
 

 

 ها و جنگ روایت فاطمه زهرا
 *زادهاالسالموالمسلمیناحمدفالححجت

 مقدمه

و نوع نگاه طبقات مختلف جامعه مسلمانان آن دوره بهه  خدا رخدادها  پس از رحلت رسوا
ها  بزرگ سیاسی تبدیل شهد کهه آ هارش همچنهان تها بهه  موضوع خالفت، به یکی از کشمکش

هها  مختلفهی از  امروز ادامه یافته است. در آن زمان، میان طبقهات گونهاگون اجتمهاعی، روایت
کل گرفت تا زمینه را برا  انتقاا خالفت به دیگران مهیها شهود. بهه دنبهاا ایهن رخهداد، امامت ش

ها رفت و کوشید تا روایت برآمده از گفتار نبو  و بیهت وحهی  به جنگ این روایت فاطمه زهرا
را تثبیت کنند. آن حضرت در این باره از راهبردها  مختلفهی بههره گرفهت تها سهرانجام توانسهت 

ا در سطح جامعه به عنوان گفتمان امامت در تاری   بت نماید. گرچه نهوع عملکهرد روایت خود ر
دستگاه خالفت و سکوت و گاهی همراهی مهاجرین و انصار با حکومت، موجب نادیهده گرفتهه 

در میان غیر شیعیان شد؛ اما روایت ایشان از سهقیفه هنهوز ههم در  شدن روایت حضرت زهرا
گیر  سقیفه، بهیش  ها  شکل شود. برا  شناخت زمینه ی دیده میکتب تاریخی، حدیثی و اخالق

ها  آخهر حیهات  ویژه ساا شناسی پرداخت و جامعه عصر نبو  به بایست به زمانه از هر چیز می
ها، بهه وضهعیت اجتمهاعی  ایشان را یک بار دیگر بازکاو  کرد. در این میان قرآن در برخی سهوره

آیهد،  ها  گویهایی دارد. آنچهه در ادامهه می اشهاره امبرها  آخر زنهدگی پیه مسلمانان در ساا
 دهد. به دست می خدا ها  آخر رسوا قرآن از جامعه اسالمی در ساا تصویر  است که

 خدا طبقات اجتماعی جامعه اسالمی در اواخر عمر رسول
کهه در سهاا نههم نهازا شهد، یکهی از « سوره توبه»برا  آشنایی با طبقات اجتماعی عصر نبو  

هها  گذشهته اسهت. در ایهن  بهترین سندها  قرآنی و حاو  پیام مهم مبارزه با شرک و لغو پیمان
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 اند: سوره طبقات جامعه اسالمی در مدینه و سایر شهرها  اطراو به صورت ده طبقه یاد شده
شامل بعضی از مهاجران و انصار نخستین )اهل بدر( و مؤمنانی که به نیکهویی   . مؤمنان راستین1

َبُعداُهْم »ایشان پیرو  کردند: از  دِذيَن اَتَّ داِ  َو اَلَّ َِ ْا ُلداَن ِمدَن اْلُمَهداِجِريَن َواْأَ َوَّ داِبُااَن اْأَ َو الَسَّ
ُه َعْنُهْم  و آنان که سبقت به ایمان گرفتند از مهاجر و انصهار )و در دیهن  ابهت  1؛ِبِإْحَساٍن َ ِضَی الَلَّ

هها از خهدا  هها خشهنود اسهت و آن د، خهدا از آنماندند( و آنان که بهه نیکهی پیهرو  آنهان کردنه
 «.خشنودند

ها  جنهگ تبهوک و  ها )از رنهج و سهختی ها  آن . مؤمنان در معرز لغزش که نزدیک بود دا2
ِذيَن ... َما َكاَد َيِزيُغ ُقُلاُب َفِريٍق ِمْنُهْم »غیره( بلغزد:  ها  گروهی از مسهلمانان )از رنهج و  دا 2؛اَلَّ

 «.گ تبوک و ...( نزدیک بود بلغزدها  جن تعب در سختی

، گروهی از مسلمانان با آنکهه سهابقه بسهیار  در جنهگ و شدگان از همراهی پیامبر . خسته3
ها  سیاسی و نظامی  رفته رفته از فعالیت داشتند، اما در اواخر عمر پیامبر همراهی پیامبر

ده بودند. قرآن به روشهنی بهه ایهن و کارهایی که به هر دلیلی نیازمند فعالیت دشوار بود؛ خسته ش
َْ »کند:  طیف اشاره می ْ ُم ِبَمدا َ ُحَبد َْ َعَلدْيِهُم اْأَ َ ا َضداَق َِ دی  داا َحَتَّ ُُ ِلَّ ُُ دِذيَن  اَلَثِة اَلَّ َوَعَلی الَثَّ

