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 چکيده

صـابب تـیلي   نویس،سـيره و مـور  سـعدابن بـه مشهور( م 042–104/  ق 092–770) مَنِيعسعدبنمحمدبن ابوعبداهلل

 نقـل در بـودن اعتمـاد مـورد بـه خـود، از بعـد مورخين و دانشمندان ميان در وی نظير طبقات الکبری است.و کممفصل 
انـد  امـا در ایـن ميـان مسـاله جانشـيني داده ارجـا  او بـه بسيار او از بعد مورخين دليل همين به و داشت شهرت روایات
زارش شده است که آشکارا دیدگاه نویسنده را در برجسته کـردن ای گگونهسعد بهدر کتاب طبقات الکبری ابن خدارسول

بـرای  خداکند که تنها نامزد مـورد عالقـر رسـولسعد به خواننده القا ميها ابندهد. در این گزارشاعتقاد خود نشان مي
ت پيـامبر دربـار  های مخال  و همچنين روایـاجانشيني پس از خود، کسي جز ابوبکر نبوده  این در بالي است که گزارش

توصـيفي قصـد دارد از بقيقـت -گيرد. پژوهش باضر با استفاده از روش تحليليرا نادیده مي مقام و موقعيت ممتاز علي
 رد. پرده بردا خداجانشيني رسول رشد  نویسند  طبقات در خصوص مسالهای جانبدارانه، گزینشي و تحری گزارش

 .سقيفه، جانشينيسعد، ابوبکر، : ابنهاواژهکليد
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 مقدمه

نخســت قــرن تــارید دو بــر  تاریخي مشــتمل ترین آثاريق( از قدیم 092-770)سعدبنمحمّدی الکبراطبقاتکتاب 

تــا  و ق( پيوست و از خواص شــاگردان او گشــت021) عمر واقدیمحمدبندرس  راسالمي است. او در بغداد به بلق

 .(927، ص4ج ،7974خلکــان، ابن) آنجا در نوشتن آثار و روایات استاد پيش رفت که به کاتب الواقدی شهرت یافــت

مــورخي  عنوانبــه سعدابنطبيعي است که  ،عدیهيثم بنو  واقدی، کلبيچون ای پس از درگذشت مورخان برجسته

 .(707، ص4ج ،7971)گلشــني،  یخي قــرار گيــردکه چنين مشایخي را درک کرده، مورد توجه طالبــان روایــات تــار

 ق( نوشــته070یــا  079) هشـامابنق( و تصحيح  727-02) اسحاقابنکه تارید خود را پس از  سعدابنهمچنين از 

را  خداجانشــيني رســول مسالهسقيفه و  رواقعو د ایفزبيهای اسالف خود رفت که بر بجم گزارشاست، انتظار مي

ای مخــدوش، گونــههای پيشينيان خــود را نيــز بهتنها چنين نکرده، بلکه گزارشاما او نه  کندبا تفصيل بيشتری نقل

روشــني دریافــت کــه تــوان بهمي سعدابنگزارش  رشده بازگو نموده است. با مطالعجانبدارانه، گزینشي و گاه تحری 

 بلکــه تــالش  کنــدمتعهّدانه گزارش است،داده  ر را که ه بوده و آنچه کگونهصدد آن نبود که تارید را آننویسنده در

هــای بقــایو و گزارش رهمــ خــود را بــر د و چشماننداری کجانب ابوبکرو انتخاب  تا از شایستگياست وافر نموده 

 بندد. ، فرواندداشته با اميرمؤمنان وجودتاریخي که درارتباط

 کــه مســاىلى و بــواد  و پيامبر بيمارى و زندگانى دربار  سعدابنرا که  ابثىمب ترتيب از اىدر اینجا خالصه

 .شماریمشود، برميمى مربوط «خدارسول از پس خالفت و وصایت» به نحوىبه

 سعدابنابوبکر به روایت . 7
 صدّیو لقب. 7-7

 ذکــر ابــادیثى «الصدّیو» عنوان و نام خانواده، طاىفه، دربار  صفحه دو تقریباً «الصدّیو ابوبکر» عنوان تحت سعدابن

 .(773، ص 9م، ج7330سعد، ابن) دارد داللت ابوبکر بزرگى و اهميت شین، بر جملگى که کندمى

 مــردم اینکــه از بازگشــت، زمــان در و معراج جریان در پيامبر که کندمى نقل بدیثى «صدّیو» عنوان دربار 

 تصــدیو را او ابـوبکر اینکــه بــر مبنــى پيــامبر به دادن اطمينان با جبرىيل امّا  است نگران نکنند، باور را او سخن

 سازگار است؟! چگونه با مقام پيامبر ،)همان( این اطمينان بر غير خدا !آورددرمى نگرانى از را وى کرد، خواهد

  مسلمان نخستين. 7-0

 کــه اســت چنــين آن مــورد چهــار مضمون که کندمى نقل بدیث هفت ،«ابوبکر آوردن اسالم شرح» عنوان ذیل در

  .(713، ص 9همان، ج) کرد تصدیو را اسالم پيامبر نبوّت و پذیرفت را اسالم که است کسى نخستين ابوبکر

 در تنهــا و انگاشــته نادیده کند،مى معرفى مسلمان نخستين را على که فراوانى ابادیث که است بالى در این

 مســلمان نخستين را على که بدیث چند نقل از پس ،نگاردمى را «على نماز و آوردن اسالم» شرح که بخشى

 :گویدمى بندىجمع یك در ،اندکرده قلمداد
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 مرد نخستين خصوص در شده، مسلمان زنها ميان در که است بانویى نخستين باالتّفاق که خدیجه آوردن اسالم از پس

 ،ابوبکر است: نفر سه این از یکى ،مسلمان نخستين آنها باور به است.شده واقع اختالف ما علماى و اصحاب ميان مسلمان

 !باشدي باارزش و معتبر اسالم تواندنمى شده، واقع( سالگى یازده) کودکى سنين در ازآنجاکه ،على آوردن اسالم اام. زید ،على

