
خالفت١  
امور  اساسی ترين  از  رهبری  و  حکومت  مسئلٔه 
برای  نيز   کوچک  بسيار  جوامع  حتی  است.  جامعه  هر 
از  پيروی  و  می کرده اند  مشخص  رئيسی  و  حاکم  خود 
زندگی  در  می دانسته اند.  الزم  خود  بر  را  او  دستورات 
در  و  قبيله،  رئيس  و  شيخ  عنوان  به  شخصی  قبيله ای، 
جوامع بزرگ تر، حاکم، فرمانروا يا پادشاه ادارٔه امور را 
و  مدينه  به  خدا   پيامبر  هجرت  با  می گرفت.  بر عهده 
آن  دست  در  امور،  رياست  اسالمی،  حکومت  تأسيس 
حضرت قرار گرفت. هرگاه که رسول خدا  به علت 

جنگ يا هدف ديگری، از مدينه خارج می شد، حتماً کسی 
مناسب  جانشين  تعيين  و  می کرد  نصب  خود  به جای  را 
آن قدر برای آن حضرت با اهميت بود که در غزؤه تبوک 
ــ چنان که گفتيم ــ تنها گزينٔه مناسب برای جانشينی در 
مدينه را امير مؤمنان علی  دانست؛ زيرا خطر تحرک 

منافقان وجود داشت.

پيامبر  و مسئلۀ خالفت
امت  ذهن  همواره  که  مهم  پرسش های  از  يکی 
آيا  که  است  اين  داشته،  مشغول  خود  به  را  اسالمی 

جانشينی پيامبر  فتم
س ه

در

۷

مقدمه 
تاريخ  مسائل  و  حوادث  مهم ترين  از  يکي  به  حضرت،  آن  رحلت  از  پس  خدا   رسول  جانشيني 
روزها  و  ماه ها  آخرين  در  به ويژه  اکرم   پيامبر  که  خوانديد  قبل  درس  در  شد.  تبديل  اسالم 
زندگي    ، برا تبيين مسير درست خالفت و جانشينيِ خود تالش فراواني کرد؛ اما چنان که خواهيم ديد،  
مسئلههٴ  درس  اين  در  نرفت.  پيش  مي خواست.  او  که  آن سان  حضرت،  آن  رحلت  از  پس  حوادث  سير 

جانشيني پيامبر مورد بررسي قرار مي گيرد .

١ــ خالفت به معنای جانشينی است و در اسالم، خليفه به کسی گفته می شود که پس از رحلت رسول خدا  به جای آن حضرت، عهده دار 
رهبری جامعه است   ۷۸  



از  پس  اسالمی  امت  امور  ادارٔه  برای  رسول    خدا  
برگزيد يا خير؟ در ميان امت  خود، کسی را به جانشينی 
دارد.  وجود  نظر  دو  پرسش  اين  به  پاسخ  در  اسالمی 
حيات  دورٔه  در  چنان که  معتقدند   رسول  خدا  شيعيان 
طبعاً  می کرد،  تعيين  جانشين  خود،  غياب  در  خويش، 
رها  خود  حال  به  را  امت  نيز  خود  رحلت  از  پس  برای 
به  خود،  جانشين  عنوان  به  را  گزينه  مناسب ترين  و  نکرد 

مردم معرفی کرده است. شيعيان همچنين اعتقاد دارند که 
رسول خدا  در مناسبت های گوناگون، امير مؤمنان 
علی    را به عنوان جانشين و امام و خليفٔه پس از خود، 
تعيين و منصوب کرده است که به عنوان نمونه، می توان 
به جريان «يوم االنذار» در ساليان آغازين بعثت، حديث 
منزلت، حديث ثقلين و از همه مهم تر به حديث غدير اشاره 

کرد.

حديث منزلت
: قال رسول الله 

 « َاۡنَت ِمّنی بَِمۡنِزلةِ  هـاروَن ِمۡن موسی ِاّال أنَّه ال َنِبیَّ َبۡعدی»
منزلت  و  مقام  در  من  برای  تو  فرمود:  علی   امير مؤمنان  به  خطاب  خدا   پيامبر 

هارون نسبت به موسی هستی، جز اينکه بعد از من پيغمبری نخواهد بود.

دورٔه  در  خدا   رسول  معتقدند  سنت  اهل  اما 
حيات خود کسی را به عنوان جانشيِن پس از خود تعيين 
و نصب نکرد و مسئلٔه تعيين خليفٔه پيامبر  را به خود 
امت واگذار کرد. آنان همچنين روايات مربوط به جانشينی 

اميرمؤمنان علی  را نپذيرفته يا توجيه کرده اند.
نکته  چند  به  توجه  شيعيان،  ديدگاه  تأييد  برای   

شايسته است:
رسول  سوی  از  و خـلـيـفـه  جـــانشين  تعيين  ١ــ 
خدا     ،    بـا خواست و روال طبيعـی و فـطری جـوامع 
انسانی ــ اعم از دينی و غيردينی ــ مبنی بر ضرورت تعيين 

حاکم و رهبر جامعه سازگارتر است.

خدا  رسول  حاکميت  و  فرماندهی  شيوهٔ  ٢ــ 
و  حاکم  به  نسبت  حضرت  آن  فراوان  حساسيت  گويای 
همراهـی  وجـود  بـا  کـه  بـه گـونه ای  است،  جامعه  رهبر 
در   ، خدا  رسول  با  غزوات  همٔه  در  اميرمؤمنان    
تبوک به علت خطر منافقان، علی  را در مدينه  غزوهٔ 
به جای خود گماشت. بدين ترتيب، آيا حساسيت وضع امت 
پس از رحلت رسول خدا    و احتمال تحرک دشمنان و 
بروز تفرقه، ايجاب نمی کرد که رسول خدا  نسبت به 

مسئلٔه خالفت و جانشينی بی توجه نباشد؟!
٣ــ روايات تاريخی گويای آن است که هر يک از 
  ۷۹  دو خليفٔه اّول و دوم (ابوبکر و ُعمر) قبل از وفات خود، 



نمی توان  آيا  لحاظ،  بدين  بودند؛  جانشين  تعيين  فکر  به 
چنين فرض کرد که رسول خدا  نيز حداقل در حّد 
دو خليفٔه اول و دوم از درايت الزم در امور حکومت و 

رهبری برخوردار بوده است؟!
جانشينِی  و  خالفت  به  مربوط  رواياِت  فراوانِی  ٤ــ 
امير مؤمنان علی  برای پيامبر  به گونه ای است که 
جای هيچ گونه ترديدی در تعيين و نصب امام علی  به 
امامت و خالفت توسط رسول خدا  باقی نمی گذارد. 
چشم  به  نيز  سنت  اهل  منابع  از  بسياری  در  روايات  اين 

می خورند.

