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مقدمه

بـر هیـچ انسـان مدبـر و فکـوری پوشـیده نیسـت که یکـی از مهم ترین درس هـای تاریخ، عبـرت گرفتن از 

کریـم پـس از نقـل حـوادث تلـخ و شـیرین زندگـی انبیـای الهـی؟مهع؟  سرگذشـت پیشـینیان می باشـد. قـرآن 

می فرماید:
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و خرد می باشد.«     1    

بنابراین، هرچند مطالعه تاریخ، امری است آسان و شیرین، اما شخص خردمند همواره با دقت و تیزبینی 

خاصی، تاریخ اقوام پیشـین را مطالعه می نماید و علت پیروزی و ناکامی ایشـان را ریشـه یابی می نماید تا از 

آن ها درس عبرت گرفته و در چالش ها و بحران های زندگی، چراغی باشد روشنگر راهش.

کـه انسـان را سـخت متأثـر می کنـد و بـه تأمـل  کـه ورق می زنیـم، بـه فصلـی می رسـیم  صفحـات تاریـخ را 

وامی دارد و قصه ای دارد پرغصه:



زمین بی قرار است و آسمان اشک بار؛

همه جا سیاه پوش است و دل های مردمان سیاه تر از همیشه؛

مظلومیت، تاکنون این چنین در چنگال ستم اسیر نبوده

و ظلم، این گونه تا وادی شرم نتاخته است.

کینه ها سر باز کرده اند و در پیش رو، هماوردی نمی یابند.

امان از تنهایی!

در و دیوار خانه ای، فریاد »واغربتاه« سر می دهد!

مسمار کینه، سینه ای را شکافته است!

آیا محسن، نیامده، ملکوتی شده است؟

در کوچه های غربت، سوز سیلی، امان از کف بریده است!

یاس کبود، در کوچه های شهر، پژمرده است و مردانگی را به مدد می طلبد.

آیا کسی هست که اهل بیت خدا را پاسبان باشد؟

آیا مردی از تبار فتوت یافت می شود که جفا را برتابد؟
آیا...؟

آری، مردی در معرکه هست که نهایت مردانگی است.

فلک، از نگاهش در تالطم است.

و زمین، تاب گام هایش را ندارد!

او در طلب »ذوالفقار« است؛

ولی در ریسمان عداوت، اسیر!



او لبریز از خروش است؛

اما سکوت کرده است؛

زیرا در برهوِت مردانگی، تنهای تنها مانده است؛

باید ماند و رسالت سنگین صبر را به پایان رساند؛

باید ماند و »یاس شهید« را شبانه به سوی ابدیت بدرقه نمود؛

باید بر تنهایی گریست و مظلومیت را چشید؛

باید... .

آری، »حادثـه فاطمیـه« این گونـه زخـم بـر دل تاریـخ نشـاند. دربـاره »حادثه فاطمیه« بسـیار گفته اند و 

نوشته اند؛ اما با این وجود، باز جای تأمل و تدبر باقی است. این حادثه، چنان گسترده و عمیق است 

که هرچه بیش تر به تحلیل و بررسی آن پرداخته شود، زوایای ژرف تری از آن رخ می نمایاند.

کتابی که پیش روی شماست، تالشی است برای بازخوانی حادثه فاطمیه از این نگاه:

مگر فاطمه؟اهس؟ تنها یادگار حضرت رسول؟ص؟ نبود؟

 مگر سینه اش بوسه گاه محمد؟ص؟ نبود؟

 مگر پیامبر؟ص؟ هر روز هنگام عبور از برابر خانه فاطمه؟اهس؟ به اهل آن خانه سالم نمی داد؟

 مگر »مودِت ذی القربی« توصیه قرآن و اجر رسالت نبود؟

 مگر خداوند متعال، خشم و رضای فاطمه؟اهس؟ را، خشم و رضای خود قرار نداده بود؟

 پس چرا آن همه بی حرمتی به حریم فاطمه؟اهس؟؟



 پس چرا آن همه جفا بر آل مصطفی؟ص؟؟

 چرا پس از رحلت حضرت رسول؟ص؟ همه چیز به یکباره رنگ باخت؟

 آتش آوراِن این معرکه تلخ چه کسانی بودند؟

 علل و عوامل وقوع این حادثه چه بود؟

زیـرا  اسـت؛  اسـالمی  جامعـه  عبـرت  مایـه  تاریخـی،  فـراز  ایـن  زمینه سـاز  عوامـل  و  علـل  بررسـی 

در این صورت، جامعه همواره خود را با آن جریان، مقایسـه می کند تا بفهمد در چه حال و روزی قرار 

دارد، چه چیزی او را تهدید می کند و چه چیزی برای او الزم است.

معاونت فــــــرهنگی و اجتـــماعی ســــــازمان اوقاف و امور خیریه، در راســــــتای تعمیق و گســــترش 

کـــــتاب »عبرت هـای فاطمیـه«  باورهــــــــای دینـی و افزایـش بصــــــیرت عمومـی در دفــــاع از والیـت، 

نوشـــــته حجت االسالم احمد شرفخانی را تلخیص نموده و در سطح کشور چاپ و توزیع می نماید.

امید آنکه این اقدام، راه گشای دوران کوِر فتنه و مرضی درگاه حضرت حق قرار گیرد. إن شاءاهلل

معاونت فرهنگی و اجتماعی

سازمان اوقاف و امور خیریه

پی نوشت:

1. یوسف، آیه 111.
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ت فاطمه زهرا؟اهس؟ نگایه گذرا به زندگا�ض ح�ض

فاطمه زهرا؟اهس؟، دختر بزرگوار پیامبر اسـالم؟ص؟ و همسـر باوفای علی بن ابی طالب؟ع؟، در 
کوه های مکه،  روز جمعه، 20 جمادی الثانی سال پنجم بعثت، در زیر آسمان حجاز، در دامنه 

در چشم انداز کعبه، در منزل وحی و نزوِل جبرئیل امین چشم به جهان گشود.
مادرش خدیجه کبری؟اهس؟ از زنان با شرافت و ارجمند اسالم و یکی از چهار زن بهشتی است.
گرفت و همدم مادر بود  فاطمه؟اهس؟ تحت تربیت ویژه و واالی پدرش رسـول خدا؟ص؟، قرار 
و غم خـوار و یـاور پـدر در امـر تبلیـغ دیـن و ادای رسـالت. وی شـاهد سـختی های دوران بعثت در 
مکـه بـود و همـراه دیگـر مسـلمانان، دوره سـه سـاله محاصـره در »شـعب ابی طالـب« را گذرانـد. 
حضرت زهرا؟اهس؟ ُنه سـاله بود که چند روز پس از هجرت پیامبر؟ص؟، همراه فاطمه بنت اسـد و 
کرم؟ص؟  فاطمـه، دختـر زبیـر بـن عبدالمطلب از مکه به مدینه هجرت کـرد و در »قبا« به پیامبر ا
که از سـه فاطمه )فواطم( تشـکیل می شـد و پسـر ام ایمن و  کاروان چند نفری را  پیوسـت. این 
ابوواقد نیز همراهشان بود، حضرت علی؟ع؟ سرپرستی می کرد تا به سالمت از محیط شرک به 

یثرب برسند.
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فاطمـه زهـرا؟اهس؟ مـورد احتـرام و محبـت خـاص رسـول خـدا؟ص؟ بـود. در احادیـث، از وی 
به عنوان »سـرور زنان عالم« یاد شـده اسـت. وی در سـایه ایمان، تقوا، عمل صالح و عبادت به 

باالترین مقامات انسانی دست یافت.
کـه شایسـته ترین  بـا پسـر عمـوی خویـش، علی بن ابی طالـب؟ع؟  در سـال دوم هجـرت، 
همتـای او بـود، ازدواج کـرد. ثمـره ایـن ازدواج چهار فرزند بود به نام های حسـن، حسـین، زینب 
که در پی حوادث تلخ و فشـارهای  و ام کلثوم؟مهس؟؛ فرزندی هم در رِحم داشـت به نام محسـن 

پس از رحلت رسول خدا؟ص؟ سقط شد و به شهادت رسید.
فاطمه زهرا؟اهس؟ زندگی سـخت و پر مشـقت، در عین حال سـاده و دور از تجمالت، همراه با 
زهد و ایثار داشت. در صحنه های مختلف تاریخ اسالم حضور داشت: در میدان جنگ احد، نبرد 
خندق، فتح مکه و سـایر صحنه ها. نام او در حوادثی همچون مباهله پیامبر؟ص؟ با مسـیحیان 
قبیلـه نجـران، نـزول سـوره کوثـر و سـوره »هـل اتـی« و آیـه تطهیـر و... بـه میـان می آید. یـازده امام 

معصوم شیعه از نسل پاک اویند؛ از این رو، ایشان را »ام االئمه« )مادر امامان( می خوانند.
هرچنـد از پیامبـر خـدا؟ص؟ فرزنـد پسـری نمانـد، ولـی خواسـِت خـدا ایـن بـود کـه تـداوم نسـل 

آن حضرت، از طریق دختر گرامی اش حضرت فاطمه؟اهس؟ صورت گیرد.     1    
و  بزرگـوارش نشسـت  پـدر  رحلـت  در سـوگ  یازدهـم هجـری،  در سـال  اطهـر؟اهس؟،  زهـرای 
این حادثه، ضربه سنگینی بر روح لطیف آن بانو بود؛ به گونه ای که پس از آن تا لحظه وفات، 

خندان دیده نشد.
حوادث و فتنه ها و منازعات سیاسی بر سر خالفت، جسم و روح فاطمه؟اهس؟ را آزرد. در مسأله 
خالفت و غصب فدک، ظلم های بسیاری بر ایشان روا شد. حرمت او را شکستند و به خانه اش 

هجوم آوردند. دِر خانه را به آتش کشیدند و بر ایشان صدمه وارد کردند.
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نگاهی گذرا
به زندگانی حضرت 
فاطمه زهرا؟اهس؟

کسـی بـود  کـرد. او اولیـن  ایـن حمله هـا و فشـارها، فاطمـه؟اهس؟ را بـه شـدت بیمـار و بسـتری 
کـه پـس از رحلـت پیامبـر؟ص؟، در همـان سـال بـه ایشـان پیوسـت. فاطمـه؟اهس؟ بیـش از 75 روز 
)یـا 95 روز( پـس از پیامبـر خـدا؟ص؟ زندگـی نکـرد و در 13 جمادی االولـی )یـا 3 جمادی الثانـی( 

سال 11 هجری چشم از جهان فروبست.
پس از شهادت مظلومانه اش در 18 سالگی، طبق وصیت خویش، شبانه و مخفیانه به خاک 

سپرده شد. قبر ایشان هنوز هم نامعلوم است.

پینوشت:
کوثر به همین مناسبت بوده است. 1. نزول سوره 
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ت آموزی نقش ع�ب

گرفتـه شـده اسـت و  از میـان چیـزی  گذشـتن  کـردن و  »عبـرت« از عبـور، بـه معنـی نفـوذ 
مقصـود از آن، گذشـتن از محسوسـات بـه معقـوالت، از دیدنی هـا بـه نادیدنی هـا، از بدی هـا بـه 
خوبی ها، از زشـتی ها به زیبایی ها و از ظاهر به باطن اسـت. کسـی که با دیدن اموری به نتایج 
عقلی در جهت خیر و صالح می رسد و از ظاهر حوادث به ورای آن ها سیر می کند و درس می گیرد 
و بـا دیـدن رویدادهـای روزگار، از بـدی بـه خوبـی و از زشـتی بـه زیبایی گذر می کنـد، به »عبرت« 

راه یافته است. خداوند متعال همگان را به عبرت گرفتن فراخوانده:
ولی األْبصاِر؛ پس ای اهل بصیرت ]از این ماجراها[ عبرت بگیرید«.     1    

ُ
اعَتِبروا یا ا

َ
»ف

کید دارنـد، همه بیانگر این نکته اند  ایـن آیـه و آیـات دیگـری کـه بر عبرت گیری از گذشـته تأ
که باید گذشته را با حوادث تلخ و شیرین خود، آیینه فرداها قرار داد تا اشتباهات و لغزش های 
که هرکس عبرت آموزی اش بیش تر باشد، لغزش هایش کم تر است.  پیشینیان تکرار نشود؛ چرا

همان طور که موال علی؟ع؟ فرمود:
»کسی که بیش تر عبرت بیاموزد، لغزشش کم خواهد شد«.     2    
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نقش عبرت آموزی
عبرت آموزی از پیشـینیان، در حقیقت نوعی زندگی کردن در میان آن هاسـت؛ به این معنا 
کـه حـوادث تاریخـی را بنگریـم، عوامـل و زمینه هـای آن را بررسـی کنیـم و تـالش کنیـم از آن هـا 

آموزه هایی برای سرمشق در زندگی خود بیابیم.    3    
کرد: علل و اسباب واقعه،  در عبرت آموزی از وقایع تاریخی، باید از سه منظر، به واقعه نظر 
حقیقت عبرت و نتیجه و ثمره آن. ما نیز در بحث »عبرت های فاطمیه«، از این سـه منظر به 
وقایـع می نگریـم. از آنجـا کـه اصل تکرارپذیری در تاریخ، از اصول مسـلم و غیرقابل انکار اسـت، 
شناسـایی ریشـه های این فاجعه تاریخی، می تواند عبرت آموز ما گردد تا با پرهیز از آن عوامل و 
که اسـتمرار حکومت نبوی اسـت، از ننگ  جلوگیری از تحقق آن ها، حکومت اسـامی خویش را 

چنان فجایعی برهانیم و آن را به ساحل نجات رسانیم؛ ان شاء اهلل.

پینوشتها:
1. حشر، آیه 2.

2. شرح غرر الحکم، ج 5، ص 217.
3. نهج البالغه، نامه 23.
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مهم ترین جریانات تاری�ض

بحث و بررسی در مورد علل و عوامل زمینه ساز حادثه تلخ فاطمیه و عبرت آموزی از آن، نیاز 
که بدون اطالع از این فرازهای  به آشنایی کامل با حوادث مهم و مرتبط با این حادثه دارد؛ چرا
حساس تاریخی که مقدمه حادثه فاطمیه است، پرداختن به این موضوع را غیرممکن می کند؛ 
کرم؟ص؟ و حوادث  لذا قبل از ورود به این مبحث، مهم ترین جریانات تاریخی اواخر عمر رسول ا

بعد از رحلت آن حضرت را به اختصار مرور می کنیم:

زمینهسازیجهتبیعت
کـه خداونـد  رسـول خـدا؟ص؟ در ماه هـای آخـر عمـر خـود، بسـیار تـالش می کـرد تـا مسـیری 
بـرای زمامـداری پـس از او تعییـن کـرده بـود حفـظ شـود و امت اسـالمی دچـار اختـالف و ارتجاع و 

ارتداد نگردد.
گزارش هایـی کـه از حـوادث ایـن روزهـا در تاریـخ ثبـت شـده اسـت، گویـای تـالش پیامبر؟ص؟ 
برای تثبیت و تحکیم جانشینِی پس از خود و اقدامات گروه های سیاسی و احزاب برای کسب 
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مهم ترین
قدرِت پس از پیامبر؟ص؟ است.جریانات تاریخی

کـرد رحلتـش نزدیـک اسـت، پیوسـته در هـر مجلـس  کـه احسـاس  رسـول خـدا؟ص؟ همیـن 
و موقعیتـی، تذکراتـی بـه مسـلمانان مـی داد و آنـان را از فتنـه و فسـاد و اختـالف پـس از خـود 
کید می کرد که به سـنت و سـیره او توجه نموده، به آن چنگ زنند و بر آن  برحذر می داشـت و تأ

اتفاق کنند و طبق آن عمل نمایند.
گرانبهای خود )قرآن و عترت( اشاره داشت و بدان ها  کرم؟ص؟ پیوسته به دو یادگار  پیامبر ا
کید می کرد. در ضمن، تحرکات فرصت طلبان و مخالفان خالفت حضرت علی؟ع؟ را کاماًل در  تأ

نظر داشت و آن گونه که روا می دید در خنثی کردن آن ها می کوشید.
در این راستا، در اواخر ماه محرم سال یازدهم هجری، پیش از آنکه در بستر بیماری بیفتد، 
دستور تدارک سپاهی عظیم به فرماندهی »اسامةبن زید«    1    برای گسیل به سوی شام را داد.
کـه  البتـه فرمـان تشـکیل چنیـن سـپاهی و رهسـپاری آن بـه سـوی شـام سـابقه داشـت؛ چرا
کرم؟ص؟ سـپاهی به فرماندهـی »جعفربن ابی طالب«  در سـال هشـتم هجـری، از سـوی پیامبـر ا
و »زیدبن حارثـه« و »عبداهلل بن رواحـه« بـرای مقابلـه بـا هجـوم رومیـان روانـه آن سـرزمین شـد؛ 
که خبر  اما هر سـه فرمانده اسـالم در این جنگ به شـهادت رسـیدند. در سـال نهم هجری نیز 
آمادگی رومیان برای حمله به سرزمین حجاز، در مدینه انتشار یافت، پیامبر؟ص؟ با سی هزار تن 
عـازم تبـوک شـد؛ ولـی بـدون درگیری به مدینه بازگشـتند. حال در این موقعیت )سـال یازدهم 
هجری( رسـول خدا؟ص؟ خطری جدی احسـاس می نمود؛ لذا دسـتور اعزام سـپاهی را به سوی 

شام صادر نمود.
کثـر راویـان و  کـه ا امـا تجهیـز و اعـزام ایـن سـپاه از سـوی پیامبـر؟ص؟ یـک علـت مهـم داشـت 
تحلیل گران تاریخ بدان اشاره کرده اند: رسول خدا؟ص؟ بر آن بود که بدین وسیله عده ای از سران 
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مهاجرین و انصار را در این سپاه قرار دهد و بدین وسیله آن ها از مدینه خارج شوند تا در هنگام 
رحلت آن حضرت، در مدینه حضور نداشته باشند و سبب اختالف در رهبری پس از وی نگردند 
و در ریاست طمع نکنند. آن حضرت با این کار می خواست کسی با خلیفه انتصابی او مخالفت 

نکند و امر خالفت و جانشینی علی؟ع؟ بدون هیچ گونه نزاعی پس از او، مسلم گردد.    2    

اولینسنتشکنان
کـه فرماندهـی  کردنـد  توطئه گـران و قدرت طلبـان، مخالفـت علنـی خـود را این گونـه شـروع 
ُاسامه را مورد طعن و استهزا قرار دادند و گفتند: چرا رسول خدا؟ص؟، این جوان را به فرماندهی 

مهاجرین و انصار گمارده است؟   3    
کـرم؟ص؟ ناراحت شـد؛ بر منبـر رفت و پـس از حمد و  چـون ایـن سـخنان مطـرح شـد، پیامبـر ا

ثنای الهی فرمود:
کنـون بـر ُاسـامه طعـن می زنیـد، پیـش از ایـن پـدرش را نیـز طعـن زدیـد و حـال آنکه  گـر هم ا »ا
به خدا او فرماندهی شایسـته بود و پس از او نیز پسـرش شایسـته فرماندهی اسـت و در نظر من 

محبوب ترین مردم است«.    4    
روزهای آخر عمر رسول خدا؟ص؟ بود و اوضاع و احوال ایشان به جهت بیماری شدت می گرفت. 
سـپاه ُاسـامه در خـارج از مدینـه و در منطقـه ُجـرف   5    اردو زده بـود و بـه دسـتور رسـول خدا؟ص؟ 
آمـاده حرکـت بـود که سنت شـکنان و شـیفتگان قدرت به بهانه بیماری رسـول خـدا؟ص؟ و دیگر 
بهانه ها، از لشکر اسامه بیرون آمدند؛ در حالی که رسول خدا؟ص؟ تخلف کنندگان سپاه اسامه را 

لعن کرده، چنین فرمود:
ساَمة«.    6    

ُ
لَف َعْن جیش ا

ََ
َعن اهلُل َمْن ت

َ
»ل
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کـه  حـاِل رسـول خـدا؟ص؟ وخیم تـر گشـته و از شـدت بیمـاری بی هـوش شـده بـود. هنگامـی 
ایشـان بـه هـوش آمـد، مشـاهده نمـود که جماعتـی از بزرگان صحابه که بنا بود در لشـکر اسـامه 

شرکت کنند، تخلف نموده اند. فرمود: »مگر به شما نگفتم که در لشکر اسامه شرکت کنید؟«
هر یک از آنان در پاسخ پیغمبر؟ص؟ عذر و بهانه ای تراشیدند ولی رسول خدا؟ص؟ از تصمیم و 

هدف آنان اطالع داشت و می دانست که آن ها برای تصاحب خالفت در مدینه مانده اند.

