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 سخننگ اهپيش

 
ای پروردگار سبحان! جز تو را ولیّ خود نگیریم و بر خود فرض 

دانیم که جز حق نگوییم. از مردمان کسانی هستند که بدون دانش  می
کنند و نزد ماست کتاب خدا  و کتاب نورانی در مورد خدا مجادله می

گوید... بگو حق آمد و باطل نابود شد که باطل  که به حق سخن می
ها رساندیم تا پند گیرند و آنان که  کالم خود را به آن .نابودشدنی است

هاشان  اند بدانند که آن حق است و ایمان آورند و دل علم داده شده
خاضع گردد. سخن مومنان در وقتی که به سوی خدا و پیامبرش 

ها حکم کند این است: شنیدیم و اطاعت  تا بین آن فراخوانده شوند
گزینند. آنهایند که  و بهترین را برمینوند ش که سخن را می کردیم. آنان

 خدا هدایتشان فرموده و خردمندانند.
خواهم که اجر من با خداست. اجری جز  ای مردم، از شما مالی نمی

خواهم و بر ما جز رساندن آشکار نیست.  القربی نمی دوستی با ذوی
 و در دارند ولیّ شما خدا و رسول اوست و کسانی که نماز را برپا می

 دهند. حمد برای خداست و سالم بر پیامبران. حال رکوع زکات می
 األمینی
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 عثمان و ابن مسعود  

 یسو بهرا  المال تیبکلیدهای ، مسعودبن  گاه که عبداهلل آن

( ناصحیح) هرکس دگرگونی: گفت ،ولیدبن عقبه انداخت

خدا وضع او را دگرگون خواهد ساخت، و هرکس ،  ایجاد کند

دین را عوض کند، خدای تعالی بر او خشم گیرد، و من 

کرده  جادیا، دگرگونی و تبدیل (خلیفه) صاحب شما نمیب یم

و  کنند یم برکناراص را آیا شخصی مانند سعدبن ابی وقّ. است

کالم، کتاب  نیتر راستهمانا  1؟گمارند یمولید را بر جای او 

است، و بدترین  خدا و نیکوترین هدایت، راهنمایی محمد

بدعت است و هر ،  پدیده و هر امر نو هاست دهیپد نو، امور

  8.بدعتی گمراهی و هر گمراهی در آتش است

گیرد  می ابن مسعود بر تو عیب: زارش دادولید به عثمان گ

به مدینه عبداهلل را : عثمان در جواب نوشت. زند می نهو طع

ما از تو حمایت  مانب تومردم گرد آمدند و گفتند . اعزام کند

نه :  ابن مسعود گفت .گذاریم به تو آسیبی برسد نمی و میکن یم

 یزیانگ فتنهدر  اطاعت کنم و دوست ندارم اولین، من باید

 4... باشم و

به تقوای  عبداهلل مردم کوفه را که به بدرقة او آمده بودند

                                                           
 ۵/۶۳ انساب االشراف. 1
 1/1۶۱ . حلیة االولیاء2
 .1/۶7۶. االستیعاب ۶
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خدا به تو : آنان گفتند. مالزمت قرآن سفارش کردخدا و 

عالمان ما را استوار  ما را آموختی، یها جاهل. جزای خیر دهد

 شناس نیدساختی و ما را به انس با قرآن فراخواندی و ما را 

 . و اسالمی خوبی هستی ینید برادرتو چه . کردی

 شد و عثمان بر منبر رسول خدا نهیمدابن مسعود وارد 

توجه : گفت،  تا نگاهش به ابن مسعود افتاد،  کرد یمسخنرانی 

 ی بر شما وارد شد که از روی طعاماکنون کرمک زشت،  کنید

من :  مسعود گفت ابن. ریزد فضلهراه رود و قی کند و  دخو 

در روز بدر و بیعت  اهلل رسولمن صحابی . نیستم طور آن

 . هستمالرضوان 

رسول  یصحابعثمان! به  یا  کهعایشه فریاد برآورد 

ی؟! عثمان دستور داد تا عبداهلل را گوی می چنین خدا

او را بر . از مسجد بیرون انداختند،  و با خشونت کشان کشان

: فرمود علی. او را شکست ةزمین زدند و غالم عثمان دند

 ؟ علییکن یمچنین  ای عثمان با صحابی رسول خدا

او  داد ینمبرد و عثمان اجازه  اش خانهمسعود را به بن  عبداهلل

خواست ،  از مدینه بیرون رود و پس از آن که حال او بهتر شد

ولی باز ( یعنی به شام برود) در جنگ و جهاد شرکت کند

عثمان مانع شد و مروان گفت او عراق را بر تو تباه کرد اکنون 

ابن مسعود سه سال در مدینه  شام را به هم بریزد؟ یخواه یم

 . درگذشتماند و دو سال پیش از مرگ عثمان 
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از : پرسید،  مسعود به عیادت او آمد عثمان در بیماری ابن

پرسید چه . از گناهانم: مسعود گفت اری؟ ابنچه شکایت د

بر بالین تو : گفت. رحمت پروردگارم را:  ت؟ گفیخواه یم

آیا : گفت. کرده استطبیب مرا بیمار : طبیب بیاورم؟ گفت

آن روز که : را بپردازند؟ گفت ات ماهانه حقوق بدهمدستور 

عطا ،  هستم ازین یباز آن  که اکنون 1، نیاز داشتم دریغ ورزیدی

روزی آنان بر : گفت. ماند یمتو  فرزندانبرای : ؟ گفتیکن یم

از : گفت. از خدای برای ما طلب آمرزش کن: گفت. خداست

حق مرا از تو بگیرد و وصیت کرد عثمان بر  خواهم یمخدای 

  8.نماز نخواند وا

،  دیرس فراوقتی مرگ ابن مسعود : سدینو یمالحدید  ابن ابی

،  در آن استآنچه  وصیت مرا با هر ردیپذ یمچه کسی : گفت

مسعود  گویا فهمیدند مقصود ابن. عمل کند؟ همه سکوت کردند

ابن . رمیپذ یممن : عمار گفت. چیست؟ سخن خود را تکرار کرد

من بر : عمار گفت. عثمان نباید بر من نماز بخواند: مسعود گفت

عثمان به دلیل خبر ،  پس از مرگ عبداهلل 4...و رمیگ یمعهده 

 3.برای نمازگزاردن بر پیکر عبداهلل بسیار خشمگین شد،  نکردن او

این است که او ،  انتقادهایی که به عثمان شده ازجمله
                                                           

 مسعود دو سال قطع شده بود. . به گفته ابن كثیر در تاريخ خود ماهانه ابن1
 .2۶۳/ 1الحديد . شرح ابن ابي 2
 .147/ 2. يعقوبي ۶
 .1/2۶7. شرح ابن ابي الحديد 4
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  1.مسعود را زندانی و تبعید کردبن  عبداهلل

مسعود را بن  اگر عبداهلل: سدینو یم عالمه امینی

بشناسید خواهید دید که آن رفتارهای نادرست خلیفه با وی 

 . بوده است میعظچقدر 

 : نزول آیه نأش درابی وقاص بن  سعد

و العشي يريدون وجهه ةوال تطرد الذين يدعون ربهم بالغدا...:8  

 کههرصبحوشامپروردگارشانرا وخوانندیمکسانیرا

.مرانازخود...خواهندیمتوجهالهی

،  ازجمله،  شده  نازلشش نفر  نأش دراین آیه : دیگو یم

  4.مسعود که یکی از آنان استبن  عبداهلل

 : نزول این آیة نأش درابن سعد همچنین 

اهلل و الرسولاالذين استجابو... :3 

ر و خدا برای که سولکسانی ، دادند کهآنازپسپاسخ

آسيب پارسایان و نيکوکاران برای رسيد آنان به هاآنی

.پاداشبزرگیاست

است که  شده  نازلهجده نفر  این آیه دربارة: دیگو یم

                                                           
 2/۱7. سیرة حلبي 1
 ۵2. انعام/2
؛ ۳/1۱۱؛ تاريخ، ابن عساكر ۶/۶1۳، حاكم ؛ المستدرک7/12۱. تفسیر طبری ۶

 .1۳/4۶2تفسیر، قرطبني 
 172. آل عمران /4
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  1.باشد یمیکی از آنان ،  مسعود بن عبداهلل

 : ةآی ةشربینی و خازن دربار

ّةخريحذر اآل و قائماً اللیل ساجداً ن هو قانت آناءام...:8 

 کسآنیا در یهالحظهکه و سجده حال در اميقشب

.ازآخرتبيمناکاست،است

 شده نازلعمار و سلمان ، که در حق ابن مسعود سندینو یم

 . است

بن  است که ترازوی اعمال عبداهلل شده نقل از علی

همچنین . باشد یمحد از کوه اُ تر نیسنگمسعود در روز قیامت 

مورد ذکر کرده هفده  عالمه امینی، 4دیگر یها نقلاست 

 . است

را که خدا راضی  آنچهبرای امت خود : رسول خدا

. 3ام رضا داده،  خشنود است( ابن مسعود) عبد است و ابن امّ

  4.چنگ زنید،  مسعود ان ابنبه عهد و پیم:  رسول خدا

، مسعود تعریف کردند ابنآمدند و از  مردمانی نزد علی

ها  ل هستم و باالتر از آنمن هم آن فضائل را برای او قائ: دفرمو

آن را حرام  بخواند و حالل آن را حالل و حرام کس قرآن را هر

                                                           
 ، چاپ لیدن.۶/1۱۱. طبقات ابن سعد 1
 ۳. زمر/2
 و... ۶/۶17. مستدرک حاكم۶
 ۳/2۳۱مجمع الزوائد، . 4
 و جز آن. ۵/۶۱۵. مسند احمد۵
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، این است مقام شامخ 1.بشمارد او دین فهم و دانای سنت است

وی از پیشگامان اسالم و  ،این افزون بر،  مسعود ابن علم و عقیدة

از مهاجران حبشه . ششمین فردی است که اسالم آورده است

او در . است حضورداشتهپیامبر  یها جنگاست که در تمامی 

به پیامبر بوده و  ها نیتر هیشبة روش از داللت و ارائ،  هدایت

نخستین کسی است که قرآن را با آوای رسا در مکه تالوت 

 . ت قرار گرفتذیّکرد و مورد آزار و ا

چرا باید از عطا و ، به این جاللت و قدر یا صحابه

  ؟مستمرّی ماهانه خود محروم باشد

چرا چنین انسان بزرگی در جلوی مردم تحقیر و اهانت 

شود و کسان خلیفه او را بر زمین زنند و دندة او را بشکنند؟ 

ه دست ولیدبن عقبه نابکار تجرم او چه بود جز این که نخواس

او چرا باید به جرم شرکت در دفن . باز شود المال تیببه 

خلیفه این اندازه  کدام چهل ضربه شلّاق بخورد؟،  ابوذر

را پایمال و بزرگان از بدریون حرمت و کرامت صالحان امت 

آنان را  در حق آنان نزول یافته و پیامبر یا هیآکه ،  را

پایمال شود؟ تنها عذری که برای خلیفه ، تمجید کرده

خوردة  یة زنگاین بوده که او مجتهد بوده همان حر تراشند یم

امّت مسلمان  لوحان سادهمکتب خلفاء که برای اغوا و فریب 

 . است شده گرفتههمواره به کار 

                                                           
 ۶/۶1۵مستدرک . 1



01   عثمان و صحابه  

 عثمان و عمّار یاسر

 نهیمد المال تیبدر : سدینو یماز ابو منصف  تیروابه  یبالذر

نگهداری  آالت نتیزبوده که در آن جواهرات و  یا صندوقچه

 اش خانوادهو برخی اعضای  داشت یبرم ها آنعثمان از . شد یم

مردم بر او اعتراض کردند و سخن تند گفتند . آراست یمرا 

ما : گفتکه او را به خشم آوردند و سخنرانی کرد و طوری 

 هرچند میدار یبرم المال تیبچه احتیاج داشتیم از این  هر

 و دماغ کسانی به خاک مالیده شود را خوش نیاید! یا عده

و  شود یمدر آن صورت از تو جلوگیری : فرمود علی

 . گردد یممانع ایجاد ، میان تو و آن کار

هستم کسی که من اولین  رمیگ یمخدا را گواه : عمّار گفت

عثمان نام . که در این خصوص دماغم به خاک مالیده شود

مادر او را به زشتی برد و دشنام داد و گفت تو به من جرأت 

. ؟! و دستور داد عمّار را گرفتند و بازداشت کردندیکن یم

وردند سپس بیرون آ. زد که او از حال رفتعثمان او را آنقدر 

او ظهر و عصر و . بردند سلمه همسر پیامبر و به منزل ام

گرفت و   وقتی به هوش آمد وضو. نتوانست نماز گزارد مغرب

سپاس خدا راست و این اولین روزی : نماز خواند و گفت

مغیره بن  ولیدبن  هشام. مینیب یمنیست که ما در راه خدا آزار 

ای : بود برخاست و گفت مانیپ هممخزومی که با عمّار یاسر 

پروا داشتی امّا ،  به سبب طالبیان و هاشمیان عثمان! از علی
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ا چنان زدی که نزدیک بود برادرمان ر،  ارت کردیبه ما جس

امّیه را  ش اگر او بمیرد مردی بزرگ از بنیآگاه با. تلف شود

ای پسر زن قسریّه تو : ان گفتعثم. او خواهم کشت یجا به

 اند مادر و مادربزرگ من هر دو قسریّه: ؟ او گفتیا بودهجا این

ناسزا گفت و عثمان به او هم ( ی از قبیلة بحبلیها رهیعش)

سلمه آمد و دید او برای عمّار به  او هم نزد ام. بیرونش کرد

او نیز خشم کرد ،  خبر به گوش عایشه رسید. است آمدهخشم 

جامه و کفشی از پیامبر  و و رشته مویی از موهای پیامبر

. سنّت پیامبرتان را ترک کردید،  را نشان داد و گفت چقدر زود

عثمان . اند نشدهجامه و کفش او هنوز کهنه و فرسوده ،  این مو

در مسجد  دیگو یمچه  دانست ینمبه خشم آمد که  چنانآن

  .گفتند یم اهلل سبحان، اهلل سبحانمردم . به هم پیچید سروصدا

 حکومتعثمان او را از  که نیاعاص به سبب بن  عمرو

او  یجا بهسرح را  یباسعد پسر بن  و عبداهلل کرده برکنارمصر 

قهر بود و از همة مردم بیشتر  باعثمان، حکم بخشیده بود

 . گفت یم اهلل سبحانو  کرد یمتعجّب 

 نزدولید همراه مخزومیان بن  به عثمان گزارش دادند که هاشم

 عثمان به. سلمه رفته و او برای جریان عمّار عصبانی است ام

در جواب سلمه  ام ؟پیغام داد که این چه اجتماعی استسلمه  ام

، که خوش ندارند ییکارهامردم را به ،  ای عثمان رها کن 1:گفت

                                                           
 4/422و استیعاب  1/2۶۳و ابن ابي الحديد  4۳و ۱۱و  ۵/4۱. االنساب؟؟؟1
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عمّار محکوم زشت عثمان را دربارة  رفتارمردم این . وادار مکن

 . کردند و به شدّت لب به اعتراض گشودند

مفصّل نقل  طور بهبه نقل از ابن قتیبه قضیّه را  علّامه امینی

: ازجمله کرده اشارهعثمان  یها یخالفکارکرده و به یازده مورد از 

برای همسرش  یا خانه ساختن هفت خانه در مدینه برای خود

دیگر اعضای دیگری برای عایشه دختر خود و  ةنائله و خان

از  شیپسرعموهای به حکومتی مهمّ ها پستدادن ، خاندان خود

 یاختصاص یها چراگاه تعیین،  تعطیل کردن حدود الهی،  امیّه بنی

برای کسانی که نه از  ها یمستمرو  ها بخششاعطای ،  برای خود

صحابه بودند نه در راه خدا جنگ کرده و از اسالم دفاع کرده 

امّا ، کردند یمتنبیه ،  خلفای پیشین با چوبدستی و خیزران،  بودند

 . تغییر داد، پشت مردمعثمان آن را به تازیانه و نواختن شالق به 

نوشته و  یا نامه یاران حضرت محمد عمّار و چند تن از

این امور را یادآور شدند و گفتند اگر دست برنداری شورش 

آن را عمّار نامه را به دست عثمان داد و او آغاز . خواهیم کرد

بدان کار کردی؟ جرأت  تو،  خواند و گفت در میان اصحاب

گفت دروغ . شما هستم نیتر رخواهیخون من چ: عمّار گفت

من پسر سمیّه و پسر یاسر : پسر سمیّه؛ عمّار گفتگفتی ای 

او را خواباندند و او  عثمان به خدمتکاران خود فرمان داد هستم؛

گی فتق پارزد که او دچار  قدر آنچکمه به پا بر شکمش رفت و 

 . شد و از حال رفت؛ عمّار پیرمردی ناتوان بود
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بن  مقداد،  در فراهم کردن آن نامه عمّار یاسر،  به نقلی دیگر

وقتی خواستند نامه را به . اسود و ده تن دیگر شرکت داشتند

فقط عمّار . از ترس فرار کردند ها آنهمه ،  دست عثمان دهند

عمّار . فصل سردی بود. او آمد در زد و اجازه خواست،  ماند

امیّه هم  و بعضی خویشاوندان عثمان از بنی مروان. وارد شد

ت کردی این کار چطور جرئ تو: عثمان گفت. حضور داشتند

 پوست اهیسای امیر این برده : را انجام دهی؟ مروان گفت

اگر او را بکشی . شوراند یممردم را بر ضدّ تو ( یعنی عمّار)

آنان . عثمان فرمان داد او را بزنید. یا خشکاندهریشه را 

را زدند تا دچار فتق شد  عمّار،  خود عثمان هم بود که یدرحال

سلمه  ام .کشانده و به بیرون خانه انداختندو از حال رفت او را 

 ... .وی ببرند ةدستور داد او را به خان همسر پیامبر

عثمان برای انجام نماز ظهر بیرون آمد و در مسجد با 

 رو روبهسر خود را بسته بود  که بیمار و با دستمال علی

مرگ تو  دانم ینم قسمای اباالحسن به خدا : شد عثمان گفت

 ...را بخواهم یا حیات تو را

 پابا ما یا آشتی باش یا در جنگ ما را میان آسمان و زمین 

 ...نگاه ندار هوا در

ارد امّا اینک جواب د،  تواین سخنان  همة: فرمود علی

 : خوانم یمو تنها کالم بنده صالح را ،  حال من مساعد نیست
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 ن علي ما تصفوناجمیل و اهلل المستعفصبر
1 : 

توصيفآنچهبایدپيشهکردوخدادربارۀبایزپسصبری

.استرسانیاری،ديکنیم

مختلف و با اندکی تفاوت در  یاه صورت بهاین قصّه 

 . کتب تاریخ و حدیث آمده است

این رفتار خلیفه و عملکردهای او با : سدینو یم علّامه امینی

او در پرتو ایمان و رضای او در اطمینان مردی است که قرآن دربارة 

، ده و قیام که از آخرت بیمناک استشب در حال سج یها لحظه

مسجد و خود  ةنزول یافته و او نخستین کسی است که در خان

او مردی است  8.دیپرست یمجا خدا را در آن فراهم کرده و نمازخانه

از ،  او را تعریف و ثنا گفته و با تأکیدفراوان  رسول خداکه 

 ومنع فرموده است  یو اهانت و ناسزاگویی و اش یدشمنو  بغض

که او را آزار  و کسی داشتند یماو را بزرگ  اهلل رسولصحابه 

و از سویی از  داشتند یمدشمن ، و به خشم برآورد رسانده

عمّارچیزی جز رضای خدا و رسول او و خشم برای خدا و رسول 

مردم خوش  -ظالم و ایستادن در برابر باطل زدن بر سر او و فریاد

 . چیزی دیگر نقل نشده است -داشته باشند یا نه

و  گذشت یمعمّار کسی بود که رسول خدا بر خاندان او 

شکیبا : فرمود یمبه آنان که مورد شکنجه قریش مشرک بودند 

                                                           
 . 1۱. يوسف/1
 لیدن و...۶/17۱طبقات ابن سعد .2
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این . شما بهشت است گاه وعدهباشید ای خاندان یاسر که 

عفّان و جابر و دیگران با الفاظ بن  عثمان قیطرروایت به 

است و این آغاز زندگانی عمّار بود تا اواخر  شده نقلمتفاوت 

گروه یاغی و متجاوز او را به شهادت رساندند و  که عمرش

 ةو يحک يابن سمیّ»: چنان پیشگویی فرموده بود پیامبر

 . و فرمود کشندة عثمان در آتش است «ةالباغی ةتقتلک الفئ

در این مورد دوازده روایت با تعبیرهای  عالمه امینی

 1.است آوردهمتفاوت و نزدیک به هم 

 عمّار در قرآن کریم

عمّار یاسر با آن آغاز و پایان پسندیدة زندگانی خود در این 

 : ذکر حکیم است. آیة نخست شیموردستا، میان

ةامّن هو قانت آناء اللیل ساجداً و قائماً يحذر االخر...
8  

شبدرحالسجدهوقيامبافروتنییهاساعتآیاآنکهدر

...بهطاعتمشغولاستوازآخرتبيمداردو

 4.است شده  نازلآیه در شأن عمّار یاسر  اند، مفسران گفته

انعام را در شأن  ةو دوّم سور پنجاهمفسّران آیة ،  آیة دوّم

 3.اند دانستهعمّار یاسر  ازجمله،  یا عدّه

                                                           
 ۶/1۱۱. ر. ک. : طبقات ابن سعد1
 .۳زمر/ .2
 1۵/2۶۳؛ تفسیر قرطبي ۶/22تفسیر زمخشری  .۶
 .۵/۶2۶. درّ منثور4
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 : اند گفتهجمعی از حافظان ،  آیة سوم

...ّا من اكره و قلبه مطمئن بااليمانال...
1 

،مانیبااکفربهزبانآوردودلاو)مگرکسیکهوادارشود

.آرامباشد

همه : دیگو یمابن حجر  8.در شأن عمّار نازل گشته است

عمّار یاسر است و ، مزبور ةدارند که شأن نزول آی نظر اتفاق

مفسّران داستان شکنجه مادر و پدر و عمّار و صهیب و خبّاب 

 اهلل رسولو به سخن  اند آورده لیتفص بهسالم را و 

عمّار از سر تا قدم پر از ایمان است و : که فرمود اند پرداخته

  4.است ختهیدرآمخون او و  ایمان با گوشت

 :  چهارم یةآ

ةأفمن وعدناه وعداً حسناً فهو القیه كمن متعّناه متاع الحیو 

...الدنیا
3 : 

