرح كنى كه هوادارانت نيز  مى ترس
از گرد تو دور شوند و سخن تو را نپذيرند و در جايى كه الزم است به كار 
نگيرند. كمى صبر كن تا به مدينه برسى؛ آن جا سرزمين هجرت و سّنت 
ــراف و بزرگان سر و كار دارى. آن جا هر چه در  ــت و با افراد فهميده، اش اس
ــخنانت را مى پذيرند و در جاى خود به  كار  توان دارى بگو كه اهل علم س

مى برند.
عمر گفت: به خدا سوگند! در نخستين فرصتى كه در مدينه به دست آورم 

سخنرانى خواهم كرد و اين سخن را بيان خواهم نمود؛ ان شاء اهللا .2
ابن عّباس مى گويد: با پايان يافتن مراسم حج وارد مدينه شديم. روز جمعه 
ــيده بود كه به سرعت به  طرف  ــيد؛ هنوز آفتاب به وسط آسمان نرس فرا رس
مسجد به راه افتادم. وارد مسجد شدم و نزد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
كه در كنار منبر نشسته بود رفتم و نزديك او نشستم؛ به  گونه  اى كه زانوانم به 
زانوهايش چسبيد. چيزى نگذشت كه عمر بن خّطاب وارد مسجد شد. وقتى 

1.  گفتنى است كه در متن عربى اين روايت واژه «فَلتة» يا «فُلته» آمده است. براى آگاهى بيش تر درباره معناى اين 
واژه ر.ك: ميالنى، شرح منهاج الكرامة، 2 / 370ـ  372.

2.  عمر و عبدالرحمان بن عوف هم  نظر شدند كه سكوت كنند و ماجرا را بروز ندهند تا همگى به مدينه بازگردند.
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او را ديدم كه پيش مى آيد به سعيد بن زيد گفتم: امشب عمر مطلبى خواهد 
گفت كه از آغاز به  دست گرفتن خالفت نگفته است.

سعيد بن زيد سخن مرا رد كرد و گفت: گمان نمى كنم حرف تازه  اى بگويد.
ــا اذان خود را تمام كردند،  ــت و هنگامى كه مؤذن ه عمر بر فراز منبر نشس
ــگاه اين گونه ادامه داد: اّما بعد،  ــت و حمد و ثناى نيكويى گفت؛ آن  برخاس
ــت كه من آن را  من مى خواهم مطلبى برايتان بگويم كه تقدير چنين اس
ــايد اجلم پيش رويم رسيده است. پس هركس آن  بيان كنم. نمى دانم؛ ش
ــرد، بايد تا زمان مرگش آن را براى ديگران بازگو كند  ــد و حفظ ك را فهمي
ــت كه فهميده يا نه، روا نيست كه بر من دروغ ببندد.  و هركس نگران اس
ــد را به حّق مبعوث كرد و كتاب را بر او نازل نمود و از جمله  ــد محّم خداون
ــا آن را خوانديم و فهميديم و  ــت. م ــى كه بر او فرود آمد آية رجم اس آيات
ــول خدا حكم رجم را اجرا كرد؛ ما نيز پس از او  حفظ كرديم. از اين رو رس
حكم رجم را اجرا كرديم. اما من نگران هستم كه اگر مدت زمانى بگذرد، 
ــوگند! ما آيه رجم را در كتاب خدا  ــخصى پيدا شود و بگويد: «به خدا س ش
ــود؛  ــبب رها كردن حكمى كه خدا نازل نموده گمراه ش نمى يابيم» و به س
در حالى كه حكم رجم در كتاب خدا ـ بر هر مرد و زنى كه زناى محصنه 
انجام دهد و شاهدى بر اين امر گواهى دهد، يا باردار باشد و يا خود اعتراف 
كند ـ حكم حقى است. هم چنين ما در ضمن آن چه از كتاب خدا آمده چنين 
 
مى خوانيم: «أن ال ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم»؛1
ــما كفر است كه از پدران خود  «از پدران خود روى برمگردانيد كه براى ش

روى برگردانيد».
ــود: «دربارة من  ــول خدا فرم ــپس رس ــن خّطاب ادامه داد: س آن گاه عمر ب
ــى بن مريم گفتند و اين گونه  زياده  گويى نكنيد؛ همان گونه كه در مورد عيس

1.  گفتنى است كه اين آيه را تنها عمر بن خّطاب خوانده است و در حال حاضر در قرآن مجيد وجود ندارد. اين 
خود دليلى بر تحريف و نقصان قرآن از ديدگاه اهل سنّت است؛ مگر آن كه به  گونه  اى توجيه شود. شايسته است 