 ( 00، ص0)همان، ج

 مسـند، ابمـد مسند، الصحيحين مستدرک، طبری تارید، ترمذی صحيحست که صاببان آثاری چون ا این در بالي

، بغـداد تـارید، المنثـور الـدرّ، االولياء حلیة، کنزالعمّال، االستيعاب، النّضره الریاض، اسدالغابه، اإلصابه، بنيفهابي االمام

را نخســتين مســلمان  علـياند کــه به گزارش ابادیث فراواني پرداخته الزاوىد مجمعو  نوراألبصار، التّهذیب تهذیب

 .(700ق، ص7492فيروزآبادی، ) است کردهمعرّفي 

 ابوبکر رخان ببستن ابواب منتهي به مسجد غير از در . 7-9

کنــد کــه در هفــت روایــت گــزارش مي« ابوبکربستن درهای منتهي به مسجد غير از درب خانر »ذیل عنوان 

های خود را که به مسجد منتهي م کند تا درب خانهشود به مسلمانان اعالاز سوی خدا میمور مي پيامبراکرم

مجــاز اســت همچــون شــخ   ابـوبکروآمد کنند و در این ميان، تنهــا شود، ببندند و از درب عمومي رفتمي

مــورد ســؤال و انتقــاد  درب خصوصي داشته باشد. در یك گزارش آورده است وقتــي کــه پيــامبر پيامبر

« های شما ظلمت و تاریکي دیدمنور مشاهده کردم  اما در درب خانه وبکرابدر درب خانر »گرفت، فرمود: قرار

 (.001، ص0م، ج7330سعد، )ابن

که از جملــه خصــای   - علي رخان بن درشتست که روایات مربوط به سدّ دیگر ابواب و بازگذاا این در بالي

بنبل، متّقي هنـدی، نسـاىي، بغـدادی، ابمدبنسيوطي، ترمذی، باکم نيشابوری، را  -است آن بضرت شمرده شده 

فيروزآبــادی، ) اندبعضاً با تعابير مختل  و اسناد متعدّد گزارش کرده ،و دیگران بجر، طبریذهبي، بيهقي، بخاری، ابن

 گویا هيچ اطالعي از این ابادیث نداشته است!  سعدابن   (974-920ق، ص7492

 پيامبر محبوب. 7-4

 ابـوبکر با پيامبر دوستى و تقرّب بر جملگى که کندمى گزارش نقل 00 «مدینه به هجرت و غار توصي » باب در

: چنــين آورده اســت هــاگزارش یکي از این در .است پيامبر با ابوبکر همراهى و مزایا خدمات، بيانگر و دارد داللت

ان !اى؟سروده شعرى ابوبکر مدح در آیا: فرمود بود، مدینه شعراى از که ثابتبن بسّان به پيامبر» : داد پاســد بسـّ

 و شــد خوشــحال چنان اکرم پيامبر برد، پایان به را اشسروده بسّان که وقتى .بخوان من براى را آن: فرمود .بلى

  .(714، ص9، جم7330سعد، )ابن «شد نمایان او پسين هاىدندان که خندید

  امبريپ از داناتر. 7-2

 و کــرد تعبير را آن ابوبکر. کرد بازگو ابوبکر براى را آن و دید خوابى کند که پيامبردر ذکر بدیثي نقل مي سعدابن
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 زنده نيم و سال دو شما از پس من و کرد خواهيد ترک را فانى جهان زودىهب که است چُنين شما خواب تعبير: گفت

 (711، ص 9)همان، ج !ماند خواهم

بــرای خواننــده گــزارش  علـيدر ترجمه و شرح بال  سعدابنالعاتي که مجمو  اطگذشته از بدیث منزلت، 

در کودکي، توصي  جسماني، نو  لباس، انگشتر و نقش  عليارزشي از چگونگي اسالم آوردن کند، مطالب کممي

 فحهآن هم در دوازده صــ -انگشتری آن بضرت است. اینها همه مطالبي است که خواننده در شرح بال آن بضرت

تفصــيل از صــفحه بــه 41را در  ابـوبکرست که شرح بــال ا این در بالي  آورددست ميبه سعدابنهای از گزارش -

 نمایــدهای اثــر خــود نيــز تکــرار ميطاىفه، خانواده، بزرگي و شرح خدمات وی گزارش کرده و بعضاً در دیگر قسمت

 .(077، ص9همان، ج)

 و نماز ابوبکر سعدابن.  7-7

امامــت آن  بضرت آن امر به -شودکه گفته مي- خدارسول بيمارى روزهاى در ابوبکر که نمازى شرح در سعدابن

 جلــد در دیگــر بــار ( و072، ص0)همــان، ج بدیث 04 دوم جلد در بار یك اثرش، از قسمت دو در عهده گرفترا به

کنــد )همــان، مــى گــزارش دیگر بدیث ـ دهاند متداخل و بعضاً تکرارى ابادیث بااینکه عنوان ـ همين تکرار با سوم

 .(707-710، ص9ج

دار عهــده ازآنجاکــه زد بــدس تــواننيست، اما مــى روشن مجزّا بخشِ دو در آنها و ذکر تفکيك این هرچند سرّ

 هــاىبخــش تــا واداشته را وى است، ابوبکر تردیدبى تقدم و شایستگى دليل سعدابن نگاه در نمازها این شدن امامت

 .کند استدراک بعدى جلد در را شدهفوت

و تقــرّب وی در نــزد ایشــان  ابوبکر به خدارسول ربر عالق جملگى آمده، هاگزارش این در آنچه تقدیر، هر به

، )همان «.کند امامت مردم بر باید ابوبکر فقط»: فرمود پيامبر که است آمده ابادیث این از تعدادى در. دارد داللت

 را او گریــه و است دشوار ابوبکر بر شما خالى جاى تحمّل»رسد که مي خبر پيامبر به وقتى بتي و  (071، ص0ج

 تمــام را نمــاز ابـوبکر باید بتماً نه،»: فرمایدبضرت مى ،«اردزگ نماز مردم با دیگرى تا دهيد رخصت  دهدنمى امان

