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 چکیده
كه گرچه بحث از مبانی عبارت است از دالیل حکومت كردن و اطاعت كردن مشروعیت سیاسی 

ای كه تا دوران ایران و ؛ به گونهای بسیار كهن داردنظری آن در دوره معاصر فزونی گرفته است، اما پیشینه

روعیت سیاسی به زمان تأسیس حکومت جویی است. در جهان اسالم، بحث از مشقابل پییونان باستان 

اسالمی توسط پیامبر)ص( در مدینه نیز كشیده شده و خاستگاه آن، كاویده شده است. اما آنچه بیش از همه 

 اهمیت داشته و محل نقد و نظر قرار گرفته، اختالف بر سر جانشینی پیامبر)ص( و متأثر از آن، منشأ مشروعیت

 خلیفه است.  سیاسی

 ندرسیده بودحکومت  دان صورت بهآنان بهایی را كه روشز حکمرانی خلفای اولیه، سنت پس ااهل

های نظری خود را به مثابه مبانی مشروعیت قدرت در اسالم ارائه كردند. به سازی كرده و برساختهتئوری

ونی و رارائه كردند كه تماماً متأثر از عملکرد بیدر حوزه مشروعیت سیاسی  عبارت دیگر، نظامی معرفتی

ساز است كه زمینه« اهل حل و عقدانتخاب »، مشروعیت هایروش متأخر از مقام نظر بود. از جمله این

ـ تحلیلی،  روپژوهش پیش نخستین خالفت را پدید آورد. سیاسی  آورمشروعیتروش اولین با روش توصیفی 

 دهدنتایج تحقیق نشان می دهد.میارائه  نسبت بدان راائمه معصومین )ع(  را تبیین كرده و رویکردخلیفه 

قابل  الهی در سایه نصب این كه مشروعیت سیاسی تنهاافزون بر رویکرد ثبوتی در تبیین  ائمه اهل بیت)ع(

ل و از این رهگذر به دفاع از اصو ، در مقام نفی، تصمیم اهل حل و عقد را نیز به نقد گرفتنددستیابی است

 . شیعه پرداختند

 روعیت سیاسی، اهل حل و عقد، سقیفه، ائمه اثنا عشر)ع(، نصب الهی.مشواژگان كلیدی: 
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 مقدمه -1

برانگیزترین مباحث در حوزه فلسفه سیاسی و به عنوان به مثابه چالشسیاسی مشروعیت 

همواره در کانون توجه اندیشمندان بوده است؛ ترین موضوع در بحث اندیشه سیاسی، زیربنایی

توان از آغاز پیدایش تفکر و اندیشه سیاسی در ین مفهوم را میهای تاریخی ابه طوری که ریشه

این (. 454و 316صص، 1374افالطون، )ر.ک.  آثار متفکران و اندیشمندان، بازشناسی نمود

ای در نظام حکومتی است که حاکم به مدد آن، حکمرانی خویش را حجیت ویژگی مشروعیت

به  دانند و به تعبیر دیگر، پاسخیوظیفه خود میتبعیت از حکومت را ، بخشد و مردمو اعتبار می

ها حق فرمانروایی دارند و دیگران وظیفه اطاعت؟ ای از انساناین پرسش است که چرا عده

-ها در تالشبه حدی است که تمام حکومتسیاسی (. اهمیت مشروعیت 21، ص1378)فیرحی، 

 ایند. اند حاکمیت خود را به نوعی از مشروعیت ـ ولو کاذب ـ بیار

در اندیشه سیاسی اسالم بحث از مشروعیت از زمان تأسیس حکومت اسالمی توسط 

های مسلمان، این اتفاق میان تمام گروه. پیامبر )ص( از سوی مسلمانان مطمح نظر بوده است

خداوند متعال مافوق بشر بوده و بر جهان هستی حاکمیت مطلق و از آنجا که نظر وجود دارد 

ها حکومت مستقیماً بر انسانو از سویی  (67و  12/40وسف: ی؛ 62و  57/ 6عام: )ان بالذات دارد

ای از والیت خود را به پیامبرانش تفویض نموده است. امام خمینی )ره( در این کند، مرتبهنمی

تنها اوست که حاکمیت ؛ والیت به حکم عقل، مخصوص ذات باری است: »معتقد استباره 

خمینی، ) «توانند متصدی امر والیت گردندنها با جعل و نصب او میدیگران تو  بالذات دارد

(. با تکیه بر همین اصل، در زمینه مشروعیت حکومت پیامبر اکرم )ص(، 106، ص2، ج1391

این اتفاق نظر بین مسلمانان وجود دارد که آن حضرت با نصب الهی، اداره رهبری سیاسی جامعه 

، 3ج، 1407زمخشری، )ر.ک.  کمیت توسط وی مشروع استرا بر عهده داشته و اعمال این حا

با این وجود، به موجب اختالف در باب منشأ و (. 238، ص1، ج1408ابن خلدون، / 523ص

عیت با قاط به وجود آمد به طوری کهاختالف  بر سر جانشینی پیامبر)ص(ماهیت مشروعیت، 

ع های اهل سنت و تشیاز فرقه توان سرچشمه اختالفات اساسی مذهبی و پدیدآمدن بسیاریمی

 دانست. ی سرا اختالف بر سر مفهوم و مصداق مشروعیت سیا

مبنای اهل حل و عقد را به مثابه اولین گفتمان ، نخستدر صدد است این پژوهش 

ن گفتمان ایر را در براب . آنگاه مواضع ائمه اهل بیت )ع(دمشروعیت سیاسی، به تفصیل تبیین نمای

  نمود. دبررسی خواهمشروعیت سیاسی، 

تاکنون آثار فراوانی درباره مبانی مشروعیت خالفت به درباره پیشینه پژوهش باید گفت 

تحول مبانی مشروعیت خالفت از آغاز تا »رای نمونه به توان برشته تحریر درآمده است که می

زگر، نوشته ابراهیم بر« ر اسالم و ایرانتاریخ تحول دولت د»از حاتم قادری، « فروپاشی عباسیان
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ه مبانی مشروعیت حکومت در اندیش»تالیف پاتریشیا کرون، « تاریخ اندیشه سیاسی در اسالم» 

ار، آثاین یک از اما با توجه به اینکه در هیچ، اثر محمدرضا حاتمی اشاره کرد »سیاسی شیعه

به صورت مبسوط بررسی نشده عقد اهل حل و  بیت )ع( در برابر گفتماناهلتقابلی  موضع

 و( ع) بیتاهل امامان فلسفه سیاسی با این مهم را برعهده دارد. آشناییاست، این پژوهش 

 قیبر هایقدرت ادعای بطالن و برحقانیت و مشروعیت سیاسی خویش آنان استدالل چگونگی

 .باشدمی نوشتار این اهداف مهمترین در خصوص نوع مشروعیت سیاسی از

 انتخاب اهل حل و عقد  م و سیر تطور نظریهمفهوروری بر م -2

، انتخاب گروهی از مردم در اندیشه سیاسی اهل سنت خالفت یکی از منابع مشروعیت

، 19تا، ج ، بی)نووی شودتعبیر می« اهل حل و عقد»با اوصاف خاص است که از آنها به 

)عبدالرحمان،  استمشهور « اهل االختیار»فقه اهل سنت تحت عنوان  که در (193 – 192صص

 (. 329تا، صبی

از نظر اهل سنت، اهل حل و عقد عبارتند از کسانی که شایستگی برای رتق و فتق امور 

یاسی ای مشروعیت سهگیری چنین افرادی یکی از گفتمانو ابرام و تأکید بر آن را دارند. تصمیم

، دارای «اهل حل و عقد»به عبارت دیگر فرمانروا یا حاکم منتخب آید. اهل سنت به شمار می

رو، حق حکومت کردن و اعمال قدرت را دارد و بر مردم نیز مشروعیت سیاسی بوده و ازاین

ابویعلی  ق( و قاضی 450در این رابطه، ابوالحسن ماوردی )د. الزم است از آنها اطاعت کنند. 

انتخاب توسط »و  «انتخاب اهل حل و عقد»را از دو طریق  ق( انعقاد خالفت 458فراء حنبلی )د. 

