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Abstract  
The present study aims to find out how Saqifah founded the caliphate on a shaky basis with 
no ultimate stability. In this regard, using a phenomenological and with a descriptive-
analytical approach, the historical context of Saqifah in the Quraish tribal structure, the 
pattern of distribution of power and achieving agreement in Saqifah, and the historical 
consequences of Saqifah are studied. The results showed that based on the return of power 
system to tribal-based system, Saqifah had a dual function. In the short term (Sheikhs era), 
it led to transfer of power in Quraysh, from Abd-Manafis to the marginalized sub-tribes; 
and in the long term (from the Ottoman Caliphate to the end of the Abbasids), it stabilized 
the dominance of Quraysh as a theme of caliphate in a new template (no binding to 
coalition) but In an old theme (Abd-Manafis were in center of the power), in the post-
Islamic era. After Saqifah, firstly two Shiite discourses (critical to status quo and advocate 
of reforming the caliphate) and Qurayshi emerged (defending the caliphate built on the 
tribal coalition), and then from the Ottoman era, the Umayyad discourse (inspired by the 
Persian-Roman imperial structures, based on Arabic background) emerged. Eventually 
Imam Ali (pbuh) adopted the policy of postponement and resignation after Saqifah. 
According to this policy, working with the caliphate did not mean accepting it; it was 
effective in identifying Shiites as a dissident and different group. 
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 چكيده
با روش ، ت نهايي بنا نهاد. در اين راستاهايي متزلزل و فاقد ثبا  نهاد خالفت را بر پايه، هدف پژوهش حاضر اين بود كه چگونه سقيفه

الگوي توزيع قدرت و نيل به توافق ، ي قريش گرايانه بستر تاريخي سقيفه در ساختار قبيله، تحليلي -پديدارشناسانه و با رويكرد توصيفي
، محور نظام قدرت قبيله سقيفه براساس بازگشت به، در سقيفه و پيامدهاي تاريخي سقيفه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد

اي انجاميد؛ و  قبايل حاشيه مدت (عهد شيخين) به انتقال قدرت در قريش از عبدمنافيان به خرده كاركردي دوگانه را سبب گرديد. در كوتاه
تزام به ائتالف) اما ي خالفت در قالبي جديد (عدم ال مايه مثابه درون در بلندمدت (از خالفت عثمان تا پايان عباسيان) محوريت قريش را به

تدريج ابتدا دو  ي مركزي قدرت) در دوران پس از اسالم تثبيت كرد. پس از سقيفه به اي قديمي (مصدريت عبدمنافيان در هسته مايه درون
عهد گرايانه) و سپس از  گفتمان شيعي (منتقد وضع موجود و حامي اصالح نهاد خالفت) و قريشي (مدافع خالفت ناشي از ائتالف قبيله

ي عربي) شكل گرفتند. نهايتاً امام علي(ع)  مايه ي درون رومي بر پايه-گفتمان اموي (ملهم از ساختارهاي شاهي ايران، سو عثمان بدين
معناي پذيرش آن نبود؛ اين  همكاري با نهاد خالفت به، گيري را پس از سقيفه اتخاذ كردند. بر اساس اين سياست سياست تعويق و كناره

 مثابه گروه مخالف و متفاوت با عامه مؤثر واقع گرديد.  بخشي به شيعيان به در هويت عدم پذيرش
 

 نهاد خالفت.، توزيع قدرت، امويان، هاشميان، قريش، گرايي قبيله، سقيفه هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه
تحول مهمي در تاريخ سياسي اسالم بود و تأثيراتي ساختاري بر مناسبات سياسي پس ، سقيفه

هاي اين تحول مهم را بايد در روابط ساختاري پيش از آن  خود بر جاي گذاشت. ريشهاز 
توان   ي شيخين مي ردپاي تأثيرپذيري مستقيم از سقيفه را در دوره، طور مشخص وجو كرد. به جست

 پيامبر(ص) در آن نهاده شد و به-ورزي در عهد پسا  ي مهمي كه بنياد سياست مشاهده كرد؛ دوره
كوشيم منطق تخصيص و   بستر زيرين نهاد خالفت را شكل بخشيد. در اين نوشتار مي معنا  يك

اي از روابط را مشخص نماييم كه در   منابع توزيع قدرت در سقيفه را توضيح داده و ديناميسم ويژه
 پي سقيفه بروز و ظهور يافت و در تاريخ سياسي صدر اسالم مؤثر واقع گرديد.

سو حاصل مراجعه  كه سقيفه بر اساس ائتالفي تحقق يافت كه از يكي نوشتار آن است  فرضيه
 -رغم اين مراجعه  به –ديگر  گرايانه در قريش بوده؛ و از سوي  به چارچوب تخصيص قدرت قبيله

ي قبيله قريش  دهنده  گر شورشي است كه عليه نظام كالسيك همكاري درون اجزاي تشكيل بيان
بدون تعهد به ، سقيفه را بايد محصول تالش براي احياي يك ساختار ،ديگر زبان شكل گرفته بود. به

 روابط از پيش معتبر آن دانست.
هايي متزلزل و   نهاد خالفت را بر پايه، هدف مقاله آن است كه مشخص نمايد چگونه سقيفه

براساس نه با اصالح اين نهاد ، فاقد ثبات نهايي بنا نهاد؛ هرچند عبور از اين تزلزل و ايجاد ثبات
، گونه كه مدنظر پيامبر(ص) و اقتضاي منطق جديدالتأسيس اسالم بود  آن، مراجعه به امام علي(ع)

گونه كه اقتضاي اقتدار   ي انتقال قدرت پس از شيخين به عبدمنافيان تحقق يافت؛ آن بلكه بر پايه
د كه حاصل اين راستا توضيح خواهيم دا گرايي پيشين بود. در اين  كالسيك قريش و منطق قبيله

