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 پژوهشی تاريخ اسالم –فصلنامه علمی 

 سال پانزدهم، شماره اول

 75، شماره مسلسل 3131بهار 

 

 

 دالیل تاریخی مخالفت  با خالفت منصوص 

 (ق.316از دیدگاه نقيب ابوجعفر )

 

 88/3/39تاریخ تأیید:   8/7/39تاریخ دریافت: 

 *ناهید طیبی             

 
ذهر      هرا  موضوعاتی است که قرن  ل مخالفت با نص خالفت از عوام    

ي هرا دگاهير د یمشروو  سراخ ه اسرتر بنرسر     يشه صاحب نظنا  مسلما  رااند
يم خ را تنسر يدا از ترار يناپ يیهاتواند بخشیها ممخالفت يیچنا گوناگو  درباره

ی  يکی از افنادي اسرت کره در   عيم کلم ش  (  عالم قر316)ب ابوجعفنينقکندر 
ی ناب دارد امّا تا کنو  آراي ا  درباره خالفت بنرسی نشده هاي انديشه  اي  زمينه

د ير الحد یابر  ابر   البالغهشرح نهج توا  دري ا  را میهادگاهيمجموعه د استر
داليل مخالفرت برا     مجموعه یک نگاه کليدر  جو کندر جست( قر353)یمع زل

ي اهرل  هاها   نگنشنشيتوا  در تفا ت  بیرا م خالفت منصوص از ديدگاه ا 
کره   3امبنير ات پير مخالفت در زمرا  ح  يهانهيخالفت   جود زم سنت درباره

يی عليره امينالمرنمني  حترنت    هایمخالفا  شده بود  عذر تناش موجب جنأت
   دريم کنابوبکن تنسآ  حتنت   نيز ت ي  نوع نگاه به شخص 1علی

ففبت   امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب،  الففبت  موبرتعیت ال    های کليدی:واژه 

 نقی، ابوجعفر  شرح نهج البفغه ابن ابی الحدید.

                                           
 .7دانش آموخته حوزه علمیه قم و مدرّس جامعه الزهرا *
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 مقدمه

جاد یادر میان مسلمانان دگاه متفاتت یدت د پس از جریان سقیفه ت تغییر مسیر الففت 

ی پبس از  نیجانو درباره 3د. گرتهی معتقد به تجود نص به معنای کفم صریح پیامبرش

ت ببه انتاباب    صاب را رها کنند  نصّ ت انتدندیمصلحت دند ت گرتهی بود 3آن حضرت

 آترند.  یرت یجمع

گو در جوامع علمی اهمیت تبررسی دالیل هر دت گرته برای ایجاد فضای مناس، گفت

های مبهمی از تاریخ را رتشن کند تواند باش هر یک از دت طرف می لدارد. تاکاتی دالی

 . ت مانع تداتم یک حرکت نادرست سیاسی گردد

(  دانومندی سنی مذه، در این زمینه از اسبتاد شبیعی   656تزلی)م.ابن ابی الحدید مع

کند که دقت در آنها  حقایق بسیاری را رتشن ( مطالبی بیان می619الود  نقی، ابوجعفر)م.

 براساس دیدگاه نقی، ابوجعفر  چرا بان است که یحاضر ا سازند. پرسش اصلی پژتهشمی

از بزرگبان صبحابه ببا نبصّ      یبرالب  3امبریب پ یاز سبو  یت الفب  یتجود اثبات نصّ جلب 

 دند؟ ماالفت کردند ت بر الفف آن عمل نمو 3امبریپ

 توان به دت اثر اشاره کرد: میمسئله پژتهوی حاضر پیوینۀ تا کنون درباره 

نوشبته عبباس   « »م کتاب 8003ش/1987در سال 

های نقی، آتری دیدگاهین کتاب به جمععلی در مرکز االفاق للدراسات در قم منتور شد. ا

ای ت ای سه صفحهپس از مقدمهنویسنده ت پردازد  میالحدید در شرح نهج البفغه ابن ابی

ای از مطال، منقول از های تی  مجموعهنامه نقی، ت تحلیل دیدگاهبدتن اشاره به زندگی

  مالحق ملحقاب با عنوان ات را گردآتری کرده است. در پنجاه ت پنج صفحه پایانی این کت

نامه نقی، به طور کامل از کتاب اعیان الویعه استاراج شده ت همراه با چهار ملحق زندگی

دیگر معرفی شده است. این اثر ترجمه نوده ت به تحلیل آرای نقی، نپرداالتبه اسبت ت ببا    

 مقاله حاضر تفاتت دارد.

غبه نوشبتۀ سیدعلیرضبا    در پرتو شبرح نهبج البف   3همچنین کتاب جانوینان پیامبر
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تاسعی  مباحثی را دربارۀ ماالفت با نص الففت به طور کلی ت بدتن توجبه ت تمرکبز ببر    

 های نقی، ابوجعفر مطرح کرده است. دیدگاه

 عبارت هستند از: حاضر ی پژتهشدیکل یممفاه

اصطفحی است که در علم اصول  علوم قرآن ت علم کبفم ببه کبار     

 آمده است:  شود. در نص با دت مفهوم رفع ت منتها معرفی می رتد. تاژه می

نصّ هر چيز،  به معناي انتهاي آن است و سخني که باا وا ب بلنا  و  ساا     

 1نص است. ،گفته ش د

 نویسد: باره می اینابن منظور در

نص، چيزي  ا باال بردن است و نص الح يث به معناي  فا  آن اسات.  ا     

 ست که ظاهر باش . منص ص هر چيزي ا

ابن منظور  به نقل از ابن اعرابی  موارد دیگری  مانند

 نویسد: کند ت مینص معرفی می 

 2مِنصّه به معناي غايت و نهايت فصاحت، شهرب و ظه   است.

چنبین گفتبه   هبم  دانبد. رترین نقطه ت هدف هر چیز مبی نصّ را به معنای دت  ابن اثیر

معنبای   .واص ت  سانى که فقط داراى یک معنا باشد نبص اسبت  سان مشود که  می

یبد ت  افزا مبی بنا به نقل جرجانی  چیزی است که بر تضوح نظبر گوینبده    نصّ اصطفحی

 کواند.  معنا میکفم را به سوی 

  گوید:می بارهاینتهانوی در

بار  ن، لفظ اي . بنا برنص چيزي است که د  آن احتمال تأويل نرود ه،گفته ش 

  5ش د. حمل مي ،معناي مشه  تر که  کالم به س ي آن کشان ه ش د

الواجببه نصببیر الببدین طوسببی معتقببد اسببت کببه الففببت   از نظببر اصببطفح کفمببی
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نص  آن هم با  3پیامبر تسیله؛ یعنی کفم صریح بهبه تسیله نص 1امیرالمؤمنین علی

 جلی اعفم شده است. 

زید است. کنیبه ات  اببوجعفر    وات یحیی بن محمد بن محمد بن اب 

ت محمد بن  زید و  محمد بن محمد بن أبزید و  ابطال، وبود ت نام پدرش به االتفف  أب

 شود. ات ادیبی متکلم ت اندیومندی در نیمبه بیان می محمد بن محمد بن محمد بن علی

دتم قرن شوم هجری بوده که در انساب ت تاریخ تبحّر فراتانی داشبته اسبت. ات در سبال    

  هب.ق در بغداد از دنیا رفت. 619هب. ق در بصره متولد شد ت در سال  598

 نویسد: ابن ابی الحدید درباره تی می

ت انسات  اب جعفر حسني نقيب  ا بيامرزد که هيچ عاال  فالالي نماي    خ اي!

 11و عل  او ش د.منکر فضل 

بنا به تصریح ابن ابی الحدید  تی زیدی بوده ت از امامیه نبوده اسبت. دکتبر مصبطفی    

را فیلسوف االدب ت االالبار ت لق،  داندجواد  نقی، را یگانه دتران الود در فلسفه تاریخ می

  دهد.به تی می

حمد بن محمد ببن   اهلل بن مهبة ج( ابن ابی الحدید: عزّ الدین ابوحامد عبدالحمید بن 

 ببه  هب.ق در مدائن  چوم به جهبان گوبود.   586حسین بن ابی الحدید مدائنی در سال 

ای از زندگانی ات را محمد ابوالفضل شرح گسترده گفته یاقوت حموی در  کرخ رشد کرد.

ت به علبت پرهیبز از    16در ابتدای کتاب آترده است شرح نهج البفغهابراهیم  محقق کتاب 

 شود.بیان آن در این مقاله الودداری می زا تکرار 

شود که به نظر تی  اببن اببی الحدیبد  متکلمبی     در اینجا تنها به این  نکته اشاره می

رتد ت به مجادله  مناظره  جدلی ت مناظره کننده است که بر اساس مذه، اعتزال پیش می

هبای البود  آرای   ابپردازد ت در شرح نهج البفغبه ت بسبیاری از کتب   محاجّه ت مناقوه می

  کند.الویش را بیان می
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انند ابومحمد قبریش  مابن ابی الحدید عفته بر نقی، ابوجعفر از اساتید علوی دیگری 

( بهره 690)م. 19هب.ق( ت شمس الدین فاار بن معد موسوی680)م.  18بن سبیع  بن مهنّا

اسبت. تی در سبال   شفاهی تی از نقی، ابوجعفر  یهاها ت رتایتبرده است اما بیوتر نقل

شود. ایبن نکتبه قاببل    هب.ق تفات یافت. در هیچ منبعی به محل قبر تی اشاره نمی 656

توجه است که آرامگاه چنین عالم بزرگی نامعلوم است. در مقاله حاضر با استفاده از کتباب  

های نقی، ابوجعفر در دت باش البواهیم  به طرح دیدگاه شرح نهج البالغه ابن ابي الح ي 

 الت:پردا

  ، ابوجعفر؛انواع برالورد با نص الففت از دیدگاه نقی. 1

 ل تاریای ماالفت با نص الففت از دیدگاه نقی، ابوجعفر.. بررسی دالی8

 

 . انواع برخورد با نص خالفت از دیدگاه نقيب ابوجعفر1

چبه   ت ابن ابی الحدید ت آن های نقی، ابوجعفرها ت پرسش ت پاسخگوتبا دقت در گفت

نصّ الففت در صبدر   بارا انواع برالوردها  تواناست  می شده نوشته شرح نهج البالغهدر 

تقبایع پبس از   ت تحلیبل   دالیل در بررسی اسفم طبقه بندی کرد. گونه شناسی برالوردها

براسباس دیبدگاه    .دهداز رالدادهای موجود نوان می تصویری تاقعی سقیفه مؤثر است ت

 :توان بررسی کردفت را در پنج گرته میصّ الفن با وع برالوردنقی، ابوجعفر ن

انکار نصّ

رد ت دفع  نص از سبوی   کند:نقی، ابوجعفر درباره ردّ ت انکار نصّ از دت زاتیه بحث می

 3انصار ت ردّ آن از سوی عمر بن الطاب با تجود آن که نصّ الففت را از زببان پیبامبر  

 شود.نصّ است متمرکز می ار نصّ که ترکات بر نتیجه انکند. شنیده بود

را در زمان حیبات   3کند ت ماالفت با نصّ رسول الداات به شواهد تاریای اشاره می

کند که ماالفت با نصّ  در مبوارد دیگبر از سبوی    نماید. ات اثبات میمطرح می 3پیامبر

یا  انصار رخ داده بود ت عمر بن الطاب در مواردی به انکار نصّ ت در نتیجه ماالفت با آن ت
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  ترک آن پرداالته است.

 انکار نصّ از سوی انصار ت عمر بن الطاب عبارت است از:  تعبیرهای نقی، ابوجعفر درباره

دي ن  از مخالفات باا   گاه که مصلحت مي. هم ا ه د  م ا دي مانن  اين، آن1

 21نص  يامبر )ص( ابايي  ن اشتن .