(. عبداهلل 23، ص1403ابویعلی فراء،  /7-6، صص 1406اند )ماوردی، جایز دانسته« خلیفه قبلی

ند، نش اجماع کافردی را که مسلمانان بر امامت و بیعت ق( نیز امامت 620بن قدامه حنبلی )

 (.52، ص10، ج1388ثابت و یاری وی را واجب شمرده است )ابن قدامه، 
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 و پیشینه خاستگاه  -2-1

ه بنی توان در سقیفرا می« اهل حل و عقد»برداری از نظریه پیشینه تاریخی نخستین بهره

(. تبیین این 386، ص1، ج1407دیمجی،  /37، ص16، ج1364کرد )قرطبی،  جستجو 1ساعده

 های متعدد پیامبر به جانشینی صریح امامتوان شرح داد که با وجود سفارشگونه میمسأله را این

در واقعه غدیر خم، بعد از رحلت پیامبر اکرم )ص(  ویژههای مختلف و بهعلی )ع( در مناسبت

بدون اینکه از انسجام و وحدت  از به خاک سپردن پیکر مطهر ایشان، مهاجران و انصارو قبل 

ر سر ببرای انتخاب جانشین آن حضرت گرد هم آمدند، هرچند کامل برخوردار باشند، در سقیفه 

مقابل یکدیگر قرار گرفتند. سعد بن عُباده به عنوان فرد شاخص انصار و ابوبکر، عمر مصداق، 

بوعبیده جراح از سرشناسان مهاجرین در سقیفه حضور داشتند )ر. ک. طبری، ا و بن خطاب

 (. 325، ص2، ج1385ابن اثیر،  /447-446صص، 2، ج1387

بودند  در این آوردگاه هر یک از دو گروه انصار و مهاجر، مدعی شایستگی امر خالفت 

خود را سزاوارتر از دیگری نشان دهند.  کردند گروههای خود، سعی میو با ذکر مناقب و فضیلت

بودند و حضرت پس از فتح مکه نیز  )ص( دهندگان پیامبرانصار مدعی بودند که چون پناه

هاست. مهاجرین نیز با دالیل خود همچنان در مدینه اقامت داشتند، جایگاه خالفت شایسته آن

ت از وطن خود و در نهایت از جمله نزدیکی به پیامبر )ص(، تقدم در پذیرش اسالم، مهاجر

، 1، ج1410، سةو السیا مةاالمادانستند )خود را الیق این جایگاه می فقط، تعلق داشتن به قریش

(. ابوبکر در مقابل دعوی حکومت انصار، در اثبات برتری 699، ص1، ج1415ابن حجر،  /24ص

(. این 582، ص1، ج1417بالذری، متوسل شد )« شياالئمة من قر»، ابتدا به روایت ینمهاجر

که خواهان حکومتی متشکل از دو امیر راند یک گام انصار را از دعوی خود به عقب ، روایت

 (. 246، ص5، ج1407دادند )ابن کثیر، سر می« منا امیر و منکم امیر»بودند و شعار 

 قریش»؛ «موهاال تقّدشا و يَقدُِّموا قر» جست کهبار دیگر ابوبکر به روایتی از پیامبر استناد 

نیز برای بن خطاب . عمر (315، ص 20، ج1413)ذهبی،  «نگیرید پیشى او بر و کنید مقدم را

ار ، به دالیلی همچون سابقه در اسالم، یارجح دانستن و شایستگی ابوبکر برای تصدی خالفت

اری حضرت اشاره کرد. در غار بودن در سفر پیامبر به مدینه و پیش نمازی وی به هنگام بیم

نهایت و با تالش عمر، اوضاع و مباحث سقیفه به نفع ابوبکر به پایان رسید و مقدمات بیعت با 

                                                           

كمتر  ياو با فاصله مسجد النيب ه مشال غريبي( در ناح91ص، 1359ي، ديدار )شهبانيسا ياوانچهيا يفه به معناي. سق1

 يكصد نفر را در خود جايكمتر از  يتيبان مجعين سايقرار داشت. ا (ص)لومتر از خانه حضرت رسول اكرم يك كياز 

 (.319ص، 1373، نه از مجله اوس و خزرج بود )حسينيداد. آجنا حمل اجتماع مردم مديم
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، 1413ذهبی،  /224، ص3، ج1409دستی عمر در بیعت، فراهم گردید )مسعودی، او با پیش 

  (.315، ص20ج

ر در تعیین مصداق نکته مهم در این بحث آنجاست که اختالف نظر مهاجرین و انصا

کند که آنها شیوه واحدی را برای انتخاب حاکم بعد فرمانروا، هیچ خللی به این مطلب وارد نمی

عتی اول به تعبیر خلیفه دوم، بی بیعت با خلیفه پنداشتند.از پیامبر در نظر گرفته و آن را درست می

( و هیچگونه 289، ص10، ج1410خاری، ب/ 451، ص1، ج1416)احمد بن حنبل،  1ناگهانی بود

در این  (.255، ص5، ج1409)تفتازانی،  ابوبکر وجود نداشت نصی از پیامبر مبنی بر خالفت

میان باید اشاره کرد برخی معتقدند گفتگوهای بازتابیده از سقیفه، انسان را راجع به تصادفی یا 

(. این نکته گرچه احتمالی بیش 23، ص1372ت، اندازد )عنایطبیعی پیش آمدن آن به شک می

تفتازانی، )نیست، ولی با توجه به طبیعت امر جانشینی و امور سیاسی، بسیار پراهمیت است 

 .(255، ص5، ج1409

به عنوان نوعی فرایند در تعیین « اهل حل و عقد» به هر تقدیر با گذشت زمان، گفتمان

یامبر بعد از پ بر وجوب نصب اماممبنای مشروعیت اولین  رو، اهل سنتیفه معرفی شد. ازاینخل

تا، نووی، بی)اند های خود به ثبت آوردهو آن را در کتاب کنندتلقّی می« اهل حل و عقد»را 

 .(193 -192، صص 19ج

  قدسیر تطور نظریه مشروعیت اهل حل و ع -2-2
پردازی تئوریسنت درصدد  علمای اهلای که گذشت، به شیوه خلیفه اولانتخاب پس از 

مندسازی برآمدند؛ یعنی بر اساس رخدادها، نظریه خود را ساخته و ارائه دهند تا شاید و قاعده

یان پردازی، دو نکته درخور توجه و شادر موارد دیگر نیز بتوان از آن استفاده کرد. در مسیر نظریه

 نامید.« اهل حل و عقد»توان آنها را کسانی است که می شرایطیادکرد است. نخستین بحث، 

: نخست آنکه عادل باشند با تمام شرایط و ظرایفی که مطرح شده استسه شرط اساسی معموال 

 را شرایط خلیفه و کسانی، در این زمینه وجود دارد؛ ویژگی دوم دانش کافی است تا بدان وسیله

 برگزینندترین را ایسته آن است بشناسند؛ شرط آخر، رأی و تدبیر است تا اصلح و شایستهکه ش

 ؛ با این وجود، شرایط دیگری نیز برای آنها برشمرده شده است. (36، ص1378)فیرحی، 

                                                           

 «.رََّهاَش يَوَلِكنَّ اللََّه َوَق، َو ِإنََّها َقْد َكاَنْت َكَذِلَك ، َأالَبْكٍر َفْلَتةا َو َتمَّْت يَعُة َأِبيِإنََّما َكاَنْت َب. »1
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معتقدند ، از علمای معاصرق( و محمد رملی  733بدرالدین بن جماعه )م.  برای نمونه،

)ابن جماعه، جامعه باشند سران و آبرومندان ، دانشمندان، امیرانباید از میان  اهل حل و عقد

محمد صدیق بهادر اهل حل و عقد را افرادی . همچنین (390، ص7، ج1357رملی،  /30تا، صبی

که صاحب رأی و دلسوز برای مسلمانان باشند  از دانشمندان و رئیسان و حاکمان شهری دانسته

مورخ و . یابددر اینجا گویی جایگاه اجتماعی است که اهمیت می(. 75، ص1294بهادر، )حسن 

صرفًا ، اهل حل و عقد ، معتقد بودق( 8 08ن)م.عبدالرحمان ابن خلدوشناس معروف، جامعه

سته شایکه  یدیگرانو نه داشته باشند مسائل اجتماعی را حل و عقد  که قدرتهستند کسانی 

تأکید بر موازین دینی و توانایی در گشایش (. 177، ص1تا، ج)ابن خلدون، بی قام نیستندماین 

افرادی که در دین و ورع و رأی نیکو جست که معتقد بود صنعانی توان در اندیشه کارها را می

)صنعانی،  باشنداهل حل و عقد توانند ، میدر امورات مربوط به مسلمین شناخته شده هستند

 . (17، ص1349

توان در سخن یحیی بن شرف های شخصی، دینی و اجتماعی را میترکیبی از ویژگی

، بیعت اهل حل و عقدمشاهده نمود. او پس از اشاره به اینکه ووی از علمای بزرگ شافعی، نَ

رجسته و های بهرؤسا و چهر، از علمااست، حاضران را ترکیبی ترین شیوه انعقاد امامت صحیح

مشروط به آنکه دارای  گیری کنندتصمیمی توانند در امری اجتماعکه میداند میخوشنام امت 

 (.193، ص19تا، جشرایط شهود از قبیل ایمان و عدالت و... باشند )نووی، بی

شود. نیز به میان کشیده می« اجماع»سازی گفتمان اهل حل و عقد، پای در مسیر تئوری

را  بیعت اهل حل و عقدهای مشروعیت سیاسی، به هنگام بحث از شیوهانی تفتازتوضیح آنکه 

، 5، ج1409)تفتازانی، گوید ه در انتخاب ابوبکر سخن میصحابدانسته و از اجماع « دلیل عمده»

شویم که ه میبا اسامی مواج یتاریخهای کتابا مراجعه به این در حالی است که ب(. 237ص

از بیعت با ابوبکر سرباز آمدند اما شک در شمار اهل حل و عقد به حساب میبسیاری از آنان بی

زبیر بن ، )ع(، عموم بنی هاشم، سعد بن عُباده انصاری علی امام بهتوان از آن جمله می؛ زدند

اد بن اسود، سلمان فارسی، ابوذر بن عبیداللَّه، مقد طلحةعوام، خالد بن سعید بن عاص اموی، 

ی، نام برد )یعقوب ... بن ابی لهب و عتبةغفاری، عمار بن یاسر، براء بن عازب، ابی بن کعب، 

به ثبت دوم نیز  خلیفهتصریح  (.28-27، ص1، ج1410، سةو السیا مةاالما/ 124، ص2تا، جبی

، 10، ج1410)بخارى،  ابوبکر در کار نبوده است اجماعی بین صحابه بر خالفتآمده که 

، 1385یر، )ابن اثخواهان بیعت با علی )ع( بودند انصار برخی از ابن اثیر حتی به گفته  .(289ص

