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Abstract 

After the demise of the holy prophet (PBUH) and the emergence of conflicts among Muslims, a 

group cooperated with the authorities of Saghifah and a group was formed against them and 

considered the caliphate and pontificated the right of Imam Ali (AS). Among them, a group of 

prophet’s companions such as Abdullah Ibn Masoud remained impartial and silent and 

gradually inclined towards the policies of caliphs. This paved the way for the growth of 

Ghaedin group. Abdullah Ibn Masoud was sent to Kufa by the command of the 2nd caliph as a 

Quran teacher in the 21 AD. This study aimed at investigating the impact of Abdullah Ibn 

Masoud and his followers’ thoughts on the 1st century AD events in Kufa. The research method 

was descriptive-analytic using library and historical sources. The results indicated that their 

beliefs caused the emergence of a group called Ghaedin in Kufa. Since they tried to be away 

from the conflicts of the time, they became indifferent and neutral to the important issues and 

were absent from the social and political affairs. They did not get themselves involved in the 

triple wars happening to Imam Ali (AS) and played a crucial role in weakening his government. 
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 شاگردانش بر حوادث قرن اول قمری در کوفهو مسعود  بن جریان فکری عبداهللثیرتأ
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 چکیده  

پیمان  گروهی با گردانندگان سقیفه هموجود آمدن کشمکش میان مسلمانان،  پس از ارتحال پیامبر اکرم)ص( و به

بین  دراین. و خالفت و امامت را حق الهی حضرت علی)ع( دانستند ندشدند و گروهی نیز در مقابل آنان قرار گرفت

های خلفا  کم با سیاست و کم کردندطرفی و سکوت اختیار  بی ،مسعود بن همچون عبداهلل ،پیامبر)ص( هگروهی از صحاب

 ق و12مسعود در سال  بن اهللعبد های الزم برای رشد و تولد گروه قاعدین فراهم شد. گونه زمینه و این همداستان شدند

و  تحلیلی روش توصیفی این مقاله برآن است تا باسعی حال  معلم قرآن رهسپار کوفه شد. و سِمت به دستور خلیفه دوم

قرن اول قمری حوادث  را بر شمسعود و شاگردان بن بازتاب جریان فکری عبداهلل ،ای با استفاده از منابع اصلی کتابخانه

مسعود و شاگردانش در کوفه،  بن دهد که خط فکری عبداهلل یج حاصل از این پژوهش نشان میواکاوی کند. نتا کوفهدر 

های سیاسی و نظامی دوران حکومت  ها و کشمکش ایجاد گروهی به نام قاعدین را باعث شد. این گروه در اختالف

های سیاسی و  ند. آنان از صحنهافتاد« تفاوتی بی»طرفی و دوری از فتنه، در ورطه  امیرالمومنین)ع(، با دستاویز بی

های گوناگون خود را کنار  ای که برای امام علی)ع( پیش آمد، به بهانه گا نه های سه اجتماعی غایب شدند و در جنگ

 . کشیدند و در تضعیف حکومت آن حضرت نقش بسزایی داشتند
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   مقدمه

پایددداری همراهددان و پیددروان پیددامبران الهددی و    

روی از  بدر عهدد و پیمدان و دنبالده     آندان  مانددن  باقی

ن پیدامبرا و یداری  آیین در ترویج  ،جانشین انبیا الهی

گیدری و پایبنددی    موضدع  .شدته اسدت  نقش کلیدی دا

راه ایشدان و حرکدت در مسدیر     درپیروان انبیا الهدی  

ماندن در آن، روشی اسدت کده    جانشینان آنان و باقی

انبیدا  د. همانندد  شو میکلید حل بسیاری از مشکالت 

الشان اسدالم)ص(   گذشته، پس از رحلت پیامبر عظیم

خدوبی نشدان داد و باعدث     خود را بده  مسئلهنیز این 

کده   نحدوی  به ؛دشایجاد فتنه و انشقاق در امت اسالم 

تنها تعداد اندکی از صحابه پیامبر)ص( در ادامه مسیر 

با جانشین الهدی آن حضدرت ماندندد و بیشدتر آندان      

کسدانی   استایر خود را درحرکت  مسیر مشی و خط

بدا   . ایدن گدروه  بدر سدر کدار آمدندد     کده  قرار دادندد 

گرفتن از مسیر حدق، ضدایعات فراواندی بدرای      فاصله

نا سدب  حَ» دند و با خلق شدعار آورامت اسالمی فراهم 

و کردندد  مسلمانان را از امام بر حق جددا  « اهلل تابَکِ

 ؛بیددت پیددامبر)ص( را در جامعدده رهددا کردنددد   اهددل

البیت کنار  مبانی اهل ،که در پرتو این سیاست طوری به

گذاشته شد و در مدارس علمی عراق و حجاز و شام 

 د.شگانه ارائه  مبانی خلفای سه

از صددحابه  برخددی ،در حددوادث پددس از سددقیفه  

گوناگون حق الهی حضدرت   های علتپیامبر)ص( به 

علی)ع( را نادیدده گرفتندد و بدا گرداننددگان سدقیفه      

از میددان ایددن صددحابه نقددش     پیمددان شدددند.  هددم

یکدی از پیشدگامان در    در جایگداه  ،مسدعود  بن اهللعبد

مسدعود   بن ا هلل. عبداستحائز اهمیت  ،پذیرش اسالم

بدا   قدع، ای از موا در پداره  و در عصر خلفای نخستین

شدده توسدط دسدتگاه خالفدت      هدای ترسدیم   سیاست

ی شد و این نگرش فکری بر شاگردان ار همگام و هم

ایدن صدحابی پیدامبر)ص( بدا      سزایی نهاد.ثیر بتأوی 

سددیس مدرسدده تفسددیری قددرآن کدده در تددداوم      تأ

 ویژه سیاست منع تدوین و به ،های خلیفه دوم سیاست

نقل حدیث پیامبر)ص( بود، خلدق جریدان فکدری و    

هدای   د کده در جریدان  باعدث شد  در کوفه  را فرهنگی

 د. کربعدی کوفه نقش بسزایی ایفا 

صدورت   بده  ،خدر متأ های پژوهشدر منابع متقدم و 

بددده مکتدددب تفسدددیری کوفددده و نقدددش   ،مسدددتقل

. اسدت  مسعود و یارانش کمتر پرداخته شده بن عبداهلل

حدیث  گاهنگاری و  بیشتر از حیث تاریخ در این آثار،

جریدان  ثیدر  تأو بده   اسدت  فقه به آن نگریسته شده و

 ،گیری حوادث بعدی کوفه فکری این مکتب در شکل

اسددت.  توجدده شددده کمتددر همچددون واقعدده عاشددورا،

در پددژوهش حاضددر بددا اسددتفاده از روش   رو، ازایددن

بده   هدا  پدژوهش گیری از منابع و  بهرهبا ای و  کتابخانه

 های مدنظر پژوهش پرسشاست.  این مهم توجه شده

مسعود در حوادث پس  بن آن است که عملکرد عبداهلل

بدود و مکتدب تفسدیری     گونده ساعده چ از سقیفه بنی

در پیدددایش مسددعود  بددن ان عبددداهللو شدداگردکوفدده 

های مختلف و بازتاب آن در حدوادث بعددی    جریان

 ؟ ندکوفه  چه نقشی داشت

 

 مسعود بن معرفی عبداهلل

آورندددگان  مسددعود از نخسددتین ایمددان  بددن عبددداهلل

که پدس   بود( و اولین کسی 3/232 :2420سعد،  )ابن

از پیددامبر)ص( آشددکارا و بددا صدددایی بلنددد در مکدده 

د و آن را به گوش قدریش رسداند و در   کرتالوت قرآن 

: تا هشام، بی های فراوان دید )ابن آزار و شکنجه ،این راه

کده در   طوری به ؛دکرپیامبر او را به خود جذب  .(2/294

کرد. وی آب وضو  اکثر کارها به پیامبر)ص( خدمت می

داشت و هرگداه   های پیامبر را نگه می و مسواک و کفش

را  ایشددانهددای  کفددش ند،شددد بلنددد مددیپیددامبر)ص( 

هدا را از   آن ند،نشست میپیامبر)ص( پوشانید و هرگاه  می
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داشدت )معرفدت،    با خود برمدی  و آورد میدر ایشانپای 

 ند، ایشدان خوابید هرگاه پیامبر)ص( می .(2/102 :2379

کددرد و بدددون هددیی مددانعی وارد خاندده    را بیدددار مددی

، یعنی هجدرت  ر دو هجرتشد. او در ه پیامبر)ص( می

، شدرکت جسدت و بده هدر دو قبلده      ،حبشه و مدینه به

هدا   نماز خواند و در تمدام جندگ   ،مسجداالقصی و کعبه

همراه پیامبر)ص( حضوری فعال داشت. از همده مدردم   

د و پیدامبر)ص(  کدر  بر حفظ قرآن بیشدتر مواببدت مدی   

تدالوت او  بدا  که قرآن را از زبدان وی و   ندخوش داشت

 (.477: 2353 کوفی، قفید )ثنبشنو

 