نسبت به آنها تأکي  . عمر بن خطاب با ها با نظر  س ل خ ا د  ام  ي که 2

   22کرد.داشت مخالفت کرد و آن حضرب ه  با  أي او مخالفت نمي

 پذیرش نصّ. 2ـ1

کند. ات بر این بباتر اسبت    نقی، ابوجعفر به گونه اثباتی برالورد در برابر نصّ اشاره می

-ای که به صورت پیدا ت پنهان به تجود نصّ الففت قایل بودند ت از آن سبان مبی  عده

شد که برای دفع فتنبه مببادرت  ببه    شدند ت به آنان گفته میه سکوت دعوت میگفتند  ب

بیعت با ابوبکر کنند. ات برالی از دالیلی را که به عنبوان عبذر تراشبی ببرای جلبوگیری از      

شد  کم سبن ت سبال ببودن امیرالمبؤمنین     بیان می 1الففت امیرالمؤمنین حضرت علی

ر بودن ابوبکر به سب، حمایبت عمبر ببن    ت  بغض عرب نسبت به ات  قوی1حضرت علی

  داند.الطاب  ت پوتیبانی جامعه عرب می

الواند ت در پی الواندن را برای نقی، ابوجعفر می الحدید چند البر در این زمینه ابن ابی

  گوید:های نقی، ابوجعفر میآنها ت تحلیل

 1اميرالماممنين حضارب  خالفت  3آي  که  يامبراز اين اخبا  چنين بر مي

ت ان  بپذيرم کاه واحابه باا ت جاه باه تصاري  آن       نصّي فرم ده ب د امّا من نمي

  24، ديگري  ا براي خالفت انتخاب کرده باشن .3حضرب

ای دارد  عببارت  ت داللت بر پذیرش نبص از سبوی عبده    کنداالباری که تی بیان می

 از: هستند

 1تبه ببود علبی   بن الطاب در هنگام سفر به شام که گف سان ابن عباس به عمر. 1

  گفت: در پاسخ ت عمر است ات را به جانوینی الود منصوب کرده 3عقیده دارد پیامبر
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خ است ولي چاه سا د کاه خا ا     اين  ا براي او مي ،که  س ل خ ا بر فرض

 ست.ا چنين ا اده نفرم ده  ب د و ا اده خ ا مق م بر ا اده  س ل او

 . رتزی عمر به ابن عباس گفت: 8

رط  ياکا ي آن ق   عبادب کرده که چشامان  لاعيو و    سر عم يت از ف

خ اه  خ د  ا براي خالفت شايساته نشاان دها  و    او مي است. ب ن  نحيو ش ه

  ا ان ازد.هنام خ ي   ا بر سر زبان

 : ابن عباس در پاسخ گفت

علي چه نيازي به اين کا  دا د د  حاالي کاه  سا ل خا ا او  ا باراي ايان       

 از او د يغ داشتن . ب د ولي خالفت( معرفي کردهامر)

 : گویدابتدای الففت الود می با ابن عباس درگویی تعمر در گفت. 9

اي کاه  ولي نه به گ ناه  اي فرم دد  اين باب اشا ه و کنايه 3 يامبر !آ ي

باه   خ است د   وزهاي بيما ي خ ي مبر ميبت ان با آن چيزي  ا ثابت کرد.  يا

25. حفظ اسالم مان  ش م به خاطر دل س زي وري  کن  ولي من اين معنا تص
 

افزتد که  را 1علی امیرالمؤمنین حضرت توان سان عباس  بهمی های باالبه گزارش

 گفت: 

هاش ( با ت  بيعت کني  و حضرب فرم د: آياا   دستت  ا بياو  تا ما )من و بني

کسي هست که حق ما  ا انکا  کن ؟ و او گفت به زودي خ اهي ديا  کاه چناين    

 26کنن .

هایی را که در برابر انکار  ترک ت نقی، ابوجعفر در تحلیل تقایع مربوط به سقیفه  گرته

نماید. کند ت شاصیت آنها را تاکاتی میتأتیل نصّ سکوت کردند به سه دسته تقسیم می

به نظر تی  پذیرندگان نص شامل افرادی بودند که یقین درستی داشتند امّا تقتبی دیدنبد   

اتفباق نظبر    1بر گرفتن الففت از امیرالمؤمنین حضبرت علبی   3پیامبر صحابه بزرگ
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اند که ]چیزی[ شنیده 3کنند ت از پیامبردارند  گمان کردند صحابه مطابق نصّ عمل می

کنبد. مبواردی ماننبد     مبی را  نسبخ   1نصّ پیوین ات درباره امیرالمؤمنین حضبرت علبی  

دم که امت من به گمراهی ت ضبفلت  پیووایان از قریش هستند ت از الداتند درالواست کر

 کرد.به این باتر کمک می اجماع نکنند ت الداتند آن را به من عطا فرمود

 تأویل نص .6ـ1

به عقیده نقی، ابوجعفر  منافقان ت کسانی که در قل، آنها انحرافی دربباره امبر نببوت    

ن ت سران این گرته کردند. بزرگاتجود داشت  افرادی بودند که نصّ را به دالیلی تأتیل می

دانند که عرب مطیع علی ناواهند بود ت ات را هبم تبرک   ترسند ت میگفتند از فتنه میمی

 ناواهند کرد.

نقی، ابوجعفر به عقیده ماالفان درباره مفهوم موال توجبه نکبرده اسبت. آنبان معتقبد      

شبود بلکبه   میرتد ت مفهوم الففت از آن برداشت نبودند  موال در معنای اتلی به کار نمی

البته امکان دارد این تأتیل در زمان تی مطبرح نببوده ت    به معنای ناصر ت دتست است.

 بعدها تارد منابع شده است.

در برابر این نکته باید گفت کبه بسبیاری از علمبای لغبت ت مفسبران اهبل سبنت           

سیر البود ببه   ( در تف609دانند. فار رازی)م.استعمال لفظ موال در معنای أتلی را جایز می

رتد. کند کبه لفبظ مبوال ببه جبای أتلبی ببه کبار مبی         ( بیان می860نقل از ابن کلبی )م.

صباح، ببن    انبد. (  این مطل، را پذیرفتبه 911( ت زجاج)م.810(  ابوعبیده)م.807فراء)م.

ت ابن منظور با اسبتناد ببه    دانداین استعمال را جایز می ( در 985عباد)م.

 کند.لبید به جواز استفاده موال در معنای أتلی اشاره می شعر ابن

 تفاوتی و پيروی از سران قبایل. بی4ـ1

به عقیده نقی، ابوجعفر  گرته دیگری بودند که مطابق عقیده رهبران قبیله البویش     

کننبد ت  پرسند  انکار نمبی گر هستند  هرگز نمیکردند. به نظر ات  این گرته تقلیدمی عمل

کنند. همواره همراه با امیران الود هستند ت حتی اگر آنان نماز تاجب،  ت مجادله نمی بحث
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این اساس  آنان نصّ را پنهان کردنبد   را ساقط کنند  این گرته آن را ترک الواهند کرد. بر

هبا  نقیب، اببوجعفر دربباره ایبن گبرته      99کنندگان را تقویت کردنبد. ت عمل ت سان بیعت

 نویسد: می

]از حق[ چش  فرو بسته و متعرض حق نش ن   سک ب کرده، که    کساني 

ت دسات انا  کا ان   سک تشان م  د  لاين ،    نم د و از اعتراض  خ ددا ي

 34کرد.نياز ميخالفت ب د و آنان  ا از اين که به سراغشان  ون ، بي

. کندچه گفته شد نقی، ابوجعفر  پنج گونه برالورد را با نص الففت بررسی میبنابر آن

گو جمع نوده است ت با بررسی مجموع سانان نقی، اببوجعفر در  تاین موارد در یک گفت

بنبدی را  چنبین  ایبن تقسبیم   ها را تنظبیم کبرد. هبم   توان این گونهمی 

توان به سه گونه ترسیم کرد: ترک نص )در دت باش ترک با انکار ت ترک با تأتیبل(    می

 سبت به نص که تفاتت چندانی در مصادیق آنها تجود ندارد. تفاتتی نپذیرش نص ت بی

 

 مخالفت با نص خالفت از دیدگاه نقيب ابوجعفر دالیل تاریخی

با نص از دیدگاه نقیب، اببوجعفر    ت عوامل ماالفت دالیل  کلی ینگاه در مجموع ت با

 :شونددر موارد زیر معرفی می

 ؛فان با نصبینش ت نگرش کفمی  ماال الف( دالیل مربوط به

 ؛های ایجاد ماالفتل مربوط به زمینهب( دالی

 ؛1حضرت علیامیرالمؤمنین شاصیت  ج( دالیل مربوط به

 .ل مربوط به شاصیت ابوبکرد( دالی

 ل مربوط به نگرش و بينش مخالفان با نصّ دالی

آنبان شبکل    ت بیبنش  ها ت شرایط گوناگون ببر اسباس نگبرش   افراد در موقعیت رفتار

گیری  تأثیر بسزایی ت تصمیم قضاتت الویش درها از تقایع پیرامون تعریف انسان گیرد. می

 . شود دارد.  این امر در جریان انتااب اللیفه ت برالورد با نص مواهده می
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 دانستن امر خالفت و امامت ی. دنيای1ـ1ـ2

یاین بر اساس دیدگاه نقی، ابوجعفر  یکی از دالیل ماالفت با نصّ الففت از سوی ش

تی  دانستن امر الففت است. یرتد  دنیایکه در حقیقت از مبانی فکری آنها به شمار می

معتقد است آنان الففت را از معالم دین ت امور مربوط به عبادات شرعی مانند نماز ت رتزه 

دانستند ت آن را به عنوان امری دنیایی مانند فرماندهی امیران در جنگ ت تبدبیر امبور   نمی

در ایبن   3شناالتند. از این رت  ماالفت با نصوص پیبامبر ت سیاست امور مردم می نظامی

تارد  3چه در کفم پیبامبر دانستند. به این معنا که اگر غیر از آنامور را بدتن اشکال می

کردند ت با نصّ عمل نمی 3به الواسته آن حضرت دیدندده بود  امری را مصلحت  میش

 ترزیدند.صریح ماالفت می
دانسـتن امـر خالفـت دم نمـاا  يـا        ی. شواهد نقيب ابوجعفر بـرا  دنيـای  2ـ1ـ2

 3پيامبر

هبایی از ماالفبت ببا نبصّ     آترد ت نمونبه شبواهدی مبی   ابوجعفر برای سانان الویش

 : از کند. این شواهد عبارت هستندستاراج میهای تاریای ارا از گزارش 3پیامبر

بنا بر اعتقاد البود  حفبظ     تقتی آن دت .اسامه ر ت عمر از حضور در لوکرماالفت ابوبک. 1

ت در  را مصلحت دیدند از حضور در لوکر اسامه البودداری کردنبد   اصل اسفم ت دفع فتنه

زنده بود  3پیامبر هنوز دند. این در حالی است کهعمل نمو 3جهت ماالف  امر پیامبر

 .شدطاعت میا اطيع  اهلل و اطيع ا الرس لشريفه ت امر تی باید بر اساس آیه 

قبریش را   محارببه ببا   دستور فرتد در جایی ببرای  3پیامبر هنگامی که در نبرد بدر 

دنبد ت  ماالفت کردند ت محل دیگری را پیوبنهاد دا  3صادر فرمود  انصار با آن حضرت

 مطابق رأی آنان عمل کرد. 3پیامبر

ها ها شااله نالوود. آنهیچ نالی قطع نشااله  الواست انصاراز  3. در نبرد بدر  پیامبر9

ببه   3  هیچ نالی ثمر نداد. طبق رتایات اهل سنت  پیبامبر در آن سال را قطع نکردند ت

 آنان فرمود: 

ما   ديناي شاما    تر هستي  و من باه ا شما به ام   مرب ط به دنياي خ د آگاه
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36 ترم.آگاه
 

جعفر که در کبفم نقیب، اببو   « انتم اعرف بامور دنیاکم ت أنا اعرف بامر دینکم»عبارت 

ت در منبابع شبیعه دیبده     شود در آثار ت منابع مهم اهل سنت بیبان شبده اسبت   دیده می

بررسی االتفف در محتوا ت شأن صدتر این رتایت برای اثبات جعلبی ببودن آن    .شود نمی

 کند.کفایت می

ت  در جریان فدیه گرفتن از اسیران نبرد بدر  آزاد کردن اسبرا  3. ماالفت عمر با پیامبر9

 کار. رداندن آنان به مکه پس از پایانرگب

 3هنگبامی کبه آن حضبرت     3ببا پیبامبر  عبادة   ماالفت سعد بن معاذ ت سعد بن . 5

الرمای مدینه مصالحه کند. در این مباجرا  پیبامبر )ص( ببه      الواست با احزاب بر سر  می

 نظر آن دت عمل کرد.

