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 ویراستار مقدمه
ها را عیان ها و زشتیای است صاف و شّفاف، تا در آن، زيبايیتاريخ، آينه. ۳

در گذشته نیک بینديشیم و از آن چراغی برای بینیم و از آن عبرت گیريم، 
 راه آينده برافروزيم.

 خدای تعالی به پیامبرش فرمان داد:
 (671)اعراف/  «فاقصص القصص لعلهم يتفكرون»

 فرمود:السالم یهعل امام امیرالمؤمنین

 .(797البالغه، حكمت )نهج .«ما اكثر العبر و اقل االعتبار»
نگرند، گويی بر خوانند و با تأمل در آن میها که تاريخ را درست میآن

کنند، گويی که در آن افزايند، يعنی: آنچنان گذشته را مرور میعمر خود می
ورزند که گويی در دقت میهای مختلف سان به مکاناند. و بدانزمان زيسته

ی و نگردين معنی که )انسان با( تاريخاند. بها حضور داشتهآن مکان
که تن در حصار زمان و حالینوردد؛ و درنگاری، زمان و مکان را میتاريخ

های سپارد، زمزمهها میمکان دارد، گوش جان به تمام جهان و تمام زمان
 گیرد.برای حال و آينده کمک میها آن شنود و ازپیشینیان را می

. بررسی تاريخ اسالم، عالوه بر ضرورت و فايدة پیش گفته، ضرورت ۳
ای مضاعف دارد: شناخت مؤمن از منافق، تا دشمنِ در لباس دوست و فايده

 را پیروی نکنیم و در بیراهه به نام راه گام ننهیم.
طوالنی  که بشر در حیاتای است دردا! که دين، بهترين و بدترين پديده

سان عرضه شود که خداوند خود ديده است: بهترين است، اگر بدان
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و بدترين است، اگر با تأويل شیطانی و تفسیر به رأی نفسانی  .خواهدمی
 همراه شود. 

مدار گواه روشن اين حقیقت است که بشر، لحظة تاريخ جوامع دينلحظه
ت که به رنگ شیطان درآمده و دست ها را از دينی خورده اسبدترين ضربه

تصرف بشر، آن را از هويت الهی تهی کرده است. چنانکه بهترين و 
حق آنان و بترين لحظات خود را در حضور پیامبران و جانشینان شیرين

شان گذرانده که سیمای نور را در عمل آنان ديده و در سیرت پیروان راستین
 آنان شده است.و باطن نه صورت و کالم، شیفتة 

های تاريخی صحیح در فضای فرهنگ اسالمی، معبری است پژوهش
برای بازشناسی اين دو گروه که از صدر تاريخ تاکنون در گذرگاه زمان پیش 

 اند.آمده
 رود تا نفخ صوراز خاليق می آب شیرين و آب شور رگ است اينرگ 
و نقد و بررسی ها به تحلیل . استاد دکتر سید حسن افتخار زاده سال۱

تاريخ اسالم بدين شیوه و هدف اشتغال دارد. ريشة تاريخ پیامبران و امامان 
شان را، نه در خاك و آب زمینی زادگاهشان، که در علوّ مقام منشأ آسمانی

 کاود.های تاريخی را در بستر نصوص دينی میجُسته و گزاره
های ديگر نیست که شتزيینی و زائد بر دانمیدر اين نوع بیان، تاريخ، عل

بدان پردازيم و زمان بگذرانیم،  "و پر کردن اوقات فراغتمیسرگر"محض 
ای است روان و مفید، برای باز خوانیِ دروس عقايد و اخالق و بلکه زمینه

های گشودة سبک زندگی صحیح انسانی را تربیت، تا در برگ برگ آن، کتاب
 مرور کنیم.
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ان، همراه با تحلیل است، ولی نه به های تاريخی ايشروی، درسبدين
شیوة آکادمیک که زبان خشک و تلخ داشته باشد، بلکه به زبانی روان و 

 گیرد.دلنشین، که از نگاه عملی و کاربردی گوينده نشأت می
بخشد و آن را مانند انسانی زنده فراديد سان، به تاريخ مرده جان میبدين

 .نهدمخاطب می
گفتارهای نويسنده است که برای عموم از درس . اين کتاب، برگرفته۷

مردم بیان شده است. و بیشتر به محور اصلی بحث توجه دارد تا فروع و 
 های تخصصی.بینیريز

البته تالش زيادی  از سوی ديگر شالودة اصلی کتاب، بیان شفاهی است.
شده تا به متن مکتوب نزديک شود. ولی ساختار اصلی آن به همان رنگ 

 باقی مانده که بخشی از شیرينی آن در همین لحن بیان است. شفاهی
ها آن استناد شده و ترجمةدر متن  برخی از نصوصنیز به همین دلیل، به 

دقیق و واژگانی.  یهبه شیوة نقل آزاد و توضیح مضامین ارائه شده نه ترجم
بیشتری از آن  یهبه کتاب بنگرند، بهر نکاتاگر خوانندگان با توجه به اين 

 گیرند.می
ـ تکیه بر ـ بدون اينکه از منابع تسنن غفلت شودگفتارها. در اين درس۱

اشاره شد. و  ۳ای است که در بند منابع شیعی است. علت اين مطلب، نکته
 شود.تر بیان میدر سطور آينده اندکی مفصّل

ه اين توان بتوضیح اينکه حتی با نگاهی گذرا بر منابع تاريخی، می
حقیقت تلخ پی برد که متأسفانه بخشی از تاريخ که به دست مورخان 

ظالمانه اموی و عباسی نوشته شده، سرشار از کتمان،  یهاحکومتمیرس
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تغییر و تبديل حقايق است. به عنوان  تحريف،ورزی و نگرش جناحی،غرض
 نمونه به تاريخ طبری بنگريم:

ـ با آيدبه شمار می "المورخینامام"مکتب خلفا، میـ که در نظام علطبری
کوشد مطالب اصلی و فرعی تاريخ را در ذهن ای میريزی ويژهبرنامه

 مخاطب جايگزين کند.
آورد، يعنی بن عناق میروی، بحثی در طول و عرض گردن عوجبدين

دانند السالم میمعاصر با حضرت موسی علیهای که او را شخصیت افسانه
(، ولی در مورد چندين امام ۱۷۱/ ۳ترجمه پاينده  ،۷۱۳/ ۳)تاريخ طبری 

ی، امام عسکری و حضرت معصوم مانند امام صادق، امام جواد، امام هاد
کند، با اين که نقش آن ای هم نمیترين اشارهالسالم کوچکمهدی علیهم

ـ نظر از مقام امامتشانـ صرفو عملی مسلمانانمیبزرگواران در زندگی عل
 يد ندارد.جای ترد

 نويسد:ـ میـ مورخ نقادبدين جهت قاضی بهلول بهجت افندی
کنم. آيا تاريخ آل محمد در من طبری را محاکمه و او را محکوم می"

بن عناق دخالت نداشته مانان به قدر طول و عرض گردن عوجزندگی مسل
 "است

فا تنها به يک نیم سطر اکتالسالم علیه بگذريم که در مورد امام کاظم
 نويسد:می ۳8۱کرده، که در رويدادهای سال 

 «محمد بيغدادبن جعفربن و فيها مات موسي»
آورد که آمیز میگزارشی تحريفالسالم علیه و در مورد حضرت رضا 

گويی حضرتش به دلیل پرخوری در مجلس مأمون، به مرگ ناگهانی دچار 
 شده است!
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ها آن سیم که پژواك صدایپوشیم و به رويدادهايی برها چشم میاز اين
های انداز است، مانند اعتراضدر گوش تاريخ طنین هاپس از گذشت قرن
 نويسد:زمان، که طبری می یههای خلیفکاریجناب ابوذر به زشت

]= یعنی تبعید از شام  ياه منها اليهاإو قد ذكر في سبب إشخاصه »

و  382/ 0)طبری « امور كثيرة كرهت ذكر اكثرها =[ربذه وبه مدینه 

382.) 
 نويسد:بکر با معاويه مینیز در مورد مکاتبات محمدبن ابی

ابي سفيان، فذكر مكاتبات جرت بن محمدبن ابي بكر كتب الي معاويه»

 3 (.338/ 0)طبری « بينهما كرهت ذكرها.
نگاران بعدی مکتب طبعاً بر رويکرد تاريخالمورخین، . نوع برخورد امام۶

 خلفا اثر نهاده است. به اين چند نمونه توجه کنید:
آور اين مکتب در شرح حال ابوموسی اشعری عبد البّر رجالی نامابن الف.

 نويسد:می

)االستیعاب  «فقد روي فيه لحذيفة كالم كرهت ذكره، و اهلل يغفرله»

2 /381) 
و حرکت دادن او از شام  نگار مشهورـ در مورد ابوذراثیرـ تاريخب. ابن
 نويسد:به مدينه می

                                                           
 مطلب در نقد تاريخ طبري را در مقاله زير ببينيد:تفصيل . 1

السالم در دو اثر تاريخي و تفسيري نقدي بر رويكرد طبري در كتمان و تحريف فضائل اهل بيت عليهم
ـ 199، ص 1991، بهار 9پژوهي، شماره پور. در: فصلنامه امامت خويش، نوشتة استاد مرتضي فرج

179 
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 المدينةامور كثيرة، من سبّ معاوية اياه و تهديده بالقتل، و حمله الي»

طاء، و نفيه من المدينة علي الوجه الشنيع، ال يصحّ من الشام بغير و

ر عن عثمان، فان لإلمام أن عتذو لوصح، لكان ينبغي أن ي .النقل به

ال ان يجعل ذلك سبباً للطعن  عذار،ك من األيؤدب رعيته، و غير ذل

 «عليه، كرهت ذكرها
 (.۳۳۷ـ ۱/۳۳۱)الکامل 

دهد که در تذکر می دّثانـ به محـ دانشور ذوفنون مکتب خلفاج. غزالی
نوشتن حديث، نبايد آنچه )منازعات( در میان سلف )قدمای صحابه( پديد 

حجر فتوايی از ابن (. حتی۳۷۳آمده، ذکر شود. )قواعدالتحديث، غزالی، ص 
کند که نقل رويدادهای کربال و عاشورا، حرام است، از آن رو که او نقل می

 (.۳۳۱، ص المحرقةق مصداق مشاجرات میان صحابه است. )الصواع

هايش شهرت دارد و به نگاری است که به تحلیلخلدون، تاريخد. ابن
سر تاريخ مشهور است. وی در سرامیشناسی اسالعنوان پدر علم جامعه

تحلیلی آن، بارها مطالب شگفتی ابراز داشته  یهمفصل خود و نیز در مقدم
 د. مانند اين موارد: نمايکه در نظر اول، از چنان کسی بسیار عجیب می

به عدالت و دينداری ها آن ها و توصیفو مأمون از زشتی رونها ـ تطهیر
 (.۱۱ـ ۱۱، ص ۳و....)مقدمه ج 

حکم در رديف اول تابعان با عدالت و حسن بن ـ توصیف مروان
 (۷۳8و  ۱۳۱، ص ۳شهرت. )مقدمه ج 

 خلیفه اول.ـ تحريف حديث سّداالبواب به عنوان فضیلتی برای 
ـ ديدگاه پر خطای او در باب مهدويت که چندين عالم سنی را به 

 هايی مستقل در پاسخ او واداشت.پاسخگويی و حتی نوشتن کتاب
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دهد که اطالعی او که جای توجیه ندارد، و نشان میبگذريم از موارد بی
توان چنین کتابی را مستند قرار داد، مانند اعالم زمان شهادت نمی

 های، سالکه به ترتیبالسالم علیهم رالمؤمنین و امام حسن و امام صادقامی
 است.صحیح  ۳۷8و  ۱۱و  ۷۱که سال حالیاعالم کرده، در ۳۷۱و  ۷۱، ۱۱

دهنده که کاهی را های معنادار و جهتو بگذريم از اختصارها و تطويل
ر نشاند. مانند سکوت شگفت دمیکوهی و کوهی را به جای کاهی جای به 

های مدينه المؤمنین در تمام سیزده سال مکه و در بیشتر سالمورد نقش امیر
 ۳ها آن هله و غدير با تمام اهمیتو غزوات و مبا

بر که سوم، در نقدی  یهقتیبه دانشمند بزرگ تسنن در سدبناه. 
 کند که آنان:دانشوران هم مسلک خود آورده، اشاره می

دارند، گرچه از طريق میباز السالم علیه ضائل علیرا از بازگويی ف ـ خود
 صحیح نقل شده باشد، مانند حديث غدير و منزلت.

دانند که خون او مباح است، السالم را خارجی میـ پسرش حسین علیه
 چون اتحاد مسلمانان را شکسته است.

 پردازند.عاص و معاويه میبن ـ به تدوين فضائل عمرو
ها، با نقل فضائل صحیح اهل بیت، بهانه به دست آنچرا؟ چون به نظر 

دهند که بتواند بر عقايد خود احتجاج کند! )االختالف فی اللفظ، شیعه می
 (.۱۶ـ ۱۷ص 

قتیبه را با ابن ـ کالممعاصر محقق سنی لبنان یهـ نويسندمکداش باسم نیز

بفضائل  بهيةالدر کتابش )الدرر شرح و افزودن شواهد جديد در تأيید آن،

                                                           
نوشته مصطفي امه طلب « پرداز عصبيت امويخلدون نظريهابن»صيل در اين مورد را در كتاب . تف1

 ص( بخوانيد. 141، 1991)قم: دليل ما، 
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ورزانه را سبب گونه برخورد جناحی و غرض( آورده و اينالنبويةةالعتر

 ۳داند.ای از سنت نبوی میحذف و محو بخش عمده
 میرعايت روش عل یهاز جنب گونه برخوردها، آن گروه از منابع را اين

 سازد.برد و با ترديد مواجه میمیزير سؤال 
و سر آغاز نگارش تاريخ و حديث، يعنی منبع . مکتب خلفا در مطلع ۴

اصلی تاريخ در آن دوره از طرف حاکمان زمان ممنوع شده بود. لذا وقتی که 
پسند د، بر نقل شفاهیِ حاکمها را آغاز کردندوم نگارش کتاب یهدر سد

 کردند، نه متون مکتوِب اصیلِ مستقل.تکیه می
ستین روزهای پر از رحلت که محدثان و مورخان شیعی، از نخحالیدر

سوز پیامبر، به آن منع و نهی حکومتی گردن ننهاده و آثار متعددی جان
 شیعه بر تسنن، از چند جهت است: ۳نگارینوشتند. مزيت تاريخ

ـ عینًا قیسبنـ مانند کتاب سلیمکهها آن الف. تکیه بر منابع مکتوب، چه
و چه منابعی که به ترکیب خود باقی به ترکیب اصلی خود باقی مانده است. 

در منابع بعدی نقل شده است. بازسازی بعضی از ها آن نمانده ولی روايات
نويسی در اندازی روشن از تاريخچشم منابع به کمک آن منقوالت، اين

 الوصيةنماياند. به عنوان نمونه: بازسازی کتابهای پیشین را به ما میسده

( توسط قیس بهجت ۳۳۱بن مستفاد بجلی )متوفی حدود عیسی یهنوشت

                                                           
. كالم مكداش نسبتاً مفصل است و در آن به كلمات شماري از دانشوران تسنن استناد شده است. 1

 آمده است. 14ـ 5، ص 1991، بهار 93در فصلنامه سفينه، شماره ترجمه آن 
هاي نخستين، عمالً آميخته با حديث بود، لذا مورخان عمدتاً به نقل اخبار اكتفا . تاريخ در سده1

 شدند.وصف مي« اخباري»هاي دوم تا چهارم به صفت كردند. و بعضي از مورخان سدهمي
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بن محمد نوفلی ابوالحسن علی یهبازسازی کتاب االخبار نوشت ۳عطار،
 و موارد ديگر. ۳دوم قرن سوم( توسط رسول جعفريان، یه)متوفی نیم

در دربارهای حاکمان ستمگران  ب. برخالف منابع تاريخی تسنن که غالباً
نگاری شیعی، مورد نظر بود، تاريخها آن منافعنوشته شد و  اموی و عباسی

کند. لذا دست مستقل از آن قید و بندها، حقايق را روشن و شفاف بیان می
ا های کتمان شده منابع تاريخی تسنن يکم به عنوان مکمل قسمت

های آنان بايد مورد رجوع قرار گیرد. و اين اقتضای تحريف یهکنندتبیین
نظر از ديدگاه دينی و گرايش مذهبی که هر کسی  است، صرفمیروشن عل

 دارد.
اخالق پژوهش به معنی عام آن اهمیت  یهاين دو عامل، فقط از جنب

 دارد. ولی عالوه بر آن، در نگاه درون دينی به عامل سوم بايد توجه کرد:
شود که شماری از سبب میالسالم علیهم نگاه امامتی به امامان معصوم ج.

و يارانِ وفادارشان، به السالم علیهم معصومان یهحقايق مهم در مورد سیر
 دست آيد.

 امامتی، هرگز قابل فهم نیست. یهبدون آن نگاه ويژ گونه نکات، اين
  به عنوان نمونه، اصِل اصیلِ

 3«ن هذه االمة احدال يقاس بآل محمد م»

                                                           
راقم اين سطور )عبدالحسين طالعي( توسط به دست ارسي آن . هم متن اين كتاب و هم ترجمه ف1

السالم در مشهد منتشر شده است. در مورد آن، بنگريد به: مقاله كتابخانه تخصصي اميرالمؤمنين عليه
. و 45ـ 91، ص 1939ـ ارديبهشت ، فروردين111قيس بهجت عطار در نشريه آينه پژوهش، شماره

 .194ـ 139، ص 1991، بهار 9شماره  ،در: امامت پژوهي مقاله اين بنده

 ص. 144، 1933. چاپ قم، نشر حبيب، سال 1



 (23تا  32)سال  تاريخ اسالم   01 

 

يکی نپندارد و برای  خزفگشايد که گوهر را با چشم انسان را می 
اکتفا نکند. بلکه با تمام وجود ها آن قضاوت در مورد افراد، به ظاهر بشری

های آسمانی دارند که در ويژگیالسالم علیهم بپذيرد که پیامبران و امامان
 توان گفت:شود. و به راستی و بدون اغراق میمینمودار ها آن رفتار

 با چنین حسن و مالحت اگر اينان بشرند
 از فضای دگر و آب و هوای دگرند.

ای ديگر بايد ديد، نه مانند زمینیان اسیر آسمانیان ساکن زمین را به گونه
 ۳گون. های گونهگونه حب و بغض و گرايشهمه

آغاز کرده السالم علیه ز حضرت آدم. استاد، مباحث تاريخ اسالم را ا8
شود، چرا که اسالم است. او عقیده دارد که دين اسالم، از آن زمان آغاز می

چیزی جز تسلیم و عبوديت نیست. و اين هدف تمام پیامبران الهی و 
 حق آنان بوده است.ه جانشینان ب

شروع، تفاوت بسیار دارد با کسانی که اسالم را از آب و  یهاين نقط
ششم میالدی  سیاسی جهان در سدة وهوای عربستان و شرايط اجتماعی 

دهد: میکنند. در واقع، در اينجا تفاوت دو ديدگاه، خود را نشان آغاز می
داند، گرچه کاربرد زيبايی در ديدگاهی که ريشه و منشأ دين را آسمان می

                                                                                                                        
(. و مضامين مشابه آن در 1خطبه  البالغه،دارد )نهجبيان ميالسالم عليه . اين جمله را امام اميرالمؤمنين1

 احاديث اهل بيت رسيده است، كه در جاي خود بايد بحث شود.

اي در اين اصل، بنگريد به: منشور معرفت، هفت گفتار در تاريخ اميرالمؤمنين عليه وان نمونه. به عن1
فضايل علوي در »ص. ترجمه مقاله پر نكته 194، 1991السالم، سيد حسن افتخار زاده، تهران: نبأ، 

 .نوشته عالمه محقق سيد عبدالعزيز طباطبايي، به ضميمه اين كتاب عرضه شده است« گذر تاريخ
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داند با زمینی میای و در برابر آن، ديدگاهی که دين را پديده ن دارد؛زمی
 لعابی از جنس آسمان.

های آغاز سلسله جلسات تاريخ اسالم، در نخستین سال از سوی ديگر،
شد )يازدهم محرم تا آخر ( پنجاه روز در سال برگزار می۳۱۴۱آن )حدود 

هفتگی  ةبرنام اه روز به اضافةهای اخیر، حدود نود روز )پنجصفر( و در سال
 در طول سال(.

بدين جهت، تعداد جلسات اين برنامه، افزون از هزار جلسه شده، ولی 
 آله رسیده است.وعلیهاهللرسماً به تاريخ حیات رسول خدا صلیدهم  در سال

آهسته و پیوسته، چنین تأخیر ظاهری را پذيرفت، ولی در  گوينده به شیوة
که تاريخ تمام انبیای سلف  سال، بر ديدگاه خود تأکید کردهخالل اين همه 

 السالم، بخشی از تاريخ اسالم است.علیهم
ای . با توجه به حجم گستردة کار انجام شده، ما اکنون با دانشنامه۳

 های زيادی بیان شده است.رويیم که در آن، موضوعهروب
ا خاتم و سپس، نبوت است که از آدم ت محور بحث، ترسیم شجرة طیبة

 گیرد. اين درخت، تنةرا در بر میالسالم علیهم از امیرالمؤمنین تا امام مهدی
ها و ...با های فرعی و برگ و میوههای اصلی و شاخهو شاخهاصلی دارد 

 هايی که ويژة آن است.نوآوری
بايد اذعان کرد که کار ويرايش و تدوين اين سلسله مباحث، بسیار دير 

است. اگر از همان آغاز، همزمان با آغاز دروس تاريخ انبیای آغاز شده 
شد، امروز کار ما چنین دشوار نبود. با گزارش مکتوب آن منتشر می سلف،

 دهد.تأخیر چندساله، مجوزی برای تأخیر بیشتر به ما نمی ،اين همه
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سازی اين سلسله ار دشوار تدوين و ويرايش و مستندبدين روی، ک
بدين صورت که تصمیم گرفتیم هر مقطعی از اين دورة  دروس آغاز شد،

طوالنی چند هزار ساله برای انتشار آماده شد، منتشر شود، بدون اينکه به 
ـ ها بینديشیم. طبعاً بعد از گذشت چند سالترتیب زمانیِ اين سلسله کتاب

تر خواهیم رسید. تر و کاملـ به سیری روشنکه امیدواريم به درازا نکشد
 .اءاهللانش

بديهی است که بعضی از مبانی در مقاطع پیشین به تفصیل بیشتر مطرح 
ای از اين مبانی شود. و پارهشده که در مقاطع آينده به مرور گذرا اکتفا می

پژوهان نوآوری دارد که نه تنها برای عموم مردم که حتی برای تاريخ جنبة
پاسخ به  ريخ، عقايد، اخالق،ای بین تاتازگی دارد. گفتیم که نگاه میان رشته
های گويندة دانشمند، بینیها و... با تیزشبهات، نقد بعضی متون و ديدگاه

در حین میابتکاراتی پديد آورده است. لذا اگر بعضی از خوانندگان گرا
ی حوصله به خرج دهند ای برخوردند، بايد اندکچنین نکتهمطالعة مباحث به 

 گاه نظر نهايی خود را بیان دارند.منتشر شود، آنتا مجموعة کامل اين سلسله 
روشن است که هیچگاه ادعای عصمت در میان نبوده و نیست. اساسًا 

ـ دة اين مباحثـ در کنار نشر لوح فشرانتشار اين مطالب به شکل مکتوب
الی برای نقد و بررسی مطالب فراهم آيد. لذا از برای آن است که مج

رود که موارد خطا، ابهام، اشکال و هر گر انتظار مینخوانندگان دقیق و ژرف
بدان پرداخته  شفاهی و کتبی شیوة نارسايی ديگری را تذکر دهند تا به دو

 شود.
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 توضیح داديم، در خالل ۳و  8. به دلیل همین شیوة بیان که در بند ۳۱
که هر ها مطلب مختلف عنوان شده السالم، دهانبیا و ائمه علیهم تبیین سیرة

 ـ تبیین گرديده است.ـ کوتاه يا بلندکدام به توضیحی
 چنان به نظر رسید که آن مطالب به دو گروه تقسیم شود:

 ـ آنچه مستقیماً به محور اصلی بحث ارتباط دارد.الف
اصلی بحث ندارد، گرچه در جای  ـ آنچه ارتباط مستقیم به سلسلةب

 خود موضوعی مفید و جالب است.
گروه اول در ضمن متن آمده است، در درون متن يا در پانويس. اما 

يابد. میمطالب گروه دوم، به صورت پیوست به پايان هر کتاب انتقال 
مانند و از سوی خوانندگان از آن نکات محروم نمی سان، از يک سوی،بدين
ـ طورشود. تا زمان نگارش اين ستر میعملی تبیین محور اصلی بحث، ديگر،

فتیم. و اگر در آينده به یاـ راهی بهتر از اين ن۳۱۳۱در آغازين روزهای سال
 خواهد رسید، انشاءاهلل.میای جديد برسیم، به اطالع خوانندگان گراشیوه

شود، که همچون ای به پیشگاه اهل نظر پیشکش میاينک مجموعه .۳۳
طرفی، که با حوصله ای تنیده از اخالص والئی، و بافته از پژوهش و بیحله

ساختن علم شکل گرفته میو صبری ديدنی، در بستر کاربردی کردن و عمو
 است.

 گويندة اين کلمات، همواره سخن خود را با دعا برای سالمتی امام عصر
آغاز کرده و با دعا برای ظهور حضرتش پايان داده است. و در السالم علیه

بوده که از ديروز عبرت گیريم سطر سطر تاريخ، در پی پاسخ به اين پرسش 
ـ به ـ چه بايد کرد تا فردادر دورة غیبت امام عصر ـبرای اينکه بفهمیم امروز



 (23تا  32)سال  تاريخ اسالم   31 

 

حضرتش نباشیم و بتوانیم با ايمان صحیح به دورة  ـ شرمندةروزگار ظهورش
 ظهور، گذر کنیم؟

 ا نیز در مسیراز ديروز بیاموزيم که امروز وظیفه چیست تا ادا کنیم و فرد
 اطاعت او گام نهیم.

ها او را به اين راه کشانده و اين دغدغة اصلی گوينده است که سال
 برد.هشتم عمر، جوان دل و شاداب پیش می همچنان، در دهة

از خدای متعال مسئلت داريم که معرفت ما به امام عصرمان را افزون 
عمل به آن را ما در برابر حضرتش را به ما بفهماند، و توفیق  بدارد، وظیفة

نصیب فرمايد، و امروز و فردا، ما را خالصانه در رکابش موفق دارد. آمین يا 
 العالمین.ربّ

 عبدالحسین طالعی
 ۳۱۳۱فروردين 

 
 
 



 

 

 

 مقدمات

 
 ست؟یچ خالفت نظام. الف

کند که برايتان يتی را در کتاب اصول کافی نقل میمرحوم مجلسی روا
 .خوانممی

 کند.ه نقل میراست که زراالسالم علیه روايت مستند به امام باقر
 مودند:فرمیالسالم که امام باقر علیهروايت اين است 

 «عتين...كر حج النبي صلي اهلل عليه واله فاقام بِمِني ثالثاً يصلي» 
سه روز در منا ماندند و در آنجا نماز دو  ،پیامبر در حجی که انجام دادند 

سپس ابوبکر و عمر نیز همان را انجام دادند و عثمان هم  ،رکعتی خواندند
 کرد.میشش سال اول به همان شیوه نماز را در منا اقامه 

س خود را سپ .بعد از اين شش سال در مِنا يک نماز چهار رکعتی خواند
: برو دنبال شود. عثمان به مؤذن گفت ثبیتبه مريضی زد تا اين بدعتش ت

آمد السالم علیه . مؤذن نزد علیعلی و به او بگو با مردم نماز عصر را بخوان
دهد که نماز عصر را با مردم عثمان، به تو دستور میامیرالمؤمنین  و گفت:
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ولی من اگر  ،اذان بگو روم. تومیحضرت فرمودند: من مسجد ن .بخوانی
ذن رفت و خوانم. مؤهمان نماز دو رکعتی پیامبر را میبخواهم نماز بخوانم 

ما برو به علی بگو به تو مربوط نیست،  :عثمان گفت .خبر را به عثمان رساند
برو به علی بگو همان گونه نماز بخوان که  .ایو تو هیچ کاره حاکم هستیم

 ۳چهار رکعت، چهار رکعت. به تو امر شده است، ما گفتیم
توانیم متوجه نظام یمها ينجاست و از اين دست نمونهقابل توجه ا نکتة

بعدی در های توان حرکتاين نکته است که می بها توجه خالفت بشويم. ب
 تاريخ را با درك بهتری بررسی کنیم.

 ـالمدر رويدادهای تاريخی اس ،اگر ما به عنصر نظام خالفت توجه نکنیم
دچار مشکل خواهیم  ـالسالمعلیه بداهلل الحسینع مخصوصًا در فهم هدف ابا

عنصر عشق و عاشقی با خدا را ای عدهالسالم علیه در قیام سیدالشهدا شد.
کنم. ين مباحث روی عنصر خالفت تکیه میاما بنده در ا ،نداهمطرح کرد

 که نظام خالفت چیست، هدف امام حسین مگويم اگر توجه نکنیمی
 .مفهمیرا نمیالسالم علیه

 است. امر مستقلّبلکه  ،دی نیستنظام خالفت يک حکومت استبدا
حرف همین است که گويند: می حکومت استبدادی، حکومت زور است،

جانشین خدا روی زمین هستیم.  گويند ماچیز ديگر. اما نمی گويیم نهمیما 
 اعت کنی.ان است که ما گفتیم و تو بايد اطشرعی تو همی ظیفهو گويندنمی

                                                           
ص  91في مسجد مني؛ بحاراالنوار ج  الصلوة، كتاب الصلوة، باب513ص  4. الكافي )فروع(، ج 1

467. 
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حساب قانون است و  ،در نظام رياست جمهوری و دموکراسی معمولی
در دنیای  .گذردقانون باشد، قانون هم از مجلس میرئیس جمهور بايد تابع 

 کنونی روش حکومتی که در بین اکثر جوامع رواج دارد، اين است.
جانشین خداست بر  ــ به ادعای خودشخص خلیفهدر نظام خالفت، ش

ن مطلب اواسط حکومت عمر خالفتی که مخصوص است. ايروی زمین. 
دد و در زمان معاويه صد در گرشود و در زمان عثمان اصل میتصويب می

 شود.صد می
 .آيد، يکی پس از ديگریمی پیشطور همین

خلیفه جانشین خدا روی زمین است، حکم او حکم  ها،به نظر آن
اگر مخالفت  .خداست و هیچ کس در مقابل حکم خدا حق مقاومت ندارد

بايد  ،را بکشد فرد مخالفو هر کس  .القتل استو واجب کافر و مرتدّ  ،کرد
 قصد قربت کند.

است و  سرنخ تمام جامعه به پايتخت خلیفه وصل ،در نظام خالفت
 گردد.ا صادر میجفرمان از همان

 ، ازدر نظام خالفت، تفسیر قرآن، شکیات و سهويات، حقايق اسالم
 قوانین دينی تا مسائل حکومتی همه در شخص خلیفه جمع است.

 که خلیفه بر حق باشد يا بر باطل، نظام خالفت يعنی اين!! مهم نیست
مثالً اگر خلیفه بگويد که نظام خلقت، جبر است و خداوند هر چه دلش 

مخالفت ندارد زيرا خلیفه  کسی حق ـر باشدجبـ حتی اگر کندمی بخواهد،
 اند!!فرموده

 در اين نظام، سخن، سخن خلیفه است، والسالم.
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دهد برو پیشنماز می السالم دستورامیرالمؤمنین علی علیهه لذا اگر خلیفه ب
او را اعت کند و اگر نرود ، بايد اطفالن جا باش و نماز را چند رکعتی بخوان

 .دانندمرتدّ می
، دانندمیدين خدا  او را مخالفاگر کسی با وضوی خلیفه مخالفت کند 

گیری؟ مینگیرد وضو ونه که خلیفه وضو میتو چرا آن گگويند: يعنی می
نه در اين گونه نظام  يا باطل، اين ربطی به مردم ندارد.باشد حاال خلیفه حق 

 جمهوری. درسلطنت است و نه 
توجه داشته باشید اساس اختالف شیعیان با اهل سنت در همین بحث 

 است. 
ت را اما اين مقام جامع امام و امام صالً معیار و محور امامت اين است.ا

لیفه را امام و امام را خلیفه ند. البته ما هم خنداخلیفه میاهل سنت برای 
کند، در امام و خلیفه را خدا تعیین مییم گويکه ما می ، با اين تفاوتدانیممی

 دانند.تعیین آن را به عهدة مردم میاهل سنت  کهحالی
خالفت و خلیفه را در ذهن داشته باشیم که در ی پس اين ديدگاه درباره

به شود، حرام و حالل تبديل می کند ویخالفت خلفاء احکام الهی تغییر م
 شود.اعالم میجای يکديگر 

ايم نماز چهار گويد برو به علی بگو ما گفتهذنش میه مؤلذا عثمان ب
که ايم انجام بده. توجه داشته باشید تی بخوان، همان گونه که امر کردهرکع

 گردد.نظام خالفت بر می شیوةاين به 
فرمان است که  آمد و گفت:السالم علیه حضرت علی ذن نزدمؤ بار ديگر

آنگاه عثمان رفت و يک نماز  خوانم.ز بخوانی، حضرت فرمودند نماز نمینما
 .چهار رکعتی خواند
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رکعت  ظهر را دو ابتدا نماز .حکومت به معاويه رسید. معاويه به مِنا رفت
ثقیف)که از ی هم کردند و به افراد قبیلهبه  یامیه نگاهسالم داد. بنی خواند و

 گفتند:هم نظر انداختند. برخی از پیروان عثمان طرفداران عثمان بودند( 
 -علی -شصاحب شما به شما حکم کرده، و به خاطر عدم اطاعت دشمن

 رکعت نماز خواند؟! جناب معاويه دو شد. چطور گشودگويی زبان به ناسزا
عثمان چهار رکعت خواند و دشمنانش را در اين قسمت سرکوب کرد، اينک 

چرا  ؟یواندديگری خ اينجا و نماز را طورای سال آمده ۳۱تو معاويه بعد از
 .های زيادی در اين جهت رسیداعتراض عثمان نخواندی؟ مثل

دانید که رسول خدا صلی اهلل علیه و آيا نمی !معاويه گفت: وای بر شما
آب مدر اينجا ظاهر مقدس معاويه  و رکعتی خواند؟آله در اين مکان نماز د

 :گويدلذا می نیست. شدن به صرفهتابع عثمان بیند گیرد، چون میبه خود می
عمر هم دو رکعتی خواندند و عثمان  و حتی ابوبکر ،تی خواندپیامبر دو رکع

چرا که دانم من چه می ،تی خواندهم در شش سال اول حکومتش دو رکع
 دفعه تصمیم گرفت چهار رکعتی بخواند.يک

دهید که از روش پیامبر و از کار ابوبکر و عمر و حاال به من دستور می
 داده دست بکشم.میقبالً انجام عثمان که 

داد انجام همان کاری را که عثمان انجام می خواهیمگفتند: ما از تو می
ايد سنت عثمان را فراموش کنی. نب حال به هر مصلحتی که بوده تو ،دهی
 دانیم، به هر حال عثمان اين را تثبیت کرده و تو بايد اطاعت کنی.نمی

حال که شما اصرار داريد،  ،خوبگفت، خیلی ها آن معاويه در جواب
گويید انجام کنیم و آنچه شما میپیامبر و ابوبکر و عمر را رها میسنت 

 دهیم، سپس نماز چهار رکعتی خواند.می
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 نماز اين کار از آن به بعد سنت شد و تا به امروز تمام اهل سنت در مِنا
 ۳پیامبر!! خوانند، بر خالف سنتظهر و عصر را چهار رکعتی می

 ای از تحول و تغییر مفاهیم در آن دوره است.اين قضیه، نمونه
 

 صحابه قداست و عدالت. ب
ی اهل سنت در مورد ، به ابطال نظريهشويموقتی با جزئیات تاريخی آشنا می

 بريم.مقدس بودن تمام صحابه بیشتر پی می
 :پیامبر فرمودکه کنند اهل سنت روايت می

 . «اهتديتمهم اقتديتم يّبأ حابي كالنجوماص» 
ن که به هر یک از این ستارگا ،اصحاب من همچون ستارگان هستند)

 (.ایدشما اقتدا کنید هدایت یافته

و به دروغ به پیامبر صلی اهلل علیه اند اين روايت را اهل سنت جعل کرده
آوردن ند. با اهخود آوردمیو در کتب حديثی و کالاند و آله وسلم نسبت داده

در بین اين مطلب ه اعالم کردند و تمام صحابه را پاك و منزّ ،اين حديث
خوب هستند و مورد رحمت الهی ها آن اهل سنت يک اصل شد که همة

 .گیرندقرار می
پیامبر  صحابة همةشامل  ،فرستندان صلوات و درود که بر پیامبر میهم

 گويند:کنند، میمیهم 

 «.و صحبه اجمعينآله علي محمد و علي اللهم صل » 

                                                           
 .463ص  91، بحاراالنوار ج 519ص  4. الكافي ج 1
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رغم اين که اهل علی ـشان با يکديگرايی با تضاد صحابه، دشمنیشناما آ
امری مهم و غیر قابل انکار  ـسنت سعی بر پوشاندن مسائل تاريخی دارند

 است.
 :کننداين گونه عنوان می ،شودمآبانه میبعضی مباحث چنین مقدس وقتی

شايد مصلحت  ، به ما ربطی ندارد،اختالفاتی هست ها واعدر صدر اسالم، نزاگر 
 .استبوده چنین 

 در اين زمانشما  ،آن گروه صدر اسالم خیلی با هم اختالف ندارند: گويندمی
همه کارشان ها آن ،دشما نبايد سخت بگیري مقدس هستند.ها آن شلوغش نکنید.

 درست است. همه خدمتگزاران دين بودند
م حسن و امام لذا در اين ديدگاه، طلحه و زبیر، عايشه، حضرت علی، اما

خالدبن ولید، مروان حکم همه يک شکل  مقداد،، ابوذر، شعبهبن ةحسین، مغیر

 حديث نقل شود.ها آن که از شايستگی دارندهستند جمیعاً! همه 
 :اندفرمودهاين حديث را از عايشه نقل کردند که پیامبر  مثالً

 «. دينكم من هذه الحميرا خذوا شطر» 
 -عایشه -دینتان را از همین زن سرخ موی قد کوتاه قسمتی یا عمدة)

 .(بگیرید

اسناد و مدارك اين  االنوار،کتاب نفیس عبقاتمرحوم میرحامد حسین در 
تمام اسناد اين حديث  دهد کهو نشان میحديث را چنان زيبا بررسی کرده 

بن سلسله رجال حديث آن همه از دشمنان علیو  ست.همه جعلی و دروغ ا
عالوه محتوای آن، از نظر عقلی مورد قبول ه . ببودندالسالم علیهابیطالب 

 سازد.نیست، و با قرآن و تاريخ و واقعیات نمی
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از ای گونه بوده است. عده حرکت شیعیان در برخورد با اهل سنت اين
بر خلفا را السالم علیه منینؤمفضلیت امیرالافتادند که اشیعه در مقام اين  یعلما

 تر است.يا بگويند ابوذر از خالد مقدسابت کنند و ث
از  ،يکی از علمای معاصر اين است که اصالً اين نحوه برخورد سخن

 .موضع ضعف است
ای در مقام اين هستند که به اهل سنت بگويند ما شیعیان مسلمان عده
 برادر مسلمان قبول کنید.و ما را به عنوان يک  هستیم.

گو بايد وو گفتو مناظره اين است که در بحث  سخن آن عالم بزرگ
از چه طريق  شما. ايداين را درست فرا گرفتهکه  یدثابت کن بگويید: شما بايد

د؟ فقه و اصول و کالم و اعتقادات شما را کنیان را به پیامبر وصل میخودت
 ا چیست؟حقانیت شممدرك  چه کسی گفته است؟

خواند؟! چرا من میپیامبر دست بسته نماز  کنید کهاز کجا ثابت می شما
 ه؟دست باز نماز خواند بايد ثابت کنم

تر از سخنشان صحیح ،هايی که با خلیفه همدست بودندبه چه دلیل آن
 مفید و صدوق و طوسی باشد؟

، سنن نسائی، یمسلم، سنن ترمذصحیح  خط اتصال صحیح بخاری،
چگونه به  و سوم هستند،احمد حنبل که قرن دوم  ماجه و مسندابن سنن

کنم به شیعه وصلش می منِ گاه ؟ آنشودمیل رسول خدا در مدينه متص
که او از امام جواد و حضرت  که شاگرد امام هادی است استادشکلینی از 

ام جاد و امام حسین و امحضرت باقر و امام سرضا و امام کاظم و امام صادق و 
 السالم و حضرت علی وصل به پیامبر شد. اين اتصال من است.حسن علیهم
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شما چگونه ابوحنیفه را به  .اين اتصاالت محکم است و هیچ خللی ندارد
گونه  قايق خود بدينبرخورد عالمان شیعه در اثبات ح ؟کنیدمیپیامبر وصل 

  کنند.را ثابت خود اعتقادات  بوده است که ديگران
او خودش تابع  دهد.سر می «سلونی»بر باالی منبر داد  جوزیابنروزی 

دانشمند  ،ادبیاتو  را در کالم و فقه و تفسیر و منطقزي ،ابوحنیفه نیست
ادعای  لذاوار کند. وز باالی منبر هوس کرد ادعای علیيک راو  است.