 ق(11تا11مسعود در دوران خالفت ابوبکر) بن عبداهلل

پیدامبر اسدالم)ص( فرمدان صدری  آن      رحلتپس از 

 بداره در ،ویدژه غددیرخم   هبد  ،حضرت در مقاطع مختلف

امامت و والیت حضرت علی)ع( زیر پا گذاشته شدد و  

مردمی که تعالیم اسالم در عمق و جان بسدیاری ازآندان   

آمدده در سددقیفه   جدا نگرفتده بدود، تسددلیم وقدایع پدیش     

تفداوت و   برخدی بدی   .ساعده شدند و دم فروبسدتند  بنی

از روی طمدع حدق را    و برخی از ترس گدروه دیگدری  

رسدیدن   د بده خالفدت  یاری نکردند. ماحصل این رویددا 

د. انحرافدی کده بده شدکل ید       بو ق22ابوبکر در سال 

و  ها و وعیددها  با وعده وشد شده آغاز  حساب« جریان»

 ها و تهدیدها جا افتاد. با تطمیع نیز

زمینده خالفدت را بدرای    کده   یسعد از انصدار  بشیربن

ای » با گروهی از انصار گفت: ،ابوبکر فراهم ساخته بود

بیعدت   این سخنان تو را انصار قبل از ابوالحسن چنانچه

کدس در گفتده تدو اخدتالف      با ابوبکر شنیده بودند هیی

حضرت فرمود: ای مردم! آیا سدزاوار بدود کده     .کرد نمی

خدا)ص( را بر زمین گذاشته و بددون   من جنازه رسول

آمددم و بدر سدر     توجه به تجهیز و تکفین و دفن او مدی 

کده هدیی فکدر     کردم؟! به خدا قسدم  خالفت منازعه می

کردم کسی خود را برای خالفت عندوان کندد و در    نمی

 ؛بیت منازعه نموده و کار شما را انجام دهد آن با ما اهل

کس جای عدذر   خدا در غدیرخم برای هیی زیرا رسول

و بهانه و حرفدی بداقی نگذاشدت، پدس شدما را قسدم       

دهم به خداوند که هدر کدس در روز غددیر حضدور      می

واله مَد  لیٌّذا عَهَواله فَایش پیامبر)ص( مَداشته و این فرم

تا آخر را شنیده است از جایش برخاسته و هدم اکندون   

از میدان آندان )تنهدا(    » ارقم گویدد:  زیدبن«. شهادت دهد

بدریون برخاسته و گواهی دادند و من نیز  از دوازده نفر

از کسانی بودم که آن حددیث را از پیدامبر)ص( شدنیده    

تمان نمودم، و به همین جهدت بده   روز ک ولی آن ؛بودم

« طالددب دو چشددمم نابینددا گشددت ابددی بددن نفددرین علددی

 .(269و2/261: 2317)طبرسی، 

گروهی از یاران حضرت رسول)ص( بده   ،در این بین

و خواسدتار   شددند  بیعت با ابوبکر در سدقیفه معتدر   

( شددند. یعقدوبی   صبیت پیامبر) خالفت و رهبری اهل

کندددد:  مدددی ندددام ایدددن اشدددخاص را چندددین بیدددان  

عدوام،   عبداس، زبیدربن   بدن  عبددالمطلب، فضدل   بن عباس»

فارسدی،   عمدرو، سدلمان   عاص، مقددادبن  بن سعید خالدبن

« بن کعدب  عازب و ابی یاسر، براءبن ابوذرغفاری، عماربن

ای از اصددحاب کبددار  دسددته .(2/513: 2361)یعقددوبی، 

بیاضده اجتمداعی شدبانه     در محلده بندی   نیدز  پیامبر)ص(

شنبه جلو بیعدت بدا ابدوبکر را     تا صب  سهتشکیل دادند 

عمدار،  »بگیرند. اعضای این اجتمداع عبدارت بودندد از:    

التیهدان   بن صامت، ابوالهیثم بن مقداد، سلمان، ابوذر، عباده

عازب بده در مندزل    یمان که به اتفاق برآءبن بن و حذیفه

« کعب رفتند و او را بدا نظدر خدود همدراه کردندد      بن بیاُ

 .(46: تا )جوهری، بی

که  است مسعود ازجمله کسانی بن عبداهلل باره،در این 

د شدو  نشانی یافت نمی ودر منابع دست اول تاریخی از ا

 ایسدتادگی  )سدقیفه(  که در مقابل این جریدان انحرافدی  

 حضدرت علدی)ع( دفداع    حقانیت الهدی  ازو  کرده باشد

 برجسته یکی از صحابه کسی که در جایگاه .کرده باشد
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سدداله بعثددت   در دوران سددخت سددیزده  ،پیددامبر)ص(

 از مکده بده مدینده    ایشدان هجدرت  و زمدان   پیامبر)ص(

دوش و یدار ایشدان بدود و همدواره همچدون دیگدر        هم

ممکدن در   وضدع تدرین   در سدخت  ،)ص(رصحابه پیامب

ایدن دوران   بود و های روحی و جسمی معر  شکنجه

از خدود بده یادگدار     ای شایسته تا کارنامه، را تحمل کرد

 د.رگذا

 

 خطعا   مسععود در دوران خالفعت عمعربن    بن عبداهلل

 ق(31تا11)

خالفدددت بددده   ق،23سدددال  در ،پدددس از ابدددوبکر 

مسدعود بدرای حفدظ     بدن  هللخطداب رسدید. عبددا    نب عمر

در نیددز،  هددا حتددی در ایددن دوره ،ناناهمدداهنگی مسددلم

سدرباز   در نقدش  آمدد  پدیش مدی   ی کده های جنگ صحنه

 اسدالم کیان اسدالمی و موجودیدت    از تاکرد  شرکت می

 یآموزگدار  را در سِدمت  وی همچندین  کند. عمدر دفاع 

برجسته و کارشناس امور دینی و قرآنی به کوفده اعدزام   

 گذاشدت بندای مدرسده کوفده را در آن شدهر      او د وکر

مت معلمدی کوفده را بده    ( و سِد 2/51: 2425حجر،  )ابن

مردم خطاب برای  عمربن ،عهده گرفت. به همین منظور

اعرابیدد و سداالر    ای مردم کوفه شما َسر» کوفه نوشت:

من هستید که با آن هر کده را از هدر سدو     آن و شما تیرِ

مسعود  بن هللدهم، این  عبدا کند نشانه قرار می آهنگ می

را برای شما برگزیدم و پیش شما گسیل داشتم و شدما  

 سدعد،  )ابدن « را برای استفاده از او برخدود تدرجی  دادم  

 . خلیفددده دوم(3/529: 2373بلعمدددی،  ؛6/454: 2420

به این شهر فرستاد و  حاکم کوفهدر سِمت عماریاسر را 

معاون عمدار و معلدم    را در جایگاه مسعود ابن همراه او

 ،حجدر  )ابدن  فرستاد کوفهبه المال  سرپرست بیت و قرآن

   .(20/206: 2371 ،الحدید ابی ابن ؛3/609: 2421

هماندا مدن   »م کوفه چنین نوشت: ای به مرد و در نامها

سوی شما فرستادم،  عنوان امیر و حاکم به عماریاسر را به

عنوان معلم و معاون با او  مسعود را به بن هللهمراه او عبدا

سرشدت اصدحاب    فرستادم. این دو از برگزیددگان نید   

ها اقتدا کنید و از این دو  به آن ،رسول خدا)ص( هستند

گفتارشان را بشنوید. من با فرستادن نفر پیروی نمایید و 

سوی شما، شما را بر خدودم تدرجی     مسعود به بن هللعبدا

در زمان خالفدت عمدر،   . (3/151: 2409 ،اثیر )ابن« دادم

کوشدید کده چنددان بدا قددرت حاکمده        مسعود مدی  ابن

مسعود جایی کده ندص از    بن هللعبدا» درگیری پیدا نکند.

خطداب،   عمدربن  به روش ،کتاب یا سنت وجود نداشت

گرفدت. همدو درخصدوص عمدر      نظر خود بهره مدی  از

گفت: اگر همه مردم به راه و مسدیری روندد و عمدر     می

 مدن راه و مسدیر عمدر را    ،به راه و مسدیری دیگدر رود  

روم. او جز در موارد بسدیار انددک و ندادر بدا عمدر       می

 .(2/59: 2425حجر،  )ابن «مخالفت ننمود..

