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چکیده
در هــر گرایــش یــا عدم گرایش به جریانی فکری یا فرهنگی ،دالیل و زمینههایی وجود دارد _
اعم از روانی ،اجتماعی ،فکری و عملی _ که جهتگیری انسان را بهسویی رقم میزند .پس
از کودتای ســقیفه و مشــخص شدن موضع هر گروه از مخالفان رهبری موالی متقیان؟ع؟،
حضرت صدیقۀ طاهره؟اهع؟به روشنگری و بیان عوامل و زمینههای عدم ایمان و تسلیم به
والیت حضرت امیر؟ع؟پرداختند.
نوشــتار پیشرو درصدد اســت با بررسی خطبهها ،گفتوگوها و روایات صادره از حضرت
صدیقۀ طاهره؟اهع؟در این زمینه ،به واکاوی پدیدارشناسانۀ عدم گرایش مردم به والیت امیر
مؤمنان؟ع؟بپردازد .این عوامل ،ذیل دو سرفصل کلی ،عوامل بیرونی (تاریخی _ اجتماعی)
ً
و زمینههای درونی (روانی _ اعتقادی _ عملی) ،و نهایتا در پنج عنوان قرار میگیرند.
عوامــل بیرونــی کــه موجــب عــدم پذیرش والیــت یا نکــث پیمان غدیــر و یا انــکار امامت
حضــرت شــدند درواقــع اتفاقاتــی خارجی هســتند کــه انگیزانندههای مهــم و قابلتأملی
ازنظر تاریخی _ اجتماعی محسوب میگردند .در طرف دیگر ،زمینههایی درونی که بستر
و خاســتگاه عملکردها و برون دادهای رفتاری شــدند نیز از مهمترین نکاتی اســت که در
کالم حضرت زهرا؟اهع؟ بدانها تأ کید شده و موردبررسی این نوشتار است.
کلیدواژههــا :والیــت امیرالمؤمنین؟ع؟ ،روایات حضرت فاطمۀ زهــرا؟اهع؟ ،خطبۀ فدکیه،
زمینههای نفاق ،مسلمانان صدر اسالم.
* تاریخ دریافت ،95/04/25 :تاریخ پذیرش.95/06/7 :
 .1عضو هیئتعلمی دانشگاه تهرانdezfooli@ut.ac.ir .
 .2کارشناس ارشد علوم حدیث (گرایش تفسیر اثری)؛ دانشگاه قرآن و حدیث قم.
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ّ
مقدمه
شــاید بتوان گفت پربســامدترین حادثهای که تاریخ اســام را به تالطمی تاریک دچار
ســاخت ،رویگردانی مردمان بیعتکننده در غدیــر از پیمانی الهی بود که یکطرفش
خــدای متعــال و مورد بیعت نیز والیــت امیر مؤمنان؟ع؟ بود؛ حادثــهای که زمینههای
مختلف در ساحتهای متفاوتی را در ورای خویش داشت.
در مورد پیشینۀ این موضوع باید متذکر شد که برخی کتب تاریخ تحلیلی صدر اسالم
با توجه به گزارشهایی که در منابع تاریخی آمده ،به تحلیل و بررسی کودتای سقیفه،
جبهــۀ نفــاق و نیــز برخــی عوامل مؤثــر در انحراف مــردم از مســیر والیت ،بهطور نســبی
پرداختهانــد ،امــا ازنظــر روشــی ،تناســبی با پژوهــش حاضر ندارنــد؛ چون بیشــتر جنبۀ
تاریخــی داشــته و از تحلیــل گفتمان روایــات وارد شــده فاصله دارنــد؛ بهعبارتدیگر
ً
نقــض پیمــان غدیــر ،واقعــهای بــود که صرفــا جنبههای سیاســی نداشــت و عــاوه بر
آن ،ناظــر بــه عقاید و مســائل درونــی افراد هم بود و لزوم بررســی این نفســانیات از نگاه
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معصوم ،امری ناگزیر است.
مسـئلۀ اصلـی در ایـن تحقیـق ،یافتـن علـل اصلـی و تأثیرگـذار بـر عملکـرد مهاجریـن
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و انصـار در رهـا کـردن رهبـری حـق و نیـز بسترسـاز فراموشـی بیعـت غدیـر اسـت.
ً
نگارنـده بـر ایـن بـاور اسـت کـه تحلیلهـای صرفـا مبتنـی بـر مناسـبات قـدرت و برخـی
ً
تاریخـی برخاسـته از حدسـیات ،ممکـن اسـت در حـل ایـن مسـئله کاملا
احتمـاالت
ِ
راهگشـا نباشـند .لـذا روش نگارنـده در ایـن تحقیـق ،پیمایـش متـون بهدسـتآمده
از بانـوی بانـوان جهانیـان در ایـن زمینـه _ بهعنـوان محـور و منبـع اصلـی _ و شـرح و
مصـداق یابـی آن از آیـات قـرآن و سـایر روایـات معصومیـن؟مهع؟ و نیـز تطبیـق بـا وقایـع
گزارششـدۀ تاریخـی اسـت .اهمیـت ایـن موضـوع و روش بدینجهـت اسـت کـه
ً
ً
ّ
شـخصیتی اسـت که ّاوال معصوم بوده و ثانیا در هنگام
کلمات بهدسـتآمده ،از زبان
ّ
بـروز وقایـع مذکـور ،حاضـر و ناظر بوده اسـت و تحلیـل او از این اتفاقات و زمینههای آن
بسـیار مهـم و قابلاعتنـا اسـت.

ً
ً
هــدف ایــن پژوهــش ،اوال بررســی عوامــل و ثانیــا زمینههــای عــدم پذیــرش والیــت
امیرالمؤمنیــن امــام علــی؟ع؟ از طــرف مردم اســت؛ لــذا در این تقســیمبندی ،فضای
ّ
شــخصیت آنهــا را معیار و مــا ک قرار
«مــردم» زمان رســول خــدا؟ص؟و نیز
اجتماعــی
ِ
دادهایــم .بنابرایــن عوامل و انگیزانندههایی را که خارج از این چهارچوب و همچنین
مرتبط با تاریخ و مباحث اجتماعی اســت« ،عوامل بیرونی» و زمینهها و بســترهایی را
ً
ّ
ّ
خصوصیات مردم اعم از روانی ،اعتقادی ،اخالقی و عملی
شخصیت و
که مستقیما
از آنها منشعب میگردد را «زمینههای درونی» نامیدیم.
«عامل» ،انگیزانندۀ مستقیمی است که در خارج شخصیت افراد روی داده و هویت
اجتماعی و گرایشهای عملی جامعه را رقم میزند و «زمینه» همانا بسترهایی درونی
و شــخصی اســت کــه شــخصیت فــرد فــرد جامعــه را _ بهصــورت جداگانــه و فــردی _
موجب میگردد و خاستگاه بسیاری از گرایشها و میلهای فردی قلمداد میشود.
ً
بیتردیــد ممکــن اســت در نــگاه ابتدایــی ،برخــی عوامل بیرونــی مآال موجــب زایش و
ایجــاد زمینــهای درونی یــا قلبی در فرد تصور شــود و یا ویژگی خاصــی در قلب و درون
افراد خاســتگاهی برای ایجاد یک عامل بیرونی در پلۀ دوم و ســوم انگاشــته شــود ،اما
توجه داده شود و تحلیل اجتماعی و روانی هرکدام جداگانه انجام گیرد؛ چراکه تذکار
روایــات حضــرت زهــرا؟اهس؟ در هــر زمینــه تصریــح و تأ کیــدی قابلتأمــل و دقیــق بدین
منهــج دارد و غفلــت از آن موجــب قصــور در فهــم کالم و کژی دریافت و نارســایی در
تبیین نگرش ایشان میگردد.

محدود و معهود آن نیست و نگارنده بر این باور است که شناسایی و بازنگری اتفاقات
ً
اجتماعی _ ایمانی ،در حقیقت بررســی کنشها و واکنشهایی شــدیدا بههمپیوسته
اســت که بهســختی قابلتفکیکاند و هر دو بر یکدیگر تأثیرگذارند؛ چراکه میدانیم با
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ً
اما توجه به این نکته ضروری است که این تقسیم لزوما شامل اقسام منطقی با تعریف
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تــاش شــده در تفکیــک مفهومی میان ایــن دو حیثیت ،به اولویــت تأثیرگذاری آنها
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موجودی پیچیده به نام انسان و نیز جامعۀ انسانی طرف هستیم که تحلیل آن غیر از
ً
تحلیل یک فرآیند شــیمیایی یا فرمولی ریاضی اســت که صرفا با مواد بســیط و اعداد
ممکن است مقابل باشیم.
بر این اساس ،روش پیشگفته را نزدیکترین راه به معناشناسی کلمات سرور بانوان جهانها
پنداشته و البته مدعی کمال دستیابی به تمام نور معانی صادره از ایشان نیستیم.

 _1عوامل بیرونی
بـ�ا بررس��ی س�خـنان گرانق��در حضرــت صدیق��ۀ طاهره؟اهع؟درمییابیــم کــه ازجملــه
الهــی امامت و وصایت حضــرت امیر مؤمنان
عوامــل مهــم در عدم پیــروی مردم از امر ِ
علی؟ع؟پس از رسول خدا؟ص؟ ،عاملی تاریخی و اجتماعی است که مبتنی بر رویکرد

جاهل��ی مــردم به اقدامات پیامبر اکرم؟ص؟در دوران رسالتشــان و اســتقرار دین الهی و
ّ
بالتبع مبارزه گســتردۀ حضرت رســول با شرک و بتپرستی اســت .همچنین کارنامه
ّ
ش��خصیت وی��ژۀ امیرالمؤمنی��ن ام��ام عل��ی؟ع؟ در دوران رســالت موجب میشــد تا
و
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مدعیان دستگاه خالفت نتوانند از حضور چنین رقیب تهدیدآمیزی چشم بپوشند و
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بهراحتی اهداف خود را در میان مردم پیادهسازی کنند .از طرفی بسیاری از اقدامات
حضرت امیر در غزوات موجب شــده بود تا جبهۀ ســنگینی از ســوءنظرها و کینههای
شــکلگرفتۀ مردم در جاهلیت پیرشــان بر اسالم نونهالشــان چیرگی یابد و این چالش
ظاهری فرصتی شود تا دستگاه خالفت بر این موج سوار شود.
در ادامه به بررسی هر یک از این عوامل مهم میپردازیم.
 _1 _1اقدامات رسول خدا؟ص؟ در استقرار دین الهی

حضــرت فاطمــۀ زهــرا؟اهع؟ در فرازهایــی از خطبــۀ فدک در مســجدالنبی ،بــه کارهای
پیامبر اکرم؟ص؟ در دوران رسالت خود اشاره میکنند .ایشان میفرمایند:
 ...و رس��الت الهی خود را به انجام رســانید و امور باعث عذاب پروردگار

را معرف��ی نم��ود ،و از راه و روش مشــرکان روی گردانید و از ســنت جاهلی
آنــان اعــراض نمود .کمر آنان را در راه رســالتش شکســت و گلــوی آنان را
فشــرد و مــردم را بــا حکمــت و پند نیکــو به راه خــدا دعوت نمــود .بتان را
شکســت و ســرهای گردنکشان را به خاک افکند ،تا آنکه اجتماع آنان را
از هم پاشید و آنان از صحنه پشت نمودند ،و نور صبح هدایت ،ظلمت
ش��رک را شــکافت و پرده از حق برداشــته شــد .زعیم دینی گوینده شــد و
زبان شــیاطین الل شــد و پس ـتفطرتان منافق هال ک شــدند ،و گرههای
کفر و خالف از هم گشــوده شــد ،و شــما به کلمۀ اخالص تکلم نمودید با
عدهای از پاکان که عفیف بودند .شما بر لبۀ پرتگاه آتش قرار داشتید که
پیامبر الهی ش��ما را نجات داد .چنان خوار بودید که جرعۀ هر نوشــنده،
و ش��کار هــر طم��عکار ،و همچ��ون آتشگی��رهای بودید که بردارنــدۀ آن زیاد
توقف نمیکند ،و زیر قدمهای دیگران قرار داشتید .آب آشامیدنی شما
آب کدر و ناگوارا ،و خوراک شــما پوســت دباغی نشده بود .میترسیدید
کــه مــردم از اطرافتــان ناگهــان بــر شــما حملــه کننــد .تــا آنکــه خداونــد
تبارکوتعال��ی ب��ه برک�تـ پیامبرش حضرت محمد؟ص؟شــما را بعد از این

بنابر فرمایش حضرت زهرا؟اهع؟ ،پیامبر اکرم؟ص؟ با بتپرســتی مقابله کرد و باوری را که
جزء عقاید خانوادگی مردم و به ارث رسیده از اجدادشان بود ،از بین بردند .از طرفی اگر
ایــن فرمایش را به تصریحات قرآنی 2ضمیمه کنیم میبینیم که به شــهادت خداوند در
کتابش ،آن مردم هنوز به جاهلیت پیشین خود میل دارند و بر اساس آن حکم میکنند.
باشــند ،و حتــی در زمــان رســول خدا؟ص؟ نیز بــا برنامههایــی ازجمله توطئــه و ترور علیه
 .1طبرسی ،احمد بن علی ،إحتجاج100/1 ،؛ مجلسی ،محمد باقر ،بحاراألنوار.224/29 ،
أَ
َ
ً
 .2از جمله < أ� فَ� ُح ْك َم ْال ج� ِاه ِل يَّ� ِ ة� يَ� ْب��غُ نَ
و� َو َم نْ� � ْح َس نُ� ِم نَ� ا َّلل ِه ُح ْكما ِل قَ� ْو ٍم يُ� ِقو� نُ� ن
و�> (مائده )50/ر.ک:
کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی.407/7 ،
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این گرایش زمین هســاز آن خواهد بود که مردم به فکر بازگرداندن حاکمیت و عقاید خود
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همه سختیها ،نجات داد.

1
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حضرت؟ص؟ ،همانند ماجرای بازگشت از تبوک 1،با حذف ّقیم دین الهی میخواستند
نقشــۀ خود را عملی کنند؛ چراکه با وجود پیامبر ،امکان بازگرداندن جامعه به ســاحت
کفــر محــال مینمود 2.لذا پس از ایشــان ،تصمیم گرفتند خالفت را در دســت گرفته وبه
ّ
وصی بر حق ایشــان ،امیرالمؤمنین؟ع؟و اهلبیت؟مهع؟ نیز
نوعــی ایــن انتقام دیرینه را از
بگیرند تا دوباره دین و اعتقادت اجدادشان را زنده کنند.
یعنــی رابطــه بین مرگ پیامبر و بازگشــت ایشــان به اعقاب خود ،نوعــی نتیجۀ منطقی
اســت که در قرآن بدان اشــارت صریح رفته است 3.به عبارتی چه مرگ پیامبر با ترور و
به دســت منافقین انجام میگرفت (قتل) و چه بهصورت طبیعی رخ میداد (موت)،
پیشبینی قرآن پسازاین اتفاق ،بازگشــت مردم به گذشتۀ جاهلی خویش بوده است
کــه در قالــب انقــاب بیان شــده ،یعنی بازگشــتی منفعالنه و اختیاری کــه اراده در آن
دخیل اســت .و تطاوع موجود در باب انفعال حاکی از وجود کنش و واکنشــی است و
از این حقیقت پرده برمیدارد که مرگ علتی دارد به نام انقالب به جاهلیت و این نیز
برخاسته از ارادۀ ایشان بود و از همان زمان جاهلی آزمند مرگ پیامبر بودند.