ز يکی از زنان شیعه که در پس پرده بود اداد.  سر «تفقدونی سلونی قبل ان»
  بپرسیم؟ گفت: بله.سؤالی داشتیم،  او پرسید: هر

خواستم بپرسم که سلمان در کجا از دنیا رفت؟گفت در مدائن. می :گفت
 شرکت کرد؟ از صحابه پیامبر در مراسم تجهیز اوچه کسی  :پرسید

ابیطالب خودش را به مدائن رساند و در مراسم بن علیکه شهور است مگفت: 
 کرد. کفن و دفن سلمان شرکت

عثمان کجا از دنیا رفت؟ گفت:  :پرسید .گفت: بله ؟باز هم بپرسم پرسید:
 در مدينه.
آيا  ولی به عثمان نرساند؟ ،چرا علی خودش را به سلمان رساند :پرسید

 ؟ندباطلها آن علی و سلمان حق هستند و عثمان باطل است يا عثمان حق است و
. وقتی ديد بین صحابه را چگونه حل کند ماند که اين تضادّ جوزیابن

و حرف ای چه کسی پای منبر ما آمده ة! تو با اجازگفت: خانم گیر افتاده،
ت را لعنت کند که به تو که خدا شوهرای شوهر آمده ةجاززنی؟ اگر با امی

خدا لعنت کند  ،شوهر آمدی ةاجازو اگر بی اجازه داده بیايی و حرف بزنی.
 خودت را.
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ال بعدی من اين است که عايشه وقتی ؤو گفت: اتفاقاً س و ادامه دادآن بان
امبر به پی ةبا اجاز ،در جنگ جمل آمدالسالم علیه به جنگ حضرت علی

 علی باطل است. ،پیامبر آمده ةاگر با اجاز پیامبر؟ ةجنگ علی آمد يا بی اجاز
و اگر بی  .حرفی زدتوان به او ، نمیو چون علی صحابه است و مقدس

حق با  :گفت جوزی از منبر پايین آمد وابن .اجازه آمده عايشه باطل است
، رسوا بگويد "سلونی"بعد از من هر کس  :ابیطالب بود که گفتبن علی
 ۳ر نرفت.منبر پايین آمد و تا آخر عمر منب اين را گفت و از شود.می

 ةصحاب اسالم برخوردهای رصد عمده نظر من اين است که بدانیم در
و ها بینیم صحابه با چه اهانتوقتی می .نخستین چگونه بوده است

توان نمی ،کننددشمنی و خونريزی می کنند وهايی با هم برخورد میتوهین
 چشم بست.ها آن بر روی

عشق  ةهمه جا خان»گويند: میاست که صوفیه و عرفا اين منطق باطل  
طل ولی چنین نیست، بلکه بايد حق و با .«کُنشتچه  مسجد است چه

 ۱۳االنوار جبحار.در شود گفت که چه عثمان و چه علینمی مشخص شود،
 چندين مدرك در اين زمینه ارائه شده است. ۱8۳و  ۱۱۴و  ۱۱۶ ةصفح

ی بصحابه همه عادل، مقدس،  ،نبوده که در صدر اسالم چنینپس اين 
 بوده باشند.اشکال و.....

گروهی  دلیل بر اين است که يک ،هايی که صحابه با هم داشتندجنگ
 کنند.نمی نزاعبا هم  گاههیچدو گروه حق د. انحق و گروه ديگر باطل بوده

غیر  سخنی ،کاری نداشته باشیمها آن و به پس توجیه اين که صحابه همه عادلند
 منطقی است.

                                                           
 647، ص 19االنوار، ج . بحار1
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دانیم که حوادث صدر اسالم، ا در سیر مطالعات تاريخی الزم میم
تا قضاوت صحیح در اين  شودبه دقت بررسی ها و موقعیتها شخصیت

جز فرار  ،اين که بخواهیم بر آن وقايع سرپوش بگذاريم .زمینه داشته باشیم
 ايم.يا مقابله با حق کار ديگری نکردهاز حق و 

های طول تاريخ. آنچه يک انسان ةهايی بودند مثل بقیانسان صحابه هم
ین مکند، تبعیت از حق و سرسپردن به فرامیانسان را از ديگران شاخص 

الهی و با جان و دل عمل کردن به دستورات پیامبر صلی اهلل علیه و آله و 
 سلم است.

در جايگاه ويژه  ،های بعدچه در زمان پیامبر باشد و چه در زمان چنین شخصی
 قرار دارد.

يک شهر با پیامبر زندگی کرده ر د صِرف اين که فردی پیامبر را ديده و يا
 يید بر روی تمام اعمال و رفتار اوأباشد، مالك درستی برای زدن مهر ت

 فتنی نیست.وجدان پذير؛ و اين ديدگاه، در نظر عقل و خرد و شودنمی
 
 خیتار در یشناس تیشخص تیاهم. ج

فقط به خود  کنند،ررسی را ب يک رويدادخواهند میدر کتب تاريخی وقتی 
که اين آدم  ندارند های آن رويدادشخصیتپردازند و کاری با موضوع می

اخالقی او های ويژگیو چه نواقص و رذايلی دارد،  چه کماالت کیست،
 چیست؟

 ةبه عقیدشود. اما میدر کتب تاريخی به اين گونه مباحث کمتر پرداخته 
شناخت شخصیت افراد  ،اگر بخواهیم تاريخ را درست و دقیق بدانیم ،ما

 کند. با موضوع تاريخ پیدا میمیمستقی ةرابط
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آوردن حوادث و رويدادها نقش کلیدی و پديد شخصیتی افراد در های ويژگی
 اساسی دارد.

اما در  .البته در کتب حديثی و روايی به اين مطلب پرداخته شده است
آن هم خیلی مختصر و  ـهادر يکی از بخش حداکثرکتب تاريخی محض، 

های بعد از شود که در سالنجا ناشی میشود. اين مطلب از آمیاشاره  ـکوتاه
ها آن به حوادث تاريخی تنها از منظر خود واقعه توجه شده است. ،رنسانس

در اين واقعه دخیل بوده و يا ما به اين کاری نداريم که چه کسی  :گويندمی
 ث.نه عالم به علم کالم و نه محدّ ،نگاريمما تاريخ، چه شخصیتی داشته استکه اين

که تاريخ را شروع کرديم، يادآور شديم که تاريخ  ز جلسات آغازينا
بلکه ، نیستو رويدادهای جنگی  میاسالهای اسالم فقط تاريخ شخصیت

 ها و اعتقادات، مجموعشخصیت فقه، تاريخ قرآن، حديث، کالم، فلسفه،
 تاريخ اسالم است.ها اين

بايد آگاه به اين مجموعه باشد تا  ،ر کسی بخواهد تاريخ اسالم را بدانده
تاريخ اسالم بايستی در ابتدا  گرِحلیل کند. تحلیلبتواند به درستی تاريخ را ت

تاريخی تا چه های یدر بررسديدگاهش را مشخص کند تا معلوم شود ديدگاه خود 
 ثر بوده است.ؤاندازه م

های تاريخ اسالم اين گونه است که پیامبر در فالن سال عموم کتاب
م زن کدا ر گرفتند، با، چه قدر غنیمت به دست آوردند، چند تا اسیجنگیدند

 حوادث سال بعدی. و غیره تا برسد بهازدواج کرد 
، و شخصیتی دست به شمشیر برده چهاما اين که  ،گويدتاريخ جنگ را میمورخ،  

 گويد.های او را نمیويژگی



 22   مقدمات    

 

حمزه اين شخصیتی که کشته شده کیست؟ جناب جعفر طیار، حضرت 
 هستند؟!ها شدهکشتهی هم در رديف بقیهها آن آياسیدالشهداء کیست؟ 

 کنند.مورّخان معموالً در اين موارد سکوت می
های کامل است که شخصیت میپس بحث اينجاست که تاريخ هنگا

دث و رويدادها به دقت شناسايی شوند. رجوع به تاريخی هم در کنار حوا
اعتقاد و هم برای شناسی هم برای شخصیتکتب حديث در کنار تاريخ، 

 .مفید استپروری 
به طور مثال،  .ديگر استای به گونه محضتاريخی های کتاب وضع

 ،گويد: در اين سال بین ابوذر و عثمانهجری می ۱۱طبری در وقايع سال 
او از  او ماجرای ابوذر و ظلم به ۳وقايعی اتفاق افتاد که دوست ندارم بنويسم.

حوادث مربوط به که گذارد. اين در حالی است جانب عثمان را کنار می
صفحه آورده ۳۱۱ها را مرحوم عالمه امینی در بیش از ن سالدر آابوذر 
 حدود ده است؟طبری اين همه مطلب تاريخی را حذف کر گونهچ ۳.است
، کتب تاريخی مختصراً بیان شدهصفحه شرح حال سلمان است که در  ۴۱۱

وجود  میمطلب مهاز کل زندگی سلمان  ،سنتتاريخ اهل  هایای که در کتابگونهبه
 ندارد.

کند که گاهی اوقات در کتب تاريخی اهل میری يادآوری عالمه عسک
هم بین م ةاما حادث ،نويسندشجاعت يک قهرمان دروغین مطلب می در ،سنت

 که چرا گیز است،ال براناين نکته سؤ. گیرندرا ناديده میابوذر و عثمان 

                                                           
 136و  139ص  4. تاريخ طبري ج 1

منتشر شده است )سيد حسين حسيني، « هاابوذر به دور از پيرايه»ي اين بخش تحت عنوان . ترجمه1
 (1953تهران: بدر، 
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ا اينجا ما ،نويسندمی ، به آن مفصلی مطلبآيدان میهايی که خوششدربارة آن
 کنند؟!!داستان واقعی را رها می

 راها از تاريخ است و اگر شخصیت ء ناگسستنیلذا شخصیت شناسی جز
 به درستی تحلیل کنیم. یمتواننشناسیم، حوادث آنان را نیز نمی



 

 

 

 بخش اول

 آغاز خالفت

 
 چگونگی به خالفت رسیدن عثمان
که از  برگزيدبعد از خودش  ةخلیف تعیینعمر قبل از مرگش شورايی برای 

بن ابی وقاص، عبدالرحمن بنسعد ابیطالب،بن علی شد:نفر تشکیل می شش
 عوف، طلحه، زبیر و عثمان.

سعد ابی وقاص از همان  رأی دادند.السالم علیه حضرت علیطلحه و زبیر به 
 بود. ی عثمانابتدا گفت عثمان، چون پسر عمو

اگر از اول  عوف شوهر خواهرش بود و حق وتو داشت.بن نعبدالرحم
: دستت گفتالسالم علیه به حضرت علی داد، مناسب نبود.میبه عثمان رأی 

ولی عبدالرحمن  ،ین دستش را جلو آوردنمؤامیرالم را بده تا با تو بیعت کنم،
 که بر طبق کتاب خدا و سنت پیامبر و سنت شیخین عملگفت: به شرط آن

و سنت پیامبر را قبول دارم، اما سنت منین فرمود: کتاب خدا ؤالمکنی. امیر
 نیست.ها آن در تبعیت ازمیت ندارد و هیچ الزاشیخین در اسالم موضوعیّ
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 :گفت، عثمان گفتاو رط را به رو به عثمان کرد و همین ش عبدالرحمن آن گاه
يا علی رقیبت قبول کرده.  عبدالرحمن گفت: کنم هر چه شما بگويید.قبول می

منین از حکومت با تمام ؤدر واقع امیرالم منین فرمودند: قبول کرده باشد.ؤامیرالم
 یخین را تثبیت نکند.يش دست برداشت تا اين جمله، سنت شمزايا

 اگر منین ضررکردند؟ؤدر حاکم نبودن امیرالم ه قدر اسالم و مسلمینچ
رای اسالم بیشتر بود و کرد، ضرر آن برا قبول می سنت شیخینامیرالمؤمنین 

 ای بیشتر به اسالم زده است.ضربه بداند،میآنان را سنت اسال هر کسی عمل
 

 عملکرد عثمان در آغاز خالفت
وقتی عثمان در س روايت کرده که عباابن از الموفقیاتدر کتاب زبیربن بکار 

مردم پشت سرش حرف زدند.  ،اش را ساخت و آن را وسیع کردمدينه خانه
 خبر به او رسید.

و ثنای الهی را بجا نماز جمعه باالی منبر رفت و حمد  بعد از روز جمعه
از ای هد، بر پیامبر درود فرستاد و گفت: هر گاه خداوند متعال به بندآور

پشت سر او توانند ببینند و يک عده حسود نمی ،دهدمینش نعمتی بندگا
خدا به ما نعمتی نداده که حسودان به آن نگاه کنند. آن  .زنندمیحرف 

الزم بود، مگر چه شده است؟  .قصد جمع مال نداريم ،که ما ساختیمای خانه
 .ما خانه ساختیم کم بود.ها ، اتاقگرفتاری و رفت و آمد هست

 ،لیفه غنايم ما را گرفته: جناب خگويندمیند و اهولی يک عده جمع شد
بی را اند. بعد مطالرافیانش خوردهبه ما داده و بقیه را خودش و اطمیمقدار ک

دهد که يک عده افرادی گويد. سپس ادامه میمیاند که پشت سرش گفته
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دور  باد، کنند، دورم را تأيید میکه حرف مرداند ردهمثل خودشان را پیدا ک
 خواند.د ببینید! بعد از آن شعری یتوانکه نمی ،ه خاكباد! بینی شما ب

سخن که با هم  افتادو عمار ياسر السالم علیه علی وقتی چشمش به
ايی را که گفتم مردم را تأيید هآن :که کردشروع به کنايه زدن  گفتند،می
 ةخودش را در خانهستند. يعنی تمام انتقادات مربوط به ها اين ،کنندمی

ت حضر وابسته بهخواند و گناه انتقاد کردن را السالم علیه ابیطالببن علی
 .دانستو ياران او السالم علیه علی

حسودند. به تعبیری به ها اين که کرددر ضمن به اطرافیانش تلقین 
ما  وگرنهزند میها را که اين حرف ديگران بگويد اين رقیب سیاسی ماست

خدايا تو »و به دعا گفت:  هايش را بلند کردمشکلی نداريم. آن گاه دست
برای دانی که من چه قدر دانی که من عافیت طلب هستم و میخودت می

به من سالمتی بده تا  خواهد همه راحت باشنددلم می .کنمسالمتی ايثار می
 .«کنمبتوانم کار

پراکنده شدند. عثمان به منزلش السالم علیه حضرت علی اطرافمردم از 
 رفت.

 برایای عده ،کنداز مخالفش شکوه می در اين گونه موارد وقتی کسی
چه  : چه کسی حرف زده؟د کهنگیرشیرين کردن خود دنبال حرف را می

کنیم و.... و اش بگو تا بگیريم و بیچاره ؟کسی خلیفه را ناراحت کرده
آلود گردند تا از آب گلمیافراد چاپلوس دنبال فرصت ای که عدهاينجاست 

 ماهی بگیرند.
عباس رو کرد و گفت: چه ابن خلیفه به همراه مردم رفت.عباس ابن

شده که شما  داريد؟ چهمیکنید؟ دست از ما بر نیما را رها نمکه است خبرتان 
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عباس پرخاش کرد و ابن ايد دنبال کار ما را بگیريد؟ خالصه به جانبحريص شده
 کالم طوالنی شد.

اين شیطان بر عباس در جواب او گفت: شیطان را از خودت دور کن. ابن
عثمان گفت: کسی که مرا وادار گويی. گونه سخن می تو مسلط شده که اين

ابیطالب بن پسر عمويت علی گونه سخن بگويم، شوم و اينکرد عصبانی 
 است.

 اخبار کذب رسانده باشند. و انده شما دروغ گفتهعباس گفت: شايد بابن
ثقه و مورد اطمینان  ،ها را به من گفتهعثمان گفت: خیر، آن کسی که اين حرف

 است.
 کند ثقه نیست.میکسی که تحريک  :عباس گفتابن

 کنم؟ دانی چرا از علی شکايت میمی عثمان گفت:
خواهند انتقام که مردم میزنی مینه، ولی تو حرف خودت را  :گفت
 بگیرند.

فت را از ن کسی که خودش را آماده کرده است که خالآ عثمان گفت:
 .ترين مخالف ماستکه بزرگ ابیطالب، پسر عمويت استبن ، علیمن بگیرد

هايی از بحثذکر است که برادران اهل سنت برای رهايی  شاياندر اينجا 
هم خوب بودند و همه با گويند: گذشتگان همواره می ،شودمیکه 

 !خوب دقت کنید :گويیم. میهای بعدی استنسلگردن به ها اندازیاختالف
چگونه  السالم.علی علیه ةرسوم است دربا ةتعابیر عثمان خلیفها اين
 ؟نداشتند هیچ اختالفیپیامبر با هم بودند و  ةهر چهار خلیف گويند کهمی

بلکه  ،نه تنها هیچ رفاقتی نبوده خلفاموجود است که بین  مدارك فراوان
گران و که استعماربگذريم از اين نهايت دشمنی وجود داشته است،
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، قصد سوء استفاده از اين اختالفات را اندازی مردم روزگاران بعدسنگ
 دارند.

 است.السالم علیهابیطالب بن اين برداشت عثمان از علی
 ةکینو مید از بديُمنی، شوکنناينهايی که به من انتقاد می گفت:عثمان 

 :دهم به دو چیزمیتو هشدار به : من گفتعباس ابن سپس به .ستاعلی 
يکی مراعات اسالم و يکی مراعات قوم و خويشی ما. من گرفتار شما 

 ام. شده
انسان اين است که اعمال و های توجه داشته باشید يکی از بدترين حالت

خیالی بگردد دشمن رفتار خود را نبیند، نکبت خود را نفهمد و همیشه دنبال 
يا مديريتی يا  جا در شرکتی هر و دشمنی دارند. میشوها آن فکر کند که و

گردد تا تقصیرها را به گردن اين و دنبال مقصر می ،آوردفردی کم می ،منبری
بیند مردم پشت سر او نماز میحتی پیشنماز مسجدی وقتی  آن بیندازد.

شايد ايراد در که کند ص نمیگردد. تفحّعوامل بیگانه می خوانند، دنبالنمی
به خدا قسم دوست  گفت: عباسابن عثمان در ادامه به .داو باش ودوجود خ

بعد من يکی از اقوام شما بودم، و  ،چرخیدمیداشتم اين کار دست شما 
 .دادشما بهترم. بعد هم او را قسم  یيد که من برافهمیدمی

 گونه م همانما ه ،به اسالم قسم دادی اطور که ما رگفت: همانعباس ابن
 .فیک عدواً ن تطمع فینا و، أگويیمبه تو اين را می

نسبت  و يارانشامیرالمؤمنین  برخورد یهدرباراساسی  ةنکتدر اينجا يک 
 ،عثمانهای با تمام خراب کاریامیرالمؤمنین  بینیم و آن اين کهمیعثمان به 

و راه خیر را نشانش  دآيبا او بر مینصیحت و خیرخواهی  جايگاهباز از 
 او بیشتر نشود. دهد تا مشکالتمی
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در بین راه به حضرت  .من از نزد عثمان خارج شدم گويد:عباس میابن
کردم و ديدم ايشان بسیار عصبانی و ناراحت برخورد السالم علیه علی

ای ديدم فايده .لی نگذاشتند، وهستند. خواستم به آن حضرت آرامش بدهم
گیری کردم. خبر به عثمان رسید لذا هم از علی و هم از عثمان کناره ،ندارد

 ام.که من از علی کناره گرفته
  رسیم؟!خنديد و گفت: چرا کم خدمت شما میعوض شده و اش چهره

 . «بك عنا ما اَبطَأ»
  :سپس گفت

صاحبك و عرفت من  رايت عن الينا دليل علي ما تركك العود ان»

  «حاله.
 علی هم مثل من عصبانی است. یدید

السالم علیه لیبعد از اين ماجرا هر وقت از حضرت ع :گويدعباس میابن
که من میو هنگا .کرداو مرا احضار می ،رساندندخبری به عثمان می

گفت: آن می ،اين کار را نکرده ا نزده يای اين حرف رخواستم بگويم علمی
 ۳دستش افتاده بود. یاردی... يعنی بهانهاو را ترك ک معه کهروز ج

داشت و السالم علیه خصمانه با حضرت علی یدر مجموع عثمان رفتار
 ، به حضرت علیدادکفايتی خودش رخ میمعه بر اثر بیهر مشکلی که در جا

از اين کار در  شّدتهم به السالم علیهالمؤمنین امیر داد.نسبت میالسالم علیه
 رنج بود.
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رفت و بیرون به منزل می ،شدمیضرت خیلی ناراحت مواردی که ح
 مد.آنمی

السالم علیه منینؤالمکنی. امیر تو مردم را تحريک می :گفتمیثمان ع
رفت. میاز شهر بیرون  ،نسبت داده نشود برای آن که تحريکات مردم به او

هايی داشت و حضرت مشغول آبیاری بود که در آن نخلستان « يَنبُع»به نام ای منطقه
 شد.میها آن و رسیدگی

که اگر السالم علیه فرستاد به دنبال حضرت علیعثمان کسی را میدوباره 
پس تو عمدًا  دهی، چرا بیرون رفتی؟رامش میآها اين بین مردم باشی بهتو 

روی که دستمان به تو نرسد. دت بیرون میکنی و خومیمردم را تحريک 
جمع  اش رااثاثه و زندگیبايد بیايی در مدينه زندگی کنی. آن وقت حضرت 

ثمان باز ع ،ماند. يکی دو هفته که میگزيدکرد و در مدينه اقامت میمی
يک روز السالم علیهامیرالمؤمنین  کنی.گفت که مردم را تحريک میمی

بالتکلیف سخت عصبانی شدند و به عثمان فرمودند: ما را رها کن. ما را 
گويی بیا داخل روم میرون میبی بیرون، گويی برومی، آيممی ای، توی شهرگذاشته

 (۳۷۱البالغه، خطبه )نهج بشود.شهر، آخر تکلیف ما با تو بايد روشن 
 ،بسیار سخت گذشتالسالم علیه اواخر دوران عثمان به حضرت علی

 گذاشت.م نمیرا يک لحظه هم آراالسالم علیه زيرا عثمان حضرت علی
 مظلوم. ةخلیفشد، خیلی جالب است که بعدها به همین خلیفه گفته می

و خونش روی  خواند کشتندقرآن میکه حالیدر عثمان رابه اين عنوان که 
 مظلوم روی ةخلیفاين قرآنی است که خون  :گفتمعاويه می .قرآن ريخت

 يخته است.آن ر
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اين در حالی است که طلحه و زبیر و عايشه، عثمان را تشنه نگه داشته 
ی آنان السالم برامامام حسن و امام حسین علیهتوسط امیرالمؤمنین  بودند و

فیانش در کربال اين بود يزيد و اطرا ةبهان ،فرستاد. با تمام اين اوصافمیآب 
خواهیم انتقام خون عثمان را میپدر تو عثمان را تشنه کشته است،  که گفتند:

مهم تاريخ اسالم های از شاخصه ،بگیريم. اين داستان انتقام خون عثمان
 است.

امیرالمؤمنین  مزاحمت عثمان برای يادآور شوم کهبايد در اينجا 
است. اين با ايشان بوده  پیشینیانهای به درجاتی بیشتر از اذيتالسالم علیه

ی از يهاجمله .کنندو کمتر به آن توجه می شودسمت از تاريخ خیلی نشان داده نمیق

ا ام ،در دوران خالفت عثمان بارها شنیده شده ۳«لوال علي لهلك عثمان»قبیل 

 ی که عثمان نسبت بهيهااذيت شود.محافل و مجالس کمتر گفته میدر 
هايی که به آن حضرت داشت و خون دلمیروا السالم علیهامیرالمؤمنین 

خیلی از افراد  خبری سبب شدهاين بی از نکات پنهان تاريخ است. ،دادمی
شند. نداشته با پیش از او دارند،که با را آن بغض و عنادی  ،نسبت به عثمان

هايی از اين گونه رفتارها را مرحوم مجلسی، مرحوم مفید و البته نمونه
 اند.آورده آثار خودمرحوم کلینی در 

السالم علیهامیرالمؤمنین  از زبیربن بکار از ،در قرن ششمابی الحديد ابن
عثمان کسی را به دنبالم فرستاد. ما  ،کند که در يک روز تابستان گرممینقل 

گرمای  ه بودم.نزد عثمان رفتیم، من از شدت گرما لباسم را روی سرم گذاشت

 شود.اثر تابش مستقیم آفتاب ايجاد می گويند که برمی «ههاجر»زياد را 
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تا اگر خواست ثابت کند و به  عثمان يک چوبدستی داشت، نصف عصا،
ديگران  ةکلکسی بگويد که من امیرم و من حق دارم، بتواند با آن به سر و 

 بزند.
کیسه پر بود از طال و نقره. روی  در مقابل عثمان پول زيادی بود. دو

گفت: بیا يکی از اين السالم علیه به حضرت علی .تخت تکیه داده بود
)انتقادات  ای!!، تو ما را سوزاندهر کنیت را سمشک و،را بردار و برها کیسه

حضرت  ،با پولخواست به او رسیده بود و او حاال میالسالم علیه حضرت
حضرت از زور گرسنگی و فقر با او در افتاده  کردمی علی را بخرد، فکر

 المسلمین است!(ةفيخلت. اين ادب اس

دهی و حق قوم و رحم انجام می ةصل فرمايند: تومیبه عثمان حضرت امیر 
اگر اين مال ارث تو بود يا کسی به تو بخشیده بود يا از راه  دهی؟!میخويشی 

گرفتم کردم، يا میمن يکی از اين دو کار را می ،حاللی به دست آورده بودی
کردم و گرفتم و با نفسم جهاد میيا نمی ،کردممیو از تو سپاسگزاری 

مال خودت نباشد و  ولی اگر کردم.و از تو قبول نمی ورزيدمداری میشتنيخو
داری اين را به من نه تو حق السبیل باشد، به خدا قسم ابن مال خدا و ايتام و

 ببخشی و نه من حق گرفتن آن را دارم.
کنی و جز اين کار ديگری می عثمان گفت: به خدا سوگند که تو خويشتنداری

 کنی.نمی
به اش شود تو را خريد. سپس بلند شد و با چوبدستینمیاين که خالصه 

من دستش را نگرفتم و او  :حضرت فرمود .زدالسالم علیه سر حضرت علی
 خواست بزند، زد.میکه ای برسد و به اندازهاش را رد نکردم تا به خواسته
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بین  يا!ام برگشتم و گفتم: خداام را به سرم کشیدم و به خانهمن هم جامه
 ۳.امر به معروف و نهی از منکر کردمرا حکم کن. من تو  عثمانمن و 

به معاويه داد، بعد از  نام داشت، "یبقض" عثمان چوبدستی خود را که
زدند، امیرالمؤمنین  یب که به سرضهمان ق .اين شداش هنتیج .دست يزيد رسیداو به 

 .زدمیلب و دندان حضرت اباعبداهلل الحسین يزيد بر  در مجلس شام،
 

 پیشین ةخلیفتفاوت عملکرد عثمان با دو 
 ةدرباررسیم که اين ويژگی میحکومت عثمان به مواردی های در ويژگی
کرد که میايجاب نها آن شرايط زمان يعنینبود.  اول و دوم ةخلیفحکومت 

نزديک بودن به و  عواملی مانند موقعیت خانوادگیبدين گونه رفتار کنند. 
نتوانند ها آن شده بود که سبب اجتماعیپیامبر از جهت زمانی و اوضاع 

 خیلی از رفتارها را از خود بروز بدهند.
جا نداشت که يک مرتبه در  ،هنوز يکی دو سال از فوت پیامبر نگذشته

 برایال برد. ابه عنوان کاخ حکومت ب اشرافیوسط شهر مدينه يک ساختمان 
خیلی غیر عادی جلوه  زمان کمتری داشتند،که نسبت به پیامبر  میمرد
روند و به تدريج پیرمردها از بین می ،سال بیستکرد، اما بعد از می

آمدها رفت و  شود وی عوض میآيند. شرايط جهانکار میروی ها ترجوان
مدينه و اطراف و اکناف  ةبرهنپا های چشم عرب !شودديگر میای به گونه

د. جاه و جبروت افتمی قیصرآن در همین فتوحات اسالمی، به کاخ کسری و 
 شوند.میآشنا ها آن و با زندگی اشرافی بینندرا میها آن زندگی
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ساختمانش را در مدينه تجديد بنايی کرد و در اين زمان اگر خلیفه 
توسعه بدهیم، مردم رفت و آمد  بايد خانه را :بهانه که محکم ساخت به اين

 شايد خیلی محکم نباشد!! ،کنند و بايد به کارهای مردم رسیدگی شودمی
 .داردمیمردم را راضی نگه وجیهاتی است که تها اين

زندگی  ةشیواين  ،ی زندگی پیامبر را داشتندای که سابقهبرای عدهولی 
نشسته و ادعای جانشینی او را خلیفه جای رسول خدا  اعادی بود. زير غیر

گويند: لوحانه میدقت ندارند. سادهمردم  عموم .بنابر همان توجیهاتدارد. 
 چرا نکند؟ ،عثمان بايد چنین کاری بکند

مردم مخصوصًا  عموملذا زندگی اشرافی عثمان به آن سو رفت که 
مخصوصاً اطرافیان خلیفه که  جوانان نیز بی میل به اين نوع زندگی نشوند.

جاه  میبودند که اگر خلیفه کاصالً خودشان دنبال کسب چنین موقعیت اشرافی 
رافیان او نه تنها لذا برای اط رسد.بها آن چیزی هم به ،و جبروتش بیشتر باشد

 پس بايد طبیعی باشد که. کردندکه او را تشويق به اين امر هم میعادی بود بل
)دو والیِ  "عقبهبن ولید"کوفه از  و اهالی "ابی سرحبن عبداهلل"اهالی مصر از وقتی 

 و به را خوش نیايدعثمان  هااين اعتراض کنند،شکايت میمنصوب از طرف عثمان( 
 جواب سر باال بدهد.ها آن

 ةخلیفدوران حکومت  ةمطالعت، لذا هم اجتماعی اسماين يک بحث 
 است. ماية عبرتبرای همیشه برای آيندگان  ،اواخر آنسوم مخصوصاً 

 
 حکمبن مروان ةدرباربه عثمان السالم علیهامیرالمؤمنین  هشدار

 شو.مرکب مروان مکند که تو میرا نصیحت عثمان السالم علیه حضرت علی
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ضرر  الممروان به استاريخ است. بنی های پلیدچهرهحکم از بن مروان
فضول و بد دهن و هرزه و بد رفتار بود.  فردیحکم بن . مروانفراوانی زدند
دنبال افراد اين سیاستی است که بعضی خالفت نشد. و  نامزداما هیچگاه 

مسئول و شاخص های خورند. آدمده بهتر میپشت پر بینندچون می کنند،می
گیرند به پشت سر آنان قرار میکه ای اما عده ،امکانات استفاده کنندتوانند از می کمتر

 برند.ان میها را آنرههچپاول کنند و در واقع تمام ب توانندیمراحتی 
را طوری کرده بود  سه خلیفه کانديد خالفت نشد، اما زمینهدر زمان  مروان

به خودش چند صباحی  ،يزيدبن معاويه کفايتیِکه بعد از سقوط يزيد و بی 
 حکومت رسید.

امام  ةجنازسر که به طوری  ،پیدا کرده بود میمرد ةقیافاين است که در مدينه له ئمس
حفظ کرده ظاهرش را خوب  بیا نماز بخوان! :به او گفتندالسالم علیه حسن

 کرد.خواست میمیداد و هر چه دلش اما پشت پرده خط می ،بود
ـ ساختمان استانداری -مروان هست تا روزی که در مدينه در کاخ ولید

السالم علیه ضور دارد و فرمان يزيد مبنی بر بیعت گرفتن يا قتل امام حسینح
در زيارت و اين است که  .علی را بکشبن گويد: حسینمروان می رسد.می

 خوانیم:عاشورا می

 .«و لعن اهلل آل زياد و آل مروان» 

ولیدبن  مروان،بن عبدالملکهای بعدها فرزندان اين مروان به نام 
اموی به حکومت  ةخلیفآخرين  عبدالملک...... تا و يزيدبنعبدالملک 

 رسند.می
 معاويه!ستند نه اوالد سی سال اوالد مروان حاکم ه در واقع
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 ةگردانند عثمان، مشاور و ةکاره شده هم ،تاريخی ةپیشیناين مروان با اين  حال
 اوست. تمام امکانات را هم در اختیار دارد. حکومت

 
 کفایت و ناالیق در حکومت عثمانحضور افراد بی

افتاد. امیه زمام امور مسلمین به دست بنی ،عفانبن روی کار آمدن عثمان با
 حکومت کرد.میاسال ةجامعدوازده و نیم سال بر عثمان تقريباً 

و در فرمايشات ائمه  ـاعم از شیعه و سنی ـدر اسناد و مدارك تاريخی
خاص حکومت های ويژگیالسالم علیهامیرالمؤمنین  کلماتمخصوالً السالم علیهم
 بیان شده است.عثمان 

وجود نداشت. جنگ با نا امنی از نظر مسائل و مشکالت داخلی 
نسبت به دوران عربی،  ةمحدودمسیحیان و يهوديان و کشورهای خارج از 

کومت عثمان خر حهر چه به اوا کمتراتفاق افتاد. -فتوحاتدورة  -عمر
 شود.شور گشايی و فتوحات کمتر ديده میک ،رسیممی

کند. مشکالت به شکل ديگری جلوه می میاسالی در داخل جامعهاما 

نیز و به ديگران اخالق خلیفه و عمّال ا ،"الناس علي دين ملوكهم"ی عدهقابر مبنای 

 کند.سرايت می
ول به افراد زير اين امر بسیار ديده شده که اخالق يک مدير و يک مسئ

و اخالق ويژه با اصرار کند. گاهی اين انتقال فرهنگ دست هم سرايت می
اراده و گاهی فاسد، فسادش را با  شود.افتد و گاهی قهراً منتقل میق میاتفا

ی هم عملش غیر مستقیم اثرگذار کند، گاهعمدی به ديگران منتقل می
در حد کالن آن هم کوچک و های در مجموعههم  ،شود. اين طرز رفتارمی

 شود.ديده می
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شود. گذاری ديده میريتی نیست اين اثرمديحتی در جاهايی که بحث 
در گروه  نماز منظم و با تقوابینیم، پیشن پیشنماز و مأموم اين اثر را میبی

 گذارد.اران خود اثر میگزنماز
 پروری،ن، تچرانیی اول و دوم، اخالق شکمخلیفهدر دوران حکومت 

از اين رفتارها که خلیفه آمد ی پیش می. حتی گاهبروز داردرانی کمتر شهوت
ربطی به تقوا و ديانت و خدا ترسی ندارد.  ،دلخور بشود. اين تعصب و تغییر

وحشتناکی گزارش های خشونت ،دومی در نوع رفتار خلفا خصوصاً خلیفه
 در منابع اهل سنت نیز بیان شده است. حتیها خويیشود. اين تندمی

ک آدم خشن، چموش و سرکش نوان ياو را به عالسالم علیهامیرالمؤمنین 
 ۳کنند.تعبیر می

المال از بیت "ابوهريره"شود دار میت عمر وقتی خبردر زمان خالف
در ديوان مالی بحرين کار  مدتی به عنوان حسابرس -اختالس کرده

کند. زند و از کار برکنارش میاو را احضار کرده، کتک حسابی می -۳کردهمی
نشد. اما در ای ابوهريره کارهالخطاب سرکار بود، بن ی هم که عمرتا زمان

ابوهريره نه در زمان  .کنددوباره موقعیت و جايگاهی پیدا میدوران عثمان 
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و نه تا زمان  پیامبر را بشنودهای بود که بنشیند و تمام حرف میپیامبر آد
 ،سن او هم باال رفته ه،خیلی اهل حديث بود. حاال فرصت پیدا کردعثمان 

 گیرد.میحاال مسند کار فرهنگی قرار 
ـ بر اخالقی خاصی دارد کههای ی ويژگیجايی که خلیفه از نظر شخصیت

، طبیعی است در او دنیايش بوده و غمّ تمام همّ ـکتب روايی و حديثیاساس 
لیاقتی های بیقاضی و..... هم آدم والی، پیشنماز، اين حکومت، استاندار،

 همه جور آدم جمع شده بود.او، اطراف  ،ن دلیلبه همی باشند. بنا
شرابی که  ،به عنوان مثال ولید در کوفه استاندار او بود. او در باالی منبر

مردم شکايت به عثمان بردند که ۳.کرد نجسباال آورد و منبر را  ،خورده بود
ولید مرتکب چنین عملی شده است. خلیفه به جای مجازات ولید، مردم 

 بیه کرد!بیچاره را تن
بیشتر  ،رويممیهر چه در حکومت عثمان پیش  ،از اين نوع رفتارها

 بینیم.می
کوشید میحکومت عثمان اين بود که خلیفه های يکی ديگر از ويژگی

تقسیم کند. هر نوجوانی که  -امیهبنی -امکانات را بین خويشان خودش تمام
نشست. تمام می ...وزير، وکیل، والی رسید، در منصبمیه به ثمر تاز

شان به نان و نوايی یرامیه بود و صغیر و کبول خاندان بنی، تیالمالبیت
 رسیده بودند. دريغبی

ال ابالی در  دين وانصاف، بیخالصه يک حکومت خانوادگی اشرافی، بی
الها آن قدر پولدار شده که طها آن بعضی از به وجود آمده بود. میاسالی جامعه
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از مسلمانان در ای در چنین شرايطی عده کردند.میم شکستند و تقسیمیرا با تبر 
 بردند.مینهايت فقر و تنگدستی به سر 

در دعاهايش استغفار  "يس قرنیاو"آن قدر اين اوضاع وخیم است که
از گرسنگی ای ما عدهی خدايا از اين که در جامعه :گويدمیکند و می
در چنین اجتماعی زندگی  برهنگی زندگی ندارند و مااز ای میرند و عدهمی
زمان خلیفه  در "اويس قرنی". اين دعای خواهممی از تو عذر ،کنیممی

 است.
نزد خلیفه آمدند و او را نصیحت کردند،  گروهی به جهت اعتراض

و از  بودنداز مصر آمده ها آن را بیرون کرد.ها آن عثمان خوشش نیامد و
ند ند که به خلیفه بدهبودای هم با خود آورده نامه ی آنجا شکايت داشتند.وال

به من بدهید تا به  گفت: نامه را ياسر تا از اوضاع و شرايط مطلع شود. عمار
درخشانی ی در تاريخ اسالم چهرهاش عمار ياسر و خانوادهعثمان برسانم. 

ی قرآن در و آيهاسالم هستند ی هدارند، پدر و مادرش از شهیدان اولی
 هستند.میاسالی راز اول جامعهت ديدگانِشأنشان نازل شده و از رنج

امیه دنبال عیاشی و ان و بنیشد، عثممیآن زمانی که عمار شکنجه 

المسلمین شده و فةيخلان حاال روزگار برگشته و عثم .شان بودنددگذرانی خوخوش

 کار.بی ،عمار
برم و به دست عثمان مینامه را من  :گفت .ه استعمار مردی موجّ

خواست به مسجد میاو وضو گرفته بود و  ،نزد خلیفه رفت وقتیدهم. می
به ها برود. عمار نامه را به او داد. عثمان نامه را خواند و گفت: اين فضولی

او را  ،عمار را گرفتی چه کسی نامه را به تو داده؟! بعد هم يقه ،نیامده تو
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و به زمین کوبید و چنان لگدی به شکم عمار زد که شکم او پاره  بلند کرد
 ۳شد و عمار با بدن مجروح از خانه بیرون رفت

 
 با خطاکاران حکومتیالسالم علیهامیرالمؤمنین  برخورد

 گاهیالسالم علیهامیرالمؤمنین  اين نکته قابل توجه است که در حکومت حق
 وقتیاما  .کردمیجايی خطا و اشتباه  يک والی يا يک فرمانده يا کارمند در

نه داد، حضرت میرساند و به او خبر میامیرالمؤمنین  ستمديده خود را به
به عهده جرم او را و نه کرد. میپوشی نه پردهکرد، میمأمور خود را تقويت 

گرفت و حق میکرد. مال را از او میدر عوض آن والی و نماينده را تنبیه  گرفت.می
 داد.میمحروم را 

گفت: خدايا میدر انظار مردم  و خواستمی عذر آن ستمديدهگاه از آن 
نفرستادم که ظلم ، ، اين آدم را فرستادم در فالن جا که خوب عمل کندمن
 ،آمدندکه به شکايت می می، مردببخش. با اين نوع برخوردخدايا علی را  ،کند

 گشتند.میخوشحال بر 
ی نمايندگان خلیفه و وقت ديگر است.ای ، وضع به گونهدر زمان خلفااما 

د و بجای نشومیتازه از سوی حکومت تأيید  ،کنندخطا می کارگزاران
 کنند.میبرکناری و عزل، ارتقاء مقام پیدا 

فرق بین حق و باطل در همین برخورد است و عثمان اين گونه عمل 
داد و مظلومین می باالترمین برسد، به والی سمت جای اين که به داد مظلوبه  کرد:می

 کرد.میرا تنبیه 
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 بخش دوم

 دوران خالفت

 المال تیب مسئول با عثمان برخورد
کتاب اهلل و سنت  بر اساس"تعهد داده بود که  ،عثمان وقتی به خالفت رسید

و خیلی به اطرافیانش نپردازد؛ اما عملکرد  کند عمل "ینپیامبر و سنت شیخ
 ديگر بود.ای به گونه او

اين داستان از دوران  کرد.میمصرف  برنامهحساب و المال را بیبیت او
 :نی استعثمان شنید

کسی خالفت خلفا، او را به عنوان در دوران ارقم، کسی بود که بن عبداله
 مُکنتزيرا در صدر اسالم از شناختند، میخوبی در اسالم دارد  یهکه سابق

او را  آمد.میدر مکه به حساب  میخوبی برخوردار بود و شخص محتر
 و امکانات و اموال مسلمین در دست او بود. ندالمال کرده بودخازن بیت

المال بیت پس چشم به مال ،او خودش آدم ثروتمندی است :گفتندمی
 دوزد.مین
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میلیون(درهم به من  صدصد هزار هزار )به او گفت: يک روز عثمان 
 پیش قسط بده.

