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هاي هاي فکري ـ سیاسی مسلمانان در سالجریان

  با تأکید بر مسئله جانشینی خداپایانی عصر رسول

  1خانیسین قاضیح

  چکیده

را بـه ذهـن متبـادر  مسـئلهایـن  ،خدارسـولداده در امر جانشـینی روي دقت در حوادثِ

جانشـین  اند. هرچنـد پیـامبرهایی در آن جامعه چشم به ایـن مقـام داشـتهسازد که گروهمی

آن روز  ههـاي جامعـاما برخی باورهـا و آموزه ،خویش را برگزیده و به مسلمانان معرفی کرده بود

هاي تـاریخی تلاش دارد تا با رصد و تحلیل داده ،رو تافت. جستار پیشرا برنمی مسئلهاین  ،حجاز

شناسـایی  ،چشم داشـتند که به جانشینی حضرت محمد را هاییجریان ،ايدر منابع کتابخانه

ز غفلت نشـده ساخت نیها را از یکدیگر متمایز میهایی که این جریاناز اندیشه ،گردند. در ضمن

اي، حسـادت و نگـاه هـاي قبیلـهدر کنـار رقابت ،خـواهیر سن و خونبَهایی مانند کِاست. آموزه

نبوي ایجـاد کـرده بـود  هاي متمایزي را در جامعهجریان ،سیاسی و التقاطی به رسالت پیامبر

  ستند.هها آن از جمله ،لیه و انصارهاي علوي، قریش شریف، مهاجرانِ قریش اوّکه جریان

   هاي کلیديواژه

  ن و انصار.اسیاسی، قریش، مهاجر ـ هاي فکري، جریان، امام علیخدارسول
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  مقدمه

هـاي قـریش، هاشم و سـایر بطناي میان بنیهاي قبیلهدر میدان رقابت خدارسولنبوت 

د را در چندین دهه تلاش، توانسته بودند خـو هاشم که در طیّزد. رقباي بنی توازن قدرت را برهم

حاضـر بـه قبـول  ،اینک با تفسیري سیاسی از رسـالت حضـرت محمـد ،رقابت مطرح نمایند

قـدرت  ،و مهاجرت مسـلمانان بـه آن دیـار پیامبري ایشان نبودند. با دعوت یثربیان از پیامبر

 قدرت پیامبر سرانجام منطقه در سیطره ،لیههاي اوّمخالفت با وجوداسلام چنان بالا گرفت که 

مد. در پی فتح مکه و ورود جریان جدیدي میان مسلمانان بـه نـام اشـراف قـریش، ابهـام در درآ

با ماندن در مدینـه و عـدم  خدارسولنگران ساخت. هرچند وضعیت سیاسی آینده، یثربیان را 

مود. نُفراتر از این می مسئلهاما  ؛نگرانی انصار را به صورت موقت زدود ،بازگشت به زادگاه خویش

عباده به مشورت گرد هم آمدند و ماجراي انصار در منزل سعدبن خدارسولکه با درگذشت این

داشت که هرکدام در پی  خدارسولهایی در اواخر عصر حکایت از وجود جریان ،سقیفه رخ داد

  دست یازیدن به قدرت بودند. 

اي و بررسـی ابخانهآوري اطلاعات تاریخی در منابع کتتلاش شده است با جمع ،در این نوشتار

معرفی گردند. به هنگـام شناسـایی هـر  هاي دوران پایانی عصر پیامبرجریان ،هاو تحلیل آن

بی دستیاالی که این نوشتار در پی ؤنیز توجه شده است. سها آن به اصول فکري و سیاسی ،جریان

هایی و با چـه نچه جریا خدارسولعبارت است از اینکه در اواخر عصر  ،باشدبه جواب آن می

  هایی در رقابت بر سر جانشینی حضرت چهره نشان داده بودند؟ اندیشه

  آشنایی با واژگان

اند و ي روان بـودن، گـردش و جـاري گشـتن دانسـتهاجریان را در لغت به معن تعریف جریان:

 1جریانات، به معناي وقایع روزمره تعریف شده است.

 آید، منظور از آن، تشکل، جمعیت و گـروهمیان می هنگامی که از جریان در اجتماع سخن به

 ،ویژه اجتماعی برخوردار باشد. پس بر مبانی فکري، از نوعی رفتار اجتماعی معیّنی است که علاوه

ن و مرتبط با آن اندیشه و داشتن تعـدادي دارا بودن صبغه اجتماعی و اندیشه مشخص، رفتار معیّ

                                              
 .  811، ص1. عمید، فرهنگ فارسی عمید، ج1
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شناسی را بـه شـناخت منظومـه و گفتمـان، توان جریانمی 1اند.هاي جریان اجتماعیپیرو، ویژگی

  2ثیرگذار تعریف کرد.أهاي تسسان و چهرهؤگیري، معرفی مچگونگی شکل

گــاه هــدف از آن ،گــرددبــه جریــان اضــافه می »سیاســی« بایــد دانســت هنگــامی کــه واژه

حـزاب سیاسـی ها و اها، گروهگیري جناحشناخت بسترها و چگونگی شکل ،شناسی سیاسیجریان

 اما سخن از جریان سیاسی بدون توجه به پشـتوانه 3؛خواهد بودها آن همراه با تعامل و نزاع میان

زیرا این باورها و تفکرات است که افراد را به نوع خاصی از رفتار  ؛چندان معقول نیست ،فکري آن

مـا در  هـدفِ هکـه جامعـبـدان سـبب  ،دهد. لازم به یادآوري استدر حوادث اجتماعی سوق می

معقـول بـه  ،بـر آن امروزههاي سیاسی سیاست و جریان تطبیقتطبیق  ،اي کهن قرار داردگذشته

رسانی ذهن براي درك بهتر در راستاي یاري ،گیري از این اصطلاحاتبهره رو،ازاین .رسدنظر نمی

  بحث صورت گرفته است.

 خداعصر رسول با تکیه بر فکري ـ سیاسیهاي گیري جریانبسترهاي شکل

تـوان در یـک نگـاه بـه عوامـل گروهی جوامع را میهاي درونگیري جریانبسترهاي شکل

عبارت است  ،ها هستند و انگیزشهمان انگیزاننده ،ساختاري و عوامل انسانی تقسیم کرد. بسترها

 4.دهاي خاصی بـراي رفتـار و کـردار خـود انتخـاب نماینـاز نیروهایی که باعث شوند افراد روش

شوند و جهـت کلـی رفتـار موجب آغاز و ادامه فعالیت میها آن ها هستند.رچراهاي رفتا ،هاانگیزه

   5.سازندن میهر فرد را معیّ

 بسترهاي وابسته به عوامل ساختاري جامعه نبوي

توانست بر رفتارهاي سیاسی مردمانش مـؤثر واقـع عصر نبوي که می از جمله باورهاي عربِ

  د هستند:این موار ،شود

ساختاري اجتماعی است که در نتیجه تحول و گسترش طبیعی خـانواده و  ،قبیله :ايهویت قبیلـه

                                              
 .20ها، صشناسی ضدّ فرهنگ. خسروپناه، جریان1
 .21. همان، ص2
 . 40شناسی سیاسی در ایران، ص، جریان. دارابی3
 .62. فخیمی، سازمان و مدیریت، ص4
 .92. رضائیان، مدیریت تعارض و مذاکره، ص5
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ها مبتنـی بـر این نوع اجتماع 1آید.هاي مکرر درون خانوادگی در طول سالیان دراز پدید میازدواج

  خویشاوندي و رابطه خونی هستند. 

اي سـامان یافتـه بـود و اساس هویت قبیلهتمامی ساختارهاي جامعه حجاز بر  ،در عصر بعثت

بـر  ،عرب در آن روزگار پایه و اساس جامعهرفت. ترین قلمرو سیاسی آن به شمار میبزرگ ،قبیله

کرد این عصبیت خویشاوندي بود که آنان را در کنار هم جمع می ،پیوند خونی استوار بود. در واقع

همـه چیـز بـر محـور خویشـاوندي  ،ایـن جامعـهدر  شد.و باعث پدید آمدن اجتماعی از آنان می

 ؛اي مغفـول واقـع شـودنباید نقش اساسی هویت قبیله ،. در تحلیل حوادث تاریخ اسلامچرخیدمی

مشـخص هـا آن یابند و نقـش و جایگـاهها در ارتباط با این امر هویت میزیرا بسیاري از فعالیت

   شود.می

ر سن رئیس قبیلـه بَاي در امر ریاست و رهبري، کِههاي بنیادي هویت قبیلاز آموزه کِبـَر سن:

کسـی  ،با شیخوخیّت ارتباط مستقیم داشت. بر اسـاس ایـن انگـاره ،بود. حکمرانی در این ساختار

 متناسب با این منصب باشد. ،توانست بر مردم ریاست کند که از لحاظ سن و سالمی

وقتی ابوعبیـده دیـد امـام  خداداده بر سر جانشینی رسولروي شاهد آنکه پس از حوادثِ 

وسال هسـتی و اینـان سنکم تو«به حضرت گفت:  ،کنداز بیعت با ابوبکر خودداري می علی

با ابـوبکر بیعـت کـن و اگـر  ،پس .بزرگان و مشایخ قومت هستند و تو همانند آنان تجربه نداري

اوار ایـن منصـب عمرت باقی باشد، به سبب فضل و دین و علـم و فهـم و سـابقه قرابتـت، سـز

دارد کـه عباس در دوران زمامداري خلیفه دوم، عمر اذعان میگوي عمر و ابنودر گفت 2.»هستی