هریره فرمبوده ببود  مبردم را فبرا الوانبد ت      به ابو 3ماالفت عمر با این امر که پیامبر. 6

را برای آنبان بگویبد. عمبر در    « »رتایت 

بین راه ابوهریره را دید ت تقتی جریان را شنید بر سبینه اببوهریره زد ت ات را پبرت کبرد ت     

 گفت: 

ده و عمال ]واال [  ا  هاا    مردم بر اين  ح يث اتکال کر ،اگر اين  ا بگ يي

39کنن .مي
 

کنبد کبه پبس از رحلبت     در ادامه بحث  نقی، ابوجعفر به مبوارد دیگبری اشباره مبی     

 افتد  مواردی مانند:اتفاق می 3پیامبر

که در آن  مصلحتی    به سب،صحابه تسیلهقلوبهم بهمؤلفة م ذتی القربی ت اسقاط سه. 1

 ی قرار دادند.هر دت را در امور دنیایینی است ت آنها حال  آن که این دت از امور د دیدند.می

البود عمبل    که در کتاب ت سنت به آنها اشاره نوده اسبت ببه آرای  صحابه در مواردی . 8

 به اجتهاد الود عمل کردند. کردند مانند حدّ المر که در آنمی
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 کنند.العرب الارج جزير  به هنگام بیماری توصیه کرد نصارای نجران را از  3پیامبر. 9

 صحابه چنین نکردند تا زمانی که الففت عمر آغاز شد.

آنها به اجتهاد ت نظر الویش  مسجد مدینه را تیران کردنبد  مقبام اببراهیم را در مکبه     . 9

کردند ت به نصبوص  چه براساس گمان آنها به مصلحت بود  عمل میجا نمودند به آنجابه

  کردند.عمل نمی 3رسول الدا

 يب ابوجعفر دمبامه دنيایی دانستن خالفت ومخالفت با نص . تحليل نق3ـ1ـ2

  ببه تبعیبت    3فهرستی از  شواهد ماالفبت ببا نصبوص پیبامبر     ابوجعفر پس از بیان

 گوید: ت می کندفقهای بعدی از این جریان اشاره می

بسيا ي از آنان قياس  ا بر نص، ترجي  دادن  و کاا  باه جاايي  ساي  کاه       

  و تا جايي  ي   فت کاه اواحاب قيااس، اواحاب     شريعت و دين دگرگ ن ش

کننا  د  اما     کساني که به اجتهااد خا د عمال ماي     بيشتر شريعت ج ي  ش ن .

چ ن والياب، فرمان هي و اما ب، ت بير و ق اع  حک متي و دولتي باه  دني ي ه 

بيننا ،  ت جهي ن ا ن  و وقتي مصلحتي د  مخالفت با نص ماي  3نص ص  يامبر

-گيرن  و گ يا قي ي  ا براي نص ص مطلقه  يامبر د  نظار ماي  مي آن  ا به کا 

فالن عمال  ا انااام دهيا  اگار     »قي ي مانن :  د.گيرن  که د  لفظ آن وج د ن ا 

حال آن که چنين چيزي د  لفظ نيست و آنهاا  آن  ا از  «. مصلحتي د  آن دي ي 

که ول ، رگز د  اينکردن . البته اين گروه هقراين حاليه و تق ير کالم اد اک مي

ت ان از ماه  مضان به ش ال تغيير داد، مق مه نماز و واجب است و يا  وزه  ا مي

بينن . بنابراين به نص ص کنن  چ ن مصلحتي د  آن نميمطابق نظر خ د عمل نمي

 42کنن .عمل مي

بر این اساس در قرتن بعدی  علمبای اهبل سبنت از ایبن رتش پیبرتی کردنبد ت در       

می به دنیایی بودن امر امامت ت الففت  بر البفف نببوت تأکیبد ترزیدنبد. در     مباحث کف
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ای به علما ت فقهای اهل سنت در طول تباریخ ت پبس از   سانان نقی، ابوجعفر نیز  اشاره

در هنگام بیعت  1شود. شاید دلیل اینکه امیرالمؤمنین حضرت علیجریان سقیفه دیده می

 با ابوبکر به عمر بن الطاب گفت: 

 برگرفته از همین نگرش دنیایی دانستن امر الففت بود.
  مصلحت انگام  دم برابر نص خالفت .4ـ1ـ2

فت ت نص، اببوبکر  مبردم ببه دت    له الفبنا بر دیدگاه نقی، ابوجعفر پس از تعیین مسئ

 تقسیم شدند:  گرته

ت ببه  ز حق چوم پوشی نمودند  اعتراضی نکردنبد  ای از مسلمانان سکوت کردند  ا. عده1

 امور شاصی الویش موغول شدند.

را  1گرتهی به صورت آشکار ت پنهان  نصّ پیامبر درباره امیرالمؤمنین حضبرت علبی  . 8

شد که ببرای البوف از   شدند ت به آنها گفته میکردند. آنها به سکوت توصیه میمطرح می

یی چون  بغض عرب نسبت به امیرالمبؤمنین حضبرت   فتنه با ابوبکر بیعت کردند ت عذرها

 کردند.را یاد می 1علی

ت  یگرایبی شاصبی ت قبوم   مصبلحت  های گبرته دتم را ابوجعفر مجموعه عذر تراشی

گذارد. ابن ابی الحدید تا می درباره صحت ت یا عدم صحت را بهت قضاتت  داندگرتهی می

   عبارت هستند از:کندمواردی که تی مطرح می

؛ بغض ت کینه عرب نسبت به امیرالمؤمنین 1بودن سن امیرالمؤمنین حضرت علی کم

ها؛ تجبود تظباهر در امیرالمبؤمنین    به الاطر کوتن الویوان آنها در جنگ 1حضرت علی

تبر  کراهت از اجتماع نبوت ت الففت در یک الانبدان ت البانواده؛ قبوی    ؛1علیحضرت 

بوبکر را یاری الواهد کرد. عبرب  اببوبکر را   بودن ابوبکر برای امر الففت ت این که عمر  ا

زده کرده است. ات پیرآزموده ت ببا  دتست دارد ت نرمی ت مدارای ات با مردم  عرب را شگفت

ترزد ت کینه ات را به دل ندارد. احدی نسبت به ات ای است که کسی بر تی حسد نمیتجربه

رسبد؛ مرتبد شبدن ت    الومگین نیست ت هیچ فرد شرافت مندی نیست کبه ببه مقبام ات ب   
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به الففبت نصب،    1بازگوت مردم به جاهلیت در صورتی که امیرالمؤمنین حضرت علی

 گفتند: شود. آنان می

که نصّ  ا بپذيري  تا منار به ا ت اد مردم  ک ام عمل د  دين، بهتر است؛ اين

 رستي و جاهليت ش د يا به مقتضاي مصلحت عمل کني  و و بازگشت آنها به بت

گرچاه د  آن     و عمل باه اما   ديناي تا اوم يابا ،     ، اسالم باقي بماند  نهايت

46[ مخالفت با نصّ  س ل خ ا باش ؟]مصلحت ان يشي
 

ابوجعفر  به ترتی، در مبواردی   در باش دیگر کتاب به نقل از هااین مصلحت انگاری

ببه  جویی از تی  ت از سر انتقام 1علی امیرالمؤمنین حضرت بغض ت حسد نسبت به مانند

  شبدت آن  1ها  کم بودن سن امیرالمؤمنین حضبرت علبی  الاطر کوته شدگان در جنگ

است که در این پژتهش  هر یبک را ببه   شده  امور مربوط به دین الدا بیان در 1حضرت

 .کنیمعنوان یک علت بررسی می
 . کراهت و ترس ان جمع مسالت و خالفت دم یک خانداا5ـ1ـ2

عبدم صبحت جمبع     فت  اعتقاد به کراهت ت یبا های ماالفت با نص الفیکی از علت

دهبد کبه   الففت ت نبوت در یک الاندان است. مطالعه منابع تفسیری اهل سنت نوان می

کند بر اساس این اعتقاد  ریوه در باترهای یهودی دارد. سیوطی در تفسیر الود تصریح می

  ست.  رسالت ت  الففت قابل جمع در یک الاندان ت نسل نیسوره نساء 59آیه 

-طبری نیز در کتاب الود درباره این مطل، عقیده دارد  اکنون که رسول البدا از بنبی  

-هاشم باشد. در تاقع طبق نظر ات  اللیفه می هاشم است باید اللیفه پس از تی از غیر بنی

توانبد  هاشبم نمبی  تواند از قریش باشد. چنان که ابوبکر   عمر ت عثمان هستند تلی از بنی

است ت در پاسخ به ادعای عبدم     این اعتقاد برگرفته از باترهای یهوددر مجموع باشد.

 توان بیان کرد:مهم می جمع نبوت ت الففت در یک الاندان  سه نکته

اللیفه ببود ت حضبرت   ت بقره آمده است  حضرت داتتد پیامبر   سوره 851الف( در آیه 

 سلیمان نیز پیامبر  پادشاه بود.
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  ببدتن توجبه ببه ایبن اصبل ببه       زمبان مبرگ البود    نزدیبک ببه    عمربن الطابب( 

 گفت:  1امیرالمؤمنین حضرت علی

 ت اني    از من خليفه ش ي.اگر مردم به ت   أي دهن  مي

 به ات فرمود:  در پاسخ 1علیامیرالمؤمنین حضرت 

نا  د  يات تياره و خاان اده     ت اچگ نه است که اکن ن  سالت و خالفت مي

 جم  ش د.

 اده شد ت هیچ کس دربارهد 1علی امیرالمؤمنین حضرت فت بهالف  ج( پس از عثمان

یک الانواده حرفی نزد. بر این اساس  اگر این امر  صحیح نبودن جمع رسالت ت الففت در 

گذشت چنبد سبال ت   چگونه پس از   بود های دینی قرآن ت رتایات نبویبرالاسته از آموزه

  داد.اهمیت نمی   دیگر کسی به این مسئلهدرگذشت سران سقیفه پس از

بحث کراهت از اجتماع الففت ت نبوت در یک الاندان در کتاب ابن اببی الحدیبد ببه    

ابن ابی الحدید در بابش دیگبری از کتبابش ببه نقبل از       نقل از اللیفه اتل آمده است.

 نویسد: کند که مرتبط با این امر است. ات در این باره میدلیل دیگری را بیان می  ابوجعفر

   53.کا  خ د امي وا  ب دن  که خالفت د  بين همه قبايل عرب بچرخ  با اين

ن دالیبل  ایاین حرکت  مصداق بارز مصلحت اندیوی در مقابل نص رسول الدا است. 

