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 مقدمه

بني اإلسالم علي خمس: علي الصالة و الزكاة و الحج و الصوم و الوالية و لم يناد بشئ كما 

 نودي بالوالية.

 امام محمد باقر علیه السالم

 گریبه مسائل د ت،یوال بحثمربوط به عقائد، به اندازه  اتیروا درتوان گفت  یجرات م به

 و نقطه مقابل آن برائت. تیوال تیاست از اهم ینکته نشان نای .است نشده پرداخته

ر مباحث کنند، د یو برائت شبهه وارد م تیکه در بحث وال یکه دشمنان به اندازه ا مینیبیم ذال

 . گذارندینم یشبهه پراکن یبراوقت  گرید

 آن یرو بر شمناند که یشبهات به یکار م،یا کرده انیب کوتاه نوشته نیا در که یا مساله

 .ندارد ،اند داشته تمرکز

وستان و شیعیان پراکنده د نیب در که است یغلط اتیهیبد آن و میدار هدف را یگرید طهیح

این که  ایسکوت کرده اند.  نیدر برابر ظلم غاصب نیرالمومنیکه ام نیمانند ا یبحث شده است!

 کمک کرده اند... مسیرشانبه غاصبین در 

 دو چیز میخواهیم:بعد از مطالعه این اثر، از شما 

در انتشار هر چه بیشتر این نوشته ما رو همراهی کنید و برای حداقل یک نفر  .1

 بفرستید.

 را از طریق آدرس نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون از این نوشته .2

menazade.com/gh  نظرات شما در بهتر شدن ، با ما در میان بگذارید. حتما

 کار های بعدی موثر خواهد بود.
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 یکیالکترون نسخه دانلود

برای دانلود نسخه الکترونیکی این نوشته، و ارائه نظرات، به آدرس: 

menazade.com/gh  .مراجعه کنید 
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 !خیر سکـــوت!  آری صبـــر
بحثی معروف وجود دارد که حضرت امیر صلوات اهلل علیه بعد از شهادت رسول خدا و حضرت 

فاطمه سالم اهلل علیهما و آلهما به نفع اسالم سکوت کردند، حرکتی علیه منافقین و غاصبین 

 خالفت انجام ندادند و در بسیاری از صحنه ها در جهت کمک به خالفای به ناحق، به آن ها

مشاوره دادند. در این نوشته قصد داریم با استناد به مستندات تاریخی به این مطلب بپردازیم 

و ببینیم واقعا حضرت سکوت کردند، یا این که فقط بخاطر فرمایش رسول اهلل در صحنه هایی 

 معدود صبر کردند و در غیر آن رویداد ها با حکومت جور به مخالفت پرداختند؟

 

 ...ستندننش ساکت السالم علیه امیرالمؤمنین ابوبکر با مردم بیعت از بعد

حضرت در آن شب حضرت زهرا سالم اهلل علیها را بر چهارپا سوار کردند. 

دست حسنین علیهما السالم را گرفتند و به منزل کسانی که در جنگ بدر 

نفر  44بودند از مهاجرین و انصار رفتند. حق خود را تذکر دادند و تنها 

امام را اجابت کردند. آنگاه امیر المؤمنین امر کرد تا فردا صبح با سر  دعوت

 تراشیده و سالح به میدان شهر بیایند.

 نفر آمدند. سلمان، اباذر و زبیر ابن عوام 4صبح روز بعد، 

شب این کار را تکرار کردند، درِ خانه های مهاجرین و انصار رفتند.  3حضرت 

 ولی امان از پیمان شکنان.آن ها می گفتند صبح می آییم 

مردم باید بخواهند امیرالمؤمنین خلیفه شود. اگر هیچکس نبود که 

 امیرالمؤمنین را خلیفه بخواهد، حضرت بر چه کسی حکومت کند؟
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 جمله ای معروف وجود دارد:

مظلوم اگر به موقع حق خود را مطالبه نکند، ظالم به وجود می آید. مردم 

اکرم صلوات اهلل عله و آله به سیادت و بزرگی در مدینه که بعد از پیامبر 

اعراب معروف شده بودند، با سکوت خود در برابر ظلمی که بر امیرالمؤمنین 

شد، پایه از نابودی عزت خود را نهادند تا کار به واقعه حره رسید و آن جنایت 

 هایی که نباید می شد، به واقعیت تبدیل شود...