                                                           
 1۱۳. نحل/1
 و بسیاری ديگر. 1/۳۱۶، تفسیر بیضاوی  212اسباب النزول واحدی ص . 2
 1۱/1۱۱همان 14/122تفسیر طبری. ۶
 .۳1. قصص/4
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باآناستۀدارکنندیدآیاکسیراکهوعدۀنيکودادیمواو

یکس مادّی زندگانی متاع از را او ومیاساختهمندبهرهکه

1.؟!باشدیمشدگاناستبرابرسپسدرروزرستاخيزازاحضار

 شده نازلاین آیه در حق عمّار یاسر و ولیدبن مغیره 

 8.است

 : ة پنجمآی

 أومن كان میتاً فاحییناه و جعلنا له نوراً يمشي به في

  :4...الناس

آیا کسی که مرده بود ما او را زنده کردیم و برای او نوری 

 . رود یمکه در پرتو آن در میان مردم راه  میداد قرار

 3.است شده  نازلاین آیه نیز در شأن عمّار یاسر 

 نبوی در ستایش عمّار یها ثیحد

در بیان  پانزده حدیث از رسول خدا علّامه امینی

عمّار :  از آن جمله است،  آورده استمقام بلند عمّار جاللت و 

از سر تا قدم پر از ایمان است و ایمان با گوشت و خون او 

و آتش را نسزد که از اندام او چیزی را  است؛ ختهیدرآم

                                                           
 و ... ۶/1۱۵. تفسیر شربیني 1
 و... 2/۶۱۳. تفسیر زمخشری2
 .122. انعام/۶
 و...2/1۵2. تفسیر شوكاني4
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و  گردند یم هم باعمّار با حق و حق با عمّار است . بسوزاند

،  مردم دچار اختالف شدند هرگاه. کشندة او در آتش است

بهشت به دیدار چهار تن . با حق همراه است پسر سمیّه

سلمان فارسی و ، عمّار یاسر ،  طالب یاببن  علی:  مشتاق است

شرفیاب شد؛  روزی عمّار به حضور پیامبر. مقداد

مردم ، عمّار: او را مرد پاک و پاکیزه نام برد و فرمود پیامبر

 فراآتش  یسو بهو مردم او را  خواند یم فرارا به سنّت 

هر کس عمّار را دشمن بدارد خدا او را دشمن . خوانند یم

آن ناسزا به خود او ،  و هر کس عمّار را ناسزا گوید دارد یم

کاری را ، عمّار هرگاه میان دو کار مخیّر گردد 1؛گردد یبرم

:  ذیفه گفتندبه ح. است تر کینزد حق  بهکه  کند یمانتخاب 

گفتند او از . چه کنیم؟ گفت با عمّار باشید عثمان کشته شد

حسد برای جسد : گفت فهیخل؟ شود ینمجدا  علی

 را شما با علی نزدیکی عمّار. است نیتر کننده هالک

به ،  تر است لتیبافضبه خدا سوگند علی از عمّار . رهاند یم

  8.و عمّار از نیکان است ها آسمانفاصله خاک تا ابر 

قرآنی و  یها هیآ، است و پس از مالحظه گونه نیاعمّار 

آیا سزاوار بود با وی چنان ،  احادیث نبوی در جاللت شأن او

صورت گیرد؟ اگر ،  یکی پس از دیگری،  رفتارهای زشت

                                                           
 و...14/2۶7یر آلوسي. تفس1
 .2۱-۳/24، و رک الغدير 7/7۶. كنز العمال2
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،  ب کردن و تنبیه خطاکار بودهاد،  خلیفه ایکاره آن که پندارند یم

زورگویی و ، یادب یب برابرنه آنست که تنبیه و ادب کردن در  مگر

 ها تهمتدامن عمّار که از این ، با شریعت مطرح است تیضد

عمر و بن  افرادی مانند عبیداهللوانگهی . به دور بوده است

ولیدبن عقبه و سعیدبن  حکم وبن  العاص و مراوان ابیبن  حکم

شان پر از فساد و تباهی بوده و  ینکه زندگا ها آنعاص و امثال 

را تنبیه و ادب کرده  ها آن؛ آیا خلیفه اند بودهبارها مستّحق کیفر 

دقّت کنید خواهید دید که ،  است؟! شما اگر در رفتارهای عثمان

ارزشی قائل نبوده ، او در اصل برای هیچ عنصر سالم و صالحی

اشاره  از رفتار و سخنان او با علی یا شمهاست که به 

 . کردیم

،  کرده یمقرآن تالوت  اوکه  پندارند یمدوستداران عثمان 

و  کرد یمدرنگ  ها آنآیا او در آیه تطهیر و آیة مباهله و امثال 

 ؟گذشت یم ها آنیا غافالنه از کنار 

کثیر با چه منطقی از خلیفه دفاع  حجر و ابن ابن دانم ینممن 

اجتماعی و اسالمی و با چه  یشیاند مصلحتو با ،  کنند یم

 ریام یها یشیراندیخعثمان به نصایح و  اگربدون تردید ؟  مالکی

و خود را  شکست ینمابهّت خالفت را  داد یمگوش  مؤمنان

 . ز آن برایش ناممکن گردداکه خالصی  انداخت ینم بست بنبه 
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ناگزیر» آنچهخدا، که آشکاردارندیمپنهانهاآنرا یا و

1.«داندیم،سازندیم

دوست» دسترا دنيایدم وداشتهاینان سنگين روز و

  8«.سختیرادرپيشدارند

 به شام توسط خلیفهکوفه تبعید صالحان 

و ،  کرد برکنارگاه که عثمان ولیدبن عقبه را از حکومت کوفه آن

؛ به او دستور داد با مردمان او گماشت یجا بهرا  سعیدبن عاص

برجسته  یها چهرهاو با قاریان و ،  به همین دلیل. سازگاری کند

حارث اشتر بن  مالک:  آنان ازجمله؛  کوفه مجالس انس برقرار کرد

، زهیر سعدیبن  حرقوص،  زید و صعصعه پسران صوحان،  نخعی

 ...عبدة نهدی وبن  کعب،  اوفیبن  شریح،  زهیر ازدیبن  جندب

دشت حاصلخیز ) از سواد، ماز عصرروزی پس از ن . بودند

آنان بخش  . به میان آمدو بخش کوهستانی آن سخن ( عراق

 دیرو یمآن  و گفتند در دشت دادند یم سواد و دشت را ترجیح

امّا نخل اختصاص به سواد و بخش  دیرو یمکه در کوهستان 

 . دشت دارد

دوست : گفت،  خنیسبن  عبدالرحمن،  رئیس امنیّت وقت

ته برای او ؛ الب بود یم( عاصبن  سعید) داشتم آن دشت از آنِ امیر

برای امیر جایی بهتر آرزو :  اشتر به او گفت . هست هم آنبهتر از 

                                                           
 .2۶. نحل/1
 .27. انسان/2



   الغدیر همراه   11 

 . ما را برای او آرزو مکن یها نتیزلیکن اموال و ، بکن

این آرزوی من چه ضرر و زیانی :  گفتعبدالرحمن در جواب 

؟! در اینجا سعیدبن عاص یکش یمرد که چهره درهم ابه تو د

؛  بوستانی برای قریش است،  وادسرزمین س:  عصبانی شد و گفت

و شمشیرهای ما  ها زهینرا که خدا در پرتو  ییها نیزم:  اشتر گفت

؟! به خدا یده یمنصیب کرده برای خود و خویشاوندانت قرار 

که  خورد یمبتی رقسم اگر کسی چنان تصمیمی داشته باشد ض

خنیس  بن اشتر با عبدالرحمن. شود یمو خوار  گردد یمسرنگون 

 . ولی جدایشان کردند،  درگیر شد

 باوجودعاص موضوع را به عثمان نوشت و گفت  سعیدبن

و مردمانی  شوند یماشتر و یاران او که قاریان خوانده 

عثمان هم نوشت آنان را به  . من مالک کوفه نیستم،  نابخرداند

 یزیچتو در دل  نمیب یم:  به اشتر نیز نوشت. شام تبعید کن

 شود یمخون تو حالل  یساز آشکارپنهان داری که اگر آن را 

نخواهی شد تا ضربتی بخوری که  بردار دستو به گمانم تو 

ی شام سو بهمن به تو رسید  نامهزنده نمانی و تا ،  پس از آن

که از هیچ خیانتی  یا کردهتو مردم را چنان تباه  راه بیفت که

 . دریغ ندارند

که برخی را نام ،  همة دوستان انقالبی اواشتر و ،  پس از آن

 .به شام تبعید شدند،  رسد می ها به دوازده تن آن بردیم و تعداد

. و بر عمروبن زراره وارد شدند آمدند گردآنان در دمشق 
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 بعدهاامّا ؛  نکویی کرد و آنان را گرامی داشت معاویه در ابتدا،

معاویه دستور و ،  شد ردوبدلدی تنسخنان ،  میان او و اشتر

عمروبن زراره برخاست و گفت اگر او . داد او را زندانی کنند

عمرو را ،  معاویه .کسانی هستند که مانع شوند،  را حبس کنی

 1...نیز زندانی کرد و 

 یها بدعتصورت مفصّل و طوالنی از ،  عالمه امینی

عثمان را آورده و آنگاه برخورد سعیدبن عاص در کوفه و 

آن مردمان صالح تبعید شده را یاد کرده  شام بادر معاویه 

 است. 

ش در میان عرب و لزوم ی قریمعاویه در یک سخنرانی به برتر

صعصعه جواب او را داد و  . ام قرشی را تأکید کرداطاعت از حکّ

و  یخرد یبلیکن او را به ؛  اعتراف کردبه سخنوری او  هیمعاو

آنجا کشید که با  بهگری متهم ساخت و کار آنان با معاویه  انقالبی

اینجا کوفه :  ریشش را گرفتند و معاویه گفت. وی درگیر شدند

شما آگاه شوند برای شما بد  رفتاراگر شامیان از این ،  نیست

،  ها یدیتبعبه عثمان از دست  یا نامهمعاویه طیّ گاه آن. شود یم

آنان را دوباره به کوفه و نزد  شکایت کرد و عثمان دستور دارد

مردمانی بر من :  نوشت اش نامهمعاویه در . سعیدبن عاص برگرداند

فقط به  باشند یمندار ید ستی دارند و نهردکه نه عقل  اند شده وارد

 هیمعاوگزارش مدائنی آنان در شام با به  .دتندنبال آشوب هس

                                                           
 .4۶-۵/۶۳. انساب، بالذری 1
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 . شد یم ردوبدلجلسات فراوان داشتند و سخنان زیادی میان آنان 

ت و ی کالمی تندی داشته اسها یریدرگز جمله صعصعه با وی ا

پس از ورود مجدّد به عراق و کوفه باز به افشاگری پرداختند و 

به عثمان از آنان اظهار دلگیری کرد و  یا نامهسعیدبن عاص طی 

خالدبن ولید بن  عثمان دستور داد آنان را به حمص نزد عبدالرحمن

بن  و کمیل،  قیسبن  و ثایت، اشتر: آنان عبارت بودند از تبعید کند و

،  زهیربن  و جندب،  و زیدبن صوحان و برادر او صعصعه،  زیاد

 . جعد و عمروبن حمق خزاعیبن  ةکعب و عروبن  حبیب

به  را شمامن : یاران او نوشت ی هم به اشتر وا نامهعثمان 

 و شما حمص تبعید کردم تا این نامه مرا دریافتید حرکت کنید

 . برسانید بیآسبه اسالم و مسلمانان  دیتوان ینم

عذاب خود را بر ،  خدایا: گفت،  وقتی اشتر نامه را خواند

نازل فرما و ،  بر گناهکارترین بدرفتارترین نسبت به امت و

 . حمص راه افتادند یسو بهاو اشتر و یاران 

خالد پسر ولید چند بن  عبدالرحمن،  به روایت واقدی

اما بعد . روزی آنان را اسکان داد و برایشان طعام فراهم کرد

شیطان ،  ای فرزندان شیطان: لب به سخنان ناروا بر آنان گشود

امّا شما همچنان در ؛  حسرت خورده و از کردارش پشیمان

خدا عبدالرحمن را . باقی هستید تان گری شگمراهی و شور

شما عرب  دانم ینممن  اذیّت نکند را شماکیفر کند اگر 

که با  دییگو یمسخن  گونه آننیز  من بایا عجم؟ آیا  دیهست
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او را  ها تجربهمعاویه گفتید؟ من پسر خالدبن ولید هستم که 

و من پسر کسی هستم که چشم ارتداد را ،  کارآزموده کرده

 1...و ام درآورده

و  صالحعظمت شخصیت و : دسینو می امینیعلّامه 

کافی بود که ،  که مورد اتفاق همگان است،  تقوای این چند تن

آنان را از خانه و کاشانه خود آواره نسازند ،  خلیفه و کسان او

به سعایت و  که آننه ؛  شهری تبعیدشان نکنند بهو از شهری 

رفتار  گونه نیا( سعید) گزارش دروغ آن جوان هرزة اموی

 : قرآن فرمود. کنند

هرگاه شخص فاسق و نابکاری به شما خبری آورد آن را 

از روی جهالت و نادانی با مردمی برخوردی  مباداتحقیق کنید 

 8. گردید خویش پشیمان ةبرکردکنید و 

و در آن  کرد یمعمل ،  رهنمود این آیه اساس برخلیفه باید 

اموی او را کور و کر  خاندانامّا محبت . کرد یمزمینه تحقیق 

برخوردهای ،  ساخته و چشم و گوش بسته با آن بزرگان

 . تند و خارج از نزاکت اخالقی پیش گرفت،  زیآم اهانت

جا مختصری از شرح احوال آنان را بر اساس ما در این

رفتار خلیفه و ،  ها آن ةو با مقایس میآور یمکتب معتبر 

                                                           
، حوادث 1/1۳۱و تاريخ ابي الفداء  ۳۱-۶/۵7و الکامل ۳۱-۵/۱۱. تاريخ طبری 1

 .۶۶سال 
 .۳. حجرات/ 2
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  میزن یم محک،  کارگزاران اموی نسب او را

 مالک اشتر

را درک نموده و همه وی  پیامبر اعظم،  حارث اشتربن  مالک

موالی ما . به او ایراد نگرفته است کس چیهرا ستایش کرده و 

در ،  مأمور ساخت،  مصر یاستانداروقتی او را به  ؤمنانامیرم

از بندگان خدا را  یا بندهمن : به اهالی مصر چنین نوشت یا نامه

و  خوابد ینم،  شما فرستادم که به روزگار ترس و خطر یسو به

او . تابد ینم برروی از دشمنان ،  خوف یها ساعتو در  دیآسا ینم

او مالک پسر حارث است  تر سخت،  بر نابکاران از آتش سوزان

است و جایی که حق باشد از او بشنوید و فرمانش را ببرید که او 

 ضربتشکند نشود  اش لبهشمشیری از شمشیرهای خداست که 

حرکت کنید و اگر ،  اگر او دستور حرکت داد افتد ینمیی آ کاراز 

و جلو  ینینش عقب، بمانید که اقدام و حرکت او،  بمانید: گفت

همچنین در  مؤمنان امیر .1 تاختن او هر دو به امر من است

مالک اشتر :  سدینو یمبه برخی از امیران ارتش خود چنین  یا نامه

فرمانده ،  که تحت فرمان شما هستند یکسان  ةهمرا بر شما و 

او را همچون زره و سپر . باشید بردار فرماناز او بشنوید و . کردم

اقدام . برای خود قرار دهید که بیم سستی و لغزش برای او نیست

                                                           
، اين موضوع 2/۶۱، شرح ابن ابي الحديد 2/۳1، نهج البالغه ۳/۵۵. تاريخ طبری1

، گزارش  را شعبي به طريق ديگر از صعصعه پسر صوحان و به شکلي متفاوت
 . كرده است
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 . دارد یاو به هنگام بوده و به جا دست نگاه م

 (مالک ةرا دربار) علیابی الحدید این ستایش  ابن

 . مختصر و مفید خوانده و سخنی رسا دانسته است

ابی بکر از بن  به محمد یا نامهدر  همچنین امیر مؤمنان

مردی که ما به استانداری مصر : کند یممالک چنین یاد 

 سرسخت،  برگزیده بودیم برای ما خیرخواه و برای دشمن

ما از او راضی  .آمداجل مهلتش نداد و مرگ به سراغ او . بود

ه وی عطا بو پاداش چند برابر ،  خدا از او راضی باشد،  یمهست

 1.فرماید و اقامتگاه او را نیکو گرداند

 :گفت،  وقتی خبر مرگ اشتر را دریافت علی امیرمؤمنان

. میگرد یبازماو  یسو بهما برای خدا هستیم و  : انّا الیه راجعونو اناهلل 

خدایا پاداش این . پروردگار جهانیان استسپاس برای خدای 

روزگار  یها بتیمصکه مرگ او از  خواهم یممصیبت را از تو 

مرگ او  خدا مالک را رحمت کند او وفا کرد و: فرمودگاه آن. است

 8...و به لقای پروردگارش شتافت دیرس فرا

،  از وفات و شهادت مالک ساز مشایخ قبیلة نخع پ یا عده

 کند یم یتاب یبرسیدند و دیدند که حضرت  مؤمنان ریامحضور 

خدا به مالک : سپس فرمود. خورد یمو در مرگ وی افسوس 

چه مالکی؟ هرگاه بخشی از کوه بود . خیر فراوان عطا کند

                                                           
 .۶/1۵۶و كامل ابن اثیر  2/۵۳. نهج البالغه 1
 2/4۵4العروس  ، و تاج 4/۶۶۳، لسان العرب  2۶۳، و 2/2۳. شرح ابن ابي الحديد 2
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؛  بود بسیار سخت،  بود یسنگ تختهعظیم بود و اگر  یا قطعه

،  را شاد کرد یا عدهمرگ تو جهانی را درهم کوبید و 

کسی  آیا . تی مانند مالک باید بگریندبر شخصی،  کنندگان گریه

 مثل و مانند مالک وجود دارد؟!

آنگونه بود که من ،  مالک برای من:  دیگر فرمود ییدرجا

 . بودم برای رسول خدا

معاویه پس از شهادت مالک اشتر در میان مردم به پا خاست و 

صفّین قطع  یکی در جنگ؛  بود دست دورا  علی:  سخنرانی کرد

دوّمی نیز امروز بریده شد و او مالک اشتر ،  شد و او عمّار یاسر بود

است که از مرگ  شرم یبگستاخ و ،  چه وقیح آزادشدهاین بندة  1.بود

و از شادی در پوست  کند یمو براندازی نیکان اظهار خرسندی 

ر دربارة خاکسپاری ابوذ پیشتر نیز رسول خدا. گنجد ینمخود 

در بیابانی خواهد مرد و گروهی از ( یاران) یکی از شما:  بودفرموده 

آری او مالک اشتر بود . سپارند یماو را به خاک ،  دهیفرارسمؤمنان 

. و ابوذر را به خاک سپردند دیرس فراکه با جمعی از مؤمنان کوفی 

.  امّا ابن کند یمدر این کالم ایمان مالک را گواهی  رسول خدا

متهم  یخرد یبج از دین و واو را به خر، کوردل در الصواعق حجر

ره از کجاست تا به  ببین تفاوت؛  کند یمساخته و بر او لعن و نفرین 

گماشته  یا فرشتها برای هر انسان دکه خ داند ینمحجر  کجا؟ آیا ابن

                                                           
 ، و... ۳/2۵۵. تاريخ طبری 1
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 1!کند یمکه سخنان او را ثبت و ضبط 

 زید عبدی پسر صوحان 

او . کردار است صوحان عبدی که مشهور به زید نیک زیدبن

تراجم نگاران از . را درک کرده محضر پیامبر اعظم

 پیامبر اکرم. اند کردهاو را فاضل و دیندار توصیف  ،صحابه

کسی را ببیند که  خواهد یمهر که : در وصف او فرمود

،  دیآ یماو به بهشت در  پیش از، عضای بدن اواز ا ییها قسمت

همچنین نقل است که روزی او سوار بر اسب برید. زید را نام 

برای او رکاب گرفت و به حاضران گفت با زید عمر ؛  شد یم

  8.چنین کنید،  و برادران و یاران او

و روزها را روزه  خاست یبرمبه نماز  ها شبزید 

او در جنگ جمل به . ماند یمجمعه بیدار  یها شب. گرفت یم

خونین دفن  لباس باوی را  ،وصیت کرداو . شهادت رسید

  4.کنند و فقط چکمه از پایش بیرون آورند

زید و برادرش دو نهری هستند که : عقیل به معاویه گفت

 درآن دو مرد . ندیجو  پناهو تشنگان به آن  رواننددر آن  ها آب

،  زید مردی 3.نیستند بردار یشوخحق استوارند و هیچ  راه

                                                           
 .۶/۶۶7و مستدرک  ۳/41. رک: الغدير1
 و...2/2۶7و بهجة المحافل  1۶ –۳/11تاريخ ابن عساكر  .2
 .1/44. شذرات الذهب ۶
 .2/7۵. روح الذهب 4
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و بدان  نیکان با او مأنوس، گفت یم سخن جا به. بود حرف کم

 1.از وی به دور بودند و او اهل بهشت بوده است

 صعصعه عبدی پسر صوحان 

صحابه از او یاد  یها معجمدر . حان استواو برادر زیدبن ص

لیکن با . اسالم گزید خدا  رسولشده و در زمان 

دیندار  سخن و خطیبی . او سروری شیوادیدار نکرد اهلل رسول

او با عثمان . من سخنرانی را از او آموختم: سدینو یمشعبی . بود

 یابوموسروزی  8.داشته است ییها یریدرگو با معاویه  ها گفتمان

نزد عمر آورد او تقسیم  -درهم ونیلیم کی -اشعری مال فراوانی

کرد و چیزی باقی ماند و اختالف شد که آن را چه کنند؟ او از 

صعصعه که پسر جوانی بود برخاست و  .مردم نظر خواست

چیزی با مردم رایزنی کنید که حکم آن  ةگفت ای امیر شما دربار

که قرآن رهنمود دارد چه جای  آنجادر قرآن نیامده است؛ امّا 

ید و نآن مال را آنگونه که قرآن گوید تقسیم ک. مشورت است

  4.عمر آن را باز بین مسلمانان توزیع کرد

 زهیربن  جندب

او صحابی بزرگواری است که تراجم نگاران شرح احوال او 

او در دو جنگ جمل و صفّین در رکاب . اند آوردهرا 

                                                           
 .۳/4۶. الغدير1
 ، و...427-۳/424. تاريخ ابن عساكر 2
 ، ابن سعد و ... . رک: طبقات۶
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 . داشته است یا دهیپسند یها تیموفق نیرالمؤمنیام

 عبده بن  کعب

 . او را فردی زاهد و پارسا برشمرده است یبالذر

 حاتم طائیبن  عدی

صحابی بزرگواری است که درسال هفتم هجرت به  آناو 

او از راویان صادق و مورد وثوق . رسید اهلل رسولحضور 

عمربن . اند آوردهاحادیث او را صاحبان صحاح ششگانه . است

وی را ،  یشناس یمکه عدی پرسید ای امیر مرا گاه آن خطّاب

. شناسم یمبه خدا سوگند تو را . آری:  و گفت،  ستایش کرد

 شناسم یمتو را ،  کرامت بخشید،  کوبه شناخت نیخدا تو را 

تو به معرفت . دیگران کافر بودند که یدرحالکه ایمان آوردی 

هنگامی که . ن بودندادیگران منکر که یدرحال،  حق رسیدی

گاه آن تو وفا گزیدی و ایمان آوردی و، دیگران خیانت کردند

اولین صدقه و . تو روی آوردی،  که دیگران پشت کردند

و یاران او لبخند شادی  زکاتی که در سیمای پیامبر

  1.آوردی« طی» ات لهیقبه تو از ی بود کا صدقه،  وجود آورد به

بن  عدی اند نوشته که آنتحریف در تاریخ  نیتر شگفت

سکونت  ءحاتم و برخی دیگر کوفه را رها کرده و در قرقیسا

عثمان را ، که در آن میمان ینمما در شهری :  نمودند و گفتند

                                                           
 و... 1/4۵، احمد  . مسند1
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ا مورد ناسزا قرار دادند علی ر،  کوفیان که یدرحالناسزا گویند! 

