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  هاي عثمان بن عفان در برابر سياست) ع( هاي امام علي گيري موضع
  در دوران خالفت 

*1فرح حسيني، 1دكتر صابر اداك  
  چكيده

ل مورد بحث فالسفه و انديشمندان فـرق و مـذاهب ترين مسائ نهاد خالفت بعد از ظهور اسالم از مهم
) ص(براساس شواهد روايي و تاريخي، پس از رحلـت پيـامبر. گوناگون فقهي و سياسي قرار گرفته بود

باورها و اخالق دوران قبل از بعثت، بار ديگر با لباس نو، ظهور كرد و به تـدريج بـر فرهنـگ اسـالمي 
ليلي به تاريخ، متوجّه خواهيم شد كه اين روند در گام نخست با نگاهي تح. چيره شد) ص(امّت پيامبر

ي  لهئاز سـوي رسـول خـدا آغـاز و سـپس بـا انكـار مسـ شـده با ابراز مخالفت نسبت به احكام صادر
گرديـد، ) ع(گانه و كنار زدن امـام علـي  كه منجر به روي كار آمدن خلفاي سه) ص(جانشيني پيامبر

كـه ايـن  تـا ايـن ،گريزي وسعت يافـت به سمت دنياگرايي و ارزشتدريج، لغزش خواص  به. دنبال شد
ي همين رونـد  ي مردم منتقل گرديد و در ادامه به توده ،ها لغزش به سمت دنياگرايي و عبور از ارزش

گـري و خطـر نفـوذ  المال، مبارزه با اشرافي ي بيت بود كه نسبت به اجراي حدود الهي، تقسيم عادالنه
كـه سـادگي ) ع(امـام علـي. اسالمي، تسـاهل نمودنـد ي  ي حاكميّت جامعه بدنهدار در  دشمنان نقاب

وليت و پـرداختن بـه ئمسـ دادن ي پيامبر و حتي شيخين را ديده بود، كوتاهي خليفه در انجـام دوره
پذيري خالفت و ناراضي شدن مردم ازخليفه معرفي كـرده و در  كارهاي فرعي را يكي از عوامل آسيب

ايي از قبيل خيانت، ضعف مديريت، استبداد، كوتاهي در اجراي وظـايف، فاصـله ه اين خصوص آسيب
زدگـي، امتيـازخواهي، را  طلبـي، دنيـا داران، نظير قدرت گرفتن از مردم، اخالق و روحيات ناپسندِ زمام

  .گوشزد نموده است
عـدالتي  بـي ردربرابـ) ع(گيـري امـام علـي  هاي تاريخيِ موضع نمونهكه ي حاضر بر آن است  مقاله    

  .و به صحت و سقم ماجرا بپردازد مورد بررسي و تحليل كلي قراردهد ن او راكارگزاراخليفه و 

  عثمان، امام علي، بيت المال، صحابه، خالفت: واژگان كليدي
 

 
                                                 

  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شهرري، گروه تاريخ و تمدن فرهنگ ملل اسالمي، تهران، ايران. 1
 f.hosseini1388@yahoo.com)(: ل مكاتبهمسئو* 

  1390پاييز : تاريخ پذيرش   1390تابستان: تاريخ دريافت

  فصلنامه علمي ـ پژوهشي
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 مقدمه
سبب  هو اخالق ناپسند آنان است، يا ب يا ناشي از روحيه ،داران هاي زمام بديهي است كه آسيب

تـوان بـا تغييـر در روحيـه و ايجـاد توانـايي  مـي ،درستشان، كه در هر دو صـورتكرد نا عمل
داري در اسالم و روابط  روش زمام. ها جلوگيري كرد آنان، از اين قبيل آسيب درمديريتي قوي 

بر اساس مساوات و عدالت و احترام و رعايـت حقـوق ) ع(حكومت با جامعه از منظر امام علي 
گـرم نمـودن مـردم نسـبت بـه  ملّت و حـذف تشـريفاتِ بيهـوده، دل همگان و توجّه به آحاد

 ي ها، تالش براي شكوفايي و پيشرفت همه جانبـه حكومت، برطرف كردن مشكالت وگرفتاري
هـاي از پـيش  تـر هـدف يابي به تمام يا بـيش دست. است موارد ديگري از اين جمله جامعه و

اگـر . صحيح خليفه و كارگزاران است ي يك نظام حكومتي در گرو اداي وظيفه ي تعيين شده
هـا را بـر  تـرين آسـيب تواننـد سـخت برنامه عمل كنند، مـي نادرست، خودسر و بي ،داران زمام

اعتباري  عوامل سقوط و تباهي و بي ،حكومت وارد سازند و چه بسا با توسل به كارهاي خالف
كـه مسـئوليّش از افـراد كه حاكم در اسالم فـردي اسـت  در حالي.آورند حكومت را نيز فراهم

تواند خـود و كسـانش را بـر ديگـران  او نمي. تر و وظائفش از همگان خطيرتر است ديگر بيش
برگزيند و براي خود و وابستگانش دسـتگاه تجمالتـي فـراهم كنـد، و بـيش از حـقّ خـود از 

سـيم المال براساس سوابق و درجـات اصـحاب تق دوم، بيت ي از زمان خليفه. المال بردارد بيت
تري ادامه يافـت، يعنـي نـه تنهـا  در زمان عثمان نيز همين سياست، با تساهل افزون. شد مي

هـاي  شـد، بلكـه حـاتم بخشـي طور نامساوي تقسيم مـي المال به اموال بيت ،طبق ديوان عمر
ي بسـياري از  رو، ذائقـه از ايـن. گرفـت سوم صـورت مـي ي حساب و كتابي از سوي خليفه بي

غيرعادالنـه از  ي ي تساهل در اسـتفاده لهئمس و المال عادت كرد ناروا از بيت صحابه به اخّاذي
گيري  رد، موضعگي آنچه در اين مقاله مورد نظر قرار مي ،در اين خصوص. المال رواج يافت بيت

  . هاي عثمان است كرد و سياست در برابر عمل) ع(و برخورد امام علي
وّل و نسبتاً قابل وثوق آغاز منابع تاريخي دست ا تحقيق، ابتدا از گرفتن در راستاي انجام

بالذري،  انساب االشرافاثير،  ابن الكاملمسعودي،  مروج الذّهب، تاريخ طبري :، از قبيلگرديده
كه به ترتيب اهميّت و  ،ها منبع ديگرابن سعد و ده ياطبقات الكبرابن اعثم كوفي،  الفتوح

ها مورد اشاره قرار  و در اين كتاب دهش به موضوع مي چه مربوطها مراجعه و از آن قدمت، به آن
محقّقان معاصر عرب،  تاريخي برخي همچنين آثار و تأليفات.شده استبرداري   بهره ،گرفته است

اند،  اين موضوع پرداخته حدودي منصفانه به كه تاغيره، عبدالمقصود و سين،عبدالفتّاحح طه چون
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هاي  در برابر سياست) ع(علي امام هاي گيري قاد و موضعمالحظه و مطالعه گرديده و موارد انت
  .شده استعثمان ارزيابي و تحليل 

  در مورد بدعت خلفا )ع(سخن امام علي
:... در سخني دردمندانـه فرمودنـد )ع(علي ،كرد خلفا، و روشن شدن وضعيت آنان در مورد عمل

 )ص(كه در آن بـا رسـول خـدا كارهايي انجام دادند) ابوبكر و عمر و عثمان(خلفاي قبل از من 
پيمـان او را . را از روي عمـد داشـتند) ص(مخالفت كردند و در آن بناي مخالفت با رسول خـدا

دادم كه مقـام ابـراهيم  چگونه خواهيد بود اگر دستور مي... و سنت او را تغيير دادند ندشكست
م ابراهيم را از جاي خود قرار داده بود، بازگردد، عمر مقا )ص(به همان مكاني كه رسول خدا )ع(

) مقدار زكـات توزينبراي (گرداندم و مقدار پيمانه  ي فاطمه باز مي تغيير داد، فدك را به ورثه
اي  را كـه بـه عـده )ص( رسول خدا  ي هاي هديه گرداندم، و زمين را به همان حالت قبل باز مي

اش بـاز  جعفر را به ورثه ي نهو خا. دادم داده بود و دستور حضرت را اجرا نكردند، به ايشان مي
افزوده مسجد  به به زور گرفته واو را  ي زيرا خانه(كردم  گرداندم و آن را از مسجد جدا مي مي

و ايشـان را  مگـرفت ميپس  ،اند اي از زناني را كه به غير حق همسر مرداني شده ، و عده)بودند
يبر را كه بين مـردم تقسـيم شـده هاي خ و آن مقدار از زمين!! گرداندم به همسرانشان باز مي

يعنـي بـراي  ،اسـت هلعنـوها در اصطالح فقهـي مفتـوح ا زيرا اين زمين(گرداندم  باز مي ،است
نـه  ،هاي خيبر جنگ صورت نگرفت، و لذا ملك تمامي مسـلمانان اسـت تر زمين گرفتن بيش

زيرا (كردم  مي هاي ماهانه را پاك و دفاتر هديه). و كسي حق تملك آن را ندارد ،اي خاص عده
خلفا دفاتري داشتند كه در آن در مورد افراد خاصي ثبت شده بود هر ماه به فالن كس فـالن 

صـورت  كـرد، يعنـي بـه تقسـيم مـي )ص(طور كه رسول خدا  ، و همان)مقدار شهريه داده شود
 نمودم و آن را فقط سبب آبادي زندگي ثروتمندان قرار تقسيم مي اموال را بين مردم ،مساوي