َلْيهِ  َِ  
ََلَّ َِ ِه 

اا َأْن ََل َمْلَجَأ ِمَن الَلَّ ُسُهْم َوَظُنَّ ُُ َْ َعَلْيِهْم َأْا ه )از جنگ تبوک( باز و بر آن سه تن ک 3؛َوَضاَق
هها تنهگ  از آنان بریدند( تا آنکه زمین با همه پهناور  بهر آن ایستادند )و مردم به دستور پیامبر

شد و بلکه از خود دلتنگ شدند و دانستند که از )غضب( خدا جز به )لطهف( او ملجهأ و پنهاهی 
بن امیه و کعب بن مالک اشاره  ها  مرارة بن ربیع و هالا اگر چه این آیه به سه نفر به نام«. نیست

دارد که به دلیل سختی جنگ و گرما  ههوا از رفهتن بهه جنهگ در تبهوک خهوددار  کردنهد و در 
 عذر حضور خواستند، اما حاکی از زمینه چنین رفتار  در میان صحابه است. حضور پیامبر

ار نیهک و بهد ههر دو را ها که . مسلمانانی که اهل گناه بودند و به گناهان خود اعتراو کردند. آن4
َلُطداا َعَمداًل »انجام داده بودند، اما امید بود که خدا توبه آنان را بپذیرد:  َُ ُروَن اْعَتَرُفاا ِبُذُااِبِهْم  َُ آ

ًئا َر َسِيَّ َُ ها به گناهان خود اعتراو کردند که عمل صهالح و فعهل  گروهی دیگر از آن 4؛َصاِلًحا َوآ
 «.باشد که خداوند توبه آنان بپذیرد قبیح هر دو به جا  آوردند، امید

تر و کارشان بر مشهّیت خهدا موقهوو  . طیف خطاکاران که حاا و روزشان از طیف قبلی خراب5
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ُروَن ُمْرَجْاَن »است یا آنان را عذاب کند و یا از گناهشان در گذرد و خدا دانا و حکیم است:   َُ َوآ
ا َمَّ َِ ُبُهْم َو ا ُيَعِذَّ َمَّ َِ ِه 

ْمِر الَلَّ ههایی هسهتند کهه  و برخهی دیگهر )از گناهکهاران( آن 1؛َيُتداُب َعَلدْيِهْم  ِأَ
 «.کارشان به خدا سپرده شده است که یا آنان را عذاب کند و یا از گناهشان درگذرد

هاشهان در شهک و  هایی که بهه خهدا و روز قیامهت ایمهان نیهاورده و دا . کافران اهل تردید و آن6
ِذيَن ََل يُ »دودلی ماند:  ُدوَن اَلَّ َْ ُقُلاُبُهْم َفُهدْم ِفدي َ ْيدِبِهْم َيَتدَرَدَّ ِر َواْ َتاَب ُِ ِه َواْلَيْاِم اْلْ  2؛ْؤِمُناَن ِبالَلَّ

هاشهان در شهک و ریهب اسهت، از تهو اجهازه  هایی که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و دا آن
 «.رگردانندخواهند و آن منافقان پیوسته در شک و تردید مانده و س معافی از جهاد می

پاس  ندادند و در جنهگ شهرکت  . جمع زیاد  )اعراب اطراو مدینه( که به فراخوان پیامبر7
را تکهذیب کهرده )و بهدون ههیچ عهذر ( از جههاد  نکردنهد و از نظهر قهرآن، خهدا و رسهوا

ِذيَن »بازنشستند:  ْعَراِب ِلُيْؤَ َن َلُهْم َوَقَعَد اَلَّ ُ وَن ِمَن اْأَ ديُ   َوَجاَء اْلُمَعِذَّ ِِ دَه َوَ ُسداَلُه َسُي َكَذُباا الَلَّ
ُروا ِمْنُهْم َعَذاٌب َأِليٌم  َُ ِذيَن َك آورنهد کهه اجهازه  گروهی از اعراب بادیه )نزد تو( آمده و عهذر می 3؛اَلَّ

معافی از جهاد یابند و نیز گروهی که خدا و رسوا را تکذیب کرده )و بدون هیچ عذر ( از جهاد 
 «.از این دو طایفه را عذابی دردناک خواهد رسید بازنشستند، به زود  کافران