  1.کردند جا جابهرا  ها نامگران  و تحریف

 

 بن حبیب مالک

 در شمار صحابه است.ک کرده و ررا د او زمان پیامبر

 

 أرحبیبن قیس  یزید

، در قبیلة خویشرا درک کرده و  صحبتی با پیامبر او هم

وقتی که مردم کوفه بر ضدّ . بود باعظمترئیسی بزرگ و 

. او را به امیری خود برگزیدند،  قاریان کوفه. عثمان شوریدند

او را  همراه بود و علی ها جنگدر همه  او با علی

ری و ،  گری اصفهان والیرئیس امنیّت کوفه کرد و سپس 

ها و  موقعیّت،  برای او در صفّین. همدان را به او سپرد

اند  نقل کرده. که حکایت از روحیة باالی او دارد ییها یدالور

  8.را آورده است یا پاره «صفین»نصربن مزاحم در کتاب که 

 عمروبن حمق خزاعی

است که  ر اعظممبصحابی بزرگوار پیا،  پسر حبیب خزاعی

شنیده است و چون به رسول اکرم  حضرتاز آن  ییها ثیحد

                                                           
 .7/1۳7التهذيب؛ تهذيب 1/1۳1. تاريخ بغداد، خطیب بغدادی 1
 و ... 27۳، نصربن مزاحم / . صفّین2
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اللّهم »شد؛  مند بهره دعای رسول خدااز ،  شیر تقدیم کرد

او هشتاد . ساز مند بهره اش یجوانخدایا او را از : «عه بشبابهتأم

 . سال عمر کرد در حالی که هرگز موهای او سپید نشد

بن عدی بود و ابن اثیر در کتاب عمرو از یاران حجر

، آرامگاه او در بیرون شهر موصل: نویسد می «سدالغابها»

بن  دیسعبرای اوّلین بار . ر و بزرگ استومشهزیارتگاهی 

،  حمدانله پسران وو ناصرالد الدوله فیس یپسرعموحمدان 

این امر در سال سیصد و سی و . بر قبر او عمارت ساخت

میان شیعه و ،  و به سبب همین بنا،  صورت پذیرفت،  شش

  1.آشوبی درگرفت،  سنّی

 جعد بن  ۀعرو

مورد رضای پیامبر بوده های  صحابیاز ، زدی أابو جعد بارقی 

 ثیحد ازجمله. اند آوردهاو را  یها ثیحدو صحاح ششگانه 

،  اسبان یها یشانیپدر  8:است «...في نواصیها الخیر ةالخیل معقود»

  ...تا روز قیامت خورده گرهخیر 

  قیسبن  اصعر

  4.را درک کرده است اهلل رسولاو حضور 

 

                                                           
 .4/1۱1. اسدالغابة 1
 : صجح بخاری در باب مناقب. . رک2
 .1/1۱۳. االصابه ابن حجر ۶



   الغدیر همراه   11 

 زیاد نخعیبن  کمیل

 چهلشریف بود و حجّاج به سال ،  میان خویشاوندانشاو در 

 برشمردهحبّان او را از راویان موثق  او را کشت و ابن دو و 

  1.است

 

 حارث اعور همدانی

مردم زمان  نیتر هیفقو ،  او از راویان صحاح چهارگانه است

 را از علی ها آنداناترین آنان به فرائض بود و خود و 

،  کسی در وثاقت او. اند کردههمه او را ستایش . آموخته است

او را به سبب مهر و  -خدا او را سزد -تنها شعبی. حرفی ندارد

 !اب خوانده استکذّ محبّت فراوانش نسبت به علی

؛ جز گرایش او به اند نکردهنقطه ضعفی از او یاد  هرحال به

 . ه کمال و پسندیده استطکه نزد خدا و رسول او نق علی

اند که به  یاد کردیم کسانیاین سیزده تن که به اجمال 

دست عثمان و ایادی او آزار و دربدری کشیدند و در میان 

و  دشدهیتبعهم ،  ابوذر غفاری،  هعبدبن  آنان کسانی مثل کعب

 . هم کتک خورده است

جماعتی از قاریان و آموزگاران قرآن از آن جمله کعب به 

،  اهل تقوا ةدربار،  نوشتند که سعیدبن عاص یا نامهعثمان 

و به شما  کند یمفراوان بدی ،  پارسایی و فضیلت و پاکدامنی

                                                           
 .۱/447. تهذيب التهذيب 1
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بر سر ایشان آنچه  و ما بیم آن داریم که دینما یمسعایت 

چون تو خویشاوندان پدری خود را ؛  به دست تو باشد،  دیآ یم

و اگر ستمگری تو را یاری  یا کردهبر گردة مردم سوار 

هم به تو انتقاد دارد و این تفاوت  یا دهیستمد،  کند یم

و ما خدا را بر تو شاهد  آورد یماختالف کلمه پدید برخوردها 

تو مادام که اطاعت خدا . باشد یمکه گواهی بسنده  میریگ یم

را به  این نامه را کسی امضا نکرد و آن. نی امید ما هستیک

وقتی ابو ربیعه نامه . ربیعه دادند تا به عثمان برساند  دست ابو

نویسان پرسید و او چیزی  به عثمان داد او از اسامی نامه را

امیر ) علی. عثمان خواست او را بزند و زندانی کند. نگفت

است  یا فرستادهاو  او را از آن کار بازداشت و فرمود( مؤمنان

 .جام داده استو برای تو نامه آورده و مسئولیتش را ان

نوشت و  فهیخلبه  یا نامهمستقل  طور بهعبده بن  امّا کعب

به دست عثمان داده شد او به  زینزیر آن را امضا کرد آن نامه 

کعب را بیست تازیانه بزند و ،  سعیدبن عاص دستور داد

. (محروم سازد درواقعیعنی ) مستمّری او را به ری حواله دهد

که عثمان نامة کعب را خواند به سعید  آن از  پس شود یمگفته 

کند و او چنین کرد و عثمان  اعزامفرمان داد کعب را به مدینه 

که او جوانی « بود مانند دیدن شنیدن کی»:  تا او را دید گفت

 یآموز یمتو به من حق :  عثمان گفت. بود الغراندامسن و  کم

و تو هنوز در صلب پدر  خواندم یم قرآنمن  که یدرحال
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  !مشرک خود بودی

مقام امیرالمؤمنینی برای تو تا زمانی است که :  کعب گفت

بر پیمان وفادار باشی و بر روش پیامبر رفتار کنی و کوتاهی 

 ای عثمان قرآن برای کسی است که به او رسیده و آن. ننمایی

امّا اگر . ما در این امر شریک تو هستیم را تالوت کرده و

او  علیه حجّتی بران قرآن هم،  کندبدان عمل ن،  قاری قرآن

 .ماند یمباقی 

که تو بدانی پروردگار تو  کنم ینممن گمان :  عثمان گفت

جا مروان در این. او در کمینگاه است:  کعب گفت؟  کجاست

ت و ئجرصبر و بردباری شما به اینها ،  دخالت کرد و گفت

جسارت بخشیده است و عثمان فرمان داد جامه از تن کعب 

زنند و او را به دماوند بدرآوردند و بر پشت او بیست تازیانه 

بکیربن حمران مأمور تبعید وی بود وقتی  اند نوشته. تبعید کرد

او پرسید این مرد چه  دادند یمه کدخدای محل تحویل ب او را

او آدم شروری :  بکیر گفت؟  شود یمکرده که با او چنین رفتار 

:  آن دهقان چون از کعب پارسایی و عبادت دید گفت. است

 . مردمان نیکی هستند،  قومی که شرورشان او باشد

که طلحه و زبیر عثمان را نکوهش کردند و او از  اند آورده

لیکن . عمل خویش پشیمان شد و آمادة قصاص پس دادن گردید

و  شمارد یمچنان کاری را از عثمان متکبّر بعید  علّامه امینی

 :  دیگو یمدر صحت قصه تردید دارد و در دنبالة کالم 
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فان آیا شما در کارهای این خلیفه در شگفت نیستند که مخال

بهترین و شایستگان ،  ز اسالمیاو در مرکز خالفت و بقیه مراک

او را بر ضد نیکان  اند گرفتهاو را امّا کسانی که پیرامون ؛  ندا تمّاُ

و نه نام و  دارند یم سنه حرمت دین و آیین را پا شورانند یم

اموی  شگانیپ ستمالن شرّ و الآوازة خوبی دارند و جملگی د

. شود یمشالق او بر پشت صالحان نواخته  دینیب ینمآیا . هستند

 ؟!شود یمبر سر آن اوباش پست ریخته ،  ها بخششامّا عطا و 

از رحمت و عطوفت پروردگار باشد  یا نمونهکه باید  یا فهیخل

آیا ؟  ستجریان چه بوده ا دانم ینمعذابی برای مؤمنان است! من 

خلیفه برای تحقیق مضمون آن نامه فرد و یا  هشایسته آن نبود ک

که در آن نامه جز ،  کرد یمرا مأمور بررسی  نانیاطم موردافرادی 

تفرقه و جدایی امّت چیزی یاد خدا و بر حذر داشتن خلیفه از 

نیامده بود و آنان در نامه مزبور اطاعت از خلیفه را مشروط به 

چنین بیعتی ،  اطاعت او از خدا کرده بودند که در اصل هم

 مغرور و آنان خلیفه را نسبت به کارهای آن جوان گرفته شکل

آگاه ساخته ،  او در حق نیکان یها تیعاسو ( سعیدبن عاص)

کعب را ،  دهیرستحقیق در گزارش  یجا بهخلیفه  بودند پس چرا

به تحلیل  ؟! علّامه امینیشالق زده و او را تبعید کرده است

را  ها آن یگیپا یبسخنان واهی خلیفه درباره کعب پرداخته و 

و به روایت دیگری از سریّ کذاب از  1.آشکار ساخته است

                                                           
 .۵2-۳/۵۱ر. ک: الغدير  .1
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رت کرده ابه کفر اش متهم ساز ثیحداز سیف ،  شعیب ناشناس

عثمان به ولیدبن عقبه در آن ،  کار و جادوگر بوده نیرنگ،  که کعب

باره نامه نوشته که اگر موضوع صحت داشته باشد او را ادب کند 

 . و ولید او را ادب کرد

صحیح باشد و در  تواند ینمد نامه عثمان به ولی که یدرحال

 کهآن تر شگفت. نیز نیامده است یا رهیسهیچ کتاب تاریخی و 

آن در دین مبین تعزیر ،  ثابت باشد کعب یتردستاگر نیرنگ و 

ب برای ولیدبن احدّ شر،  خلیفه که یدرحال. و تنبیه شرعی دارد

 را اجرا نکرده و اقامه حد را امیرالمؤمنین،  عقبه شرابخوار

 اند دادهوانگهی آن اشعاری که به کعب نسبت . آورد جا به

. است بنت کریرهخطاب به عثمان است نه ولید پسر اروی 

ی ناپاکی با تاریخ و بر اساس هو یها دست مینیب یم گونه نیا

به صاحبان قدرت روایتی  تقرب قصد  بههوس بازی کرده  و

 . اند آوردهآشفته پدید 

 حتي يالقوا يومهم الذی يوعدونفذرهم يخوضوا و يلعبوا:1  

 باطل در تا کن بازیفروروندپسرهایشان به سرگرم و

.شوندیمباشندتاروزیرادیدارکنندکهوعدهداده

 تبعید عامربن عبد قیس

عامربن عبد قیس تمیمی بصری را که مردی زاهد و ،  خلیفه

مردمانی از :  سدینو یمطبری . به شام تبعید کرد،  عابد بود

                                                           
 .۱۶. زخرف/1
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از کارها و عملکردهای  یا پارهمسلمانان جمع شدند و دربارة 

کسی را بفرستند ،  رأی بر این قرار گرفت. عثمان گفتگو کردند

،  عامربن عبداهلل تمیمی عنبری را فرستادند. و او را آگاه سازند

مسلمانان گرد هم :  او چون به حضور عثمان رسید چنین گفت

دیدند خطاهای بزرگی ؛  تو نگریستنددر کارهای و آمدند 

 . او برگرد یسو بهو از خدای عزّوجّل پروا کن . یا دادهانجام 

رآن مردم او را قاری و آموزگار ق،  بنگرید:  عثمان گفت

او آمده با من دربارة چیزهای پیش پا افتاده سخن . پندارند یم

 خدا کجاست؟ داند ینماو  نیقی بهبه خدا قسم که . دیگو یم

آری :  عثمان گفت خدا کجاست؟! دانم ینممن : عامر گفت

 خدا کجاست؟! یدان ینمبه خدا قسم تو 

همانا . خدا کجاست دانم یمبه خدا سوگند من : عامر گفت

 . خدا در کمین تو است

سعدبن ابی بن  عبداهلل،  عثمان فرستاد تا معاویه،  در این حال

تا ،  بیایند عامربن  عمروبن عاص و عبداهلل، سعیدبن عاص،  سرح

هر شخصی وزیران و خیر :  عثمان گفت. با آنان مشورت کند

و افراد مورد وثوق اندیشانی دارد و شما وزیران و خیراندیشان 

 اند خواستهو از من  دیدان یمکه  اند کردهمردم کارهایی . من هستید

کنم و کارهایی را که  برکنارکارگزاران و استانداران خود را 

عمل  دارند یمخوش ندارند رها کرده به کارهایی که آنان دوست 

:  عامر به عثمان گفتبن  عبداهلل. بکوشید برای من نظر دهید. کنم
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تا رام شوند و تنها به خود ،  به نظر من آنان را با جهاد مشغول کن

،  بیاندیشند و جز به زخم پشت ستورشان و شپش پوستینشان

 ری نداشته باشند!فک

جماعت را رهبری است که چون : فتسعیدبن عاص گ

. پیدا نکنند اجتماعنیز پراکنده شوند و هرگز  ها آن،  هالک شود

این نظر : عثمان گفت. اما مشکل است یا شهیراین درمان 

 خوبی است؛ لیکن چگونه؟!

استانداران و کارگزاران خود را : ابی سفیان گفتبن  معاویه

تا از پس مخالفان برآیند؛ من از . کاردانی انتخاب کن بر اساس

 . دهم یمسوی خودم ضمانت 

 ،از این اموال بده را مردم آزمند: سعد گفتبن  عبداهلل

 . گردد یبرمتو سوی آنان به  یها دل

تو مردم را به کارهایی  نمیب یممن :  عمروعاص گفت

. باشی رو انهیمتصمیم بگیر . که میلی بر آن ندارند یا واداشته

،  بگیر و باز اگر نتوانستی هاز خالفت کنار یتوان ینماگر 

 . (هرچه بادا باد) تصمیمی بگیری پیش برو

این سخن تو جدّی . شپشک به پوستین تو افتد: عثمان گفت

خلیفه ای : عمرو عاص گفت. بود؟! او سکوت کرد تا همه رفتند

و  شده پخشدیدم این سخنان  من. تو عزیزترین برای من هستی

 ها آنبه گوش  خواستم سخن من،  به گوش مردم خواهد رسید

 . من از شما بدی را برطرف کنم آنگاه. برسد و به من اعتماد کنند
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گیری بر مردم به محل  سخت فرمان باعثمان استانداران را 

اد مردم را دستور د ها آنمأموریت خود گسیل کرد و به 

تا  کنند قطعها را  به جنگ بفرستند و مستمّری دسته دسته

مخنف روایتی متفاوت  از ابو،  بالذری. نیاز نمایند احساس

  1.درباره عامربن قیس تمیمی دارد

عامربن قیس را به شام تبعید کرد و  ،عثمان اند نوشته

او کنیزی را نزد او فرستاد . معاویه او را در کاخ سبز پذیرفت

پسر قیس همة شب را به عبادت . باشدتا از حال او جویا 

 یا پارهفقط ، خورد ینمو از طعام معاویه چیزی  پرداخت یم

و از  خورد یمآن را  زد یمآب  به داشتنان خشک که همراه 

 8...دینوش یمآن آب 

ة شگفتی چه منظر،  آن روز:  سدینو یم علّامه امینی

همه در رنج و عذاب بودند یکی زیر ،  ! مردمان شایستهبود

و  شده  انداختهزندان  چال اهیسوده و دیگری در بشکنجه 

و چهارمی از شهری به  شد یمخرد  اش دنده، سوّمی زیر کتک

شهری دیگر تبعید گشته و مورد اهانت و تحقیر قرار 

خاطر آن بود که آنان برای حق به  به ها نیاهمة . گرفت یم

این  یجا بهخلیفه . کردند یمهی از منکر خشم آمده بودند و ن

                                                           
خلدون  ؛ تاريخ ابن۶/۳2اثیر  ، ابن ؛ كامل۵/۳4؛ طبری ۵7و۵/4۶. االنساب، بالذری 1

2/۶۳۱. 
 و...1۳4و  ۱4قتیبه / ؛ معارف ابن۶/۱۵االصابه .2
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محفلی فراهم آورد و به موضوعات  توانست یمرفتارها 

 ...برسند امّا رسیدگی کند و سرانجام به تفاهم

تفاهم چگونه؟ خلیفه را بنگرید کعب او را به تقوا و  

 شمارد یم؛ امّا خلیفه کالم او را ناچیز خواند یم فراخوف خدا 

مثل  ینیچ سخنیا به  دهد یمو او را مورد استهزاء قرار 

که خود شاهد عمل به  دهد یمابان گوش فرا بن  حمران

،  در مورد شکایت مردم از ولیدبن عقبه. فحشای او بوده است

تا تحقیق کند و ولید به او رشوه  حمران را به کوفه فرستاد

و ولید را  داد شهادت دروغ ، وقتی به مدینه نزد عثمان آمد. داد

 . ستایش کرد که داستان طوالنی است

ابان را به سبب انجام فسق و فجور تبعید بن  همین حمران

جا به زندگی خود ورد تا در آنلیکن برای او خانه فراهم آ کرد؛

آن یار صادق و مورد ،  ابوذر غفاری که یدرحال،  سامان دهد

. بان فرود آورد بدون سایه ییدرجا،  تصدیق پیامبر را در ربذه

 . نشان از پستی دنیا در نزد خداست،  این

و  ها کاروانقیس که زبانزد  آیا زهد و پارسایی عامربن

که به ، مردمان شهرها و دیارها بود بر خلیفه پوشیده مانده

 ةدربار ضیضدونقواهی و  یها نقلایادی اموی و  ینیچ سخن

 1است؟! داده  گوشاو 

                                                           
، ابن عساكر ۵/۳1هايي كه به او زدند ر. ک؛ طبری  عامربن قیس و تهمت ة. دربار1

 و جز آن. 7/1۳7
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  تبعید عبدالرحمن جمحی

 وقتی اند گفته. خلیفه او را تبعید کرد،  از کسانی است که وا

،  را به مروان داد؛ عبدالرحمن قایافرخمس غنائم ،  عثمان

او . دانی کردنشعری سرود و خلیفه او را بدان سبب در خیبر ز

به علی و عمّار برسانید که  :فرستادجا هم شعری سرود و در آن

سخن گفت  باعثمان قدر آنعلی . آن دو بر راه درستی هستند

در مدینه  که آن شرط به،  عبدالرحمن را از زندان آزاد کرد اوتا 

باز شعری فرستاد به این ،  فرود آید،  نماند و در قلعة قموص

نبود که خدا به یاری او مرا از غل و  علیاگر: مضمون

نجات داد امید به کسی نداشتم که از دستان من این ،  زنجیر

و  نید یبکه مرا از دست  جانم به قربان علی،  بند بگشاید

  ...ناسپاسی خالصی بخشید

بود و در آن روز  عبدالرحمن در صفّّین همراه با علی

 : گفت
بکشيد مرا حنب اگر پسر هستممن ل در، که هستم من

1.بهزبانآوردم(عثمانرا)«نعثل»ةميانشماکلم

  !کند یمرا تبعید  علی،  خلیفه

بین عثمان در زمان خالفت آنچه  بحث گسترده دربارهشاید 

 دار خدشهبه درازا کشد و موجب ،  داده  رخ خود و علی

گزنده و  یها کلمهشدن عواطف گردد و ما از طرح برخی 

                                                           
 و... 2/۶۳۵؛ االصابه 2/2۵؛ طبری 2/1۵۱. يعقوبي1



   الغدیر همراه   41 

بزرگوارانه ،  بر زبان رانده که خلیفه نسبت به علی،  دار نیش

ایجاب ،  مسئوالنه ینگار خیتارضرورت آنچه  جز،  میگذر یدرم

 . کند یم

 رو به خدا،  است اهلل رسولآیا برای انسان کاملی که برادر 

،  خدا نازل فرمودهآنچه  است و به قرآن و تمام کوکارینرده و ک

خانه ،  در کنار او ها سالرا تصدیق کرده و  ایمان دارد و پیامبر

 صراحت بهرا  مؤمنان ریام یها یبرتربه خانه زیسته است و او 

اهی داشته آگ اش مهیکرو از روحیات و خلقیات  هبه زبان آورد

،  حمایت علی از دین حنیف است و بارها از دفاع و

،  آیا برای چنین انسان کاملی،  گزاری به عمل آورده است سپاس

چرا مروان تو را ناسزا نگوید که تو در »: گفته شود شایسته است

همان مروان رانده شده رسول خدا و  1«!برتر از او نیستی،  نزد من

 نفرین شده و پسر نفرین شده؟!،  فرزند رانده شده

به خدا سوگند! ای ابا الحسن : یا سخن نیشدار عثمان که گفت

مرگ تو را آرزو کنم یا حیات و زندگانی تو را یا کالم  دانم ینم

سزاوارتر از او ،  و به تبعید بهتر نیستی! تو از عمّار: گفتدیگر که 

آن را  دارند ینمست ود نگاران خیتاریا آن کالم درشتی که  8، باشی

 4.میگذر یدرمما نیز سکوت کرده از آن . یاد کنند

                                                           
 .1۳۵الکبری / ، الفتنه 2/2۱1۱دربارة مروان و  ۱/۶۱2. رک؛ الغدير 1
 .1۳۵. الفتنه الکبری /2
 در تبعید ابوذر. ۱/2۳۱. الغدير ۶
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را چندین بار از مدینه و از  علی،  افزون بر این خلیفه

 دهد یمعباس پیغام  نتوسط اب. کند یمخانه و کاشانه خود دور 

که علی باید به ینبع برود تا نه او غصّه ما خورد و نه ما غصّه 

 . او

موجب چه چیزی : آیا کسی نیست از این خلیفه بپرسد

مستحق تبعید ،  شده این امام معصوم و پاک از خطا و لغزش

هم کمونیست و  علی،  شده است؟ آیا به زعم خلیفه

یا سخن . گونه که به ابوذر تهمت زدندبوده آن سوسیالیست

آیا ،  مسعود بدان متهّم شدند عمّار و ابن که چنانناراستی گفته 

بوده  ها اهانتشایسته آن ناسزاها و  علی،  به پندار خلیفه

نیز گفته ،  مورد ستایش پیامبر،  که امثال آن را به عمّار

عبده پارسای بن  همانند کعب علی،  یا به گمان او،  است

که به  ییها تهمتبوده است؟! یا به  باز شعبده،  شایسته

متهم ،  زدند و به شام تبعیدشان کرد،  آموزگاران قرآن در کوفه

 بوده است؟!