رسبالت را امبر     زیبرا آنبان   ؛قبرار داد  توان زیر مجموعه دنیایی دانستن امر الففبت را می

شببیه پادشباهی ت سبلطنت تلقبی      یی تدانستند ت الففت را امر دنیبا ی میمعنوی ت االرت

اما چون نوعی مصلحت اندیوی منوأ تفکر آنها شده بود  در این باش بیان شد.  کردند می
 ترس ان امتداد مردم  . 6ـ1ـ2

ه ببه تبرس آنهبا از    اشار ماالفان نصّ الففت  هاینقی، ابوجعفر در بیان عذر تراشی

 :شودادآتر میکند ت کفم آنها را یمرتدّ شدن مسلمانان می

اگر علي  ا به خالفت نصب کني ، مردم مرتا  خ اهنا  شا  و باه  جاهليات      

اين که نصّ  ا بپاذيري  تاا مناار باه      گردن . ک ام عمل د  دين بهتر است؛برمي
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 رستي و جاهليت ش د يا به اقتضاي مصالحت  ا ت اد مردم و بازگشت آنها به بت

آن ما   ديناي بااقي بمانا  گرچاه د       عمل کني  تا د  نهايت، اسالم و عمل به ا

 54مخالفت با نصّ  س ل خ ا باش ؟

 های الودهایی تجود دارد که ابوبکر در الطبهچنان که پیش از این بیان شد گزارش

پرسد  چرا امر الففبت را ببه   که از تی می 1ت یا در پاسخ به امیرالمؤمنین حضرت علی

مسبعودی در   را انجبام داده اسبت  گوید به الاطر ترس چنین عملبی  فساد کواندی؟ می

در اتفاقات مربوط ببه رتز سبقیفه اشباره    « »به عبارت  

 کند.می

 3مخالفت با نص در زمان حيات رسول خدا اد زمينه جرأتایج .2ـ2

هبا ت انکارهبای انصبار ت مهباجران نسببت ببه       که ماالفبت  نقی، ابوجعفر پس از آن

ت انکارهای عمر بن الطباب   هاماالفت کند به بیانرت عام بررسی میورا به ص 3پیامبر

در ایبن  ماالفت با نبص را داد. تی   کند همین موارد به تی جرأتمی اعفمپردازد. ات می

 نویسد: میباره 

باا   1علاي  وج د شني ن نصّ  سا ل خا ا د باا ه    عمر باچه باعث ش   آن

ين است که د  م ا د بسيا ي اوامار  ع ول کن  ا 1و از علي اب بکر بيعت نماي 

کرد و آن حضرب به وي اعتماد کرده و او  ا نهي )انکاا (   س ل اهلل  ا انکا  مي

د   ا ه اي از م ا د نيز به خااطر م افقات باا     کرد.کرد و به نظرش عمل مينمي

واداشات کاه د     ش  و همين عمر بن خطاب  ا به طم آياتي بر  يامبر نازل  ،وي

کاه مخاالو ناصّ    هرچنا   بين  عمل کنا   چه مصلحت مي ز ام   به آنبسيا ي ا

 باش . 

 .  شواهد تامیخی نقيب ابوجعفر برا  اثبا  جرأ  مخالفت با نص1ـ2ـ2

برای اثبات جرأت برالی از مسبلمانان در ماالفبت ببا    که نقی، ابوجعفر هایی گزارش 
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 از: ندکند عبارت هستفهرست می 1در زمان حیات آن حضرت 3نص پیامبر

در نماز بر عبداهلل بن ابی منافق؛ انکار فدیه گرفتن از اسرای بدر؛ انکار  3انکار پیامبر

درباره تبرّج )برتز ت ظهور( زنانش در برابر مردم؛ انکار پیامبر )ص( در قضیه  3ات بر پیامبر

؛ باة عتحدیبیه؛ انکار در امان دادن عباس به ابوسفیان بن حرب؛ انکار در تاقعه حذیفه بن 

»به ابوهریره امر کرد حبدیث   3انکار هنگامی که پیامبر

را برای مردم باواند؛ انکار هنگامی که امر به  ذبح شتران حامل آب کرد؛ انکار آن « 

  زمانی که قلم ت دتات الواست 3حضرت در این که زنان به حضور تی آیند؛ انکار پیامبر

 ت فرمود: 

 ن يس  تا    از من گمراه نش ي .ي شما چيزي ميبرا

کند که اگر نبود به غیر از انکار ات به هنگام درالواست قلبم ت دتات   ابوجعفر تأکید می 

انگیزتر این که عمر ببا نوشبتن    شگفت همین برای انکار نصّ در موارد بعدی کافی بود.

الی کتابت آن به نفع  تی ببود ت ات  به عقیده بر . زیراتسیله ابوبکر ماالفت نکردتصیّت به

 کرد.را حاکم ت اللیفه می

کند تلی این جریان ای نمینقی، ابوجعفر به رفتار تازه مسلمانان در جریان غدیر اشاره

ت سرپیچی از اتامر تی بوده است. بنا به گفته ابن مغازلی ت  3نمونه بارز انکار رسول الدا

ست گرد هم آیند تا امر مهمی را با آنان در میبان  از مردم الوا 3ابن بطریق  تقتی پیامبر

 حضبرت  ناراحت شد. پس از آن کبه امیرالمبؤمنین   3گذارد  ابتدا نپذیرفتند ت آن حضرت

از آنها گفیه نمود ت مسلمانان گریستند ت عذرالواهی  3مردم را جمع کرد  پیامبر 1علی

 کند.الواست برای آنها طل، مغفرت  3کردند. حتی ابوبکر از آن حضرت

رتش مناظره ت مباحثه نقی، ابوجعفر در ابتدا استفاده از آیات قبرآن اسبت کبه قطعبی     

سپس استدالالت عقلی ت پس از آن  .الصدتر ت موترک میان شیعیان ت اهل سنت هستند

ها ت شواهد تاریای پذیرفته شده از سوی اهل سبنت را ببه کبار    مستندات نقلی ت گزارش
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های تاریای به نقل سانان ها ت منبع گزارشتن بیان شماره آیهبرد. ابن ابی الحدید بدمی

پردازد. بنابراین در پژتهش حاضر  برالی از مصادر ببا توجبه ببه منبابع موجبود       نقی، می

 شود. مواص می

 برالی اصحاب باکه نقی، ابوجعفر جهت ارائه شواهد برای ماالفت  ی ای از مواردارهپ

کند  عبارت ها را مواص میهای مربوط به ماالفتت آیه کندبه آنها اشاره می 3پیامبر

 از:  هستند

راز گفتن کسانی که از راز گفتن منع شده بودند. آیات سوره منبافقون دربباره ایبن    . 1

 افراد نازل شد تا جایی که الداتند فرمود: 

  61ان  ان وهگين سازد.همانا  از گفتن از شيطان است تا آنان  ا که گروي ه

رسیدند به دادند ت چون به اهل کتاب میرا گوش می 3ی که سانان پیامبرگرته. 8

  :گفتندتمسار می

 ؟ گ ي اين مرد چه مي

 ت الدا درباره آنها فرمود: 

  ماننا   نگرنا بيني چنان باه تا  ماي   هايشان مرض است ميآنها  ا که د  دل

62.کسي که از مرگ بيه ش است
 

بهانه نگهداری امبوال  زن ت فرزنبدان. ایبن     ها بهجنگ در 3عدم همراهی پیامبر. 9

  :گفتندمی افراد در هنگام حرکت به سوی غنیمت

63بگذا ي  ما از شما  يروي کني .
 

ها با صدای بلند که برای نهی از آن  آیبه نبازل   از پوت حجره 3صدا زدن پیامبر. 9

  شد. 

 ه نازل شد: درباره انفال. سرانجام در این زمینه آی 3ستیز اصحاب پیامبر. 5

65ل از آن خ اون  و  س ل است.بگ  انفا
 

رت شبوند ت ببیم   الواسبتند ببا دشبمن رتببه    نمبی  جریان اصحابی که در جنگ ببدر . 6
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 رفت. این آیه درباره آنان نازل شد: الودداری آنها از جنگ می

-حق، آن ه     از آن که آشکا  ش ه است با تا  ساتيز ماي    م  دآنان د  

66برن .که آنان  ا به س ي مرگ مي نگرن ميگ يي به چش   ،کنن 
 

شمن با کارتان مواجه شبوند. آنهبا دت   که بدتن رتیارتیی با د عفقه اصحاب به این. 7

آنهبا پاسبخ دادنبد کبه از     . از آنها درباره کارتان پرسبیدند  ت اسیر کردند مرد را در میانه راه

در نزدیکی آنها است. در این  های ریگیتپه ن اطفعی ندارند اما لوکر قریش  پوتکارتا

 اعتراف به تجود کارتان در پیواپیش آنها کردند.   آن دت را زدند تا به درتغ هنگام اصحاب 

تبا   3باال رفتن آنها از کوه ت تنها گذاشتن پیبامبر . گریاتن اصحاب در جنگ احد  8

ات ببر کفهابود    ت چنان ضربتی را شکستند 3های آن حضرتایی که دشمنان دندانج

  همان حالدر  3ایوان نفوذ کرد ت از اس، افتاد. پیامبر های جمجمهزدند که تا استاوان

جبز همبان کسبی کبه جبان ت نفبس        طلبید اما هیچ یبک یاری میالواند ت آنها را فرا می

 د  پاسخ نداد. سپس آیه نازل شد: بو 3پیامبر

-ي  و نماي شا   و دو  ماي  فتاه  به ياد آو ي   هنگامي  ا که از کا ه بااال   

67.ايستادي 
 

سبرپیچی   3همین اصحاب با تجود اتامر مؤکبد  از فرمبان پیبامبر   . در نبرد تبوک  3

 که آیه نازل شد:  ات را یاری  ندادند ت رهایش کردند تا این کردند 

ش د کاه چا ن باه    اي ( شما  ا چه مياي  )گروي هاي کساني که ايمان آو ده

، سانگين  کنيا  و بيارون  ويا ، بار زماين     ش د د   اه خ ا حرکت شما گفته مي

68اي ؟رب به زن گي دنيا خشن د ش هآيا به  جاي  آخ ش ي ؟ مي
 

گوید کبه آیبه الطباب ببه     نقی، ابوجعفر پس از قرائت این آیه  به نقل از مفسران می

است نه منافقان. این آیه دلیل آشکاری است بر این کبه   3مؤمنان ت گرتندگان به پیامبر

ماالفت  نمودند  3ت آنان که دعوت ات را تصدیق کرده بودند با پیامبر 3اصحاب پیامبر

 ت از فرمانش سرپیچی کردند.
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. سرپیچی اصحاب در جریان حدیبیه  سر تراشبیدن آنهبا ت کنایبه زدن در هنگبام     10

  گفتند:تقسیم غنایم که می

 کني.ن که ت  به ع الت  فتا  نميدادگري ک محم ! اي

 گفتند:  نین میدر نبرد حچنین هم

گياري و  چه  ا خ ا د  ناه شمشيرهايمان به ما ا زاني داشته، از ما مي ا آنيآ

   70 ردازي؟کان خ د، از مردم مکه مينزديو  به خ يشاون ان

را  3زمان بیماری منجر به مرگ آن حضبرت در  3سرپیچی از امر پیامبر. نقی، 11

اسبتاوان   از اصبحاب الواسبت   3یامبرشود. آالرین سان ات دربارۀ زمانی که پیادآتر می

 : انه ت دتاتی بیاترند  این استسرش

کاه   گفتنا  ، نماي گفتنا  چاه  ا   کردنا  و آن به همين قناعات ماي   !اي کاش

 71ه  شني . 3 يامبر

 گوید: به ابن ابی الحدید می   پس از بیان مصادیق باالدر پایان این بحثنقی، 

هار کا  د     عنا است بيان ش د.ي که مناسب اين مآياب بسيا  نيازي نيست

خ اها  دانسات    ،بر سي کنا    ا با اوحاب قرآن تأمل کن  و اح ال آن حضرب 

 که چگ نه ب ده است. 

 ان استاد شیعی الود  نقی، ابوجعفره گزارشی مفصل از سانابن ابی الحدید پس از ارائ

 نویسد: می

فت که شرح گبسيا  مي ،اب جعفر که خ اي   حمت کن  از اين گ نه سخنان

 72ي از خروا  است.ااز آن، نم نه ش د و ان کيآن ط الني مي

 یبررسب  کنبد. ی زمبان البویش زنبدگی مبی    در بستر اجتماع یامبریجا که هر پ از آن

 شانامبریپبا ن ناآ ینوع رفتارها یتاکات یبرا یمردم عصر ت یت اجتماع یفرهنگ االفق

 ی صحابه ت مردم عاد یت ت ماالفت با نصّ از سوفبحث الف . دربارهگوا الواهد بود راه
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 مردم ضرترت دارد. یبا فرهنگ عموم ییآشنا
پایدام  بر بيعت با ابوبکر شناختی نقيب ابوجعفر دمبامهليل جامعهتح. 2ـ  2ـ  2

برای نقض بیعت تفش کرد  1علیبنا به گفته نقی، ابوجعفر  امیرالمؤمنین حضرت  

با تعبیر عرب این الصلت اعراب  شناالتی نقی، ابوجعفر دربارهعهتحلیل جامامّا موفق نود. 