را یکـی  بودن امام علیسنکم شایسته بود. او براي مقام جانشینی پیامبر امام علی

  3شمارد.از دلایل عدم گردن نهادن به جانشینی حضرتش برمی

ماعی نزد عرب، قبیله بود و تمام شئونات زندگی آنـان در چـارچوب اساس زندگی اجت :هارقابت

قـانون  ،اي خـاص نبـودقدرت غالب بـا قبیلـه حجازجا که در از آن .شدعصبیت قبیله تعریف می

نـه تنهـا تحـت  ،اي بود. قبایـلاي تحت سیطره قبیلههر منطقهو  موجود بودفراگیر در آن کمتر 

  تابیدند.گیري قبایل دیگر را نیز برنمیبلکه قدرت ،اشتنددسیطره دیگري رفتن را خوش نمی

ها وارد شوند، اما به قلمرو ارزش ايقبیله ها از حیطهرقابت تلاش کرد تا خداهرچند رسول

                                              
 .136اي...، صبرزگر، هویت قبیله. 1
 .  29، ص1دینوري، الإمامۀ والسیاسۀ، ج. 2
 .159ـ158، ص2یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج. 3
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هرازگاهی بـه  به همین جهت، .از ذهن افراد و سران قبایل زدوده نشده بود ،هاي این تفکررسوب

. برخـی داشته باشدنیاز به شاهد آن است که  آشکارتر از ،هاقبیلهکرد. رقابت دلیلی خودنمایی می

انـد. در مـاجراي تعییـین سرنوشـت همواره منادي جدا بودن مهاجران از انصار بـوده ،از مهاجران

شود، بـا ورود او حضـرت دسـتور فراخوانده می معاذ توسط پیامبرگاه که سعدبنآن ،قریظهبنی

مهاجر و انصـار دربـاره مخاطـب  .»رگ خود بروید و او را احترام کنیدبرخیزید و نزد بز«دهد: می

را  و انصار خطـاب پیـامبر ،ن خطاب را متوجه انصارااختلاف کردند. مهاجر سخن حضرت

کنـد و در گیري میموضع خداخطاب در مقابل رسولدانستند. عمربنن میامتوجه تمام حاضر

حتـی  1.»خدا سـید ماسـت«ر و انصار خوانده بود، گفت: برابر تعبیر حضرت که سعد را سید مهاج

انگارند و همـاوردانی اوس و خزرج را به هیچ می قریشیان، سلحشوران ،شاهد هستیم در نبرد بدر

  2طلبند.ن خود میأشهم

شده بود. در این آمـوزه جـاهلی، اگـر هاي ریختهطلب خون ،اي عرباز رسوم قبیله :طلب خون

خون مقتول تا زمانی که به طلـب خـون او، افراد هم ،شده هر دلیلی ریخته میاي بخونی از قبیله

شاهد خـوبی بـر  ،هاي ایام العربگرفتند. جنگآرام نمی ،ریختندخونی از قبیله قاتل به زمین نمی

  3این مدعاست.

تــوان بــه قتــل اي در دوران حکومــت نبــوي، میخــواهی طبــق آیــین قبیلــهاز مــوارد خون

 کـهدرحالی ؛د به طلب خون پدرش سوید اشاره کـردحُسوید در نبرد اُبنتوسط حارث زیادمجذربن

از امکـان  ،انصـار هـم در مـاجراي سـقیفه 4هـر دو اسـلام اختیـار کـرده بودنـد. ،مجذر و حارث

کنار آمـدن بـا فـردي  ،خاصه آنکه در این نوع تفکر 5آورند.خواهی قریش سخن به میان میخون

پس از فتح مکـه  ،دختر ابوجهل ،پذیرفتنی نبود. جویره ،اي را بر عهده داشتکه خون بزرگ قبیله

گویـد: در جمع گروهـی از اشـراف و سـران قـریش می ،شنودهنگامی که صداي اذان بلال را می

ولیکن به خدا قسم کسانی را کـه  ؛اما ما نماز خواهیم خواند ؛را رفیع گرداند خداوند نام محمد

   6دوست نخواهیم داشت. ،نداخویشان ما را کشته

                                              
 .  323، ص3سعد، الطبقات الکبري، جابن. 1
 .625، ص1هشام، السیرة النبویه، جابن. 2
 .604و 502، ص1التاریخ، جاثیر، الکامل فیابن. 3
  .417، ص3سعد، الطبقات الکبري، ج؛ ابن305ـ304، ص1واقدي، المغازي، ج. 4
 .  582، ص1بلاذري، انساب الأشراف، ج. 5
 .396، ص1؛ مقریزي، امتاع الأسماع، ج356همان، ص. 6
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نیز از طلب خون بـه عنـوان یکـی از عوامـل عـدم  نابه نقل از امیرمؤمن امام رضا

  1کند.یاد می پذیرش جانشینی حضرت علی

افراد خواهان سیادت و سروري قبیله خود  ،ايبا آنکه در ساختار قبیله پذیرش تلویحی برتري قریش:

تفکـر  ،موقعیت جغرافیـایی قبیلـه و بستگی قریشیانهم چونهمولی در حجاز به دلایلی  ،هستند

گردد تـا قـریش در برتري قریش بر دیگر قبایل وجود داشت. در بررسی تاریخ اسلام مشخص می

کردند و با انقیاد قریش آنان نیز به اطاعت سایر قبایل هم مقاومت می ،ایستاده بودبرابر پیامبر

  2پذیرد.شود که عرب حکومت غیر قریش را نمییدرآمدند. در سقیفه گفته م پیامبر

 هاي عصر نبويثر بر جریانؤعوامل انسانی م

گاه علت بروز تعارض میان افراد، به عوامل انسانی مرتبط است. شخصیت، عواطـف، آرزوهـا، 

هاي انسانی پدیدآورنده تعارض محسوب ارتباطات، وابستگی ها و مسائی از این دست، جزء مؤلفه

 ها به شرح ذیل است:ترین این مؤلفهبرخی از مهم شوند.می

نهفتـه  ،نعمـت کسـی را خواسـتن زوالِ ،ي آنااي است که در معنـواژه ،حسد رشک و حسد:

 ؛خواهد نعمت موجود در دیگري براي او باشـداست. در معناي حسد آمده است که فرد حسود می

آیـد کـه بـه می »غبطـه«لغـت  ،ن واژهدر برابر ای 3از آن فرد هم سلب شود. ،در غیر این صورت

  4نعمت از دیگري است. ي آرزوي داشتن نعمتی همچون دیگري، بدون داشتن آرزوي زوالِامعن

حسادت به قدري  ،اللهبراي جانشینی رسول امام علی نادیده انگاشتن حقّمسئله در 

سـلمه بـدان ایمن و امّسلمان، امّ :مانند ،چهره نموده است که برخی شاهدان ماجراهاي آن روزگار

   5اند.اشاره کرده

 ،آمـدهاي ساختاري به حسـاب میطلب خون که جزء مؤلفه هرچند این مؤلفه با حقد و کینه:

طرف مقابـل را بـه دل  کینه معناي ،»حقد«اما خود عاملی مهم است. در مفهوم واژه  ،پیوند دارد

عباس در مواجهه با تفاخر بنفضل 6نهفته است. ،گرفتن و منتظر فرصت شدن براي ضرر رساندن

                                              
  .18ص ،2ج ،خبار الرضاأعیون صدوق ، . 1
 .205، ص3طبري، تاریخ الأمم والملوك، ج. 2
 .149، ص3منظور، لسان العرب، جابن. 3
 همان.. 4
 .301، ص28؛ مجلسی، بحار الأنوار، ج111، ص 1طبرسی، الاحتجاج، ج. 5
  .914، ص3منظور، لسان العرب، ج؛ ابن40، ص3فراهیدي، کتاب العین، ج. 6
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هاشم را حقد و کینه به این خانـدان بیـان تیم، دلیل دیگر بیرون آوردن جانشینی از میان بنیبنی

ن اگردانی از امیرمؤمنـدر پاسخ به علت روي ،از حضرت علی امام رضادر نقل  1کند.می

هـا معرفـی شـده یکی دیگـر از علتحضرت در اسلام، حقد به عنوان  با توجه به آگاهی از سابقه

 2است.