نانوشتهایگویاترازهرنوشته
پنج شنبه روزی بود که بیماری رسول خدا؟ص؟ شدت یافت. گروهی در خانه، نزد آن حضرت 

بودند. پیامبر؟ص؟ در بستر بیماری جهت نوشتِن وصیت این گونه تقاضای قلم و کاغذ نمود:
»برایم کاغذ و دوات بیاورید تا چیزی بنویسم که پس از من تا ابد گمراه نشوید«.    7    

برخی به دنباِل آوردن کاغذ و دوات رفتند؛ اما یکی از اصحاب سکوت جلسه را شکست و با 
نادیده گرفتن حرمت رسول خدا؟ص؟ گفت:

»إرَجـع فإنـه هیُجـُر؛ برگـرد زیـرا او هذیان می گویـد« و با بی ادبی اینکه بیماری بر او غلبه کرده 
اسـت، گفـت: »َحْسـُبَنا کتـاَب اهلل؛ مـا را کتـاب خـدا بـس اسـت«. در این هنگام میـان حاضران 
اختـالف و نـزاع افتـاد. برخـی گفتنـد: »کاغذ و قلم بیاورید تا پیامبر مطلب خود را بنویسـد تا هرگز 
گمراه نشویم«؛ در حالی که برخی دیگر، »َحْسُبَنا کتاَب اهلل« را تکرار می کردند. هنگامی که این 
سـخنان ناشایسـت مطـرح شـد و اختـالف بـاال گرفـت، پیامبـر؟ص؟ فرمود: »برخیزیـد و از مـن دور 

شوید؛ در حضور هیچ پیامبری شایسته نیست نزاع شود«.    8    

مهم ترین
جریانات تاریخی
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موضوعنانوشته
کرم؟ص؟ چه بوده است و چرا آن شخص با این وصیت  اما موضوع وصیت نانوشته پیامبر ا
کثر مباحث مبهم تاریخ سیاسـی در حادثه تلخ  این گونـه مخالفـت کـرد؟ جـواب این سـئواالت، ا

فاطمیه را آشکار می سازد و از قدرت طلبی ها و سیاسِت نفوذ و ضربه مخالفان پرده برمی دارد.
واقعیت این است که مفاد وصیت موردنظر رسول خدا؟ص؟ کاماًل معلوم بود؛ زیرا قبل از آن، 
وا« بیان فرموده بود، همه دربردارنده مفاد »حدیث 

ّ
هر عبارتی را که پیامبر؟ص؟ با لفظ »لن تضل

ثقلین«    9    بود و در جمله درخواست کاغذ و دوات که فرمود: »ایتوین بدواٍة و کتٍب و صحیفٍة 
«، بر همه حاضران معلوم شـد پیامبر؟ص؟ می خواهد چه 

ً
 ال َتِضلـوا َبعـَدُه ابدا

ً
ال ُکُتـَب لُکـم کتابـا

وصیتی را مکتوب نماید؛ از این رو، یکی از اصحاب موضوِع نوشته و نیز جزئیات و ترکیب جمله 
کنشی سریع نشان داد و آغازگر جسارت به محضر رسول خدا؟ص؟ گشت. حضرت را دانست و وا
کـرم؟ص؟ این حـوادث تلخ را مشـاهده می نمود و غـم و اندوهش دوچندان  امـا ریحانـه نبـی ا
می شـد. مگـر پـدر بزرگـوار ایشـان متصـل به وحی نبـود؟ آیا آن حضرت، جـز مصالح و منافع ملت 
منظـوری داشـت؟ پـس چـرا این همه جسـارت و سـرپیچی از ایشـان؟ چـرا این گونه آثـار نفاق در 

مردم ظاهر گشت؟ چرا...؟

خندهدرگریه
حاِل رسول خدا؟ص؟ رفته رفته بدتر می شد. در حالی که سر ایشان در دامِن حضرت علی؟ع؟ 
بـود، بی هـوش گشـت. حضـرت زهـرا؟اهس؟ به صـورت نازنین پدر نگاه می کرد و اشـک می ریخت 
و می فرمـود: »آه! بـه برکـت وجـود پـدرم، بـاران رحمـت نـازل می شـد و او دادرس یتیمـان و پنـاه 
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بیوه زنـان بـود.« صـدای نالـه زهـرا؟اهس؟ به گوش رسـول خدا؟ص؟ رسـید. حضرت دیده گشـود و با 
صدای ضعیف فرمود: »دختر عزیزم! این آیه را بخوان:
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َ
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ٌ
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َ
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ُ
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َ
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»از مرگ چاره ای نیسـت؛ چنانکه پیغمبران مردند، من نیز خواهم مرد؛ اما چرا ملت هدف 
مرا تعقیب نمی کنند و قصد سقوط و عقب نشینی دارند؟«   10 

از شنیدن این سخن، گریه حضرت زهرا؟اهس؟ شدیدتر شد. رسول خدا؟ص؟ از احوال پریشان 
و چشـم گریـان دختـر عزیـزش منقلـب شـد. بـرای تسـالی دل او، وی را بـه نـزد خویـش خوانـد و 
سخنی در گوش او نجوا کرد. حاضرین دیدند صورت فاطمه؟اهس؟ برافروخته شد و در همان حال 
ناراحتی و گریه، تبسـم کرد. از این تبسـم نابه هنگام تعجب نمودند. علت را پرسـیدند. ایشـان 

فرمود: »تا پدرم زنده است، رازش را فاش نمی کنم.«
اما بعد از مرگ پدر فرمود: »پدرم در گوش من فرمود: فاطمه جان! مرگ تو نیز نزدیک است؛ 

تو اولین فردی هستی که به من ملحق خواهی شد«.   11 

ماتمسترگ
در حالی که سر پیغمبر؟ص؟ در دامن علی بن ابی طالب؟ع؟ بود و فاطمه و حسن و حسین؟مهع؟ 
بـه صـورت نازنیـن آن حضـرت نـگاه می کردند و می گریسـتند، چشـمان حق بینش بسـته و زباِن 
حق گویـش خامـوش گشـت و روحـش بـه عالـم ابـدی پرواز نمـود و ماتمی سـترگ بر فاطمه؟اهس؟ 

روی آورد.
اهل بیـت رسـول خـدا؟ص؟ و نزدیـکان آن حضرت در ماتمی بـزرگ فرو رفته بودند که گروهی 
بر سـر خالفت و جانشـینی به نزاع برخاسـتند و عهد و پیمان »غدیر« را زیر پا نهادند و در مکانی 

مهم ترین
جریانات تاریخی
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به نام »سقیفه«   12 ، بازگشت به فرهنگ جاهلی و نظام قبیلگی یا »انقالب علی االعقاب«   13  
کـم  را شـکل دادنـد و بـر خـالف فرمـان خـدا و رسـولش از پیـش خـود بـرای حکومـت اسـالمی حا

نصب کردند.

حوردرآتش
که حرکت خود را با سـرعت هرچه تمام تر تثبیت و تحکیم  گردانندگان سـقیفه بر آن بودند 
کنند و در این راستا از تمامی مردم از راه های مختلف، بیعت گرفتند. اما در این میان، بزرگ ترین 
که آنان با مبارزه  مانِع تثبیت و تحکیم حکومت غصبی خود را خاندان پیامبر؟ص؟ می دیدند؛ چرا
منفی و تحصن در خانه حضرت زهرا؟اهس؟، مانع آن حرکت شوم شده بودند. حضرت علی؟ع؟ 
و بنی هاشـم  14  و گروهی از مهاجرین و انصار   15  که تعدادشـان اندک بود، در خانه حضرت 
گرد آمده بودند و از این طریق، مخالفت خود را اعالم می داشتند و از بیعت  صدیقه کبری؟اهس؟ 

خودداری می کردند.
با مشاهده روایاتی از کتب معتبر اهل سنت، مشخص می شود اصحاب سقیفه خاندان وحی 
گرفتن از خاندان رسول خدا؟ص؟  کردند و علت آن، بیعت  را تهدید به یورش و آتش زدن خانه 

برای حکومت غصبی خلیفه بوده است.
اما درباره آتش زدن بیت وحی و جسارت به حضرت زهرا؟اهس؟، روایات متعدد و با سند صحیح 

از شیعه و سنی نقل شده که به جهت اختصار فقط به یک روایت تاریخی بسنده می کنیم.
جوینی با سند خویش از پیامبر؟ص؟ چنین روایت کرده است:

کـه پـس از مـن بـر او  »... دختـرم فاطمـه... چـون او را می بینـم بـه یـاد چیزهایـی می افتـم 
روا می دارنـد؛ گویـا او را می بینـم کـه ذلـت بـه خانـه اش وارد، پهلویـش شکسـته، جنین او سـقط 
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شده است... ]بار خدایا[ کسی را که به پهلوی او زد، آن چنان که فرزندش را سقط کرد، در آتش 
جاودان ساز. در این موقع مالئکه گویند: آمین«  16    

کتـب معتبـر شـیعه و سـنی نقـل شـده، چنـان  کـه در ایـن رابطـه در  مصیبت هـا و رنج هایـی 
جان سوز است که حتی در نقل آن نیز اشک چشم اماِن نوشتن نمی دهد.

غصبفدک
»فـدک« سـرزمینی آبـاد در سراشـیبی خیبـر، بـا چشـمه ای پـرآب و منطقـه وسـیع کشـاورزی و 
قلعه ای مهم بود و نخلستان هایش از خیبر بیش تر بود. ساکنان آن عده ای از یهود بودند که با 
اهل خیبر ارتباط داشتند و رئیس آنان در روز فتح آن جا، مردی به نام »یوشع بن نون« بود. نام 
این سرزمین هم به اسم »فدک بن هام« است. او اول کسی بود که در آن جا سکونت یافت.   17    

این باغ ها در شمال مدینه واقع شده بود و حدود 160 کیلومتر با مدینه فاصله داشت.
پـس از فتـح خیبـر، حـدود چهـار سـال قبـل از رحلـت پیامبـر؟ص؟ جبرئیل نـازل شـد و از جانب 
کـه ایـن اقـدام بایـد توسـط  خداونـد دسـتور فتـح فـدک را آورد. در ایـن فرمـان تصریـح شـده بـود 
شـخص پیامبـر؟ص؟ و امیرالمؤمنیـن؟ع؟ انجـام شـود و مسـلمانان در آن شـرکت نکننـد. آن دو 
بزرگوار، اسـلحه الزم را برداشـتند و اسـب های خود را آماده کردند و در تاریکی شـب از لشـکر جدا 
شـدند. از خیبر حرکت کردند تا به سـرزمین فدک رسـیدند و با برنامه حسـاب شـده، فدک را فتح 
کـرده و یهودیـان سـاکن آن جـا را اسـیر و بـا غنایـم به مدینه آمدنـد. یهودیاِن فـدک از پیامبر؟ص؟ 
درخواست کردند که آنان را آزاد کند و نصف اموالشان را به آنان برگرداند. حضرت این پیشنهاد 
کرد و  کرد و امیرالمؤمنین؟ع؟ را فرسـتاد و با ضمانت حفظ خونشـان، با آنان مصالحه  را قبول 
قرار بر این شد که »هرکس از اهل فدک مسلمان شود، خمس اموال او را بگیرند و هرکس بر دین 

مهم ترین
جریانات تاریخی
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خود باقی بماند، همه اموالش را بگیرند«.
این قرارداد، بین پیامبر؟ص؟ و یهودیان فدک به امضاء درآمد و سرزمین فدک بر اساس نص 

صریح قرآن   18 ، ملک شخصی پیامبر؟ص؟ شد.
؛ حـق خویشـان را بـه آنـان بـده«  19  نـازل شـد.  ُ

قـه
َ

ربـى ح
ُ

پـس از فتـح فـدک، آیـه »َوآِت ذاالق
پیامبر؟ص؟ از جبرئیل پرسید: »منظورت چه کسانی هستند و این حق کدام است؟« جبرئیل از 
طرف خداوند عرضه داشـت: »فدک را به فاطمه عطا کن«.  20  پیامبر؟ص؟ فدک را به حضرت 
زهرا؟اهس؟ عطا نمود و ورقه ای خواست و امیرالمؤمنین؟ع؟ را فراخواند و فرمود: »سند فدک را به 
عنـوان بخشـوده و اعطایـی پیامبـر بنویـس و ثبت کـن«. امیرالمؤمنین؟ع؟ آن را نوشـت و خود 
حضرت با ام ایمن بر آن شهادت دادند. سپس پیامبر؟ص؟ این نوشته را به حضرت فاطمه؟اهس؟ 
تحویل داد؛ سپس مردم را در منزل آن حضرت؟اهس؟ جمع نمود و به آنان خبر داد که فدک از آِن 

فاطمه؟اهس؟ است.
حضرت زهرا؟اهس؟ در سرزمین فدک نماینده ای داشت که درآمد آن را سالیانه خدمت حضرت 
مـی آورد و حضـرت زهـرا؟اهس؟ هرسـاله بـه انـدازه نیـاز خـود برمی داشـت و بقیـه را بیـن فقرا تقسـیم 

می کرد و تا هنگام رحلت پیامبر؟ص؟ این شیوه ادامه داشت.
ده روز پـس از رحلـت پیامبـر؟ص؟، مأمـوران ابوبکـر بـه دسـتور او بـه فـدک رفتنـد و نماینـده 
حضرت زهرا؟اهس؟ را از آن جا اخراج کردند و آن ملک را غصب نمودند و درآمد آن را به طور کامل 
بـرای مخـارج حکومـت غاصبانـه خـود صـرف کردنـد. آنـان بـه سـابقه مفصـل امـر الهـی و عمـل 
پیامبـر؟ص؟ در مـورد فـدک و سـندی کـه تنظیـم شـده بـود و شـاهدانی کـه گواهـی دادنـد و آنچـه 

پیامبر؟ص؟ در حضور مردم فرموده بود، کوچک ترین توجهی هم نکردند.   21    
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پینوشتها:
اسـامه فرزنـد زیـد بـن حارثـه اسـت، زیـد در عصـر جاهلیـت در یکـی از نبردهـای قومـی اسـیر شـد و در   .1
بـازار عـکاظ بـه حکیم بن حـزام فروختـه شـد. حکیـم او را بـه حضـرت خدیجـه؟اهس؟ داد و او نیـز بـه 
کرد. پیامبر؟ص؟ زیـد را به اختیار  رسـول خـدا؟ص؟ بخشـید. پـدر زیـد فرزنـدش را از آن حضـرت طلب 
خود نهاد و او ماندن نزد پیامبر؟ص؟ را برگزید. زید بن حارثه پس از علی بن ابی طالب، اولین مردی بود 

گزارد. )السیرة النبویة، ج 1، ص 264(. که اسالم آورد و نماز 
2. االرشـاد شـیخ مفیـد، ص 85؛ تاریـخ الیعقوبـی، ج 2، ص 113؛ شـرح نهج البالغـة ابـن ابی الحدیـد، 

ج 1، ص 161
3. تاریخ یعقوبی، ج 1، ص 509

4. تاریخ یعقوبی، ج 1، ص 509، طبقات، ج 3، ص 232
5. »ُجرف، منطقه ای وسیع در سه میلی مدینه به سمت شام است )معجم البلدان، ج 2، ص 128(.

6. شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج 2، ص 20 و ج 6، ص 52؛ المراجعات، ص 275 و ص 276
7. بحاراألنوار، ج 22، ص 468

8. ارشاد شیخ مفید، ص 99؛ شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج 6، ص 51 و ج 13، ص 31؛ صحیح 
بخاری، ج 1، ص 22 و ج 6، ص 11

که: »إین تـارٌک فیکُم الثقلنی  9. صحابـه بارهـا از آن حضـرت، حدیـث ثقلیـن را این گونـه شـنیده بودنـد 
 و لن یفترقا حیت َیرد عیل احلوض؛ من در 

ً
ما لن َتضلوا ابدا سکُت ِبِ کتاَب اهلل و عتریت ما إن َتَ

که بدین دو تمسـک جویید  کتاب خدا و خاندانم. تا آن زمان  گرانبها می گذارم:  میان شـما دو چیز 
کوثر بر من وارد شوند«.  کنار حوض  گمراه نخواهید شد و این دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا در  هرگز 

)الغدیر و المستدرک علی الصحیحین، ج 2، ص 109(.