4
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ّ
شخصیت ویژۀ امیرالمؤمنین؟ع؟
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در ســخنان و خطبههای حضرت فاطمۀ زهرا؟اهع؟بســیار مشــاهده میشــود که ایشان
ّ
شــخصیت واالی امیر مؤمنــان امام علی؟ع؟میپردازند .در بعضی موارد،
به توصیف
ً
حضرت صریحا اشــاره میکنند که این اوصاف ّ
خاص امام؟ع؟موجب شــد تا پس از
رســول خــدا؟ص؟ ،عــدهای از مــردم که تا آن زمان بــر مکنونات قلبی خویــش پردۀ نفاق
 .1مجلسی ،محمد باقر ،همان.100/28 ،

ُ
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افکنــده بودنــد ،چهرۀ واقعــی خود را نشــان داده ،پیمان و بیعتهای گذشــتۀخویش
را شکســته و در مســیر آرزوهــای باطــل گام بردارنــد .برخــی از ایــن ویژگیهــا را در زیــر
بازمیخوانیم.
ّ _1 _2 _1
همت ،شجاعت و استقامت امیرالمؤمنین؟ع؟ در مبارزه

حضــرت صدیقــۀ طاهــره؟اهع؟در بخشــی از خطبــۀ فــدک در مســجد پیامبــر؟ص؟ ،بــه
توصیــف شــجاعت امیرالمؤمنیــن؟ع؟و پایــداری ایشــان در مقابــل دشــمنان دیــن
میپردازند .ایشان میفرمایند:
تا آنکه خداوند تبارکوتعالی به برکت پیامبرش حضرت محمد؟ص؟ شما
را بعــد از اینهمــه ســختیها نجات داد ،و بعدازآنکــه او گرفتار پهلوانان
ّ
کفار و گرگان عرب و گردنکشان اهل کتاب گردید؛ هرگاه که آتش جنگ
را میافروختند خداوند آن را خاموش مینمود و هر زمان که قدرت پیروان
یشــد یا دشــمنان مشــرک دهان خود را برای از بین بردن
شــیطان ظاهر م 
شـ�ما بــاز میکردنــد ،برادرش علی را بــرای نابودی آنان به عمق دهانشــان
میافکند و بازنمیگشــت تا با شمشــیرش بال جنگ را لگدکوب کند .او
از خود نشان میداد ،و نزدیکترین اشخاص به پیامبر؟ص؟و سرور اولیای
خ��دا بود ،درحالیکه آســتین خود را باال زده و آماده بود ،خیرخواه رســول
خ��دا؟ص؟ بود ،بسیــار کوش��ا و رنجکش در جه��ت اعالی دین ب��ود .در راه
خدا سرزنش مالمت کنندگان تأثیری در او نداشت.

1

فرد به رس��ول خدا؟ص؟برشــمرده و بیان میکنند که در هنگام مبارزه با دشــمنان دین،
پیامب��ر اک��رم؟ص؟ نخس��ت امیـ�ر مؤمن��ان؟ع؟ را بــرای مقابله بــا آنها میفرســتادند و آن
حضرت نیز با شجاعت به جنگ با آنها شتافته و تا نابودی کامل دشمن و خاموش
 .1طبرسی ،احمد بن علی ،همان 100/1 ،و 101؛ مجلسی ،محمد باقر ،همان.220/29 ،
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در این س��خن ،حضرت فاطمه؟اهع؟ امیرالمؤمنین امام علی؟ع؟ را برادر و نزدیکترین

ز ترضح مالک رد؟ع؟نينمؤملاريما تيالو شريذپ مدع

کسی بود که در راه خدا سختی و مشکالت را تحمل میکرد و استقامت

119

نمــودن آتــش فتنــه بازنمیگشــتند؛ در راه دین الهی ،بســیار کوشــا بوده و مشــکالت را
ّ
تحمــل میکردنــد و چون حــق را میشــناختند ،مطابق امر الهی عمل کرده و ســرزنش
مالمت کنندگان هرگز در تصمیم ایشان تأثیری نداشت.
در همین موضوع ،حدیث ارزشمندی از موالی متقیان امیر مؤمنان؟ع؟ ،ذکر شده که
ایشان هم با یادآوری شهادت یاران باوفای رسول خدا؟ص؟در جنگهای مختلف که
از خاندان مطهر ایشــان بودند ،توضیــح میدهند که پیامبر اکرم؟ص؟ در هنگام مقابله
ّ
با دشمنان اسالم ،اهلبیت خود را برای رویارویی با آنها مقدم میداشتند:
یشــد کــه مــردم (از بیــم و تــرس) بازمیایســتادند،
و چــون کارزار ســخت م 
رســول خــدا؟ص؟ ،اهلبیــت خــود را جلــو وامیداشــت ،و بهوســیلۀ آنــان
یــاران و لشــگریانش را از داغــی نیــزه و شمشــیرها حفــظ مینمــود ،پــس
عبیــدة ابــن حــارث (ابــن عبــد ّ
المطلــب پســرعموی آن حضــرت) در
جنــگ بــدر کشــته شــد ،و حمــزه (عمــوی آن بزرگــوار) در جنــگ احــد
کشــته گردیــد ،و جعفــر (بــرادر مــن) در جنــگ مؤتــه کشــته شــد ،و کســی
120

کــه ا گــر میخواســتم نامــش را ذکــر مینمــودم (کنایــه از خویــش) شــهادت
و کشــته شــدن (در راه خــدا) را خواســت ،ماننــد کشــته شــدنی کــه آنــان
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خواســتند؛ و لکــن عمــر آنهــا زودتــر بــه ســر رســید و مــرگ کســی کــه نامــش
را ذکــر نکــردم بــه تأخیــر افتــاد.

1

از دیگ ــر وقای ــع مه ــم تاریخ ــی ک ــه ب ــر ش ــجاعت و اس ــتقامت امیرالمؤمنی ــن؟ع؟ در
مبــارزه داللــت دارد ،شــأن نــزول ســورۀ مبارکــۀ «عادیــات» اســت .بــه پیامبــر اکــرم؟ص؟
در م ــورد حمل ــۀ گروه ــی از اع ــراب ب ــه مدین ــه خب ــر داده ش ــد .ایش ــان م ــردم را جم ــع
ک ــرده و موض ــوع را ب ــا آنه ــا در می ــان گذاش ــتند .گروه ــی از م ــردم مأم ــور ش ــدند ت ــا ب ــه
فرمانده ــی یک ــی از اصح ــاب منتخ ــب رس ــول خ ــدا؟ص؟ بهس ــوی آنه ــا رفت ــه و ابت ــدا
ایش ــان را ب ــه اس ــام دع ــوت کنن ــد و اگ ــر نپذیرفتن ــد ،ب ــه جن ــگ ب ــا آنه ــا بپردازن ــد.
 .1نهج البالغة ،ص  368و  ،369نامۀ .9

پیامبــر اکرم؟ص؟چندیــن مرتبــه بــرای مــردم فرماندهانــی از اصحــاب همچــون ابوبکــر،
عمـــر و  ...انتخـــاب کردنـــد ولـــی هـــر بـــار آنهـــا بـــا تعـــداد زیـــادی کشـــته و ناموفـــق
بازمیگش ــتند .درنهای ــت رس ــول خ ــدا؟ص؟ ،امیرالمؤمنی ــن؟ع؟ را ب ــه فرمانده ــی م ــردم
برگزیدن ــد و ایش ــان ش ــجاعانه و ب ــا درای ــت جنگ ــی وی ــژه ،دش ــمن را غافلگی ــر ک ــرده و
شکســت ســختی بــر آنهــا وارد ســاختند و پیــروزی نصیــب ســپاه اســام شــد .ســپس
حضــرت جبرئیــل؟ع؟ در مدینــه بــر پیامبر؟ص؟نــازل شــده و ســورۀ عادیــات را بــر ایشــان
ت ــاوت و خب ــر پی ــروزی را اع ــام ک ــرد.

1

اطاعت خویش از امر خدا و پیامبرش و
امیرالمؤمنیــن امــام علی؟ع؟در روایتی ،دربارۀ
ِ
همچنین توصیف شجاعتشان میفرمایند:
از اصحــاب محمد؟ص؟آنانــی کــه نگهبانــان اســرار اوینــد ،میداننــد کــه
مــن هرگــز لحظ ـهای از فرمان خــدا و پیامبرش ســرپیچی نکــردهام ،بلکه
در موقعیتهایــی کــه دلیران در آن پشــت میکنند و گامهــا در آن واپس
میرود ،با او مواســات کردم و این به ســبب شــجاعتی است که خداوند
مرا به آن گرامی داشته است.

2

جنگها در زمان حیات پیامبر اکرم؟ص؟ ،بســیاری از اقوام و نزدیکان خود را از دســت
داده بودند ،در دلهایشان کینههای بسیاری از امام؟ع؟شکل گرفته بود که باوجودآن

یاه هنيمز و لماوع

 .1القمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القمی ،ص 438- 434؛ الکوفی ،فرات بن ابراهیم ،تفسیر فرات
الکوفــی ،ص  559و 591؛ الطوســی ،محمــد بــن الحســن ،األمالــی ،ص  ،407ح 61؛ الدیلمی،
حســن بن محمد ،إرشــاد القلوب246/2 ،؛ مفید ،محمد بن محمد ،اإلرشاد .114/1 ،مضمون
این شأن نزول با سند و متون متفاوتی در کتب مذکور نقل شده است که ما وجه مشترک تمامی
متون را نقل کردهایم.
 .2نهــج البالغــة ،ص  311و 312؛ مجلســی ،محمد باقر ،همان ،319/38 ،ح 32؛ لیثی واســطی،
علی بن محمد ،عیون الحکم و المواعظ ،ص  ،506ح .9286
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با ّ
توجه به مطالب بیان ش��ده درمییابیم که ش��جاعت و استقامت امیرالمؤمنین؟ع؟
ّ
در جنــگ بــا دشــمنان اســام بــر کســی پوشــیده نبــود و کفــار و مشــرکانی کــه در ایــن

121

هرگز نمیتوانستند رهبری آن حضرت را قبول کرده و از ایشان اطاعت کنند .از طرفی
کساــنی ک��ه نتوانســته بودندــ در زم��ان حی��ات پیامب��ر اک��رم؟ص؟ بــه اهــداف و آرزوهای
خــود دســت یابنــد ،در صــورت تحقــق ظاهــری حکومــت امیرالمؤمنین؟ع؟ نیــز هرگز
نمیتوانستند به آن اهداف برسند.
 _2 _2 _1عوامل به وجود آورندۀ کینه از امیرالمؤمنین؟ع؟ در دل مردم

ً
حض��رت فاطم��ۀ زه��را؟اهع؟ صراحتــا در مالقــات بــا زنــان مهاجریــن و انصــار پــس از
ّ
شــخصیت
ماجــرای فــدک ،بیــان میکننــد کــه مــردم جامعــه چــه مــواردی را در مــورد
امیرالمؤمنین؟ع؟نمیپسندند و از آن ناراضی بودند و همین عوامل موجب کینه از امام
در دلهای آنها شده است .حضرت؟اهع؟ میفرمایند:
َّ
ّ ََ
َ ْ
ََ
ََ ُ ُْ َ َ
اهَّلل ن ِك َیر َس ْــی ِف ِه َو ِقلة
َو َمــا الـ ِـذی نق ُمــوا ِم ْن أ ِبی ال َح َسـ ِـن؟ع؟؟ نقموا ِمنه و ِ
َّ َ ْ َ َ َ َ ْ
َ
َ ُ
1
ات اهَّلل.
ُم َباال ِت ِه ِب َح ْت ِف ِه َو ِشدة َوطأ ِت ِه َو نكال َوق َع ِت ِه َو ت َن ّم َر ُه ِفی ذ ِ
نهــا چــه چیــزی را از ابوالحســن؟ع؟ نمیپســندیدند؟ بــه خــدا ســوگند
آ
122

یگــردد بــه ناخوشــایندی آنهــا از شمشــیر
ایــن کینــه و عیبجو یــی برم 
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او ،بیاهمیتــی و بیاعتنایــی او بــه مرگــش ،ثابتقدم بــودن او در میدان
ّ
جنــگ ،تــرس و فــرار از ضربــات اوّ ،
[تبحــر و تســلط او بــه کتــاب الهی] و

ّ
تعصب و غضب در مورد خدای عزوجل.

2

حضــرت صدیقــۀ طاهــره؟اهع؟ در همیــن چنــد جملۀ کوتــاه ،مطالــب درخــور تأملی را
فهرستوار بیان میکنند که پرده از رازهای نهفتۀ بسیاری برمیدارد .در ادامه به شرح
هر یک از این عبارات میپردازیم.
 .1مجلســی ،محمد باقر ،همان160/43 ،؛ طبرســی ،احمد بن علی ،همان .108/1 ،در نقل ّ
مکمل
َ
َ َ َ ُّ َ
اهَّلل» به عناوین فوق افزوده شــده اســت .طبری آملی صغیر،
اب ِ
دیگــر ،عبــارت «و تبحــره ِفی ِكت ِ
محمد بن جریر ،دالئل اإلمامة ،ص .126
 .2بــرای واکاوی ســایر منابع و نقلهای مشــابه ر.ک :صدوق ،محمد بــن علی ،معانی األخبار ،ص
354؛ أحمد بن أبی طاهر ،بالغات النساء ،ص .32

 _1 _2 _2 _1ضربات شمشیر امیرالمؤمنین؟ع؟

ََ
ُ
اهَّلل َن ِك َ
یــر َس ْــی ِف ِه» بــه
حض��رت صدیق��ۀ کبــری؟اهع؟ در ابت��دا ب��ا عب��ارت «نق ُمــوا ِم ْنــه َو ِ
ناخوشــایندی مــردم از شمشــیر امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اشــاره میکننــد؛ 1شمشــیری که در
جنگها و غزوات ،مردان و پدران همین مردم با آن شمشیر به هال کت رسیده بودند و
اینان به خاطر همین شمشیر از امام؟ع؟ناراضی و ناخشنود بودند.
همچنین حضرت زهرا؟اهع؟ خطاب به امیرالمؤمنین؟ع؟ در وصف ایشان میفرمایند:
َ
ََْْ َ ّ َ
ََ ْ
َ َ َْ َ
2
اب . ...
الذئ َ 
َیا ْاب َن أ ِبی َطا ِل ٍب!  ...نقض َت ق ِاد َمة ال ْجد ِل  ...افترس 
ت ِ
لهـ�ای نیرومن��د بازان شــکاری را میشکســتی  ...تو گــرگان را از هم
ت��و با 
میدریدی. ...
ََ ُ ُْ َ َ
اهَّلل ن ِك َیر
این سخنان حضرت؟اهع؟ بهگونهای شرح کالم ایشان در عبارت «نقموا ِمنه و ِ
َس ْ��ی ِف ِه» نیز هس��ت که میتواند بیانگر توصیف ضربات شمش��یر امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز
باش��د .یعنی امام؟ع؟اجازۀ خودنمایی به دشــمن و ایســتادن در مقابل دین الهی را به
ّ
کسی نمیدادند و با شجاعت با کفار و مشرکان سرکش مقابله میکردند.
چنانچه در تاریخ نیز بســیار ذکر شــده ،مشــرکان و کفار زیادی در جنگهایی همانند
کینههای آن دوران در دلهای خانوادههای آنها باقی بود.

3

شــیخ مفیــد در اإلرشــاد نــام  36نفــر از کشتهشــدگان جنــگ بــدر را ذکــر میکنــد کــه
بهتنهایــی به دســت امیرالمؤمنین؟ع؟کشــته شــدهاند و در ادامه توضیــح میدهد که
 .1مجلسی ،محمد باقر ،همان.164/43 ،

یاه هنيمز و لماوع

 .2طبرســی ،احمــد بــن علــی ،همــان107/1 ،؛ مجلســی ،محمــد باقر ،همــان234/29 ،؛ طوســی،
محمد بن الحسن ،األمالی ،ص  ،681ح .8
ّ
 .3ایــن کین ههــا حتــی تــا زمــان جنــگ کفار بــا امام حســین؟ع؟ نیــز ادامه داشــت و آنهــا در کربال
اعــام کردنــد که به دلیــل همان کینههایی که از امیرالمؤمنین؟ع؟ ،به خاطر کشــتن اقوامشــان
در جنگهــا داشــتهاند ،هماکنــون در مقابــل فرزنــد و خانوادۀ ایشــان ایســتادهاند! ر.ک :خویی،
حبیباهلل هاشمی و دیگران ،منهاج البراعة.185/18 ،

ز ترضح مالک رد؟ع؟نينمؤملاريما تيالو شريذپ مدع

جنــگ بــدر بــا ضربــات شمشــیر امیرالمؤمنیــن؟ع؟ به هال کــت رســیده بودنــد و هنوز

123

افراد دیگری نیز بودهاند که در کشته شدن آنها به دست حضرت؟ع؟ اختالف است
و اشخاص دیگری نیز بودند که امام؟ع؟در کشتن آنها شرکت داشتهاند و دستکم
میتــوان ادعــا کرد بیش از نیمی از کشــتگان جنگ بدر به دســت امیــر مؤمنان؟ع؟ به
هال کت رسیدهاند.