 ارقم به او گفت: بايد رسید بنويسی.بن عبداهلل
ن حرف را ی که به خلیفه اياعثمان عصبانی شد و گفت: تو چه کاره

نگهبان پول هستی، حاال از خود من  تو خواهی؟و از من رسید میزنی می
 خواهی؟!میرسید 

من تا  !که اين گونه ديد، در برابر مردم حاضر شد و گفت: مردم عبداهلل
دانستم نگهبان اموال مین ،کنممیمال شما را نگهداری کردم میحاال فکر 

 خلیفه هستم.
 رفت.اش او اين حرف را زد و به خانه

ی باالی منبر گفت: ابوبکر قبیله آمد، ومسجد  ، بهخبر به عثمان رسید
 داد،می"تَیْمیبن"داد و هر چه پول داشت به میخود را بر ديگران ترجیح 

س سنت داد و من هم براسامیرا بر کل مردم ترجیح  "یدِعَ بنی"عمر هم
دهم. من چه خطايی میح ديگران ترجی امیه را بربنی کنم ومیین عمل شیخ

 ام؟!مرتکب شده
امیه را به بنی یم همهدر بهشت بايستم و بتوان یاگر جلوسپس گفت: 

 شوم.میبرم و بعد خودم داخل می بهشت ببرم،
خواهد بر میهر کس که  دماغبه  ماِل ماست.مال، اصالً  بعد ادامه داد:

 ماست. مالِ ،المالبخورد، بخورد. اصالً تمام بیت
شاهد باشید که حرف او  !عمار ياسر در آنجا بلند شد و گفت: ايهاالناس

 خورد.میمن بر  دماغبه 
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او را با دو پا  ،مدآاز منبر پايین  مگر تو اينجا نشسته بودی؟!عثمان گفت: 
از هوش رفته بود که حالیدر او را تا اين که عمار از حال رفت. ،لگدمال کرد

 سلمه بردند. امّ ه خانهب ،کردمیاحساس نو چیزی 
وانست ظیم و زشت شمردند. عمار آن روز نتمردم اين کار را خیلی ع

نماز ظهر و عصر و مغرب را بخواند. از صبح که کتک خورده بود تا بعد از 
ما از قديم در  ،وقتی به حال آمد گفت: الهی شکر مغرب به هوش نیامده بود.

 حاال اين اذيت هم در راه خداست. ،مديديمیراه خدا اذيت 
سلمه که  سلمه است. فرستاد نزد امّ دار شد عمار در خانه امّعثمان خبر

 کند؟میتو اين فاجر، فاسق تبهکار چه ی در خانه چه خبر است؟!
ن درخشای تاريخ اسالم است با سابقهی عمار ياسر شخصیت برجسته

 داند.میخدمت به پیامبر و پیشرفت اسالم، حاال عثمان او را فاجر و تبهکار 
که از  برد،میال ؤسسلمه را هم زير  و امّا است!؟ واقعاً عمار فاجر و فاسق

از زوايای دقیق تاريخ است که بايد ها اين خوشنام رسول خداست. همسران
 بدانیم.

فت: به سلمه گ امّ ات بیرون کن.ر را از خانهسلمه گفت: عما عثمان به امّ
فقط  .من نیستندی در خانه ،برای توطئه علیه تو کنم گروهیمیخدا قسم ياد 

دست از  کنند.میعمار و دو دخترش در منزل من هستند که از او پرستاری 
 قرار بده. ،خواهیمیبرو زور و قدرت خود را جای ديگری که و ما بردار 

 امدهی از خانهمیای، حاال دستور به اين گونه مجروح کرده عمار را که
پیامبر است که از دست تو جان ی سلمه گفت: اين صحابه امّ بیرون کنم؟!

آن وقت کند، دهد و جانش را کف دست گرفته تا اشتباهات تو را درست می
 ای؟!تو او را به اين روز درآورده
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سلمه را هم از دست داده و کار را  امّته است. عثمان ديد قافیه را باخ
 .ر که عمار را از من راضی کنیدفرستاد دنبال طلحه و زبی خراب کرده است.

برگشتند و خبر را ها آن را راه نداد وها آن ولی عمار ،نزد عمار آمدندها اين
 ۳به عثمان رساندند.

 
 کیست؟ عمار یاسر

 ۳«بااليمان و قَلبه مطمئن ن اُکرهمَالّا » :فرمايدمیمار ياسر خداوند در مورد ع
 خود، یهاقريش با شکنجه پدر و مادر او اولین شهید در راه اسالم هستند.

را ديد و ها اين را به آتش انداختند. عمارها آن اين زن و مرد را آزار دادند و
از خدا و رسول  ،او به ظاهر .داز اسالم برگر :گفتند ،شد وقتی نوبت او

شرمنده بود که چرا  رسید، نزد پیامبر عماراو را آزاد کردند. وقتی برگشت. 
ام حرفی بزنم که من مثل پدرم کشته نشدم و مجبور شدم خالف میل باطنی

بلکه  ،ياسر و سمیهی نه تنها درباره ،قرآن نازل شدی آيه اصالً قبول ندارم.
او محکم است، گرچه به ظاهر تقیه کرده ن در قلب در حق عمار که ايما

 ۱عمار با اين آيه سرافراز شد.. است
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 عمار فرمودند:ی بارهبارها در علیه و آله وسلماهلل پیامبر صلی 

 6«مَعَهُ حيث دار يدور ،عمار مع الحق و الحق مع عمار» 

 در کتب اهل سنت موجود است.فراوان، از اين دست احاديث 
عمار را گروه  :فرمودند سلم علیه و آله واهلل در موارد ديگر پیامبر صلی 

 ۳کشند.میستمگر 
ین همه مواظب بودند که عمار توسط آنان کشته نشود. در جنگ صف

ای در لشکر معاويه افتاد. کشته شد. ولولهامیرالمؤمنین  رکاب عاقبت عمار در
که عمار ايم ما گروه ستمکار شده به معاويه گفتند:زيادی برگشتند و ی عده

 : فکری کن که چه کنیم.و عاص گفترا کشتیم. معاويه به عمر
 طالبابیبن گويیم علیمیو گردانیم میرا بر  قضیهکاری ندارد،  :گفت

 او قاتل است، نه ما که او را کشتیم! ، پسعمار را به میدان جنگ آورد
مثل عمار را، فاجر و  میچنین شخصیت عظیمسلمانان ی خلیفهحاال 

 داند.میفاسق 
عمار بهتر شد. به مسجد پیامبر صلی اهلل حال بعد از مدتی به هر حال،  

ای به عثمان دادند که عده "ربذه"خبر فوت ابوذر را در  .علیه وآله وسلم آمد
عثمان گفت:  از مسافرين او را دفن کردند و تنها و غريب در بیابان جان داد.

 .خدا ابوذر را رحمت کند الیه راجعون، انا هلل و انا
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آزار و اذيت ما راحت  وخدا رحمت کند ابوذر را که از رنج  عمار گفت:
 شد.

کردی من از  فکر ، گفت: تو اينجايی؟عثمان، صدای عمار را که شنید
 تبعید ابوذر پشیمانم؟

عمار گفت: نه، چنین فکر نکردم، اصالً گمان هم نکردم که تو پشیمان 
 ای.هشد

نده باشم اين کار . تا زفرستممیعثمان گفت: عمار! تو را هم جای ابوذر 
 را خواهم کرد.

 هر کاری دوست داری انجام بده. ،ندارد عمار گفت: اشکال
دقت کنید. مقايسه کنید با در آن زمان  پیامبری در تعبیر صحابه)خوب 

گويند، که دوران شکوفايی صدر اسالم، میکه در زمان ما سخنان ناسنجیده 
برويم است. دوران شايسته ساالری بوده، اوضاع خیلی خوب و مناسب بوده 

زندگی در دوران عثمان چگونه  ،توی از عمار ياسر بپرسیم که به عقیده
 (بود؟!

 عمار گفت: با .زندمیعمار با صراحت و شجاعت با عثمان حرف 
از اين که با تو در مدينه برايم بهتر است  ،درندگان بیابان همنشین باشیم

 .ه تبعید کن(بذمرا به ر ،خواهیمی)يعنی اگر  باشم.

مخزوم خدمت حضرت بنی یبرای تبعید آماده شد. قبیله جناب عمار
پیامبر را ی خواهد صحابهمیيا علی! عثمان  و گفتند:آمدند السالم علیه علی
بمیرد، عمار چرا بايد  "ربذه"بس است که در ذه تبعید کند. همان ابوذر به رب

السالم علیه را با خودشان نزد عثمان بردند. حضرت علیامیرالمؤمنین  برود؟
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شت عمار را تبعید ااز عثمان تقاضا کرد که بر تبعید عمار اصرار نکن و نگذ
 ۳کند.
 :بود هکه پیامبر فرمود اين است برخورد با همان عمّار 

 "عمار، يدور معه حيث دارمع الحق و الحق مع  عمّار"
 هر جایی که باشد(. ،ق است و حق با عمارعمار با ح) 

 عثمان به معاویه ینامه
که از دشمنان  -جهمط ابیی به معاويه نوشت و آن را توساعثمان نامه

ذی "ی مصريان در منطقهکه حالیدر برای او فرستاد.حضرت علی بودـ 
 اين نامه را در يک پارچهگويد: جمع شده بودند. میـ ـ نزديک مدينه"بشَخَ

جاده در ی از حاشیه پیچیده و آن را در غالف شمشیرم گذاشته بودم.
است، دو نفر ديدم کسی روی االغ سوار  ،شب در محل خاصیهای نصفه

 روند.هم کنار االغ راه می
آيد. به من بیابان میی ز ناحیهابیطالب ابن ديدم علی پیش رفتم،وقتی 

 :روی؟ گفتممیکجا نیدم که گفت: سخنش را ش .من نايستادمبايست،  :گفت
 حضرت فرمودند: در غالف شمشیرت چیست؟ .روم بیابانمی

 داری؟هايت بر نمیدست از شوخی :لی گفتمبه ع
يکی از چیزهايی که شهرت داده بودند و میان همگان پخش کرده )
 اخمو و عصبانی کهی ابهت رهبری ندارد. قیافهاين بود که علی  ،بودند
علی گاهی مزاح و شوخی  :گفتندحتی می .ندارد ،حکومت استی الزمه
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يده که حضرت را نداين چنین پخش کرده بودند که حتی کسی هم  کند.می
 کند.گفت علی زياد شوخی میمی ،بود

برای کسی لطیفه  مواظب باشید گويم:حال من به عنوان تذکر اخالقی می
در نیاوريد، اسم کسی را به بدی منتشر نکنید، کسی را بر  حکايت زشتو 

کار  ،در جمع بلند کند. اين کارسر خود را ها نیندازيد که بعد نتواند سر زبان
 زشتی است.بسیار 

 مثالً، نقل نکنید. درا در جايی از کسی ديديای اگر ماجرايی يا حادثه
نتیجه اين وقتی خبر پخش شد، مرتکب شده،  جايی اشتباهی کسی در

در محل  همسايهپسر مثالً  رود.ديگر کسی سراغ اين خانواده نمیکه د شومی
قتی ها نیندازيد. چون وهای مردم را سر زباناين لغزش ،بد رانندگی کرده

 کنند.مردم تشديدش میی افتاد بقیه
 السالم، آدم اخمو، عصبی، از خود راضی نبود، اما سرعلیهمنین ؤامیرالم

 (کند.ها افتاد که علی خیلی مزاح میبانز
دست از  :و او گفت ،او را گرفت یخالصه در بیابان حضرت جلو

 داری؟میشوخی برن
بعد حضرت شمشیرش را گرفت و از غالف آن کاغذ را درآورد. اين 

است جواب خومیيکی از برخوردهايی است که عثمان در عین اين که 
 داشت. یستدو  دادچنین امیه و بنیو مروان  اما با معاويه مثبت بدهد؛

 به عثمانالسالم علیه علیامیرالمؤمنین  نصیحت
در يک ای که گاهی کلمهمهم در پیدايش لغات و کلمات اين است  ةنکتيک 

حال گروه  فراد دارد.شود که اختصاصی به همان مکان و همان اجا وضع می
، اول گیرند. پس لغتاين کلمه در معنايی ديگر بهره میآيند و از ديگری می
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موم مردم مورد استفاده قرار سپس ع ،شوددر بین يک خانواده شايع می
اين که حالیدر بخوريم، "فی فی" گويند: برويممیای د. مثالً خانوادهدهنمی

کم کمها اين ه، امازيبا بودای لغت مثالً در بین مردم منظور پرنده
 شود.میعوض اصطالحشان 

مان ، بايد ببینیم زاگر ما بخواهیم ادبیات اين قوم و مردم را نگاه کنیم حال
 ی بوده است؟اين کلمه کِ صدور

بیان کردم که توجه داشته باشیم تمام روايات به اين جهت اين مقدمه را 
اگر زمان را از آن  درست معنا کنیم. ،و آيات را بايد با توجه به زمان آن

 بگیريم خیلی از مسائل معنا ندارد.
المسلمین، امام :امام است. مثالً در روايات داريمی ن جمله کلمهآاز 
  علیه وآله وسلم در غدير خم فرمودند:المسلمین.... پیامبر صلی اهللخلیفه

النصيحة هلل و العمل  يغلّ عليهنّ قلب امرئي مسلم: اخالصثالثه ال» 

 3«اللزوم لجماعتهم.المسلمين و ألئمة

اول اخالص  :شودمیدار نخدشهها آن سه چیز است که دل مسلمان بر
يعنی مسلمین، يعنی چه؟  یعمل برای خدا، دوم: نصیحت برای ائمه

را السالم علیه يعنی امام صادقها. سؤال اين است که خواهی برای آنخیر
مسلمین را  یاين ائمه را نصیحت کنم؟السالم علیه ام رضانصیحت کنم؟ ام

معنای آن در ؟ ر غديرپیامبر دی دعای افتتاح معنا کنیم يا در خطبهبر اساس 
ی پیامبر صلی اله علیه وآله وسلم يعنی پیشوايان مسلمانان. هر کس در خطبه

يند و اختیار جامعه پیشوايی و مديريت دارد، يک عده مسلمان پشت سر او
 او پیشوای آنان است.در دست اوست، ای عده
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 وفرمايند: میالسالم علیه قتی حضرت ولی عصراما در دعای افتتاح و
دعای  ـ تا آخر جمله، اين کاربرد درالحسینبن علی ائمه المسلمین علی صلّ

 است. مورد نظر لغت  ،پیامبر که در حديثدر حالیاصطالح است.  ،افتتاح
اصطالح غذای خوشمزه باشد و خود  "فی فی"ی کلمه فرض کنید

و  هبدون در نظر گرفتن زمان گويند ؛باشد ایپرندهفی فی مثالً اسم ی کلمه
 شويم.فتار، در معنا کردن دچار مشکل میشرايط گ

توجه اينجاست که  میهای اسالعلت بسیاری از اختالفات در برداشت
پس  گوينده در چه شرايطی و در چه زمانی آن را بیان کرده است.شود نمی

ی لغت شدن، مرحله : قبل ازکنیمگوش میای يد لغت را در چه مرحلهبايد د
 اصطالح شدن.ی لغت عامه شدن و يا مرحله

 امام به معنای اصطالحی امروزه، تقريبًا از دوران امام سجادی کلمه
لغت شدن آن بیشتر ی شود. مرحلهبه بعد است که اصطالح میالسالم علیه

 حضرت امیر است.و در دوران پیامبر 
 يعنی قصد کردن و تصمیم گرفتن.است  "أمَّ يَؤُمُ "آن هم ازی اصل ريشه

ز اين گیرد. اتصمیم میبرای رسیدن به آن  ،چیزی را که پیش رو دارد انسان،
 أمام. شودايستد میرو کسی که جلو می

لغات ی طق، توجه به ريشهارهای اساسی در تفسیر و فقه و منيکی از ک
را  امیرالمؤمنین خواهم فرمايشاتحاال می مخصوصاً لغات عرب. ،است

 برايتان تعريف کنم. قضیه از اين قرار بود که مردم از حضرت امیر
 .سخن بگويا علی برو با عثمان  :خواستند کهالسالم علیه

 است که فرمود: پیامبر صلی اهلل وآله وسلم  خوب يک اساس دستور

 «المسلمين والنصيحه ألئمة»
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اصطالح یم در کدام اصطالح؟در گويمیحال پیشوای مسلمانان کیست؟ 
امام  ،اما در اصطالح لغوی .اطهار هستند ائمهفقط المسلمین امام ،شیعیان

 .۳داريم "ائمه نار" تعبیريعنی پیشوا، چه حق و چه باطل؛ لذا در قرآن 
( و الناريدعون الی ائمه ) برندانی داريم که مردم را به جهنم میپیشواي

 :کنندمیپیشوايانی داريم که به روشنگری دعوت 

 3«تخرج الناس من الظلمات الي النور باذن ربهمل»

شیعه، امام به معنای وصی پیامبر صلی اهلل  در عین حال در همان اصطالح
ا بگويید امام دوازده امام جا افتاده است، هر ج علیه وآله و سلم و به عنوان

 گويید.معلوم است چه کسی را می ،ه السالمزمان علی
 فرمايد:وقتی قرآن می

اني جاعلك للناس فأتمهنّ قال: بكلمات  بتلي ابراهيم ربهااذ »

 2«اماما........

 آله و هیعل اهلل یصل رسول حضرت و میابراه و نوح حضرت مردم، امام
 .هستند نيطاهر یائمه و سلم و

 حضرت موسی گويند.نمی "امام مردم"السالم علیه به حضرت عیسی
 امام صادقولی  مردم نیست؛ی است و امام همهاسرائیل بنی امامالسالم علیه
 ی امام است.. اين يک اصطالح دقیق شیعه در کلمهاست "امام للناس"السالم علیه

بردند و از السالم علیه حضرت علی بهاز عثمان گروهی از مردم شکايت 
 .سخن بگويدايشان خواستند که با عثمان 
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از  اند،مرا فرستادهکه میمرد» گويد:رود و به او میمیضرت نزد عثمان ح
دانم تو دا قسم نمیبه خ و تو را روشن کنم.ها آن مسائل بیناند من خواسته

 دانی.همه را میکه حالیدر دانستیمینگويی؟ به تو چه بگويم که چه می
تو با پیامبر  آنچه ما ديديم، تو هم ديدی، آنچه ما شنیديم تو هم شنیدی.

مواظب  جناب عثمان! .همراه پیامبر بوديمطور که ما مصاحبت داشتی همان
به  قحافه و پسر خطاب برای عمل کردنیاب باش از قافله عقب نمانی. پسر

از تو تر بودند و خوشنامسبقت را رگوی ها آن نیستند،از تو  سزاوارترحق 
بیشتر ها اين فهم و شعور تو از کنی؟نام میبه چه دلیل خودت را بد هستند.

 «کنی؟چرا کار را خراب می ،است
حضرت امیر  کلمات ممکن است کسی استدالل کند که با همین

اما معلوم  دانست.و عمر را در رفتارشان تابع حق میالسالم، ابوبکر علیه
، و آن عمل حق گويدسخن میبا چه کسی السالم علیه باشد که حضرت امیر

کسی در مقابل  گاهیاين است که  ،اساسی که بايد بدانیمی نکته یست؟چ
جامعه هنوز با معیارهای حق آشناست، او که که حالیدر ،ايستدحق می

 دربیفتد.میقديهای تواند صد در صد با تمام سنتمین
آن حق ی ه بودند که بتوانند به پشتوانهکردکارهای خوب  تظاهر به

 ند؟شد از روز اول کاخ بسازمیمگر  السالم را ببرند.امیرالمؤمنین علیه
ثبت کارهای مهمان اندك  ،در مقام احتجاجالسالم، علیهامیرالمؤمنین  لذا

با اين که  آورد:گويد و به يادش میرا به عثمان می پیشینیانو ظاهر سازیِ 
و به ای هرا کنار گذاشتها آن تو کارهای خوب ،کارهای بد زياد داشتند

سوار نشدی تا به ها آن مگر تو بر دوش کنی؟عمل میها آن کارهای بد
را المال بیت خالفت برسی؟! اگر قرار بود اين قوم و خويش بازی و بلعیدن
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من، کنی، خوب تو هم مثل نابوبکر و عمر عمل  یهشیوانجام دهی و به 
که عوف قول دادی،بن به عبدالرحمن ،کنم. توگفتی عمل نمیمردانه میآزاد

طور شد همه چ سنت پیامبر و سنت شیخین رفتار کنی.کتاب اهلل و  بر اساس
 را زير پايت گذاشتی؟!!

 فرمايد:دهند و میبیشتر به او بها می میبعد حضرت ک

 ،«انت اقرب الي رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله»
، با پیامبر تو تری و قوم و خویشیِتو از ابوبکر و عمر به پیامبر نزدیک 

 1عثمان!بیشتر است، 

  خديجه همسر تو هستند. خواهرتو با خديجه نسبت داری، دخترهای 
خواهند عثمان را وادار کنند که به سنت و آداب پیامبر صلی میحضرت 

 اهلل علیه و آله و سلم عمل کند.
چه دشمنت . يعنی گرآيدمیالیم، يک چنین حرکت بر تعی از مجموعه

یر مسلمانان را در بر داشته باشد، خ نیکو سخن گفتن با اواگر  حاکم باشد،
 خواهد.کند و برايش خیر میمیاو را نصیحت 

خانه عثمان  های شورشی که به درِگروه اين رفتار را مقايسه کنید با کار)
خط خالفت،  .چنین نیستالسالم معلیهريزند. منش و خط مشی ائمه می

                                                           
نداشتند. حضرت خديجه كبري  ولي پيوند نسبي و خانوادگيابوبكر و عمر دخترشان نزد پيامبر بود، . 1

 عليها اهللالمخديجه سبود. او فوت كرد، خواهر حضرت هاله ابي هلل عليها خواهري داشت كه زن هندبناسالم
 ي پيامبر آورد.ختر را با خود به خانهخديجه همسر پيامبر شد اين دو دوقتي  .كردميرا بزرگ ها آن

ها پيامبر دختر ثوم.لكرگ شدند، به نام هاي رقيه و امو در خدمت ايشان بز خوانده )ربيبة( پيامبر بودنداين دو تن، دختر
ماند. راهي  تنهاشوهر رقيه فوت كرد و او در مكه  از مكه به مدينه تشريف آوردند.را عروس كرد و 

داشت و با پيامبر قوم و خويش  پيوند نسبيمدينه شد. عثمان با رقيه ازدواج كرد. اين دختر با خديجه 
  دارد. پيوندبود و با پيامبر از طريق همسرش 
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شوند، مید، شورشیان در محاصره، جنايت جنگی مرتکب نکنمیظلم و ستم 
اما بزرگواری ائمه در هر حال حتی در برخورد با دشمن منحصر به فرد 

 است.(
کند که به سرعت رد میادار ما را والسالم علیهامیرالمؤمنین  تعابیر زيبای

گند تو از نابینايی به بینايی درنیامدی، تو همه چیز را به خدا سو»نشويم: 
خواهم به تو يادآوری کنم، نه میدانی. تو از جهل به علم در نیامدی. من می

اين کارهای  دين استوار.های روشن است و پرچم هااينکه تو ندانی. راه
تو  ؟ب مال مردم حرام استدانی که غصمی، واقعاً نکنیمیکه خالف را 

 "َسرحابیبن عبداهلل"دانی که میتو ن دانی توهین به مسلمان حرام است؟مین
 کار است؟جنايت
دانی که اگر حاکم میخبر نیستی و دستور خدا را هم دانی و بیمیتو 
اگر تنبیهش نکند و  ،را به جايی بفرستد و بعد بفهمد او ظالم استای نماينده

 .«ی شريک استبر کنار نگذارد، حاکم در جرم وال
در  خبر نداشته باشند.که اينيعنی امیران در رفتار مأموران شريکند مگر )

السالم علیه آمد که دست مأموران حضرت علیمیبسیاری از موارد پیش 
فردی  ،شدمیشدند. اول که انتخاب میخورد و خطايی مرتکب میخط 
رفت، میوقتی در محل خدمتش ولی  بود، سوء سابقه نداشت. الصالحظاهر

غذايش نان جو و ماست و  کرد. تا وقتی در مدينه بود،میهوس ديگری 
رفت، غذای بهتری میوقتی به شامات و مصر  خرمای پوسیده بود. ولی

 کرد به ناموس مردم تجاوز هم بکند. خبر بهمیخورد، تازه هوس می
لحظه هم به او مهلت يک شد وقتی خبر قطعی می .رسیدمیامیرالمؤمنین 

کرد و اگر بايد او را شالق بزند، اين میکرد، احضارش میداد. رسوايش مین
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در انظار مردم  ،که در حقش صادر شده بود میهر حک داد.میکار را انجام 
که خیانت و را نفرستادم که ظلم کند، حاال مردم! من اای  فرمود:میبود. 

توجه شود که در مورد کارگزاران حکومت  .اوست کرده اين سزای
عصمت نیست. کافی است که ها آن السالم، شرط انتخابامیرالمؤمنین علیه

 به حسب موازين ظاهری، افراد خوبی باشند(.
بدان، » :کردند کهمینصیحت  ، عثمان رامنینؤامیرالم برگرديم به بحث:

پیشوای عادلی است که خود هدايت يافته و برترين بندگان در نزد خدا آن 
را ای و بدعت ناشناخته ی را اقامه کنداسنت معلومهديگران است،  گرِهدايت
 اگر کسی اين کار را کرد امام عادل است، او افضل بندگان خداست. بمیراند.

آن پیشوای ستمگری  خواهی افراد شر را پیدا کنی؟!میبدترين مردم کیست؟ 
سنت  اندازد و هم خود به گمراهی افتاده است.میبه گمراهی است که هم 

 .داردمیراند و بدعت متروکه را زنده میمیگرفته از رسول خدا را بر
فرمود: روز قیامت پیشوای ستمگر و امام میمن از رسول خدا شنیدم که 

نیست  ياوری ندارد و هیچ کس هم و هیچ يارکه حالیدر آورندمیجائر را 
در وسط جهنم مانند  د.ناندازمیو او را در جهنم  ،که عذر او را توجیه کند

عر جهنم به زنجیر کشیده چرخد و در قمیچرخاند، او هم می سنگ آسیا که
 شود.می

 : فرمايندمیالسالم علیهامیرالمؤمنین  سپس

االمهّ  ان تكونَ امامَ هذهِ ،دهممياهلل، تو را به خدا قسم  و اني اُنشدک»

 يفتح عليها القتل و يقتل في هذه االُمة امام :يقالفأنّه كان المقتول 

 3«القتال الي يوم القيامه
                                                           

 .439ـ 433ص  91، بحاراالنوار ج 164 يالبالغه، خطبه. نهج1
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و شورش کردن و پیشوا را کشتن، عمل  حاکمی خانه اصل ريختن به درِ
کار  اينجا ـزشت و ناروايی است. پیشوايی را که يک ملت او را قبول کرده

عمل ناروايی  ،او را بکشنداما به اين شیوه  -به حق و باطل عثمان ندارد
 است.

فرمايند: بیا اين کار را رسم نکن. کار خطا و میبه عثمان منین ؤامیرالم
 شود.میديگر بین حق و باطل فرقی گذاشته ن ،باطل اگر رسم شد

االمام نمونه است، بخاطر اين که نايبالسالم علیه عقیلبن حضرت مسلم)
السالم علیه حضرت مسلمزياد، ولی بن ید به مرز ترور عبیداهللامور رس تمام

اين  کشم تامن او را نمی. ۳الفتکدااليمان قیّاين کار را نکرد و گفت. 
هر گونه عملیات  ،ترويج پیدا کرد اگر اين کاررسم نشود. ها بازیحقه

آدم، عمل  وقتی شود.میتثبیت  اقدام ناجوانمردانهتروريستی و هر گونه 
 باطلی را تصويب کرد، بعد مجبور است پايش بايستد.

برو باالی منبر و بگو اين  بن جندب دستور داد:ةسمرمعاويه به مثال: 

 : استالسالم علیه شأن قاتل علی در قرآنی آيه

 ۳«ء مرضات اهلل و اهلل رؤف بالعباداتغو من الناس من يشري نفسه اب»
ذکر شده ی شريفهی مصداق آيه ،جام دادناملجم ابن که کاریگفت اين 

 .خت(میرا با هم درآحق و باطل  بدين صورت است.
 نامه و شرايط دارد. اگر در میدان جنگ هستیرمبارزه و جنگ در اسالم ب

است و اگر جنگ بیرون میدان عمل کن. ولی  "الحرب خدعه" به قانون
 ترور او را نداری. حق ،رودمیاش راه دشمن در خانه

                                                           
 .944ص  44االنوار ج . بحار1

  .117ي بقره، آيه . سوره1
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و  میکه تو در دادگاه ما محکو شدهاعالم به او از قبل  گاهیبله! 
وضع مشخص  کشیم. در اين صورت،تو را يافتیم، میهر جا  ،القتلیواجب
هر کجا  ،القتل هستندنفر واجب ششاين  :لذا پیامبر در فتح مکه گفتند است.

فرار کردند، دور زدند و باز  ،رسیدها آن به گوشاين خبر  ۳.که آنان را يافتند
 آمدند.

، مجاز اما اين که يک مرتبه بخواهی ترور کنی، بدون هیچ تشخیصی
 نیست.
اين را رسم نکن که  :فرمايندمیبه عثمان السالم علیهامیرالمؤمنین  لذا

کشته شد  -پیشوای مردم -امامی ،در اين امت :بگويند عادت بشود و بعدها
ت بر همه مشتبه شود امور امّ  گاهآنکه قتل به روی او باز شد تا روز قیامت، 

حق را از باطل و باطل را از حق تشخیص ندهند.  ها تثبیت شود وفتنه و
مردم نفهمند حق کجاست و باطل  وکاری نکن که اوضاع به هم بريزد، 

 کجاست؟!
ش که چه زيبا روشنگری ، جانم به فدايمنینؤامیرالميا  میبی انت و ابا

و شود میبعضی کارهای کوری که گاهی در بین مردم انجام  فرمايد.می
 .کندمین را جلوی چشم همگان ترسیم آ شود،میدر آينده ای باعث فتنه

 دهند.میسپس نصیحت خود را اين گونه ادامه 
 
 

                                                           
 يالبحران ثميمابن شرح 161 ص 9 دجيالحدابي ابن البالغهبه نقل از شرح نهج 439 ص 91 ج بحار. 1

 911 ص 9 ج
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وَ تقضي  سنّاليَسُوقُك حيثُ شاء بَعدَ جالل  قةيّسلمروان  نّنوفالتك»

  3«العُمرُ 
 باید تجربه داشته باشی. ،ایپیر شده ،تو مرکب مروان نشو

حتی دشمن و رقیب خود را نصیحت خواهد که میچه قدر بزرگواری 
 بتذال بیشتر کشیده نشود.که او به ا کند

سخن بگو، گفت: برو با مردم السالم علیه آن وقت عثمان به حضرت امیر
 .جبران کنمکه به من مهلت بدهند  تا

مردم مدينه  حضرت فرمودند: من بروم از مردم مهلت بگیرم که چه؟
خواهند، از همین جا شروع کن، اصالح را از همین حاال اقدام میمهلت ن

 نما.
حتی يک کلمه، عثمان السالم علیه حضرت امیر ،هادر تمام اين برخورد

  يید کرده است؟!أرا ت

                                                           
 .164 يخطبه البالغه،نهج. 1



 

 

 

 بخش سوم

 السالمعلیه نیرالمؤمنیام شدةمنا

 
 شدهمقدمة حدیث منا

و ها ويژگی ،در شناخت حوادث تاريخیاگر که اين مباحثی بیان شد مبنی بر
توان صورت درستی از رخدادهای مین ،شخصیت افراد بازنگری نشود

 به بررسی شخصیت وجودی حضرت امیر . اکنونتاريخی را ارائه کرد
 پردازم.میالسالم علیه

 هايی که در گذشته برای اثبات حقانیت سخن يک فرديکی از روش
شده در لغت به معنای سوگند دادن بوده است. منا "شدهمنا"مرسوم بوده، 

 .او درست است يا نههای ن که حرفطرف مقابل است به اي
شده در برابر جماعتی از يک احتجاج و مناالسالم علیه منینؤامیرالم

 ۳پردازيم.میمهاجرين و انصار دارند که به آن 

                                                           
  .يسبه نقل از احتجاج طبر 417 ص 17 باب 91 ج بحار االنوار. 1
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را در مسجد پیامبرصلی اهلل السالم علیه من حضرت علی گويد:راوی می
علیه و آله و سلم در زمان خالفت عثمان ديدم. گروهی از صحابه در آنجا 

 ،جا بودند. افرادی که در آنبه میان آمداز قريش  ، سخندر آن اجتماعجمع بودند. 
 فضايلی از قريش را بیان کردند.

ی پیشواها گفتند: امامان از قريش هستند، مردم پیرو قريشند و قريش آن
نکنید، هر قريشی دو برابر غیر خودش توان و  قريش را سبّعرب است. 

خدا را به خشم آورده و هر  ،هر کس قريش را به غضب آورد .نیرو دارد
 کند.خدا او را خوار می ؛را داشته باشدکردن قريش  خوار یکس اراده

ا خداوند در قرآن ر کردند و سخنان انصار شروع به مفاخره سپس گروه
سعدبن معاذ  در مدحپیامبر های مدح کرده يا گفتهرا ها آن به ياد آوردند که
از که پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم را تمجیدی  و هنگام تدفین او

 فرمودند، ياد آوردند. "غسیل المالئکه"ی حنظله
گفتند که رسول بردند و گروه قريش میخود اسم میگروه انصار از افراد 

اسم  ،هر که را از سابقین بودندخالصه  رثه، ابوبکر، عمر، سعد و.......حاخدا، 
 بردند.می

 در بینبودند که نفر نشسته  دويست در اين جمع بیش از :گويدراوی می
، عوف، طلحه، زبیربن قاص، عبدالرحمنوبن ابیابیطالب، سعدبن علیها آن

 عباس وابن السالم،ابه، حسن و حسین علیهمعتبن هاشم عمار، مقداد، ابوذر،
فرزندش را ، لیالابی ابن :گويدمیراوی در ادامه  .ديگران حضور داشتند

ابوالحسن بصری با پسرش آورده بودکه خوش تیپ با قد بلند و بی ريش بود. 
 حضور داشتند. ،ولی زيبا بود لیالابی ابن فرزنداز تر حسن که قدش کوتاه
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کردم، مانده بودم که د: من به اين دو پسر بچه نگاه میگويمی راوی
کدامیک زيباترند. اين جلسه از صبح تا نزديک ظهر طول کشید. عثمان در 

هم که با السالم علیه بود و متوجه اين برنامه نبود. حضرت علیاش خانه
بعد از اين که  ،هدو گرو گفتند.چیزی نمی ،در جمع بودنداش انوادهخ

 !الحسن: يا اباکردند و گفتندالسالم علیه حضرت علیبه  رو ،هايشان تمام شدحرف
هر يک از شما فضايلی را گفتید و درست هم  :؟! فرمودندگويیدسخن نمیچرا شما 

 بود.
هايی گروه مهاجر و انصار! اين فضیلتای  :الی دارماکنون من از شما سؤ

چه کسی اين فضايل را به شما داد؟ اين فضايل  وسیلةخدا به  شمرديد،که 
اين  جای ديگرمتعلق به خودتان بوده يا قوم و خويش شما بودند يا از 

تمام اين فضايل را خدا به ما  ،گويیدرست می :تند؟ گفايدايل را آوردهفض
منت و سلم و خاندانش به ما اهلل علیه و آله داده و خدا به وسیله محمد صلی 

 ما و خاندانمان اين مفاخر را نداشتیم. گذاشت، وگرنه
را يکجا ها آن تمام فضائلالسالم علیه منین)توجه داشته باشید امیرالمؤ

 . سپس(پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم خواباندی جمع کرد و در خانه
 فرمودند:السالم علیهامیرالمؤمنین 

از ما  ،دخیر در دنیا و آخرت به آن رسیديچه  هردانید که آيا شما نمی
زيرا پسر عمويم، رسول خدا صلی اهلل  ايد نه غیر آن؟!اهل بیت پیامبر گرفته

من و اهل بیتم را به صورت نوری  ،فرمودند: خداوند علیه و آله و سلم
اين نور  ،که آدم را آفريدمیهنگا سال قبل از خلقت آدم.، چهارده هزار آفريد

 به زمین فرستاد و بعد در صلب نوح آدم منتقل کرد. سپس آدم را را به صلب
که در آتش افکنده شد. بعد  میدر صلب ابراهیم هنگا گاه، آندر کشتی



 (23تا  32)سال  تاريخ اسالم   14 

 

گاه پدر و اجداد طور در اصالب شامخه و ارحام مطهره قرار داد. هیچهمین
 نامشروع نداشتند.ی من رابطه

ترها که در میداران و قديسابقهالسالم، بعد از بیان حضرت امیر علیه
ما اين سخن را از رسول  ،گفتند: آری ،احد شرکت کرده بودند جنگ بدر و

 .ميخدا صلی اهلل علیه و آله و سلم شنید
دهم آيا قبول داريد اول فرمود: شما را به خدا قسم می السالمامام علیه

فرمودند: آيا  بله. :گفتند ؟ممن بود ،کسی که به خدا و رسول ايمان آورد
افرادی که بعد ملحق  را بر سابقه )در پذيرش ايمان(دانید خدا افراد خوشمی

 .بله :دانید؟ گفتنداين را می ،برتری دادشدند، در بسیاری از آيات قرآن 
 :که اين آيات نازل شدمیدهم هنگافرمود: شما را به خدا سوگند می

 ۳«االنصاروالسابقون االولون من المهاجرين و »

 ۳«والسابقون السابقون اولئك المقربون»
 .شدال ؤسی اهلل علیه و آله و سلم از رسول خدا صلی اين آيه درباره

 نازل شده است،انبیاء و اوصیاء ايشان  یحضرت فرمودند: اين آيات درباره
جانشین السالم، وصی من، برترين ابیطالب علیهبن و علی پیامبرممن برترين 

 شنیديم.سوگند به خدا  ،بله :گفتند؟کنید(می)آيا اين قول مرا تصديق  .است
که اين آيات نازل  میدهم هنگامیشما را به خدا سوگند  فرمود:حضرت 

 شد:

 2 «منكم الرسول و اولي االمر ااهلل و اطيعوااطيعو امنوالذين آ يا ايها»

                                                           
 111ي توبه، آيه . سوره1
 11ـ 11ي واقعه، آيه . سوره1
 59ي نساء آيه . سوره9
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 ی:و آيه

تون الذين يقيمون الصلوه و يؤا منوآالذين  انما وليكم اهلل و رسوله و»

 6«راكعونوهم الزكاة 
 :یو آيه

 3؛«منين وليجهرسوله و ال المؤ ال واهلل  من دون لم يتخدوا»
منین دارد بعضی از مؤ اختصاص به تآيا اين آيا !اهللمردم گفتند: يا رسول

 والیانامر کرد که  به پیامبرش ،خداوند عزوجل هاست؟ی آنيا شامل همه
همان گونه که نماز  ،امر را به آنان بشناساند و واليت را به آنان روشن نمايد

روز غدير خم مرا برای مردم  بدين روی،آنان را بیان کرد.  و روزه و حجّ
 سپس خطبه خواند. ،مشخص کرد(و  )يعنی نشان دادنصب کرد 

 ر غدير خمکه د را پیامبری منین بخشی از خطبهدر اين قسمت امیرالمؤ
 کنند.بیان میاند خوانده

خداوند دستوری به من داده است که از انجام آن  !مردم :پیامبر فرمودند
پنداشتم که مردم مرا  . لذا۱ام تنگ شده و از انجامش ناراحتمسینه ،دستور

يا ابالغ کن و يا  :که هشدار دادرا تهديد کرد و متکذيب کنند. خداوند 
مردم برای نماز جمع  که ندا شودم؟! سپس پیامبر دستور دادند کنعذابت می

 شوند و بعد خطبه خواند.
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اهلل عليـه و آلـه وسـلم بـيم آن  . مگر خبر چيست كه با آن قلب پيامبر گرفته است؟ زيرا پيامبر صلي9

دارند كه همين مؤمناني كه در كنار او هستند، با عدم پذيرش اين فرمان مرتدّ شوند و يا پيـامبر خـدا را 

   تكذيب كنند.
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 پیامبر فرمودند:

مولي المومنين و اَنَا  تعلمون ان اهلل عزوجل موالي و أنااايهاالناس! » 

  «هم؟فُساولي بِهِم منِ َان

و من موالی است، دانید خدای عزوجل موالی من آیا می !مردمای 
 1منان برخودشان اولویت دارم؟مؤو من از  مؤمنانم،

من  .علی بلند شو .قُم يا علیاهلل. سپس فرمودند: بله يا رسول :همه گفتند
 :آن گاه پیامبر فرمودند برخاستم.

 «.وااله و عاد من عاداهمن وال  ، اللهمي موالهمن كنت مواله فعل»
اولیای او را در خدایا  .پس علی موالی اوست ،هر کس من موالی اویم

 .کن یو با دشمنانش دشمن والیت خود بگیر،

 آن روز، سلمان برخاست و گفت:

 «وااله كماذا؟ ،يا رسول اهلل»
فعلی  همن کنت موال :تفسیرش چیست که گفتی : اين والءسلمان پرسید 

 مواله؟
 (.اندکردهاالت قرون بعدی را بیان در آن مجلس تمام سؤمنین ؤامیرالم)

واليت علی فرمودند: والءِ َکوِالئی.  وقتی سلمان اين مطلب را پرسید، پیامبر
اولی به من نفسه. . من کنت اولی به من نفسه فعلیّ همانند واليت من است

بعد از  پس علی اولی به نفس اوست. ،هر کس که من اولی به نفس او هستم
 خداوند عزوجل فرمودند: ،اعالم اين خبر

                                                           
پس ديگر معاني مولي  ."همانفس من بهم ياول"را معنا كردند، يعني« وليّ» يهكلمه پيامبر در اين خطب. 1

  اند، در اينجا كاربردي ندارد.ها را با آن انباشتهكه كتاب
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سالم ضيت لكم االممت عليكم نعمتي و راليوم اكملت لكم دينكم و ات»

 6«دينا
  پیامبر آن گاه تکبیر گفتند.