پس از آنکه براي خـود جایگـاه  ،لیهجریان مهاجران اوّ برداري از شرایط:هواي ریاست و بهره

هاشم اطلـاع بنی اشراف قریش با از رقابت ،اجتماعی و سیاسی مناسبی احساس کردند و از سویی

 را در سر پروراندند.  هواي جانشینی پیامبر ،داشتند

معـروف شـد، پـرده از هـواي  »شقشـقیه«اي کـه بـه گونهدرددل سخنان در م علیاما

آشکار است که مهاجران  ،اي از خلیفه دومدر خطبه 3دارد.لیه برمیطلبی جریان مهاجران اوّریاست

  4هاشم و انصار در صدد تصاحب مقام جانشینی بودند.بنی ،و در مقابل ندبر ابوبکر توافق کرد

برداري انقیـاد و فرمـان ،در نگـاه دینـی و مـذهبی :خدااري کامل از رسولبردعدم فرمان

 برخـی رسیم کـهبه این نتیجه می ،اما با رصد تاریخی ؛کامل از رهبران آسمانی مورد انتظار است

  اطاعت کامل نداشتند. خداافراد از دستورات و فرامین رسول

مشـاهده  6همراهی بـا سـپاه اسـامه و عدم 5توان در صلح حدیبیههایی از این امر را مینمونه

فرمـان  ازبـرداري برخـی اصـحاب مائده، از عدم فرمان سوره 67 ن نزول آیهأکرد. مفسران در ش

 واللَّـهُ«اند. این مطلب به ضمیمه و امکان مخالفت و ایجاد اشتقاق سخن گفته حضرت محمد

اشت برخی سخن ایشان را نپذیرند و در برابـر نشان از آن دارد که امکان د ،»النَّاسِ مِنَ یَعْصِمُکَ

  7و حتی در صدد مقاومت در برابر ایشان برآیند. گیري کنندجبهه خدارسول

 قدرت در مکه و مدینه نگاهی به پیشینهنیم

زنـدگی  ،ریشه در گذشته تاریخی عرب داشـت. در ایـن منطقـه ،ها بر سر قدرتبرخی رقابت

                                              
 .21، ص6الحدید، شرح نهج البلاغه، جابیابن. 1
  .81ص ،2ج ،عیون اخبار الرضاصدوق، . 2
 .362ـ361صدوق، معانی الاخبار، ص. 3
  .205، ص3طبري، تاریخ الامم والملوك، ج. 4
 .607ـ606، ص2واقدي، المغازي، ج. 5
 .1120ـ1119، ص3همان، ج. 6
 .  256ص، 1حسکانی، شواهد التنزیل، ج. 7
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قـدرت متمرکـز  ،شد. در حجـاز آن عصـربر اساس آن تعریف میاي محور بود و قدرت نیز قبیله

وجود نداشت و در هر منطقه با توجه به نیرومندي قبایل و میزان جمعیت و ثروتشان، قـدرت نیـز 

  راندند.اینان حکم می ،متغیر بود. در مکه به دلیل استیلاي قریش

، قریش اعلاي پیامبر جدّ ،گیري قصیبا قدرت که شودبا نقبی به تاریخ مکه مشخص می

هـایی کـه فعالیت بـا ،قصی 1به صورت جدي وارد ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حجاز شد.

امـا  ؛قدرت میان فرزندانش تقسیم گردید ،پس از او 2قدرت را در مکه در دست گرفت. ،انجام داد

بـه  ،شـمفرزنـدش ها ،پـس از عبـدمناف 3عبدمناف بـر دیگـران سـروري یافـت. ،به مرور زمان

ها را برانگیخـت و برخـی را بـه میـدان رقابـت بـا او حسادت ،یافت. این آوازه شهرت خویینیک

بـرادر  ،عبـدمنافبنکشانید. با مرگ زودهنگام هاشم و در پی درگذشت دو برادر دیگر وي، نوفـل

زند هاشـم) (فر تا زمانی که عبدالمطلب ،هاعبدمناف گردید. در خلال این سالسالار بنیکهتر قافله

سران دیگر طوایف قریش در پـی کسـب قـدرت  ،عبدمناف را تا حدي احیا نموددوباره قدرت بنی

 وقتـی بایـد دانسـت 4هاشـم شـدند.ویـژه بنیبـه ،عبـدمنافبرآمدند و وارد رقابت سیاسی با بنی

 رقابـت بـه سـایر ،عبدمناف بر سر تصاحب مناصب شـروع شـدعبدالدار و بنیها میان بنیاختلاف

 7زهـره،بنی 6اسـد،بنی 5عبدمناف،بنی :شدنپیمانو حلف المطیبین با هم ه شدها هم کشیدطایفه

 قصـیعبدالـداربنبنی :شـدنپیمـانبـا هم الـدملعقۀپیمـان  ضـدّ فهر بربنالحارثو بنی 8تیمبنی

   13شکل گرفت. 12عديو بنی 11مخزومبنی 10جمح،بنی 9سهم،(کلیدداران کعبه)، بنی

بنـدي جدیـدي گـروه پـس، .شودبحث از شرك و اسلام مطرح می ،رسالت پیامبر با آغاز

                                              
 .240، ص1یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج. 1
 .241ـ240همان، ص. 2
 .241همان، ص. 3
 .260ـ246، ص2؛ طبري، تاریخ الأمم والملوك، ج250ـ241همان، ص. 4
 مطلب.نوفل و بنیامیه، بنیهاشم، بنیمتشکل از: بنی. 5
 قبیله حضرت خدیجه و زبیر.. 6
 وقاص.ابیعوف و سعدبنبنعبدالرحمنقبیله: آمنه مادر پیامبر، . 7
 قبیله ابوبکر و طلحه.. 8
 عاص.قبیله عمروبن. 9

 خلف.بنقبیله امیۀ. 10
 ولید.قبیله ابوجهل و خالدبن. 11
 خطاب.قبیله عمربن. 12
 .132ـ130، ص1هشام، السیرة النبویۀ، جابن. 13
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 ،گیرند و سایر طوایـفدر یک طرف قرار می ،مطلبهاشم و بنیبنی ،گیرد. در این میانشکل می

نـوعی رهبـري سـردمداران اصـلی مخالفـت کـه بـه ،کنند. در آغازبندي میدر جناح مقابل صف

که پس از نبرد بدر و مـرگ  1مغیره مخزومی هستندابوجهل و ولیدبن ،ددار هستنمخالفان را عهده

  شود.دار میابوسفیان رهبري مخالفان را عهده ،عمده سران و اشراف قریش

ترین سـاکنان منطقـه اوس و خزرج که مهم دو قبیله ؛گر بودید به شکلی وضع ،اما در مدینه

یهودیان نیز که بخشی از  ،در این میان 2گر بودند.یدهمدر رقابتی دیرین همواره به نزاع با  ،بودند

آنان را به ستیز بیشـتر  ،بردنددادند و از درگیري این دو قبیله سود میساکنان یثرب را تشکیل می

کـه بـه آن، اي خـاص نبـود و در هـر منطقـهقدرت در اختیار قبیله ،در این شهر 3دادند.سوق می

درت در اختیار ساکنان آن منطقه بود کـه بطنـی از اوس و ق ،پیوسته بودهمهاي بهصورت دهکده

در مکـه، ایشـان  یثربیان بـا پیـامبر لیهآمدند. به هنگام ملاقات اوّخزرج یا یهود به حساب می

امکان رها شـدن از سـتیزهاي اوس و خـزرج  ،و در پناه اسلام خدادریافتند با دعوت از رسول

دو قبیله اوس و  ،در مدینه ایشان برآمدند. با حضور پیامبردر پی دعوت از  رو،ازاین .وجود دارد

ولـی بـا ایمـان آوردن بـه آیـین حضـرت  ،هرچند سالیانی متمادي با هم در جدال بودنـد ،خزرج

  داري از ایشان پاي به عرصه رقابت با قریش گذاشتند.ها را کنار نهاده، به طرفاختلاف محمد

دیـدگاه خدا(ص) و پس از ایشاندر نگاه به مقوله قدرت، در حکومت رسولهاي فکري مسلمانان عصر نبوي بنیان

تـوان در و جانشین پس از ایشـان را می خدامسلمانان آن عصر در مسئله قدرت یافتن رسول

 محورهاي ذیل مشاهده کرد:

از جانب خداوند بر سرپرستی امـور مسـلمانان گماشـته  خدارسول ،در این نگاه نگاه دینی:

بینی الهی را در عقبـه ت و اداره امور جامعه نیز سواي آن نیست. در این دیدگاه که جهاناسشده 

 ،خداوند حاکم بر انسان است و او رسول خود را بر این جایگاه قـرار داده و پـس از رسـولش دارد،

دسـتوراتش  داشته،محور امور قرار  در پیامبر رو،. ازاینامور را بدون سرپرست رها نکرده است

اي از امـام در پاسـخ نامـه ،باید اجرا گـردد. ایـن نگـاه ،دهدمیفرمان آنچه الهی دارد و هر  جنبه

 4به معاویه قابل مشاهده است. علی

                                              
 .345و  320همان، ص. 1
 .37ص ،2یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج. 2
 همان.. 3
 .204ـ203، ص1ثقفی، الغارات، ج. 4
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هاشـم بـا سـایر را در فضاي رقابت بنی رسالت پیامبر ،باورمندان به این نظر نگاه سیاسی:

زدند. اینان در ابتدا به مقابلـه باز میسر  ،کردند و از پذیرش رسالت ایشانبطون قریش تفسیر می

با حضرت برآمدند و به رویارویی بـا ایشـان همـت گماشـتند و سـرانجام چـون در برابـر قـدرت 

 ،ولـی در نهـان ؛ظاهر اظهار اسلام کردنـدبه ،اي جز سرتسلیم فرود آوردن نداشتندچاره پیامبر

 ،روز فتح مکه با مشاهده سـپاه اسـلامکه ابوسفیان در چنان ؛رسالتی براي حضرتش متصور نبودند

و عباس که این نگاه و » ات بالا گرفته استپادشاهی برادرزاده«گفت:  به عباس عموي پیامبر

از ابوسـفیان  1»نبـوت اسـت. ؛این پادشاهی نیست ،واي بر تو«گفت:  ،سخن ابوسفیان را برنتابید

چون گوى میان را  )(قدرت آن«: تدر جمع امویان گف ،نقل است که چون خلافت به عثمان رسید

دهنـد و بـه خـدا سـوگند کـه نـه دست مىبهکه کودکان گوى را دستهمچنان ؛خود پاس دهید

 2.»بهشتى است و نه دوزخى

عـد امـا تنهـا در بُ ؛نگریسترا با نگاه رسالت می حضرت محمد ،این دیدگاه نگاه التقـاطی:

ویژه امور سیاسی نواي دیگري داشت. به ،مسائل مسائل دینی از حضرتش انقیاد داشت و در سایر

حضرتش  ،خویش بزدایند هاي تفکرات جاهلی را از افکار و اندیشهاینان که نتوانسته بودند رسوب

 جایگاهی جز آن ندارد.  دانستند که تنها براي رساندن دستورات خداوند آمده ورا پیامبري می

یادداشـت  ،شـنیدمی خدارسـولرا از چـه آنعـاص هـر عمـروبنبنعبدالله که آمده است

و دلیلشان نیز این بود که حضرت ماننـد سـایر  ندکرداما قریش وي را از این کار منع می ؛کردمی

 این تفکر که حضـرت محمـد 3گوید.ها گاه از روي رضا و گاه از روي غضب سخن میانسان

ییـد قـرار أصراحت مـورد تبه م علیمعاویه به اما اي بود به سوي مردم، در نامهتنها فرستاده

  4گرفته است.