تنها نه عیار،نشینی تمامدر عقب، و احتماال در پی نقدهای شیعیان (. بر همین اساس325، ص2ج

از اهل حل و عقد  «توسط تعدادی»را  بلکه عقد خالفتدانستند، را الزم ن اجماع اهل حل و عقد

 415قاضی عبدالجبار )به همین دلیل است که  (.193، ص19تا، جنیز مشروع دانستند )نووی، بی
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منصوب کردند، وجوب نصب  کسی را به امامت اگر برخی از اهل حل و عقدمعتقد است ق(  

امام خواهد بود و بر آنها الزم است ، گردد و کسی را که آنها برگزیننداز دیگران ساقط می امام

اب امام به فکر انتخآنان که این موضوع را از طریق مکاتبه و مراسله به اطالع دیگران برسانند تا 

در این زمینه (. 303، ص20تا، جنیاید )قاضی عبدالجبار، بی پدیدای ، فتنهو از این رهگذرنباشند 

اند، بلکه بر این نه تنها اجماع را شرط ندانسته ق( 671و قرطبی ) ق( 478عبدالملک جوینی )

/ 424تا، ص)جوینی، بیباورند که امامت با عقد یک نفر از اهل و عقد نیز منعقد خواهد شد 

 (. 269، ص1، ج1364قرطبی، 

و عدم  عقد از دیدگاه اهل سنت و ر است مشروع دانستن نظریه اهل حلشایان ذک

 ؛ چرا کهگرددهای کالن دو مذهب بازمیآن در میان شیعیان، به نگرش و دیدگاهمشروعیت 

حال ، (296، ص1تا، ج)سبحانی، بی استبه حساب آورده ن را در زمره اصول دی شیعیان، امامت

)ابن  انداین موضوع را در شمار مصالح عامه که به نظر امت واگذار شده برشمرده سنتنکه اهلآ

 (.147، ص1409غزالی، / 246، ص1، ج1408خلدون، 

 اهل حل و عقد بیت )ع( به گفتمانرویکرد اهل -3 

 یدر مقابل اندیشه اهل سنت، از منظر ائمه اهل بیت)ع( و به تبع ایشان، فرقه امامیه تصد

ـ موقعیتی همانند مقام نبوتـ یابد و امامتمقام امامت تنها در سایه نصب الهی مشروعیت می

داند چه کسی واجد علم ، زیرا فقط اوست که میگردداست که با انتخاب خداوند مشخص می

ان نوامام به عکند. بنابراین، و عصمت است و خداوند از طریق پیامبرش، او را به مردم معرفی می

ائمه اهل بیت )ع( از هر رو، . از همینباشدها انسان تواند حاصل انتخاب دیگرحجت الهی نمی

ها کوشیدند. در ادامه، این کوششفرصتی که برایشان مقدور بود، در اثبات و ترویج این مهم می

اکمیت حهمچنین نقد گفتمان حق ارائه شده است. نفی )تقابلی و انتقادی( و اثباتی،  در دو دسته

 نشینان برای انتخاب خود بود، بخش سوم فعالیت اهل بیت )ع( بود. قریش که دستمایه سقیفه

 رویکرد تقابلی و انتقادی -3-1

اشاره شد این گفتمان به صورت مستقیم مربوط به جریان سقیفه است. گروهی  چنانکه

، قعیت امام علی )ع(که در سقیفه به عنوان اهل حل و عقد گرد هم آمدند، بدون توجه به مو

در حالی که امام علی)ع( بیش از آنها، شایسته این مقام بودند. برگزیدند  جانشین برای پیامبر)ص(

محروم ساختن علی )ع( در سقیفه از اینکه حتی در تعیین خلیفه آینده نظر دهد، با وجود اذعان 
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 در اینجا ت.ت سقیفه اسشکاالبزرگترین ایکی از نظیر ایشان، و اعتراف خلفا به علم و تدبیر بی

)ع( های دیگر ائمه پس حضرت زهرا )س( و آنگاه کوششسنخست به اقدامات امام علی )ع(، 

 کنیم.اشاره می

 و مخالفت با برگزیده سقیفه نخستین تقابل: حضرت علی )ع( -3-1-1

توان به های پیشین را میحکومت علی )ع( در زمینه اعالم عدم مشروعیت اقدامات امام

دو مرحله قبل از تصدی خالفت و پس از آن تقسیم نمود. برای روشن شدن موضوع به چند 

 گردد: نمونه از این سخنان اشاره می

 قبل از تصدی خالفت -3-1-1-1
توان به عنوان اولین اقدام در محکوم امتناع حضرت علی )ع( از بیعت با ابوبکر را می 

به شمار آورد. در این رابطه در کتب تاریخی آمده است که پس از سقیفه،  این گفتمانکردن 

اما حضرت در پاسخ به این درخواست  ،ابوبکر از حضرت علی )ع( خواست تا با وی بیعت کند

ن شما با مبا من است و با شما بیعت نخواهم کرد و شایسته است که  حق حکومت»فرمودند: 

 (.29، ص1، ج1410، سةو السیا مةاالما /60تا، ص)جوهری بصری، بی «بیعت کنید

خطاب به مهاجرین دلیل شناسی، در مقام آسیبدر موضعی دیگر، حضرت علی )ع( 

خدا را در نظر : »ندهوای نفس دانسته و فرمودپیروی آنان از را ایشان خالفت گردن ننهادن به 

های خودتان وارد اش بیرون نبرید تا به خانهمحمد )ص( را از خانواده بگیرید و رهبری پس از

ما  ؛از این مقام دور نکنید که شایستگی رهبری پس از رسول خدا )ص( دارند را شود. کسانی

زیرا خاندان و اهل بیت او هستیم و ما از شما  ،سزاوارترین افراد به رهبری و جانشینی پیامبریم

های ا خوانندگان کتاب خدا، آشنایان به دین و فقه در احکام خدا، دانا به سنتزیرا م ،تریمشایسته

و رهبری  ها از زندگی مردم و حکومتداری، دورکننده زشتیرسول خدا، آگاه در امر حکومت

دور ، هوای نفس نباشید که شما را از راه خدا و حق یپیرو به عدالت در بین مردم هستیم.

 (. 29، ص1410، سةو السیا مةاالما) «کندمی

پس از گذشت مدتی، آن هم شواهد تاریخی نشان از آن دارد که بیعت حضرت علی )ع( 

دانست، بلکه مصلحت اسالم و بدین جهت نبود که ابوبکر را خلیفه بر حق پیامبر )ص( می

ه مردم مصر ضمن دید. در این رابطه حضرت علی )ع( در نامه خود بمسلمانان را در این کار می

عت خود را تنها دلیل بی« ترس از نابودی دین»اشاره به حق خود نسبت به جانشینی پیامبر )ص(، 

باقر )ع( نیز در مورد علت بیعت امام علی )ع( با  امام .(62)نهج البالغه، نامه . با خلفا برشمرد

 (.295، ص8، ج1407)کلینی،  ندکرد ابوبکر به بیم حضرت علی )ع( از ارتداد مسلمانان اشاره
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به تقابل  ، اینگونهضمن نقد دالیل پذیرفته شده در سقیفهموقعیتی دیگر،  حضرت )ع( در 

را  حکومت اگر با شورا» فرماید:و خطاب به ابوبکر می پردازدمی با شورای اهل حل و عقد

 اب خویشى طریق از اگر و بودند؟ غایب دهندگانشرأی که بود شورایى هگرفتى، چ دست به

« تر بودبت به پیامبر از تو سزاوارتر و نزدیکنس آوردى، دیگرى حجت مقابل بر طرف پیامبر

 (.181حکمت )نهج البالغه، 

امت  ای: »در انتخاب جانشین بعد از پیامبر )ص( استانتقاد از امت گونه دیگر تقابل، 

د و داشتیمقدم می، ان بعد از پیامبر خود، اگر شما آن کسی را که خدا مقدم داشته استسرگرد

یک دوست خدا، درمانده  ،کردیدو والیت را آن طوری که خدا مقرر فرموده رعایت می حکومت

آگاه باشید علم کتاب . گشتگردید و در امر خداوند در هیچ چیز، امت دچار نزاع نمینمی

، 1407)کلینی، « خداوند نزد ماست، پس بچشید کیفر کار خود را که درباره آن تقصیر کردید

در میان سایر عرب در دورکردن  درباره تأثیر قریش)ع(  حضرت علیهمچنین  (.78، ص7ج

به واسطه نقشش در  به عذابی که قریش( و 233، ص4، ج1387طبری، گفته ) خود از خالفت

 کندو پشیمانی آنها از این عمل اشاره می به آن دچار خواهد شد دورکردن ایشان از خالفت

  (.677، ص2، ج1353)ثقفی، 

 پس از تصدی خالفت -3-1-1-2

بخشی دیگر از رویکردی تقابلی حضرت علی )ع( با گفتمان اهل حل و عقد به سالیان 

های اجتماعی همچون وحدت، گردد؛ زمانی که دیگر چندان ضرورتزمیهجری با 35پس از 

داشت. برای نمونه، حضرت علی )ع( پس از تصدی خالفت و در ایشان را به سکوت وانمی

به خدا سوگند از روزی که خدا جان پیامبرش »گران فرمودند: خطاب به توطئهآستانه جنگ جمل، 

افزون بر (. 59)نهج البالغه، خطبه« من سلب شده است را گرفت تا امروز همواره حق مسلم، از