 «بعدي. عليّ واليةب، و تمام دين اهلل تمام نبوتيعلي اهلل اكبر  :قال و»
 :خدا را به بزرگی ياد کردند و فرمودند

ت علی بعد از من به سرانجام رسید و دين خدا با واليکه نبوتم اهلل اکبر  
 اتمام يافت!

 قاال:  ابوبکر و عمر وفقام 
سپس ابوبکر و عمر برخاسته و  هذه االيات خاصه فی علی؟ !اهلليا رسول

اختصاص به علی دارد و در شأن او نازل شده  ،اهلل اين آياتگفتند: يا رسول
 یدر اوصیاو او  بارةصلی اهلل علیه و آله و سلم فرمودند: بله در است؟ پیامبر

 را برای ما بیان کن.ها آن اهلليا رسولگفتند:  من تا روز قیامت.

كل مؤمن و  ي و خليفتي في امتي و وليّقال: اخي و وزيري و وصيّ »

 من ولد ، ثم تسعةي الحسين، ثم ابنثم ابني الحسن ،بعدي مؤمنة

 اليفارقونه و ،القرآن معهم و هم مع القران ،بعد واحد الحسين واحد

 «.الحوض عليّ اليفارقهم حتي يردوا
من و  پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمودند: برادرم، وزیرم، وصیّ

من است بعد از هر مرد و زن مؤ . علی ولیّاوستنشینم در میان امتم جا
نفر از اوالد نُه  حسن و بعد پسرم حسین و بعد از اوپسرم من. آنگاه 

از  .با قرآن هستندها آن هاست وقرآن با آن ز دیگری.حسین یکی بعد ا

                                                           
 .9 آيه مائده، يسوره. 1
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کنار حوض کوثر شوند تا درجدا نمیها آن قرآن ازشوند و میقرآن جدا ن
 بر من وارد شوند.

نفر حاضر در مسجد  دويست اين مطلب را ازالسالم علیه منینؤامیرالم
 پرسید.

 «.سمعنا ذلك و شهدنا كما قلت سواء قد ،هم نعملال :كلهم فقالوا»

در آنجا اين  .گويیمین گونه که میشنیديم، ه بله، ما :همه گفتند
 مذاکرات شده است.

  «.حفظ كلهلم ن قلت و ما قد حفظنا جلّ :وقال بعضهم»

اما  ،ايم و يادمان هستمطلب را شنیدهی ما عمده ،بله :بعضی گفتند
بزرگان و  ولی کسانی که تمام مطلب را به ياد دارند، آن يادمان نیست.ی همه

 .هستند فضالی ما
 فقال علی علیه السالم: 

 «الحفظ.يستوي فيليس كل الناس  ،صدقتم»
مردم در حافظه یکسان ی همه ،دگوییراست می :حضرت فرمودند

 نیستند.

ه خدا را بفرمايند: شما نفری می دويستی در ادامه جلسهمنین ؤالمامیر 
از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله  گفتم،را که  سخنانیهر کسی اين  ،سوگند

عازب، ابوذر، بن زيدبن ارقم، براء برخیزد و خبر دهد. ،و سلم به ياد دارد
 مقداد و عمار برخاستند و گفتند:

وهو قائم علي  ـنشهد لقد حفظنا قول رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله»

انصب ان ان اهلل امرني  الناس!ايهاو هو يقول:  ـالمنبر و انت الي جنبه
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 والذي فرض اهلل ،مكم و القائم فيكم بعدي و وصيّي و خليفتيامالكم 

ركم و ام ،ه طاعته و قرنه بطاعته و طاعتيعلي المؤمنين في كتاب

، بهمنفاق و تكذيلطعن اهل ا و اني راجعت ربي خشية ،بواليته

 «بني.يعذّ غنها اووعدني ربي البلّفأ

باالی که حالیدر ،دهیم و کامالً سخن پیامبر به يادمان هستمیگواهی 
 فرمودند:و پیامبر می .در کنار پیامبر بودیمنبر ايستاده بود و تو يا علی، 

خداوند به من دستور داده که علی را برای شما نصب کنم که  !مردمای  
قیام به امر در بین شما ی باشد که سشما باشد و بعد از من ک مبعد از من اما

 نصب کنم و آن کسی که خودی و خلیفه خودعلی را به عنوان وصی کند و 
ن و اطاعتش را واجب کرده و طاعت او را به طاعت ممنین ؤمخداوند بر 
 به شما دستور داده است.اطاعت او را و  همراه ساختهطاعت خدا 

هشدار خدا به من  .من از ترس طعن منافقان به پروردگارم رجوع کردم
 مرا عذاب خواهد کرد. گرنهبرسانم واين پیام را که بايد  داد

مني اهلل عزوجل من علمه و حكمه، فاسألوه و عنده جميع ما علّ نّفأ»

فوا موهم وال تخلّ موهم وال تتقدّوال تعلّ ،و من اوصيائه بعدهمنه تعلّموا 

ثم يزايلهم.  ال و وال يزايلونهمع الحق والحق معهم  ، فانهمعنهم

 «جلسوا.
نزد او موجود  ،به من آموختهکه خداوند پس هر آنچه علم و حکمت 

الزم نیست  د.از او و از اوصیاء بعدش بیاموزی و بپرسیداز او  اینک است.
 یقینبه  د.نییاد بدهید. از آنان جلو نیفتید و عقب هم نماها آن زی بهچی

 آنان به حق هستند و حق با ایشان است.

 و نشستند. سخنان را گفتندآن پنج نفر اين 
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 پیامبر فرمودند: :فرماينده میمناشدی در ادامهالسالم علیه منینؤامیرالم

 و و الزكاة ،نتها لكمفقد بيّ ،امركم في كتابه بالصالةلناس! ان اهلل اايها»

 امركم بالوالية و اني اشهدكم و فسّرتها،لكم و  ، فبيّنتهاالصوم و الحج

ثم  ،ابيطالب عليه السالمبن و وضع يده علي يد علي ،لهذا خاصه هاأنّ

 ،عليهم السالم من وُلدهمهم ألوصياء من بعديه من بعده، ثم لالبنَ

 «.الحوض يّيفارقهم حتي يردوا عل ال اليفارقون القرآن و
. ردماوند در قرآن شما را به نماز امرکرد و من برایتان بیان کخدای مردم! 

را شما و  .ایتان آشکارا تفسیر کردمهمچنین زکات و روزه و حج را که بر
گیرم که این والیت مخصوص و من شما را گواه میامر کرد به والیت 
دو  گاهآن قرار داد(،ابیطالب بن و دستش را روی دست علی)این است 

ایشان از  سپس برای اوصیاء بعد از ،فرزندش که بعد از او هستند
در  شود تاجدا نمیها آن زااز قرآن و قرآن ها آن السالم.فرزندانش علیهم

 شوند.یکنار حوض کوثر بر من وارد م

كم بعدي و امامكم و دليلكم و نت لكم مفزعقد بيّ! ايها الناس»

ه دوفقلّ ،و هو فيكم بمنزلتي فيكم ،ابيطالببن ي عليأخ و هو ،هاديكم

 «دينكم و اطيعوه في جميع اموركم
او  ؛هتان را بعد از خودم برایتان شناساندم و روشن کردمای مردم من پنا

طالب است. او در ابیبن شماست. او برادرم علیو راهنمای که امام شما 
در دینتان از او تقلید کنید و در  .میان شما همانند من است در میانتان

 تمام کارهایتان از او اطاعت کنید.

 فرمودند:السالم علیه سپس حضرت علی :گويدمیقیس هاللی بن سلیم
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انما يريد اهلل ليذهب  تعلمون ان اهلل عزوجل انزل في كتابه:الناس! أايها»

 3بيت و يطهركم تطهيراًالس اهل عنكم الرج

 :ثم القي علينا كساء و قال ،حسناً و حسيناً  عني و فاطمه و ابنيّمفج

جرحني ما يؤلمهم، و ي لمني مالهم ان هؤالء اهل بيتي و لحمي، يؤال

اَناَ  رهم تطهيراً، فقالت ام سلمه: وَعنهم الرحبس و طهّ حهم، فأذهبيجر

، و في و في اخي علي انما نزلت فيّ ،انت الي خير :فقال يا رسول اهلل؟

ليس  ، والحسين خاصه و في تسعه من ولد و في ابنيّ ابنتي فاطمة،

فسألنا  ،ذلكنا بحدثت سلمة امّ نشهد انّ  :كلهم افقالو معنا احد غيرنا،

 «ثتنا به ام سلمه.ثنا كما حدّفحدّ ،رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله
اراده  ر کتابش نازل فرموده که: خداونددانید که خداوند دمیآیا  ای مردم!

به بهترین و پلیدی را بزداید و شما را  رجس ،فقط از شما خاندان کندمی
 مطهر سازد. نحو

بر ای جامهدو فرزندم حسن و حسین را جمع کرد. و فاطمه و  مرا ،پیامبر
اهل بیت من و گوشت من هستند، ها این !روی ما انداخت و گفت: خدایا

هر آنچه آنان را بیازارد مرا آزرده و هر جراحتی به آنان برسد مرا مجروح 
کن و آنان را نیکو پاک ر و پلیدی را دو رجساز ایشان  اینککرده، 
 .گردان

یا من هم جزء ! آرسول خداای  :گفت -همسر پیامبر -سلمه سپس امّ
و این آیه فقط در حق من  به خیر هستی. ،د: توشما هستم؟ پیامبر فرمودن

. نفر از فرزندان حسین است نُه و برادرم علی و دو فرزندم ودخترم فاطمه 
  .نیست این امر اختصاص به ما دارد و احدی از غیر با ما

                                                           
 .99ي احزاب، آيه . سوره1
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آن، پس از  .سلمه این سخن را به ما گفت همه گفتند: ما شاهدیم که امّ 
سلمه به ما  همان سخنی را گفتند که امّ م و ایشانیرسول خدا پرسیداز 

 1گفته بود.

 فرمودند:منین ؤامیرالم

 اتقوا اهلل و امنوالذين آ يا ايها :اَتعلمون ان اهلل انزلانشدكم باهلل؛ »

 3ين.مع الصادق كونوا

: اما فقال ؟خاصةهذه االيه ام  ! عامةيا رسول اهلل :فقال سلمان

خي فخاصّة ألبذلك، و اما الصادقون  منين امروافعامة المؤمورون المأ

 «اللهم نعم.: افقالو و اوصيائي بعده الي يوم القيامه.السالم عليه علي
ايد تقوا پیشه کنید و با کسانی که ايمان آوردهای  فرمود: آيه نازل شد:

! اهلليا رسول :سلمان گفت ،باشید. وقتی اين آيه نازل شدهمراه راستگويان 
هايی که مأمورند همین اين :اص؟ پیامبر فرمودندآيه عام است يا خاين 

ها آن ن صادقین که به فرمان خدا بايد باتا قیامت، اما آ هستند عموم مؤمنان
فقط مخصوص برادرم علی و اوصیای بعد از علی است تا روز  ،باشیم

                                                           
ي تطهير، اساس اين نيست كه پليدي هست تطهير بايد اين مطلب بيان شود كه در آيه يدر بحث آيه. 1

سازي لطف خداست. اگر ي ورود نده، اين دوريعني دورساز و اجازه "اذهب عَُنه" .بردارها اين و از
ها را ارزش يهكسي پليدي را از انسان دور كند، آيا اين ارزش هست يا نيست؟ الزم نيست انسان هم

ذن ندهد، انسان به خودش كسب كرده باشد. تازه بعد از كسب، اگر موهبت الهي نباشد و خداوند ا
رسد، پس به هر حال، هر كمالي كه انسان دارد، موهبت است، حال يا پس از كار دستاورد كار خود نمي

ـ خاصّي كه انسان انجام داده و يا ابتدايي و بدون مقدماتي از سوي انسان. پس اگر آلودگي از كسي
  .تـ دور شود، باز هم ارزش اسبدون مقدمات خاصّي از جانب خودش

 .119ي توبه، آيه . سوره1
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خدا را ايد؟ گفتند: : آيا اين بحث را از پیامبر شنیدهفرمودامیرالمؤمنین  قیامت.
 اين را از پیامبر شنیديم. گیريم کهشاهد می
 فرمود: منین ؤامیرالم

نشدكم باهلل اتعلمون اني قلت لرسول اهلل صلي اهلل عليه و آله في فأ»

 ال ان المدينةالصبيان؟ فقال:  وتني مع النساء وَلِم خلّفغزوه تبوک: 

 يّ نب هارون من موسي اال انه ال بمنزلةو انت مني  .بك بي اَو اتصلح الّ

 «.بعدي
وک به دانید که من در جنگ تبمی، آیا دهممیدا سوگند شما را به خ

ان و کودکان و آله و سلم گفتم: چرا مرا با زن پیامبر صلی اهلل علیه
و تو  گیرد.سامان نمیواگذاری؟ پیامبر فرمودند: مدینه جز به من و تو 

جز این که پیامبری  ،به منزله هارون نسبت به موسی هستیبرای من، 
 بعد از من نیست.

 شنیديم. مردم گفتند: خدايا ما ةهم
دانید خداوند میدهم که آيا میشما را به خدا قسم فرمود: منین ؤامیرالم
 فرمايد: میحج  یدر سوره

ربكم.......ليكون  و اعبدوا اواسجدو ااركعو ايا ايها الذين آمنو»

نعم المولي عليكم و تكونوا شهداء علي الناس........ فالرسول شهيدا 

 3.ريونعم النص

هم  و! من هوالء الذين انت عليهم شهيد ، فقال: يا رسول اهللفقام سلمان

 «؟شهداء علي الناس

                                                           
 .73ـ 76حج، آيه  ي. سوره1
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این کسانی که تو بر آنان  ای رسول خدا :سلمان برخاست و گفت
 حرجیکیستند که خدا در دین  ،شاهد هستندشاهدی و آنان برمردم 

 بر آیین پدرشان ابراهیم هستند؟نگذاشته و آنان 

سلمان  .شودمیشامل نرا امت ی بقیهو نفر هستند  ۳۱ پیامبر فرمودند: آنان
پیامبر  چه کسانی هستند.ها آن اهلل برايمان بیان کن کهيا رسول :گفت

 مننفر از فرزندافرمودند: من و برادرم علی و يازده 
 گويی(میهمان گونه که  ،شنیديم )ما مردم گفتند: خدايا بلهی همه

 السالم فرمودند:منین علیهؤامیرالم

 -و آله قام خطيباً ون ان رسول اهلل صلي اهلل عليهمتعلباهلل، أ انشدكم»

 فقال: -ذلك ولم يخطب بعد

 ،كتاب اهلل و عترتي اهل بيتي :اني تارک فيكم الثقلين ايها الناس!

لن  انهما اليّ رني و عهدالخبير أخب وا. فان اللطيفتضلّ  ال بهما فتمسكوا

شبه  و هو -فقام عمربن الخطاب الحوض، عليّ حتي يردا ترقايف

ي لكن اوصيائ ال وفقال:  اهل بيتك؟ فقال: يا رسول اهلل أكُلّ -المغضب

من كل مؤ اخي و وزيري و خليفتي في امتي و وليّ ليّاولهم ع ،منهم

 ، ثم ابني الحسين، ثم تسعة من وُلدثم ابني الحسن ،اولهم هو ،بعدي

الحوض، شهداء هلل في ارضه  يردوا عليّحتي  ،دالحسين واحد بعد واح

فقد  من اطاعهم ،هتان علمه و معادن حكمه علي خلقه و خزّحججو 

اهلل رسول  شهد انّكلهم: ن فقالوا .اهلل و من عصاهم فقد عصي اهلل أطاع

 «.صلي اهلل عليه و آله و سلم قال ذلك
آخرین دانید رسول خدا برای میدهم که میفرمود: شما را به خدا قسم 

من شما را در  !مردمای  :و گفتندایراد خطبه ایستادند بار در عمر خود به 
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 قرآن :دهممانت گرانبها در میان شما قرار میاکنم که دو میحالی ترک 
خبیر به  ک شوید. خدای لطیفل بیتم، به آن دو متمسّو اه )کتاب خدا(

شوند تا در کنار میاز یکدیگر جدا ن ،که این دو تأکید فرمودمن خبر داد و 
 حوض کوثر بر من وارد شوند.

یا رسول اهلل  :و گفت آلود برخاستخشمالخطاب بن در آن هنگام عمر
هایی آنبلکه  نه.ها آن یفرمود: همه شود؟اهل بیت تو میی مل همهشا

اول ایشان علی برادرم، وزیرم و  :من هستند از اهل بیتم که وصیّ
او نخستین جانشین  هر مؤمنی بعد از من. و ولیّ ،من در امتم جانشین

 فرزنداننفر از ه سپس نُ بعد پسرم حسین و ،پسرم حسنگاه من است، آن
تا در کنار حوض بر من وارد شوند. اینان از دیگری،  پسحسین یکی 

و نگهبانان  خدایند بر خلقش،های ، حجتگواهان خدایند در زمینش
 ،هر که اطاعت آنان کند او.ن حکمت داران علم خدایند و معادگنجینه

ی خدا را کرده نافرمان ،کندها آن اطاعت خدا کرده و هر کس نافرمانی
 اید؟آیا شما این داستان را شنیده فرمودند:السالم علیه ت. حضرت امیراس

 دهیم که پیامبر این را گفته است.هادت میما ش :نفر گفتنددویست  آنی همه
 

، ناشدهم اهلل فيه اً االشدة. فما ترک شيئو المناالسوال  ثم تَمادي بعلي»

قال له رسول اهلل صلي  مناقبه و ما اكثرحتي اتي علي و سألهم عنه، 

ثم قال حين  ،يشهدون انه حق قونه وكل ذلك يصدّ ،اهلل عليه و آله

 «اشهد عليهم. فرغ: اللهم
ادامه  هاپرسشبه پرسیدن این السالم علیه دنبال آن حضرت امیر به

 ی، دربارهبود ههر چه را پیامبر فرمودو  دانستند،میمردم  هرچه دادند.
حاضران،  .تا آخر پرسید،شده فرمود و همه را قسم داد و مناها آن تکتک
 تماموقتی ق کردند و گواهی دادند که حق است. را تصدیها آن یهمه
، مبادا روز قیامت بگویند ما شاهد باشها آن خدایا تو بر :فرمود ،شد

 دانستیم.مین
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 مردم گفتند: 

سمعناه من رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله  ا ماالّهم اشهد انا لم نقل لال»

وه من رسول اهلل نثق به من هوالء و غيرهم انهم سمعو ما حدثناه من 

 «.صلي اهلل عليه و آله
آنچه را که از پیامبر شنیده بودیم چیزی نگفتیم،  جز خدایا گواه باش، ما

است که مطمئن  نقل کردیم، از کسانی به واسطههرچه را عالوه ه ب
 .اندبودیم که از پیامبر شنیده

 دهند.میبحث را ادامه امیرالمؤمنین  بعد از اين اقرار عمومی،
 

 حدیث ثقلین ای دربارةنکته
 .در واقع به خودش ظلم کرده است ،اگر کسی به حديث ثقلین توجه نکند

دير چرا؟ زيرا اين حديث آنقدر اسناد و مدارك دارد که در رديف حديث غ
 کند.می پیامبر به حديث ثقلین استناد ،غديری گیرد. حتی در خطبهمیقرار 
بحث تمسک به قرآن و اهل  ،بحث واليت و جانشینیعالوه بر اينجا در  
 نیز مطرح است.بیت 

ما را به دو يادگار روی؟ پیامبر می عرفان هندچرا دنبال فلسفه يونان و 
 زمانی که به هر دویتا "سنگ خود سپرد: قرآن و عترت، و فرمود: گران
 "شويد.میتمسک کنید گمراه نها اين

بايد به قرآن و حديث و عقايد و اخالق، مبانی معارفی  میپس در تما
 .کنیمتمسک 
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ث حدي اويانتمام ر، ۳۱ حسین هندی از قرن اول تا مرحوم میر حامد
در را و شخصیت آنان ياد کرده  ،روايت شدهها آن و کسانی که ازرا ثقلین 

 است. نشان دادهنزد بزرگان اهل سنت 
آورد و ثابت کرده میرا تک تک ها آن اويانری میرحامد حسین سلسله

 شکی در آن نیست.طبق مبانی تسنن الصدور است و قطعی ،که اين حديث
 

 شدهمناادامة حدیث 
 :فرمودندالسالم علیه منینؤالماز حضار، امیر گرفتن بعد از اقرار 

رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله قال: من زعم انه يحبني و  تقرون بانّأ»

فقال له  .ي رأسيب وليس يحبني؟! و وضع يده عليبغض علياً فقد كذ

 . و من احبه فقدمنهمني و انا  قال: النه كيف ذلك يا رسول اهلل؟ :قائل

ي و من نبغضأ و من ابغضه فقد .و من احبني فقد احب اهلل ،نياحبّ

 .بغض اهللني فقد أبغضأ

و سكت  ،: اللهم نعمالحيّيناضل اف من نحو من عشرين رجال قال

 «.بقيتهم
هر کس بپندارد که مرا دوست دارد و  :کنید که پیامبر فرمودمیآیا اقرار 

بعد پیامبر  گوید و مرا دوست ندارد؟!میاو دروغ  ،داردمیعلی را دشمن 
: چه ارتباطی دستش را بر سر من گذاشت. کسی به پیامبر عرض کرد

 بین شما و علی است؟

ز من است. هر کس او را دوست پیامبر فرمودند: زيرا من از اويم و او ا
خدا را دوست  ،و هر کس مرا دوست بدارد .مرا دوست داشته است بدارد،
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و هر کس با من  .با من دشمنی کرده ،و کسی که با او دشمنی ورزد .هداشت
 دشمن خداست. ،دشمن باشد

از بزرگان قبايل  نفر، بیست اين سخنان را فرمودندامیرالمؤمنین  وقتی
 .و بقیه ساکت شدند ،بله :گفتند

ثقات  عندنا شهدواالذين  مالكم سكتّم؟ قالوا: هؤالءفقال للسكوت: »

 «.عليهم شهدا: اللهم فضلهم و سابقتهم. قالفي قولهم و 
فرمود: شما چرا  ،هایی که ساکت بودندبه آنالسالم علیه منینؤامیرالم

گفتار و فضل و  بهادت دادند، که شهها این :؟ گفتندساکت هستید
 شاهد باش.ها آن خدایا تو بر :گفت شان اطمینان داریم.سابقه

نصنع بما  فكيف -قريشهية كان يقال له داو  -عبيداهللبن طلحة فقال»

وم أتوه علي مقالته ي قوه و اشهدوااصحابه الذين صدّ و رادعي ابوبك

 «بك تقادوا و في عنقك حبل؟
 -شدمیمدار گفته که در قریش به او سیاست -عبیداهللبن سپس طلحه

پیامبر را تصدیق کردند و بر گفتار که ها این کنی بامییا علی چه  :گفت
مدند و ریسمان به گردنت چگونه در خانه تو آ ،پیامبر شاهد بودند

 انداختند؟

ثم  .قوک جميعاً فصدّ ،به فاحتججت بما احتججت ،لك: بايعا فقالو»

 ي اهلل ان يجمعأبادعي انه سمع رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله يقول: 

 «الفه.لنا اهل البيت النبوه و الخ
و همه تو را تصدیق  آوردیو تو احتجاج  ،بیعت کن :به تو گفتند هاآن

با دارد که برای اهل اِخدا  :بعد ابوبکر ادعا کردکه پیامبر فرمودند .کردند
 بیت، نبوت و خالفت را در یک خانواده جمع کند.
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، ثم قال طلحة: ن جبلر و ابوعبيده و سالم و معاذبقه بذلك عمفصدّ»

به  قرّحق ن ،السابقة و الفضلت به من قلت و ادعيت و احتججكل الذي 

 «و نعرفه.
 .جبل تصدیق کردندبن این مطلب را عمر و ابوعبیده و سالم و معاذ

هر چه گفتی و ادعا کردی و احتجاج  السالم گفت:به امام علیه طلحه
کنیم و آن را میهمه حق است، اقرار  ،آوردی از سابقه و فضل خودت

 یم.شناسمی

 «بما سمعت. االربعةفقد شهد اولئك  الخالفةفاما »
 شهادت دادند، تو دنبال خالفت نباش.ها این خالفت را که :بعد گفت 

 خرج شيئاً قدفأ -و غضب من مقالته ـعند ذلكالسالم عليه فقام علي»

فاقبل  عني به، كان يكتمه، و فسّر شيئاً قاله يوم مات عمر لم يَدر ما

 «يسمعون.علي طلحه و الناس 
. طلحه ناراحت شده بود سخناز که حالیدر ،حضرت علی برخاست

را که در روز مرگ  سخنیو  .کرد فاشکه کتمان شده بود  را میکال
آن روز تا ، حضرت آن جمله را روشن بیان کرد خطاب گفته بودبن عمر

 نگفته بود.
 :شنیدندمیمردم  کهحالیکردند، دربه طلحه  سپس حضرت رو

 اليّ القي اهلل بها يوم القيامه احبّ فةصحي ما -ياطلحه -واهلل أما :فقال»

الخمسه الذين تعاهدوا و تعاقدوا علي الوفاء  هؤالءمن صحيفه االربعه، 

روا ان يتواز توفاه او اًالوداع ان قتل اهلل محمد حجةفي  الكعبةبها في 

 «الخالفه. فال تصل اليّ و يتظاهروا عليّ
آن بهتر از  ،روز قیامتای فرمودند: به خدا قسم هیچ نامهمنین ؤامیرالم

 دهد. این پنج نفری که با هم برمیکه خدا روز قیامت به من  نامه نیست
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 -سند محرمانه -نفر نامه نوشتندپنج  وفای آن عهد و پیمان بستند. این

 اگر خدا محمد صلی اهلل علیه و آلهکه کعبه ی انهدر خو الوداع  ةحجدر 

د خالفت به من با همکاری هم نگذارنها این ،را کشت یا از دنیا رفت
 کند.میی نروز قیامت عل خداوند آن نامه را برسد.

ي نبقول  -طلحه يا-قلت و ما .علي باطل ما شهدوا -واهلل -والدليل»

 ،اولي به من نفسه به من نفسه فعليّي من كنت اول اهلل يوم غدير خم:

 «و حكام؟!عليَّ فكيف اكون اولي بهم من انفسم و هم أمراء 
طلحه! آنچه ای  اند،آنچه شهادت داده طالناست بر ب راهنماو خدا 
روز غدیر خم که: من اولی به نفس او در کالم پیامبر خداست  گفتی،
ها آن گونه بهمن چ .)موال( پس علی اولی به نفس اوست ،)موال( هستم

و حکومت  دهندمی به من دستورها آن کهحالیدر ،ماز خودشان اولی باش
 ؟کنندمی

هارون من  بمنزلةقول رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله: انت مني  و»

غيرها الستثناه رسول اهلل صلي اهلل  النبوةفلوكان مع  .النبوه موسي غير

ن ، لكتاب اهلل و عترتي :و قوله: اني قد تركت فيكم امرين ؛عليه و آله

موهم هم، وال تعلّعن فواتخلّ موهم و التتقدّ ال ،ما تمسكتم بهما اتضلو

 «فانهم اعلم منكم.
هارون نسبت به موسی ی منزلهبه نسبت به من  : توفرمود رسول خدا نیز

 نیزپیامبر آن را  ،دیگری بود شأناگر غیر از نبوت  یر از نبوت.هستی غ
 .رسدمیالسالم علیه پس تمام شئون نبوت به حضرت امیر .کردمیاستثنا 

ـ را کتاب خدا و عترتم ـیادگاردو شما، همچنین پیامبر فرمودند: در میان 
هرگز گمراه  کنیدتمسک میها آن تا زمانی که به هر دوی باقی گذاردم.
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چیزی را  ایشان عقب بمانید. واز نه پیش بیفتید و نه ها آن از ،شویدمین
 ا اینان از شما داناترند.زیر ،به آنان یاد ندهید

کتاب خدا و سنت  نسبت به امتش، دربارةپس شايسته است خلیفه 
 فرمايد:میه خداوند چنانک باشد،تر پیامبرش آگاه

ي اِال َان يُهدَي يَهدّ احقُّ ان يُتََّبعَ اَمَّن الق حالافمن يهدي الي ...» 

 3«تحكمونفمالكم كيف 

آيا شايسته است با وجود کسی که به کتاب خدا  پرسند:میمنین ؤامیر الم
 ،دنبال ديگری بروند؟ با وجود داناتر ،از ديگران اعلم است ،و سنت پیامبر

 جامعه دنبال کسی بروند که دانا نیست؟
اين  ن رايبزرگترين ايراد بر خلفای راشدالسالم علیه منینؤدرواقع امیر الم

علم  و به برتری او دردهند، میعلی را سر  بودنِاعلم  دانند که همه فريادِمی
 ایسنّیزنند. هیچ میولی با اين وصف او را کنار  ،و فضل اذعان دارند

ولی چرا اين  ،بودنداز علی افضل و اعلم  ،نیست که بگويد ابوبکر و عمر
 له را جای ديگری دنبال کرد.ئبايد مس ؟افتدمیاتفاق در جامعه ن

، به خاطر نارسايی نکته مهم اين است که همیشه انکار و کنار زدن حق
و مالی، عناد و دشمنی از عوامل  یصطلبی، منافع شخادله حق نیست. لذا جاه

 نپذيرفتن حق است.در ثر ؤم
ی داللت علم بر افضلیت ی ديگر در زمینهالسالم دو آيهامیرالمؤمنین علیه

  خواند:

                                                           
 .95يونس، آيه  ي. سوره1
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ارة ائتوني بكتاب من قبل هذا او أث 3،في العلم و الجسم بسطةو زاده »

 3«من علم.

 پیامبر فرمودند:از قول  ،بعد از آن 

م يزل يذهب ا لاعلم منه الّ يهم من هوف و رجال امرها ت امه قطّما ولّ» 

 «تركوا الي ماا وامرهم سفاالً حتي يرجع
 در بینکه حالیدر ـدهدمیهیچ گروهی زمام امر خود را به دست کسی ن

مگر این که پیوسته  ـتر و داناتر باشندکسانی باشند که از او آگاهها آن
 .باز گردند به حقی که رها کرده بودندمگر آن که  ،کنندمیسقوط 

 دهند که:میامه حضرت اد

هم طلهم و فجورهم انّة. والدليل علي كذبهم و بافهي االمار الوالية» 

و من  ،منين بأمر رسول اهلل صلي اهلل عليه و آلهة المؤبأمر موا عليّسلّ

و علي  -يعني الزبير -و علي هذا معك خاصةعليهم و عليك  الحجة

يعني  –خليفتكم هذا القائم  و ،عوفابن االمه راسا و علي سعد و

 احياء كلنا. تةفانا معشر الشوري السّ -عثمان

 صدق هو و اصحابهعمربن الخطاب في الشوري ان كان قد  ان جعلني

في  و، أجعلنا شوري في الخالفه أعلي رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله

 لعثمان اماره،فليس  متم انه جعلها شوري في غير االمارةفان زع غيرها؟

شاور في غيرها، و ان كانت الشوري فيها فلم ادخلني و انما امرنا ان نت

                                                           
 147بقره، آيه  ي. سوره1

 .4احقاف، آيه  ي. سوره1
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خرج  قال: ان رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله فهال اخرجني و قد ؟فيكم

 «انه ليس لهم فيها نصيب؟ ر، و أخباهل بيته من الخالفه
و دلیل بر  .امارت است همانپس والیت السالم فرمود: امام علیه 

رسول خدا  آن است که در زمان حیاتها این بطالن و ستمگویی و دروغ
و به فرمان حضرتش به عنوان امیرالمؤمنین بر من  صلی اهلل علیه و آله

 .سالم کردند

و  -زبیر -بر تو و این که با تو استویژه  است بر ایشان، بهو این حجت 
ما  اینک. عثمان -شما که بر پاستی عوف و این خلیفهابن بر سعد و

ابوبکر و یارانش  سخنایم. اگر عمر شورا همگی زندهی گروه شش نفره
الفت و نبوت در یک خاندان که پیامبر فرموده خدانست درست میرا 

 شورا را برای خالفت وضع کرد یا غیر آن؟ ،شودمینجمع 

زیرا  ،پس عثمان خلیفه نیست ،اگر بپندارید که برای غیر خالفت قرار داد
با مشورت هم کاری غیر از تعیین تا ما جمع شده بودیم در آن صورت 

پس چرا مرا داخل  ،خلیفه بکنیم. و اگر شورا برای تعیین خلیفه بوده است
ول خدا صلی اهلل علیه و آله رس ،شما زعمبه که حالیدر ،در شورا قرار داد

از ای بهرهها آن داده بود کهاهل بیتش را از خالفت خارج کرده بود و خبر وسلم 
 خالفت ندارند.

دلیلی بسیار کوبنده  ،در اين قسمت از مناظرهالسالم علیه منینؤامیرالم
نفر  ششانتخاب خلیفه ما از  اگر عمر برای کاری غیر :فرمايندمی آورند.می
خلیفه عثمان به عنوان پس چرا در اين شورا  ،آن مشورت کنیمی تا درباره برگزيدرا 

 ،نفره جهت تعیین خلیفه بوده است شش و اگر انتخاب شورای تعیین شد؟!
 :که پیامبر فرموده گفتندنمیها اين مگر ؟چرا عمر مرا در اين شورا قرار داد

 شود؟مینبوت و خالفت در اهل بیت من جمع ن
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 چه گفت؟ ،تک دعوت کردکه عمر ما را تکمیهنگا
 !عبداهلل عمرای  عمر فرمودند:بن به عبداهللالسالم علیه منینؤالمامیرسپس 

ه چ دهم که بگويی وقتی من خارج شدم پدرت به تومیم تو را به خدا قس
 گفت؟

 يحملهموا اصلع قريش بعان يتّ فانه قال: ،ني باهللتاما اذا ناشد :قال»

بن قال: يا ربهم و سنّة نبيّهم.و اقامهم علي كتاب  ،البيضاء محجةعلي ال

لتَ لَُه عند ذلك؟ قال: قلت لَهُ: فما يمنعك اَن تستخلفه؟ فَما ق عمر!

 «.شيئاً اكتمه عليّ  عليك؟ قال: ردّ قال: و ما رد
پدرم  گویم.می، به خدا قسم دادیمرا حاال که  :عمر گفتبن عبداهلل

و  نمایدراه میرا بر دالیلی روشن ها آن ،اگر از علی اطاعت کنند :گفت
 کند.میایشان را بر کتاب خدا و سنت پیامبرشان اقامه 

عمر فرمودند: در آن موقع تو چه بن آن گاه به عبداهللمنین ؤالمامیر
 گفتی؟
 کنی؟نمیاو را جانشین  چرامن به پدرم گفتم: پس  عمر گفت:بن عبداهلل
 پدرت چه جوابی داد؟عمر فرمودند: بن عبداهللبه منین ؤامیرالم
 کنم.سخنی به من گفت که من کتمان میعمر گفت: بن عبداهلل

فرمودند: رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم السالم علیه منینؤامیرالم
از دنیا رفت پیامبر در که پدرت  به من خبر داده بود، و نیز در شبیزمان حیاتشان در 

گويا  ،دانی که هر کس رسول خدا را در خواب ببیندمیو من فرمود،  خواب به
 در بیداری ديده است.

 عمر گفت: پیامبر چه خبری به تو داد؟ ابن
پسر ای  دهممیتو را به خدا قسم  عمر فرمودند:بن به عبداهللامیرالمؤمنین  سپس

 دهی مرا تصديق کنی؟میقول  دادم، وقتی من تو را خبرعمر! 
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 شوم.میساکت  عمر گفت:بن عبداهلل

فما يمنعك ان تستخلفه؟ قال:  ،قلت له حينقال: فانه قال لك »

عمر و قال: ابن فسكت في الكعبه. العهد نا وينالتي كتبناها ب الصحيفة

 «؟عني اسألك بحق رسول اهلل لما سكتَّ
گفت: کنی؟ نمیاو را جانشین  که تو گفتی: پس چرامیمنین فرمودند: هنگاؤامیرالم

 -با نویسندگان نامه -و بین ما عهدی است، ایمکه نوشته به دلیل پیمانی
عمر پرسید: ابن سپس امیرالمؤمنین از و آن عهدی که در کعبه بسته شد.

 دهم به حق رسول خدا، که چرا سکوت برگزیدی؟سوگندت می

و عنياه  ةي ذلك المجلس خنقته العبرعمر فابن قال سليم: فرأيت»

 «تسيالن.
گويد: در آن مجلس ديدم که عبداهلل عمر می قیس هاللیبن سلیم

 .گرفتاش گريه
بن بن عوف و سعدالرحمانالسالم از طلحه و زبیر و عبدامیرالمؤمنین علیه

توانید اند، نمیوقاص پرسید: به خدا سوگند اگر اينان به پیامبر دروغ بستهابی
توانید مرا در شورا وارد گويند، نمیرا بپذيريد. و اگر راست می هاآن واليت

 کنید، چون اين کار شما خالف نظر پیامبر است.
آن حضرت از مردم پرسید: به من بگويید که چه جايگاهی میان شما 

 گو؟دارم، راستگو يا دروغ
ـ گفتند: بسیار راستگو، که حتی يک دروغ از توـ در جاهلیت يا اسالم

 ايم.یدهنشن
سپس حضرت امیر تفصیلی در پیوند ناگسستنی میان نبوت و امامت و 
جايگاه خود نسبت به پیامبر بیان فرمود، از جمله اين مطلب که برای اعالم 
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توبه )برائت(، فقط به من مأموريت داد که آن را به مشرکان  یهنزول سور
 ابالغ کنم.

ايم. اما مگر پیامبر بارها به ما و شنیدهها را از پیامبر طلحه پرسید: ما اين
 )حاضران به غايبان برسانند(.« لیبلغ الشاهد الغائب»مردم نفرمود:  یههم

الوداع و در آخرين حجةیرالمؤمنین پاسخ داد: اين کالم را در ام

های خود بیان فرمود که حديث ثقلین و اهمیت خاندان خود را سخنرانی
 فرمود که حاضران به غايبان برسانند. بیان داشت و به همگان امر

آن حضرت از طلحه پرسید: طلحه! مگر نشنیديد که پیامبر به من فرمود: 
برائت ذمة من فقط به دست تو خواهد بود؟! زمانی که ابوبکر به حکومت 

های پیامبر را ادا کردم. البته ابوبکر نیز ديونی رسید، من تمام ديون و وعده
که ادای تمام ديون حالیصر مربوط به خودش، درپرداخت، ولی سهم مخت

را در قرآن واجب داشت، و اطاعت ها آن مامانی است که اطاعتپیامبر، کار ا
 را اطاعت و عصیان خدا دانست.ها آن و عصیان

دانستم. المؤمنین تشکر کرد و گفت: من اين مطالب را نمیطلحه از امیر
جمع قرآن از آن جناب پرسید و حضرتش پاسخ داد. در سپس مطالبی دربارة 

 ضمن اين پاسخ فرمود:

و لو أنّ االٌمة منذ قُبض رسول اهلل صلي اله عليه و آله اتّبعوني و »

 «أطاعوني ألكلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم.
کردند، از اگر این امت پس از رحلت پیامبر، از من تبعیت و اطاعت می

 رسید.میها آن پای خود، نعمت بهباالی سر و پایین 

المؤمنین در اين جمله، اين آية شريفه را تفسیر کرد که خداوند )امیر
کتاب آسمانی خود را اقامه کنند، نعمت از هر  فرمايد: اگر اهل کتاب،می
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است و  ۶۶ یمائده آيه یهسورآورد. اين آيه در روی میها آن سوی به
فهماند که اين اصل در امت اسالم نیز یر با بیان اين جمله میحضرت ام

ها، معنای واقعی اقامة جريان دارد. يعنی تبعیت از اهل بیت و پیروی از آن
قرآن است. يعنی اکنون که ديگران را برگزيدند، کتاب آسمانی خود را پشت 

ر در شوند. اين هشداهای مادی و معنوی محروم میسر نهادند، و از برکت
 دهنده و اساسی است(.صدر تاريخ اسالم، بسیار تکان

کاغذ و دوات خواستن  یهاين مجلس، به قضی یهامیرالمؤمنین در ادام
پیامبر اشاره کرد که عمر مانع شد. طلحه به آن شهادت داد. امیرالمؤمنین 

مد و فرمود: پس از اينکه پیامبر شما را بیرون فرستاد، جبرئیل بر پیامبر فرود آ
عرضه داشت: اکنون )که اينان به کالم شما تن ندادند( خداوند، اختالف و 

ای خواست تا همان مطالب ساخت. سپس برگه میتفرقه را بر اين امت حت
را در حضور سه تن )ابوذر، سلمان، مقداد( بنويسد و نام امامان هدايت )من 

 و حسن و حسین و نه تن از فرزندان حسین( را نوشت.
ها آن اينجا امیرالمؤمنین از ابوذر و مقداد پرسید: آيا چنین بود؟در 

 برخاستند و شهادت دادند.
ابوذر  طلحه گفت: من خودم از پیامبر شنیدم که راستگوترين فرد امت،

دهند، با اينکه تو شهادت ناروا نمیها آن که دهماست. و من شهادت می
 گوتر و نیکوکارتری.راستها آن خود، از

ابن عوف هشدار داد که امیرالمؤمنین بار ديگر به طلحه و زبیر و سعد
تقوا پیشه کنند و رضای خدا را بر ديگران ترجیح دهند. حضرت يک بار 
ديگر پیوند استوار اهل بیت با قرآن را يادآور شد و خبر داد که پس از 

العاص حاکم بن ابیحکمگاه هفت تن از نسل عثمان، معاويه و پسرش و آن
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خواهند شد که دوازده امام ضاللت خواهند بود. و اينانند که امّت را به قهقرا 
 برند.می

بن قیس در کتاب خود آورده و شیخ گزارش تفصیلی اين مجلس را سلیم
 الدين مختصری از آن را از سلیم نقل کرده است.صدوق در کمال

 



 

 

 

 بخش چهارم

 پایان خالفت

 
 ۳عثمان به تعهدش توجّهیبی

والی مصر به مدينه آمدند و اعتراض  شکايت ازبار دوم، به برای ها مصری
زمان شورشیان ديگر . همعثمان بردند یخانه خود را از وضع موجود به درِ

م در کَعثمان با مروان حَ .عثمان را محاصره کردندی پیوسته و خانهها آن به
ی اين مردم از هیچ کس به اندازه :مروان گفت اين خصوص مشورت کرد.