هـاي  انداختم، زيـرا بـا آن مقـدار هديـه گيري زمين ايشان را كنار مي دادم و مقدار اندازه نمي
زيرا ايشان دستور . رسول خدا به خود را افزايش مي دادند و ازدواج ها را يكسان قرار مي دادم

ان فرمودنـد مسـلم مي) ص(امّا رسول خدا  ،داده بودند كه غير عرب حق ازدواج با عرب را ندارد
كه خداوند عزوجل دستور داده طور همان ،و خمس مربوط به رسول خدا را ؛كفو مسلمان است

رسول خـدا  ي عنوان خليفه نه مانند خلفا كه آن را سهم خاص خود به ؛نمودم جاري مي ،است
و درهايي را كه به  گرداندم ميرا به همان مقدار سابق باز )ص(و مسجد رسول خدا  ؛دانستند مي

ي ايشـان در كنـار  هركسي از بزرگان صحابه كـه خانـه. بستم مي ،گشوده گشته بودسوي آن 
ي خـويش دري  به خالف دستور حضرت، براي خود از خانه )ص( بعد از رسول خدا ،مسجد بود
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و درهايي را كـه بسـته شـده بـود بـاز . خاص به درون مسجد كشيد تا در اختصاصي او باشد
ي  حيـات خـويش تنهـا دسـتور دادنـد كـه دري از خانـه در زمـان )ص(نمودم، رسول خدا  مي

ي عباس عموي ايشان به مسجد باز باشـد، و سـاير درهـا بسـته  اميرمؤمنان و ناوداني از خانه
و مسح از روي كفـش  ؛و ناودان در زمان خلفا به دستور ايشان مسدود گشت ا اين درامّ ؛شود

و به خاطر نوشيدن نبيذ حد الهي را جـاري  )خلفا اين كار را جايز دانستند(نمودم  را حرام مي
دادم  و دسـتور مـي )خلفا نبيذ را كه نوعي شراب خفيف شده است جايز دانسـتند(ساختم  مي

و دسـتور ) عمـر ايـن دو را حـرام كـرد(را جايز بدانند ) حج و زنان(مردم دو متعه  ي كه همه
و ) گفتنـد خلفا چهـار تكبيـر مـي(پنج تكبير بگويند ) هنگام نماز ميت(  دادم كه بر جنازه مي

بلند بگويند، و كسـاني را كـه ) در نماز(نمودم كه بسم اهللا الرحمن الرحيم را  مردم را وادار مي
بـه مسـجد حضـرت وارد ) ص(كرده بودند و بعد از رسول خدا ) تبيعد(بيرون  )ص(رسول خدا 

خلفـا ايشـان را امـام  امـا ،رسول خدا مروان و پدرش را تبعيـد كـرد(نمودم  شدند، بيرون مي
ايشـان را در مسـجد  )ص(و كساني را كـه رسـول خـدا  ،!!)جماعت مسجد رسول خدا نمودند 

اي از صـحابه  عـده(آوردم  بـه مسـجد مـي ،خويش جاي داده بود و بعد از ايشان بيرون شدند
جا  اي جز صفه و ايوان مسجد رسول خدا نداشتند، و رسول خدا ايشان را در آن هناجايگاه و خ

، و مردم را بـر حكـم قـرآن وادار و )اما خلفا ايشان را از مسجد بيرون كردند(ساكن كرده بود 
ازدواج احتياج  ،قرآني  طبق آيه( كردم كه طالق را طبق سنت انجام دهند  ايشان را وادار مي

و ) اما خلفـا حكـم هـر دو را بـرعكس نمودنـد(و طالق دو شاهد احتياج دارد  ردبه شاهد ندا
هـاي مختلفـي  صدقات بايد بـر گـروه(گرداندم  ها و مرزهاي خودش باز مي ات را بر گروهصدق

، و وضو و غسـل و نمـاز را بـه )دادند اما خلفا آن را فقط به بعضي از ايشان مي ،شد تقسيم مي
امـا  ،توان در سه وقت خوانـد گرداندم، زيرا نمازهاي يوميه را مي زمان و جايگاه خويش باز مي

لفت كردند و شرايط وجوب غسل را تغيير دادند، و نيز محل وضـو را عـوض كردنـد، خلفا مخا
بعضـي از سـر بايـد  ؛شد و بـرعكس نمودنـد زيرا در وضو دست بايد از باال به پايين شسته مي

و مردمان نجـران  ؛آن را شستند ،شد پا نيز بايد مسح مي ؛آن را نيز تغيير دادند ،شد مسح مي
در آخـرين روز ايـن بـود كـه  )ص(از سـخنان رسـول خـدا ؛گردانـدم ميرا به محل خويش باز 

امـا خلفـا بـه  ؛لعنـت كنـد ،لشكريان اسامه را راهي كنيد، خدا هر كس را كه اين لشكر نرود
ه گفتند رسول خدا فرموده و براي پوشاندن اين قضي نداين لشكر نرفت اخاطر مصالح خويش ب

و به همـين دليـل، . العرب دو دين باقي نگذاريد ةير، و در جزر اسامه را راهي كنيدكلش: است
العرب بيرون كننـد، امـا بـا  ةد از جزيراهل نجران را كه مسيحي بودن ي دستور دادند كه همه

و حتي كعب االحبـار يهـودي توانسـت  ؛كاري نداشتند ،يهود كه روابط خوبي با خلفا داشتند
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ها را به كتاب خدا و سـنت  ارس و باقي ملتنفوذ زيادي در دربار خالفت پيدا كند، و اسيران ف
اي از سـاير كشـورها حـق ورود بـه  گرداندم، ايشان دستور دادند كه هيچ برده رسول او باز مي

كـه مـواليش مجـوز بگيـرد و بعـد از آزاد شـدن در زمـان مـردن  بالد اسالمي ندارد، مگر آن
كـه هـر دوي   ندارد، بـا ايـنحق ارث بردن از موال ،در صورتي كه موال وارثي نداشت ،مواليش

قسم به خدا كه مردم را دستور دادم كه در ماه رمضـان غيـر ... ها خالف احكام اسالمي بود آن
از نماز واجب را به جماعت نخوانند و ايشان را آگاه نمـودم كـه خوانـدن نمـاز مسـتحبي بـه 

اي اهـل : دادند بودند ندا ،اي از لشكريان كه همراه من جنگيده جماعت بدعت است، پس عده
كليني رازي، ( !!!دارند  ما را از نماز مستحبي در ماه رمضان باز مي! اسالم سنت عمر تغيير كرد

  ).176و  169، 145ي  ها خطبه: 1388دشتي، ؛ 58-59/8: 1367
ــي ،در همــين يــك روايــت      ــام عل ــدعت )ع( ام ــورد از ب ــيش از بيســت م ــا را  ب هــاي خلف

  .بوده است )ص(كرد رسول خدا با عمل مطرح نمود كه در تضاد كامل

  عفان بن نگاهي اجمالي به زندگي عثمان
پـدرش عفـان فرزنـد . قريب چهل و هشت سـال قبـل از هجـرت متولـد شـد بن عفان عثمان
اميـه از او شـروع  ، و در حقيقت خالفت بنـيبوداميه  ي بني اميه بود، بنابراين از طائفه بن عاص
عوف در موقع بيعت با عثمان شرط كرده بود كه به سنت رسـول  بن كه عبدالرحمن با اين. شد

 ،كـه بـر مسـند خالفـت نشسـت و روش شيخين رفتار كند، ولى عثمان پس از آن) ص(خدا 
  ).435/1: 1384مسعودي، (برخالف سنت پيغمبر و روش شيخين رفتار نمود 

صحابى پيامبر طوالني،  يخليفه از جهتى مقام پيشتازى در پذيرش اسالم را داشت و مدت
او با امويان خويشاوندى  همديگر، و از طرف را داشت)ص(پيامبر افتخار دامادى  مچنينه.بود)ص(

اسالم و پيامبر  با تـ مخالف ي سياه ايشان رغم گذشته خود را على ي داشت، و اعضاى قبيله
ش به دليل آميختگى اين دو بعد در شخصيت وى، اهل بين. داشت شدت دوست مى به ـ )ص(

توانست پلى باشد براى عبور خالفت از دوران مترقى خود  آمادگى پنهانى در او ديدند كه مى
بارگى كه بردگان  دوران استبداد و ستم به ،)ص(دارى نخستين افراد از اصحاب محمد با زمام

عثمان آگاه بودند،  ي اميه كه از روحيه بنى. اميه و فرزندانشان فرمان برانند بنى ي آزاد شده
پس از گزينش او از طريق شورا، دور او را گرفتند و چيزى نگذشت كه مناصب اسالمى ميان 

  ).690/1: مسعودي، همان(آنان تقسيم شد 
عثمان در آغاز خالفت خود با شعار حق و عدالت و تأمين آسايش و رفاه همگاني كار را 

چيزي جز تقويت و  ،نفراوان به خويشا  عثمان از بذل و بخشش ي علت و انگيزه. شروع كرد
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يكي از . شد او  قتلقضيه بالعكس باعث سقوط و  اين امنيت خالفت براي خودش نبود، ليكن
خليفه در پاسخ اعتراض مردم . ها بود همين بذل و بخشش) ع(ل اعتراض مردم و برخورد امام عليعل
نيز خويشان ) ص( كنم و پيامبر رحم مي  ي از اين اموال صله. وار و فقير هستند  ها مشتي عيال اين: گفت مي