این در بحبوحه جنگ صفین و در پاسخ به درخواست فرستادگان معاویه مبنی بر ارجاع امر 

(. 8، ص5، ج1387خالفت به شورا، هر نوع مذاکره در موضوع خالفت را مردود شمرد )طبری، 

یرالمؤمنین )ع( به این اشاره کرد که ما با در نقلی شایان توجه، زبیر بن عوام در تعریضی به ام

خواست اصرار مردم را به نوعی انتخاب مشورت خود، شما را انتخاب کردیم! گویی زبیر می

و  مةاالمااهل حل و عقد جا بزند! در اینجا حضرت، این کار را خارج از عهده آنان دانست )

 (.46، ص1، ج1363، سةالسیا
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نشان  «خطبه شقشقیه»در توان هورترین رویکرد تقابلی را میگفته، مشافزون بر موارد پیش

مشاهده منابع و  یبراخالفت را غصب کرد )، داد، جایی که ابوبکر در اثر انتخاب حل و عقد

 (.40-37، صص1363/ عرشی، 327، ص1تا، جحسینی خطیب، بیخطبه، نک:  نیمصادر ا

ر این عرفی کرد، بتر از ابوبکر مایستهخود را شافزون بر اینکه حضرت علی )ع( در این خطبه 

ستگی و شای برتریو با علم به بر این برتری واقف بود که خود ابوبکر هم مهم تصریح نمود 

 ایشان، جامه خالفت را بر تن کرد. امام علی)ع( جایگاه خود را نسبت به امر خالفت و امامت

 امام گردش آسیاب مختل خواهد شد.، ون محورکه بد دانستههمانند قطب و محور در آسیاب 

از ، من رَدای خالفت را رها کرده و دامن جمع نموده» ،با این وجودکه فرماید در ادامه خطبه می

خیزم؟ یا  پاتنها برای گرفتن حّق خود به گیری کردم و در این اندیشه بودم که آیا دستِ آن کناره

ود آوردند، صبر پیشه سازم؟ که پیران را فرسوده، جوانان زا و تاریکی که بوجدر این محیط خفقان

دارد. پس از ارزیابی ندوهگین نگه میرا پیر و مردان با ایمان را تا قیامت و مالقات پروردگار ا

تر دیدم. پس صبر کردم در حالی که گویا خار در چشم و درست، صبر و بردباری را ِخرَدمندانه

« ردندبنگریستم که میراث مرا به غارت میبود و با دیدگان خود میاستخوان در گلوی من مانده 

 (. 3 )نهج البالغه، خطبه

این تقابل با گفتمان مشروعیت اهل حل و عقد تا پایان عمر حضرت ادامه داشت و این 

 های پایانی خالفتدر سالرو، گونه نبوده است که در مقطعی خاص بر این باور بوده باشند. ازاین

( در جنگ با من مّتحد شدند آن گونه همانا آنان )قریش»نویسد: در جواب نامه برادرش عقیل می

شان هایکه پیش از من در نبرد با رسول خدا )ص( هماهنگ بودند، خدا قریش را به کیفر زشتى

)نهج  «فرزند مادرم را از من ربودند ها پیوند خویشاوندى مرا بُریدند و حکومتعذاب کند، آن

 (. 36، نامه هالبالغ

 عملکرد قاطبه مردم ناقد ؛ حضرت فاطمه )س( -3-1-2

پس از حضرت علی )ع(، اولین کسی که به دفاع از آن حضرت در مقابل تصمیم سقیفه  

 امماند، حضرت زهرا )س( بود. اراهه رفتهبنی ساعده برخاست و معتقد بود که اهل سقیفه بی

پس از رحلت رسول اکرم )ص( و تشکیل سقیفه، حضرت  :فرمایندصادق )ع( در این زمینه می

خدایا به »را حق اهل بیت )ع( دانسته و فرمودند:  زهرا )س( در مناجات خود با خدا، امامت

ز مان باکه ما را از حقّکنیم به خاطر اندوه از دست دادن پیامبرت... و اینسوى تو شکایت مى

، 1419)خصیبی، « داشتند، همان حقّى که در کتاب نازل شده بر پیامبرت، براى ما مقرر داشتى

 (. 407ص
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از شب را چگونه صبح کردى؟  کهسلمه  نیز فاطمه زهرا )س( در پاسخ به سؤال ام 

م خدا و که برخالف حک امام علی)ع( راحشمت و عظمت مظلومیت وصی پیامبر سخن راند و 

، نابود شده او را غصب کردند و به دیگران سپردند سنّت و سفارش پیامبر)ص(، حق امامت

را می)س( جلوه دیگر مخالفت دخت نبی (. 205، ص2، ج1379)ابن شهرآشوب،  اعالم کرد

 بهد، وخشوهر اثبات حق در پس از استناد به آیات دنبال کرد، جایی که در خطبه فدکیه توان 

اکنون بگیرید و ببرید این شترى که به ناحقّ غصب »فرمودند:  اشاره کرده و نیز غصب خالفت

، او را رام و منقاد خود شمارید و به آسودگى بگیریدخالفت و فدک را  مرکبنمودید و این 

ل آن عار و حم؛ و پشت او زخم دارد است ، مجروحمرکبسوار شوید، امّا بدانید که پاى این 

(. حضرت زهرا )س( ضمن قبیح 98، ص1، ج1381)طبرسی،  «باقى و برقرار است، ننگ آن

ا را تبیین نمود تا مسلمانان ر شمردن سقیفه، اصول فکری، اعتقادی، سیاسی و اجتماعی امامت

حق کسانی است  گرد محور امامت اهل بیت )ع( جمع کند. تأکید حضرت بر این که حاکمیت

 که دین، حقانیت آنان را به رسمیت شناخته بر همین اساس است.

های خویش با خلفا، به ویژه مقاومت در مقابل اخذ بیعت حضرت فاطمه )س( با مخالفت

ه بنا به گفتاعالم کرد. و منتخب آن را « اهل حل و عقد»عدم مشروعیت گفتمان علی )ع(،  از امام

ع( و بیعت از حضرت علی )اخذ پس از آنکه ابوبکر پیروز سقیفه گردید برای  ی،تاریخ بعمنا

االمامة و آن حضرت را تحت فشار قرار دادند )، خود حکومت برای امضا کردن سند مشروعیت

ى حضرت فاطمه ها(. روایات و اسناد تاریخى مربوط به مقاومت31، ص1، ج1410، اسةيالس

گیری آشکاری در برابر گفتمان اهل ها، موضعبدیهی است که این مقاومت و )س( فراوان است

 : شوددر این نوشتار به برخی از این اقدامات اشاره میآید. حل و عقد و منتخب آن به شمار می

)س( از جمع شدن مسلمانان حول محور اهل بیت )ع( ناامید زهرا پس از آنکه حضرت 

ساعده اتخاذ نمود و شب هنگام به همراه شد، موضع صریح خود را در مقابل اقدام سقیفه بنی

رفت و از آنها در حمایت های انصار میبه خانه )ع( و امام حسین )ع( حسن دو فرزندش امام

ر هرچند قاطبه انصا .(14، ص11، ج1404خواست )ابن ابی الحدید، از حریم والیت کمک می

اضی ر از انتخاب ابوبکر به عنوان خلیفه )س(، و اکثر مهاجرین بعد از اعتراض حضرت فاطمه

ابن ابی  /124، ص2تا، جنبوده و شکی نداشتند که علی )ع(، امیر مؤمنان بوده )یعقوبی، بی

ه، با تمام شد اما به بهانه اینکه کار از کار گذشته و بیعت با خلیفه ،(23، ص6، ج1404الحدید، 

حضرت همراهی نکردند. به هر طریق حضرت فاطمه )س( با حضور فعال خود در خط مقدم 
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ز این رهگذر و ا هاشم فراهم نمود تا بیعت را به تأخیر بیندازندمبارزه، فضاى مناسبى را براى بنى

 .عدم مشروعیت این انتخاب را اعالم نمایند

ابوبکر تنها به روزهاى  حکومت شروعیتشیوه حضرت فاطمه )س( براى اعالن عدم م

شد. آن حضرت )س( تا آخرین روز رحلتش همواره با نخست رحلت پیامبر)ص( خالصه نمی

کرد. یم قطع رابطه و ابراز ناراحتى و اندوه، افکار عمومى را متوجه مسأله سقیفه و غصب خالفت

که زنان مهاجرین و انصار براى عذرخواهى به عیادت آن بزرگوار آمدند، حضرت  از جمله زمانی

هاى واى بر آنها! چگونه خالفت را از ]پایه: »...ندفرموده، فاطمه )س( به غصب خالفت اشاره کرد

 (.492، ص1، ج1381)اربلی، « اند؟رسالت و[ بنیادهاى نبوت و ارشاد دور ساخته

 گر ائمه )ع(دینظری تقابل  -3-1-3

افزون بر حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س(، دیگر ائمه )ع( نیز به فراخور شرایط 

باقر)ع( امت پس از رسول  امام ،در مقام انتقاد از گفتمان اهل حل و عقد برآمدند. در این رابطه

داند یرا اولین کسانی مخلفای اول و دوم و پرستان تشبیه کرده خدا را به پیروان هارون و گوساله

 (. 296، ص8، ج1407که حق اهل بیت)ع( را غصب کردند )ر.ک: کلینی، 

کردند صادق )ع( نیز برای تقابل با گفتمان اهل حل و عقد، از هیچ کوششی دریغ نمی امام

غ حقایق تبلیبه ، نشینای که حتی در مراسم حج و در برابر نمایندگان همه مناطق مسلمانبه گونه