لغزشی قولی و  اهلل حاشا که پسر عمو و داماد رسول

و حاشا که آن مردمان تبعید شده و صحابه . عملی داشته باشد

 ها بتنسو  ها تهمتاهل آن ،  و تابعین نیکوکار اهلل رسول

گفت که این برگزیدگان نیکوکار و آمران  توان یمتنها . باشند

را پناهگاه خود  به معروف و ناهیان از منکر علی

و مانع از  دیگردان یبرم،  ها آنو او خشم خلیفه را از  دانستند یم
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تصمیم  ر حق آن صالحان و اصحاب پیامبرکه د شد یمآن 

 . خطرناکی بگیرد

 الذين آمنوا و انه علي نصرهم لقديرو اهلل يدافع عن : 

.تواناستشانیاریوخدابهکندیموخداازمؤمناندفاع

ستمگر و یاغی به علی پناهنده ،  وانگهی معقول نیست

یافته و مبارز  تنها از افراد صالح و رشد مؤمنان ریامبلکه ،  شود

موالی ما سرپرست اهل . کند یمحمایت ،  علیه ظلم و ستم

 و رهبر پارسایان،  پیشوای پیشانی سفیدان،  ایمان و امیر نیکان

گو او به قول پیامبر راست نچو. ان استو سرور مسلمان

 . سرپرست مؤمنان و امیر نیکان و پرهیزکاران است

پس چرا وجود موالی ما امیرمؤمنان بر خلیفه گران آمد که 

بع تبعید از آن خالصی یابد و او را از مدینه به ین خواست یم

که وجود او لطفی است از سوی خدای سبحان  حالی در. نماید

و  گسترد یمجا سایه محیطی که در آن خصوص به،  بر همة امّت

 . نهاد یمبر آن گام 

در آن روزگار بر کسانی سنگین بود که  آری حضور علی

با آسایش خط ناراست شیطانی خود را دنبال کنند و  خواستند یم

اموال مسلمانان را غارت نمایند و صدای کسی درنیاید به خدا 

 سوگند همین سخنان گزنده خلیفه در حق امیرالمؤمنین علی

را دل و جرأت  هیام یبنمردمان رذل ،  او به وی یها اهانتو 

 نخستین،  خود دراز کنند؛ که خلیفه بخشید که نسبت به او زبان
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کسی بود که چنین وضعی را پیش آورد و دو لنگة در را در آن 

جامعه اسالمی گشود و با کوچک کردن مقام او به سفلگان عرب 

پسین نیز حاکمان  یها زماندر . جسارت داد هیام یبنو ستمگران 

اموی بر آن اصل گام برداشتند و آن انسان اسوه و نمونه را 

 . آشکار ناسزا گفتند
آزارگمانیب ورسولاورا خدا.رسانندیمکسانیکهخدا

آخرت و دنيا لعنتدر عذاب و کرده یاخوارکنندهشان

 1.شانفراهمفرمودهاستبرای

 خلیفه بارۀ در یا هیآ

و در راه خیر احسان  داد یمکه عثمان صدقه  اند کردهنقل 

  این: گفتابی سرح به او بن  برادر رضاعی او عبداهلل. کرد یم

؟ نزدیک است چیزی برای خود یکن یمچه کاری است که تو 

من گناهان و خطاهایی : باقی نگذاری؟ عثمان در جواب گفت

رضای خدا را بطلبم و آمرزش او  خواهم یمدارم و با این کار 

این شتر را با پاالن او به من بده و : عبداهلل گفت. را امید دارم

عثمان نیز چنین کرد . رمیگ یمن گناهان تو را بر گرد ةمن هم

دست ،  ها احسانو  ها صدقهگواه گرفت و از برخی ،  و بر آن

 . نگاه داشت

 : و فرمود، خدای متعال این آیات را نازل

                                                           
 .۵2. احزاب/1
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افتواندکیبخشيدوتب]ازجهاد[رویآیادیدیآنراکه

1؟نديبیمآیاعلمغيبنزداوستو.]ازباقی[امتناعورزید

آیات مزبور در حق عثمان : اند گفتهواحدی و ثعلبی نیز 

 8. نازل شده و اشاره به فرار او در میدان احد است

،  از پسر ابی سرح عجیب نیست: سدینو یم علّامه امینی

گویا ،  ردیپذ یمتعجّب از خلیفه مسلمین است که چنان خرافه را 

 : دیفرما یمنشنیده که قرآن 

4.کشدینمکسباردیگریرابردوشهيچ

عثمان بر چنان کاری گواه هم گرفت گویا حساب و کتاب 

 : خداوند فرمود. روز قیامت به دست پسر سرح است در
:کسانیکهکفرورزیدندبهمردمانیکهایمانآوردندگویند

باشيدبه ما راه دنبال دوش، بر را شما ميکشیمگناهان

حالیدر هاآنکه ایشان، از گناهی هيچ کشندۀ دوش به

ستندين اینان گویانطوربهو دروغ بارایقين البته و ند

 با همراه سنگينآنانحملکنندودربارسنگينخودرا

3.سؤالشوند،گفتندیمغوبهدرآنچهروزقيامتاز

،  اگر به حکم عدالت،  آری پسر ابی سرح برادر رضاعی خلیفه

ت به خدا و کوچک ئهمین گناه جر،  به دوش کشد بار گناهی را

                                                           
 .۶۵-۶۶. نجم/1
 و... 2۳۱. اسباب نزول واحدی/2
 .1۳4انعام / .۶
 .22؛ جاشیه /17؛ غافر/۶11؛ مدثر/۱و  7؛ زلزلة  111و  2۶نساء/ رک؛ .4
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شمردن آتش قهر و غضب الهی است که برادرش را از صدقه و 

یا حال  گذشته درنه گناهان عثمان که او ،  احسان بازداشته است

آن کریم خلیفه از آیات قر یاطالع یب،  هانجام داده و باالتر از هم

 شتر خود به اوستی سرح و بخشیدن و پذیرفتن پیشنهاد پسر اب

و بها دادن به آن  خردانه یبو حتی گواه گرفتن از مردم به آن کار 

وقتی  که آن،  سخن مسخرة پسر ابی سرح و باالتر از همه

،  همین ابن ابی سرح و دیگران، خویشاوندان پدری خلیفه

 علف برحکومت را به دست گرفتند؛ همانند شتری گرسنه که 

 . کردند لیوم فیحرا  المال تیبنان و اموال مسلما،  ری افتدابه

 چگونه از آتش خالصی یابد؟ داند ینم هخلیف

 عفّان گذر کرد وبن  عمر بر عثمان: کند یمابن عساکر نقل 

نزد ابوبکر آمد و گفت ای خلیفة . سالم گفت و جوابی نشنید

؟ ابوبکر داده رخخدا چه مصیبتی رسول پس از ، اهلل رسول

بر عثمان گذشتم و سالم کردم و : گفتچه شده؟ عمر : پرسید

دو  ابوبکر دست عمر را گرفت و هر. او جواب سالم مرا نداد

. را داد ها آننزد عثمان آمدند و سالم گفتند او جواب سالم 

عمر نزد تو آمده و سالم گفته و تو جواب : ابوبکر گفت

ابوبکر . ام دهیندبه خدا سوگند من او را : ؟ عثمان گفتیا نداده

در : چه فکری تو را مشغول کرده بود؟ عثمان گفت: سیدپر

این اندیشه بودم که ما از رسول خدا جدا شدیم و از او 

به : نپرسیدیم که راه خالصی از آتش چیست؟ ابوبکر گفت
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پس به ما خدا قسم من از رسول خدا پرسیدم. عثمان گفت: 

 اهلل رسول: ابوبکر گفت. همه چیز بده و غم و غصّه بزدای

  1.چنگ بزنید،  ااهللالّ الاله،  به رشته محکم: فرمود

در عصر  رسول خدا: سدینو یم علّامه امینی

هرشب و روز کلمة ،  رسالت و از بدو بعثت تا لحظة وفات

و این که تنها مایة نجات از آتش و  فرمود یمتوحید را مطرح 

است و « ال اله الّا اهلل»یگانه وسیلة رهایی از هالکت کلمة 

: و فرمود 8.همان است که باید به آن چنگ زد،  یالوثق ةعرو

و رسالت مرا بپذیرد خدا  هرکس به یگانگی خدا شهادت دهد

 4. روایت دیگر ها دهآتش را بر او حرام کند و 

کرد؛ گویا گوش خلیفه سنگین بوده یا در اصل امّا چه باید 

 . بها نداده است،  به آن

 ترک تکبیر در نماز

نماز  در پشت سر علی: دیگو یمحصین بن  عمران

. و دو خلیفه افتادم که به یاد نماز با رسول خدا خواندم یم

و هرگاه سر از  نهاد یمهر وقت سر بر سجده  (علی)او 

از ابو نجید پرسیدم اول  گفت یمتکبیر ،  کرد یمرکوع بلند 

عثمان چون سنّش : کسی که تکبیر را ترک کرد که بود؟ گفت

                                                           
 .2/۵۱. تاريخ، ابن عساكر1
 .۱2و  2۵۳؛ بقره /22. رک؛ لقمان /2
 ، قسمت دوم. 4/14. تاريخ، بخاری ۶
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  1.تکبیر را رها کرد،  باال رفته و صدایش ضعیف شد

 

 این سخنان نتیجة

وظیفه علمی و اخالفی خود  درباری خالفت به نگاران خیتار

 زده قلم،  حبّ و بغضو و بر اساس تمایالت نفسانی  نکرده عمل

طبری ،  برای مثال. اند شدهو دچار تحریف و حذف و سانسور 

به ،  «ذی خشب»و فرود آمدن آنان در  ها یمصر حرکتدر بیان 

که  داده رخجا کارهایی فراوان در این: سدینو یمنقل از واقدی 

روی گرداندم و خوش ،  و از یاد برخی دیگر برخی گذشت

 8. مبیاور ی زشت و ناپسند راانداشتم که کاره

را که  ییزهایچبسیاری از : سدینو یمدر جای دیگر 

یاد کردیم ،  را بهانة قتل وی قرار دادند ها آن،  کشندگان عثمان

ابی بن  بین محمد: سدینو یمدر جایی دیگر نیز  و از یاد برخی

 ها آنخوش ندارم ،  آمده عمل به ییها ینگار نامهبکر و معاویه 

 . را ندارند ها آنرا بیاورم که تودة مردم تاب شنیدن 

بسیاری از اموری را : سدینو یماثیر نیز در تاریخ خود  ابن

به ،  برای قتل عثمان قرار دادند یا لهیوسرا  ها آنکه مردم 

  4.رها کردیم،  عللی

                                                           
 بخوانید. 1۱/2۱۵، اين بحث را در الغدير 444-4/42۱. مسند، احمد 1
 .2۶2و  11۶و  ۵/1۱۱. تاريخ، طبری 2
 .۶/7۱. الکامل ۶
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برخی ( ه 44) عثمان در سال: سدینو یمابن کثیر دمشقی 

به عللی ،  شهر به شام و مصر تبعید کرداز اهل بصره را از این 

آنان مردم را بر خلیفه . داد یمرا  یا اجازهچنین ،  که به او

، و دشمنان را در پائین آوردن مقام و منزلت او شوراندند یم

،  آنان در این کار ستمکار بودند و خلیفه. دندیبخش یمت ئجر

  1.کرد یم حرکتنیکوکار و بر راه درست 

کارهایی پیش آمده که به کمک : سدینو یمدر فرازی دیگر 

را که باب میل او آنچه  سپس. آورم یمممکن باشد آنچه  خدا

 ها دروغاز  یا رهیزنجیاد کرده و جز ،  ذوقش بوده و برابر

  8.چیزی دیگر نیاورده است

 رود یماز ما انتظار آنچه :  سدینو یمدکتر فرید رفاعی نیز 

او صحابی . خلیفه آشکار سازیم ةدربارآنست که نظرمان را 

. اثری ماندگار دارد،  قرآن و جز آن یگردآوربزرگی است و در 

ی در آن نیست و ما ا ههشبکه هیچ ،  بوده باگذشتاو دینداری 

ی به رغبت یبنباید توقع داشته باشیم که مردم از دیدگاه قشری و 

که ضعف حکومت عثمان را  بنگرند و از ما مطلوب نیستدین 

اثبات کنیم؛ بلکه مطلوب آن است که حوادث را با اختصار 

آنچه  باید ها آنگزارش کنیم و در زنجیرة این رخدادها و بررسی 

 به یاد آوریم و سپس برخی از،  را که تعرض به آن مجاز است

                                                           
 .7/1۳۳. البدائة و النهاية 1
 .177. همان /2
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را یعقوبی در انتقاد بر عثمان یاد کرده و به همان روایت آنچه 

از سیف رها شده ،  از شعیب ناشناس،  پرداز غاز سرّی درو - طبری

 . رسیده است -متهم به کفر و الحاد،  افتاده نظر ازو 

از سخن و  ییها نمونهما تنها به : سدینو یمعلّامه امینی 

عملکرد عثمان برای آشکار ساختن روحیات او و بهرة او از علم 

 یها یریگ موضعاز  ییها مجموعهحال . و تقوی سخن راندیم

 علی یها یریگ موضعبه . میکن یممعاصران او را ذکر 

 . میپرداز یم

 رۀ عثمان و عملکرد اودربا طالب یاببن  برخی سخنان علی

بیست حدیث در این زمینه آورده است که  علّامه امینی

 : میکن یمبرخی را یاد 

، اگر امر به قتل او کرده بودم: پس از قتل عثمان فرمود

یعنی . یاورش بودم،  داشتم یبازمقاتلش بودم؛ و اگر از این امر 

در بیان حال . از دو گروه را بر دیگری برتری نیست کی چیه

قائل شد و  ناحق بهاو تبعیض : خلیفه و شورشیان نیز فرمود

شما نیز آز آن امر ناراضی بودید و نارضایتی خود را آنگونه 

ای هر دوی شما قانونی دارد که باید بروز ندادید؛ و خداوند بر

 1.آورد درخواهدکه به اجرا 

 عباس ا به ینبع تبعید کرد خطاب به ابنخلیفه او ر که آنگاه

                                                           
 .1/7۳البالغه  . نهج1
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او مرا چون شتری آبکش درآورده که مدام بروم و : فرمود

آنقدر از او دفاع کردم که بیم آن دارم که در بارگاه الهی . بیایم

  1.گنه کار باشم

نه او را ،  به خدا سوگند: کرد دگونه از عثمان یا فراز منبر این بر

  8.و نه از آن ناراحت شدم،  و نه در کشتنش یاری رساندم،  کشتم

در قتل : نقل است از قول عمار یاسر که حضرتش فرمود

او نه ناراحت شدم و نه خوشحال؛ نه ترغیب به قتلش کردم و 

  4.نه از آن بازداشتم

که معاویه پس از قتل  3عبیدبن  روایت است از عبدالرحمن

هیئتی نزد علی فرستاد که شهادت بر مظلومیت خلیفه ،  عثمان

آنان گفتند ما از کسی که بر . دهد و او نیز چنین گواهی نداد

آنگاه امام این . بیزاریم، مظلوم کشته شدن خلیفه گواهی ندهد

و ،  یگردان ینمالبته تو مردگان را شنوا : آیه را تالوت فرمود

 یتوان ینم –چون پشت بگردانند  –ن ندا را به کران ای

 شان یگمراه[ از بازگرداننده]و بشنوانی؛ و راهبر کوران 

و  اند آوردهی ما ایمان ها نشانهتو جز کسانی را که به . نیستی

 4.شنوانیبی توان ینم،  مسلمانند
و باطل ؛  اما شفا بخش،  حق گران: دربارة عثمان فرمود

                                                           
 .1/4۳۱. نهج البالغه 1
 .۵/۳۱. انساب االشراف 2
 .1۱1. همان ۶
 .۶/12۵اثیر  ؛ الکامل، ابن۳/4؛ تاريخ طبری 227. كتاب صفین /4
 ۱1-۱۱. نمل /۵
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،  اگر با تو صادقانه سخن گویند. بالخیز استاما ،  سبک
  1.دیآ یمخوشت ،  باز کنند دروغ  بهلب  و اگر،  برآشوبی

در جواب معاویه که او را متهم به خودداری از بیعت با 
ها  خلفا و حسادت به آنان و اقدام به جنگ مسلحانه با آن

 پناه بر خدا از جنگ مسلحانه اگر چنین: سدینو یم،  کرده بود
هرگز از این ،  ها دلی خوش نداشتم اینکه از آن اما،  کرده باشم

و تو . موضع خویش عذر نخواسته و باز نخواهم گشت
 8...که او چگونه عمل کرد و مردم با او چه کردند یدان یم

گناهانی را ( عثمان) به خدا سوگند او: علی بر منبر فرمود
  4.خواهد کشیدتا قیامت به دوش ،  شوند یمکه اینان مرتکب 

امیر مؤمنان در جواب اشعث که او را ترغیب به عمل 
عمل او ننگین و مربوط به فردی سست : فرمود، کرد یمعثمان 

  3.عنصر و عقلی ناکارامد است
 کرد یمگاه که مالک اشتر را به والیت مصر منصوب آن

گونه  خطاب به اهالی مصر شرایط پیش از خالفتش را این
و حق پایمال  شد ینمهنگامی که به فرمان خدا عمل : نوشت

گشته و حاکمیت رنگی از اسالم نداشت و به دستور و شیوة 
  4.شد ینماسالمی عمل 

مردم شکایت خود را از عثمان به وی یکی از آنگاه که 

                                                           
 .۵/44. انساب االشراف 1
 .۶/4۱۳ابي الحديد ؛ شرح ابن2/1۱؛ نهج البالغه2/2۱۳؛ عقد الفريد1۱2. صفین/2
 .1/17۳الحديد . شرح ابن ابي۶
 .۳/۵۵خ طبری ؛ تاري2/۳۶البالغه  . نهج4
 .1/17۱الحديد . شرح ابن ابي۵
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 ةما از سنت پیامبر در ادارآنچه  ...: عرضه داشتند به او فرمود

را  ها یدنیشنو  یا دهیدتو نیز ،  میا دهید جامعة مسلمین

؛ خلفای پیشین نیز بیش از یا بودهو مصاحب پیامبر  یا دهیشن

و تو در خویشی با  اند نبودهتو در اجرای قانون اسالم موظف 

از آنان پیشی؛ پس خدا را در نظر ،  به سبب دامادی او،  پیامبر

به خدا سوگند که تو هرگز . و رفتارت را مراقبت کن،  گیر

و آگاهی؛  یا دهیدکه هر آنچه باید ،  اه و بینا نخواهی شدآگ

که  پیشوای عادلی است،  بدان که برترین بندگان نزد کردگار

 ا نیز آگاه گرداند و سنت گرامیآگاه بر دین بوده و دیگران ر

 1...پیامبر را پیاده سازد

اه سومین برخاست و به آنگ...: شقشقیه فرمود ةدر خطب 

های نورس  امیه همچون شتری که در میان علف همراهش بنی

درآمدند تا کارش  المال تیببه بلعیدن ،  بهاران به چرا رها شده

 8...به سستی گرایید و اعمالش او را از پای درآورد

 سخنان عایشه دختر ابی بکر

، عایشه را دربارة عثمان نیالمؤمن امسخنان ،  علّامه امینی

آورده که از  است  گزارش با ذکر منابع دو و  ستیبکه شامل 

عایشه قصد زیارت ،  به هنگام محاصرة عثمان: آن جمله است

                                                           
 .7/1۳۱كثیر  ؛ تاريخ، ابن۶/۳۶اثیر  ، ابن ؛ الکامل1/۶۱۶البالغه  . نهج1
 .۶البالغه /خ؛  . نهج2
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آمدند و گفتند اکنون  یا عدهحکم با بن  مروان. خدا کرد خانه

عایشه نپذیرفت  باشد یمخلیفه در محاصره ، موقع سفر نیست

 : و مروان با خواندن شعری به او کنایه زد

 باال ها شعلهبه آتش کشید وقتی قیس شهرها را بر ضدّ من 

 . رفت او راه خود را پیش گرفت

،  یزن یمبا خواندن شعر به من کنایه  کهآنای : عایشه گفت

که ( عثمان) به خدا قسم دوست داشتم بر پای تو و دوستت

و به قعر دریا  شد یمبرای تو مهمّ است سنگ بزرگی بسته 

 . انداخته شده بودید

سرپرست ،  عبّاس که در آن سال همچنین عایشه به ابن

ای عبّاس خدا به تو عقل و هوش و بیان : گفت،  حاجیان بود

 . حمایت کنی( عثمان) داده مبادا از این طاغوت یاغی

تور داد در دس عایشه در مکه خبر قتل عثمان را شنید؛

طور که  همان: گفت. ی برایش به پا کننددرمسجدالحرام چا

امروز ،  ابوسفیان برای قوم خود در روز بدر نکبت آفرید

 .عثمان برای قوم خویش مصیبت به بار خواهد آورد

از شخصی به  کرد یمعایشه در مکه اخبار مدینه را دنبال  

مردمان  عثمان گفتمردم چه کردند؟ او : نام اخضر پرسید

او کسانی را که حقشان  ...انّا اهلل: عایشه گفت: مصر را کشت

کشت؟! ما به این کار ،  و منکر ظلم بودند خواستند یمرا 

شخصی دیگر آمد و عایشه از او ،  از قضا. خوشنود نیستیم



   الغدیر همراه   19 

عثمان خلیفه را ،  پرسید مردم چه کردند؟ او گفت مردمان مصر

مقتول را قاتل پنداشته ،  ! اخضرشگفتا: گفت شهیعا. کشتند

 بود!