  ).43/3: 1990 سعد، ابن( داد خود را عطا مي
اجتهاد  بنابرتواند  كرد مجتهد است و مي عثمان فكر مي«: نويسد باره مي  حسين در اين طه

از نظر او خليفه حق داشت در بودجه و اموال دولتي هرگونه تصرّفي كه . خود عمل كند
، مردم حق ندارند او را مؤاخذه نمايند، چرا كه خليفه ل آوردبه عمبيند،  شخصًا مصلحت مي

اين مال، مال : بر باالي منبر گفت ،كردند وقتي مردم اعتراض. فقط در برابر خدا پاسخگوست
دهم، خدا بيني هركسي را كه  دهم و به هركه نخواهم نمي به هركه بخواهم مي ،خداست

  ).191/1:تا سين، بيطه ح(» ...خواست مخالفت كند، به خاك ماليد
اي  گونـه ظهـور گـر ي اموركشـور، نشـان اميـه در اداره كارگيري بنـي هسياست عثمان در ب

معنـاي نفـي  اي در حكومت بـه چنين شيوه. ي خالفت اسالمي بود سلطنت موروثي در صحنه
ي دوران پس از مرگ عمر  درباره )ع(علي. اي بود هاي قبيله هاي اسالمي و تثبيت خصلت ارزش

تا اينكـه مـرگ عمـر فـرا ... «: فرمايد شقشقيه چنين مي ي سوم، در خطبه ي انتخاب خليفه و
باشم  طور شورا در ميان گروهي قرارداد كه پنداشت من همسنگ آنان مي رسيد و خالفت را به

طلبم براي آن شورايي  از تو ياري مي! بار خدايا). دانسته يا ندانسته مرا هم رديف آنان قرارداد(
ي آن  چه كم داشتم كه مرا در پايـه) ابوبكر و عمر(من از آن دو ! چه شورايي. تشكيل شدكه 

. دو نپنداشتند و در صف اينان گذاشتند؟ با اين همه، با آنان انباز و با گفتگويشان دمساز شدم
و ديگري به طرفداري داماد خـود پرداخـت ) وقاص ابي سعدبن(توزي شد  امّا يكي گرفتار كينه

: دشـتي، همـان(» و اين دوخت و آن پوشيد تا سومي به مقصـد رسـيد) عوف بن رحمانعبدال(
  ).3ي خطبه

بـراي بازگردانـدن خالفـت بـه  ويكه، خالفت از دست امام خارج شد وكوشش  پس از آن
جايي نرسيد، سعي كرد تا به شكلي در حفظ اصول و فروع اسالم تالش كند، و با دانش ديني 

 وّجَـ آمـد و حال، هر زمان فرصـت پـيش مـي در عين. خطاها را بگيرد اي جلوي خود تا اندازه
ي دوم تالش كرد تا بـا اسـتفاده از  خليفه. كرد خود دفاع مي ي از حق از ياد رفته ،مناسب بود

توانايي علمي امام، مشكالت قضايي و در مواردي سياسي را حل كند، اما غرور عثمان زياد بود 
شـايد دشـمني امويـان و هاشـميان و نيـز جنـگ بـدر و احـد  .كرد و به اين روش عمل نمي

كه خليفه شدن عثمان درسـت بـا كنـار زدن  ويژه اين به. وكشتگان اموي در اين باره مؤثر بود
هـاي  ناخارج شدن عثمان از خط صحيح دين و اصرار امام در دفاع از جريـ. همراه بود) ع( علي
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  باشــد    ســبت بــه امــام داشــتهتــري ن حــق، ســبب شــد تــا خليفــه احســاس دشــمني بــيش
  .)55/5-54 :1996 بالذري،(

  با عثمان)ع(موارد برخورد امام علي 
عـدالتي  كنـد، بـي اي كه سـالمت و اقتـدار هـر حكـومتي را تهديـد مـي ترين پديده خطرناك

ري را نكوهيـده گكه مظهر عـدل الهـي اسـت، سـتم) ع(علي. داران نسبت به مردم است زمام
گونـه مشـكلى  گويند حضرت بـا خلفـا هـيچ توان ديدگاه كسانى را كه مى بنابراين، نمى. است

ي حكومت، خالفت و رفتار و كردار آنان را پذيرفته و با رضايت بـا آنـان بيعـت  نداشت و نحوه
ولى ارتباط ايشـان  ،گيرى مطلق نپرداخته زيرا اگرچه آن حضرت به كناره. نموده بود، پذيرفت

ي اسـالمى  اهنمايى و انتقاد براساس ضرورت و نيازهاى جامعـهباخليفه در راستاى هدايت و ر
پامال كردن خون هرمزان، تمام خواندن نماز قصر، صرف  ،اين برخوردها ي از جمله. بوده است

 ،)ص(تبعيـديان پيـامبربـه هـا، پنـاه دادن  قـرآنكردن صدقه در غير محل صدقه، سـوزاندن 
گيرى بر مخالفان و  جا، سخت هاى بى بخششگماشتن مردم نااليق به حكومت شهرها، بذل و 

  .بود ،اشتر و غيره مسعود، عمارياسر، مالك بن از جمله ابوذرغفارى، عبداهللا ،پيامبر ي صحابه

  هاي ديني بدعت
 دادن ها، خليفه به انجام مسائلي است كه ضمن آن ،با عثمان) ع(هاي مهم امام علي  از برخورد

عمـر بـه  بـن خون هرمزان كه توسط عبيـداهللا  عثمان به توجهي بي :هاي ديني متهم شد بدعت
كـه عبيـداهللا را  عثمـان عـوض آن. گرديداتهام قتل پدرش كشته شده بود، باعث خشم مردم 

و انصار با اصرار تمـام از عثمـان خواسـتند كـه  انمهاجر. قتل قصاص كند، امانش داد دليل به
عثمان را مورد سبب بدين ) ع(امام علي . يردعبيداهللا را قصاص كند و انتقام خون هرمزان را بگ

اگر چشمم به . اخذه خواهي شدؤي خون هرمزان م در قيامت درباره: سرزنش قرار داد و فرمود
عثمـان كـه وضـع را . حق خدا را از او خواهم گرفت ولو كساني را خوش نيايد ،عبيداهللا بيفتد

 .)53: 1380قتيبه،  ابن(چنين ديد، عبيداهللا را شبانه به سمت كوفه فراري داد 
 عقبه، برادر مادرى بن وليد ،خليفه. معنويت دور شد در اين دوران بود كه جامعه از خط    
 او را در دو مورد به قرآن مجيدوى مردى بود كه . را به استاندارى كوفه منصوب كرد ،خود

ديده گرفت، و نا ي او را اما خليفه گذشته .فسق و تمرد از احكام اسالمى ياد كرده است
  ).267/4: 1387طبري، ( ي بزرگى از ممالك اسالمى را به او واگذار كرد استاندارى منطقه
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اين . حدود الهى و شأن مقام زعامت است  رعايت ،براى فرد فاسق چيزى كه مطرح نيست
برگزار  بود، نماز صبح را با مردم چهار ركعت   حالى كه سخت مست در) وليد(پيشواى نااليق 

اى بود كه انگشترش را از دست وى در  شدت مستى او به اندازه! ساخت د و محراب را آلودهكر
اميه را بر مردم مسلط  فرزندان: مالقات كرد وگفت با عثمان )ع(علي .نشد آوردند و او متوجه

عثمان به . حق او جارى سازى بايد وليد را از مقام استاندارى عزل كنى و حد الهى را در. مكن
اقي نشاند تا تاي كه به برادرش داشت، لباس فاخري بر تنش پوشانيد و او را در ا عالقه دليل

دست گرفت و  به تازيانه را) ع(علي. ي او اجرا كند فردي از مسلمانان حد خدا را درباره
 273 :طبري، همان(» دفعت الشهود و ابطلت الحدود«: مهابا بر او حد زد و به عثمان گفت بي

  ).45/5: همان بالذري، ؛4/
ويژه در  به ،با عثمان) ع(احكام خدا مطرود شناخته شد و عليدليل تخلف از  عثمان به

  .ي احكام شريعت، اختالف داشت زمينه

  يكي كردن مصاحف
 گزارش شـده قرآندر منابع تاريخي موارد متعددي از وقوع اختالف ميان مسلمانان در قرائت 

. جـويي بپردازنـد بب گرديد تـا بـراي حـل آن بـه چـارهاند كه اين اختالفات س ، و گفتهاست
عثمان نيز بر ضرورت چنـين اقـدامي  .بود» حذيفه«از سوي  قرآنپيشنهاد يكي كردن قرائت 

ها همگي بر ضرورت چنين كـاري،  صحابه را به مشورت فرا خواند و آن ،رو از اين. موافقت كرد
 ،دستور عثمان انجام گرفـت اقدام كه بهنخستين . هاي آن، نظر مثبت دادند ي دشواري با همه
 اين كار. هاي قرآني از اطراف و اكناف كشور پهناور اسالمي آن روز بود آوري تمام نوشته جمع

ي  به گفتـه. اند و تالوت براساس آن را سفارش كرده است مورد تأييد امامان ما هم قرار گرفته
سـوگند بـه «: رد تأييد قرار داد و فرمودها را مو قرآنسازي  اصل يكسان) ع(امام علي ان،مورخ

