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  چكيده
وي شش تن  .بودخالفت به منظور قريش صحابة يكي از اقدامات عمر تعيين افرادي از 
كـه فقـط ايـن افـراد شايسـتگي      كرد داد و اعالم  از مهاجران را در شوراي خالفت قرار

بـه   ،ست كه اين افرادا اينتأمل توجه و درخور نكتة  .را دارند) ص( خالفت رسول اهللا
خليفـة  تابع  )ع(علي در دوران خالفت عثمان و هم در عهد خالفت هم  ،)ع(علي جز 

در . نـد كرد  مـي ايجاد ) ص(  دردسرهاي بزرگي براي جانشين رسول خداوقت نبودند و 
نفـره بـا     شـش اعضـاي شـوراي   هاي  مخالفتيل اين مقاله با روش تحليلي برآنيم تا دال

دوم باعث شد ايـن افـراد   خليفة در واقع اقدام . كنيميابي  ريشهرا  )ع(علي عثمان و امام 
فتـوح، غنـائم و گسـترش    واسـطة  به ( كنند مسلمانان پيداعامة محبوبيت زيادي در بين 

به همين داليل  .)و شكست بيزانسيان و ساسانيان از مسلمانان اسالم در عهد عمر قلمرو
از  شـان  تيتابع وند ه بودغرور زيادي شد ، دچار)ع(علي به استثناي امام  ،اعضاي شورا

 ،اعضـاي شـورا  . تـر شـده بـود    كـم  دوم، و اولخليفـة   به نسبت چهارم، و سوم فةيخل
دو  يـن مطـاع ا ) ع( علـي لحظه هم در عهـد عثمـان و    يك يحت شيخين،برخالف عهد 

 تـرين  جـدي از  يكـي . دانسـتند  مـي  يشخـو  سطح هم را مسلمين خليفةنبودند و  يفهخل
 بـن  سـعد  عوف، بن عبدالرحمن غرور و ها خواهي زيادهو چهارم  سوم خليفة مشكالت

و  حقوق باال راضي نبودندفقط به سوم خليفة ها در عهد  آن .طلحه و زبير بود ،وقاص ابي
خواهان مستمري باال و مناصب كـالن   )ع(علي و در عهد خواستند  ميمناصب پراهميتي 

 .كردند تراشي مي مشكلبراي وي  ،از اين رو ؛ديدند ميرفته  ازدستدو را  بودند ولي هر
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  مقدمه. 1
دوراني مهم و حسـاس در تـاريخ اسـالم    ) ص(خلفاي نخستين رسول گرامي اسالم دورة 

اوضاع ) قمري 40 رمضان تا قمري 11 صفر(ساله  سي حدوداًدورة اين  .شود ميمحسوب 
جريـان  راه بود و اگـر   هدر عهد خالفت ابوبكر و عمر امور خالفت روب .ساني نداشت يك
خليفـه و مسـلمانان    تـدريجاً  ،باعث رنجش مسـلمانان شـده بـود    ،در ابتداي خالفت ،رده
ـ جز سـرزمين  از خـارج راه او بر مرتدين غلبه كردند و در نهايت بـه فتـوح    هم  العـرب  رةي

و در كـل آن  مسلمين مشكل جـدي داخلـي نداشـتند     نيزخالفت عمر دورة در  .پرداختند
دورة امـا در   .داشـت جريان  ،بودبه نفع مسلمانان  ، كهايران و بيزانسنبرد با  هسال دهدوران 

هـاي داخلـي و عـدم     شـورش آن دو بـا   .كـرد  مـي شرايط فرق  )ع(علي خالفت عثمان و 
عـدم   )ع(علـي  يكي از مشـكالت عثمـان و    .دار مواجه شدند نامصحابة اطاعت برخي از 

اين موضوع در شورش مردم بر ضـد   .خالفت بود ةنفر ششاطاعت اعضاي متنفذ شوراي 
هم با مخالفت لشكر جمل و عناد طلحـه و زبيـر و بـه     )ع(  علي .بودمؤثر عثمان و قتل او 

البته داليل عدم اطاعت از عثمان و . مواجه شدوقاص  ابيبن  سعدتفاوتي   بينوعي ديگر با 
فاوت از هم علي فقط غرور اعضاي شورا نبود و مشكالت آن دو خليفه و عملكردشان مت

  .نيستمربوط اين مقاله در بود كه به بحث 
 يزخم از پسخالفت  نفرة شش يشورا ليتشك دوم فةيخل رگذاريتأثو  مهمآخرين اقدام 

در دوران . گذاشـت روند حوادث پـس از خـود    بر يزياد ريتأثاقدام  نيبا ا يو. بود شدنش
ـ امپرا .شـد  انجام ياديخالفت عمر فتوحات ز سالة ده از ) بيـزانس ( ايـران و روم هـاي   وريت

زيادي نصيب مسلمانان شد و اين همه بر اهميت و ابهت غنايم و مسلمانان شكست خوردند 
باعـث توجـه   توانسـت    مياقدام وي در تعريف و يا مذمت افرادي خاص  اًعطب .خليفه افزود

نفـره و تعريـف عمـر از     شـش تشكيل شـوراي   .شودگرداني از آنان  و يا رويجامعه به آنان 
  .شدمنتخبين خود هم اهميت آنان در نزد افكار عمومي را باال برد و باعث غرور آنان 

اين اقدام عمر بر شخصـيت و عملكـرد ايـن افـراد در     ثير أتهدف از اين پژوهش تبيين 
  .تحليلي است ـ خلفاي بعدي بر اساس روش توصيفي ةدور

و يـا   كـرد سخن از اين نيست كه چرا خليفه ايـن شـش تـن را انتخـاب      هدر اين مقال
هاشـان   هماهنگيها و  گيري اعضاي شورا از كنارهانگيزة وي از اين كار چه بود و يا انگيزة 

اين اقدام خليفه بر حوادث دوران بعـد از وي  تأثير اصلي اين تحقيق مسئلة چه بود؟ بلكه 
آرامـش عهـد   . اسـت  ،)ع(علـي  يعني عثمـان و   ،مرپس از عخليفة  دادهاي عهد دو و رخ
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سـوم و چهـارم بـا    خليفـة  خلفاي بعد از آن دو وجـود نداشـت و   دورة ابوبكر و عمر در 
و دردسـرهاي بزرگـي   هـا   فتنـه  ،ها آشوب. كردند ميدست و پنجه نرم اي  عديدهمشكالت 