گواهان به عایشه پناه ،  اری ولیدبن عقبهدر جریان شرابخو

این : عثمان از حجرة عایشه سخنان تندی شنید و گفت. بردند

پناهگاهی غیر از خانه ،  و تبهکاران عراق ها برگشتهاز دین 

را باال برد و گفت  عایشه نیافتند؟ عایشه کفش پیامبر

 !یا کردهاین کفش را رها  سنّت صاحب

عثمان را با عمّار یاسر شنید به خشم او زمانی که رفتار تند 

را نشان داد و  مو و کفش و جامة پیامبر ةآمد و رشت

عثمان . را ترک کردی چقدر زود سنّت پیامبر:  گفت

 . دیگو یمچه  دانست ینمعصبانی شده بود که  یا اندازه به

. زمانی که به بصره نزدیک شده بود امیر مؤمنان علی

ای عایشه تو با نافرمانی خدا و رسول او  ...: نوشت یا نامهدر 

بیرون آمدی و چیزی را دنبال کردی که به تو  ات خانهاز 

به من ،  ح بین مسلمانان هستیتو مدعی اصال .ارتباطی ندارد

کار گشتن در برابر مردان بده زن و لشکرکشی و آش پاسخ

گرم را ریختن  یها خونو  درافتادن ؟! و با اهل قبلهیعنی چه

،  خواهان خون عثمان هستی یپندار یم؟! وانگهی تو یعنی چه

مگر تو :  دوم؛  امیه است و تو از قبیلة تیم عثمان از بنی:  اوّل

نعثل را :  یگفت ینم ت دیروز در میان اصحاب محمدخود
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ای . بکشید خدا او را بکشد که کافر و ناسپاس شده است

را در پیش گیر و  ات خانهعایشه تقوا پیشه کن و راه 

 . باش نینش پرده

از  سؤالپیشه بوده در  حه که مردی عبادتمحمد پسر طل

آن جوان  و کردکشندگان عثمان به سه تن اشاره  وی دربارة

 : پرسنده در چند بیت شعر چنین سرود

از پسر طلحه راجع به کسی که در شهر مدینه کشته شد و 

او گفت سه گروه او را . پرسیدم( عثمان)،  مقبور نگردید

،  یک سوّم مسئولیت قتل. کشتند و اشک از چشمان او ریخت

و یک سوّم هم بر ،  است( عایشه) نشین بر آن بانوی کجاوه

و یک سوّم بر ( طلحه) بر شتر سرخ عهده آن مرد سوار

گفتم دربارة دو نفر اول راست گفتی و  ابی طالببن  علی

  اشتباه کردی!امّا در مورد شخص سوّم سخت 

از شخصی به نام ابن  کرد یمیشه جریان عثمان را دنبال اع

،  مردم عثمان را کشتند:  او گفت؟  پرسید چه شد،  ام کالب

هشت روز گذشت و کار به او گفت  پرسید بعد چه شد

 ابی طالببن  مردم با علی،  بهترین شکل سامان یافت

 فروآسمان بر زمین  کاش یا:  عایشه گفت. بیعت کردند

به خدا :  برگشت و گفت مکهمرا برگردانید او به  ؛ختیر یم

من خواهان خون او خواهم . ! عثمان مظلومانه کشته شدقسم

به خدا سوگند تو خود اولین کسی :  کالب گفت پسر ام. بود
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او را پس از :  عایشه گفت. زدی می او حرف ةبودی که دربار

کالب اشعاری بدین مضمون  امکشتند و ابن ،  توبه کردن

 : سرود

بادها از سوی  .هم از تو است ها یدگرگونآغاز امر از تو و 

فرمان ( عثمان) شوایپتو به قتل آن . استتو و باران نیز از تو 

کشتن  فرض کن ما در. ی او کافر شده استدادی و به ما گفت

او در نزد ما کسی است که  ةپس کشند،  او فرمان از تو بردیم

کشتن او نه آسمان بر زمین افتاد و نه البته با  ؛فرمان داده است

بیعت ،  و هوش فکر صاحبمردم با مردی . آفتاب و ماه گرفت

و جامة جنگ بر تن  دیزدا یمرا  ها یکژ،  ها یرگیتکردند که 

مانند کسی نیست که ،  که وفا کرد کس آن. کند یم نبردپوشیده 

 . یی نمودوفا یبو  یفریبکار

 مردم شام دربارة عایشه و قتل:  دیگو یمابن عساکر نیز 

مثل شما و عایشه : به آنان گفته شد. سخنانی داشتند،  عثمان

آن را  شود ینم؛  مثل چشم است که درد کند و اذیت نماید

عایشه مردم را به قتل . درآورد که باید مدارا کرد و ساخت

امّا . و آرزوی خالفت برای طلحه داشت کرد یمعثمان تشویق 

یت عثمان را فریاد کرد و مظلوم پس از بیعت مردم با علی

شخصی . گردد ینم برم هرگز قدرت به تَیْ:  گفت یم با افسوس

عثمان را که کشت؟ او در :  از سعدبن ابی وقاص پرسید

 آهیخت براو را شمشیری کشت که عایشه آن را :  جواب گفت
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 نیزهرآگی طالب آن را اببن  ز کرد و علیآن را تیو طلحه 

 . ساخت

بن  ةمغیر. عایشه پس از جنگ جمل به مدینه بازگشت

،  اگر روز جمل بودی:  عایشه گفت. شعبه به دیدار او آمد

که تیری به کجاوه من اصابت کرد و حتی به پوست  یدید یم

تا  کشت یم شماراآن تیر  کاش یا:  مغیره گفت. تن من خورد

عثمان داشتی و مردم را به  ه گناهانی باشد که تو دربارةکفار

 شدنعایشه عثمان را قبل از کشته ش. یختیانگ یمقتل او بر 

:  دیگو یمولید . دینام یم،  یهودی مفلوک،  شیخ احمق،  نعثل

 . معنای کفتار نر است در، نعثل در لغت

و  فرستاد یمبر او رحمت ،  عایشه پس از قتل عثمان

فت تو دیروز مردم را به کشتن عمّار یاسر به او گ. ستیگر یم

و گریه  یزیر یمامروز برایش اشک ،  یکرد یمرغیب او ت

 1؟!یکن یم

گزارش  دو و  ستیبدر دنباله این  مینیعلّامه ا

نظرهای عایشه دربارة  این سخنان افزون بر نقطه:  سدینو یم

                                                           
؛ ۳1و  7۵و  ۵/7۱؛ االنساب، بالذری  ، چاپ لیدن۵/2۵سعد  . رک؛ طبقات، ابن1

و  172و  1۳۳و  ۵/14۱؛ تاريخ طبری ۵7و  4۳و  1/4۶االمامة و السیاسة 
؛ تاريخ ابي 7/۶1۳عساكر  ؛ تاريخ ابن272و  2/2۳7؛ عقد الفريد 17۳
؛ اسد 4/1۳۳اثیر  ؛ نهاية، ابن۵۱۳و  2/77الحديد  ؛ شرح ابن ابي1/172الفداء
؛  ۶/۶14؛ سیرة حلبي 2/۶۵۳؛ حیات الحیوان ۶/۱7اثیر  ؛ الکامل، ابن۶/1۵الغابه 

 .۱/141؛ تاج العروس  14/1۳۶لسان العرب 
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 دیآ یمبر  ها آنآموزنده برای ما دارد و از  ییها درس، عثمان

 اهلل رسولعثمان را شایسته مقام خالفت ،  که عایشه

ه آنجا رسید که مرگ و با عثمان ب اش یدشمنو در  دانست ینم

آرزو کرد و برای ،  زمین ةزوال او و مروان را از روی صفح

مردم نشان را برای  آثار مقدس رسول خدا،  مخالفت با او

عملکرد دستان  ةنتیج،  و آن». داد و به تحریک آنان پرداخت

 «.خود او بوده و خدا بر بندگانش ظلم کننده نیست

آن گفتارها و رفتارها این بود که  ةهدف عایشه از هم

امّا چون دید مردم با . داری به طلحه برسد خالفت و زمام

علوی شد و جایگاه ،  بیعت کردند و خالفت پیامبر علی

،  ساخت ینمشایسته خود را پیدا کرد که با هواهای عایشه 

و آن رفتارها را از خود  گفتآن سخنان را  ،سپر را برگرداند

مبنی بر پارس کردن  بروز داد و حتی هشدارهای پیامبر

 . سگان حوأب را نیز ارج ننهاد

 عوفبن  عبدالرحمن

عضو شورای شش نفری و صحابی بدری و از ده ،  عبدالرحمن

او پس نفری است که گویند به بهشت بشارت داده شده است. 

گویی داشته و و گفت از شهادت ابوذر در ربذه با علی

اینها :  فرمود علی. در میان گذاشتندبا هم کارهای عثمان را 

عبدالرحمن گفت اگر خواستی شمشیر به . همه کار تو بود

به قولی ،  (عثمان) که او رمیگ یمو من هم شمشیرم را  ریگ دست
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و مخالفت ،  که داده بود مبنی بر عمل به قرآن و سنّت وفا نکرد

عثمان در . با او سخن نخواهم گفت ام زنده تامن نیز . ورزید

عبدالرحمن روی به دیوار کرد و با . بیماری او به عیادتش رفت

 . او سخن نگفت

یک . که عثمان بر وی نماز نگزارد عبدالرحمن وصیّت کرد

را به  ها آنوقت شترانی از باب زکات به عثمان آورده بودند و او 

این موضوع به گوش . بود برخی از فرزندان حَکَم بخشیده

آمد و همه را پس  یا عدهعوف رسید او به کمک بن  منعبدالرح

یان را م ها آن،  نشسته بود اش خانهکه عثمان در  یحال گرفت و در

م را و بدان مناسبت مرد ساخته یم ن قصرعثما. کرد قسمتمردم 

عوف در میان دعوت شدگان بن  سور مفصّلی داد که عبدالرحمن

 ای پسر عفّان ما:  بود و عبدالرحمن تا کاخ و آن طعام را دید گفت

اکنون راست ،  میکرد یمتکذیب  گفتند یمتو  ةرا مردم دربارآنچه 

عثمان . برم یمبه خدا پناه ،  بیعتی که با تو کردممن از آن . دیدیم

عصبانی شد و به غالم خود گفت عبدالرحمن را بیرون کنند و 

شیخ محمد عبده در شرح . دستور داد کسی با او همنشینی نکند

 . عبدالرحمن با عثمان قهر بود تا از دنیا رفت:  سدینو یم البالغه نهج

پیشنهاد بیعت  علینفره عبدالرحمن به  در شورای شش

عمل به کتاب خدا و سنّت پیامبر و روش دو  شرط بهداد 

او همین پیشنهاد را به . نپذیرفت خلیفة پیشین و علی

. جا چند سؤال مطرح استدر این. عثمان کرد و او پذیرفت



   الغدیر همراه   61 

ی ا غهیصشرط رعایت روش دو خلیفه در امر خالفت چه 

؟  برابر بوده یا نه سنّت رسول خدا با ها آنآیا روش ؟  است

آن شرط زائدی است و مبنای خالفت ،  در صورت نخست

چیز دیگر  جز کتاب خدا و سنت پیامبر اهلل رسول

بر هر مسلمانی واجب بوده به :  و در صورت دوّم،  نیست

پس شایسته آن بود که بر عثمان مخالفت با . مخالفت برخیزد

 ةاو به روش خلیفوانگهی . نه چیز دیگر،  سنّت را عیب گیرند

پدری خود را بر  شاوندانیخوکه گاه آن،  دوّم هم عمل نکرد

یز به او ایراد گرفت و عثمان عبدالرحمن ن. همه مقدّم داشت

و من برای  دیبر یمعمر در راه خدا از خویشاوندانش : گفت

! و عبدالرحمن کنم یمصله  و وندمیپ یمخدا با خویشاوندانم 

با عثمان تا زنده بود آشتی نبود و برخی افراد متعصب 

 . است آور خندهکه  اند دهیتراشعذرهایی در این خصوص 
دروغگفتندسؤالخواهندآنچهبهیقيندرروزقيامتاز

1.شد

پذیرفته ،  اند کردهدر آن روز عذرخواهی کسانی که ستم 

 8.شود ینمنخواهد شد و بازگشت به سوی حق از آنان خواسته 

 

                                                           
 .1۶. عنکبوت /1
 .۵7. روم /2
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 عبیداهلل بن  طلحه

او عضو شورای شش نفره و یکی از ده نفری است که 

 . به بهشت بشارت داده شدندگویند  می

طلحه را در برابر قتل  وضعیت مؤمنان موالی ما امیر

 شتابزده، طلحه،  به خدا سوگند: کند یمگونه بیان عثمان این

خونخواهی عثمان را مطرح کرد مبادا خود او تعقیب شود که 

مردم را به قتل ،  طلحه ةانداز بهمتّهم بود و در مدینه کسی 

 . نمود ینمعثمان تحریک 

به طلحه فرمود آن  علی،  به هنگام محاصرة عثمان

طلحه گفت به خدا سوگند تا . انجماعت را از عثمان برگرد

 . کنم ینمچنین ،  پس ندهند اوانامیّه ت بنی

لحه آمد و گفت پول ط. طلبکار بود،  هزار پنجاه،  عثمان از طلحه

آنِ  از! آن پول ای ابا محمد: عثمان گفت. بگیرید، شما آماده است

گفت این  می عثمان در روزهای محاصره. تو باشد و به تو بخشیدم

 . من به وی است یها یکینسزای آن ،  تحریکات طلحه

کردند و  گوو گفت باهمعباس نزد عثمان آمد و ساعتی  ابن

مردم در عباس را گرفت و به سخنان  بعد عثمان دست ابن

منتظر چه هستید و ،  گفتند برخی می. گوش دادند،  اطراف خانه

در این میان . گفتند شاید برگردد و توبه کند می برخی دیگر

او درگوشی عدیس را گرفت و با  و سراغ ابن دیسررسطلحه 

پسر عدیس رفت و به یارانش گفت مگذارید . صحبتی کرد
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عثمان گفت . عثمان وارد و یا از آن خارج شود ةکسی به خان

 . دستور طلحه بود،  این

ه بسته بود طلحه نقاب بر چهر،  عثمان کشته شدروزی که 

و به راهنمایی او برخی  دیپوشان یمو خود را از دید مردم 

و  شده وارد بام پشتانه عثمان باال رفته و از انصار از دیوار خ

،  در خیبر بود علی،  به هنگام محاصرة عثمان. او را کشتند

. کردند ییها صحبتعثمان او را طلبید آنان با هم ،  تا رسید

آمد و ،  به خانه طلحه که پر از جماعت بود بعد علی

 پرسید ای ابا محمد این کارها چیست؟

 . کار از کار گذشته است ، ای علی:  طلحه گفت

و  کرد یمطلحه از همه بیشتر تالش ،  در محاصرة عثمان

عثمان مشکلی  رسد یمتا به خانه عثمان طعام و آب  گفت یم

. نخواهد داشت و او مانع از بردن آب به خانه عثمان شد

. از این کار خشمگین گردید و آب به عثمان رسانید علی

 . متفاوت دارد بالذری در این مورد دو نقل

یه انصاری بر طلحه گذر کرد و پرسید کار عثمان به رابن جا

طلحه گفت اگر هم . دیکش یمکجا کشید؟ به خدا قسم او را 

 . و نه پیامبر مرسل شود یمکشته شود نه فرشته مقرّب کشته 

که طلحه هم  گذشت یم یجماعتگاهی عثمان از جلوی 

و آنان جواب سالم او را  کرد یمدر میان ایشان بود و سالم 

آن قدر زنده بمانم  کردم ینمگمان :  گفت یمعثمان ، دادند ینم
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 . جواب سالم مرا ندهی،  که تو طلحه

حکم در جمل حضور بن  مروان:  سدینو یمابن عساکر 

داشت با خود گفت فرصت مناسبی است من انتقام عثمان را 

سبب کشته  از کشنده او بگیرم و تیری انداخت و طلحه بدان

و . ت من قاتل پدر تو را کشتممان نیز گفپسر عث به ابان. شد

که خود مروان به من  نبوداگر :  گفت یممروان بن  عبدالملک

خبر داد که طلحه را کشته من احدی از اوالد طلحه را زنده 

. رساندم یمرا به خون عثمان به قتل  ها آنو  گذاشتم ینم

او گفت هر وقت تو . وارد شدموسی پسر طلحه نیز بر ولید 

امّا خود . رمیگ یمتصمیم به قتل تو  ییآ یمای موسی نزد من 

 . طلحه را او کشته است:  مروان به من گفت

طلحه تا سه روز مانع از دفن او ،  پس از کشته شدن عثمان

یاری خواستند و سرانجام او را در  مردم از علی. شد

دفن ،  کردند یمخود را دفن  یها مردهکه یهود « حش کوکب»

و  علی،  برگشت زبیراز پس : سدینو یممسعودی . کردند

! برای چه بیرون ای ابا محمد: و پرسیدطلحه را صدا زد 

:  فرمود علی .به خونخواهی عثمان: طلحه گفت ؟یا آمده

،  را سبب ریختن خون عثمان است که آنخدا از ما دو نفر 

 1.بکشد

                                                           
، ۵/17۳، تاريخ طبری 2/11، مروج الذهب ۶4و 1/۳۱. رک: االمامة و السیاسة 1

الدين طبری  ، محبّ ، الرياض۶/1۱4اثیر  ، الکامل ابن21و ۵/22تهذيب التهذيب 
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 عوام بن  زبیر

بهشت  ندیگو یمعضو شورای شش نفره و یکی از ده تنی که 

 . وعده داده شده است ها آنبه 

سوار بر اسب به سوی زبیر آمد  علی،  در واقعة جمل

 علی. و او را صدا زد و او آمد و رویاروی ایستادند

 : پرسید

تو را شایسته این امر :  زبیر گفت؟  یا آمدهبرای چه 

پس از :  فرمود علی. و تو از ما سزاوارتر نیستی دانم ینم

ای زبیر ما تو را از فرزندان ؟  کشته شدن عثمان شایسته نیستم

بالغ شد و میان ما ،  تا پسر بدذات تو میشمرد یبرمعبدالمطلب 

علی چیزهای مهمّی برای زبیر گفت از . و تو جدایی انداخت

ای علی :  فرمودروزی بر ما گذشت و  پیامبر: جمله فرمود

با تو ،  تو ستم کننده استکه در حق  حالی این پسر عمّه تو در

نزد . جنگم ینمزبیر برگشت و گفت من با تو . جنگد یم

پسرش عبداهلل آمد و گفت من در این جنگ دارای بینش 

 یها پرچم،  آمده بودی رونیبپسرش گفت تو بر بینش . نیستم

. را دیدی و از مرگ ترسیدی طالب یابپسر  درآمدهبه اهتزاز 

گفت ای . زبیر خشمناک شد و غضب از چشمانش برق زد

                                                                                                 
، تاريخ الخمیس، ديار بکری 7/۱4عساكر  ، تاريخ ابن 2/2۶۱، االصابه  2/2۵۳
و نهج البالغه  ۵۱۳و  2/4۱4الحديد  ، شرح ابن ابي2۳و  ۵/74االنساب  2/2۳۱
 ها و جز آن 1/۶2۶
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این برده : عبداهلل گفت. که با او نجنگم خوردم قسمبیچاره من 

زبیر او را آزاد . اره آزاد کنعنوان کفّ را به( سرجیس) خود را

تو :  فرمود رد و دوباره در صف جنگ ایستاد و علیک

 ...یا کشتهطلبی تو او را  می خون عثمان را از من

 زبیر قسم خورد که با علی:  سدینو یم علّامه امینی

افتاد و حرمت چنان  ینبونجنگد پس از آن که به یاد حدیث 

امّا ؛  کند یمآیا کفّاره دادن حرامی را حالل  .کاری مسلّم شد

ی عبداهلل فرزند ناخلف او کار ها یگر د وسوسهچه باید کر

 . خود را کرد

گفت عثمان را بکشید که او دین شما را تبدیل  میزبیر 

زبیر . کند یمبه او گفتند پسر تو بر در خانه از او حمایت . کرد

هر چند با کشته شدن پسر  دیآ ینمگفت از کشته شدن او بدم 

  1.بر صراط است یا الشهدا رف،  باشد که عثمان من

 مشترک طلحه و زبیر یها یریگ موضع

طلحه و زبیر ،  رویداد عصر خالفت عثماندر زمینة 

به هفده  علّامه امینی. اند داشتهمشترکی  یها یریگ موضع

 :مورد اشاره کرده است

 طلحه) آنان ...: فرمود ها آنامیرمؤمنان علی در وصف حال 

که خود رهایش کردند و دم از  ندیجو یمحقی را ( زبیر و

                                                           
 .۶/1۱2؛ كامل2/1۱؛ مروج الذهب  ۵/2۱4. رک؛ طبری 1
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گروه  ها آن. اند ختهیرکه خود آن را ، زنند یمخونخواهی کسی 