مهم ترین
جریانات تاریخی
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10. آل عمران، آیه 144
11. بحاراالنوار، ج 22، ص 470؛ ارشاد شیخ مفید، ص 88، صحیح مسلم، ج 4، ص 1095

کیلومتر از خانه  کمتر از یک  12. سـقیفه سـایبانی بود در ناحیه شـمال غربی مسـجدالنبی و با فاصله ای 
که محل اجتماع انصار )مردم مدینه از جمله قبایل اوس و خرزج( بود. )سقیفه به معنای  پیامبر؟ص؟ 

سایبان است(.
ِقَبیِه...(.

َ
لى ع

َ
ِلب ع

َ
ق

ْ
ن

َ
 ی

ْ
ن

َ
13. آل عمران، آیه 144 )... َوم

14. شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج 6، ص 11
15. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 126
16. فرائدالسمطین، ج 2، ص 34

17. نقل از یاقوت حموی در معجم البلدان و شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید.
18. حشر، آیات 6 و 7

19. اسراء، آیه 26
20. بحاراالنوار، ج 21، ص 22 و 25؛ بحاراالنوار، ج 29، ص 107

21. اسرار فدک، ص 23
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نفاق

خطرداخلی
از تاریخ چنین برمی آید که هر انقالب و حرکتی را دو خطر عمده تهدید می کند: یکی دشمنان 

خارجی و دیگری دشمنان داخلی.
دسـته اول، کسـانی هسـتند که تمام سـعی خود را صرف رخنه کردن در مرزهای جغرافیایی 

انقالب می کنند و در این مسیر از هجمه های آشکار هیچ ابایی ندارند.
دسته دوم، دشمنان نقاب دار هستند که به ظاهر در متن انقالب و حرکت جای دارند، اما در 
باطن از هیچ تالشی برای سست کردن پایه هاِی انقالب دریغ نمی کنند. خطر اینان به مراتب از 

دسته اول بیش تر است؛ بلکه قابل مقایسه نیست.
کید  قـرآن کریـم از ایـن گـروه، بـه »منافقیـن« تعبیـر می کنـد و بـر شـناخت ویژگی های آنـان تأ
کید آن چنان زیاد است که درباره کفار بیان نشده است و زیرا که کفار، آشکارا  فراوانی دارد و این تأ
در صـِف مقابـل مؤمنـان قـرار گرفتـه و علنـًا عـداوت خـود را ابـراز می کند؛ اما منافقین، دشـمنانی 

هستند که در لباس دوست و خودی، شدیدترین ضربه ها را به اسالم و مسلمین وارد می کنند.
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بـر ایـن اسـاس، در بررسـی عوامـل زمینه سـاز حادثـه فاطمیـه، بـا ایـن مسـأله مهـم مواجـه 
می شـویم کـه رسـول خـدا؟ص؟ در اواخـر عمـر، با ناراحتـی و نگرانی از آینـده، به حضرت علی؟ع؟ 

چنین می فرماید:
کـه ایمـاِن مؤمـن او را از خیانـت  »... مـن بـر امتـم نـه از مؤمـن می ترسـم و نـه از مشـرک؛ چرا
بازمـی دارد و مشـرک را خداونـد بـه وسـیله شـرکش نابـود می سـازد. تنهـا کسـانی کـه از شـر آن ها بر 
که شـما  که در دل، منافقند و در زبان، دانا. سـخنانی می گویند  کسـانی هسـتند  شـما می ترسـم، 

می پذیرید؛ اما اعمالی دارند که مورد انکار شماست«.     1    
مشـخص شـد کـه نگرانـی پیامبـر؟ص؟ دربـاره نفاقـی بـود کـه بـه صـورت فتنه هـا در آینـده ای 
نه چندان دور، مانند پاره های شب، فضای زندگی مسلمین را تیره و تار می کرد. او از بروز فتنه ها 
رنج می ُبرد و به شـدت از خود مسـلمین در هراس بود. نگرانی ایشـان از داخل حوزه اسـالم بود: 
نکند برخی از میان همین اصحاب، وصایایش را نادیده بگیرند و مسیر اسالم را منحرف کنند؟!

آری، پیامبر؟ص؟ این خطر را حس می کرد و به آن هشدار می داد و شاهد این هشدار و نگرانی 
به اتفاق همه مورخان، روایات بسیاری است که در این موضوع، از کتاب صحیح بخاری و دیگر 
کتفا می کنیم: کتاب ها و جوامع حدیثی اهل سنت نقل شده است. از باب نمونه به یک روایت ا

کـه ایشـان پـس از وصـف  کـرم؟ص؟ نقـل شـده  از سـعید بـن جبیـر، از ابـن عبـاس، از رسـول ا
محشر فرمود:

گروهـی از اصحـاب مـن در محشـر بـه طـرف راسـت و چـپ از جایـگاه مـن منحـرف  »سـپس 
می شـوند؛ آن گاه می گویم: این ها اصحاب من هسـتند، کجا می روند؟ جواب می رسـد که همین 
اصحاب تو پس از اینکه آن ها را مفارقت نمودی، به اعقابشـان برگشـت نمودند؛ یعنی، از اسـام 

ج شده و به کفر بازگشتند...«. خار
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نفاق
حال برای روشن شدن این مطلب، در ادامه نحوه شکل گیری نفاق را بررسی می کنیم:

شکلگیرینفاق
که نظریه مشـهور  در مورد شـکل گیری نفاق در عصر پیامبر؟ص؟ نظریه های مختلفی اسـت 
کرم؟ص؟ به مدینه، اسالم جان تازه ای گرفت و اقتدار و گسترش  چنین است: با هجرت پیامبر ا

خاصی پیدا کرد. در این جا بود که دشمنان داخلی به دو صورت با اسالم به مبارزه پرداختند:
برخـی بـا چهـره ای اسـالمی و اظهـار دینـداری، مخفیانـه بـر ضـد اسـالم فعالیـت می کردنـد؛ 
کـم بودنـد، در امـان باشـند  امـا تظاهـر بـه اسـالم می کردنـد تـا از برخـورد مسـلمانان کـه قـدرت حا

)نفاق خوفی(.
برخـی نیـز مسـلمان شدنشـان بدیـن جهـت بـود کـه اسـالم اقتدار بیشـتری یافتـه بـود و آن ها 
می خواستند با نفوذ در نظام اسالمی، صاحب قدرت و مقام شوند و سهمی در آن داشته باشند 

)نفاق طمعی(.
بـا رحلـت رسـول خـدا؟ص؟ و فراهم شـدن فرصتی مناسـب، هر دو گروِه نفـاق اقداماتی انجام 

دادند که مرحوم عالمه طباطبایی در ذیل آیاتی درباره منافقین، آن را این گونه بیان می کند:
کرم؟ص؟ دیگر  »با اینکه این مقدار آیات قرآن درباره منافقین است، چرا بعد از رحلت پیامبر ا
اسمی از منافقین نیست؟ آیا آن ها محو شدند؟ آیا رحلت پیامبر؟ص؟ باعث شد منافقین متفرق 
که بعد از رحلت پیامبر، نفاق  و متالشـی شـده یا از نفاق روی گردان شـوند؟ به خاطر این اسـت 
»خوفی« و »طمعی« به هم رسیدند و آنچه می خواستند، شد. قدرت را قبضه کردند و علنًا ندای:

َ
ِعَبت هاشُم بامُللِک فال              خبٌر جاء و ال وحٌی َنَزل

َ
ل

سردادند!«    2    
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حال، چگونگی شکل گیری و اقدامات مخفیانه به ظاهر یاران پیامبر؟ص؟ را بررسی می کنیم 
که بیانگر علل زمینه ساز حادثه تلخ فاطمیه است.

بـر پایـه اسـناد تاریخـی، نباید قضیه سـقیفه بنی سـاعده و امر خالفـت و برنامه هـای بعدی را 
یـک امـر ناگهانـی دانسـت؛ بلکـه دالیـل و شـواهدی چنـد، حکایـت از آن دارد کـه گـروه پیـروز، از 
گواه این  دیرباز برای کسب قدرت و شکست رقیب، در اندیشه و طرح بوده است. روشن ترین 
کیدهای فراوانی بر زمامداری و جانشینی علی بن ابی طالب؟ع؟  امر آن است که پیامبر؟ص؟ تأ
داشته است که غیر شیعه نیز آن را می پذیرد؛ حال، تا گروهی هم دست و ریشه دار در کار نباشد 
نمی شود به یکباره همه چیز به سویی دیگر جهت گیرد. آیا مردم، هیچ یک غدیر را که 75روز 
که  قبل اتفاق افتاده بود و همگی با علی؟ع؟ دسـت بیعت داده بودند، به یاد نداشـتند؟ البته 
به یاد داشـتند و تا دیرزمان هم از خاطرشـان زدوده نشـد. دوازده سـال پس از آن روز، زمانی که 
خلیفـه دوم درگذشـت )سـال 23 هــ.ق(، حضـرت علـی؟ع؟ بـا اهل شـورای تعیین رهبـری و نیز 
مردم، به احتجاج پرداخت و چهل فضیلت از خود برشمرد که از جمله آن ها ماجرای غدیر و آیه 
تطهیر بود؛ آن گاه حاضران را بر تأیید آن فضایل، به شهادت طلبید و جز تنی چند از مخالفان، 

هیچ کس آن ها را انکار نکرد.   3 
کـرم؟ص؟، آن فضایـل را بـه یاد نداشـتند؟ یقینـًا به یاد  آیـا ایـن گـروه، در زمـان رحلـت پیامبـر ا
داشتند؛ اما چرا برخی آن را چنین توجیه می کردند که انتخاب فرد پایین تر بر فرد برتر بی اشکال 
است. با توجه به این مقدمات، چگونه می توان پذیرفت که در کمتر از چند ساعت پس از رحلت 
پیامبـر؟ص؟ تنـی چنـد از غیـر خانـدان آن حضـرت توانسـته باشـند بدون هیچ طـرح و هماهنگی 
قبلی، مردم را از پذیرش زمامداری حضرت علی؟ع؟، به قبول بیعت دیگری سوق دهند و پس 

از آن نیز از زور و تطمیع و تهدید سود نجسته باشند؟
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نفاق
حقیقت آن اسـت دالیل و شـواهد زیادی موجود اسـت که این حرکت و حرکت های بعدی، 
کنـار پیامبـر؟ص؟ و بـه عنـوان خـواص  کـه در  کسـانی  بـه صـورت ناگهانـی اتفـاق نیفتـاده؛ بلکـه 
جامعه مطرح بودند، اقدامات مخفیانه ای جهت این امر انجام داده اند که نشان از خط پنهاِن 

نفاق دارد.
برای مشاهده و مطالعه شواهد تاریخی در این زمینه می توانید به کتب مشروح در خصوص 

غدیر و حادثه فاطمیه رجوع کنید.

رشدوتعالیجامعه
یکی از مهم ترین آموزه های این گونه حوادث ناگوار، شناسایی چهره پلید و پنهانی دشمناِن 
»بـه ظاهـر دوسـت« و اقـدام مناسـب جهـت برخورد با آنان اسـت. اساسـی ترین شـرایط موفقیت 
برای یک نظام، شناخت دشمن، مخصوصًا دشمن داخلی است؛ ما نیز تجربه زیادی از اوایل 
انقالب اسـالمی داریم که چگونه دشـمنان داخلی ضربه های جبران ناپذیری به این ملت وارد 
گر هوشـیاری و بصیرت مردم نبود، چهره پلید آنان آشـکار نمی گشـت و آنان از صحنه  کردند و ا

ج نمی شدند و مسیر انقالب منحرف می شد. انقالب خار
ایـن  و  کـرده  فراوانـی  کیـدات  تأ نفـاق،  چهره هـای  شـناخت  جهـت  اسـالم،  مقـدس  دیـن 
شـناخت را در رشـد و تعالـی جامعـه اسـالمی دخیـل دانسـته اسـت. حضـرت علـی؟ع؟ در این باره 

چنین می فرماید:
»بدانیـد کـه رشـد را درنمی یابیـد مگـر آن کـه وانهادگان رشـد را بشناسـید و هرگز بـه کتاب خدا 

چنگ نمی زنید مگر آن که فروفکننده آن را چنان که باید، شناخته باشید...«.    4    



31

خود آن حضرت، برای شناسـاندن دشـمناِن »به ظاهر دوسـت« )وانهادگان رشـد( به مردم، 
تـالش فراوانـی کـرد و مانـع رسـیدن آنـان به مقاصد شومشـان شـد و زمینه رشـد و تعالی جامعه را 

مهیا کرد.

آموزه
گـوار، شناسـایی چهـره پلیـد و پنهانـی  گفتـه شـده کـه از مهم تریـن آموزه هـای ایـن حـوادث نا
دشـمنان »بـه ظاهـر دوسـت« اسـت؛ امـا مهم تـر از آن، شناسـاندن آن چهره هـای نقابـدار به همه 
مردم است؛ همان طور که محور اساسی مبارزات حضرت زهرا؟اهس؟ بعد از رحلت پدر بزرگوارشان، 
تـا آخریـن لحظـات عمِر کوتاه آن حضرت، شناسـاندن و افشـای خط نفـاق و اقدامات مخفیانه 

آنان بود.
البته این امِر مهم برای حضرت زهرا؟اهس؟ به سادگی قابل تحقق نبود؛ اما موضوع، آن چنان 
کـه شکسـتن  کـرد تـا جایـی  کـه حضـرت، تمـام مصیبت هـا و رنج هـا را تحمـل  اهمیـت داشـت 
سـینه و پهلوی خود و نیلی شـدن صورت را بهای این افشـاگری قرار داد و از افشـای خط نفاق 

دست برنداشت.
این وقایع درسی بزرگ برای ماست که خود را شیعه علوی و فاطمی می دانیم.

حاال ما باید با درس گرفتن از این مسأله، نگذاریم تاریخ تکرار شود و سست عنصرها با داعیه 
دروغین انقالبی و اسالمی بودن، شعارهای مردم پسند داده، با فریب آنان، فتنه ای برپا کنند.

مـا بایـد بـه تأسـی بـه زهرای اطهر؟اهس؟ رسـالت خود را به جا آوریم. رسـالت فرد فرد رهـروان راه 
او این اسـت که همچون آن حضرت، در شناسـاندن چهره نفاق و عملکرد موزیانه منافقان، به 
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گـر سـاکت بنشـیند، منافقان به محـض اینکه زمینـه را آماده نفاق میـدان آمـده و کوتاهـی نکنـد؛ زیـرا ا
ببینند، به میدان آمده، پرده از قساوت ها و خباثت های باطنی خویش برمی افکنند و جسارت ها 

را شروع می کنند و دوباره »فاطمیه ای دیگر« می آفرینند.
فاعتبروا یا اویل االبصار

پینوشت:
1. نهج البالغه، نامه 27.

2. المیزان، ج 19، ص 287.
3. الغدیر، ج 1، ص 159.

4. نهج البالغه، خطبه 147.
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دنیاگرا�ی

مسلخارزشهایالهی
یکـی از مسـائلی کـه آیـات قـرآن کریـم و روایـات معصومیـن؟مهع؟ ما انسـان ها را پیوسـته از آن 
برحـذر داشـته، »دنیاگرایـی« اسـت؛ بـه ایـن معنـا که دنیـا در دیدگاه انسـان »هدف« یـا »معبود« 
گر دنیا معبود انسـان شـد، وجود انسـان مسلخ تمام ارزش های الهی می شود. مقصود از  باشـد. ا

دنیا هم، دلبستگی هاست: دلبستگی به ریاست، مال، شهرت و ... 
تمـام  اسـاس  زیـرا  بـود؛  آنـان  دنیاگرایـی  خویـش  امـت  از  پیامبـر؟ص؟  نگرانـی  بزرگ تریـن 
روی گردانی ها از حق، همین صفت رذیله است و باید گفت علت العلل تمام مخالفت ها با حق و 

یا سستی در حمایت از آن، دلبستگی به دنیاست.
در مورد عوامل زمینه ساز حادثه تلخ فاطمیه نیز، مهم ترین علت، دنیاپرستِی خواص بود.

کرم؟ص؟، عرصه ظهور برای قدرت طلبان آماده شد و کسانی که دنبال دنیا  با رحلت پیامبر ا
بودند، بهترین موقعیت را در این حادثه یافتند و حرکت هایی هم انجام دادند که ما در این جا 

بعضی از این حرکت ها را برمی شماریم:
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دنیاگرایی
حرکتریاستطلبانهسعد

»انصار« با شنیدن خبر جانسوز رحلت پیامبر؟ص؟ در سقیفه بنی ساعده گرد آمدند و علت این 
تجمع را ترس از قدرت قریش و انتقام گرفتن آنان از این گروه بیان کردند!