 .(073همان، ص) «کند

نح بــه موســوم ،مدینــه از ای خــارجمنطقه در وى) داشت تیخير ابوبکر: چنين نقل شده است دیگرى گزارش  ســُ

 امامــت جماعــت دارعهــده عمر تا خواستند پيامبر از .نيامد ،به انتظارش نشستند هرچه مردم و (داشت همسر دیگرى

 .(707، ص9همان، ج) نپذیرفت شود 

 شــوم بالى چنين در را او امامت که روازآن  بود مخال  پدرش امامت با عایشه: کندمى روایت همچنين سعدابن

 ابـوبکر توسط جماعت راقام و امامت بر همچنان پيامبر اما  گيرندمى بد فال به را آن مردم: گفتمى و دانستمى

 .(920، ص4ق، ج 7402هشام،   ابن073، ص0همان، ج) داشت اصرار
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 وصــایت و جانشــينى مســاله در را او دیــدگاه روشــنىبه انســان که کندمى گزارش ابادیث این از چنان سعدابن

 یو تعيين و ابوبکر تیکيد بر تییيد جز چيزى کند، القا خواننده ذهن بر تا است درصدد او که پيامي .فهمدمى پيامبر

 .نيست به وصایت

 اســت آفــاق  شــهر علــى با اشدشمنى و رشك که کسى اند شده گزارش عایشه طریو از روایات این اغلب

  .به بعد( 732، ص3ق، ج 7902الحدید، ابير.ک ابن)

عهده گرفتــه امامت آن را به پيامبر امربه ابوبکر - وی رگفت به - که است نمازى شرح باب در ،سعدابنگفتار 

 شــدابچه رسد به اینکه این نماز، نمــازی ندارد   نماز به ربطى اصالً که کندمى نقل بدیث چهار باب این در امّا  است

 تعيــين خصوص در پيامبر سفارش و وصيت به مربوط ،چهاربدیث این .امام آن مشخ  شود امر پيامبرکه به

 پيــامبر کــه قلمــى و کتــاب شرح» عنوان تحت منظور این براى بابى ترپيش سعدابن است که وصایت به ابوبکر

 درج آن در را مربــوط مطالــب و «کاغذ و قلم» ابادیثو  گشوده «بنگارد خویش عمر لحظات آخرین در داشت قصد

 کــهاســت  داده تــرجيح و نياورده شد،مى نگاشته آنجا در بایستمى القاعدهعلى که را گزارش چهار این امّا  بود کرده

 .بنگارد ابوبکر نماز باب در را آنها

 گزارش چهار. 7-7-7

 :کندچنين نقل مي نخستگزارش  در سعدابن

 کــه بنویسم چيزى ابوبکر دربار  تا بياور قلم و کاغذ برایم: فرمود( عایشه برادر) ابوبکربن عبدالرّبمن به پيامبر

 بيــاورد، قلــم و کاغــذ و بــرود تــا برخاســت عبـدالرّبمن کــههمــين. نکنــد اختالف او خصوص در کسى من از پس

 شایســتگى و ابوبکر مورد در را دیترد مؤمنان و خدا کنمنمى گمان. نيست الزم! بنشين»: فرمود وى به خدارسول

 .(702، ص9م، ج7330سعد، ابن) «بکرٍأبى عَلى یُختلَ َ أن المؤمنون و اللّهُ أبَى»: رندیبپذ او

 :دارددوم بيان مي گزارش در

 اینکــه چه بنویسم  اىتوصيه ابوبکر براى من تا کن صدا را برادرت و پدر»: فرمود من به پيامبر: گفت عایشه

 و خــدا کهدرصــورتى  نيســت او آنِ از کــه کنــد آرزو را چيــزى نــابوبه و کند تردید او شایستگى در کسى ترسممى

 و اللـّـهُ یـَـیبَى و یَتَمنـّـى و قاىــلٌ یَقــولَ أنْ اَخــافُ فَإنّى... »:  !شوندنمى راضى ابوبکر جانشينى و امامت به جز مؤمنان

 .همان() «ابابکرٍ ااِلّ المؤمنونَ

 است:  آورده سوم گزارش در

 ابــوبکر مــورد در مــردم کــه داد اطمينــان پيــامبر بــه عثمـان بياورد، قلم و کاغذ تا رفت عبدالرّبمن کههمين

 فـِـى المؤمنــون یَختلـِـ َ أن اللّه معاذَ»: فرمود گاهآن  بنشيند تا خواست عبدالرّبمن از پيامبر. کرد نخواهند اختالف

 «!کنند اختالف ابوبکر جانشينى در مؤمنان که شد نخواهد نيچن هرگز ،نه  خدا بر پناه بکرٍ أبى
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 :پرسدمى عایشه از ساىل چهارم، گزارش در

  گزید؟برمى را کسى چه ،کند تعيين جانشين خواستمى پيامبر اگر

 .را ابوبکر: عایشه

  ؟ابوبکر از بعد کسى چه: ساىل

 .عمر :عایشه

  ؟عمر از بعد کسى چه: ساىل

 .  جرّاحبن ةابوعبيد: عایشه

 .(707، ص9همان، ج) نداد ادامه و شد ساکت ساىل اینجا در

بجـّـاج ابن) بخـارى صـحيح و مسـلم صـحيح بــه بتي که هاگزارش این ارزش و اعتبار ميزان از آگاهى براى

 نوشــتر بــه نظری تا است کافى ،اندکرده پيدا راه ( همابوبکرباب فضایل  (7021-7024، ص4ج ،ق7477 ،یشابورين

 دیگــران و ابـوبکر کلمــات از شواهدى اینکه از پس البالغهنهج 77 رخطب شرح ضمن در وى م.يفکنيب الحدیدابىابن

 عایشـه از پيــامبر کــه هاگزارش این امثال بنابراین، :گویدمى -است ابوبکر تعيين عدم از باکى که - کندمى ذکر

 کــه کنــد تردیــد او شایستگى در کسى )مبادابنویسد  خالفت براى اىتوصيه او براى تا کند خبر را پدرش خواهدمى

 .(79، ص7ق، ج7902الحدید، ابيابن) است نادرست همگى ،(«...و ابابکر االّ المؤمنون و اللّهُ ییبَى»

