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جانشینی پیامبر یکی از موضوعات مهم در تاریخ صدر اسالم است .پت از
مرگ خلیفهی دوم ،شورایی شش نفره برای تعیین جانشتین وی تشتکی شتد ته
ریشه در دستور و برنامهریزی او داش .با در نظر گرفتن نگاه قبیلهای در چیتنش
اعضای شورا و دادن امتیاز خاص به عبدالرحمن بنعتو ،،ممننتین پتیشبینتی
دقیق توسط امام علی از نتیجهی شتورا و ترتریب بته عتدم انتاتاا ایشتان بته
عنوان خلیفهی بعدی ،سؤالی جدی مطرح میشود ته علت حضتور امتام در
شورا چیس .و چرا عمر دستور تشتکی چنتین جلستهای را داد؟ بتر استا منتاب
هن ،بهنظر میرسد دلی تشکی شورایی با نتیجهی از پتیش تعیتین شتده ،عتدم
انتااا فرد مورد نظر عمر توسط اجمتا متردم و فترامم نبتودن شترایط انتاتاا
عثمان توسط شاص خلیفه بوده اس .در پژومش حاضر ه با روش توصتیفی-
تحلیلی صورت گرفته ،برخی از عل حضور امام در این جم  ،عدم تفرقه بین
مسلمانان ،تکذیب نق قول خلیفهدوم از پیامبر  ،تهدیتد بته قتت و ممننتین
امکان از بین رفتن فرص .خالف .برای حضرت در آینده دانسته شده اس.

واژگا ا

امیرالمؤمنین

كلیا ا

شتتتورای شتتتش نفتتتره ،خلیفتتتهی دوم ،جانشتتتینی،
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مقدمه

وقای و حوادث صدر اسالم ،بهویژه پ

از رحل .رسول گرامی اسالم

 ،به جهت.

تأثیرگذاری بر حوادث آینده ،ممواره از اممی .بسیار بالیی برخوردار بوده اس ،.به نحوی
ه بهرغم پژومشمای گوناگون در برخی زمینهما ،ممننان ناگفتهمای ز یادی از آن وجتود
صورت گرفت .و تبعتات آن تتا امتروز

دارد اولین اقدامی ه بعد از رحل .رسول خدا
ا
یستاعده است .ته موجتب
فهی بنت 
مم در دنیای اسالم امال نمایتان است ،.جریتان ستقی 
گسستگی در بدنهی اسالم شد و اسالم را به دو فرقته شتیعه و ستنی تقستیم ترد جریتان
سقیفه ،به دلی اممی .بسیار ختود ،از دیربتاز تتا نون متورد توجته صتاحبنظران ،علمتا و
پژومشگران حتی مستشترقین بتوده و در ایتن موضتو  ،فعالی.متا و پژومشمتای فراوانتی
نگاشته شده اس.
ششنفرهای اس.
یکی دیگر از حوادث تأثیرگذار بعد از جریان سقیفه ،تشکی شورای 
خلیفهی دوم ،عمر بن خطاا برای تعیین خلیفهی پ

ه

از خود ،برنامتهر یزی رده بتود

دربارهی اص تشکی شورا و جتوانبش مطترح است ،.امتا در ایتن

مرچند ابهامات فراوانی
جستار تالش شده تا عل حضور امیرالمومنین

در این شورا مطرح شود

در ایتتنبتتاره بهصتتورت ت نگتتاری و تاررتتی مقالتته ی تا تتتابی نوشتتته نشتتده ،امتتا
پژومشمایی به صورت لی و یا با پرداختن به برخی مسائ مرتبط با آن ،موجود اس .ته