  .وجود آمده براي اين دو ب
در دوران  ،)ع(ست كه برخي از اين مشـكالت عثمـان و علـي    ا اين تحقيق اين ةفرضي
اين فرضيه در . گرفت  ميت ئنشاز اقدامات و عملكرد اعضاي شورا بر ضد خلفا  ،خالفتشان

عمـر در   ةنفـر  شـش كه موضوع شوراي  با اين .شود مياين مقاله تجزيه و تحليل و واكاوي 
ـ از منظـر   ،ميـ اطالع دار ماه جا ك تا آن اما ،ها و مقاالت زيادي مطرح شده كتاب اقـدام  ثير أت

  .خليفه بر شخصيت و عملكرد اين افراد تحقيقي انجام نشده است
  

  نفره ششعمر و تشكيل شوراي . 2
اول  ةخليفـ كه  حالي در .دوم با روش سلف او در تعيين جانشين متفاوت بود ةخليفروش 

دوم تـرجيح   ةخليفـ  ،بردخويش از عمر براي جانشيني خويش نام  در آخرين لحظات عمر
 ةدربـار خود خليفـه   .دهد متقدم قريشي قرار ةصحابنفره از  ششداد خالفت را در شوراي 

عمـل  ) ص( خـدا  مثـل رسـول   ،اگر جانشين تعيين نكـنم  :روش تعيين جانشين گفته است
در  .)185 /1: 1337ابن ابي الحديد، ( ام كرده رفتارابوبكر  ةشيوبه  ،و اگر تعيين نمايمام  كرده

اعالم كند كه تفاوت روش ابوبكر و پيغمبر طبيعي است و هـركس  خواست  ميواقع خليفه 
عمر از شش نفر از مهـاجران   .هاست دو آن در اين باره نظري دارد و نظر من متفاوت از هر

در حالي درگذشت كه از ايـن  ) ص( رسول خداكه و اعالم كرد د كرقريشي تمجيد زيادي 
ــ  ــود و فق ــن راضــي ب ــان شــش ت ــت ةشايســتط آن ــدا خالف ــالذري، ( ن ؛ 500 /5: 1417ب

بـراي  د كـر البته سـعي   ؛)257 /11: 1414صالحي شامي،  ؛671 /3: 1409الجزري،   اثير  ابن
ها را از ابوبكر و خودش و حتي ابوعبيـده   ها حداقل يك عيب را بيان كند و آن هريك از آن

در عهد خالفت  كهن و حامي شيخين در سقيفه بود اابوعبيده نفر سوم مهاجر. بداندتر  پايين
گونه است كه  اعضاي شورا نيز بدين ةمشاور ةدربارروايت معروف  .دوم از دنيا رفت ةخليف

بـن ابـي وقـاص بـه نفـع       كنـار رفـت و سـعد    )ع(علي طلحه به نفع عثمان و زبير به نفع 
و بـدين  ) 145 /7: 1407 ،دمشـقي  ؛ ابن كثيـر 44 /1: 1410دينوري،  ةقتيبابن (عبدالرحمن 

به يش أرعبدالرحمن براي واگذاري دو . يأركدام صاحب دو  هر ،گونه سه نفر باقي ماندند
 و عثمـان پـذيرفت و بـدين   د كررا رد  كه علي آن شرايطي را مطرح كرد )ع(علي عثمان يا 

مطـرح  بااليي كه براي آنـان  ن أشاين تعريف و تمجيد عمر از اين افراد و . گونه خليفه شد
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 )ع(علي البته . بود ثرؤمبراي خلفاي بعدي بسيار مشكالتي شدنشان و ايجاد  در مغرور ،شد
) ص(خـدا   بارها برترين شخص صحابي از سوي رسـول ) ع(امام  .در اين بين مستثني بود

بودنش در سراسـر  نظير  بيو  )ع(علي  ةدربار) ص( سخنان پيغمبر مطرح شده بود و تمجيد
در مـاجراي دعـوت    .صـحابه قـرار داده بـود    ةهمـ وي را فراتر از  ،هجرتدوران بعثت و 
 با عمرو بن عبدود در خنـدق و  )ع(علي  ةمبارزعقد اخوت، نبرد احد قبل از  خويشاوندان،

شده بود  مطرحهاي  ستايشاز اين هايي  نمونهحديث منزلت در آغاز حركت به سمت تبوك 
تـرين   تـابع هم امـام از   عمالً .شود آن بزرگوار باعث غرورتوانست  نميسخنان عمر  اًعو طب

وي دور از را بارهـا شورشـيان    ، امـا هايي داشت هرچند اعتراض و صحابه براي عثمان بود
  .يا بين آنان و عثمان واسطه شد ود كر

  
  عبدالرحمن بن عوف و اعتراضاتش بر ضد عثمان. 3

ابوبكر وي را به پيغمبر معرفـي   .عبدالرحمن بن عوف از مسلمانان سال نخست هجري بود
بـه عبـدالرحمن    ،و رسول خدا پس از مسلمان نمودنش نام وي را كه عبد عمـرو بـود  د كر

عبـدالرحمن در بـدر حضـور     .)130 /3: 1373 ؛ بلعمـي، 92 /3: 1410ابن سعد، ( تغيير داد
نهـار  بـدو ز بن خلف براي گرفتن فديه  ةيامداشت و در اواخر آن غزوه در پي اسير نمودن 

عبـدالرحمن در  ). 83 /1: 1409واقـدي،  ( از دوستان وي در عهد جاهلي بودنيز و اميه  داد
 ياز سـو  هيسر كي يفرمانده بعدها ودر برابر هجوم مشركان بود  كنندگان مقاومتاحد از 

  .رسول خدا به وي واگذار شد
  
  عثماندن شنقش عبدالرحمن در خليفه  1.3

عبدالرحمن همواره مطيع ابوبكر و عمر بود و هيچ اقدامي بر ضد  ،پس از رحلت رسول اهللا
عهده داشت و اين منصب  ابن عوف از طرف عمر منصب اميرالحاج را بر .انجام نداددو  آن