و . »مگر اين كه با مشورت مـا بـود ،ي مصاحف هيچ عملي را انجام نداد خدا كه عثمان درباره
اگر امر مصاحف به من نيـز واگـذار «: فرمود) ع(ديگري آمده است كه حضرت علي در روايت 

ها اختالف است،  قرآناما در مورد سوزاندن ساير  .»كردم كه عثمان كرد شد، من همان مي مي
علمـاي اهـل تسـنن درصـدد  .گيري شده است تر آثار روايي شيعه بر اين امر خرده و در بيش

هـا را نسـوزاند و بـا وسـايل  قـرآناي توجيه كنند كه او  ن را به گونهبرآمدند كه اين كار عثما
اي در طـي همـان  ولي آنچه بـيش از هـر مسـئله. ها را محو كرد ديگري مثل آب و سركه آن

اثيـر،  ابـن (اين است كه عثمان مصاحف ديگـران را سـوزانده اسـت  ،كند اسناد جلب نظر مي
  ).170/1: 1408سيوطي،  ؛185/9: 1965
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  المال و ميل و بذل و بخشش بيت حيف
عـدالتي و  ، بـيو انتقـاد آن حضـرت از وي خليفهبا ) ع(يكي از داليل مهم بر خورد امام علي 

اراضي عمومي مسلمانان  .كه در زمان او حادث شد را مي توان نام برد المال حيف و ميل بيت
و  شوندان و حاميـانهـا را بـين خويشـا ي سوم آن ، خليفهشد بيت المال محسوب مي وكه جز
اميه و صحابه و افراد بانفوذ تقسيم كرده بود، و ساليانه هزاران درهم عايدي آن بـه جيـب  بني

هـاي دوران  نه تنها تمامي تبعـيض ،امام بعد از رسيدن به حكومت. شد افراد خاص سرازير مي
ذشته به ناحق بلكه به جستجوي امالك و اموالي پرداخت كه در دوران گ ،نمود اگذشته را ملغ

به افراد داده شد و تمامي امالك و اراضي عمومي را از افراد پس گرفـت و هرچـه بـه ايشـان 
هـا  پيشنهاد شد كه شما به كارهاي خلفاي پيشين كاري نداشته باشيد، اهميتي به اين توصيه

  ).266/4:طبري، همان (ندادند 
واهللا لو وجدته قد تزوج بـه « :زدني در اين خصوص فرمود با صالبت و قدرت مثال) ع(علي 

النساء و ملك به االماء لرددته فان في العدل سـعه و مـن حنـاق عليـه العـدل فـالجور عليـه 
زنان و خرج خريد كنيزكـان  ي به خدا قسم حتي اگر بفهمم اين امالك خرج مهريه«. »اضيق

الت موجـب كـه عـد درسـتي گـردانم، بـه مسـلمانان برمـي ي آن امالك را به خزانه ،شده باشد
آسايش، رونق و رفاه خواهد شد، و هركس كه عدالت بـراي او مضـيقه و فشـار و سـختي بـه 

  »تـري بـراي او خواهـد داشـت همراه داشته باشد، قطعاً ظلـم و جـور فشـار و سـختي بـيش
  ).15: دشتي، همان(

بر او مسلط شدند و  نداشت، خويشاوندانش سخت اي عثمان مرد ضعيفى بود، از خود اراده
مروان در نقش مشاور اول خليفه به فعاليـت . خواست، كردند ه نام او هر كارى كه دلشان مىب

العاص، مدتي در مدينه با تظاهر  ابي بن وي همانند پدرش حكم. در دستگاه خالفت مشغول بود
كـه  طـوري كرد، بـه بود، و براي مشركان و منافقان مدينه جاسوسي مي) ص(به اسالم نزد پيامبر

آن دو همواره در دوران ابوبكر و عمر در . ناچار شد او را به همراه پدرش تبعيد نمايد) ص(پيامبر
ها را بازگردانيد، و مروان را كاتـب  آن ،زماني كه عثمان به خالفت رسيد .بردند  سر مي تبعيد به

  ).263/6: 1996،  بالذري( قراردادخالفت و مشاور خويش 
است تا مروان را از نزد خود دور كند، ولي خليفه گـوش ابيطالب بارها از خليفه خو بن علي

خالفـت را  عنـوانو عثمـان تنهـا  آمد شمار مي بهكه خليفه  بوداين مروان  ،در حقيقت. نكرد
 .هاي آفريقا را نيز به او بخشيد عثمان فدك را به مروان اقطاع داد و يك پنجم غنيمت. داشت

كرد  شد، مروان تمام اقدامات او را خنثي مي ان ميبين خليفه و ناراضي ي واسطه )ع(هرگاه علي
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اين گونه  بهو خليفه را  نمود ميآميز عليه مخالفان و معترضان اتخاذ  اي خشونت و مجدداً رويه
  .)184/5: 1984مقدسي، ( انگيخت برمينيز  هابرخورد
تكـونن فـال «: و رو در روى عثمـان فرمـود قراردادانتقاد  مورد اين عمل خليفه را) ع(على

تـرين  باشـكوه تو اكنون در« .»العمر لمروان سيقه يسوقك حيث شاء بعد جالل السن و تقضى
مهـار خـويش را  ،بـا ايـن حـال ؛پايان رسيده اسـت به ايام عمر خويش هستى و مدت تو هم

ظن سـوءِ مورد) ع(على .»دست مروان مده كه هر جا دلش بخواهد تو را به دنبال خود ببرد به
لذا تأكيد داشـت . ديد ثمان وجود امام را در مدينه مخل و مضر به حال خود مىعثمان بود، ع

  ).696/1: مسعودي، همان(كه از مدينه برود تا از مردم دور باشد 
تمامي برجستگان قريش و سپس منحصـر  شاملهاي خليفه كه در اوايل  بخشش ي هدامن

طور عادالنه در ميـان مسـلمانان  ا بهه اگر اين ثروت. به امويان بود، بسيار وسيع و گسترده شد
ديني و اخالقي و رشد فكري و فرهنگي و برقـراري  ي هشد و در راستاي تقويت بني تقسيم مي

يقـين ثمـرات ارزشـمندي بـراي  رفـت، بـه كار مي عدالت اجتماعي و اقتصادي جهان اسالم به
ابر ايـن امـوال در ميـان سوم بـا تقسـيم نـابر ي هولي متأسفانه خليف. آورد مسلمانان به بار مي

زدگـي  گرايـي و رفـاه اختالف طبقاتي و پيـدايش تجمـل ي هاصحاب و برخي مسلمانان، زمين
كه سادگي دوران پيـامبر ) ع(تحمل اين وضعيت براي امام علي. دبزرگان اصحاب را فراهم آور

را تحمّـل  هاي جهـاد  ني كـه سـختياويژه براي سپاهيان و فاتح به. را ديده بود، آسان نبود)ص(
ها  تالش ي كردند و از لحاظ وضعيت مالي و روحي در وضع نامطلوبي بودند، و ديگران ثمره مي

آيا «: را شكست و به عثمان فرمود) ع(اين روند سكوت علي. بردند ها را مي هاي آن فشاني و جان
: مسـعودي، همـان(»؟اميـه را از آبـرو و امـوال مسـلمانان كوتـاه كنـي خواهي دست بني نمي
695/1(.  

الي أن قام ثالـث القـوم نافجـا حضـنيه، بـين نثيلـه و «: فرمايد در اين باره مي )ع(امام علي
معتلفه، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال اهللا خضمه البل نبتة الرّبيع الي ان أنتكث عليه فتلـه، 

دسـتي او  ماميه به ه وقتي عثمان به خالفت رسيد، بني« .»و أجهز عليه عمله، وكبت به بطنته
خورد، تـا  شتافتند، و مال خدا را چنان با اشتها خوردند، همچون شتري كه گياه بهاري را مي

: دشـتي، همـان( »...اش او را بر زمين افكند و كردارش سـبب قتـل او گرديـد كه پرخوري اين
  ).3ي خطبه

 )ص(پيـامبر ي هالعمل امـام و جمعـي از صـحاب ها كه باعث عكس بذل و بخشش بخشي از
ثابـت،  زيـدبن ؛سـرح، صـدهزار دينـار ابـي ابـن ؛پانصد هزار دينار ،مروان: بدين ترتيب بود ،شد

 ؛هــزار درهــم300،عــاص ســعيدبن ؛هــزار درهــم100،عبيــد اهللا بــن  طلحــة ؛صــدهزار دينــار
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ها باعث شد فقـرا بـيش از پـيش در  اين بذل و بخشش.... و ؛هزار درهم300،العاص ابي بن حكم
گرايـي  المال صرف عـيش و نـوش و تجمـل مسلمين از بيت ي هحقوق عامفقر زندگي كنند و 

طبقاتي بـين مسـلمانان بـه وجـود  ي هاي معدود شد و يك حالت سستي و تفرقه و فاصل عده
اتحاد از بين رفت و ديوار بلندي بين آحاد مسلمين كشيده شد كه آثارش تا به امروز در . آمد

سعي كرد دوباره سنت پيامبر را ) ع(اگر چه علي. است جهان اسالم باقي مانده و قابل مشاهده
امّا مـردم چنـان عـادت  ،ها را به آغوش اسالم بازگرداند مسلمين جاري كند و آن ي هدر جامع

  .كرده بودند كه حاضر نبودند از تجمالت و دنياگرايي دست بردارند و مطيع رهبر خود باشند
تـدريج در  يرد، تحوالت اقتصادى عظيمى بـهدست گ زمام امور را به) ع(كه علي پيش از آن