نسـبت  عد سیاسـی هـم قـدرت را بـه واسـطهپذیرفته بودند و از بُ دینی را اجمالاً اینان جامعه

کیـد أاي که ابوبکر در سقیفه بر آن تمسئله ؛خواستندقریش می ازآنِ ،قریش با حضرت محمد

به جانشینی برنتافتـه و از انتخـاب مـردم  را از جانب پیامبر ولی انتخاب امام علی 5؛دارد

                                              
، 3؛ طبري، تاریخ الـأمم والملـوك، ج103، ص2سعد، الطبقات الکبري، ج؛ ابن404، ص2النبویۀ، جهشام، السیرة ابن. 1

  .54ص
  .343ـ342، ص2. مسعودي، مروج الذهب، ج2
 .35، ص3صالحی دمشقی، سبل الهدي، ج. 3
 .202، ص1ثقفی، الغارات، ج. 4
 .123، ص2یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج. 5
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   1سخن به میان آوردند.

 هاي پایانی عصر نبويموجود در مدینه و مکه در سال فکري ـ سیاسیهاي جریان

، در میان ساکنان مکه و مدینـه در اواخـر ها به رسالت و قدرت پیامبربا توجه به نوع نگاه

ه ایشـان بـه منصـب جانشـینی پـس از هـایی شـکل گرفـت کـه بیشـتر نگـاعصر نبوي جریان

ها در متن اجتماع آن روز مسـلمانان فعالیـت بود. البته باید توجه داشت این جریان خدارسول

تنهـا از  ،داشتند و بدین صورت نبوده اسـت کـه جـداي از یکـدیگر باشـند و متمایزسـازي آنـان

  گیرد.انجام می ،هایی از رفتار ایشان که به ما رسیده استگزارش

بر محور  ،این جریان که از لحاظ فکري بر نگاه دینی استوار بود :سیاسی علوي ـ جریان فکري

از وي شخصیتی سـاخته  ،شکل گرفته بود. نگاه الهی امام علی شخصیت حضرت علی

امـام  کـرد. سـابقهگیـر در فـرامین الهـی جلـوه میو سخت خدارسولدستورات  بود که تابع

اي را بـر محـور عـده ،ل وي و انتخابش بـه جانشـینیینبوي در فضا در اسلام، احادیث علی

 دل بسته بودند.  به جانشینی امام علی ،ایشان گرد آورده بود که پس از نبی

  گونه رصد کرد:این توانمحورهاي این جریان را می

چنـان  ،و رفتارهـاي برآمـده از آن محور امام علـینگاه دین پایبندي به دستورات دینی:

با سپاهیان  کنیم. برخورد امام علیاي اکتفا میجا تنها به ذکر نمونهشکار است که ما در اینآ

 ،خدارســولهــا بــه خــاطی تحــت امــرش کــه بــدون اجــازه و قبــل از تحویــل امــوال یمنی

بـه  ) آن را به عنوان لباس احـرام اسـتفاده کـرده بودنـد و پاسـخ پیـامبرهايهاي(پارچهحله

  2به دین حکایت دارد. ان پایبندي امام علیبر میز ،شاکیان

 ؛تنهـا یـک رسـول نبـود حضرت محمد ،در نگاه این جریان :خدانگاه ویژه به رسول

جزئـی از ایمـان شـمرده  ،کامل انسان بود و اطاعـت از فـرامین وي بلکه مردي آسمانی و نمونه

براي آگـاه کـردن  هابی بلتعبنحاطب که حامل نامه یبا زن ماجراي برخورد امام علی شد.می

 به پیامبر نگاه امام علی نوع براي فتح مکه بود، نشان از قریش از آماده شدن پیامبر

                                              
 .125همان، ص. 1
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ولی بـا بیـان ایـن  ،از نامه اثري نیافت ،لیهجوي اوّوبا آنکه پس از جست حضرت علی 1دارد.

اعتقـاد  2،»نه به مادروغ گفته شده و  خدارسولخورم که نه به به خدا سوگند مى«سخن که: 

  دارد. خویش به ارتباط خدا و رسولش را بیان می

بـه صـرف قرابـت بـا  امام علی ،در نگاه این گروه امري دینی: جانشینی امام علی

اي دینـی و فرازمینـی نگریسـته مسـئله ،بلکه انتخـاب وي ؛جانشینی نبود شایسته خدارسول

 ؛اسـت ايخدا! براي هر پیـامبري وصـیرسولاي پرسید:  خدارسولسلمان فارسی از شد. می

اى سـلمان!  را دید، فرمـود:سلمان در پاسخ سکوت کرد. بعداً چون  وصیّ شما کیست؟ پیامبر

بخشد و قرضم ق مىبه وعده من تحق وگذارم وصى و بهترین کسى که پس از خود به یادگار مى

اي بوده است آید که فضاي جلسه به گونهمیاز این روایت بر 3لب است.طاابىبنپردازد، علىرا مى

سـلمان را از آن آگـاه کـرد. در  ،مناسب ندید پاسخی علنی بیان دارد و در خلوت که حضرت

نگاه دینی به جانشـینی  ،با ابوبکر داران جانشینی امام علیطرف شده در محاجهسخنان نقل

 4گردد.مشاهده می امام علی

بـه  ،که محور این جریان بـود تنها قریشیان از امام علی نه عدم سازش با سران قریش:

نیز با اشـراف قـریش  بلکه پیروان امام علی ،دبودنخوش ندلیل ریختن خون نزدیکانشان دل

سر سازگاري نداشتند. روزي ابوسفیان از کنار جمع بلال، سـلمان و صـهیب گذشـت. بـه محـض 

ز شمشیرهاي خدایی سهم خود را از دشمن خـدا مشاهده ابوسفیان، اینان در جمع خود گفتند: هنو

آزرده خاطر شد و گفت: آیـا بـراي سـید قـریش چنـین  ،جا حاضر بودنگرفته است. ابوبکر که آن

رفت و زبان به گلایه گشود. حضـرت در پاسـخ فرمـود:  گاه به نزد پیامبرگویید؟ آنسخن می

 5.»ناراحتی آنان، ناراحتی خداستبدان که  ؛ايگویا بلال، صهیب و سلمان را ناراحت کرده«

 بیتقرآن و اهل ،به تبع پیامبر ،در نگاه این جریان :بیتهمجواري قرآن و اهل

بـر همراهـی قـرآن و  خدارسـولدر کنار هم قرار گرفته و جدانشدنی هسـتند. پـاي فشـاري 

 و امـام و سـخن از همـراه بـودن قـرآن بـا امـام علـی 6و عدم جدایی آن دو بیتاهل

                                              
  .399همان، ص. 1
 همان.. 2
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  1لیه است.با قرآن، شاید در تقابل با تفکر جریان مهاجران اوّ علی

حضـرت از  ،ال شـدؤهـاي اصـحاب ایشـان سـدر مورد ویژگی هنگامی که از امام علی

سـلمان، ابـاذر، انـد: آورده 2اند.دین داشـته شود اینان دغدغهصفاتی سخن گفت که مشخص می

کـه در جمعـی از  خدابر رسـول ،ناراحتی هویدا بود ایشان که از چهرهمقداد، عمار و... درحالی

گویند ایمان امام برخی می که عرضه داشتند خدارسولمسلمانان نشسته بود، وارد شدند و به 

شود و ناراحتی خود را از این سخنان ابـراز فضیلتی محسوب نمی ،ی ويسنّبه دلیل کم علی

   3طلب کمک کردند. ،دداشتند و از حضرت براي پاسخگویی به این افرا

خداونـد وي را  ،خدارسـولبه هنگام بیماري منجر به فوت «کند: بیان می امام علی

یک از قبایل عرب اعم از قـریش، نیز چنین کرد و هیچ فرمود که سپاهی تجهیز نماید. پیامبر

ز ورود به ایـن اوس و خزرج و غیر ایشان از کسانی را که واهمه داشت به مقابله با من برخیزند، ا

و  القلوبمؤلفـۀن و انصـار و مسـلمانان و اهـا، کسـانی از مهـاجرسپاه معاف نکرد. علاوه بر این

 ،هـااعم از پدر و برادر و فامیـل آن ،نآنا نگریستند و کسانن را که مرا به چشم دشمن میامنافق

باقیمانـدگان در تـا قلـوب  ؛به دست من کشته شده بودند، از شرکت در این سپاه معـاف نفرمـود

گردد گروهی کـه از حضـور در سـپاه مشخص می ،از این سخنان 4.» با من صاف باشد... ،مدینه

 5»خیر البریـۀ«در مصداق سیاسی علوي است.  ـ همان جریان فکري ،معاف بودند زیدبناسامۀ

کنند یاد می از افرادي 8،و برقی 7یعقوبی 6برد.) وي نام می(پیروانِ از علی و شیعیان خدارسول