ترين  عمر مهم وي از نظر .)67 /10: 1417 بالذري،( او بود ةعهد سوم هم بر ةخليفدر عهد 
يـك   صورتي كه سه نفر از اعضاي شورا بـر  بود دركه خليفه گفته  جا آنعضو شورا بود تا 

حق با گروهي است كه عبـدالرحمن   ،شخص ديگري اصرار ورزيدند تن و سه نفر ديگر بر
 بـه برتـري عبـدالرحمن بـر    ي أربا اين جمله عمر  ).500 /5: همان( بن عوف با آنان است

بـه مـا   داشـت   مـي دوست خود  عمر با اين كار: فرمايد مياين باره  در )ع(علي . ديگران داد
كه به خدايي خدا سوگند  ما فضيلتي است و حال آن بفهماند كه عبدالرحمن را در نظر او بر
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؛ 50 /9: 1337، الحديـد  ابـي ابـن  ( ... نـداده  قـرار  ما كه خداوند چنين فضيلتي براي آنان بر
 عمر در ستايش از عبـدالرحمن بعـد از زخمـي شـدنش گفتـه      .)70 /31: 1404 مجلسي،

 ايمـان عبـدالرحمن برتـري دارد    ،اگر ايمان نيمي از مسلمين را با ايمان وي بسنجند :است
 .)389 /31: 1404؛ مجلسـي،  185 /1: 1337؛ ابن ابـي الحديـد،   336 /1: 1423ابن عطيه، (

و ) ع(امام علـي  تا از بين و خواست ) 230 /4: 1967طبري، (عثمان بود  داماد عبدالرحمن
داشت  تأكيد) ع(علي   امام .كندتن را انتخاب  يك ،بودندرأي صاحب دو  كدام كه هر ،عثمان

ـ كه نبايد روابط خويشاوندي بر تصميم ابن عـوف    .)231 /4: 1387طبـري،  (بگـذارد   ثيرأت
عرضه داشت و اعالم كـرد كـه بـا تـو      )ع(علي  عبدالرحمن بن عوف سه بار خالفت را بر

 )ص( و علي ،شيخين ةسيرو ) ص( سنت پيامبربه شرط عمل به كتاب خدا و كنم  ميبيعت 
سه بار همين شرط را پذيرفت و  و عثمان هر) 508 /5: 1417بالذري، ( نپذيرفت سه بار هر

 ديگري داماد خويش بهتر ديـد  ...« :فرمايد مياقدام عبدالرحمن  ةدربارامام علي  .خليفه شد
  .)3 ةخطب: 1372، البالغه نهج(» ...

  
  خالفت عثمان ةدورعبدالرحمن در  2.3

داشت و خالفت عثمان را مـديون خـويش   تأثير قاطعي عبدالرحمن در خليفه شدن عثمان 
اعتقـاد داشـت كـه     )ع(علـي   .وقـت داشـت   ةخليفـ انتظارات بـااليي از   اًعو طبدانست  مي

و فرزند عـوف  د كنجبران  كارشعبدالرحمن به اين دليل عثمان را خليفه نموده كه وي نيز 
گونه كه ابوبكر زحمت عمر را در سـقيفه جبـران و وي را    همان گرداندخويش را جانشين 

بنـا بـه    .)188 /1: 1337ابن ابـي الحديـد،    ؛451 /1: 1423ابن عطيه، (خويش نمود  ةخليف
را واليت ندادي جز  عثمانسوگند  به خدا« :به عبدالرحمن فرمود) ع( امام ،روايتي از طبري

ـ در واقـع تحـت    .)233 /4: 1387طبـري،  ( »تو واگـذارد كه امر را پس از خود به  اين ثير أت
در شـورا بـود، و حـس     كـه حاصـل صـائب بـودن نظـر او      ،بينـي عبـدالرحمن   خودبزرگ

خيلي  ،داد خويش قرار ةكار همهرا اميه  بني ساير ودوستي عثمان كه ابوسفيان و مروان  اموي
در همـان  . عثمان و عبدالرحمن با هم به سردي و سپس پرخاش و قهـر گراييـد   ةرابطزود 

د كه چرا ابتدا به ديدار امويان و پـس  كرابتداي خالفت عثمان، عبدالرحمن به وي پرخاش 
در شـورا  را ؟ مدتي بعد از عثمان خواست تا اقـدام وي  اي آمدهاز آن به نزد مهاجر و انصار 
مهـر   سربهاي  نامهعثمان پس از بيماري در  .خويش نمايد ةيفخلجبران كند و عبدالرحمن را 

 ،منينؤالم امداد تا به نزد  ،غالم خود ،و نامه را به حمران كردعبدالرحمن را جانشين خويش 
از  عبـدالرحمن  ؛داد به عبدالرحمن خبرماجرا را غالم نامه را در راه گشود و  .ببرد ،ام حبيبه
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را در ميان مردم و آشكارا خليفه كردم و او مـرا در   من او :اين اقدام عثمان برآشفت و گفت
نـاراحتي عبـدالرحمن حـس     .)169 /2: تـا  بـي  يعقـوبي، ( نمايـد  مـي پنهاني خليفـه  اي  نامه

عبدالرحمن خيلي زود از خليفه نمودن عثمان پشيمان  .رساند مياز خليفه را وي  ةكاران طلب
دانست و پسـرش   تر شايستهخود را از عثمان براي خالفت  ،شد و مدتي بعد از اين ندامت

در احد فرار كردي و  ،را به نزد عثمان فرستاد و بدو پيام داد كه تو در بدر نبودي و من بودم
عثمـان   .)همـان (و در بيعت رضوان حضور نداشتي و من حضـور داشـتم    ،من فرار نكردم

 رسول بود و) ص(خدا  م دختر رسولوفات همسر ةواسطبه  ،جواب داد اگر در بدر نبودم
خدا مرا بخشـيده   ،اگر در احد فرار كردم ؛مجاهدان داد خدا سهم مرا از غنائم بدر مثل ساير

اين بود كه سـفير پيغمبـر در    ةواسطو اگر در حديبيه نبودم به  ؛و نيازي به بخشش تو ندارم
  ).18 /5: تا بي نقل به معني از بخاري،(نزد قريش بودم 