در  ،(. همچنین58، ص47تا، ج )مجلسی، بی پرداختندبر جامعه اسالمی  اسالم و حق امامت

س پ که متصدیان خالفت ند، در تحلیلی یادآور شدندای که برای شیعیان خویش نوشتمرامنامه

ت با عهدی که آن حضرت با از رحلت رسول خدا )ص( با استناد به رأی خویش و در مخالف

دیگر سوق دادند و گمان کردند که پس از  سمتیآنان بسته بود، خالفت را از مسیر خویش به 

که اطاعت از پیامبر اکرم )ص( در در حالی، مرگ آن حضرت، دیگر مخالفت با او اشکالی ندارد

 (. 400، ص1، ج1407حال حیات و پس از رحلت ایشان واجب است )کلینی، 

های فراوانی بازتاب یافته است؛ گویی در زمان استقرار عباسیان، تقابلکاظم )ع(  اماماز 

اختی شنبا تحلیلی روانتری برای نقد اتفاقات صدر اسالم فراهم آمد. آن حضرت فضای مناسب

در مورد علت گرایش مردم به خلفا با وجود آگاهی از فضل و پیشینه و منزلت حضرت علی 

ام علی امتنها از آن جهت به دیگران گرایش یافتند که : »، فرمودند( نسبت به رسول خدا )ص()ع

ها و خویشاوندان ایشان را که با خدا و رسول عدّه زیادى از پدران، اجداد، عموها و دائى )ع(

 اى از دیگران برها بود و چنین کینهکینه بدان خاطر در دل؛ کشته بود، جنگیدندخدا )ص( مى

رسول خدا )ص( دوشادوش در جهاد علی )ع( حضرت سان بهکس زیرا که هیچ ،دل نداشتند

، 1، ج1385، ابن بابویه« )برتافتند و به دیگران گرایش یافتند یاز وى رو ،روازاین؛ نبود
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آیات آغازین سوره منافقون را به در تفسیر قرآن، کاظم )ع(  امامهمچنین  (.141-140صص 

کنندگان از پذیرش والیت علوی را بان حق حضرت علی )ع( مربوط دانسته و اعراضغاص

 (. در کالم دیگر، امام433، ص1، ج1407)کلینی،  کشان و مستکبرین برشمردندمصداق گردن

و نشانگر عظمت  )ص( کاظم )ع( حضرت علی )ع( را شاهد رسالت و گواه بر صداقت پیامبر

آن کس را که پیامبر به عنوان گواه رسالت »فرمودند: و  ب پیامبر معرفی کردهو استواری مکت

، 1404)صفار، « طالب استتوصیف کرد، علی بن ابی 1﴾َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكتاِب﴿گرفت و با عنوان 

 (. 213، ص1ج

 بالفصل یو راهنما علی )ع( به عنوان پیشواامام رضا )ع( نیز با اشاره به جایگاه  امام

بن  یحیىمورد باور اهل سنت و جماعت پرداختند؛ از جمله آنکه  به نقد گفتمان)ص(، پیامبر 

ـ متکلم شهر سمرقند که مأمون او را برای مناظره به مرو فراخوانده بود ـ از آن حضرت ضحّاک 

راى کسى که امامت نکرد )حضرت علی(، و رها کنید بمى ادعاى امامت شما چگونهسؤال کرد 

امام رضا )ع( کنید کسى را که امامت کرد )ابوبکر( و مردم هم به امامت او رضایت دادند؟ مى

کننده فردى است که او خود را تکذیب کرده اى یحیى! نظرت درباره کسى که تصدیق»فرمودند: 

اند، چیست؟ کدام یک از این دو، دکننده کسى است که خود را راستگو مىو آنکه تکذیب

. پس از سکوت «اند، و کدام یک از آن دو، باطل و خطاکارند؟کارند و به حقیقت رسیدهدرست

اى ندارد جز اینکه از رهبران خود خبر یحیى چاره»)ع( فرمودند:  امامیحیی و ناتوانی در پاسخ، 

ن کند که آناند؟ و اگر فکر مىیک تصدیق کرددهد که کدام یک، خود را تکذیب کردند و کدام

 پندارد که ایشان تصدیق کردند، پستکذیب کردند، پس کذّاب شایسته امامت نیست و اگر مى

آنکه  و اوّلى است که گفته است: من بر شما والیت یافتم ولى بهترین شما نیستم، از جمله ایشان

اوّل اشتباه و خطا بود، هر که بمانند این کار  اش گوید که بیعت با خلیفهدرباره، پس از وى بود

چگونه امامت چنین فردى براى دیگران مورد با این وضع، را پس از آن تکرار کند، او را بکشید. 

قبول باشد؟ آن گاه خود او )ابوبکر( روى منبر گفت: من را شیطانى است که بر من عارض 

 ى کشانید، شما مردم مرا به راه راست درآوریدهرگاه شیطان مرا از طریق مستقیم به کج .شودمى

هرگاه خطایى از من سر زد، مرا راهنمایى کنید. بنابراین، اینان بنا بر گفته خودشان امام نیستند،  و

                                                           

 (43/ 13عد: )ر ﴾اْلِكتابَو َبْيَنُكْم َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم  ِباللَِّه َشهيد ً َبْيين يَكف... ﴿ اشاره است به آيه شريفه:. 1 
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افزون بر این، امام رضا )ع( در (. 439، صص2، ج 1403طبرسى، )« چه صادق باشند چه کاذب!

 55سوره نساء و  59ه بنی ساعده، با اشاره به آیات تقابل با اولین مجلس حل و عقد یعنی سقیف

سوره مائده و همچنین حدیث غدیر خم و روایت منزلت، جانشین رسول اهلل)ع( را حضرت 

 (. 479-478، صص2، ج1403علی)ع( دانستند )ابن بابویه، 

 تقابل از جنس نقد نظریه عدالت صحابه -3-1-4

های ارزشی نظام سیاسی اهل سنت به پایه یکی از ارکان اصلی و« عدالت صحابه»نظریه 

آید. این نظریه که در امتداد گفتمان خالفت مطرح شد، اذعان دارد که تمام صحابه عادل شمار می

جرح و تعدیل در صحابه راه ندارد، چرا که کل »گوید: ابن اثیر در این باره میو اهل بهشتند. 

)ابن اثیر، « یه نموده و عادل قرار داده استصحابه عادلند و خدا و رسولش تمام آنان را تزک

 ؛این نگرش در نزد اهل سنت از اهمیت و حساسیت باالیی برخوردار است(. 10، ص1، ج1409

توان مصونیت بخشیدن به صحابه از هرگونه انتقاد و اعتراض، قرار دادن آنان در به طوری که می

رجعیت قدرت و م نگی رسیدن آنها بهچگوحصاری از قداست و به تبع آن مشروعیت بخشیدن به 

 (. 264، ص1383شان را از پیامدهای این نظریه برشمرد )ر.ک. فخلعی، سیاسی

لیفه حکومت خنقش مؤثری در تئوریزه کردن « عدالت صحابه»با عنایت به اینکه نظریه 

سد رمیمقابله کردند. به نظر مثابه زیرساخت فکری اهل سنت به ، اهل بیت )ع( با آناول داشت

، 1404نخستین انتقادها به صحابه، از سوی حضرت علی )ع( صورت پذیرفت )ابن ابی الحدید، 

البالغه از جمله نهج 164و  148، 137، 130، 7، 3هایخطبههایی از ؛ بخش1(308، ص9ج

 آید. در حوزه عمل نیز عدم بیعت با خلیفه اول،نظری حضرت )ع( بر این دیدگاه به شمار می

اعتراض نسبت به انتخاب خلیفه دوم و رد پیشنهاد عبدالرحمان بن عوف مبنی بر پذیرش سنت 

 حابهبا عدالت صتواند به رویکرد تقابلی حضرت علی )ع( خلفای راشدین در شورای خالفت می

 باشد. 

نامه از جمله هنگام نگاشتن پیمان .این رویکرد نسبت به عملکرد معاویه نیز وجود دارد

 ش(اصحاب و معاویه)کنی که آنان ر صفین، به حضرت علی )ع( گفته شد: آیا اقرار میصلح د

 که کنمنمی اقرار من» فرمودند سؤال این به پاسخ در( ع) علی امام هستند؟ مسلمان و مؤمن

، تر از آنصریح .(509، ص1404مزاحم، نصر بن « )اشندب مسلمان و مؤمن یارانش و معاویه

                                                           

بن حنبل  امحد یوريپشخصی که از  ، احوال کوفه رايحنبل يل بن عليکه امساع زماين: کنديه نقل ميد از ابن عالياحلد . ابن ايب1

چه ، )ع( ياحلجه در کنار قرب حضرت عل يجده ذيان در هيعيکه ش يديديمي، اگر در کوفه بود»بود جويا شد، در پاسخ شنيد که 

جرأت حابه انتقاد از صعه در يکه به ش يکس: ن پاسخ گفتيدر برابر ا يل بن علي. امساع«کننديرا متوجه صحابه م يتند يانتقادها

 (.308ص، 9ج، 1404، دياحلد )ابن ايب بودطالب  بن ايب يعل، آنان گشود يد و باب انتقاد به صحابه را به رويخبش
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 سوگند به کسی که دانه را شکافت»فرمود: ، های معاویه و شامیان افتادم به پرچمزمانی که نگاه اما 

بلکه فقط کفر خود را پنهان کردند و زمانی که یارانی پیدا ، و انسان را آفرید، آنها اسالم نیاورند

ش(. از این گزار215)همان، ص« اندکردند، به دشمنی با ما بازگشتند جز اینکه نماز را ترک نکرده

را از منظر حضرت علی )ع( برداشت « عدالت صحابه»توان نفی دیدگاه های تاریخی به خوبی می

 کرد.