كه در اين زمينه به كتاب التحقيق فى نفى التحريف (اثر نگارنده) مراجعه شود.
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بگوييد: عبداهللا و رسول اهللا». بدانيد كه به من خبر رسيده كه شخصى از شما 
ــوگند! اگر عمر بميرد با فالنى بيعت مى كنم». كسى سوء  گفته: «به خدا س
ــتفاده نكند كه بگويد: «همانا بيعت با ابوبكر به  صورت ناگهانى انجام شد  اس
كه فرصت (بيعت با على ) را از ما گرفت». هان كه به  راستى اين گونه بود؛ 
اما خداوند از آثار سوء آن جلوگيرى كرد و هيچ كس از شما نيست كه مانند 
ابوبكر سرها برايش فرود آمده باشد. پس هركس بدون مشورت با مسلمانان 
با كسى بيعت كند، نه كسى حق دارد بيعت ديگرى را بپذيرد و نه حق دارد 

كسى با ديگرى بيعت كند؛ وگرنه هر دو نفر كشته مى شوند.
ــيد كه انصار با  ــى كه خداوند پيامبرش را از دنيا برد  به ما خبر رس هنگام
ما مخالفت كرده  اند و همگى در سقيفة بنى ساعده جمع شده  اند؛ هم چنين 
ــته  اند؛ در حالى كه  ــان نيز به مخالفت با ما برخاس على، زبير و همراهانش
مهاجران گرد ابوبكر جمع شده بودند. من به ابوبكر گفتم: اى ابوبكر! همراه 
ما باش تا به نزد برادران انصار خود برويم. او همراه ما شد و به طرف آنان 
ــتيم به جمع آن ها نزديك شويم، با دو نفر  به راه افتاديم. هنگامى كه خواس
ــم به نزد برادران  ــديم و گفتيم: قصد داري ــردان صالح آنان رو به  رو ش از م
ــويد  ــار خود برويم. آن ها گفتند: اين كار را نكنيد و به انصار نزديك نش انص
ــوگند كه بايد به  ــما خواهند گرفت. من گفتم: به خدا س كه خالفت را از ش
نزد انصار برويم. ما به راه افتاديم و در سقيفة بنى ساعده نزد آن ها رفتيم. در 
ميان  شان مردى را ديديم كه بر خود عبا پيچيده بود. گفتيم: او كيست؟ گفتند: 
ــعد بن عباده است. گفتيم: براى او چه اتّفاقى رخ داده است؟ گفتند: بيمار  س
است. اندكى نشستيم. سخنرانشان پس از شهادت به يگانگى خدا و رسالت 
ــى خواند. آن گاه اين  گونه گفت: ما انصاِر خدا و  پيامبرش، حمد و ثناى نيكوي
سپاهيان اسالم هستيم و شما مهاجران، گروهى هستيد كه برخى از شما آرام 

آرام در صدد كندن ريشة ما هستند تا ما را از خالفت محروم كنند.
هنگامى كه سخن اين مرد تمام شد، تصميم گرفتم سخن بگويم. از اين رو 
ــتم در حضور  ــبى را در ذهن خود آماده كرده بودم كه مى خواس مطلب مناس
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ابوبكر آن را بيان كنم؛ اما به  سبب برخى مسائل نرمش نشان مى دادم. وقتى 
آماده شدم  سخن آغاز كنم، ابوبكر گفت: آرام باش! 

من دوست نداشتم او را ناراحت كنم. از اين رو خوددارى كردم و ابوبكر كه 
از من بردبارتر و متين  تر بود سخن آغاز كرد. به  خدا سوگند هرچه را در ذهن 
داشتم و مى خواستم بگويم، ابوبكر همان يا بهتر از آن را به آرامى بيان نمود 
ــد. او چنين گفت: «آن چه از خير و خوبى براى خودتان  ــخنش تمام ش تا س
گفتيد شايسته آن هستيد؛ ولى امر خالفت هرگز براى هيچ گروهى نخواهد 
بود، مگر براى همين گروه از قريش؛ زيرا اينان اصيل  ترين عرب در نسب 
و تيره هستند. اينك من يكى از اين دو مرد (ابوعبيدآل بن جّراح و عمر) را 

براى شما شايسته مى دانم. پس با هر كدام كه مى خواهيد بيعت كنيد».
سپس ابوبكر دست من و ابوعبيدآل بن جّراح را ـ كه بين ما دو نفر نشسته 
ــايندتر از اين سخن  بود ـ باال گرفت. آن لحظه هيچ چيز براى من ناخوش
نبود[!] به  خدا سوگند! اگر مرا مى بردند تا گردنم را بزنند، باز هم حاضر نبودم 
به اين گناه[!] نزديك شوم كه امير شدن را بر مردمى كه ابوبكر نيز در ميان 
ــت بدارم؛ جز آن كه هنگام مرگ، نَْفِس من چيز ديگرى را در  آن ها بود دوس

نظرم زيبا جلوه دهد كه اكنون آن را چنين نمى يابم[!].
يكى از انصار گفت: من انديشه  اى صائب و استوار دارم. اى جماعت قريش! 