عبارتنداز:
در مقالهی تعامل و تقابل اعضای شورای شش نفره با خلفا راشدین ،متد ،اصتلی
نگارنده تبیین رفتار دوگانه اعضای شورای شش نفره به غیر از خود علی بن ابیطالتب
با خلفاء راشدین و تاثیر این شوری بر ایجاد این دوگتانگی است .در واقت شتوری عمتر را
یکی از عوام اصلی این رفتار معرفی رده و به جزئیات خود شوری اشارهای بسیار وتتاه
دارد ه اطالعات بسیار لی و مجملی به خواننده میدمد تفاوت نوشته روبرو و این مقاله
مم در ممین اس .ه در مقاله حاضر ستعی بتر تمر تز بتر ختود شتوری و جزئیتات آن بته
خروص عل حضور امام علی شده اس.
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و زبیبر رر عربرخلفار راشبدین اشتاره اساستی بته
مقاله مناسباا ضضبر علب
ارتباطات حضرت و زبیر از سقیفه تا جنگ جم دارد به فراخور موضتو مقالته اشتارهای
وتاه مم به شوری شش نفره بته جهت .حضتور متر دونفتر در آن شتده است .و در واقت
حضور زبیر در این شوری را باعث مم سطب دانستن خودش با حضرت علی میدانتد
لذا تفاوت اصلی آن با مقاله مقاب نیز در نپرداختن به جزئیات شوری عمر اس.
مقاله مواضع سعدبن اب وقاص رر برابر امیرمومنان برخال ،دو مقالته پیشتین
به نسب .موضو اشاره مفر تری به جریان شوری عمر خروصا تقابت حضترت و ستعد
شده اس .مطالبی درباره نو چینش قبیلهای اعضاء شوری و خروصا اتمام حجت.متای
حضرت با آنها به خروص سعد بیان شده اس .اما به جدیترین سوال از ایتن شتوری ته
عل حضور خود حضرت بتا وجتود پتیشبینتیمتا و مشتاص بتودن عتدم خالفت .ایشتان
اشارهای نشده اس.
در مقاله بررس ماجرای قتل عثمبان مم باتوجته بته اینکته وی بواستطه تعیتین ممتین
شوری شش نفره توسط خلیفه دوم بته خالفت .رستید اشتاراتی بته ایتن متاجرا و خروصتا
مناسبات فامیلی اعضاء آن شده اما چون موضو مقاله دراین باره نبوده لذا به ممتین مقتدار
بسنده شده و مطلب فراتری بیان نشده اس.
مقالتته واکبباوی نتببار میببروعیر و بیعببر رر ضكومببر علببوی در واق ت پژومشتتی
المی اس .ه در آن به ممین دو واژه (مشتروعی .و بیعت.و و برختی خروصتیات امتام
منروا از جانب خداوند پرداخته شده اس .ه باتوجه به نیاز این نوشته در جه .ممتین
مد ،اصلی خود اشاره بسیار وتامی به شوری شش نفره مم شده اس.
رر خطاه شقیبقیه در واق نویسنده درصتدد
در مقاله اشارا تاریخ امام عل
بررسی حکوم .و رمبری سیاسی جامعه و فلسفه سیاسی حدود بیس .و پنج سال خالف.
خلفاء با تکیه بر بیانات خود حضرت در خطبه شقشقیه اس .ه با توجه به اشاره حضترت
در این خطبه به داستان شوری ،اشاره فی الجمله ای مم به این موضو شده است .ضتع
اصلی این مقاله این اس .ه برخال ،موضو آن ه اشارت تاریای اس ،.در متن بستیار
وتاه بدان پرداخته شده و بیشتر در موضوعات دیگری از جمله فلسفه سیاسی مطالب بیان
شده اس.

مقاله آرار و ماان خلفای سه گانه رر میروعیر بخی به خالفر خور و یكدیگر

 114مقالهای تاریای -المی بوده ه مدفش تبیتین عقیتده و پایبنتدی ختود خلفتاء بته مبتانی
مشروعی .باشی خودشان اس .نو نگرش نویسنده مقاله به شوری شش نفره در جهت.
موضو اصلی خود مقاله و تبیین مبانی خلیفه دوم در بحث انتااا خلیفه اس .و در واقت
به ابهامات تاریای آن پرداخته نشده اس.
و نحوه نگرش به ضكومر مم در واق بیان ننده اصتول حضترت در
مقاله عل
رسیدن به حکوم .و پایبندی ایشان به این اصتول است .بته تناستب ممتین مطلتب اشتاره
وتاه به شوری و رد ردن پیشنهاد خالف .با شروط مطترح شتده توستط عبتدالرحمن بتن
عو ،به سبب پایبندی به این اصول شده اس .بنابراین مجهولت این واقعه ممننان بتاقی
مانده و بدان پرداخته نشده اس.
مقالهی حاضر و موارد اشاره شده در بال ،این اس .ته موضتو ایتن پتژومش،
تفاوت 
عل و عوام حضور حضرت علی در شورا ،با تکیه بر مناب دست هاول تار یای و روایتی
اس.
 .1شورای ششنفره
بعد از مجروحشدن عمر بن خطاا در سال 23ق ،توسط فردی مشهور به ابولؤلؤ [غالم
مغیره بن شعبه] (یعقتوبی ،بتیتتا159/2 :و و قطعتیشتدن مترگ وی ،مهتمتترین مستألهی
جامعهی اسالمی ،تعیین جانشین برای خلیفه بود؛ موضتوعی ته برختی اصتحاا آن را بته