هاشان به مرز )شک و نفاق( مبتالست که خدا هم بهر خبا هت  . کافران بیمار دا و آنان که دا8
َلدی ِ ْجِسدِهْم »ها خبا تی افزود:  درونی آن َِ ِذيَن ِفي ُقُلاِبِهْم َمَرٌم َفَزاَدْتُهْم ِ ْجًسدا  آنهان کهه   4؛اَلَّ

 «.ها خبا تی افزود )شک و نفاق( مبتالست هم بر خبو ذاتی آنهاشان به مرز  دا

کنههار نهههاده شههدند، از ایههن  خدا . قاعههدین )اهههل مدینههه( کههه از جهههاد بههه همههراه رسههوا9
شان در راه خدا را خوش نداشتند و )مؤمنان را  شان خوشحاا شدند و جهاد با ماا و جان بازماندن

د: شما در این هوا  سوزان از سرزمین خود بیهرون نرویهد:  ها( گفتن هم از جهاد منع کرده و به آن
ِسِهْم ِفي » ُُ ِه َوَكِرُهاا َأْن ُيَجاِهُدوا ِبَأْمَااِلِهْم َوَأْا اَلَف َ ُساِل الَلَّ ُِ اَن ِبَمْاَعِدِهْم  ُُ ِِ َفِرَح اْلُمَخَلَّ َسدِبي

ُروا ِفي اْلَحِرَّ  ُِ ِه َوَقاُلاا ََل َتْن خدا باز نههاده شهدند، از ایهن  رکاب رسوا هایی که از جهاد در آن 5؛الَلَّ
شان در راه خدا را خوش نداشهتند و )مؤمنهان را  شان خوشحالند و مجاهده به ماا و جان بازماندن

«. ها( گفتند: شما در این هوا  سوزان از وطهن خهود بیهرون نرویهد هم از جهاد منع کرده و به آن
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

اضر نشدند، در میان مردم شایعه کردند که طبق روایت جابر بن عبدالله این طیف که در جنگ ح
 زیادشان، نابود شدند.  و یارانش در جنگ با وجود کوشش محمد

نشین )اطراو مدینهه( کهه منهافق  . منافقانی که به نفاق خو کرده بودند و بعضی از اعراب بادیه10
 قرآن، پیامبربودند و بعضی اهل شهر مدینه هم منافق و بر نفاق  ابت قدم ماندند که به سخن 

ِِ اْلَمِديَنِة، َمدَرُدوا َعَلدی »شناخت:  ها را نمی هم آن ْعَراِب ُمَناِفُااَن، َوِمْن َأْه ْن َحْاَلُكْم ِمَن اْأَ َو ِمَمَّ
اِق ََل َتْعَلُمُهْم َاْحُن َاْعَلُمُهْم  َُ نشین اطراو شما )اطراو مدینهه( منافقنهد  بعضی از اعراب بادیه 1؛الِنَّ

هها  هها آگهاه نیسهتی، ولهی مها از آن قدمند که تهو از آن مدینه هم بر نفاق  ابت و بعضی اهل شهر
 «.آگاهیم

گانه، ههم گویها  وضهعیت اجتمهاعی مسهلمانان اسهت و ههم لحهن  ها  ده تأملی در این گروه
تهدیدآمیز آیات قرآن نسبت به مهردم در آن دوره، از احتمهاا انحهراو عمهومی حکایهت دارد. در 

انهد یها احتمهاا   ها یا کهاماًل در مسهیر اشهتباه و خطها قهرار گرفته ، بقیه گروهحقیقت جز یک گروه
انحراو آنان بسیار زیاد است. در چنهین شهرایطی جامعهه اسهالمی در آسهتانه ورود بهه روزهها  

است که قطعًا وقتی با وجود آن حضهرت وضهعیت جامعهه اسهالمی ایهن  خدا رحلت رسوا
ها  شخصهی در کنهار  ا  و خصومت ها  قبیله ز کردن عقدهچنین بود، پس از رحلت و با سر با

شد. با ایهن مقدمهه هنگهامی کهه خبهر  تر می تالش قبایل برا  کسب قدرت، اوضاع بسیار آشفته
در شهر پیچید، عماًل دیگر جامعه آبستن رخدادها  خطرناکی شده بهود و  خدا رحلت رسوا
 ترین این مسائل، موضوع سقیفه بود. یکی از اصلی