نيز معروف  قارون امت پيغمبربه پس از مدتي تنش ميان اين دو، عبدالرحمن كه 
 عثمـان بـه عيـادت وي رفـت و عبـدالرحمن از وي روي برگردانـد       ؛بيمار شد ،بود

از دنيـا   ،شدت از خليفه رنجيده بـود  هكه ب حالي و در) 188 /1: 1337ابي الحديد،  ابن(
بشارت خالفت بعـد از   ،غالم عثمان ،حمران كه استآمده با اين حال در روايتي  .رفت

ناراحت شد و بين منبر و قبر رسول اهللا دعا كـرد كـه    ويعثمان را به عبدالرحمن داد و 
از دنيـا   ،كه نوبت خالفت به او برسـد  خدا جانش را بگيرد و شش ماه بعد و قبل از اين

اختالفات عبدالرحمن و دربارة  پيشيناين خبر با روايات  .)359 /3: 1413ذهبي، ( رفت
را خـود  استفادة ذهبي منبع مورد . عثمان در تضاد است و با شواهد هم سازگاري ندارد

  .استنكرده در ذكر اين خبر نيز نقل 
  

ـ و  )ع(علي اقدامات سعد بن ابي وقاص در مواجهه با عثمان و . 4 آن  ةمقايس
  با عهد شيخين

سالگي اسالم آورد و  هفدهوي در  .بودسعد بن ابي وقاص از مسلمانان سال نخست هجري 
خره   كه نماز ،درگيري مختصري با قريشيان ،هاي نخست در سال خواندن مسلمانان را به سـ

تر  برادر كوچك .)367 /2: 1412؛ ابن جوزي، 318 /2: 1387طبري، (پيدا كرد  ،گرفته بودند
راه مشـركان در   هـم ) عتبه(دست مشركان شهيد شد و برادر ديگر او ه در بدر ب) عمير( وي

از خـدا بـود و    راه رسـول  خود سعد همواره هـم . احد بود و دندان رسول خدا را شكست
  .شد مينيز محسوب آن حضرت خويشاوندان 
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  اطاعت سعد از ابوبكر و عمر 1.4
دوران خالفـت ابـوبكر و در    در. سعد از سرداران و تيراندازان معروف در عهد شيخين بود

چنين وي  هم .)247 /3: 1387طبري، ( اول خدمات شاياني نمود ةخليفمرتدين به  ةفتندفع 
و پـس از آن بـه رياسـت سـپاه     شـد   هوازنآوري زكات از  جمعدر عهد عمر ابتدا مسئول 
زخـم كفلـش در    دليلبه  وي .)343 /3 :1409 ابن اثير الجزري،(مسلمانان در قادسيه رسيد 

 امـا  ،)577 /3: 1387طبـري،  (هاي مسـلمين بـود    جنگ حضور نداشت و تماشاگر رشادت
توقف سپاه اسالم در برابر ساسانيان  ةدورقبل از قادسيه و در  و دوم بود ةخليفهميشه مطيع 

حتي سعي  ؛كرد ميمو به مو اجرا  ،رسيد ميدوم را كه از مدينه  ةخليفو رستم فرخزاد، اوامر 
سعد در  .شاهداني را نزد عمر بفرستد نبرد قادسيه ةصحننجنگيدنش در  در بيان علتداشت 

ساخت كوفه را براي مجاهدان مسلمان  ةمنطقعهد عمر و به دستور وي بعد از نبرد قادسيه 
مدتي از طرف عمر  وي .)1537 /4: 1412؛ ابن عبدالبر، 124: 1368دينوري، ( كردمشخص 

محمد بن مسـلمه سـوزانده    به دستعمر  مجلل او به دستور ةخانحاكم كوفه بود و درب 
از زماني كه حتـي   ،بعدها و با اين حال سعد هيچ اعتراضي نكرد .)124: 1368دينوري، (شد 

كه عمر خود وي را نامزد خالفت كرده  با اين .اعتراضي نداشت شد، دوم بركنارجانب خليفة 
ان باشي و تو بهتر است رئيس يك گروه از سواركاران و تيرانداز :در نكوهش سعد گفت ،بود

 ؛203 /4: 1410سيدمرتضي،  ؛446 /1: 1423ابن عطيه، ( را با خالفت چه كارزهره  بنيطايفة 
شايد منظور خليفه اين بود كه اين افـراد از ديگـران بـاالتر     .)185 /1: 1337ابن ابي الحديد، 

از وي  .كـدام عيبـي برشـمرد    ند و به همين دليل براي هرتر پايين سلفشولي از خود او و 
 كـرد  اديـ  عثمـان خويشاونددوسـتي  و  عبـدالرحمن پرستي  پول خست زبير، غرور طلحه،

گفـت   زين) ع( يعل دربارةو ) 43/ 1: 1410 دينوري، قتيبه  ابن ؛1119/ 3: 1412 عبدالبر،  ابن(
هرچند  ).1119 /3: 1412، ابن عبدالبر، 158 /2 :تا بييعقوبي، (است  يطبع شوخ يدر او نوع

خالفت  مخالف قريش كه اين ازبراي خالفت سخن گفت و ) ع( علي شايستگي از نهايت در
 )158 /2: تـا  بـي يعقـوبي،  (خواهنـد جنگيـد    ويبـا   شصورت خليفه شدن هستند و دري عل
در صورت سـه   ،صائب را يأر نفر شش نيكه در ب نيا ليخواهد دل يدوم م ةفيخل چنين هم

  .كند هيواگذار نكرده توج يبه عل ،به سه شدن آرا
  
  عثمان به سعد اعتراضات 2.4
 يخلفـا  عيـ مط گـاه  چيهـ  نفـره  شش يسعد پس از انتخاب شدن در شورا ن،يا وجود با

 از سوم فةيخلو ) 580/ 3: 1373 ،يبلعم( داشت اعتراض عثمان به همواره ونبود  يبعد
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 و عثمـان  سـرزنش  مـورد  و ديـ برنتاب را شـه يعا به عثمان اعتراض يو. بود ناراحت يو
و  كوفـه، ر دعامل عثمان  عاص، بن ديو در اعتراض به اقدامات سع گرفت قرار عمالش