1

خود حضرت نیز دراینباره میفرمایند:
ُ
من در خردی ،بزرگان عرب را به زمین زدم و شــاخ قدرت دو قبیله ربیعه
و مضر را شکستم.

2

یکــی دیگــر از عواملــی که موجــب نارضایتی و کینــه از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در دلهای
َ َ ْ
مردم شــد ،ترســی بود که از ضربههای ایشــان در جنگ داشــتند .فراز َ«و نکال َوق َع ِت ِه»
بیانگر این ویژگی است« .نکال» به معنای وسیلۀ تهدید و ترساندن طرف مقابل برای
جلوگیــری از اقدام او به کاری اســت 3.چــون در اینجا «نکال» پیش از «وقعة» (=ضربه
شمشیر) بهکاررفته ،پس منظور ترس از ضربۀ شمشیر است.
124

وجود هیبت و ترس از امام؟ع؟ در جنگها برای دشمن ،از واقعیتهای مهم تاریخی
بوده است .این گزارش از نهجالبالغه شاهدی دیگر بر این حقیقت است:
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به آن حضرت گفته شــد« :با چه وســیله بر همنبردان خود چیره شدی؟»
در پاســخ فرمودنــد« :مــن با هیــچ مردی به پیــکار برنخوردم جــز این که با
دست خودش به من کمک کرد تا او را از پای درآوردم».

4

ســید رضــی 5پــس از بیان ایــن روایــت ،توضیح میدهــد که این ســخن ،اشــاره به جا
گرفتن هیبت ایشان در دلها دارد.
 .1مفید ،محمد بن محمد ،اإلرشاد.70/1 ،
 .2نهج البالغة ،ص 300؛ مجلسی ،محمد باقر ،همان.475/14 ،
 .3فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،ذیل مادۀ نکل.
 .4نهج البالغة ،ص  ،531حکمت 318؛ مجلسی ،محمد باقر ،همان.347/34 ،
 .5همان.

عالمــه مجلســی به نقــل از ابن عباس ،کیفیــت ضربات امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را اینگونه
وصف میکند:
ضربــات شمشــیر امیرالمؤمنیــن؟ع؟دو گونــه بــود :ا گــر از بــاال ضربــه وارد
میکردند ،از قد نصف میکرد و اگر از پایین ضربه میزدند ،از کمر نصف
یکــرد .بــه همین جهت گفتهاند کــه ضربات او یگانــه و تکضرب بود
م 
یعنی اگر از باالی سر ضربه وارد میکردند با همان یک ضربه او را به دونیم
میکردنــد و ا گــر از پهلــو ضربــه میزدنــد ،بــا همان یــک ضربــه او را از کمر
نصف میکردند و اگر بر قلعهای وارد میشدند ،آن را نابود میکردند.

1

 _2 _2 _2 _1هراس نداشتن از مرگ

َّ َ
حضــرت فاطمــۀ زهرا؟اهع؟بــا عبــارت ِ«قلــة ُم َباال ِت ِــه ِب َح ْت ِف ِــه» بــه هــراس نداشــتن

امیرالمؤمنین؟ع؟ از مرگ اشــاره میکنند .این خصوصیت باید از شــاخصههای مهم
رهبر و امام باشــد؛ زیرا موجب میشــود تا امام؟ع؟بدون هیچگونه هراســی از دشمنان
و حیلههــای آنهــا بــه اجرای احــکام و اوامر الهی در جامعــه بپردازد .اگــر رهبر جامعه
از مــرگ بیــم داشــته باشــد ،ممکــن اســت برای حفــظ جان خــود در مقابــل تهدیدات
دینی و ســعادت دنیوی و اخروی مردم شــود .این موضوع آنچنان مهم و اساسی بوده
است که امیرالمؤمنین؟ع؟ ،خود نیز در وصف خویش میفرمایند:
ُ
بــه خــدا قســم انس پســر ابوطالــب به مــرگ ،از عالقۀ کــودک شــیرخوار به
پستان مادر بیشتر است.

2

 .1همان .67/41 ،عالمه مجلســی در شــرح و تبیین این ســخن مینویســد« :قال اجلزري يف الهناية
يف احلديــث‹ :كانــت ضربــات عيل مبتكرات ال عونا أي إن ضربته كانــت بكرا يقتل بواحدة مهنا ال
حيتاج إىل أن يعيد الضربة ثانية .يقال ضربة بكر إذا كانت قاطعة ال تثين»›.
 .2نهج البالغة ،ص  ،52خطبه 5؛ مجلسی ،محمد باقر ،همان.234/28 ،

یاه هنيمز و لماوع

در واقعــۀ «لیلــة المبیت» نیز که امیرالمؤمنین؟ع؟ ،در زمان هجرت پیامبر اکرم؟ص؟به

ز ترضح مالک رد؟ع؟نينمؤملاريما تيالو شريذپ مدع

مخالفان کوتاه آمده و بعضی امور دین را اجرا نکند و بدین ترتیب مانع از رشد جامعۀ

125

مدینه ،بدون هیچگونه واهمهای از مرگ ،در بســتر ایشــان خوابیدند ،شجاعت و عدم
ً
ترس امام؟ع؟ از مرگ کامال مشــهود اســت .عالوه بر اینها ،مبارزات شــجاعانۀ ایشان
در جنگهــا نیــز بیانگــر عــدم ترس ایشــان از مرگ اســت ،تا آنجــا که در تاریخ مشــهور
است که زره حضرت پشت نداشت.

1

لــذا چنیــن خصوصیتی همیشــه تــرس و اضطراب را ماننــد خوره به جــان طمع ورزان
ّ
ّ
حکومت میانداخت تا حضرت امیر؟ع؟ را تهدیدی جدی و ســدی ســازشناپذیر در
مقابل خویش بیابند.
 _3 _2 _2 _1ثابتقدم بودن و ّ
شدت عمل در میدان جنگ

َّ َ َ
«شــدة َو ْطأ ِت ِه»
ویژگــی دیگــر امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در کالم حضــرت زهــرا؟اهع؟ ،با عبــارت ِ
وصف شده است .عالمه مجلسی در توضیح این عبارت مینویسد:
ّ
«الوطــأة» بــه معنای شــدت عمــل به خرج دادن و تحتفشــار قــرار دادن
است و معنای اصلی «الوطء» ،لگدکوب کردن و پای را به زمین کوبیدن
126

اســت و ایــن کلمه هم در بــارۀ جنگ به کار میرود و هــم دربارۀ قتل؛ زیرا
وقتــی میگوییــم «مــن یطأ الش ـیء برجلیــه» یعنــی فالنی در جهــت نابود
کردن و خوار کردن هماورد خود نهایت تالش و کوشش را به خرج داد.
ّ
عــاوه بــر این شــدت عمل ظاهری ،شــاید بتوان نهایــت تالش در جنگ را بر مســائلی
2
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از قبیــل شــناختن موقعیتهای جنگی نیــز تعبیر نمود؛ یعنی امیــر مؤمنان؟ع؟ هم در
قدرت بازوان و هم در شناختن تاکتیکهای جنگی بینظیر بودند.

3

 .1ابن حیون ،نعمان بن محمد ،شرح األخبار112/1 ،؛ مفید ،محمد بن محمد ،الجمل ،ص 355؛
حســینی زبیــدی ،محمد مرتضــی ،تاج العروس765/15 ،؛ ابن شــهر آشــوب ،محمد بن علی،
مناقب آل أبی طالب؟مهع؟298/3 ،؛ مجلســی ،محمد باقر ،همان58/42 ،؛ ابن أبی الحدید،
عبد الحمید بن هبه اهلل ،شرح نهج البالغة.280/20 ،
 .2مجلسی ،محمد باقر ،همان.165/43 ،
 .3قزوینــی ،ســید محمد کاظــم ،فاطمة الزهرا؟اهع؟من المهــد الی اللحد ،ترجمۀ حســین فریدونی،
ص .611

در همین مورد ،امیرالمؤمنین؟ع؟در خطبهای ،خود به عمل و تجربهشان در جنگها
اشــاره میکنند .هنگامیکه خبر تهاجم ســربازان معاویه به شــهر األنبار (در ســال 38
هجری) ،و سستی مردم و عدم اطاعت ایشان از فرمان امامشان به امیرالمؤمنین؟ع؟
ابالغ شد ،پس از ایراد خطبهای برای آنها ،در پایان میفرمایند که این مردم با تبعیت
نکــردن از دســتور امامشــان ،رأی و تدبیــر او را در نبرد با دشــمن تباه کردنــد؛ تا آنجا که
به شکســت ســپاه منجر شد و قریش بر حضرت خرده گرفتند که دانش نظامی ندارد.
امام؟ع؟ در پاسخ به این خردهگیری میفرمایند:
چکـدام از آنـان کوشـش و تجربـۀ مرا در جنگ داشـته؟ و پیشقدمیاش
آیـا هی 
از مـن بیشـتر بـوده؟ هنوز به سـن بیستسـالگی نرسـیده بودم کـه آمادۀ جنگ
شـدم ،اکنون عمرم از شـصت گذشـته است.

1

ّ
ّ _4 _2 _2 _1
تبحر و تسلط امیرالمؤمنین؟ع؟ بر کتاب الهی

حضــرت فاطمــۀ زهرا؟اهع؟ازجملــه دیگــر عوامل نارضایتی مــردم از امیــر مؤمنان؟ع؟را،
ّ
َ
اهَّلل»ّ ،
َ َ َ ُّ َ
تبحر و تســلط کامل ایشــان بــه کتاب الهی
اب ِ
بــا بیــان عبــارت «و تبحره ِفی کت ِ
میدانند .ایشــان در این عبارت بهظاهر کوتاه ،به نکتۀ بســیار مهمی اشــاره میکنند.
دنیــوی و تأمین ســعادت اخــروی بدان نیازمندنــد و ذکر چنین وصفی بــرای امام؟ع؟
ّ
دربردارندۀ این نکته نیز هســت که ایشــان به تمام تفسیر آیات و تبیین آنها نیز مسلط
ّ
بودهانــد؛ 2بنابرایــن اگــر کفــار و مردم سســت ایمــان آن زمان اجــازه میداننــد تا رهبری

است و هرگز نمیتوانستند از زیر بار احکام دین شانه خالی کنند؛ یا تفسیر آیاتی را که
علیه خودشــان اســت تحریف کنند و مجبور بودند همان قرآنی را که پیامبر اکرم؟ص؟
 .1نهج البالغة ،ص  ،71خطبۀ .27
 .2در ادامه به روایتی در این موضوع اشاره خواهیم کرد.

یاه هنيمز و لماوع

جامعۀ مســلمین به امیرالمؤمنین؟ع؟سپرده شود ،در مقابل شخصی قرار داشتند که
ّ
ً
به تمام جزئیات دین و احکام شــریعت و همچنین تفســیر تمامی آیات کامال مســلط

ز ترضح مالک رد؟ع؟نينمؤملاريما تيالو شريذپ مدع

قــرآن کتاب آســمانی دین اســام و دربردارندۀ اموری اســت که انســانها بــرای زندگی
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با تفســیرش آورده بودند و نزد امیرالمؤمنین؟ع؟ بود ،بپذیرند؛ چیزی که با اهدافشــان
ً
کامال مغایرت داشت .امیرالمؤمنین؟ع؟ دراینباره میفرمایند:
آی ـهای بــر رســول خدا؟ص؟نــازل نشــد مگــر آنکــه آن را بر مــن قرائــت و امال
میکردنــد و مــن آن را بــا خــط خود مینوشــتم و تأویل و تفســیر و ناســخ و
منســوخ و محکــم و متشــابه و عام و خــاص آن را به مــن میآموختند و از
خداوند میخواستند تا فهم و حفظ آن را به من عطا کند .پس من آیهای
از کتــاب خــدا و علمی را که به من امال کردند و نوشــتم ،فراموش نکردم.
از آن زمــان این درخواســت را برای مــن از خداوند کردند ،هیچ علمی که
در بــارۀ حــال و حــرام و امرونهــی بود یا هســت ،هیچ کتاب نازل شــده بر
پیامبران پیش از خود دربارۀ اطاعت و معصیت نماند که به من بیاموزد،
و همــه را بــه مــن آموخت و من حفظ کــردم و یک حرفــش را از یاد نبردم.
ســپس دســت بر ســینۀ من نهاد و از خدا خواســت که قلبم را پر از علم و
فهم و حکمت و نور نماید.
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شیخ طوسی با سند خود از ّام سلمه نقل میکند:
در همــان بیمــاری رســول خدا؟ص؟کــه منجــر بــه رحلــت ایشــان شــد و
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اتــاق حضــرت مملــو از صحابــه بــود ،شــنیدم کــه فرمودنــد :ای مــردم ،کــم
مانــده اســت کــه جــان مــن ب هســرعت گرفتــه شــود و مــرا هــم بــه جهــان
دیگــر ببرنــد ،مــن پیشازایــن ســخنان الزم را بــرای شــما گفت ـهام و عــذر
مــن در پیشــگاه خــدا موجــه اســت کــه مــن در میــان شــما دو چیــز باقــی
گذاشــتهام کــه یکــی کتــاب خــدا و دیگــری عترتــم یعنــی اهلبیتــم اســت.
ســپس دســتان امیرالمؤمنیــن؟ع؟را گرفتنــد و بــاال آوردنــد و فرمودنــد :ایــن
علــی اســت کــه بــا قــرآن اســت و قــرآن بــا اوســت ،دو جانشــینی کــه هشــیار
نکــه بــر حــوض کوثــر مــرا
یشــوند تــا ای 
هســتند .ایــن دو از هــم جــدا نم 
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی64/1 ،؛ مجلسی ،محمد باقر ،همان.257/36 ،

مالقــات کننــد .پــس مــن در آن هنــگام شــما را در رعایــت حــق آنهــا مــورد
بازخواســت قــرار خواهــم داد.

1

در روایت دیگری ،امیرالمؤمنین؟ع؟ به مردم امر میکنند تا دربارۀ کتاب خدا از ایشان
ّ
سؤال کنند؛ امری که بیانگر تسلط ایشان به کتاب الهی است:
ابــان از ســلیم نقــل میکنــد کــه گفــت :در مســجد کوفــه خدمــت
امیرالمؤمنین؟ع؟نشسته بودم و مردم اطراف آن حضرت بودند .حضرت
فرمودند« :از من بپرســید قبل از آنکه مرا نیابید .دربارۀ کتاب خدا از من
بپرســید .بــه خــدا قســم هیچ آی ـهای از کتــاب خدا نازل نشــده مگــر آنکه
پیامبر؟ص؟برای من خوانده تا من هم بخوانم ،و تأویل آن را به من آموخته
یشــد درحالیکه تــو غائب
اســت» .ابــن کـ ّـواء گفت« :پــس آنچه نــازل م 
یشــود؟» فرمودند« :بلی ،آنچه مــن در آنها غایب بودم برایم
بــودی چه م 
حفــظ میکردنــد ،و آنگاهکــه نزد ایشــان میآمدم ،میفرمودنــد< :یا علی،
نهــا را برایم میخواندند
خداونــد بعــد از تو این مطالــب را نازل کرد> ،و آ 
تا من هم میخواندم ،و میفرمودند< :تأویل اینها چنین است> و آن را
به من میآموختند».
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ َ ُ
ن تف ِقدو ِنــی» .تاریخ ،فرد
ــل أ 
امیــر مؤمنــان امــام علی؟ع؟بارهــا فرمودهانــد«َ :ســلو ِنی ق ْب 
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2

ادعایی معرفی نکرده است!
 _5 _2 _2 _1خوی درهم کشیدۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ در راه خداوند متعال

از عوامل ایجاد کینه نسبت به ایشان در دلهای مردم پست روزگار است.
 .1طوسی ،محمد بن الحسن ،األمالی ،ص  478و  ،479ح .1045
 .2هاللی ،سلیم بن قیس ،کتاب سلیم بن قیس.802/2 ،

یاه هنيمز و لماوع

َ ُ
حضرت صدیقۀ طاهره؟اهع؟در آخرین قسمت از این کالم ،با بیان عبارت َ«و ت َن ّم َر ُه ِفی
َ
ات اهَّلل» به خوی تند و غضب حضرت امیر؟ع؟ در راه خدای یکتا اشاره میکنند که
ذ ِ

ز ترضح مالک رد؟ع؟نينمؤملاريما تيالو شريذپ مدع

دیگ��ری از صحاب��ۀ رس�وـل خ�دـا؟ص؟ را ج��ز عل�یـ ب��ن ابیطال��ب؟ع؟ ،صاحــب چنین

ّ
ُ
َ ُ
مــراد از «ت َن ّم َــر» ،خلــق خشــن و شــدت غضــب در راه خــدای متعــال و خشــمگین
شــدن اســت.