در سقيفه چه گذشت؟ 
خالفت،  مسير  خدا   رسول  رحلت  از  پس 
در  حضرت  آن  که  آن سان  امت،  رهبری  و  امامت 
فضای  در  نرفت.  پيش  به  بود،  کرده  ترسيم  غديرخم 
رقابت آميز ميان گروه مهاجران و انصار، جمعی از انصار 
به  موسوم  مکانی  در   ، پيامبر    رحلت  خبر  شنيدن  با 
جانشينِی  مسئلٔه  دربارٔه  تا  آمدند  گرد  «سقيفۀ بنی ساعده»١ 
گويای  تاريخی  گزارش های  بگيرند.  تصميم  پيامبر  
بيت   اهل  حق  از  جمع،  آن  در  کسانی  که  است  آن 
از  رانـدنـد.   تـعـدادی  ميان  بـه  سخن  خـالفت  زمينٔه  در 
انصار نيز «سعد  بن  عبادۀ  خزرجی» را به عنوان خليفٔه  رسول 

خدا  مطرح کردند. 
با شنيدن خبر اجتماع انصار در سقيفه، سه تن از 
مهاجران، يعنی ابوبکر، ُعَمر و ابوُعبَۡيدٔه جراح به سرعت 
خود را به سقيفه رساندند. با ورود اين سه نفر، مذاکراتی 
بين آنان و گروه انصار درگرفت. انصار همراهی خود با 

رسول خدا  و ايثار از مال و جان را دليل سزاوارتر 
بودن نسبت به خالفت می دانستند؛ اما ابوبکر با استناد به 
اين که خالفت بايد به اعضای قبيلٔه قريش برسد، پيشنهاد 
بيعت با ُعَمر يا ابوُعبَۡيده را مطرح کرد. نمايندٔه انصار در 
تعيين  قريش  از  نيز  اميری  و  ما  از  اميری  گفت:  پاسخ 
شود. اما عمر در واکنش به اين سخن گفت: «دو شمشير 
در يک غالف نگنجد» و بالفاصله دست ابوبکر را گرفته، 
با او بيعت کرد.از آنجا که  انصار در درون خود گرفتار 
رقابت قومی و قبيله ای بودند، بعضی از آنان که امارت و 
حاکميت سعد بن عبادهٔ خزرجی را نمی پذيرفتند، به سرعت 
با ابوبکر بيعت کردند و با بيعت آنان نوعی دو دستگی ميان 
گروه انصار پديد آمد، و در نهايت، ابوبکر به عنوان پيروز 

ميدان سقيفه به در آمد. 
پس از خاتمٔه بيعت در سقيفه، جمعيت از آن محل 
خارج شده و به سوی مسجد نبوی  به راه افتادند و 
در  که  بود  قدری  به  ابوبکر  خالفت  تثبيت  به  آنان  اهتمام 

نيز حضور نيافتند.٢ مراسم تدفين رسول خدا 
از  پس  موجود  جريان های  و  گروه ها  ميان  در 
و  مهاجران  از  شده  ياد  گروه  جز  به   ، پيامبر  رحلت 
همفکران آنان (که امروزه اصطالحاً از آنان به حزب قريش 
ياد می شود) و به جز انصار، دو جريان ديگر نيز به چشم 
می خورد: حزب ُاموی به رهبری ابوسفيان و حزب  علوی 
). امير  (متشکل از بنی هاشم و شيعيان اميرالمؤمنين 
مؤمنان علی  به حسب وظيفه  و نيز براساس وصيت 
مهاجران  از  تـعـدادی  و  انصار  درحالی کـه   ، پيامبر 
جسم  تکـفين  و  تغسيل  بـودنـد،بـه  شده  جمع  سقيفه  در 
فرصتی  پی  در  که  نيز  بود.ابوسفيان  مشغول  پيامبر  

١ــ مکانی سرپوشيده بود که دو طايفٔه اوس و خزرج در آن برای مشورت جمع می شدند
٢ــ اين روايت توسط ابن ابی شيبه (از مؤلفان اهل سنت در قرن سوم هجری) در کتاب « َالْمصنَّف»، ج ٨، ص ٥٧٢ نقل شده است    ۸۰  



برای بهره برداری به سود حزب اموی بود، با مشاهدٔه نتيجٔه 
با  مسلحانه  جنگ  پيشنهاد  علی   به  سقيفه،  اجتماع 

اهل سقيفه را مطرح کرد! اما آن حضرت با آگاهی از نيات 
درونی ابوسفيان، پاسخ سردی به وی داد.

به نظر شما، با وجود ايثار و همراهی انصار با رسول خدا  و آگاهی از سفارش های آن حضرت نسبت به 
، چرا انصار در انحراف مسير خالفت پيشگام شدند؟ اهل بيت 

بببببهههههه  ننننننننظظظظظظظظظر شششششششششممممممممماااااااااااا، بااااااااااااا وووووجود اييثثار و هم
اف ان ا اننن ااااا تت للللل اااا

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

تحليل ماجرای سقيفه
برای تحليل ماجرای سقيفه، به چند نکته و پرسش 

بايد توجه کرد:
١ــ چنان که اشاره شد، به جز گروه اندک مهاجران 
در سقيفه و نيز گروه انصار، از ديگر مسلمانان ــ به ويژه 
در  بنی هاشم  نقش  آيا  ديد  بايد  نبود.  خبری  ــ  بنی هاشم 
پيشبرد اسالم در حّد نقش سه نفر مهاجر و گروه انصار 
حاضر در سقيفه نبود که آنان هيچ فردی از بنی هاشم را به 

آن جمع دعوت نکردند؟!
٢ــ در مذاکرات سقيفه، آنچه موجب غلبه مهاجران 
بـر انصار شد، استناد بـه قـرابت و نـزديکی ابوبکر به پيامبر 

ابوبکر  بودن  مسن تر  نيز  و  بودنش)  قريشی  علت   (به 
اوالً  که  دارد  طرح  جای  جّدی  پرسش  اين  اکنون  بود. 
اگر قريشی بودن، مالک خالفت بود، چرا در آن جمع، به 
هيچ روايتی از رسول خدا  در اين باره استناد نشد؟ 
ثانياً، بر فرض که قريشی بودن و نيز قرابت با رسول خدا 
 مالک گزينش فرد به عنوان خليفه باشد، آيا در ميان 
قريشيان، کسی از ابوبکر به پيامبر  نزديک تر نبود؟ آيا 
سابقه و قرابت بنی هاشم و در ميان آنان اميرالمؤمنين علی

، کمتر از ابوبکر بود؟ 

اما استناد به سّن ابو بکر نيز بيش از آنکه با موازين 
مالک های  با  باشد،  سازگار  نبوی   سنت  و  اسالمی 
قبيله ای عصر جاهلی انطباق داشت؛ چرا که اسالم تنها به 
شايستگی و لياقت های فردی توجه کرده است؛ از اين رو، 
رسول خدا  در آخرين روزهای حيات، اسامة بن زيد 
را که نوزده سال بيشتر نداشت، به عنوان فرمانده سپاهی 
ضمن  بود!  ابوبکر  سپاه،  آن  اعضای  از  يکی  که  برگزيد 
ــ  پيامبر  عموی  ــ  عباس  نيز،  سّن  مالک  براساس  آنکه 
به خالفت سزاوارتر بود؛ زيرا سّن او از ابوبکر بيشتر بود 

و به پيامبر قرابت زيادتری داشت.
بهترين گزينه نبود. او  ٣ــ ابوبکر به اعتراف خود، 

در خطبه ای که فردای حادثٔه سقيفه در مسجد نبوی 
ايراد کرد چنين گفت: «مرا که به زمامداری برگزيده ايد 
بهترين شما نيستم … ». بنابراين، با توجه به شتابی که 
در جريان سقيفه برای گزينش خليفه وجود داشت، بدون 
توجه به وجود گزينه های مناسب تر و بدون مشورت با عموم 
ـ کار  ـ به ويژه سران سابقه دار و مخلص صحابهـ  مسلمانانـ 
به بيعت با ابوبکر منجر شد. گفتنی است در ميان صحابه، 
شخصيتی چون امير مؤمنان علی  حضور داشت که 
در سابقٔه مسلمانی، شجاعت و درايت، امتحان خوبی پس 