و  "هاي مختلف عبدمنافيان بر نهاد خالفت براي قرون متمادي  تثبيت قدرت شاخه"، ي انتقال نحوه
 بوده است. "تصاحب خالفت توسط تركان عثماني"

ي سقيفه و عوامل  كوشد به پديده  كه مي  صورت پديدارشناسانه است؛ بدين، شناسي نوشتار  روش
مثابه يك موقعيت تاريخي مستقل بنگرد و   به، اي حاصل از تحقق آنگيري و بسامده  مؤثر در شكل

 سقيفه در منطق سياسي اعتباريافته پس از آن حاصل نمايد. "حضور"درك مستقلي از 
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 مثابه روش مطالعه در تاريخ پديدارشناسي به
31Fامانوئل هوسرل

 فيلسوف آلماني و مؤسس مكتب پديدارشناسي است كه، )1859-1938( 1
شناختي نگرش پديدارشناسانه پرداخته است. وي ما را به فهم حوادث و  ح وجوه روشبه تشري
خواند. منظور از  فرا مي -يا تعليق  -ي اپوخه  هاي پديدارشناختي بر پايه مثابه واقعيت وقايع به

 ي مالحظات را هنگام مراجعه به خود امور در پرانتز قرار دهيم آن است كه همه تعليق
 )Husserl, 1970: p.152-153هاي پيشين مطرح در  داوري ). چنين نگرشي ضمن پرهيز از ارزش

خواهد در   از وي مي، هاي وي ناشي شده باشد  كه ممكن است از نظام ارزش، ذهن پديدارشناس
). p. 4:Pietersma, 2000 ( خود پديده را دريابد، جهت فهم و تحليل آن، مراجعه به يك موقعيت

گرفتن و انكار  معناي ناديده پژوهانه به رشناسانه در مطالعات ديني و مباحث ديناتخاذ رويكرد پديدا
نظام ، ها  كوشيم براي فهم پديده نظام اعتقادات پديدارشناس نيست؛ بلكه به اين معناست كه مي

ي جوانب ناديده آن  صورت موقت درون پرانتز قرار دهيم تا به مشاهده اعتقادات خود را به
 ابيم.موقعيت دست ي

اي از   معناي در تعليق قرار دادن زنجيره نگرش پديدارشناختي به، صورت خالصه به، ترتيب اين به
شناختي جهت بروز و ظهور   هاي خويش با هدف ايجاد امكاني معرفت  داوي  معتقدات و پيش

ت. اس، هاي پيشين  و نه چونان بخشي از دانسته، مثابه امري مستقل ي مورد مطالعه به پديده
پژوهي كارآمد است و به تعميق نگرش اعتقادي و ديني   دست مشخصاً در امر دين رويكردي از اين

دهد تا در مراجعه  گر اجازه ممكن است به پژوهش، كه در بسياري از مواقع  آن  رساند؛ چه  كمك مي
عتقدات خود بيابد اي در حمايت از م  شواهد و داليل تازه، مثابه پديدارهاي تاريخي ها به  به موقعيت

قابل ، با مراجعه به تاريخ دانش، دست  دست آورد؛ منطقي از اين ها به  و مؤيدي فراگير در توضيح آن
 ).78-76ص : 1393، توضيح و تأييد است (مبلغي

شناختي در ارتباط با   اي روش  پيش از آغاز مباحث اصلي نوشتار الزم است به توضيح نكته

                                                           
1. Emmanuel Husserl. 
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سقيفه بپردازيم؛ اين توضيح با توجه به اهميت رخداد تاريخي سقيفه در ي پديدارشناختي  مطالعه
داللت صريح نصوص حضرت  اي شيعه بسيار ضروري است. ما شيعيان به  نظام فكري و انديشه

باور داريم؛ احاديثي ، حضرت علي(ع)، نبي(ص) بر نصب از پيش مقرر و الهي امام نخست خويش
). 59ص : 3ج، تا بي، اند (ابن حنبل ها را نقل كرده ت نيز برخي از آنسن بلكه اهل، تنها شيعيان كه نه

گر غيرشيعه و ناآشنا با مفاد اين ادبيات اعتقادي نيز پس از  جا است كه حتي پژوهش  اما نكته اين
حق امام علي(ع) غصب گرديد و ثانياً هدف و ، مراجعه به تاريخ درخواهد يافت كه اوالً طي سقيفه

از منظري ، ديگر زبان   علي(ع) بازگرداندن خالفت به راه درست بوده است. بهرويكرد امام 
ي توزيع قدرت در سقيفه را توضيح داد.  توان مخالفت آن حضرت(ع) با نحوه  پديدارشناسانه مي

با رصد سير وقايع و شرح حوادث ، تأييد اين ايده و نيل به اين رويكرد، گري براي چنين پژوهش
ساعده   ي بني بيند كه در سقيفه  گرايانه را مي  هاي كالسيك قبيله  سو سنت وي از يكشود.   ميسر مي

داليل  كند كه به  ديگر رويكرد حضرت علي(ع) را مشاهده مي اند؛ از سوي  وضوح مؤثر واقع شده به
 دهد.   ها تن نمي  به اين سنت، قابل توضيحي در دل ساختار قبيله قريش

بودن رويكرد  گرايانه  مفهوم اصالح، گري از اين دست ت كه براي پژوهشمعنا نيس اين امر بدان
لزوماً و قطعاً گوياي بار ارزشي مثبت و همدلي با ايشان(ع) باشد؛ بلكه ، امام علي(ع) به خالفت

ي عملكرد  معناي آن است كه رويكرد حضرت(ع) گوياي تالش ايشان براي تغيير در نحوه به
 مثابه يك پديدار تاريخي است. به، گرايانه  اعراب ذيل مناسبات قبيله

 ي قريش گرايانه بستر تاريخي سقيفه در ساختار قبيله
ي قريش  گرايانه  ي روابط قبيله ي توزيع قدرت در سقيفه برپايه در اين بخش به نحوه