يك امير از ما و يك امير از شما باشد.
ــر اين اختالف،  ــد و صداها باال گرفت؛ آن چنان كه بر س ــر و صدا زياد ش س
حاضران گروه گروه شدند. من از فرصت استفاده كردم و به ابوبكر گفتم: اى 
ابوبكر! دستت را دراز كن. ابوبكر دستش را پيش آورد و من با او بيعت كردم؛ 
مهاجران نيز با او بيعت كردند. سپس انصار به او دست بيعت دادند و حاضران 
ازدحام كردند؛ به  گونه  اى كه بر روى سعد بن عباده افتاديم. يكى از آن ها گفت: 

سعد را كشتيد! من گفتم: خدا او را بكشد[!].
آن گاه عمر سخن خود را چنين ادامه داد: به خدا سوگند! در آن موقعيتى كه 
ما قرار داشتيم هيچ كارى بهتر از بيعت با ابوبكر نبود؛ زيرا بيم آن داشتيم كه 
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اگر بدون بيعت با كسى از آن ها جدا شويم، آن ها بعد از رفتن ما با فرد ديگرى از 
خودشان بيعت خواهند كرد و ما مجبور خواهيم شد با كسى كه نمى پسنديم 

بيعت كنيم و يا با آن ها مخالفت كنيم و فسادى به  پا شود.
ــورت  ــقيفه گفت: بنا بر اين هركس بدون مش عمر پس از بيان ماجراى س
ــخصى بيعت كند، بيعت او پذيرفته نيست و كسى  ــلمانان با ش با ديگر مس

نمى تواند با او بيعت كند؛ و گرنه هر دو كشته مى شوند.1
ــخنانش مسألة رجم را مطرح كرد، دليلش براى ما روشن نيست؛  اين كه چرا عمر در آغاز س
ولى آن چه در اين بحث مطرح است، اين است كه تهديد به كشتن بيعت  كننده و كسى كه با 

او بيعت  شده، دو بار تكرار شده؛ هم در ابتداى خطبه و هم در پايان آن.
ــت بيعت كند و آن  ــت كه منظور از «فالنى» كه مى خواس ــش مطرح اس اكنون اين پرس
ــتند با او بيعت كنند چه كسانى بودند؟ چه چيزى باعث شد كه عمر  «فالنى» كه مى خواس
نظرية شورا را مطرح كند؟ با آن كه او عثمان را به  عنوان خليفه پس از خود تعيين كرده بود.

حقيقت اين است كه على، طلحه، زبير و عمار با گروهى ديگر در منا حضور داشتند. آنان 
گاهى دور هم مى نشستند و با يكديگر سخن مى گفتند و در آن محفل اين موضوع مطرح 
ــيدند كه عمر  ــد كه اگر عمر بميرد، به يقين با فالنى بيعت مى كنيم. آنان انتظار مى كش ش
بميرد و با فالنى بيعت كنند. سپس مى گفتند: «بيعت با ابوبكر به  صورت ناگهانى انجام شد». 
ــت و ما آن را ضايع نموديم و كار از دست ما  منظور آنان اين بود كه ديگر آن فرصت گذش
خارج شد؛ پس بايد منتظر فرصت بعدى باشيم كه آن نيز با مرگ عمر فراهم مى شود تا با 
فالنى بيعت كنيم. هنگامى كه آنان مشغول چنين گفت گويى بودند، كسى در جمع شان اين 
سخنان را شنيد و به عمر منتقل كرد. عمر نيز از اين موضوع خشمگين شد و تصميم گرفت 

همان جا براى مردم سخنرانى كند كه عبدالرحمان بن عوف مانع از اين كار شد.
ــد وگرنه ما چگونه  ــقيفه را بازگو كن ــر در مدينه ناگزير بود كه برخى از وقايع س ــه عم البت
مى توانستيم از حوادثى كه در آن جا به وقوع پيوسته بود، آگاه شويم. در حالى كه فقط عدّه  اى 
از انصار و سه يا چهار نفر از مهاجران در آن جا حضور داشته  اند و به ناچار تنها يكى از همين 