پـاي فشـردند. اینـان در  بر حمایت از امام علـی اکرمکه در حوادث پس از رحلت رسول

جانشینی و فضـایلی کـه  در باره ،اللهاز سوي رسول از انتخاب امام علی خویش سخنان

  اند.سخن گفته ،ساختوي را لایق این منصب می

هویت  اللهیگري که در پی هجرت رسولگروه د لیه:سیاسی قریش مهاجر اوّ ـ جریان فکري

                                              
 .253، ص3؛ امینی، الغدیر، ج476، ص22مجلسی، بحار الأنوار، ج. 1
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جایگاه یافتند و به  ،نوعی با انصاریافتند و در صحنه سیاست و رقابت با قریشیان مشرك مکه و به

 لیه به مدینه بودند. ایفاي نقش پرداختند، مهاجران اوّ

اه ممتاز از جایگ ،قبل از مهاجرت به مدینه واین گروه بیشتر جزء افراد طوایفی از قریش بودند 

از  آرامآرام ،شـدند همـراه پیـامبر ،هجـرت زمان جا که دراما از آن ؛اي برخوردار نبودندو ویژه

آفرینی پرداختند. اینان به نقش ،همراهی با حضرت اعتباري کسب کردند و در وقایع دوران مدینه

ینی هسـتند. گردانان اصلی حوادث مرتبط با جانشـصحنه ،خدارسولهاي پایانی عمر در سال

جـاي در جاي ،با محوریت ابوبکر و عمر پیوند خورده بود. همراهی دو خلیفه نخستین ،این جریان

هـا و توانـد نشـان از نزدیکـی روحیـات و دیـدگاهاین امر می که 1تاریخ صدر اسلام مشهود است

  باشد.ها آن مشرب فکري

  کرد: توان به موارد ذیل اشاره می ،هاي این خط فکرياز ویژگی

لیه را که خود از قریش بودند، از سـایر قریشـیان ن اوّامهاجرآنچه  سازگاري با اشراف قریش:

عکس با سازش  رابطه ،بود. میزان باور به این آموزه باورشان به رسالت محمد ،ساختجدا می

 با قریش داشت. 

برنتافـت و بـا  گفتن بلال، صهیب و سلمان را بـه ابوسـفیانسخن گذشت که ابوبکر به کنایه

برخلـاف  ،همچنـین 2شـکایت کـرد. ابوسفیان، از رفتار اینان به پیـامبر بزرگِ قریش خواندن

خون بسیاري از سران قریش را در نبـرد شـرك و توحیـد بـر گـردن  ،جریان علوي که محور آن

بـوبکر عاص در هنگام محاجه با اسعیدبنبودند. خالدبن اسران این جریان از این امر مستثن ،داشت

در  .کنـدچون عمر با عتـاب از وي درخواسـت سـکوت می ،جانشینی حضرت علیمسئله بر 

کند که هـیچ افتخـاري در میـان قـریش ابوبکر را فردي ترسو به هنگام جنگ خطاب می ،پاسخ

از مسلمانان جهت مواجهه با قریشیان قبل از ستیز بـدر،  خدارسولخواهی در مشورت 3ندارد.

عمـر برخاسـت و او نیـز نیکـو  ،سـپس .ابوبکر برخاست و نیکو سخن گفت :ه استهشام آوردابن

امـا  ؛گذردهشام از ذکر آن میاند که ابنهرچند مشخص نیست که آن دو چه گفته 4سخن گفت.

زیـرا در  ؛توان سخن از مواجه نشدن با قریشیان را از سخنان ایشـان نتیجـه گرفـتنی مییبا قرا
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بحــث از تنهــا نگذاشــتن  ،نظــر خــویش را بیــان کردنــد ،ایــن دوســخنان افــرادي کــه پــس از 

خواهی در زمانی انجام شد که ویژه که مشورتبه 1؛در رویارویی با دشمنانشان است خدارسول

 مقابله با قریشیان بود. ،هدف

همـواره منـادي جـدا بـودن  ،گران این جریـانبازي ن نسبت به انصار:امتمایز دانستن مهاجر

معـاذ را کـه سـعدبن خدارسولگیري در برابر تعبیر خلیفه دوم با موضع ار بودند.خویش از انص

نشان  ،سخنان ابوبکر و عمر در سقیفه 2.»سید ماست ،خدا« :سید مهاجر و انصار خوانده بود، گفت

 3ن بر انصار است.ااز اعتقاد ایشان به برتري مهاجر

 را به رسالت ین گروه، حضرت محمدو رسالت ایشان: هرچند ا نگاه التقاطی به پیامبر

کردند که تنها رسالت ایشـان را در ابلـاغ دسـتورات دینـی اي رفتار میاما به گونه ،پذیرفته بودند

درپـی عمـر بـه هـاي پـیافتادنـد. اعتراضدیدند و حتی گاه در رسالت ایشان نیز به تردید میمی

او بـه  اي از ایـن تفکـر اسـت.نمونـه ،تدر ماجراي حدیبیه که چرا باید صلح را پذیرف پیامبر

بیند و از شدت شک بـه پیـامبري ایشـان ناراحـت را نامناسب می راي رفتار خود با پیامبگونه

سخن وي در اینکه تردیـدش  4پردازد.اره میکفّ ،به جبران این عمل ،شود که به گفته خودشمی

د قبل بیشتر بوده است، نشـان از تکـرار ایـن افکـار نسبت به موار ،در صلح حدیبیه به پیامبر

 دارد.

و قرآن در کنار هـم جایگـاه واقعـی  بیتاهل ،خدارسولاز نگاه  اکتفا به کتاب خدا:

از کـافی بـودن کتـاب خـدا سـخن  ،لیـهسیاسـی مهـاجران اوّ ـ فکري اما خطّ ؛یابندخود را می

را نیـز نشـانه رفـت و  بیـتلمی اهلتفکري که علاوه بر حذف سیاسی، جایگاه ع 5گفت.می

 گردید. بیتاسلامی از دانش اهل باعث محروم ماندن عموم جامعه

ي أاز ر خدارسولاینان گاه در برابر دستورات  :خداعدم انقیاد کامل از دستورات رسول

 آوردند.به میان می سخن خود

نگرانـی از دلهـا آن گامی کـهاینان را به حضور در سپاه اسامه امر کرده بود و هن پیامبر
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در توجیه ترك اردوگاه اسامه سخن گفتند، حضرت بـر اعـزام سـپاه اصـرار  براي حال پیامبر

اما اینان بـاز  2؛کنندگان اردوي اسامه اقدام نمودو گویا به سرزنش و توبیخ و حتی لعن ترك 1کرد

 از همراه شدن با اسامه خودداري کردند. 

، بـه رسول را بـا خداونـد برخلاف جریان علوي که رابطه :خدارسولعدم باور به عصمت 

 نپـذیرفتنآموزه اعتقادي نداشـت. مـاجراي دوات و قلـم و  به ایناین گروه  ،دیدویژه می شکلی

نشان از وجود این تفکر نـزد ایـن دسـته از  ،دهندو نسبتی که به ایشان می اللهدستور رسول

  3مسلمانان دارد.

لیه، پس از آنکه براي خود جایگاه اجتمـاعی و سیاسـی مناسـبی احسـاس جریان مهاجران اوّ

را  هواي جانشینی پیامبر ،هاشم اطلاع داشتندبنی اشراف قریش با رقابت کردند و از سویی، از

یـه اوّلطلبی جریان مهـاجران شقشقیه، از هواي ریاست در خطبه در سر پرورانیدند. امام علی

در مقابل  ،آشکار است که مهاجران بر ابوبکر توافق کرده، خلیفه دوم در خطبه 4.ستا سخن گفته

   5در صدد تصاحب مقام جانشینی بودند. ،بنی هاشم و انصار

فرسـتد و چـون تنها سراغ ابوبکر می ،شودچگونه است که وقتی عمر از اجتماع انصار آگاه می

بایـد او  کنـد کـه حتمـاًسفارش می ،حضور دارد خدارسولدر مراسم  دارد که فعلاًاو اظهار می

نمـاز در  اینان حتی در تلاش برآمدند تا با اقامـه 6کند.بیاید و کس دیگري را از ماجرا خبردار نمی

در مسـجد در پـی آگـاهی از  اما حضـور پیـامبر ؛جایگاهی کسب نمایند ،ایام بیماري حضرت

   7، مانع آن گردید.مسئله

اما حاضر بـه  ؛توسط نبی اسلام به جانشینی آگاه بودند خوبی از انتخاب علیبه ،این گروه

آرى، از  :گویـدمـى بـاره امـام علـى عبـاس دربـه ابـنخطـاب پذیرش آن نبودند. عمـربن

بیمارى، سـر آن  هنگام آن حضرت در .در باره وى مطلبى بود که حجت نتواند بود خدارسول

گـاه زیـرا هـیچ ؛کـردم از این کار ممانعت ،ماما من به خاطر اسلا ؛داشت تا به اسم او تصریح کند

                                              
 .1120ـ1119، ص3واقدي، المغازي، ج. 1
 .432، ص30؛ مجلسی، بحار الأنوار، ج75جوهري، السقیفۀ والفدك، ص. 2
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نقاط به مخالفت با او  عرب از سراسر ،آمدکردند و اگر او بر سر کار مىنمى» اجتماع«قریش بر او 

  1.خوددارى کرد از تصمیم درونى من آگاه شد و از این کار خدارسولپرداخت. مى

و  »قـریش شـریف«دو گونـه  بـر ،قریش در یک تقسیم :سیاسی اشراف قریش ـ جریان فکري

شود. شرافت در این تقسـیم، بـه ثـروت و قـدرت اجتمـاعی و میـزان تقسیم می »قریش وضیع«