»سعد بن عبادة بن ُدلیم« از بزرگان صحابه رسول خدا؟ص؟ و سیاست مدار و سرشناس طایفه 
»خزرج« بود. او در سیادت چنان بود که پرچم انصار در تمام جنگ ها در دست او بود؛ حتی در 
که در جنگ حضور نداشت، شهر مدینه، از طرف پیامبر؟ص؟ به او  غزوه »ابواء« و غزوه »غابه« 

سپرده شد تا اینکه پیامبر؟ص؟ از جنگ مراجعت کند.
او یکی از هفتاد نفری است که در »عقبه« خدمت رسول خدا؟ص؟ شرفیاب می شود و اسالم را 
می پذیرد و پیامبر نیز او را به ریاست قبیله بنی ساعده از طایفه خزرج برمی گزیند. او دارای چنان 
کارهای اجتماعی  مقامی است که رسول خدا؟ص؟ با کمال عظمت و داشتن مقام عصمت، در 
بـا وی مشـورت می کنـد    1   و در تاریـخ نیـز دعـا و روایاتـی از رسـول خـدا؟ص؟ در مـورد او نقـل شـده 

است.    2    
اما او با تمام بصیرت و عظمت خود، دلبستگی دنیا را با خود همراه داشت و از روی عالقه به 
مقام و ریاست، اقدام به معرفی خود جهت خالفت نمود. هرچند او از این اقدام ناپسند بهره ای 

نبرد، ولی عامل مهمی برای مظلومیت اهل بیت؟مهع؟ به دست دیگران شد.
موال علی؟ع؟ در مورد او فرمود:

کرد و دیگران وارد شدند و  که به ما َجری شد، سعد بن عباده بود، او دری را باز  »اول کسی 
آتشی را افروخت که سوزشش مال او بود و از نورش دیگران استفاده نمودند«.   3    

کرد مردم با  هرچند از بعضی نقل ها چنین برمی آید که سـعدبن عباده پس از آنکه احسـاس 
علـی؟ع؟ بیعـت نمی کننـد خـود را بـرای خالفـت معرفـی کـرد؛ ولی عـدم بیعت مـردم با علی؟ع؟ 
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جـواز اقـدام او بـرای چنیـن امـری نمی شـد.    4    گذشـته از ایـن، او از شـخصیت، مقامـات و 
گاه بـود  5   و در روز غدیـر، خـود، امامت و والیت علی؟ع؟ را از زبان  فضایـل حضـرت علـی؟ع؟ آ
رسول خدا؟ص؟ شنیده بود؛ اما او چنان به بیراهه رفت که حتی بعد از اتمام جریان سقیفه هم 

با موال علی؟ع؟ بیعت ننمود و این است نتیجه صفت رذیله »ریاست طلبی« در وجود انسان.

حرکتقدرتطلبانه
بـا آماده سـازی جلسـه سـقیفه بنی سـاعده، جهـت انتخـاب خلیفـه، جاه طلبـان و شـیفتگان 
گسـترده ای  که خواسـته دیرین آنان، همین موقعیت بود و از قبل نیز برنامه ریزی های  قدرت 
کـه  کردنـد. سـایر اقـوام عـرب نیـز امیـدوار بودنـد  کـرده بودنـد، قریـش را صاحـب مقـام معرفـی 
خالفـت در قبایـل ایشـان نیـز بـه نوبـت بگردد و فرصت کسـب قـدرت و زمامداری بـرای آنان نیز 

فراهم شود.    6

روشتطمیع
گردانندگان سقیفه با پیروزی ظاهری خود، بر آن شدند تا با سرعت برای تثبیت و تحکیم 
کننـد. از ایـن رو، جهـت برداشـتن موانـع و مخالفیـن خـود و  خالفـت غصبـی خـود، برنامه ریـزی 
خامـوش کـردن آنـان، تصمیـم گرفتند هرچـه زودتر »عباس بن عبدالمطلـب« را مالقات کنند و 
برای او و فرزندانش در حکومت و قدرت بهره ای قرار دهند تا با روِش تطمیع، آنان را از هوادارِی 

علی بن ابی طالب؟ع؟ بازدارند و جمع متحصن در بیت حضرت زهرا؟اهس؟ را متالشی کنند.
عبـاس بـا شـنیدن ایـن پیشـنهاد، در مقابـل آنـان ایسـتاد و ایـن توطئـه را خنثی کـرد. ولی در 
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دنیاگرایی
تاریخ نقل است که گردانندگان سقیفه، مردم را به وسیله اهدای اموال، پیرو خود نمودند.

در شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید نقل است که وقتی مردم گرد ابوبکر را گرفتند، اطرافیان 
او اموالـی میـان زنـان مهاجریـن و انصار پخش کردند. در این میان، سـهم یکـی از زنان خاندان 
»عـدی بـن بخـار« را همـراه زیـد بن ثابت فرسـتادند. آن زن پرسـید: »این مال، برای چیسـت؟« 
پاسـخ دادند: »این مالی اسـت که ابوبکر میان زنان تقسـیم کرده اسـت«. آن زن امواِل فرستاده 
کـرد: »بـه هیـچ وجـه خـود را بـا گرفتـن رشـوه نمی فروشـم.« و آن هـا را  شـده را نپذیرفـت و اظهـار 

پس فرستاد.     7

حرکتچماقبهدست
شـیخ مفیـد، نقـل می کنـد کـه جماعتی از عرب - بنی اسـلم - برای تهیه خواروبـار و آذوقه به 
مدینه رفتند. به آنان گفته شد: »در ازای بیعت با خلیفه رسول خدا؟ص؟ کمک هزینه خواروبار 
کنون بیرون روید و مردم را به بیعت فراخوانید« راوی می گوید:  دریافت خواهید کرد. پس هم ا
»بـه خـدا دیـدم کـه آن اعـراب، کمرهـای خـود را محکم بسـتند و پارچه های صنعانـی را حمایل 
کراه به بیعت  کردند و چماق به دست، بیرون رفتند و به جان مردم افتادند و آنان را با اجبار و ا

کشاندند«.   8    
بدین ترتیب بنی اسلم با دریافت هزینه، به یاری گردانندگان سقیفه برخاستند و در تثبیت و 
تحکیم قدرِت باطل، مؤثر شدند تا آن جا که طبری از قول یکی از اصحاب سقیفه آورده است: 
»من تا زمانی که بنی اسلم نیامده بودند، به پیروزی اطمینان نیافتم؛ ولی با آمدن آنان و دیدن 

عملکردشان به پیروزی یقین حاصل کردم«.    9    
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حال، پس از مشـاهده بعضی حرکت های جاه طلبانه و دنیاپرسـتانه جامعه آن روز، نگاهی 
می اندازیم به روایاتی که در آن ها از این دنیاگرایی مردم شکوه شده است:

   در یکی از روزها پس از رحلت پیامبر؟ص؟ که مردم در کوچه نزدیک خانه حضرت علی؟ع؟ 
گـرد آمـده و تسـلیم توطئه هـا شـده بودنـد، دختـر رسـول خـدا؟ص؟ از خانـه بیـرون آمد و در کنـار در 

ایستاد و خطاب به مردم کوچه و بازار فرمود:
گرفت تا امید  گرامی اسـالم؟ص؟ در روز غدیر خم، از مردم بیعت  »... سـوگند به خدا، رسـول 
شـما فرصت طلبـان تشـنه قـدرت را قطـع نمایـد... ؛ چـه بـد معاوضـه و معاملـه کردیـد کـه دنیا را 

گرفتید و آخرت را از دست دادید«.   10    
که گفت: »ای دختر رسول خدا! شب را چگونه  هم چنین حضرت در جواب سؤال ام سلمه 

صبح کردی؟ حالت چگونه است؟«، چنین فرمود:
»صبـح کـردم در میـان ُحـزن شـدید و اندوه عظیم... ؛ هنگامی که حکومت، بازیچه دسـت 
قدرت طلبـان گردیـد و امـام حـق منـزوی شـد، آتـش کینه هـای دیرینه شـان زبانه کشـید و باران 

مصیبت ها و مشکالت را بر ما بارانیدند«.    11    
   رسـول خدا؟ص؟ خطاب به اصحاب، پیشـاپیش از دنیاگرایی مردم بعد از خود و ظلمی 
که به دختر بزرگوارش روا می دارند، این گونه خبر داد و فرمود: »دخترم آن چنان در امواج بالها و 
مصیبت ها غمناک و نگران می شود که دست به دعا برداشته ]و از مصیبت هایی که به سبب 

دنیاطلبی خواص بر او وارد شده[، از خدا آرزوی مرگ و شهادت می کند و می گوید:
پروردگارا! از زندگی خسـته و روی گردان شـده ام و از دنیا زدگان، بالها و مصیبت های ناگوار 

دیدم، خدایا مرا به پدرم متصل گردان و مرگ مرا زود برسان«.   12    
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آموزه

گـرا شـد، دنیـا و آخـرت خـود را ویـران  کسـی دنیا گـر  کـه ا گذشـته، دانسـتیم  از بیـان مطالـب 
کـه بـار سـنگین شـهادت یگانـه دخـت رسـول خـدا؟ص؟ را  می کنـد؛ همچـون جاه طلبـاِن سـقیفه 

به دوش کشیدند و سرانجام دین و دنیای خود را باختند.
کسـب  کـه افـراد دنیـازده، از هـر فرصتـی بـرای  از جریانـات تاریخـی چنیـن بـه دسـت می آیـد 
گر خطری نسبت به  گر زمانه با آن ها همراه شد، یاور اسالمند؛ اما ا منافعشان استفاده می کنند؛ ا

دنیای خود ببینند، عقب می نشینند. حضرت اباعبداهلل الحسین؟ع؟ در این باره می فرماید:
که  »مردم، بندگان دنیایند و دین، لقلقه زبان آن هاست. تا هنگامی به دنبال دین می روند 
معیشت آنان برقرار باشد؛ اما زمانی که به با آزموده شوند، تعداد دینداران اندک خواهد شد«.   13
گردانندگان سقیفه بود؛ لذا حضرت زهرا؟اهس؟ برای دفاع  غصب فدک، محصول دنیاگرایی 
از حـق بـه تـاراج رفتـه خـود، در بیـن جمعیـت بـا ابابکـر مناظـره کـرد؛ لکـن خلیفـه اول در جواب، 
کـرد. امـا دنیاطلبـان حاضـر در جلسـه،  ح  اهانت هـا روا داشـت و حجت هـای غیـر معقـول مطـر

به سبب ترس از به خطر افتادن دنیای خود، هیچ اعتراضی نکردند و حق را پایمال نمودند.
البته همیشه تشنگان دنیا بیش ترند؛ ولی در هر دوره کسانی هم هستند که از وابستگی های 
دنیوی رهایی پیدا کرده؛ همچون ستاره ای در تاریکی می درخشند، اینان برای به دست آوردن 
متـاع چنـد روزه دنیـا خـود را نمی فروشـند و سـعادت اخـروی را از دسـت نمی دهنـد. بـه فرمـوده 

قرآن مجید:
کـه  ؛ بگـو )بـه مـردم(  ً
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کامیابی دنیا اندک، و آخرت برای پرهیزکاران بهتر اسـت و به اندازه تار هسـته خرمایی بر شـما 
ستم نمی شود«.  14    
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بنابراین، رهایی یافتگان از وابستگی های دنیوی در حادثه فاطمیه، حق و حقیقت را زیر پا 
نگذاشتند و به وظایف خود عمل نموده، هرچند رنج هایی را نیز متحمل شدند، اما آنان به متاع 
قلیل دنیا پشت پازده، با عملکرد خود، راه پایداری را آموزه ای برای آیندگان به ارمغان گذاشتند.
حـال، در ادامـه نگاهـی می اندازیـم بـه زندگـی و عملکـرد بعضـی از یـاران پیامبر؟ص؟؛ کسـانی 
که دنیای خویش را به مخاطره انداختند تا دین خدا اسـتوار بماند؛ تهدیدها و آزارها را به جان 

خریدند تا پشتیبان خاندان رسول خدا؟ص؟ باشند.

اعتراضامسلمه
گرامی رسـول خدا؟ص؟، نامش »هند«، دختر ابی امیة بن المغیرة مخزومی و  ام سـلمه همسـر 

مادرش »عاتکه« دختر عبدالمطلب است؛ بنابراین، وی دختر عمه پیغمبر؟ص؟ می باشد.
از ام سـلمه روایاتی نیز وارده شـده؛ هم چنین در علوم و اسـرار، نقل هایی در مورد این بانوی 

گرامی در تاریخ آمده است.   15    
کـرم؟ص؟، بـا بصیـرت کامـل حرکت نمـود و مثل دیگـر زوجه  ام سـلمه، پـس از رحلـت پیامبـر ا
رسول خدا؟ص؟ نبود که وصایای پیامبر را فراموش کند؛ چنان که »جمال الدین یوسف بن حاتم 

شامی« در کتاب دارالنظیم آورده است:
کـرد و  پـس از آنکـه حضـرت فاطمـه؟اهس؟ آن خطبـه طوالنـی را در مقـام مطالبـه فـدک ایـراد 
ابوبکر از وی شهود طلب نمود، همه سکوت کردند مگر ام سلمه که برخاست و چنین بر ابوبکر 

اعتراض کرد:
گفتاری سزاوار است؟  »ای ابوبکر! آیا درباره مانند فاطمه؟اهس؟ دختر رسول خدا؟ص؟، چنین 
به خدا سـوگند، او حوریه ای اسـت به صورت بشـر؛ به خدا، او در دامان پرهیزکاران تربیت شـده 
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و پیوسته در حمایت مالئکه آسمان ها بوده و در دامان مادرانی طاهر و پاک رشد نموده است؛ 

بنابراین، او بهترین پدیده و برترین تربیت یافتگان است«.
کرد و در مقابل  ام سـلمه در ادامه سـخنانش قضیه فدک را پیش کشـید و ابوبکر را سـرزنش 
او ایسـتاد. راوی می گوید: ابوبکر جهت این اعتراض، حقوق یک سـاِل ام سـلمه را از بیت المال 

کرد و نداد.  16     دریغ 
اما ایشان کسی نبود که با قطِع حقوق، عقب نشینی کند. او پشت پا به متاع دنیا زد و دین 

خود را به خاطر دنیا حفظ نکرده است؛ بلکه او اعتقاد راسخ و ایمان کامل دارد.
ام سـلمه در ادامـه مبـارزه خـود بـا جاه طلبـان، نامـه ای به عایشـه نوشـت و او را نیـز از کارهای 

ناپسندش بازداشت.

باللواذاننگفتناو
کرم؟ص؟، پس از رحلت آن حضرت، اذان نگفت. کارگردانان  »بالل بن رباح«، مؤذن پیامبر ا
خالفـت، بـالل را خواسـتند تـا جهـت تثبیـت خالفـت اذان بگویـد؛ در مقابـل، هرچـه خواسـت، 
در اختیـارش قـرار دهنـد و فقـط کافـی بـود چنـد نوبـت اذان بگویـد. از آن جـا کـه بـالل دنیاطلـب 
و مقام پرسـت نبـود و حقیقـت را بـا بصیـرت شـناخته بـود، حاضـر نشـد بـاالی مأذنـه بـرود و نـام 
رسـول خـدا؟ص؟ را بـر زبـان جـاری کنـد؛ زیـرا کسـانی کـه خواهـان شـنیدن اذان بالل بودنـد، اول 
کسانی بودند که بعد از پیامبر؟ص؟ سفارشات ایشان را پایمال نمودند. بالل عالوه بر این، مقابل 
جریـان سـقیفه اقداماتـی نیـز انجام داد؛ اما با فشـارهای گوناگـون، وی را مجبور به ترک مدینه 

کردند. امام صادق؟ع؟ درباره وی فرمود:
اذان  پیامبـر؟ص؟  از  پـس  کسـی  بـرای  مـن  گفـت:  وی  بـود.  خـدا  صالـح  بنـده  »بـالل، 
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نمی گویم و...«.  17
امـا افسـوس کـه مـردم فقـط بـه گریه قناعت کردند و سسـتی، به آن ها اجازه غیـرت و بیداری 
نداد. این واقعه، عبرتی است برای ما که در دفاع از والیت و مکتب اسام، فقط به ریختن اشک 

قانع نشویم و دنبال حرکت و عمل باشیم و با بصیرت اقدام نماییم.

پینوشت:
1. مشـورت پیامبر؟ص؟ در جنگ خندق با سـعد بن عباده، طبقات، ج 2، ص 52، سـیره ابن هشـام، ج 

3، ص 234.
2. اسدالغابة، ج 2، ص 283.

3. شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج 20، ص 307.
4. قاموس الرجال، ج 4، ص 328.

گو می کرد و سعد از فضایل  گفت و  5. در روایتی نقل شده: »روزی قیس، فرزند سعد بن عباده، با پدرش 
کـه ایـن مطالـب را  گفـت: ای پـدر! آیـا تـو در حالـی  علـی؟ع؟ بـرای او مطالبـی می گفـت. قیـس بـه او 
گفت.«، شرح  کردی؟ پس از این به بعد هرگز با تو سخن نخواهم  می دانستی، خود را نامزد خالفت 

نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج 6، ص 44.
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6. شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج 6، ص 96.دنیاگرایی
7. شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج 2، ص 52.

8. الجمل، ص 119.
9. تاریخ طبری، ج 3، ص 222.

10. نهج الحیاة، ح 59 و ح 60.
11. نهج الحیاة، ح 117.

12. همان، ح 118؛ احقاق الحق، ج 19، ص 160.
کلمات االمام الحسین؟ع؟، ص 373. 13. موسوعة 

14. نساء، آیه 77.
15. پیغمبر و یاران، ج 1، ص 308.
16. پیغمبر و یاران، ج 1، ص 310.