 بكشـد  آتـش  بـه  را نـه يمد در ديسـع  خانـة  خواسـت  يمـ  اش هبـرادرزاد  خانةسوزاندن 
 مـان يپ عبدالرحمن با بعثت ةياول دورةسعد در  كه نيبا توجه به ا .)24/ 5: 1410 سعد،  ابن(

سـعد   ياز نـاراحت  يبخش ،بودند فهيطا كيو هر دو از ) 93/ 3: همان( بود بسته يبرادر
 شـورا  در تيعضو از بعد سعد. به رفتار عثمان با عبدالرحمن بوده باشد مربوط تواند يم

اواخر خالفت عثمـان   در ،ديد يم خود سطح هم رااو  و نبود عثمان تابع كه نياعالوه بر 
راسـتا   نيدر هم و كرد يمنگاه  ،به خالفت دنيرس يبرا ،بيبه چشم رق زين) ع( يعل به

 رسـند  ينمـ و فرزندانش بـه خالفـت    يعل كه كرد يم تيروا) ص(از زبان رسول اكرم 
  ).339/ 1: 1337 د،يالحد ياب  ابن(

  
  نيقاعد سردمدار و يبان سعد 3.4
 سعد از بيعت با وي كراهت داشت و پس از بيعت بـدان وفـادار   )ع(علي خالفت  ةدور رد

 :گفـت و به آن حضرت راهي كند  شكنان هم نشد آن امام را در پيكار با پيمان حاضرنبود و 
اين  .)552- 551: 1404 بن مزاحم، نصر( بازشناسد كافر از رامؤمن شمشيري به من بده كه 

  در منابع آمده است؛ )ع(علي سخن وي به صورت شعري خطاب به 
ــاء    ايدعوني ابوحسـن علـي... ــا يش ــه م ــم اردد علي  فل

ــيفا ــي س ــه اعطن ــت ل  ...تميز به العـداوه و الـوالء      و قل
  )76: 1404بن مزاحم،  ؛ نصر609 /2: 1992 /1412ابن عبدالبر، (

) ع( راهي مردم با امام در جنگ با اهـل قبلـه از زبـان رسـول خـدا      و رواياتي را در منع هم
صورت برحـق بـودن    نگران كشتن مسلمانان است و در كه كرد ميو اعالم نمود  ميمطرح 
 بـر  و اگـر اند  كردهترك   فقط فضلي را ،ها شركت نكنند اگر مسلمين در اين جنگ )ع(  علي

قاعدين شد كه مردم را  ةفرق أمنشو ) 95: 1413شيخ مفيد، ( اند نشدهگناه  دچار ،حق نباشد
  .نمودند ميمساعد  )ع(علي شرايط را براي مخالفان  و عمالًداشتند  ميياري امام باز  از

 الباطـل  نصـروا ي لـم  و الحـق  اخذلو :فكرانش فرمـود  عملكرد سعد و هم ةدربار )ع(علي 
حق را خوار ساختند و باطل  :)610 /2: 1412 ؛ ابن عبدالبر،18حكمت  :1372 ،البالغه نهج(

يك روز هـم بـه علـي     ،رصد در اختيار شيخين بوددهمان سعدي كه صد .را ياري نكردند
و خـود را  داشـت   بـازمي مردم را از يـاري ايشـان    )ع( ضد امام نپيوست و با تبليغ منفي بر
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 درناشـي از انتخـابش    غـرور  دليلحدود زيادي به  تا پندار و ايندانست  ميسطح علي  هم
نفره بود كه بعـد از شـهادت حضـرت     شششوراي  عضو يگانهسعد  .نفره بود شششوراي 

 افراد خاص حق را خالفت و دانست ينم خالفت ستةيشارا  هيبود و معاو زندههم ) ع( امير
بـا   يوقت و چون بر معاويه وارد شد، بدو با عنوان اميرالمؤمنين سالم ندادو  دانست يم شورا

 شيخـو  امـارت  بـه  را تـو  و ميهسـت  نيمـؤمن جواب داد كه ما  ،مواجه شد هياعتراض معاو
و سعد د كرگيري سعد از نبردهاي اهل قبله را مطرح  كنارهمعاويه موضوع  .ايم نكرده انتخاب

؛ 220 /4: 1413ذهبـي،  ( همان احاديث قاعدين در محكوميت جنگ با اهل قبله را تكرار كرد
 قرآنكه در  يخداوند دستور: گفت پاسخ در هيمعاو و) 263 /2: 1337ابن ابي الحديد، 

 آنـان  ،شدند ريدرگ هم با نيمؤمن از گروهكه هرگاه دو  ، بدين گونهاست نياز ا ريداده غ
 داهللايعب بعدها .)9: حجرات( ديبجنگ سركش گروه با نكردند يآشت اگر و ديده يآشت را

 بـر  يامو سپاه فرمانده الجوشن يذ بن شمر نه و سعد بن عمركه  داشت اصرار اديبن ز
 در) نفـره  عضو شوراي شش( سعد تيموقع دليل به نيا و باشد) ع( يعل بن نيحس ضد
  .بود نيمسلم انمي

  
  )ع( يعل با كاركنندهيپ و عثمان ضد انيشورش شيخين، با هماهنگ ريزب و طلحه. 5

اندازي نبرد جمل بر ضد  راهها بر ضد عثمان و  هماهنگي آن دليلنام طلحه و زبير به  معموالً
 .مشتركي نداشـتند  مواضع كامالًكه آن دو قبل از آن  در حالي ؛شود ميعلي در كنار هم ذكر 

در احـد و در زمـاني كـه     البته هر دو از مسلمانان سال نخست هجري بودند و مخصوصـاً 
و به همراه افـرادي ديگـر از    دنكردآن دو مقاومت  ،تر صحابه به باالي كوه فرار كردند بيش

همسران  ةدرباردر يك مورد طلحه باعث رنجش پيغمبر شد و  منتها .اهللا دفاع نمودند رسول
رسول خدا سخناني بر زبان راند كه معروف و مشهور است و در اين باره آيـاتي بـر پيـامبر    

  .)53 :احزاب( نازل شد
  
  همراهي طلحه با شيخين 1.5

اول و دوم بارها از شـجاعت وي در   ةخليف .داران ابوبكر و سپس عمر بود طلحه از دوست
 فتـوح  ينبردهـا هـاي وي در   ها و ديـدگاه  مشورتو ) 157 /5: تا بي مقدسي،( نبردهاي رده