1

َ ُ
عالمــه مجلســی نیــز «ت َن ّمـ َـر» را عبــارت از دگرگونــی چهــره و حــال بــه همــراه بداخالقــی
َ
و تهدیدکنندگ ــی میدان ــد و ب ــا توج ــه ب ــه ریش ــۀ ای ــن واژه ،یعن ــی «ن ِم ــر» ب ــه معن ــای
پلن ــگ«َ ،ت ّ
نم ــر» را ب ــه پلن ــگ روی ــی ک ــه همیش ــه خش ــمگین و دره ــم کش ــیده اس ــت،
ترجم ــه میکن ــد.
البته ازآنجاکه این ویژگی با قید «فی ذات اهلل» مقید شــده ،همیشــگی و در همه حال
نیست؛ بلکه تنها امور مربوط به خداوند را شامل است.
َ
ات اهَّلل» مینویسد:
عالمه مجلسی همچنین در مورد عبارت ِ«فی ذ ِ
2

منظور از این سخن حضرت زهرا؟اهع؟که فرمودند« :فی ذات اهلل» یعنی در
راه خــدا و بــه خاطــر خدا (با توجه به این نکته کــه منظور از ذات یکچیز
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همــان حقیقــت وجودی آن چیز اســت) یا در راهکارهــا و حالتهایی که
ّ
متعلق به خدای متعال اســت ،مثل دین و شریعت و امثال آن؛ چنانکه
ُّ ُ
خدای متعال در قرآن فرموده است «إ َّن ُه َع ِل ٌ
ور» که منظور،
یم ِب ِ
ذات الصد ِ
ِ
3
آن امور پنهانی است که در سینهها نهفته است.

ایــن خشــم و خلــق تند و خوی نرمش ناپذیر که به ســیمای بی تغیر پلنگ تعبیر شــده
 .1فراهیــدی ،خلیــل بن احمد ،کتاب العین270/8 ،؛ طبــری آملی صغیر ،محمد بن جریر ،دالئل
اإلمامة ،ص .126
 .2منظــور تعصــب پســنیدیده و بــه جــا در راه خدا اســت .رک :خطبه  234نهج البالغــه معروف به
ْ
َ ْ َ َ َ ُ َّ َ ْ
َ
َ َْ ُ َ ُ ُ
َ
َ
َْْ
ال َص ِال َو َم ِام ِد الف َع ِال َو َم ِاس ِن
قاصعه…« :ف ِإن كان ل بد ِم 
ن ال َع َص ِب ّي ِة فل َيك ْن ت َع ّص ُبك ْم ِ َلك ِار ِم ِ
ْ
َْ ْ َ
ْ ُ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ ُّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ــل ِبالخل ِق
ــور ال ِــي تفاضلــت ِفهيا الجــداء و النجداء ِمــن بيوت ِ
الم ِ
ات العر ِب و يع ِاس ِ
ــيب القب ِائ ِ
َ
َْ ْ َ ْ ْ
َْ َ َ ْ َ َْ ْ ُ َ َ َ َ َ
َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ
َ
ّ
ُ
الف ِظ
ــار ال ِليل ِة و الث ِار الحمود ِة فتعصبوا ِ ِلل ِل الم ِد ِمن ِ
الر ِغيب ِــة و الحــا ِم الع ِظيم ِة و الخط ِ
ْ
ْ َ
ّ َ َ َّ َ ْ ّ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ّ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ
الذم ِام و الطاع ِة ِلل ِب ِر و الع ِصي ِة ِلل ِكب ِر و الخ ِذ ِبالفض ِل و الك ِف ع ِن البغي و ِالعظ ِام
ِلل ِج َو ِار َو ال َوف ِاء ِب
ِ
ِ
َْ
َْ
ْ ْ
ْ َ ْ َ ْ َْ َْ ْ َ ْ َ
َْ ْ
اب الف َس ِاد ِف ال ْرض…»
ِللقت ِل َو ِالن َص ِ
اف ِللخل ِق و الكظ ِم ِللغي ِظ و اج ِتن ِ
 .3مجلسی ،محمد باقر ،همان.165/43 ،

اســت گویای خشــمی اســت که در امر الهی ســازشپذیر نیســت و کارکردی بهمراتب
قویتــر و شــدیدتر دارد 1.ایــن وصف ظریف حضــرت صدیقۀ طاهره نســبت به موالی
متقیــان حاکــی از جایــگاه معرفتی حضرت نســبت به ذات الهــی و عملکرد صریح و
جدی در راستای رضایت و خشم الهی است.
در مورد حساس��یت خاص امیرالمؤمنین؟ع؟در امور الهی و دینی ،شواهد بسیاری در
تاریخ وجود دارد که به ذکر برخی موارد میپردازیم.
امیــر مؤمنان؟ع؟دربــارۀ برگردانــدن بیتالمالــی کــه عثمــان بــه دیگــران بخشــیده
بود ،فرمودند:
بــه خــدا قســم ا گــر آن امــا ک را بیابــم ،بــه مســلمین برمیگردانــم ،گر چه
مهریۀ زنان شــده باشــد ،یا با آن کنیزها خریده باشــند .زیرا گشــایش امور
با عدالت اســت ،کســی که عدالت او را در مضیقه اندازد ،ظلم و ســتم
مضیقۀ بیشتری برای او ایجاد میکند.

2

همچنین در ماجرای بازگشــت امیرالمؤمنین؟ع؟از مأموریت یمن و پیوســتن ایشــان
بــه رســول خــدا؟ص؟در راه مکه ،بعــدازآن کــه امام؟ع؟متوجه شــدند که سپاهیانشــان
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پارچههایــی را کــه بهعنــوان مالیــات از مســیحیان نجــران دریافــت کردهانــد ،بیــن
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در پاسخ شکایت آنها فرمودند:
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خــود تقســیم کردهانــد تا آن را وســیلۀ زینــت و لباس احــرام خود قرار دهند ،بهشــدت
خشــمگین شــدند و دســتور دادنــد تــا دوبــاره پارچههــا را بــه جــای خــود بازگرداننــد.
ســپاهیان از این کار ایشــان دلگیر شــده و به هنگام دیدار با رسول خدا؟ص؟در مکه ،از
امیرالمؤمنین؟ع؟شــکایت کردند .پیامبر اکرم؟ص؟دســتور دادند تا مردم جمع شــوند و
ز بــان خــود را از شــکایت از علــی بــن ابیطالــب کوتــاه کنیــد ،او در راه
َ َ َ َ ْ
َّ َ
َ َّ َ ْ َ َ
ل ق ِو َي َعل ق ْت ِل أ ِش ّد ِاء ال َب ِاط ِل».
 .1نهج البالغه ،حکمت «َ :174م ْن أ َحد ِسن َان الغض ِب ِ

 .2نهج البالغة ،ص  ،57خطبۀ .15

خدا و به خاطر خدا اســت که ســختگیر و خشــن اســت .او در دین خدا
سازشکاری به خرج نمیدهد.
ً
با در نظر گرفتن مطالب فوق کامال واضح است که آن مردم در صورت پذیرش والیت
1

و حاکمیــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ،هرگــز نمیتوانســتند برخالف دین و اوامــر الهی عمل
کنند ،زیرا با غضب ّ
خاص امام؟ع؟و شمشیر ایشان ،یا حکم اجرای قصاص و حدود
احــکام مواجــه میشــدند و راه گریــزی نداشــتند و بــه همیــن جهــت حضــرت زهرای
مرضیــه؟اهع؟ ایــن مورد را نیــز از دالیل کینۀ آنها نســبت بــه امیرالمؤمنین؟ع؟ در عدم
یاری ایشان برای رهبری مردم ذکر میکنند.
 _3 _1جمعبندی «عوامل بیرونی»

با بررســی ســخنان گرانقدر و واالی حضرت صدیقۀ طاهره؟اهع؟درمییابیم که عوامل
تاریخی _ اجتماعی که از آنها به «عوامل بیرونی» تعبیر کردیم ،شامل دو زیرمجموعۀ
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مهــم هســتند :یکــی اقدامــات رســول خــدا؟ص؟در اســتقرار دیــن الهــی؛ و دیگــری
ّ
شخصیت ویژه امیرالمؤمنین؟ع؟ .در مورد ّاول ،حضرت فاطمۀ زهرا؟اهع؟ به اقدامات
رس��ول خ��دا؟ص؟ پس از رســالت و اســتقرار دیــن توحیــد در جامعه اشــاره میکنند که
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منجر به از بین رفتن بتپرستی و مبارزۀ گسترده با مشرکان و درنهایت پیروزی اسالم
ً
ش��د؛ امری که برای دش��منان خوش��ایند نبود .در مورد دوم نیز ایش��ان صراحتا به برخی
ویژگیهــای امیرالمؤمنین؟ع؟اشــاره میکنند که موردپســند دشــمنان و مردم نبود .در
اینجــا بهاختصــار میتوان بــه خصوصیات مهم ایشــان در جنگ ازجمله شــجاعت،
اســتقامت ،تدبیر جنگی ،کشــتن بســیاری از مشرکان به دســت ایشان در جنگهای
ّ
زمان رسول خدا؟ص؟ ،تسلطشان به کتاب الهی و عدم ترس ایشان از مرگ ،و همچنین
ّ
تعصب ایشــان نســبت به خداوند و اوامر او اشاره کرد که همگی بستری را برای قلوب
بیمار فراهم آورد تا پذیرش و کرنشی بهحق ،در مقابل والیت حضرت نداشته باشند.
 .1مفید ،محمد بن محمد ،اإلرشاد173/1 ،؛ مجلسی ،محمد باقر ،همان.385/21 ،

 _2زمینههای درونی
عالوه بر عوامل بیان شده ،دالیل و زمینههای دیگری نیز در سخنان گرانقدر حضرت
صدیقۀ طاهره؟اهع؟ به چشم میخورد که مرتبط با افکار ،اعتقادات ،عملکرد و اخالق
مردم و رؤسای کفر هستند که آنها را جزء «عوامل درونی» دستهبندی کرده و در ادامه
به بیان و شرح هر یک میپردازیم.
ّ
شخصیت رهبران کفر و نفاق
_1 _2

ً
ّ
شــخصیت
در بعضی از ســخنان حضرت فاطمۀ زهرا؟اهع؟صراحتا به مطالبی در مورد
ّ
خصوصیات ســران و رهبران کفر اشــاره شــده که میتواند روشــنگر زمینهها و دالیل
و
عدم پذیرش والیت امیر مؤمنان؟ع؟از س��وی آنها و شکســتن پیمانی باشد که در روز
غدیر در حضور جمع کثیری از مســلمانان حاضر بســته بودند .حضرت؟اهع؟این موارد
را اینچنین برمیشمرند:
نفس حریص و زینتدهنده
ِ _1 _1 _2

حضــرت صدیقــۀ طاهــره؟اهع؟در ضمــن ایــراد خطبــۀ فــدک در مســجدالنبی؟ص؟ ،در
موجب انجام آن کارهای بیشــرمانه نســبت به خاندان رسول خدا؟ص؟بالفاصله پس
از شهادت ایشان شد .چیزی که کارهای پلیدشان را برایشان نیک جلوه داده است.
هواهای نفســانی آنها ،ریاســت و حکومت و منصب قدرت را برایشــان زینت داده و
ّ
آن حدیث ساختگی در مورد ارث را به رسول خدا؟ص؟ نسب دادند تا هدفشان تحقق
خداونــد عزوجــل در قــرآن تقســیماتی در ارث قــرار داده و حــدود واجــب
می��راث را تعیین کرده و ســهم مرد و زن را بیان فرموده اســت ،بهطور یکه
عذر اهل باطل را باطل کرده و جای گمانها و شــبهات را دربارۀ مردگان

یاه هنيمز و لماوع

یابد و به مرادشان برسند .ایشان میفرمایند:

ز ترضح مالک رد؟ع؟نينمؤملاريما تيالو شريذپ مدع

پاسخ به ابوبکر در بحث ارث ،نفس زینت دهنده را ازجمله عواملی برمیشمارند که
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از بینــ ب��رده اســت .بلکه نفســتان ،کاری را کــه کردهاید برای شــما نیک
جلــوه داد و بایــد صبر نیکو کــرد ،و خداوند در مقابل آنچه شــما میکنید
کمککننده است.

1

 _ 2 _1 _2ظهور نفاق منافقان پس از رسول خدا؟ص؟و قبول دعوت شیطان

ً
حضرت صدیقۀ طاهره؟اهع؟در بخشــی از خطبۀ فدک در مســجد پیامبر؟ص؟ ،صراحتا
بیــان میکننــد منافقانــی کــه در زمان حیات رســول خدا؟ص؟ ،چهرۀ اصلــی خویش را
پشــت نقــاب نفــاق پنهان کــرده بودند ،اکنــون پس از ایشــان نقاب از چهره برداشــته و
نفاق خود را بر همگان آشکار کرده و دعوت شیطان را پذیرفتهاند:
هنگامیکه خداوند جایگاه انبیا و منزلگاه برگزیدگانش را برای پیامبرش
اختیار نمود ،کینه و دش��منی ناش��ی از نفاق شما ظاهر گردید ،و پوشش
دین کهنه شــد ،خشــم فروخوردۀ گمراهان (یا آن فــرد خاموش گمراهان)
ّ
ب��ه سـ�خن درآم��د ،و فـ�رد گمن��ام اقل ّیت ســر بــرآورد ،و شــخص موردقبول
134

اه��ل باط��ل ص��دا درآورد ،و در عرصۀ شــما قدرتنمایی کرد .شــیطان از
کمینگــاه خــود س��ر برآورد و ش��ما را بهســوی خ��ود خواند و ش��ما را دعوت
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نمـ�ود و دیـ�د که دعوت او را اجابت مینماییـ�د و آمادۀ فریب خوردن از او
هســتید ،و چون شــما را به قیام علیه حق خواند سبکسری و کمخردی
شما را یافت ،و چون شما را [بر ضد حق] به غضب و خشم درآورد ،شما
را غضبنــاک دید .پس شــتر دیگران را برای خــود عالمتگذاری نمودید و
آن را به آبی که از ِآن شما نبود حاضر کردید.