ن را نمی دانند، همان بهتر که منافقین و از خدا وقتی مردم قدر امیرالمؤمنی

 بی خبران بر آن ها حکومت کنند و در واقع به آنان ظلم کنند

 و این است جواب پشت کردن به حرف خدا و فرستادگان بر حقش! 

چون حضرت پیمان شکنی امت را دید، خانه نشست و مشغول به جمع آوری 

 قرآن شد.

 

 حضرت امیرالمؤمنین،  عصبانی شد و ...عمر ابن خطاب از عدم بیعت 

 عمر آتش خواست و درب خانه وحی را آتش زد.

قصد ورود به خانه داشت! با مقاومت دختر رسول خدا روبرو شد، برخوردی 

فاجعه آفرین داشت، درب نیمه سوخته را بر روی بدن مادری باردار انداخت 

 و از روی آن درب رد شد...

 حضرت فاطمه سالم اهلل علیها فریاد زد: یا ابتاه... 
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 در همان لحظات امیرالمؤمنین علیه السالم آمد و گریبان عمر را گرفت.

 بر زمین انداخت.

 بر بینی و گردنش زد و خواست او را به هالکت برساند.

وصیت رسول اهلل صلوات اهلل علیه و آله را بیاد آورد و به عمر فرمود: اگر 

با پیامبر صلی اهلل علیه و آله نبسته بودم، میتفهمیدی که نمیتوانی عهدی 

 وارد خانه من شوی.

پس حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم بی تفاوت گوشه ای از حیاط به تماشا 

 ننشسته بود!

گریبان خلیفه غاصب و جنایتکار را گرفتند. به او و همه عالم نشان دادند که 

... 

 علی قدرت دارد ...!

 لی غیرت دارد...!ع

اما عهدی با رسول اهلل دستان او را بسته ... و ای عمر تحمل این جنایات تو 

بر من سخت و دشوار است. گمان نکنی نسبت به دختر پیامبر خدا بی تفاوت 

 هستم...

حتی زمانی که قنفذ به دستور ابوبکر به همراه اصحابش بی اجازه وارد خانه 

شدند، حضرت سراغ شمشیرشان رفتند اما امیرالمؤمنین علیه السالم 
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قنفذیان از او سبقت گرفتند و چند نفر بر سرش ریختند و بعضی از آن ها 

 شمشیر به دست بودند و طناب به گردن موال انداختند.

حضرت در مواجهه با ورود بی اذن دشمنان هم سکوت نکردند و می خواستند 

 مقابله کنند! اما مأموریت سکوت داشتند...
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 خلفا فتوحات در حسنین شرکت بررسی

در منابع شیعه و اهل تسنن هیچ گزارشی مبنی بر شرکت امیر المومنین )علیه 

السالم( در فتوحات خلفا وجود ندارد ؛ همچنین هیچ منبع شیعه ای از شرکت حسنین 

عصر خلفا سخن نگفته است که این خود )علیهما السالم( در کشور گشایی های 

 محل تامل و دقت می باشد .

اما برخی از مورخین اهل سنت از حضور امام حسن و امام حسین )علیهما السالم(  

در این فتوحات خبر دادند که به تدریج موجب شهرت یافتن این مسئله و در نتیجه 

و حتی برخی از علما و فقها راه یافتن گزارش های آنان در آثار مورخان معاصر شیعه 

 گردیده است .

( در 310از آنجایی که بسیاری از نویسندگان اهل تسنن به نقل طبری )متوفای 

این باره استفاده کرده و گزارش هایی شبیه به عبارات طبری را در آثار خود به ثبت 

 رسانده اند .