 های روایت سقیفه از سوی دستگاه خالفت  ؤلفهم
 . عادی جلوه دادن جریان سقیفه1

دستگاه خالفت در گام نخست این روایت را مطرح کرد که آنچه کهه در سهقیفه رو  داده اسهت، 
کردنهد کهه  ها از زبان خلیفه نقهل می یک امر عاد  و طبیعی و متناسب با اصل شایستگی بود. آن

مهههاجرین و نخسههتین کسههانی هسههتیم کههه مسههلمان شههدیم و از جهههت  مهها برتههریم؛ چههون از»
تر هستیم و قهرآن نیهز مها را بهر شهما مقهدم  نزدیک خویشاوند  نیز از شما )انصار( به پیامبر

کردنهد  حتی در این باره نقل می3«.پس خالفت حق ماست2سوره توبه(؛ 100فرمود )اشاره به آیه 
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ا هم مشورت نکردید، واال ما هم قبوا داریم که ابوبکر از این بود که چرا با م که اعتراز علی
در حالی که حضهرت  1، امام جماعت صحابه بود؛همه برتر است؛ چون هنگام حیات پیامبر

اش این ادعا را به صورت کامل رّد کهرد و خالفهت را حهق پروردگهار بهرا   در سخنرانی زهرا
 دانست. علی

 تنه. توجیه سقیفه با ادعای ترس از ف2

به فاصله کوتاهی از زمان انتقاا خالفت به خلیفه نخسهت، ههواداران و  تهالش کردنهد روایهت 
ا  جز این نبود که این کهار ر ا انجهام دهنهد؛ و گرنهه  دیگر  را ترویج کنند که در آن شرای  چاره

ا کردنهد کهه خالفهت خلیفهه او باره تأکید می در همین 2شد. تر  می اسالم دچار فتنه خطر بزرگ
هها  آن 3یک امر ناگهانی و ناخواسهته بهود کهه رو  داد و دیگهر بحهو دربهاره آن گذشهته اسهت.

برخاسهت و گفهت:  4گفتند خلیفه نخست برا  دور کردن دست دیگران و نااهالن از خالفت می
ا  مردم! من از شما بهتر نیستم؛ پس شما خالفت مرا بپذیرید و مرا در این امر یار  کنید و اگهر »

ایهن در  5«.ه کردم، اصالحم کنید. اگر هم من از راه خدا برگشتم، شهما ههم از مهن برگردیهداشتبا
حالی بود که تجربه روزگار نشان داد هم نااهالن وارد ساختار خالفت شدند و ههم ایشهان هرگهز 

 ها را به شدت سرکوب کرد.  مخالفان را برنتافت و تا جایی که ممکن بود، آن
 با خلیفه نخست. ادعای بیعت همگانی 3

ه، ادعا  قبوا همگهانی نسهبت بهه خلیفهه نخسهت بهود. در ایهن فها از سقی یکی دیگر از روایت
آمد که همه در کماا آرامش با و  بیعت کردند و این امر هم در مسجد و بر سهر  روایت چنین می

 ست: حدیو در این باره  گفته ا کثیر تحت تأ یر جریان اهل رو  داد. ابن خدا منبر رسوا
شهنبه صهبح، صهحابه همگهی در مسهجد جمهع  یعنی سه خدا یک روز پس از رحلت رسوا

 خدا شان با خلیفه بیعت کردند. این زمانی بود که هنوز رسهوا شدند و انصار و مهاجر یکایک
از دنیها رفهت و مها  را دفن هم نکرده بودند. در این زمان عمر بن خطهاب اعهالم کهرد پیهامبر

 خدا کرد، اما اکنون ابوبکر کهه یهار غهار رسهوا بود و ما را هدایت می و میدوست داشتیم که ا
                                                           

 .317، ص 12 ، ج و الرشاد فی سيرة خير العباد الهدى  سبلصالحی شامی، . محمد بن یوسف  1
 . 115، ص الجمل و النةرة لسيد العترة في حرب البةرة مفید،مد . محمد بن مح2
 .264، ص 2 ، ج کتاب جمل من انساب األشرافبالذر ، احمد بن یحیی . 3
 .67، ص 2 ، ج لسان العربمنظور،  ابن. محمد بن مکرم 4
 .248، ص 5 ، ج البداية و النهاية، دمشقی کثیر ابن. اسماعیل بن عمر 5
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تواند این امر را پیش ببرد و شما هم بر او همگام شوید. همگی برخاسهتند و بها او بیعهت  بود، می
، ، زبیر، عبهاس  عمهو  پیهامبراین در حالی بود که بزرگانی از صحابه مانند علی 1کردند.