2

حضرت فاطمۀ زهرا؟اهع؟در این فراز از سخن ،به افشای ّ
ماهیت نفاق پرداخته و نقاب
 .1طبرســی ،احمــد بــن علــی ،همــان106/1 ،؛ مجلســی ،محمــد باقــر ،همــان232/29 ،؛ بحرانــی
اصفهانــی ،عب ـداهلل بن نور اهلل ،عوالم العلوم (مســتدرک ســیدة النســاء إلی اإلمــام الجواد) ،ص
.684
 .2طبرسی ،احمد بن علی ،همان.101/1 ،

گمراهــان گمراهکننــده برمیدارند؛ کســانی که اکنون فرصت را برای رســیدن
از چهــرۀ
ِ
به مقاصد شــوم خود و انتقام مناســب دیده ،از مخفیگاه خود ســر برآورده و دشــمنی
دیرینهشــان را با اســام آشــکار ســاختهاند و در تباه کردن دین و خاموش ســاختن نور
الهی کوشش میکنند.
بــا ّ
توجــه به روایتــی از امیرالمؤمنین؟ع؟ به نقــل از پیامبر اکرم؟ص؟ ،خطــر نفاق و وجود
ً
افراد منافق در جامعه ،بســیار بیشــتر از ســایر دشــمنانی اســت که علنا اعالم دشمنی
کرده و به مبارزۀ آشکار علیه دین میپردازند .امیرالمؤمنین؟ع؟در عهدنامۀ محمد بن
ابیبکر زمانی که او را به حکومت مصر گماشتند ،فرمودند:
رســول خدا؟ص؟به من فرمودند« :من بر ّامتم از مؤمن و مشــرک نمیترســم،
ز یــرا مؤمــن را خداونــد به دلیــل ایمانــش [از خالفکار یها و زیانرســانی]
بازم ـیدارد و مشــرک را بــه ســبب شــرکش ذلیــل و خــوار میکنــدّ .امــا از
منافــق بــر شــما میترســم کــه در دل ،دو رو ،و از جهت زبان ،دانا اســت؛
میگو یــد آنچــه را که شــما میپســندید و انجام میدهد کاری را که شــما
نمیپسندید».

1

دین هس��تند و با توجه به س��خنان حضرت فاطمۀ زهرا؟اهع؟نیز ،پس از شهادت رسول
اکرم؟ص؟افراد ضعیف و پست و فرومایهای که تاکنون نفاق و خشم خود را پنهان کرده
ِ
بودند و جرأت حرف زدن نداشــتند ،به ســخن آمده و دعوت شیطان را پذیرفته بودند
و بــا تبعیــت از وی ،کاری را کــه اجــازۀ عمــل در آن نداشــتند ،انجــام داده و رهبــری و

 _3 _1 _2آشکار شدن کینههای سران کفر از پیامبر ا کرم؟ص؟و امیرالمؤمنین؟ع؟

در بخشی از سخنان حضرت فاطمۀ زهرا؟اهع؟و همچنین اسناد تاریخی ،به کینههای
 .1نهج البالغة ،ص  ،385نامۀ .27

یاه هنيمز و لماوع

زمامداری را به نااهلش سپردند.

ز ترضح مالک رد؟ع؟نينمؤملاريما تيالو شريذپ مدع

در این روایت تصریح شده که افراد منافق در جامعه بسیار خطرنا کتر از سایر دشمنان
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ســران و رهبــران کفــر نســبت به پیامبــر اکــرم؟ص؟و خاندان مطهر ایشــان؟مهع؟ و آشــکار
شــدن آنها پس از شــهادت رســول اکرم؟ص؟اشاره شــده اســت .در اینجا چند مورد از
آنها را ذکر خواهیم کرد.
شیخ طوسی در األمالی به سند خود نقل میکند در مالقاتی که عایشه دختر طلحه با
حضرت صدیقۀ طاهره؟اهع؟داشته است ،ایشان به دشمنی و کینهای که عمر و ابوبکر
نسبت به امیرالمؤمنین؟ع؟در دل پنهان کرده بودند ،اشاره میکنند:
روزی عایشــه دختــر طلحــه ،بــر حضــرت فاطمــۀ زهــرا؟اهع؟وارد شــده و
ایشــان را گر یــان دیــد و عرض کــرد« :پدر و مادرم فدایــت! چه چیز باعث
گر یــۀ تو شــده اســت؟» آن حضرت؟اهع؟در جــواب فرمودند« :آیــا از حادثه
و لغزشــی ســؤال کــردی کــه پرندگان بر اثر آن در آســمان ســرنگون شــدند
ّ
و بــه گــردش درآمدند و مســافران از شــدت آن پایبرهنه گشــتند و کاری
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بــزرگ ب هســوی آســمان برده شــد و خبر مصیبت بــاری در زمیــن پیچیده
شــد؟! آن کوچـ ْ
ـک جمجمۀ قبیلــۀ تیم (=ابوبکر) و آن مردک چپچشــم
قبیلۀ عدی (=عمر) ،خواسـ�تند تا با ابوالحس��ن؟ع؟پنجه درافکنند [و به
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رقابت بپردازند و چون کاری از پیش نبردند ،بغض گلویشــان را فشــرد] و
احســاس خفگــی کردند و کینــۀ او را در دل پنهان کردند و آشــکار کردن
آن را در دل خــود نهــان ســاختند تا اینکــه نور دین خاموش شــد و پیامبر
امیــن خدا؟ص؟رحلت نمود ،آنها خشــم خود را بر زبــان آوردند و هجوم و
درندگی خود را بردمیدند و آشکار کردند و با خیال آسوده با فدک برخورد
کردنــد و آن را غصــب کردنــد .پس ای شــگفتا از چنین ملکــی و زمینی!
قضیــه اینچنین بود که این ِملک ،بخشــش خــدای متعال بود به پیامبر
نجاتبخــش وفــادار و پیامبــر هم آن را به من بخشــید تا ذخیرهای باشــد
بــرای فرزنــدان نیازمنــد از تبار او و نســل مــن ،و این کار بــا آ گاهی خدای
متعــال و گواهــی پیامبــر امینش انجام شــد .حال اگر آنهــا این نان بخور

نمیــر را از مــن گرفتنــد و مــرا از ایــن تهمانــدۀ غذایــم منع کردند ،مــن آن را
بهعنوان وســیلۀ ّ
تقر بی در پیشــگاه خدا در روز حشر برای خود به حساب
گذاشتهام و خورندگان آن لقمه ،آن را همچون آب برافروختۀ جوشانی در
درون شعلههای آتش خواهند یافت».

1

همچنیــن نامــهای که عمر بــن ّ
خطاب به معاویه نوشــته بــود و در آن ماجرای حوادث
ّ
حضرت؟اهع؟رد و
در خانــۀ حضرت فاطمــۀ زهرا؟اهع؟و حرفهایــی که بیــن او و
پشــت ِ
بدل شد را شرح داده بود ،کینه و بغض او نسبت به حضرت امیر را آشکار میسازد:
 ...فاطمه دســتان خود را بر در زد تا مانع باز شــدن آن شــود ،کار را بر من
ّ
سخت کرد ،پس با تازیانه به شدت آنچنان بر دستهای او زدم که او را
به درد آورد ،پس صدای نفس بلند و گریه او را شنیدم بهطور یکه نزدیک
بود دلم نرم شود و از پشت در برگردمّ ،اما کینههایی را که نسبت به علی
داشــتم و حرص و اشــتیاق علی در ریختن خون سران عرب و همچنین
نیرنگ محمد و سحر او را به یاد آوردم ،پس چنان در را با لگد کوبیدم که
پهلو و شکمش با در یکی شد و فریاد زد چنان فریادی که به نظرم آمد که

که محسنم کشته شد . ...
ً
عمــر بن خطــاب در این نامه صراحتا کینۀ خود نســبت بــه امیرالمؤمنین؟ع؟و پیامبر
2

اکرم؟ص؟را بازگو کرده و خودش این عامل را دلیل و زمینۀ رفتار بیشرمانه و پلیدش با
به ایشان بودهاند ،برمیشمارد.
 .1طوســی ،محمد بن الحســن ،أمالی ،ص  ،204ح 350؛ مجلســی ،محمد باقر ،همان182/29 ،؛
بحرانی اصفهانی ،عبداهلل بن نور اهلل ،همان.880/11 ،
 .2مجلسی ،محمد باقر ،همان294/30 ،؛ بحرانی اصفهانی ،عبداهلل بن نور اهلل ،همان.605/11 ،
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تنها دختر رسول خدا؟ص؟ که هماره مردم شاهد و نظارهگر محبتهای بیبدیل پیامبر

ز ترضح مالک رد؟ع؟نينمؤملاريما تيالو شريذپ مدع

آســمان مدینه را به زمین زد و گفت :ای پدر! ای رســول خدا! شاهد باش
ّ
کــه چگونــه با حبیبه و دخترت رفتــار میکنند! ای فضه بگیر مرا! به خدا
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همچنیــن امیرالمؤمنین؟ع؟نیــز در خطبــۀ خود بــرای مردم هنگام خــروج برای جنگ
با اهل بصره ،به کینۀ قریش پس از برگزیدن خاندان رســول خدا؟ص؟ بر ایشــان ،اشــاره
کرده و میفرمایند:
از جنــگ عاجــز نشــدم و نترســیدم ،این بار هــم وضع من ماننــد آن زمان
یشــکافم تا حق از پهلوی آن بیرون آید .مرا با
یشــک باطل را م 
اســت ،ب 
قر یــش چهکار؟! به خدا در روزگار کفرشــان با آنــان جنگیدم ،امروز هم به
خاطر انحرافشــان بــا آنان پیکار میکنم ،دیروز رویارویشــان قرار داشــتم،
امــروز هــم در مقابلشــان ایســتادهام .بــه خــدا قســم قریــش کینــهای از مــا
نداشت جز آنکه خدا ما را بر آنان برگزید ،و آنان را در زمرۀ خود درآوردیم.

1

عالوه بر موارد ذکر شــده ،در مالقاتی که ّام ســلمه ،همســر گرامی پیامبر اکرم؟ص؟برای
عیــادت از حضــرت صدیقــۀ طاهره؟اهع؟پــس از بیمار یشــان داشــتند ،ایشــان یکــی
از دالیــل ّ
مهــم پــاس نداشــتن حرمت خاندان رســول خدا؟ص؟پس از شــهادت ایشــان
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و شکســتن پیمــان غدیــر را کینههــای مــردم از جنگهــای بــدر و انتقامجویــی آنهــا
برمیشــمرند؛ جنگهایی که در آنها امیرالمؤمنین؟ع؟دلیرانه پدران و اقوام مشــرک و
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کافر آن مردم را که در زمرۀ دشــمنان اســام بودهاند را به هال کت رســاندند؛ کینههایی
که در دلهای آنها پنهان بوده و پس از شهادت رسول خدا؟ص؟ ،آشکار شده است.
ام ســلمه نــزد حضــرت فاطمــۀ زهرا؟اهع؟آمــد و به ایشــان عرض کــرد« :ای
ّ
دخت رســول خدا؟ص؟! چگونه صبح کردهایــد؟» حضرت؟اهع؟ فرمودند:
«بیــن اندوه و ســختی شــدید ،اینک کــه پیامبر از میان مــا رفته و بر ّ
وصی
او ســتم شــده و پرد ههــای حر یــم پیامبــر؟ص؟ از هــم دریده شــده ،امامت
او در راهــی افتــاده اســت کــه برخــاف دســتور خداونــد در قــرآن و نیــز
برخالف سـ ّـنت پیامبر؟ص؟در تفســیر قرآن قرار گرفته است .و در حقیقت
ُ
یهــای احــد اســت کــه بر اثــر تالشهای
ایــن کین ههــای بــدر و خونخواه 
 .1نهج البالغه ،ص  ،77خطبۀ .33

ســخنچینان در دلهای منافقان جا گرفته و پنهان شــده اســت .زمانی
کــه امــر خالفت مــورد هــدف منافقان قــرار گرفــت ،رگبارهای آثــار کینه و
خونخواهی را از ّ
توهمگاه بدبختیهای خود بهســوی ما گســیل داشــت و
اینک میخواهد از رهگذر قســاوت و تیرگی ســینهاش ،ریسمان ایمان را
قطــع کنــد .این عمــل آنها مطابق نیســت با وعــدۀ الهی مبنــی بر حفظ
رســالت و سرپرســتی مؤمنین ،و بــه خاطر فریب دنیا ،منافع خودشــان را
حفــظ کردنــد؛ البته بعدازآنکــه قاتــل پدرانشــان (=امیرالمؤمنین؟ع؟) در
جنگهــا _ جایگا ههــای اندوه و شــهادت _ برای حفظ رســالت ،از آنها
کمک و یاری طلبید».

1

 _2 _2تزلزل اعتقادی مردم

در بعضــی از ســخنان حضــرت فاطمــۀ زهرا؟اهع؟دالیلــی در مــورد عدم پذیــرش والیت
ّ
و امامــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ذکــر شــده کــه بــه مســائل اعتقادی و شــیوه تفکــر جامعۀ
مسلمین در آن زمان مربوط میشود .این موارد عبارتاند از:
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 _1 _2 _2ارتداد

را متذکر میشوند که این مردم با برگشت از دین ،تنها به خودشان زیان میرسانند:
َ ُ َ
ک� ُر وا أ� نْ� تُ� ْم َو َم نْ� �یف
َف َم َج ْج ُت ْم َما َو َع ُیت ْمَ ،و َد َس ْع ُت ُم َّال ِذی َت َس َّو ْغ ُتم َفـ إ<� نْ� ت� ف
ِ
ِ
ْ أَ
ً َ َ َّ َ َ
ٌ 3 2
ال� ْر ِ ض� �ج َ ِم ی�عا ف� ِإ� نّ� الل َه ل�غ ِ�نی َح ِم ی�د> .

 .1ابــن شهرآشــوب ،محمــد بن علــی ،مناقب آل أبــی طالــب؟مهع؟205/2 ،؛ مجلســی ،محمد باقر،
همان.157/43 ،
 .2ابراهیم.8/
 .3طبرسی ،احمد بن علی ،همان104/1 ،؛ مجلسی ،محمد باقر ،همان.229/29 ،
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(و از دیــن برگشــتهاید) و آنچــه را کــه حفــظ میکردیــد دور افکندهایــد ،و

ز ترضح مالک رد؟ع؟نينمؤملاريما تيالو شريذپ مدع

حض��رت زه��را؟اهع؟در خطبۀ ف��دک ،ارتداد و برگش��ت از دین را نیز از دیگ��ر عوامل عدم
ّ
تبعیت مردم از جانشین رسول خدا؟ص؟ بیان کرده و با ذکر آیهای از قرآن این نکتۀ مهم

چیزی را که بهآسانی خورده بودید برگرداندهاید .و اگر شما و تمام کسانی
کــه روی زمیــن هســتند همگی کافر شــوند ،خداونــد از بنــدگان بینیاز و
سزاوار ستایش است.

ً
اشــاره به این ارتداد و بازگشــت از دین که در کالم ایشــان جلوهگر اســت دقیقا مطابق
پیشبینی قرآن است 1.پس اصل ارتداد واضح و ّ
مؤید بهتصریح قرآن است و ازجمله
ً
خاســتگاههای درونی اســت که فــرد مرتد قطعا به والیت الهــی ره نخواهد برد و جحد
و ان��کار نی��ز خواهد کرد .همچنی��ن در نام�ۀـ امیرالمؤمنین؟ع؟به معاویــه ،به اصحاب
ارتداد و نوع جبههگیری ایشان اشاره شده است.