  ۸۱  



داده بود.
استمرار  واقع  در  خالفت،  و  امامت  مسئلٔه  ٤ــ 
دريافت  وظيفٔه  چند  بيان، هر  ديگر  نبوت است. به  مسير 
وحـی، اختصاص بـه پيامبر  داشت و با رحلت پيامبر 
 منقطع شد، اما مسئوليت تبيين و اجرای وحی پس 
از رحلت پيامبر  به جانشين راستين او انتقال می يابد؛ 
، نيازهای علمی و معرفتِی امت  زيرا با رحلت پيامبر 
بنابراين، کسی بايد عهده دار مقام خالفت  پايان نمی يابد؛ 
شود که با بهره مندی از علم خطاناپذير الهی، توان پاسخ 

به مشکالت و مسائل را داشته باشد و نيز با بهره مندی از 
ملکۀ عصمت، توان اجرای درست احکام الهی را داشته 
باشد.از آنجا که شناخت فردی با اين ويژگی ها از عهدٔه 
مردم عادی ساخته نيست، از اين رو، امام و خليفٔه رسول 
خدا  بايد توسط خدا و رسول او تعيين و نصب شود 
رسول  توسط  کـار  اين  گفتيم،  قبل  درس  در  چنان که  و 
خدا  و بـه امر الهی در بازگشت از َحـَجـة الــَوداع 
به  علی   اميرمؤمنان  نصب  بـا  خم،  غـدير  مـحـل  در 

امامت و خالفت انجام پذيرفت.

جود فاصله اندک جريان غدير خم و رحلت رسول خدا  چرا جريان سقيفه پيش آمد؟  به نظر شما با 

بهترين  ايشان  کردند  شايسته  و  نيک  کارهای  و  آوردند  ايمان  که  کسانی  «و  اۡلَبِريَِّة»؛  َخۡيُر  ُهۡم  ُاولِئَک  اِت  ـٰ اِلح الصّٰ َعِملُوا  َو  آَمُنوا  الَِّذيَن  «إنَّ  ١ــ 
« آفريدگان اند

٢ــ اين حديث در بسياری از منابع شيعی و سنی نقل شده و سخن پيامبر  به قدری مشهور بوده که هرگاه علی  وارد می شد، می گفتند: 
به عنوان نمونه بنگريد به تفسير آئه ياد شده در صفحٔه٣٧٩ از جلد٦ تفسيرالدرالمنثور،اثر سيوطی،يکی از علمای مشهور اهل سنت «خيرالبرية» آمد

بببههههه نننننظظظظظظظظظظظظظظظظظظررررر ششششششششششمممممماااااااااا بببااااااا ووووووووجججججججوووووووددد ففااصلٔه اندکک

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

پيدايش تشيع
پس از رخداد سقيفه، کسانی به مخالفت با خالفت 
برجستٔه  شخصيِت  دو  بر  افزون  برخاستند.  ابوبکر 
عبدالمطلب،  بن  عباس  و  علی   امام  يعنی  بنی هاشم، 
می توان از کسانی همچون زبير بن عّوام، خالدبن سعيد، 
و  عازب  بُراء بن  َعّمار،  ابوذر،  سلمان،  عمرو،  بن  مقداد 
ُابَّی بن کعب به عنوان هستٔه اولئه مخالفاِن خالفت برآمده 
ــ  مدعی اند  برخی  چنان که  ــ  آيا  اما  برد.  نام  سقيفه  از 
اينان پايه گذاران جريان تشيع بوده اند، يا آنکه پيشينٔه تشيع 
براساس  می گردد؟  خدا باز  رسول  حيات  دورٔه  به 

نبوی   دارد  عصر  در  ريشه  تشيع  بسيار،  شواهد 
خدا  به  رسول  خـود  ديـگـر،  کس  هـر  از  پيش  و 
اطالق  را  «شيعه»  لفظ  علی   مؤمنان  امير  پيروان 
کرده است. به عنوان نمونه، بنا به نقل بسياری از مفسران 
شيعه و اهل سنت، رسول خدا  با اشاره به آيـٔه ٧ از 
سورٔه بينه١، مصداق «خيرالبريه» را امام علی  و شيعيان 
فرمودند: « سوگند به آنکه جانم در دست  دانسته،  او 
رستگاراِن  او  شيعيان  و  علی   همانا  است،  او 
روز رستاخيزند».٢ افزون بر اين، حتی می توان پيدايش 
تشيع را به دورٔه اقامت رسول خدا  در مکه و ساليان 
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که  چرا  دانست؛  پيامبر  مربوط  بعثت  از  پس  آغازين 
ــ  شد  اشاره  آن  به  پيشتر  که  ــ  يوم االنذار  حديث  طبق 
رسول خدا پس از آنکه همٔه بنی هاشم در اعالم ياری 
آن حضرت دچار ترديد و سکوت شدند و امير مؤمنان علی 
فرمود:  حضرت  آن  به  اشاره  با  کرد،  آمادگی  اعالم   
برادر، وصّی و جانشين من در ميان شماست، پس  «اين، 
سخن او را بشنويد و از او اطاعت کنيد». يکی از کسانی 
که درميان آن جمع نسبت به سخن رسول خدا  اظهار 
پيدايش  می توان  ترتيب  بدين  بود.  ابوطالب  کرد،  موافقت 

تشيع را با حادثٔه يوم االنذار پيوند داد.
از شخصيت های بزرگ صحابه که در زمان رسول   خدا 
 و پس از آن حضرت، اظهار تشيع کردند و بر اين  عقيده  

سلمان، ابوذر، مقداد  ماندند، می توان به  پايبند و استوار 
رخداد  و عّمار بن ياسر اشاره کرد. اينان پس از مشاهدهٔ 
سقيفه و پيامدهای آن، به مخالفت برخاستند؛ اما به توصئه 
ـ  علی    و برای رعايت مصالح عمومی اسالم و مسلمانانـ 
ـ راه صبر و سکوِت حکيمانه را  ـ  همچون خود امام علی  
در پيش گرفتند. پس از گذشت دوران ٢٥ سالٔه سکوت، و 
، تعداد شيعيان رو به فزونی  آغاز خالفت اميرمؤمنان علی 
نهاد. در دورهٔ حاکميت معاويه، وی تالش زيادی برای محو 
دشوار  مسير  در  تشيع  اما  بست،  به کار  شيعيان  نابودی  و 
خـود، همچنان ره پيمود و بـا درايت امـامان معصوم  
توانست با وجود خطرات فراوان، به عنوان جريانی که نماد 

اسالم اصيل و ناب، است در پهنٔه تاريخ باقی بماند.