 2گران مخالف بودند.سعد بن عباده و دی

 طلبی به علی . اتهام قدرت3

گفتند کهه  ها می جا کردن جا  ظالم و مظلوم بود. آن ها  معروو از سقیفه، جابه از دیگر روایت 
رو  دانسهتند؛ از ایهن هاشم همواره دنباا قدرت بودنهد و خالفهت را حهق خهود می و بنی علی

حدیو در این باره از قهوا عمهر  ،از بزرگان اهلر َه حاضر نشدند با خلیفه نخست بیعت کنند. ُز 
علی و کسانی کهه بها او در منهزلش هسهتند و مهدتی اسهت کهه بیعهت »کند:  بن خطاب نقل می

حتی برخهی مهدعی  3«.خواهند[ کنند و ]حکومت را برا  خودشان می اند، با ما بیعت نمی نکرده
الش کرد تا عمر در هنگام مهرگ شدند که آن حضرت در پافشار  برا  رسیدن  به قدرت آنقدر ت

نهه! کهار »ههم فرمهود:  امام«. آخرش کار خودت را کرد  و مرا کشتی؟»به کنایه به او گفت: 
اما این اتهام همچنان ماند تا آنکهه کهار بهه جهایی  4،«مردان من نبود و به این کار هم راضی نبودم

الفهت دارد؛ بهه همهین بیعت نکرد، متهم شد که طمع خ کشید که در مدتی که حضرت علی
بعدها پیرو همین نگاه، معاویه آن حضرت را متهم کرد که برا  رسیدن بهه  5کند. دلیل بیعت نمی

قدرت، به قتل عثمان یار  رسانده است. البته این دیدگاه کهاماًل از سهو  بزرگهان صهحابه ماننهد 
کردیهد کهه نبایهد کهار  »هها گفهت:  و افراد دیگر رّد شد. سلمان به آن سلمان، حضرت زهرا

   6«.کردید بیعت می کردید. خیر در این بود که با علی می

 های روایت حضرت زهرا مؤلفه
 ها به شرح ذیل است:  در جنگ روایت ها  رفتار  حضرت زهرا مؤلفه

 . بیان سریع روایت خود از امامت 1

زیهرا حضهرت  ، واکنش سریع به رخداد سقیفه بود؛ترین کارها  حضرت زهرا یکی از اصلی
                                                           

 همان.. 1
 . 260، ص 2، ج کتاب جمل من انساب األشرافبالذر ، بن یحیی  . احمد2
 .11، ص 3 ، ج تاريخ االسالم و وفيات المشاهير و األعالمذهبی، الدین محمد بن احمد  شمس. 3
 .40، ص 1 ، ج اإلمامة و السياسة المعروف بتاريخ الخلفاءقتیبه،  ابن. عبدالله بن مسلم 4
 .317، ص 12 ، ج بل الهدى و الرشاد فی سيرة خير العبادس صالحی شامی،محمد بن یوسف . 5
 . 274، ص 2، ج کتاب جمل من انساب األشرافبالذر ، . احمد بن یحیی 6
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تر ارائه دهد، پیروز است. در منابع نقل شده اسهت  معتقد بود هر کسی روایتش را زودتر و مستدا
ایشان بالفاصله پس از ماجرا  سقیفه به همراه جمعی از زنان خویشاوندش به مسجد رفهت کهه 

  و حاضهران چهادر خلیفه و گروهی از مهاجران و انصار در مسجد نشسته بود. میان فاطمهه
ا  کرد که حاضران به گریه افتادند، سپس قهدر  خهاموش  نخست ناله آویختند. دختر پیامبر

 1گاه دفاعیه خود را ایراد کرد. ماند تا مردم آرام گرفتند و آن
 2سازی روایت حق با زبان هنر . برجسته2

ود از تهالش کهرد روایهت خه کند، حضرت زههرا از آنجا که زبان هنر روایتگر را ماندگارتر می
را در قالب یکی از هنرها  گفتار ، یعنی خطابه ارائه دههد. ایشهان بها  خالفت پس از پیامبر

را  ساز  باور به امامت در امتداد نبوت به عنوان شرط مسلمانی و نقهش پیهامبر هدو برجسته
 به عنوان پیشوا توجه داشت و فرمود:  مورد اشاره قرار داد و در واقع به نقش امام علی

ُسول  ِماْن َانْفُِساكُْ  َعزياز  اَ  َِ ، ... لََقْد جاَءكُْ   د  يَها النَّاُس! ِاْعلَُموا َانَى فاِطَمُة َو اَبى ُمَحمَّ
. َفِاْن تَْعُزوُه َوتَْعِ فُوُه تَِجُدوُه اَباى  حي   َِ ُؤوف   َِ َعلَيِه ما َعنِتُّْ  َح يص  َعلَيكُْ  ِبالُْمْؤِمنيَن 