2

 _2 _2 _2بسته شدن چشمان حقیقتیاب

زمانــی که حضــرت فاطمۀ زهرا؟اهع؟پس از ایراد خطبۀ فدک در مســجد پیامبر؟ص؟ ،به
منزل بازگشــتند و شدت بیماری ایشان افزون شد ،زنان مهاجرین و انصار به عیادت
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ایشان آمدند .ایشان فرمودند:
َ
َ ُ  ُ َ ْ ّ ُ َْ َ ُ َ َ َ3أُ ْ
ُ
َ ُ
ت َعل ْیك ْ م <� ن�ل�ز ِ ُمك ُموها َو
 ...ف َیــا خ ْسـ َـرى لكـ ْـم ،و ك ْیف ِبك ْم و قد ع ِم َی 
أَ نْ تُ ْ َ
ُ نَ 5 4
كارهو�> ؟!
���م لها
ِ
چه خسارتی بر شما وارد شد و چه حالی شما خواهید داشت! چشمهای
شما در مقابل حقیقت بسته شده! آیا ما میتوانیم شما را مجبور کنیم تا
چیزی را که از آن اکراه دارید ،بپذیرید!
َ
َ
ُّ أَ َ
َ
ُ
تَ أ ُ ْ َ َ ُ َ أ ْ
َ ُ َ َّ ٌ َّ َ ُ ٌ َ ْ َ َ ْ
ما� � ْو ق� ِت� َل نا� ق�ل بْ� ت� ْم على �ع ق� ِبا�ك ْم َو َم نْ�
الر ُس ُل � ف� ِإ� ْن�
ول ق�د خ�ل ت� ِم نْ� ق� بْ� ِل ِه
< .1و ما محمد ِإ�لا رس
َّ ُ شّ َ
َ نْ قَ ْ َ َ ق َ ْ فَ َ ْ َ �ضُ َّ َّ َ شَ ْ ئ ً
ْ
َ
َ
َ
اك ير� ن�> (آلعمران)144/
ي��� ِل ب� عل ى ع ِ� ب� ي� ِه �ل ن� ي� ر الله � ي��ا و س ي��ج �ز ِ ي� الله ال� ِ

 .2ثقفی ،ابراهیم بن محمد ،الغارات.117/1 ،
َ َ َ ْ َ ً َ ُْ
 .3در بحار االنوار 162/43 ،و معانی االخبار چنین آمده است« :فيا حسرة لكم»؛ افسوس بر شما.
 .4هود.28/

 .5طبــری آملــی صغیــر ،محمــد بــن جریــر ،دال ئــل اإلمامــة ،ص  ،125ح  37و ص  ،129ح 38؛
مجلسی ،محمد باقر ،همان.161/43 ،

ایشــان توضیــح میدهنــد که چشــمان آنها بــر حقایق امور بســته شــده و این حقایق
از آنهــا پنهــان مانده اســت .ایشــان به بیان مشــکالتی که در آینده آنهــا را فرا خواهد
گرفــت پرداختــه و همــه را در اثــر عهدشــکنی و عدم اطاعــت از فرمان الهــی _ مبنی بر
والی��ت و امام��ت امیرالمؤمنی��ن؟ع؟ _ و همچنی��ن به خاطر ظلمهایی کــه به اهلبیت
پیامبر روا داشــتند میدانند و آن را خســرانی برای آنان تلقی کرده و یکی از عوامل مهم
این انحرافات را کوری چشمان دل ایشان یاد میکنند.
قلب مردم در اثر اعمال بد
 _3 _2 _2غفلت ِ

در بخ��ش دیگ��ری از خطبۀ فدک ،حضرت فاطم��ۀ زهرا؟اهع؟پس از تالوت آیات مربوط
بــه ارث در احتجــاج با ابوبکر و ســپس پاســخ او ،خطاب به مردم این نکتــه را به آنها
ّ
علت و ســبب این کارهای پلیدشــان ،عدم ّ
تدبر در قرآن نیســت،
گوشــزد میکنند که
بلکه بر قلبهایشــان در اثر اعمال بدشــان ،پردهای چیره شده که موجب عدم درک و
فهم آنها میشود:
آن�گـاه حض��رت فاطم��ه؟اهع؟رو بــه مــردم فرمودنــد« :ای مســلمانانی کــه با
ســرعت بــه قــول باطــل روی آوردهایــد ،و در مقابــل عمل ناپســند زیانآور
قلبهایت��ان قفلهای��ی زده شــده اســت؟ بلکه اعمال بدتــان قلبهای
ش�مـا را پوش��انده و گوش و چش��متان را بس��ته اســت .بد تأویلی کردید و
چقدر بد چیزی اســت آنچه ب هســوی آن اشاره کردید و چه بد است آنچه
بهزور گرفتید و غصب کردید!»

1

حضرت صدیقۀ کبری؟اهع؟ در بخشی از خطبۀ فدک در مسجدالنبی؟ص؟ ،بر مردم به
دلیل پشــت کردنشــان به قــرآن کریم و برگزیدن جایگزین بــدی از ظالمان به جای آن،
 .1طبرسی ،احمد بن علی ،همان106/1 ،؛ مجلسی ،محمد باقر ،همان 232/29 ،و .233
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 _4 _2 _2پشت کردن به قرآن

ز ترضح مالک رد؟ع؟نينمؤملاريما تيالو شريذپ مدع

چشمپوشــی کردیــد! آیــا در کلمــات قــرآن تدبــر نمیکنیــد یــا آنکــه بــر
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عتاب میکنند:
 ...ایــن کارهــا از شــما بعیــد بــود و چگونه چنیــن کاری کردیــد و به کجا
بازمیگردیــد ،بااینکــه کتــاب خدا در بین شماســت؟! کتابی که امورش
ظاهـ�ر و احکامـ�ش نورانــی و عالمتهایــش واضــح و نواهــیاش تبییــن
ش��ده و اوامرش روش��ن اس��ت .به چنین کتاب خدایی پشت نمودید! آیا
میخواهیـ�د از او روی گردانی��د یا به غیر آنچه در آن اســت حکم کنید؟!
<بد جایگزینی برای ظالمان است>< 1،و کسی که غیر اسالم را بهعنوان
دین برگزیند از او قبول نمیشود و در آخرت از زیانکاران خواهد بود> .

3 2

حضــرت در ایــن عبــارات تصریــح میکننــد کــه مــردم زمانــه پــس از شــهادت پیامبــر
اکرم؟ص؟آ گاهان��ه از قــرآن کــه دربردارنــدۀ قوانین دین الهــی اســت ،روی گرداندند .در
روای��ت فوق ،عب��ارت َ«أ َر ْغ َب ًة َع ْن ُه ُتر ُید َ
ون؛ آیا میخواهید از او روی گردانید» اســتفهام
ِ
توبیخی است؛ زیرا انسان زمانی که چیزی را پشت سر افکند ،معنای آن چنین است
142

که به آن رغبتی ندارد و به آن پشت نموده است .گویی که آن حضرت؟اهع؟ میفرمایند:
شــما عمــل به قــرآن را به کناری افکندهاید؛ یعنی قرآن شــما را خوش نمیآید و احکام
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آن مزاحم هواها و اهداف شماست 4و سپس توضیح میدهند که این احکام باطلی
که به جای قرآن به کار بســتهاید ،بد جایگزینی برای آن اســت و در پایان نیز با تالوت
آیــهای از قــرآن ،اتمــام ّ
حجــت کرده و به مــردم این نکتــه را یادآوری میکننــد که هیچ
دینی غیر از اسالم از کسی پذیرفته نیست و تنها عمل به دستورهای قرآن موردتوجه و
پذیرش خداوند یکتا است.
 .1کهف51/
 .2آل عمران.85/
 .3طبرســی ،احمد بن علی ،همان 101/1 ،و 102؛ و نیز طبری آملی صغیر ،محمد بن جریر ،همان،
ص  116با چندین سند و با کمی اختالف در برخی عبارات.
 .4قزوینــی ،ســید محمد کاظم ،فاطمــة الزهرا؟اهع؟من المهــد الی اللحد ،ترجمه حســین فریدونی،
ص .498

ّ
 _5 _2 _2خاموش کردن نور دین و کنار نهادن سنتهای پیامبر ا کرم؟ص؟

حض��رت فاطمۀ زه��را؟اهع؟ در ادامۀ خطبۀ فدک ،بیان میکنند کــه آنها نهتنها از قرآن
اع��راض کردن�دـ ،بلکهــ فریـ�ب ش��یطان را خ��ورده و بـ�ه س��نتهای رســول خ��دا؟ص؟ نیز
بیاعتنایی کرده و آنها را کنار نهادند و ســعی کردند با پیروی از شــیطان ،انوار الهی
دین را نیز خاموش کنند:
ســپس درنــگ نکردید که این مرکــب رمیده آرام گیرد و کشــیدن زمامش
ســهل گردد ،ســپس برافروختن شــعلههای فتنــه و برانگیختن هیزمهای
ّ
آن را آغــاز کردیـ�د ،و نــدای شــیطان مــکار را اجابــت کردیــد و خامــوش
کردن انوار دینی روش��ن و بیاعتنایی به س��نتهای پیامبر برگزیده؟ص؟ را
آغاز نمودید.

1

حض��رت زه��را؟اهع؟در اینجــا« ،فتنــه» را بــه شــتر مــاده و یــا حیــوان رمیــدهای تشــبیه
میفرمایند که رام کردنش بســیار دشــوار اســت و سوارشدنش سخت؛ سپس در ادامه
ّ
میفرمایند :بعدازآنکه به این مقام بلندمرتبۀ عالیقدر واال (منصب خالفت) مســلط

رسول خدا؟ص؟ دست زدید.

2

و عالوه بر این کارها ،به تبعیت از شیطان سعی کردید تا انوار دین الهی را بهطور کامل
در جامعه از بین برده و راه و رسم رسول خدا؟ص؟را نیز زیر پا نهادید.
ّ
 _6 _2 _2شکستن پیمان غدیر و انکار حق اهلبیت؟مهع؟

بســیار مهم اســت که مردم و سران کفر ،پس از شهادت رسول خدا؟ص؟ ،پیمانی را که
 .1طبرسی ،احمد بن علی ،همان 101/1 ،و .102
 .2قزوینی ،سید محمد کاظم ،همان ،ص .499

یاه هنيمز و لماوع

برخــی ســخنان و گفتوگوهــای حضــرت صدیقــۀ طاهــره؟اهع؟ ،دربردارندۀ ایــن نکتۀ

ز ترضح مالک رد؟ع؟نينمؤملاريما تيالو شريذپ مدع

شــدید ،آنقــدر درنــگ نکردید که کارها تمام شــود و اضطرابات آرام گیــرد و به اعمال
خرابکارانــه پرداختیــد و به امور ّ
تأســف باری نســبت بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و خاندان
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در غدیر خم مبنی بر وصایت و والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ بسته بودند ،شکستند ،حق
اهلبیت ایشــان را انکار کردند و به سرکشــی و عدم اطاعت از ایشــان روی آوردند .در
زیر به چند نمونه اشاره میکنیم:
روایت :1

ســران کفــر پــس از غصــب خالفــت و بیعــت گرفتــن از مردم ،بــه درب خانــۀ حضرت
فاطمــۀ زهرا؟اهع؟آمدند تا از اهل خانه بیعت بگیرندّ ،اما ایشــان قبول نکردند .پسازآن
عمر بن خطاب دســتور داد تا هیزم و آتش آوردند و تهدید کرد که اگر اهل خانه بیرون
نیاینــد ،خانه و اهلش را به آتش خواهد کشــید .در این هنــگام امیرالمؤمنین؟ع؟به او
ّ
فرمودنــد که پیامبر اکرم؟ص؟ایشــان را موظف به جمــعآوری قرآن کردهاند و تا پایان این
کار نبایــد از خانــه خارج شــوند .در این هنــگام حضرت زهرا؟اهع؟به پشــت درب خانه
پشت در جمع شده بودند فرمودند:
آمدند و خطاب به افرادی که ِ
همانا مردمانی از شــما بدتر در بیوفایی و عهدشــکنی نشناختهام! شما
144

جنــازۀ رســول خــدا؟ص؟را در دســتان مــا رهــا کــرده ،و عهــد و پیمانتان را
ّ
شکســتید و مــا را امیر و فرمانــده خود قرار ندادید و در ایــن امر حقی برای
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مــا قائــل نشــدید و گویــی کــه از ســخن پیامبــر ا کــرم؟ص؟در روز غدیر خم
یکــه به خــدا ســوگند در همــان روز بود که
هیــچ اطالعــی ندار یــد! درحال 
پیامبــر؟ص؟ خالفــت خویش و والیت علی؟ع؟را بهعنــوان عهد و پیمانی
الهی به شــما ســپرد تا دیگر امید کســب خالفت را از شما مردم ُببرد؛ ولی
شــما امــروز پیونــد بین خود و رســول خــدا؟ص؟را گسســتید و البته داوری
خداوند ،بین ما و شما ،در دنیا و آخرت برای ما کافی است.

1

در این روایت حضرت زهرا؟اهع؟ با یادآوری ماجرای غدیر خم و بیعتی که مردم در آنجا
 .1طبرســی ،احمــد بــن علی ،همــان80/1 ،؛ مجلســی ،محمد باقــر ،همــان ،204/28 ،ح 3؛ همو،
مرآة العقول.319/5،

با امیرالمؤمنین؟ع؟ مبنی بر پذیرش والیت ایشــان پس از رس��ول خدا؟ص؟بسته بودند،
ً
صراحتا به عهدشکنی آنها اشاره کرده و آنها را توبیخ میکنند که در این بیوفایی
و فراموشــی عهــد خود ،چنــان عجله کردند که حتــی اجازه ندادند پیکــر مطهر پیامبر
اکرم؟ص؟ تجهیز و به خاک سپرده شود.
روایت :2

همچنی��ن حضرت صدیقۀ طاهره؟اهع؟ در بخشــی از خطبــۀ فدک این نکته را به مردم
ّ
تذکرــ میدهنـ�د ک��ه آنه��ا پیشازایــن ،ب��ه اطاع��ت از امیرالمؤمنی��ن؟ع؟ متعهد شــده
بودند .بخشی از آن خطبه این است:

َ
شـ�ما بنـ�دگان خدا پرچـ�م و َعلم امرونهی الهـ�ی ،و دربردارندۀ دین و وحی
او و پاســداران خــدا بــر خود ،و رســانندۀ احکام الهی به دیگــر امتهایی
هستید که در اطراف شمایند .در بین شما شخصی است که استحقاق
ً
زعامتــ دارد و او کسـ�ی اســت کــه قبــا در مــورد اطاعــت از او متعهــد
شدهاید.

1

حضرت زهرا؟اهع؟در بخشی دیگر از خطبۀ فدک انصار را مخاطب قرار داده و آنها را
یاد میآورند که رهبران کفر به سوگندهای خود پایبند نبوده و عهدشکنی کردهاند:
حال بعد از روشــن شــدن حق چه جایگاهی را برای خود کســب کردید؟
و بعد از آشــکار شــدن حق ،آن را پنهان کردید؟ و بعد از این اقدامات به
مردمانــی کــه بــا گروهی کــه بعــد از پیمان بستنشــان ســوگندهای خود را
شکســتند و قصــد بیرون نمودن رســول الهی را دارنــد کارزار نمینمایید،
 .1طبرســی ،احمــد بــن علــی ،همــان99/1 ،؛ طبری آملــی صغیر ،محمد بــن جریر ،دال ئــل اإلمامة،
ص  112و .113

یاه هنيمز و لماوع

گذش��تۀ خود رجوع نمودید؟ و بعد از ایمان مشــرک شدید؟! ای بدبخت
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روایت :3

145

و حالآنکــه آنان ابتدا شــروع بــه جنگ نمودند؟ آیا از آنــان هراس دارید؟
1

خداوند سزاوارتر است که از او بترسید اگر مؤمن هستید.

حضـ�رت؟اهع؟ بیــان میکننــد که اکنــون این مردم بعــد از تبیین حق به عقب بازگشــته
و دوباره مشــرک شــدهاند .ســپس پیمانشــکنی سران کفر را یادآور شــده و این نکته را
گوشــزد میکننــد کــه این رهبران کفــر اگر امروز بیعت شــکنی کردهاند ،باز هم ســوگند
شــکنی خواهند کرد و این پیمان شکســتن از خصوصیات این افراد اســت ،بنابراین
باید با این اشخاص بجنگید و از آنها ترس نداشته باشید.
 _3 _2انحرافات روحی _ روانی مردم
بــا ّ
تأمل در ســخنان و خطبههــای حضرت فاطمۀ زهرا؟اهع؟درمییابیــم که مردم پس از

شــهادت رســول خدا؟ص؟ عــاوه بر تزلــزل اعتقادی ،ازنظــر روحی _ روانی بیمــار بودند.
حض��رت صدیق��ۀ طاهره؟اهع؟ در ضمن خطبهها و سخنانشــان ،مواردی از این قبیل را
نیز بیان میکنند.
146
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حضــرت صدیقــۀ طاهــره؟اهع؟در بخشــی از خطبــۀ فــدک ،راحتطلبــی و آســایش در
زندگی دنیوی را ازجمله دالیل پیمانشکنی مردم در امر والیت برشمرده و میفرمایند:
آ گاه باشید! به خدا قسم شما را میبینم که به زندگی راحت میل نمودهاید
و کســی کــه ســزاوار منصــب حلوفصــل امــور اســت از جایگاهــش دور
نمودهاید و تن به راحتی و آسایش دردادهاید و از تنگی و سختی به گشایش
و آرام��ش پن��اه آوردهاید (و از دین برگشــتهاید) و آنچــه را که حفظ میکردید
دور افکندهاید ،و چیزی را که بهآسانی خورده بودید برگرداندهاید.