ابوذر ِغفاری
ابوذر ِغفاری (ُجۡنَدب بن ُجناده) يکی از صحابٔه برجسته  رسول خدا  و از شيعيان امير مؤمنان علی 

بود. وی پيش از بعثت رسول خدا  به توحيد روی آورده بود و با شنيدن خبر بعثت آن حضرت، با اشتياق تمام 
و  رفت  قبيله اش (ِغفار)  ميان  به  سپس  پذيرفت.  را  اسالم  مسلمان،  پنجمين  يا  چهارمين  عنوان  به  و  آورد  مکه  به  رو 
پس از غزؤه خندق به مدينه هجرت کرد و مالزم رسول خدا  گشت. در بعضی از غزوات، وی به عنوان جانشين 
رسول خدا  در مدينه ماند. در غزؤه تبوک، آن گاه که برخی تصور می کردند ابوذر نيز همچون منافقان و برخی 
از مسلمانان، از همراهی رسول خدا  پرهيز کرده، او شتِر در راه مانده اش را رها کرد و لوازم سفر  را بر دوش 
کشيد و به مسلمانان ملحق شد. رسول خدا  هنگامی که از دور او را مشاهده کرد، فرمود: «ابوذر تنها می زَيد، 
تنها می ميَرد، و تنها محشورمی شود». از رسول خدا  سخن تاريخی ديگری نيز دربارٔه ابوذر نقل شده که: 
خود  پشت  بر  را  او  از  راستگوتر  زمين  و  است  نيفکنده  سايه  ابوذر  از  راستگوتر  مردی  سر  بر  «آسمان 
، بر بيعت با او به عنوان  ،ابوذر يکی از کسانی بود که همراه امام علی  نداشته است». با رحلت رسول خدا 
امام وخليفٔه پس از پيامبر  استوار ماند و از بيعت با ابوبکر خودداری کرد. در زمان خالفت عثمان، ابوذر زبان 
به انتقاد نسبت به حيف و ميل های بيت المال توسط خليفه گشود؛ از اين رو، خليفه او را به شام تبعيد کرد. معاويه وی 
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١ــ تفاوت ديدگاه شيعيا و اهل سنت در ارتباط با مسئلٔه امامت و خالفت پس از رسول خدا  را توضيح 
دهيد.

٢ــ رخداد سقيفه را به صورت خالصه گزارش کنيد.
٣ــ  رخداد سقيفه را نقد و تحليل کنيد.

٤ــ چرا تشيع ريشه در عصر نبوی  و دورٔه مّکی دارد؟
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١١١١١١١١١ــــــــ تففففففففففااااااااااووووتتتتتتتتتتتت دددددددييدددددگگگاااهه شيعيان وو
دددهيييددددددد

پرسش های منونهپرسش های منونه

انديشه و جست و جوانديشه و جست و جو

ــ به جز جريان غدير خم و يوم االنذار، ديگر موارد توصئه رسول خدا  در بارٔه امامت علی  را بررسی 
کنيد.

را همراه فاتحان مسلمان به ناحئه قبرس فرستاد و پس از بازگشت، چون تاب انتقادات او را نياورد، مجددًا او را به 
مدينه بازگرداند. پس از مدتی، عثمان ابوذر را به منطقٔه دور افتاده و بيابانی َربَذه تبعيد کرد. هنگام رفتِن ابوذر به ربذه 
، عمار ياسر و عبدالله بن جعفر او  ، امام حسن  ، امام حسين  ــ با وجوِد منِع عثمان ــ امير مؤمنان علی 
را بدرقه کردند. سرانجام ابوذر در تنهايی و غربت، در ربذه جان داد و توسط مالک اشتر و همراهان او که در حال 
عبور از آنجا بودند مدفون شد و راستِی سخن رسول خدا معلوم گشت که فرمود: «ابوذر تنها می زَيد، تنها 

می ميرد و تنها محشور می شود».
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خلفای نخستين
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بحران ارتداد 
در درس های پيشين خوانديد که پس از فتح مکه 
قــدرِت  حکومت  گسترش  و  رسول   خـدا   تـوسط 
اسالمی مدينه، قبايل ساکن در نواحی مختلف شبه جزيرٔه 
عربستان با فرستادن نمايندگانی به مدينه، اسالم و تابعيت 
از حکومت نبوی  را پذيرفتند، اما چنين نبود که همٔه 
آنان پی به حقانيت اسالم برده باشند و برخی از آنان صرفاً به 
علت گسترش قدرت اسالم، به ظاهر اظهار اسالم کردند. 
ابوبکر،  خالفت  آغاز  و  خدا    رسول  رحلت  از  پس 
شورش  به  سر  پيش گرفته،  در  ارتداد  راه  قبايل  اين گونه 
برگشتگان  دين  از  يا  مرتدان  گروه  به  اينان  برداشتند. 
معروف شدند. به جز اينان، چند تن نيز با ادعای دروغين 

دوران خالفت ابوبکر ، عمر و عثمان شتم
س ه

در

٨

مقدمه 
به  به ترتيب  عثمان  ،  و  عمر  او  ،  از  پس  و  شد  خالفت  مقام  عهده دار  ابوبکر  سقيفه  ،  رخداد  از  پس 
عنوان خليفههٴ ٴ دوم و سوم ايفا نقش کردند. دورههٴ سه خليفههٴ نخستين دوراني حساس و پرحادثه بود. 
 فتوحات با  عمدتًا  نيز  عمر  خالفت  دورههٴ  بود.  همراه  دروغين  پيامبران  و  ارتداد  جريان  با  ابوبکر،  دورههٴ ٴ 
او  قتل  و  شورش  به  نيز  عثمان  خالفت  دورههٴ  بود.  مقارن  العرب  جزيرة  همسايههٴ  کشورها  در  مسلمانان 

انجاميد. در اين درس  ، به طور گذرا به اين رخدادها اشاره خواهد شد.  

پيامبری، عده ای را دور خود جمع کردند و راه مخالفت 
با حکومت مدينه را در پيش گرفتند.١ 

ابوبکر پس از استقرار بر مسند خالفت، سپاهيانی 
را گردآوری و برای مقابله با مرتدان و مدعيان نبوت اعزام 
کرد. يکی از درگيری های خونين ميان سپاه مسلمانان و 
دروغين، يعنی ُمَسۡيلَمه  پيامبر  سپاه فراهم آمده توسط دو 
مسيلمه  و  قتل  به  که  داد  رخ  يمامه  منطقٔه  در  و ِسجٰاح، 
شهادت عدٔه زيادی از مسلمانان انجاميد.تعداد شهدا  را 
١٢٠٠ نفر گفته اند که هفتصد نفرشان حافظ قرآن بودند! 

سجاح نيز فرار کرد و بعدها به اسالم گرويد. 
شد  سرکوب  تدريج  به  نيز  مرتّدان  ديگر  تحرکات 
مـختلف  مناطق  بـر  مجددًا  تـوانست  مـدينه  حکومت  و 

١ــ اينان عبارت بودند از: َاسود َعنسی، ُمَسۡيَلمه بن َحبيب، ِسجٰاح بنت حارث، و ُطَليۡحة بن ُخَوۡيَلد   ۸۶  



مـرتـدان،  سرکـوب  جريان  در  يـابد.  تسلط  جزيرة العرب 
ابـوبکر  خـالفت  بـه  نسبت  قبايل کـه  افراد و  بـرخـی از 
بيت  اهل  از  فـردی  خـالفت  انتظار  و  بـودند  معترض 
رسول خدا  را داشتند، نيز مورد هجوم واقع شدند 
و  گروه ها  اين  شد.  برخورد  مرتدان  همچون  آنان  با  و 
پيامبر   خليفٔه  عنوان  به  را  ابوبکر  که  آنجا  از  قبايل 
امتناع  او  نمايندگان  به  زکات  پرداخت  از  نمی شناختند، 

ورزيدند؛ از اين رو، با عنوان مانعان زکات با آنان برخورد 
شد١ و اين در حالی بود که آنان نسبت به اصل حکم زکات 
اعتراضی نداشتند. در برخی از منابع تاريخی، سخنان و 
شده  نقل  اهل بيت   خالفت  از  دفاع  در  اينان  اشعار 
که  بودند  کسانی  نيز  زکات  مانعان  از  برخی  البته  است. 
پرداخت زکات به کسانی غير از رسول خدا  را نوعی 

باج خواهی قلمداد می کردند.