کتاب الصلوة، ح 9. 17. من الیحضره الفقیه، 
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قبیلهگرایی
از مهم ترین عوامل زمینه ساز حادثه تلخ فاطمیه، تعصبات قبیله ای و حزبِی یاران پیامبر؟ص؟ 
و توده مردم بود. از مهم ترین علل موفقیت گردانندگان سقیفه و احزاب آن دوره، همین مسأله 

تعصب حزبی و جناحی به شمار رفته است.
اما عصبیت در اسـالم مردود اسـت و روایات زیادی نقل شـده که نشـانگر نهی اهل بیت؟مهع؟ 

از آن می باشد.
کرم؟ص؟ نقل شده که فرمود: از پیامبر ا

»کسی که تعصب ورزد یا نسبت به او تعصب بورزند )نسبت به آن تعصب راضی باشد( رشته 
ایمان را از گردن خویش باز کرده است«.     1    

هم چنین از حضرت امام سجاد؟ع؟ از تعصب سؤال شد؛ حضرت چنین فرمود:
»عصبیتی که صاحبش به سبب آن به گناه می افتد این است که کسی بدی های قوم خود 
را بر نیکان قوم دیگر برتری دهد و کسی که قوم خود را دوست داشته باشد، از عصبیت نیست، 
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بلکه یاری کردن قوم خویش بر ستم، جزء عصبیت است«.     2    

کرم؟ص؟ در زمان رسالت خود، بسیار تالش کرد که این نظام قبیلگِی همراه با تعصب  پیامبر ا
را دگرگون سازد و مردم را به حق گرایی سوق دهد؛ لذا گاه و بی گاه در خطبه هایش به این مسأله 

کید می فرمود.     3     تأ
اما این قبیله گرایی و عصبیت که در عرب جاهلی خصوصیتی برجسته بود، با فعالیت ها و 
کرم؟ص؟ و تابیدن خورشیِد روشنی بخش اسالم، تا حدود زیادی کم رنگ شد و  مبارزات پیامبر ا
کرم؟ص؟ و انقطاع تعلیمات او و در جریان  می رفت که به کلی برچیده شود؛ اما با رحلت پیامبر ا
غصب خالفت از وصی او، آتش این خوی زشت دوباره زبانه کشید و تالش ها و مجاهدت های 

پیامبر؟ص؟ را در کام خود فرو برده و سیر کمالی جامعه اسالمی را دچار رکود و عقب گرد نمود.
کرم؟ص؟، خواص جامعه در سقیفه گرد هم آمدند تا خلیفه را تعیین نمایند.  با رحلت پیامبر ا
کرم؟ص؟ و لیاقـت و کاردانی افـراد نبود؛  ک بـرای تعییـِن خلیفـه، دیـن خـدا و وصیت پیامبـر ا مـال
بلکه بحث ها بر محور قبیله گرایی یا تعصبات حزبی بود و دنبال مقدم نمودن قریِش مهاجر بر 

انصار و یا اوس بر خزرج و... بودند.
احزابـی کـه بـرای بـه دسـت گرفتن قدرِت تـام و تمام تالش می کردند عبارت بودنـد از: حزب 
»ثالثه« یا حزب »َتْیم و َعدی«، حزب »امویان« یا حزب »ُطلقا«، حزب »انصاِر خزرج« که شامل 

دو جناح مخالف بود )جناِح سعد بن عباده و جناِح بشیر بن سعد( و حزب »انصاِر اوس«.

نقشمخرباحزاب
کرم؟ص؟ بیانگر نقش  بررسـی بقایـای افـکار و گرایشـات قومـی و جاهلی بعد از رحلت پیامبـر ا
مخـرب احـزاب در زمینه  سـازی حادثـه فاطمیـه اسـت. در هـر جامعـه  ای، حرکـت افـراد پیشـرو 
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کـرم؟ص؟،  یـا بعبارتـی خـواص، سرنوشـت آن جامعـه را رقـم می  زنـد؛ لـذا بعـد از رحلـت پیامبـر ا
بعضـی افـراد پیشـروی جامعـه آن زمـان که به صـورت احزاِب ذکر شـده درآمده بودنـد، اهداف و 
فعالیت  هـای خـود را در قالـب گـروه و حـزب خـاص انجام می  دادند و بـا دیِد حزبی و قبیله ای در 
جریانات گام برداشته و اقدام می نمودند. این بود که از حق فاصله گرفتند و تلخ ترین حادثه ها 

را به وجود آوردند.
با مالحظه گزارشات پیرامون سقیفه درمی یابیم که تمام گفتگوهای سران قبایل و احزاب 
شـرکت کننده در سـقیفه، بـر پایـه تعصبـات جاهلـی و قومیت گرایـی بوده اسـت و هیچ سـخنی از 
ویژگی و خصوصیات خلیفه و جانشینی پیامبر؟ص؟ در میان نمی آورند؛ حتی آنان که در فضیلت 
قبیلـه خـود نزدیکـی بـه پیامبـر؟ص؟ و سـابقه در اسـالم را یـاد می کردند، آن نیـز به خاطر عصبیت 
کـرم؟ص؟ برادرش  حزبـی و قبیلـه ای بـود؛ زیـرا آنـان می دانسـتند کـه از همه نزدیک تر بـه پیامبر ا
علی؟ع؟ است و اوست که لیاقت و شایستگی خالفت رسول خدا؟ص؟ را داراست و جالب این که 
تمام ویژگی ها و فضایل موال علی؟ع؟ را می دانسـتند و از جریان غدیر که خود جزء پیشـگامان 
بیعت با علی؟ع؟ بودند بیش از هفتاد روز نمی گذشت اما خوی زشت تعصب جاهلی آنان بود 
که دوباره زبانه کشید و خرمن حقیقت جوی آنان را به آتش کشانید و شجره خبیثه را جانشین 
شجره طیبه نمود. اینجاست که زهرای اطهر؟اهس؟ تاب تحمل خالفت غصبی را نداشته، بر خود 
الزم می داند وارد میدان دفاع از وصایای پدر بزرگوارش گشته و درس حمایت از والیت را در تاریخ 

بر همگان ثبت کند و با فریادهای روشنگرانه خود تعصبات قبیله ای و گروهی را افشا کند.
چـه بایـد کـرد؟ بایـد از ایـن وقایـع تلخ نیز عبرت گرفت هرکه دلش از صفت ناپسـند عصبیت 
لبریز باشـد، آتش کشـیدن خانه وحی و سـیلی زدن به تنها دخت رسـول خدا؟ص؟ برای او سـهل 

و آسان گردد.
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آری، حزب گرایی و قومیت گرایی، چشم و دل حقیقت بین را کور می کند.

آیا این عبرتی بزرگ برای مسلمانان عاشق رسول خدا؟ص؟ نیست؟
آیا این پیام صریح به جناح ها و احزاب سیاسی جامعه نیست؟

آیا این درسی بزرگ برای قبایل منطقه ای نیست؟
بایـد بـه خـود آمـد و تعصب هـای حزبـی و قومی را کنار گذاشـت تا شـاهد تکـرار حادثه ای تلخ 
نشویم و همان کاری را که مشرکین و دشمنان اهل بیت؟مهع؟ انجام دادند، با دست و قلم خود 

انجام ندهیم.
متأسفانه امروز همین مسأله در جامعه ما بین جناح ها و احزاب سیاسی مشاهده می شود که 
چگونه حق و حقیقت را به خاطر گروه خود، زیر پا می گذارند و چگونه مقابل ارزش های این ملت 

جبهه گیری می کنند تا حزب و جناح خود را بر مسند و قدرت بنشانند.
و باید گفت: از فاطمیه عبرت گیریم تا باعث فاطمیه ای دیگر نشویم.

فاعتبروا یا أویل االبصار

پینوشتها:
کافی، ج 2، ص 308. 1. اصول 

2. همان.
ک. 3. ر. 

سیره ابن هشام، ج 4، ص 31؛ حجرات، آیه 13.
بحاراالنوار، ج 21، ص 405.

تحف العقول، ص 20.



47

حسادت

صفتنکوهیده
»حسد«، آرزوی زوال نعمت از کسی است که سزاوار داشتن آن نعمت است. شخص حسود، 

عالوه بر آرزوی قلبی، چه بسا کوشش در زوال آن نعمت نیز می کند.
ایـن صفـت نکوهیـده از امـراض روحـی اسـت کـه در روایات از ریشـه های کفر برشـمرده شـده 
اسـت.   1   هـر انسـانی ممکـن اسـت از برخـی صفـات اخالقـی پسـندیده برخـوردار باشـد؛ از طرفـی 
صفات ناپسند و مذموم دیگری نیز در زوایای وجودش رخنه کند و به تدریج بر تصمیم گیری ها 

و عملکردش تأثیر گذارد تا جایی که صفات نیک، تحت الشعاع قرار گیرد.
که چگونه صفات  چنان که در حوادث بعد از رحلت رسول خدا؟ص؟، به روشنی آشکار است 
گرفـت و  کـرم؟ص؟، تحت الشـعاع صفـت نکوهیـده حسـد قـرار  نیـک بعضـی از اصحـاب پیامبـر ا
نتوانستند از امتحان عظیم وصایای پیامبر؟ص؟ روسفید بیرون بیایند و جزء زمینه سازان حادثه 

تلخ فاطمیه گشتند.
در این فصل به بررسی همین مسأله می پردازیم تا از نمونه های تاریخی جهت عبرت گیری 

استفاده نماییم.
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حسادت
حسادتبهرسولاکرم؟ص؟

کـرم؟ص؟ برپاکننـده حکومتـی بـود که جاه طلبـان، آرزوی دسـت یابی بـه آن را در دل  پیامبـر ا
می پروراندنـد و بـدان حسـادت می ورزیدنـد؛ اما فرصت تحقق ایـن آرزو در دل ها مانده بود، ولی 

آن ها به طور طبیعی در صدد رسیدن به آن، کوشش ها و اقداماتی می نمودند.
پس از رحلت رسول خدا؟ص؟، دیگر جایی برای درنگ نبود تا شعله های حسادت در دل ها 
گـر صفت حمیـده ای هم بـود، در آن  آرام شـود. ایـن شـعله های سـرکش چنـان زبانـه کشـید کـه ا

کرم؟ص؟ نیز به فراموشی سپرده شد. خاکستر شد تا آن جا که غسل و کفن پیامبر ا
مولی الموحدین علی بن ابی طالب؟ع؟ در این رابطه می فرماید:

»... عرب از کار محمد؟ص؟ متنفر بود و نسبت به آنچه خداوند به او عنایت کرده، حسادت 
می ورزیدنـد... آن هـا از همـان زمـان حضـرت کوشـیدند کـه کار را پـس از رحلـت ایشـان از اختیـار 
گر قریش، نام او را وسیله سلطه خویش قرار نمی داد و نردبان ترقی خود  اهل بیت او خارج کنند. ا
نمی دید، حتی یک روز پس از رحلت آن حضرت، خدا را نمی پرستید و به ارتداد می گرایید«.     2    

حسادتبهحضرتعلی؟ع؟
شـخصیت علـی؟ع؟ و ویژگی هـای ممتـاز او و نیـز مقـام و منزلـت وی نـزد رسـول خـدا؟ص؟ و 
کاری های او، همه و همه اسباب برانگیختن حسادت در قریش و عرب شده بود.  سوابق و فدا
آنان به او رشک می بردند؛ چون او به درجه ای از فضایل و کماالت و علم و عمل رسیده بود که 

هیچ کس را گمان رسیدن به کمترین مرتبه از آن مراتب واال نبود.
علی بن ابی طالب؟ع؟ به خزیمة بن ثابت فرمود:
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»می بینی که چگونه بر فضل خدا نسبت به موقعیت من به پیامبر خدا؟ص؟ و آنچه خداوند 
از علم به من داده، حسادت می کنند!«    3    

هم چنین در نامه ای بلند به معاویه این حقیقت را یادآور شدند.    4    
اما این طور نبود که شعله های حسادت یکدفعه زبان بکشند بلکه در جریانات مختلف، به 
که در روز تاریخی  صورت هایی آشکار شده بود و رسول خدا؟ص؟ نیز متوجه این مسأله بود؛ چرا
غدیر بعد از این که از اهمیت مسـأله امامت و شـأن و مقام موال علی؟ع؟ مطالب مهمی را بیان 

نمود، بالفاصله خطر انحراف را این گونه بیان کرد:
کـه نسـبت بـه  کـرد پـس مبـادا  »ای مـردم! شـیطان، بـه حسـادت، آدم را از بهشـت بیـرون 
علـی؟ع؟ حسـد ورزیـد کـه اعمالتـان یکسـره باطـل شـود و بـه لغـزش و انحـراف درافتیـد؛ کـه آدم 
صفـوة اهلل تنهـا بـه سـبب یـک معصیـت بـه زمیـن فـرو افتاد؛ پس بر شماسـت کـه مراقـب احوال 

خویشتن باشید؛ شما که در میانتان، دشمن خدا نیز هست«.    5    

عبرت
اما پیام صریح این عبرت، آن است که در زندگی و عملکرد خود مواظب مرض مهلک حسد 
که »تاریخ  باشیم تا در تباهی و تاریکی آن فرو نرفته و خطاهای گذشتگان را تکرار نکنیم؛ چرا 
یعنی من و شما؛ یعنی هرکدام از ما باید نگاه کنیم ببینیم کجای این داستانیم و کدام قسمت 

قرار داریم«.    6    
باید از تاریخ عبرت بگیریم و به یاد آوریم که همین صفت ناپسند، دست »قابیل« را به خون 
برادرش »هابیل« آلوده کرد و برادران یوسف را به آن ستم بزرگ وادار نمود. به یاد آوریم قتل ها 

و فتنه ها و دشمنی ها و انحرافات را که به دست حسد در تاریخ اتفاق افتاده است.
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حسادت
گر چشمانمان را باز کنیم، ریشه بسیاری از اختالفات و ناهنجاری های سیاسی و اجتماعی  ا

جامعه امروز را همین صفت رذیله می بینیم.
در کتاب ارزشمند معراج السعادة، در عالج بیماری حسد چنین آمده است:

بـه هـوش باشـیم و از خویـش در هـراس تـا مبـادا غبـاری از رذایـل اخالقـی در گوشـه قلبمـان 
نشسـته باشـد؛ چه بسـا به هنگام امتحان، از همین غبارها طوفانی برپا شـود که دیگر مشاهده 
و تشخیص حق ممکن نباشد. باید متمسک به دستورات اسالمی و روش های علمای اخالق 

شویم تا ریشه امراض اخالقی در وجودمان خشکیده شود.
عالج امراض نفسانیه، به معجون مرکب از علم و عمل است.

که اول تأمل در بی ثباتِی دنیا و فنایِی  که نافع است از برای این مرض، آن است  اما علمی 
این عاریت سرا نمایی، و یاد مرگ خود و محسود کنی، و بدانی که این چند روزه دنیا را قابلیت 

آن نیست که به واسطه آن، حسد بر بندگان خدا بری.

ای برادر که نه محسود بماند نه حسوددنیی آن قدر ندارد که بر آن رشک برند

تا چشم بر هم زنی، حسود و حاسد در خاک پوسیده و فاسد گردیده اند و نام ایشان از صفحه 
روزگار محو شده و در آن عالم به کار خود درمانده اند.

و بعد از آن به تحقیق بدان که حسد تو بر کسی، باعث ضرر دین و دنیای تو می شود، و به 
آن کس مطلقًا ضرر نمی رسد؛ بلکه نفع دنیا و آخرت به او عاید می گردد.

کـه بـر آثـار و لـوازم خیرخواهـِی آن  ... و امـا عمـِل نافـع از بـرای شـفای مـرض حسـد آن اسـت 
شـخص کـه حسـد بـر او داری، مواظبـت نمایـی و مصمـم گـردی کـه خـود را بر خـالف مقتضای 

حسد بداری.     7    
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پینوشت:
کافی، ج 2، ص 289(. ثٌة: الحرُص واإلستکباُر والَحَسُد )اصول  1. قال الصادق؟ع؟: ُاصوُل الکفر ثال

2. شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج 2، ص 298.
3. شواهد التنزیل، ج 1، ص 144.

4. الغارات، ص 115.
کرم؟ص؟ در غدیر خم. 5. خطبه پیامبر ا

6. مقام معظم رهبری، 1375.3.20 در جمع فرماندهان لشکر 27 محمد رسول اهلل؟ص؟.
7. معراج السعادة، ص 428.
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کینه توزی

یکی دیگر از علل مهم زمینه ساز حادثه تلخ فاطمیه، بعد از عامل حسادت، کینه توزی های 
بعضـی از خـواص و مـردم قبایـل آن زمـان می باشـد. ایـن کینه توزی هـا را می تـوان در دو بحـث 

گانه مطرح نمود: جدا

الف(کینهنسبتبهاهلبیت؟مهع؟
کرم؟ص؟ و ظهور اسـالم و اسـتقرار حکومت قرآن و شکسـت دشـمنان دین،  با رسـالت پیامبر ا
حکومـت مسـتبدانه سـران بنـی امیـه و یهودیـان فرصت طلـب از بیـن رفـت و منافـع بـرده داران 
بزرگ، در خطر جدی قرار گرفت؛ سران قبایل ظالم و مستبد، ذلیل و خوار شدند و قدرت طلبان 

و زورمندان عرب به خاک افتادند.
امـا عامـل اصلـی پیروزی هـای اسـالم و حاکـم شـدن دیـن و قـرآن، مـوال علـی؟ع؟ بـود کـه در 
کثر قبایل را مطیع  راه خـدا و در کنـار رسـول خـدا؟ص؟ در تمـام صحنه هـا بـا مخالفان نبرد کـرد و ا

اسالم نمود.
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گر کسـی از قبیله ای کشـته می شـد، همه افراد آن  رسـم قبایل دوره جاهلیت چنین بود که ا
قبیله و قبایل هم پیمانش وظیفه داشتند از قبیله قاتل انتقام بگیرند. هرچند این رسم جاهلی 
پس از اسالم رنگ باخت، اما آثار آن هنوز باقی بود. سال ها بعد از تعالیم رسول خدا؟ص؟ و رشد 
کینه ها پاک نشده بود  نسبی افکار، دیگر زمینه این گونه انتقام جویی فراهم نبود؛ اما دل ها از 
گـر کسـی ایـن انـدازه بـه قبیلـه اش دلبسـتگی نداشـت، در میـان عرب و تعصـب عربی بیگانه  و ا

شناخته می شد.
در طـول حاکمیـت اسـالم بیشـتر قبایـل عـرب با سـپاهیان رسـول خـدا؟ص؟ جنگیـده بودند و 
فـرد یـا گروهـی از آن هـا بـه دسـت داماد وی، علی؟ع؟ یا بنی هاشـم کشـته شـده بودنـد. این بود 
کـه کینه تـوزی و خون خواهـی عـرب جاهلـی ریشـه دار شـده و بـه حدی رسـیده بود که بـه زودی 
رنگ نمی باخت اما به خاطر موقعیت حکومت رسول خدا؟ص؟، نمی توانستند کینه توزی خود 

را اظهار کنند.
کرم؟ص؟ در سخنان خود مکرر بیان کرده بود؛ چنان که »یونس بن خباب«  این مسأله را پیامبر ا
از قول انس بن مالک نقل کرده است که همراه رسول خدا؟ص؟ بودیم و حضرت علی؟ع؟ نیز با 

ما بود. از کنار بوستانی گذشتیم. علی؟ع؟ فرمود:
»ای رسول خدا؟ص؟، می بینی چه بوستان خوبی است!«

پیامبر؟ص؟ فرمود: »بوستان تو در بهشت، از این بسیار بهتر است«.
سپس پیامبر؟ص؟ ایستاد و ما هم ایستادیم. آن گاه رسول خدا؟ص؟ سر خود را بر سر علی؟ع؟ 
گریه واداشته است؟«  گریست. علی؟ع؟ پرسید: »ای رسول خدا؟ص؟ چه چیز شما را به  نهاد و 

حضرت فرمود:
»کینه هایی ]از شما[ در دل قومی است که آن را برای تو آشکار نمی کنند مگر پس از آن که مرا 
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کینه توزی
از دست بدهند«.