از زماني كه عمـر   به جز .)134: 1368؛ دينوري، 273 /4 :1412 ابن جوزي،( شدند مند  بهره
 شـد مـورد اعتـراض طلحـه واقـع      اش ابوبكر انتخاب شد و به علت خشونت ذاتـي  جانب
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او از . در جاي ديگر اقدامي از وي بر ضد شيخين نقل نشده است) 433 /3: 1387طبري، (
راضي بود و با پول  ،نظر گرفته بود دوم براي سابقين در اسالم در ةخليفمستمري بااليي كه 

 دست آورده بوده ب ةشراعراق و  ةناحيپردرآمد و پرسود در  يهاي زمين ،گرفت ميزيادي كه 
 شوقت اعتراضي نداشت و اعتراض ةخليفطبيعي بود كه به و ) 256 /1: 1408ابن خلدون، (

شـايد طلحـه در آن   . نشد تكرار و بود مقطعي عمرجانشين نمودن  ةدرباربه تصميم ابوبكر 
 تـرين  مهـم  شـك  بـي واگذارد و  تيم بنيلحظه انتظار داشت خليفه خالفت را به شخصي از 

  .بود طلحه ،بعد از ابن ابي قحافه تيميمسلمان 
  
  ضد عثمان شورش طلحه بر 2.5

دليل آن هم  ؛از جمله ناراضيان و شورشيان بود ،با وجود درآمد كالن ،عثمان ةدوردر  طلحه
نفـره و بـر    شـش عضويت در شوراي  ةواسطبه  ويبيني  خودبزرگتر از همه احساس  بيش

منـد بـود و    بهـره طلحه در عهد عثمان از حقوقي كالن  .طمع در خالفت بود ،همين اساس
اما  ؛خصوص كه خودش به نفع عثمان در شورا كنار رفته بود هب ،بود ميبايد مطيع وي  طبعاً

ضد عثمان داشت و در جريان شـورش بـر    ترين نقش را در شورش بر وي بيش ،بر عكس
وي را از ايـن كـار    )ع( علـي  ؛كشـيد   ميالمال نقشه  بيتبه دست آوردن  براي ضد عثمان و

 .)167 /3: 1385ابن اثير، ( بر عليه او ياري خواست )ع(علي برحذر داشت و عثمان از 
را در هنگام  المال در دست طلحه بود و امام آن بيتكليد  ،در زماني كه عثمان كشته شد

اش را از به دست  ناراحتيطلحه  .)207-206 /2: 1417 بالذري،( گرفتبه دست بيعت 
 نمـود  نمـي نياوردن منصـب در حكومـت علـي و از دسـت دادن حقـوق كـالن پنهـان        

بـود  ) تيم بني(طلحه  ةطايفعايشه همسر رسول خدا كه از  .)41 /7: 1337الحديد،   ابي  ابن(
سـوم و رسـيدن خبـر     ةخليفـ شك نداشت كه وي خليفه خواهد شد و پس از كشته شدن 

وقتي  اما ؛)180 /2: تا بييعقوبي، (ي به سوي مدينه به راه افتاد خليفه شدن طلحه با خوشحال
  .فهميد علي خليفه شده به مكه بازگشت

  
 )ع(علي ضد  جمل بر نبرداندازي  راهدر نقش طلحه  3.5

ي خالفت در ابعد از كشته شدن عثمان و روي آوردن مردم به سمت علي، طلحه كه هو
ها را در  كه علي آن اينناچاري به همراه زبير به سمت امام آمد به اميد  از سر ،سر داشت

در امر  :نهاد آنان فرمود امام در پاسخ پيش .)همان( خالفت شريك خويش قرار دهد امر
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 المال سـهم خواهيـد داشـت    بيتمن از اندازة به اما  ،خالفت شريك من نخواهيد بود
تأثير كت در خالفت تحت ارشمانتظار از علي بابت  .)43 /7: 1337ابي الحديد،   ابن(

 ني با خليفـه سـبب آن شـده بـود و    أش همبيني بود كه عضويت در شورا و   بزرگخود
گرنه وي در عهد شيخين انتظار حكومت شـهري كوچـك را هـم نداشـت و سـخني      

بعـد از   .درخواست ناحيه و ايالتي هر چند كوچك از سـوي وي مطـرح نشـد   دربارة 
مهمـي در جهـان    الـت ياحداقل امام  طلحه به دنبال اين بود كه )ع(علي دن خليفه ش

بـه   ،كه مد نظر طلحه بود ،بصره راحكومت  فقط نهاما علي  ،اسالم را به وي واگذارد
 ،دانسـت  ميخالف سنت رسول خدا  كه بر ،بلكه حقوق باالي وي را ؛وي وانگذاشت

 .سرزنش جز بر خود ما نيست :است خود طلحه در اين باره در مدينه گفته. كردقطع 
و علي را خوش نداشـت   ،سعد ،يكي از ما :مانده بوديم باقيما سه تن از اهل شوراي 
چـه را در   ولـي او آن  ،به او داديم ،چه در دست ما بود آن ؛ما دو تن با او بيعت كرديم

: 1337الحديـد،  ؛ ابن ابي 71 /1: 1410ابن قتيبه دينوري، (از ما بازداشت  ،داشتدست 
انجام عمره بهانة اين موضوع باعث خارج شدن وي از مدينه به همراه زبير به  .)42 /7

راهـي عايشـه و مـردم مكـه و      به هم )ع(علي ضد امام  اندازي جنگ بر راهبه قصد و 
 عنـاد بـا آن  دليـل  در لشكر جمل بسياري از مخالفان علـي بـه   . خصوص بصره بود به

 مشاور ،داشتند و يكي از آنان مروان حضور ،فكري با طلحه همنه به دليل و  ،حضرت
ند و در حـال  ا هياران طلحه و زبير كاري از پيش نبردديد  ميوي كه  .بود ،عالي عثمان

نقش شاخص طلحه در شورش مردم بر ضد عثمـان را بـه   هم ند و از طرفي ا شكست
ابن عبدالبر، (رساند  تيري به شاهرگ دست طلحه زد و وي را به قتل ،چشم ديده بود