ِِكُْ  َو اََخا  جااِلكُْ ، َو لَاِنْعَ  الَْمْعاِزل ِالَياهِ ُدوَن ِنسا ِِ ا  مهردم!  3 ؛ابِْن َعَماى ُدوَن 
بدانید که من فاطمه و پدرم محمد است ... پیامبر  از میان شما برانگیختهه شهد کهه 

ها  شما بر او گران آمده و دلسوز بر شماسهت و بهر مؤمنهان مهربهان و عطهوو  رنج
تان، پدر من بوده و در میهان  که او در میان زناندانید  است. پس اگر او را بشناسید، می

؛ چهه ]اشاره به ماجرا  عقهد اخهوت[تان، برادر پسر عمو  من)شوهرم( است مردان
 نیکو بزرگوار  است آنکه من این نسبت را به او دارم. 

َأَماا »فرمهود:  رفت و می آن حضرت در همان روزها به نشانه اعتراز بر سر مزار شهدا  احد می
ِ اثْنَانِ َو ا  لَْو تََ كُوا الَْحقَّ َعلَى َأْهلِِه، َو اتَّبَُعوا ِعتَْ َة نَِبيِِّه، لََما اْختَلََف ِفي اّلَله
ِ بهه خهدا سهوگند کهه  4؛ّلَله

ماندنهد کهه پرسهتش خهدا  نکننهد؛ زیهرا  شد، حتی دو نفر هم نمی اگر امامت به اهلش سپرده می
 وند، نه اینکه به سو  شما بیاید.              امامت مانند کعبه است که باید به سویش بر

                                                           

 .16، صبالغات النساءطیفور،  ابنطاهر  . احمد بن ابی1
 یشهپژوه – یفصهلنامه علمه، «تحلیل گفتمان خطبه فدکیه حضرت زههرا»و دیگران،  مهرآیینمصطفی ک: . ر.2

 .17ص ، متفکران مسلمان یاجتماع  ها نظریه
 .100، ص 1 ، ج علی اهل اللجاج اإلحتجاجطبرسی، احمد بن علی . 3
 .1، ص اإلمامة و التبةرة من الحيرةبابویه،  ابنعلی بن حسین . 4
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احسانفاطمههاسهتحّبعلینتیجه


اوهلاتایفاطمه،قهآننفاطمههاسهت


اسبابشادیلبخندانفاطمهاسهت


اینمآدمهآبانبهخداجانفاطمهاست


 سازی سازی و هویت . واژه3

حهاو  هویهت اسهت؛ واژگهانی ماننهد  کنهد کهه ها را به مخاطب القها می آن حضرت برخی واژه
«. سرکشان اههل کتهاب»، «ها  عرب گرگ»، «برادر پیامبر، علی»، «پدرم، محمد بنده خدا»

گذرا  تاری  از زندگی عربان از جاهلیت تا دوره اسالمی، بهار دیگهر  همچنین آن حضرت با نقل 
 هویت اسالمی را به رخ مسلمانان کشید و فرمود: 

، َو قُبَْساَة الِْعْجاَلِن، َو َو كُنْتُْ  َعلى  ِِ ااِم ِب، َو نُْهَزَة الطَّ ِِ ا قََة الشَّ ِْ ، ُم ِِ َشفا ُحْفَ ٍة ِمَن النَّا
َفكُُ   ، َاِذلَّةب خاِسئيَن، تَخاافُوَن َاْن ياتََخطَّ ، َو تَْقتاتُوَن الِْقدَّ ٍَ  ْ َمْوِطىَء اَْلَْقداِم، تَْشَ بُوَن الطَّ

دٍ النَّاُس ِمْن َحْوِلكُْ ، َفَانْقَ  َك َو تَعالى ِبُمَحمَّ َِ كُُ  اللَّاُه تَبا بَْعَد اللَّاتَيا َو الَّتى، َو بَْعاَد  َِ
جاِل، َو ُذْؤباِن الَْعَ ِب، َو َمَ َدِة َاْهِل الِْكتاِب  ؛ شهما بهر کنهاره پرتگهاهی از َاْن ُمِنى بِبَُهِ  ال ِّ