 

 نشر یا منع حدیث   ،مسعود بن عبداهلل

گرفتده پدس از    هدای شدکل   ملی در جریانتأبا اندک 

رحلت پیامبر)ص(، م برهن است که پس از ایشدان دو  

جریدانی کده بدر کتداب اهلل و      :جریان متمایز بروز کرد

کدرد و بدر    مدی کیدد  تأسنت رسول خدا)ص( تکیده و  

مدل در آن و تفسدیر قدرآن و    تأهدا و   نگری بددان  ژرف

 ؛ورزید رسول خدا)ص( اصرار میتدوین و ثبت سنت 

« حَسب نا کتاب اهلل» سو شعار در مقابل جریانی که ازی 

امددا از تدددبر و  ؛داد مددی ( سددر2/210: 2407)بخدداری، 

از ثبت  ،دیگر و ازسدوی کرد میتفسیدر آن جلدوگیری 

کرد که ثمدره نداگوار   و ضبط سنت پیامبر)ص( منع می

در میددان « یااجتهدداد و ر»ایددن عقیددده ایجدداد مکتددب 

اسدتاد   د.بوصحابه و همچنین تابعان و دیگر مسلمانان 

محمدتقی شریعتی با نگرش عمیق و دقیقی بدر روندد   

)ص( اهللی پددس از رسددول هددا گیددری جریددان شددکل
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در سابق، خاطرنشان ساختیم کده چدون    : »...یسدنو می

پیدامبر در آخدرین سدداعات حیداتش خواسدت چیددزی     

این بود که پیدامبر)ص(  شان  بنویسد، نگذاشتند و بهانه

مدا را بدس اسدت؛ ولدی      حال بیماری است و قرآن در

آنان بعد متوجه شدند که احادیث دیگری هسدت کده   

خواسدت در آن   همان مقصدود را کده پیدامبر)ص( مدی    

فهماندد. ایدن    کید و تسجیل کند، میتأموقعیت خاص 

طور کلی از روایت و نقل حددیث و نوشدتن    بود که به

 «د و سددخت ممانعددت نمودنددد آن جلددوگیری کردندد 

 .(256تا:  )شریعتی، بی

عالمه سیدمرتضی عسکری درخصوص علت اصلی 

اکنون فرامدوش  »... نویسد:  منع حدیث توسط خلفا می

نکنیم که منع تدوین، به دلیل جلوگیری از نشر فضایل 

ویژه به روزگار معاویه که بدر   علی)ع( شکل گرفت؛ به

بدر مندابر بده آن     شدد و  کیدد مدی  اکتمان فضایل موال ت

. (2/64: 2373)عسکری، « شد بزرگوار دشمنام داده می

ابدوبکر پدس از رحلدت پیدامبر)ص( حددیث را       ینکها

این مطلب بدون تردیدد بدا    ،درعامل اختالف معرفی ک

 شدت؛ موضوع جانشینی پس از پیدامبر)ص( ارتبداد دا  

زیرا پدس از رحلدت رسدول خددا)ص( مسدلمانان در      

ف شدند و وجود احادیثی موضوع خالفت دچار اختال

وارد شدده   یشدان بیدت ا  که در فضیلت علی)ع( و اهدل 

بده همدین   » .تشددید اختالفدات بدود    برایبود، عاملی 

 نا وَینَمنظور همواره از جانب او و عمر تعابیری چون بَ

 ه وَرامَددوا حَم ددرَّحَ وَ ه اللَددوا حَلُّاحِفَدد اهللِ تددابَم کِکُیددنَبَ

ن ه عَددوایَددوالرِّلُّقِاَ وَ و القددرآنَد رِّجَددو اهللِ تددابَنا کِسدب  حَ

 .(2/7: 2374، )ذهبی« اهللِ ولِس رَ

 کده  دشد موجدب   ،شده از ناحیده خلفدا   سیاست وضع

یاران رسول خدا)ص( در قبال نقل یا نگدارش حددیث   

مواضع متفاوتی اتخاذ کنند. به این صورت که برخدی از  

و از نقل و نشر حدیث روی  ندسیاست منع تبعیت کرد

سلف )صدحابه  »که به نقل از سیوطی:  همچنان ؛برتافتند

و تابعین( در کتابت حددیث اخدتالف نمودندد جمعدی     

ثابددت و  بددن مسددعود و زیددد  عمددر و ابددن  ماننددد ابددن 

اشدددعری و ابوسدددعیدخدری و ابدددوهریره و  ابوموسدددی

 «عبدداس )از نقددل حدددیث( کراهددت داشددتند و...   ابددن

 .(1/64 تا: )سیوطی، بی

است کده حاکمیدت    مانده نصوصی از تاریخ برجای

روی نشر فضدایل   هیی به ،گانه خلفای سه، یعنی وقت

ویدژه حضدرت علدی)ع( و     هبد  ،السالم بیت علیهم اهل

ن انابرای رهبدری و خالفدت مسدلم    را جایگاه ایشان

از هرگونده   . آندان تابیدندد  پس از پیدامبر)ص( برنمدی  

پیددامبر)ص( دریدد    امیناقدددامی بددرای محددو فددر   

کعب را  بن ورزیدند. در همین خصوص فردی اب ی نمی

پددس از »: پرسددد از او مددی و بینددد در مدیندده مددی 

 اصرار. مرد دهد مینُابی پاسخ   پیامبر)ص( چه شد؟!

اسدت؟   گوید شما صحابیان را چده شدده   کند و می می

کندد   گویید؟ اب ی به ایدن بسدنده مدی    چرا حق را  نمی

هدم خدود    ،سدان گدره زدندد    را بدینآنان که سیاست 

در همین  .«هالک شدند و هم دیگران را هالک کردند

شوند تدا بیشدتر    مردم چون بیشتر نزدی  او می ،حال

اش  کعب راه خویش را به سمت خانده  بن ابی ،بشنوند

کده   گوید در همین حال آن شخص می .گیرد پیش می

گفت به خدا سوگند اگر تا جمعده   رفت و می ابی می

گددویم و از مالمددت  ماندددم، همدده چیددز را مددینددده ز

دهم و آنچه از رسول  مالمتگران هراس به دل راه نمی

گویم؛ زنده بمانم یدا کشدته    ام باز می خدا)ص( شنیده

و من چدون پگداه پنجشدنبه بیدرون آمددم       . شوم و...

کعدب را پدر از جمعیدت دیددم،      بدن  کوچه خانه اب دی 

کعدب مدرد ؟!!    بدن  بدی همگی گفتند سرور مسلمانان اُ

گذارد  تردیدی باقی نمی . او(3/500: 2420سعد،  )ابن

در و  ق30کعب پس از این اعالم، در سدال   بن یبکه اُ

سدعد،   سر به نیسدت شدد )ابدن    ،زمان خالفت عثمان

 .(33: 2361بهبودی،  ؛3/311: 2420
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از  ،یمدان  بدن  حذیفده  کار به جایی رسدیده بدود کده   