 بعـدها  .)167/ 3 :1410 سعد، ابن؛ 432 /3: 1415عسقالني،  حجر ابن ؛768 /2: 1412
 پـدرم  كـه  اسـت  نيا نه اگراست گفته  ميمتعصب اموي در دوران خالفتش  عبدالملك

ـ  يبناز  يفرد چيه ،را كشته است يزده و و ريتطلحه  به گفت من به خود مروان  را ميت
؛ 127/ 10: 1417 ،يبـالذر ( كشـتم  يمـ همه را در قبال خون عثمان  و گذاشتم ينمزنده 
 تـا  نفره شش يدر شورا تيعضو دليلغرور طلحه به ). 114/ 9: 1337 د،يالحد ياب ابن
 را يزيـ ر خون يجلو توانستند ينمهواخواهانش  يهم وجود داشت و وقت يمرگ و دم
محترمـي   هرگز نديدم كه خون پيرمرد: گفت و وي را به جاي مناسبي منتقل كنند، رنديبگ

اين  .)479 /2: 1411؛ ابن اعثم كوفي، 384: 1413 شيخ مفيد،( گونه تباه شود چون من اين
تـأثير  دم مرگ بيان شده، تا حـد زيـادي تحـت    تا كه حتي  ،بيني طلحه   خودبزرگحس 

  .نفره بود ششعضويت وي در شوراي 
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  عهد شيخين هاي زبير در گيري موضع 4.5
پسـر   يو. بـود  يعل امام هواخواه) ص( خدا رسول رحلت از بعد طلحه خالف بر ريزب

 شـد  متحصـن  حضـرت  آن منـزل  در يمدت شانيا از تيحما در و بودبزرگوار  آن عمة
 ،دكـر ن عـت يو با ابوبكر ب) 50/ 2: 1337 د،يالحد ياب ابن؛ 228/ 3: 1409 ،يالجزر رياث  ابن(

 بـه  اول فـة يخلبـا   عـت يبـه ب  دنشانكر وادار و آنان دنيكش رونيب يبرا عمر كه يزمان يحت
 و يراهـ  هـم  نيا اما ؛)56 /2 :همان( آمد رونيب خانه از آخته ريشمش با ريزب ،رفت سراغشان
بـا   يخالفـت عمـر و   يطوالن نسبتاً دوران در خصوص به و نبود يطوالن يعل با يهماهنگ

 تـر  مهـم  يعل دگاهيد از شيبرا عمر يرأ يو در موارد) 13/ 11: همان(هماهنگ شد  فهيخل
 بـه  ليـ متما شـدت  بـه بود و فرزندش عبـداهللا هـم    ابوبكر دختر ،ريزب همسر نيتر مهم. بود

 ،نيبا وجود ا. شد يمدور  ياز امام عل ريزب ،عبداهللا شدن بزرگ با زمان هم. بود يعل مخالفان
 يو ،كه به نفع عثمان كنار رفته بود ،در رقابت با طلحه تر شيو ب شورا ياعضا يده يرأدر 

اعتراض  يمجموع به استثنا در. واگذاشت شانيا به را شيخو يرأآمد و ) ع(  يعل به سوي
شد  يراض يابوبكر و عمر بود و حت عيهمواره مط يو ،فهيسق يدر ماجرا اول فةيخلبه  ريزب

 فرمـان  تحـت  و بـرود به سمت مصـر   يكمك يچهارهزارنفر يروين رأساز طرف عمر در 
  ).109- 107/ 4: 1387 ،يطبر( باشد داشته مشاركت مصر فتح در عاص بن عمرو
  
  سوم ةخليفضد  داليل شورش زبير بر 5.5

خالف عهد عمر كه هميشه تـابع وي   بر ،نفره ششعضويت در شوراي ثير أتزبير هم تحت 
: 1404بن مزاحم،  نصر(كنار او بر ضد خليفه شوريد  عثمان مانند طلحه و در ةدوردر  ،بود

و حتي پس از كشته شدن عثمان برخي هواخواهانش ) 42 /7: 1337؛ ابن ابي الحديد، 415
 ،شـد   چه باعث مطرح شـدنش بـراي خالفـت     آن. دندكر  مينام وي را براي خالفت مطرح 

 ،دشـ تر مردم از وي  گرداني بيش رويچه باعث  نفره بود و آن ششعضويت وي در شوراي 
وي در عهد عمر و عثمان بود و در اين راستا مردم بر ضد زرانـدوزي عمـال   اندوزي  ثروت
هاي فتوح در سـبك   متمايل به علي بودند كه ثروت سوم شورش كرده بودند و طبعاً ةخليف

هاي كالن در نظر  مستمريعمر براي سابقين در اسالم . زندگي وي تغييري ايجاد نكرده بود
 پس ريزب متروكات از هشتم كي. كرد را بسيار ثروتمندگرفت كه اين موضوع برخي از آنان 

 گذاشت يجا به زيكنبعد از مرگش هزار اسب و هزار  يو و بود ناريد هزار پنجاه مرگش از
كـالن و عضـويت در    ثـروت  ريتـأث زمان تحت  نيدر ا ريزب). 256/ 1: 1408 خلدون، ابن(
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له ئمسـ و اين دانست  ميها  آنسنگ عثمان و علي و نه تابع  شوراي خالفت عمر خود را هم
  .شد مياين دو خليفه  در برابرباعث رام نبودن او 

  
  )ع(علي شكني زبير و خروج او بر ضد  پيمان 6.5

كسي را وادار بـه بيعـت   كه امام  با، و نه باالجبار منديپس از كشته شدن عثمان، زبير با رضا
ـ  اسـالم مهم در جهـان   يالتيا كهداشت هم مثل طلحه انتظار  او اما ؛بيعت كرد، نمود نمي دو ب

شـورا   را هم يـك عضـو شـورا و خـودش را نيـز عضـو ديگـر       ) ع(وي علي  .واگذار شود
توقع وي برآورده نشد و حقوق مستمري  .و ديگر از آن زبير تابع علي خبري نبوددانست  مي

علـي  نب جااين پاداش ما از : گفتزبير در اين باره در حضور مردم  .كالنش نيز قطع گرديد
خواست  ميچه  براي او در كار عثمان قيام كرديم تا كشته شد و چون به ياري ما به آن .است
 ؛71 /1؛ 1410ابن قتيبه دينـوري،  ( بر ما برتري داد ،كساني را كه ما از آنان برتر بوديم ،رسيد