کرد حتی اگر به الطا بیعت کرده باشد. ترسیمی شکست ت نقض بیعت نمیهرگز عهد نمی

عصر است که در امتداد فرهنگ جاهلی قرار داشت ت با تجود بیست ت  آن از فرهنگ غال،

 گوید: می در این باره وجعفراب  هنوز بر جای مانده بود. 3سال تفش پیامبرسه 

گفتنا  کاه اگار قبال از بيعات باا       انصا  و غير آنها )= مهاجران( به علي مي

-ي يت نفر از وي ع ول نميکرد، حتآنان  ا به س ي خ دش دع ب مي ،اب بکر

-ان  و بع  از واق  ش ن بيعت،  اهي براي نقض آن نميآنها بيعت کرده کرد ولي

   73مان .

به دلیل ایبن کبه موبغول     1الزم است که امیرالمؤمنین حضرت علیبیان این نکته 

بود برای بیعت گرفتن برای الود عجله نکرد. به یقبین اگبر آن    3تجهیز ت تدفین پیامبر

 گرفت. کرد در معرض انتقاد گرتهی دیگر قرار میچنین نمی 1حضرت

 هاشبم موبغول   ت بنی 1علی امیرالمؤمنین حضرت که این  بنابر اعتقاد نقی، ابوجعفر

ا رها کردند  تبا هبر چبه    شدند ت در را به رتی مردم بستند ت آنان ر 3تجهیز رسول الدا

بود که موج،     عاملیهاشم انجام دهندت بنی 1الواهند بدتن موارکت با آن حضرتمی

ا ببرای جببران کردنبد امب     یآنها تفش بسیار مردم با ابوبکر شد. پس از آن تقویت بیعت 

که  است مطرح شده ین مطل، در منابع متقدما دست رفته بود  بازنگوت. دیگر  آن چه از

 از انصار گفت:  یکی

د   يکسا  انه مشغ ل دفن  س ل خ ا نب دن هاش  د  خ يگر بنيو د ياگر عل

   74.کرديخالفت طم  نم

ت  پرداالت 3یامبرز پیتجه به 1یعل امیرالمؤمنین حضرت که چرا ین پرسشپاسخ ا
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  :دیفرمایمدر این باره  1حضرتآن  است. شده ؟ به صراحت بیانکردامر الففت را رها 

ز يا امار تاه  يگفتنا  کاه علا   ين مردم و اوحاب ما يهم ،کردمين نمياگر چن

  ه است.يامبر  ا  ها کرده و به امر خالفت مشغ ل گردي 

 فرمود:  یر بن سعد انصاریبه بو 1امام 

 يکاردم و بارا  يخانه  ها م ا د   3  جنازه  س ل خ ايبايا مير! آيبش يا

 75خاست ؟!يخالفت با مردم برم

ببه ایبن گونبه ترسبیم       3تحلیل ابوجعفر درباره برالی اصحاب در عصر رسول البدا  

 :شود می

شاان  ايا ا    اي هااي اسالم د  نظر بسايا ي از آناان شايرين نشا ه و د  دل    

ش  و  هايي نصيب آنانکه  يروزي 3مگر بع  از  حلت  س ل خ ب د، نگردي ه 

هاي به دست آو دن مال براي آنان بسيا  شا  و مازه   غناي  به دست آو دن .  اه

 76.شي ه و لذب دنيا  ا شناختن خ ش زن گي  ا چ

 گوید:می های بعدیتی در ادامه  پس از توصیف نسل

به آنها ا زاناي کارد،    3ها که خ اون  به  اس وج د محم  يروزي ناگر اي

ش ن ، هماناا  ا  از  حلات    تي که بهره آنها ب د نميواحب دولآنان ب د و نمي

هااي  همان گ نه کاه اکنا ن د  کتااب     ش .دين اسالم منقرض مي 3 س ل خ ا

تا يخي،  يامبر ب دن خال  بن سنان عبسي ثبت اسات کاه  وزي ظها   کارد و     

برنا   اساتان او لاذب ماي   د ه دين و آيين فرا خ ان  و مردم فقط از بيانمردم  ا ب

 ران و  ادشاهان و داعيان ديني کهداستان و خ ان ن سرگذشت س ه از بيانچنان ک

آي . آنان از ميان  فتن  و اخبا شان بااقي  کا شان سپري ش ه است خ ششان مي

   77مان .

   آندیب الحد یبا ابن ابب  ات از مناظرهن باش ی، ابوجعفر در اینق یشناالتل جامعهیتحل
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سبانان ات را ببا تجبود     ید تمبام یب الحد یاست که ابن ابنانه ت محققانه یبتاقع یبا چنان ز

 .کندی ثبت میچ اظهار نظریبودن  بدتن ه یطوالن

 1حضرت علیشخصيت اميرالمؤمنين ل مربوط به . دالی6ـ2

تلی  نقی،  مرتبط است 1حضرت علیامیرالمؤمنین به نوعی به  دالیلمجموعه تمام 

  :گویدآترد ت میجامع میبه صورت  دت موضع ابوجعفر این  موارد را در 

به  استي که برخي از جامعه عرب به خاطر حسا و زي و برخاي ديگار باه     

اي ها  باه    دليل انتقام کشته ش گانشان، بعضي براي ک  سن و سال ب دن و  اا ه 

   78 يروي نکردن . 1دليل ... از علي

 گوید: کند ت میسپس در جای دیگر به همین موارد اشاره می

السن أو تبغضه العرب ألناه وترهاا و سافت دما هاا أو ألناه       ا أنه ح يثإم

 79 .  النب ة و الخالفة في مغرس واحأو کيو تاتم واحب زه  و تيه

توان ةرماوارة ييار   ا میةر سخندن نقیب ابوجعفر ر مجموعه مطدلب بیدن شده

 و به تحلیل آنهد پرةاخت.   مطرح کرة

1 ضر  علیاميرالمؤمنين  سد نسبت به  .1ـ3ـ2 

کنبد  حسبادت   یکی از مواردی که ابوجعفر به عنوان دالیل ماالفت با نصّ مطرح می

است کبه ببا دت    1بزرگان سقیفه ت ماالفان تجود نص درباره امیرالمؤمنین حضرت علی

 شود. بیان می «تبغضه العرب»ت « للحسد فبعضها» تعبیر

زد رسبول  ببه سبب، موقعیبت ت شبأن ات نب      1ترزی نسبت به آن حضرت شاید حسد

هبای  دیدنبد. بیوبتر راتیبان  شایسبتگی    هایی بود که در ایبن جبوان مبی   ت لیاقت 3الدا

  کنند.را بیان می 1االتصاصی امیرالمؤمنین حضرت علی

آترد که این یا قاهری( میای از بکر بن حماد تاهری )سرتده  االستيعابابن عبدالبر در 

 کود:حسادت را به تصویر می
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  الحس د له و کان منه علي  غ 

  ما کان ها ون من م سي بن عمران؛

ماننا  هاا ون    3و زي حس دان به او، نسبت وي به  ياامبر  با وج د حس 

 نسبت به م سي بن عمران است.

 دم اموم مربوط به دین خدا 1علی . اهتمام و پایدام  اميرالمؤمنين2ـ3ـ2

ت عبدالت ت حبق   نسبت به امبور الهبی ت مراعبا    1اهتمام امیرالمؤمنین حضرت علی

ببا تصبف    1الناس بدتن در نظر گرفتن رتابط نسبی ت سببی چنان بود کبه آن حضبرت  

شد. نقی، ابوجعفر ایبن  توصیف می  «»یا  «»

  کند.مطرح می« اهلل دین فی شدته»را با تعبیر  1صفت امام

ت در نهایت از اسحاق از اللف بن قاسم  ابن عبدالبر اندلسی این  مطل، را به سند الود

 :که ات گفت کندبن کع، بن عجره رتایت می

 با ه خ اون  )امر الهي ( خشن است. س ل خ ا فرم د: علي د 

هبم چنبین     آتردمی«»ابونعیم اصفهانی این حدیث را با عبارت 

کنند که در ر موابهی را بیان میتعابی ت طبرانی در  هیثمی در 

 معنا ت مفهوم یکسان هستند تلی دارای الفاظ متفاتت هستند. 

در رابطبه ببا    در اجرای احکام ت حدتد الهی در امور شاصبی   1آن حضرت پایداری

مربوط به قوانین ت احکام الهی در مواردی که  ای ت دقتافراد با هر نسبت ت رابطهجامعه ت 

مفطفبت ت مبدارایی کبه     م ایجاد کرده بود که تی از نرمبی  ا برای مردر ن نگرش  ایبود

شبورای تعیبین    ففت ت رهبری است برالوردار نیست. طراحبان اصبلی سبقیفه ت   الزمه ال

ت نگباه مبردم اسبتفاده کردنبد ت      1ز عمر بن الطاب از این الصوصیت امامالففت پس ا

الواسبت   یبه کبه از ات مبی   الواسبت معات های زیادی بردند. ضبرار صبدائی در پبی در   بهره

 توصیف کند  گفت: را 1امیرالمؤمنین حضرت علی
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کردنا  و نات اناان از   من ان د  ام   باطل و ناد ست به وي طم  نمي ق  ب

 88گشتن .ع الت او ناامي  نمي

  ت بررسبی سبیره فبردی    1ها ت سانان امیرالمؤمنین حضرت علیبا نگاهی به الطبه

»توان مفهوم دتران الففت  به راحتی می در 1اجتماعی ت سیاسی آن حضرت

را دریافت ت یکی از دالیل ماالفت با نصّ الففت را به تصویر کوید. توجه عمیق ت « 

ای رتشن اسبت کبه در   نسبت به اجرای احکام ت حدتد الهی به گونه 1دقیق آن حضرت

شتن نسبت الویش ببا عقیبل   توجهی به سوابق افرادی مانند طلحه ت زبیر ت در نظر ندابی

 یابد.ظهور ت برتز می

در امور مربوط به دین الدا چنان بود کبه در شبرح    1علیامیرالمؤمنین حضرت دقت 

 : فغه به نقل از عمار آمده استنهج الب

 ،د  ام   مرب ط باه ديان خا ا    داشت و نسبت به مردم الفت کمتري 1علي

هرگاز باي    ،ياروي از حاق  سختي و ش ب داشت و با وج د علما  باه ديان و     

 مباالتي نمي کرد. 

 1خواهی ان اميرالمؤمنين  ضر  علی جود  س انتقام و خواو .3ـ3ـ2

نقی، ابوجعفر  چند مرتبه به حسبد  کینبه ت بغبض نسببت ببه امیرالمبؤمنین حضبرت        

« »ت « »با تعابیر  1علی

بندی افرادی که نسبت به نص الففت  رفتارهای متفاتت از . تی برای گرتهکنداشاره می

کنبد ت اتلبین آنهبا را    اند  سکوت کنندگان را به سه قسمت تقسبیم مبی  الویش نوان داده

  داند.می 1ترزان نسبت به امیرالمؤمنین حضرت علیکینه

له کمبی کبه ببا    توزی در بین اعراب جاهلی ت مسلمانان صدر اسفم به سب، فاصکینه

گزارشبی از پسبر    شود.عصر جاهلی داشتند  به عنوان الصوصیت تیژه عرب شناالته می

الواسبت اجبازه    3عبداهلل بن ابی  منافق صدر اسفم مؤید این مطل، است. ات از پیبامبر 
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دهد تا الود  پدرش را بکود؛ زیرا اگر دیگری ات را به قتل رساند  تی کینه آن فبرد را ببه   

کبه   1این اساس  کینه قریش نسبت ببه امیرالمبؤمنین حضبرت علبی     بر گیرد.دل می

 الویوان آنها را در نبرد بدر ت احد کوته بود  طبیعی است.