گیری حضرت فاطمه )س( از خلفای پس از تقابل حضرت علی )ع(، انتقاد و خرده

در ( 22، ص44، ج1403)مجلسی، ، تقابل امام حسن )ع( (98، ص1، ج1381)طبرسی، راشدین 

ر امام حسین )ع( نیز در براب توان نقدی بر دیدگاه عدالت صحابه دانست.میبرابر معاویه را نیز 

عملکرد معاویه نسبت به صحابه پیامبر )ص( و ترور و یا تبعید ایشان واکنش نشان داده و در 

آیا تو قاتل حجر بن عدی و یاران صالح آن نیستی؟ آنان به »نویسد: پاسخی کوبنده به معاویه می

شمردند و حکم قرآن را بر همه چیز مقدم ردند، بدعتها و منکرات را بزرگ میکظلم اعتراض می

داشتند و در این راه، از سرزنش هیچ کس باکی نداشتند. تو آنان را از روی ظلم و دشمنی می

گ همان عبد صالحی که رن ،کشتی. آیا تو قاتل عمرو بن حمق، صحابی رسول خدا )ص( نیستی

 (. 121، ص5، ج1417)بالذری، « جسمش نحیف شده بود؟رخسارش از عبادت، زرد و 

شود نکته قابل ذکر آن است که در مجامع حدیثی اهل سنت نیز احادیث بسیاری یافت می

دهد. از جمله که در آنها پیامبر اکرم )ص( از ارتداد جمعی اصحاب پس از ارتحال خود خبر می

ر پیامبر )ص( وارد شده و در پی آن از کند در قیامت گروهی از اصحاب بروایتی که بیان می

پروردگارا، اینان اصحاب من »فرماید: شوند، پیامبر )ص( خطاب به خداوند میحوض رانده می

از راه حق برگشتند و رو به ، دانی آنان پس از تو چه کردندتو نمی»شنود که و پاسخ می «هستند

دیگری نیز چنین آمده که در روز (. در روایت 194، ص10، ج1410)بخاری،  «قهقرا نهادند

کنند که من فالن بن فالن هستم. اما پیامبر )ص( قیامت اصحاب به رسول خدا )ص( خطاب می

ته بدعت آوردید و به گذش، شناسم، ولی پس از منفرماید: شما را به نسب میدر پاسخ به آنها می

هشداری از سوی پیامبر (. این روایات از سویی، 444، ص17، ج1416برگشتید )ابن حنبل، 

)ص( به اصحاب خود بوده که پس از رحلت در معرض آزمونی سخت قرار خواهند داشت و 

شمرد. افزون بر این روایات، حوادث دوران از سوی دیگر، نظریه عدالت صحابه را مردود می

کند که رأی هر پژوهشگری را ملزم می …جویی، جنگ و خونریزی وصحابه از قبیل سلطه

 دی را در مورد شخصیت تمام صحابه صادر نکند.واح
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ناگفته نماند شیعه امامیه به پیروی از امامان معصوم )ع( با رویکردی معتدل و به دور از 

را ارج نهاده و تالش آنها را در مسیر صیانت  مؤمن و مخلص افراط و تفریط جایگاه صحابه

، همانند تابعان و دیگران تک صحابهتک دارد، اما عدالتآوردهای دین پاس میاسالم و دست

 بایست در محک موازین جرح و تعدیل احراز شود.می

 مثابه تخریب زیربنای سقیفه نقد گفتمان حق حاكمیت قریش به -3-1-5

پیش از این گذشت که در سقیفه، انصار نخست به واگرایی گرایش داشتند و انتخاب امیر 

پروراندند، ولی تالش مهاجرین آنان را به همگرایی می جداگانه برای مکیان و مدنیان را در سر

، کرد ین کمکبرتری مهاجرو انتخاب یک جانشین واحد، واداشت. آنچه به این تالش و البته، به 

میر أا منّ»، هم آنان را از (. این روایت582، ص1، ج1417)بالذری، بود « شياالئمة من قر»روایت 

. کشاندم اینکه نامزدشان برای تصدی خالفت را به ناکامی میراند و هبه عقب می« میرأو منکم 

؛ «ّدموهاشا و ال تقيَقدُِّموا قر»رسد روایتی که ابوبکر به پیامبر )ص( منتسب کرد که به نظر می

کننده مناقشات ( تمام315، ص 20، ج1413)ذهبی،  «نگیرید پیشى او بر و کنید مقدم را قریش»

  .بوده است

ا ب سرنوشت خالفتکه بر اساس آن « حق حاکمیت قریش»برابر نظریه  اهل بیت )ع( در

ه این نکته توجه ببرسد، به مقابله پرداختند. ابوبکر قریش و در نتیجه به توسل به نسب، به 

 یت که ائمه )ع( از قبیله قریش هستند در روایات شیعاضروری است که روایاتی مشابه این روای

سازد که مطمئناً حدیث روشن می ااما مجموع قراین و شواهد، این مطلب ر؛ شودنیز یافت می

مَُّة اْلَأِئ: »هستندصدر و ذیل هم داشته، از جمله آن که تعداد خلفا دوازده نفر « شياألئمة من قر»

 و 104-103صص، 1397نعمانی، / 310، ص1376)ابن بابویه، « شيَبْعِدی اْثَنا َعَشَر ُكلُُّهْم ِمْن ُقَر

به طوری که مصداق آن صرفاً امامان معصوم ، (50و  44، 27، صص1401خزاز رازی، / 106

« شياْلَأِئمَّةُ ِمْن ُقَر»شود و تنها عبارت ، حدیث تقطیع میاما در سقیفه با هدف سیاسى؛ خواهند بود

 داً از. ضمن آنکه باید توجه داشت احادیث صحیحی که در این رابطه مسنشودبازتاب داده می

نه انشاى یک حکم شرعى است )ر.ک  و در مقام بیان یک واقعیت ،پیامبر )ص( نقل شده

با نظر به این مطلب، حضرت علی )ع( به تقابل با این راهکار مبادرت  (.18، ص1383پیشوائی، 

س از فارغ شدن از مراسم تدفین پیامبر )ص( در رد استدالل قریش در ورزیدند. برای نمونه پ

برای اثبات : »ندفرمود ، امام علی)ع(ه خود را درخت رسول خدا )ص( دانسته بودندسقیفه ک

 ،صالحیت خود به درخت احتجاج کردند در حالیکه میوه درخت را که ما خاندان رسول هستیم

، امامان و پیشوایان: »فرمودندهمچنین به صراحت  (.66البالغه، خطبه  ج)نه« ضایع و تباه کردند

است؛  غرس شده هاشمهستند و درخت وجودشان در سرزمین وجود این تیره از بنی از قریش
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 طبه)نهج البالغه، خ« شایستگی این مقام را ندارند، این مقام درخور دیگران نیست و رهبران دیگر 

144.) 

خ در پاس فت،گرای که ما بین علی )ع( و فردی قرشی صورت افزون بر این در مشاجره

د به خدا سوگن»آن حضرت فرمودند: « ورزیحرص می تو بر مقام خالفت»به سخن قریشی که: 

تر هستید و با این مقام، قرابتی ندارید در حالی که من سنخیت و شایستگی این مقام شما حریص

 «اید...ئل شدهخواهم که برای من است و شما میان من و این حق حارا دارم. من حقی را می

امام در ادامه با شکایت از قریش نزد خداوند، به عملکرد آنها انتقاد . (171)نهج البالغه، خطبه 

  .وارد کرد

چه قدر از ظلم و ستم »به اهل بیت )ع( فرمود:  باقر )ع( نیز در مورد ظلم قریش امام

در  و (630، ص2، ج1405، سلیم بن قیس)« ر سر ما آمدقریش و مخالفت آنها با ما و کشتن ما ب

 غیمراسم تبل نیتربزرگتوجهی به واقعه غدیر به عنوان ادامه، خاستگاه این ظلم و ستم را به بی

ز جایى ا و خالفت را از اصلش برگرداندندقریش »برشمرد و فرمودند که  امبریپ ینیمقام جانش

در برابر انصار راجع به حق ما و حجّت ما استدالل کردند که خدا قرار داده بود خارج کردند و 

 )همان(.« منعقد کردنددیگران و آن را براى 

 ثباتی یجابی و ارویکرد ا -2-3

آنچه پیش از این گذشت مربوط به رویکرد نقدی و تقابلی بود؛ اما در مقام اثبات، دیدگاه 

اب همواره ، انتصبر اساس این دیدگاه .شیعه تمسک به نصّ بود که از سوی پیامبر )ص( ابالغ شد

تواند حاصل انتخاب فرد توسط دیگران باشد و نمی و امام پذیرداز سوی خداوند صورت می

 .نخواهد داشتهیچگونه دخالتی  امام رأی مردم و رضایت آنان در مشروعیت

ای اثبات جانشینی بالفصل حضرت علی )ع(، بازه مهمترین روایات پیامبر )ص( در راست

پیامبر  ابتدایی بعثت هایگیرد؛ به طوری که نخستین روایت در سالای را در برمیزمانی گسترده