عمتتر گوشتتزد تترده و از عتتدم تعیتتین جانشتتین ابتتراز نگرانتتی می ردنتتد افتترادی مثتت
عبداللهبنعمر (ابن سعد261/3 :1410 ،و و عایشه (دینوری42/1 :1410 ،و خواستار ممین
مسأله بوده و تأ ید داشتند اگر این چنتین نشتود ،جامعتهی استالمی دچتار فتنته و آشتوا
میگردد بنتابراین باوجوداینکته راهمتای گونتاگونی میتوانست .پیگیتری شتود ،درنهایت.
تشکی شورای شش نفره تحقق پیدا رد بااین حال بته راهمتای پتیش روی خلیفته اشتاره
میگردد
راههای پیش روی خلیفه
 .1-1
اولین گزینه پیش و روی خلیفه این بود ه فرد خاصتی را بته عنتوان جانشتین انتاتاا
نکند و مسأله را بر عهدهی خود مردم بگذارد ،تتا بتا اجمتا یتا رغبت .ا ثریت .بتر فتردی

ختتتاص ،او را انتاتتتاا نماینتتتد؛ مستتتیری تتته ختتتود خلیفتتته آن را منستتتوا بتتته پیتتتامبر
میدانس( .طبری228/4 :1387 ،و

ا رم
راه دیگر این بود ه خود خلیفه،براسا نظر و ستلیقه شارتی ،فترد خاصتی را بترای
جانشینی خود انتااا رده و آن را به مردم واگذار نکند؛ روشی ه بته بیتان عمتر ،ممتان
بهخالف .رسیدن خودش بود (ممانو راه سوم ،ممانی اس .ه خلیفه آن را برگزیتد و
راه 
مسیر جدیدی را برای انتااا جانشین خلیفه معرفی رد؛ تشکی شورا برای تعیین خلیفته،
ه در تاریخ به «شورای عمر» (دینتوری141/1 :1410 ،و یتا ممتان «شتورای شتش نفتره»
ا
معرو ،شد اینکه عمر خود شارتا و بتا اندیشتیدن بته چنتین راه حلتی رستیده یتا اینکته
براسا مشورت صاحبنظران و مشاوران خود چنین رامی را انتااا رده مشتاص نیست.
و در گزارشمای تاریای موجود اشارهای به این مطلب نشده اس.
برای تبیین بهتر موضو اصلی و برطر ،شدن ابهامات موجود ،لزم اس .به چند نکتته
اشاره شود؛ اول این ه خلیفه ،به چه دلیلی ،روش جدیدی را برای انتااا جانشتین ختود
برگزید؟ و آیا تشکی شورا ،مقرود حقیقی وی بود و یا شرایط حا م بر جامعه ،خلیفته را
به این سم .حر  .داد؟
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 .2-1اندییه خلیفه برای جانیین
این ادعا ه خلیفهی دوم فردی را برای جانشینی خود در نظتر نداشتته و ممته چیتز بته
ترمیم واقعی شورا مو ول شده باشد ،قاب اثبات نیس .و نمیتواندصتح .داشتته باشتد
این ه تشکی شورا را ممانند سقیفه ،ترمیمی ناگهانی ت ه مطابق ادعتای ختود
ممننین 
خلیفه بود (طبری204/3 :1387 ،و ت برای انتااا خلیفه در نظر گرفته شود نیتز غیتر قابت
باور اس .باگزارش مایی ه از اقدامات عمر در دوره زندگی و خالفتش وجود دارد ،بعید
بهنظر می رسد ه چنین مسأله مهمی از ذمن و اندیشه او دور مانده باشد
توجه به سیر انتااا دو خلیفهی قبلی ،عالوه بر برخی شوامد دیگتر ،ممگتی نشتانگر
بطالن ادعامای مطرح شده اس .دربارهی انتااا خود عمر به عنوان خلیفته ،ایتن چنتین
آمده ه در زمان مرگ خلیفهی اول ،ابابکر چند نفر از اصحاا را فراخوانده و نظرشان را
دربارهی به خالف .رسیدن عمر جویا شد (ابن اثیر425/2 :1385 ،و شرایط به نحوی بود