در بین ،  ناخالصی و ناپاکی ةیاغی هستند که عقرب گزند

 . ایشان یافت شود

من جریان کشته شدن : ای به اهالی کوفه نوشتند درنامه

که گویا خود در  دهم یمعثمان را برای شما آنگونه خبر 

مردم به عثمان ایرادهایی داشتند و من : دیا بودهصحنه حاضر 

مهاجران بودم و بیشتر اوقات او را به عذرخواهی از یکی از 

امّا . کردم یمو سرزنشش  و کمتر نکوهش داشتم یوام،  مردم

و ،  توپیدن و ناآرامی،  روششان نیتر سادهطلحه و زبیر 

 . تندی و خشونت بود،  رفتارشان نیتر میمال

از مقابل خانه بعضی از افراد نوادة ابوسفیان  علی

چنین ،  دختری از ایشان با زدن دایرهشنید  گذشت یم

ی که بر عثمان شد از سوی زبیر بود و در کنار ظلم: خواند یم

آتش فتنه و آشوب را ،  آن دو. است تر مسئولنزد ما  طلحه،  او

 . رسوا شوند،  است سزاوارکردند و  ور شعله

مسئول خون عثمان  آن دختر چه جالب!:  فرمود علی

 . هدف زده استرا نشانه گرفته و به 

از مکّه به  عثمانپنج روز پس از قتل : دیگو یمعباس  ابن

. وارد شده سالم گفتم،  رفتم نزد علی،  مدینه برگشتم

را همراه  ها آندیدار داشتی؟ گفتم  پرسید با طلحه و زبیر

 آنان: فرمود علی. دیدم« نواصف»ان در یاز قریش یا عده
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و گویند  کنند یمروج نیستند و خ بردار دست( طلحه و زبیر)

کشنده ، ها آنکه خود  داند یمو خدا  میطلب یمخون عثمان 

 . اند عثمان

حکم و دار و بن  مروان« ذات عرق»در ،  سعیدبن عاص

که  حالی در ؟دیرو یمبه کجا : را دید و پرسید اش دسته

سوار بر پشت ،  مسئوالن خونی که در صدد انتقام آن هستید

 یها خانهآن دو را بکشید و به . (طلحه و زبیر یعنی) اند شتران

گفتند ما  ها آن. خویش برگردید و خون همدیگر را نریزید

سعید با طلحه و . شاید همه قاتالن عثمان را بکشیم میرو یم

راست بگویید ،  زبیر خلوت کرد و گفت اگر شما پیروز شدید

به :  گفتندآن دو نفر ؟  دیگذار یم وا حکومت را به چه کسی

ما برای ش:  سعید گفت. برگزینندیکی از دو نفر ما که مردم 

آیا . دهید،  آن را برای فرزندان او،  دیا برخاستهخون عثمان 

ت که قدرت از فرزندان عبد که تالش من آن اس دینیب ینم

 ...او برگشت؟  مناف بیرون برود

چنین :  ای به معاویه در پاسخ نامه او عباس نیز در نامه ابن

مردم را شوراندند و عرصه را بر ،  امّا طلحه و زبیر:  نوشت

بیعت با علی را شکستند و ،  عثمان تنگ کردند و پس از آن

 ها با آن،  جستند می دنبال قدرت بودند و سلطنت خود به

شکنی جنگیدیم و با تو به سبب  به سبب بیعت( زبیر،  طلحه)

 . میکن یمپیکار ،  ات یستمگرجنگ داخلی و  جادیا
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را که  شیپسرعمو،  در شام« طی»حابس پسر سعد بزرگ قبیلة 

مرد زباندار و باشکوهی بود و از کوفه بر او وارد شده بود نزد 

او در مدینه منوره کشته شدن عثمان را دیده : گفت و آوردمعاویه 

قصه را برای ما : معاویه گفت. است و فردی مورد وثوق است

 ةدربار( طلحه و زبیر) آن دو ...: میگو یممرد گفت آری آن . بگو

پاک بود  طالب یاببن  داشتند و دامن علی وجوش جنبعثمان 

عباها . و سپس مردم برای بیعت با او مانند پروانگان دورش ریختند

ها زیر پا  هاز پا درآمد و گم شد و سالخورد ها کفش،  از دوش افتاد

 . سخنی نبوداز عثمان ،  دیگر .ماندند

؟  دیا آمدهمردم پرسیدند برای چه ،  طلحه و زبیر به بصره آمدند

مردم عقل آیا ! اهلل سبحان احسن گفت:. گفتند به انتقام خون عثمان

کسی ( طلحه و زبیر) ندارند که بگویند به خدا سوگند جز شما

وقتی عایشه و طلحه و زبیر به بصره آمدند . کشته استرا ن عثمان

او نزد زبیر . دوئلی را نزد آنان فرستاد االسودابو ،  حنیفبن  عثمان

آمد و گفت مردم یاد دارند روز بیعت با ابوبکر تو شمشیر کشیده 

 ؛نیست طالب یاببن  از علی تر ستهیشابرای خالفت کسی  یگفت یم

:  ابواالسود گفت. آن کجا و این کجا؟ او خون عثمان را پیش کشید

ابواالسود نزد طلحه آمد و او را . آن کار زدیددست به ،  تو و طلحه

 . بر جنگ مصمّم دید

انش نزد طلحه و زبیر آمدند و با حنیف با یاربن  عثمان

. را به یاد آوردند گو کردند و بیعت با علیو آنان گفت
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پسر حنیف . میخواه یمخواهی عثمان را  ما خون گفتند ها آن

به شما دارد؟ پسرها و  این موضوع چه ربطی: گفت

 شمااز  سزاوارتربه این کار که هستند آنان  کجاپسرعموهایش 

حسد بردید که مردم  طالب یاببن  آیا شما به علی. هستند

آیا . دیخواه یمبر او گرد آمدند و شما حکومت را برای خود 

پسر  ها آن؟  بود تر سرسختکسی در برخورد با عثمان از شما 

 نیتر زشتو نام مادر او را بردند و  دفتنحنیف را ناسزا گ

 .را بر زبان راندند ها فحش

عمّار یاسر در کوفه سخنرانی کرد و گفت ای اهالی کوفه اگر  

و طلحه و  ...لیکن خبرها برای شما آمده ماجرا بر شما پوشیده بود؛

دهنده بودند و آن دو  فرمانزبیر اولین انتقاد کننده و آخرین 

و چون به هدف ،  بیعت کردند نخستین کسی بودندکه با علی

 . پیمان شکستند،  چیزی رخ دهد که نیابدون ، نرسیدند

ای امیر مؤمنان کار طلحه و زبیر و  :دیگو یممالک اشتر 

به اختیار بیعت کردند و بدون ،  آن دو. عایشه بر ما روشن است

پس خود . پیمان شکستند،  خونخواهی عثمانو به زعم ،  رویدادی

کسی بودند که مردم را بر ضدّ او  باید قصاص شوند که نخست

به ،  آن دو را به هم. به خدا سوگند از اوّل نقشه داشتند. شوراندند

که شمشیرها بر دوش داریم و دلها در  میفرست یمراه عثمان 

 . و ما امروز همان هستیم که دیروز بودیم. ها نهیس

 بر  بالغتاریخی که  یها گزارهاین : سدینو یم علّامه امینی
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( طلحه و زبیر) که آن دو رساند یم وضوح به،  شود یمپنجاه مورد 

 . اند بودهآتش آشوب بر ضد عثمان  ةکنند ور شعلهو ،  اساس فتنه

  1.آورد یمطور مشخّص یاد  علّامه سپس مواردی را به
" نيستشانیهادلبهزبانچيزیگویندکهدر بر، وخدا

 8".ایشاناحاطهدارد

 مسعود بن  عبداهلل

 4ت پیشین آوردیمادر صفحرا عثمان  ةدرباربخشی از سخنان او 

انتقاد ،  و کارگزارانش،  او یکه او چگونه از عثمان و عملکردها

. آشفت یبرماو  یها ییرسواو  ها بدعتکرد و عراق را با یاد  می

را دستگیر و به شدّت بازخواست کرد و حتی  عبداهللعثمان هم 

با خشونت تمام او را از مسجد بیرون انداختند و استخوان 

ابن . را شکستند و چهل ضربه شالق بر تنش نواختند اش دنده

عثمان اعتقاد بد داشت و حتی  ةدربار نفس  نیآخر تامسعود 

عثمان را به ،  مسعودابن . وصیّت کرد که او بر وی نماز نگزارد

با چنین وضع . دانست یممحکوم به مرگ ،  شیها بدعت سبب

 3؟!ی و قداست عثمان نظر دادبه پاک توان یمچگونه 

                                                           
؛ االمامة  ۵/12۱؛ االنساب، بالذری  2/۱1و  1۱2و  1/1۱۶. شرح ابن ابي الحديد 1

،  ؛ مستدرک72؛ صفّین، نصربن مزاحم / 2/27۱، عقد الفريد  ۵۳-1/۵۵و السیاسة 
 ها. و جز اين 1/2۵4البالغه  ؛ نهج1۳۱و  ۵/1۳۱؛ تاريخ طبری  ۶۳/11۱حاكم 

 .2۱؛ بروج /11. فتح /2
 .۳-۳/۶. الغدير ۶
 .171. فتنه كبری /4
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 عمّاربن یاسر

اب و سنّت در روز صفّین طیّ پدری بزرگ و ستایش شده در کت
 ای بندگان خدا برخیزید به سراغ کسانی برویم :ای گفت خطبه

همانان که بر خویشتن خویش . هستندکه خواهان خون عثمان 
و بدون شایستگی بر مؤمنان حکم راندند و مردمان  کردندستم 

کیست که :  صالح و خیرخواه او را کشتند و در نقل دیگر گفت
جماعتی ؟  رضایت پروردگارش بجوید و به مال و فرزند برنگردد

،  طالب یاببن  معاویه کشندگان عثمان را از علی ...آمدند و
تو به  دستهرگاه  ای معاویه!: ربعی گفتبن  شبث. یدطلب یم

:  گفت هیمعاو؟ یکش یم،  د او را به سبب خون عثمانعمّار برس
. کشتم یمخدمتکار عثمان « نائل»چرا نکشم بلکه او را به خاطر 

عدالت نشان ،  سوگند به خدای زمین و آسمان: شبث گفت
تو به عمّار ،  معبودی نیستنه سوگند به خدایی که جز او . ندادی

مگر آن که سرهایی از تن مردمانی جدا شود و زمین و  یرس ینم
 . برای تو تنگ گردد اش یگستردگفضا با 

حسن  امیرالمؤمنین علی،  پس از کشته شدن عثمان
ابوموسی اشعری با  ...مجتبی و عمّار یاسر را به کوفه فرستاد

تو هم :  تعمّار گفکرد و خطاب به و عمّار دیدار  حسن
: با شورشیان هماهنگ شدی و خلیفه را کشتی؟! عمّار گفت

 . من نکشتم ولی بدم نیامد
ما سخنان پیامبر صادق و امین : سدینو یم علّامه امینی

و به سخنان یاوه  میکن ینمرا درخصوص عمّار یاسر رها 
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درخت  ةشاخ ة؛ به ویژه اگر دربارمیده ینمرا دیگران گوش ف
 1.باشد،  نفرین شده در قرآن

 مقدادبن اسود کندی

او برای  نشیگزدر بیعت با عثمان و : سدینو یمیعقوبی 

عثمان  ةبودند و دربار قومی همراه با علی،  خالفت

وارد مسجد رسول : دیگو یممردی : گفتند یمجسورانه سخن 

دیدم زانوی غم به بغل گرفته و شدم شخصی را  خدا

،  دنیا از وی گرفته شده که گویا تمام درخو می افسوسچنان آن

،  شگفتا برای قریش! این امر بر اهل بیت دریغ ورزیدند

،  اولین ایمان آورنده،  اهلل رسولپسر عموی  که یدرحال

بیناترین ،  المدر اس نیتر دهید رنج،  ترین دین فهم،  داناترین مردم

به ،  درمیان ایشان است،  ترین بر صراط به راه و هدایت یافته

بر هدایت یافته که پاک و پاکیزه خدا سوگند خالفت را از راه

. ست دور کردند و صالح را نخواستند و راه درست نپیمودندا

دور باشند از لطف و رحمت ،  دنیا را بر آخرت برگزیدند ها آن

 . خدا و هالکت بر مردم ستمکار باد

تو کیستی و  راوی گفت نزدیک آن شخص شدم و پرسیدم

                                                           
،  ، نصربن مزاحم ؛ صفین۳/21و  ۵/1۱7؛ تاريخ طبری  22۱. تمهید، باقالني /1

ها. ما در همین  و جز آن 1۱1و  1/1۵۱؛ جمهرة الخطب ۶۳۳-۶۳1چاپ مصر /
باره عمّار برخوردهای عثمان با وی سخن  ای در ( شمّه2۱-2ص ۳كتاب )ج

 ، رک. ايم گفته
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من : کیست؟ او گفت یگفت یمچنان  اش دربارهآن مرد که 

 گفتم . است طالب یاببن  علی،  مقدادبن عمرو هستم و آن مرد

این  !ای برادر:  گفت. کنم یمتا من تو را یاری  یکن ینمآیا قیام 

از مسجد بیرون آمدم . ابدی ینمدو نفر سامان ، کار با یک نفر

را به او گفتم او گفت برادرم مقداد راست  ابوذر را دیدم موضوع

طور  مسعود را مالقات کردم او نیز همانبن  گفته و سپس عبداهلل

 شود ینم، اند گفتهاین مطالب را برای ما :  اضافه کرد گفت و

  1.کاری کرد

 یاسربن  عمّار :همچنین در جریان بیعت با عثمان نقل است از

مسلمانان دچار اختالف  یخواه یماگر : که گفت( به عبدالرحمن)

عمّار راست گفت :  مقدادبن اسود گفت. نشوند با علی بیعت کن

 . میکن یمگوییم شنیدیم و اطاعت ،  بیعت کنی اگر با علی

قریش اختالف  یخواه یماگر :  گفت یمپسر ابی سرح نیز 

ت ما گوییم شنیدیم و با عثمان بیعت کن در آن صور،  نکنند

عمّار بر ابی سرح پرخاش کرد و گفت از چه . میکن یماطاعت 

 هیام یبنو  هاشم یبن؟! یا شدهوقت تو خیرخواه مسلمانان 

بر : را خواند و گفت علی،  عبدالرحمن ...گفتگوها کردند

او و روش دو عهد و پیمان الهی به کتاب خدا و سنّت پیامبر 

به میزان دانش : فرمود ؟ علییکن یمز او عمل ة پس افیخل

بر : عثمان را فراخوانده گفت،  و بعد کنم یمعمل  ام ییتواناو 
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تو باد عهد و پیمان الهی که به کتاب خدا و سنت پیامبر او و 

،  آری: عثمان گفت. عمل کنی،  روش دو خلیفه پس از او

رفیق بازی : فرمود علی. عبدالرحمن با او بیعت کرد

دیگر یک لین بار نیست که بر ضدّ ما ازاو،  کردید و این

پشتیبانی به عمل آوردید به خدا سوگند تو عثمان را 

،  مگر آن که آن را به تو برگرداند و خدا را هر روز،  رنگزیدیب

من خاندانی مانند : سپس مقداد گفت ...ای است تقدیر و برنامه

،  با ایشان چنین رفتار شود،  بیت ندیدم که پس از پیامبر اهل

خدا به ،  و آشناترین به حق اند لعدکه داورترین به  حالی در

 . سوگند کاش یاورانی بیابم

به خدا : مقداد گفت ...:کند یممسعودی نیز چنین گزارش 

. دوست دارم اهلل رسولن اهل بیت را با مهر و محبّت مسوگند 

را پس از او از  شما گرد آمدید حکومت و قدرت محمد

در  یا کنندهای عبدالرحمن اگر من یاری . دست ایشان بیرون ببرید

گونه که در روز  همان کردم یمپیکار  ها آنبا  داشتم یمبرابر قریش 

 ...کارزار کردم ها آنبا  اهلل رسولبدر در معیّت 

مقداد از جمله کسانی بود که بر ضد عثمان و در شمارش 

 ها آن ةچند که او به نام هر. او به وی نامه نوشتند یها بدعت

: فرمود او جزو چهارتنی است که پیامبر. عمل نکرد
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  1.سلمان و مقداد ،عمّار،  علی: بهشت شوق دیدار آنان را دارد

و  دارد یممرد دینداری که خدا و رسول او را دوست 

و  داند یمبهشت مشتاق دیدار اوست خالفت عثمان را ضایعه 

شوری رأی او در روز ،  و تازه این خورد یمبر آن افسوس 

تا چه رسد به زمان بعد که آن همه بدعت و عملکرد ،  بود

 . فه سرزدزشت از خلی

 حجربن عدی کوفی

شعبه به سال چهل و یک از سوی معاویه حکمران بن  ةمغیر

وی . کوفه شد و هفت سال و اندی در آن سامان حکم راند

و  گفت یمو از او بد  کرد یم نکوهشرا  همواره علی

 چون حجر. داد یمکشندگان عثمان را مورد لعن و نفرین قرار 

: گفت یم،  دیشن یمو سخنان او را  دید یممغیره را  این رفتار

و نکوهش فرماید روزی ایستاد و  کندخدا شما را لعنت 

ای مردم به قسط و عدالت برخیزید و برای خدا گواه : گفت

که شما او را نکوهش و  کسی دهم یممن گواهی ،  باشید

و این روش  ...ها است سانان نیتر ستهیشا،  دیکن یمنفرین 

 .سرآمدمغیره بود تا حکومت وی به 

و  کرد یمیک روز که مغیره دربارة عثمان صحبت 

حجربن عدی ،  داد یمکشندگان او را مورد لعن و دشنام قرار 
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که در مسجد یا بیرون  یکسان همهفریادی بر سر وی کشید که 

ای آدم! چنان پیر و کم عقل : شنیدند و گفت،  آن بودند

 هبده جیر دستورتو . ای که اختیار سخن در دست نداری شده

تو همواره . یا کردهقطع  ناحقو مواجب ما را بدهند که به 

 !یکن یممنان را نکوهش و مجرمان را تعریف و ستایش امیرمؤ

و زیادبن ،  هجرت وفات یافت مغیره در سال پنجاه و یک

او وارد قصر . مت کوفه را بر عهده گرفتابی سفیان حکو

حجر به . کوفه شد و همان شیوة نکوهیده مغیره را دنبال کرد

با او نیز پیش ،  پا خاست و رفتاری را که با مغیره داشت

 . گرفت

قدر  زیاد خطبه را آن یا جمعهروز : سدینو یمابن سیرین 

حجر فریاد برآورد نماز! زیاد ،  نماز به تأخیر افتادطول داد که 

ریزه بر  حجر مشتی سنگ. اعتنا نکرد و به سخن ادامه داد

زیاد پایین . شدند همراهنیز  یا عدهگرفت و به نماز ایستاد و 

موضوع را به معاویه  آن از  پسو  گزارد نمازآمد و با مردم 

گزارش کرد و او فرمان داد حجر و یارانش را به زنجیر کشد 

 . و به شام بفرستد

زیاد دو مأمور برای ایشان گماشت و . آنان دوازده تن بودند

. آورده و زندانی کردند( دمشق ی حومه) را تا مرج عذراء آنان

 . دادمعاویه شش نفرشان را آزاد کرد و هشت تن را فرمان قتل 

یدگاه این صحابی بزرگ یعنی حجر و یاران او دربارة د
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عثمان این بود که او نخستین کسی بوده که از راه عدالت 

آنان کشته شدن در راه . دکرمنحرف شد و به غیر حق حکم 

را پذیرفتند و زیر بار برائت از او  علی مؤمنان ریاموالی 

 . نرفتند

نوشته شده بود به کسانی که قتل و شهادت برایشان 

بسترهایشان رفتند و شربت شهادت را در راه عقیده و ایمان 

  1.تمام نوشیدند به گوارایی

 حسّانبن  عبدالرحمان

ن عدی و پنج تن از یاران او برپس از کشته شدن حج

عبدالرحمن پسر حسّان و کریم پسر عفیف خثعمی به مأموران 

همگی بر عقیدة  ویه بفرستید کهما را هم به نزد معا گفتند

شمربن عبداهلل . ها را پیش معاویه آوردند آن. هستیم حجر

از معاویه خواست پسر عفیف را بر او ببخشاید و او ،  خثعمی

ولی او پس از یک ماه زندان و محرومیت از . را آزاد کند

امّا عبدالرحمن در حضور معاویه . اقامت در کوفه آزاد شد

عثمان اولّین کسی است که درهای : دربارة عثمان چنین گفت

معاویه گفت . ظلم و ستم را گشود و درهای حق را لرزانید

مرد متدین به چه  بنگرید تعصّب برحق آن 8.خود را کشتی

 طاغوتدر حضور  هم  آن،  که دربارة عثمان  اندازه بود
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. سخن گوید صراحت به گونه نیا،  کشی چون معاویه آدم

عبدالرحمن را به بدترین شکل به قتل : معاویه به زیاد نوشت

 . برساند و زیاد لعین او را زنده به گور کرد

 هاشم مرقال

آن صحابی مقدّس و قهرمان بزرگ اسالمی است ،  هاشم مرقال

که در روز صفین جوانی را که تبلیغات معاویه او را از راه 

و طرح  حق به در کرده بود با یاد نیک از امیرمؤمنان علی

هاشم مرقال به ،  هدایت کرد،  های عثمان ها و زشتکاری بدعت

و مردمان دیندار  آن جوان گفت عثمان را اصحاب محمد

ناصواب و انحراف او را  یها بدعتکه گاه آن،  و قاریان قرآن

  1.به قتل رساندند،  از قرآن و سنّت نبوی دیدند

 جهجاه غفاری پسر سعید

سعید بن  جهجاه کرد یمدر بعضی روزها که عثمان سخنرانی 

م و بر یپیچ می بیا پایین تو را به عبائی: غفاری به او گفت

که  گونه همان؛ میفرست یمو به کوه دخان  میکن یمشتری بار 

کسانی  ازجملهجهجاه . جا تبعید کردینیکان این دیار را به آن

کردند و خدا نیز از ایشان  عتیببود که زیر درخت با پیامبر 

او خلع عثمان و تبعید او را با آن کیفیّت به . شنود استخ

و در حضور همه  صراحت  بهو آن را  دانست یمدماوند جایز 
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 کدام از مهاجران و با او همدل بوده و هیچ ها یلیخو  گفت یم