به سوی آنان بفرستی  اين است که علی رادر صالح  ،کنندمیعلی اطاعت ن
 کند که آنان از تو راضی شوند وو کاری  برگرداندتا آنان را از فتنه و آشوب 

 به اطاعت تو در آيند.
 ن حضرت را خواست.ابیطالب نوشت و آبن برای علیای عثمان نامه
ها اين بهو اگر من رفتم  ر با عثمان شرايطی گذاشت و فرمود:حضرت امی

 کنی؟میتو چه  ،قولی دادم

                                                           
 915 ـ919 ص 1 ج طوسي شيخ امالي از نقل به ،437 ـ435 ص 91 ج بحار از برگرفته. 1
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 کنم.میل عثمان گفت: هر چه گفتی من به آن عم
 ، رفت.عثمان را محاصره کرده بودندی که خانه میحضرت به سوی مرد

و برای ای ا حضرت درگیر شدند که تو چرا آمدهاول بی در مرحلهها آن
 کنی؟ او بايد تسلیم شود.میعثمان وساطت 

 ،کندمیپسر عموی پیامبر است و کتاب خدا را عرضه  علیبعضی گفتند: 
 از او بپذيريد و قبول کنید.

ها را تضمین نکرده که از حکومت دست بر عثمان اين حرف :ها گفتندآن
 دارد.

 حضرت فرمود: آری
 بر او .وارد شدند عثمان برالسالم علیه بزرگان آنان به همراه حضرت علی

بايد برايمان بنويسی و علی از  ،خواهیممیما  چهنآ :عتاب کردند و گفتند
 ضمانت داده است. توطرف 

 خواهید بنويسید تا امضا کنم.می هر چه :عثمان گفت
 مؤمنان، برای مسلمانانیامیر  -عفانبن -عثمان بندة خدا،» :ها نوشتندآن

برای شما  و گفته:تعهد کرده  شنود نیستند،خو از او اند که بر او خرده گرفته
عمل کنم و به اين که به کتاب خدا و سنت پیامبرش گیرم عهده میبر 

که از حکومت  به کسانیحق محروم داده شود.  بند باشم که:شرايط پاي
ام برگردانم. اگر به کسی نامه هايی را که تبعید کردهترسند امنیت دهم. آنمی

دست به دست  ـالمالبیت غنائمـ "فیء"دادم از پشت سر به او خنجر نزنم. 
منین و مسلمین ؤبرای م راها اين ابیطالببن نچرخد. و علیبین ثروتمندان 

وفا کند و به آنچه در کتاب خداست عمل  ،که عثمان قول بدهدضامن باشد 
عمر بن عبداهلل مالک،بن عبیداهلل، سعدبن زبیربن عوام، طلحهاين نامه بر  کند.
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 ۱۱عثمان در ذيقعده سال نامه را اين تعهد گواهی دادند. زيدبن ايوب و ابو
 .«امضاء کرد

هم تعهد دادند که عثمان به آن السالم علیه ها اين نامه را گرفتند و حضرت علیآن
 بزرگان صحابه هم گواهی دادند. عمل کند.

 ظالمانةدر حکومت المال بیت تقسیم غنائم و اموالهای از ويژگی)
کردند. میعثمان، مثال همان تقسیم ارثی است که دو برادر با هم تقسیم 

 پدر را تقسیم کنیم.گفت بیا، ارث میتر تر به برادر کوچکبرادر بزرگ
 تو! از آنِاز پشت بام تا به ثريا            من! آنِ دم بام از  سطح خانه تا بهاز 
 از آنِ توملوس میو کن ی گربهآن         من! از آنِچموش لگدزن  اَستر آن

د. لذا شمیطوری اينها عثمان خیلی وقتی دورهدر المال بیت ماتسیتق
 (داشتند. اعتراضهم المال بیت آن گروه بر تقسیم

)در راه مصر(  "ايله"ی عثمان رفتند. وقتی به منطقه یاز خانهها شورشی
 ؟کیستیتو  :او را گرفتند و از او پرسیدند آيد.میديدند سواری  رسیدند،
 هستم. –مصروالی  -سرحابیبن عثمان به عبداهللی من نماينده :گفت

شايد عثمان راجع به ما چیزی نوشته باشد، او  ،او را بگرديم :ها گفتندآن
ديدند که را ای الك و مهر شدهی شیشه اما را گشتند و چیزی پیدا نکردند.

وقتی  . در آن نامه نوشته بود:سرحابی ابن است به عبداهللای درون آن نامه
نامه را که  را بکش.ها آن دست و پای اين افراد را بِبُر و ،من رسیدنامة 

 رفتند.السالم علیه خواندند، از همان راه برگشتند و به نزد حضرت علی
چنین سپس پیش خلیفه رفتند و گفتند: مردم تو را عتاب کردند، آن وقت تو 

مُهر تو را ما خط و که حالیدر کردی و اين نامه را نوشتی؛ برخورد
 شناسیم.می
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 از اين وضع بسیار ناراحت شدند.السالم علیه حضرت علی
آن زمان  وقاصیاببن سعد )احتماالً در آن زمان سعد از مدينه خارج شد. 

وقتی اين حالت را  (.نام يکی از مهاجرين است "سعد"ظاهراً  زنده نبود.
 روی؟!میيا ابااسحاق، کجا  . به او گفت:از مدينه خارج شد ،ديد

خاطر دينم ه ب گريختم. امروزبه خاطر دينم از مکه به مدينه  ديروزگفت: 
 خواهم فرار کنم.میاز مدينه به مکه 

اينکه  ، داراالسالم نیست. کماحاکمش عثمان باشدکه ای يعنی مدينه)
 (داراالسالم نبود. ،هم که ابوسفیان و ابوجهل حاکم بودندای مکه

پیشنهاد کردند که شما السالم علیه به حضرت علیالسالم علیه امام حسن
 .يدهم از مدينه خارج شويد و از معرکه کنار برو

نه اينکه از حال  ،کندمیپیشنهاد به امام ديگر  میاما )بايد دانست که وقتی
کنند، که بعدًا میمردم را منتقل  سخنبلکه  ،يکديگر خبر نداشته باشند

 اعتراض نکنند چرا چنین پیشنهادی نشد.
السالم علیهامیرالمؤمنین  زهرا سالم اهلل علیها بهحضرت وقتی هم که 

اين تعبیر  .....وای ستهدر رحم مادر نشای فرمايد: در خانه مثل بچهمی
 حال مردم است. آمیز نیست، بلکه زباناعتراض

به نمايندگی از طرف مردم چنین پیشنهادی اکنون از طرف امام مجتبی 
 .(ال و جواب در تاريخ ثبت شودسؤشود تا می

ای ارهينه خارج شو و عزلت بپذير. مردم چفرمايند که از مدمیامام حسن 
ـ ترسم اين مردـ عثمانصنعا باشی. میحتی اگر در  ،آيندمیو نزد تو  .ندارند

 کشته شود، و تو در اينجا باشی و فردا به گردنت بیندازند.
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هجرتم ی گويی از خانهمی !فرزندم فرمودند:السالم علیه حضرت امیر
 اين حرف را بزند. کند کهجرئت  کنم احدیمیخارج شوم؟ گمان ن

تعرب "را توضیح دهم: يکی از گناهان کبیرهای نکتهدر اينجا الزم است )
عرابی و عربی دو معنی دارد. آدم اَ ی يعنی چه؟ اصل کلمه .است "الهجره بعد

گويند.  "عرب" را میگرد و دور از زندگی جمعی و عمونشین و بیابانبیابان
ن است که ساده و آنشین است. ويژگی اين گروه يعنی کسی که بیابان

عربی  یباشند به آن لغات اولیهتر گو هستند و هر چه قديمیصراحت
 ترند.نخستین آشنا

انسان لذا هر چه  شود.میشود از آن لغت اصلی دور میلغات که اضافه 
کلمات ی و ريشه استتر و بلیغتر در بیان کلمات فصیح تر باشد،نشینبیابان

 ۳.داندرا بهتر می

                                                           
روايتي را كه از امام ها آن اند.نسبت دادهالسالم عليه . مخالفان، در ماهواره مطلبي به امام حسين1

پخش كردند، به اين مضمون كه: السالم عليه نقل شده، به عنوان روايت امام حسينالسالم عليه صادق
 دوستان ما عرب و دشمنان ما عجم هستند.

عرب بحث كرديم. گفتيم: حضرت در اينجا به قوم عرب و غير عرب كاري ندارد، بلكه  يما روي كلمه
بيان هستند، ولي دشمنان ما، دارد. يعني دوستان ما فصيح و بليغ و خوشاشاره به يک فضيلت تكلمي

 آگاه نيستند.
ان شيعه ي اطهار، دوستانشان و سخنوري اين فصاحت و بالغت را در حضرت زينب و ائمهنمونه

 شد.كردند، گاهي با يک كلمه طرف مقابل بيچاره ميبينيم كه در مناظراتي كه با دشمنانشان ميمي
موقع، همان حالت ه جا و به بينيم كه با تسط بر سخن و كالم بدر روش مناظره، عالمه حلي را مي

 قاطعيتي را دارد كه يک عرب به اين معنا داراست.
ي ها در جاهاي ديگر آمده، از جمله ذيل آيهب و عجم ندارد. فضيلت عجمآن روايت ربطي به قوم عر

ـ فرمايد: اگر پيامبر را ياري نكنيد، فسوف يأتي اهلل بقوم يحبّهم و يحبّونه )مائدهقرآن كه خداوند مي
پس جهت گيري آن  هاي سلمان فارسي است.(، پيامبر فرمودند: منظور خويشاوندان و همشهري54

ناظر بر دشمن بودن عجم به معناي غير عرب نيست، بلكه به معناي كسي است كه مانند افراد روايت، 



 (23تا  32)سال  تاریخ اسالم   111

 

که  ـاز محل زندگی شرك و کفرکه کسی  نشین.يعنی بیابان عرب،
مد و کنار پیامبر مسلمان شده آمیکرد و به مدينه میهجرت  ـها بودبیابان
کافرش ی خواست به بیابان خودش برگردد و با قوم و قبیلهمیاگر  بود.

ثیر أتتحت ممکن است )زيرا  ،ةالهجر ب بعدرّ گفتند: تعمی، به او زندگی کند

هجرت کردی و زندگی با  میيعنی به بالد اسال اسالم برگردد(آنان از 
 خواهی برگردی به بالد کفر؟!میچرا باز  ،مسلمانان را شروع کردی

تعرب "شود می ،بازگشت به بالد کفر بعد از آمدن به بالد اسالمی

کرد میمگر آن کسی که مأموريت پیدا  و اين گناه کبیره بود. ،"ةجربعداله

و گرنه مثل کاری است که  ؛را مسلمان کندها آن برود وبرای تبلیغ 
، و اين بازگشت .و به کفار پیوسترفت کرد. به مکه  "سرحابیبن عبداهلل"

 گناه کبیره است.(
 ۳صوحان با عثمانبن عةصعصمالقات 

وارد مدينه شدند و به نزد  صوحانبن صعصعةگروهی از مصريان به همراه 

خود  یالمسلمین رفتند. عثمان گفت: يکی از افراد را نمايندهةفيخلعثمان 

انداختند.  پیشرا  صعصعة. گروه مصری، سخن بگويدقرار دهید تا با ما 

 با اين جوان سخن بگويم؟ عثمان با تعجب گفت:

                                                                                                                        
است،  "عرب"ماند. در حالي كه شيعه، تواند كالم خود را ثابت كند و در استدالل ناتوان ميگنگ، نمي

 دهد.اش را به روشني نشان ميدست، حقانيت عقيدهيعني مانند سخنوران زبر

ـ 141ص  1نقل از امالي شيخ طوسي ج  476ـ 475ص  91برگرفته از: بحاراالنوار ج . اين بخش، 1
141. 
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دارم و مینه من سه ،به عثمان گفت: علم اگر به سن و سال باشد صعصعة

 ای؟!قدر علم آموختهای! تو چپیر شدهن کم سن هستم و تو هم تو. منه 
 و آيه را خواند:  پیش رفت عةصعصبیا جلو.  :عثمان گفت

 «هم في االرض......الذين ان مكنّا»

نماز به پا  امکاناتی داديم،ها آن اگر ما در روی زمین بهکسانی که 
و کنند، میپردازند، امر به معروف و نهی ازمنکر میدارند و زکات می

 ۳سرانجام کارها به دست خداست.
اگر واقعاً در شأن گفت:  صعصعهماست.  شأنعثمان گفت: اين آيه 

 کارهای زشتپس امر به معروف و نهی از منکر کن. پس اين همه  ،شماست
خود اين در دوران خالفت و  میتو اگر حاک شود؟!میانجام  چرادر جامعه 

 توانی از بین ببری؟!می ،از کار افتادیفردا که  ،ات را از بین نبریمنکر
داری بده و بیخودی ی ارا رها کن! اگر نامهها عثمان گفت: اين حرف

 بحث نکن.
 گفت: به او صعصعه 

  «الّا ان يقولوا ربنا اهلل من ديارهم بغير حق االذين اخرجو»
 فقط. اندبیرون شده دلیلهایشان بدون از خانهو من هستند ؤکسانی که م

 1خدا پروردگار ماست. :اندجرمشان این است که گفته

هر چه آيه  )خالصه اينکه .اين آيه در شأن ما نازل شده :عثمان گفت
 مصداقش ما هستیم( ،یبزرگان بخوانمتقین و ی درباره

                                                           
 41حج، آيه  ي. سوره1
 .41حج، آيه  ي. سوره1
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را بده و ما هم به ما  ،آنچه خدا به تو دادهاز : خیلی خوب، صعصعه گفت
 کن.در اين امکانات خود سهیم 

وش دهید و گويیم گمیشما وظیفه داريد هر چه ما مردم! عثمان گفت: 
و شیطان با کسی است که است جماعت  اطاعت کنید، دست خدا با

و شیطان با  ،تنهاست. فعالً جماعت و حکومت با ما هستند و تو در اقلیتی
 شماست و خدا با ما!

داند خدا میناو  ،در ادامه عثمان گفت: به حرف اين آدم گوش ندهید
 کیست و خدا کجاست؟

شماست که گوش کنید و اطاعت  وظیفة: اين که گفتی گفتصعصعه  
خواهی روز قیامت وقتی خدا از ما بپرسد به چه دلیل اين مینمايید، تو 

ما را ها اين خدايا ما پیروی کرديم از بزرگان و :بگويیم ،کارها را کرديد
زيرا روز  ،اينچنین نیست که هر چه بگويی ما اطاعت کنیم ۳گمراه کردند.

 کند.میقیامت خداوند از ما قبول ن
حرف خودت را بزن  صعصعه، عثمان معطل ماند و گفت:با اين استدالل 

 را رها کن.ها اين و
رب و دانم خدا کیست: ربنا میگويی من نمی: اين که گفتصعصعه 

 ندانم خدايم کیست؟! چگونه من ،االولین آبائنا
 دانم، می؟ من کجاستدانم خدا میاين که گفتی ن

  «ان ربك لبالمرصاد»
 .نشسته است)ظالمان( خدا در کمین 

                                                           
 سوره احزاب 67 ي. اشاره به آيه1
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رون کرد و در را بی ، صعصعهعصبانی شد -از اين حاضر جوابی -عثمان
 ۳را به روی خودش بست.

 آن به نسبت نیرالمؤمنیام عملکرد و عثمان خانه یمحاصره
واقعیت غیر قابل انکار اين است که عثمان سزاوار شرايط به وجود آمده  يک

رود میو چگونه انتظار  .توان نديده گرفتمیزيرا ظلم و ظالم را ن ،است
 ، از اين باطل دفاع کند؟منینؤامیرالمفردی مثل 

است که شورشیانی که علیه عثمان  ، آنقابل توجه در اين جريانی نکته
حتی بر دشمن ناروا  ،جنايتو بديهی است که کنند. میجنايت  ،اندقیام کرده

 است.

                                                           
شـود. امـا درزمـان پيـامبر صوحان پيامبر را نديده است و از گروه تـابعين محسـوب ميبن . صعصعه1

شاخصي بود. صراحت لهجه داشت و آدم فهميـده  يبود. در دوران خالفت خلفا هم چهرهمسلمان شده 
 آمد.و دقيق به حساب مي

را تقسـيم كنـد. بـاالي ها آن در زمان عمر، پول زيادي به مدينه آورده بودند. عمر مانده بود كه چگونه
اي هم به خاطر رعايت حال عمر، حرفي عده دانم با اين همه پول چه كنم.ام، نميمنبر آمد و گفت: مانده

 زدند.نمي
 ي قرآن را خواند:ها را خدا معلوم كرده است. سپس آيهندارد، تكليف پول ميصعصعه گفت: سردرگ

  (.61 ـتوبه.....)المساكين و للفقراء الصدقات انما 
 و گفت: خدا معلوم كرده چگونه تقسيم كني.

السـالم اميرالمـؤمنين عليه آشنا شد، به كوفه آمد و در خـدمتالمؤمنين امير اين شخصيت وقتي بيشتر با
 بود.

صوحان و كميل، گوهرهايي بودند. با اين كـه از قبـل بـا حضـرت علـي بن مرداني مانند صعصعهبزرگ
 قرار گرفتند.السالم اميرالمؤمنين عليه يشدند، اما در جذبهآشنايي نداشتند و جزء تابعين محسوب مي

هايي را از دست داده، عثمان كيسـت و علـي تازه فهميد چه سالاميرالمؤمنين  صعصعه بعد از آشنايي با
 كيست؟
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که زن و بچه  ـعثمانی ن است که آب و غذا را بر خانهجنايت آنان اي
هر موجود تشنه و گرسنه نگه داشتن دشمن و  بندند.می ـدر آن خانه هست

بنابراين اساس هر گونه جنايت جنگی  شود.میجنايت محسوب ای زنده
 محکوم است.
 .استخط بسیار مشکل، گرفتار شده  وبین اين دالمؤمنین  حاال امیر

چون جرم و  ،نابودی استی يک خط اين است که عثمان شايسته
و جنايت مرتکب شده، از جنايتکاران حمايت کرده و بايد از کار برکنار شود 

يک لحظه اخالقش به نفع اسالم و مسلمین نیست. و هیچ دفاعی نبايد از 
  اين ظالم شود.

تشنه اش نبايد خودش و زن و بچه ديگر هم نبايد جنايت اتفاق بیفتد واز سوی 
 بمانند.
عثمان  یهخیلی از شورشیانی که خاناين نکته نیز حائز توجه است که  

قصد خدايی ندارند، و نبايد با کسانی که نیت الهی  ،اندرا محاصره کرده
خاطر هخاطر خدا قیام نکردند، عايشه ب هندارند همکاری کرد. طلحه و زبیر ب

 کند.میمردم را علیه عثمان تحريک ن خدا
 ،به محض رسیدن به مدينه شوند،میشیان به مدينه سرازير وقتی شور

کنند و میعثمان را رهبری ی خانهطلحه و زبیر رهبری کامل هجوم بر 
 محرك جمعیت داخل مدينه هم عايشه بود.

 اين وضعیت شهر مدينه است.
که در شورای شش نفر جهت انتخاب خلیفه به جهت اين ،و زبیرطلحه 

ن به عثمان نبود، لذا خلیفه ی دادند و نظرشاأرالسالم علیه یبه حضرت عل
ولی به  ،دادمیالمال بیت مشان را ازسهنداشت. البته ها آن خوبی بای همیان
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 ،را دوست نداشتها آن طلحه مقام و منصب پست و فرمانداری نداد. عثمان
به در کتاب االمامه قتیابن با او هم نخواهند بود. ،ندنباشدانست اگر با علی میچون 

 گويد:می ۱۷ ص ۳ والسیاسه ج
عثمان ريختند، شب و روز آنجا ماندند. ی خانه اهل کوفه و مصر به درِ"

 کرد.میطلحه مردم را در کشتن عثمان تحريک 
از ابتدا قصد کشتن او را  ،عثمان را محاصره کرده بودندی کسانی که خانه

اش دارد؟ عثمان در خانهای نداشتند. طلحه به آنان گفت: محاصره چه فايده
اگر  :چیست؟.....طلحه گفتهدف از محاصره  .کند و راحت استمیزندگی 

 "خواهید عثمان شکست بخورد، آب و نان را به رويش ببنديد.می
 شد. باالخره آب را به عثمان بستند. در مدينه غوغايی به پا

در واقع بی توجهی عثمان به انتقاد منتقدان و اعتراض معترضان، روی  
يتی را در میان موجی از نارضا ،خواهی و طمعخود ،کار آوردن افراد نااليق

 .پديد آوردمردم 
هم که برای حکومت رقیب سیاسی بودند و به اهداف رياستی ای عده

که به اهداف مادی نرسیده ها آن ، ومثل طلحه و زبیر ،خود نرسیده بودند
 در صف مخالفان عثمان قرار گرفتند.مثل عايشه،  بودند

که در آن زمان  -به مردم مصر، بصره و کوفه ، عثماناين عالوه بر
 توجهی نکرد. -شتنداموقعیت استراتژيک د

نفر از بصره و تعدادی از  ۳۱۱ نفر از کوفه و ۳۱۱نفر از مصر و ۶۱۱ لذا
ی وارد مدينه شدند و خانه نداشتند، اهالی مدينه که دلِ خوشی از عثمان

عثمان آب و مواد غذايی ی که به خانهحتی از اين .عثمان را محاصره کردند
 برسد مانع شدند.
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عثمان ی خانهی کسانی که در محاصرهبعضی از شويم میالبته يادآور  
 حَمِقبن عمرو بشر کندی،بن عدی، کنانهبن مثل عبداهللشرکت داشتند 

ی وی حديث و صحابهسابقه، رامتدين، خوشهای شخصیتخزاعی...... 
 پیامبر بودند.

. لذا با تمام استدر اين وضعیت بحرانی قرار گرفته امیرالمؤمنین  اکنون 
ی آب و غذا را توسط فرزندانشان به خانه ،هاتمام مخالفتوجود و با  هادشواری

 فرستند.میعثمان 
 ،معاويه و عايشهو قابل تأمل اينجاست که بعدها طلحه و زبیر ی نکته
امیرالمؤمنین  دهند و بامیعثمان و قتل او را بهانه قرار ی خانهی محاصره

 شوند. در واقع قتل عثمان را به گردن حضرت علیمیوارد جنگ السالم علیه
 تاريخی است.شگفت های اندازند و اين از عبرتمیالسالم علیه

وقايع تاريخی بايستی به دقت بررسی شود و صرفاً بیان يک واقعه بدون 
راهگشا نخواهد ها عملکرد شخصیتو پیشینه زمینه و زمانه،  پرداختن به

 بود.
 نهایی خانه عثمانی محاصره

به دلیل زحماتی که کند، میرا شرمنده  انسانمطالعه در آثار گذشتگان  گاهی
شخصیتی مثل شیخ مفید که در آن روزگار  های سخت کشیدند.در موقعیت

عباس، آن هم در بغداد و زير نظر بنی حکومت تلخ و سخت و خفقانیِ
تلف تاريخی، مخهای زمینهکرد که در میخلیفه! چگونه به اين زيبايی کار 

آن بزرگوار و ديگر علمای تصاصی بنويسند. خداوند منحصر و اخهای رساله
 رحمت کند. عامل را

 ای دارد به نامرسالهشیخ مفید 

 «في ابطال توبه الخاطئه الكافئة» 
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خطا کاری که توبه کرد، بانوی که اسناد و مدارک کافی در این یعنی: 
 باطل است.اش توبه

جعفر از اسحاق از ابیبن کند از محمدمیمرحوم مفید مدارکی نقل 
که عثمان  زمانیمن با عثمان بودم در  :گفت جعفر، کهبن پدرش از عبداهلل

من و  ،است میشود و قتلش حتمیدر محاصره بود. وقتی فهمید کشته 
که حالیدر علی علیه السالم،امیرالمؤمنین  ازهر را فرستاد نزدبن عبدالرحمن

جعفر به احتمال قوی بن اين عبداهلل)زمام امور را طلحه به دست گرفته بود. 
 جعفربن  عبداهلل علیهاست. اهللهمسر حضرت زينب سالمفرزند جعفر طیار 

بعد با مادرش  ،در حبشه متولد شد است.السالم علیه امام حسن هم سن
سال دارد و نسبتاً مرد کاملی  ۱۳-۱۱ حدوداً .اسماء بنت عمیس به مدينه آمد

 (است.
بعید نیست ) عثمان بوديمی ازهر در خانهبن  گفت که من و عبداهللمیاو 

آذوقه به برای رساندن آب و السالم علیه او از کسانی بوده که حضرت علی
 (عثمان فرستاده باشد.ی خانه

 ، گفت:را اين گونه ديد گويد: وقتی عثمان اوضاعمیجعفر بن  عبداهلل
تری که زمام شايسته يا علی تو :و به او بگويیدبرويد ابیطالب بن نزد علی

تو باشی  ،امور را به دست بگیری. اگر کسی بخواهد بعد از ما حاکم باشد
)مراد او طلحه بود. چرا عثمان، از طلحه به  میالحضربنا بهتر است تا اين

 کند، خودش جای تحلیل و بررسی دارد(.آمیز تعبیر میاين صورت تحقیر
 -پیامبر -پسر عمويت نگذار اين طلحه بر تو غلبه پیدا کند و رهبر امتِ

 ۳بشود
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شرايط و مشخصات  ،جريرابن از دکینبن از فضل ۳در همین کتاب
 ۳کند.نقل میمحاصره را 

ی هدر محاصر :گويدمیر جريبن ةدکین روايت کرده که میسربن فضل

او دستم را گرفته  ر بودم،بیدر کنار ز ۱احجار الزيتی عثمان در محلهی خانه
هايی که در خانه عبداهلل، آن يا ابا :کسی با داد و فرياد آمد و گفت بود.

آب ها آن گذارند بهمیو ناند شدهو آب حائل ها آن بین ،محاصره هستند
 اند.آب را بر عثمان قطع کرده ،برسد
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كه از مصر و بصره و كوفه  مي. رهبري نهضت عليه عثمان را طلحه و زبير بر عهده گرفته بودند. اقوا1
عثمان اطراف خانه او را گرفته بودند و لحظه به  يده بودند، به عالوه جمعيتي از مدينه، در محلهآم

شد. رهبري جمعيت در يک طرف با طلحه و طرف ديگر در اختيار تر ميي محاصره تنگلحظه حلقه
 زبير بود.

بلكه از اطرافيان دستگاه  ندارد،اميرالمؤمنين  است، ولي طلحه نسبتي بااميرالمؤمنين  يزبير پسر عمه
الخطاب براي خالفت، شايسته بن خالفت است. اما در عين حال، اين دو تن، كساني بودند كه عمر

 منين براي خالفت در نظر گرفته بود.ؤرا در كنار امير المها آن دانست. ومي
ي پيامبر هم صاً زبير كه پسر عمه. مخصويندآميي درجه يک پيامبر به حساب اينان در رديف صحابه

آدم قوي و قهرمان ميدان جنگ هاي بدر و احد و حنين خندق بود.  -ي پيامبرعمه -بود، مادرش صفيه
هاي پيامبر حضور داشت و شجاع بود. بعد از جنگ جمل و بعد از كشته شدن زبير، زبير در بيشتر جنگ

كه به شمشير زبير افتاد، اميرالمؤمنين  دند، چشمآورالسالم عليه وقتي شمشيرش را نزد حضرت علي
 زدود! قدر غم و غصه از رخسار پيامبر مياش گرفت و گفت: صاحب اين شمشير روزي چگريه

هايي بود كه با آن ي عثمان، سنگي نزديک محلهها. زيت هم يعني روغن. محله. احجار يعني سنگ9
 ناميدند.الزيت ميگرفتند. آن محله را احجارروغن آن را ميكردند و هاي زيتون را خرد ميدانه
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قرآن را خواند که ی آيه گاهبرگرديد و آب را نرسانید. آنزبیر گفت: 
  ۳فرمايد:میجهنمیان در قرآن ی دربارهخداوند 

وحيل بينهم و بين ما يشتهون كما فُعل بأشياعهم من قبل انهم كانوا »

 ۳«مريب في شك
ی در زمان ما کاسهای عده کهحالیدرداند. می میپس زبیر، عثمان را جهن

حرفی بزنیم. میخلفای اسالی که ما حق نداريم دربارهاند شدهتر داغش آ از
و دوستی بوده، اگر هم اختالفی هست مصلحت  شتی و صلحآها آن بین

 بوده!!
به طلحه گفتند: به عثمان آب و غذا  آورده کهدر همین کتاب شیخ مفید  

گفت: تا عثمان از اين خالفت استعفا ندهد و خالفت را به من  .دهندمین
 ۱استوضع همین  ،واگذار نکند

از منافع و درآمدهای سرشار او  .رهبری جلو افتاده بودی طلحه با چهره
مصريان و  حاال قیافه گرفته بود که امر به دست من است. تمام ،عثمان داشت

نداشتند جز اين که تسلیم طلحه شوند. در اين ای چارهها کوفیان و بصری
خواهد از اين جّو مین السالمکه امیرالمؤمنین علیهشرايط همگان ديدند 

ه اين حتی زمانی ک گیرد و ماجرا را به نفع خود تمام کند،بهرهشورشی 
 کنند.میانسانی عمل  شورشیان خالف مرام

                                                           
 54ي سبأ، آيه . سوره1

عبد ربّه اندلسي مورخ سني نيز در . ابن191و  75، الجمل ص 11الكافئة في ابطال توبة الخاطئة ص . 1
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فرستد. میآب و غذا اش برای عثمان و خانواده السالمهیعل حضرت علی
که میستاو را نصیحت کرد و از ظلم و  پیش از آن، تا جايی که امکان داشت

 داد.ادامه میکار خودش به ولی او باز هم  بر حذر کرد.او را داشت میروا 
ديدم که : طلحه را گويدابی لیلی میبن در نقل ديگر آمده که عبدالرحمان

ای انداخت، خودش را در پارچهمیعثمان سنگ ی از بیرون به درون خانه
روی پارچه را هم عبا و قبا پوشیده  .پیچیده بود و زير آن زره پوشیده بود

سنگ و تیر پرتاب کنند تا  ،عثمانی داد که از بیرون به خانهمیدستور  بود.
عثمان را از خانه بیرون آوردند و در که تا اين عثمان را از خانه بیرون بکشند.

 ۳او را با خنجر و نیزه و شمشیر کشتند. "ابن حزم"ی جلوی خانه
جان نیمهو کردند مینجر زدند و زخ: در خانه خاندعضی هم گفتهب 

 بیرون آوردند.
گويد: داخل مدينه شدم. نزد میدر روايت ديگر آمده است که راوی 

قرمز رنگ  (رواندازی)يعنی ای ن آمده و قطیفهديدم طلحه بیرو طلحه رفتم.
مناسب وضع عثمان  :جنگ روی خود انداخته بود. به او گفتمی به نشانه

خواهند بر انديشمندان میو نادانان ها نافهم مردم!ای  نیست. او فرياد زد:
 ندهید،گوش ها د و به حرف اين نافهم: معطل نکنیبعد گفت غلبه کنند.

اين دو تا چوب را بگیريد و آتش  ،اگر هیزم نداريد بیاوريد.م برويد و هیز
 عثمان.ی بزنید و برويد خانه

 بدينديديم زبیر هم  سخن بگويیم.گويد: ما مانديم تا با زبیر میراوی 
خواهند می است و آشوبی بر پاست واوضاع وخیم  گويد.سخن میگونه 

 آتش بیفروزند.
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ايشان هم از منزل بیرون آمده و در همان  . ديدمابیطالب رفتمبن نزد علی
به حضرت گفتم: اوضاع آشفته است. ايستاده است.  "احجار الزيت"ی محله

رسانید و از او خود را به عثمان ب ،توانیدمیحضرت فرمودند: شما اگر 
واقعًا  گردن نهاد وشما  سخنعجله هم نکنید. اگر به  بخواهید توبه کند.

 ۳يريد و مهلتش دهید.بپذاز او  ،توبه کرد
آيا اين روايات نشانگر اين است  را ببینید.امیرالمؤمنین  بزرگواری نکته:

خواهد به میکه حضرت يا اين حضرت حکومت عثمان را قبول داشته؟که 
جلوی آشوب و بلوا را بگیرد تا نگذارد يک عده آشوبگر  ،تی که شدههر قیم

 ديدگان تمام کنند؟و به ضرر ستم دسوء استفاده کنند و ماجرا را به نفع خو
 ،که اگر طلحه روی کار بیايد بیندمیسوی ماجرا را آن المؤمنین امیر

ای چنین شايد نظر عده زبیر هم که بیايد مثل اوست. کند.میاوضاع فرقی ن
اما حضرت بود که با اين مقدمات، خود امیرالمؤمنین را روی کار آورند. 

و اين نوع  زيرا اگر او شورش را بپذيرد ،دن طريق حاکم شوخواهد از ايمین
او دهند و میتهاجم را تأيید کند، فردا علیه خود او اين رفتار را بروز 

 را بیان کند.ها آن تواند بطالن عملمین
 کلیدهای یطلحه بعد از قتل عثمان بر کار چیره شد و همه به هر حال،

تمام  ۳هم اوضاع شهر مدينه دست طلحه بود.را گرفت و سه روز المال بیت
ديگر رقم ای شود. اما اوضاع به گونه حاکمرفت که او می پیشاوضاع به نفع طلحه 

را فراهم السالم علیهالمؤمنین قطعی برای مخالفت و رويارويی با امیری خورد که زمینه
 آورد.
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بعید است کسی اين  ،را درك کنیمالمؤمنین اگر بخواهیم عظمت کار امیر
اما  چنین توانايی را داشته باشد تا بتواند آن کار عظیم را انجام بدهد.

 کوشیم با تبیین اوضاع، تا حدی به اين هدف برسیم.می
و ها رفتاریمد، با تمام بدآعثمان به محاصره در یوقتی خانه

ای به گونه ـروا داشته استالمؤمنین به امیر هايی که خلیفه نسبتخلقیکج
بزرگوارانه امیرالمؤمنین  هم زـ بان حضرت سلب کردهاز آرا که آسايش 

بینند شورشیان آب و غذا را بر عثمان و اهل میکنند. وقتی میبرخورد 
آب و نان به خانه  السالم فرمودند:به حسنین علیهما اند، امامبستهاش خانه

 از گرسنگی و تشنگی نمیرند.اش عثمان ببريد تا او و زن و بچه
خودشان  ر دادند شترهای آبکش آب بردارند.در نوبتی ديگر دستو

مردم کنار رفتند و شترهای  تاتشريف آوردند و در مقابل مردم فرياد زدند 
 کش داخل خانه شدند.آب

و طلحه به اند مع شدهمردم اين گونه جکه وقتی حضرت ديدند 
او فرمودند: اين مرد را  خطاب بهامیرالمؤمنین  ،گاهی تکیه زدهتکیه
خواهید او را میتو رفیق او هستی، چرا  تو نگذار. ،خواهند بکشندمی

از خود را بايد  :زد فريادطلحه کشید؟ میبکشید؟ به حکم چه کسی او را 
 کشیم.میرا  او وگرنهو حق مردم را بدهد  ل کندخالفت عز

الدين سديدبن علی یاز کتاب الُعدد القويةـ نوشتهمرحوم مجلسی 
 هجری ۱۱حجه سال کند که در ذيمینقل ـ يوسف برادر عالمه حلّی

عبد  ابنمناف عبد ابنعبد شمسبن عاص ابیبن حکمبن عفانبن عثمان
 کشته شد. هالحجدر روز هیجدهم ذیقصی اموی، 
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سال  ۶يا  ۱عثمان حدود  نیا رفت؟چند ساله بود که از دعثمان )
الفیل متولد شده بود. پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم، عاماز پیامبر تر کوچک

 الفیل به دنیا آمد.بودند و عثمان سال ششم بعد از عام
 سال و ابوبکر ۳۱ سال بود. حکومت عمر ۳۳مدت حکومت عثمان

عمر سال  8۳ شود پس عثمان حدودمیسال  ۳۱ سال که مجموعاً حدود۱/۳
 (اند.سال هم گفته 8۶داشت. برخی 

های روايت آمده که او را از خانه بیرون آوردند و در مزبلهی در ادامه
از ترس مهاجرين و انصار های مدينه( انداختند. هیچ کس مدينه )اشغال

 ت نداشت که بدن او را دفن کند.ئجر
پنهانی و  ،امیهبنی جويی، باالخره بعضی از افرادارهبعد از سه روز چ

 ۳جسد او را در آخر بقیع دفن کردند. ،شبانه
يهوديان ی مقبره دفن کردند که "کوکب شّحَ "به هر حال، عثمان را در 

 .در مدينه بود

                                                           

بستان بود. زمان پيامبر قبرستان شد و نخستين كسي كه در . قبرستان بقيع قبل از قبرستان شدن باغ و 1

بـه همـين  "البقيعجنـة"ي القدر پيامبر بـود. كلمـهي جليلمظعون يكي از صحابهبن آن دفن شد، عثمان

 ها است.پيشينه اشاره دارد. تعبير قبرستان بقيع در فرهنگ ما ايراني

 البقيع كجاست؟ةپرسيد: جنديدم كه آمده بود و مي در يكي از سفرهايم به مكه، فردي از افريقا را

چهـار امـام و  گوينـد.البقيع ميةي باغ و بستان، جنهنوز به اين مكان به جهت پيشينهها آن در فرهنگ

ي پاک رسول خدا صلي اهلل ناموس الهي، تعداد زيادي عالم و بزرگ و شهداي اُحد و بسياري از صحابه

انـد.آن وقـت در در آنجا آرميـده -السالممادر حضرت علي عليه -سلم و فاطمه بنت اسد عليه و آله و

 روي؟چنين حرمي با كفش مي

البقيع را رايج كنيم كه با كفش نرويم، در كنار قبور اين بزرگان با البقيع و حرمةبايد فرهنگ احترام به جن

 احترام و ادب بايستيم. 
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مقبره را خراب کردند و به قبرستان بقیع  ،در دوران حکومت معاويه

قبرستان  -البقیعةجنيهوديان و ی اتصالی بین مقبره ، وگرنهوصل کردند

 ۳وجود نداشت. -مسلمانان
 در زمان عثمانمیوضعیت ارتش و نیروهای نظا

اش سؤال شده است: پس نیروهای ی محاصرهدر مورد عثمان در دوره
و شورشیان ها آن عثمان کجا بودند؟ آيا از او دفاع نکردند؟ آيا میانمینظا

 در اين میان چه بود؟ و........امیرالمؤمنین  برخوردی انجام نشد؟ موضع
منسجم و کار آمد، به میدهیم. قوای نظامیرا توضیح  مینظای لهئاول مس

معنای امروزی که هر وقت حاکم بخواهد در دسترس باشند؛ نه در زمان 
 پیامبر وجود داشت و نه در زمان خلفا.

در آن جامعه معنا نداشت. هر وقت جنگ  مینظامنحصراً  ارتش و افرادِ
کردند. بالل میشد، در مسجد پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم اعالم می

 ايهاالناس! الجهاد الجهاد. :زد کهحبشی مردم را صدا می
پشتی و شمشیر و نیزه را و يا رفتند، بار و بنه و کولهمیمردم خودشان 

کردند، میکمک ها اين دادند و بهمیمردم ی بقیهبه ای را که سالح و توشه
 ارتش منظم در کار نبود.ی لهأرفتند. پس مسمیداشتند و به جبهه میبر 

در اواخر عمر پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم به علت کثرت مسلمانان، 
کرده بودند که اردوگاهی درست  ـدر نخیلهـ پیامبر در خارج شهر مدينه

 آنجا آماده و مهیا شوند. مسلمانان برای جنگ،

                                                           
 .111ـ 111نقل از: العدد القوية ص  499ص  91. بحاراالنوار ج 1
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آخرين جنگی که از آنجا استفاده شد، جنگ تبوك بود و ديگری اعزام 
زيد بود که پیامبر بن ُاسامهی شام که فرماندهی آن بر عهده یلشکر به منطقه

هر کسی از جیش ُاسامه تخلف کند، ملعون است. پس چنین نبوده  :فرمودند
 داشته باشند.میی نظاکه افرادی زندگ
شد. افراد با میتشکیل میسواره و پیاده هم در حد عمو میآموزش نظا

کردند، چرا که در میاندازی شرکت دوانی و تیرهم در مسابقات اسب
بندی در آن هم اشکالی ها اين دو موضوع خیلی مهم بود. لذا شرطجنگ

 سربازی در افراد ايجاد شود.ی نداشت، تا روحیه
رفت، مگر میتوانست بايد میشد، هر کس میوقتی هم که اعالم جنگ 

ها که مستثنی شده کسانی که پیر و از کار افتاده باشند، يا کودکان و زن
 بودند.