ه مردم در جانشینی عمر شکی نداشتند( ،مقدسی ،بیتا168/5 :و به گونتهای ته حتتی
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عثمان ،به عنوان اتب خلیفه( ،طبتری426/3 :1387 ،و بته منگتام بیهتوش شتدن وی ،از
 116جانب خودش نام عمر را به عنوان خلیفهی بعدی نوش( .ابن اثیر425/2 :1385 ،و
ا
در رابطه با انتاااشدن عثمان نیز جریان با وجود تنو ظامر ،در باطن دقیقا به ممتان
شک اس .ه ممگی نشان از مدفمنتد بتودن ایتن اقتدام است .متدفی ته ختود پیتامبر
ا رم در زمان حیاتشان آن را مطرح رده و آیات ابتدایی سورهی تحریم (تحریم 3و بته
ترتتریب برختتی تفاستتیر امتت ستتن( .ستتیوطی 219/8 :1404 ،؛ رازی 44/30 :1423 ،؛
زماشتتری ،بتتیتتتا562/4 :و و شتتیعه (بحرانتتی ،بتتیتتتا 419/5 :؛ فتتیک اشتتانی:1373 ،
194/5و اشاره بر ممین مطلب دارد
بنابراین نمیتوان باور داش .ه خلیفهی دوم ،به فکر جانشین خود نبوده و ممهچیتز را
از اسا  ،به شورا واگذار رده باشد خود عمر مم در برختی گفتتهمتایش اشتاره بته ایتن
مطلب دارد ه تشکی شورا ،نی .ابتدایی وی نبوده اس .خلیفه با آوردن برخی استامی،
ا
ممنون سالم مولی ابی حذیفه [ ه اساسا عرا نبود (ابن اثیر46/6 :1409 ،و] و اباعبیتده
جراح ،بیان می ند ه اگر زنده بودنتد ،خالفت .را بته یکتی از اینمتا واگتذار می ترد و
شورایی تشکی نمیداد (طبری46/6 :1387 ،و
این سانان خلیفه ،زمانی بیشتر درک میشتود ته در پیمتان بترادری برقترار شتده بتین
اصحاا توسط حضرت رسول  ،بین افترادی چتون :ابتابکر و عمتر ،اباعبیتده جتراح و
سالم مولی ابیحذیفته و میتان عثمتان و عبتدالرحمن بتن عتو ،،عقتد اختوت بستته شتد
(بتالذری270/1 :1417 ،و حتتی خلیفتهی بعتد از عثمتتان متم ،از پتیش تعیتین شتده بتتود؛
چنان ه حضترت امیتر بعتد از انتاتاا عثمتان بته عنتوان خلیفته ،ممتین مطلتب را بته

عبدالرحمن بنعو ،گوشزد ردند (طبری227/4 :1387 ،و البته باید گفته شود ه قترار
بر جانشینی ابنعو ،بود ،اما براسا برخی گزارشما دعای حضترت علتی( و مستتجاا
شده (معتزلی188/1 :1404 ،و و بعد از اختال ،میان وی و عثمان( ،ابتن عستا ر:1415 ،
اجازهی چشیدن طعم خالف .را به عبدالرحمن نداد

257/39و اج ،
 .3-1شخص مورر نظر خلیفه
با توجه به شرایط پتیش آمتده و افترادی ته بتاقی مانتده بودنتد ،بهتترین گزینته بترای
جانشینی عمر« ،عثمان بن عفان» بود؛ ممان سی ته در انتاتاا ختود عمتر ،بته عنتوان

خوشخدمتی زیادی به وی رده بود با توجه به فقدان افرادی مانند اباعبیده جراح

خلیفه ،
ه خلیفه مم به او اشاره رده بود ،نوب .به عثمان میرسید تا زمتام خالفت .را بته دست.
گیرد بنا بر نوشته برخی ،از روزی ه عثمان ،نام عمر را در وصی .ابابکر به عنوان خلیفته
درج رد ،خالف .بین این دو نفر چرخانده و دس .به دس .شد (حلی286 :1982 ،و
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نق اس .ه در زمان حیات خلیفهی دوم ،شاری از بنیامیه ،برای گسترش و سع.
منزل خود ،تقاضای دریاف .زمین از خلیفه نمود و عمر مقداری به زمین وی اضافه ترد و
در پاسخ طلب دوبارهی آن شاص ،به او وعده داد ه بعد از من ،سی بر سر ار میآید
ه با تو صله رحم رده و حاجت .را برآورده می ند ممان شاص میگوید ته بعتد از
عمر ،عثمان به خالف .رسید و حتاجتم برطتر ،شتد (ابتن ستعد23/5 :1410 ،و بنتابراین
خلیفهی دوم