 در این مقاله ، تنها به بررسی همین مآخذ اکتفا می کنیم .

در این باره « 232، ص3تاریخ االمم والملوک ج »ری در کتاب تاریخش به نام طب

 می نویسد :

در سال سی ام سعید بن عاص با تنی چند از صحابه همچون حسن و حسین  » 

 )علیهما السالم ( و...

 «به همراه سپاهی ازکوفه به قصد خراسان به راه افتادند ... 
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سلسه راویان خود ضعف هایی دارد و )مثال علی  عبارت ذکر شده گذشته از اینکه در

بن مجاهد یکی از راویان این خبر را کذاب و جاعل حدیث یاد کرده ( حاوی نکته 

دیگری است که پذیرش حضور حسنین )علیهما السالم(  در آن فتوحات را سخت 

 دچار مشکل می کند .

ی ام هجری( دقت در گزارش مورخین اهل تسنن نشان می دهد سال ذکر شده )س

 مصادف با ایام زمامداری خلیفه غاصب سومی می باشد نه دومی ..

به عبارت دیگر ، آن دسته از نقل های تاریخی که متعرض سال شرکت حسنین 

)علیهما السالم( در فتوحات شده اند ، حاکی از حضور ایشان در فتوحات عصر عثمان 

 می باشند.

یعنی همان دورانی که امیرالمومنین)علیه السالم(  حتی از ارائه مشورت  ومشاوره 

در باره ی فتوحات نیز اجتناب می نمودند تا چه رسد به این که فرزندان خود را به 

همراه لشکریان عثمان و تحت فرمان بنی امیه به جبهه نبرد در طبرستان گسیل 

 دهد .

 

می کند که امیر المومنین)علیه السالم(  جهت حفظ جالب تر آنکه تاریخ طبری نقل 

 جان حسنین )علیهما السالم(  از شرکت آنها در جنگ صفین ممانعت به عمل آوردند.

حال چگونه می توان پذیرفت که آن حضرت آن دو یادگار حضرت فاطمه سالم اهلل 

 علیها را تحت فرماندهی بنی امیه به طبرستان گسیل دادند.!!!!؟؟
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 عهمراج و السالم علیه  امیرالمومنین حضرت با خلفا مشاوره

 .ایشان به غاصب خلفای

 

 : سؤال

آیا صرف ارائه مشورت و رایزنی در مسائل مختلفی که گریبان گیر خلفای 

غاصب بوده  می تواند دلیلی برای روابط دوستانه میان طرفین این مشاوره 

 قلمداد شود ؟

در این موارد به کمک خلفای  امام )علیه السالم(باید خاطرنشان کرد که اگر  

غاصب نمی رفت مسلمانان    دچار سرگشتگی بزرگی می شدند و ممکن بود 

عد کننده ب ، به ویژه در مواقعی که سؤالاری از آنها دست ازاسالم بردارندبسی

آنرا دین  اصل اسالم را زیر سؤال برده و، از دریافت نکردن پاسخ

 .باطل اعالم می کرد

مراجعه کرده که بر هیچ  حضرت امیر)علیه السالم(هفت مرتبه به  معاویه_

معاویه و حضرت امیر )علیه السالم(پژوهش گر آگاهی پوشیده نیست که روابط 

و این مراجعات وکسب مشورت ها هیچگاه برحسن  دوستانه نبودههرگز 

 روابط طرفین این رایزنی ها نبوده است. 
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 : (السالم علیه) امیرالمومنین به خالفت غاصب اولین مراجعات نتایج بررسی به توجه با *

 

مورد  4داشته که تنها  امیرالمومنین )علیه السالم(مورد مراجعه به 14 ابوبکر

مورد آن مربوط به پرسش های 3مراجعه آن مراجعه مستقیم وابتدایی بوده که 

مذهبی و یک مورد باقیمانده حکم شرعی بوده ودر سایر موارد تنها  –علمی 

در یک مورد دیگر )نظامی (پس از مشاوره بادیگر صحابه از ایشان نظر خواهی 

امیرالمومنین ای از سوی خلیفه غاصب به شده است و در واقع هیچ مراجعه 

 صورت نگرفته است.  )علیه السالم(

ای در کاره امیرالمومنین )علیه السالم(در ناروا بودن ادعای مشاوره خلیفه از   

مهم کافی است توجه داشته باشیم که ابوبکر در پایان حیات خود عمر را به 

 جانشینی اش منصوب کرد.