 فرماید: می 1حضرت امام علی

 ستا اي که قريشيان از  س ل خ ا داشتن  بر من ظاهر ساختن  و زودهر کينه

  93نن . ا بر فرزن ان  به ظه    سا ها ، کينهکه    از من

را قاتل عزیزان الود  1بنا به گفته ابن ابی الحدید  قریش  امیرالمؤمنین حضرت علی

ت با انگیزه دینی ریاته شده بود در هبر   3ها اگرچه در کنار محمددانست ت این الون می

 نویسد:تی در این باره می شد.چکیده می 1حال از شمویر علی

چرا که ت  هفتااد   ؛ا دوست ن ا دعثمان به علي گفت: چه کن  که قري  ت   

 95اي.نفر از آنها  ا کشته

هبم چنبین از   در برالی از منابع این سان به عبداهلل بن عمر نسبت داده شده اسبت. 

 گفت:  شود که میحریز بن عثمان نقل می

 97دوست ن ا م . ،ل  سان ه ا به خاطر اين که    ان   ا به قت ، اومن

 1نين  ضر  علیاميرالمؤمبودا  . کم سن4ـ3ـ2

در بابش عبذر   « أنبه حبدیث السبن   »ت  «سبنّه   الستحداثهم»نقی، ابوجعفر با دت تعبیر 

 کنبد. اشاره می 1های ماالفان نص  به نگرش آنان نسبت به سن کم امام علیتراشی

برای الففت یکبی از مسبایل مهمبی     1مسئله کم بودن سن امیرالمؤمنین حضرت علی

شود ت ریوه در آداب ت رسوم عصبر جباهلی دارد. در آن   است که از سوی عامه مطرح می

  سی ت سه ساله بود ت دیگر مبدعیان الففبت از تی   1زمان  امیرالمؤمنین حضرت علی

 تر بودند. به عنوان مثال  ابوبکر بیش از شصت سال داشت. مسن

 کند که عمر بن الطاب در پاسخ فبردی ابوبکر انباری نقل می ابن ابی الحدید از 
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های عمر از فضایل آن  تهمت تکبر ت عج، زده بود ت پس از شنیدن تعریف 1که به علی

 1پرسد که اگر چنین است چه چیزی تی را از پذیرش الففت امام علی   می1حضرت

 دهد: بازداشت  پاسخ می

 99است. يکي ک  سن و سالي و ديگري محبّت او به خان ان عب المطلب

 تن ببرای اببوبکر   که به هنگام بیعت گرف رد مبنی بر اینابن قتیبه دینوری گزارشی دا

را در آن جا نمی بیند ببه سبوی آن حضبرت     1علی امیرالمؤمنین حضرت ابوعبیده تقتی

 :گویدرتد ت میمی

، ت  باه انا ازه آنهاا    ها مشايخ ق م ت  هستن . ت  ک  سن و سال هستي و اين

 100   با اب بکر بيعت کن. تاربه و شناخت ن ا ي.

در منابع اهل سنت دیده  1های فراتانی درباره سن امیرالمؤمنین حضرت علیارشگز

شود که با استناد ببه آنهبا در مسبئله تقبدم در پبذیرش اسبفم ت مبحبث الففبت آن         می

رسد  برجسته کردن این نکتبه  جنببه سیاسبی    کنند. به نظر میالدشه تارد می 1حضرت

 دارد.

 ل مربوط به ابوبکر . دالی4ـ2

ت  1حضبرت علبی   امیرالمبؤمنین  هبای مقایسه شاصیت ت تیژگبی ابوجعفر به نقی، 

پردازد. ات دالیل برتری تی ببر  لفان با نص میهای ماابیان عذر تراشی ابوبکر در هنگام

  کند:چنین ترسیم می را به نظر ماالفان  1آن حضرت

 تر است براي امر خالفت، به ويژه که عمر بازوي اوسات  گفتن  اب بکر ق ي»

اش خ اه  کرد و عرب اب بکر  ا دوسات دا د و نرماي و ما ا اي او باا      و يا ي

اي اسات کاه    مردم، عرب  ا شگفت زده کرده است و او  ير آزم ده و باا تارباه  

ي او  ا به دل نا ا د و احا ي نسابت باه او      و زد و کينه کسي بر وي حس  نمي

فت بااه او خشامگين نيسات و هايچ فاارد شارافتمن ي نيسات کاه بااه مقاام شارا        

   101«برس ...
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 پردازیم. کند  میدر ادامه به شرح ت تحلیل مواردی که نقی، ابوجعفر بیان می
 قدم  ابوبکر. 1ـ4ـ2

دار دیبه ت مبورد   رفبت ت عهبده  ابوبکر در عصر جاهلی از اشراف قریش به شبمار مبی  

از قبدرت    ای در بین مردم برالوردار بود ت اگر مبراد ات از احترام تیژه تصدیق مردم بود.

توان آن را به ابوبکر نسبت داد امّبا اگبر قبدرت را    برالورداری از پوتیبانی مردمی باشد می

ای درباره حضور شجاعانه ت متهورانه ات در میادین برالاسته از شجاعت بدانیم؛ گزارش تیژه

 الورد.نبرد به چوم نمی

-هبا مبی  یبیه ت کلیه جنگ  الندق  تاقعه حد   احد ابن اثیر از حضور ابوبکر در نبرد بدر

  1نویسد ت به اعطای پرچم بزرگ به ابوبکر در نبرد تبوک که امیرالمؤمنین حضرت علی

دهد کند. ات شرح میپرچم دار همیوگی سپاه اسفم در این جنگ حضور نداشت  اشاره می

 3سیره نگاران هیچ االتففی ندارند در ایبن کبه اببوبکر در هبیچ جنگبی از امبر پیبامبر       

با این حال  بر اساس گزارش های موجود در اغل، منابع  صاح، لوای  چی نکرد.سرپی

ت از ایبن جهبت ات    بوده است 1ها امیرالمؤمنین حضرت علیدر تمام جنگ 3پیامبر

 افضل از ابوبکر است.

هبای ببدر  احبد  النبدق ت     تاریخ نگاران بدتن هیچ االتففی از شرکت ابوبکر در غزته

دهند اما هیچ کدام تی ت عمر را در ردیف البر می 3های رسول الداحدیبیه ت دیگر  نبرد

اسکافی  استاد سنی ابن ابی الحدید  ضبمن نبام ببردن از     برند.شجاعان عرب نام نمی

 گوید: شجاعان عرب می

جهاد، فضيلت و مراتبي دا د که اب بکر هيچ يت از آن مراتاب  ا ن اشات و   

  د. امام علي د  د جه باالي همه مراتب ب

 ات را بر  رسد به دلیل قدرت برالاسته از شجاعت ابوبکر در پیکارهابنابراین به نظر نمی

 ترجیح داده باشند. 1علی امیرالمؤمنین حضرت
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 ابوبکر  بانو بن خطاب، عمر . 2ـ4ـ2

هبای  ریزیاب ت برنامهبن الط پیرتزی ابوبکر در جریان الففت  تجود عمرمهم عامل 

یبن  حوادث در کنار یکدیگر بودند اما این که آیا ا ها تدر بیوتر جنگ ات بود. ابوبکر ت عمر

  قابل تأمبل  باشد 3امبریترجیح ابوبکر در امر الففت ت تانهادن نصّ پ تواند دلیلامر می

یاسر ت صحابه بزرگ ت مورد احتبرام ت تأییبد    همراهی ابوذر  سلمان  عمار است. به یقین 

  .عمر با ابوبکر است امتیازی بیوتر از همراهی  1علیامیرالمؤمنین حضرت با  3پیامبر

شود که اگر شفق عمر نبود  در هر حال  ابن ابی الحدید در شرح الطبه سوم یادآتر می

برجا نمی شد. این نکته  همان معنای بازتی قدرت مند است کبه نقیب،    الففت ابوبکر پا

ر سقیفه معتقدند موقعیت ت شرایط کند. برالی با تبیین نقش عمر دابوجعفر به آن اشاره می

ها نمایان گر این است که مبردم در آن شبرایط    شهای موجود در گزارگوتسقیفه ت گفت

 گرفتار نوعی هیپنوتیزم یا الواب مغناطیسی شده بودند.

 با تجربه بودا ابوبکر. 3ـ4ـ2

هبیچ   است ت در ایبن بباره   1ابوبکر از لحاظ سنی مقدم بر امیرالمؤمنین حضرت علی

هبای اببن   تردیدی نیست تلی آیا افزتنی سن نوانه تجربه بیوتر است؟ بر اساس گبزارش 

ت بسیاری از منابع اهبل سبنت  ناسبتین اسبفم آترنبده یبا مبرد           ابن سعداسحاق

است ت ابوبکر تقتی مسلمان شد که بیش از پنجاه  1مسلمان  امیرالمؤمنین حضرت علی

 نویسند: در این باره میبرالی  نفر  اسفم آترده بودند.

 ها شرکت داشاته کسي که بي  از بيست سال با  يامبر د  همه ام   و وحنه

، تارباه د   است. عالوه بار آن  تاربهو منطقي نيست که بگ يي  بيد ست  است

  110.ت استيه ش و د ا سن نيست بلکه د  عقل،

-را دلیبل ببر ببی    کند ت کمی سن ت سبال تیلفرد مادلونگ نیز به این مسئله توجه می

 داند.گی نمیبتجر
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 عدم  سد و کينه نسبت به ابوبکر. 4ـ4ـ2

توزی نسبت ببه اببوبکر  گبزارش چنبدانی در دسبت      درباره تجود یا عدم حسد ت کینه

نویسد که عمر بن الطاب  اببوبکر را  نیست. ابن ابی الحدید در باوی از کتاب الویش می

ربباره ایبن کبه کسبی هبم ببه ات حسبد        امبا د  دانسته اسبت حسودترین فرد قریش می

 گوید. ترزیده است  سانی نمی می
 رعدم غضب نسبت به ابوبک .5ـ4ـ2

ای ت توجیبه تبرجیح الففبت    ابوجعفر برای عذر تراشبی عبده  نقی، صفت دیگری که 

  عدم غض، نسببت ببه   کندبا تجود نصّ بیان می 1علی امیرالمؤمنین حضرت ابوبکر بر

اک بودن ابوبکر در تندالویی ت غضبن چه درباره سد با توجه به آنربه نظر می ابوبکر است.

  تناقضی آشکار در بیان این صفات ت الصایص الواهیم گفت باش مربوط به مدارا با مردم

 .شودمواهده می
 . مداما با مردم6ـ4ـ2 

»این تیژگی در کفم ابوجعفر با عببارت  

شود. بنا به نقل ابن هوام  ابوبکر تاجری نرم الو ت الوش برالورد ببوده  میدیده  «

طبرانبی ببه    شبد. بنا به رتایت ابن عباس در ابوبکر  تندی ت غض، دیده میت  است

 نویسد: نقل از ابوبرزه می

ب د که د  اثر غضب بر ماردي،  ناص وا  ت  تغييار      چن ان تن خ اب بکر 

  116يافت.

یره اهل سنت  گزارشی از سیلی شدیدی که اببوبکر ببه صبورت    در منابع تاریای ت س

رسد با تعبیر باال سبازگار نیسبت. هبم    که به نظر می زند آمده استدالترش  عایوه می

چنین  به این نکته باید توجه کرد کبه اببوجعفر پبس از بیبان ایبن مبوارد  تحبت عنبوان         

 گفتند: آنها می گوید کههای ماالفان با نص به نقل از آنها میعذرتراشی

به فرض همه اين داليل  ا که قان  کنن ه است کنا  گذا ي ، اگر ما، علاي  ا  
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ش ن  و باه عااداب جااهلي    کردي  مردم از اسالم مرت  ميبراي خالفت نصب مي

گشتن . حال، ک ام يت به مصلحت دين است ؛ اين که بر نص باقي بماني  باز مي

مصلحت عمل کرده و مردم  ا د  ديان مسات ام   و مردم مرت  ش ن  يا به اقتضاي 

 118نگاه دا ي  گرچه د  آن مخالفت با نص باش ؟

مجموعه دالیلی که بیان شد ت مواردی که ابوجعفر بیان نکرده ت یا بیان کرده اسبت ت  

توانند از دالیل ماالفت با نص الففت به شمار آیند. به قلم شاگردش ثبت نوده است می

تبرین  تبری دربباره مهبم   های عادالنهتوان قضاتتهادن تعص، میبه یقین در صورت تان

 تاقعه تاریخ اسفم نمود که منوأ تغییر مسیر الففت گردید.  