علـی؟ع؟ گفـت: »ای رسـول خـدا! آیـا در ایـن هنـگام شمشـیر خـود را بـر دوش گیـرم و آنـان را 
ریشه کن سازم؟«

حضرت فرمود: »بهتر آن است که صبر و استقامت پیشه کنی«.
گر صبر و استقامت پیشه کنم، چه خواهد شد؟« علی؟ع؟ گفت: »ا

حضرت فرمود: »سختی و مشقت خواهی دید«.
علی؟ع؟ گفت: »آیا در این حال دین من به سالمت خواهد بود؟«

حضرت فرمود: »آری«.
علی؟ع؟ گفت: »در این صورت به سختی ها و مشقت ها اعتنایی نخواهم کرد«.     1    

کـرم؟ص؟ در جایـی دیگـر به حضرت زهرا؟اهس؟ فرمود: »چه بسـیار سـتم و  و هم چنیـن پیامبـر ا
جفای سخت از کینه نسبت به علی؟ع؟، به خاندان من خواهد رفت«.    2    

بر این اساس، آنان که در سر هوای جاهلیت داشتند و کینه و دشمنی اهل بیت رسول خدا؟ص؟ 
در دل آنان ریشه دوانده بود، منتظر فرصتی بودند تا با انتقام، دل هایشان را از کینه خالی کنند؛ 
لـذا بی صبرانـه بـرای وفـات رسـول خـدا؟ص؟ لحظه شـماری می کردنـد. حضـرت زهـرا؟اهس؟ درباره 

آشکار شدن کینه ها بعد از رسول خدا؟ص؟ چنین می فرماید:
»این گونه برخوردهای خصمانه، از کینه توزی های جنگ بدر و خون خواهی کشتگان جنگ 
حِد آن هاسـت که در درون قلب نفاق آمیز و اندیشـه فتنه انگیزشـان پنهان بوده اسـت و تاکنون 

ُ
ا

جرأت اظهار آن را نداشتند تا در آن هنگام که حکومت الهی بازیچه دست قدرت طلبان گردید و 
امام بحق منزوی شد، آتش کینه های دیرینه شان زبانه کشید و باران مصیبت ها و مشکات را 
بر ما باراندند، و رشته ایمان را دریدند و نسبت به وعده های الهی که خدا بر همه واجب فرموده 
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بـود و حفـظ و پاسـداری از رسـالت پیامبـر؟ص؟ و دفـاع از پرهیـزکاران و مؤمنـان، چـه بـد و زشـت 
عمل کردند.

کـه در جنگ هـای  گرفتـن از پـدران مشـرک و منافـق خـود،  کـه در جهـت انتقـام  امـا افسـوس 
اسامی کشته شدند و مقابل اسام جنگیدند، به دنیا روی آوردند، و فریب دنیا را خوردند«.    3    
برخوردهـای خصمانـه ای همچـون آتـش زدن خانـه علـی؟ع؟ و غصـب فدک بـرای تحکیم 
خالفت غصبی از جهت اقتصادی، نوعی عقده زدایی و انتقام گیری توسط کینه توزان عرب بود.
آری، همین کینه ها موال علی؟ع؟ را کشان کشـان به سـوی مسـجد برد و یاس سـپید مدینه 
را کبـود کـرد؛ همیـن بغض هـا حسـن؟ع؟ را در خانـه خویـش، بـه دسـت شـهادت سـپرد و سـنگ 
بنـای فاجعـه کربـال و اسـارت اهل بیـت؟مهع؟ را گذارد. در روز عاشـورا وارثـان بغض های دیرینه با 

صراحت گفتند:
»ما تو )امام حسین؟ع؟( را به سبب کینه و بغض نسبت به پدرت می کشیم«.

ب(کینههایمهاجرین
در جنگ های هشت ساله پیامبر؟ص؟ با مشرکان، قریش از مردم مدینه ضربات سهمگینی 
تحمل کرده بود. پیش تر از این ها نیز، موضوع پیمان عقبه دوم    4   که در آن انصار پذیرفتند 
از پیامبـر؟ص؟ و اسـالم دفـاع کننـد، عامـل کینـه مکیـان نسـبت بـه اهالی مدینه بـود. زیـرا پس از 
ایـن پیمـان بـود کـه هجـرت مسـلمانان آغـاز شـد و مدینه، مرکـِز حکومت اسـالمی گردیـد. انصار 
بـا اسـتقبال از پیامبـر؟ص؟ کسـی را یـاری و حمایـت می کردنـد کـه عـرب را بـه سـختی خفـت داده 
کشـتن وی دنـدان  کـه بـرای  و آرامـش را از ایشـان ربـوده بـود؛ بـدان حـد از او خشـمگین بودنـد 

به هم می ساییدند.
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کینه توزی
پیوسته مکیان مهاجر و غیر مهاجر، در پی به دست آوردن فرصتی مناسب برای فرونشاندن 
کینـه خـود بودنـد؛ ولـی در دوران حیـات پیامبر؟ص؟ زمینه آن فراهم نشـد. از ایـن رو، انصاِر اوس 
و خـزرج همـواره در ایـن هـراس بودنـد کـه بـه خاطر نبـودن پیامبر؟ص؟، مکیان انتقام گذشـته را 
بگیرنـد. آن هـا فریـاد سـعد بـن عبـاده )رئیـس انصـار( را کـه در روز فتـح مکـه می گفت: »امـروز روز 
انتقـام اسـت« هنـوز از یـاد نبـرده بودنـد؛ لـذا برای انصار روشـن بود کـه دیر یا زود، رؤسـای قبایل 
مکه از آن ها انتقام خواهند گرفت. این هراس، حباب بن منذر را واداشـت تا در جریان سـقیفه 

به مهاجرین بگوید:
گـر ایـن امر )خالفت( در دسـت شـما محکم شـود، به سـبب کینه های  کـم کـه ا »از ایـن بیمنا

گذشته، با ما نبرد و ستیز کنید«.    5    
و نیز در جمله ای دیگر از انصار به همین مضمون آمده است:

»ما از آن می ترسـیم که پس از شـما کسـانی متصدی این امر شـوند که ما فرزندان و برادران 
آن ها را کشته ایم«.   6    

کینـه مهاجریـن و انصـار چیـزی نبـود کـه در جریـان سـقیفه نقـش آفریـن نباشـد بلکـه همین 
کرم؟ص؟  کینه ها، سفارش پیامبر؟ص؟ به وحدت را از دست آن ها ربود؛ در نتیجه وصایای پیامبر ا
در مـورد امامـت و والیـت کنـار زده شـد و بـه تبـع آن، جریانـات تلخـی همچون انحـراف خالفت، 

غصب فدک و... پیش آمد.

عبرت
خانـدان  و  کـرم؟ص؟  ا پیامبـر  بـه  نسـبت  عـرب  قبایـل  کینه هـای  از  شـده  مطـرح  مباحـث 
که  کینه های مهاجرین و انصار نسـبت به یکدیگر برای ما عبرت بزرگی اسـت  اهل بیت؟مهع؟ و 
کینه توزان سـقیفه و جاهلیت، به  کنیم در این روزگار پرآشـوب، همچون  به خود آییم و تالش 
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ضاللـت و گمراهـی نیفتیـم و بدانیـم کـه حـوادث تکرار می شـود و فقط نوع و اشـخاص آن تغییر 
می کند. هر روز فاطمیه تکرار می شود، هر روز عاشوراست و همه جا کوچه های بنی هاشم است 
و همه جا کربالست. صریح تر بگوییم: هر روز عرصه امتحان حق و باطل است و ما هستیم که 

امروز در بوته امتحان قرار گرفته ایم.
باید به درون خود نظاره گر باشیم؛ نکند همچون سیاست بازان سقیفه و انصار و مهاجرین، 

کینه هایی در دل ما باشد و خود غافل از آن باشیم.
نکند کینه ای در دل باشد و در مسائل سیاسیـ  اجتماعی به هوای آن عمل نماییم و تاریخ 
تلـخ فاطمیـه را تکـرار نماییـم. بایـد کاری کنیـم کـه ایـن حدیث علوی در صفحـه ذهنمان نقش 

بسته و همیشه نورافشانی کند که فرمود:
»سبب و پیدایش فتنه ها، کینه توزی است«.    7    

فاعتبروا یا اویل االبصار

پینوشت:
1. شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج 4، ص 107.

2. همان.
3. نهج الحیاة، ح 117، ص 203.

4. منتهی اآلمال، ص 67.
5. انساب االشراف، ج 1، ص 582، ح 1177.

6. الطبقات الکبری، ج 3، بخش اول، ص 129.
7. غرر الحکم، ج 1، ص 309.
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�ب تفاو�ت

کرم؟ص؟ و ایجاد حوادث ناگوار فاطمیه،  کنار زدن سـفارش ها و توصیه های پیامبر ا توطئه 
تنها به وسیله برنامه ریزی و فرصت طلبی چند تن از جاه طلبان شکل نگرفت؛ بلکه بی تفاوتی 
برخی اصحاب و توده مردم موجب شد تا آن عناصر َپست، یکه تاز میدان شوند و فصل غم باری 
گر آفت بی تفاوتی در رگ های اصحاب نامدار و توده مردم  برای اهل بیت؟مهع؟ به وجود آورند. ا
جریان نداشت، غیرت دینی آشکار می شد و مدینه شاهد غصب حقوق سیاسیـ  مالیـ  اجتماعی 

حضرت علی؟ع؟ و غصب فدک زهرا؟اهس؟ نبود.
کـم نبود، کسـی در مقابل فریادهای جان سـوز زهـرا؟اهس؟ در کوچه های  گـر جـو بی تفاوتـی حا ا

بنی هاشم، سکوت اختیار نمی کرد.
گـر انصـار و سـایر عالقه منـدان خانـدان پیامبـر؟ص؟ از مهاجریـن و قبایـل قریـش، فعاالنـه  ا
کسـی جـرأت سـیلی زدن بـه   در صحنـه حضـور داشـتند، درب خانـه آل اهلل آتـش نمی گرفـت و 

دخت نبی؟ص؟ را نمی کرد.
آری، تمام مصیبت ها و رنج های علی؟ع؟ و فاطمه؟اهس؟ از بی تفاوتی جامعه آن روز سرچشمه 
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گرفت؛ چنان که بانوی واالقدر اسـالم، فاطمه زهرا؟اهس؟ در خطابه اش در مسـجد مدینه از علت 
رنج و اندوه خود چنین پرده برمی دارد:

»هان ای جوان مردان! ای بازوان ملت و ای یاوران اسـام! این سسـتی و بی تفاوتی در مورد 
حقـوق مـن چـرا؟ ایـن سـهل انگاری در برابـر آفـت و سـتم و بیـداد، بـرای چـه؟ آیـا پـدر گرانمایـه ام 
پیامبر؟ص؟ نمی فرمود: »حرمت هرکس با گرامی داشتن فرزندش رعایت می شود؟« چه زود رنگ 

پذیرفتید و بی درنگ در غفلت خفتید«.     1    
و باز در ادامه چنین می فرماید:

ج! آیا رواست که میراث پدرم پایمال و به من بیدادگرانه ستم  »هان ای فرزندان اوس و خزر
شود و شما در حالی که فریاد مظلومیت و یاری طلبی و دادخواهی مرا می شنوید و دارای انجمن و 
امکانات هستید، نظاره گر باشید؟ شما افراد زیادی دارید و ساز و برگ و نیرو)ی دفاع از مرا دارید(.
شـمایید که با بت پرسـتان عرب درافتادید و برابر لشـکرهای گران ایسـتادید! چندی که از ما 
فرمانبردار و در راه حق پایدار بودید، نام اسام را بلند و مسلمانان را ارجمند و مشرکان را تار و مار 

و نظم را برقرار و آتش جنگ را خاموش و کافران را حلقه بندگی در گوش کردید.
کنون پس از آن همه زبان آوری، دم فروبستید و از پیش روی، واپس نشستید؛ آن هم برابر  ا

مردمی که پیمان خود را گسستند و حکم خدا را کار نبستند.«    2    

موضعگیریاهالیمدینه
1. دسته ای در اعتراض به ماجرای سقیفه، در خانه حضرت زهرا؟اهس؟ گرد آمدند و مخالفت 
خود را نسبت به غاصبین اعالم نمودند و حمایت خود را از رهبری امام علی؟ع؟ آشکار کردند و 

بر آن بودند که جز با او، با کسی دیگر بیعت نکنند.
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بی تفاوتی
کـه بـه فرمـوده امـام جعفـر صـادق؟ع؟ دوازده نفـر از مهاجـران و انصـار بودنـد،     3    بـا  اینـان 
گفتنـد: »بایـد غیـر علـی؟ع؟ را از منبـر  کننـد؛ برخـی  کـه چگونـه اقـدام  کردنـد  یکدیگـر مشـورت 
رسـول خـدا؟ص؟ پاییـن آوریـم« و برخـی ایـن اقـدام را نادرسـت و مایـه هالکـت دانسـتند؛ لـذا نـزد 
علی؟ع؟ رفتند و تصمیم خود را مبنی بر فرود آوردن خلیفه از منبِر رسـول خدا؟ص؟ و برخورد با 

حکومت، با ایشان در میان گذاشتند.
امام؟ع؟ به تشریح اوضاع پرداخت و فرمود:

گر چنین کرده بودید، چاره ای نداشتید جز آن که با ایشان بجنگید و در این صورت چون  »ا
سـرمه ای در چشـم و نمکـی در توشـه راه می شـدید ]و همگی تـان را از بیـن می بردنـد و توشـه ای 
بـرای ادامـه مبـارزه باقـی نمی گذاردنـد[؛ زیـرا ایـن مردمانـی که گفتار پیامبِر خـود را رها کـرده و بر 
پروردگاِر خود دروغ بسـته اند، همگی در اطراف اویند و من در این راه با افراد خاندانم مشـورت 
کینه  که سـینه های این مردم از  کردم و جز سـکوت در این امر چاره ای ندیدند؛ چون می دانید 
که  کنده است و هنوز خواهان خون هایی هستند  و دشمنی خدای بزرگ و خاندان پیامبرش آ
گر چنین می کردید، شمشیرهایشـان را از نیام  در جاهلیت ریخته شـده اسـت. به خدا سـوگند، ا

می کشیدند و آماده جنگ و کشتار بودند«.    4    
گری« را  پس از این سفارش موال علی؟ع؟، آنان موضع »مقابله لفظی و بیان حقایق و افشا
اختیار کردند و از آن پس، هرکدام در مسجد به نوبه خود در مقابل خلیفه اول ایستاده، سخنرانی 
که تا  کردند و حقیقت را با بیان های مختلف به مردم فهماندند. از همین افراد، کسانی بودند 
پایان، در تمام حوادث و رخدادها از اهل بیت؟مهع؟ جانبداری کردند و رنج های فراوان متحمل 
شـدند. سـلمان، مقـداد، ابـوذر و عمـار از جملـه کسـانی بودنـد کـه در حادثـه تلخ فاطمیـه، همراه 

علی؟ع؟ و فاطمه؟اهس؟، فریاد مظلومیت سردادند و در این راه خون دل ها خوردند.
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اما عده ای دیگر بودند که باید آن ها را هم از پیروان سیاسی علی بن ابی طالب؟ع؟ برشمرد، 
عده ای که حمایتشـان با انگیزه های جاهلی و قومی آمیخته بود و شـاید بتوان گفت این عده 
بـا حمایـت از علـی؟ع؟ و فاطمـه؟اهس؟ می خواسـتند در سـایه حکومـت و موقعیـت آنـان، بـه مقام 
و موقعیتـی رسـیده، قـوم و قبیله شـان را تقویـت کننـد. اینان بعدها با دسـت نیافتن بـه قدرت و 
کرده و جبهه جدیدی در  کمترین کدورت، موال علی؟ع؟ را رها  اهداف سیاسی خود و با دیدن 

مقابل او گشودند.    5    
2. گروه سازمان یافته دیگری که عده آن ها هم کم نبود و از قبل برنامه ریزی کرده، فقط در 
که به هر قیمتی مانع زمامداری  کرم؟ص؟ به سـر می بردند و مصمم بودند  انتظار رحلت پیامبر ا
که سد راه آنان بود،  علی بن ابی طالب؟ع؟ شوند. اینان با آماده سازی قبلی خود، هر مانعی را 

گر این مانع، ریحانه پیامبر؟ص؟ باشد. برمی داشتند، حتی ا
گروه دیگری از افراد شناخته شده و نامدار جامعه و واقف به مسائل سیاسی و اجتماعی   .3
بودنـد و تحلیـل دقیقـی از اقدامـات جاه طلبـان داشـتند و بـه اصطـالح خواص جامعـه بودند؛ اما 
خواصی که بی خاصیت بودند و به علل مختلفی همچون قبیله گرایی، کینه توزی، حسادت، 
کـرده بودنـد،  مصلحت سـنجی های بی مـورد و یـا تـرس از جـان و مـال خـود، سـکوت اختیـار 

بی تفاوت از کنار حوادث تلخ و ناگوار فاطمیه گذشتند.
4. جمعـی دیگـر نیـز، عامـه مسـلمانان بودنـد کـه چنـدان بـه امور سیاسـی و اجتماعـی کاری 
نداشـتند و ایمـان بـه خـدا نـزد آنـان، جـز تـرک برخـی گناهـان و انجـام بعضـی واجبـات، مفهـوم 
گاه، بـه پیروی از سـراِن نفاق، بـه فرمان های  دیگـری نداشـت. گاه برخـی از ایـن مسـلماناِن نـاآ
کـه  کـه تخلـف از فرمان هایـی  رسـول خـدا؟ص؟ نیـز کم توجهـی می کردنـد و چنیـن می پنداشـتند 

ع نیست، جایز است.    6     دربردارنده احکام شر
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بی تفاوتی
گر هم از قدرت یافتگان جانبداری می کردند یا روزگار را به بی تفاوتی می گذراندند،  این مردم، ا
گـر دیگـری هـم بـه قـدرت دسـت می یافـت، شـیوه ای جـز ایـن  بـه خاطـر عوام زدگی شـان بـود و ا

اختیار نمی کردند.