شـدت دگرگـون  بـه) ص(اسبات متعادل اقتصادى عصر پيامبرجامعه و حكومت روى داد، و من
ايـن تحـول در دوران . شد و عدالت اقتصـادى رخ برتافـت و اسـتكبار اقتصـادى جلـوه يافـت

هـاى  ا و دارايـىهـ ثـروت. بحران كشـاند جامعه را به ،صورت چپاول اقتصادى سوم به ي هخليف
دارى  شدت گرفتار انبوه كه، جامعه به طورى خاص قرار گرفت، به ي هعمومى در اختيار يك طبق

 ي مدارانـه نگـاه مالـك. سو، و نيازمندى و نادارى از ديگر سـو شـده بـود خواهى از يك و فزون
ه كـه خـود شـد تـا هرگونـ سـبب  ،هـا داران به مردمان و نيز به اموال و دارايى حاكمان و زمام

هايى كه در اختيار آنان بود، رفتار  با مردمان و حرمت ايشان و نيز اموال و امانت ،خواستند مى
  ).211/2-210: 1383جعفريان، (كنند 

را در زمـان خالفـت ) ص(دورى جامعـه از سـنت محمـدى ي هاى نتيج در خطبه) ع(على
كه نيكى از آن رخت بربسته و  كنيد شما در زمانى زندگى مى«: فرمايد چنين بيان مى ،عثمان

شيطان طمـع در . آيد تر مى رود و بدى بدان روى نهاده است و پيوسته پيش پيوسته دورتر مى
هالكت مردم بسته و اكنون زمانى است كه اسباب كارش نيك مهيا شده و مكر و فريبش بـه 

دان و مـردم به هركجا كه خواهى چشم بگر. شكارش در چنگال اوست. جا راه يافته است همه
برد يا تـوانگرى كـه نعمـت خـدا را كفـران  اش رنج مى را بنگر، آيا جز درويشى كه از درويشى

ورزد تا بـر ثـروتش بيفزايـد يـا متمـردى كـه  كند يا بخيلى كه در اداى حق خدا بخل مى مى
گوشش براى شنيدن اندرزها گران شده است، چيز ديگـرى خـواهى ديـد؟ اخيـار و صـالحان 

كردند  اند؟ كجايند آنان كه در داد و ستد پارسايى مى ادگان و بخشندگان چه شدهكجايند؟ آز
آيا نه چنين است كه همگى از اين جهان رخت بستند، به جاى  ؟و راه و روش پاكيزه داشتند

شـان و  هـم خـوردن و بـردن نـام هـا از بـه ايد؟ در ميان گروهى فرومايگان كه لـب ها مانده آن
ــد گفــت. دارد شــان ننــگ نكــوهش اعمــال ــن حــال باي ــه راجعــون: در اي ــا الي ــا هللا و ان   »ان

  .)129 ي خطبه: ، هماندشتي( 
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  )ص(برخورد با صحابه و ياران پيامبر
داشت، و موجب نارضايتي مردم از خليفه و  را در پي)ع(ز ديگر اعمال عثمان كه واكنش عليا

مسعود، عمار،  بن ابوذر، عبداهللا :هاي با ارزشي مانند ناكرد او شد،كنار زدن انس انتقاد از عمل
برخورد تندي با بعضي از  ،وي بر خالف ابوبكر و عمر. ها بود و جفا درحق آن ،اشتر مالك

كردند يا به او روي خوش همين كه آنان نسبت به بعضي از امور، اعتراض مي. صحابه داشت
و شتم و دشنام قرار داد ايشان را تبعيد كنند و يا مورد ضرب دستور مي ،دادندنشان نمي

از وقايع  ،جا جا به ربذه و رحلت وى در آن عنوان نمونه، تبعيد ابوذر به شام و از آن به. دهند
وقتى بزرگان اسالم اين چنين تحقير شوند، براى اسالم چه ارزش و . اسفبار تاريخ اسالم است
ز شام به مدينه آورند و او دستور داد تا ابوذر را به بدترين وجه ا. آبرويى باقى خواهد ماند

او را بر روى شتر درشت سوار كن و همراهى سخت با او همراه كن كه شب و روز براند : گفت 
   .تا ياد عثمان و معاويه را فراموش كند

اى كه ميان ابوذر و عثمان رخ داد، عثمان ابوذر را متهم كرد كه در  در مجلس مباحثه
نفع ابوذر شهادت  حضرت به. را گواه گرفت) ع(وذر، علىبا .بندد حديث خود به پيامبر دروغ مى

: با كمال جسارت به امام گفت ،عثمان كه از اين سخن برآشفته بود. داد و از او دفاع كرد
خاك بر دهان خودت باد، اين چه كارى است : نيز به او فرمود) ع(علي . خاك بر دهانت باد

معاويه و سخن نامعلوم او  ي هخاطر نام را بهدارى؟ چ كنى و چه انصافى است كه روا مى كه مى
 ،در جاي ديگر. كه ظلم و فساد و فتنه و عناد معاويه معلوم است كنى؟ با اين با ابوذر چنين مى

تو خود : عثمان گفت ،خواست عمار را تبعيد كند و امام اعتراض كرد زماني كه عثمان مي
برخوردهاي تندي نيز با امام داشت عثمان در مواردي ديگر  .تر سزاوار تبعيد هستي بيش

  ).55/5-54:؛ بالذري، همان66/2: 1378يعقوبي، (
پيامبر بود، كه عثمان با او برخورد نادرستي  ي مسعود، يكي ديگر از صحابه بن عبداهللا

الحرام و  را در مسجد قرآنجان خود،  او نخستين كسى است كه حاضر شد به قيمت. داشت
خدا را به سمع كوردالن قريش  داى بلند، تالوت كند و كالمدر كنار انجمن قريش با ص

آمده و مشغول مذاكره بودند، ناگهان  روزى كه سران قريش در محفل خود گرد در نيم. برساند
را » الرّحمن«ي صداى رسا آياتى از آغاز سوره ايستاد و با»  مقام ابراهيم«عبداهللا در برابر 

قرآنى را كه بر : گويد؟ يكى گفت چه مى» عبد ام ابن«: قريش به يكديگر گفتند. تالوت كرد
برخاستند و با ضرب و شتم عبداهللا و  در اين هنگام، همگى. خواند مى ،است محمّد نازل شده

عبداهللا با صورت مضروب به سوى . كردند او، صدايش را خاموش ي هنواختن سيلى به چهر
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عبداهللا در پاسخ . بر تو هراس داشتيم  لدلي ما به همين: به وى گفتند. ياران خود بازگشت
اگر مايل : و ادامه داد ؛من حقير و خوار نبودند گاه مثل امروز در نظر دشمنان خدا هيچ: گفت
خوش  همين مقدار كه آنان، آنچه را: گفتند! كنم مى فردا نيز اين عمل را تكرار ،باشيد

عبداهللا  ،هاي وليد سخن چيني دليل هعثمان ب،در موارد ديگر هم.نداشتند، شنيدند، كافي است
 ي سخنان وليد صحابه با: به اعتراض برخاست وگفت) ع(علي. داد رد آزار و اذيت قرار ميرا مو

  ).369/2: م1995ابن حجر عسقالني، (دهي  پيامبر را چنين شكنجه مي
 كرد كه درعثمان در برخورد با صحابه، با موضعي حق به جانب، آنان را كساني خطاب مي

آن دسته از افراد را كه عليه وي دست به اعتراض و . نده بودمقابل اسالم و حكومت ايستاد
كه طلحه به اعتراض  طوري به ،مخاطب ساخت» اي دشمنان خدا«با لفظ  ،انتقاد زده بودند
و گاهي ا. ها دشمنان خدا نيستند، بلكه عابدان و خوانندگان كتاب اويند آن: برخاست و گفت

  ).31: 1378سبحاني، (كرد  متّهم مي... گري، حسادت و شرارت وفتنه ايشان را به
ها  توأم با قصد انتقام در انديشه بدبينى خالفى باشد، مصدر يك چنين خالفت، دستگاه وقتى
زند و آنچه  جوانه مى وقت در اذهانبا تكرار اين موارد، فكر انقالب عليه حكومت . آيد پديد مى

  .شود نبايد بشود، مى

  به عثمان) ع(هاى امام على يحتصن
سـخن گفتنـد و از ) ع(و بـا علـى ندكرد عثمان سبب شد كه مردم اجتماع كرد عمل ي هنتيج

ايـن خطبـه را قرائـت فرمـود كـه در واقـع ) ع(امـام. ايشان خواستند با عثمان صحبت كنـد
تـو و  همانا مردم پشت سر من هستند و مـرا ميـان«: گر اعتراض شديد مردم به اوست نمايان

دانم كه تو نـداني،  دانم با تو چه بگويم، چيزي را نمي به خدا نمي. خودشان ميانجي قرار دادند
دانيم، ما به چيـزي پيشـي  داني آنچه ما مي تو را به چيزي راهنمايي نكنم كه نشناسي، تو مي

غ كنيم، ديدي ايم كه آن را به تو ابال نگرفتيم كه تو را آگاه سازيم و چيزي را در پنهاني نيافته
بودي چنان كه ما بـوديم، ) ص(چنان كه ما ديديم، شنيدي چنان كه ما شنيديم، با رسول خدا 

درخويشـاوندي از آن دو )ص(ابوبكر و عمر در عمل به حق از تو بهتر نبودند، تو به رسـول خـدا
 سـوگند بـه خـدا تـو كـور! پس از خدا پروا كـن. تري و داماد او شدي كه آنان نشدند نزديك