البتــه  .شــماردمــى قبــول غيرقابــل را آنهــا و کنــدمــى رد را هــاگزارش این تصح بدون هرگونه تردید، ایشان

 کــه را ابــادیثى مفاد تواندمى چگونه او. کند انکار را آنها تصح و نپذیرد را هاگزارش این که دارد بو الحدیدابىابن

 ابـوبکر انتخاب بود که معتقد عمر کهدربالى  بپذیرد ،کندمى معرفى خدارسول منصوب جانشين و خليفه را ابوبکر

آنــان   شــيوو بــه جــاهلي افعال نو  از رااین انتخاب  هم طبرى. است بوده( زدهشتاب و نسنجيده) «فَلته» عملِ یك

 .(441، ص2م، ج 7334  اميني، 072، ص9ق، ج 7470  طبری، 020، ص0، ج ق7402بخاری، ) کندقلمداد مي

: گفت پاسد در بگيرد. تصميم خود از پس خليفر بهنسبت تا شد خواسته او از افتاده بود، بستر در عمرآن زمان که 

 تعيــين را کسى اگر و  (ابوبکر یعنى) بود بهتر من از که امکرده عمل کسى شيو  به کنم، تعيين را معينى شخ  اگر

 از ابوبکر که دارد صرابت عمر اعتراف (. این990، ص0ق، ج 7407مسعودی، ) امکرده رفتار پيامبر سنّت به نکنم،

 (042، ص0م، ج7330سعد، ابن) است شده نقل سعدابن سوى از نيز گزارش این. نشده بود تعيين پيامبر طرف

 بــدان سفارش به نيازى پيامبر که بود روشن قدر آن ابوبکر جانشينى و خالفت تعيين مسالر اگر براین، افزون

 در کــه - صــحابه چشــمان برابــر از روشــن مطلب این که است چگونه پس ،«فيه یُخْتَلَ َ أن اللّهُ أبَى» که ،دیدنمى

 !ماند؟ پوشيده -اندعادل همگى سنّتاهل نگاه

، 9ق، ج 7470)طبــری،  «عليـّـاً أالّ نُبــایعُ ال»: بگوینــد و زننــد بــاز سر ابوبکر با بيعت از انصار از برخى باید چرا

 همچــون پيــامبر بــزر  اصــحاب بایــد چرا و  همان() «علىٌّ یُبایَعَ بتّى أغمِدُهُ ال»: که زبير گفتار یا و  (029ص
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 غفـارى، جنـادهابوذربن کعـب،بنأبى بني ،بنعثمان بني ،بنسهل ثابت،بنيمةخز انصارى، ابوایوب یمان،بنبذیفه

 ( ایــن00، ص7914)جعفری، ... و عبادهسعدبن سعيد،خالدبن عوام،زبيربن فارسى، سلمان عمرو،مقدادبن یاسر،عماربن

 بگيرند؟ نادیده را هاسفارش

 از - سـعدابـن زعــمبــه - عبّـاس بایــد چــرا و! باشند؟ خبربى هاسفارش این از وى همراهان و على باید چرا

 اگر و  بدانند را تکليفشان ،آنهاست آنِ از خالفت چنانچه»: بپرسد او جانشين از و رود پيامبر نزد تا بخواهد على

 مطلــب اگــر. (042ص، 0م، ج7330ســعد، )ابن« بگيرنــد مــدارا و رفو به سفارش آنها براى بدّاقل ،است دیگرى از

 !بود؟ منطقى چنين درخواستي آیا بود، واضح

 ابوبکر امامت جماعت از سوی موضو . 7-7-0

 جانــب از کــه شد میمور پيامبر عمر پایانى روزهاى در ابوبکر بود مدّعى سعدابن که بود نمازى شرح باب در سخن

، 9)همــان، ج نمــاز سه را ابوبکر این نمازهاى عدد ،گزارش یك در سعدابن .گردد دارامامت آن را عهده خدارسول

 هــاىگــزارش دیگــر کــه اســت دربالى این  (009، ص0همان، ج) است دانسته نماز هفده دیگر خبر در ( و702ص

 داللــت بــر ـــ رســاندمــى عایشـه به را آن سند اغلب که ـ روایات این از وى. نداساکت جهت این از نماز، به مربوط

 .کندمى را برداشت ابوبکر جانشينى

 اینکــه آن و انــدمتّفــو هــم بــا همگــى جهــت یــك در ،باشــد هرچــه ،آن متنــاق  اخبار و ابوبکر نماز داستان

 فــرط از و بود بيمار سخت کهدربالى شوند،مى آماده ابوبکر امامت به نماز راقام براى مردم فهميد وقتى خدارسول

 از یکــى کــه- نفــر دو رشان بر عایشه قولبه و کرد برکت مسجد سمتبه بایستد، خود پاهاى روى نبود قادر کسالت

 ابـوبکر تــا اینکــه  گرفــتقرار محــراب در شد،مى کشيده زمين روى که پاهایشدربالي و داد تکيه -بود عبّاس آنها

 .(070، ص0همان، ج) دار امامت جماعت گردیدعهده ، نشستهپيامبر و رفت عقب

 مــیمور را ابوبکر پيامبر اگر چرا که  ریزدفرو مى را ابوبکر نماز به مربوط اخبار همر بناى تنهایىبه گزارش این

« شــدنمــى راضــى ابـوبکر جــز کسهيچ امامت به خدارسول» ،عایشه زعمبه و بخواند نماز مردم با که بود کرده

دار امامــت عهــده نشســته بالــت بــه و زنــدمى پس وی را  آیدمى مسجد به بال این با چرا ،(074، ص0)همان، ج

 چــه! انــد؟نبــوده خشــنود او امامــت از بضرت که نيست این گویاى خدا پيامبر برکت این آیا! گردد؟جماعت مي

 در و بود بيمار پيامبر اگر! بکشاند؟ مسجد به - کشيدمى رنج بيمارى شدت از که - را پيامبر توانستمى دليلي