  1.انصار بر او ایراد نگرفتند

 

غزیه بن  حجاج،  انصاریرافع بن  هرفاع،  حنیف انصاریبن  سهل

 انصاری

شما خدا و رسول او را یاری  ،ای انصار: زیدبن ثابت گفت
ای : حنیف گفتبن  سهل. جانشین او را نیز یاری کنید،  دیا کرده

مدینه  پرثمرکوتاه و  یها نخلزید! عثمان شکم تو را با خرماهای 
 بگذارید با،  نکشید( عثمان) شیخ را: زید گفت. سیر کرده است

غزیه گفت به خدا قسم اگر از عمر بن  حجاج. اجل خویش بمیرد
به خدا خون او  تقرّبجز از ظهر تا عصر نماند ما برای  یزماناو 
آتش و هیزم بیاورید یکی از درها : رفاعه نیز گفت. میزیر یمرا 

را آتش زنیم و چنان کردند آن سوخت و پایین ریخت و مردم 
در مباح ،  ه این سه تنظرین. شدنددر دیگر را گشودند و وارد 

در ،  از خالفت دینی اسالمی بودن خون عثمان و خلع او
 . های دیگر مهاجران و انصار نیست صراحت کمتر از نظریه

 ابو ایّوب انصاری

القدر بدری  جویان و از اصحاب جلیل ابو ایوب از سبقت
به هنگام مهاجرت به  است؛ همان کسی که رسول خدا

او در یک سخنرانی . او را برای نزول برگزید ةمدینه خان
و بر دلهایتان  دیشنو ینم! گویا شما به خدا سوگند ...:گفت

                                                           
 و... 2/2۳۱. تاريخ الخمیس 1



   الغدیر همراه   81 

به شما ظلم و ( زمان عثمان) آیا تا دیروز. مهر زده شده است
؟ آیا مردم از حق خود محروم و برخی مورد شد ینمستم 

؟ برخی سیلی خورده و بر شکم گرفتند ینم ضرب و شتم قرار
برخی لگد نزدند و از مسجد بیرون نینداختند؟ حاال که امیر 

به قرآن  گسترد یمعدالت ،  دیگو یمآمده و حق ( علی) مؤمنان
 ها آنشکرگزار باشید و روی برنگردانید و از ،  کند یمعمل 

، اگر دعوت شدید. شنوند ینمولی ،  که گویند شنیدیمباشید ن
اطاعت کنید تا از پاسخ دهید و اگر فرمان داده شدید 

،  عصر عثمان را،  ابو ایوب. راستگویان و راست کرداران باشید
  1.نامد یمعصر ظلم و عدوان 

 سعد انصاریبن  قیس

بزرگ خزرجیان و از ،  قیس پسر سعدبن عبادة انصاری

بن  صحابی بدری است که مردم را در مصر به بیعت با علی

 . دارد سخنانی،  عثمان ةدرباراو . فراخواند طالب یاب

او در . نوشت یا نامهبه قیس ،  صفین دمعاویه پیش از نبر

آری طائفه من در ریختن خون  ...:سدینو یمجواب معاویه 

 . اند داشتهسهمی به سزا  عثمان،

: دیگو یممنذر بن  همچنین در هنگامة صفین به نعمان

نیستی و کسی او ر از او عثمان را کسی کشته است که تو بهت

ما با اصحاب جمل به . خوار داشته که او از تو بهتر استرا 
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، شکنی جنگیدیم و اگر همة اعراب با معاویه باشند سبب پیمان

 میا گونهما در این پیکار همان . کنند یمباز انصار با او کارزار 

به استقبال  مانیها چهرهبودیم؛ با  که با رسول خدا

تا حق ، کردیم ها زهینخود را سپر  یها نهیسشمشیرها رفتیم و 

. آنان خوش نداشتند هرچند. آمد و فرمان خدا غالب گردید

داران عثمان  ثابت که از جانببن  حسان،  مدینه شد قیس وارد

بن  علی : او آمد و گفت  نزدبرای شماتت و سرزنش . بود

:  قیس گفت ...و عثمان را کشتی ختیبرانگتو را  طالب یاب

تو  ةمن و طائف ةخدا اگر در میان طائفای کوردل و نابینا به 

جا بیرون از این، زدم یمگردن تو را ،  شد ینمآتش جنگ بر پا 

آری این جوانمرد انصاری و رئیس خزرج و پسر امیر  1.برو

که طائفه او از  کند یمافتخار ،  آن در نامه خود به معاویه

 قدم شیپ،  ختن خون عثمانینخستین کسانی بودند که در ر

و آنان که در ،  شدند و حق با علی و باطل با عثمان همراه بود

 8. اند گران بوده کشته شدند از ستم( عثمان) واقعة خانه

 عمرو انصاریبن  ةفرو

کسانی بود که در از پسر ودقه بیاضی انصاری از بدریون و 

لیکن ،  مالک حدیث او را آورده. کمک کرده است،  قتل عثمان
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؛ زیرا او در ریختن خون عثمان ننموده استنام او را یاد 

 1.شرکت داشته و از انصار مدینه عقب نمانده است

 محمدبن عمرو پسر حزم انصاری

او را محمد نام نهاد و  او از کسانی است که رسول خدا

بکر و محمدبن ابی  ابیبن  چون محمد،  در میان چندین محمد

 . عثمان بوده است نمخالفا نیتر سخت سراو ،  حذیفه

 و دیگر صحابه ن عبداهلل انصاریبجابر

که کار پسر زبیر را بساخت و از یوسف پس از آنبن  حجّاج

جا به مدینه آمد و یکی دو ماه در آن،  کارزار او فراغت جست

نمود و گفت  ها یبدرفتارکرد و  ها اهانتن ماند به مردم آ

جابربن عبداهلل و  او بر دست. اند فهیخلعثمان کشندگان  ها آن

بر . ای دیگر با سرب مهر زد آنگونه که با اهل ذمّه کنند عده

سعد بن  مالک نیز مهر زد و به سراغ سهلبن  گردن انس

او ،  فرستاد و گفت چرا عثمان پسر عفّان را یاری نکردید

ت دروغ گفتی و سپس دستور داد بر حجاج گف،  کردم: گفت

 مجموعه روایات چنین بر از. ردن او هم با سرب مهر زدندگ

از جمله جابر را که در ،  آید که حجاج بقیه اصحاب می

 درس داشته و مردم از او دانش ةجلس النبی مسجد

عثمان را یاری نرسانده و خوارش  کهنیابه اتّهام ،  آموختند یم

                                                           
 .1/1۵2، رزقاني  ؛ شرح حال فروة و شرح موّطا . استیعاب1
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  1.و شکنجه قرار داده است به شدّت مورد مؤاخذه،  اند کرده

 عمرو انصاریبن  ةجبل

روزی در . بدر بوده است اصحاباو پسر ساعدة انصاری و از 

. نشسته و غل و زنجیری در دست داشت اش خانه ةآستان

به خدا قسم  ای نعثل!:  او گفت .عفان بر وی گذشتبن  عثمان

 فشان آتشو به  کنم یمو بر شتری زخمی سوار  شمکُ یمتو را 

او بار دیگر آمد و عثمان را بر منبر دید و . برم یمبیرون ( دماوند)

سخنان ،  ماناو نخست کسی است که به عث. را از منبر پایین آورد

شسته بود و انجمن قبیله خود ن وی در. تدار گفته اس تند و نیش

ار بر گردن تو روزی گفت این افس. ست داشتد در افساری

. را رها کنی خودو افراد اندرونی  ها یبردور و  کهآناندازم مگر 

کدام افراد اندرونی به خدا سوگند من کسی را : عثمان گفت

عامر و بن  عبداهلل، معاویه، مروان: جبله گفت،  نمیگز ینم بر

کسانی هستند که در  ها آنو در میان  یا دهیبرگزسعد را بن  عبداهلل

 ها آنخون  نازل شده و رسول خدا ها آنآیاتی در نکوهش 

از آن روز  مهمواره مرد. عثمان برگشت. را مباح دانسته است

به ،  در نقل دیگر نیز. ت و جسارتشان بر عثمان زیاد شدئجر

و چنان  یا گذاشتهحکم بن  بازار را در اختیار حارث: عثمان گفت

 گران،  دیخر یمو حارث کاالی مردم را ارزان  یا کردهو چنین 

                                                           
 و... 7/2۱۳؛ طبری  ۵/۶7۶، بالذری  . االنساب االشراف1
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او به . گرفت می و ستد عوارضاد وخت و از جایگاه اهل دفر می

 . نین نکردولی او چ،  و درآورعثمان گفت بازار را از دست ا

عثمان را برای دفن به بقیع : آمده( ابن شبه) نهدر کتاب اخبار مدی

حشّ »مانع از دفن او شد و او را در ،  آوردند و جبله پسر عمرو

ر در ن عبدالباین مرد با جاللت بدری را اب. دنددفن کر« کوکب

و او از یاران عادل  برشمردهفقیهان صحابه فاضل و از ،  استیعاب

وی در اعتراض به . شد یمکه به سنت و نظرش استدالل ،  پیامبر بود

 جواب گفت یمو به مردم  کرد یمغرّید و آشکارا انتقاد  می عثمان

پس آیا . بود گونه نیاان شریفی نسرفتار چنین ا. سالم او را ندهید

  1دانست؟! گناه یباز عثمان دفاع کرد و او را  توان یم

 انصاری همسلمبن  محمد

از  یا عدّهگوید با ،  محمد انصاری از بدریون عبدالرحمنابو 

، که چهار تن بودند،  افراد قبیلة خود به نزد سران مصریان

پیرو آنان ،  در چادری ساکن بودند و بقیّه مصریان ها آن. رفتم

لب به سخن گشودم و حق عثمان را بزرگ داشتم و . بودند

 را از آشوب بیم داده و گفتم ها آنبیعت او را یادشان آوردم و 

شما اولین ،  دهد یمخ اختالفی بزرگ ر،  در صورت قتل او

،  ریدعثمان هم از ایرادهایی که شما دا اشید؛این در نب ةگشایند

ید دست نکشگفتند اگر . همد می کشد و من ضمانت می دست

                                                           
 و... 1/1۳۵؛ شرح ابن ابي الحديد ۵/47؛ انساب ، بالذری  1/22۶رک: االصابة . 1
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. چه خواستید انجام دهید چطور؟ گفتم در آن وقت شما هر

 مصریان خشنود شدند و برگشتند و من هم نزد عثمان برگشتم

وقتی تنها . خن گویمخواهم در خلوت با تو س می و گفتم

این ،  خدا را خدا را ای عثمان مواظب خود باش: گفتم،  شدیم

تو ،  که یاران تو بینی می توو اند خون تو را بریزند  مردم آمده

. کنند می بلکه بدخواهان تو را تقویت ؛اند را رها و خوار کرده

چند . و برایم دعای خیر کرد عثمان به گفته من رضا داد

مصریان سخن گفت و عثمان از بازگشت ، تروزی گذش

اندکی بعد . اند اتراق کرده 1«سویداء»آنان در :  ای گفت گوینده

 پرسید چه کنیم؟ عثمان. اند رسیده 8«ذوخشب»خبر آمد که بر 

دانم ولی گمان ندارم که برای کار خیری  گفتم واهلل نمی

م به خدا قسم گفت. برشان گردان: عثمان گفت. برگشته باشند

 من ضامن:  چرا؟ گفتم:  عثمان پرسید. کنم من چنان کاری نمی

پناه ،  که تو از آن کارها دست بکشی و تو چنین نکردی ام شده

 .بر خدا

اتراق کردند و به محاصرة عثمان « اسواف»مصریان در 

آمدند و ( مسلمهبن  محمد) سران مصر نزد من. پرداختند

مگر با ما سخن نگفتی و قول ندادی که او دیگر از آن : گفتند

نامة  ها آن. آری:  کارها نکند و ما را برگرداندی؟! گفتم

                                                           
 . جايي در راه مدينه به شام.1
 مدينه.. وادئي در راه يک شبه 2
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:  گفتندود درآوردند و کوچکی را که با قلم سربی نوشته شده ب

،  آن را نزد غالم عثمان همراه با شترهای حامل زکات بود

 . مضمون نامه نشان از عهدشکنی خلیفه دارد. یافتیم

که ابو عبدالرحمن  دینیب یم: سدینو یم علّامه امینی

تردیدی نداشته که  محمدبن مسلمه صحابی پیامبر

تواند  می هر یکایرادهایی که آن جماعت بر عثمان داشتند 

عنوان  لیکن او به؛  آور و موجب هتک حرمت شود هالکت

اصالح و خیرخواهی پیش آمده از عثمان قول توبه گرفته و 

امّا گویا عثمان حرمت او را نگاه نداشت . مصریان را برگرداند

 . و به عهد خویش وفا نکرد

 عبداهلل ابن عباس

دانشمند امت و  پیامبر اعظم یپسرعمو،  ابن عباس

به دلیل سرپرستی حجاج در قتل  هرچنداو . اسالمی است

 ةدربار عثمان دخالت نداشت؛ امّا او با دیگر صحابة پیامبر

 .بود یرأ همخلیفه و عملکردهای خالف او 

. مردمانی نزد او آمدند و دربارة خلفا سؤاالتی کردند

نبود و بد ،  بود زیتندوتکه  حال نیدرعابوبکر : عباس گفت ابن

بر سر هر راهی  پنداشت یمناکی بود که  عمر همانند پرندة بیم

عثمان کسی بود که خواب و غفلت او . اند نهادهبرای او دامی 

مردی  را از بیداری و هوشیاری مشغول ساخته بود و علی

او دارای صالبت و شکوه ، انشپر از حکمت و د اش نهیسبود 
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و گمان  نزدیک پیامبر یاری بود و خویشاوند و روح

و به چیزی  رسد یمبه آن ،  کندچه دست بلند  به هر رفت یم

 . که بدان رسیدنبرد مگر آن دستهم 

که معاویه به او نوشت و  یا نامهابن عباس در جواب 

 : سخنانی مطرح کرد چنین نگاشت

منتظر ،  تو خودت یا کردهل عثمان که مرا متهم ة قتدربار

و مردمان خود را از  یبودکشته شدن و دوستدار هالکت او 

کردی تا او به قتل  دست به دست قدر آنیاری او بازداشتی و 

و بعد خون او را بر گردن ما انداختی و مظلومیت او را ،  رسید

کارترین بودی و اوباش  ؛ اگر او مظلوم شد تو ستمفریاد کردی

 . برسی،  باشد سلطنتکه  خودرا بر ما برانگیختی تا به مقصود 

لکم و متاع الي حین و ان ادری لعلّه فتنة:1  

 دانمینمو باشدوبرخورداریافتنهشایدآن، یبرایشما

.موقّت

 2عاصبن  عمرو

 ارش تاریخی از عمروبن عاص در موردپنج گز،  علّامه امینی

عاص عمرو،  از آن که عثمانپس : عفّان آورده استبن  عثمان

را از تصدی امور مالیاتی مصر برکنار کرد و به جای او 

                                                           
 .111. انبیاء/1
اصي بود و ضبط شده است و برای شناخت نسبتاً عمروبن ع. عمروبن عاص، يا 2

 17۳-2/12: الغدير  كامل او بنگريد
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عمرو به مدینه آمده و دربارة ، سعد را گماشتبن  عبداهلل

ة عثمان او را فراخواند در یک جلس. کرد یم ییجو بیععثمان 

تو  ة! چقدر زود جبّخصوصی به وی گفت ای پسر نابغه

به خدا سوگند اگر مسئله خوردن و اختالس . شپشک گرفت

؛  عمرو از نزد عثمان بیرون آمد ...کردم ینم برکنارتتو نبود 

،  عمرو نزد علی. ولی به شدّت نسبت به او کینه انباشت

. کرد یمو آنان را بر ضد عثمان تحریک  آمد یمزبیر و طلحه 

شد و در فلسطین در نخستین محاصرة عثمان از مدینه خارج 

 . سکنی گزید

عمرو پرسید از کجا . بر او گذشت یا سواره،  نقلی بنابر

پرسید عثمان چه کرد؟ او در . از مدینه: ؟ آن مرد گفتییآ یم

و  ...پس سیخ داغ بر آتش است: عمرو گفت. محاصره بود

و او گفت عثمان را ،  دیگر بر او گذشت یا سوارهروزی دیگر 

اگر زخمی را . گفت منم ابوعبداهلل هستمعمرو عاص . کشتند

به خدا قسم هر چوپانی : او گفت ...کنم یمبخارانم خونینش 

من آنم که . که بر سر کوه دیدم؛ او را بر ضد عثمان شورانیدم

امام حسن . کنم یمخونینش ،  اگر زخمی را پوست بکنم

ای عمرو تو اکنون در دفاع از عثمان و : فرمود مجتبی

؟ مگر تو نبودی که دنیا را برای ییگو یمخون او سخن  طلب

! به خدا ش کردی آنگاه خود به فلسطین رفتیعثمان پر از آت

قسم تو نه در حیات عثمان او را یاری کردی و نه پس از 
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! تو دین خود را به دنیای یا کردهکشته شدن برای او خشم 

 . یا فروختهخویش 

بد  دربارة علی که عمروعاص،  مردی از همدان شنید

 رسول خدا اند دهیشنگفت ای عمرو بزرگان ما ،  دیگو یم

این . علی موالی اوست،  ر که را من موالی او هستمه:  فرمود

حق است و من :  کالم حقیقت دارد یا نه؟ عمرو گفت

کسی در برتری و فضیلت  در میان یاران محمد میافزا یم

. وحشت گرفتآن جوان همدانی را . هم پای علی نیست

آن مرد . امّا آن برتری را با قتل عثمان تباه کرد: عمرو گفت

کشندگان او را  ؛نه:  مرو گفتع؟  قتل دادمگر او فرمان : پرسید

بیعت کردند؟  یعلآیا مردم با :  مرد همدانی پرسید. پناه داد

بیعت  یزیچپس چه :  مرد همدانی پرسید. آری: عمرو گفت

من او را دربارة عثمان متهم : او را باطل ساخت؟ عمرو گفت

مرد همدانی تو هم متهم بودی که به سرزمین . شناسم یم

مرد همدانی به میان قوم خود  آن. فلسطین بیرون رفتی

من با مردمی سخن گفتم که باطل از دهان : برگشت و گفت

 ها نیا 1.پیرو او باشید،  حق با علی است. آنان آشکار است

اهل  . های عثمان است نظرهای عمرو عاص دربارة تباهکاری

داوری نهایی با . دانند یمسنّت او را عادل و از بزرگان صحابه 

                                                           
و چندين  1/۳۶؛ االمامة السیاسة ۵/2۶4؛ طبری در تاريخ خود ۶/۶۱1. االصابه 1

 منبع ديگر.
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 . شما خواننده است

 بن وائله ابوطفیل عامر

. وارد شام شد،  صحابی بزرگ پیامبر،  طفیل عامر پسر وائله ابو

نزد خود برد و به او معاویه کسی به سراغ او فرستاد و او را 

آیا تو از کسانی هستی که عثمان را کشتند؟ ابوطفیل : گفت

که حضور  یباش یمپس از کسانی : نه؛ معاویه گفت:  گفت

 نکردی؟ چرا؟ اش یاریداشتی و 

امّا ای . مهاجران و انصار وی را یاری نکردند چون: ابوطفیل

 نصرت نرساندی؟که مردم شام با تو بودند؛ چرا به وی ،  تو ،معاویه

نصرت و یاری ،  خواهی من این خون،  ینیب ینم:  معاویه

 . اوست

وضع آن شاعر ،  وضع تو:  ابوطفیل خندة تلخی کرد و گفت

من ناله و  بر،  شناسمت که پس از مرگ می: است که گفت

برای من  ام یزندگزمان حیات و  که یدرحال. یکن یمگریه 

 . ای فراهم نکردی توشه

حکم و برخی دیگر از امویان وارد بن  مروان در آن وقت

؟ دیشناس یماین پیرمرد را : تا نشستند معاویه گفت شدند؛

 سوار تک،  طالب یاببن  این دوست علی: معاویه گفت. گفتند نه

سعیدبن عاص  است. او ابوطفیل،  صفّین و شاعر عراق است

و به او دشنام  یکن ینماکنون او را شناختیم؛ چرا کیفر : گفت

طفیل کرد و  و بعد رو به ابو ...و معاویه جلو گرفت ! دادند
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 کنم ینمرا انکار  شان یبد؟ گفت یشناس یمرا  ها نیاپرسید تو 

 : سپس سرود و شناسم ینمرا  شان یکینو خیر و 

دشنام ،  بدترین دشمنی،  اگر عداوتی در سینه پنهان باشد

 1. گویی است

 سعدبن ابی وقّاص

و ،  بشارت داده شده به بهشتگویند از یکی از ده تنی که 

 . فره استشورای شش ن عضو

به او نوشت و دربارة عثمان و قاتلین  یا نامهعمروعاص 

او با شمشیری به :  سعد در جواب نوشت. او از وی پرسید

خت و طلحه تیزش کرد و یهبرآ شهیعارا  آنقتل رسید که 

سکوت کرد و به اشاره  ریزبو  8مسموم ساخت علی

اگر . ما نیز دست نگاه داشتیم. دست کفایت جست

لیکن عثمان . از او دفاع کنیم میتوانست یم،  میخواست یم

او کار نیکو . دگرگونی ایجاد کرده و خود عوض شده بود

و اگر ما در یاری نکردن به  آورد یمبه عمل ،  و بد هم کرد یم

من از ،  میباشکه هیچ و اگر بد کرده  میا کردهکار خوبی ، او

 . کنم یمخدا طلب مغفرت 

 نیتر خطرناککه سعدبن ابی وقّاص در  دیآ یبرماز تاریخ 

                                                           
؛ مروج الذهب 7/2۱1، ابن عساكر  ؛  تاريخ1۶۶رک: تاريخ الخلفاء، سیوطي /. 1

 و... 2/۳2
 ۱۶. رک: حديث از عايشه /2
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او  خواستند یمکثیری بر سر عثمان ریخته و که جمع ،  لحظه