تـوان بـه شـود. از قـریش شـریف میهاي سیاسـی و اجتمـاعی اطلـاق میثیرگذاري در جریانأت

هاي پسـت و رهعبدالدار اشاره کرد و از قریش وضیع که از تیامیه و بنیمخزوم، بنیهاشم، بنیبنی

 عدي اشاره کرد.تیم و بنیتوان به بنیمی ،قدرت اجتماعی فاقد

 توان به محورهاي ذیل پرداخت:می ،اي این جریاناز مبانی اندیشه

هاي میان طوایف قریش بر سـر قـدرت از رقابت :تفسیر سیاسی از رسالت حضرت محمد

ها تلـاش ا که پـس از سـالشماري از اشراف قریش ر سخن گفته شد. ظهور حضرت محمد

به ایـن پنـدار کشـاند کـه بنـی هاشـم در نمایند  پاي خاندان پیامبرتوانسته بودند خود را هم

  یازیده است.به چنین ترفندي دست  بطون قریشوردي با دیگر آرویارویی و هم

  سؤال شد، پاسخ داد:  اسحاق آورده است که چون از ابوجهل در مورد رسالت محمدابن

، اطعـام کردنـد اطعـام کـردیم، برخاستیم رقابتدر شرف و بزرگی به  ،و فرزندان عبدمناف ما

باره گفتند: از مـا بخشیدند بخشیدیم، تا همانند دو سوارکار در مسابقه به محاذي هم رسیدیم؛ یک

    2د.آورپیامبري است که از آسمان وحی می

کنـد کـه ابوجهـل در پاسـخ مـاجرا را چنـین نقـل می ،طبري نیز در کتـاب تفسـیر خـویش

  شریق گفت:بناخنس

قصی ، سقایت و نبوت براي بنیهاما اگر قرار باشد لواء، حجاب ؛گویدهرگز دروغ نمی محمد

  3ماند.براي دیگر قریشیان چه باقی می ،باشد

بـا ابوجهـل همـراه  کـهدرحالیگزارش شده است، وي  شعبهبنمغیرة در ماجراي دیگر که از

ابوجهـل را بـه اسـلام  ،شوند. حضـرتمواجه می خدارسولهاي مکه با از کوچه در گذر ،است

ابوجهـل روي بـه  ،خدارسولرود. پس از رفتن نوعی طفره میبه ،کند و او در پاسخدعوت می
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  دارد: چنین اظهار می ه،جانب مغیره کرد

مـرا مـانع زى ولـى چیـ ؛حـق اسـت ،گویـدمى  اودانم که آنچه مى خوبمن  ،خدا سوگنده ب

پس از  .گفتیم: آرى ،دارى در میان ماستپردهفرزندان قصى گفتند: منصب  ]و آن اینکه[ شودمی

 ،سپس گفتند: خانـه شـورى در اختیـار ماسـت .گفتیم: آرىنزد ماست، سقایت  آن گفتند: منصب

دند و مـا هـم اطعام کرنان گاه آآن .آرى :گفتیم ،قریش در دست ماستگفتند: پرچم  .آرى گفتیم:

ه و بـ ،پیغمبرى از ماست: گفتند ،اطعام کردیم، تا وقتى که سوارکاران مسابقه با هم برخورد کردند

   1.من این کار را نخواهم کرد که خدا سوگند

  نیز در عبارات قبل سخن رفت. از نگاه ابوسفیان به رسالت پیامبر

نزدیکان خود را در رویارویی بـا  این گروه به دلیل آنکه :خواهی و کینه به امام علیخون

حضرت را به دل داشـتند. در مـورد ایـن  کینه ،از دست داده بودند سپاه اسلام به دست علی

هاشم بود و منتخـب از بنی در توضیح جریان علوي مطالبی بیان شد. البته چون علی مسئله،

 شد. ها نسبت به وي دو چندان میبراي جانشینی، کینه خدارسول

و آیـین او مقاومـت  تا آخرین لحظه در برابر پیامبر ،اشراف قریش یرش ظاهري اسلام:پذ

از دشمنی بـا  ،کردند و تا زمانی که سوزش تیغ سلحشوران اسلام را بر گلوي خود احساس نکردند

خـود را از  نـاراحتی، هـاي خصوصـیپیامبر و دین اسلام دست برنداشتند. در این حال نیز در جمع

 کردند.نمی کتمان ن اسلام و برتري پیامبرگسترش آیی

دختر ابوجهـل گفـت:  ،شدانداز چون صداي اذان بلال بر فراز کعبه طنین ،به هنگام فتح مکه

اسـید نیـز اظهـار خالـدبن 2.»رد و صداي بلال را بر بلنداي کعبه نشنیدخدا بیامرزد پدرم را که مُ«

کـاش «دیگـري گفـت: » .ایـن صـدا را نشـنید رد و این روز را ندید وخوب شد پدرم مُ«داشت: 

گویـد: دختـر ابوجهـل می ،در همین جمع است کـه جـویره 3.»شنیدممردم و این صدا را نمیمی

ولیکن به خدا قسم کسانی را که  ؛اما ما نماز خواهیم خواند ؛را رفیع گرداند خداوند نام محمد«

  4.»دوست نخواهیم داشت ،اندخویشان ما را کشته

امـا بـا  ،با اوس و خزرج در تعامل بود هرچند قبل از رسالت پیامبر ،قریش با انصار:تقابل 

                                              
 .210اسحاق، صاسحاق، سیرة ابنابن. 1
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روابط  ،شروع نبردهاي مسلمانان و مشرکان مکه و کشته شدن بزرگانی از قریش به دست ایشان

 ید.یقبلی به دشمنی گرا

انمنـدي افـراد تو ،بیشتر بعد از فتح مکه داخل مدینه شدند و از نظر مـدیریتی ،قریش شریف

ایـن  1.به عنوان عامل خود در برخی مناطق استفاده کردها آن نیز از مدیریت بودند که پیامبر

وارد رقابـت  توانسـتند آشـکارانمی ،اي که در مبارزه با اسـلام داشـتندبه واسطه سوء سابقه ،گروه

  شوند. جانشینی پیامبر

را بـه دلیـل رقابـت  دهاشم پس از حضرت محمـروي کارآمدن بنی ،گروه قریش شریف

تافـت و از برنمی و قتل بزرگان خود به دسـت امـام علـی هاشمتاریخی بر سر قدرت با بنی

بـر هـا آن هـایی کـه از اشـرافو خون از انصار هم به سبب حمایت از حضرت محمد ،سویی

از  انتقـام سـختی ،ههمان گونه که بعـدها در واقعـه حـرّ 2؛دل خوشی نداشت ،زمین ریخته بودند

 ؛یـه بـوداوّلهمراه شدن با جریـان مهـاجران  ،بهترین گزینه براي ایشان پس، .یثربیان گرفته شد

گیري مجدد آنان را نویدبخش باشد. حمایـت قـریش شـریف از توانست قدرتاي که میهمراهی

شاهدي بر همراهی این  ،رسانی به وي در سرکوب ماجراي ارتداد و فتوحاتخلافت ابوبکر و یاري

  جریان است. دو

ترسیم کسانی حکومت را در دست بگیرنـد کـه می« :گفتندانصار در سقیفه که می این سخنِ

میـدان  ،تواند نشان از آن داشته باشد که قریش شـریفمی 3،»ایمما پدران و برادرانشان را کشته

  رقابت را خالی نکرده بودند. 

 وارد رقابت با قریش شـدند. ،امبرانصار در پی حمایت از پی جریان فکري ـ سیاسی انصار:

 گیري دولت نبوي داشتند. نقش اساسی در شکل ،قریش یهاوّلهمگام با مهاجران  ،انصار

  بدین قرار است: ،سیاسی انصار برشمرد ـ توان براي جریان فکريهایی که میویژگی

اه هر قبیلـه در اي در حجاز و جایگبا توجه به نظام قبیله واکنش منفی در برابر جریان قریش:

گاه فکر ستیز بـا قـریش را در نظام اجتماعی، اقتصادي و سیاسی این سرزمین، شاید یثربیان هیچ

اوس و خـزرج را بـه مقابلـه بـا قـریش  ،در مدینه خدارسولاما حضور  ؛ذهن نپرورانیده بودند

مبـادا پـس از این فکـر کـه  ،مسلمانان کشانید. با فتح مکه و در پی ورود اشراف قریش به جرگه

                                              
 .952، ص1بلاذري، انساب الأشراف، ج. 1
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صدد انتقـام  شان درهايخواهی کشتهقدرت در دست کسانی قرار گیرد که به خون خدارسول

آن داشـتند کـه  تـرسِ ،اینان حتی پس از فتح مکـه 1اصلی انصار گردید. دغدغه ،از انصار برآیند

درت با اینکه اسـلام در یثـرب قـ 2آنان را رها سازد و به سوي قریش متمایل شود. خدارسول

نشان از  ،اما رفتار ایشان ،رفتندیابی به شمار میسیاسی یافته بود و انصار یکی از ارکان این قدرت

 اي براي مقابله با قریش داشت.نگرانی و نداشتن برنامهدل

ترس از قدرت گرفتن  ،هاي این ویژگییکی از شاخصه ترس از روي کار آمدن قریش شریف:

با  ،حجاز آگاه بودند خواهی نزد عربِاي مانند خونز باورهاي قبیلهاشراف قریش است. انصار که ا

کننـده را بـراي خـود و فرزندانشـان اي نگراننفوذ جریان اشراف قریش در میان مسلمانان آینده