 دليلــي چــه پــس عهــده بگيــرد،امامت جماعت را به بود میمور راوى، زعمبه هم ابوبکر و دیدنمى رفتن راه توان خود

 از ،مســجد بــه خــود رفــتن بــا خواستمى پيامبر که بود این جز آیا! کرد؟مى ایجاب مسجد در را پيامبر بضور

 ! کند؟ جلوگيرىدر آینده  سياسى بردارىبهره و سوءاستفاده

 پــرده -شــده اســت انجــام بضــرت آن وفــات روز صــبح شــودمــى گفته که- نماز این بقيقت از الحدیدابىابن
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 و زهــرا و يعلــ بــا عایشـهي دشــمن خصــوص در تحليلــى مطالب از ارزشىبا رمجموع اراىر ضمن و ردداميبر

وقتــي بيمــاری  کــه اســت ایــن بقيقت: گویدمى لمعانى اسماعيلبنیوس  ابویعقوب استادش زبان آن، ازی هاشهیر

  «بخوانــد نمــاز مــردم بــا یکــى»: فرمود گشت، ناتوان عهده گرفتن امامت جماعتبه از خود و افتی شدت پيامبر

 .ببرد نامى کسى از اینکه بدون

 اما  بخواند نماز مردم با تا بگوید را ابوبکر که داد دستور -پدرش   آزادکرد - بالل به عایشه دستور، این دنبالبه

 و علـى بــازوى بــر کــهبالى در کــرد، ابســاس خــود در توانــایى مختصــر کــه خدارســول دســتور، آن از پس

 از پــس و برگشــت خانــه به و گزارد نماز مردم با خود و ایستاد محراب در و آمد بيرون بود، داده تکيه اسعببنفضل

 .کرد ربلت دنيا از ،آمد باال آفتاب اینکه

 بــراى ابـوبکر ایســتادن( روز همــان عصر و) شد سياسى  استفاد موقعيت این کند که ازچنين نقل مي یعقوبابو

 مقــدّم را خــود تا بيندمى روا خود بر شما از یكکدام: گفتند و دانستند او خالفت و شایستگى به شاهدى را نماز اداى

 (737، ص3جق، 7902الحدید، ابي)ابن !است؟ فرموده مقدّم نماز در را او خدارسول که شمارد کس آن بر

 و وضــع آن بــا خدارســول آمدن بيرون که است شگفتى رمای :نویسدمى استادش قول از الحدیدابىابن گاهآن

 بلکــه نکردند، پيامبر ناخشنودى بر بمل را -بوده سوءاستفاده و برداشت این از جلوگيرى براى روشنىبه که- بال

الحدیــد، ابي)ابــن !..بگــزارد نمــاز ابـوبکر امکان بد تا که بود آمده آنی برا امبريپ: گفتند برکت این بيان علّت در

 (731، ص3همان، ج 

 پيامبرخــدا: گویيــدمــى هــم شــما: گفتم -دویده  استادم سخنان ميان -من  اینجا در :گویدمى الحدیدابىابن

وی  !واداشــت؟ مــردم با نماز به را پدرش خودسرانه که بود عایشه این و نکرد تعيين مردم با نماز اداى براى را کسى

 از غيــر مــن تکليــ  کــه اســت روشن. گویدمى چنين که است على این .گویمنمى را این من: گفت من پاسد در

 مــن امــا  اســت مانــده پنهــان من نگاه از که دیده چشم به را امورى و بوده واقعه شاهد خود او. است على تکلي 

 معتقــد کــرده، معيّن نماز براى را ابوبکر پيامبر که است آن گویاى و رسيده دستم به که اخبارى همين به مجبورم

 کــمدســت یــا بــوده ماجرا با درگير نزدیك از و داشته امور از که اوست آگاهى و علم على مدرک کهدربالى! باشم

 .) همان(... است داشته قضایا از اطمينان

یخ  كالال ِ خاُلصَةُ هذِهِ»: گویدمى نشود، تلقى جانبدارانه استادش سخنان اینکه براى الحدیدابىابن ،پایان در  الشالي

 نبــود شيعه که است ابویعقوبشيد استادم گفتار خالصر این  اإلعختِزالِ فِي شَدِيداً كانَ وَ يَتَشَیيع يَكنخ لَم و يَعخقُوبأبى

 .(733، ص0همان، جالحدید، ابيابن) «است بوده پایبند معتزله معتقدات به و شدیداً

 ماجرای کتابت نامه . 7-1

 نـُـه ،«بنگــارد خویش عمر لحظات آخرین در را آن داشت قصد پيامبر که کتابى و نامه شرح» عنوان ذیل سعدابن
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. الخمــيس( در ارتبــاط اســت یــوم ما و الخميس )یوم عبّاسابنمعروف  روایت با آن مورد سه که کندمى ذکر روایت

 متیســّ  نماید، مکتوب را خود مقصود پيامبر تا نگذاشتند کسانى اینکه از عبّاسابن ،سعدابن رگاننهبرطبو روایات 

 .(040، ص0، جم7330سعد، ابن) است گریان و

 بضــرت آن به و کردند جلوگيرى کاغذ و قلم آوردن از کرده، مخالفت کسانى که شودروایات تصریح مي این در

کنــد کــه اعــالم مي کننــدهتــوهين با تالش در اختفای نام سعدابن امّا  «لَيَهْجُر اللّهِ نَبىَّ إِنَّ»: گفتند و ندنمود توهين

 .همان() برداشت دست نوشتن از و شد منصرف اشخواسته از پيامبر اهانت، این دنبالبه

بــه هویــت  و اســت بضــرت آن به توهين و پيامبر نزد مشاجره و نزا  از سخن فقط هااین گزارش بيشتر در

 )همان(  «شَینهُ؟ ما فَقالوُا تَنازُ ٌ، نَبِىٍّ عِندَ یَنْبَغى ال و فَتَنازَعوُا» شود:مانع کتابت پرداخته نمي

 شده داشته نگاه تاریك و مبهم اىگونهبه همچنان واقعه صورت کند،مى نقل سعدابن که هایيگزارش بيشتر در