رحلت  از  پس  مسلمان،  ظاهر  بـه  عـرب های  از  گـروهی  چرا  شما  نظر  بـه  اسالم،  ذاتی  جذابيت های  وجود  با 
رسول خدا  راه ارتداد در پيش گرفتند؟

لشکر اسامه (آزمايش امت)
اقـدامات  بـيـان  ضمن  پيشين  ،  درس هـای  در 
تالش  به  زندگی،  روزهای  واپسين  در  رسول خدا  
فرماندهی  به  روم،  مرز  به  سپاهی  اعزام  برای  حضرت  آن 
«اسامة بن زيد» اشاره شد. نکتٔه قابل تأمل در اين اقدام 
، تعيين يک فرد جوان به عنوان فرماندٔه  رسول خدا 
اين سپاه بود. اين کار در حالی انجام گرفت که در ميان 
اصحاب شرکت کننده در آن سپاه، بسياری از صحابٔه ُمسن 
و با سابقه حضور داشتند. اقدام مزبور توسط رسول خدا 
 معنايی جز اين ندارد که آن حضرت قصد مخالفت 
متوليان  و  مسئوالن  تعيين  در  جاهلی  معيارهای  با  عملی 
خود  خودی  به  بودن  ُمسن تر  زيرا  است؛  داشته  را  امور 
حکايت از شايستگی بيشتر ندارد. و از سوی ديگر، اين 
اقداِم نبوی  پاسخی عملی به آن چيزی بود که پس از 

رحلت ايشان به عنوان مالک برتری خليفٔه اول (ابوبکر) 
مطرح شد؛ يعنی سّن بيشتر و قرابِت نََسبی با پيامبر   از 
برخی  کارشکنی  علت  به  اسامه  سپاه  قريش.  قبيلٔه  طريق 
از اصحاب رسول خدا  تا زمان رحلت آن حضرت 
اعزام نشد. پس از استقرار ابوبکر بر مسند خالفت، سپاه 
ُاسامه با اصرار و شتاب خليفه به مرز روم اعزام شد.تأکيد 
رسول خدا  برای حرکت سپاه اسامه،به منظور خارج 
بار،  اين  بود،اما  مدينه  از  علی    امام  مخالفان  شدن 
خالفت  مخالفان  شدن  خارج  برای  سپاه  اعزام  در  عجله 
ابوبکر بود! از اين رو، ابوبکر با اخذ اجازه از اسامه، ُعمر 

را از اين اعزام معاف کرد!
درگيری  و  شام  مرز  به  اعزام  از  پس  اسامه  سپاه 
جنگ  در  اين  پيش از  گروه هايی که  با  منطقٔه «ُابنٰی»  در 
بازگشت.  مدينه  به  بودند،  جنگيده  مسلمانان  با  موته 

اسسالال ذاتی  جججججججججذذذذذذذاابييييتتتتت هههاااییی  ووووووووووووووووووجججججججججججججججووووووووووودد    بااااااااااا 
رررررراه اااارتداد در پيش گ رررسسسسسوووووللللل خخخخخخدددددداااااااا

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

١ــ يکی از اين افراد، مالک بن ُنَوۡيره از قبيلٔه بنی َيربوع بود خالد بن وليد که از سوی ابوبکر برای سرکوب اعتراضات گسيل شده بود، وی و 
تعدادی از افراد قبيله اش را کشت و همسر او را نيز مورد تعّدی قرار داد متأسفانه، ابوبکر نسبت به رفتار يادشده از خالد بن وليد واکنشی نشان نداد و آن 

  ۸۷  را گونه ای اجتهاِد خطاپذير برشمرد!



و  ابوبکر  توسط  سپاه  اين  اعزام  می توان  بنابراين، 
تحقق نيافتن اعزام آن در اواخر عمر رسول خدا  
و  آورد  شمار  به  اسالم  امت  برای  عجيب  آزمايشی  را 
پيامبر  دستورهای  به  صحابه  از  برخی  پايبندی  ميزان 

سنجيد. را  خدا 

فتوحات مسئلۀ  و  دوم  خليفۀ 
سه  و  سال  دو  از  پس   ابوبکر  خالفت  دورٔه 
لحظات  واپسين  در  او  و  يافت  پايان  روز   چند  و  ماه 
خطّاب  بن  ُعَمر  مکتوب،  وصيت نامه ای  طی  حيات، 
کرد.  نصب  و  معرفی  خود  جانشين  به  عنوان  را 

ُعَمر،  خالفت  دورٔه  رخدادهای  مهم ترين  از  يکی 
جزيرٔه  شبه  اطراف  مختلف  مناطق  در  فتوحات  انجام 
خالفت  دورٔه  به  فتوحات  پيشينٔه  اما  بود.  عربستان 
شورش  نشاندن  فرو  از  پس  وی  می گردد.  باز  ابوبکر 
بر  نسبی  تسلط  و  سياسی  مخالفان  سرکوب  و  مرتدان 
طائف،  مکه،  مردم  به  نامه هايی  ارسال  ضمن  اوضاع، 
جهاد  به  را  آنان  نجد،  و  حجاز  عرب های  تمام  و  يمن 
موجود  غنائم  وعدٔه  نامه ها،  همين  در  او  خواند.  فرا 
در روم را نيز به آنان داد. به دنبال آن، نيروهای نظامی 
به سوی  ٦٣٣م،  هجری/  دوازدهم  سال  در  مسلمانان 
فرمانده  سه  با  لشکر  سه  ابوبکر  کردند.  حرکت  شام 

«ام ابيها» بــه معنای «مـادر پدرش» يکی از لقب های مشهور حضرت فاطمه  دختر گرامی 
پيامبر اکرم  است.آن حضرت ــ بنا بر نقِل مشهور ــ در پنجمين سال بعثت رسول خدا متولد 
همراه  مالزم،  همواره  امـا  داد،  دست  از  سالگی  پنج  در  ـ   را  خديجه   ـ حضرت  ــ  مادرش  شد.او 
و يـار پدر بود. پس از هجرت رسول خدا  به مدينه، فاطمه    نيز هجرت کرد و پس از جنگ 
مهم ترين  عنوان  به  فاطمه      مدينه،  دورٔه  حوادث  در  درآمد.  علی   اميرمؤمنان  همسری  به  بدر 
يار و غم خوار پدر، مائه تسلّی خاطر رسول خدا  بود؛ به عنوان مثال، هنگامی که در جنگ اُحد، 
رسول خدا  مجروح شد، فاطمه   به مداوای پدر پرداخت. او به عنوان برترين و با فضيلت ترين 
پس  بازگويد.  برايشان  را  دينی  احکام  تا  بود  مسلمان  زنان  مراجعٔه  محل  همواره  پيامبر   دختران 
، حضرت فاطمه  مدتی بسيار اندک در قيد حيات بود و پس از مدتی  از رحلت رسول   خدا 
پدر،  دوری  بـر  عالوه  او،  رنجوری  سبب  رسيد.  شهادت  بـه  سالگی  هجده  در  رنج،  تحمل  و  بيماری 
ظلم و تعدی نسبت بـه او و همسرش، علی  و غصب حقوق اهل بيت  پس از رسول خدا  
و نيز محروميت امت از مسير اصلی هدايت بود.ميان فـاطمه  و رسول خـدا  رابطٔه عـاطفی 
داده شد. يکی از معانی اين  عميقی مطرح بـود، و لقب ام ابيها تـوسط رسول خدا  به فاطمه 
لقب آن است کـه بـقـای آثـار رسالت رسول خـدا  بـه وسيلٔه امـامـانی است کـه همگی آنـان از 

نسل حضرت زهرا  هستند.