 ي مقاله در تحليل سقيفه سمت فرضيه برداشتن گامي ديگر به، پردازيم. هدف از طرح اين مبحث  مي
اي مخالف با نظام   گونه ي قريش به گرايانه  مثابه سازوكاري براي بازگشت به ساختار ائتالف به

ي مركزي قدرت) است. جهت انجام  كالسيك مرسوم در آن (كاركرد هاشميان و امويان در هسته
بر  ي ائتالف و منازعه در قريش را حاصل نماييم و سپس اين مهم الزم است تا ابتدا دركي از نحوه

 آمدن توافق در سقيفه بپردازيم. به چگونگي حاصل، ي آن پايه
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ي  حاوي دعوتي بود كه با ساختار ابراهيمي و تيره، مثابه يك پديدار در تبار خود به، اسالم
شناختي سامي آن قابل شناسايي و معرفي است. اين ساختار مشخصاً با رويكرد توحيدي و   دين

). نظام Silverstein, Stroumsa & Blidstein, 2015: p. 601ابد (ي  گراي آن تشخص مي  نگرش متن
تر فراگير گرديده و   هاي پيش  دست براي اعراب ناشناخته نبود؛ زيرا نسخه  فكري و ساختاري از اين

هايي از   خوبي شناخته شده و در بخش  جزيره به  در شبه، يعني مسيحيت و يهوديت، ي آن شده  جهاني
جزيره عمالً در دادوستد فرهنگي و اقتصادي  اعراب غرب شبه، براين ج يافته بود. عالوهاين منطقه روا

اي كه   نشين شام قرار داشتند؛ منطقه  ي مسيحي اي با امپراطوري مسيحي روم شرقي و منطقه  گسترده
) و در Perry, 2015: p.61&Ismael, Ismael( آمد  حساب مي بخش مهمي از اين امپراطوري به

هاي فرهنگي و تجاري بود. اين گزارش موقعيتي از   جزيره حايز پيوستگي  حال با اعراب شبه  عين
 : دهد  دست را نشان مي  اين

در شام و نزد عرب حجاز همه رومي بودند و ، دينارها در جاهليت و ابتداي اسالم
 ي وي ي شاه و نام كسي در زمانه ها چهره در سرزمين روم ضرب مي شدند و بر آن

نگاشته شده بود و وزن هر يك از دينارها يك مثقال مانند ، ضرب گرديده بودند
 ).170ص : 22ج، 1387، عبدالبر مثقال در زمان ما بود (ابن

با روش و منش ، ميان ساخت فكري و بنياد آگاهي در اسالم، ها  رغم اين آشنايي  به
، گرايانه  هاي قبيله  مشي  . اسالم نه با خطتفاوتي مهم و ساختاري وجود داشت، ي اعراب گرايانه  قبيله

هاي خاورميانه و شمال   شد كه ردپاي آن را در تمدن  اي شناخته مي  هاي ديني ويژه  بلكه با نگرش
ساز اديان ابراهيمي تعقيب   شد پي جست و ظهور آن را از جمله در خط تاريخ  آفريقا از ديرباز مي

اي  گرايي  بر قبيله گر تخطي از نگرش مبتني صراحت بيان  م بهدعوت به اسال، ترتيب  اين نمود. به
 آمد كه روح حاكم بر روابط ميان قريش بود.  حساب مي   به

ي مواجهه قريش با اسالم بايد به اين نكته توجه كنيم كه هرچند دعوت به  در توضيح نحوه
اين دعوت ، پيامبر در قريش ولي در ذهنيت رقباي، شد  اسالم از جانب پيامبر اسالم(ص) انجام مي

ي  قبيله  پاي هاشميان (خرده كم بخشي از مسئوليت آن به  يافت و دست  طنين و انعكاسي ويژه مي
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دو ستون اصلي ائتالف قريش را تشكيل ، شد كه همراه با امويان پيامبر در قريش) نوشته مي
رسيد. دليل اين مسأله   ف ميترين فرزندان صاحب قدرت از عبدمنا  دادند و تبارشان به مهم  مي
پيامبر(ص) را ، محوري بود كه بر اساس آن  ي اعراب از روابط سياسي قبيله پايه  تنها درك قبيله نه
ي حمايت  بلكه در نحوه، يافتند  ي مركزي هاشمي درمي قبيله  اي مهم به خرده  عنوان وابسته  به

 ي مركزي هاشمي از اسالم دو چهره هاشميان از پيامبر(ص) نيز ريشه داشت. مشخصاً حمايت
نيز به اين درك تا حدي تجسم و عينيت بخشيده بود. گزارش  - يعني ابوطالب و حمزه -

محزوم است)  ي ابوجهل (عمرو بن هشام بن مغيره كه از بني ي مواجهه آوردن حمزه و نحوه اسالم
 : دهد  خوبي نشان مي  اين مسأله را به

قريش دانست كه ، گاه كه حمزه اسالم آورد ديد؛ پس آنآوردن حمزه تمام گر اسالم
رساندن  كند از آسيب بيند و حمزه منع مي پيامبر خدا(ص) عزت يافت و آسيب نمي
رساندند و بر  چه به آن به او خسارت مي به او. پس دست كشيدند از برخي از آن

 ).340ص : تا بي، جهل (البغدادي باد رفت سروصداي ابي
، به اسالم از جانب پيامبر(ص) كه با حمايت نسبي هاشميان همراه شده بوددعوت ، درواقع

اي از   بر زنجيره كشيد؛ ساختاري كه مبتني چالش مي ساختار ديرپاي اقتدار و ثبات در قريش را به
هاي درون خانوادگي ميان عبدمنافيان مطرح (هاشميان و امويان) بنا شده بود و  ها و رقابت همكاري