 نــام ،در گــزارش هفــتم اینکــه تــا  هویت این فرد گستا  مشــخ  نيســتکننده و و علّت مخالفت فرد اهانتاست 

 چيــزى کــه بــود این پيامبر مقصود ،گزارش این موجببه. شودمى آشکار تقریباً واقعه مبهم صورت و کنندهتوهين

 مجلــس بضرت، آن به کردن جسارت با عمر اام  نشوند گمراه هرگز که کند توصيه امورى به را خود امّت و بنویسد

 بــراى خــدا کتاب نداریم. نياز چيزى به قرآن وجود با ما شماست. نزد قرآن» که برداشت فریاد و انداخت آمادگى از را

 .( 044، ص0)همان، ج «است کافى ما هدایت

 نيز اهانت کرد. خدام و کاغذ آورده شود، به رسولعالوه بر آنکه اجازه نداد تا قل عمربرابر این گزارش، 

 درصــدد - شــوديم تمام اهانت کننده ضرربه اىگونهبهاست  شده همتوج که - گزارش این نقل از پس سعدابن

 وى. نــدک توجيــه را گوینــده گستاخى و منفى برکت تا کندمى تالش دیگر گزارش دو نقل با واست  برآمده جبران

 نيــز و پيــامبر رنجش سبب که اىمشاجره و اختالف دليل کند خيال که دهدمى سوق معنا این سمتبه را خواننده

 :است آمده -گزارش هشتم و نهم  -روایت  دو این در که است چيزى شده، او اهانت و صحنه در عمر بضور

 بــه چرا که کردند پرخاش باضر مردان به و شدند نارابت پيامبر زنان خواست، کاغذ و قلم پيامبر وقتى. 7

 بــا و کــرد دخالــت عمر اینجا در .«برآورید را باجتش و برخيزید»: گفتند آنها به. کنندنمى توجهآن بضرت  خواهش

 بــود، تندرســتى و صحّت در پيامبر چون که هستيد کسانى شما .شوید خاموش»: گفت هازن سر بر کشيدن فریاد

 اشــك بــرایش افتــاده، ابتضــار بالــت و بيمــارى بستر در که باال و شدیدمى سوار اشگُرده بر و دادیدمى آزار را او

 .(049، ص0)همان، ج «!بهترند شما از آنها»: فرمود پيامبرو  !فشانيدمى

 خدارســول کردمى فکر او که بود این کاغذ، و قلم آوردن با عمر مخالفت علّت :آمده است دیگر گزارش در .0

 تــا باشــند منتظــر بایــد مســلمانان بميرد، هم اگر بود معتقد و  کند فتح را بسيارى هاىسرزمين اینکه مگر ،ميردنمى

: ماندنــد منتظر پيامبرشان غيبت در موسى قوم کهچنان گيرد  دست در همچنان را تام رهبرى و شود زنده دوباره

 ( 044، ص0)همان، ج «موسى اسراىيل بَنوُ انْتَظَرَتْ کما لَینْتَظَرناهُ ماتَ لَوْ و...»
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 خدا به: گفتمى و کردمى فریاد همچنان عمر گونه آورده است:این بيان را در جایي دیگر از اثر خود این سعدابن

 قطــع را آنهــا پــاى و دســت و گشــت باز خواهــد زودىه ب او که بداند ،شود معتقد پيامبر مر  به هرکس سوگند

 (774، ص0)همان، ج !کرد خواهد

 مقدســش سابت به که جسارتى و شده برپا پيامبر بضور در که آشوبى توجيه براى گزارش دو این اما

 اصالً نخست، گزارش در زیرا کند  قانع توانستينم تعصّبش و عناد همر با هم را سعدابن بتي خود بود، شده

 و نــزا  دامنــر بکایــت باصــل آن گــزارش، نشدهاســت. نهایــت هــامخالفت دليــل و نــزا  علت به اىاشاره

بياني  بوده، چه درگيرى علت و نزا  موضو  اینکه در مورد و است پيامبر همسران و عمر ميان وگوىگفت

 اىخواســته آن بضــرت و بــوده نزاعــى و بحث پيامبر بضور در که دارد داللت قدرهمين روایت این. ندارد

 عمـر اما اند داشته درخواست تیکيد آن پاسد به بر و برخاسته دفا  مقام در بضرت آن همسران و است داشته

 .است کرده منع آن انجام از

این برداشــتِ  رنتيج در .است کرده به ذهن وی خطور که دانسته اىشبهه را عمر مخالفت علت ،دوم گزارش در

 تــا مـُـرد نخواهــد پيامبر که پنداشتهمياین گونه  و تردید داشته پيامبر مر  برای در امکان وقو  عمر ،سعدابن

 انظــار از مدّتى موسى همچون پيامبر پنداشت وی چُنين بوده که .باشد داشته جانشين تعيين و وصيت به نيازى

 نيست. وصيت کتابت و کاغذ و قلم به نيازى بنابراین  گشت بازخواهد مردم ميان به سپس شده و غایب

 بــه کاغــذ، مربــوط و قلــم درخواســت جریان دانسته کهمى زیرا نکرده است  تصریح مطلب این به سعدابن البته

 بــه مربــوط قضيه دو این. است بزرگوار آن ارتحال وقت به مربوط ،مر  انکار جریان بوده و پيامبر بيمارى لحظر

ر   (040، ص0پنجشــنبه )همــان، ج روز در کاغذ و قلم جریان درخواست. است بوده مشخ  زمان دو در بادثه، دو

در تالش است تــا  سعدابن امّا  (707، ص0همان، ج) است بوده بعد هفته ردوشنب روز در آن بضرت درگذشت داده و

 اگــر ثانيــاً  نبــوده توجه قابل و جدى اوالً ،درگيرى رقضي که کند گونه القااین خواننده ذهن به ،گزارش دو این بيان با

 بــهنســبت عمر براى که بود اىشبهه از ناشى صرفاً شده، واقع آنچه بلکه  است نبوده تعمّدى بوده، ادبى سوء یا انکار