ی را فراوانددرار صدحابه عالیقدددر پیددامبر)ص( کدده اسدد 

و بین او و عمار عقدد   ندپیامبر)ص( بر او عرضه کرد

رّ و مسدددلمانان او را صددداحب سِددد نداخدددوت بسدددت

بسددیار بدده او مراجعدده  و نامیدنددد )ص( مددیهللا رسدول 

دانم بگویم و بر  اگر آنچه را می: »فتگ می ،کردند می

کرانه جویباری باشم و دسدتهایم را دراز کدنم و آب   

آنکه آب را بده لبدانم برسدانم، کشدته     برگیرم، قبل از 

  .(23/345: 2409هندی،  )متقی« خواهم شد

که بیدان شدد رفتدار صدحابه پیدامبر)ص( بدا        همچنان

ازجمله صحابه  ؛موضوع نقل و نشر حدیث متفاوت بود

د کده از پیدامبر)ص(   بدو مسدعود   بدن  هللپیامبر)ص( عبددا 

هدر   نیز در مسعود بن عبداهللاما  ؛است احادیثی نقل کرده

ی احادیدث پیدامبر)ص( را نشدر و نقدل     مدوقعیت زمان و 

تددوین   ،جاللی در کتاب معروف خود حسینی .کرد نمی

ذکدددر سدددند از قدددول    پدددس از ،السدددنه الشدددریفه 

پددرش آورده اسدت:    اسود و او به نقل از بن عبدالرحمن

ای  علقمه کتابی از مکه یا یمن آورده بدود و آن صدحیفه  

بیت پیدامبر)ص( در    ه اهلبود که در آن احادیثی دربار

 یممسعود وارد شد بن هللبه اتفاق علقمه بر عبدا .شده بود

وی کنیزکددی را صدددا زد و  .و صددحیفه را بدده او دادیددم

به او گفتیم ای  .د تا طشت آبی فراهم کندکردرخواست 

مسعود( در آن بنگر، احادیث حسدن   ابوعبدالرحمن )ابن

مسددعود  بددن امددا عبددداهلل ؛نیکددویی در آن وجددود دارد و

نَحدنُ نَقُدص     :شست گفت ها را با آب می که آن درحالی

عَلَی َ اَحسَنَ القَصَدصِ بِمدا اُوحَیندا اِلَید َ هدذا القُدرآنَ       

اشاره به آیده  . (421: 2423جاللی،  ( )حسینی3 )یوسف،

مدا شدیوا و گویداترین    »فرمایدد:   سوره یوسف که مدی  3

 «.کندیم  حکایدت مدی   سخن را با وحی این قرآن برایدت 

هدایی   ها بسدان بدرف   دل»مسعود گفت:  بن هللسپس عبدا

ها را با قرآن سرگرم نماییدد و بده غیدر قدرآن      هستند آن

 «.مشغول نسازید

جاللی پس از ذکر این روایدت   سیدمحمدرضا حسینی

ای کده بده ایدن     صدحیفه »نویسد:  عبدالبر می ابن نقل از به

روشدنی داشدت.   وسیله از بین رفت، محتوای واضد  و  

این صحیفه بنابه نقل علقمه مشتمل بر روایدات زیبدایی   

مسدعود   بیت)ع( بود و با آنکه علقمده از ابدن   درباره اهل

درخواست کرده بدود تدا بده آن نظدری بیفکندد، معهدذا       

امدا از   .مسعود توجه نکرد و آن را از بدین بدرد   بن هللعبدا

توان دریافدت کده هدیی ید  از      مالحظه این روایت می

بردن این صدحیفه مددنظر    ازبین برایتوجیهات ذکرشده 

است به سدبب اینکده اوالم محتدوای صدحیفه قابدل       نبوده

ثانیام در صحیفه چیزی معار  بدا   ؛اختالد با قرآن نبود

ثالثام در صدحیفه اثدری از خرافدات     ؛قرآن وجود نداشت

رابعدام مطالعده روایدات ایدن      ؛اهل کتداب در بدین نبدود   

گشدت. چراکده    صحیفه موجب انصدراف از قدرآن نمدی   

ای مختصر، انسدان   مجرد چند حدیث آن هم در صحیفه

مسعود آن را  بن هللهمه عبدا دارد. بااین نمی را از قرآن باز

از بین بدرد آن هدم بدا ایدن توجیده کده مطالدب قدرآن         

رتی همدان  عبا نیازکننده از روایات صحیفه است )و به بی

امدا اگدر    .شعار معروف خلیفده دوم حسدبنا کتداب اهلل(   

یابیم که محتوای صحیفه مدذکور بدا    خوب بنگریم درمی

است. زیرا احادیدث آن   تضاد بوده منافع طبقه حاکمه در

 بیت)ع( وارد شده و بدر  صحیفه احتماالم در فضیلت اهل

خالفددت و جانشددینی آنددان پددس از رحلددت رسددول    

اسدت. ایدن احادیدث همچندین      هخدا)ص( تصری  داشت

بیت)ع( را عدل قرآن قرار داده بدود و آن همدان دو    اهل

بدین مدردم    امانتی است که پس از رسول خددا)ص( در 

 .(421: 2423جاللی،  )حسینی« باقی ماند

ترشدن بحث فدوق بایدد گفدت کده چدرا       روشن برای

وا لُحِاَفَد  هللِا تدابَ م کَکُینَبَ نا وَینَبَ»ابوبکر با تعبیری چون: 

وصدیت پیدامبر)ص( را نادیدده     «هرامَد حَاوم رِّحَ ه وَاللَحَ

همچنددین چددرا خلیفدده دوم در آسددتانه وفددات  گرفددت؛

پیددامبر)ص( از آوردن قلددم و کاغددذ بددرای آن حضددرت 
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دادن هددذیان بدده رسددول  جلددوگیری کددرد و بددا نسددبت 

 «اهللُ تدابَ نا کِسدب  حَ»خدا)ص( و نیز بدا سدردادن شدعار    

وصددیت پیددامبر)ص( مسددتغنی   جامعدده اسددالمی را از 

دانست؟ و چرا در ابتدا قرآن را برای هدایت مسدلمانان  

شده،  طبق قرائن گفته ،کافی اعالم کردند و پس از مدتی

الحسنی نیز  هاشم معروف از تفسیر آن رویگردان شدند؟

، الحدیث و المحدثین در اسات فی خود، در اثر معروف

مسدعود   توسط ابنبردن احادیث آن صحیفه  ازبین با بیان

 هدا بدرف فدرا گیرندده     دل»و ذکر این جمله او که گفته 

بده انحدراف   « ها را به جز قرآن مشغول نکنیدد  است؛ آن

و  اسدت  مسعود از والیت علوی اشداره کدرده   بن هللعبدا

است کده او بدا دگراندیشدان در حاکمیدت      تصری  کرده

و  اسدت  کرده در برابر موال علی)ع( همسویی می ،وقت

الحسدنی،   اسدت )معدروف   چرخیده خ خالفت میبر چر

(. ایدن دیدددگاه را تندی چنددد از پژوهشددگران   11: 2391

اند و برخی در تبیین توضدی    کید کردهتأبدان  پذیرفته و

و  اندد  یید این دیدگاه به روایت یادشده استناد کدرده تأو 

موضوع احادیث که احادیث نیکدویی بدوده،   »اند:  نوشته

است. راوی )علقمه( به ایدن   بودهبیت)ع( مرتبط  با اهل

است تدا   کید کردهتأروی بدان  نکته توجه داشته و ازاین

امدا   ؛مسعود را به محتوای روایات متوجه سازد بن هللعبدا

« وی وقعدددی ننهددداد و احادیدددث را تبددداه سددداخت   

 .(421: 2423جاللی،  )حسینی

 

 عفعان  بعن  مسعود در دوران خالفعت عممعان   بن عبداهلل

 ق(13تا31)

چدون  »کندد کده:    مسدلم از ابووائدل نقدل مدی     بن عفان

بده خالفدت رسدید،     هجدری( 13)سدال   عفدان  بن عثمان

مسعود هشت روزه از مدینه به کوفده رفدت و    بن اهللعبد

پددس از حمددد و ثنددای الهددی گفددت: امیرالمددومنین      

خطاب درگذشت و هیی روزی را پرهیداهوتر از   عمربن

شددیم و  آن روز ندیدم و ما اصحاب محمد)ص( جمع 

کوتاهی و قصوری نکردیم و با فدردی برتدر و بهتدر از    

بیعت کردیم و شدما هدم بدا او بیعدت      ،عثمان، خودمان

 .(3/54: 2379سعد،  )ابن« کنید

مسعود در عصر خالفت عمر به دستور او و  بن هللعبدا

المدال   دار بیدت  عثمدان همچندان خزانده    به دستور سپس

بدرادر  ، عقبده  یددبن تدا اینکده عثمدان ول    ماند،کوفه باقی 

انحدراف و فسداد و    د.کدر را حداکم کوفده    ،مادری خود

خواری ولید باعث شدد   المال و شراب حیف و میل بیت

. رو شدود  روبده اعتدرا  شددید مدردم کوفده      بدا که او 

بده او اعتدرا  کدرد و     تشدد  مسعود نیدز بده   بن هللعبدا

المال را نزد ولیدد اندداخت و بده     باالخره کلیدهای بیت

کسی که برنامه اسالم را تغییدر دهدد،   »فه گفت: مردم کو

خداوند او را واژگدون سدازد و کسدی کده دسدتورهای      

جا کند، خداوند بر او غضب خواهد کرد.  اسالم را جابه

اینکه حاکم شما )ولید( برنامده و دسدتورهای اسدالم را    

اسددت. آیددا فددردی مثددل  تغییددر داده و دگرگددون نمددوده

عقبده   جدای او ولیددبن  سعدوقاص باید عزل شود و بده  

 .(9/3: 2366 )امینی، «نصب شود؟

 

 آوری قرآن مسعود با عممان در جمع بن مخالفت عبداهلل

سدنت چندین    از مجموع برخی روایات شدیعه و اهدل  

بر صحابه و حتی امیرالمومنین علی)ع( اکثر آید که  برمی

. پدس از  اندد  کرده کیدتأآوری قرآن  عمل عثمان در جمع

، مردم را برآن ندعلی)ع( به خالفت رسیدآنکه حضرت 

تا به همان مصحف عثمان ملتزم باشند و تغییری  ندداشت

هدای امالیدی وجدود     در آن غلدط  هرچند ؛در آن ندهند

داشته باشد. این از آن نظر بود که از آن پس هیی کدس  

اصالح قرآن، تغییر و تحریفی در آن بده وجدود    با حربه

کده از   ندد کید فرمودتأرو حضرت علی)ع(  ازاین ؛نیاورد

اِنَّ »امروز هیی کس نباید به قرآن دست بزندد و دسدتور   

را قاطعانده صدادر   « القرآن ال ی هدا  الیدوم و ال ی حلدول   
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اجمدداع  (. بنددابراین2/121: 2317 د ) طبرسددی،کردندد