هاي   قبيله  مثابه خرده به -دو  تر قريش در ارتباط با اين  قبايل پرتعداد و كوچك  خرده ،مطابق آن
توان دريافت كه   اساس مي كردند. براين  شهر مكه را برقرار مي  نظم حاكم بر دولت -مركزي قريش 

بنياد  شد كه  چرا دعوت به اسالم از منظر امويان نوعي تخلف نابخشودني از توافق مهمي تلقي مي
رسيد كه   نظر مي گونه به  اين، شهر مكه بر آن استوار گرديده بود. از منظر ايشان  سياست در دولت

تر براي خود  نفع شرايط منجر به اقتدار بيش ي موجود را به پايه  نظم قبيله، رقيب و همراه پيشين
يهود و نصارا  - "ديگران"چه   نهايي مشابه با آ  ها و نگرش  گيري از ايده  تهديد كرده است و با بهره

نفع خود بازتعريف كند و خود را منبع اقتدار  روابط را به، كوشد تا در سطحي ديگر  مي، گويند  مي -
 تر و فراگيرتري قرار دهد.  تازه
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گرا را به خطر افكند. پاسخي كه به   قريش را دچار بحران كرد و ساختار قبيله، دعوت به اسالم
گرايي   از جنس امكانات كالسيكي بود كه از قبيله، گراي قريش ارايه شد  ختار قبيلهاين بحران در سا

راهي براي ، هاي در دسترس  كوشيد تا بر اساس مكانيزم گرايي مي  رفت. ساختار قبيله  انتظار مي
حفظ خويش بيابد. اين پاسخ ائتالفي تازه براي كنترل كساني بود كه از ائتالف پيشين سر باز زده 

در ائتالفي با ديگر ، امويان در پي دعوت به اسالم از سوي پيامبر(ص)، بودند. بر اين اساس
منزوي كنند و ، قبايل قريش كوشيدند تا هاشميان را كه ستون ديگر قريش از عبدمنافيان بودند  خرده

عب ي هاشميان در ش ايشان را از حمايت از دعوت به اسالم بازدارند. محاصره، با ايجاد فشار
طالب به  گرايانه بود. اخراج هاشميان به شعب ابي  مشي قبيله  طالب حاصل اين سياست و خط  ابي

 ارتقاي قدرت امويان انجاميد و موقعيت هاشميان را در قريش تضعيف نمود.

هاشم و  پس برخاست قريش بر اين (تصميم) در باب امرشان در ارتباط با بني
جا كه آن قوم با تالشي شديد كوشيد تا  تا آنمطلب طي دو سال يا سه سال؛  بني

من   مگر در حالت مخفي... پس به، مطلب) نرسد هاشم و بني چيزي به ايشان (بني
رسيد كه حكيم بن حزام روزي خارج شد و همراه وي فردي بود كه طعامي را 

اهللا(ص) بود و با او بود در  خديجه فرزند خويلد كه همسر رسول، اش براي عمه
كرد. زماني كه ابوجهل او را مالقات كرد به او گفت با طعام  حمل مي، شعب

كه تو  مگر آن، رويد جا نمي خدا تو و خوراكت به آن روي؟! به هاشم مي سمت بني به
 ).142ص : 1396، اسحاق آبرو سازم (ابن را نزد قريش بي

و سپس فتح  شهر مدينه در يثرب  در نهايت اين سياست شكست خورد و در پي تأسيس دولت
كم در سطوح رسمي آن از  ي ناشي از اقتدار قريش دست گرايانه  روابط قبيله، دست مسلمانان مكه به

خود منزوي و ، چنين امويان كه مخالفان اصلي اسالم در قريش شناسايي شده بودند  ميان رفت؛ هم
 اهميت گرديدند.  كم

امويان توانسته بودند ، ت كه اگر پيش از اسالمتوان درياف  ترتيب از منظر پديدارشناسانه مي اين به
پس از اسالم اين هاشميان ، را براي مدتي منزوي نمايند -هاشميان  -همكار و رقيب ديرين خود 

جا   بودند كه توانستند امويان را از صحنه بيرون برانند و ايشان را دچار انزوا گردانند. البته در اين
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 فهم ما از واقعيت دچار اعوجاج خواهد گرديد. ، توجه به آننكته مهمي است كه در صورت عدم 
با ، ساختن هاشميان توسط امويان پيش از دعوت به اسالم بايد دقت كنيم كه ميان منزوي

، ساختن امويان توسط هاشميان پس از پيروزي اسالم تفاوتي فاحش وجود داشت. در اولي منزوي
ي ساختار كالسيك قدرت در  مناسبات برپايه، اسالميعني انزواي هاشميان توسط امويان پيش از 

پايه هماهنگي داشت. مطابق اين   يافت؛ ساختاري كه با منطق تخصيص قدرت قبيله قريش تحقق مي
رو امويان   راني قريش بود؛ از اين  حكم تخلف از نحوه، دعوت به اسالم از جانب هاشميان، ساختار

، گرايي  اي سازگار با نظام قبيله  به شيوه، قبايل عليه هاشميان  توانستند در ائتالف با ديگر خرده  مي
يعني انزواي امويان توسط هاشميان پس از پيروزي ، ها را تحت فشار قرار دهند. اما در دومي آن

پايه با هدف   مند سازوكارهاي قبيله  اعتبارسازي نظام  ي بي چه رخ داد برپايه آن، اسالم و فتح مكه
محور را هدف قرار داده بود و   هاي قبيله  تغيير در رويه، ها بود؛ زيرا اسالم  ور از آنتالش براي عب

كرد.  ي معمول در قريش پيش از اسالم را دنبال مي گرايانه  رويكردي ساختارشكنانه به دعاوي قبيله
ري از توان در حضور انصار (كه قريشي نبودند) و بسيا ي اين رويكرد متفاوت اسالم را مي نشانه

 مهاجران قريشي غيرهاشمي در ميان ياران طراز اول پيامبر(ص) مشاهده كرد.