 !شده است برطرف ابوبکر ميانىدرپا و درایت با آنهم که داده، ر  بضرت آن درگذشت

 دانســتمــى او. از درخواست قلم و کاغذ چه بود هدف پيامبر که دانستمى خوبىبه عمر که است این بقيقت

گونــه خــود بــه ایــن مطلــب این عمـر .ستيک ،شد خواهد هيتوص اشدرباره کهي شخص چيست و نوشته موضو  که

ال ِ عَلَى حِیطَةً و إشفاقاً ذلِكَ مِن فمَنعختُ بِاسخمِهِ يُصَرِّحَ مَرَضِهِ اَنخ فِى اَرادَ لَقَدخ وَ» :کرده است اعتراف  پيــامبر  االسالخ

 کــه کــردم روازآن را کــار ایــن. شدم مانع من امّا  بنویسد آشکارا را خود از پس [رخليف ]نام وصيتنامه، در خواستمى

 (07، ص70ق، ج7902الحدید، ابيابن)  «!...داشتم شفقت وی دلسوز آن سرنوشت و اسالمی برا

 مــورد چنــد در نيز و زد،مى قدم مدینه هاىکوچه در عباسابن با که روزى ،خود خالفت زمان در بعدها البته وی

 .(21، ص0و ج 42، ص7همان، ج) است دهکر تصریح على مظلوميّت و شایستگى بر دیگر،
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 خدارسولجانشيني و خالفت  بار در سعدابنموضع . 7-0

 لـَـم اللـّـهِ رَســولَ إِنَّ قــالَ مـَـنْ ذِکـْـرُ» عنوان تحت بابى کتابش دوم جلد در که است کرده فراموش گویا سعدابن

 . دارند داللت خالفت بر ن  وجود عدم بر جملگى کهاست  کرده گزارش روایت ده آنجا در. است گشوده «...یوصِ

ســفارش  خدارســول از ،خالفــت و وصــيت مــورد در کــه خواستمى دلش ابوبکر»: گویدمى گزارش یك در

 .(072، ص0، جم7330سعد، )ابن «نشد موفّو امّا  بگيرد

 .«نفرمود سفارش و وصيت چيزهيچ در کسهيچ به پيامبر»: نویسدمى عایشه از نقل به بعدى گزارش در

 بــه پاســد مقــام در عایشه که است این - مستند است عایشه به عمدتاً که - گزارش چندین مضمون همچنين

 نــارابتى و تلخــى بــا «نمــود؟ خودي وص را على آیا» که پرسش این یا «کرد؟ وصيت پيامبر آیا» که پرسش این

  کنــد بــول تا خواستي طشت من از کهبالى در ،کرد وصيت چگونه او .بود من دامن در پيامبر» که دهدمى جواب

 (077، ص0)همان، ج «!کرد؟ تيوص يعل به کدامين زمان پس .(درگذشت و) افتاد سرش مرتبهیك اما

 ســاختگىِ هــاىگــزارش بــا سعدابن نگاه در چگونه دارد، داللت وصيت انکار و ن ّ نفى بر که روایات این مفاد

 کتــاب در آنهــا ثبــت از و پذیرفتــه را متناق  هاىگزارش این سعدابن چگونه! است؟ سازگار ،ابوبکر خالفت بر ن ّ

 بــزر  بــا و کنــد وپادست ن  او شایستگى و ابوبکر براى تا کندمى تالش جا یك او! است؟ نداشته پروایى خویش

 گــزارش دیگــران و عایشـه از دیگــر جاى در و  دهد سوق باور این به را خواننده ،ابوبکر نماز مخدوش روایات کردن

 ؟!نکرده بود وصيّتى و سفارش او غير دربار  نه و على دربار  نه کهبالي در ،فرمود ربلت پيامبر که کندمى

 ســينه بــر را او مبــارک ســر کــهدر بالي ،شــده جدا خداپيامبر از که داندمي شخصي آخرین را عایشه سعدابن

 بتعجــ بــه هــم را عبـاسابـن ،سـعدابن خــود روایــت به بتي ای مخدوش است کهگونهاین مطلب به .داشته است

 واداشته است:

 و عاقالنــه ســخن ایــن آیا! أتعقلُ؟»: گفت تعجب با را پرسيدند، عایشه ادعاى سُقم و تصح باسعابن از وقتى 

 .ندارند بضور لحظاتى چنين در معموالً زنها  (079، ص0)همان، ج «!است؟ باورکردنى

 ســينر بر سر کهدربالى ،کرد ربلت خدارسول قسم خدا به»: گویدمى کند ومي یاد سوگند عباسابن در ادامه،

 و تعــارض کــهدربالي  آورده خــود کتــاب در را گزارش دو هر سعدابن. (074-070، ص0)همان، ج «داشت على

 !است ندانسته مضرّ را دو آن تناق 

 آخــرین جملگــى کــه کنــدمــى نقــل روایــت پــنج ،عایشه هاىگزارش از فراغت از پس سعدابن که است جالب

 راضــاف بــه هــاگــزارش ایــن .کننــدمى معرفى على ،داشته او رسين بر سر هنگام ربلت به پيامبر کهرا  شخصي

 .است روایات آن بودن جعلى و کذب شواهد بضرت، خود گواهى

 سعدابن از انتظار. 7-0-7

 در و داده اختصــاص بــابى آن بــراى کرده و گزارش را سقيفه رواقع است، سعدابنکه از نظر زماني پيش از  هشامابن
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 انتظــار ،اســت نوشــته هشـامابن از پــس را خــود تــارید کــه سعدابن از لذا  است پرداخته آن نگارش به صفحه چهار

 او امــا .بيفزایــد آنبر را با کمك دیگر منابع اىتازه اطاّلعات و دنکنقل بيشترى تفصيل با را سقيفه رواقع که رفتمى

 عمـر را آن و اســت موجــود گــزارش تنهــا که- هم را سقيفه مکتوب گزارش همين بلکه نکرده، کارى چنين تنهانه

 اىگونه به -(23-17، ص7932صنمي، )ر.ک خان است کرده ایراد جمعه نماز رخطب ضمن خالفتش زمان در بعدها