بااین شوامد میتوان به صراح .گف .نه تنها شاص عثمان ،مورد نظر و تأیید
بود ،بلکه خالفتش برای پ از عمر ،از پیش تعیین و تضمین شده اس.
 .2بررس راه ضل های موجور برای تعیین جانیین

در شورای شش نفره

 .2- 2تعیین متتقیم جانیین
خشون .عمر و ساتگیریمای او (ابن مشام ،بیتتا343/1 :و ته شتهرت زیتادی متم
ممتانطتور ته

میان اعراا داش ،.تأثیر مستقیمی بر نحوهی حکومت .وی گذاشتته بتود؛
حضرت امیر دوران حکوم .خلیفهی دوم را ممینطتور ترتویر و توصتی می ننتد

علل حضور امیرالمؤمنین

 .1- 2واگذاری به اجماع متلمین
یکی از راه مای موجود برای ح مسأله جانشینی پ از عمر ،واگذاری آن به انتاتاا
و اجما مردم بود ه مرگز برای تحقق آن اقدامی صورت نگرف .علت .واگتذار نکتردن
انتااا خلیفه ،به اجما مسلمین این اس .ه اگر ایتن اتفتاق متیافتتاد ،نتیجتهی دلاتواه
خلیفه حاص نمیشد ،زیرا فضای جامعهی اسالمی به نحوی بود ه حتتی ستالما قبت از
خلیفهی دوم ه منوز بحث جانشینی مطرح نبود ،عمر برای وضعی .خالف .پ از

مرگ
خود ،احسا خطر رده و درصدد آماده ردن جامعه بترای مطلتوا ختود برآمتده بتود
(اعاظمی439/5 :1403 ،و اگر انتااا مردم ،ممان گزینهی مورد نظر خلیفه میبتود ،ته
دلیلی بر این ممه تکاپو از جانب وی برای تغییر این دیدگاه وجود نداش.

(رضی ،بیتا48 :و خشون .وی به حدی بود ه خلیفتهی اول بته ختاطر انتاتاا عمتر بته
 118عنتوان جانشتتین ،متورد مجمتته و اعتترا برختتی صتحابه قتترار گرفت( .الکتتوفی:1411 ،
122/1و
انبگرایانهی خلیفه نسب .به عراما و بیتوجهی ام به عجمما،
ممننین سیاس .ج 
حتی در جزئیترین مسائ  ،مث امام .در نمازجماع .ت ه خود این سیاست .سترلوحهی
حکوم.داری افترادی مثت معاویته متم شتد (ستلیم740/2 :1405 ،و -و یتا روش تقستیم

بی.المال( ،یعقوبی ،بیتا154/2 :و منجر به اختالفات شدید طبقاتی در جامعه گردید

عتتالوه بتتر مطالتتب یادشتتده ،بتتا توج ته بتته ایتتن تته متتدت زیتتادی از رحلتت .رستتول
خدا نگذشته بود و مردم دشمنیمای فراوان بنیامیه و شاص ابوسفیان را با مسلمانان و
در زمان حیات پیامبرا رم فراموش نکرده بودند ،انتااا شاری از بنتیامیته (عثمتانو
برای تردی خالف .مسلمین ،نمی توانس .مورد قبول آحاد جامعه قرار بگیرد ممننین ،با
توجه به شناخ .خلیفتهی دوم از عثمتان( ،الکتوفی325/2 :1411 ،و انتاتاا او از طریتق
مستقیم نمیتوانس .مناسب ترین اقدام محسوا گردد بنابراین طریق دیگتری متدنظر قترار
گرف .ه در ظامر خلیف ه دخالتی در آن نداش .و عواقب ار را از گردن او رف می رد
در این طریق ،خلیفه مسئول اقدامات وی در آینده مم شمرده نمیشد بتااینوجود بهتترین
راه برای رسیدن به مد ،مورد نظر ،تشکی شورایی از منتابان و بزرگان جامعته و انتاتاا
خلیفه با ترمیم آنها بود ه برای مردم مم محترم و لزم التبا باشد حتال اینکته چگونته
منتابان جامعه می توانستند نتیجه مورد نظر خلیفه را به دس .دمند با اقدامی ظری تحت.
عنوان چینش و گزینش اعضای شورا تحقق یافتنی بود
 .3- 2چینش اعضا
آننه ه جز بدیهیات تاریخ اسالم بهشمار میآید ،اسامی افرادی اس .ته در شتورای
عمر جای گرفتند بااین حال شاید نتام بتردن از ایتن افتراد غیتر ضتروری نباشتد اعضتای
دمندهی شورا عبتارت بودنتد از :علتی بتن ابیطالتب  ،عثمتان ،عبتدالرحمن بتن