 الگوي توزيع قدرت و نيل به توافق در سقيفه
پايه اشاره كرديم؛ در اين   در بخش قبلي به نسبت قريش و اسالم از منظر ساختار روابط قبيله

رغم پيروزي اسالم در فتح   به ز شد.سا  دهيم كه چگونه اين منطق طي سقيفه تاريخ  بخش توضيح مي
اما ، مثابه ساختاري نامرئي   چنان در جان و ذهن اعراب زنده بود و به  گرايي هم  توان قبيله، مكه

اي پيدا  بخشيد. اين توان ساختاري با سقيفه فرصت دوباره  روابط و مناسبات را شكل مي، قدرتمند
بار نيز   دار سطحي از مناسبات گرديد. اين   عهدهكه عمالً كرد و بار ديگر اهميت يافت؛ تاجايي

قبايل درون قريش   پايه مبنا قرار گرفتند و از همان ساختار ديرپاي ائتالف خرده  هاي قريش  مشي  خط
حال نكات قابل تأملي در اين ميان وجود دارد كه توجه   با اين فصل منازعات بهره بردند.  و  براي حل

تابعي ، هاي خردتر  كه ائتالف -در اين فراز از تاريخ برخالف پيش از اسالم  گشاست. ها گره به آن
تر قريش   اهميت  بار قبايل كم اين -گرفتند  گستر هاشمي و اموي در قريش قرار مي  از ائتالف دامن
ه قبايلي ك  يابي خرده  سقيفه فرصتي گرديد براي اهميت، ديگر بيان دار گرديدند. به  بودند كه ميدان
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 ي فرزندان عبدمناف (هاشميان و امويان) قرار داشتند. پيش از اين زير سايه
همت خود را بر آن متمركز  ي در اتحادي استراتژيك در سقيفه همه، قبايل مورد نظر  خرده

دليل  به، ساختند كه هاشميان را از ساختار قدرت بيرون برانند. پرواضح است كه امويان در اين عهد
اهميت شده بودند   عمالً كم، آشكار با اسالم و دشمني با آن پيش از شكست در مكه ابراز مخالفت

ها پس از   توان سال  و بنابراين حايز نقش مؤثري نبودند. ردپاي اين درك از آرايش قدرت را مي
سقيفه در سخن عثمان (كه تباري عبدمنافي و اموي داشت) خطاب به امام علي(ع) در جريان 

اين ، بوديم  توسط شورشيان دريافت. وي يادآور شد اگر در عصر جاهليت مي حصر نخست خود
توانست اين باشد   آمد؛ چرا كه حاصل آن مي  حساب مي شورش خطري براي فرزندان عبدمناف به

، ي اصلي قريش (هاشمي و اموي) به قدرت برسد. منظور وي كه فردي خارج از دو عشيره
، 1379، تيم) بود (ابن مسكويه  ي بني قبيله طلحه (از خرده، است كه در گزارش تصريح شده چنان هم
 ).454-455ص : 1 ج

ي آرايش  نيروي ديگري نيز در صحنه، چنين بايد خاطرنشان كرد كه هنگام رخداد سقيفه  هم
بلكه نهايتاً اين ، تنها هاشميان خوش تحول شد. سقيفه نه مرور زمان دست قدرت حاضر بود كه به

چه  آن را نيز از خالفت دور ساخت. -يا ياران غيرقريشي پيامبر(ص)  "انصار"يعني  -  نيروي تازه
: توان توضيح داد  داده در سقيفه را ذيل الگويي دو سطحي مي  معناست كه ائتالف رخ گفته شد بدين
آيد كه رقيب نگرش اسالمي   چشم مي به "ي قريش گرايانه  بازگشت به ساختار قبيله"، در يك سطح

عبور از "ها  تر قريش است كه هدف آن  اي  هاي حاشيه  مند گروه  تالش نظام، است؛ در سطح ديگر
يافت. اين عبور با  بود كه ذيل اقتدار عبدمنافيان سامان مي "نظم پيشين حاكم بر قريش

 ي تحقق به تن پوشيد. جامه، سازي هاشميان و انصار  ي  حاشيه
تدريج پيوندهاي استراتژيك خود با   هاشميان به، سقيفهكه پس از   توجه آن  ي قابل نكته
ها از اجحافي كه در حق امام  هاي مركزي انصار را گسترش دادند. اگرچه برخي از آن  گرايش

 اما برخي ديگر نيز بر اين باور بودند كه در سقيفه به حاشيه، علي(ع) شده بود ناخرسند بودند
گشت كه ميان بزرگان اين  ي نخست و دوم برمي هاي عقبه  اني اين پيوندها به پيم اند. ريشه رفته

ها گوياي اتحادي بودند كه ميان هاشميان و قبايل   قبايل و پيامبر(ص) منعقد شده بود. آن پيمان
دو  ترتيب اين اين غيرقريشي عليه ائتالف جديد (بعد از اسالم) در قريش پديدار شده بود. به
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بلوك قدرت مهمي را تشكيل ، يعني هاشميان و انصار، راي قريشگ  اصلي گفتمان قبيله "ديگري"
دادند و در فرازهاي مهم تاريخ صدر اسالم پراهميت ظاهر شدند. تحوالت پس از سقيفه اين 

 : مسأله را بيش از پيش نشان داد
كس كه آن جا  سمت مسجد و گفت به هر آن به "طالب علي بن ابي"پس خارج شد 

، يش؛ اي معشر قريش! همانا خداوند قرار داد انصار را انصاربود از قريش و غير قر
شان را مراعات كنيد...  پس ايشان را در كتابش ستود... پس از خدا بترسيد و حق

سخني راست گفتي ، پس گفتند مسلمانان همگي خداوند بيامرزد تو را اي اباالحسن
 ).36ص : 6ج، ق1404، الحديد (ابن ابي