2

م��ردم میدانس�تـند که امیرالمؤمنین؟ع؟ســازشکار نیســتند و کســی را در بخشــش بر
 .1طبرسی ،احمد بن علی ،همان.103/1 ،
 .2مجلسی ،محمد باقر ،همان.229/29 ،

دیگری برتر نمیدانند و مطابق احکام و دســتورهای الهی عمل میکنند؛ پذیرش این
ّ ً
موضوع مسلما برای آنها سخت بود و بدین ترتیب با انتخاب ابوبکر و بیعت با او ،از
این تنگنا رهایی یافته و بهســوی کســی که مطیع امر آنها اســت و به ارادۀ آنها حکم
میکند ،روی آوردند.

1

شاهد دیگر در کالم خود حضرت صدیقۀ طاهره؟اهع؟ذکر شده که در مذمت مردم ،در
ً
مقابل اوج تالشهای پیامبر و وصیاش خصوصا در جنگها ،فرمودند:
 ...ایــن در حالــی بــود کــه شــما در پی راحتــی و آســایشجویی و امنیت
طلبی و سرمستی ،در رفاه ،زندگی خوشی را میگذراندید و انتظار رسیدن
مرگ ما را داشتید و منتظر شنیدن اخبار آن بودید! و چون جنگی شدت
میگرفت خود را کنار میکشیدید ،و هنگام نبرد فرار میکردید.

2

یعنی نهتنها حریصانه در پی رفاه بودید ،بلکه به هر شــکلی زمینۀ حذف ما از جامعه
را فراهــم میکردیــد؛ حتی با خالی گذاشــتن میــدان جهاد و تنها گــذاردن پیامبر و رها
کردن خاندانش در مقابل شمشیر دشمنان!
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 _2 _3 _2عدم تمایل به پذیرش حق

ذیل عنوان «بســته شــدن چشــمان حقیقتیاب» ذکر شــد ،ایشــان معتقدند که مردم
عالوه بر کوری قلب ،ازنظر روحی نیز تمایلی به پذیرش حق نداشتند و نسبت به قبول

 .1قزوینی ،سید محمد کاظم ،همان ،ص .536
 .2طبرسی ،احمد بن علی ،همان 100/1 ،و 101؛ مجلسی ،محمد باقر ،همان.220/29 ،
 .3هود.28/
 .4طبــری آملــی صغیــر ،محمــد بــن جر یــر ،همــان ،ص  ،125ح  37و ص  ،129ح 38؛ مجلســی،
محمد باقر ،همان.161/43 ،

یاه هنيمز و لماوع

آن اکراه داشتهاند .حضرت؟اهع؟ میفرمایند:
َ
َ َ ْ َ ْ َ َ ُ أَ نُ ْ ُ ُ ُ َ أ نْ تُ ْ َ
ُ نَ 4 3
كارهو�> ؟!
ها
ل
 ...و قد ع ِم َیت عل ْیكم <��ل�ز ِ مكموها و ���م
ِ

ز ترضح مالک رد؟ع؟نينمؤملاريما تيالو شريذپ مدع

بــا ّ
توجــه به متــن کالم حضرت زهرا؟اهع؟در دیدارشــان با زنان مهاجریــن و انصار که در

و این در حالی است که (حقیقت را) کور گشتهاید و آیا ما میتوانیم شما
را مجبور کنیم تا چیزی را که از آن اکراه دارید ،بپذیرید!

بــه تعبیــری اجبــار و الزام در عیــن اکراه به پذیــرش حقیقت والیت ،امری اســت که با
اســتفهام انکاری ،محال شــمرده شــده و راه وصول بدان مســدود اســت .توجه به این
فراز «عمیت علیکم» بود
نکته مهم اســت که در عنوان پیشــین ،نقطۀ
کانونی مدنظرِ ،
ِ

و در عنــوان حاضــر روی «لهــم کارهــون» تأ کید شــده که انحرافی روحــی و غیر از تزلزل
اعتقادی« ،کورقلبی به حق» است.
 _3 _3 _2ضعف نفس و یقین مردم

حضــرت صدیقــۀ طاهره؟اهع؟در خطبــۀ فدک در مســجدالنبی؟ص؟« ،سســتی نفس» و
«ضعف یقین» را نیز از دیگر دالیل و زمینههای یاری نکردن مردم بیان کرده و خطاب
به ایشان میفرمایند:
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مــن گفتــم آنچه گفتم؛ درحالیکه آ گاهم به یــاری نکردنی که وجودتان را
1
فراگرفته و سستی نفس و ضعف یقین.
 _4 _3 _2ترس از رهبران کفر
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با ّ
توجه به کالم حضرت فاطمۀ زهرا؟اهع؟در بخشی از خطبۀ فدک ،در خطاب خود به
انصار ،میتوان فهمید که یکی از عوامل مؤثر در تبعیت مردم از رهبران کفر و غاصبان
خالفــت و همچنیــن ســکوت آنهــا در مقابــل ظلمهایی که بــه خانــدان عصمت روا
داشتند ،ترس و هراسشان از این اشخاص بوده است:
[ما و شما چنان بودیم که] شما را امر میکردیم و شما اطاعت میکردید،
تا بهوس��یلۀ ما آس��یاب اس�لام برای ش��ما به گردش در آمد و برکات روزگار
بــه جر یــان افتاد و شــرک به ذلت کشــیده و محو شــد ،و تهمــت و دروغ از
 .1اربلــی ،علی بن عیســی ،کشــف الغمــة491/1،؛ خویــی ،حبیباهلل هاشــمی و دیگــران ،منهاج
البراعة.99/20 ،

جوشــش افتاد و آتش کفر خاموش گشــت و دعوت به فتنه و آشــوب آرام
گرفت و دین در اجتماع شکل گرفت[ .با این سوابق] حال بعد از روشن
شـ�دن ح��ق چ��ه جایگاه��ی را بــرای خود کس��ب کردی��د؟ و بعد از آشــکار
شدــن ح��ق ،آن را پنه��ان کردی��د؟ و بعد از ای��ن اقدامات به گذش��تۀ خود
رجوع نمودید؟ و بعد از ایمان مشرک شدید؟! ای بدبخت مردمانی که با
گروهی که بعد از پیمان بستنشان سوگندهای خود را شکستند «و قصد
بیــرون نمــودن رســول الهــی را دارنــد کارزار نمینماییــد ،و حالآنکه آنان
ابت��دا ش��روع به جنگ نمودن��د؟ آیا از آنان هراس دارید؟ خداوند ســزاوارتر
است که از او بترسید اگر مؤمن هستید» .

2 1

حضرت؟اهع؟در این عبارات پس از یادآوری تبعیت و اطاعت مردم از رسول خدا؟ص؟و
اهلبیت مطهر ایشــان در گذشــته ،و برشمردن خدمات اسالم برای زندگی بهتر آنها،
از شرک دوبارۀ مردم پس از اقرار به ایمان اظهار شگفتی کرده و خصوصیت بارز سران
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یاه هنيمز و لماوع
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 .2طبرســی ،احمــد بــن علی ،همــان .103/1 ،فراز «فأن حزت َبعد ال َب َي ِان؛ حال بعد از روشــن شــدن
حق چه جایگاهی را برای خود کسب کردید؟» در این روایت ،در سایر منابع به دو صورت دیگر
نیز ذکر شده است« :فانی حرتم بعد البیان؛ پس چگونه بعد از اقرارتان به ایمان حیران شدید؟»
(ابــن أبــی طاهــر ،أحمد ،بالغات النســاء ،ص 30؛ مجلســی ،محمــد باقر ،همــان )229/29 ،و
«فاین ُجرمت بعد البیان؛ چرا از راه حق برگشــتید بعدازآنکه بر شــما روشن شد؟» (جوهری بصری،
احمــد بن عبدالعزیز ،الســقیفة و الفدک ،ص 144؛ طبری آملــی صغیر ،محمد بن جریر ،دالئل
اإلمامة ،ص 121؛ اربلی ،علی بن عیســی ،کشــف الغمة491/1،؛ مجلســی ،محمد باقر ،همان،
)244/29
عالمــه مجلســی در کتاب شــریف بحار االنوار همیــن متن را از احتجاج طبرســی نقل کرده ،اماّ
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بِ ِإ ِ
و پس از قبول ایمان ،مشــرک شــدید؟! آیا با مردمی که ســوگند خود را شکســتند و آهنگ اخراج
رسول کردند و بر ضد شما دشمنی آغاز کردند نمیجنگید؟ آیا از آنها میترسید؟ و حالآنکه
اگر ایمان آورده باشــید ســزاوارتر است که از خداوند بترسید» ر.ک مجلسی ،محمد باقر ،همان،
.229/29

ّ
کفر را که همانا عهدشــکنی و عدم پایبندی به سوگندهایشان است ،متذکر میشوند
و بیان میکنند که آنها نمیخواهند دین الهی در جامعه نشر یابد.
بــا ّ
توجــه به مفــاد آیۀ تالوت شــده در کالم حضرت ،میتــوان چنین نتیجــه گرفت که
ترس و هراسی نیز در دلهای مردم از رؤسای کفر وجود داشته که خود نیز عاملی دیگر
برای سکوتشان در مقابل کارهای پست و پلید آنها بوده است.
 _5 _3 _2کوتاهی مردم و عذرتراشی

بعضی از سخنان گوهربار حضرت صدیقۀ طاهره؟اهع؟و روایات گزارش شده در تاریخ
ک��ه بازگوکنن��دۀ حــوادث و وقایع پس از شـ�هادت رس��ول خدا؟ص؟ هس��تند ،بــه قصور و
کوتاهیهــای مــردم در دفــاع از حریم اهلبیت؟مهع؟ و بازســتاندن حقوق ایشــان اشــاره
دارد .در ایــن گزارشهــا تصریــح شــده کــه مــردم در یــاری اهلبیــت؟مهع؟ بــرای گرفتن
ّ
حقشان توانمند بودندّ ،اما کوتاهی کرده و عالوه بر این ،برای رهایی از این ننگ ،برای
اشــتباهات خــود عــذر و بهانه نیز آوردهانــد! عذرهایی که البته با پاســخهای قاطعانۀ
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حضــرت زهرا؟اهع؟روبــرو شــد و ایشــان با یــادآوری واقعۀ غدیــر خم به هنگام بازگشــت
از مســجد پس از ایراد خطبۀ فدک ،باب هرگونه بهانهتراشــی را بســتند .در ادامه ،ســه
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گزارش ازایندست را بازمیخوانیم.
این در حالی بود که پیامبر بارها از ایشان برای یاری اهلبیت؟مهع؟ پیمان گرفته بودند؛
چه در طلیعۀ هجرت در بیعت عقبه؛ 1و چه در زمان مفارقت از میان امت و وصیت
آخر پیامبر به انصار.

2

روایت :1

حضرت فاطمۀ زهرا؟اهع؟ در خطبۀ فدک خطاب به انصار فرمودند:
ّ
ای جوان مردان و بازوان ملت! ای نگاهبانان اسالم! این ضعف و غفلت
 .1القمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القمی.272/1 ،
 .2مجلسی ،محمد باقر ،بحار األنوار.177/28 ،

در مورد ّ
حق من از چیست؟ این چه غفلت و سستی است در ظلمی که
بـه مـن روا شـده؟ آیـا پـدرم رسـول خدا؟ص؟نمیفرمودند« :حرمـت هر کس با
یشـود؟» چـه سـریع مرتکـب ایـن
رعایـت احتـرام فرزندانـش پـاس داشـته م 
اعمـال شـدید و چـه زود آب از دهـان و بینـی ایـن بـز الغـر بـه راه افتـاد! (=
شـما بـا کمـال سـرعت و عجلـه ،امـور را به زیان مـا ترتیب دادیـد و به بیراهه
یکـه شـما را تـوان یـاری در آنچه ب هسـوی آن میکوشـم
گام نهادیـد) .درصورت 
هسـت و بـرای حمایـت مـن در ایـن مطالبـه و قصدم نیـرو دارید.

1

روایت :2

هنگامیکه حضرت صدیقۀ طاهره؟اهع؟پس از ایراد خطبۀ فدک به منزل برگشــتند ،در
ً
اثر جراحات وارده ،شــدیدا بیمار شــدند و روزی زنان مهاجرین و انصار برای عیادت
به نزد ایشان آمدند .در آن مجلس ،حضرت آنان را بسیار سرزنش کردند .آنگاهکه زنان
ماجرا را برای همســران خویش بازگفتند ،عدهای از مهاجر و انصار برای عذرخواهی _
بهتر است بگوییم :عذرتراشی! نزد حضرت آمده و گفتند:
ای سیدة النساء! اگر ابوالحسن این مسئله (امامت و وصایت) را قبل از
رها نکرده و سراغ دیگری نمیرفتیم.

حضرت زهرا؟اهع؟ در پاسخ آنها فرمودند:
از مــن دور شــوید (بس کنیــد) ،که بعد از کوتاهی شــما ،عذرتان پذیرفته
نیست و با کوتاهیهای شما جای هیچ سخنی باقی نمانده است.

2

بیعت خویش با ســران کفر ،تأخیر امیرالمؤمنین؟ع؟ را در بیعت گرفتن برای خویش،
 .1طبرســی ،احمد بن علی ،همان 102/1 ،و 103؛ مجلســی ،محمد باقر ،همان227/29 ،؛ بحرانی
اصفهانی ،عبداهلل بن نور اهلل ،عوالم العلوم.672/11 ،
 .2طبرسی ،احمد بن علی ،همان109/1 ،؛ مجلسی ،محمد باقر ،همان.161/43 ،

یاه هنيمز و لماوع

در اینجــا نیــز میبینیــم کــه مــردم بــرای عهدشــکنی خــود در مقابــل اهلبیــت؟مهع؟ و
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آنکه پیمانی بسته شود و عقدی محکم گردد به ما یادآور میشد ،ما او را
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بهعن��وان عــذر و بهانهــ مطرح میکنن�دـّ ،اما حض��رت زهرا؟اهع؟قاطعانــه در مقابل آنها
بیعت غدیر را که زودتر از بیعت آنها با ســران کفر بوده ،متذکر میشــوند و از تمام این
کارها با عنوان قصور و کوتاهی یاد کرده و همین را از دالیل عدم یاری اهلبیت توسط
مردم میدانند.
روایت :3

پـ�س از اتم��ام ایراد خطبۀ ف��دک ،حضرت فاطمۀ زهرا؟اهع؟ به منزل بازگش��تند .رافع بن
رفاعه به دنبال ایشان آمد و گفت:
ای برترین بانوان! اگر حضرت ابوالحســن؟ع؟در رابطه با این مســئله قبل
از ایــن بیعتی که با ابوبکر شــد ،صحبتی میکــرد و این مطلب را به مردم
ّ
تذکر میداد ،ما شخص دیگری را به جای او نمیپذیرفتیم.

حضرت غضبناک به او اینگونه پاسخ میدهند:
از من دور شو! خداوند بعد از غدیر خم برای احدی دلیل و عذری باقی
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نگذاشته است.

1
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بــا توجــه بــه دو گزارش اخیــر ،میتوان نتیجــه گرفت کــه ازنظر حضــرت زهرا؟اهع؟واقعۀ
غدیر خم راه هر نوع عذرتراشی را بر مردم بسته است.
 _6 _3 _2به کار بردن حیله و نیرنگ نسبت به اهلبیت؟مهع؟

حضــرت صدیقۀ طاهره؟اهع؟ در بخشــی از خطبۀ خود اشــاره میکننــد که مردم عالوه
بر پشــت کردن به قرآن و ســنتهای پیامبر اکرم؟ص؟ ،نســبت به اهلبیت مطهر ایشان
نیــز بــا مکــر و نیرنــگ برخورد کرده و ناآشــکار آنهــا را مــورد آزار قرار میدهنــد و این امر
مسئلهای بزرگ و گناهی نابخشودنی است:
یکــه در باطن بــه نفع خود
بهظاهــر طرفــداری از دیــن مینماییــد ،درحال 
 .1طبری آملی صغیر ،محمد بن جریر ،دالئل اإلمامة ،ص .122

عم��ل میکنیــد ،و نســبت به اهلبیت و فرزندان پیامبــر با حیله و نیرنگ
رفتار مینمایید .پایان کار شما مانند قطعهقطعه کردن با چاقوی تیز و یا
فروکردن نیزه در شکم است.