 

 یريگجهينت

کبفم   یبه معنا شود نصّ در اصطفح تاریای ت کفمی مجموع مطال، رتشن میاز 

 یاز سبو کبه   اسبت  1یحضبرت علب   امیرالمبؤمنین  ح  رتشن ت رسا درباره الففبت یصر

این پرسبش  . ی بیان شده استت گاه به شکل نصّ الف یگاه به صورت نصّ جل 3امبریپ

هبای  اندیوبه عطبف االبتفف   نقطبه   است یا الیر؟الففت تجود داشته  یا نصّ دربارهآ که

  .عه ت اهل سنت استیشکفمی 

 ایبل قبرن هفبتم دربباره    اتاالر قرن شوم ت ات یعی، ابوجعفر  از علما ت متکلمان شینق

دگاه قابل ی  دی اهل سنتن  صحابه ت فقهایایش یماالفت با نصّ الففت از سو الیلد

 ی آرایشبود. ت یده مب یب د انگبر متکلمب  یدارد که کمتر در مباحثات ت مناظرات د یتوجه

کنبد ت در  یعه ت اهل سنت مطبرح مب  یقابل قبول ش یایش را با استناد به شواهد تاریالو

 د.شویم ی الودشاگرد معتزلد ییت تأ یشگفت   موج،موارد بیوتر

حضبرت  امیرالمؤمنین له الففت یفه در مسئان سقیپس از جر  ، ابوجعفریبه اعتقاد نق

ت  یل نصّ  جوّ زدگیرش نصّ  تأتیچون انکار نصّ  پذ ییت نصّ الففت برالوردها 1یعل

گونبه برالوردهبا برالاسبته از    ن یب شود. ایده میل دیقبا ی از سرانرتیپ ی به سب،تفاتتیب



 

 

 

 
 

 

 

 

 (316از ديدگاه نقيب ابوجعفر )م.دالیل تاریخی مخالفت  با خالفت منصوص 

 

 

 

 

 

189 

تبوان تبا   یمب  یایتبار  یهبا ت با دقت در گزارشاست بوده  ی جامعهفکر یت مبان گرشن

 برد.  ین برالوردها پیبه منوأ ا یحدتد

یایی دانستن امبر الففبت   کند که دنیاثبات م ید معتزلیالحد ی، ابوجعفر به ابن ابینق

ببر   است از عوامل مهم ماالفت با نصّ الففبت اسبت.   یاالرت یفف رسالت که امربرال

اساس دیدگاه نقی، ابوجعفر  دالیل ماالفت  شیاین  رهببران ت فقهبای اهبل سبنت در     

 د:شوچهار باش الفصه می

دانسبتن  امبر    االفان با نص که عبارت است از دنیبایی ل مربوط به بینش مالف( دالی

 الففت ت کراهت ت ترس از جمع نبوت ت الففت در یک الاندان ؛

ها در زمان حیات رسبول  مانند تجود ماالفت  ماالفت هایل مربوط به زمینهب( دالی

 ؛های فرهنگی اعرابت تیژگی 3الدا

تی  انتقبام  ببودن  کبم سبن   ماننبد   1علی امیرالمؤمنین حضرت ل مربوط بهج( دالی

 حسدترزی نسبت به تی؛ قریش ت عرب از ات ت

 دانستند.میمند ت اهل مدارا  به این معنا که ات را  قدرت ؛ل مربوط به ابوبکرد( دالی
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 ها نوشت پی

، تحقیق ةکتر مهدي مخزومی و ةکتر ابراهیم السادمرايی،  کتاب العين. خلیل بن احمد فراهیدي،  1

.68، ص 7ها.ق، ج  1441قم: ةارالهجر ، 

 . 17ص ،   7 ج هاا.ق،  1445، قم: نشر اةب حاويه،   لسان العرب. محمد بن مکرم ابن منظور ،  2

ابن األَعرابی : النَّصُّ اإلِسْندةُ إِلى الرئیس األَکبر ، والنَّصُّ التوْقِیفُ ، والنصُّ التعیین على شایٍ  ماد ،   )

(.ونصُّ األَمرِ شدتُه

، تحقیق طدهر احمد ياوي و محموة محمد طنادخی،  النهاية في غريب الح يث و االثر . ابن اثیر، 3

.84، ص 5ج ، 1384قم: اسمدعیلیدن، 

، تحقیق و ترجمه رضد مهیدر، بای جاد: انتشادراس اسا می،      فرهنص ابا يفؤاة افرام بستدنی،  . 4

  .   115ص  ،1375
.1818 ،2 ج  ، بیروس: ةارصدةر، بی تد،کشاف اوطالحاب الفن ن و العل ممحمد علی تهدنوي ،  .5

 .224، ص 1، بی جد: بی ند، بی تد، ج تکملة االکمالحدفظ محمد عبدالغنی الحنبلی ابن نقطه، .   6

، تحقیق احمدمهدوي ةامغادنی، قام:   الما ي في انساب الطالبينعلی بن محمد العلوي العمري،  .  7

.127ها.ق، ص  1441اهلل مرعشی نجفی، کتدبخدنه آيت

هاا.ق،   1446، تحقیق علی شیري، بیروس: ةار احیدٍ التراث العربی، الب اية و النهايةابن کثیر ، .   8

 .61، ص 12ج 

، تحقیاق علای محماد بان يعاوو اهلل و عادة  احماد        فا اب ال فيااب  محمد بن شدکر کُتبای،  .   9

 .817، ص 2م، ج  2444عبدالموجوة، بیروس: ةارالکتب العلمیه، 

 575؛ ذهبی که مرگ وي را ةر ةهه هفتم عمرش و ةر يمدن خ فت الندصر لدين اهلل ) همان.   14

الماتصر من کند. )ذهبی، ةاند، اين نکته را تأيید می درمین خلیفه عبدسی می(، سی و چه822 –
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، 3ق، ج1417، تحقیق: مصطفی عبدالقدةر عطد، بیروس، ةارالکتب العلمیه، تاریخ ابن الدبیثی

نمديد. او ها.ق اشدره می 555( و ابن نقطه به هجرس پدر نقیب ابوجعفر به بغداة ةر سد  241ص

 (.224، ص1، جپیویننويسد. )ابن نقطه، لد و مرگ ابوجعفر نمیةربدره تدريخ تو

، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروس: ةار احیادٍ الکتاب   شرح نهج الب غه. ابن ابی الحديد،  11

.223، ص14،  ج1376العربیه، 

،  ، ساد  ةوم مالاه المعرفاة  . مصطفی جواة،  فلسفة التدريخ االس می فی قرن السدبع للهجار ،   12

. 384ق، ص 1351

.135، ص1381، بغداة: مطبعة اله  ، اب جعفر النقيب. مصطفی جواة،   13

.446، ص 4ها.ق، ج  1311، بیروس: ةار احیدٍ التراث العربی، معا  البل انيدقوس حموي، .   14

.همان.   15

ةر پرتو  3؛ علیرضد واسعی، جدنشیندن پیدمبر15-13، ص 1. ر.ک: ابن ابی الحديد، پیشین، ج18

، قم: ةفتر تبلیغدس اسا می، پووهشاهده علاوم و فرهناال اسا م،      الب غه ابن ابی الحديد شرح نهج

 .23، ص1386

.14، 13ابن ابی الحديد، همدن، ص .   17

 .235، ص 1، ج همان.   18

.23، ص 15، ج 41، ص 1، ج همان .19

.67 -63، ص 12، ج همدن.   20

.63، 62، ص همان.  21

.67، صهمان.  22

.65، ص 12، ج همان.   23

.14-62، ص همان.   24

.62-76، ص همان. 24
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 1313، تحقیق محمد بدقر المحماوةي، بیاروس: مؤسساه االعلمای،     انساب االشرافب ذري، .   26

.787، ص 2ها.ق، ج

.68، ص 12، ج  يشينابن ابی الحديد، .   27

.65، ص همان.   28

، بیروس: ةاراالحیدٍ التراث ر القرآن العظي  و سب  مثااني  وح المعاني في تفسي . ر.ک: آلوسی، 29

.111، ص8العربی، بی تد، ج

.451، ص21ق، ج 1424، بیروس، ةاراالحیدٍ التراث العربی، التفسير الکبير. فخر رايي،  30

 1414، تحقیق شیخ محمد آ  يدسین، بیروس: عدلم الکتب، المحيط في اللغه.صدحب بن عُبدة،  31

.364ص، 14ها.ق، ج

.414، ص15، ج يشين. ابن منظور،  32

.همان.   33

.65، صهمان. 34

.64ا63، ص 12، ج  يشينابن ابی الحديد، .   35

.63، صهمان.  36

مسن   ؛  احمد بن حنبل،15، ص 7، ج  ، بیروس: ةارالفکر، بی تدوحي  مسل . مسلم نیشدبوري، 37

، بیاروس: ةار الکتادب   رح وحي  مسال  ش؛ نووي، 153، ص 3، بیروس: ةار صدةر، بی تد، ج احم 

. )ابن ابی الحديد به ةنیوي بوةن امدمت و خ فت معتقد است 118، ص 15ها.ق، ج 1447العربی، 

نويسد: چهونه ايان  پذيرة و ةر اين بدره میرا نمی 3امّد احدةيث مربوط به اشتبدهدس  رسو  خدا

؛ «کاذلت لنثبات باه فامادک    »مدياد:  فرکاه خداوناد متعاد  مای    اخبدر را صحیح بدانیم و حد  آن

وي بحث ةربدره ةو «. و ل  تق ل علينا بعض االقاويل الخذنا منه باليمين»و « سنقرئک ف  تنسی»

ةهاد )ابان   ؛ يعنی حديث بدال و ذي الیدين  را به کتب فقهی خويش ارجدع می«تأبیر نخل»حديث 

(.24، ص 7ابی الحديد، پیشین، ج 
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، بیاروس: ترياد نکوللطبدعاة،    المح ثين و دفاع عن الرس ل ل  الفقها  ر.ک: صدلح الورةانی،.   38

به بعد. 243ها.ق، ص  1416

ق، 1411، تحقیق: بدسم فیصل احماد الجاوابر ، ةارالدراياة،    اآلحاد و المثااني . ر.ک: ضحدک،  39

.221، ص2ج

ه آن استشهدة ثدبت نیست ولی به اين ةلیل بیدن شد که نقیب ابوجعفر ب 3. اين سخن اي پیغمبر 40

کرةه است.

گرفته است. الف( اباوبکر و  هد اي سوي ةو گروه صورس میةر نهدهی کلی، مجموعه مخدلفت.   41

عمر )شیخین(؛ ب( انصدر )عموم انصدر، سعد بن معدذ، سعد بن عبدة (.

.64، ص 12، ج  يشينر.ک: ابن ابی الحديد، .   42

ها.ق، ج  1413تحقیق علی شیري، قم: شريف الرضی، ، االمامة و السياسة. ابن قتیبه ةينوري،  43

.11، ص 1

.65، ص 12، ج  يشينابن ابی الحديد، .   44

يَهو به معندي خوةستديی، خوةنمديی و تظدهر است.  تیه، اتیده و اتدويه به معندي الف، بزرگ .   45

روتمندان قريش به اشراف و ث 1توجهی امدممنشی و گده به معندي گمراهی است. احتمد  ةارة بی

و سران قبديل موجب چنین تصوري ةر ذهن آندن شده بدشد؛ ييرا موارة متعدةي اي توجه و تواضع 

 نسبت به فقرا و مستضعفدن ةر تدريخ بیدن شده است.  1و خضوع آن حضرس

.65، ص 12، ج  يشينابن ابی الحديد، .   46

به آندن ملکی بزرگ بخشیديم. ةر حقیقت مد به خدندان ابراهیم ، کتدب و حکمت ةاةيم و 47

، ص 2؛ ج 315، ص 1، فی تفسیر بدلمأثور، بیروس: ةارالمعرفة، بی تاد، ج  د ّالمنث  سیوطی، .   48

173.