مسلمانان ايراني و نيز برخي از قبايل اثرگذار يمني   هايي از موالي يا تازه  همرور گرو  بعدتر و به
به اين جمع ، اي با امام علي(ع) داشتند  آوردن ارتباط ويژه چون همدانيان كه از ابتداي اسالم  هم

مثابه مدافعان ديدگاه معتقد به ضرورت انتقال خالفت به امام علي(ع) مطرح  افزوده شدند و به
 يدند.گرد

مسيري تاريخي را ، طالب تا سقيفه  ترتيب در نگاهي به سير تحوالت از شعب ابي اين به 
نفوذ عبدمناف (كه در قالب   يابيم كه طي آن در نهايت هر دو شاخه از فرزندان مهم و صاحب  درمي
د. اين هاي قريش كنار نهاده شدن  شدند) برخالف سنت  قبايل هاشميان و امويان شناخته مي  خرده

ي مورد  جاي رويه گرايي به  تخلف از نظم سابق كه خود براساس تعهد و بازگشت به اصول قبيله
چندان ديري نپاييد و دورماندن عبدمنافيان از ساختار قدرت چندان ، حمايت اسالم تحقق يافت

خود در ي مركزي  قدرت باري ديگر به خانه، دهد كه پس از شيخين  دوامي نياورد. تاريخ نشان مي
دست  هاي مختلف عبدمنافيان بودند كه خالفت را به  ها اين شاخه  قريش بازگشت و براي قرن

، ي اموي اندلس) و هاشميان (علويان مروانيان و شاخه، معنا كه امويان (سفيانيان اين گرفتند؛ به
. فاطميان مصر) مصدر امر و صاحب قدرت در امپراطوري بزرگ اسالمي گرديدند عباسيان و

ي مركزي خود قادر شد كه اقتداري عربي را  كه نهاد خالفت اسالمي در هسته  سخن آن  كوتاه
بسا بتوان جهت توضيح نسبت  اي هاي متمادي تجميع كند.  پيرامون دودمان مركزي قريش براي قرن

) بخش (كاتاليزور ي تسريع ي ماده مدت و بلندمدت سقيفه از استعاره  حاكم بر كاركردهاي كوتاه
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بخشي معرفي نمود كه فرايندهاي معطوف به  توان تسريع  اساس سقيفه را مي استفاده كرد. براين
بازگشت به وضعيت كالسيك قريشي را (محوريت قريش بر ديگران و محوريت عبدمنافيان بر 

در فضاي پس از اسالم شتاب ، دست رغم مخالفت ميراث پيامبر(ص) با نگرشي از اين قريش) به
 بخشيد.

هدف مستقيم ، چنان كه ما شيعيان بر اين باور اعتقادي راسخ داريم بعاً نبايد فراموش كنيم همط
غصب حق امام علي(ع) بود؛ اين مطلب فراتر از اتفاقاتي است كه از منظر ، و صريح سقيفه

گرايي افتاد. تحقق غصب حق امام(ع) طي اين حادثه حايز اهميتي طراز اول است؛ غصبي كه   قبيله
ابر تصريح پيامبر(ص) به مقام امام علي(ع) براي زعامت امت و امامت سازگاري نداشت. با بن

مثابه  آگاهي بر اين اعتقاد صحيح و امر دقيق نيز نبايد ما را از ديدن وجوه ديگر سقيفه به، حال اين
روني اي از قدرت در ساختار د  گر ديناميسم ويژه يك پديدار تاريخي باز دارد؛ وجوهي كه بيان

 گرايي قريش و بسامدهاي هويتي و تاريخي آن است.  قبيله

 پيامدهاي سقيفه و نتايج تاريخي آن
ي نگرش فراگير به نيروهاي  حوزه"توان مطالعه و بررسي نمود؛   پيامدهاي سقيفه را در دو حوزه مي

 : پردازيم  امدي ميي پي . در ادامه به اين دو حوزه"ي سياسي شيعي ي انديشه حوزه"و  "سياسي در جامعه

 ي نگرش فراگير به نيروهاي سياسي در جامعه حوزه الف ـ

در ، ي سياست توان به تشخيص سه گرايش اصلي در عرصه  ذيل نگاهي از اين دست مي
گرديم و   نايل آمد. ابتدا با دو گرايش مركزي مواجه مي، ي فيمابين سقيفه و خالفت عثمان فاصله

 آيد.  هاي گفتمان سوم نيز فراهم مي  تدريج زمينه سپس از عهد خليفه دوم به
؛ با توجه به ادغام آن در مناسبات اسالمي پس از "محور  گرايي سنتي قريش گرايش قبيله"يك. 

از اين گرايش ذيل عنوان ، بخشيدن به عهد خالفت شيخين وفات پيامبر(ص) و موفقيت در شكل
 توان ياد نمود.  قريشي و عربي مي خالفت سنتي يا خالفت كالسيك

؛ اين "گرايانه و معتقد به جانشيني علي(ع)  گرايش مدافع تحول در ساختارهاي قبيله"دو. 
ي نخست منشأ نقد  در وهله، تاخت گرايانه مي  گرايش كه به چندوچون عملكرد ساختارهاي قبيله
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خش مهمي براي ب منبع الهام، سازوكار خالفت پس از پيامبر(ص) گرديد و سپس در بازتابي تاريخي
پايه در تاريخ اسالم نخستين شد. از اين گرايش ذيل عنوان   هاي مخالف حكومت خالفت  جريان

 توان ياد نمود.  نيز مي "رويكرد شيعي و معتقد به اصالح نهاد خالفت"
، گرايش مدافع ايجاد و گسترش فرايندهاي شاهي بر اساس الگوپذيري از ايران و روم"سه. 