 علیه) امیرالمومنین به خطاب عمربن مراجعات نتایج بررسی به توجه با* 

 (السالم

 

 27مورد تنها در  85مورد مراجعه بوده که در مجموع  85حاصل می شود  

ه مراجعه ابتدایی و مستقیم صورت گرفته ک امیرالمومنین)علیه السالم(مورد به 

مذهبی  -مورد دیگر درپرسش های علمی 13مورد آن در احکام شرعی، 13

 و یک مورد هم در امور مالی است. 



18 
 

با توجه به این موارد به وضوح ثابت میکند که خلیفه تنهادر مواردی که گمان   

)علیه  امیرالمومنین، به  می کرد سایر صحابه از گره گشایی در کار او ناتوان اند

که باز هم مربوط به  –مورد دیگر 13رجوع کرده است ؛ چرا که در  السالم(

طرف  ، آناندا از صحابه سوال گردیده و ابتداابت –احکام شرعی و قضایی ست 

 . پرسیده شده است حضرت علیه السالممشورت خلیفه بودند و سپس نظر  

یک مورد مواجهه با مورد باقی مانده از امور مالی و نیز  2همچنین خلیفه در 

، باز هم ابتدا به صحابه مراجعه کرده و سپس نظر مذهبی - پرسش های علمی

 را جویا شده است . امام علیه السالم

، هیچگونه مراجعه ای مورد دیگر 42بنابراین آمار علمی نشان می دهد در 

م صورت نپذیرفته و امکان  دسترسی به ازجانب خلیفه دوم به امام علیه السال

ده ، نادیدر صحنه ( حضور امیرالمومنین )علیه السالمایشان و باالتر از آن 

ازمراجعه  ، خود راه اتکا به رای خود یا نظر دیگرانانگاشته شده و خلیفه به واسط

بی نیاز دانسته  است ؛ به نحوی که آ ن حضرت جهت امام )علیه السالم( به 

 از ایجاد انحراف و بدعت خود اقدام به مداخله فرمودند. جلوگیری

( المالس علیه) امیرالمومنین به  عثمان سوم، خلیفه ی مراجعه بررسی از* 

 : که شود می حاصل

مورد مراجعه  ی جمع آوری شده که  تنها شامل احکام شرعی  8در مجموع 

است و در سایر موارد هیچ مراجعه ای ثبت نشده که نشانگر مشاوره خلیفه 
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در جامعه امام )علیه السالم( غاصب سومی با دیگران و عدم توجه به حضور 

 می باشد.

مورد  3دک هم تنها کمال تاسف مشاهده می کنیم که در این موارد ان با و

ه امام )علیرجوع مستقیم صورت گرفته و در سایر موارد به واسطه ی حضور 

 در صحنه یا خبر دار شدن خود ایشان اقدام به مداخله نموده اند . السالم(

ه امام )علیجالب تر اینکه در یکی از همین معدود موارد عثمان با این جمله   

د  :انک لکثیرالخالف علینا ؛توبسیارباما را مورد خطاب قرار می داالسالم( 

 مخالفت می کنی.