که در میدان جنگ الزم بود، مراقب پشت جبهه ای زنان هم به اندازه
رفتند میزنان برد. میها پیامبر همسر خودش را نیز بودند. در خیلی از جنگ

 ان را مداوا کنند.آماده کنند و مجروحتا برای لشکر غذا 
کردند. يکی از داليل وجود مسجد میها زير خیمه و چادر زندگی آن

ـ اين است که در شمار مساجد سبعه -اهلل علیها در مدينهحضرت زهرا سالم
یرالمؤمنین ام ايشان در کنار خندق، آمده و برای پدر و همسر خود، پیامبر و

آوردند. بعضی اوقات که کاری نداشت، به نماز میالسالم غذا  علیهما و آلهما
 ايستاد.می

خوان و اهل نماز و طاعت  کسانی که در جبهه بودند، همه نماز شب
کردند. در آنجا مسجد سلمان، میخاص اين کار را ی نبودند. تنها يک عده

و پیامبر، بعدها دو مسجد به نام امیرالمؤمنین  مسجد حضرت زهرا، مسجد
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و يک مسجد اند را خراب کردهها اين یابوبکر و عمر هم ساختند. حاال همه
 اند.ساخته

 احتماالً تا دوران معاويه ارتش منظم وجود نداشت.
کردند. يقیناً زمان میخلفاء مردم را تشويق به حضور در میدان جنگ 

خاصی نبود. در بحث صلح امام میالسالم هم يک گروه نظاعلیه حضرت امیر
اين السالم علیه هم گفتیم که هنر مهم رهبری امام حسنالسالم علیه حسن

بود که توانستند چهار مرتبه لشکر چهار هزار نفری راه بیندازند و با 
مهیج خود از کوفه، چهار مرتبه لشکر فرستادند که خود با های سخنرانی

همه در میدان جنگ خودشان را  ،خرين گروه رفتند. آن سه گروه قبلآ
 باختند. فرماندهانشان خود را به معاويه فروختند و مردم بالتکلیف ماندند.

دادند. ولی اگر میکردند. مردم قول میمنین لشکر از مردم فراهم ؤامیرالم
شد، می رفتند. وقتی زمستانمیگفتند گرم است و نمیشد، میتابستان 

 آزردند.گفتند سرد است. و با اين رفتارهايشان حضرت را میمی
 ،مدينه وضع نظامیان اين گونه بود. حضرت امیر برای نگهبانی از شهر

شهر  یدادند و يا در پنج منطقهمیداشتند که شبانه نگهبانی  "الخمیسةشرط"

شبانه ای کردند. علت آن بود که بعد از رحلت پیامبر، عدهمیحفاظت 
شد تا خلیفه مصنوعی انجام میها کردند. گاهی دزدیمیآمدند و دزدی می

بگويد اگر ما نباشیم شهر امنیت ندارد. يک حدس سیاسی هم بنده دارم که 
مدينه هیچ گاه نا امن نبود. مقدمات نا امنی را پیروان خلیفه فراهم کردند که 

 کنند. در آن نا امنی، هر کسی را که بخواهند ترور

البقیع و قسمت جنوب جنةهاشم و بنی یمنطقهالسالم علیه منینؤامیرالم

دادند و يا مینگهبانی امیرالمؤمنین  هامدينه را شخصاً به عهده گرفتند. شب
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خود حضرت ی نا امنی به خانهی کردند، مبادا به بهانهمیاز آن حفاظت 
علی را کشتند. يا اگر  ،کافر و مرتدمنافق و ای بريزند، بعد هم بگويند عده

 اند.مرتدی نديدند، بگويند که اجنّه حمله کرده
به شهر حمله ها ساختند که اجنّه شبعجیب اين است که خبرهايی می

ها سیاسی داشتند و اين قتلهای خلفا از اين قتل ،کنند. در دوران خالفتمی
گیری ونده و بازجويی و پیدادند، چون در مورد جن، پرمیرا به اجنه نسبت 
 السالم وشخصاً حفاظت از حسنین علیهمامیرالمؤمنین  امکان ندارد. لذا

 هاشم را بر عهده گرفتند.بنی
داشتند، ولی مینیروی انتظاها به تعبیر امروزیامیرالمؤمنین  بر اين اساس،

هم خود مردم بودند که نوبت  مینداشتند. نیروی انتظا مینیروی نظا
ها شبگرد دارند و از شهر روستاها که شبهای گذاشتند، مثل داروغهمی

 کنند.حفاظت می
ـ که مهم در جريان قتل عثمان اين بود که اطرافیان و ياران عثمان ینکته

هم ها آن ـ به محض اينکه اوضاع را نابسامان ديدند،امیه باشندبنی بايد بیشتر
از حفاظت عثمان خودداری کردند. تا وقتی که عثمان قدرت داشت از او 

فدا کرد، ها آن دفاع کردند. اما همان بستگان که عثمان، آخرت خود را برای
به محض ضعف سیاسی او چهره عوض کردند و حاضر به حمايت از او 

 نشدند.
ه تا وقتی که طرف امکانات بینیم کمیی ما نوعاً اين گونه افراد را همه

دوستان و آشنايان مشوق او هستند. اما همین که ببینند اوضاع ی همه ،دارد
رنگ به رنگی خیلی بد  شود. و اين حالتِمیخراب است، چهره طور ديگر 

 است.
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گفتند: مقاومت کن، ما تا آخرين لحظه با تو میامیه بنی در زمان عثمان،
انصاف، در دفاع از عثمان بی پرستانِر از اين دنیاهستیم. ولی حتی يک نف

 حکم، نه ولید، نه معاويه و نه بستگان اموی او.بن حرکتی نکرد، نه مروان
که چاق بود. وقتی شورشیان به  داشت گويد: عثمان همسریمیروايت 

حمله کردند، کسی خود را روی عثمان انداخت تا او را بکشد، اش خانه
او دفاع کرد و دست قاتل را گرفته بود. نفر بعدی که آمد، همسر عثمان از 

 غالم عثمان را صدا کرد که بیا.
غالم عثمان با يکی از شورشیان درگیر شد و غالم او را کشت. چنین 

هايی در خانه عثمان روی داد. غالم و همسر او تا آخرين لحظه به درگیری
ت نکردند تا سه ئاطرافیان، جراو وفادار ماندند، اما همان همسر و غالم و 

 روز بعد از قتل، او را دفن کنند.
 ها هم بعد از قتل عثمان، چند نفر را به عنوان قاتل نام بردند که درآن

شد. ـ ديده میـ که البته خودشان مستقیماً وارد نشدندنام طلحه و زبیرها آن
بکر بود، که ريش بیبن ای عثمان شد، محمديکی از کسانی که وارد خانه

عثمان را گرفت و به او عتاب کرد که تو چرا اين کارها را کردی؟ عثمان 
مرا رها کن، ما با پدر تو ابوبکر رفیق بوديم و حق نان و نمک با  :گفت

تو داريم، چه کسی به تو چنین جسارتی آموخته که اين طوری به ی خانواده
 منِ پیرمرد توهین کنی؟ دست بردار.

 -بودالسالم علیه علیامیرالمؤمنین  که از ياران -بکرابیبن محمدجناب 
 دستور قتل نداده بودند.السالم علیه او را نکشت، چون حضرت علی

در تاريخ آمده که مالک اشتر وارد شد، ولی عثمان را نکشت. ولی چند 
به ای های طلحه و زبیر آمدند، آن هم با خنجر ضربهشدهنفر از همان تحريک
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او زدند، نه اين که سرش را ببرند. آن قدر خون از او آمد تا اينکه از دنیا 
ـ بودای ـ که مزبله"حُش کوکب"را برداشتند و در اش رفت. بعد جنازه

انداختند. ُحش در لغت يعنی بوستان، اما نه بوستانی که درخت دارد، بلکه 
 ابت مزاج بود.های سوخته و خشکیده، که محل اجباغی متروکه با نخل

يهوديان دفن کردند. ی بعد از سه روز، خلیفه را مخفیانه و شبانه در مقبره

البقیع بود، بعدها در زمان معاويه آن قسمت را به ةجناين مقبره خارج از 

قبرستان بقیع وصل کردند. بعضی از اهل سنت که گرايش وهّابی ندارند، 
جايز بدانند، به انتهای قبرستان  خیلی که طرفدار عثمان باشند و زيارت را

ايستند و حمد و میمتری آن  ۱۱-۷۱روند که ديگر نشان قبری ندارد، در می
 خوانند.میای سوره

عفان است. اما بعد چه تبلغیاتی شد! چگونه بن عثمانی اين پرونده
ی افرادی که آمده بودند تا حقشان را از او بگیرند و به تظلم به سوی چهره
گر معرفی شدند. اما افرادی مثل طلحه و زبیر و ده بودند، گروه اخاللاو آم

 گیران خون عثمان شناساندند.عايشه را به عنوان طلبکاران و انتقام
مظلوم  یاينان پیراهن خونین عثمان را بر سر نیزه کردند و گفتند: خلیفه

خواند میفراوان برايش نقل کردند که او داشت قرآن  هایرا کشتند و کرامت
فکر کردند و بعد همه مسائل را به گردن ها اين و خونش روی قرآن ريخت.

در قتل السالم علیه انداختند و عنوان کردند که حضرت علیامیرالمؤمنین  حضرت
 عثمان شرکت داشته است.

فرمود که من جزء  اين در حالی است که حضرت امیر رسماً اعالم
ها نبودم، نه همراهی با عثمان کردم و نه در شورش هیچیک از اين گروه
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ديگری قسم ياد ی همیاری داشتم. حضرتش در خطبهها آن شورشیان با
 کنند که من در قتل عثمان شرکت نداشتم.می

خواستند میفرمود که هم در فضايی می ،حضرت اين عدم دخالت را
جويی کنند، و هم در بین همان شورشیانی که حمله به عثمان را افتخار بهانه
يافتن بر او را ارزش جرئت  دانستند و کسانی که انقالب علیه عثمان ومی
 پنداشتند.می

امیرالمؤمنین  دانستند،در روزگاری که شورش علیه عثمان را ارزش و افتخار می
گونه دفاعی از عثمان بر  بول نداشتم، اما هیچفرمود که من اين شورش و قتل را قمی

 من واجب نبود.
اين اصل تحلیلی بود که ما در تاريخ اسالم داشتیم که از همان روزگار 

راه امیرالمؤمنین  بعد از رحلت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم،
در ها. عملکرد اين خط ديگری برگزيد، نه طرفداری از خلفا و نه مقابله با آن

 عثمان به خوبی بروز کرد.ی محاصره اطراف خانه



 
 
 
هخاتم  

 معنای طعن

اين است که کسی با نیزه طوری ضربه وارد کند که طعن، ی اصل کلمه
بوده است.  هجنگی نیز هایها يکی از ابزاردر جنگ را به زمین بزند. رقیب

قسمت آخر که بر سر نیزه وصل  کردند.میيک آهن تیز به سر نیزه نصب 
از شمشیر  ،شدمیوقتی آن طعن بر کسی وارد  گفتند.می"طعن نیزه"،بود

مقابلی که روی اسب  فردفرد بايد خود را به  ،شمشیر زدنبود. در تر کاری
توانست به اين طرف ضربه مینزديک کند. او هم به نسبت  ،نشسته است

 وارد کند.
د. وقتی وولی در زدن نیزه احتیاج نبود خیلی به فرد مورد حمله نزديک ش

 "طعنه"گفتند به او می ،شدمیزد که او نقش زمین می ایگونهبهکسی با نیزه 
با آن فرد يعنی جايی که  نامیدند،می "مَطْعَن"نیزه خوردن را  زده است. محلّ

را که ما به کار  "طعنه زدن"اصطالح  اين طعن ساقط شده و افتاده است.
 از همین ريشه است. ،بريممی
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همین حالت  ،زنیممیاظی که ما در ساقط کردن طرف مقابل الف کلمات و
 ۳گويند به طرف طعنه زد.میلذا  .را دارد

گذاشته  "مطاعن"و نام آن را بر خلفا گرفته  انتقادهايیمرحوم مجلسی 
نقد و بررسی و تحلیل "است. اين همان مباحث است که امروز آن را 

نامند. در واقع، اين کار، تحلیل تاريخ است، يعنی آنچه امروز می "تاريخی
تمام مطاعنی که از دست يابند. کوشند به اين امتیمتون پیشرفته تاريخی می

طعنی  است.اهل سنت شیعه و از روی مدارك معتبر  ،مرحوم مجلسی آورده
 بینید.میدر اين کتاب ن ،مدرك باشدکه بی

مرحوم مجلسی با توجه به توجیهاتی که علمای اهل سنت در مقابل اين 
 ابن افزايد:گاه میآن کند.می نقلالحديد ابی ابن فرازی را از ،مطاعن داشتند

 کارهايیما منکر نیستیم که عثمان " داده و گفته:الحديد اجماالً پاسخی ابی
اما  اند.گرفته هايی بر اواشکالمرتکب شده که بسیاری از صحابه و مسلمانان 

 فسق نرسیده است و ثوابش هم حبط نشده است.ی به درجه کارهامعتقديم با اين 
گناه صغیره است؛ چون  ،کنیدبه عنوان مطاعن عثمان ياد میهايی که شما اين
 "از اهل بهشت است. خداوند، وم او مورد غفران یدانمی

 آورد: سه دلیل میعفان بن زش عثمانالحديد برای آمرابن ابی

                                                           

ي ي يک پدر بـه بچـه. خيلي مراقب باشيم كه به كسي طعنه نزنيم، آن هم با القاب ناجور. گاهي طعنه1

اي برد! دوستي يا خويشاوندي به ديگري سخني گفته و طعنـهخودش آبروي او را در سطح خانواده مي

خـودي، هـاي زشـت بـيها، القاب ناجور، شوخيكند. متلکميزده. در نتيجه، در جمع و جامعه ترقي ن

آورد. به اين نكات اخالقي بايد توجـه ها كه باعث طعنه بشود، طرف مقابل را از پا در ميدست انداختن

 كنيم.
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عثمان از بدريون است که در جنگ بدر شرکت کرده و رسول خدا اول: 
من  است: فرمودهبه اهل بدر  وندکه خدا آله و سلم فرمود صلی اهلل علیه و
افزايد: البته الحديد میابی ابن هر کاری خواستید بکنید. ،شما را آمرزيدم

 ،نبود، اما علت آن که نتوانست در جنگ بدر شرکت کند "اهل بدر"عثمان 
 :پیامبر بود. عثمان گفتی اين بود که در خدمت همسرش رقیه دختر خوانده

 ،بسیار خوب :و پیامبر هم گفت خدمت دختر پیامبريم.به جای جنگ در 
 ون شريکی.همسرت رسیدگی کردی، در ثواب بدريّچون تو به 

و خدا هم  ،دوم اينکه جزء کسانی بود که در بیعت رضوان شرکت داشتند
 ،نبود هم عثمان جزء اين افراد رضايت خود را اعالم داشت. البتهها آن به

جزء اين  . ولی به دلیل همان مأموريت،ه مکه فرستاده بودچون پیامبر او را ب
 آيد، از اين جهت آمرزيده است.میگروه به حساب 

ی مژدهها آن ده نفری که به مبشره است،ی عشرهی وم اينکه از جملهس
 ،اندچون به او بشارت بهشت داده :گويدمیالحديد ابی ابن ۳.اندبهشت داده

 پس ايشان فاسق نیست و اعمالش حبط نشده است و جهنم نخواهد رفت.
گويد؟ چون سنی است. و اين میگونه سخن  الحديد اينابی ابن چرا

 السالم فرمود: اصل مسلّم را که امیرالمؤمنین علیه

 1«ال يقاس بآل محمد من هذه االمة احد»

                                                           
. اين حديث جعلي و دروغ است. براي نقد و بررسي آن بنگريد: احاديث ساختگي نوشته سـيد علـي 1

عطايي اصفهاني )قم: انتشارات حضرت عباس  يمبشره نوشته (؛ افسانه عشره1939ق، ميالني )قم: حقاي

 (.1937السالم، عليه

 1 يالبالغه خطبه. نهج1
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به جان نپذيرفته است. به البالغه ديده و شرح کرده، ولی با اينکه در نهج 

داند و همواره از السالم میالمؤمنین علیههمین دلیل، خلفا را در رديف امیر
 پردازد.کند و به توجیه کارهايشان میدفاع میها آن عملکرد

پردازد که چه کسانی از بزرگان صحابه میبحث مرحوم مجلسی به اين 
 ايم.را فقط ما نگفتهها اين حرف :گويدمیاند. سپس القتل دانستهفاسق و واجباو را 

ترين آن را معتبرکه اهل سنت  ،صحیح بخاریاند مانند بلکه منابعی گفته
و در عین حال در بین علمای اهل سنت، بخاری  دانند،میبعد از قرآن  کتاب

 .کنددشمنی میامیرالمؤمنین  بیش از همه با
-۳ص ۱و ج  ۳۳۳ص ۶بخاری ج مرحوم مجلسی روايت را از صحیح 

کند: مردی از اهالی مصر نزد میبخاری نقل  کند.می نقلو موارد ديگر  ۳8
به من جواب بده.  پرسم،میچیزی  ی: دربارهعمر آمد و به او گفتبن عبداهلل
 ۳گ فرار کرد؟دانید که عثمان روز اُحد از جنمیشما 

 او فرار کرد. ،: بلهگفتعمر بن عبداهلل
 در جنگ بدر شرکت نکرد و غايب شد؟ تو خبر داری که عثمان :پرسید

 از بیعت رضوان غايب بود؟دانی میتو  :پرسید گفت: آری.عمر بن عبداهلل
 بله. گفت:عمر بن عبداهلل

 : اهلل اکبر.گفتآن فرد  داد،ها را عمر اين پاسخبن وقتی عبداهلل
 دهم: میبرايت توضیح  گفت:عمر ابن بعد

                                                           
. در روز احد، شيطان ندا داد كه پيامبر كشته شده و گروه زيادي گريختند و به مدينه رفتند كه عثمان 1

اين فراريان را به سختي نكوهيده  655تا  657آل عمران، آيات  ياز جمله آنان بود. خداوند در سوره

 است.
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من شاهد بودم که خدای متعال از او  ،در روز جنگ احد اما فرارش
او دختر  همسرچون  ،اما غیبتش از جنگ بدر را بخشید.درگذشت و او 

تو اجر کسی را داری که در  فرمود:پیامبر به او  ،رسول خدا بودی خوانده
بدر بوده و تیری انداخته است. اما غیبت او از بیعت رضوان، اگر از عثمان 

. بعد سخن بگويدتا با کفار فرستاد میپیامبر او را به شهر مکه  ،تر بودکسی عزيز
 حاال برو و ديگر حرف نزن! ؟فهمیدی :عمر گفتبن عبداهلل

کند که در میعمر برای آن فرد بیان بن پس اين توجیهات را خود عبداهلل
در بیعت  ،در جنگ بدر پرستار دختر پیامبر بود .جنگ احد بخشیده شد

رضوان هم مأمور پیامبر بود، لذا رسول خدا او را جزء اين سه گروه دانسته 
 است.

همان کسی است که از نصرت و  عمربن گويد: عبداهللمیمرحوم مجلسی 
ی اين گناه، به کّفاره گاهآن خودداری کرد.السالم علیهامیرالمؤمنین  ياری

کند، آن هم به اين بیعت  يوسف ثقفی جنايت کاربن حجاجمجبور شد با 
صورت که پای حجاج را بگیرد، چون حجاج حاضر نشد دست خود را در 

 دست او بگذارد.
ارزشی ندارد. همچنین روايت مربوط  عمربن عبداهللروايت و قول لذا  

جزء  -عثمان -اگر چنین آدمی :گويدمیمجلسی در ادامه مبشره که ی به عشره
يا بايد صحابه  بزرگ پیامبر بدنش را دفن نکردند؟ی صحابهعشره مبشره بود، چرا 

 کرد و يا بايد پذيرفت که عثمان فردی مقبول نیست.را رد 
خون  توان پذيرفت که بزرگان صحابهمیفرمايد: آيا میسپس مجلسی 

کسانی مثل طلحه و ؟ دنحالل بدان ،که پیامبر به او بشارت بهشت دادهرا کسی 
اگر  شاهد بوده و دفاع نکرده است.المؤمنین ل شمردند و امیرقتل او را حال ،زبیر
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 گويی کهدانستند که کار فاسدی است، پس چگونه میمینها اين بگويی
 ان صحابه و نزديکان پیامبر بودند؟بزرگها اين

 کند.میيید أتکند که اين قضايا را میدر ادامه مجلسی مطلبی را عنوان 
د. اصحاب اين ن را به حذيفه يمانی گفته بوتعدادی از منافقامیپیامبر اسا

 داند.میکه حذيفه بعضی از اسرار پیامبر را  دانستندمیمطلب را 
در شدند که اسم ما هم میجويا مین اساآآمدند و از مینوعاً اصحاب نزد حذيفه 

 هست يا نه؟!!ی نام منافقان زمره
رفت و گفت: تو عمربن الخطاب نزد حذيفه يمانی  در روايت است که

 ۳هست يا نه؟!ها آن بگو ببینیم عثمان جزء ،دانیمین را منافقامیاسا
پیامبر بشارت بهشت به او  اگر !جناب عمر اينجاست که بايد بپرسیم:

کنی که جزء منافقان و تحقیق می او شک داری؟ی چرا باز درباره ،داده است
م حق را از باطل اينجاست که بايد در تاريخ دقیق شويم تا بتوانیاست يا نه؟ 

 ه تشخیص بدهیم.و سره را از ناسر
 

 نسبت به خلفاامیرالمؤمنین  عموض
گونه همکاری با خلفا  هیچالسالم ايم که امیرالمؤمنین علیهبارها گفته 
کار امیرالمؤمنین  بهها آن آيد که آيامیپیش ال ؤسکردند، حال اين مین

را کنار امیرالمؤمنین  کرد؟ و يامیهمکاری نها آن باامیرالمؤمنین  دادند ومی

، ةالقضاد و نه قاضینه امام جمعه بوالسالم علیه حضرت علی گذاشته بودند؟

 مهم و نه فرماندار و والی.های قشون بود و نه استاندار استان ینه فرمانده

                                                           
الرضا اخبار، عيون596ـ 595، المستر شد في االمامة ص 114و  73ص  1العلوم غزالي ج . احياء1

 .16فصل  145، التعجب كراجكي ص 139ص  1السالم ج عليه
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بايد  ،همکاری کندها آن باالسالم علیه خواستند که حضرت علیمیها آن گرا
 دادند.میقرار ها او را در اين منصب

فرماندهی جنگ بود و هیچ مشکلی هم در ی شايسته آن حضرت
در بدر،  داشت، آرايیجنگجويی و رزمی چون سابقه ،فرماندهی نداشت

بزرگ بعد از خالفت چرا هیچیک از خلفا اين  . امااحد، خندق، خیبر، حُنین
روز به فرماندهی يک جنگ هم  ده و رزمنده را حتی يکگنشجاع، جن مردِ

از اين دو هر کدام  و حضرت نپذيرفت؟کردند  پیشنهادها آن يا نکردند؟ منصوب
 اين سه خلیفه محکوم هستند. ،باشدصورت 

خورد؟ او آنچنان تبحری در مین خطابهبه درد منبر و السالم علیه آيا علی
ساخت. میديگران را مبهوت  ،کالم داشت که با فصاحت و بالغت خود

در مسجد کوفه به منبر تکیه زد و شروع کرد به يک امیرالمؤمنین  روزی
رد. در دار استفاده نکاز کلمات نقطه ،سخنرانی که از اول تا آخر سخنرانی

با  از کلماتی که در آن الف و همزه داشته باشد استفاده نکرد. ،سخنرانی ديگر
دار و الف ت، بیشترين چیزی که وجود دارد، حروف نقطهدانیم در میان کلمامیکه اين

 و همزه است.
يک روز جمعه  داشتند. اگرو خطیب و خطبه  اين همه منبر خلفا،

جمعه را اقامه کن، تو خطیب باش، چه  يا علی تو بیا امروز نماز :گفتندمی
ـ داریاالحبار و تمیمشد؟ نماز جمعه جای سخنرانی مداوم کعبمی

 المؤمنین را کمتر ازـ بود. آيا امیرمسلمانهای يهودی و مسیحیِ تازهآخوند
 دانستند؟میها آن

 نرفته؟چرا  نرفته، آن حضرتاگر گفتند و 
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ی تاريخ الروند. اگر يکی دو مورد البمیال ؤزير سها آن ،اگر نگفتند
بوده که خلیفه در جايی کار را خراب کرده و  در جايی ،شودمیموردی پیدا 

و  دانستهنمیاز دين خدا را  میو يا خلیفه حک ،آبروی اسالم در خطر بوده
شده و کار را میعمل رد واکه حضرتش به بار آورده، برای دين رسوايی 
لوال علی لهلک »، «لوال علی لهلک ابوبکر»عباراتی مانند  کرد.میدرست 

بارها و بارها از زبان خلفا شنیده شد و اين  «لوال علی لهلک عثمان»، «عمر
 مطلب مستند به روايات اهل سنت است.

 کنم:میو همکاری را نقل ها يک نمونه از اين مشاوره
گرفته بود که برود و با ايران بجنگد،  تصمیمالخطاب بن عمريک بار 

لذا به عمر مشورت داد  کرد.بینی میشکست در اين جنگ را پیشحضرت 
 وقاص را به فرماندهی لشکر بفرستد.ابی بنکه سعد

جالد دو سه نفر را جلو  گذشت،میمدينه های که حضرت از کوچه بار ديگر
 : خلیفه دستور دادهگفتجالد  اند؟چه کرده ها: اينبرد. حضرت پرسیدندمیانداخته و 

کند. يکی میاست که گريه  نوجوانیها آن حضرت ديدند يکی از ام شوند.اعدها اين
دست نگهداريد  فرمود:چهره است. ديگر سرش را پايین انداخته، ديگری از مردم سیاه

 و برگرديد به مسجد.
 هااينمثالً  :ند که حکم اعدام صادر کردی؟ گفتاهچه کردها اين از خلیفه پرسید:

چوب برانی، يک را به همه  ، نبايداگر زنا کرده باشند :اند. حضرت فرمودندزنا کرده
بچه  میندارد. دو میيکی ديوانه است و ديوانه حک چه بوده؟ها آن شرايط باالخره

افراد آزاد حق  ها نصفهبردبه برده است و همه جا  میسو تعزير شود.است و بايد 
 میکه زن نداشته، چرا اعدام شود؟ شالق بزن. پنج میچهار اينجا کامل؟دهید، چرا می
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مثل هم کیفر شود. چرا همه را  -سنگ باران -"رجم"بايد  ،ه کردهزنای محصن
 دهید؟می

 جا چه بگويد؟!فرمايید، خوب آنمیالحسن صحیح خلیفه گفت: يا ابا
. مگر در گیردنام نمی قضايیی عالی و رتبهی مشاورهاين موارد محدود و معدود، 

 همین دو قضاوت بوده؟هايشان منحصر به قضاوتتمام طول حکومت، 
گويند: میاين است که السالم علیهامیرالمؤمنین  یترين کلمه دربارهآمیزلذا توهین

مشاور يعنی  ابیطالب نقش مشاور را داشته است.بن علی ،لیفهسه خدر زمان خالفت 
در اوج توانايی جسمی، علمی، و فکری  از کار افتاده نبود. بلکهحضرت علی  کار؟بی

بود و هم مرد و تدبیر هم قبل از آنان. هم مرد سیاست و از آن سه خلیفه بعد هم  ،بود
 خطابه و منبر.

السالم المؤمنین علیهامیراز  ،اندحديث نقل کردهکعب بن ابیّکه از ای ها به اندازهآن
که در تاريخ نشان ها آن ازاست ای ظالمانه هایبرخوردها اين .اندحديث نقل نکرده

مگر نیاز  سخن بگو،هر روز برايمان  ،باالی منبر چرا نگفتید: يا علی بیا شود.میداده 
اگر جنگ  توحیدی چیست؟های پس اين همه خطبه دانستنمیاگر  نداشتند؟

طنیه و نفتح ايران و قسط بوديد؟ نديدهقبل از آن خوب جنگیدن او را  دانست، مگرنمی
 چرا علی نرفت؟ ،و يمن را داشتید عراق و مصر

برد به سر میشهر  در خارجحضرت امیر بیشتر اوقات  ،در دوران حکومت عثمان
، از شد. اگر تابلوی آن را برنداشته باشندمیساکن  ـفرسخی مدينه چندـ "وعينب"و در 
ها و چاه يعنی "آبار علی" :فرسخی مدينه نوشته، چند رویمیمکه که به مدينه  سمت
 علی.های چشمه

او را در کوچه و خیابان  توانست از خانه بیرون آيد.نمیحضرت امیر در مدينه 
 .کردندتحقیر و توهین می
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کند نمیجرئت  .دادنداو را نمیجواب سالم  کردند، بلکهسالم نمیحضرتش به 
ی گیرند که چه سر و سرّ میرا  اوفوراً جلوی  چونعباس و ابوذر حرف بزند ابن با
ست. اگر در نماز يهودی شده ا :دنگويمی رد. در اين شرايط اگر برای نماز نرود،دا

بهتر است که بیل و کلنگ را  در اين موقعیتگويند منافق. میجمعه شرکت نکند، 
 را آباد کند. ههای مدينبردارد و بیابان

انداخت و نخلستان می، آب را پای درختان رساندبه آب میند، کَمیحضرت چاه 
 و شتر را برداشته و روی سه تا االغ دوامیرالمؤمنین  ديدند يک روز .کردمیرا آباد 

 :يا علی چه باری داری؟! حضرت نفرمودند :کسی گفت .بار زيادی استها آن
را ها آن هستهی های خرما بار دارم. يعنی آيندهنخلستان :فرمودند .خرمای هسته

زدند میوقتی جوانه  .گذاشتمیرا در ظرف ها آن ،آوردمیرا به خانه ها بینم. هستهمی
 ،و با چاهی که خودش کنده بود کاشت.میرا ها آن ،شدندمیکاشت ی و آماده

کرد و آنجا را آباد میسالم در نخلستان کار الماداد. با حسنین علیهمیبه درختان آب 
فرمود: حسن می افتاد،جريان میبه رسید و آب چاه میوقتی خرماها به ثمر  .کردمی

کدام مدينه؟ همین  کاغذی بیاور تا اين نخلستان را وقف مستمندان مدينه کنم، !جان
که ای کنند، همین مدينهمیکه به ما ظلم کردند، حق ما را گرفتند و به ما سالم نای مدينه

 همسرم را از دستم گرفتند.
نمونه است. گويی استدالل او اين است که: السالم علیهالمؤمنین واقعاً عظمت امیر

بايد نان داشته باشند. بعد خرماها را جمع ها آن اما گرسنگان ،به ما ظلم کردندها اين
تقسیم ها آن دادند و بینمستمندان خبر میبه شد. میکرد و يک کوه حسابی درست می
 کردند.می
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العاده فراوان است، آن افتد که فتوحات و غنائم جنگی فوقمیها زمانی اتفاق اين
گرسنه زياد است و  ـکه مگر چند نفر جمعیت داشت؟ ـوقت مردم دنیا ببینند در مدينه

 .شودجمع میخلیفه و اطرافیانشان ی غنائم فقط در خانه
شود چرا فدك را از دست آنان گرفتند، که اگر فدك دردستانشان میاز اينجا معلوم 

 کردند.میآن را بین فقرا تقسیم ی همه ،بود
 حضرتدنبال  کنترل آن را نداشت،شد و خلیفه توان بعد از مدتی که شهر شلوغ 

که بیا و اين مردم را آرام کن. فقط هر وقت که به نفعشان بود و يا جلوی فرستاد می
 کردند.میاز ايشان استفاده  ،خواستند بگیرندمیکار خرابی را 



 
 



 
 
 

 هاپیوست

 
 مظعون:بن عثمان. 1

رضاعی  و برادر قريشی از قبیله ،از ياران پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم
او چهاردهمین مردی بود که مسلمان شد و به مدينه هجرت کرد.  .پیامبر بود

 ۳۱ی از افرادی است که آيه یانسانی عابد، زاهد و يک مظعونبن عثمان
در مورد خوردن و آشامیدن در دوران  مائده در مورد وی نازل شده است،

. آوردن و تقوا گناهی بر آنان نیستقبل از اسالم و جاهلیت که بعد از اسالم 
بن ها پس از مرگ عثماندر تعبیری سالالسالم علیه ابیطالببن حضرت علی

را به نام  النبینخواند و يکی از فرزندانش از اممیمظعون وی را برادر خود 
 علی(بن )عثمان مظعون نامیدبن عثمان

کسی است که در  نخستینعثمان در سال سوم هجری درگذشت و 

 البقیع دفن شد.جنة

صحابی بزرگ  والسالم مظعون از دوستداران اهل بیت علیهمبن عثمان
 رسول خدا بود.

اولین کسی که در بقیع دفن شده است. وقتی خبر فوت او به پیامبر 
بن عثمانی رسید، به تعبیر عالمه امینی بدون عبا و کفش دويدند که به جنازه

مراسم را انجام داد.  مظعون رفت وبن عثمان مظعون برسند. خودش به منزل
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وقتی عثمان را در منزل بیرون آوردند، حضرت فرمودند: جنازه را بر زمین 
 بگذاريد تا همسرش با او وداع کند.

همسرش هنگام وداع با او، روپوش را از روی شوهرش برداشت و 
گفت: بهشت گوارايت باشد. پیامبر فرمودند: از کجا فهمیدی که شوهرت 
اهل بهشت است؟ گفت: يا رسول اهلل! او آدم خوبی بود، ايمان به خدا و 

 آورد.میپیامبر داشت و نماز و روزه را به جا 
سخنی بگويی که مطمئن باشی او اهل خواهی میپیامبر فرمودند: اگر 

کنی؟ روی محبتش تکیه کن. میبهشت است، چرا روی نماز و روزه تکیه 
بگو خدا و رسولش را دوست داشت که امید به بهشت رفتن او بیشتر است 

 اش.تا نماز و روزه
گويد: بسیاری در تاريخ دستبرد زدند و تعابیری را میمرحوم عالمه امینی 

اند، چنانکه عفان نوشته بنمظعون بود به نام عثمانبن عثمان که مربوط به
را به نام حسن السالم علیه بسیاری از فضائل مربوط به امام حسن مجتبی

 اند.بصری ثبت کرده
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 به نام برخی از خلفاامیرالمؤمنین  گذاری فرزنداننام. 2

عمر و ابوبکر و  نام فرزندانش راامیرالمؤمنین  شود که چرامیگاهی بحث 
 عثمان گذاشته است؟

 میای اسهتداعی است. وقتی در قوم و قبیل وابسته بهگذاری ما گفتیم نام
 گذاشت مشکلی ندارد.بر فرزندش اگر کسی اين اسم را  ،کندمیتداعی ن

دوران انقالب يا جلوتر از آن، سال  ۱۴-۱8های مثالً اگر کسی در سال
توان گفت که او شاه ، آيا میگذاشتمیا رضرا محمد اسم فرزندش ۷۱

تداعی  ،رضاکه نام محمد . و بديهی استاصالً ربطی نداشتدوست بود؟ 
 .کندمی پیامبر و حضرت رضا را

 يکی آدم خوب و يکی آدم خبیث. :است نفر اسم دو ،هابعضی از اسم
روی  گذاریبا نام خواستندخوب، میبه خاطر احیای نام آدم منین ؤم

سمیه نام مادر عبیداهلل  مثالً آن نام کامالً در اختیار باطل قرار نگیرد. ،فرزندانشان
اسم مادر شهرت دارد، چنانکه  مینابه بدشود و میزياد است که مرجانه هم گفته 

ی مادر عمار و اولین زن شهیده ،عمار هم هست. شیعیان بخاطر احیای نام سمیه
 کنند.میگذاری را اين نام ،اسالم

جواب داده است. روايت امیرالمؤمنین  عین همین قضیه اينجاست که
بخاطر نه بیا. من  !عثمان حضرت پسرش عثمان را صدا زد و گفت:گويد می

نام  ،احیا شود "مظعونبن عثمان"بخاطر اين که نام  خلیفه، بلکهعثمان 
 يب خاص امام زمانام. در بین علما و حتی نافرزندم را عثمان گذاشته

 ۳بینیم.میعثمان را بن وی و محمدسعید عمربن ما عثمانالسالم علیه

                                                           
(، 1933نگارنده: برگ معرفت )تهران: نبأ،  . براي توضيح بيشتر در اين مورد، بنگريد به كتاب ديگر1

 به بعد. 91ص 
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 العاص بنحکمبن مروان. 3
ی خانهی دار او بود. در محاصرهو راز تبعفان و کابن ی عثمانپسر عمو

 منیندر دوران امیرالمؤ کرد.میعثمان در منزل او بود و از عثمان محافظت 
که رفت و با عايشه در جنگ جمل با ايشان بیعت نکرد. به مالسالم علیه

 طلحه با تیر مروان کشته شد. اند کهبعضی گفته شرکت کرد.
 ۷۳سال  .حضور يافتبعد از آن نزد معاويه رفت و در جنگ صفین 

رش حضرت دينه حاکم شد و هر جمعه در منبهجری به دستور معاويه در م
در کنار السالم علیه مانع دفن امام حسن. کردمی "سبّ" راالسالم علیه علی

معاويه طی مشاجرات  ۷۳ در سال مرقد پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم شد.
به علت  ۱۷. در سال کرداز زمامداری مدينه عزل او را  ،و دعوايی که داشتند

ل و عز ۱۴دوباره حاکم مدينه شد و در سال  ،معاويه و سعدبن العاص نزاع
ولید والی مدينه شد. در جريان گرفتن بیعت برای يزيد، مروان به  به جای او

برای يزيد بیعت بگیرد  ،ولید مشورت داد که قبل از پخش خبر مرگ معاويه
 و هر کس مخالفت کرد سرش را ببرد.

هايی به مصر و کشیتوانست در شام به خالفت برسد. لشکر ۶۷در سال 
 ها درگیر شد. بر اثر طاعون در شام از دنیا رفت.یعراق داشت و با زبیر

داده  "فاحش"او لقب به ادب در آداب اجتماعی بود که او بسیار بی
 .بودند
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 السالمعلیهامیرالمؤمنین  رفتار خلفا بای نحوه. 4

  ؟چه رفتاری داشتندالسالم علیه خلفا با حضرت علی
دارد. اين سه خلیفه بنا خود سر فصل مستقلی است که جای تأمل اين 

مواضع السالم علیهامیرالمؤمنین  شخصی خودشان با قبه شخصیت و اخال
را با اين برخوردها بیشتر آشنا مختلفی داشتند. يکی از بهترين مدارکی که ما 

 بینیم.میشقشقیه ی همان عبارتی است که در خطبه ،کندمی
 میآد ،کند و از عمرمیفريبی ترسیم ماز ابوبکر حالت عوامنین ؤامیرالم

شود با او همراهی میدهد، نه میکه هر لحظه رفتاری متفاوت از خود بروز 
ياد  "عصبانیشتر ناهموار "شود جلويش را گرفت. او را همانند میکرد و نه 

، و اگر رهايش کنیم .شودمیبینی و دهانش پاره  ،را بگیريماش دهانهاگر  که کندمی
 گريزد.می

و  شوی سوارکه اگر را خدا قسمت کسی نکند چنین ماشینی  به تعبیر ما،
 ايستد.می، بد پايت روی ترمز بروداما اگر  .گیردمیسرعت  ،روی ترمز نباشدپايت 
در اين  . البته حضرت رفتار عثمان راکندکه با اين ماشین چه  ماندمیمعطل  انسان

 پردازد.میه آن در جاهای ديگر ب نیاورده وخطبه 
ممکن است در يک  ،و تشبیهات و کنايات که در استعارات بايد بدانیم

ه در زمان ديگری عارولی همان تشبیه و است ،باشد فراوانزمانی نکات لطیف 
شبیهی تتواند گويای آن لطافت مینالفاظ، همیشه  یترجمه .نباشد مفهوم
 سخنانو پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم  کلماتکه در قرآن و  باشد

ر بخواهیم به عمق اين ادبیات و م که اگیبینمیالسالم علیهامیرالمؤمنین 
وقتی در آن فضا  ايد کل افراد را به آن فضا ببريم.ب ، ابتدابیهات پی ببريمتش

 رساند.میمفهوم را  آناين تشبیه که بگويیم  ند،قرار گرفت
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 مش و ایجاد امنیت شهرها حتی در زمان جنگاصل حفظ آرا. 5
کنند؛ میهستند که سوء استفاده ای همیشه عده ،تحوالت اجتماعیی در همه

که بر ضّد عثمان میبا شورش عموامیرالمؤمنین  بینیم نهمیلذا در طول تاريخ 
نه  ؛اول مظلوم بود ،با اين که خودش در آن نظام کند،میراه افتاد، همراهی 

و نه در  ؛در بحران درگیری با معاويه، امام مجتبی چنین کاری کردند
 کوشیدمیکه چنین کاری بشود. داد اجازه میامیرالمؤمنین  گانه،سههای جنگ

ر نروند و به غارتگری و تضییع جنگ را در بیرون شهر بکشد که درون شه
 د.نیفتحقّ ستمديدگان ن

بصره، جنگ صفین در وسط  جنگ جمل بیرون شهر اساس،همین  بر
السالم علیه امام حسین ،حتی در ماجرای کربال بیابان، نهروان هم آنجاست.

حمله را به کوفه بکشاند، ی خواست ادامهمیرا به کوفه نکشید. اگر اش دامنه
و  مینظشهر با يک هیاهو و بیالسالم علیه بعد از شهادت امام حسین

 شد.میمواجه  مناسبغوغای نا
جا مانده هاين سنت حسنه از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم ب

آنجا که حتی در فتح مکه، با يک دستور بسیار زيبا کاری کرد که قباًل  ،است
پیامبر  ،با اين وصف اگر مکیان خواستند طغیان کنند مکه تسلیم شود.