يک توضيحيک توضيح
ام  ابيهاام  ابيها

  ۸۸  



همراه  به  را  جراح  ابوُعبَۡيدٔه  بعد  مدتی  و  داد  ترتيب 
را  کل  فرماندهی  و  کرد  ملحق  آنان  به  کمکی  نيرويی 
موجب  شام  در  مسلمانان  پيروزی های  سپرد.  او  به  نيز 
وحشت هراکليوس ــ امپراتور روم ــ شد. از اين رو، 
جبهٔه  نداد.  نتيجه  او  تالش  اما  افتاد،  نيرو  تهئه  فکر  به 
در  شد،  گشوده  ابوبکر  خالفت  عصر  در  که  ديگری 
ساسانی  شاهان  حاکميت  تحت  که  بود  عراق  ناحئه 
زمان  در  داشت.  قرار  آنان  دست نشاندٔه  حکومت  يا 
ابوبکر بخش هايی از عراق فتح شد و فتح کامل آن در 

گرفت.  صورت  ُعمر  خالفت  دورٔه 
يافت.  ادامه  فتوحات  ُعمر  خالفت  دورٔه  در 
توسط  بيت المقدس  محاصرٔه  به  شام  فتوحات  ادامٔه 
منجر شد و مردم مسيحی شهر حاضر به صلح  مسلمانان 

دولت اسالم در عصر پيامبر خدا  و فتوحات عصر راشدين، مأخذ: اطلس تاريخ اسالم، صادق آئينه وند

شهر  اين  به  خليفه خود  شخص  آنکه  بر  مشروط  شدند؛ 
بيايد و پيمان صلح را امضا کند. ُعَمر نيز پس از مشورت 
با اصحاب رسول خدا  و با تشويق امير مؤمنان علی 
بيت الَمۡقِدس  به  هجری  هفدهم  يا  شانزدهم  سال  در   
رفت و تعهدات متقابلی ميان مسلمانان و مسيحيان امضا 
جانی  و  مالی  تأمين  بر  افزون  کردند  تعهد  مسلمانان  شد. 
در  را  يهوديان  نکنند؛  تخريب  را  کليسايی  مسيحی،  مردم 
بيت الَمۡقِدس ساکن نکنند؛ صليبی شکسته نشود و اجباری 
مالياتی  شدند  متعهد  نيز  مسيحيان  نباشد.  دينداری  در 
همچون مردم مدائن بپردازند؛ در مهاجرت از بيت الَمۡقِدس 
يا سکونت در آن شهر مختار باشند و با روميان همکاری 

نکنند.
  ۸۹  جبهٔه ديگر فتوحات، در شمال افريقا بود. زمانی که 



اجازه  او  از  عاص  َعمروبن  می بُرد،  سر  به  شام  در  ُعمر 
خواست که برای فتح مصر حرکت کند و با موافقت ُعمر، 

طی دو سال، مناطق زيادی از مصر فتح شد. 
فتح ايران در زمان خالفت ُعَمر به وقوع پيوست. 
به  که  هجری  سيزدهم  سال  در  (پُـل)  ِجسر  نبرد  از  پس 
رخ  ديگری  درگيری های  شد،  منجر  مسلمانان  شکست 
داد که با پيروزی مسلمانان همراه بود؛ از جمله درگيری 
قادسيه  منطقٔه  در  هجری١  چهاردهم  سال  در  که  مهمی 

صورت گرفت، فرماندٔه سپاه ساسانی ــ رستم فرخزاد ــ 
کشته شد و آنان شکست خوردند. نبرد قادسيه، زمينه ساِز 
شد.  هجری  شانزدهم  سال  در  مدائن٢  به  مسلمانان  حملٔه 
عنوان،  به  که  بود  تيسفون  مدائن،  شهرهای  از  يکی 
در  می رفت.  شمار  به  ساسانی  شاهان  زمستانی  پايتخِت 
تصرف  به  گرانبهايش  خزائن  و  تيسفون  مسلمانان  حملٔه 
يزد   گرِد  ساسانی  ــ  پادشاه  مدائن،  سقوط  با  درآمد.  آنان 
شرقی  نواحی  به  اطرافيانش  و  خانواده  همراه  به  ــ  سوم 

سهم دريافتیافراد و گروه ها
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( عباس بن عبدالمطلب (عموی پيامبر 
( عايشه (همسر رسول خدا 

ديگر همسران پيامبر
مهاجرانی که در جنگ بدر حضور داشتند
انصاری که در جنگ بدر حضور داشتند

اسامة بن زيد و عمر بن ابی سلمه
حاضران در جنگ احد و پس از آن تا صلح حديبيه

حاضران در حوادث پس از صلح حديبيه و کسانی که قبل از فتح مکه هجرت کرده بودند
فرزندان جوان مهاجران و انصار

کسانی که پس از فتح مکه مسلمان شدند
کسانی که در حوادث پس از رحلت رسول خدا  حضور داشتند

زنان کسانی که در جنگ بدر حضور داشتند
زنان کسانی که در حوادث پس از بدر تا صلح حديبيه حضور داشتند

زنان کسانی که در حوادث پس از صلح حديبيه حضور يافتند
زنان کسانی که در جنگ قادسيه حضور داشتند

اهل يمن و قبيله قيس در شام و عراق
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نظام طبقاتی تقسيم بيت المال که توسط عمر (خليفۀ دوم) ابداع شد

مأخذ: ماوردی، االحکام السلطانيه ،ص٢٠٠؛ ابن ابی الحديد، شرح نهج البالغه، ج ١٢، ص ٢١٤.

١ــ و بنابر روايات ديگر پانزدهم يا شانزدهم هجری 
٢ــ مدائن، مجموعه ای از چند شهر در عراق به فاصلٔه حدود ٣٢ کيلومترِی جنوب شرقِی بغداد بر دو سوی ساحل دجله بوده است   ۹۰  



و  مسلمانان  بين  الفتوح)  (فتح  نهايی  نبرد  گريخت.  ايران 
بيست ويکم  سال  در  و  نهاوند  منطقٔه  در  ساسانی،  سپاه 
هجری رخ داد که به شکست ايرانيان و شهادت تعدادی 
از مسلمانان منجر شد. ادامٔه فتح ايران تا منطقٔه خراسان 
دورٔه  اواخر  در  ارمنستان  و  آذربايجان  مناطق  فتح  نيز  و 
انجام  به  عثمان  خالفت  دورٔه  در  سپس  و  ُعمر  خالفت 

رسيد.