. كارگزار اين گرايش امويان بودند؛ كساني كه ابتدا در حمايت از "از شاهنشاهيذيل فهمي عربي 
ي قدرت بازگشتند و پس از خالفت عثمان و طي  گراي قريش به صحنه  رويكرد عربي قبيله

ي بازگشت امويان به  دار مقام خالفت گرديدند. در رديابي نحوه  خود عهده، حكومت معاويه
بايد ردپاي ، آمدند  حساب مي به ود عبدمنافيان پس از اسالمكه بخش مطر، ي قدرت صحنه

با يزيد بن ابوسفيان (برادر معاويه) در آن منطقه آغاز  حضورشان را در شام پي گرفت. اين حضور
، سعد اي داشت (ابن ي ديرينه  ). البته ارتباط امويان با شام سابقه133ص : 2ج، تا بي، (يعقوبي شد

داليل تجاري و غيرتجاري با آن منطقه آشنايي قابل  يش از اسالم بهپ ) و62ص : 1ج، ق1410
 ). 199ص : 1ج، ق1405، توجهي داشتند (واقدي

سو و  امويان توانستند عمدتاً با تكيه بر تبار قريشي خود از يك، با لحاظ اين عقبه تاريخي
اي را   بلوك قدرت تازه، ديگر ي حامي اجتماعي خود از سوي عنوان بدنه مسلمانان شام به كنترل تازه

به امپراطوري در حال تطوريابي اسالمي اضافه نمايند و در حوادث بعدي بسي مؤثر واقع شوند. از 
 ياد نمود. "شاهي عربي"توان ذيل عنوان   اين گرايش مي

 ي سياسي شيعي ي انديشه حوزه ب ـ
و  "شيعه"دو گروه  هاي تفكيك  ي سقيفه در جهان اسالم زمينه گيري واقعه دنبال شكل به

كه ، وگوي عمر بن خطاب  توان به گفت  بندي در سقيفه مي فراهم آمد. در رديابي اين تقسيم "عامه"
هاشم) جهت ترغيب وي براي بيعت با  با عباس (عموي پيامبر از بني، ي دوم شد بعدتر خليفه

 كه بيانگر دركي دسترا  "عامه"وگو اصطالح   ابوبكر در جريان سقيفه بازگشت. وي طي اين گفت
جهت جداسازي رويكرد حامي سقيفه با ، ي عمل در سقيفه و تحول ناشي از آن بود اول از نحوه

چنين گوياي پاسخي است از جانب هاشميان به ادعاي   وگو هم  كار برد. اين گفت مخالفان آن به
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به پيامبر(ص)  قبايل غيرمركزي قريش كه عمر بن خطاب از ايشان بود و خود را منتسب  خرده
 : باره آمده است دانست. در اين مي

چه بر آن عامه  اي از شما بر آن كه طعنه پس عمر گفت ... ولكن كراهت داريم از آن
اجتماع كردند باشد ... پس عباس به سخن درآمد و خدا را حمد كرد و ستود و 

ت؛ و پس حق ما گرفته شده اس، اهللا طلب نمايي سپس گفت ... پس اگر به رسول
پس ما مقدم هستيم در آن ... و اما سخنت كه ، اگر به اميرالمؤمنين طلب نمايي

هاي آن  پس همانا او از درختي است كه ما شاخه، اهللا از ما و از شما است رسول
 ).33ص : 1 ج، ق1410، هاي آن (ابن قتيبه هستيم و شما برگ

در مقابل ، فرض عدم پذيرش سقيفه هاشم در فشارد كه بني  عمر بن خطاب بر اين نكته پاي مي
گذاري ميان اين دو گرايش  ي واژگاني از اين دست براي تفكيك تدريج دامنه گيرند. به  عامه قرار مي

ي نگاه شكل  گذاري ميان اين دو نحوه  تر گرديد و واژگان جديدي براي معرفي و فاصله  دقيق
زبان  در مقابل عامه به "شيعه"و سپس  "يي عل شيعه"تدريج مفاهيمي نظير  اساس به گرفت. براين

كار گرفته شد را  توسط عمر بن خطاب به "عامه"اي كه اصطالح   لحظه سياسي مسلمانان وارد شد.
اي كه خط فاصلي   كننده در تاريخ اسالم دانست؛ لحظه اي تعيين لحظه، صورت سمبوليك توان به مي

) و پس از پيامبر(ص). گويا در اين عهد و متأثر بودن در عهد پيامبر(ص ي مسلمان نهاد ميان نحوه
بودن پديدار شد. منظور آن نيست كه وي در اين  ي مسلمان تعريف جديدي از نحوه، از سقيفه

چنين ، داشت؛ پرواضح است كه در آن موقعيت و آن شرايط "عامه"دركي متأخر از معناي ، كاربرد
آن است  -سازد   ي به تطور تاريخ مشخص ميكه نگاه چنان هم -دركي شكل نگرفته بود. منظور 

ي اعراب كه به  داد؛ شكاف ميان عامه  گشودن شكافي بزرگ مي خبر از دهان، كه اين اصطالح
ي ناشي از اقتضائات محيطي كمابيش وفادار بودند و سنت اسالمي را با  گرايانه  هاي قبيله  سنت

رويكردي ، ي نص ند؛ با مخالفان عامه كه بر پايهآميخت  اي حامل آن مي  مناسبات فرهنگي عربي قبيله
اصالح ميراث "ي مهم اما نامرئي نزاع اين بود كه آيا بايد به  مايه كردند. درون  مركزگرا را دنبال مي

ي  هاي عربي بر پايه  اصالح گرايش"يا به ، دست بزنيم "هاي عربي ي سنت ديني پيامبر(ص) بر پايه
لحاظ  ي قبايل به مجموعه، ! حامل تاريخي نگاه نخست در سقيفهچنان متعهد بمانيم؟ هم "دين

هاشم از قريش  بني، تر قريش بودند و حامل تاريخي نگاه دوم در سقيفه اهميت  تاريخي كم
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 شدند. محسوب مي
اي است كه گوياي   بندي ويژه شدن صورت برجسته، ترين پيامد تاريخي سقيفه  ترتيب مهم اين به