گروه و  دهجمعیتی داشته باشد. بنابراين پیامبر فرمان دادند لشکرش به 
مکه، تکبیرگويان وارد شوند. ی منطقه ده فرماندهی معین تقسیم شوند و از

امن است و به هیچ اش خود برود، خانهی هر کس به خانه بعد فرمودند:
 خدا آمد، یهجوم برند. هر کس کنار خانهای مسلمانی دستور نداد به خانه

 .ماندمیدر امان  بود،ابوسفیان  یهر کس در خانهحتی است.  در امان
 لذا پیامبر در مکه درگیری نداشت و اين يک اصل است.
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 هاست؟دارند، اقتباس از مسیحی. آیا عالمت كه در روز عاشورا بر می6

زنی بیرون برای سینهها که دستهالسالم علیه در عزاداری برای امام حسین
 آيند.نمیآيند، از روز اول بیرون می

کنند. بعد برای اينکه میچند روزی در هیئت شعارشان را تمرين ابتدا 
نگه داريم که به نشان او حرکت  اینشانهدسته  یجمعیت تند راه نرود، جلو

که جلوی جمعیت  ، از اينجا پیدا شدعالمت بلند کردنی کنند. اصل و فلسفه
هیم که سرعت راهپیمايان را کنترل کند و هیچ سنگینی را حرکت د شیء
مرد، جوان و بچه کنترل پیرزن و پیرترتیب، از َعلَم جلوتر نرود و بدينکس 

رويم و میخیابان ی از يک گوشه ،ترهر چه تمام با زيبايیِ ضمناًشود. 
رو به خودمان  ،کنیم، اصالً به مردم هم کاری نداريممیمزاحمت ايجاد ن

 زنیم.میبه پشت خودمان  ،نجیر زدن را هم که اختیار داريمهستیم. ز
، اما يک آورد در تظاهرات ايام محرممیها آدم را ع میلیونهب تشیمذ

 آن هم در بالد اهل سنت حتی در کربال.شود، میمغازه ويران ن
به سر و  "هاجیيطوير"ی از مناطق مختلف مثل دستهها بعضی دسته

گذاری و اگر گروهی با بمب .آيندمیزنان از چند فرسنگی رو به کربال سینه
فرزندان فکری شمر همان ها اين کنند،میکردنشان مانع ايجاد و مجروح

ی عزاداران حسینی اين است که به يک سنی متعرض هستند. اما برنامه
دهند، حتی میکنند، غذا و نذری را به همه میوقتی هم که پذيرايی  نشوند.

 در مسجد کنار عزاداران بنشیند.کسی که 
سازد به نام حسینیه که برای ورود همگان آزاد میيک ساختمان  الوهعه ب

نمازها، بیايند جايی که قید و بند ها، بیدينها، بیها، مسیحیاست، يهودی
خواهی بدانی که ما میاگر گويند: یگويی به همگان م مسجد را نداشته باشد.
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اما وارد خیابان  ما به تو بگويد. ، بیا حسینیه، تا واعظزنیممیچرا خودمان را 
 مظلوم حسین، شهید حسین، غريب کربال حسین. :گويیممی ،شويممیکه 

اين است که زمان ها که علت اين َعلَم برداشتن کنندمیسازی جوّای عده
در آن را ساختند و مشابه قاجاريه به اروپا رفتند، اين عالئم را ديدند و اينجا 

 دارند.میبر  ی عزاداریدسته
 ،است پای توبه فرض که از آنجا گرفته باشند، مگر بنزی که زير  :گفتم

ات وسائل زندگیمگر پژو فرانسوی نیست؟ مگر تمام  ؟نیامده استآلمان  از
 ی نیست؟فرنگ

شدن در زمان قاجار ديده باشند که قبل از فرنگیکنیم که میفرض  حال
اما عین صلیب را آن را هم آورده باشند، و چنین عالمتی دارند، ها مسیحی

 ی دسته راه بیندازند.تا جلواند که نیاورده
طور تو تغییر شکل دادند، چصلیب را به عالمت ها آن گويی کهمی 

پره به  ۳۷ کنندمیمونتاژ  ،آيند روی اين علممیحاال  دارد؟مونتاژ کنی عیبی ن
نويسند. آيه و حديث و شعائر دينی میها آن یو روی همه ،معصوم ۳۷نام 

 انصاف!بیای  اين چه عیبی دارد،
يه به فرنگ ای؟ که چون زمان قاجارتازه گیر آورده تو حرف روشنفکریِ

 یت هستیم؟آنجا آوردند، پس ما تابع مسیحرفتند از 
 و ديگر وسائل فرنگی زندگیت، آمريکايی، روسی، چینیوسائل تمام 

سازی و سبک حتی در ساختمانسال است که داری  ۳۱۱-۳۱۱ است. حدود
اين عَلَم شبیه کجای افتی؛ اما ياد اروپا نمیکنی، میتقلید آنجا را زندگی 

نام چهارده معصوم را دارد. خوب! حاال  اين که چهل چراغ و صلیب است؟
 سازند.میتمامش را اينجا  ، فعالًاز آنجا آورده باشند به فرض که
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ديسک کمر  اند،زير بار عالمت رفتهتمام کسانی که  د:گوينمیبعضی 
کسی آيا برند؟ میمگر او را به زور  بسیار خوب، تو چه کار داری؟اند؛ گرفته

کنند و برايش میهمه تشويقش  ،کندمیی شرکت بردارکه در ورزش وزنه
 گیرد؟نمی ديسک کمرکشند، میهورا 

ها و بعضی از روشنفکران خود را متولّی مردم و عالقهچرا 
ای معدودـ به محض اين که چهار ورق دانند؟ چرا عدّههايشان میگرايش

فته و برتر از ی جدا بااندـ خود را تافتهاند، فهمیده يا نفهمیدهکاغذ خوانده
ـ از موضع باال نسبت به مردم و گونه سخن گفتن دانند؟ اينمردم عادّی می

گیرد؟ چه کسی گفته میبر مبنای کدام اصل انسانی صورت ها آن با تحقیر
دهد که بیشتر از ها معرفتی میخواندهورق کاغذ، به آن درس که آن چهار

ها را از خواب خرگوشی که خواندهدرسعموم مردم است؟ کیست که 
 اند، نجات دهد؟که اسیر آن شده میعلدارند، بیدار کند و از خرافات شبه

ها ده بهترين و زيباترين تظاهرات مکتبی حساب شده در تشیع است.
ی هیچ دولت و حزب و هزار نفر را روز تاسوعا و عاشوراـ بدون مداخله

 ،در سطح جهانیو بیرون کشیده  میش و مردجوطور کامالً خودهگروهی، ب
با کمال ادب و وقار رفته و به اوج هم  ايجاد نکرده است.جا مشکلی هیچ

 رسانده است.
رم را سوزاند. روز تاسوعا و عاشورا، گديدم که ج ایصحنهدر يزد 

صمیم گرفته بودند که کردند، آن روز تمیبرادران سنی بلوچ که در يزد کار 
آگاهی بود يا آيا به دلیل نا حنا چیست؟! یحاال فلسفه د.حنا بفروشن

اللهم هذا يوم تبرکت به "زيارت عاشورا که فرمود:  یگردد به جملهمیبر
 "امیه.........بنو
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 امیه به نشان شادی قتل امام حسینبنی همان خضاب و حنايی که
کار به  رسیده است.ها آن فرزندان فکریخودآگاه به بستند، ناالسالم علیه

زنی و دسته، حناهايشان را پهن روی هیئت سینهروبهآنجا بکشد که بیايند و 
 کنند.

کسی نیست از او  .به قدری از اين منظره در يزد ناراحت شدم که خدا بداند
ی آن همه اطعام، بپرسد: اصل عمل کاسبی در روز عاشورا غلط است و به واسطه

آخر  خواهی خريد و فروش کنی،نیازی به آن نیست. اين مطلب پیشکش. حال که می
 فروشی؟!!میحنا بفروشی که هیچی نداشتی روز عاشورا 

خورد و میا مد در هیئت غذايش رآمی، اما سر ظهر فروختمیحنا را 
از بعضی هايی چنین برخوردالسالم علیه امام حسین عزادارانرفت. حتی می

ها آن شوند و باز بهمینرض عتماما  ،دبیننمی"رمش"و "خولی"فکری ی ورثه
 کنند.میپذيرايی با کمال احترام و ادب دهند و میغذا 

فکر میرا ببینند و ک هايیدوستان روشنفکر ما کجايند که چنین صحنه
ايجاد کرد؟! آيا  میتوان چنین تحول مردکنند که با کدام تئوری و برنامه می

 تضعیف چنین تحولی عمل شود؟!جهت ست در روا
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 پایان ناپیدا. 7

از ن را محاصره کردند، اصرار داشتند که او عثمای وقتی مخالفان خانه
کردند که استعفا میاطرافیانش سفارش  نپذيرفت.عثمان  ت کناره بگیرد.خالف
 م.گردمی، از آن بر نحقی که خدا بر من داده گفت:می. عثمان هم ندهد

 توان تذّکر داد:ای اخالقی میدر اينجا به مناسبت، نکته
خواهد میبايد بداند تا کجا  ،داردمیقدم بر انسان در آن راهی را که 

از اول که قدم در  ،پايان برود تااهد خومین واگر راهش پايان ندارد  برود؟
جاری و در زندگی گذارد با تأنی بیشتر باشد، حتی در کارهای میاين راه 

 دانی يا نه؟میآخرش را  آياکنی،  خواهی با همسرت قهرفردی، مثالً می
با تو  و او ديگراگر قهر مطلق کردی و بگويی ديگر با من حرف نزن، 

 کنی؟ خواهی چه کارمی ،حرف نزند
چون بعد به التماس  خوب است که يک جا برای برگشت باقی بگذاری،

 افتی.می
خواهی میبه همان مالك که  روی؟می........ تا کجا و دزدی وامالت، در ربا در مع

 از اول نرو. ،متوقف شویبعداً 
 ۳۶-۳۴اولین سیگاری که در سن  گويیم:می به همین علت به جوان

 فکر کن.اش تیجهن ، بهکشیمیسالگی 
سیگار، آغاز راه اعتیاد است. و اعتیاد، آغاز وابستگی به قیدی غلط، و 

گیرند. جوان عزيز! وقتی اند و عبرت نمیها که همگان ديدهانواع بیماری
ترك کنی، از امروز به  قرار است در سّن باال و بعد از بیماری قلبی سیگار را

 اين کار مثبت اقدام کن. بهتر نیست؟
 رشوه وجود دارد.و دزدی  وضع در مسائل سیاسی، جنائی،عین همین 
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 کهمثل صدام  شودکشد، میمینفرآدم  ده ،تثبیت حکومت کسی که برای
افتد، و هر روز بیشتر جنايت و کثافت میها دهبعد به  کشد،هزاران نفر را می

 رود.از گذشته در اين باتالق فرو می
در ناحق و ناروا ه بوع کرد که حکومت را آن روز شر راه خطا را ،عثمان

 فظ حکومت به فساد و تباهی دست زد.دست گرفت، بعد از آن برای ح
در  رّ اما حُ ،باعث لعن ابدی آنان شد "سنان"و  "عمر سعد"، "شمر"عملکرد

 يک مقطع ديد راهش درست نیست و برگشت. چند نفر مثل حر هستند؟
از است. جلوی خطر و ضرر را هر کننده بآغوش خدا برای بازگشت توبه

 چه زودتر بگیری بهتر است.
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 ؟در قرآن نیامده استالسالم علیه چرا نام حضرت علی. 8

کنند که اگر خداوند نام حضرت علی را میرا مطرح ال ؤسگروهی اين 
اين  ،شدمیتثبیت تر روشنآورد و موقعیت ايشان میدر قرآن تر واضح

مخالفت امیرالمؤمنین  آمد و اين همه بامیمشکالت هم به وجود ن
 کردند.مین

 :در جواب بايد بگويیم
منکران و ی حق نیست. بلکه شه انکار حق به خاطر نارسايی ادلّههمی. ۳

. شوندمیطلبی و منافع مالی، عناد و دشمنی منکر حق به خاطر جاهمعاندان، 
آيا  اثبات خدا کم است؟!ی خدا برای اين است که ادله انکارآيا اين همه 

منکر خدا تعداد افراد  است؟! هآورد میخداوند برای وجود خودش دلیل ک
 السالم؟!بیشتر است يا منکر حضرت علی علیه

یامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم که پروشن و آشکار با تمام معجزات 
کار کردند با اين ان" :فرمايدمیرد. قرآن باز ابوجهل ايمان نیاو همگان ديدند،

. و بارها در مورد ۳"که يقین داشتند، و اين از سر ستم و سرکشی بود
اختالف پس از آن روی اين "فرمايد: ها پس از پیامبرشان میاختالفات امّت

داد که آيات روشن ما را ديدند، و به علم قطعی رسیدند، به دلیل تجاوز از 
 ۳"هی که داشتندخواحدّ و زياده

بود، آيات را تحريف میدر قرآن امیرالمؤمنین  اگر نامشايد بتوان گفت: 
را هم که در دسترس  میو اين مدارك ک ،انداختندمیکرده و از اصالت 

 آن زمان نداشتیم.داريم 

                                                           
 14نمل، آيه  ي. سوره1

 .99؛ يونس، 115؛ آل عمران، 17، هثيجا. 1
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را معرفی کرد. امیرالمؤمنین  پیامبر در غدير خم رسماً بیعت گرفت و 
باز  گرفت.اقرار )از آنان( شده السالم خودش در مجلس مناعلیهالمؤمنین امیر

 ۳عثمان رفتند و به نفع او شعار دادند!ی خانه بعد از اين مجلس به درِ
به  ند،دانستمیرا امیرالمؤمنین  با اين که تمام کماالتو زبیر همین طلحه 

اولین عَلَم مخالفت  ،به حکومت رسیدالسالم علیه علی حضرتکه محض اين
 .برداشتندرا 

الزم نیست که صريح يا به صورت اشاره در برای اثبات يک حقیقت . ۳
 قرآن ياد شود.

فرد بايد در قرآن باشد، نام ابوبکر و عمر نام  ،اگر برای اثبات يک حقیقت
عنوان خلیفه  هرا در قرآن داريد که بها آن مگر شما نام کجاست؟

 ايد؟رفتهپذي
بايد  ،ايمصراحتی در قرآن نداريم که هر چه را گفته میدر مسائل اسال. ۱

 در قرآن باشد.لفظ آن 
ی آن نحوهکجای قر. اقم الصلوه :فرمايدمی در مورد نماز، خداوند فقط

را بیان  ات، اذکار نماز، نماز واجب ومستحبی و......خواندن نماز، تعداد رکع
 است؟ کرده

، مکروهات و هزاران مبطالت، مستحبّاتکجای قرآن احکام روزه، 
 ؟کندمیروزه را بیان ی نکته

 

                                                           
 در علوي فضائل" عنوان تحت يزدي طباطبايي عبدالعزيز سيد عالمه محقق ارزشمند گفتار به بنگريد. 1

  (.1991 نبأ،: تهران) است شده چاپ ـمعرفت منشور ـنگارنده ديگر كتاب يضميمه به كه "تاريخ گذر
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و دهد، آيات را برای مردم توضیح می و مفسر قرآن است،مبین  ،پیامبر
ديگر و به همان دلیل که پیامبر تعداد رکعات نماز  .۳رساندمیمنظور آيه را 
آيات  همبه همان دلیل  کند،می نروزه و احکام آن را بیا ومصاديق آن 

 کند.می تبیینرا امیرالمؤمنین  مربوط به
 مثالً به اين آيه دقت کنید:

و يؤتون  ةالذين يقيمون الصلو امنوانما وليكم اهلل و رسوله والذين آ»

 1«الزكاه و هم راكعون
 ابیطالب نازل شده است و بس.بن اين آيه درشأن علی :پیامبر فرمودند

يک  :گويیممی ،قرآنی داشته باشد نصّبايد  میکالهر  بگويد: سنیاگر . ۷
گوئیم تو که میگويد ما در وصايت متکی به شورا هستیم. ما میفرد سنی 
 در کجای قرآن آمده است؟بحث شورا ، هستینصّ متکی به 

 :گوئیممیاصحاب مشورت کردند. ما  لذا. ۱: أمرهم شوری بینهمگويدمی

ی که خلیفه دانید، جنابمیاالطاعه خدا واجبالمسلمین را از سوی ةفیخلشما 

چون خدا امر به اطاعت  ،گويد: نهمیيا نه؟ شده اسمش در قرآن هست 
 دانیم.میواجب ما اطاعت او را از سوی خدا  ،اندمشورت کرده و مردم کرده

 در قرآن آمده: :گويیممیما هم 

                                                           

، خداوند صريحاً اين شأن را براي پيامبر قائل شده كه قرآن را براي 64و  44نحل، آيات  ي. در سوره1

هاي او نيز وحي است چون كالم حضرتش چيزي جز وحي مردم تبيين كند. بديهي است كه تمام تبيين

  (.4و 9نجم، آيات  ينيست )سوره

 .55مائده، آيه  ي. سوره1

 .93. شوري، 9
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  1«اليك من ربك....غ ما انزل الرسول بلّ يا ايها» 

در غدير خم به مردم گفت. به  ،بالغ کرده بوداخدا را که پیامبر آنچه 
 .کنیممیهمان استدالل شما ما هم استدالل 

 فرمايد: میقرآن 

 1«رمنكممالرسول و اولي اال ااهلل و اطيعو ااطيعو»

در روايات و تاريخ صحیح بگرديم و اين  ت؟یسک رماالمصداق اولی 
 را در زمان پیامبر پیدا کنیم. مصداق

ابیطالب است. آيا در غدير بن علیامیرالمؤمنین  ،ابالغ در غدير خمی مصداق آيه
 .فرد ديگری معرفی شد؟ نه

 ،کسی را که خدا تعیین کرد :فرمايدمیخداوند  مصداق شوری کیست؟
 .ديگر مشورت غلط است

امراً ان يكون لهم قضي اهلل و رسوله  مومنه اذا ما كان مومن وال»

 9«الخيره من امرهم
 ،وقتی خدا و رسول امری را مشخص کردندکه را نرسد  یمنهیچ مؤ

 امر نظر دهند آندر ها آن

غدير خم معین کرد، صحابه بدون دلیل را در امیرالمؤمنین  ، امر واليتخداوند
مربوط به بحث  "امرهم شوری بینهم" شورا کردند و حق اين کار را نداشتند.

 تعیین خلیفه و جانشین برای پیامبر نیست.

                                                           
 .67. مائده، 1

 .59اء، . نس1

 .96. احزاب، 9
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از فردا نماز خواندن که و اکثريت بگويند  گیری کنندآيا اگر مردم رأی
اصل شورای مشورتی غلط  ،در اين مورد اين کار درست است يا غلط؟! است،باطل 
 است.

گیری در مورد حکم چون رأی ،اندما کاری نداريم که اکثريت چه گفته
 غلط است. اساساً از ريشهخدا 

فرمايد: هر کس با حکم خدا و رسول ی پیشین میخداوند در آخر آيه
است. در برابر امر خدا و رسول  عصیان ورزد، به گمراهی آشکاری افتاده

نبايد سخن گفت، بلکه بايد با تمام وجود تسلیم شويم، بدون اين که در 
نساء  ۶۷ی احتی و نگرانی کنیم، چنانکه در آيهدرون خود، احساس نار

 فرمايد.می
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 )والی مصر در زمان حکومت عثمان( سرحابیبن . عبداهلل9
 سرح که بود؟ابیبن عبداهلل

تواند از اين کار او دفاع میی نکسجدیّ عثمان که هیچ  يکی از مطاعن
 سرح است.ابیبن عبداهلل ، حمايت ازکند

از مکه به مدينه آمده و در مدينه مسلمان شد. فکر  هرزه،فردی آلوده و 
جاه و  ، پسراه شدهکرد وقتی پیامبر به مدينه آمده و اوضاع و احوالش روبه

 .توانم منصب و مقام پیدا کنممی ،اينجا من بیايماگر  وجبروتی دارد 
 ،ودسرح به مدينه آمد و چون آدم فرهنگی بابیبن عبداهلل به همین انگیزه،

 گفت.میسوادی هم داشت و گاهی شعر هم 
اين گونه نبود که پیامبر سمت خاصی يا کرسی  کاتبان وحیوضع 

ی را ح........ درست کرده باشد که افراد بیايند و ووای خاصی، شهريه
یزی چتوانست می کههر کس  ی هستیم.حبنويسند و بگويند ما کاتب و

شد و برای اولین بار پیامبر عنوان میوقتی بر پیامبر وحی نازل  ،بنويسد
 نوشتند.میها اين فرمود،می

نشستند، میالنبی که تعدادی نويسنده در مسجد به آنجا رسیداين کار 
گفتند ما کاتب میهم ها اين نوشتند. سپسمیآمدند از روی آن میديگران 

 ی هستیم.حو
را  راين کا ،و سال آخر عمرشمعاويه در د از آن جمله معاويه است.

ی بوده گفتند که ايشان کاتب وحمیهل سنت کرده و بعدها برادران امی
 است.
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السالم علیهامیرالمؤمنین  و ،کجاها اين سرح و معاويه و امثالابیبن عبداهلل
به آن ايمان نه نوشتند، نه از تفسیر آن خبر داشتند و فقط میها آن کجا؟!

 اما در مورد امیرالمؤمنین، پیامبر بارها فرموده بود:  آورده بودند.

 «القرآن مع علي، و علي مع القرآن!»
معاويه کاتب وحی بود در کنار : گويندها که میانصافیاز اين بیشگفتا 

 امیرالمومنین!!
 کند: یه شکايت میشقشق یدر خطبهامیرالمؤمنین  اين است که

 «رت اُقرن الي هذه النظائرصحتي »
معرفتی آنان به آنجا کشیده که مرا با چنین رقیبانی کار مردم و بی 

 ۳کنند.مقایسه می

د، يعنی نچهارم بدان یشد که آن حضرت را خلیفهمیمقايسه اين گونه 
 ّدم زمانی!ی پیشین. مالك چه بود؟ فقط تقتر از سه خلیفهای پايیندر رتبه

يکی دو سال در مدينه بود و گاهی هم آيات قرآن را  سرحابی ابن 
نیست. تا آورده از مال و منالِ بادبعد ديد که در مدينه خبری  .نوشتمی
 -قینقاعبنی وجنگ و جهاد، خندق و اُحُد  ، بايد برودآمد چرخی بزندمی

 سنگی و...و گرفتاری و گر -غزوه
وضع خود پیامبر دو سه روز غذا ندارد که بخورد. ديد که گاهی می 

 .چنان سخت و دشوار استا هم که آناهلل علیهمادی دخترش فاطمه سالم
شود زندگی کرد و اوضاع رو به راه نیست. به طور میگفت با اين وضع که ن

ه يکی از ـ کب بعدالهجره راتعرّ نی از مدينه فرار کرد به سمت مکه يعنیپنها

                                                           
 سوم. يالبالغه، خطبه. نهج1
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ای  ار پیوست و گفت:در مکه به جمع کفّمرتکب شد.  ـگناهان کبیره است
هايی که از يک مثل آدم .آيم و خبرهايی دارممیمن از مدينه  !اهالی قريش

فرسايی گردند و برای گروه مقابل سخنمیگروه بنا به اغراض شخصی بر 
ادا و اطوار ها آن کرد و برایمیمردم را از مکه جمع  سرحابی ابن ،کنندمی
 داد.و به او سخنانی نسبت می کرد.میآورد و پیامبر را مسخره میدر 

که تمايل به اسالم پیدا کرده بودند و ای اين رفتار او باعث شد عده
اين  منصرف شدند و بر کفر خود بیشتر ماندند. ،خواستند مسلمان بشوندمی

پیدا جرئت  شد که کفار بر علیه پیامبر بیشترمی سببتبلیغات ناجوانمردانه 
 کنند و جری شوند.

که اخالق آسمانی و معجزات  برگشت، پس از آناز اسالم  سرحابی ابن
جز ه الهی و علم بیکران پیامبر را از نزديک ديده بود. در مکه هیچ کاری ب

 تبلیغ علیه پیامبر نداشت.
 ابن . يکی همیناستثنا کرد میعمو از عفوشش نفر را پیامبر در فتح مکه 

 سرح بود.ابی
حتی اگر به  ،پیامبر فرمودند: اين افراد را هر کجا پیدا کرديد بکشید

  ۳بودندکعبه آويزان شده یخانهی پرده

است. پیامبر آمده و مکه را فتح کرده  ديد اوضاع ناجور سرحابن ابی
هر جا برود ممکن است به دست  .تواند در مکه بماندمیديگر ن .است

                                                           
القتل است، كشتن او مصداق ترور نيست. ترور اين است طور علني اعالم شد كه فردي واجبه. وقتي ب1

كشد. لذا كند با چه مجوزي او را ميكه اعالم نشود و مخفيانه باشد. يعني معلوم نشود كسي كه ترور مي

ـ حق قتل ندارند. ولي اگر كسي بر اساس ـ حتي وقتي كه از قبل اعالم كرده باشندبسياري از ترورها

 گذار مستوجب قتل شد، اين ديگر ترور نيست.قانون و يا از طرف قانون
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 با عثمان از کند؟ن و زمان برايش تنگ شده بود، چه ها بیفتد. زمیمسلمان
عثمان او را پناه  ت داشت، خودش را به عثمان رساند که چه کنم؟قبل رفاق

امبر دستور قتل او را داده چون پی تور پیامبر عمل نکرد،به دس اوالًداد، يعنی: 
 بودند.

 توانی: میگفتسرح ابی ابن وی خوش از او پذيرايی کرد.ثانیاً با ر
 ببخشد؟ محبت کنی و ما را طوری پیش پیامبر ببری که ما را

 ـکه اطراف پیامبر خلوت باشد خاصّعثمان قول داد در يک زمان 
 او را ببرد. ـنباشدجا ندر آامیرالمؤمنین  مخصوصاً

علیک يا  : السالماو را نزد پیامبر برد و گفت فرصتی به دست آورد و
ام، اجازه را امان داده سرحابیبن شما من اين عبداهللی رسول هلل، با اجازه

 بدهید در امان من باشد.
مستقیم دست به  هاپیامبر در اين نوع مناسبت پیرامون پیامبر بودند.چهار پنج روز 

سرح پیش پیامبر شفاعت ابیبن عبداهللوقتی عثمان برای  بردند.میشمشیر ن
. بار دوم عثمان دانستند چه کنند. اصحاب نمیپیامبر هیچ سخنی نگفت ،کرد

 .تان من او را امان دادمگفت: با اجازه
ولی پیامبر هم نپذيرفت. بار سوم  .کاری هم نکردو کسی چیزی نگفت 

سرح را گرفت و ابیبن . عثمان دست عبداهللتکرار کرد، پیامبر گفت: پذيرفتم
 .اعالم اسالم کندکه عبداهلل شهادتین بگويد و بدون اين برد،

اطرافیان به پیامبر گفتند: مگر شما نفرموده بوديد هر جا  ،رفتندها آن وقتی
چرا شما پیامبر فرمودند:  د بکشید، چرا عثمان او را نکشت؟او را پیدا کردي

شما هست که حکم  ببینم کسی در میان ،نگفتممن دو مرتبه چیزی نکشتید؟ 
 خدا را اجرا کند؟
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 ارزد؟!میسرح در اسالم چقدر ابی ابن پرسیم: اين فرد،حاال می
و عبداهلل در مکه بود. در زمان حکومت ابوبکر  ،بعد از رحلت پیامبر

 ند.دخیلی به او میدان نداها آن کم رو آمد؛ اماکم ،رعم
يکی  ـ کهرفاقت قبلی، حکومت مصر رابه حکم  ،کم شدوقتی عثمان حا

سرح ابیبن به دست عبداهلل ـبود میاليات اسالها و وترين استاناز مهم
 .سپرد

، والی مسلمین و سرح را با تمام سوابق زشتابیبن طی يک ابالغیه، عبداهلل عثمان
عبداهلل هیچ نشان مسلمانی از خودش که اعالم کرد، بدون اينمصداق ولی امر 

 .کرده باشدتوبه  اشو از گذشته دادهنشان 
به مردم ظلم کرد و  ،توانست هرچه سرح حاکم مطلق مصر شد.ابن ابی

 اموالشان را گرفت و جنايت کرد.
 جمعی از ستمديدگان مصری به اعتراض نزد عثمان رفتند و از کارهای

 اما خلیفه نپذيرفت. ،کردندسرح در مصر شکايت ابی ابن
جناب عمار ياسر اقدام کرد. عمار هم به  ،هابار ديگر برای پذيرش آن

برای کتک  دست عثمانچون  ،عثمان خوردکتک مفصلی از  ،خاطر اين وساطت
 داد.میزدن بسیار باز بود و با حالتی استکباری اين عمل زشت را انجام 

ها، حکم عزل از شورش آن جلوگیریبرای  ،قاومت مردم مصر را ديدعثمان که م
 داد.ها آن والی را نوشت و به

اين گروه از مصريان به راه افتادند. در بین راه ديدند کسی با شتاب 
که  يافتندای در وسايل او نامه .رود. به او مشکوك شدند و او را گشتندمی

سان و بگو اين چند نفر که بر سرحابیبن سريعاً خود را به عبداهلل :نوشته بود
 به محض رسیدن به مصر همه را اعدام کن. ،اندحکم عزل تو را از من گرفته
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از قبل به مدينه بازگشتند و تر خشمگین ،با ديدن اين نامهها مصری
از مصر و بصره و کم بقیه ناراضیان کم .عثمان را محاصره کردندی خانه

 محاصره با قتل عثمان پايان يافت.ملحق شدند و ها آن کوفه به
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در دوران  (اشهد ان علیا ولی اهللی ی اذان )جملهشهادت ثالثهآیا . 11
 صفویه وارد اذان شده است؟

ی اذان اند که شهادت ثالثهدانشمندان در تحقیقات خود به اين نتیجه رسیده

ل صفويه، زمانی که شیعیان به استقال از قبل، خیلی (اشهد ان علیا ولی اهلل)

اين کلمات هجری(  ۱)قرن دوران شیخ طوسی  يعنیرسیدند، بی سنو آزادی 
سلمان  ،اول کسی که در اذان اين کلمه را گفت . البتهرا در اذان آوردند

ها آن شنیدن اين کلمه نیستند؛ به یهنوز مردم آماده :فارسی بود. پیامبر فرمود
 نگو.

چه اشکالی دارد که شما را دوست داشته  !اهلليا رسول :گفتندمیدی افرا
 علی را دشمن بداريم؟ ، اماباشیم

فرمودند: چون من و علی يکی هستیم، علی از من است و من از علی 
 هستم.

را  امیرالمؤمنینـ ـ از جمله در رويداد مسلّم و قطعی مباهلهپیامبر بارها
 اعالم کرد. "جان خود"

 ،رسیديم به اين نکته که علی جان پیامبر است، آن وقت در قلب مااگر 
به همین دلیل پیامبر  .شودمیايجاد  ن حضرت امیر و پیامبر وحدت واقعیبی

ی ولی عل، داردمیگويد کسی که مدعی است مرا دوست میدروغ "فرمودند: 
نیست و ی فقهای معاصر، جزء اذان البته اين جمله به گفته ."را دوست ندارد

از  ست کهاجالب شود. ولی اين نکته هم به نیت تیمّن و تبرك گفته می
 آيا اشهد ان علیا ولی اهلل جزء اذان هست يا نه؟ :اهلل خوانساری پرسیدندآيت

 است. اهللايشان فرمودند: اذان جزء اشهد ان علیا ولی
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حقايق شود. اگر امام معصوم میتوحید و نبوت، با امامت زنده  يعنی:
 اله اال ال رود و ازمین ، دين خدا از میاداب خدا و سنت پیامبر را بیان نکنکت

حقیقت توحید و حقیقت ماند. میاهلل و محمد رسول اهلل فقط يک لفظ باقی 
 ۳شود.میالسالم بیان نمعصومین علیهمی انب ائمهنبوت جز از ج

  

                                                           
ي آن، سيماي توحيد و نبوت در مكتب خلفا است كه دانشمندان در آثار . دليل روشن و سند زنده1

اند، مانند مرحوم سيد مرتضي عسكري در كتاب نقش ائمه در احياي نقد و بررسي كردهخود تحليل و 
 در كتاب سيري در صحيحين.ميدين و مرحوم شيخ محمد صادق نج
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 "سيئةرّ معها ال تض حسنةحبّ علی "ی حدیث . درباره11

هايی مطرح شده که چگونه گناه، با وجود ی اين حديث، اشکالدرباره
 گويیم:محبت حضرت امیرالمؤمنین به کسی زيان نرساند. در پاسخ می

محبت و دوستی گرايش قلبی حقیقی  گويند؟میبه چه چیز دوستی  .۳
است که ممکن است با لفظ هم نتوانیم بیان کنیم، اما حقیقت آن را هم 

اين محبت داند میحتی اگر به فردی که زبان ما را هم ن ،توان کتمان کردمین
دوستی و گرايش قلبی  .فظ ما آشنا نباشدچه با ل فهمد اگرمیاو  .و دوستی را ابراز کنیم

 بر چه مبنايی است؟
مبنای  . اما اگرگويندمیبه آن عشق  هاعرب ،مبنای شهوت باشدبر اگر 
عشق شدت محبت نیست. اشتباه نشود، . داردنام محبت  نداشت،شهوت 

 فرمايد:قرآن در مورد شدّت محبت می

 ،1«حُباً هلل آمنوا اشدّ والذين »
  و نفرمود:

  «آمنوا عشاق هللالذين »
ی زيادی در ادبیات عرب )قبل و بعد از سابقه "عشق"ی که کلمهبا اين

در معنای مثبت  خیلی کم از لفظ عشق میدر عبارت اسالدارد.  (اسالم
 استفاده شده است.

پیامبر  .های ايمان است. محبت به پیامبر و اهل بیت، يکی از شاخص۳
فرمودند: به من ايمان نیاورده است کسی که خودش را بیشتر از من و 

 دوست داشته باشد. فرزندانمرا بیشتر از  فرزندانش

                                                           
 .165بقره، آيه  ي. سوره1
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يم به او کسی را که دوست داری محبت، اطاعت محبوب است. . نتیجه۱
 .مطیع هستیم

 3«ان المحب لمن يحب مطيع»

درست است؟ البته آيا ادعای محبت به او  ،کنیممیکسی را که نافرمانی 
منفی ی بعد که فهمیديم، به خودمان نمره زند. اماگاهی غفلتی از ما سر می

غفلت را از خود دور کنیم تا نافرمانی  ،پس بايد بر محور محبت دهیم.می
 نکنیم.
جدايی بین محبت و واليت و خالفت  ،خیلی از افراد اهل سنت. ۷

 حال دشمنعینو در ،دهیممیواليت و خالفت را به خلفا  :گفتندانداختند. 
خود دارند؟ اين  برای سخنهم نیستیم. اين گروه چه توجیهی امیرالمؤمنین 
معرفت اين است که ناتمام، ی چنین محبت نتیجه .گفتندمیافراد دروغ 

نسبت به حق واالی اهل بیت در میان نیست، لذا خود را از هدايت آنان 
ارادت به عمر داريم و نه محبت به علی نه  :گروهی هم گفتند سازند.محروم می

 خواهیم زندگی کنیم.میدوست داريم و را السالم، بلکه خودمان علیه
حتی شغل  .فتادندایخوردند. با خلفا در نممیگروهی نان را به نرخ روز 

خواندند، بحث ايمان هم میپشت سر خلیفه نماز  .گرفتندمیحکومتی هم 
ها آن شان به خطر بیفتد.ترسیدند زندگی مادیمیبلکه  ،برايشان مطرح نبود

آمد؛ میدشمنی نداشتند و از ايشان خوششان هم امیرالمؤمنین  در دل هم با
 اما سر به جای ديگری داشتند.

  

                                                           
 السالم خواند.، ضمن شعري كه امام صادق عليه111، ص 1. تفسير قمي، ج 1
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 در سامراالسالم علیهمان یریّمین عسکحر ریبتخی به بهانه. 12
رسید و اظهار السالم علیه خدمت امام صادق اسدی در منی زيدبن کمیت
عرض کرد  شعر؟و اين سرزمین  :حضرت فرمودند .ام: شعری سرودهداشت

 شما و فضايل و مصائب شما.ی بله، نه شعر معمول و متداول، شعری درباره
شعر  .بخوان :اصحاب را جمع کردند و فرمودند .صبر کن :حضرت فرمودند

 شود:میبا اين طلیعه شروع 
 ۳اضحکنی الدهر و أبکانی                           و الدهر ذوصرف و ألوان

دانم بخندم يا گريه میروزگار مرا به خنده و به گريه در آورده است، ن
با تمام قدرتش به میدان مبارزه برخاسته و  باطل بینممیکنم. از آن طرف 

حق را بخشکاند و چراغ ی برد که ريشهیامکانات خود را به کار می همه
شود و آبروی خودش میکند رسواتر میاما هر کاری  ،الهی را خاموش کند

از  ،شود. از اين جهتمیحق بیشتر افزوده ی برد و بر جلوهمیرا بیشتر 
رسد. اما از آن میبینم به جايی نمیگیرد که میام ل خندهباطی تالش بیهوده

دلم به روند و میاز بین  ،هاطرف هم يک عده پاکان و نیکان در اين درگیری
 گیرد.میام سوزد و گريهمیها آن حال

هزار و چهارصد است که اين  !کمیت اسدیای  حال بايد گفت:
سال است که از شهادت امام  هزار و سیصد و چند ادامه دارد. هادرگیری
 گذرد، حدود هزار و دويست سال از شهادت اماممیالسالم علیه حسین

السالم گذشته و اين سرزمین عراق، هنوز ری علیهماام حسن عسکدی و امها
 ،يک حکومت شیعه حسابی را به خود نديده است. از همان روزهای نخست
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عباس و بعد سالطین عثمانی و اين بنی هاآن بعد از ،ودندامیه حاکم ببنی
 اواخر هم حزب بعث.

ی مختلف در هانبودند و به شکل بینما خوش یها نسبت به ائمهاين
يکی از خلفای حدود قرن چهارم در  .کوشیدند نام و ياد اهل بیتامحاء و 

السالم، آباد است، دی علیهها امام . ديد مزارعباسی از بغداد به سامراء آمد
 عباس مخروبه شده است.بنی قبر خلفایرود. اما میآيد و میزائر 

شما حاکم اين  ،آيدمیوزير خلیفه به خلیفه گفت: تا آنجايی که ما يادمان 
قدام کنید و بسازيد و فکری ا پساند. منطقه هستید و پدران شما حاکم بوده

قبور شما اين گونه ويران و  وباشد شما آن گونه آباد  قبور دشمنانکنید. چرا 
 خراب؟

ايم و آباء و اجداد خود را آباد کرده وربارها قب :عباسی گفتی خلیفه
اما حقیقت چیز ديگری است. آن قبور را  ،ايمرا خراب کردهها اين بارها

جا را آباد آنتر های مشتاقانشان با شوق هر چه تمامدل ،کنیممیخراب 
 ،کنیممیهر چه آباد مزار گذشتگان خودمان را ولی  آيند.میکنند و به زيارت می

 .کرد تالش بیهوده نبايد شود.خود ويران میبهخود
 .در قرن چهار هجری استعباسی اين سخن يکی از خلفاء 

 آب بست،السالم علیه بارها متوکل عباسی، بر قبر امام حسین
ديگر خراب کرد، تا اين اواخر حزب بعث و ای به گونهالرشید رونها

ديدند فايده  .های گوناگونی دست به تخريب زدندحکومت صدام به شکل
 ندارد، بايد برگردند در مقابل اين قبور تعظیم کنند تا چند صباحی باشند.

كل شي  و ذلّ لطاعتكم، و خضع كل جبار لفضلكم،كل متكبر  بخع»

 «يتكم.فاز الفائزون بوال و ،بنوركمو اشرقت االرض  ،لكم
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سامراست، يعنی امام هادی ی اين سخنان صاحب قبر ويران شده
 السالم.علیه

به حال قرار نیست عینسال قبل گفته است. در ۳۳۱۱ او اين سخنان را
خداوند  شود.کند، فوراً دستش خشک جسارتی  قصدکسی  محض اينکه

 فرمايد:در قرآن می، دهد تا مردم را بیازمايدمهلت می

انفال،  ي)سوره .«ليهلك من هلك عن بينة و يحيي من حيّ عن بينة»

 (.27 يآيه
به ند، کگذاری میکه در کنار حرم بمب دستی جنايتِبديهی است که 

 .کرد جسارتالسالم علیه اباعبداهللشخص که به نیست دستی ی اندازه
 هم به آن دست مهلت داده و هم به دست شمر. ،خداوند

ولی اين خانواده مهلت  .استبه صاحب حرم حرم جسارت  خرابیِ
خدا صبر کرده و مهلت داده و اهل  .که حتی اسب بر پیکرشان بتازنداند هداد

اين کارها بگذار فرصت بیشتر برای  .الهی راضی بودنددادن بیت به مهلت 
 ن آشکارتر.الن باطالشود و بطتر ان ثابتتا خباثت خبیث پیدا کنند

به سرنگونی  رو برخاسته،کاران که در آنجا جنايتی امیدوارم اين فواره
 برود و فجايع ديگر تکرار نشود.