امدروزه در دسدت    است قرآندی کده  ن آعلمای شیعه بر

هرگدز دچدار    همان قرآن کامل و جامع اسدت و  ،است

 اسدت سدوره   224است و قرآن  تحریف و تغییر نشده

: 2312معرفدددددت،  ؛41و91/42: 2403)مجلسدددددی، 

کده  بدود  مسعود تنها کسی  بن هللشاید عبدا. (227و226

در ایدن کدار بدا عثمدان مخالفدت       بسدیار ختی سد با سر

عوامدل   گویدا  .(972: 2371کدوفی،   اعثم ورزید )ابن می

بدده ایددن  ،یر عوامددلروانددی و احساسددی، در کنددار سددا

مسعود در آغاز امر از تسدلیم   ابن .کرد مخالفت مدد می

چون بدرای   ؛کرد مصحف خود به عثمان خودداری می

ثابدت کدم سدن و     یند بود که زیددبن ااو سخت ناخوش

آوری قدرآن   متصددی گدردآوری و جمدع    ،تر از او سال

مسددعود  همچنددین ابددن (.445: 2311 باشددد )حجتددی،

زنند و آن را به کسی  این کار کنار میمرا از »گوید:  می

گاه که او در صلب  سپارند که قسم به خدا آن )زید( می

« مددردی کددافر بددود، مددن اسددالم را پذیرفتدده بددودم    

 ،امدددا بددده هدددر ترتیدددب   .(15: 2936)سجسدددتانی، 

آوری  جمع بارهمسعود بعدها از رفتار خود در بن هللعبدا

نددگان  و با جماعتِ اصدحاب و گردآور  دقرآن نادم ش

 .(95 :2954عطیه،  قرآن، همراه و هم سخن شد )ابن

مسعود از نظر ترتیدب و   بن هللهرحال مصحف عبدا به

شدت با ترتیب مصدحف حضدرت علدی)ع(     به ،تنسیق

یعنی  ،متفاوت بود و همچنین در مصحف او معوذّتین

، و نیددز سددوره حمددد  ،سددوره فلددق و سددوره ندداس  

را در حدذف   کدار او  .نگارش نشده بود ،الکتابةفاتح

اند کده غالدب    نگارش این سه سوره چنین توجیه کرده

ن این چندد سدوره را حفدظ    انامردم و بلکه همه مسلم

کرده بودند و چون مردم از لحاظ نسیان و فراموشی به 

هدا را در   مسعود آن ابن ،این سه سوره مصونیت داشتند

. (96و95 :2954 عطیدده، مصددحف خددود نیدداورد )ابددن 

فرقددد و  بددن عبددداهلل کدده گویدددالحکددم مددی بددن علددی

محضر امام »خنیس برای من نقل کردند که ما  بن معلی

الرأی نیز با ما بود. در آنجدا   صادق)ع( بودیم و ربیعه

پیرامون قرآن سخن به میدان آمدد و امدام صدادق)ع(     

مسددعود قددرآن را طبددق قرائددت مددا  فرمددود: اگددر ابددن

اسدت. ربیعده گفدت:     است، گمراه بدوده  خوانده نمی

امدام صدادق)ع(    «.مراه؟ امام)ع( گفت: بلی، گمدراه گ

خدوانیم.   : ما قرآن را طبق قرائت اُبی مینداضافه کرد

هدای غیرمتعدارف    شاید در آن مجلس دربداره قرائدت  

و امام)ع( به آندان تدذکر   است مسعود بحث شده  ابن

هدا جدایز نیسدت و قرائدت      که این قرائدت  است داده

است و کسی کده   صحی  همان قرائت عامله مسلمانان

 ؛گمدراه اسدت   ،از این روشِ متداول عامله تخطّی کند

نسل از  به زیرا چنین کسی از روش مسلمانان که نسل

اسدت   اند، عدول و تخطی کرده پیامبر)ص( فرا گرفته

مسدعود قدرآن را    اگدر ابدن   ،و به فر  صحت نسبت

گمراه  ،است کرده قرائت می انبرخالف روش مسلمان

زیدرا طریدق میانده طریقدی اسدت کده جامعده         ؛است

کنند و کسی که از این میانه  مسلمانان در آن مشی می

گمراه خواهدد بدود    ،گام برون نهد، هر کس که باشد

  .(111و112: 2312)معرفت، 

 

 سس مدرسه تفسیری کوفهؤم

به افدزون اسدالم و آغداز فتوحدات      با گسترش رو

بزرگان صحابه اسالمی در بالد دیگر، این احساس در 

به وجود آمد تدا علدوم و معدارف اسدالمی را کده از      

اند، به پهنای گیتی بگسترانند و  وحی سرچشمه گرفته

البتده   .ددیگران را از این فدی  عظمدی سدیراب کنند    

تمدامی صددحابه در مراتددب علمددی و دانددش اسددالمی  

و برحسب استعدادها و مواهب ذاتی  اند هیکسان نبود

درجددات  ،د پیددامبر)ص(و مقدددار حضددور علمددی نددز

و هر ی  طبق برفیت خدود از آن   اند ی داشتهمتفاوت

 از میان صحابه پیامبر)ص( .اند منبع سرشار بهره برده
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ایندان   ،چهار تن به تفسیر قرآن مشهورند و پنجمی ندارندد 

 ند از:ا عبارت

 ؛هاسدت  امیرمومنان علی)ع( که سرآمد و داناترین آن .2 

بداس کده   ع بن هللعبدا .4 ؛کعب بن اُبی .3 ؛مسعود بن عبداهلل .1

ولی در روا  تفسدیر از   ؛ستها ترین آن از نظر سن کوچ 

 .  (2/294 :2379دیگران جلوتر است )معرفت، 

د. بدو  کوفده  گذار مدرسه سس و بنیانؤمسعود م بن عبداهلل

معلدم و مفسدر    در سِدمت  او را به ق12خلیفه دوم در سال 

حجدر،   )ابدن  قرآن و همچنین وزیر عمار به کوفده فرسدتاد   

مسعود نزدید  بده    بن هللراه و روش عبدا»...  .(2/51: 2425

خطاب بود و براسداس روش او، جدایی کده     روش عمربن

نص از کتاب یا سنت وجود نداشدت از نظدر خدود بهدره     

راه گفت: اگر همه مردم بده   مسعود می بن گرفت. عبداهلل می

و مسیری روند و عمر به راه و مسیری دیگر رود، مدن راه  

روم که جز در موارد بسیار اندک و نادر  و مسیر عمر را می

کده گروهدی از    با او مخالفت ننمدود. خلیفده دوم هنگدامی   

انصددار را بدده سددمت کوفدده فرسددتاد از کثددرت حدددیث    

هدا گفدت: شدما بده      ها را نهی کرد و بده آن  پیامبر)ص( آن

پدس در   ؛خوانندد  روید که بیشتر قرآن مدی  ی میسمت قوم

هدا کمتدر برایشدان روایدت نقدل       شدن با آن صورت مواجه

، به همین سبب اهل کوفه فقده را بدر قاعدده تخدریج    . کنید

. (2/60 :2425حجر،  )ابن« بنا نهادند ،یاقانون فتوادادن و ر

ویژگی ایدن   ،ازجمله مدینه ،های دیگر مدرسه در مقایسه با

ی و اجتهادش بدیش از  امدرسه در این است که اعتماد به ر

و این مطلب از کثرت مسدائل خدالف در میدان     استنقل 

 .(27 :2374 )شوشتری، دشو ایشان مشخص می

 

 مسعود در کوفه بن شاگردان مشهور عبداهلل

مسعود که گفتار او را فدرا   بن مشهورترین شاگردان عبداهلل

او عمدل   هدای و بده نظر  کردندد  مردم فتدوا گرفتند و برای 

 :از ندبود عبارت، دندکر می

 خمیم ثوری بن ربیع

ربیع یکدی از اصدحاب و    خثیم معروف به خواجه بن ربیع

سدعد از قدول    ابدن  .دوبد  مسدعود  بن هللشاگردان خاص عبدا

خثدیم   بدن  هر گاه ربیع» نویسد: ، میربیع پسر ،ربیع بن هللعبدا

است کس دیگری را اجدازه   رفته میمسعود  بن هللپیش عبدا

گوی آن دو تمدام شدود   و رفتن پیش او نبوده است تا گفت

. (6/633: 2379 سددعد، )ابددن« و نیدداز یکدددیگر را برآورنددد

وعظ و نصیحت، گیر، اهل  گوشههد، اخثیم مردی ز بن ربیع

سکوت بسیار و ممتد، تهجلد، گریه مدام و مالزم نمازهدای  

 (.305: 2310جماعت بود )عزیزی، 

که حضرت علی)ع( بده قصدد مقابلده بدا معاویده       زمانی 

، اکثر کوفیدان بدرای عزیمدت و جهداد بده      بودعازم صفین 

حضرت علی)ع( پاسخ مثبت دادند، جز اصدحاب و یداران   

و خثدیم   بدن  ازجمله عبیده سلمانی و ربیع ؛مسعود بن اهللعبد

خثدیم کده رهبدری چهارصدد تدن را       بدن  ربیع» همراهانش.

مندان مدا بداوجود    ؤامام آمدد و گفدت: ای امیرم   داشت، نزد

شناخت، فضل و برتری تو، در این پیکدار )داخلدی( شد     

کددام از   داریم و نه ما و نه تو و نه دیگدر مسدلمانان هدیی   

نیداز   وجود افرادی که با دشمنان بدون مرزی پیکار کنند بی

نیستیم، پس ما را در برخی مرزها بگمار کده آنجدا باشدیم،    

پس علدی)ع( او را بده    ؛ز مردم آن مناطق بجنگیمدر دفاع ا

حدود ری فرستاد و نخسین پرچمی که در کوفه بسته شدد  

)منقدری،  « خثدیم بدود   بدن  پرچم )مأموریت مرزداری( ربیع

را  ربیددع اکثددر بزرگددان شددیعه اقدددام خواجدده. (261 :2370

د و در ادنددبراینکدده مددرز حددق و باطددل را تشددخیص  مبنددی

علی)ع( در مقابل سپاه معاویه بده  حقانیت سپاه حضرت 

 اند. نکوهش کرده قعود کرد،نوعی  بهو  ش  افتاد

نویسددد:  العلمدداء مددی میرزاعبددداهلل افندددی در ریددا 

ربیع مسلمان درسدتی نبدود گدر چده در رجدال       خواجه»

هدا معرفدی    الکشی او را از زهاد ثمانیه و او از تقوا پیشه

او اشداره   بدودن  تدوان کسدانی را کده بده ثقده      شده و می



  2396تابستان(، 34)پیاپی مدوه م، شمارنهجدید، سال  ه، دورسوم های تاریخی، سال پنجاه و پژوهش /216
 

 