، ص 5، ج 1367، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیاروس: ةار التاراث،   تا يخ طباري طبري، .   49

282.
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تندة به اين که طدلوس اي نواةگدن بنیدمین باوةه  ، يهوةيدن بد اس . بر اسدس گفته مفسران اهل سنت54

توانسات اي بنای الوي   گفتند که سموئیل پیدمبري اي بنی الوي بوة و طدلوس نمای  است و يهوة می

گفتند: رسدلت و خ فت ةر يک خدندان نبديد جمع شوة و نبی و خلیفه نبديد اي يک نسل بدشد، می

د  حقيقات ماا باه خانا ان     »اهل سنت و شایعه، آياه   بدشند. اين ةر حدلی است که بیشتر مفسران 

ةهناد  را به آ  ابراهیم نسبت می« ابراهي ، کتاب و حکمت دادي  و به آنان ملکي بز گ بخشي ي 

(؛ 315، ص 1، پیشاین، ج  د المنثا   پذيرند. )سیوطی، و جمع بین سیدست ةنید و شرع ةين را می

)عداهلل بن مسلم ابن قتیبه، غريب القارآن، بای جاد:     ةانندالبته برخی ملک را ةاشتن يندن متعدة می

(؛ ةر تفسیر بحر المحیط آمده است آيد اي خدندان پدةشدهی نیست کسی کاه اي  114بیند، بی تد؛ ص

نواةگدن يهوة است و ةاوة و سلیمدن اي اوست و آيد نواةگدن الوي که موسی و هدرون اي آنهديند اي 

، 2، بیروس: ةارالکتب العلمیه، بی تد، ج تفسير، بحرالمحيطلسی، خدندان نبوس نیستند؟ )ابوحیدن اند

  .(574ص 

نويسد: آنهد معتقدند ةر تفسیر آيه شريفه می الکشو و البيان عن تفسير القارآن  ةرثعلبى نیشدبورى 

ةر بنی اسرائیل ةو سبط وجوة ةارة؛ سبط نبوس و سبط پدةشدهی. سبط نباوس، الوي بان يعقاوب    

چنین، سبط پدةشدهی، فرينادان يهاوة ابان يعقاوب     درون اي نسل او هستند. هماست که موسی و ه

هستند که ةاوة و سلیمدن اي آن هستند. بندبراين، طدلوس ناه اي سابط نباوس اسات و ناه اي سابط       

فی تفسیر  الکشو و البيانپدةشدهی. او اي فريندان بنیدمین بن يعقوب است)احمد بن ابراهیم ثعبلی، 

 (.212، ص 2دلد عبدالرحمن ابعک، بیروس: ةارالمعرفة، بی تد، ج القرآن، تحقیق خ

، تحقیق تفسير القرآن العظي کند )ابن کثیر، به اين مطلب اشدره می تفسير القرآن العظي ةر ابن کثیر 

(؛ ر.ک: فخر رايي، 547، ص 1ها.ق، ج  1412يوسف عبدالرحمن المرعشلی، بیروس: ةارالمعرفة، 

مام  البيان ؛ طبرسی، 145، ص14ها.ق، ج 1424: ةار احیدٍ التراث العربی، ، بیروسمفاتي  الغيب

.15، ص3، ج1372، تهران: ندصر خسرو، تفسير القرآنفي

. و خداوند به او پدةشدهی  و حکمت اريانی ةاشت. 51
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.161، ص1، ج  يشينابن ابی الحديد، .   52

.64، ص 12، ج همان.   53

 .65، ص همان.   54

، تحقیاق عادة  احماد    سابل الها ي و الرشااد فاي سايرة خيار العبااد       دلحی شدمی، ر.ک: ص.   55

.315، ص 12ها.ق، ج  1414عبدالموجوة و ةيهران، بیروس: ةار الکتب العلمیه، 

، تهاران: مکتباة االسا میه،    منهاج البراعة في شرح الانهج البالغاه  حبیب اهلل هدشمی خويی، .   56

.172، ص 11ها.ق، ج  1444

.341، ص 2ها.ق، ج  1441، قم: ةارالهجر ، مروج الذهبوةي، مسع.   57

.67، ص 12، ج  يشينابن ابی الحديد، .   58

اي، تهاران:  ترجمه بادره  ،1هاي تعالي  امام محم  باقرنخستين ان يشهر.ک: آرييند آرالالنی، .   51

.23، ص 1361فرويان: 

بدقر بهبوةي، تهران: کتدبفروشی اس میه، ، به کوشش محمد المناقب. علی بن محمد ابن مغديلی،  84

، قام:  عُم ة عي ن واحاح االخباا  فاي مناقاب االماام االبارا       ؛ ابن بطريق، 25ها.ق، ص  1442

.147ها.ق، ص  1447انتشدراس اس می، 

.18( آيه 47؛ محمد )2( آيه 83. مندفقون ) 81

. 34و  24هدي ( آيه47. محمد ) 82

.15 - 11هدي ( آيه46. فتح )83

 .4( آيه 41. حجراس )84

. 7و  1( آيه هدي 6. انفد  )85

.152( آيه 3آ  عمران ) .88

.153، آيه همان. 87

.36( آيه 1. توبه )86
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.216، ص 14، ج  يشينابن ابی الحديد، .   81

توباه  « وَ تَعْلَامَ الْکادذِبِینَ   حَتَّى يَتَبَیَّنَ لَکَ الَّذِينَ صَدَقُوا  -فقد  له عَفَد اللَّهُ عَنْکَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ. » 74

.43( آيه 1)

جل ه تا يخ د  شارح  ؛ ر.ک: محموة مهدوي ةامغدنی، 211، ص 14، ج  يشينابن ابی الحديد، .   71

.82-57ها.ق، ص  1417، تهران: نی، نهج البالغه ابن ابي الح ي 

.همان.   72

.67و  68، ص 12، ج همان.   73

، تحقیاق  ه من فت ح العراق و ذکر المثناي بان حا ثاه )الشايباني(    کتاب الردّة م  نبذ. واقدي،  74

.48و45، ص1414يحیی الجبوري، بیروس: ةارالمغرب االس می، 

، تحقیق احمد االرندؤوط و ترکی مصطفی، بیروس: ةاراحیدٍ التاراث،  ال افي بال فياب. صفدي،  75

.188، ص 17ها.ق، ج  1424

.211ص ، 14ابن ابی الحديد، پیشین، ج .   76

.همان.   77

 و سانه  الساتحداثهم  بعضهد و الثأر و للوتر بعضهد و للحسد فبعضهد 1علید تطیع ال العرب أن.  78

 و واحاد  بیات  فی الخ فة و النبو  اجتمدع کراهة بعض هد و عنهم رفعه و علیهم الستطدلته بعض هد

 العارب  قبدئال  تاداو   دٍلرج خوفد بعض هد و اهلل ةين فی شدته و وطأته شد  من للخوف هد  بعض

.64، ص12، جهمان. الخ فة

.65، صهمان.  79

.65و  64، صهمان.  80

؛ محاب طباري،   321و  154، ص 1، ج  يشين؛ احمد بن حنبل، 62، ص 12، ج همان . ر.ک:81

؛ محمد بن سلیمدن کوفی، 182، ص 2، قم: ةار الشهدب، بی تد، ج الرياض النضرة في مناقب العشرة

 1412تحقیق محمدبدقر محموةي، قم: مجمع احیدٍ الثقدفة االس میه،  ،1اميرالمممنينمناقب االمام 
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. 464، ص 2ها.ق، ج 

، ص 3ها.ق، ج  1415، تحقیق علی محمد بجدوي، بیروس: ةارالجلیل، االسيتعابابن عبدالبر، .   82

1126.

النوبختی، ةمشاق:   ، تحقیق محمد الا هرة في نسب االمام علي و آله؛ برّي، 1114، ص همان. 83

 .73ها.ق، ص  1442مکتبة النوري، 

 .248، ص 3، ج  يشينمحب طبري، .   84

.65و  64، ص12، ج يشين. ابن ابی الحديد،  85

.86، ص 1بیروس: ةار الکتدب العربی، بی تد، ج حلية االوليا ، ابونعیم اصفهدنی، .   86

، بی جد: ةار احیدٍ التراث العربی، بی تد، ، تحقیق حمدي عبدالمجید سلفیمعا  الکبيرطبرانی، .   87

.143، ص 1ج 

. 1147،ص3،ج يشين،  .ابن عبدالبر 88

.12، ص4، ج يشين.ابن ابی الحديد،  89

.68، ص 12، ج همان.   90

، ترجمه آذر تادش، تهاران: مؤسساه مطدلعادس و تحقیقادس      تا يخ ادبياب عربرژي ب شر، .   91

.35، ص 1383فرهنهی، 

.146، ص 26، ج  يشينطبري، .   92

.326، ص 24، ج  يشينابن ابی الحديد، .   93

.344، ص 13، ج  يشينابن ابی الحديد، .   94

.241، ص 1، ج همان.   95

، 3، ج1371نجاف: المکتباة الحیدرياه،     ،1مناقب االمام علي بن ابي طالب،  . ابن شهر آشوب96

.234ص

هاا.ق،   1415علی شیري، بیروس: ةارالفکر،  ، تحقیقمختصر تا يخ م ينه دمشق. ابن عسدکر، 97
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.278، ص8ج

.65و  64، ص12، ج يشين. ابن ابی الحديد، 98

بحا  ؛ محمد بدقر مجلسی، 616، ص 2، بی جد: بی ند، بی تد، ج الغا اب؛ ثقفی، 62، ص همان.   99

.78، ص 31ها.ق، ج  1443، بیروس: ةاراحیدٍ التراث العربی، االن ا 

.83، ص  يشينينوري، ابن قتیبه ة.   100

ال سیمد و عمر يعضده و يسدعده و العارب تحاب أباد     هقدلوا أبو بکر أقوى على هذا األمر من. 101

و ال يحقد علیه أحد و ال يبغضه  و هو شیخ مجرب لألمور ال يحسده أحد هبکر و يعجبهد لینه و رفق

من الرسو  ص فیاد    أحد و لیس بذي شرف فی النسب فیشمخ على الندس بشرفه و ال بذي قربى

.65، ص12، ج يشين. ابن ابی الحديد، بقربه

.335، ص 34، ج  يشينابن عسدکر، .   102

.214، ص 3، بیروس: ةار الکتدب العربی، بی تد، ج اُس  الغابهابن اثیر، .   103

 .1144، ص  3، ج  يشينابن عبدالبر، .   104

.182، ص 1، ج دانشنامه سيره نب يحسن حسینیدن مقدم، مقدله ابوبکر بن ابی قحدفه، .   105

.136ها.ق، ص  1312، بیروس: مؤسسه اعلمی، السقيفهمحمدرضد مظفر، .   106

، تحقیق محمد محیی الدين عبدالحمید، مصر: مکتباة محماد علای    السيرة النب ية.ابن هشدم،  107

.288، ص 1ها.ق، ج  1363صبیح واوالةه، 

 .15، ص 3،ج  يشين.ابن سعد،  108

.31، ص 3، پیشین، ج الب اية و النهاية؛ ابن کثیر، 84، ص 2، ج  يشين طبري،.   109

.23، ص  يشينر.ک: آرييند آرالالنی،  110

ترجمه احمد نمديی و ةيهران، مشهد: آستدن  ،3جانشيني حضرب محما  . ويلفرة مدةلونال،  111

.83، ص 1377قدس رضوي، 

.64، ص 12، ج  يشينابن ابی الحديد، .   112
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.همان .113

 .287، ص 1، ج  يشينابن هشدم، .   114

.74، ص 14، ج  يشينب ذري، .   115

.21، ص 2، ج  يشينطبرانی، .   116

، تحقیق حسین سلیم اسد، بی جد: ةار المأمون للتراث، بی مسن  ابي يعليابويعلی الموصلی، .   117

ن ابای  ؛ حسین حسینیدن مقدم، مدخل اباوبکر با  47، ص 2، ج  يشين؛ ب ذري، 134، ص 6تد، ج 

.163 -157، ص 1، ج دانشنامه سيره نب يقحدفة، 

.65، ص12، ج يشين. ابن ابی الحديد،  118