)ص( و آخرین آنها در واپسین لحظات عمر شریف آن حضرت )ص( صادر شد. در اینجا به 

 شود.اختصار به مهمترین آنها اشاره می

 تا حدیث منزلت و آغازین روز تبلیغ الدار یوماز  -3-2-1

پس از آنکه از طرف خداوند متعال فرمان  )ص( پیامبردر روایتی از حضرت علی )ع(، 

اقوام و خویشاندان خود را به منزل عمویش ابوطالب دعوت  ،یافت که دعوت خود را آشکار کند
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المطلب، به خدا سوگند من ای فرزندان عبد»نفره این گونه سخن گفت:  40کرد و در آن محفل 

 ام،شناسم که برای قوم خود، چیزی برتر از آنچه من برای شما آوردهجوانی در میان عرب نمی

ام و خداوند مرا فرمان داده است که شما آورده باشد. من خیر دنیا و آخرت را برای شما آورده

کند تا برادر و وصی من در میان را بدان فراخوانم. اینک کدامیک از شما مرا در این امر یاری می

، 2، ج1385ابن اثیر،  /321، ص2، ج1387طبری،  /40، ص3، ج1407)ابن کثیر، « شما باشد؟

من »(. در این جمع تنها علی )ع( که از نظر سن از همه کوچکتر بود برخاسته و فرمود: 63ص

: ش علی )ع( گذاشت و فرمودپیامبر دست بر دو«. ای پیامبر خدا، در این کار وزیر تو خواهم بود

 ها(.)همان«. ِفيُكْم َفاْسَمُعوا َلُه َو َأِطيُعوا یَو َخِليَفِت یَو َوِصيِّ یَهَذا َأِخ»

های گوناگون از جمله ها و مکانپیامبر اکرم )ص( با تعابیر و الفاظ مختلف و در زمان

(، روز پیمان دوم برادری )پنج ماه بعد از هجرت هجرت به مدینهروز پیمان اول برادری )قبل از 

 ِةلأنتَ ِمنّی بِمَنز»خطاب به علی )ع( فرمود:  غزوه تبوکبه مدینه( و از همه مشهورتر، در جریان 

 /61، ص1395ثقفی،  /315، ص1404)نصر بن مزاحم، « هارونَ مِنْ مُوسی، اِلّا أنـَّهُ ال نَِبیَّ بَعْدی

 (. 441، ص1415طبری آملی، 

 خلفابرشمردن تعداد  -3-2-2

ص بر امامت ائمه )ع( و یا در جهت تغییر و تأویل نصوص اهل سنت در انکار وجود ن

د باشمی« خلفای اثنا عشر»از جمله این احادیث روایت  ؛نداهوارده تالش و کوشش فراوان نمود

اَل َسِمْعُت َعْن َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة َق»: . به عنوان نمونهکه به صورت متواتر از پیامبر اکرم نقل شده است

ةا ُکلُُّهْم صلی اهلل عليه وسلم، يُقوُل َلا يَزاُل َهَذا الدِّيُن َقاِئماا َحتَّی يکوَن َعَليکُم اْثَنا َعَشَر َخِليَف َرُسوَل اللَِّه

اَل َق َتْجَتِمُع َعَليِه اأُلمَُّة. َفَسِمْعُت کَلاماا ِمَن النَِّبی صلی اهلل عليه و سلم َلْم َأْفَهْمُه ُقْلُت أَلِبی َما َيُقوُل؟

های مختلف روایات نص بر ائمه اثناعشر گونه (.1830، ص4، ج1420)ابوداود، « ُهْم ِمْن ُقَريٍشُکلُّ

 (. 177-143، ص1401آمده است )نک: خزاز قمی، « االثر يةکفا»در 

برخی از عامه همچون سیوطی به هنگام تعیین مصادیق، پا را از انصاف فراتر گذاشته و 

اند که بتوان آنها را از آن دوازده هایی بودهدش دارای ویژگیتنها هشت خلیفه را که از نظر خو

نفر شمرد، برشمرده است که عبارتند از: خلفاء اربعه، حسن بن علی )ع(، معاویه، عبداهلل بن 

رود که مهتدی، از خلفاء عباسی، بدین زبیر، عمر بن عبدالعزیز. سپس افزوده است احتمال می

د عمر بن عبدالعزیز در میان بنی امیه بوده و نیز ظاهرا به خاطر جهت که در میان عباسیان همانن

ماند که یکی از آنها مهدی است، دو نفر باقی می . تنهااینکه عادل بوده است بر آنان افزوده شود

 (.12باشد )سیوطی، بی تا، صمی)ص( زیرا مهدی از اهل بیت محمد 

http://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%AA%D8%A8%D9%88%DA%A9
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نفی اند. قندوزی حبیان حقیقت گشودهاما در میان اهل سنت کسانی هم هستند که زبان به  

اند احادیثی که داللت دارند بر اینکه جانشینان بعد گوید: برخی از محققان گفتهدر این زمینه می

از رسول خدا دوازده نفرند، از طرق بسیار نقل و مشهور گشته است. با گذشت زمان و دیدن و 

گانه و مراد پیامبر )ص(، امامان دوازدهشناختن روزگار، یقین حاصل شده است به اینکه مقصود 

 اکهچر اموی منطبق ساختخلفای توان آن را بر باشد، زیرا نمیاز اهل بیت و عترت خودش می

داشتند و پرده ستم روا میآنها از دوازده نفر بیشتر بودند و غیر عمر بن عبدالعزیز، تمامی آنها بی

ص( بنا بر روایت عبدالملک از جابر، فرمود: تمامی هاشم نبودند، زیرا پیامبر )همچنین، از بنی

 ،آنها از بنی هاشم هستند و اینکه در این روایت آمده است که حضرت این جمله را آهسته فرمود

هاشم خوشایند آنان نبود. دهد، زیرا خالفت بنیاین روایت را بر روایات دیگر ترجیح می

ی منطبق نمود، زیرا اوال شمار آنان از دوازده عباسخلفای توان این حدیث را بر نمی ،همچنین

( 23 /42: )شوری ﴾َعَلْيِه َأْجًرا ِإلَّا اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرىب ُقل لَّا َأْسُلكُم﴿نفر بیشتر بود و ثانیا آنها به آیه 

انه گو به حدیث کساء چندان توجه و عمل نکردند، پس ناچار این حدیث منطبق بر امامان دوازده

زیرا آنان در عصر خود، داناترین، بزرگوارترین،  ،اهل بیت و عترت آن حضرت )ص( استاز 

ند و ترین مردم بودپرهیزگارترین مردم و دارای بهترین نسب و برترین حسب و نزد خدا گرامی

دوزی، )قن« علوم آنان به جدشان پیوستگی داشت و از وراثت و تعلیم الهی نشات می گرفت...

 (. 293، ص3، ج1422

 تأكید در سال پایانی حیات پیامبر)ص( -3-2-4

یامبر پدرباره جانشینی در واپسین سال زندگانی رسول اهلل )ص(، فزونی گرفت.  سفارش

اللَُّه َو  يا َأيهُّا الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّبَِّك َو ِإَ لَّْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه﴿)ص( طبق آیه 

موریت یافت امام پس از خود را به مردم أ( به امر خداوند م67 /5: )مائده ﴾َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ...

معرفی نماید. بنا بر روایات امام باقر )ع(، جبرئیل از طرف خداوند مأمور گشت تا امامت علی 

، نندشوند و پیامبر را تکذیب کاما رسول خدا از ترس اینکه مردم مرتد  ،)ع( را به پیامبر ابالغ کند

تضمین از شر مردم آن حضرت را  سالمت خداوند ، ولیدر ابتدا این امر را به تأخیر انداخت

 (.73، ص1، ج1404در روز غدیر آن را اعالم کرد )صفار،  ، پیامبر اکرم )ص(نمود و سرانجام

حضرت  ،غدیر خمذی الحجه سال دهم هجری در منطقه  18آن حضرت بدون هیچ کوتاهی، در 

ْوَلى انَّ اللَِّه َمْوَلاَي َو َأَنا َم»کرد و فرمود:  به مردم معرفیعلی )ع( را به عنوان جانشین پس از خود 
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َعاِد َمْن َعاَداُه اَلاُه َو َواْلُمْؤِمِننَي، َو َأَنا َاْولی ِبِهْم ِمْن َأْنُفِسِهْم، َفَمْن ُکْنُت َمْوَلاُه َفَعِلیٌّ َمْوَلاُه، اللَُّهمَّ َواِل َمْن 

، 201، ص2، ج1425)حر عاملی، « ..َأِدِر اْلَحقَّ َمَعُه َحْيُث َداَر. َو اْنُصْر َمْن َنَصَرُه َو اْخُذْل َمْن َخَذَلُه َو

 (. 147، ص33، ج1403مجلسی، 

با عنایت به اهمیت این روایت و کلیدی بودن آن در اثبات انتصاب الهی امامت حضرت 

ه اطهار )ع( از هر فرصتی بهره بردند و با تمسک به این حدیث به احتجاج با علی )ع(، ائم

های اهل بیت )ع( و به ویژه، تالش حضرت فاطمه )س( و حضرت مخالفان برخاستند. تالش

ت که مل اسأبسیار قابل ت، علی )ع( در احیای خاطره باشکوه غدیر و احتجاج به این برهان قاطع