اند مورد انتقاد قرار داد، بلکه این خواجده تدا حدد     کرده

نفاق، نصب و کفر تنزل کرده بدود و اصدالم شد  او در    

علی)ع( ش  در دیدن بدود و یکدی از کارهدای زشدت      

سین)ع( را یاری نکرد، نده بده   ح خواجه این بود که امام

کدربال رفدت و نده بدا زبدان و سدخن او را یداری کدرد         

نحدوی یداری    حسدین)ع( را بده   زم بود امامکه ال درحالی

ربیع  حسین)ع( ازسوی خواجه نکردن امام کند، البته یاری

چون او علی)ع( را )نیز( در جندگ  ؛ مورد انتظار هم بود

عالمه . (117و1/116 :2402)افندی، « صفین یاری نکرد

کده   کندد  مدی الشیعه نقل  عاملی در اعیان سیدمحسن امین

ربیدع فهدم و درک درسدت نداشدت و در والی      خواجه

در حقانیدت  علدت  علی)ع( مقامی نداشت و بده همدین   

کده  اینبندابراین   ؛جنگ علی)ع( با معاویه به شد  افتداد  

گویند او تقواپیشه بود، تقوای او مثل تقوای خدوار    می

اهلل خدویی  ةهمچنین آی .(6/453 :2403عاملی،  بود )امین

قتبده   محمددبن  بن علی» د که:کن الرجال اشاره می در معجم

ربیدع را   باشد خواجه شاذان می بن که راوی ابومحمدفضل

 گددان معرفددی کددرده، او از زهدداد ثمانیدده و از تقواپیشدده

 قتبه( ثقه نیست و وثاقت او ثابت نشده محمدبن بن )علی

ربیدع علدی)ع( را    افزاید کده خواجده   است و در ادامه می

تدوانیم   د و ما نمیدر جنگ با معاویه ش  کر رها کرد و

)خویی، « است هها بود حکم کنیم به اینکه او از تقواپیشه

2423: 7/269). 

بنابراین بدیهی است که در جنگ جمل و نهروان نیدز  

ربیدع   کده خواجده   است خبری از ربیع نباشد. گفته شده

ی بده  ا کلمده بیست سال سکوت کرد و غیر از ذکر خدا 

پدددس از خبدددر شدددهادت  .کدددرد زبدددان جددداری نمدددی

ربیع با گفتن کلمده اسدترجاع و تدالوت     ،حسین)ع( امام

قُلِ اللّهمَّ فاطِرَ السمواتِ وَ االَر ِ عَلِمَ الغَیبِ و الشهدهِ »

: أَنددتَ تَحکَددم  بَددینَ عِبددادِکَ فددی ماکددانُوا فیدده یَختَلِفددونَ

ها و زمدین، ای داندای    پروردگارا ای پدیدآورنده آسمان

خود میان بندگانت در آنچه که در آن  آشکار و نهان، تو

 ،(46 )زمدر، « ورزند داوری خدواهی فرمدود   اختالف می

 :2379سدددعد،  سدددکوت خدددود را شکسدددت )ابدددن  

کننده از پاسخ قدانع نشدده    الواما گویا س(. 641و6/642

پرسددید: دربدداره قدداتالن    از او بددود کدده بددار دیگددر   

ی ! الد قدولُ ما اَ»گفت: و او گویی؟  حسین)ع( چه می امام

است. او پدس از ایدن تدا     «همب ساحِ اهللِ لیَعَ م وَه ب اایل اهللِ

ه نگفدددت بدددارآخدددر عمدددر دیگدددر سدددخنی در ایدددن 

 .(7/93 :تا الحدید، بی ابی )ابن

نویسدد:   ربیع مدی  درخصوص خواجه مرتضی مطهری

ای که غیدر از ذکدر و دعدا از او شدنیدند آن      تنها جمله»

علدی)ع(   بن حسینوقتی بود که اطالع پیدا کرد که مردم 

اندد؛ چندد کلمده     فرزند عزیز پیامبر)ص( را شهید کدرده 

 .ای سددف از چنددین حادثدده تأثددر و تأگفددت در ابهددار 

کرد که چرا مدن ایدن چندد     گویند بعدها استغفار می می

همدین آدم در   به زبدان آوردم.  ،کلمه را که غیر ذکر بود

اسدت.   دوران امیرالمومنین)ع( جزء سپاهیان ایشان بوده

  روز آمد خدمت امیرالمومنین)ع( )در جنگ صفین( ی

«. تدالِ ا القِکنا فی هذَکَیا امیرالمومنین! إنا شَ»عر  کرد: 

شدود کده او نمایندده     گوید معلوم مدی  را هم که می« إنا»

است. یا امیرالمدومنین)ع(! مدا دربداره ایدن      ای بوده عده

ترسیم این جنگ، جندگ   جنگ ش  و تردید داریم، می

شد. چرا؟ به جهت اینکه ما داریم با اهل قبلده  شرعی نبا

ها مثل ما  جنگیم که آن جنگیم، ما داریم با مردمی می می

خوانند، مثل ما رو به  گویند. مثل ما نماز می شهادتین می

ایستند.یا امیرالمومنین)ع( به مدن کداری واگدذار     قبله می

 (.  213: 2313 )مطهری،« کنید که در آن ش  نباشد

 ،جز عبادت و اشتغال به خود ربیع خواجه در مجموع

افتدد تدوجهی نداشدت.     به آنچه در اطراف او اتفاق مدی 

کده از  داندد   مدی خویی وی را فردی  هللا که آیت همچنان

های بسدیار خدود تنهدا بده بدواهر و پوسدته آن        عبادت

 و و از عمق و حقیقت بنددگی محدروم بدود    بود رسیده

 :2401او در معرفت، ضدعیف بدود )خدویی،     یسد،نو می
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در کوفده   و زیداد  بن هللمرگ ربیع در زمان عبیدا .(7/261

 ایهد  بندابراین بدین سدال    ؛(6/644 :2379سعد،  بود )ابن

جای این سوال است که ربیع  قمری درگذشت. 64تا62

حادثده عاشدورا و قیدام     عقیل و بن حرکت مسلم در برابر

 داشت؟ شیعیان در کوفه چه عملکردی

 

 اجدع همدانی بن مسروق

اجدع از دیگر شاگردان و اصدحاب خداص    بن مسروق

کده او را از پدنج تدن     طدوری  بده  ؛دبدو مسدعود   بن هللعبدا

مسعود و بنابر نظر برخی، نفدر   بن هللاصحاب خاص عبدا

حجدر عسدقالنی،    ند )ابدن دشدمر  اول آن پنج تدن مدی  

مدن کسدی   »گویدد:   شعبی می. (202و20/200 :2404

کوشاتر از او در طلدب علدم ندیددم. او از شدری  در     

روسدت کده شدری  قاضدی      مقام فتوا داناتر بود؛ ازاین

« خواسددت مانددد، از او نظددر مددی  مددوقعی کدده درمددی 

گویدد:   مددینی مدی   بن علی. (6/519 :2379سعد،  )ابن

مسعود بر او پیشی نگرفت.  هیی ی  از اصحاب ابن»

ه مردم حدیث مسعود بود که ب او ازجمله اصحاب ابن

« زمدان هدم قداری و هدم مفتدی بدود       آموختند. هم می

او  .(222تددا20/209 :2404حجددر عسددقالنی،   ابددن)

کدرد   میوَرم  شا گزارد که هر دو پای چندان نماز می

هدالل ثقفدی کدوفی در     ابن. (6/517 :2379سعد،  )ابن

در کوفده فقهدایی بودندد کده بدا      : »نویسد الغارات می

ها علدی)ع( را تدرک    کردند، آن ی میمیرالمومنین)ع( دشمنا

کردند و از کوفه خار  شدند و این در حالی بود کده اهدل   

ها م رّه همدانی بدود کده    کوفه بیشتر شیعه بودند، یکی از آن

کددرد. بقیدده عبددارت بودنددد از  بدده علددی)ع( جسددارت مددی

سدلمه،   بدن  یزیدد، ابووائدل شدقیق    اجدع، اسودبن بن مسروق

اشددعری،  ابوموسددی بددن ابددوبردهحددارث قاضددی،  بددن شددری 

هالل ثقفدی،   )ابن« ...سلمی و قیس، ابوعبدالرحمان بن هللعبدا

 کدده کنددد کُهیددل روایددت مددی  بددن سَددلَمه .(302 :2373

اجدددع بدده خاندده عایشدده  بددن یزیددد و مسددروق اسددودبن

 ،قمیر .کردند وآمد داشتند و از علی)ع( بدگویی می رفت

مسدروق و اسدود در سلدب     کده  گویدد  مدی  ،زن مسروق

ولدی مسدروق قبدل از مدرگ      ؛کردندد  علی)ع( افراد می

فرسدتاد.   خواند بر علدی)ع( صدلوات مدی    هرگاه نماز می

 ،مره و شدری   و مسروق، در شمار سه نفری مسروق را

انددد کدده بدده علددی)ع( اعتقددادی نداشددتند      نددام بددرده 

مسدروق در   ،براین اسداس . (4/91 :تا الحدید، بی ابی )ابن

های امیرالمومنین )ع( شرکت نکدرد و   ی  از جنگهیی 

هدا   چون از او پرسیدند ای مسروق علی)ع( را در جنگ

یاری نکردی؟ گفت اگر دو صف را در برابر هم ببینیدد  

وَ ال تَقتُلُددوا »ای نددازل شددود و بگویددد:  و آنگدداه فرشددته

ای کسدانی کده ایمدان     :مأَنفسَکُم إن اهلل کانَ بِکم  رَحیمدا 

.، یکدیگر را مکشید، همانا خدا با شما مهربان اید. آورده

آیا ایدن مدانع شدما نخواهدد بدود؟        ،(19 )نساء، «است

د مسدروق ایدن   کند  که بیدان مدی   برجامانده استروایتی 

میان دو لشکر گفت و جوالنی و در سخن را در صفین 

 .(6/515 :2379سعد،  داد و دور شد )ابن

از همراهدی  مسروق و مرّه همدانی »نویسد:  طبری می

با علی)ع( در جنگ سر باز زدند و حقوق سالیانه خدود  

مسددروق در زمددان  را از او گرفتدده، بدده قددزوین رفتنددد. 