تشکی 
ابیوقاص ،زبیر و طلحه ه عمر قب از تشکی شتورا بترای متر تدام از ایتن
عو ،،سعد 
افراد عیوبی بیان می ند (دینوری42/1 :1410 ،و با فرامم تردن شترایطی ختاص ،ماننتد
چینش افراد از نظر قبیله و قراردادن امتیاز ویژه برای عبتدالرحمن بتن عتو ،توستط خلیفته

ا
نتیجهی شتورا تامال واضتب و
(طبری229/4 :1387 ،و ت ه در ادامه اشاره خوامد شد ت 
روشن بود
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حضرت علی با توجه بته شتناختی ته از تتأثیر آداا و رستوم جاملیت .نستب .بته
تعرب قبیلهای در ترمیمات داشتند ،در ممان ابتدا نتیجهی این شورا را بیان رده بودند
قبیلتهی
قبیلهای ،ار خودش را رد و ستعد ته متم 
(ابن خلدون570/2 :1408 ،و چینش 
عبدالرحمن بود ،حق خود را به وی باشید طلحه مم بته ستبب قرابت .بتا خلیفتهی اول و
ینه از بنیماشم ،عثمان را برای باشیدن حق خود انتااا رد و در نهای ،.زبیتر متم بته
خاطر قرابتی ه با حضرت داش ،.حق خود را به ایشان باشید (محمدعبتده:1376 ،
34/1و درپایان مم شرایط به گونهای رقم خورد ه تعیین خلیفته بته عهتدهی عبتدالرحمن
افتاد و درنتیجه ممانطور ه انتظار میرف« ،.عثمان» به عنوان خلیفهی مسلمانان انتاتاا
شد انتاابی ه باز مم قومی .و عرتبی .قبیلتهای ،نقتش اصتلی را در آن ایفتا متی ترد
(مفید122 :1413 ،و
 .3رالیل شرکر امیرالمؤمنین

رر شورا

بااین ممه با رجو به لمات خود حضرت و دیگر حضرات معروم
را برای ورود امام به شورا و عدم خروج ایشان از شورا بیان رد:

میتوان عللی

در شورای شش نفره

در توضیب باید گف .ه خلیفه ،برای رسیدن به مقرود خود ،وارد فضای عقیدتی شد
و با روشمایی ماننتد جبتری جلتوه دادن دوری حضترت از خالفت( ،.طبتری:1387 ،
288/4و سعی در القای چنین تفکتری در جامعتهی استالمی داشت .تتا بته معنتای واقعتی
حضرت علی را از صتحنه حتذ ،نتد وی در ایتن راه حتتی از پیشتگوییمای عتب
الحبتار یهتودی (ابتن ابتی الحدیتد81/12 :1404 ،و و جتاثلیق نرترانی (الکتوفی:1411 ،
326/2و نیز استفاده رد

علل حضور امیرالمؤمنین

ار شورا ،با انتااا عثمان به عنوان خلیفه به پایان رسید ،اما سؤال این اس .ه چرا با
وجود این ه خود حضرت امیر از مدتما قب  ،عدم انتااا خویش را پیشبینی رده
بودند( ،سلیم650/2 :1405 ،و حاضر به شر  .در این شورا شتدند؟چرا وقتتی از چیتنش
شورا مطل شدند از آن خروج نکردند؟
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 .1- 3عدم ایجار تفرقه و اختالف
عدم تفرقه بین مسلمانان را میتوان از دلی شر  .حضرت در این شتورا دانست.؛
دلیلی ه الم امام در خطبهی شقشقیه ناظر به ممان اس.؛ چناننه اینطور معنا شتده
ه امام به خاطر رعای .مرلح( .قزوینی حائری180 :1371 ،و و عدم ب همم خوردن نظتام
جامعهی اسالمی ،با دیگر افراد در شورا ممراه شدند البته خود حضرت در المی دیگتر