1.  بخارى جعفى، صحيح بخارى، 8 / 25، 152.
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ــقيفه را براى ما بازگو مى كرد كه خداوند سبحان آن را بر زبان  ــتى رخ دادهاى س گروه بايس
عمر جارى ساخت. آرى؛ بخشى از آن حوادث در صحيح بخارى آمده كه اگر چنين نمى شد 
ــت كه  ــى آن را براى ما روايت مى كرد. البته اين گزارش به اندازه  اى اس معلوم نبود چه كس
عمر بيان كرده است و بيش تر از آن را فقط خدا مى داند. ما راهى براى اطالع يافتن از تمام 
ــته و فقط برخى از آن خبر  ــتان قرن  ها پيش به  وقوع پيوس حوادث آن جا نداريم؛ زيرا اين داس
آورده و روايتش براى ما نقل كرده  اند. همين مقدار نيز اگر در صحيح بخارى نقل نشده بود 

به  طور حتم اهل سنّت آن را تكذيب مى كردند. 
ــخن را كه «بيعت ابوبكر كارى بى حساب و اشتباه بود»  ــخنانش اين س عمر در ضمن س
تأييد نموده است؛ امّا به  راستى او خالفت را براى چه كسى مى خواست؟ بديهى است كه 
ــت به آنان   او عثمان را براى بعد از خودش انتخاب كرده بود؛ در اين صورت آيا مى توانس
اجازه دهد كه با مرگش با شخص ديگرى جز عثمان بيعت كنند؟ بنابراين ناگزير بود كه 
ــل شود و از همين رو كلمة «فالنى» و «فالنى» در نقل قول  ها جاگرفت  به تهديد متوسّ
ــيار ديگرى نيز تغيير داده شد و اسامى  ــد؛ آن  سان كه در روايات بس ــكار نش و نام آن ها آش

به  صراحت بيان نشدند.

جزئياتى از طرح شورا
ــيوة تحقيقى ما به برخى مصادر و منابع معتبر مراجعه كنيم  ــت با عنايت به ش اينك الزم اس
ــت يابيم؛ زيرا اهل  ــيه  ها، به جزئيات حوادث و خصوصيات آن ها دس ــرح  ها و حاش و از ميان ش
سنّت مسائل را به  روشنى بازگو نمى  كنند تا نكند پس از گذشت قرن ها از آن قضايا، محّدثى يا 
تاريخ  نگارى از برخى گوشه  هاى ناپيداى آن پرده بردارد و برخى از حقايق و اسرار آن را آشكار 

سازد.
ــى نامناسب، يعنى در  ــده در صحيح بخارى، نه در جاى خودش، بلكه در بخش روايت يادش
ــاب حدود (كتاب كافرها و مرتدهايى كه به جنگ برمى خيزند؛ آن هم در باب رجم زن  كت

شوهردارى كه از زنا باردار شده) آمده است.
ــألة رجِم زن باردار را مطرح كرده و ما نيز تاكنون  ــت اين روايت، مس عمر در بخش نخس
علّت حقيقى مطرح كردن اين مسأله و بيان آيه  اى را كه در قرآن وجود ندارد، ندانسته  ايم؛ با 



27

مت
 اما

 در
ورا

شـ
ش 

نق

اين حال الزم بود اين روايت با يك عنوان مستقل و در بابى ويژه قرار داده شود تا حوادث 
مهّمى كه در ضمن آن بيان شده مورد توجه بيشترى قرار گيرد. حال كه در چنين بابى و با 
چنين نامى آمده، چگونه ممكن است محّققان از آن واقعه مهم آگاه شوند؟ اين روش نيز از 
روش هاى حديث  نگاران اهل سنّت در نگارش رواياتى است كه به نقل آن ها عالقه  اى ندارند.1

چرا عمر نظريه شورا را مطرح كرد؟
ــخ اين پرسش به برخى شرح  هاى صحيح بخارى مراجعه مى كنيم؛2 در صورتى كه  در پاس
نه در كتاب خدا، نه در سّنت و سيره رسول خدا، نه در سيره ابوبكر و نه حتى در سيره خود 
عمر تا آن زمان (سال 23 هجرى در منا) هيچ اثرى از نظريه شورا ديده نمى شود. هم چنين 