قرار داشهتید، همچهون  ا  آب بوده و در معرز طمع طّماعان آتش قرار داشته و مانند جرعه
گردیههد، لگههدکوب رونههدگان بودیههد، از آبههی  ا  بودیههد کههه بالفاصههله خههاموش می زنهه آتش
نوشیدید که شتران آن را آلوده کرده بودنهد و از پوسهت درختهان بهه عنهوان غهذا اسهتفاده  می
 ترسیدید که مردمانی که در اطراو شهما بودنهد، شهما را کردید، خوار و مطرود بودید، می می

نجهات داد، بعهد  خدا بربایند تا خدا  تعالی بعد از چنین حاالتی شما را به دست رسوا
 ها کشیدید. ها  عرب و سرکشان اهل کتاب ناراحتی از آنکه از دست قدرتمندان و گرگ

 . معرفی عناصر اصلی گمراهی4

ت ا  کهه حضهر ویژگی آن حضرت، ارائه گفتار  مسهتند و روشهنگر بهود. نکتهه فرامهوش شهده
 به معرفی آشکار او در جریان سقیفه پرداخت، شیطان بود که ایشان در این باره فرمود:  فاطمه

ِة فياِه  ِه، هاِتفاب ِبكُْ ، َفَألْفاكُْ  ِلَدْعَوِتاِه ُمْساتَجيبيَن، َو لِلِْغا َّ ِْ ْأَسُه ِمْن َمْغَ  َِ يطاُن  َِ الشَّ ْطلَ
ِخفافاب، َو اَْحَمَشكُْ  َفَالْفااكُْ  ِغضااباب، فََوَساْمتُْ  َغياَ  ُمَلِحظيَن، ثُ َّ اْستَنَْهَضكُْ  فََوَجَدكُْ  

ْدتُْ  َغيَ  َمْشَ ِبكُ ْ  َِ شیطان سر خویش را از مخفیگاه خود بیهرون آورد و شهما  1؛ِابِِلكُْ ، َو َو
گهاه از شهما  ایهد، آن را فراخواند و دید شما دعوت او را پذیرفتید و برا  فریهب خهوردن آماده

دهیهد، شهما را بهه  قیام کنید و مشاهده کرد که بهه آسهانی ایهن کهار را انجهام میخواست که 
                                                           

 .25، ص بالغات النساء طیفور، ابنطاهر  احمد بن ابی. 1
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 غضب واداشت و دید خشمناکید و بر چیز  که سهم شما نبود، وارد شدید. 
َفاْسهَتَخَفّ َقْوَمهُه »سوره زخرو  نیز دربهاره فرعهون آمهده اسهت:  54شایان اشاره است که در آیه 

ُهْم کاُنوا قَ   «.  ها را مطیع خودش کرد ْومًا فاِسِقیَن؛ او قومش را خوار یافت و آنَفَأطاُعوُه ِحَنّ

 طلبی علی ت . پاسخ به برچسب قدر5

رسد آن بخشی که از روایت دیگران نسبت به سقیفه که و  را بسیار آزرده کهرد، همهین  به نظر می
 کرد: طلبی ناحق قریش اشاره  رو در بخشی از کالم خود به مقوله قدرت بود؛ از این

ْْ نُْعاَ ُة  َِّ َحلَُب اَْلَياِم َو َخَضاَع ْسَلِم َو َد َحى اَْلِ َِ ْت بِنا  َِ نَْأُمُ كُْ  فَتَْأتَِمُ وَن، َحتَّى ِاذا دا
ْفاِك، َو َخَماَدْت نيا اُن الْكُْفاِ ، َو َهاَدَأْت َدْعاَوُة الَْهاَ ِ ، َو  ُة اَْلِ َِ ْْ َفاْو ْ ِك َو َسكَنَ الشِّ

ْعاَلِن، َو نَكَْصاتُْ  بَْعاَد اْستَْوَسَق نِظاُم الَدي تُْ  بَْعاَد اَْلِ ِْ ِن، َفَانَّى ِحْزتُْ  بَْعَد الْبَياِن، َواَْسَ 
ْقداِم، َواَْشَ كْتُْ  بَْعَد اَْليمانِ  ]یادتان نهرود کهه[ مها در اسهالم فرمانهده بهودیم و شهما  1؟؛اَْلِ

هها   سهالم چرخیهد و نعرهفرمانبردار، تا اینکه آسیا  اسالم به گردش افتاد، روزگار به نفهع ا
آمیز خاموش شد و دیگ طمع و تهمت از جوشش افتاد و آتش کفر خهاموش و ههرج و  شرک