 داریبری و زحمت ما میمیخود  رضعِ    نه جوالنگه توست سیمرغی عرصهای مگس! 
اما غیر قابل  ،عسکريین زياد استگذاری نسبت به حرم عمق جنايت و بمب

 بوده که:هايی مصیبت دنیا شاهدجبران نیست. 
 «.ل السمواتهعلي جميع ا مصيبتك في السماواتت و عظمت جلّ»

 از او باالتر نیست. .دل آسمانیان و زمینیان را اندوهناک کرد

 فرمايند:میالسالم هلذا امام رضا علی
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 «ي الحسين عليه السالمفابك علي جد ءباكياً لشي ان كنت»
 حسین بر مظلومیت و غربت جد ما ،اگر خواستی بر چیزی گریه کنی 

 گریه کن.السالم علیه
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 یعنی چه؟ استمیزان اعمال السالم علیهامیرالمؤمنین  این كه. 13
شود سؤال بعدی مطرح می .شودمیايشان سنجیده  : اعمال ما با اعماليعنی

هیچکس ) «اليقاس بآل محمد من هذه االمة احد»که در اين صورت، حديث 
 ( يعنی چه؟شودمیبا ما سنجیده ن

. شودمیاست که در مصداق و مفهوم اشتباه  میاز مفاهی ،میزانجواب: 
م: هذا کند که بگويیمیمصداق میزان وقتی صدق  مفهوم میزان يعنی سنجش.

آن مطلبی  ،آن چیزی است که وجود خارجی دارد و مفهوم ،مصداق .میزانُ
 .فهمیممیاست که ما 

 اسب، شتر، االغ و... )مفهوم(. مصاديق آن: مرکب يعنی سواری. مثالً
چون  کشد،میيک اسب بالدار  ،کندمیوقتی معراج پیامبر را نقاشی )است. 

برای ديگر بعدها که مصاديقی  .(مصداقش در ذهن او يک اسب بالدار است
 شود.و مانند آن می ن، هواپیما، ماشیقطارشود، میمرکب درست 

 فرمايد: میخداوند در قرآن 

 1«تعملون ال و يخلق ما»

شوند و میابر  سوار بر ،وقت ظهورالسالم علیه اصحاب امام زمان
 ۳روند.می

ترازوست. در سنجش وزن کاال، سنجش، مصداق آن ی میزان يعنی وسیله
انسان با ابزار خاص  برای سنجش دما، دماسنج؛ سنجش قند و چربی در بدن

 مخصوص قابل سنجش است.ای هر کدام با وسیله خودش، و خالصه
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در قیامت  و اعتقاد و... حبت و اخالصسنجند، ممیدر قیامت را نماز 
کسی را به  خداوند، شود و هر کدام میزان مناسب خود را دارند.میسنجیده 

محمد و  ،سنجند. میزانمی را با آن اعمال یمعین کرده و همهعنوان میزان 
باشی  ترنزديکها آن به ههر چ آل محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم است.

حضرت  نمازکار، سنجش نماز ما با  سمقرب خدايی. پس اسابیشتر 
که مرا با سنجد، نه اينمیخدای متعال  سنجند؟میمنین است. چگونه ؤالمامیر

؟ چون هیچ مخلوقی از مخلوقات خدا، چرا جند.بسنالسالم علیه امیرالمؤمنین
 هدادها آن خدا فقط بهآن میزان کمال را را ندارند و ها آن یاولیهکماالت 

 السالم در زيارت جامعه کبیره:به تعبیر جامع امام هادی علیهاست. 

  .ت احدا من العالميناهلل مالم يؤآتاكم  
ردیف پیامبر و اهل بیتش نیست، حتی وزن و همکسی همیعنی هیچ

 پیشین. انبیاء

 و صبر در غیبت امام عصرالسالم علیه صبر و رضای امام حسین
با اين همه، بايد بکوشیم اعمال  اماندارد.  ایرا هیچ نبی و ولیالسالم علیه

المؤمنین نزديک شود. چنانکه امیرها آن ـ به اعمالماـ تا حدّ امکان
حنیف، با اشاره به تحمّل باالی خود برای بن السالم در نامه به عثمانعلیه

 فرمايد:زهد در دنیا می

 و عفة و اجتهاد و بورع نياعينو ولكن ذلك، علي تقدروا لن مانك» 

 1«.سداد

                                                           
 .45البالغه، نامه . نهج1
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 پسندیآفت خود.14
از خود راضی باشم و فکر کنم بهترين منبر  ،فرض کنید بنده که منبری هستم

زنم و رفتارم خیلی خوب است. اگر کسی میها را روم و بهترين حرفمیرا 
: گويیممی ،کسی ايراد گرفتشويم و اگر میخوشحال  ،از ما تعريف کرد

از خود راضی  ـاو مزاحم است. اين حالت آدرس منبر را به او ندهید، زيرا
ن و انتقاد اانسان گوش بدهکار به نصیحت ناصحشود که میباعث ـ بودن

که حالیدر اند.درصد مردم اين گونه 8۱ -۳۱تقريباً منتقدان نداشته باشد، 
خواهیم، السالم از خدا میتعلیم امام سجاد علیه يکی از مکارم اخالق که به

 اين است که: 

 1«ة من ارشدنيعقني لطاعة من سدّدني و متابوفّ»
 از خود راضی هستیم؟که از کجا بفهمیم 

کنند، ما بررسی میلج  آيد و با مامیبینیم مردم از ما بدشان میوقتی 
مردم مالك نیستند،  :گويیممیـ ـ گاهی برای توجیه کار خودمانکنیم ومی

مردم دشمن حق و ها خیلی وقت هم بودند!امیرالمؤمنین  بعضی دشمن
 حقیقت هستند!

ويیم که بگالسالم چه اطهار علیهم یائمهی و بقیهامیرالمؤمنین  در مورد
 کردند؟میدشمنی ها آن آنان بودند و با در برابربعضی از مردم 

ثیر أتتحت  ،که مردم در ذهنیت خودشان اين نکته قابل توجه است
هايی که برايشان با آن ويژگی ـابیطالببن از فردی به نام علی ،تبلیغات

را السالم علیهامیرالمؤمنین  اگر خود آمد.میواقعاً بدشان  ـاندتعريف کرده
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حضرت علی هم از آن علی که مردم بدشان  ،گذاشتیممیجای آن مردم 
بن علی :گفتندمین ،کردندمی. چرا؟ چون وقتی تبلیغ مدآمیمد، بدش آمی

اسالم است، عادل و پیشتاز در خواند، سابقه دارد و میابیطالب نماز شب 
 معیارهای ضد ارزشی برای ؛ بلکه يک سلسلهعالم و عفیف است

 کردند.میطرح امیرالمؤمنین 
هم اگر را د. خود حضرت امیر آممیمردم هم از آن علی بدشان در نتیجه 

 آيد.میگويی بدم میبله، از آن علی که تو  :گويدمی ،جای آن مردم بگذاريم
امیرالمؤمنین  در موردطنی های باتصوربعضی افراد در ذهن مردم 

اما آخر  ايجاد کرده بود، آن تصورات باطل را هم تو لعنت کن.السالم علیه
دستش را  .نیستالسالم امیرالمؤمنین علیهگويی میاين که تو  سر بگو:

ببین اين حرفی که  و بگويیم:السالم علیهامیرالمؤمنین  م خدمتيبگیريم و ببر
 هست يا نه. اين بزرگوارگويی در میتو 

وقتی السالم علیه رت امیرترين دشمنان حضکه دشمن لذا بارها ديده شده
مهربان، شجاع،  ،داشتنی، عالم ديد فردی بسیار دوستمیشد و میشنا با او آ

 است،ها خالصه جامع خوبیصبور، دلسوز، دستگیر نیازمندان و مساکین و 
 شد.میپشیمان و شرمنده اش از گذشته

و يا  خانواده و در میان بستگانبینی در میاگر  اکنون درست بنگر.
در جلسات هیئت کم کم تو را  يا گیرندمیهايت خیلی تحويلت نهمکاسی

گذارند، يک بررسی دقیق انجام بده، شايد مشکل با خودت باشد، میکنار 
جوری غیر مستقیم مشکالتت را از  کنی؟میچرا مرتب مردم را محکوم 

 .گويند، خودت را عوض کنمیاگر ديدی درست  مردم جويا شو.
 های دينی داريم که:در آموزه
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تر از سد تا اينکه از خود حساب بکشد، سخترکسی به تقوا نمیـــ 
 (.۷۶8االخالق ص کشد. )مکارمآنچه يک شريک از شريک خود حساب می

مؤمن در هر صبح و شام، همواره نسبت به نفس خود بدگمان است ـــ 
 (.۳۴۶ یالبالغه، خطبه)نهج )نفسه ظنون عنده(

ند، و خود را بدتر بیـــ عاقل چنان است که همة مردم را بهتر از خود می
 حکم(.بنالعقل و الجهل، حديث مفصل هشامداند. )کافی، کتاباز همه می

 پديداين يک تذکر اخالقی بود برای همه، تا ويژگی اخالق عثمانی در ما 
 نیايد.

 ،رفتندمیوقتی به نزد خلیفه  ،ديدندمیکه از کارگزاران عثمان بدی میمرد
ها آن گويند،میراست ها آن گوش کند که شايدکه به حرف مردم ينجای اهب

آن شد چنین غرور و تکبر،  ینتیجه کرد.میيید أال خود را ترا تهديد و عمّ
 شدنش منجر گرديد.که به محاصره و کشته
حق به جانب نگیريم، بلکه گاهی خود را مقصّر ی پس همیشه قیافه

بر زندگی  پیش آيد و دری از توبه و بازگشت ی اصالح درونبدانیم تا زمینه
 خود بگشايیم.

فرمودند: هر کس از خود راضی شود دشمنانش السالم علیه هادیامام 
 ۳شوند.میزياد 
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 ۳. آشنایی مختصر با تفکر عثمانی 15

قتل او،  یهاکنش به نحوحکومت دوازده سالة عثمان و و هایيکی از پیامد
شهرت دارد و « تفکر عثمانی»پیدايش جريانی فکری بود که در تاريخ به 

السالم را نامند. اين تفکر، امیرالمؤمنین علیهمی« عثمان یهشیع»پیروان آن را 
کند و داند، از نقل فضايل او خودداری میدر قتل عثمان، متهم اصلی می

داند. اين تفکر، حرام می هرگونه بحث دربارة اختالف صحابه را بدعت و
های اموی خود را پی گیرد و سیاستتا دستاويزی در اختیار معاويه بود 

 مردم دور از انديشه را دور خود گرد آورد.
اين تفکر در چند مقطع حساس خود را نشان داد، از جمله در سه جنگ 

 السالم راه افتاد:اصلی که در برابر امیرالمؤمنین علیه
رسمًا به عنوان انتقام از خون عثمان برپا شد. و چنان تفکر ـ جنگ جمل، 

جناب، به عبادبن عباد بصری بن عثمانی را در بصره رواج داد که يونس
 ۳«شما همان کسانی هستید که عثمان را دوست داريد»( گفت: ۳8۳)متوفی 

اثر اين تفکر تا آنجا بود که فقهای بصره نقل حديث امام صادق 
 ۱دادند.بیان آن را نمی یها حرام کرده بودند و اجازالسالم رعلیه

                                                           

ويراستار است كه تحت اشراف مؤلف بزرگوار تدوين و به كتاب افزوده  يافزوده 17تا  15. پيوست 1

 شده است.

استاد محمدرضا  ينوشته« كربال يبازتاب تفكر عثماني در واقعه»گيري از كتاب اين پيوست، با بهره

به بعد نوشته شده است. كتاب ياد شده در  91( ص 1939هدايت پناه )قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

كوفه بوده و آنان را قاتالن امام  يت پاسخ به اين شبهه تأليف شده كه متهم اصلي رويداد كربال، شيعهجه

 داند.ميالسالم عليه حسين

 .453ص  4الضعفاء الكبير، عقيلي، ج . 1

 .171ص  1تاريخ الثقات، ج . 9
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بیشتر، دو تفکر عثمانی و علوی را در برابر هم  وسعتجنگ صفین با 
کرد. ا رهبری میقرار داد. گروه عثمانی متشکل از شامیان بود که معاويه آن ر

ـ وجود و بصری میـ گروه شاالبته تفاوتی میان دو گروه اصلی اين تفکر
داشتند: تر به خونخواهی عثمان می، و هر کدام، رهبران خود را شايستهداشت

اند. و شامیان، چون عضو شورای شش نفر بوده بصريان طلحه و زبیر را،
 مقتول است. یهمعاويه را که خويشاوند نزديک خلیف

 و گسترش ظاهری قدرت معاويه،السالم علیه پس از صلح امام حسن
در مناطق ديگری مانند  جز بصره و شام،بیشتر يافت و بهتفکر عثمانی رونق 

عثمانی در  یهری و حتی کوفه رواج يافت. انديش جزيره )در شامات(، يمن،
فراهم ساخت که به السالم علیه بستری برای خیانت آنان به امام حسین کوفه،

 رويداد عاشورا انجامید.
بلکه عمدتاً تشیع  نداشت،بايد دانست که تشیع در کوفه عمق اعتقادی 

هايی از کوفیان بر ضّد ای بود، چنانکه همزمان با قیام گروهسیاسی و عشیره
کردند. زبیر در بصره و طلحه در کوفه هايی نیز از او حمايت میعثمان، گروه

طرفداران بسیاری داشتند. لذا در مراحل نخست دعوت امیرالمؤمنین 
و با سخنان  ه جمل، در اين کار مردد بودند،السالم برای اعزام نیرو بعلیه

 جمعیتی از کوفه برای جمل اعزام شد. مالک اشتر،
نیز به خوبی در رفتار آنان نمايان شد که به همان ترديد در صفین 

زمان بدانند: السالم را عامل چند مشکل همحکمیت انجامید، يعنی امام علیه
و اختالف  داده بودند، میخهايی که کشته و زشکست در جنگ، خانواده

ها پديد آمده بود. مذهب عثمانی فکری که بر اثر حکمیت میان افراد خانواده
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السالم يافت، به ويژه پس از صلح امام حسن علیهبدين ترتیب گسترش می
 امیه قدرت بیشتر گرفتند.که بنی
ای و حاکمیت ـ احیای نظام عشیرهگر سنیـ مورخ تحلیلخلدونابن

السالم در اين جدد قريش بر قبايل ديگر را علت شکست امیرالمؤمنین علیهم
 ۳داند.ها میجنگ

السالم برای گسترش دادن انديشة معاويه پس از صلح امام حسن علیه
 ۳عثمانی در کوفه، اقداماتی کرد، از جمله:

 .هانتصاب حاکمان عثمانی در کوف

بن عمروبن آموز است: عبداهللدرس ۶۳تا  ۷۳مرور نام حاکمان کوفه از سال 

قیس بن اسید، ضحاكبن خالدبن ابیه، عبدالهبن زياد ،شعبهبن ةعاص، مغیر

ام حکم )خواهرزاده معاويه(، بن عبداله مسلمه فهری،بن فهری، حبیب
 مروان.بن زياد و بشربن الهبشیر انصاری، عبیدبن نعمان

مردم را به آن سمت و سو کشانید.  انديشة آنان، یهبیست سال سلط
کسانی را که به  قیس در هنگام ورود به کوفه،بن بالذری گويد: ضحاك

 ۱تهديد کرد. پرداختند،بدگويی از عثمان می
دستور کار خود قرار  يک نکته را همیشه در»معاويه به مغیره نیز گفت: 

و دشنام به علی و نکوهش او و اصحابش. در برابر آن، همواره از  بّده: س

                                                           
 .117ـ 116، ص 1خلدون، ج . تاريخ ابن1

پور تحت عنوان معاويه، بنگريد به كتاب خانم فهيمه فرهمندهاي مورد سياستدر . براي تفصيل 1

 ص(. 133، 1973)تهران: اميركبير، « قرن سياست تبليغاتي امويان در شامتحليل نيم»

 .499ص  االشراف،. انساب 9
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عثمان به نیکی ياد شود، به شیعیان عثمان توجه شود و به سخنانشان به 
 ۳«خوبی گوش فرا دهی

حاکم اين دانیم، ولیما فضايل علی را بهتر از تو می»مغیره به حجر گفت: 
گفت که السالم علیه ان به امام سجاد. مرو۳«دارد)معاويه( آن را خوش نمی

 ۱شود.السالم( استوار نمیحکومت ما جز با اين سیاست )سبّ علی علیه
 تبلیغات در ابعاد مختلف

اقدامات معاويه در دو بعد اصلی انجام شد: از يک سوی، جلوگیری از نشر 
 فضائل اهل بیت؛ و در سوی ديگر: پر کردن محیط از مطالب همفکران خود.

 اقدامات معاويه چنین است: برخی از
 السالمـ ترويج بدعت لعن بر امیرالمؤمنین علیه

 ـ جعل روايات در فضائل عثمان و دوستداران و پیروانش
 ـ فضائل سازی برای شیخین

عباس از تفسیر قرآن، که همراه با نقل فضائل امیرالمؤمنین ابن ـ نهی
 السالم بود.علیه

پس از تحمیل صلح بر امام  ۷۳مشهور او در سال  بخشنامة ـ و سرانجام،
 ۷۳ص  ۳۳البالغه ج الحديد در شرح نهجابی ابن که السالم،علیهحسن 

 آورده و بسیار مشهور است.

                                                           
 .151 ، ص1 . همان، ج1

 .491ص  9التاريخ ج ، الكامل في139ص  5. تاريخ طبري، ج 1

 .139 . العثمانية، ص9
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ـ در مورد روايات فضائل شیخین ـ از محدثان بزرگ تسننابن نفطويه
 نويسد:می

برای منکوب کردن  ر فضائل صحابه،بیشتر اين احاديث ساختگی د»
 ۳«حکومت امويان بوده است یهاشم در دورهبنی

حتی از سعدبن  را،« علی مع الحق و الحق مع علی»معاويه، حديث 
به سلمه را به شهادت آورد و معاويه، امّ وقاص باور نکرد تا آنجا که سعد،ابی

از برخی صحابه و تابعین برای  زمان،و هم ۳سلمه برخورد کرد.تندی با امّ

شعبه، بن ةجعل احاديث کمک گرفت، مانند: ابوهريره، عمروبن العاص، مغیر

 مدينه. سبعةزبیر، فقهای بن ةعرو

السالم به دلیل کار به آنجا کشید که گروهی از ياران امیرالمؤمنین علیه
در کتاب  (۳8۱طلبی به اين موج باطل پیوستند، که ثقفی کوفی )متوفی دنیا

برد. از آنان نام می« علیافی من فارق »تحت عنوان  ۱۳۱ص  ۳الغارات ج 
محمد عسکری، از بن بیتثاين احاديث جعلی تا آنجا ادامه يافت که 

 امیةتولیدات بنی»کتابی تحت عنوان  السالماصحاب امامین عسکريین علیهما

 ۱برد.آن نام می ( از۳۳۴نگاشت که نجاشی )رجال نجاشی، ص « الحديثفی
زياد در ابن ـ جانشینحريثبن شدن میثم تمار، به دست عمرو بر دار

، نوعی التیماتوم به کوفیان بود که مبادا به ۶۳ـ روز پیش از عاشورای کوفه
 بروند.السالم علیه ياری امام حسین

                                                           
 .44ص  11البالغه ج الحديد در شرح نهجابي ابن . به نقل1

 .961ص  11. تاريخ دمشق، ج 1

هايي از احاديث جعلي در اين موارد را ارائه نمونه 61تا  51. دكتر هدايت پناه در كتاب خود، ص 9

 كرده كه خواندني است.
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گیری فکری کوفیان در گزارش عايشه پیداست به هر حال، تغییر جهت
ی و يارانش، دعبن ی کوفیان را در برابر دستگیری حجرکه علت خموش

 ۳داند.می« تغییر مردم»
 

 ارعاب و سرکوب

 بخشی از جنايات معاويه در اين زمینه چنین است:
 شان.از حقوقها آن های شیعیان و محروم کردنـ تخريب خانه

 ۳السالمعلیهعتبه، صحابی امیرالمؤمنین بن حذيفةبن ابیـ دستگیری محمد

ای در بحرين، که صعصعه در آنجا صوحان به جزيرهبن ةصعصعـ تبعید 

 ۱درگذشت.
نجی، به جرم تشیع، و بر بن زيمر و عبداهللبن ـ کشتن و مثله کردن مسلم

 ۷هايشان.بر درِ خانهها آن دار آويختن
 عدی و يارانش بن حجرـ کشتن 

اش بر های موصل که سر بريدهکوهق خزاعی در ـ کشتن عمروبن حَمِ
گاه او را در دامن همسرش در زندان شام آن سر نیزه در شهرها گرداندند،

 ۱انداختند پس از اينکه دو سال در زندان شام، زندانی بود.

                                                           

 .171ص  5االشراف، ج . انساب1

 (115نديم، ص ابن شهادت او به دست معاويه دارد. )الفهرست يمستقل درباره. ابو مخنف كتابي 1

 .414ص  6ج  . مختصر تاريخ دمشق،9

 .479. المحبر، ص 4

 .76، بالغات النساء ص 191ص  1. تاريخ يعقوبي ج 5
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 ۳ـ کشتن رُشید هََجری

 به عنوان نمونه:شدند. در اين سیاست، زنان نیز سرکوب می
 عمروبن حَمِق خزاعیـ آمنة بنت شريد همسر 

 ـ زرقاء بنت عدی.
 رقیه الخیر باـ ام

 ۳البراء بنت صفوانام ـ
المؤمنین خواستند تا از امیرشده میآنان، از شیعیان زندانی و دستگیر

 حجر و يارانش، سعد،بن السالم و تفکر علوی برائت جويند، مانند سهلعلیه
و سخت کیفر عطیه نپذيرفتند سعد. صعصعه و بن عطيةصوحان، بن صعصعة

 ۱ديدند.
 ۷السالم قرار گرفت.اين برخوردها مورد اعتراض امام حسین علیه

 تغییر جمعیتیِ کوفه

شدند، به مدائن و جاهای معاويه برخی از قبايل را که به تشیع شناخته می
ديگر تبعید کرد، و قبايلی از مناطق عثمانی مذهب را وارد کوفه کرد. تا 

بن ها حق بازگشت به کوفه نیافتند. لذا سلیمانبدالملک، تبعیدیع یدوره
، هنگام آغاز قیام توابین، به شیعیان کوفی که به مدائن تبعید ۶۶صرد در سال 

                                                           

مجيد اش بنگريد: به كتاب سه رفيق. نوشته . درباره199ـ 191ص  1الرجال، ج . اختيار معرفة1

 مسعودي، قم: انتشارات دليل ما

 .419 ـ414هاي شيعي در تاريخ اسالم، ص . جنبش1

 .111ص  7؛ تهذيب التهذيب ج 171ص  1. شرح االخبار، ج 9

 ، در نامه حضرتش به معاويه و خطبه ايشان در مني.11و  19ص  1. احتجاج، ج 4
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همچنین معاويه به قاضیان و ديگر مأموران دولتی  ۳شده بودند، نامه نوشت.
تهمت و  عالوه به اندكهدستور داد که شهادت شیعیان پذيرفته نشود، ب

 ۳برخورد شود.ها آن گمانی با
 

 حمایت و تقویت عثمانی مذهبان كوفه

 ،شد که به دلیل ترس يا طمع يا دنیاطلبیاين حمايت بیشتر شامل کسانی می
السالم جدا شده و بعضی حاضر به همکاری با معاويه از امیرالمؤمنین علیه

 نیز شده بودند.
هايی بود، از جمله کسانی که نه آمدن گروهها، پديد اين سیاست یهنتیج

بلکه به نوعی  السالم،المؤمنین علیهکردند و نه با امیربا معاويه همراهی می
ـ روی آوردند، گرچه گیری سیاسی، نه اعتزال فکریـ يعنی گوشهاعتزال

به جهت فکری عثمانی بودند. شماری از اينان، در صفین، ها آن بعضی از
بن السالم داشتند، مانند: عبدالههمراهی در رکاب امیرالمؤمنین علیه یهسابق

 ۱مبن مخرشیبان ۷،سلمه اسدیبن شقیق ۱حبیب سلمی،
داد که شما در آينده در السالم به بعضی افراد خبر میامیرالمؤمنین علیه

و آنان تعجب  السالم شرکت خواهید کرد،کشتن امام حسین علیه

                                                           

 .599هاي شيعي در تاريخ اسالم، ص . جنبش1

 .44ص  11البالغه ج نهج. شرح 1

 161ص  5، تهذيب التهذيب ج 993ص  5. تهذيب الكمال ج 9

 93ص  4ج  البالغه. شرح نهج4

 111ص  9. المعجم الكبير ج 5
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های معاويه، صدق کالم گذشت زمان و تأثیر سیاستولی ۳کردند.می
 حضرتش را نشان داد.

هايی که يک های شهر کوفه به محلهتغییر بعضی از محله به هر حال،
ناسه و خطه ک یپارچه عثمانی مذهب بودند، صريح تاريخ است، مثل: محله

ی که وجود بعضی مساجد ملعونه در کوفه، يعنی مساجد ۳ینقعبن نصرو بنی
د، مانند مسجد سماك، السالم بنا شالمؤمنین علیهفقط برای دشمنی با امیر

اود، دشمنی خود بنی یه...، از مسلمات تاريخ است. قبیلیم وت یمسجد قبیله
شی از اين دانستند و در حضور حجاج، گزاریبا اهل بیت را افتخار خود م

گذاری خود به نام ، نامانزندبغض و کینه ارائه کردند، از جمله اين که فر
 ۱شمردند.عاق والدين می علی را از طرف والدين خود، نشانة

 ها، اختالف فکری شديد پديد آورد.ها، میان افراد در خانوادهاين سیاست
 به اين موارد توجه کنید:

 ه )عثمانی(، برادرش: عمروبن قرظه )شهید کربال(.قرظبن ـ علی
السالم در جمل و صفین(، )همرکاب امیرالمؤمنین علیهخالد بن ـ مهاجر

 ۷الرحمان )در سپاه معاويه(.برادرش: عبد
 مامه صائدی )شهید کربال(، پسر عموی او )عثمانی(ثـ ابو

تشیع  مذهب بودند ولی همسرانشان،زير مردانی عثمانی یهافراد ياد شد
 نهادند:میرا با تمام خطرات گردن السالم امیرالمؤمنین علیه

                                                           
 .119ص  1، االصابة ج 991ـ 991ص  1. االرشاد، ج 1

 .11ـ 11ها، ص . فضل الكوفه و مساجد1

 34ص  1الغارات ج ، 65 ـ61ص  4البالغه ج . شرح نهج9

 .56و الخصوم ص  ءاالعدا حامف. ا4
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 ۳جابربن ـ کعب

 ۳ابی مسلم بن هرثمةـ 

 ۱نسیر بدی )همسرش: ام عبداهلل بنت حّر البدی(بن ـ مالک
 ۷ـ خولی

 طوری که هسوم ادامه يافت، ب یهجريان فکری عثمانی تا سد یهغلب

خود  المعرفة( را مانع شدند از اين که کتاب۳8۱هالل ثقفی کوفی )متوفی ابن

ـ در کوفه فضائل اهل بیت و مطاعن دشمنانشان بوده یهدربارراـ که 
 ۱بخواند.

دشمن بودند، السالم علیه دانشمندان کوفی که با امیرالمؤمنینفهرست 
 ۶دهند.فهرستی طوالنی تشکیل می

  

                                                           
 .919ص  4. تاريخ طبري ج 1

 .1671ـ 1611ص  6الطلب ج . بغية1

 443ص  5. تاريخ طبري ج 9

 .141ـ 141ص  9االخبار ج . شرح4

 .17. رجال نجاشي، ص 5

 با ذكر سند، نام برده است.تن از اينان را  14كه  76ـ 75. بنگريد: متن كتاب تفكر عثماني ص 6
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 ۳در نظر محدثان سنی« شیعه». تحول معنای 16

ـ و پس از او داشتن عثمانهای تفکر عثمانی، مقدم ترين ويژگیيکی از مهم
السالم بود، تا آنجا که هر کس را که ـ بر امیرالمؤمنین علیهمعاويه

 یـ يعنی معاويه را خلیفهالسالم را خلیفة چهارم بداندالمؤمنین علیهامیر
خواندند، « شیعه»تند و دانس« تفضیل»يا « تربیع»اهل عقیدة  ـچهارم نشمارد

 ن باشد.حتی اگر دانشمند بزرگ تسنّ
قالنی برای راويان سحجر عابن دانستند.« غلوّ»ها را مصاديق تمام اين آنان

 گويد:حديث، چهار مرحله قائل است. می
ی بعد، غلّو تشیع، يعنی محبت علی و برتری دادن او بر صحابه. )مرحله»

در تشیع است که( هر کس او را بر ابوبکر و عمر مقدم بدارد، رافضی است 
سوم  ی)مرحلهماند. کند، وگرنه در حد شیعی باقی مییع غلوّ میکه در تش

در رافضی بودن است که( اگر آن فرد شیعی علت تقدم بر شیخین را  لوّغ
را ابراز دارد، در رافضی بودن غلوّ کرده ها آن بیان کند يا صراحتاً بغض

رين تچهارم( کسی که به رجعت معتقد شد، شديد یاست. )در مرحله
 ۳«ی غلوّ را دارد.درجه

به کار گرفتند. طبرانی ها آن اين ضابطه را در ارزيابی راويان در روايات
اول من يرد علی حوضی اهل »در کتاب خود حديثی آورده که پیامبر فرمود: 

نويسد: يکی از راويان اين حديث، سپس می«. بیتی و من أحبنی من ُامتی

                                                           
دراسات علميه  يويراستار است كه بر اساس مقاله سيد محمد بكاء در نشريه ي. اين گفتار، افزوده1

 تدوين شده است. 149ـ 199چاپ نجف ص 

 .999حجر، ص ابن الساري في شرح صيح البخاري،. هدي1
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رافضی بودن غلوّ کرده و لذا حديث او صحیح  لیل است که دربن سفیان
 ۳نیست.

عساکر آورده و آن را نقد ابن ای ازنکته، عروبةذهبی در شرح حال ابو

راف او از عروبه در تشیع غلوّ کرده و انحابو»عساکر گفته بود: ابن کند.می
هرکس شیخین را »نويسد: ذهبی در نقد آن می«. امیه، بسیار شديد بودبنی

کی و  عروبةبد بگويد... ابو ها آن نیست مگر آنکه ازست بدارد، اهل غلوّ دو

ستمگران از  یهدربارکجا به چنین تشیع افراطی رسیده است؟ البته او 
 ۳«گفتامیه مانند ولید بد میبنی

شگفتا! به اين جمله در مورد طبری بنگريد، که ذهبی در مورد او گويد: 
و مورد وثوق بود، البته اندکی تشیع و مواالت دارد که زيانی به او راستگو »

 ۱«رسانداو نمی
آن تشیع اندك، چیزی نیست جز نقل بعضی روايات، آن هم به شکل 

بسیاری از احاديث و نصوص تاريخی  کهحالیدرناقص و گاه تحريف شده، 
 کند، کتمان کرده است.ه بر فضیلت اهل بیت داللت میکرا 

او از »گويد: می کوفیمیسلمان ازرق تمیبن سماعیلدر شرح حال ارازی 
 ۷«شیعیان اهل غلوّ بود

شود که او فقط حديث پس از بررسی در احاديث او روشن می
ها حديث در فضیلت امیرالمؤمنین را روايت کرده که يکی از ده« طیرمشوی»

                                                           
 .66. االوائل، طبراني، ص 1

 774ص  1ج الحفاظ، ذهبي، . تذكرة1

 493ص  9االعتدال، ذهبي، ج . ميزان9

 .915ص  1. الجرح و التعديل، رازي ج 4
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حضرت معتقد دهد بدون اينکه خودش به امامت السالم را نشان میعلیه
 باشد.

هايی از اين دست، فراوان است، که در اين گفتار مختصر نمونه
 ۳گنجد.نمی

« شیعه»را  سّنیشود که بر اين مبنا، گروهی از دانشمندان فقط اشاره می
بن (، علیگذار مکتب شافعیهدانستند، مانند: محمدبن ادريس شافعی )بنیان

طبری )صاحب تفسیر و تاريخ  اری(،بخداود و مجد بغدادی )استاد ابو
 الصحیحین( و...المستدرك علیمشهور(، حاکم نیشابوری )صاحب کتاب

به همین دلیل، عالم محقق رجالی مرحوم شیخ محمد تقی شوشتری 
 نويسد:می

وقتی اهل تسنن کسی را شیعی يا متمايل به تشیع بدانند، معنايی »
 ۳«تر از آن دارد که امامیه باشدگسترده

  

                                                           
، در: «معيار توثيق و تضعيف در رجال عامه». بنگريد به گفتار استاد مرتضي فرج پدر تحت عنوان 1

. در اين مقاله، موارد متعدد نقل شده كه 91ـ 9، ص 1939، پاييز 13سفينه، شماره  يفصلنامه
ـ موثق و السالمالمؤمنين عليهـ با وجود دشمني با اميردانشمندان رجالي اهل تسنن، گروهي از راويان را

 معتبر دانستند.

 .11ص  1. قاموس الرجال، ج 1
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در برابر محاصره و قتل عثمان، و السالم علیه . موضع امیرالمؤمنین17
 بازتاب آن در رویداد عاشورا

السالم در ماجرای محاصره و قتل خلیفه سوم، گیری امیرالمؤمنین علیهموضع
از همان زمان تاکنون مورد بحث و گفت و گو بوده است. در پیوست 

آنجا پای گرفت که حضرتش را عامل ديديم که گروه عثمانی از  ۳۱ یشماره
اين کار ناکرده، از آن زمان تا حال، چه  یهاصلی اين کار دانستند و به بهان

 اند.گناهان ريختهاندازه خون بی
السالم در مورد شیخین در حديث آمده است که راوی از امام باقر علیه

ودشان سوم را خ یهپرسید. جواب حضرتش به اين مضمون است که: خلیف
هشتاد سال است )تا زمان حدود گاه دانستند و خودشان کشتند، آن ظالم
. من در مورد آن دو، ندآزارمیآن  یهرا به بهان ر اين حديث( که شماصدو

 ۳چه بگويم؟
اند که دانشوران تسنن، از همان آغاز، به حق گفتهبعضی از باری، 

ماجرا نقشی داشت و نه به آن رضايت داد. چند سند المؤمنین، نه در اين امیر
 آيد:روشن در اين مورد در پی می

السالم نويسد: عثمان در زمان محاصره، سراغ علی علیهابن سعد می
کنندگان مانع شدند. آن فرستاد. حضرتش خواست نزد او برود، ولی محاصره

ا! )گواه باش که( من خداي»سیاه به به سر کرد و دوباره گفت:  یهجناب عمام
 ۳.«دهمکنم و نه رضايت میبه قتل او، نه امر می

                                                           
 .115حديث  139)روضه(، ص  3كافي، ج . 1

 .63ص  9سعد، ج ابن . طبقات،1
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« احجارالزيت»گويد: علی از مسجد بیرون آمد تا به سعد همچنین میابن
در بازار مدينه رسید که خبر قتل عثمان را به او دادند. گفت: خدايا من خود 

م يا به قتل او تشويق دانم، و از اين که او را کشته باشرا از خون او مبرا می
 ۳کرده باشم.

امیه با گفت: بنیاله عنه میکند که علی رضیسفیان نقل میابیبن عبداله
ها آن گويند.ام. اما دروغ میجنگد، به اين پندار که من عثمان را کشتهمن می

دانستم که آنچه در دل خواهند. اگر میسلطنت خود را )به اين بهانه( می
رود، در خانه کعبه کنار مقام ابراهیم سوگند دارند، با سوگندم از دلشان می

ام و نه به قتل او فرمان خوردم که: به خدا سوگند من نه عثمان را کشتهمی
 ۳خواهند.ها سلطنت میام. ولی اينداده

گفت: به خدا سوگند ربیعه والی گويد: از علی شنیدم که میبن علی
هاشم سوگند ياد دادند تا پنجاه مرد بنیامیه رضايت مییدوست داشتم که بن

 ۱شناسیم.ايم و نه قاتالن او را میکنند که نه عثمان را کشته

زير نقل شده که يکی از محققان معاصر  اين چهار سند تاريخی، از کتاب
 ـ نوشته است: ـ باسم مکداشلبنانی اهل سنت

 روايات اهل السنة، بو الذرية الدرر البهية بفضائل العترة النبوية»

 «الصحيحة المرضية.
 .۳۴۱ـ ۳۴۳قمری، ص  ۳۷۱۳چاپ بیروت: دارالخلود،  

                                                           
 .69ص  9سعد، ج ابن . طبقات،1

الفتوح، باب برائه علي من قتل عثمان، حجر عسقالني، كتابابن العالية بزوائد المسانيد الثمانية،. المطالب1
 ، مسند مسدّد93ص  13ج 

 .996ـ 995، ص 1منصور، كتاب الجهاد، باب جامع الشهادة، ج بن . سنن سعيد9
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توضیح اينکه اين دانشور سنی در اين کتاب، خود را مقید کرده که فقط 
الحديث تسنن، صحیح باشد. لذا ذيل هر احاديثی نقل کند که طبق مبانی علم
اساس همان مبانی ثابت کرده است. اين حديثی که آورده، صحت آن را بر 

چهار سند نیز بر همان مبنا، صحیح و قابل استناد هستند، به تفصیلی که در 
 آن کتاب آمده است.

بازتاب تفکر عثمانی در واقعه »همچنین استاد هدايت پناه در کتاب 
، مدارك زيادی آورده در اين زمینه که امويان، آب را ۳۱۳ـ ۳۳۴ص « کربال
السالم و يارانش در کربال، به اين بهانه بستند که روزی م حسین علیهاز اما
 المؤمنین آب را بر روی عثمان بسته است.امیر

بر اساس بعضی منابع، افرادی خانة خلیفه را محاصره کردند، آب و غذا 
بر او بستند، و او مجبور شد از آب چاه خانه بنوشد که شور و تلخ بوده، و 

غذايی او تمام نشود. و او وضع خود  یهذخیرفی نخورد تا غذا به مقدار کا
 ۳ای خبر داده است.طی نامه حاجیانرا به 

المؤمنین به او، مورد اتفاق مؤرخان است، به نیز آب و غذا رساندن امیر
 عنوان نمونه:

 .۴۳ص  ۱االشراف ج ـ بالذری، انساب
 .۳۱ص  ۱البالغه، ج ابی الحديد، شرح نهجابن ـ

 ۳۳۱۳و  ۳۱۱۱ص  ۷ج  ةالمنورالمدينةشبّه، تاريخابن ـ

 .۷۳۶ص  ۳اعثم، الفتوح، ج ابن ـ

                                                           
عثمان در ذيقعده و ذيحجه بوده كه حاجيان به تدريج  ي. محاصره93، ص 1. االمامة و السياسة، ج 1

 شدند.به مكه وارد مي



 111  هاپیوست    

 

 .۳۳۳ص  ۳۶عساکر، تاريخ دمشق، ج ابن ـ
 .۳8۶ص  ۳م ج االحمسکويه، تجاربابن ـ
 .۴8ص  ۳االخبار ج حنیفه، شرحقاضی ابو ـ

 .۳8۴ص  ۴ج  النهايةو  البدايةکثیر، ابن ـ

 .۳۶8ص  ۱وفاء الوفاء ج ـ سمهودی، 

 .8۴ص  ۱ج  ةالنضرـ طبری شافعی، رياض

متن کامل مطالب اين منابع آمده که « بازتاب تفکر عثمانی...»در کتاب 
 دهیم.برای حذر از تکرار، خوانندگان را به آن کتاب ارزشمند ارجاع می

 شود.فقط به دو سه مورد اشاره می برای نمونه
بلکه امام مجتبی  به شخص خود،السالم لیهع المؤمنیننه تنها امیر .۳

کنندگان رضايت محاصره السالم و عمار ياسر به امر حضرتش،علیه
محاصره را بشکنند و آب و غذا  را جلب کردند تا برای چند دقیقه،

 به عثمان برسانند. )منابع فوق(.

! عمار، همان کسی است که بارها از عثمان کتک خورده و توجه شود
 گاهی تا سر حد بیهوشی رسیده بود.

 :گفتمی اموی مشهور محدث زُهری .۳

اللهم لقد نصح علي و صحح في عثمان، لوال انهم اصابوا الكتاب »

 «.لرجعوا
اگر به آن  عثمان درست رفتار کرد. یهدربارخدايا! علی خیر خواست و 

سرح والی مصر نوشت که ابیبن اهللای که عثمان به عبدمحرمانه ینامه )نامه
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گشتند )و کار به به معترضان مصری توجه نکند( دست نیافته بودند، باز می
 ۳کشید(محاصره و قتل عثمان نمی

 نويسد: الحديد میابن ابی .۱

ابي طالب لم يبذل له بن واهلل لقد نصر عثمان، لو كان المحصور جعفر»

 « مثله
ن یاری رساند که اگر )برادرش( ای به عثمابه خدا سوگند، علی به اندازه

 ۳کرد.طالب محاصره شده بود، همان اندازه به او کمک میابیبن جعفر

السالم علیه خالصه کالم در سخنی آمده که مروان به امام سجاد .۷
 گفت: می

 « القوم أدفع عن صاحبنا من صاحبكمما كان في»
دفاع از عثمان اقدام به السالم علیه کس بهتر از علیدر میان مردم هیچ

 ۱نکرد.

زيرا »کنید؟ پاسخ داد: امام فرمود: پس چرا او را در منابر سب می
 «گیردحکومت ما، جز با اين سیاست سامان نمی

 گوی مهم در سه منبع مهم تسنن آمده است:واين گفت
ـ ۷۶۱ص ذهبی، الخلفاء، ـ عهداالسالمتاريخ ،۷۳۱ص  ۳النجوم، ج سمط
 .۳۱۱ص  ۳۱الحديد، ج ابی ابن البالغه،شرح نهج، ۷۶۳

                                                           
 .699ص  3شيبه، ج ابي ابن . المصنف،1

 .67ص  4الحديد، ج ابي ابن البالغه،. شرح نهج1

كتاب را براي دفاع از تفكر عثماني در قرن . توجه شود كه جاحظ اين 139. العثمانية، جاحظ، ص1
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