 گردد: ن اشاره میای از آدر ذیل به خالصه

از بوده است؛ حضرت فاطمه )س( کرد، میبه حدیث غدیر استناد نخستین فردی که 

 هنگام مواجهه عمومی با(، 80، ص1، ج1403)طبرسى،  جمله زمان محاصره منزل ایشان

و در گفتگوهای بینافردی )حر عاملی،  (102، ص1ج، 1406مهاجرین و انصار )اصبهانی مدینی، 

 (. 177ص، 2، ج1425

حضرت علی )ع( نیز در موارد متعددی در راستای اثبات حق امامت، به حدیث غدیر 

ای که به منظور مخالفت با استناد نمودند؛ از جمله پس از ارتحال پیامبر اکرم )ص( و در مناظره

(؛ 589، ص2، ج1405، سلیم بن قیس /83، ص1، ج1403بیعت با ابوبکر برگزار شد )طبرسی، 

، 8، ج1407پس از رحلت پیامبر اکرم )ص( و پس فراغت از جمع قرآن )کلینی،  هفت روز

(، زمانی که ابوبکر پس از بیعت گرفتن از مردم، برای دلجویی از حضرت علی )ع( نزد 27ص

(، پس از اتمام رأی شورای خالفت و انتخاب عثمان و 550، ص2، ج1362آمد )ابن بابویه، او 

، 1، ج1395(، در دوران خالفت عثمان )ابن بابویه، 578، ص2همان، جقبل از اعالم رسمی آن )

استفسار حضرت )ع( درباره حدیث غدیر، معنا و مفهوم واقعی آن پس از جنگ جمل (، 276ص

، 2، ج1416در رحبه و از طریق مناشده و قسم دادن اصحاب پیامبر )ص( )احمد بن حنبل، 

 (،752، ص2، ج1411سالگرد غدیرخم )طوسی، امین در سی(، 133، ص2، ج1409/ بزاز، 23ص

(، به منظور اثبات حق خالفت برای 262، ص1، ج1413در اعتراض به معاویه بر خالفت )مفید، 

(، در پاسخ به 69، ص1397خواهی عثمان توسط معاویه )نعمانی، خود پس از ادعای خون

 (235، ص1375بن طاووس، شد )اشبهاتی که از طرف معاویه نسبت به حقانیت ایشان وارد می

 (.360، ص31، ج1403در اثبات اولویت و افضلیت خود از شیخین )مجلسی،  و

به حدیث غدیر استناد نموده ، اقرار از مردم گرفتن امام حسین )ع( در خطبه منی ضمن

روز غدیر خم،  در دانید که رسول خدا )ص(دهم آیا میشما را به خدا سوگند می»و فرمودند: 

، سسلیم بن قی« )را به والیت نصب کرد و فرمود: باید حاضران به غایبان برسانند؟ علی)ع(

 «موال»ال کرد مفهوم ؤکه از ایشان سفردی پاسخ به در امام سجاد )ع( نیز . (791، ص2، ج1405
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 ( بعد ازچیست فرمودند: به مردم اعالم کرد که علّى )ع« مَنْ کُنُْت مَوَْلاهُ فَعَِلیٌّ مَوَْلاهُ»در عبارت  

امام در روایتی مشابه،  .(123، ص1376)ابن بابویه، او، صاحب منصب امامت و رهبرى است 

: ندمودفر« مَْن کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاه»ال ابان بن تغلب در مورد عبارت وباقر )ع( در پاسخ به س

)ابن بابویه، خواهد بود  علی )ع( قائم مقام او، آن حضرت به اصحابش فهماند که در میان آنان

 . (66، ص1403

ه خورد: در این زمیندر سیره سیاسی امام صادق )ع( نیز توجه به حدیث غدیر به چشم می

به همراه امام صادق )ع( از مدینه به مکه مسافرت کردم. در نزدیکی میقات  :گویدحسان جمال 

 نای: فرمود و کرد نگاه مسجد پچ جانب به( ع) جُحفه، زمانی که به مسجد غدیر رسیدیم، امام

تُ مَنْ کُنْ »: فرمود و کرد معرفی خود جانشین را غدیر، علی روز در( ص) پیامبر که است مکانی

اند که (. امام کاظم )ع( نیز به این نکته اشاره کرده567، ص4، ج1407)کلینی، « مَوْلَاهُ فَعَِلیٌّ مَوَْلاه

( را به عنوان امام به مردم معرفی نموده و از همین پیامبر اکرم )ص( در روز غدیر، علی )ع

ند ردک های شناخت امام را شناساندن او به مردم توسط معصوم قبل عنوانیکی از راه، رهگذر

 .(339، ص1413)حمیری قمی، 

معرفی کردند، به ناقص  را اسالم منهای امامت پس از آنکه امام رضا )ع( ی ازدر روایت

حضرت محمد )ص( در روز غدیر، علی )ع( را به عنوان امام به مردم ند که این نکته التفات داد

امام  فرزندشان. (199، ص1ج، 1407، )کلینیدین به کمال رسید ، و به موجب آن ندمعرفی نمود

 دنجواد )ع( نیز به وصایت پیامبر و انتخاب علی )ع( به عنوان خلیفه پس از خود اشاره کرد

، بر نصب هیجده ذی الحجهبا بزرگ شمردن مام هادی )ع( ا (.160، ص1، ج1404)قمی، 

امام حسن همچنین، (. 305، ص4، ج1407)طوسی، امیرالمؤمنین )ع( در این روز تکیه کردند 

عسکری)ع( ابالغ امامت در روز غدیر را لطف ویژه خداوند بر بندگان دانسته و آن را موجب 

، 1385)ابن بابویه،  نمودنداشاره ، ر این لطفو به وظیفه مردم در براب عرفی کردندکمال دین م

 (. 249، ص1ج

اشاره کرد که بر « یوم الخمیس»یا « دوات و قلم»افزون بر غدیر خم، باید به حدیث 

ت ، درخواسو در بستر بیماری پیامبر اکرم )ص( در آخرین لحظات حیات شریف خوداساس آن 

گیری نماید، امّا گروهی از صحابه مّت پیشقلم و دوات نمود تا وصیتی بنویسد که از گمراهی ا

به آن حضرت )ص(، از این ثبت وصیت آن حضرت جلوگیری کردند گویی هذیاناتهام  با

پیامبر د نشان از آن دارد که (. شواه1257، ص3، ج1411/ مسلم، 175، ص5، ج1410)بخاری، 
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ودند ب ور کتبى و صریحموقعیت خالفت امیرمؤمنان )ع( به ط در این روز، در صدد تحکیم)ص( 

، اما با مخالفت برخی از صحابه مواجه شد خالفت به یادگار بگذارد برایسندى زنده  تا

(، 209، ص1، ج1410/ ابن حجر، 99، ص11، ج1407، ی/ نوو207، ص1تا، جیب، یقسطالن)

، لممسز اهمیت آن روز دارد )نشان ا زبه هنگام یادکرد این حادثه نی ابن عباس تأسف و اندوه

 . (1259، ص3، ج1411

های آغازین دعوت پیامبر)ص( بنابراین نصب حضرت علی )ع( که از یوم الدار و سال

 شروع شد، تا واپسین روزهای حیات آن جناب ادامه داشت. 

 گیرینتیجه

و برخالف نبوت، امری زمینی میعامه  مصالحاهل سنت، جانشینی پیامبر)ص( را از 

لی بر اساس نگاهِ متعا ،روبخوانند یا از آن به خلیفه تعبیر کنند. از همینخواه آن را امام ؛ شمرند

 سده نخست بویژه باور به عدالت صحابه، به قدرت رسیدن خلفای، که به سلف خود دارند

گر، اند. به عبارت دیرا مبنایی برای مشروعیت سیاسی نهاد خالفت در نظر گرفته هجری قمری

پردازیِ نظریهنخستین  پردازی خود قرار دادند.مبنای نظریهذشته را وقایع تاریخی و رخدادهای گ

اهل حل و »برساخته از این دست، انتخاب گروهی از مردم با اوصاف خاص است که از آن به 

 گردد. ساعده بازمیاش به سقیفه بنیشود که پیشینهیاد می« عقد

راز ایجابی، مخالفت خویش را اببه دو صورت سلبی و  )ع(بیت در برابر این گفتمان، اهل

داشتند. در مقام اثبات والیت حضرت علی )ع( و فرزندان ایشان، تمسک به نظریه نصّ و نصب 

ود؛ شمشاهده میو به اشکال مختلف  )ع(شود که در سراسر زندگانی معصومین الهی مشاهده می

داشت هیجدهم گرامیهمه  ماجرای یوم الدار، حدیث منزلت و خلفای اثناعشر و مهمتر ازیادکرد 

روند. اما در واقعه غدیر، از جمله مهمترین مستندات رویکرد ایجابی به شمار میذی الحجه و 

توان به این موارد اشاره کرد: نقد عملی به شکل بیعت مقام سلب و نقد گفتمان حل و عقد، می

عت از بیعت گرفتن نکردن امیرالمؤمنین )ع( با ابوبکر و تالش حضرت زهرا )س( برای ممان

اجباری و نیز گفتگو با مهاجرین و انصار، نقد ساختاری به سقیفه از جمله غایب بودن 

، نداشتن شرایط منتخب و باور نداشتن و نیز زیر سؤال بردن عدالت صحابه دهندگان در آنرأی

سزایی ب همچنین از آنجا که گفتمان حق حاکمیت قریش در سقیفه نقش ابوبکر به برتر بودن خود.

داشت، ائمه )ع( ضمن اذعان به درستی این مطلب، مصداق آن را کسانی برشمردند که از سوی 

 خداوند متعال انتخاب شده باشد. 
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