ســعد، ابن) شــودمى محسوب ابوبکر تییيد نحوىبه که استآورده را هایىبخش ميان آن از و نموده گزارش شدهمُثله

 .(700، ص9، جم7330

 البتــه - اســت مهــاجران و انصــار لفظــى مشاجرات شرح که را خطبه این بسّاس و عمده بخش که است جالب

 و اســت ســقيفه بــه مربــوط عمـر بــرخطا کهدربالى  است آورده عبادهبن سعد بال شرح در - را آن از قسمتى فقط

 ابوبکر بال شرح در را خطبه این بایستمى القاعدهعلى و رودمى شماربه ابوبکر زندگانى بواد  ترینبزر  از سقيفه

 انــد،نوشته تارید وی از پس که بالذُرى یا ،او از پيش که هشامابن کهچنان کرد مي درج پيامبر درگذشت وقایع و

 .اندکرده چُنين

 خدا جانب از امام تعيين. 7-0-0

  اســت: آورده گــزارش ایــن در کــرده و نقــل را صعصعهعامربنبنى رقبيل آوردن اسالم جریان ،خود  سير در هشامابن

 اگــر: گفــت قبيلــه رىــيس شــود، مســلمان و بپذیرد را اسالم تا کرد پيشنهاد قبيله رىيس به پيامبراکرم کههنگامى

. کنــيم بمایــت تــو از یــم وآور ایمان تو به باضریم ما برگزینى، ما رقبيل ميان از را خود از پس جانشين که باضرى

 هرکــه بــه را آن و خداست دستبه من جانشينى و خالفت مسالهأالمرُ إلي اهلل یَضَعَهُ بَيثُ یَشاء  » :فرمود پيامبر

 .(77، ص0ق، ج7402هشام، )ابن «سپاردمى خواهد،

 ســفر ایشــان از گرفت کــهصورت مي بضرت آن به شرایطى در متنفّذ، و ثروتمند اىقبيله طرف از پيشنهاد این

 ایشــان همچنــان بود و نکرده برآورده را خدارسول انتظار که سفرى  (31، ص7927)شریعتي،  گشتبازمى طاى 

. گشــتبازمي مکــه بــه ،باشد کرده اجابت را دعوتش یا پذیرفته را او پشتيبانى و بمایت کسى آنکهبى خالى، دست با

 و خدارســول سخن امّا  است بوده مغتنم بد چه تا امور پيشرفت نظر از شرایط، آن در اىمعامله چُنين که پيداست

 .بودند گرفته اشتباه سلطنت با را نبوت کهکسانى براى بود قاطعى پاسد جانشينى، و امامت جایگاه تعری 

 سعدابن گزارش در تحری . 7-0-9

ایــن  رتحری  شده اســت. بــر پایــ سعدابناز سوی خدا، بقيقتي است که در گزارش  معرفي جانشين رسول اکرم

 بــه و تــو به من خالفت مقام لِقَومِك  ال و لك ذاک ليس»کند: نقل ميگونه را این پيامبر پاسد سعدابن گزارش،

 .(972، ص7م، ج7330سعد، )ابن «رسيد نخواهد اتقبيله افراد از یكهيچ
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د بــه اینممي، بذف اندخواست خدا دانستهامر خالفت را به که پيامبر را ، نکته اصلي خبرسعدابندر این ميان، 

 قصد دارد با ایــن بيــان سعدابن کند.عبارت دیگری که باکي از پيشگویي وضعيت آینده است، گزارش مي ،جای آن

 و شــین بيــان درصــدد نــه ،اســت بــوده پيشــگویى و غيب خباراِ مقام در اکرم رسول که کند القا چنين به خواننده

 !امامت جایگاه

 کــه -را  موضــو  اصــلي ســخن پيــامبر چراکه  در امر گزارش جدی است سعدابنبنابراین، ابتمال تحری  

هــر  کــه است، هشامابن و اسحاقابن گزارش تحری ، این گواه بر. است گرفته نادیده -معرفي امام و جانشين است 

 آورده و طبـرى بســان گــزارش شــد، ذکــر تــرپيش کهگونهآن را خبر این هر دو مورّ ، .اندبوده سعدابن بر دو متقدّم

 اند. دهکروابسته  خدا سوى از معرّفى و تعيين به را امامت و جانشيني منصب

 نتيجه گيری

های شرح ابوال شخصيتترین کتابي است که در ترین و جامعلحاظ تاریخي منظّمبه سعدابن طبقات الکبرایکتاب 

شده و مشتمل بر تارید دو قرن نخست اســالمي و از مذخــذ عمــده در ابــوال صــحابه،  نگاشته مهم زمان پيامبر

  که شــاید دليــل عمــد  لحاظ تاریخي چندان مورد توجه محققان قرار نگرفتاما به  تابعين و نخستين محدّثان است

 41را در  ابـوبکرکــه زنــدگي  سعدابناز  .آن باشد  ای نویسندبرفهرو جانبداری و مشي غي ر تعصبهمين روبي ،آن

ترین وقــایع تمــام ترین و بســاسکه یکي از مهم-را  سقيفه رنگارد، این انتظار وجود داشته است که واقعصفحه مي

اما با کمال تعجب   گزارش کند (هشامابنو  اسحاقابن)با تفصيل بيشتری از اسالف خود  -است ابوبکرزندگي   دور

هــایي را کــه گزارش راو سعي کرده همــ .دهدشود که وی روی خوشي به نقل چنين ماجرایي نشان نميمشاهده مي

ده کــردارد و با دقّت تمام، تنها روایاتي را انتخاب  ببرد، مخفي نگاه زیر سؤال را ابوبکر امتياز و ممکن است شایستگي

و   دارداعــالم مــي خدارســولاسالمي به هنگام ربلــت  رجهت رهبری جامع را در ابوبکرکه فضيلت و شایستگي 

 در سـعدابن گيرد. تعصّبرا نادیده مي علياین در بالي است که تقریباً تمامي روایاتِ مؤکّد بر رهبری و جانشيني 

   .است روز روشنيکند، به مى منعکس را على امتيازهاى و شایستگى اىگونهبه که اخبارى داشتننگاه پنهان
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