مى خواهيم بدانيم مّدعيان اين نظريه چه كسانى هستند؟
ــش، به مقدمه كتاب فتح البارى مراجعه مى  كنيم. ابن حجر  ــخ اين دو پرس براى يافتن پاس
ــر كتاب صحيح بخارى  ــرح خود ب ــقالنى در يك جلد پربرگ، مقدمة مفّصلى براى ش عس
ــخص نمودن موارد مبهم (مواردى كه واژة  ــته است. يكى از فصل  هاى آن براى مش نگاش
«فالنى» و «فالنى» آمده) است. در اين فصل او تالش كرده است تا نام افرادى را كه در 
روايات بخارى با كلمة «فالنى» به  كار رفته  اند مشخص كند. ابن حجر در ذيل روايت مورد 

نظرـ  خطبه عمر ـ مى نويسد:
در اين روايت نام گوينده نيامده است (عبارت روايت چنين است: پس يكى 
از آن ها گفت) و ناِم راوى اين گفت گو نيز نيامده است. بنابراين من در كتاب 
انساب االشراف بالذرى روايتى را با اسناد قوى يافتم كه هشام بن يوسف، 

1.  اين روش از روش هاى اهل سنّت براى مخفى نگه داشتن روايات خاص است؛ آنان با اين روش تالش مى كنند 
مردم از اين  گونه احاديث اطالعى نيابند و چنين اخبارى منتشر نشود. البته هنگامى كه مى خواهند مطلبى پخش 
ــيوه را بخارى در موضوعات خاصى به  كار  ــود، آن را بارها و با عنوان  هاى مختلف نقل مى كنند كه اين ش ش
گرفته است.  ماجراى دروغين خواستگارى اميرالمؤمنين على از دختر ابوجهل يكى از اين موارد است كه 
پژوهش  گران مى توانند با مراجعه به آن، چگونگى نقل آن را با خطبه عمرـ  كه نقل كرديم ـ مقايسه كنند تا يكى 
ديگر از گونه  هاى ظلم به اهل بيت و تحريف و تغيير در سنّت رسول خدا  و حقايق دينى و تاريخى آشكار 

گردد. براى آگاهى بيش تر در اين زمينه مى توانيد به كتاب خواستگارى ساختگى (اثر نگارنده) مراجعه كنيد.
2.   البته هيچ بعيد نيست كه عبدالرحمان بن عوف در به  وجود آمدن اين فكر نقش اساسى داشته باشد؛ هم چنان كه 

در چگونگى مطرح شدن آن نيز چنين نقشى را ايفا كرد كه در متن روايت به خوبى ديده مى شود.
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ــندى كه در صحيح بخارى آمده نقل كرده و  از معمر، از ُزهرى با همان س
عبارت آن چنين است: 

ــيده كه زبير گفته است: «اگر عمر بميرد با على  عمر گفت: به من خبر رس
ــت كه در حوادث سقيفه در منزل زهراى  بيعت مى كنيم». زبير همان اس
مرضيه تحصّن كرده بود و وقتى آن ها به در خانة آن بانو آمدند، وى با 
شمشمير آخته از منزل بيرون آمد و آنان نيز او را محاصره كردند و شمشير 
را از دستش گرفتند. وى از همان زمان منتظر فرصت بود؛ زيرا در آن وقت 
توان انجام كارى را نداشت و همواره منتظر بود كه فرصت الزم فراهم آيد.
در روايت مورد نظر، احتماالت متعددى درباره واژه «فالنى» مى توان يافت. 
البته آن چه را كه ابن  حجر پذيرفته داراى سندى قوى است؛ اما اقوال ديگرى 
نيز وجود دارند كه ما آن ها را نفى نمى كنيم؛ زيرا در ماجراى منا، زبير و على
ــه  اى بوده كه افراد ديگرى نيز از بزرگان   تنها نبوده  اند؛ بلكه آن جا جلس

صحابه حضور داشته  اند.
ــه عبدالرحمان بن عوف گفت: مردى به نزد  ــت ابن عباس آمده ك در رواي
ــر تو دربارة فالنى  ــد و گفت: يا اميرالمؤمنين! نظ ــن (عمر) آم اميرالمؤمني

چيست كه مى گويد: «اگر عمر بميرد با فالنى بيعت مى كنم؟».
ــدند: مردى، فالنى و فالنى. امّا اين ها  ــه واژه ش با اين متن موارد مبهم س
ــند بّزار و در الجعديات با سند ضعيف آمده كه  ــانى هستند؟ در مس چه كس
منظور از «فالنى» كه با او بيعت مى شود، طلحآل بن عبيداهللا  است. به اين 
ترتيب طلحه نيز از كسانى بوده كه مرگ عمر و فرصت پس از او را انتظار 