ــد،  ــي الحدي ــن اب ــامالً  .)42 /7: 1337اب ــاجراي ســقيفه ك ــر در م ــود  زبي ــابع علــي ب   ت
 ،سطح وي قرار داد دوم او را در رديف علي و هم ةخليفوقتي  اما ؛)205 /3: 1387طبري، (

از علي انتظار داشت كـه   ،مدعي خالفت شد و وقتي هم بدان نرسيدو انتظاراتش باال رفت 
ـ با اين توقع و اين ديدگاه بود كه بـه همـراه طلحـه بـه      .كندبه وي ايالتي مهم واگذار   ةبهان

 زعمي« بيعت كرده نه با دلشكه با دستش د كرخواهي عثمان بر ضد امام شوريد و ادعا  خون
وقتـي امـام از او و دوسـتش در     .)8خطبة : 1372، البالغه نهج( »بقلبه عيباي لم و دهيب عيقدبا انه

 كرده؟شان را پرسيد و گفت چه موضوعي شما را ناراحت  نارضايتيمدينه علت ناراحتي و 
آنـان   ؟ام انگاشـته ناديده  را) ص(  ام يا سنت رسول خدا گذاشته پا را زير قرآنآيا من احكام 
 نظـر  در اتيكه ما را مثل مردم والاست خطاب  بن عمر سنت با تو مخالفت :جواب دادند

زبيـر را از  د كـر  مـي وقتـي ابـن عبـاس تـالش      .)41 /7: 1337 د،يـ الحد ياب ابن( اي گرفته
 ...« :ابن زبير به ابن عباس گفت .با اعتراض فرزندش عبداهللا مواجه شد ،بازداردانگيزي  فتنه
ميان ما و شما بيعت يك خليفه و خون او و تنها بودن يك تـن   .چه روشن است رها كن آن

  .)317 :1413 شيخ مفيد،(» ...و اجتماع سه نفر مطرح است 
در سخنان ابن زبير مشـهود   دادن به اعضاي شورا و برجسته بودن موقعيت آنان تياهم
در سمت مقـابلش دو تـن از اعضـاي    و وي بدين دليل كه امام يك عضو شورا بوده  .است

 .داد مـي حق را بـه طلحـه و زبيـر و عايشـه      ،شورا به همراه همسر رسول خدا قرار داشتند
 را نيز اعتبارشان ،به استثناي امام علي ،عضويت در شورا ضمن باال بردن غرور اعضاي شورا
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از جمله فضايلي كـه   ،با علي بيعت كنندخواستند  ميزماني كه مردم . نزد مردم باال برده بود
عضويت ايشـان   ،دانستند ميخالفت  ةشايستو بر اساس آن وي را كردند  ميبراي وي ذكر 

آوري  جمـع  ،شورش زبير. )65 /1: 1410ابن قتيبه دينوري، ( خالفت بود ةنفر ششدر شوراي 
 )358 /2: 1409مســعودي، ( المــال بصــره بيــتو تصــرف بصــره و كشــتن نگهبانــان  ،ســپاه
ـ العمل امام را به دنبال داشت و زبير قبل از شـروع نبـرد اصـلي جمـل، تحـت       عكس ثير أت

كـه در   ،عمرو بن جرموز به دست اما ؛كردگيري  كنارهنبرد  ةصحناز  ،)ع(  علياحتجاج امام 
  .به قتل رسيد ،نبرد شركت نكرده بود

  
  گيري نتيجه. 6

رسيم كه يكي از داليل نارضايتي و شورش  ميشده در اين مقاله به اين نتيجه  ارائهبا شواهد 
و  نانو منزلت اجتماعي آن أشباال رفتن ) ع(نفره بر ضد عثمان و علي  ششاعضاي شوراي 

رضايت رسول  ةدرباردوم  ةخليفاهميت جمالت  .مطرح شدنشان در حد خليفه بوده است
شان براي احراز مقام خالفت و باال بودن ارزش سخنان عمر  شايستگياز آنان و ) ص( خدا
فتوح مهم دوران خالفتش در قلمرو ايران و بيزانس باعث توجـه جامعـه بـه آنـان      دليلبه 
البتـه   .دش ميوقت  ةخليفباعث غرور آنان و ايجاد توقعات باال از له ئمسگرديد و همين  مي

نيـز  ) ع(اي نبـود و علـي    خليفـه نفره تحت امر هيچ  ششي ابعد از انتخابش در شور عثمان
تـري را در   مهـم  ارزنـدة سخنان رسول خدا  ، چهنگرفتدوم قرار  ةخليفسخنان ثير أتتحت 

 ةفـ خليبـا   ،كردنـد  ميكاري  كه با شيخين هم در حالي اشورافراد  ةبقياما  ،حق وي گفته بود
  .گاه تابع آن دو نبودند و هيچ سوم و چهارم مشكل داشتند
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 :، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بيـروت االمم و الملوكتاريخ ). م 1967 /ق 1387(طبري، محمد بن جرير 
  .التراث العربي دار
  .الوفاء مؤسسة :، بيروتبحاراالنوار ).ق 1404( محمدباقر ،مجلسي

: ، تحقيـق اسـعد داغـر، قـم    مروج الذهب و معادن الجوهر ).ق 1409(حسين العلي بن  ابوالحسنمسعودي، 
  .ةدارالهجر
  .ةينيالد الثقافة مكتبة: بور سعيد ،البدء و التاريخ ).تا بي( بن طاهر مقدسي، مطهر
المرعشـي   ةمكتبمنشورات  :ة، تحقيق عبدالسالم محمد هارون، القاهرصفين ةوقع ).ق 1404( نصر بن مزاحم

  .النجفي
  .انتشارات آموزش انقالب اسالمي: ترجمة سيدجعفر شهيدي، تهران). ش 1372( البالغه نهج

  .ياالعلم مؤسسة :، تحقيق مارسدن جونس، بيروتالمغازي ).م 1989 /ق 1409(واقدي، محمد بن عمر 
  .ردصا دار :، بيروتاليعقوبي تاريخ ).تا بي( يعقوبي احمد بن ابي يعقوب

  



 

  