بهطور صریب به ممین دلی اشاره رده و نگرانی از اختال ،و تفرقه بین مسلمانان را عنوان
می نند (سلیم918/2 :1405 ،و
ایشان در مواض ماتل  ،اعتراضات صریحی نسب .به نتیجهی به دس .آمده از شورا
میدمد ته حضترت در رابطته بتا
داشتند (سلیم918/2 :1405 ،و این اعتراضات نشان 
شورا ،منفعالنه برخورد نکرده اند عالوه بتر ایتن ،در منتاب روایتی نیتز بته شتکلی مفرت
احتجاجات حضرت با افراد شورا بیان شده (مجلستی 322/31 :1403 ،؛ طبرستی:1403 ،
132/1و ه خود ،حکای .از وا نشمای امام در برابر افراد شورا و اقدامات آنان اس.
 .2- 3تكذیب نقل قول خلیفهی روم از پیامار
یکتی دیگتتر از دلیت حضتور حضتترت در شتتورای شتش نفتتره ،از فرمتتایش ختتود
امام به ابن عبا روشن میشود حضرت در بیان علت .حضورشتان در شتورا ایتن
در شتورا شتر .
چنین فرمودند ه برای تکذیب قتول خلیفته در نقت قتول از پیتامبر
ردهاند؛ چرا ه خلیفه در نق قولی از پیامبر ادعا رده بود ه «نبوت و خالف .با مم
در ام بی .جم نمیشود» ه این سان او به تأیید برخی از صحابه متم رستید( ،ستلیم،
ا
650/2 :1405؛ صدوق170/1 :1385 ،و ،اما با قراردادن حضرت امیر در شورا ،عمتال
بر خال ،گفتهی خود رفتار رد؛ چرا ه قراردادن حضرت در شورا ،به معنای صتالحی.
داشتن امام برای خالف .بود امام باحضور خود تناقک در گفتار عمر را نشان داد
 3- 3تهدید به قتل
یکی از دلیلی ه می توان برای حضور امام در میان اعضای شورا عنتوان ترد ،ستان
امام رضا در پاسخ سی اس .ه از ایشان عل .قبولی ولی.عهدی مأمون را پرستید و

حضرت فرمودند ه به ممان علتی اس .ه امیرالمتومنین
(صدوق141/2 :1378 ،و

ورود بته شتورا را پذیرفتنتد
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برای روشنشدن مطلب ،ابتتدا بایتد علت .اصتلی پتذیرفتن ولیت.عهتدی توستط امتام
رضا را دریاف .تا به وسیل هی آن ،به عل .حضور امیرالمومنین در شورا پی برد
آننه در بحث پذیرش ولی.عهدی میتوان مطرح رد ،بحث خطر جانی و به عبارتی،
ولیت.عهتدی است.؛ در واقت ،

به شهادت رساندن امام رضتا درصتورت قبتول نکتردن
مأمون ،امام را تهدید به قت رده بود و حتی خود مأمون نیز به موضو شورای عمتر و
پذیرفتن امیرالمومنین برای حضور در آن اشاره رده و از این طریق امام رضا را متم
مجبور به پذیرش ولی.عهدی می ند (ابن شهرآشوا363/4 :1379 ،و
بنابراین میتوان تهدید به قت را یکی از مهمترین دلی شتر  .امتام در شتورا نتام
برد البته این نکته را باید در نظر داش ،.این موضو ه حضرت بته ستبب تهدیتد بته
قت  ،حاضر به شر  .در شورا شدند ،به معنتای تتر امتام از شتهادت نیست ،.بلکته
امام به ممان توصیهای ه حضرت رسول قب از رحلتشان به امام مبنی بر حفظ
جان و مدر ندادن خون رده بودند( ،سلیم918/2 :1405 ،و عم ردند اگتر قترار بتود
امام خون خود را مدر دمند ،پ از رخ دادن ماجرای سقیفه برای این اقدام فرص .مناسب
تری وجود داش.