وظایفتودهمردم
بی تفاوتـی و سـکوت مـردم مدینـه قابـل توجیـه نبـوده و نیسـت؛ زیـرا وظایفی بـر دوش توده 
مردم یا به دیگر سخن عوام گذارده شده که در صورت ادای آن، حوادث ناگوار اتفاق نمی افتد و 
گر توده مردم به وظایف خود عمل نکنند، در مسیر  جامعه به سوی حقیقت حرکت می کند؛ اما ا

باطل حرکت کرده و جامعه را نیز به انحطاط می کشانند.
حال، اهم این وظایف را در ادامه به اجمال مرور می کنیم:

1. تبعیت از حق و علمای عامل:
کننـد.  بـر عـوام الزم اسـت تابـع عالمـان عامـل و خـواص حقیقت جـو باشـند و بـه آنـان اقتـدا 
در این صورت، جبهه حق را تقویت کرده و وظیفه الهی خویش را ادا نموده اند. اصل تبعیت از 

عالمان عامل، اصلی معقول است و در این رابطه، احادیث و روایات فراوانی وارد شده است.

2. خودداری از اظهارنظرهای جاهانه:
حضرت علی؟ع؟ می فرماید:

گر نادان سکوت می کرد، هیچ گاه بین مردم اختالف پیش نمی آمد«.     7     »ا
بنابراین، شایسته است عوام جامعه، در اظهارنظرها بر اندیشمندان و خواص پیشی نگیرند 

و همیشه سررشته امور را به اهلش بسپارند. البته تبعیت از آنان، به امر خداوند است:
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»از کسانی پیروی کنید که از شما مزدی نمی خواهند و خود هدایت یافته اند«.     8    

ج شدن از گروه عوام: 3. آموختن و کوشش برای خار
اسـالم نمی پسـندد کـه گروهـی در جهـل بماننـد و همیشـه چشـم به دیگـران بدوزنـد؛ بلکه از 
انسان ها خواسته است در پی دانش باشند؛ از سوی دیگر، از عالمان نیز پیمان گرفته است که 

دانش خود را به دیگران بیاموزند.
کنون با طرح سؤاالتی علت بی تفاوتی توده مردم مدینه را بررسی می کنیم: ا

بـا توجـه بـه وظایفـی کـه بر عهده عوام گذاشـته شـده، آیا توده مردم مدینه بـه آن وظایف   
گر این گونه بود، چرا حوادث ناگوار فاطمیه به وجود آمد و حضرت زهرا؟اهس؟  عمل نمودند؟ ا

نیز از عملکرد توده مردم شکوه کرد؟
چرا مردم با سخنان و خطابه های آتشین علی؟ع؟، فاطمه؟اهس؟، سلمان فارسی، عمار و   
دیگر علمای عامل، از حق و حقیقت پیروی نکردند؟ چرا بی تفاوتی را اختیار نمودند؟ مگر 

وظیفه آنان پیروی از این علما نبود؟
آیا آنان فضایل و برتری علی؟ع؟، فاطمه؟اهس؟، سلمان و... را از پیامبر؟ص؟ نشنیده بودند   

و به یاد نداشتند؟
مگر آنان نشنیده بودند که پیامبر؟ص؟ فرمود:  

 مع احلق و احلق مع عیٍل؛    9    
ٌ

»عیل
َیْریض ِلِرضاها؛   10     َیغضُب ِبَغَضِب فاطمَة َو

َ
إن اهلَل ل

سلمان منا أهل البیت؛    11    
عمار مع احلق واحلق مع عمار یدور معه حیث دار   12 «.
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بی تفاوتی
که مردم به وظایف و مسئولیت خود عمل ننموده و با رفتار خود،  جوابی جز این نیست 

آب در آسیاب مخالفان ریختند و این چنین مقدمات حادثه تلِخ فاطمیه را آماده کردند.

شکوهحضرتزهرا؟اهس؟
از نـگاه حضـرت زهـرا؟اهس؟ دو گـروه، از کنـار حـوادث تلـخ بعـد از رحلـت پیامبـر؟ص؟ بی تفـاوت 
گذشـتند و سـکوت اختیار کردند: یک گروه، افراد شـناخته شـده و به اصطاح، بزرگان و خواص 
کینه توزی، قبیله گرایی، حب ریاسـت و... بسـتِر به بار  که به عللی همچون حسـادت،  جامعه 
نشستن توطئه ها را فراهم کردند، و گروه دیگر، مسلمانان عادی یا همان توده مردم بودند که 

مشغول زندگی دنیوی بوده و کاری به کار دیگران نداشتند.
گـروه را خطـاب قـرار داده و بـه شـدت  گهربارشـان، ایـن دو  ایشـان در خطبه هـا و سـخنان 
مٌة« شروع می کند و از توده 

ُ
 عیّل ا

ّ
مالمت نموده است؛ چنان که وصیت نامه خود را با »ال ُتَصیل

مـردم، کسـانی را کـه بـه آنـان ظلم کردند، از نماز خواندن بر پیکر مطهـرش، محروم می نماید و 
چنین می فرماید:

»آن ها که در روز یاری و حمایت از ما، در خانه های خود خزیدند و دست از یاری ما کشیدند؛ 
آن ها نیز حق ندارند بر پیکر من نماز بگزارند«.   13    

ِشکوه حضرت زهرا؟اهس؟ بدین جهت بود که دلی پرخون از این افراد بی تفاوت داشت و تمام 
رنج ها و دردهای خود را نتیجه عملکرد آنان می دید و خطاب به آنان می فرمود:

گرفتار. چه  »من آن چه شرط باغ است به شما گفتم. اما می دانم خوارید و در چنگال زبونی 
کنم که دلم خون است!«   14    

گر علی؟ع؟ زودتر شروع می کرد و برای مردم صحبت  اما آنان بهانه می آوردند و می گفتند: »ا
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می نمود، منحرف نمی شدند«.
بانوی نمونه اسالم در پاسخ این بی تفاوت های بهانه جویانه، می فرمود:

»پس از حادثه عظیم غدیر خم، خدا برای هیچ کس عذر و بهانه ای باقی نگذاشته است«.   15
و در پاسخ عذرخواهی مهاجرین و انصار می فرمود:

»دور شوید و مرا به حال خود گذارید، پس از کوتاهی و سهل انگاری، جایی برای عذرخواهی 
نمانـده اسـت. آیـا پـدرم، پیامبـر؟ص؟ پـس از حادثـه غدیر خم جایـی برای عذرتراشـی و بی تفاوتی 

باقی گذاشته است؟«  16    

عبرتازتاریخ
کـه هیـچ فـرد مسـلمانی حـق نـدارد خصلـت  از مطالـب طرح شـده در ایـن بحـث روشـن شـد 
بی تفاوتـی را در دل زنـده نگـه دارد و این گونـه بیـان کنـد: »من طرفـدار خط و فکر جریان خاصی 
کـه در اطرافـم  کاری بـا مسـائل اجتماعـی و سیاسـی جامعـه نـدارم! بـه مـن چـه  نیسـتم، مـن 

چه می گذرد!«
هیهـات از ایـن سسـت عنصری و بی تفاوتـی که همین رویه، اهل بیـت؟مهع؟ را در طول تاریخ 

مظلوم داشته است.
متأسفانه امروز نیز این خصلت و اندیشه باطل در بین بعضی از مسلمانان جلوه گری می کند. 

از این رو، »امر به معروف و نهی از منکر« در جامعه لباس غربت به تن کرده است.
کنار مسائل  آری، تاریخ مایه عبرت بزرگی است و بر ما شیعیان علوی است که بی تفاوت از 

اجتماعی و سیاسی و اخالقی جامعه نگذریم.
مظلومیـت  کـه  چرا زهراینـد؛  حضـرت  مبغـوض  جامعـه،  بی تفاوتـان  نیـز  امـروز  بدانیـم 
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بی تفاوتی
حضرت علی؟ع؟ و غم و اندوه جانکاه حضرت زهرا؟اهس؟ به سبب همین خصلت پسِت خواص 

و عوام جامعه آن روز مدینه بود.
از روایات به دست می آید که بی تفاوتان جامعه اسالمی، به ظاهر مسلمانند نه در واقع، زیرا 
دو فریضـه مهـم »امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر« از مهم ترین تعالیم اسـالم اسـت و آنـان این دو 

فریضه را ترک گفته اند.
جالب این که در تاریخ جریانی نقل شده که معاویه نیز این نوع مسلمانی را که با بی تفاوتی 

همراه است، قبول نکرده و بدان اعتراض می کند:
»سـعد بـن ابـی وقـاص« از خواص مهاجرین که کامـاًل از فضایل و مقامات حضرت علی؟ع؟ 
گاه اسـت کـه خـود در غدیـر خـم حضـور داشـته و سـخنان و وصایـای رسـول خدا؟ص؟ را شـنیده  آ

است؛ اما در بحث خالفت نه با علی؟ع؟ بیعت می کند، نه با خلفای غاصب.
ابـن کثیـر این گونـه نقـل می کنـد کـه روزی معاویه به سـعد گفـت: »چرا با علـی نجنگیدی؟« 
گفتم: آخ! آخ! )صدای خوابانیدن  کرد و من  سـعد در جواب گفت: »تندباد سـیاهی از من عبور 
شترها( و ناقه خودم را خوابانیدم تا این که از من گذشت«. معاویه مالمت کنان گفت: در کتاب 

خدا »آخ، آخ« نداریم و آن چه در قرآن آمده است، این است:
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ای سـعد! تـو هرگـز نـه بـا گـروه سـتمگر مقابـل گـروه عـادل بـودی و نـه بـا گـروه عـادل مقابـل 
گروه ستمگر.

ای سـعد! چـرا این گونـه رفتـار می کنـی؟ ]بی تفـاوت هسـتی؟[ در بین حـق و باطل بی تفاوتی 
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معنا ندارد.«  18    
معاویه به جهت رفتار ناپسند )بی تفاوتی( او، چنین می گوید: »تا به امروز این مقدار در نزد 

من خوار و بی ارزش نبودی!«
آری، حتـی معاویه هـا هـم ایـن طـرز فکـر و حرکـت را قبـول ندارند و چنین افـرادی پیش آنان 

بی ارزش بوده و به آن ها اعتراض می کنند.

آثارمنفیوتخریبیترِک»امربهمعروفونهیازمنکر«
در اهمیت امر به معروف و نهی از منکر، همین بس که جزء فروع دین اسالم است و اهمیت 
آن نیز، فقط از ُبعد آثار سازنده و مثبت آن نمی باشد؛ بلکه آیات و روایات به تبیین آثار منفی ترک 

آن، که به اصطالح »بی تفاوتی« باشد، نیز پرداخته اند.
گـر فریضـه بـزرِگ امر بـه معروف و نهـی از منکر،  بـه روشـنی در روایـات مشـاهده می گـردد کـه ا
انجام نشود و مسلمانان بی تفاوت باشند، چه عواقبی در انتظار آنان خواهد بود. اینک اهّم آن 

خطرات و تعابیِر به کار رفته در روایات به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد:

الف( سلب برکات الهی
کرم؟ص؟ فرمود: پیامبر ا

»تـا زمانـی کـه مـردم امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر نمـوده و یکدیگـر را بـه نیکـی یـاری کنند، 
همـواره در خیـر و سـعادت بـه سـر خواهنـد بـرد و در غیـر ایـن صـورت، برکت ها و خیر الهـی از آنان 

گرفته خواهد شد«.  19    

ب( عذاب و هاکت
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بی تفاوتی
کرم؟ص؟ فرمود: پیامبر ا

کنید ]در غیر این صورت[ عذاب خداوندی همه شما را  »حتمًا امر به معروف و نهی از منکر 
دربر خواهد گرفت«.   20    

ج( لعن و نفرین خداوند
حضرت علی؟ع؟ فرمود:

گذشـته را از رحمـت خویـش دور نسـاخت مگـر بـه جهـت تـرک  »خداونـد، مـردم زمان هـای 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، پـس خداونـد، افراِد کم خرد )سـفیه( را به خاطر انجـام گناهان و 

افراد عاقل را به خاطِر بازنداشتن آنان از گناه لعنت نموده است«.   21

د( شریک گناه دیگران
امیرمؤمنان، علی؟ع؟ فرمود:

»ای مردم! همه افراد جامعه در خشـم شـریک می باشـند؛ چنان که ناقه ثمود را یک نفر پی 
کرد، ولی عذاب آن، تمام قوم ثمود را گرفت؛ چون همه به این عمل راضی بودند و ...«.  22

هـ ( تسلط اشرار
حضرت علی؟ع؟ فرمود:

»امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر را تـرک نکنیـد کـه در نتیجه پروردگار امور شـما را به اشـرارتان 
بسپارد،...«.  23
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سط� نگری

از جملـه آفت هـای درونـی کـه بـر پیکره یک نظام اجتماعی، آسـیب می رسـاند و مایه تباهی 
آن می گردد، سطحی نگری و کج فکری اعضای آن است. جامعه اسالمی نیز از این امر مستثنی 
نبـوده و نیسـت، بلکـه ایـن آفـت خطرنـاک، بزرگ تریـن آسـیب ها را بـر پیکـره ایـن نظـام وارد 

کرده است.
واپس گرایـی، نادانـی، تنگ نظـری، مقـدس مآبـی، انحصارطلبـی، درک ضعیـف و تحلیـل 
نادرسـت از حقایـق دینـی و اجتماعی، سُبک سـری، فراموش کاری، تأثیرپذیری از گفتـار و کردار 
منافقـان و دشـمنان، زودبـاوری، تقلیـد کورکورانـه، خرافه پـردازی، پای بنـدی بـه تعصب هـای 

باطل و افراط و تفریط در امور زندگی، از ویژگی های بارز افراد سطحی نگر است.
سـطحی نگری، آفتـی اسـت کـه بـا وجـود آن، جامعه اسـامی نیاز به دشـمن بیرونی نداشـته و 
ندارد؛ زیرا نداشتن درک صحیح و الزم از اوضاع سیاسی و جریانات و اشخاص جامعه و در صدد 
گاهی الزم نبودن، بسان تیغی تیز و شمشیری بران برای تحقق ایده ها و نقشه های  شناخت و آ

دشمنان و منافقان است.
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سطحی نگری
کشتهسطحینگری

با رحلت پیامبر؟ص؟ مردم مدینه تمام تالش ها و وصایای آن حضرت را فراموش نمودند و در 
نتیجه، این حوادث تلخ از درون جامعه زاییده شد. سطحی نگرِی جامعه سبب شد تا مردم در 
مقابل تبلیغات و جوسازی های تشنگاِن قدرت، تحت تأثیر قرار گیرند. بدین صورت سقیفه پا 

گرفت و تثبیت شد و مسیر خالفت از مسیر خواسته های رسول خدا؟ص؟ منحرف گشت.
کشـته سـطحی نگری جامعـه آن روز و علـی؟ع؟ نیـز  گفـت فاطمـه؟اهس؟  بـا ایـن مقدمـه بایـد 
مظلوم و خانه نشیِن همین آفت بود؛ زیرا همین آفت، در کنار اقدامات و تالش های زمینه سازان 

انحراف خالفت و حوادث ناگوار فاطمیه؟اهس؟، نقش مکملی ایفا نمود.

سطحینگریپیروانرسولخدا؟ص؟
گرایش هـا و معیارهـای  سـطحی نگری پیـروان رسـول خـدا؟ص؟، سـبب شـد تـا بسـیاری از 
جاهلی، بر قوانین عقلی و شـرعی مقدم شـود. این افراد، با طراحان سـقیفه، که آشـکارا خالفت 
حضرت علی؟ع؟ را انکار کردند و مسیر خالفت و والیت را به انحراف کشاندند، همراهی کرده و 

با بیعتشان، خالفِت غصبی را تثبیت نمودند.
به عنوان مثال، هنگامی که امیرمؤمنان علی؟ع؟ از ابوعبیده جراح درخواست بیعت نمود، 
او بدون در نظر گرفتن شایسته ساالری و وصایای پیامبر؟ص؟ با درکی ضعیف و تحلیلی نادرست 

از امامت، این گونه جواب داد:
گـر زنده  »ای پسـر عمـو! تـو هنـوز جوانـی و اینـان سـالخوردگان قریـش و قـوم توانـد... تـو نیـز ا
بمانـی و عمـرت طوالنـی باشـد، بـه سـبب فضیلـت و دینـداری ات، و دانش و فهمت، و سـابقه و 
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جهـادت در راه خـدا، و خویشـاوندی و پیونـدت بـا رسـول خـدا؟ص؟ از هـر نظـر شایسـته و سـزاوار 
حکومت خواهی بود«.    1    

تبلیغات جوسازان، آن چنان در بین مردم سطحی نگر تأثیر گذاشته بود که همان حرف ها و 
یاوه های جاه طلبان سقیفه را تکرار می کردند و به عنوان ایراد، به علی؟ع؟ می گفتند:

»تو چهره ات خنده روست و مزاح می کنی؛ مردی باید خلیفه شود که عبوس باشد و مردم از 
او بترسند«.    2    

هم چنین در تاریخ نقل شده که در جریان غصب فدک، ساده لوحی و خوش باورِی مردم به 
کمـک غاصبیـن آمـد. هنگامی که در مسـجد پیامبر؟ص؟ بین حضرِت زهـرا؟اهس؟ و ابوبکر مناظره 
رخ داد، ابوبکر حدیثی دروغین را به پیامبر؟ص؟ نسبت داد و آن گاه فاطمه؟اهس؟ با استناد به آیات 
کلماتی ظاهرپسـند و  قرآن، جعلی و دروغ بودن آن حدیث را به خوبی هویدا سـاخت. اما بیان 
که آخر، این  دروغین، مردم را فریب داد و کسی برنخاست تا سند حدیث را جویا شود و بپرسد 
چه حدیثی اسـت که تنها تو شـنیده ای و هیچ یک از همراهان و صحابی رسـول خدا؟ص؟ آن را 

نشنیده اند؟ چرا دخت رسول خدا؟ص؟ این حدیث را قبول ندارد؟
اما مصیبِت دیگر این بود که حضرت زهرا؟اهس؟ شب ها سوار بر مرکب می شد و با موال علی؟ع؟ 
به مجالس انصار و مهاجرین و دِر خانه آن ها می رفت و از آن ها طلب یاری می نمود؛ اما آن ها با 

بینشی ضعیف، چنین جواب می دادند:
گـر همسـر تـو و پسـرعمویت )علـی؟ع؟( در ایـن امـر بـر ابوبکـر  »مـا بـا ابوبکـر بیعـت کرده ایـم، ا

سبقت می گرفت، ما از علی؟ع؟ سرنتافته و با ابوبکر بیعت نمی کردیم«    3    
آری، سطحی نگری مردم، که در رفتار و گفتارشان عیان بود، خالفت غصبی را تقویت کرد و 
اهل بیت؟مهع؟ را به حاشیه راند و چنان کرد که زهرای اطهر؟اهس؟، با باری از غم و اندوه، خلوِت 
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سطحی نگری
»بیت االحزان« را برگزیند.