شيوۀ ادارۀ امور
دورٔه خالفت عمر حدود ده سال به طول انجاميد. 
عنوان  به  داشت.  خاصی  روش های  امور  ادارٔه  در  وی 
مثال، او از همان آغاز خالفت به سختی با نقل و نيز کتابت 
احاديث نبوی  به مخالفت برخاست! از اين  رخداد 
ياد  حديث»  تدوين  و  نقل  عنوان «منع  با  تاريخی  منابع  در 
هجری  اّول  قرن  پايان  تا  ضعف  و  شدت  با  که  می شود 
از  خدا  کتاب  حفظ  را  کار  اين  دليل  ُعمر  يافت.  ادامه 
مسلمانان  برای  قرآن  بودن  کافی  نيز  و  قرآن  غير  با  خلط 
می دانست! و اين در حالی بود که رسول خدا   بر ثبت 
دليل  محققان،  اعتقاِد  به  داشت.  تأکيد  روايات  تدوين  و 
گسترِش  از  جلوگيری  حديث،  تدوين  و  نقل  منع  اصلِی 
رواياِت مربوط به شأن و جايگاه اهل بيت عليهم السالم ــ 

به ويژه مسئله امامت و خالفِت آنان ــ بوده است.
و  دين  فهم   در  شخصی  نظرات  و  رأی  بر  تکيه 
دورٔه  در  دوم  خليفٔه  ويژگی های  ديگر  از  امور،  اجرای 
و  نظرها  ِاعمال  برخی  سبب  ويژگی   اين  اوست.  خالفت 
اجتماعی اسالم شد، که به  عبادی و  ابداعات در احکام 

عنوان نمونه می توان به حذف «حیّ علی خير العمل» از 
اذان اشاره کرد. او با اين توجيه که اکنون دورٔه فتوحات 
و جهاد است و اگر مردم، نماز را بهترين عمل بدانند به 
جهاد نمی روند گفتن اين جمله را منع کرد! و اين در حالی 
بود که مردم در زمان رسول خدا   اين جمله را در 

اذان می گفتند و به جهاد نيز می  رفتند.
بـه  موارد  از  بعضی  در  دوم  خليفٔه  که  گفتنی است 
به  که  می پرداخت  خدا      رسول  اصحاب  بـا  مشورت 
عنوان نمونه، می توان به مشورت او هنگام جنگ با روم و 
ايران اشاره کرد. او همچنين پس از مشورت با اصحاب 
هجرت    ، علی اميرمؤمنان  توصئه  به  بنا  پيامبر  
رسول خدا  را به عنوان مبدأ تاريخ مسلمانان اعالم 
کرد.١ دورٔه خالفِت ده سالٔه ُعمر با کشته شدنش به دست 
غالمی به نام «ابولؤلؤ» در اواخر ذی حجه سال ٢٣ هجری 

به پايان رسيد. 

خالفت عثمان و گسترش فتنه و آشوب 
پايان خالفت عمر نيز به بازگشت خالفت به مسير 
اصلی ــ کـه رسول خـدا  در غدير خم ترسيم کرده 
ـ   نينجاميد. ُعمر پس از آنکه توسط ابولؤلؤ مجروح  بود   ـ
شد، شورايی متشکل از شش نفر٢ تشکيل داد تا از ميان 
خود يک نفر را برگزينند. او مقرر کرد در اين شش نفر اگر 
اقليتی در برابر اکثريت قرار گرفتند، بايد گردن اقليت زده 
شود و اگر سه نفر در برابر سه نفر ديگر واقع شدند، رأی 
کسانی مقدم است که عبدالرحمان بن عوف (شوهر خواهر 
است  گويايی  دليل  خود  اين  و  آنهاست!  بين  در  عثمان) 

١ــ شايان ذکر است که خود رسول خدا  نيز هجرت را مبدأ تاريخ گذاری حوادث قرار داده بود و اميرمؤمنان علی  درحقيقت، سّنت 
رسول خدا  را ياد آور شد

٢ــ امير مؤمنان علی  از بنی هاشم، عثمان از بنی اميه، طلحه از بنی تَۡيم، زبير از بنی هاشم، سعدبن ابی وقاص از بنی زهره و عبدالرحمان بن عوف 
  ۹۱  از بنی زهره



گزينش  نفره،  شش  شورای  تعيين  از  اصلی  هدف  آنکه  بر 
عثمان بود و سرانجام نيز عثمان به عنوان خليفٔه برآمده از 

اين شورا به مسلمانان معرفی شد١. 
عثمان بن عّفان فردی بود از خاندان بنی اميه که در 
حوادث  از  برخی  در  هجرت،  از  پس  و  آورد  اسالم  مکه 
همراه پيامبر  بود٢. در زمان ابوبکر، او از افراِد نزديک 
نيز  عمر  دورٔه  در  می آمد.  شمار  به  وی  کاتب  و  خليفه  به 
نفوذ قابل توجهی داشت و در آن شرايط، نمايندٔه بنی اميه 
شمرده می شد؛ چنان که علی  نيز نمايندٔه بنی هاشم بود 
و اين دو، بيشترين احتمال و زمينه برای جانشينی ُعمر را 

دارا بودند. 
پس از گزينش عثمان به خالفت، وی برجای رسول 

ـ واگذار کرد و عبدالرحمان نيز اعالم کرد خواهان  ـ عبدالرحمان بن عوفـ  ١ــ از آنجا که سعد بن ابی وقاص حق رأی خود را به هم قبيله ای خودشـ 
خالفت منحصر در علی  و عثمان بود  خالفت نيست و زبير نيز حق خود را به علی   وانهاد و طلحه نيز در مدينه حضورنداشت، بنابراين، عمالً 
ابن عوف به علی  پيشنهاد کرد که خالفت را به شرط عمل به کتاب خدا، سنت پيامبر  و سيرٔه ابوبکر و ُعمر بپذيرد، اما امام علی  تنها شرط عمل 

به کتاب خدا و سنت پيامبر  را پذيرفت و چون عثمان شرايط عبدالرحمان بن عوف را پذيرفت، به خالفت برگزيده شد! 
٢ــ وی در غزؤه بدر حضور نداشت در غزؤه احد جزِء فراريان بود و در جريان حديبيه به نمايندگی از رسول خدا  به ميان قريش رفت

٣ــ وی به تصور اين که هرمزان ــ که مردی ايرانی بود ــ و همسر و دختر ابولؤلؤة در قتل عمر دست داشته اند، آنان را مظلومانه کشت 

که  بود  حالی  در  اين  و  نشست  او  منبر  روی  خدا  
الله  رسول  مکان  از  پايين تر  پلّه  دو  عمر  و  پلّه  يک  ابوبکر 

 می نشستند! 
قصاص  حکم  اجرای  عدم  او،  اقدام  نخستين 
عبيدالله بن عمر بود که به خون خواهی پدرش (ُعَمر) سه 
بی گناه را به قتل رسانيده بود!٣ اين کار موجب انتقاد برخی 

از صحابه نسبت به عملکرد خليفه شد. 
در  وی  کرد.  خالفت  سال  دوازده  حدود  عثمان 
کرد،  عمل  معتدل  و  آرام  نسبتاً  خالفت  اّوِل  سال  شش 
اما در نيمٔه دوم حکومتش به ايجاد دگرگونی در ساختار 
کردن  استوار  برای  پرداخت. او  گوناگون  مناطق  سياسی 
نفوذ امويان، بسيار تالش کرد که سبب اعتراض اصحاب 