هاي ديـن  ها روشن است و نشانه نادان نيستي تا تو را تعليم دهند، راه. نيستي تا بينايت كنند
 ودپس بدان كه برترين بندگان خدا در پيشگاه او رهبر عادل است كه خود هدايت ش. برپاست

 ها و ديگران را هدايت كند، سنّت شناخته شده را برپا دارد و بدعت ناشناخته را بميراند، سنّت
هاي آن برپاست و بدترين مردم نزد  ها آشكار و نشانه هايش آشكار است، بدعت روشن، و نشانه
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گمراهي ديگران است، كه سنت پذيرفته را  ي خدا، رهبر ستمگري است كه خود گمراه و مايه
  ؛164 ي خطبـــه :همـــان دشـــتي، (» ...بميرانـــد و بـــدعت تـــرك شـــده را زنـــده گردانـــد

  ).164/9: اثير، همان ابن
 ،احتـرام همام با لحنى مؤدّبانه و آميخته بها ا در اين خطبه جمالتى وجود دارد كه در آن      

سخنان امام به نيابـت . تا در او تأثير نمايد ،سخن گفتند است، كه روش هميشگى ايشان بوده
را زي. براى صحبت با عثمان بوده است) ع(درخواست آنان از امام  و نمايندگى از مردم و در پى

هاي عثمان و كـارگزاران وى و روش حكـومتى خليفـه و ناديـده انگاشـتن  عدالتي مردم از بي
  ).282/4:طبري، همان(به ستوه آمده بودند ) ص(دستورات اسالم و سيره و سنت نبوى

گيـرد و مـردم  اى كه صورت مـى كه تو به منكرات و كارهاى ناشايسته بودمنظور امام اين 
همانند مـا آگـاه هسـتى و در ايـن زمينـه مـا از تـو سـبقت  ،اند هها حساس شد نسبت به آن

همچنين، منظور امام آن اسـت كـه اگـر دوران و روش . ايم و نيازى به يادآورى نيست نگرفته
اند و يا  آن دو نسبت به عثمان بهتر بوده ،پيشين مقايسه گردد ي حكومتى عثمان با دو خليفه

پيشين را درست،  ي دو خليفه ي م است، يعنى مردم سيرهكه منظور، بيان ماجرا از ديد مرد آن
هـا عثمـان را فاقـد  ناهمـ ،حـال درعـين. دانستند و آن دو را بر حق و در راه خير و صالح مى

در پـى برانـدازى حكومـت  ،جز تنى چنـد ،شمردند و لذا تمامى مردم هايى مى چنين خصلت
اي  به مسجد رفـت، خطبـه ،)ع(علي عثمان پس از شنيدن نصايح. عثمان و كشتن وى برآمدند

به خـدا . گيرم من نخستين كسي هستم كه پند مي«: خواند و از خدا آمرزش خواست و گفت
چون از منبر فرود آيـم، بزرگـان شـما نـزد مـن . كنم و كسي چون من بايد توبه كند توبه مي

شوم، روش بنده را اي  به خدا اگر حق چنان اقتضا كند كه بنده. بيايند تا سخن آنان را بشنوم
   .سازم به خدا شما را خشنود مي. پيش گيرم

ها چهار صـد  مصريان كه تعداد آن. هاي آنان توجه كند عثمان تعهد كرد كه به درخواست
در بـين راه . اي شده بـود اما توطئه. صد نفر بود، تصميم گرفتند به شهر خود بازگردند يا هفت

بـه ايـن . كه از طرف مروان براي عثمان نوشته شده بود دست آوردند به اي از غالم عثمان نامه
هـا فـوراً بـه مدينـه  آن. مضمون كه سران هيئت شاكي را دستگير نمايـد و بـه قتـل برسـاند

همگي متعجّب شـدند، . در ميان گذاشتند) ص( مراجعت نمودند و مفاد نامه را با اصحاب پيامبر
از اصـحاب و گروهـي از مـردم بـه مالقـات  جمعـي ،پس از آن. زيرا بر خالف انتظار آنان بود

بهتر است خالفـت را واگـذار . ات در رفع مشكالت مردم دروغ بود توبه: عثمان رفتند و گفتند
من هرگز لباس خالفت را كه خـدا بـر مـن : عثمان پاسخ داد. كني تا ديگري آن را اداره كند
اگر قرار اسـت رعايـت : ردم گفتندم! كنم كنم و دوباره توبه مي پوشانده است، از تن به در نمي
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بـه مـا  -كـه شخصـي فاسـد اسـت  -طور مساوي بنمايي، مروان را  حقّ تمام مسلمانان را به
ــيم ــا او را محاكمــه كن ــده ت ــل ب ــاع كــرد . تحوي ــروان، امتن ــان از تســليم م ــي عثم   ول

  ).62/3-55: سعد، همان ابن(
داد  كرد، گاهى پيغام مـى جسارت مى) ع(مان به جايى رسيد كه مكرر به عليگستاخى عث

را با فرد خبيث و ملعونى مثل مـروان مقايسـه  ) ع(كه امام از مدينه بيرون برود، و گاهى علي 
آيا بـه «: حضرت به او فرمود .م تو نزد من از مروان برتر نيستىخدا قس به: گفت  كرد و مى مي

از تو برترم، پدرم از پـدرت  خدا كه من كنى، به گويى و مرا با مروان يكسان مى من اينگونه مى
از همـه . »ها هسـتند، تـو هـم فاميـل خـود را بيـاور و مادرم از مادرت برترند، فاميل من اين

حضـرت اميـر  ؛دهـد كه تاريخ همانند آن را نسبت به حضرت نشان نمى بودتر جسارتى  شنيع
ديـدم روى  ،مروزى عثمان در گرمى هوا به دنبال من فرسـتاد، وقتـى نـزد او رفـت: فرمايد مى

بـه . طال و نقـره بـود ي هتختى نشسته و عصايى در دست داشت و در پيش روى او چند كيس
خواهى از درهم و دينار شكم خـود را پـر كـن كـه مـرا  اى پسر ابوطالب، هرچه مى: من گفت
اگر اين مال را كسى به تو بخشيده يا ارثى است يا سود تجارت است و : به او گفتم. آتش زدى

كـنم تـا بـه  يا قبول نمـى ،نمايم كنم و تشكر مى رحم كنى، من يا قبول مىي  اهى صلهخو مى
المال است كه در آن حق مسلمانان  و اگر اين مال، مال خداست و از بيت! اموال تو اضافه شود

خدا تو را نرسد كه به من پند دهى و من را نرسد كه از تو پنـد  هب. و يتيم و در راه مانده است
دستى شروع به زدن مـن  طرف من آمد و با آن چوب به ،عثمان كه خشمگين شده بود. بگيرم
اگر مـن : كه هر چه خواست كرد، گفتم تا اين ،خدا سوگند كه من دستش را رد نكردم به! كرد

؛  696: 1991كـوفي،(خدا ميان مـن و تـو حـاكم  باشـد  ،امر به معروف و نهى از منكر كردم
  ).174/1: حسين، همان طه

گري و دوري از سيره و سـنت نبـوي و رفتارظالمانـه و  به اشرافي روآوردن دليل ثمان بهع
روز بـه روز مقبوليـت  ،داران او در مناطق مختلف اسالمي با مردم آميز عامالن و استان اجحاف

 ي رو گرديد و سرانجام با قيام يكپارچـه خود را از دست داد و با نارضايتي و نفرت عمومي روبه
منـوره  ي هاز مناطق مختلف مصر، عراق، يمن و تحصـن بسـياري از آنـان در مدينـ مسلمين

هـا از  عثمان مجبور شد، براي آرام كـردن آن ،به مرور زمان كه اعتراض باال گرفت. مواجه شد
مسـلمين بـر شـدت . تـر شـد كه اين عمل منجر به درگيـري و نـزاع بـيش ،زور استفاده كند

كلـى  ارتباط او با خـارج بـه كه  طوري به ،افزودند به ساعت ميعثمان ساعت  ي هخان ي همحاصر
عثمان چهل و نـه روز  .جايي نبرد راه به ،كه ميانجي صلح بود) ع(هاي امام علي تالش. قطع شد

. اما كسي به كمكـش نرفـت. از شهرهاي مختلف استمداد كرد ،در اين مدت. در محاصره بود
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. قتل رسانيدند ضرب شمشير و خنجر به سالگى به 82شورشيان خليفه را در سن  ،بدين وسيله
مـردم چنـان بـر او  ،زمـان مـرگ عثمـاندر . انـد هجـري ذكـر كرده 35قتل وي را در سال 

 :زدند درستي براي او برگزار شود و فرياد مي ي كه اجازه ندادند تشييع جنازه،خشمگين بودند
پنهان از  ،سرانجام. زمين مانده بودوي تا مدتي روي  ي هو جناز ؛)پيرمرد احمق( »نعثل نعثل«

كه مـدفن يهوديـان بـود،  ،در مدينه »كوكب حش«او را در بقيع در محلي به نام  ،چشم مردم
 ي بعـدها ايـن محـل مقبـره. بقيـع نشـده بـود واين مكان در آن موقع هنوز جـز. دفن كردند

  ).60-55: قتيبه، همان ابن(شد  اميه خانوادگي بني
من شما را از كار عثمان آگـاه «: رد خود با عثمان به مردم كوفه نوشتبرخو ي هامام دربار