عبرتآموزی
که با نگاهی عمیق  همه این قضایا و حوادث تاریخی، عبرتی بزرگ برای ما شیعیان است 
بـه فجایـع صـدر اسـالم در پـی کاهـش آفت خطرناک سـطحی نگری از خود و جامعـه برآییم و با 
گاهی از مسائل سیاسی و اجتماعی روز و تحلیل صحیح آن ها، از تکرار این حوادث  شناخت و آ

تلخ در جامعه اسالمی جلوگیری نماییم.
اما امروز نیز این آفت خطرناک در جامعه ما محسـوس اسـت و امروز نیز ناله هایی به گوش 

می رسد و آه های سوزانی به آسمان می رود.
مبـادا مـا نیـز جـزء افـرادی سـطحی نگر باشـیم کـه بـه جـای علت یابـی و تحلیـل ایـن آه هـای 
کننـد؛ همچـون بـزرگان  کـه ایـن اشـک و آه را خامـوش  سـوزان، دسـت بـه شـکایت برمی دارنـد 

کوته فکر مدینه که به موال علی؟ع؟ گفتند:
»ای اباالحسـن! گریه هـای شـب و روز زهـرا؟اهس؟ خـواب و آسـایش را در شـب از مـا سـلب کـرده 
است و در روز آرامش و قرار برای کسب معاش برای ما باقی نگذارده است. خواهش ما این است 

که از ایشان بخواه یا در شب بگرید یا در روز!«    4    

پینوشت:
1. االمامة والسیاسة، ج 1، ص 11.

2. عمر، این تبلیغات مسموم را بین جامعه پخش نموده بود.
3. االمامة و السیاسة، ج 1، ص 19.

4. بیت االحزان، ص 269.
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ترس و سست عن�ی

بـا مطالعـه و دقـت در زندگـی بسـیاری از یـاران رسـول خـدا؟ص؟ و مسـلماناِن صـدر اسـالم، 
کثر آن ها زندگی جاهلی را وداع گفته، اسالم آوردند و به حفظ  هیچ گونه شکی باقی نمی ماند که ا

قرآن پرداختند و در راه اسالم قدم های فراوانی برداشتند.
در هر صورت، نه می شود آن ها را متهم به شرک و کفر نمود و نه در اسالمشان تردید کرد؛ اما 

با این حال، سؤاالتی مطرح است که ذهن هر مخاطبی را به خود مشغول می سازد:
چرا باید ظلم های بزرگ و انحرافات فاحش را دید و ساکت ماند؟

چرا باید حتی دست از دفاع هم کشید؟
چرا پیمان با رسول خدا؟ص؟ شکسته شد؟
چرا سفارشات نبوی نادیده انگاشته شد؟

کندگی مسلمانان و بعضی از یاران  با بررسی دقیق تاریخ درمی یابیم که یکی از علل ضعف و پرا
کرم؟ص؟، ترس و زبونی آنان بوده است. این حالت، چنان در وجودشان رخنه کرده بود  پیامبر ا
که اسالمشان را تحت الشعاع قرار داده و در مقابل چشمانشان پایه های اسالم با کودتای نظامی 

کرم؟ص؟ سرآمد مظلومان تاریخ شدند. سران سقیفه تضعیف شد و اهل بیت پیامبر ا
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ترس  و
عاملبازگشتازموضعحقسست عنصری

»ترس« از صفاتی است رذیله که عامل بازگشت انسان از موضع حق می گردد و باعث می شود 
گذارد. انسان در مقاطع تاریخی حساس، حمایت از حق را وا

مرحوم »سید جمال الدین اسدآبادی« سخنی زیبا درباره نکوهش ترس دارد:
ترس است که پایه های استقالل کشور را سست می کند؛

ترس است که روابط ملت ها را مختل می سازد؛
ترس است که درهای خیر و برکت را به روی جویندگان می بندد؛

ترس است که درخشش هدایت را از نظرها دور می دارد؛
ترس است که نفوس بشری را به کرنش و خواری وامی دارد؛

ترس است که یوغ بردگی را بر گردن مردم می افکند؛
ترس اسـت که جامه ننگ بر تن انسـان می پوشـاند؛ ننگی که جان های پاک و همت های 

بلند، کشته شدن را بر آن ترجیح می دهند.     1    
حال که صفحه های سیاه تاریخ حوادث فاطمیه را ورق می زنیم، درمی یابیم که از مهم ترین 
عوامل سکوت بعضی یاران رسول خدا؟ص؟ و برگشتشان از موضع حق، همین صفت رذیله ترس 
کرم؟ص؟ تشنگان قدرت با شمشیرهای برهنه، مرگ پیامبر؟ص؟  بوده است؛ زیرا با رحلت پیامبر ا
را انکار کردند و ناشران این خبر را تهدید به مرگ نمودند؛ زیرا ابوبکر در یکی از روستاهای اطراف 
مدینـه بـود و وجـود او را ضـروری می دانسـتند؛ از ایـن جهـت، تـا آمـدن ابوبکر، با ایـن روش مانع 

انتشار خبر وفاِت رسول خدا؟ص؟ شدند.
بـا اقدامـی سـازمان دهی و از پیـش تعییـن شـده، ورود بـه مدینـه و خـروج از آنجـا را را ممنـوع 
اعالم کرده   2  ، کسانی که قصد فرار و خارج شدن از مدینه را داشتند، ترور کردند و با هجوم به 



77

مخالفان، توسـط قبیله بنی اسـلم، بیعت با خلیفه را قطعی نمودند و مخالفاِن خود را به اتهام 
ارتداد، از صحنه خارج و این چنین بخش نامه کردند: »هرکه سر به فرمان حکومت نسپرد، باید 

کشته یا سوزانده شود و زن و فرزندش تار و مار و اسیر گردند«.    3    
عده ای را با تهدید به قتل و عده ای را با ضرب و شتم از صحنه خارج کردند. شمشیر »زبیر« 
را شکسـته و بـر سـینه اش نشسـتند. »ابـوذر« و »سـلمان« و »مقـداد« را آن گونـه زدنـد کـه سـلمان 

می گوید: »گردنم همچون غده ای ورم کرد و باال آمد.«    4    
»بریـده اسـلمی« را بـه خاطـر دروغگـو خوانـدن آن هـا در مسـجد، زدنـد و بیـرون انداختنـد: 
»مالک بن نویره« را که به خلیفه اعتراض کرد و گفت: »از منبر رسول خدا؟ص؟ پایین بیا؛ آن جا 
جایگاه علی؟ع؟ است.«، زدند و از مسجد بیرون انداختند و بعدًا به خاطر عدم پرداخت زکات، 

کردند.    5     سر از تن او جدا 
»حبـاب بـن منـذر« آن بـزرگ صحابـی و مجاهـد بدری را با آن همه سـابقه درخشـان به جرم 
این که در سقیفه در برابر خلیفه شمشیر کشیده، خالفت او را قبول نکرده بود، در همان سقیفه 

لگدکوب کردند و دهانش را ُپر از خاک نمودند.    6    
»ام ایمن« )پرستار پیامبر؟ص؟( را به خاطر اعتراض به غاصبین، از مسجد بیرون انداختند.

»سعد بن عباده«، بزرگ قبیله خزرج را، که بیعت نکرده و غاصبین را  هم تهدید نموده بود، 
شبانه در تاریکی با تیری کشتند و آن گاه اعالم کردند که جن ها او را کشتند.

فجائـه )ایـاس بـن عبـداهلل( را بـا برچسـب ارتـداد، بـه درون آتـش انداختنـد و زنـده زنـده 
سـوزاندند؛ او در آن حـال فریـاد مـی زد: »أنـا مسـلٌم« امـا کسـی بـه فریـادش نرسـید و مظلومانـه در 

آتش سوخت.    7
مـردم، در آن هیاهـو و آشـوب جـز نهیب و سـایه شمشـیر چیـزی نمی دیدند و آنـان که ترس و 
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زبونـی در قلوبشـان ریشـه افکنـده بـود و جـان و مـال خویـش را اندکـی دوسـت داشـتند و اصالتی 
برای دین و ایمان قائل نبودند، دم فرو بسته، سفارشات رسول خدا؟ص؟ را به فراموشی سپردند 
و سـقیفه را بـا بیعتشـان پایـدار کردنـد و فضـا چنان غبارآلود شـد کـه خانه وحی، بـه عنوان خانه 
فتنـه معرفـی شـد و صـدای ریحانـه نبـی؟ص؟ از بیـن در و دیوار به گوش رسـید! اما تـرس و زبونی 
کـم نمـود و اهل مدینـه را به ذلـت و خواری  و سسـت عنصری، سـکوت خفت بـاری بـر مدینـه حا

کشاند و آنان برای همیشه، محکوم تاریخ شدند؛ چنان که حضرت زهرا؟اهس؟ فرمودند:
»هان ای فرزندان قیله!    8    

آیا در حضور شما مرا از ارث پدر محروم سازند؟ می بینید و می شنوید و در مجلسی و مجمعی 
گاه هستید؟ و شما افراد و یاران زیادی دارید  که من شما را می خوانم و از ظلمی که به من می رود آ
و سـاز و بـرگ و نیـروی دفـاع از مـرا داریـد. بـه نـدای من پاسـخ نمی دهید و به فریاد من فریادرسـی 
نمی کنیـد. شـما مـردان جنگیـد و بـه خیـر و صـاح معـروف و شـناخته شـده اید. شـما برگزیـدگان 
و صالحانـی بودیـد کـه بـه جنـگ بـا عـرب انتخـاب شـدید و در ایـن راه متحمـل رنج و زحمـت و با 
امت ها شاخ به شاخ شدید و رودرروی شجاعان ایستاده اید، و پیوسته به شما فرمان می دادیم 
کاری های شما[ آسیاب اسام به کار افتاد و خیر و برکت  و شما فرمانبر بودید، تا این که ]در اثر فدا
روزگار جاری شـد و نعره شـرک فرو شـد و دروغ از جوشـش افتاد و آتش کفر خاموش شـد و صدای 

از هم پاشیدگی فرو نشست و نظام دین به ترتیب افتاد.
پـس چـرا این گونـه بعـد از بیـان و اعـان، سرگشـتگی و پنهـان کاری می کنیـد و پـس از آغـاز، 
عقب نشـینی و پس از ایمان، به شـرک برمی گردید؟ چرا با قومی که پیمان خود را شکسـتند و در 
صـدد بیـرون رانـدن رسـول خـدا؟ص؟ بودنـد و حـال آن کـه آنـان آغازگـر جنگ با شـما بودند، جنگ 

گر ایمان داشته باشید.«    9     نمی کنید؟ آیا از آنان می ترسید؟ پس خدا شایسته ترس است، ا

ترس  و
سست عنصری



79

آری، ترس مانع حمایت اهل مدینه از حقانیت حضرت زهرا؟اهس؟ گشت.
البته ترس از خداوند متعال و ترس در حد مهیا شـدن در برابر خطر، سـتودنی اسـت؛ ولی در 

گر خطر از ناحیه مخلوق باشد- نکوهیده است. حد خودباختگی و خضوع در برابر خطر -ا

ناتوانینفس
اساسـًا ترس شـدید و نکوهیده، برخاسـته از ضعف نفس و یقین نداشـتن به خداوند اسـت. 
از این روست که منافقان در جنگ به شدت می ترسند؛ چون تنها در سخن مؤمنند و ایمان در 

قلوبشان رسوخ نکرده است. قرآن کریم می فرماید:
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آن ها در همه چیز نسبت به شما بخیلند؛ و هنگامی که ]لحظات[ ترس ]و بحرانی[ پیش آید، 
می بینی آن چنان به تو نگاه می کنند و چشم هایشان در حدقه می چرخد که گویی می خواهند 
قالب تهی کنند! اما وقتی حالت خوف و ترس فرو نشست، زبان های تند و خشن خود را انبوهی 
از خشم و عصبانیت بر شما می گشایند در حالی که در مال حریص و بخیلند. آن ها ]هرگز[ ایمان 
نیاورده اند؛ از این رو، خداوند اعمالشان را حبط و نابود کرد و این کار بر خدا آسان است«.    10    

در آیـات سـوره احـزاب، همچـون همیـن آیـه، بـا تحلیـل جنگ سـخت احـزاب و مسـائل آن، 
چندیـن بـار سـخن از صداقـت در ایمـان مؤمنیـن بـه میـان آمـده اسـت و در کنـار آن مسـأله ترس 
کـه ایـن تـرس، محـک خوبـی بـرای شـناخت صداقـت ایمـان  عـده ای نیـز بیـان شـده اسـت 
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مؤمنین است. امام محمد باقر؟ع؟ می فرماید: »مؤمن ترسو نیست.«    11
کـرم؟ص؟ ایمان قوی  از این گونـه آیـات و روایـات اسـتفاده می شـود که بعضـی از یاران پیامبر ا

نداشتند و از سست عنصری آنان بود که این مصائب بر اهل بیت؟مهع؟ وارد شد.
چگونـه می تـوان حرکـت انصـار را در سـقیفه توجیـه کـرد، در حالـی کـه »حبـاب بـن منـذر«، از 
بـزرگان ایـن قـوم، بـه سـبب تـرس از قدرت قریش و انتقام گرفتن آنان از انصار، این گونه سـخن 
کار آیند که ما پدران و برادران آن ها  می گوید: »ما ترس از آن داریم کسانی از شما ]قریش[ بر سر 

را در جنگ کشته ایم، ترس از آن که این افراد از ما انتقام بگیرند«.   12
آیا حرکت آنان در سقیفه باعث نشد، جاه طلبان وارد عرصه شوند و خط نبوی منحرف گردد؟
آیا همین ترس آنان نبود که سبب شد تا آنان به دعوت علی؟ع؟ و استغاثه حضرت زهرا؟اهس؟ 

جواب رد دهند؟
گشـته بـود؛ چنان کـه مـوالی  کـه بـه صـورت تـرس متجلـی  آری، سسـت عنصری آنـان بـود 

متقیان، حضرت علی؟ع؟ می فرمایند:
»ترس، ناشی از ناتوانی نفس و ضعف یقین است«.   13

امـا بایـد توجـه کـرد کـه از یـاران رسـوِل خـدا سـلمان هایی نیـز بودند که تـرس و زبونـی را فقط 
در نافرمانی از دستورات و فرامین پرودگار متعال و رسول بزرگوارش می دانستند. آنان صادقانه 
ایمان داشتند و تهدید و کتک خوردن و خطر جانی و مالی در راه حق، ترسی در وجودشان ایجاد 

نمی کرد. آنان اصالت و محوریت را به ایمان داده بودند.
کـه ایمـان وجـود دارد، شـجاعت هـم هسـت.  شـجاعت نیـز ریشـه در ایمـان دارد و در جایـی 
فرهنگ شـهادت طلبی و ایثارگری نشـان گر شـجاعت اسـت در فرهنگ شـهادت طلبی این گونه 

می اندیشند:
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در یورش هـا و تهاجمـات گسـترده چـه بایـد کـرد تـا دیـن خدا بمانـد؟ چه باید کرد تـا دین خدا 
رونق گیرد؟ چه باید کرد تا خط والیت جاودانه باشد؟ ...

از ایـن رو، در برابـر یورش هـای  حضـرت زهـرا؟اهس؟ اسـوه شـجاعت و شـهادت طلبی اسـت؛ 
مخالفـان تـا مرز شـهادت ایسـتادگی کـرد. دختِر پیامبر؟ص؟ مصمم برای دفـاع از حقانیت والیت 
بـود، تـا آن کـه درب خانـه را آتـش زدنـد و وحشـیانه بـه داخل هجـوم آوردند. در آن حال، ایشـان 

دیگر توان از کف داد و بی هوش بر زمین افتاد.
»فضـه!  کـه  بـود  ایـن  ایشـان  سـؤال  اول  آمـد،  هـوش  بـه  طاهـره؟اهس؟  صدیقـه  کـه  آن گاه 
علی کجاست؟« و تا شنید که مقتدای او را به زور به سوی مسجد می کشانند، با همه دردهای 
غیرقابل تحمل، چادر بر سر کرد و با تکیه بر امام حسن مجتبی؟ع؟ به سرعت، خود را به اماِم 
خویـش رسـاند و در میـان دیـدگان حیـرت زده دوسـت و دشـمن، دامـن موال علـی؟ع؟ را گرفت و 

مانع بردن امام؟ع؟ به مسجد شد و... .
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سخن آخر

عوامـل  همـه  منشـأ  این کـه  سـخن  آخریـن  امـا 
سیاسـت  اجـرای  فاطمیـه،  تلـخ  حادثـه  در  زمینه سـاز 
امام زدایـی و والیت سـتیزی بـود و باعـث شـد ایـن لکـه 
ایـن  گیـرد. بی تردیـد،  تاریـخ جـای  بـر پیشـانی  سـیاه 
جریـان تلـخ تاریخـی، عبرتـی بـزرگ بـرای اهل بصیرت 
اسـت. در حـال حاضـر نیـز این سیاسـت شـوم سـرلوحه 
گام هـای عملـی سقیفه منشـان اسـت. اما فاطمیـون با 
گاهانه به پا خیزند  اقتـدا بـه حضرت فاطمـه؟اهس؟ باید آ
و همچـون مقتدایشـان بـا رشـادت وارد میـدان عمـل 
شوند و نگذارند والیت خانه نشین شده و به فراموشی 

سپرده شود.
فاعتبروا یا اولی االبصار