مى كشيده تا با وى بيعت شود.
گوينده و راوى آن سخن نام برده نشده  اند؛ اما من با همان اسناد نقل  شده 
ــيده كه زبير گفته  ــح بخارى يافتم كه عمر گفت: به من خبر رس در صحي
ــت مى كنيم... و همين نظريه صحيح  ترين  ــه اگر عمر بميرد، با على بيع ك
ــت. در روايت مورد نظر آمده بود: «هنگامى كه به آن ها نزديك  نظريه  هاس
شديم، با دو نفر از مردان صالح آنان برخورد كرديم». اين دو نفر عوين بن 
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ــاعده و معد بن عدى هستند. بخارى نام آن دو نفر را در ماجراى جنگ  س
بدر آورده است. عالوه بر اين بّزار نيز در مسند عمر آن را نقل كرده است. 
طبق آن نقل، گوينده  اى گفت: «سعد را كشتيد؛ پس گفته شد و يا شخصى 

گفت كه سعد را كشتيد» من نمى دانم گوينده اين سخن كيست.1
امّا نام آن كسى كه گفت: «اگر عمر بميرد با على بيعت مى كنيم...»، در برخى از منابع به  جاى 

زبير، عّمار آمده است.2
ابن حجر عسقالنى در شرح اين جمله كه «نظر تو درباره فالنى چيست» مى گويد: «نام اين 
ــحاق آمده كه گوينده اين جمله بيش از يك نفر بوده  ــخص را نيافتم؛ اّما در روايت ابن اس ش

است».
ما به اين نكته اشاره نموديم كه اين سخن، گفتة يك نفر نيست؛ زيرا عدّه  اى دور هم مى نشستند 

و اين فكر در بينشان طرح مى شد و به همين سبب عمر خشمگين شد.
ــقالنى در ادامه مى گويد: «منظور از فالنى در عبارتِ با فالنى بيعت مى كنم،  ابن حجر عس
ــر، از زيد بن اسلم، از پدرش نقل  ــت. حديث او را بّزار با سند ابومعش طلحآل بن عبيداهللا  اس

كرده است».3
ابن حجر عسقالنى در هنگام شرح خطبه عمر، به روايت بالذرىـ  كه صحيح  تر و با سندى 

قوى نقل شده ـ اشاره  اى نكرده است.
ــرح اين حديث، مطلبى را كه ابن حجر در مقّدمه كتاب خود در شرح  ــطالنى نيز در ش قس
حديث آورده، در ارشاد السارى  نقل كرده است. قسطالنى مى افزايد: ابن بّطال از مهلب نقل 
كرده كه «كسى كه آن ها مى خواستند با او بيعت كنند، شخصى از انصار بوده است». البته او 
سند و مدركى براى اين مطلب نياورده و اين مطلب اضافى در شرح قسطالنى آمده است.4
كرمانى نيز در شرح خود بر صحيح بخارى به هيچ كدام از اين مطالب اشاره  اى نكرده و تنها 
به همين نكته اكتفا نموده و مى گويد: «كلمة لو، حرفى است كه بايد بر فعل داخل شود؛ زيرا 

1.  عسقالنى، مقدمه فتح البارى، 337.
2.  ر.ك: ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه، 25/2.

3.  عسقالنى، فتح البارى، 128/12.
4.  قسطالنى، ارشاد السارى، 279/14.
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در اين  جا بر حرفى ديگر وارد شده و آمده است: ولو قد مات؟».1
شارح ديگر صحيح بخارى، عينى است. او در شيوة خود هميشه مطالب ابن حجر عسقالنى 
را تعقيب مى كند؛ زيرا مذهب عسقالنى، شافعى و مذهب عينى حنفى است و بين شافعى ها 
و حنفى ها هموارهـ  به  ويژه در مسائل فقهىـ  اختالف و درگيرى شديدى بوده است. با اين 
ــال دربارة اين روايت، عينى هيچ پيگيرى و تعقيبى انجام نمى دهد و حتى به حديثى كه  ح
ــاره  اى نمى كند و تنها نظر ديگران را يادآور مى شود و از  ــقالنى نقل كرده اش ابن حجر عس
ابن حجر هيچ سخنى به  ميان نمى آورد. تنها مطلبى كه عينى آورده چنين است: در عبارِت 
اگر عمر بميرد، كلمة قد، حرف زايد است؛ زيرا لو، بر فعل داخل مى شود و گفته  شده كه قد، 

فعلى در تقدير دارد و معناى جمله چنين است كه اگر مرگ عمر محّقق شود..».2
تاكنون روشن شد كه چرا و چگونه انديشة شورا با تهديد به قتل بيعت  كننده و بيعت  شونده 

مطرح شده است.