زیداد در کوفده سرپرسدت سدواره نظدام و       حکومت ابن

زیاد بود و سفارش کرد که او را  بن هللمور مالیات عبیدامأ

در قبرستان یهودیان دفن کنند و دلیل آن را چنین بیدان  

شود کسی جدز   وقتی از قبر خار  می دخواه ت: میداش

« او )در آن جمع( به خدا و رسولش ایمان نداشته باشدد 

کند:  عالمه تستری از وی نقل می. (257 :2425)طبری، 

او )مسروق( از کسانی بود که مردم را برای حمایت از »

گفدت بدرای کمد      کرد و به مردم می عثمان تشویق می

 .(476و1/475 :2420)تستری، « یدتان قیام کن به خلیفه

پدس از نامده   »نویسدد:   طبری در این خصوص مدی 

 عثمان بده شدهرها جهدت یداری او علیده شورشدیان      

، نیاز اصددحاب رسددول خدددا)ص( و تددابع  ،معاویدده
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 همچدددون مسدددعود بدددن هللاصدددحاب عبدددداجملددده از

حدارث،   بدن  یزیدد و شدری    اجددع، اسدودبن   بن مسروق

پرداختندد و در   به ترغیب مردم می ...حکیم و بن هللعبدا

گفتندد: ای مدردم!    گذشتند و مدی  ها می کوفه بر انجمن

اندیشده امدروز نیکوسدت و     ،سخن امروز باید نه فردا

فردا زشت. پیکار امروز حالل است و فردا حدرام؛ بده   

« طرف خلیفه )عثمان( و حافظ امورتان حرکدت کنیدد  

ه ( و ایددن چنددین مسددروق بدد6/1131 :2375)طبددری، 

زمددانی از   مسددروق حمایددت از عثمددان پرداخددت.  

معاویه و زمانی قاضی  (بگیران مالیات)عشار  کارگزاران

 سلسله در واسط بود و در همین پست از دنیدا رفدت.  

 ،بدا ایدن اندیشده سیاسدی     ،بدیهی است چنین شخصی

اسددت؛  دربدداره قیددام کددربال چدده موضددعی داشددته    

زیداد بدود    بدن  هللدار عبیددا  روست که وی تیدول  ازهمین

مسددروق در حددال احتضددار   . (257 :2425)طبددری، 

روم که به چیزی جز سدنت   گفت خدایا از دنیا نمی می

سرانجام  .پیامبر)ص(، ابوبکر و عمر اعتقاد داشته باشم

 :2379سدعد،   در کوفه درگذشت )ابن ق63او در سال 

6/530). 

او را  ،شخصیت مسروقبیان معرفت در  هللا البته آیت

کندد   و عنوان مدی  نا و عابدی وارسته معرفیفقیهی توا

د کدر  که مسروق از امیرمومنان علی)ع( کسب فی  می

بود و  ایشانهای حضرت در رکاب  و در تمامی جنگ

مسدعود را   بدن  هللهمچنین او افتخار شاگردی ویژه عبدا

ایشدددان (. 361و2/362: 2379 )معرفدددت، دارا بدددود

گونه  گیری مسروق به نفع عثمان این درخصوص جهت

حفدظ وحددت و    رایکندد کده شداید تنهدا بد      بیان می

نده اینکده بده عثمدان      ،اسدت  تفرقده بدوده  ایجادنشدن 

البتده   .(2/366 :2379ای داشته باشدد )معرفدت،    عقیده

ها و مواضدع مسدروق و همچندین نقدل      این با سیاست

در  ،اشداره شدد   پیش از اینعالمه تستری و طبری که 

مسدروق   ،چراکه بنابه نقل عجلی ؛گنجد ی  قالب نمی

یداری   مذهب بود و مردم کوفه را بده کمد  و   عثمانی

خواند. همچنین مسدروق بدا تبلیغدات و     عثمان فرا می

بده   ،مدذهب بدود   سخنان خود، ابووائل را نیز که علوی

امدا   .(2/462 :2405مذهب عثمدانی درآورد )عجلدی،   

این ند ک اهلل معرفت از مسروق می دفاع دیگری که آیت

داشتن عایشه توسط مسدروق فقدط بده     گرامیاست که 

یکدی از   را وگرنه خود مسروق بوداحترام پیامبر)ص( 

بدا  نداهمگونی موضدعش    علدت  معترضان بر عایشه بده 

 (.2/367 :2379)معرفت،  داند می عثمان

 

 یزید نخعی اسودبن

در زمدان حیدات پیدامبر)ص( مسدلمان     یزید  اسودبن

ولی پیامبر)ص( را ندید. اسود از بزرگدان تدابعین    ؛شد

، یعنی کسی کده دوران جاهلیدت و اسدالم را    م خَضرَم

و فردی فقیه، زاهد و عابدد بدود کده     درک کرده باشد،

 وا. (2/119 :2405)عجلددی،  ه بدود راهدب لقدب گرفتدد  

مسدعود بدود کده در     بنا اصحاب خاص  زیکی دیگر ا

فقهددی او پیددروی داد و مددردم از آرا  کوفدده فتددوا مددی 

 :2407کثیددر،  ابددن ؛2/130 :2405)عجلددی،  دکردندد مددی

هدای   ماه رمضان هر شدب و در شدب  در اسود (. 9/23

هر شش شب ی  ختم قرآن انجام  ،غیر از ماه رمضان

او در هر شب و روز  .(6/510 :2379سعد،  داد )ابن می

 :2310گددزارد )عزیددزی،  هفتصددد رکعددت نمدداز مددی 

زیداد بددنش سدبزگون و     گرفتن روزه علت به(. 2/221

 گرفدت  شد و حتی در مسافرت نیز روزه می زردفام می

کدور شدد.    او ی  چشدم  بسیار، گرفتن روزه علت به و

کندد: اسدود    موسی نقل می بن هللسعد به نقل از عبیدا ابن

در روزهای گرم که شتر نر چاالک سرخ موی از گرما 

جاکه از تاآن ؛گرفت شد، روزه می تاب می سرگشته و بی

 :2379سدعد،   شدد )ابدن   شدت گرما زبدانش سدیاه مدی   

بدار بده    هشتاد خود اسود در طول عمر .(521و6/527

سدعد،   ابدن  ؛317 :2373کوفی،  )ثقفی حج و عمره رفت
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س سدرمایه )دیندی( مدردم    ار رااسود . (6/529 :2379

او  .انددد هیدددتددرین فددرد در عددراق نام کوفدده و گرامددی

سدعد،   عایشه بود )ابن ترین فرد نزد همچنین محبوب

2379: 6/510). 

اغلدددب مترجمدددان و  در میدددان حقیقدددت آنکددده

پارسدایی و زهددد   و در عبددادت ،نویسددان عامده  سدیره 

نظر اسدت؛ امدا منزلدت سیاسدی و      یزید اتفاق بن اسود

کدده  چنددان اسددت؛نحددوی دیگددر   اجتمدداعی وی بدده 

در الغارات  قمری، مورخ شیعی قرن سوم ،کوفی ثقفی

رفتندد   مسروق و اسود به خانه عایشه می»نویسد:  می

تا اینکه اسود بر  ،کردند و درباره علی)ع( بدگویی می

رد. بنابده نقدل همسدر مسدروق آن دو     همین اعتقاد م 

کوفی،  )ثقفی« کردند نسبت به سب علی)ع( افراد می

طبدق نقدل   . (4/97 :تا الحدید، بی ابی ابن ؛302 :2373

ی بود کده در کوفده   یزید ازجمله کسان طبری، اسودبن

مردم را علیه شورشدیانی کده در مقابدل عثمدان قدرار      

 :2375د )طبددری، کددر ترغیددب مددی  بودنددد، گرفتدده

الشددیعه  عدداملی در اعیددان سیدمحسددن امددین. (6/1131

اش  شود که نادرستی حال اسود و دشدمنی  یادآور می

بددا امیرمومنددان)ع( روشددن اسددت و ازآنجاکدده از     

فت، مذهبش بده خدوار    عفان نیز فاصله گر بن عثمان

 .(3/443 :2403عاملی،  )امین بودتر  نزدی 

که در صفین حضور نیافت، در دیگر  اسود همچنان

 وری قمد 70تدا 40های  جریانات سیاسی کوفه در دهه

او مخالف است.  قیام مختار نیز از او نامی برده نشده

هرحدال چندین    د. بده ینام میکذاب  و رامختار بود و ا

و عبادت او در  بود ترین فرد عراق شخصی که گرامی

المثدل بدود، بده یقدین در تحرکدات      میان مردم ضرب

توجده بدود و جمدع     در کدانون سیاسی مذهبی کوفده  

. درنهایت اسدود بده سدال    ندکرد کثیری به او اقتدا می

: 2379 سددعد، )ابددن در کوفدده درگذشددت ،ریقمدد75

6/651.) 