توان آن را در دو سطح از  ن است؛ تباري كه سطوح مختلفي داشت و حداقل ميتبار نخستين شيعيا
 : ديگر جدا كرد و مورد مطالعه قرار داد يك

اي از اصحاب طراز اول پيامبر(ص) (نظير   ي نخست به گروه زبده الف). اين تبار در وهله
هاشم كه از آن كناره   يي پراهميت بن مجموعه، سلمان و عمار و مقداد) كه در سقيفه شركت نكردند

گردد؛ اين سه   باز مي، هاي مهمي از انصار كه در سقيفه به حاشيه رانده شدند  و بخش، گرفتند
 اند. عنوان نخستين نسل از شيعيان علي(ع) در طول تاريخ شمرده شده دسته به

ست ي نخ پس از سقيفه و در عهد سه خليفه، مرور  كساني هستند كه به، ب). در سطح بعدي
جذب اين رويكرد شدند؛ رويكردي كه تبار مستقيم يا غيرمستقيم آن به اتفاقات سقيفه باز ، اسالم

راني پس از   ي حكم اي از نحوه گشت. اين مجموعه مشخصاً در ارتباط با درك سياسي  مي
ه گيري در رويكرد امام علي(ع) تحقق يافت. سياستي ك  پيامبر(ص) قابل شناسايي است كه با كناره

حضرت علي(ع) ، بعدتر و پس از قتل عثمان تغيير پيدا كرد. در توضيح بايد بگوييم پس از سقيفه
ي نخست را در پيش  گانه ي مشورت به خلفاي سه گيري و مماشات همراه با ارايه  سياست كناره

ب در قال، گرديد  سياست شيعه كه از جانب امام علي(ع) عرضه مي، دست گرفتند. در فضايي از آن
قابل شناسايي بود.  36F5"وزارت"و  35F4"افتاء"، 34F3"مشورت"، 33F2"قضاوت"، 32F1"صبر"چون  اصطالحاتي هم

ي عمومي رويكرد  شاكله، اين اصطالحات گوياي رويكردهايي بودند كه در عهد مورد اشاره

                                                           
 ، تا بي ، (شريف رضي» الحلق شجا اري تراثي نهبافصبرت و في العين قذي و في  ، فرايت ان الصبر علي هاتا احجي. «1

 ).26:ص 1ج
 ).18:ص 1ج ، ق1404 ، الحديد  (ابن ابي» ال يفتين أحد في المسجد و علي حاضر -عمر  -و قوله . «2

 (همان).» و قوله ال بقيت لمعضلة ليس لها أبوالحسن ، غير مرة لو ال على لهلك عمر -عمر  -و قوله . «3

 .19-18. همان:ص 4
 ).191:ص 3ج ، م1966 ، (ابن اثير» ال تفعلوا فإني أكون وزيرا خيرا من أن أكون أميرا -علي  -فقال . «5
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بخشيدند. نبايد فراموش كنيم كه اتخاذ مواضعي از   امام(ع) را در ارتباط با خلفاي پيشين شكل مي
دست از جانب امام علي(ع) با تعويق در بيعت سازگاري داشت و حاصل مناسباتي بود كه در  ناي

اي كمابيش انتقادي براي امام علي(ع)   اين تعويق چهره، افتاد. در عين حال  پي تعويق اتفاق مي
ي دوم در عهد خالفت خويش  نسبت به رفتار شيخين در اين عهد ايجاد نموده بود؛ واكنش خليفه

خوبي نشان   اين مهم را به، ه امكان واگذاري خالفت به حضرت علي(ع) در فرض وفات ويب
 ).1072ص : 4ج، م1963، هشام دهد (ابن مي

 گيري نتيجه
تالش اين نوشتار آن بود تا از منظري پديدارشناختي و ذيل مراجعه به ساختارهاي مؤثر در 

گوياي تخلفي از ذهنيت ناشي از ، سقيفهنشان دهد كه چگونه ، توزيع قدرت ميان اعراب قريشي
بخشي به  اي از تحوالت گرديد كه در شكل تأسيس اسالم بود و چرا اين رويكرد منجر به زنجيره

 : تاريخ پس از سقيفه مؤثر واقع شد. اين نوشتار به نتايج زير نايل آمد
را سبب گرديد. كاركردي دوگانه ، محور سقيفه بر اساس بازگشت به نظام قدرت قبيله، اوالً

قبايل  مدت (عهد شيخين) به انتقال قدرت در قريش از عبدمنافيان به خرده معنا كه در كوتاه اين به
مثابه  اي انجاميد؛ و در بلندمدت (از خالفت عثمان تا پايان عباسيان) محوريت قريش را به حاشيه
اي قديمي (مصدريت  مايه ني خالفت در قالبي جديد (عدم التزام به ائتالف) اما درو مايه درون

 ي مركزي قدرت) در دوران پس از اسالم تثبيت نمود. عبدمنافيان در هسته
تدريج ابتدا دو گفتمان شيعي (منتقد وضع موجود و حامي اصالح نهاد  پس از سقيفه به، ثانياً

، سو نو سپس از عهد عثمان بدي، گرايانه) خالفت) و قريشي (مدافع خالفت ناشي از ائتالف قبيله
ي عربي) شكل گرفتند.  مايه ي درون رومي بر پايه-گفتمان اموي (ملهم از ساختارهاي شاهي ايران

گيري را پس از سقيفه اتخاذ كردند. بر اساس اين  نهايتاً امام علي(ع) سياست تعويق و كناره
به  بخشي معناي پذيرش آن نبود؛ اين عدم پذيرش در هويت همكاري با نهاد خالفت به، سياست

بار   مثابه گروه مخالف و متفاوت با عامه مؤثر واقع گرديد و نتايج مهمي را در تاريخ به  شيعيان به
 نشاند.
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