1

 _4 _2جمعبندی «زمینههای درونی»

با بررس��ی س��خنان گرانقدر و واالی حضرت صدیقۀ طاهره؟اهع؟میتوان عوامل درونی
ّ
شخصیت مردم آن زمان از قبیل مباحث روانی ،اعتقادی ،اخالقی و عملی
مرتبط با
ّ
شــخصیت رهبران کفر و نفاق  _2تزلزل اعتقادی
را به سـ�ه بخش کلی تقسـ�یم کرد_1 :
مردم  _3انحرافات روحی _ روانی مردم.

ّ
ســخنان حضــرت فاطمــۀ زهــرا؟اهع؟ بیانگــر ظهــور چهــرۀ نفــاق منافقــان و کفــار پــس

از شــهادت رســول خــدا اســت .آنهــا با نفســی حریــص و زینــت دهنــده و همچنین
ّ
تبعیــت از شــیطان ،خالفت را غصب کرده و دســتور الهی مبنــی بر وصایت و امامت
امیرالمؤمنین؟ع؟ را زیر پا نهادند.
افــزون بــر ایــن ،زمینههای مرتبط بــا تفکر و اعتقــادات مردم عادی جامعــه که به عدم
چشــمان حقیقتیــاب  _3غفلــت قلب مردم در اثر اعمال بد  _4پشــت کردن به قرآن
 _5خامــوش کــردن نــور دیــن و کنار نهــادن ّ
ســنتهای پیامبــر اکرم؟ص؟  _6شکســتن
پیمان غدیر و انکار حق اهلبیت؟مهع؟.
و در نهایت ،بر اســاس ســخنان حضرت زهرا؟اهع؟ ،انحرافــات روحی_ روانی مردم پس
پذیــرش حــق  _3ضعف نفــس و یقین مردم  _4ترس از رهبران کفــر  _5کوتاهی مردم و
عذرتراشی  _6به کار بردن حیله و نیرنگ نسبت به اهلبیت؟مهع؟.
 .1طبرســی ،احمــد بــن علی ،همــان 101/1 ،و 102؛ اربلی ،علی بن عیســی ،کشــف الغمة488/1،؛
مجلسی ،محمد باقر ،همان.226/29 ،
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از شهادت پیامبر اکرم؟ص؟ را میتوان اینگونه برشمرد _1 :رفاهطلبی  _2عدم تمایل به
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پذیرش والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ منجر شــد ،عبارت بودند از _1 :ارتداد  _2بســته شدن
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در ایــن پژوهش ســعی شــد تا بــا گردآوری ســخنان ،خطبههــا و گفتگوهــای حضرت
صدیقۀ طاهره؟اهع؟ ،به بررسی دالیل و زمینههای عدم پذیرش والیت امیرالمؤمنین؟ع؟
ّ
ناظــر اتفاقــات رخ داده پــس از شــهادت رســول خدا؟ص؟
از منظــر ایشــان کــه حاضــر و
ِ
بودهانــد ،بپردازیم .پس از جمعآوری ســخنان گرانقــدر حضرت؟اهع؟ از کتب روایی و
بررســی آنها ،میتوان دودســته از عوامل بیرونی و زمینههای درونی را در عدم پذیرش
والیت حضرت امیر ،فهرست کرد.
عوامـل تأثیرگـذار تاریخـی_ اجتماعـی هسـتند و شـامل
«عوامـل بیرونـی» دربرگیرنـدۀ
ِ
دو زیرمجموعـه اسـت کـه عبارتانـد از _1 :اقدامـات رسـول خـدا؟ص؟در اسـتقرار دیـن
ّ
شـخصیت ویـژۀ امیرالمؤمنیـن؟ع؟« .زمینههـای درونـی» نیـز کـه مرتبـط بـا
الهـی _2

شـخصیت مـردم آن زمـان از قبیـل مباحـث روانـی ،اعتقادی ،اخالقی و عملی اسـت،
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به سـه بخش تقسـیم میشـود که هر یک شـامل موارد متعددی هسـتند .این بخشها
ّ
شـخصیت رهبـران کفـر و نفـاق  _2تزلزل اعتقـادی مردم  _3انحرافات
عبارتانـد از_1 :
روحـی_ روانـی مردم.
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با بررســی و تحلیل ســخنان حضرت فاطمۀ زهرا؟اهع؟ ،با ّ
توجه به ســاختار ارائهشده در
این پژوهش ،میتوان نتایج زیر را برشمرد:
ّ
مردم آن زمان ،دچار مشکالت
 _1با توجه به سخنان حضرت؟اهع؟مشخص گردید که ِ

فکری و اعتقادی بوده و یقین و ایمانی ضعیف داشتهاند .بنابراین میتوان گفت تنها
کودتای سقیفه موجب اعراض آنها از اهلبیت پیامبر؟مهع؟ نشده است ،بلکه سقیفه
محملــی برای فوران و برون تراویدن اندرون ســینهها بــود؛ چراکه طبق فرمودۀ حضرت
زهرا؟اهع؟ ،مردم اگر میخواستند از حقوق اهلبیت؟مهع؟ دفاع کنند ،توانایی این کار را
داشتندّ ،اما در این امر کوتاهی کردند.
 _2بــا ّ
توجــه بــه برخــی ســخنان حضــرت فاطمــۀ زهــرا؟اهع؟ کــه در آنهــا ویژگیهــای

ّ
شــخصیت ایشــان که مردم از آنها ناخشنود
امیرالمؤمنین؟ع؟ و همچنین ابعادی از
بودنــد ،بیــان شــده ،میتوان دریافت که ســران کفر و مــردم زمانه ،با کــدام ُبعد از ابعاد
شخصیتی امیرالمؤمنین؟ع؟مشکل داشتند .آنها با ّ
تعصب خاص ایشان نسبت به

خداوند متعال و دین الهی ،و همچنین آ گاهی او از امور دین و قرآن مشکل داشتند.
همچنین ویژگیهای دیگر آن حضرت چون شجاعت و جنگآوری در دفاع از اسالم
نیز برای آنها ناخوشــایند بوده اســت؛ چراکه بســیاری از خویشانشــان در جنگها به
دســت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ کشــته شــده بودند و آن کینههــا در دلهایشــان پنهان بود و
پس از شهادت رسول خدا؟ص؟ ،ظاهر شد.
به نظر میرســد عالوه بر زحمات اندیشــمندان عرصۀ تحلیل تاریخ ،کماکان نیازمند
ً
جامعهشناســی روانی مردمان عصر نفاق و کودتا در قالب پیمایش متون (ظاهرا) غیر
تاریخی اما با برداشتی تاریخی هستیم.
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فهرست منابع

قرآن کریم
نهج البالغة ،تصحیح صبحی صالح ،قم ،هجرت 1414 ،ق.
ابــن أبــی الحدیــد ،عبــد الحمید بن هبه اهلل ،شــرح نهج البالغــة البن أبی الحدیــد ،محقق و
مصحح ابراهیم محمد ابوالفضل ،قم ،مکتبة آیةاهلل المرعشی النجفی 1404 ،ق.
ابن أبی طاهر ،احمد ،بالغات النساء ،قم ،الشریف الرضی ،بی تا.
ابــن بابویــه (صدوق) ،محمد بن علــی ،معانی األخبار ،محقق و مصحــح علی اکبر غفاری،
قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1403 ،ق.
ابن حیون ،نعمان بن محمد ،شرح األخبار فی فضائل األئمة األطهار؟مهع؟ ،محقق و مصحح
محمد حسین حسینی جاللی ،قم ،جامعه مدرسین 1409 ،ق.
ّ
ابن شهرآشوب مازندرانی ،محمد بن علی ،مناقب آل ابیطالب؟ع؟ ،قم ،علمه 1379 ،ق.
اربلی ،علی بن عیســی ،کشــف الغمة فی معرفة األئمة؟مهع؟ ،محقق و مصحح هاشم رسولی
محالتی ،تبریز ،بنی هاشمی 1381 ،ش.

بحرانــی اصفهانــی ،عبداهلل بن نور اهلل ،عوالم العلوم و المعارف واألحوال من اآلیات و األخبار
و األقوال (مســتدرک ســیدة النســاء إلی اإلمــام الجواد) ،محقق و مصحــح :محمد باقر موحد
ابطحی اصفهانی ،قم ،مؤسسة اإلمام المهدی؟ع؟ 1413 ،ق.
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ثقفی ،ابراهیم بن محمد بن سعید بن هالل ،الغارات ،محقق و مصحح عبدالزهرا حسینی،
قم ،دارالکتب االسالمیه 1410 ،ق.
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جوهــری بصــری ،احمــد بــن عبدالعزیز ،الســقیفة و الفــدک ،محقق و مصحــح محمدهادی
امینی ،تهران ،مکتبة نینوی الحدیثة ،بی تا.
حســینی زبیــدی ،محمد مرتضــی ،تاج العروس من جواهر القامــوس ،محقق و مصحح علی
هاللی و علی سیری ،بیروت ،دارالفکر 1414 ،ق.
خویی ،حبیباهلل هاشمی و دیگران ،منهاج البراعة فی شرح نهجالبالغة ،محقق و مصحح
ابراهیم میانجی ،تهران ،مکتبة اإلسالمیة 1400 ،ق.
الدیلمی ،حسن بن محمد ،إرشاد القلوب إلی الصواب ،قم ،الشریف الرضی 1412 ،ق.
طبرســی ،احمــد بــن علــی ،اإلحتجــاج علــی أهــل اللجــاج ،محقــق و مصصــح محمــد باقر
خرسان ،مشهد ،نشر مرتضی 1403 ،ق.
طبــری آملــی صغیــر ،محمــد بــن جر یــر بــن رســتم ،دال ئــل اإلمامــة ،محقــق و مصحــح قســم
الدراسات اإلسالمیة مؤسسة البعثة ،قم ،بعثت 1413 ،ق.
الطوسی ،محمد بن الحسن ،األمالی ،قم ،دار الثقافة 1414 ،ق.

فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،قم ،نشر هجرت 1409 ،ق.
قزوینی ،سید محمد کاظم ،فاطمة الزهرا؟اهع؟ من المهد الی اللحد ،ترجمۀ حسین فریدونی،
تهران ،نشر آفاق 1371 ،ش.
القمــی ،علــی بــن ابراهیــم ،تفســیر القمــی ،محقــق و مصحــحّ :
طیب موســوی جزائــری ،قم،
دارالکتب 1404 ،ق.

الکلینــی ،محمــد بــن یعقــوب بــن اســحاق ،الکافی ،محقــق و مصحــح علی اکبــر غفاری و
محمد آخوندی ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة 1407 ،ق.
الکوفــی ،فــرات بــن ابراهیم ،تفســیر فــرات الکوفــی ،محقق و مصحــح محمد کاظــم ،تهران،
مؤسسة الطبع و النشر فی وزارة اإلرشاد اإلسالمی 1410 ،ق.
لیثــی واســطی ،علی بــن محمد ،عیون الحکم و المواعظ ،محقق و مصحح حســن حســنی
بیرجندی ،قم ،دارالحدیث 1376 ،ش.
مجلســی ،محمد باقر بن محمد تقی ،مرآة العقول فی شــرح أخبار آل الرســول؟مهع؟ ،محقق و
مصحح هاشم رسولی محالتی ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة 1404 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،بحاراألنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة االطهار؟مهع؟ ،بیروت ،دار إحیاء التراث
العربی 1403 ،ق.
مفید ،محمد بن محمد ،اإلرشاد فی معرفة حججاهلل علی العباد ،محقق و مصحح مؤسسة
آل البیت ،:قم ،کنگره شیخ مفید 1413 ،ق.

الهاللــی ،ســلیم بن قیس ،کتاب ســلیم بن قیس الهاللی ،محقــق و مصحح محمد انصاری
زنجانی خوئینی ،قم ،الهادی 1405 ،ق.
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ـ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،الجمــل و النصــرة لســید العتــرة فــی حــرب البصــرة ،محقــق و مصحح علی
میرشریفی ،قم ،کنگره شیخ مفید 1413 ،ق.
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عدم قبول والية أمير المؤمنين ؟ع؟ في كلمات ّ
السيدة الزهراء ؟اهع؟
ِ
األسبابوالمناشئ
محمد الدزفولي ،1انيسه نجفي فريد

2

الخالصة:
َّ
ّ
الصديقة فاطمة
تتكفــل هذه المقالة بدراســة الخطــب واألقــوال والروايات التي صدرت مــن ِ
الزهراء؟اهع؟ في هذا الشأن ،ودراسة ظاهرة عدم قبول والية أمير المؤمنين؟ع؟ .
َ
َّ
ّ
التاريخي ،والعامل
الخارجية ،وهــي( :العامل
ّتم تقســيم هــذه العوامل إلى فصلين :العوامل
َّ
الداخليــة ،وهــي( :العامــل النفسـ ّـي ،والعامــل االعتقـ ّ
ّ
ـادي ،والعامل
االجتماعــي) .والعوامــل
ّ
العملي) ،وبالتالي دراستها ضمن خمسة فصول.
َ
َّ
الخارجية التي أوجبت عدم قبول والية أمير المؤمنين؟ع؟ ونكث بيعة الغدير أو
ّإن العوامل
َّ
َّ
إنكار إمامته هي في الواقع األحداث الواقعة التي ّ
بالتأمل
المهمة والجديرة
تعد من المشغالت
ّ
ّ
االجتماعي.
التأريخي _
من حيث المنظر
َ
َّ
ومن جهة أخرى ّ
الداخلية التي هي مناشئ ردود األفعال ونتائج األعمال من ّ
أهم
فإن األسباب
َ
األمور التي ّأكدت عليها ّ
السيدة الزهراء؟اهع؟.
ِ
َّ
األساســية :والية أمير المؤمنين؟ع؟ ،وروايات السـ ِّـيدة فاطمة الزهراء؟اهع؟ ،الخطبة
المفردات
ّ َّ
َّ
الفدكية ،مناشئ النفاق ،المسلمون في العصر اإلسالمي األول.

.1عضو الهيأة العلمية في جامعة طهران.
.2ماجستير في علوم الحديث في جامعة القران والحديث بقم.
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The Causes of and Grounds for Refusing
Imam Ali (PBUH)'s Guardianship in Fatima
Al-Zahra (PBUH)'s Words
Muhammad Dezfuli 1 , Ensieh Najafi Farid

Abstract
Whenever there is any inclination, or lack of it, towards an intellectual
or cultural movement, there are reasons and grounds, such as
psychological, social, rational and practical ones, which determine one's
direction towards a given course. After the coup of Saqifeh had occurred
and the stance of each of the groups opposing to the leadership of
the master of believers, Imam Ali (PBUH), had been determined, Her
Presence, the righteous and honest lady, Hadhrat Fatima Zahra (PBUH),
started to illustrate and explain the reasons and grounds behind the
lack of faith in and submission to Imam Ali (PBUH)'s guardianship.
Examining the sermons, dialogues and traditions by Her Presence
Fatima (PBUH) in this regard, this study seeks to phenomenologically
analyze that event of people's lack of inclination towards Imam Ali
(PBUH)'s Guardianship. These parameters are classified into two major
categories, namely, external factors (historical-social) and internal ones
(psychological-doctrinal-practical); then, they are discussed under five
titles. The external factors leading to the refusal of the guardianship, or
the violation of Qadir pledge, or the denial of Imam Ali's Imamate are in
fact the external events which, historically and socially, are considered
as important and deliberative. On the other hand, the internal reasons
which turned out to have been the birthplace of behavioral functions
and outputs are from among the points reiterated in Her Presence Zahra
(PBUH)'s words, and investigated here.
Keywords: Imam Ali (PBUH)'s Guardianship, Her Presence Fatima Zahra
(PBUH)'s traditions, grounds of faction, Early Islam Muslims
1. Faculty member of the Tehran University.
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