در شورای شش نفره

برخی از محققان ،دلی دیگری را برای حضور امام در شتورا برشتمردهانتد؛ بته ایتن
گونه ه اگر حضرت  ،از حضور در این شورا ممانع .می ردند ،این امکان زیاد بتود
ه فرص .خالف .حضرت بترای ممیشته از بتین بترود (عستکری 61 :1385 ،؛ عتاملی،
91/15 :1432و با توجه به این ه مرچته از زمتان حضترت رستول بیشتتر میگذشت،.
سانان حضرت بیشتر از پیش فراموش میشد؛ لذا این احتمال میرف .ه در صورت عدم
شر  .در شورا ،احتمال خالف .حضرت برای دورهمای بعد بسیار پایین آمتده و حتتی از
بین میرف.؛ لذا از باا حفظ شریع .و وظیفهی امام ،.حضرت در شورای شتش نفتره
شر  .ردند و به عنوان یکی از گزینهمای خالف .مطرح شدند

علل حضور امیرالمؤمنین

 .4- 3ضفظ فرصر خالفر برای آینده
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نتیجه
دربارهی عل حضور حضرت علی در شورا بیتان شتد ،میتتوان نتیجته

بنابر آ نچه
گرف .ه ورود امام به شورا ،به ظتامر از تحت .اختیتارات ایشتان ختارج بتوده است.
عواملی مانند تهدید به قت ایشان در صورت عدم شر  .در شورا و نگرانی از ایجاد تفرقته
بین جامعه مسلمانان را میتوان از عل اصلی ورود ایشان به شورا بیتان ترد ته بته ختاطر
مرالب جامعه و دوراندیشیمای عقالنی ،شرایط ماالف .با این روش فرامم نبود ممننین
امام اغرا دیگری ماننتد تکتذیب نقت قتول خلیفتهی دوم از رستول ختدا را نیتز
داشتند عالوه براین عدم شر  .ایشان برابر میشد بتا ستلب فرصت .بتازپ گیتری حتق
امام .و خالف .ه در سیره حضرت جایگامی نداش.

منابع
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 .15ـــــــــــــــــ ،الکامل فی التاریخ ،بیروت :دار صادر ،اول1385 ،ق.
 .17طبرسی ،احمدبن علی ،االحتجاج ،محمدباقر خرسان ،مشهد :مرتضی1403 ،ق.
 .18طبری ،محمدبن جریر ،تاریخ االمم و الملوک ،محمد ابوالفضل ابراهیم ،بیروت :دار التراث،
دوم1387 ،ق.

در شورای شش نفره

 .16صنعانی ،عبدالرزاق بن همام ،المصنف ،بیروت :المجلس العلمی1403 ،ق.

علل حضور امیرالمؤمنین

 .11زمخشری ،محمود ،الکشاف ،مصطفی حسین احمد ،بیروت :دارالکتب العربی ،اول ،بیتا.
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 .19عاملی ،جعفرمرتضی ،الصحیح من سیره االمام علی

 ،قم :ایام1432 ،ق.

 .20عبده ،محمد ،شرح نهج البالغه ،تهران :صبا1376 ،ش.
 .21عسکری ،مرتضی ،سقیفه ،تهران :منیر ،چاپ دوم1385 ،ش.
 .22فیض کاشانی ،محمد ،تفسیر الصافی ،حسین اعلمی ،تهران :مکتبه الصدر1373 ،ق.
 .23قزوینی ،محمدکاظم ،شرح نهج البالغه ،قم :محمد الکاظم القزوینی الحائری1371 ،ق.
 .24قمی ،محمد (ابن بابویه) ،علل الشرایع ،قم :کتابفروشی داوری1385 ،ش.

 .25ـــــــــــــــــــ ،عیون اخبارالرضا

 ،مهدی الجوردی ،تهران :جهان1378 ،ق.

 .26مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،جمعی از محققان ،بیروت :دار االحیاء التراث العربی ،دوم،
1403ق.
 .27معتزلی ،ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغه البن ابی الحدید ،محمد ابوالفضل ابـراهیم ،قـم:
مکتبه آیه اهلل المرعشی النجفی1404 ،ق.
 .28مفید ،محمد بن محمد ،الجمل و النصرة لسید العترة فی حرب البصرة ،علی میرشریفی ،قـم:
کنگره شیخ مفید1413 ،ق.
 .29واضح ،احمدبن ابی یعقوب ،تاریخ الیعقوبی ،بیروت :دارصادر ،دوم ،بیتا.
 .30هاشمی البصری ،محمد بن سعد ،الطبقات الکبری ،محمد عبدالقادر عطا ،بیروت :دارالکتـب
العلمیه1410 ،ق.
 .31هاللی ،سلیم بن قیس ،کتاب سلیم بن القیس الهاللی ،محمد انصاری زنجانی خوئینی ،قـم:
الهادی1405 ،ق.