هر چند . ننموده است اش یاریوی را خوار کرده و ،  را بکشند

شده که برای چندمین بار هم شده  دست به دامن علی

من : نیز فرمود علی. کند و او را از قتل برهاند یانیپادرم

، این. کشم یماز او دفاع کردم که از مردم خجالت  قدر آن

اند که کار را به  عیدبن عاصپسر عامر و س، معاویه، مروان

و هرگاه من عثمان را نصیحت کردم و دستور  اند کشاندهجا این

سرانجام ، به من خیانت کرد،  دوری گزیند ها آندادم از 

: دیگو یمخود ،  ه نقشی داشته استچ سعدبن ابی وقّاص

دگرگونی  واسطه بهاز عثمان حمایت کنم؛ لیکن  توانستم یم

،  گرچه در صورت مسئول بودن. آمیز خود چنان نکرد فساد

و تبرئه  یظاهرساز یآن براو شاید  کند ینمکفایت  استغفار

 1.خود باشد

 8حارث نخعیبن  مالک اشتر

 را بهنوشت و آنان  یا نامهعثمان به مالک اشتر و همفکران او 

 اندازان تفرقهاطاعت فراخواند و اعالم کرد شما نخستین 

را دوست آنچه  د وبرگردی حق بهداشته باشید و تقوا ،  هستید

 . یسیدبنو( عثمان) او دارید به
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،  به خلیفة گرفتار از مالک حارث: مالک در پاسخ نوشت

اندازنده کتاب  افتاده از سنّت پیامبری و پشت سر کنار،  خطاکار

خود و کارگزاران را از ستم و . تو را خواندیم ةنام،  اما بعد. خدا

 ...ما در طاعت خواهیم بود و بدار باز،  تجاوز و تبعید صالحان

د وقتی عثمان نامه را چند تن آن نامه را نزد عثمان آوردن

و ابوموسی و حذیفه . کنم یمخداوندا من توبه : گفت،  خواند

نظر . را در کوفه به کار گمارد تا طبق قانون اسالم عمل کنند

عثمان صریح و آشکار است و نیازی به  ةدربارمالک اشتر 

،  ان اطاعت کنداو حاضر است از عثم. تجزیه و تحلیل ندارد

امّا موضوع توبة . به شرط این که او دست از خالف بردارد

 . عثمان در بحث محاصرة عثمان خواهد آمد

 عکیمبن  عبداهلل

من : دیگو یمصحابی پیامبر ،  عکیمبن  عبداهلل،  به نقل بالذری

پرسیدند در  .کنم ینمکمک  یا فهیخلدر ریختن خون هیچ 

 اعمال خالف او کردمن یاد: خون عثمان کمک کردید؟ گفت

  1.دانم یماعانت بر ریختن خون او ،  را

این سخن صراحت بر آن دارد :  سدینو یم علّامه امینی

داشته و  و سوء کردارهای خلیفه ها یخالفکارکه او اعتقاد به 

به زبان ،  در میان جمعیت ها انجمنرا با اطمینان در  ها آن
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 . ریختن خون خلیفه شده استو همان از اسباب ،  آورد یم

 ذیفه عبشمیابی حبن  محمد

مردم در برانگیختن ضد عثمان بود و در  نیتر سرسختاو 

او و . سعدبن ابی سرح حاکم مصر شدبن  سالی که عبداهلل

 ةبه مصر رفتند و دربار هم باقحانه  ابیبن  محمدبن ابی بکر

را  کسی،  بازگو کردند که عثمان ها بیععثمان ایرادها و 

در فتح مکه خون او را  کارگزار مصر کرده که رسول خدا

 منکه گفت گاه ، آن یافتمباح دانسته و قرآن بر کفر او نزول 

  1.کنم یمهم مانند قرآن نازل 

این  میدار سر گ را پشتما جن: گفتند یمآنان به مردم مصر 

در مصر توسط  ابوبکرحذیفه و پسر  پسر ابو . باعثمانجنگ 

زندانی شدند و پس از وساطت پسر ابی سرح بازداشت و 

 ةعبیداهلل آزاد شدند و به افشاگری درباربن  طلحةبن  محمد

 . کارهای عثمان پرداختند

چند تخته جامه برای پسر  عثمان سی هزار درهم با

آن را در مسجد آورد و گفت ای  ةه فرستاد و او همحذیف ابی

و به  کند یمعثمان با دین من بازی  دینیب ینمجماعت مسلمان 

جویی و انتقاد خود  و مردم مصر در عیب،  دهد یممن رشوه 

مردم مصر بر سر ابن ابی حذیفه گرد آمده . بر عثمان افزودند
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،  زمانی که شورش مردم باال گرفت. او را رئیس خود کردند

د و جمع کرهجری  44در سال ،  عثمان استانداران بالد را

عامر را جانشین بن ةعقبو  ینه شدسعد هم متوجّه مدبن  عبداهلل

 د و حذیفه بر ضد او شورید و در شوال همان سالخود کر

را بر ضدّ عثمان  معثمان را از خالفت برکنار و مرد

اند که  ه برخی به دروغ به او نسبت دادهالبت. برانگیخت

جعل بر ضد عثمان  هایی از زبان همسران رسول خدا نامه

؛ داند یمچنان اموری را دروغ  حولی تاریخ صحی؛  کرده است

و  دانستند یمرا نسبت به عثمان  ها آنافراد موضع  ترشیبزیرا 

 . نیازی بدان مطالب ساختگی نبوده است

 ۀ نخعیرعمروبن زرا

از نخستین کسانی بودند که مردم را ،  فکرانش برخی همو  او

. فراخواندند ت با علیعثمان از خالفت و بیع یبرکناربه 

ای مردم! همانا عثمان : فتگه به پاخاست و ر زرارعمرو پس

را برانگیخته و  صالحانحق را شناخته و آن را رها کرده و 

ولید به فرمان عثمان . کند یماشخاص شرور را بر آنان حاکم 

سودبن زد مالک اشتر و ااو در راه ن. او را به شام تبعید کرد

 . رفت،  بودند امبریپاز صحابی  یزید که بن قیس

و  خورم یمخاضعانه قسم ،  به پروردگار کعبه: قیس گفت

ولید و ،  من ابا وهب. در آشکار و نهان امید پاداش از او دارم

را از مقام ( عفّانبن  عثمان) او پناهگاه گمراهی صاحب
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را درک  این صحابی که عصر پیامبر 1.کنم یمخالفت خلع 

 . سخن گفته است پرده یبگونه عثمان ایندربارة ،  کرده

 2صوحانبن ةصعصع

او خطاب به . یس بودة عبدالقلیقبرئیس ،  صوحانبن  صعصعه

: داشت عرضه،  گفت یمکه بر روی منبر سخن  حالی عثمان در

تا مردم هم  رو  انهیم و امت تو هم کژ رفت. ای امیر! کج رفتی

 . میانه روند

،  و کالمش طوالنی شد گفت یمروزی صعصعه سخن 

 داند ینم، الف زن، ای مردم! این آدم پرحرف: عثمان گفت

 !...خدا کیست و کجاست

 نخستخدا پروردگار ما و پروردگار پدران : صعصعه گفت

سورة حج را تالوت  41 ةآیگاه آن. و او در کمینگاه است. ماست

جهت آن آیه  عثمان بی. کرد و آن نوعی اعالن جنگ با عثمان بود

 . پنداشت یمرا در حق خود و خاندان و دوستانش 

 جبله عبدیبن  حکیم

 که،  دیندار و مورد اطاعت قوم خود،  شایسته،  این مرد بزرگ

از ،  مسعودی او را به سیادت و زهد و عبادت ستوده است

که  داز افرادی بو عثمان ورهبران انقالبیون بصره بر ضد 
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مدینه حرکت کرده و مردم را بر ضدّ عثمان  یسو به

 . است ختهیانگ یبرم

و  پای خویش را برگرفت. در جنگ جمل پای او قطع شد

 ااو ر تا دیکوبآن را بر سر قاتل خویش  قدر آن. حمله برد

مترس تو را بهترین ، ای نفس: خواند یم که یدرحال،  کشت

باک بازوان  اگر پای من بریده شد چه. خوانده است،  فراخوان

  1.همراه من است،  من

 ولید مخزومیبن  هشام

یاسر در پیمان  هشام برادر خالدبن ولید است و عمّار

،  برخورد تند و پرخشونت عثمان با وی مخزومیان بود و در

ی رسید از قریش به جای اگر به عمّار آسیب: شام به او گفته

عثمان دارد هشام اشعاری دربارة . او بزرگی را خواهم کشت

زبان من بلند است پس از آهنگ آن بر : که از آن جمله است

تیزم از زبانم  ش تا گزند آن بر تو نرسد و شمشیرحذر با

 . باشد می بلندتر

چنان عقیده  فهیخلاین صحابی دربارة  دیکن یممالحظه 

صحابة دیگر بر این موضع او . دیگو یمسخن  گونه آندارد و 

عثمان در نظر این صحابی خلیفة دادگری آیا . نگرفتندایراد 

 8بوده است؟

                                                           
 .2/7؛ مروج الذهب  ۱2. صفین، نصربن مزاحم /1
 .2/۳۱۳. االصابه 2



   الغدیر همراه   011 

 ابوسفیان امویبن  معاویه

گزارش تاریخی از معاویه در ارتباط  ازدهی علّامه امینی

. گذشت ییها مناسبتبه  ها آنقتل عثمان آورده که برخی از با 

تو  اهلل سبحان: سدینو یمبه معاویه  یا نامهدر  امیرمؤمنان

و درحیرت و سرگردانی  گذار بدعت،  چقدر هواپرست

؟ ییگو یمه اندازه سخن کشته شدن عثمان چو دربارة ...هستی

او را یاری کردی و ،  تو آن زمان که نصرت او به سود تو بود

او را خوار و ،  به نفع او باشد توانست یمزمانی که نصرت تو 

،  عثمان را جز تو تیعمو پسربه خدا قسم . زبون ساختی

تو به آرزومندی پرداختی و به انتظار نشستی و . نکشته است

 . عملکرد تو گواه است. طمع داشتی رسیدیآنچه  به

تو از وجود عثمان نیاز خویش را : سدینو یمعباس نیز  ابن

کمکش نکردی تا به آنچه ،  از تو یاری خواست،  گرفتی

رسیدی و گواه میان من و تو در این موضوع  یخواست یم

ای معاویه . ولیدبن عقبه است،  تو و برادر عثمان یپسرعمو

ت او را دوست و ی و هالکدیکش یمتو انتظار قتل عثمان را 

که چه  یدانست یمتو . از وی دریغ داشتیرا یاری خود 

و  خواست یماو به تو رسید و کمک  ةکه نامگاه ، آن یکن یم

 و وقتی او کشته شد خود را عزادار و ...دیطلب یم ادرسیفر

او مظلوم کشته شد و : خواهان خون او قلمداد کردی و گفتی

اگر او مظلومانه کشته شده باشد تو در این میان ستمکارترین 

 . هستی
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زمانی که عثمان به معاویه نامه نوشت و از : سدینو یمبالذری 

نیای خالدبن ،  یزیدبن اسد قسری،  معاویه. او یاری خواست

امیر عراق را به کمک او اعزام کرد و گفت تو در ،  عبداهلل

و نگو که  یشو ینمارد ی و به مدینه وکن یماتراق « ذاخشب»

،  جادر این. ندیب ینمکه غائب آن را  ندیب یمچیزی  شاهد و حاضر

ذی خشب  یزیدبن اسد در. تو غایبیو شاهد و حاضر من هستم 

. به شام فراخواندآن وقت معاویه او را . ماند تا عثمان کشته شد

معاویه چنان کرد که عثمان کشته . او با لشکریانش به شام آمد

سندهای  نیمجموع ااز  1.تا خالفت را برای خود بخواهد،  شود

عثمان را ،  صحابههمانند دیگر ،  هند که پسر دیآ یبرمتاریخی 

یاری نکرد و خوارش ساخت با این تفاوت که اصحاب به جهت 

و  دادند یمخلیفه او را مورد انتقاد قرار  یها یگذار بدعتفساد و 

لیکن معاویه هدف خود را داشت که ،  خوار و زبونش کردند

 . کند یبردار بهرهاوضاع آشفته شود و به سود خود 

 سخن عثمان دربارۀ خویش

،  که در محاصرة مسلمانان قرار داشت،  شعبه بر عثمانبن  ةمغیر

اگر ،  اند گردآمدهو گفت این جماعت بر ضدّ تو ،  واردشده

،  دوست داشتی برو مکّه و اگر دوست داشتی در همین خانه

جا معاویه و شامیان در آنشاییم پنهانی به شام برو که دری بگ
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تو را دارند و اگر هم خواستی خروج کن و ما همراه  بنجا

شنیدم ،  روم ینمبه مکّه ،  عثمان گفت. میجنگ یمتو با آنان 

فرمود مردی از قریش در مکّه به کفر و الحاد  رسول خدا

بر گردن او  1، جنو گراید و نیمی از عذاب این امّت از انس 

من : پسر زبیر گفت. آن کس باشم خواهم ینممن . خواهد بود

اسبانی نجیب برای تو آماده دارم سوار شو به مکّه برو که آنان 

جواب همان حدیث نبوی  عثمان در. خون تو نریزنددر حرم 

  8.را یاد آورد

این گزارش و چندین گزارش دیگر برای ما روشن 

که عثمان بیم آن داشته که او مصداق آن حدیث  سازد یم

،  باشد و در صورت رفتن به مکه و کشته شدن در آنجانبوی 

بر او صدق کند و این اطمینان او از آن  اهلل رسولکالم 

انسانی بر خویشتن خویش بصیر و باب تواند باشد که هر 

که آن مردی که در  دانست یماو از کجا : اوّل وگرنه. آشناست

اوست مگر  شود یممکه به سبب کفر و الحادش کشته 

در آن حدیث تنها از  پیامبر. از او نام برده بود پیامبر

است چگونه نگران  او:  دوم. فردی ناشناس نام برده است

. داده است او را وعده به بهشت،  پیامبر ندیگو یمکه  حالی در
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و مگر او بهشت را دوبار از  ؟اند نساختهبهشت را جز برای او 

ر کندن چاه و دیگر بار با اعزام لشکیکبار با ،  پیامبر نخریده

به او نفرموده است او  عسرت و سختی؟ و مگر پیامبر

،  خوارشدگانامیر بی دفاعان و ،  و روز قیامت شود یمکشته 

محشور خواهد شد که شرق و غرب به حال او غبطه خورند 

و مضر شفاعت کند؟! او چگونه  و به تعداد قبیله ربیعه

بر : فرموده ها ثیحدکه پیامبر در آن سلسله  حالی در ترسد یم

مگر . ! و اشاره به عثمان کرده استشما باد این امیر و یاران او

عثمان از جایی به جایی در بهشت  درحرکتکه  اند نکردهنقل 

اشته آن مرد ملحد و مقتول در ؟! او چگونه بیم دزند یمبرق 

که فرمود  اند دادهنسبت  که به پیامبر حالی در،  مکه او باشد

هر پیامبری رفیقی دارد و رفیق و همدم من در بهشت عثمان 

 آمد یمپائین ، رفت یمهر وقت بر منبر باال  پیامبر. است

 یها ثیحدگونه عثمان در بهشت است! یا این: فرمود یم

از کارهای خارج از ،  شناخته یمامّا عثمان خود را ،  ساختگی

نبوده  اساس یب اش ینگراندین اسالم خبر داشته و  چهارچوب

که این سلسله احادیث  داند یمآری هر پژوهشگری . است

بر خویشتن او چگونه بیمناک نباشد که هر انسانی ،  اند هیپا یب

 . بتراشد ها بهانهعذرها آورد و  هرچند،  خویش بصیر و بیناست

 گذشت آنچهشعرهایی در تأیید 

ده قطعه شعر دربارة عثمان و قتل او آورده  علّامه امینی
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 : از اسناد تاریخی باشند توانند یمکه ،  است

 یها ورقهاو . گریان باد،  عفّان بگرید دیدة کسی که بر پسر

دنبال هوای نفس ه حق را رها کرده و ب. قرآن را پاره کرد و پراکند

من به خدای رحمان از دین . بب شدافتاد و جنگی خونین را س

  1....برم یمبه خدا پناه  - این دو مرد -  عثل و آیین پسر صخرن

 مهاجرین و انصار

قتل عثمان و یا ترک یاری او  ةو انصار دربار نیمهاجرداستان 

در  امیرمؤمنان علی. است آشکار یخیتاردر ماجراهای 

سوگند من هم یکی  جانمو به ...: سدینو یمبه معاویه  یا نامه

،  شدند یموارد یا خارج  آنانکه  گونه هماناز مهاجران بودم 

 . شدم یممن نیز وارد یا خارج 

من : نگریست و گفتزبیر به شامیان بن  ر عبداهللثابت پس

 خالد پسر عمروبن عثمانبن  سعید. دارم یمرا دشمن  ها آن

گفت راست ،  پدر تو را کشتند ها آنعلت آن است که : گفت

 . مهاجرین و انصار به قتل رساندند همنیای تو را ،  گفتی

چرا عثمان را ،  ابوطفیل هم در جواب معاویه که پرسید

مهاجران چون : دی؟ گفتنمویاری نکردی و از وی حمایت ن

 . نکردند اش یاریو انصار 

شنید نابینایی عثمان ،  در مدینه،  از تابعین یخوالنابومسلم 
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کشنده  یاای اهالی مدینه شما : گفت. کند یمو نسل او را لعن 

 . بودید یا خوارکننده

ثابت نیز دربارة کسانی که عثمان را تنها گذاشتند و از او بن  حسّان

 برنخاستند اش یاری بهانصار به هنگام مرگ او : گفت،  نکردندحمایت 

کیست که مرا در نکوهش زبیر و . که والیان او از انصار بودند حالی در

معذور بدارد و محمدبن ابی بکر و ،  طلحه که موضوع را دامن زدند

نیز در  علی. پشت سر او عمّار آشکارا دست به کار شدند

و  دندیپرس یماز وی ،  نزد او بود خبرهاکه نشسته بود و با این اش خانه

 1...دیکش یمسکون و آرامش عاقبت امر را انتظار  باکمالاو 

 اهالی مدینه به صحابة مرزنشین نامة

از روش عثمان و تغییر و  اصحاب پیامبر: سدینو یمطبری 

او لب به شکایت گشودند و به آنان که برای جهاد  یها لیتبد

شما برای : گونه نامه نوشتنداین،  در مرزها پراکنده شده بودند

در راه خدا عزّوجلّ بیرون رفته و خواهان گسترش دین  جهاد

دین ، پس از رفتن شما که یدرحال. هستید محمد

را  دبه تباهی کشیده شد؛ زود بیایید دین محم محمد

او را ،  ما فاسد شده و دین را تباه کردهخلیفة ش،  استوار بدارید

از عثمان برگشت تا جایی  ها دل ها نامهاین  براثر. برکنار کنید
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 . که او را کشتند

 ...مهاجران به اصحاب و تابعان ساکن در مصر ةنام

به صحابه و تابعین ،  از مهاجران نخستین و باقیمانده شورا

 : مقیم مصر

را دریابید پیش  اهلل رسولما و خالفت  یسو بهبشتابید 

و  شده  لیتبدکه کتاب خدا ،  آن را از دست بدهید کهآناز 

 ...شته استدگرگون گ،  اهلل رسولسنّت 

 اهالی مدینه به عثمان ةنام

به عثمان او را به توبه و بازگشت از  یا نامهاهالی مدینه در 

خود فراخواندند و قسم  یها یخالفکارعملکردهای بد و 

 ...خوردند که اقداماتشان را ادامه داده و او را خواهند کشت

 اجماع بر ضدّ خلیفه

اصحاب  یها هینظرل سخنان و عالمة امینی در پایان فص

را که بالغ  ة قتل عثمان و روا یا ناروایی آندربار اهلل رسول

گروه یا از هر دو ،  بر دویست حدیث از صحابه یا تابعین

احدی از اصحاب در آن احادیث و سخنان . کند یمیاد ،  است

،  زیدبن ثابت: جز چهارتن،  از انتقاد بر عثمان و عملکرد او

 . وانمانده است،  مالک و اسید ساعدیبن  کعب، ثابتبن  حسان

در قتل عثمان شرکت کرده و  برخی صحابة پیامبر

قتل او را نکو دانسته و در کشتن او تشویق ،  برخی دیگر
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نیز رویدادها را پخش و در تباهی امر او  یا عده. نمودند

جمعی به وی دشنام داده و در عملکردهای او . کوشیدند

 ستندینگر یم،  و نهی از منکر معروف  به امرمنتقدانه و از زاویه 

 . زدند یمت حرف ئو با جر

که کارهای بد او  نبودکسی ،  ها یانقالببه هر حال در میان 

؛ این همان اجماع و شودمنکر باشد یا مدعی حقانیت وی  را

هرگز خدا : فرمود که علی،  مسلمان است متاتفاق ا

همگان را و چشم  آورد ینممؤمنان را بر گمراهی گرد 

بلکه این اجماع ثابت تو از اجماع نخستین روز  ؛بندد ینم

این اجماع . اگر آن اجماع حجّت بود باشد یمانتخاب خلیفه 

 . حجّت است،  به طریق اولی

و بالغ  پردازد یم اصحابآن  یها نامعلّامه امینی سپس به 

بن  که این فهرست از علی کند یمبر هشتاد تن از آنان را یاد 

،  اوس ساعدیبن  شروع و به اسلم،  و عایشه ی طالباب

به هیچ ،  توجّه نشوداگر به چنین اجماعی . گردد یمختم 

اند که سخن  افراد مذکور کسانی. دل بست توان ینماجماعی 

ستایش و یا نکوهش هر انسانی کافی به نظر  رد ها آنیکی از 

 دایپتا چه رسد که آنان در یک کلمه اتفاق نظر ، دیرس یم

  اند کرده

هر »: سدینو یمکثیر که  امثال ابن یها ییگو اوهیبنابراین به 

را از عثمان برتر شمارد به مهاجران و انصار  کس علی
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هرکه ،  نباید اعتنا کرد؛ بلکه برعکس 1«کرده است اهانت

به مهاجرین ،  را حتی با یک مسلمان موحّد مقایسه کند عثمان

 . و انصار اهانت کرده است

لقد جاءک الحق من ربک فال تکونن من الممترين
8 : 

 از توآمدحقيقتبرایتوبهروشنیتمام سویپروردگار

 .کنندگانمباشازتردید،پس
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