مـن يكـي از . مردم بر عثمان خرده گرفتنـد: چنان كه شنيدن آن همچون ديدن بود كنم،  مي
نمـودم و طلحـه و  تر سرزنشـش مي خواستم و كم تر خشنودي وي را مي بيش  مهاجران بودم،

عايشـه نيـز سـر بـرآورد و . او بتازنـد و نـاتوانش سـازندترين كارشان آن بود كه بر  زبير آسان
  » خشمي را كه از او داشت آشكار كرد وگروهي از مردم فرصـتي يافتنـد و كـار او را سـاختند

  ).1ي هنام :، هماندشتي (
توان گفت كه امام موافـق بـا  راحتي مي نظر سياسي امام در مورد قتل خليفه، به ي هدربار

نفـع  چون دريافته بود كه اين كار جز به. دانست كار را به صالح نمي كشتن عثمان نبود و اين
حتـي در آغـاز . كوشيد تا از كشته شدن او جلوگيري كنـد لذا، به هرصورت مي. معاويه نيست

هـاي  حمايـت ي هامـام دربـار. كند و شورش را بخوابانـد برقرار كوشيد بين او و مردم صلح مي
باره مرتكـب گنـاهي  ترسم دراين عثمان حمايت كردم كه ميآن اندازه از : سياسي خود فرمود

اسالم و احكام آن  ي هاي عميقش درباره سبب اشتباه امام عثمان را به ،از نظر ديني. شده باشم
مـردم  سـويو نيز به فساد و تباهي كشـاندن اوضـاع جامعـه، مسـتحق چنـان برخـوردي از 

طور دقيـق اظهـار  باره به توان دراين ند نميهرچ. دراين زمينه تعبيراتي وجود دارد. دانست مي
خـدا : زماني از امام سؤال شد، آيا در قتل عثمان شركت داشته است يا نه؟ فرمودند. نظر كرد

مـن نـه كشـته شـدن عثمـان را : در مورد ديگري فرمود. عثمان را كشت و من با خدا هستم
ل عثمان نه مرا مسرور كرد و قت: درجاي ديگر فرمود. دوست داشتم و نه از آن كراهت داشتم

آيـا : خواند و زماني كه از او پرسيدند» الخطايا حمال«امام در جاي ديگر عثمان را . نه ناراحت
بيت خود  صورت بسيار بدي خود را فداي اهل او به: عثمان مظلوم كشته شده يا نه؟ امام فرمود

  ؛1263/3:  1368شــبه،  ابــن(كــرد و شــما نيــز بــه بدصــورتي بــا او برخــورد كرديــد 
  ).82/3:سعد، همان ابن 
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  از قتل خليفه هاي پس در برابر چالش) ع(علي
انتخاب امام توسط مردم مدينه وكساني كه در شورش عليه عثمان نقش داشتند، سبب شد 

عقبه در  وليدبن. اميه متهم شود كه عامل اصلي قتل عثمان بوده است تا امام از سوي بني
هاشم عثمان را كشتند  بني« :»حتي يكونوا مكانه اهم قتلو«: فتهاشم گ شعري خطاب به بني
ها را با امام كرد و  ترين دشمني سخت) ع( امام علي ي هوليد در دور. »تا جانشين او شوند

گيري او در  دليل موضع. نمودمعاويه را كه مدعي قتل خليفه بود، به جنگ با امام ترغيب 
خواري او باز توسط  ر توسط امام و اجراي حد شراببرابر امام، به كشته شدن پدرش در بد

دليل توجه  بود و خود عثمان نيز به ،آن هم در پيش چشم عثمان و مردم ،در مدينه) ع(علي 
امام مكرر نقش خود را . مخالفان به امام، او را مقصر دانست و گفت كه علي منتظر قتل اوست

اميه با قسم چيزي را باور  انستم كه بنيد اگر مي: و فرمودند نددر قتل عثمان انكار كرد
  ).350: كوفي، همان(خوردم كه من عثمان را نكشتم  در ميان ركن و مقام قسم مي ،كنند مي

در مدت محاصره از تنها كسي كه كمك  ،اين سخنان ي جالب اين است كه عثمان با همه
ندند، عثمان از امام روي عثمان بب زماني كه طلحه دستور داد آب را به. امام بود ،خواست

ت ئكس توانايي و جر كرد كه هيچ حضرت در شرايطي به عثمان كمك مي. جستاستمداد 
عثمان اجازه ندادند  ي زياد به استناد اين كه در محاصره بعدها در كربال ابن. اين كار را نداشت

داده نشود  )ع(استفاده از آب به امام حسين  ي آب براي عثمان برده شود، دستور داد تا اجازه
  ).104/5: بالذري، همان(

اگر به كشتن «: فرمايد كساني كه او را متهم به قتل خليفه كردند، مي در جواب) ع(امام علي
شمار  از ياوران او به ،داشتم و اگر از آن باز مي ،فرمان داده بودم، قاتل بودم) عثمان(او 
اند بگويد كه از كساني كه دست از تو كسي كه او را ياري كرد، نمي ،با اين همه. آمدم مي

توانند بگويند  نمي ،اش برداشتند و كساني كه دست از ياري ،بهترم) مروان(اش برداشتند  ياري
عثمان خودكامگي پيشه : كنم من جريان عثمان را برايتان خالصه مي. ياورانش از ما بهترند

تابي و  كاري و در بي گي و ستمتابي كرديد و از حد گذرانديد و خدا در خودكام كرد و شما بي
  ).30ي خطبه: همان دشتي،(» روي حكمي دارد كه تحقق خواهد يافت تند

هاى  توطئه ي هگيرى از هرج و مرج و از بين بردن زمين امام در موارد زيادى، براى پيش
ها  اوج اين همكارى. و نيز به اقتضاى شرايط و رعايت مصلحت، با عثمان همكارى كردند بعد،
توانست  كس نمى در زمانى كه عثمان به هيچ ؛عثمان رخ داده است منزل ي جريان محاصره در

هاى او  ها را از دوستان خود ـ دوستانى كه در پناه حمايت مهرى چراكه آشكارا بى ؛دل ببندد
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تنها امام بود كه به يارى عثمان  ،اما درست در همين شرايط. ديد جايى رسيده بودند ـ مى به
  ).1202/3: شبه، همان ابن(شتافت 

اند، آن حضرت براى دفاع  وقتى به امام گزارش دادند كه مردم كمر به كشتن عثمان بسته
اذهبـا «: او به فرزنـدان خـود دسـتور داد. كنندگان برخاست با محاصره يياز عثمان به رويارو

ود را برداريـد شمشيرهاى خ« :»فال تدعا احداً يصل اليه بسيفكما حتى تقوما على باب عثمان؛
: 1378يعقـوبي، (»عثمان بايستيد و اجازه ندهيد كسى به خليفـه دسـت يابـد ي و بر در خانه

72/2.(  
انتقـاد  از وي در غياب، بود، امّا در زمان عثمان رو در روي او) ع(پس روشن است كه، علي 

ر سياسـت وي و نه وي را تنها گذاشت و نه ب ،ولي نه دستور قتل خليفه را صادر كرد ؛كرد مي
خواست عثمان راهي را كه در پيش گرفته بود  حضرت مي. هاي مختلف مهر تأييد زد در زمينه

خود سازد و راهي را بپيمايد كه جامعه رو بـه  ي رها كند و راه صحيح عدالت اسالمي را پيشه
تي در برابر خالفت عثمان، موضع اثبـا) ع(موضع علي . اصالح برود و احكام اسالمي اجرا شود

 چون ؛ني و سياسي و اجتماعي متنبه سازدهاي دي يعني تالش كرد تا خليفه را از انحراف ؛بود
خواري و فساد مالي و اقتصـادي فـراوان  هاي سياسي، رانت بر انحراف  عالوه ،عثمان ي هدور در
  ).74/2:همان( بود

 پيشـين ي هخليفـمراتب بيش از ايرادهاي ايشان بـه دو  سوم به ي انتقادهاي امام از خليفه
عدالتي در رفتار شخص عثمان و نيـز در بـين اطرافيـان او  سرّ آن اين است كه گناه و بي. بود

 اي از خويشاوندانش بر وي مسلط شده او، عده ي هعلت ضعف اراد تري يافته بود و به رواج بيش
اي بـه  نامـه ضـمن) ع(امـام . دادند و سرانجام نيز وي را به كشتن دادند و به او خط مي بودند

هاي عثمان انتقاد كردم و حاضر نيستم به خاطر آن عذرخواهي  من از بدعت«: گويد معاويه مي
  ).3 ي خطبه :، هماندشتي(» كردم من همواره وي را ارشاد و هدايت مي. كنم

مسلم است، هر انسان منصف و با وجـدانى كـه در تـاريخ  ،با توجه به مطالبى كه ذكر شد
از ايـن واقعـه اذعـان ) ع(ع قتل عثمان مطالعه كند، به پاكى حضـرت علـىصدر اسالم و وقاي

با توجه بـه بغـض و عـداوتي كـه از امـام در دل  ،اى از افراد ولى متأسفانه عده. خواهد داشت
ها تهمت دست داشتن در قتل  آن. ها را به آن حضرت روا داشتند گرفته بودند، بدترين تهمت

وجـود  ها و افتراهـا باعـث بـه اين تهمت .و آن را تبليغ كردند ندتها انداخ ناعثمان را بر سر زب
 ي داعيـه :دليل سـه عامـل ، به)جمل(جنگ اول . هاى داخلى در جهان اسالم شد آمدن جنگ