مرج آرام گرفت و نظام دین استوار شد؛ پس چرا بعد از اقرارتان بهه ایمهان، سهرگردان شهده و 
قدمی، عقهب نشسهتید و بعهد ایمهان،  پس از آشکار  خود را مخفی گرداندید و بعد از پیش

 رک آوردید؟ش

 گریزی . پاسخ به ادعای فتنه6

الَْعْهاُد »در پاس  به ادعا  شورا  سقیفه برا  دور  از افتادن در فتنه، فرمود:  حضرت فاطمه
ُسولُ  ا ينَْدِمُل َو ال َّ حيب  َو الُْجْ ُح لَمَّ َِ ، َو الْكَلُْ   َعْمتُْ  َخاْوَف الِْفتْنَا قَ يب  َْ ا يُْقبَُ ، ِابِْتداِاب  ِة، اََل لَمَّ

هنوز چیز  نگذشته و جراحهت التیهام نیافتهه و  2؛ِفى الِْفتْنَِة َسقَُطوا، َو ِانَّ َجَهنََّ  لَُمحيَطة  ِبالْكاِف ينَ 
هراسید ] و خالفت را گرفتیهد[؛ آگهاه  به قبر سپرده نشده بود، بهانه آوردید که از فتنه می پیامبر

 «.راستی جهنم کافران را احاطه نموده است اید و به  باشید که اکنون در فتنه فرو رفته
 

حیههدیبی اوالارههای ایزبانههتاوالارههاید


شکن بآخیزبستهدستاویایوزگایبت


عالمیدیحیآتازایننسهیارآخانهدنت


باتبسمخسهتیییاازعلهیشاشهاندنت


                                                           

 .144، ص و فدك السقيفة ،بصر  جوهر احمد بن عبدالعزیز . 1
 .36، ص 3 ج  ،شرح األخبار في فضائل األئمة األطهار ،(قاضی نعمانحیون ) نعمان بن محمد ابن. 2
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دیعجبیوحاالمینازطآزقآننخاانهدت


صنرهادیما 1نهدنتشیشنابینامیانحد


 . استفاده از ابزار بشارت و تنذیر7

دادن و مژده دادن که در قرآن نیز بسیار به کار رفتهه اسهت، در کهالم آن حضهرت ههم جایگهاه  بیم
 فرماید:  ا  دارد تا روایت خود را تثبیت نماید. ایشان با توجه به این مؤلفه می ویژه

عيُ  ُمَحمَّ  اَعِة يْخِسُ  الُْمبِْطلُاوَن، فَِنْعَ  الَْحكَُ  اللَّاُه، َو الزَّ ، َو الَْمْوِعُد الِْقياَمُة، َو ِعنَْد السَّ د 
، َو لََسْوَف تَْعلَُموَن َمْن يْأتيِه َعاِاب  يْخزياِه،  َو َلينَْفُعكُْ  ِاْذ تَنِْدُموَن، َو ِلكُلِّ نَبٍَأ ُمْستَقَ ٌّ

نیکهو دادخهواهی اسهت  چهه نیهک داور  اسهت خداونهد و 2؛َو يِحلُّ َعلَيِه َعاِاب  ُمقاي   
گاهی است قیامهت و در آن سهاعت و آن روز اههل باطهل زیهان  ، و چه نیکو وعدهپیامبر

رساند و برا  هر خبر  قرارگاهی است؛ پس خواهیهد  برند و پشیمانی به شما سود  نمی می
دانست که عذاب خوارکننده بر سر چه کسی فرود خواهد آمد، و عذاب جاودانه که را شهامل 

 ود.ش می

 گیری نتیجه
بها  ها، یکی از ارکان جنگ نرم است کهه در مهاجرا  سهقیفه، حضهرت فاطمهه جنگ روایت

هها  چندگانهه دسهتگاه  شناخت ابعاد آن، با استفاده از ابزارهها  گونهاگون تهالش کردنهد روایت
ن خالفت را کنار زند و روایت خود را تثبیت نماید. سرانجام بها توجهه بهه ایهن فعالیهت، روایهت آ

ها  اسهالمی از امامهت در تهاری   بهت شهد و از  حضرت  به عنوان روایت شیعه و برخهی فرقهه
هها را نویسهندگان  دریچه کتب تاریخی، حدیثی و حتی کتهب ادبهی مختلفهی کهه شهمار  از آن

 ها  بعد  رسید.  سنت نیز نوشته بودند، مانند کتاب السقیفه و الفدک، به نسل اهل

                                                           

 شعر از قاسم صرافان.. 1
 .341-343ص ، صتقريب المعارفابوصالح حلبی، الدین  الدین بن نجم تقی. 2
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