عمر و اجراى انديشه شورا
ــت عثمان باشد، نه ديگرى؛  ــت خالفت پس از او در دس عمر از آغاز خالفت خود، مى خواس
از اين رو فقط براى غلبه بر ديگران و جلوگيرى از اجراى تصميمات مشروع آن ها، فكر شورا 
را مطرح كرد و آنان را در صورتى كه بخواهند با فرد مورد نظر خودشان بيعت كنند ـ نه با 

كسى كه عمر مى خواهد ـ به كشتن تهديد نمود.
ــتة  ــورا را به اجرا درآورد؛ امّا به  گونه  اى كه به خواس به اين ترتيب ناچار بود در مقام عمل، ش
خودش بينجامد و دست يابى به اين هدف تنها با برپايى چنين شورايى ممكن بود. از اين رو، 
ــكيل داد و خود آن ها را معين نمودـ  نه يك نفر بيش تر و نه  ــورايى مركب از شش نفر تش ش
ــان به  عنوان خليفه  يك نفر كم تر ـ و آنان را موظف كرد كه فقط يك نفر را از ميان خودش
تعيين كنند. اگر در اين تصميم  گيرى اكثريت به يك نفر رأى بدهند و اقليت با آن ها مخالفت 
كنند، گروه اقليت گردن زده شوند؛ اما اگر سه نفر به يك فرد و سه نفر به فردى ديگر رأى 

1.  بخارى جعفى، صحيح بخارى، با شرح كرمانى، 212/23.
2.  عمدة القارى، 11/24.
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بدهند، سخن پايانى و تعيين  كننده از آِن عبدالرحمان خواهد بود و او داراى اين امتياز است 
و هركس با او مخالفت كند كشته شود. 

عمر مدّت مشورت و تصميم  گيرى را سه روز تعيين نمود كه اگر در اين مّدت كسى را تعيين 
نكردند، همگى كشته شوند. او صهيب رومى را ناظر بر آن ها قرار داد و پنجاه نفر با شمشير بر 
سر آن ها مى ايستند و منتظر مى مانند كه اگر يكى از آن ها مخالفت كند، به فرمان عبدالرحمان بن 

عوف گردنش را بزنند!
در كتاب  هاى تاريخى و منابعى مانند الطبقات الكبرى1 آمده است كه عمر اداره شورا را در 
ــرانجام  اختيار عبدالرحمان بن عوف قرار داد و الزم بود او به  گونه  اى كار را اداره كند كه س
كار همان شود كه عمر بن خطاب مى خواست. البتّه خود عبدالرحمان نيز با عمر هم  عقيده 
ــوى ديگر، عبدالرحمان مى دانست كه عقيدة على دربارة ابوبكر و عمر چيست  بود. از س
و آن حضرت با سيره و روش آن دو مخالف است. هم چنين خوب مى دانست كه عثمان به 

سرعت اين پيشنهاد را خواهد پذيرفت.
ــت به  ــورا پا نهاد و همين برنامه را اجرا كرد و نخس او با آگاهى كامل از اين موضوع به ش
على پيشنهاد كرد كه خالفت را به شرط آن كه با مردم بر اساس كتاب خدا، سنت پيامبر 
و سيره ابوبكر و عمر عمل كند بپذيرد. حضرت على همان پاسخى را داد كه عبدالرحمان 
ــيرة ابوبكر و عمر. آن گاه پيشنهاد خود را به عثمان  ــت؛ يعنى نپذيرفتن عمل به س توقع داش
ــخ  ــرد و او بى درنگ پذيرفت. عبد الرحمان اين كار را دو بار تكرار كرد و همان پاس ــه ك ارائ
نخست را از هر دو نفر گرفت. اميرالمؤمنين على به عبدالرحمان فرمود: تو تالش كردى 

خالفت را از من باز دارى.
در نتيجه عبدالرحمان با عثمان بيعت كرد و اميرالمؤمنين به عبدالرحمان فرمود: به خدا 
سوگند! تو عثمان را بر اين كار نگماردى، جز آن كه او خالفت را به  سوى تو سوق دهد تا به 

تو واگذارد.
عبد الرحمان گفت: بيعت كن وگرنه گردنت را مى زنم!