ترسیم کسانی حکومت را در دست گیرند که می«کردند. این سخن انصار که گفتند: بینی میپیش

ترسیم کسانی کـه نـه از مـا ما ترس فردا را داریم و می«یا  3»ایما کشتهما پدران و برادرانشان ر

 ذهنی ایشان داشت. نشان از این دغدغه 4،»بر این امر غلبه کنند ،(مهاجران) هستند و نه از شما

در آینـده مجـالی  ،دانستند که اگر قریش زمامدار امور گرددانصار می یرش تلویحی برتري قریش:ذپ

اي چـاره ،این، سـیطره قـریش را پذیرفتـه وجود اما با ؛قدرت به انصار نخواهد بودبراي بازگشت 

  اندیشیدند.رفت از آن نمیبراي برون

کید دارد کـه أت مسئلهفرد از انصار که در سقیفه سخن گفت، بر این ، نخستینثابتبنخزیمۀ

ردن قدرت به فـردي از انصـار از سپ ،م خواهید بود. وي همچنینتا ابد مقدّ ،م شدیداگر امروز مقدّ

سـخن از  5سـخن گفـت. ،که قریش از وي ترس داشته باشند یا حداقل مورد احترام قریش باشد

اگر این امر براى «عدي که: بنو سخن معن 6»چه بگوییم ،قریش نپذیرفتند مهاجراناگر «اینکه: 

نه شما، پس بـه  ؛آنان است آنان را آگاه کنید تا با شما بیعت کنند و اگر براى ،نه قریش ؛شماست

عباده نیـز پسرعموي سعدبن، سعدنیز شاهد دیگري بر ماجراست. سخنان بشیربن 7»آنان واگذارید
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 1نشان از پذیرش برتري قریش در تفکر وي داشت. ،در سقیفه

 هاي اوس و خزرج، در تاریخ حجـاز آشـکار اسـت. بـاها و درگیريعدم انسجام کافی: اختلاف

برانداز هاي خانمانهرچند این دو قبیله از خصومت ،به یثرب و پذیرش اسلام هآمدن رسول الل

اي، گاه ایشـان هاي گذشته در کنار نظام قبیلهاما رسوبات تفکر جاهلی و کینه ،رهایی یافته بودند

 داد. را به رقابت با یکدیگر و اختلاف سوق می

رسیده بودند که بـراي عقـب نمانـدن از  به این نتیجه ،اسلامی انصار در شرایط آن روز جامعه

امـا هنگـامی کـه بـه  ؛سـقیفه شـکل گرفـت رو،. ازایـنباید به فکر چـاره باشـند ،جریان قدرت

تذکر این  ،هاي گذشته رخ نشان داد. در سخنان خذیمهاختلاف ،گیري نهایی نزدیک شدندتصمیم

توانـد می 2،»از وي در امـان باشـندباید انصـار  ،کنیداي که از انصار انتخاب میخلیفه«نکته که: 

سعد بـا ابـوبکر بـه عنـوان داده در پی بیعت بشیربنگوهاي رخونشان از همین مطلب باشد. گفت

اي هـاي قبیلـهنشـان از رقابت ،ین فرد از انصار که باعث شد اوسیان نیز با ابوبکر بیعت کننـداوّل

  3داشت.

 ،ايفتی نداشتند و تنها در یک اقدام مقابلهمخال شود انصار با جانشینی امام علیگفته می

 کـه دیرسـبـه نظـر می ؛ زیرامل بیشتري در این امر نمودأاما باید ت ؛به تشکیل سقیفه دست زدند

راحتـی جایگاهی در قدرت یافته بودند و حاضر نبودنـد بـه خدارسولانصار به دلیل حمایت از 

 ،هـاي حکومـت پیـامبررسی شرایط آخرین ماهتمام قدرت را به قریش واگذار کنند. آنان با بر

عبـاده بـه چشم طمع به منصب خلافت نیز داشتند. انصار ابتدا در سقیفه سخن از خلافـت سـعدبن

آورند و قصد دارند او را به خلافت بردارند. شاهد آنکه پس از پیشنهاد خلافت سعد، سخن میان می

چگونه است که آنان در سقیفه ابتدا  4چه کنیم؟ ،دآید که اگر مهاجران نپذیرفتناز این به میان می

عبـاده اسـت؟ و آورنـد و سـخن از خلافـت سـعدبنسخن به میان نمی از جانشینی امام علی

نـامزد  تنها فرد یا اندکی از آنان به ذکر اینکه اگر علی ،شودگاه نیز که با ابوبکر بیعت میآن

 اگر گفته شود 5فشارند؟نند و بر سخن خود پاي نمیکاکتفا می ،دهداختلافی رخ نمی ،خلافت باشد

                                              
 .221، ص3طبري، تاریخ الأمم والملوك، ج. 1
 .7، ص1اعثم، الفتوح، جابن .2
  .182، ص3الطبقات الکبري، جسعد، ؛ ابن221، ص3طبري، تاریخ الأمم والملوك، ج. 3
 .219ـ218، ص3جتاریخ الأمم والملوك، . طبري، 4
 .123، ص2یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج. 5
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بـراي  پـس چـرا امـام علـی ،رفتـه دیـده بودنـدرا ازدسـت جانشینی امـام علـیها آن

دیـد نمیهـا آن این تـوان را در آیا امام علی 1خواست؟از آنان یاري می ،گیري خلافتبازپس

انصـار و  که رسدستاند؟ به نظر می شود خلافت را بازمی ،را یاري کنند که اگر انصار حضرت

امـا بـه  ؛پروراندآرزوي خلافت در سر می ،با توجه به شرایط آن زمان ،عبادهسعدبنها آن سأدر ر

هـاي سعد و ناتوانی جسمی وي، رقابت دیرین اوس و خـزرج، اختلاف دلایلی از جمله کهولت سنّ

اتحاد و همدلی لازم براي پایـداري در  ،اي خزرجیان، پذیرش تلویحی قدرت قریش و...قبیلهدرون

و سـپس  ،آنان در سقیفه ابتـدا خلافـت حال،هر  دررقابت بر سر جانشینی، میان انصار مهیا نشد. 

  شده، به مُداراي حاکمان با آنان راضی شدند.اما به دلایلِ گفته 2وزارت را خواستار شدند؛

اید تحـت فرمـان اسـامه ب ،جر و انصارمبنی بر اینکه سران و بزرگان مها آیا فرمان پیامبر

هـاي پـس پـرده آنـان ها و فعالیتتواند حاکی از این جریاننمی 3،براي نبرد از مدینه خارج شوند

  4باشد؟ چرا هم باید سران مهاجر در سپاه اسامه حاضر باشند و هم بزرگان انصار؟

 ، حضورا ورود پیامبرمنظور از این جریان، گروهی هستند که ب جریان فکري ـ سیاسی نفاق:

 ،دادنـددر ردیف مسلمانان قرار می ظاهر خود راگیري اسلام را برنتافته و هرچند بهایشان و قدرت

س آنـان أچیـزي جـز نـابودي اسـلام و مسـلمانان و در ر ،پروراندنـددر سر میآنچه اما در باطن 

د و ممکن اسـت از برخـی متعلق به یک طایفه یا قبیله خاص نبو ،نبود. این جریان خدارسول

  فکر بوده باشند.همشده نیز افرادي با ایشان همسو و هاي نامبردهجریان

  از: اندعبارتهاي این جریان مشخصه

اصلی منافقـان، برنتـافتن راه و رسـم سـلوك  شاخصه گرایی و وحدت مسلمانان:مبارزه با هم

هـاي اجتمـاعی، مانان بـه موفقیتبی مسـلدستیانوایی را عامل مسلمانی بود و چون وحدت و هم

ار نبودند. ماجراي ذاز هیچ اقدامی فروگ به آن، در راستاي ضربه زدن ،دیدندنظامی می و اقتصادي

زمان شدن اعزام سپاه اسلام براي نبرد هماز این موارد است.  ،خانه سویلهم یهودي و مسجد ضرار

فرصت مناسبی بـود تـا منافقـان از  ،دوري راه و گرمی هوا و نیز تبوك با فصل برداشت محصول

                                              
  .31، ص1مۀ والسیاسۀ، جدینوري، الإما. 1
  .22ـ218، ص3جتاریخ الأمم والملوك، . طبري، 2
 .146، ص2سعد، الطبقات الکبري، جابن. 3
 .1118، ص3واقدي، المغازي، ج. 4
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در  ،سسـت نماینـد. بـدین منظـور مسلمانان را در همراه شدن با پیامبر ،شرایط استفاده کرده

  1سویلهم یهودي گرد آمدند تا به همفکري بپردازند. خانه

 ،قـرآن طبـق گفتـه 2.هاي این جریان استانگیزياز فتنه بارزي نمونه ،مسجد ضرارماجراي 

افکنی بین مؤمنان و فراهم نمودن پایگاهی براي دن به مسلمانان و تقویت کفر و تفرقهزیان رسان

  3هدف سازندگان این مسجد بوده است. ،دشمن خدا

بـه همـین  .تافتنـدو مسلمانان را در مدینـه بـر نمی منافقان حضور پیامبر قصد براندازي:

ن بـه اداده میان انصار و مهـاجرروي از تلاش براي براندازي غافل نبودند. ماجراي اختلافِ جهت،

اي از نقش نمونه ،ابی و سخنان ويبنافروزي عبداللهالمصطلق و آتشهنگام بازگشت از نبرد بنی

بهتـرین فرصـت بـراي  ،جنگ تبوك به دلیـل دوري راه 4این جریان در حوادث آن دوران است.