 قريششجره نامۀ عثمانشجره نامۀ عثمان
                                           

                                      قصی بن کالب

                                         عبد مناف

                      هاشم                               عبدشمس
                                                      ُاَمّيه (جد بنی اميه)

                                       حرب                        ابوالعاص

                                     ابوسفيان              َحَکم                 َعّفان 

                                       معاويه                        مروان             عثمان (خليفٔه سوم) 

...
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١ــ او در کوفه اقدام به شرابخواری کرد و با همان حال به نماز صبح حاضر شد و آن را چهار رکعت به جا آورد که با اعتراض صحابه، عثمان به ناچار 
او را عزل کرد و در مدينه توسط امام علی  حّد شرابخواری بر او جاری شد

٢ــ عّالمٔه امينی در جلد هشتم کتاب ارزشمند الغدير،(ج ٨، ص ٢٨٦)، جدولی از بخشش های سومين خليفه ارائه کرده است
٣ــ عّمار ياسر به جرم اعتراض، به دستور عثمان مضروب شد عبدالله بن مسعود مورد اهانت قرار گرفت و پهلويش شکست ابوذر نيز به شام و 

سپس ربذه تبعيد شد و به تنهايی در آنجا درگذشت

در  مستقيمی  نقش  که  عثمان  اقدامات  از  يکی 
شورش مسلمانان بر ضد او داشت، نصب عبدالله بن ــ 
علت  به  وی  بود؛  مصر  حاکم  عنوان  به  َسۡرح  سعد   بن  ابی 
حضرت  آن  سوی  از  خدا   رسول  زمان  در  ارتداد، 
مطرود و محکوم شده بود. رفتار ظالمانٔه او با مردم مصر 
و اصرار عثمان بر ابقای وی، موجب اعتراض مصريان 

بر عثمان شد.
عثمان دارای روحيه ای اشرافی بود. وی در مدينه 
خانه ای سنگی و محکم با درهای چوبی زيبا برای خود 
اموال  از  زيادی  بخشش های  و  بذل  همچنين  کرد.  بنا 
به  را  فدک  وی  داشت!  خود  بستگان  به  نسبت  عمومی 
کالن  مهريه های  و  بخشيد  ــ  حکم  بن  مروان  ــ  دامادش 

زمينه ساز  موارد،  اين  همٔه  کرد.٢   مقرر  همسرانش  برای 
اعتراضات صحابه برضد عثمان شد، اما برخورد عثمان با 

آنها مناسب نبود.٣  
مردم مصر نيز طی نامه ای، به عثمان تذکر دادند و 
با  و  آمدند  مدينه  به  کوفه  مردم  و  آنان  از  شماری  نهايتاً 
اخذ تعهد از عثمان به سمت مصر بازگشتند. آنان در ميانٔه 
مصر  سوی  به  شتاب  با  که  برخوردند  عثمان  غالم  به  راه 
معترضان، خطاب به  مجازات  مبنی بر  نامه ای  می رفت و 
مدينه  به  معترضان  اين رو،  از  داشت!  خود  با  مصر  والی 
عثمان،  خانٔه  محاصرٔه  روز  چهل ونه  از  پس  و  بازگشتند 

نهايتاً وارد خانه اش شدند و او را کشتند. 

چچچچچچچچچررررااااااااااا رررررففففففففتتتااااررررررررررر خخخخخخخلللليييييييففففففههههٔه سسسوومم در شششچرا رفتار خليفه سوم در شش سال  اول و شش سال دوم دورٔه خالفت تفاوت داشت؟

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

العاِص  ابی  بن  َحَکم  او  نمونه،  به عنوان  شد.  پيامبر  
آغاِز  همان  در  بود،   پيامبر   تبعيدی  که  را  اموی 
حکومت به مدينه فراخواند و مسئوليِت جمع زکات قبيلٔه 
خزاعه را به وی سپرد! دو دخترش را به عقد دو پسر او 
ــ مروان و حارث ــ درآورد. مروان را کاتب و همه کارٔه 

بازار  بر  نظارت  مسئول  را  حارث  و  کرد  خود  حکومت 
مدينه نمود. عثمان، اموال بسياری را بدون حساب و کتاب، 
به َحَکم و فرزندانش و ديگر امويان بخشيد. وی همچنين، 
وليد بن ُعقبه را که قرآن، وی را فاسق خوانده بود و رسول 

خدا  به او وعدٔه جهنم داده بود، حاکم کوفه کرد!١ 
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علل پيروزی مسلمانان در فتوحات 
در اين باره به چند نکته بايد توجه داشت:

١ــ ارادٔه مسلمانان که از ايمان دينی آنان و تعاليم پيامبر گرامی  بر می خاست.
٢ــ وعدٔه پيروزی بر روم و ايران که پيامبر اکرم  به مسلمانان داده بود،اعتماد به نفس بااليی 

در آنان ايجاد کرده بود.
٣ــ سهم بزرگی که جنگ جويان از غنائم می بردند، موجب تقويت انگيزٔه آنان بود. 

٤ــ رفتار نامناسب رومی ها با مردم شام، و وجود اختالفات مذهبی ميان مسيحيان شام و مسيحيان 
روم نوعی دلزدگی در ساکنان شام پديد آورده بود.

٥  ــ ضعف دولت ساسانی پس از خسرو پرويز و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر تودٔه مردم در 
نتيجه جنگ های طوالنی مدت با روم موجب عدم پشتيبانی ايرانيان از دولت ساسانی بود.

٦  ــ فقدان جذابيت در دين زرتشتی در برابر جذابيت های اسالم.
 . ٧  ــ رفتار همراه با عدالت غالب فاتحان مسلمان، تحت تأثير آموزه های نبوی 

١ــ جريان مرتدان يا از دين برگشتگان را شرح دهيد.
٢ــ به جز پيامبران دروغين،نيروهای اعزامی توسط ابوبکر با چه گروه هايی جنگيدند؟

٣ــ سبب عدم اعزام سپاه اسامه در عصر رسول خدا  و اعزام آن در عصر ابوبکر را بيان کنيد.
٤ــ ايران چگونه فتح شد؟

٥  ــ چه عوامل و زمينه هايی سبب شورش بر ضد عثمان و قتل او شد؟

انديشه و جست و جوانديشه و جست و جو

١١١١١١١١١ــــــ جججججججججررررررييييييييااااااااااااننن ممممممررررررتتتتتتتتدددددددداااانن يياا اازز دين بر
دروغين،ني ان پپپپپپيييياااااممممممببب جججزززززز بببهههههه ٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢

پرسش های منونهپرسش های منونه

نيد
بدا

شتر 
بي

نيد
بدا

شتر 
بي

، ويژگی های اخالقی آن حضرت را برای دوستانتان  ١ــ ضمن مطالعٔه يکی از آثار مربوط به حضرت زهرا 
توصيف کنيد.

٢ ــ با وجود سيرٔه نبوی  در تقسيم مساوی بيت المال، چرا خلفای دوم و سوم روشی ديگر را در پيش گرفتند؟ 
ضمن تحقيق دربارٔه علت اين اقدام، چگونگی عملکرد امام علی  را در اين باره ضمن گزارشی ارائه کنيد.    ۹۴  