حضرت نيز بدون پاسخ از آن جا بيرون آمد؛ اّما آنان دورش را گرفتند و ايشان را بازگرداندند 

1.  ر.ك: ابن سعد، الطبقات الكبرى، 61/3.
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تا به بيعت وادارش كنند.1
ــر  ــد. اّما آيا عثمان بر س آرى؛ بدين ترتيب بيعت با عثمان، بنا بر تصميم و قرار قبلى انجام ش

قرارش با عبدالرحمان باقى ماند؟ 
در حقيقت عثمان خالفت را براى بنى اميه مى خواست تا آنان خالفت و حكومت را مانند گوى 

بازى  براى يكديگر بيندازند.
ــه داشتندـ  و در رأس آن ها طلحه و زبيرـ بر ضد عثمان  ــانى كه در منا جلس از اين رو تمام كس
برخاستند و اين دو تن در ماجراى كشتن عثمان نقش اساسى و اصلى را داشتند؛ زيرا خودشان 
نيز در پى تصاحب خالفت بودند. عايشه نيز در پى اين امر بود و به همين سبب در قيام بر ضد 

عثمان سهيم گشت.
ــان، عثمان را رها كرد و هر دو در حال قهر و جدايى مردند. آن دو  تا دم  ــى، عبدالرحم از طرف
مرگ با يكديگر سخن نگفتند؛ زيرا عثمان به قرار خود عمل نكرد و عبدالرحمان نيز تا توانست 

او را در فشار قرار داد؛ اّما كارى از پيش نبرد.
ــانى كه با يكديگر قطع رابطه كردند و  ابن قتيبه دينورى در كتاب المعارف ذيل عنوان «كس
ــاره مى كند كه عبدالرحمان در حالى مرد كه عثمان را رها  ــان كدورت به  وجود آمد»، اش بينش

كرده بود.2

نتيجه
روشن شد كه فكر شورا طرحى براى حذف اميرالمؤمنين على بود. از همين رو هنگامى 
كه حضرت به خالفت رسيد و مهاجران و انصار با آن حضرت بيعت نمودند، معاويه درخواست 
ــكيل شورا نمود. او با اين درخواست مى خواست على  را حذف كند و از همان راهى  تش
ــود كه عمر وارد شد و به مقصود رسيد؛ ولى حضرت على براى او چنين نوشت:  وارد ش
ــورا فقط براى مهاجران و انصار بود...».  ــورى للمهاجرين واألنصار...»؛3 «ش «وإنّما الش

1.   ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه، 12 / 265، لخمى طبرى، تاريخ طبرى، 297/3؛ ابن عساكر، تاريخ مدينه 
دمشق، 930/3.
2.  المعارف، 550.

3.  نهج البالغه، نامه 6.



33

مت
 اما

 در
ورا

شـ
ش 

نق

ــت كه معاويه نه از انصار بود و نه از مهاجران؛ زيرا هجرت براى كسانى بود كه  ــن اس روش
پيش از فتح مكه مهاجرت كرده بودند.

آرى؛ معاويه از آزادشدگان رسول خدا در جريان فتح مكه بود و پس از فتح مكه هجرت 
معنايى نداشت. معاويه مى خواست از همين شيوة شورا براى حذف حضرت على استفاده 

كند كه البته موفق نشد.
ــورا را مطرح مى كند و به آن دامن  ــة ش با عنايت به پژوهش حاضر، هركس نظريه و انديش
ــد در آثار يا  ــى را حذف كند و هر كس مى كوش ــد دارد كه نص و تصريح اله ــد، قص مى زن
سخنان خويش از اين نظريه سخن براند و دفاع كند، تنها هدفش حذف اميرالمؤمنين و 

مشروعّيت بخشيدن به حذف آن بزرگوار است.
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The Role Played by Shura
in Imamah
A.Milani / M.H.Rahimian

Concerning Imamah of ‘Ali (PBUH) and other Imams (PBUT), there 
are two views: first, their Imamah is proved through [the principle of] 
Imamah and in the other it is proved through [the principle of] Shura. 
In the present writing, to explain the role played by Shura in Imamah, 
the author introduces his points under three categories: 1ـ Godـ the 
Glorifiedـ and appointment of Imam; 2ـ Study of Caliphate and Imamah 
of Abu Bakr and ‘Umar; and 3ـ the time of introduction of Shura theory. 
Explaining these three categories, the author goes to provide pieces 
of evidence for the theory of Shura from the Holy Quran and the Holy 
Prophet’s tradition.

Keywords: Shura, Imam, Imamah, Imamah, Caliphate, the Holy 
Quran, the Holy Prophet
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