در مدینـه  و ماندن علی خدارسولطرح براندازي از سوي منافقان بود که با تدبیر  اجراي

کـه کـه در چنان ؛هاي ایشـان خـارج نبـودنیز از برنامـه توطئه بر جان پیامبر 5از دست رفت.

 6دان اقدام کردند.بِ ،بازگشت از تبوك

 ،امـا در مواقـع حسـاس ،ظاهر با مسلمانان همراه بودنداینان هرچند به عدم صداقت در رفتار:

 کشیدند.و خود را کنار می ندردکمیپشت مسلمانان را خالی 

با قسـم  ،بازگشت اما چون پیامبر ؛از همراه شدن با مسلمانان سر باز زدند ،در نبرد تبوك

جـدا شـدن  7شتند که خداوند رسولش را از این ترفند آگـاه سـاخت.اخود را د قصد تبرئه ،خوردن

مـورد قبـول قـرار  د به بهانهحُاُ به هنگام رفتن به دارانش از سپاه پیامبرابی و طرفبنعبدالله

   8دیگري از این امر است. ي بزرگان، نمونهأنگرفتن ر

توانستند در میدان رقابـت ، نمیخدامنافقان به دلیل نوع رفتار و برنتابیدن حکومت رسول

                                              
 .517، ص2هشام، السیرة النبویۀ، جابن. 1
  .1045ـ1046، ص3؛ واقدي، المغازي، ج529ـ530همان، ص. 2
  .107)، آیه 9توبه (. 3
؛ طبري، تاریخ الـأمم والملـوك، 290ـ292، ص2هشام، السیرة النبویۀ، ج؛ ابن417ـ415، ص2اقدي، المغازي، ج و. 4

  .605ـ607، ص2ج
  .155ـ156، ص1شیخ مفید، الإرشاد، ج. 5
 .105ص ،3ج التاریخ، فى الکاملاثیر، ؛ ابن1045، ص3واقدي، المغازي، ج. 6

 .96)، آیه 9. توبه (7
 .64، ص2لسیرة النبویۀ، جهشام، اابن. 8
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تـاریخی  آمیز آن است کـه ردّابهام مسئلهاما  ؛حضور فعال داشته باشند پیامبر براي جانشینی

، در حوادث خداهاي پایانی عصر رسولشان در سالهايشدت فعالیت با وجودمنافقان فعالیت 

 شود.ناگاه گم میبه ،گیري حکومت جدیدو شکل روزهاي پایانی زندگانی پیامبر

اي کـه توان از این شواهد تاریخی کمک گرفت. در خطبـهمی ،هادر ترسیم وجود این جریان

سه جریـان  ردّ ،کندایراد می د در مورد حوادث جانشینی پیامبرخلیفه دوم در ایام حکومت خو

، زبیـر و گروهـی کـه بـا آنـان شود که علیخوبی قابل درك است. در این گفتار بیان میبه

جمـع  ،دند در یک طرف، انصار در طرف دیگر و مهاجران برگرد ابـوبکر در طـرف سـوموهمسو ب

آیـا ایـن «کند: ال میؤاز ایشان س حلت پیامبردر مریضی ر ،عموي پیامبر ،عباس 1بودند.

با توجه بـه  ،این سخن 2»شود؟ماند یا از دست ما خارج میدر میان خاندان ما می ،امر (جانشینی)

دید کـه می هایی را در جامعهآیا نشان از این ندارد که او جریان ،الدار و غدیرآگاهی عباس از یوم

  هاشم بودند؟بنی دنبال خارج کردن جانشینی از میان

  نتیجه

خواهی اي عرب، مانند شیخوخیت و خونبرآمده از نظام قبیله هاي فکريِبه دلیل برخی آموزه

را بـه  بی به قدرت، برخی مسـلمانان انتخـاب امـام علـیدستیاف بر سر یدر کنار رقابت طوا

برآمدنـد.  خـدازي به قدرت پس از رسولدستیادر پی  ،برنتافته خداجانشینی توسط رسول

لیـه و امکـان سـازش جریـان مهـاجران اوّ ،دو عنصر حسادت و کینـه ،هاي یادشدهلفهؤدر کنار م

ناممکن ساخته بود. انصار نیز  ،بود اشراف قریش را با جریان علوي که منتخب حضرت محمد

 جایگاهی در قدرت یافته بودند و از کنار نیامدن قریش بـا امـام علـی که در کنار پیامبر

با عدم حمایت از جریان علـوي، خـود بـه خلافـت  ،کردندآگاه بودند و برتري خویش را طلب می

  چشم دوختند. 

  

  منابع

 ق.1411اعثم، الفتوح، بیروت: دار الأضواء، ابن

                                              
 .205، ص3طبري، تاریخ الأمم والملوك، ج. 1
  .184، ص1؛ مفید، الإرشاد، ج193همان، ص. 2



 

  75 ي جانشینیبا تاکید بر مساله پایانی عصر رسول خداهاي هاي فکري سیاسی مسلمانان در سالجریان

  

 .1337الله مرعشی نجفی، البلاغه، قم: کتابخانه آیتالحدید، شرح نهجابیابن

 ق.1385دار الصادر، ، بیروت: الکامل فی التاریخاثیر، ابن

اسـحاق (کتـاب السـیر والمغـازي)، قـم: دفتـر ابن ةیسار، سـیربناسحاقاسحاق، محمدبنابن

 ق.1410مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، 

 ق.1418، دار الکتب العلمیۀ، بیروت: الطبقات الکبريسعد، ابن

 ق. 1414منظور، لسان العرب، بیروت: دار الصادر، ابن

 تا].، [بیدار المعرفۀ، بیروت: سیرة النبویۀالهشام، ابن

، قم: مرکز الغدیر للدراسات الاسـلامیه، الغدیر فی الکتاب والسنۀ والأدبامینی، عبدالحسین، 

 ق.1416

اي به مثابه واقعیت در نهج البلاغه، فصلنامه مطالعات ملی، شماره برزگر، ابراهیم، هویت قبیله

  ش.1388، 4

 .1342الد، رجال البرقی؛ الطبقات، تهران: دانشگاه تهران، خمحمدبنبرقی، احمدبن

 ق. 1417، بیروت: دار الفکر، انساب الأشرافیحیی، بلاذري، احمدبن

 ق.1410محمد، الغارات، قم: دار الکتاب، بنثقفی، ابراهیم

 تا].، [بیمکتبۀ نینوي الحدیثۀ، تهران: السقیفۀ والفدكعبدالعزیز، جوهري بصري، احمدبن

احمد، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، تهران: سازمان چـاپ و انتشـارات بنسکانی، عبیداللهح

 ق. 1411وزارت ارشاد اسلامی، 

 ق.1424، دار البشائر الاسلامیۀخرگوشی نیشابوري، ابوسعید، شرف المصطفی، مکه: 

 ش.1389ی، ها، قم: تعلیم و تربیت اسلامشناسی ضدّ فرهنگخسروپناه، عبدالحسین، جریان

شناسی سیاسی در ایران، تهران: سازمان انتشارات پژوهشـگاه فرهنـگ و دارابی، علی، جریان

 ش.1388اندیشه اسلامی، 

  ق.1410، بیروت: دار الأضواء، الإمامۀ والسیاسۀقتیبه، دینوري، ابن

 ش.1387رضائیان، علی، مدیریت تعارض و مذاکره، تهران: سمت، 

دار الکتب خیر العباد، بیروت:  ةف، سبل الهدي والرشاد فی سیریوسصالحی دمشقی، محمدبن

 ق.1414، العلمیۀ

 ق.1378، تهران: جهان، علی، عیون اخبار الرضاصدوق، محمدبن

ـــــ ، معانی الأخبار، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیـه قـم، 



 

76 

    

76 

    

  1396 ستانبهار و تاب ،25 هشمار یازدهم، سال/ سخن تاریخ

 ق.1403

 ق. 1403، مکتبۀ الزهراءلکبیر، موصل: احمد، المعجم ابنطبرانی، سلیمان

  ق. 1403علی، الإحتجاج، مشهد: مرتضی، طبرسی، احمدبن

 ق.1387، بیروت: دار التراث، تاریخ الأمم والملوكجریر، طبري، محمدبن

 ق.1412، دار المعرفۀ، بیروت: جامع البیان فی تفسیر القرآنـــــ ، 

 ش.1374کبیر،  عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران: امیر

 ق.1423، قم: دلیل ما، روضۀ الواعظین وبصیرة المتعظینفتال نیشابوري، 

 ش.1379، تهران: هواي تازه، سازمان و مدیریتفخیمی، فرزاد، 

 ق. 1409احمد، کتاب العین، قم: انتشارات هجرت، بنفراهیدي، خلیل

 ق.1403ربی، مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، بیروت: دار احیاء التراث الع

 ق.1409، دار الهجرةحسین، مروج الذهب ومعادن الجوهر، قم: بنمسعودي، علی

 ق.1421مسلم نیشابوري، صحیح مسلم، بیروت: دار الفکر، 

 ق.1413محمد، (منسوب)، الإختصاص، قم: کنگره شیخ مفید، مفید، محمدبن

 ق. 1413خ مفید،، قم: کنگره شیالارشاد فی معرفۀ حجج الله علی العبادـــــ ، 

دار ، بیروت: إمتاع الاسماع بما للنبی من الاحوال والاموال والحفدة والمتاعالدین، مقریزي، تقی

 ق.1420،الکتب العلمیۀ

 ق.1409، بیروت: اعلمی، المغازيعمر، واقدي، محمدبن

  تا].، [بیبیت، قم: اهلتاریخ الیعقوبییعقوب، ابییعقوبی، احمدبن