دقت در این عبارات حاکی از اوج حسن روابطی است که می توان در بحث   

 بدان قائل شد! ،امیرالمومنینمراجعات خلیفه ی سوم به 

     

 شود؟ می گرفته نتایجی چه آماری های ازبررسی

 (الف نتیجه  

، مربوط به امور مورد 3 ، تنهاگردآوری شدهمورد مراجعه ی  107ع ازمجمو 

مورد نیزمربوط به امور نظامی میباشد که در هیچ کدام ازاین موارد  3 مالی و

قبل از نظرخواهی عمومی یا خصوصی  امیرالمومنین )علیه السالم(اندک نیز 

 خلیفه، آغاز به ارائه مشورت نفرموده اند.
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با ساله حکومت خلفا، تنها 25حال این سوال مطرح است که در طول دوران 

ی ر مالدر امو امام )علیه السالم(ی غیر ابتدایی نوبت مداخله  6استناد به وجود 

 :ونظامی چگونه می توان گفت

صحنه های سیاسی و جهادی  آن  دوران در نقش  (!)آن حضرت در تمام »

 «.، حضور فعال)!( داشتعالیترین مشاور امین و صدیق خلفا 

 (ب نتیجه

مورد مربوط به مراجعه  71 ،مورد مراجعه ی گردآوری شده 107ع ازمجمو 

مورد مربوط مراجعه در پرسش های علمی و  30در فقهی واحکام قضایی و 

 مورد را تشکیل می دهند. 101مذهبی می باشد که در مجموع 

مورد یاحداقل در اکثر این موارد ، خلفا به طور مستقیم  101در تمامی این  

 د ؛ در حالی که )درمراجعه نماین امیرالمومنین )علیه السالم( سطه به وبی وا

ل احکام فقهی مورد مراجعه مستقیم در مسائ 17 ،م، اعداد وارقاسال( 25طول 

مذهبی را نشان می  –مورد مراجعه مستقیم در مسائل علمی  16 قضایی و -

مورد بوده و کمتر از یک سوم موارد 101مورد از 33دهد که در مجموع شامل 

 ثبت شده است .

مورد باقی مانده یا از سوی خلیفه هیچ توجهی به  68به عبارت دیگر در  

صورت نگرفته و یا به هر دلیلی خلیفه وقت نخواسته  امام )علیه السالم(حضور 

. لذا ابتدا نظر سایرین را جویا شده رجوع نماید  السالم( امام )علیه است تا به

 .سوال کرده است امام )علیه السالم(وسپس از 
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، امیرالمومنین )علیه ون حضور ایشان را نادیده انگاشتهدر مواردی هم چ 

، نظرشان را بیان فرموده وان یکی از افراد حاضر در جمعیتخود به عن السالم( 

 اند.

است  ؛ کافیوجهی ها چندان هم دشوار نمی باشدیل این بی تالبته کشف دال  

 سیاست های خلفا در هدف قرار دادن امامت را از یاد نبریم .

 در یک جمله کوتاه می توان گفت که خلفا : 

حضرت  از هر نوع عمل و حتی سخنی که به تقویت اعتبار اجتماعی» 

 .«، دوری میکردندبینجامد امیرالمومنین )علیه السالم(
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 :میخواهیم زیچ دو شما از اثر، نیا مطالعه از بعد

در انتشار هر چه بیشتر این نوشته ما رو همراهی کنید و برای حداقل یک نفر  .1

 بفرستید.

نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون از این نوشته را از طریق آدرس  .2

menazade.com/gh  با ما در میان بگذارید. حتما نظرات شما در بهتر شدن ،

 کار های بعدی موثر خواهد بود.

 

 دانلود نسخه الکترونیکی

برای دانلود نسخه الکترونیکی این نوشته، و ارائه نظرات، به آدرس: 

menazade.com/gh  .مراجعه کنید 
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ف !! انه کان له عشره االطالبیبن اب یعل یحفص لما لق یاالسّالم(: العجب  یهقال ابوعبداهلل )عل

 (۳۷و  ۱۴۰)بحاراالنوار:  .ینحقه بشاهد یاخذاخذ حقه و الرجل  یعل یقدرشاهد لم 

 السّالم( فرمود:  یهامام صادق )عل 

ن السّالم( با آ یهماطالب )عل یبن اب یحفص! شگفتا از آنچه عل یا

 حق نتوانست( یرگواه )در روز غدمواجه شد! او با ده هزار شاهد و 

 .گیردمی را خود حق شاهد دو با شخص که حالی در بگیرد، را خود
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