خواهي عثمـان از سـوي  خون ي هحكومت و عدم تحمّل عدل علوي توسط طلحه و زبير و بهان
با وجود نافرماني معاويه و سركشي و  ،)هروانين و نصفّ(درجنگ دوم و سوم . شد آغاز ،عايشه
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جنـگ را خـاموش كنـد، امـا  ي هكارهاي گوناگون كوشـيد شـعل شورش خوارج، حضرت با راه
 هايى كه آثار سوءِ جنگ. حضرت به مقصود خويش نرسيد و آن دو جنگ بر ايشان تحميل شد

 دن نگذاشـتنوردش آن شـد كـه دشـمناآ بسيارى در ميان مسلمانان برجاى گذاشت و دسـت
خـواه، احكـام  صـورت كامـل و دل بتواند به) ص(ترين پيشواى انسانيت بعد از رسول اهللا  عادل

  محروم مانـد) ع(امت اسالم از وجود پيشوايى چون علي ،كند و در نهايت اجرانورانى اسالم را 
  ).350: كوفي، همان(

و از خـود  ندكنش نشان دادها وا ، در مقابل اين تهمتنهج البالغهطور مكرر در  به) ع(على
كسانى كه به حضـرت تهمـت قتـل عثمـان را  .اثبات كردند گناهي خود را بي و نددفاع فرمود

بزرگ دست داشتند و براى ايـن كـه خـود را از ايـن  ي خودشان در اين فتنه ،كردند وارد مى
يارى از بسـ. پيراهن عثمان را علم كردند و فريـاد واعثمانـا سـر دادنـد ،عمل زشت پاك كنند

ها امام از قتـل عثمـان تبرئـه  اند كه در آن منابع تاريخى مسلمين، روايات متعددى ذكر كرده
  ).30ي هخطب :، هماندشتي( شده است

كرد و اموال عمومي را بـر اسـاس مـوازين اسـالمي  رفتار مي) ع(اگر عثمان نيز مانند علي
اسـالمي  ي  هوب در جامعـشـد و آن همـه گرفتـاري و آشـ نمود، هرگز كشته نمـي تقسيم مي

  .آمد وجود نمي به

  گيري نتيجه
تر  سكوت خويش بيش ي هسال 25در دوران )ع(توان بيان كرد كه،علي بحث مي صلعنوان حا به
قضايي، هاي نظامي،سياسي،علمي، ود را در قالب مشاورهانساني خ  و  كوشيد انتقادهاي الهي مي

توانست در  او نمي. رساندبي اسالمي به انجام نوپا ي هبراي حفظ دين و ثبات جامع ،اقتصادي
گير اسالم و امت اسالمي شده و بقاي دين و حيات  كه دامن يبرابر معضالت گوناگون

كه  -اين انتقادها در زمان عثمان. تفاوت بماند  خطر جدي انداخته بود، بي  را به  مسلمانان
اهم ساخته بود ـ به اوج خود رسيد آشوب عمومى را فر ي هها را از حد گذرانده و زمين كجروي

را  خلفا ي هامام هرگز دستگاه خالفت و روش و سير. نمود هاى گوناگونى رخ مى و در قالب
پس . ها و عدم لياقت آنان را گوشزد فرموده است بلكه با صراحت، ضعف و ناتوانى ،نپذيرفته

  :كرد خالصهچنين  ينتوان ا عليه خليفه را مي) ع(گيري امام علي يل برخورد و موضعدال
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از قبيـل علـم، تعهـد، كـارداني،  ،اسـالمي ي هبراي رهبري جامع را هاي الزم عثمان ويژگي. 1
  . شجاعت، اراده و درايت نداشت

كه اهميت دادن به مردم و نظريـات آنـان و  ،در امر حكومت) ص(پيامبر اكرم ي هاو به شيو. 2
 ،هاي اساسي آن بـود اقتصادي و نظامي از پايه مشاوره با نخبگان جامعه در امور مهم سياسي،

  . بند نبود پاي
  . نمود بين نزديكان خود تقسيم مي در تر اموال عمومي را غيرعادالنه و بيش. 3
بر مسـند امـور  ،طرد شده و منزوي بودند) ص(افراد نااليق و فاسدي را كه در زمان پيامبر. 4

  . ديمهم نشان
نصـايح خيرخواهانـه و  دليـلبـه  ،و مـردم را) ص(اد پيـامبرمحبوب و مورد اعتم ي صحابه. 5

  . داد مورد شكنجه و آزار قرار مي ،كرد نادرست او عمل ازشان  انتقادات

  كتابنامه
  .قرآن كريم. 1 

 تهـران، ، با تجديد نظر ابوالقاسم گرجي،تاريخ پيامبر اسالم، 1378.آيتي، محمد ابراهيم. 2
  .دانشگاه تهران

، تحقيـق محمـد ابوالفضـل البالغـه  شرح نهج ، 1962.اهللا هبةابوحامد بن ، يدالحد ابي ابن. 3
  .، داراحياء الكتب العربيه]جا بي[، 6و4ابراهيم، ج

، تهـران، 2محمد ابـراهيم آيتـي، ج ي ه، ترجمتاريخ يعقوبي ،1378. يعقوب، احمد ابي ابن. 4
  .علمي و فرهنگي

 بيـروت، ،9ج عبـاس خليـل، ي ه، ترجمـلتاريخا الكامل في، 1965. محمد بن اثير، علي ابن. 5
  .دارصادر

، تحقيق عادل احمد عبد الموجـود و علـي االصابه، 1995.عسقالني،احمد بن علي حجر ابن. 6
  .دار الكتب العلميه ،]جا بي[، 2ج محمد معوض،

  .، تحقيق علي شيري، بيروت، داراالضواءالفتوح، 1991. ابن اعثم كوفي، احمد .7

  .دار صادر، بيروت ،طبقات الكبري ،]ات بي[. مد بن كاتب واقديابن سعد،مح .8
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، تحقيـق فهـيم محمـد المنـوره  ینـة تاريخ المد، 1368. ابن شبه، ابوزيد عمرالنميـري .9
  .دارالفكر ،قم ،3ج شلتوت،

، تحقيـق علـي االصـحاب  فـة االستيعاب في معر ،1992.عبداهللا  بن عبدالبر، يوسف ابن. 10
  .يروت، دارالجيلب ،1ج محمد البجاوي،

ناصر طباطبايي،  ي ، ترجمهاالمامه و السياسه ،1380.دينوري، عبداهللا بن مسلم قتيبه ابن .11
  .ققنوس ،تهران

 العامـة  المصـریة  الهیئة، تحقيق ثروت عكاشه، قـاهره، المعارف، 1992. _____  .12
  .للكتاب

  .فكرلدارا بيروت، ،7ج ،النهايه و البدايه، 1986.كثير، اسماعيل بن عمر ابن. 13

، االمـم و تعاقـب الهمـم    بتجـار ، 1379.ابن مسكويه رازي، ابو علي احمد بن محمد. 14
  .تهران، سروش ،1تحقيق ابوالقاسم امامي، ج

محمـد حسـين مشـايخ  ي ه، ترجمـاالغـاني ، 1995. ابوالفرج اصفهاني، علي بن حسين. 15
  .، بيروت، دارالفكر5جفريدني، 

 ، تحقيق سهيل زكار و ريـاض زركلـي،انساب االشراف، 1996. بالذري، احمد بن يحيي. 16
   .دارالفكر ، بيروت،5ج

  .الهالل المکتبة، بيروت، دار فتوح البلدان، 1978 .   _____ .17

  . ما قم، دليل ،2ج ، تاريخ خلفا، 1383.جعفريان، رسول. 18

 ي همؤسسـ ،1ج سـيد جعفـر شـهيدي، ي ه، ترجمـالكبـري  الفتنه ،]تـا بي[ .حسين، طه. 19
  .طبوعاتي علميم

  .، بيروت، دارالفكرتاريخ بغداد، ]تا بي[. خطيب بغدادي، ابوبكر احمد بن علي. 20

 ،)ع(ها، كلمات قصار علي  ها و نامه البالغه، خطبه شرح نهج ،1388 .دشتي، محمـد. 21
  . تهران، پيام عدالت

  .بيروت، عصريه ،االتقان في علوم قرآنق، 1408. الدين جالل سيوطي،. 22
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  .تهران، علمي و فرهنگي ،تاريخ تحليلي اسالم، 1388 .شهيدي، جعفر. 23

 ، تحقيق محمد ابوالفضل ابـراهيم،تاريخ االمم و الملوك، 1387.طبري، محمدبن جرير. 24
  .بيروت، دارالتراث ،4ج

  .دانشگاه تهران تهران، ،تاريخ اسالم، 1381.فياض ،علي اكبر. 25

 ، تصحيح عبداهللا اسماعيل الصـاوي،التنيه و االشراف، ]تا بي[. مسعودي، علي بن حسين. 26
  .قاهره، دارالصاوي، 5ج

، 1ج ابوالقاسـم پاينـده، ي هترجمـ ،معادن الجـواهر  مروج الذهب و ،1374.   _____   .27
  .فرهنگي علمي و تهران،

  .تهران، صدرا، 16ج ،آثار ي مجموعه، 1384.مطهري، مرتضي. 28

  .قم، سرور ،نهمدي ي قصه، 1387.نظري منفرد، علي . 29

جمعي از  ي هترجم ،)ص(جانشين حضرت محمد  ،1386. مادلونگ، ويلفرد. 30
  .آستان قدس رضوي مشهد، نويسندگان،
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