 قیس )شریح قاضی( بن حارث بن شریح

فعاالن قضایی و تاحددودی سیاسدی    شری  از معدود

ی هدا  ها و ناامنی صدر اسالم بود که در میان همه آشوب

علدی)ع(،   امدام زمدان  دوران عثمدان،   ،عصر خالفت عمر

مروان متولی قضا در کوفده   بن معاویه، یزید و عبدالمل 

 .  (2/450 :2310 بود )عزیزی،

مسددعود را پددنج نفددر   بددن هللشدداگردان خددداص عبدددا 

اخدتالف   ،هاسدت  و در اینکه شری  آخرین آناند  دانسته

اندد کده بده     اند. او را در شمار سه نفری نام بدرده  نداشته

. این سه نفر عبدارت بودندد از   علی)ع( اعتقادی نداشتند

 .(4/91: تا الحدید، بی ابی مره و شری  )ابن و مسروق

از اقدامات شری  اینکه در روزهای پرتالطم نهضدت  

زیدداد  ه، پددس از آنکدده ابددنبددار حسددینی در کوفدد خددون

، یعنیددی اش عددروه را دسددتگیر کددرد و قبیلدده  بددن هددانی

زیداد را   به حمایت از او مقر حکومدت ابدن   ،ها مذحجی

محاصره کردندد کده تنهدا چندد ده نفدر در آن حضدور       

: 2375 )طبددری، کددرد آرام آنددان راشددری   ،داشددتند

نویسددد:  مرحددوم شددهیدی در ایددن بدداره مددی  (.7/1945

زیداد را   بدن  هللمذحجیان گرداگرد قصر عبیددا که  هنگامی»

زیاد ترسید و شدری  قاضدی را    محاصره کرده بودند، ابن

سدپس   ؛طلبید و گفت برو و هانی را ببین که زنده است

ماجرا را به این مردم بگو! شری  به زندان رفت و هانی 

رو  هولی وقتی با مدردم روبد   ؛آلود دید را مجروح و خون

های  به خانه ،که هانی زنده است شد همین اندازه گفت

ها هم پراکنده شدند. به ایدن ترتیدب    خود برگردید و آن

دین به دنیا فروخته  با شهادت ناقصی که قاضی مسلمانِ

داد، فرصتی دیگر از دست هوادارن مسلم و هانی رفدت  

کدده  زیدداد نیددز همددین ابددن .(232 :2319 )شددهیدی،« و...

داد هدانی را بده    اندد، دسدتور   دانست مذحجیان برگشدته 

 .(117 :2372 )دینوری، بازار بردند و گردن زدند

آشدنا و از   ای ندام  شری  قاضی که چهدره  ،ترتیب این به
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حاکم خونریز کوفه را از  ،بزرگان و مشایخ کوفه بود

قادر بسا شری  قاضی  ای بزرگ نجات دهد. چه ورطه

تغییددر مسددیر تدداریخ و  در ،انقالبددی یاقدددام بددابددود 

 .نقشی ایفا کندجلوگیری از فاجعه کربال 

 

 قیس نخعی بن علقمه

علقمه از تدابعین، مخضدرمین و مفسدران کدوفی و     

به مسعود بود که  بن هللازجمله پنج شاگرد خاص عبدا

 هدای  هآموخت و مردم از نظری مردم قرآن و سنت می

علقمه  .(2/351 :2379شدند )معرفت،  مند می او بهره

مسدعود و مشدهورترین    بن هللترین فرد به عبدا را شبیه

اند هرگاه علقمه  که گفته طوری به ؛اند شاگرد او دانسته

مسعود را ندیده باشی  ای که ابن را دیدی ضرر نکرده

. (4/55 :2420ذهبدددی،  ؛6/535 :2379سدددعد،  )ابدددن

مسعود  بن هللآور عبدا ای شگفت گونه قرائت قرآن او به

داشت و با این عبارت که پددرم و   تعجب وامیرا به 

خواسدت کده قدرآن را بدا      مادرم به فدایت، از او مدی 

. از (6/533 :2379سددعد،  ترتیددل تددالوت کنددد )ابددن 

دانشدمند و قداری    ،القدراء، فقیده   شدیخ باعنوان  علقمه

علقمده هدر    .(4/53 :2420اند )ذهبدی،   کوفه نام برده

سدعد،   )ابدن کدرد   بار قدرآن را خدتم مدی    پنج روز ی 

اجتمدداعی او  و از مواضددع سیاسددی . (6/533 :2379

اینکدده در جنددگ صددفین در کنددار امیرالمددومنین)ع(   

ی  پای خود را از دست  ،و در آن جنگ کردشرکت 

 :2375داد و برادرش اُبدیل نیدز شدهید شدد )طبدری،      

اما پس از شدهادت حضدرت علدی)ع( در     ؛(6/1547

کدربال و  خصدوص حادثده    به ،جریانات سیاسی کوفه

رسدد کده    نظر مدی  از علقمه خبری نیست و به ،عراق

نشینی انتخاب کرد که حتی حاضدر نبدود    چنان گوشه

. داشدته باشدد  وقدت  ترین ارشادی به حاکمان  کوچ 

در کوفدده  و ریقمدد61 درنهایددت علقمدده در سددال  

 .(6/539 :2379سعد،  درگذشت )ابن
 

 کوفی شراحیل هَمدانی بن مُرّه

همدانی از تابعین و مفسران کدوفی   هابواسماعیل مرّ

مسدعود ندام    بدن  هللاصحاب عبدا جملهاو را نیز از بود.

کثدرت   علدت  بده . (6/540 :2379سدعد،   اند )ابدن  برده

انددد  الخیددر نددام داده الطیددب و مددرّه هعبددادت او را مددرّ

 .(563 :2373کدوفی،   ثقفدی  ؛6/564 :2379سعد،  )ابن

پانصدد رکعدت   اند که او در هر شب ششصد یدا   گفته

کدوفی،   ثقفدی  ؛1/446 :2405خواند )عجلدی،   نماز می

از شددددت عبدددادت و نمازخوانددددن   . (564 :2373

نه بسدته بدود )ذهبدی،    یچون زانوی شتر پ او زانوهای

 ،همچون مسروق و شری  قاضی ،(. مرّه4/75 :2420

علدی)ع( اعتقدادی   حضرت که به  بودازجمله کسانی 

 .(4/97 :تدددا الحدیدددد، بدددی  ابدددی نداشدددت )ابدددن 

 خلیفده روایدت کدرده    د کین از فِطدربن  بن فضل ابونعیم

علدی)ع( شدتری    گفت: اگر که از ملره شنیدم می است

از  ،کشدیدند  بود که صاحبانش بدا او آب از چداه مدی   

 مره روایت شده آنچه بود برایش بهتر بود. از عمروبن

که به مره گفتند: تو چگونه از فرمدان علدی)ع(    است

قبددل از دوره مددا دارای سددابقه  سددرباز زدی؟ گفددت:

 های او دچار شدیم.  ولی ما به بدی ؛خوبی بود

خددددویی نیددددز ُمددددرّه را از دشددددمنان  هللا تآیدددد

کندد کده بده     داندد و اشداره مدی    مدی  )ع(امیرالمومنین

 (.29/241: 2423 حضددرت ایمددان نداشددت )خددویی،

د کده او در شدب و روز پانصدد    کند  ثقفی اضدافه مدی  

هدای وارده   یکی از مصیبتخواند که  رکعت نماز می

بر امیرالمومنین)ع( همین عابدان باهرفریب و ریاکار 

برای آن حضرت  ،های فریبنده خود بودند که با چهره

مدره در سدال    ،کردندد. درنهایدت   مشکالت ایجاد می

 .(564 :2373کوفی،  ی درگذشت )ثقفیقمر76
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 قیس سلمانی عمروبن بن عبیده

و دو سدال پدیش از    بدود وی به عبیده سلمانی معدروف  

 .(6/539 :2379سدعد،   رحلت پیامبر)ص( مسلمان شد )ابن

مسدعود   بدن  هللعبیده ازجمله پنج تن اصحاب خداص عبددا  

یداران برگزیدده   »گویدد:   سعد در این خصوص می ابن .بود

مسعود پنج تن بودند، برخی عبیده را بدر همگدی    بن هللعبدا

او نیز همچدون  . (6/540 :2379 ،سعد )ابن« داشتند مقدم می

مسدعود در   سایر فقها و بزرگان کوفه و دیگر اصحاب ابدن 

تاآنجاکه سی سال جز عسل یا شدیر   ؛دین بسیار محتاد بود

هدای متدداول عصدر     یا آب ننوشید و از نوشیدن نوشدیدنی 

داد، خدودداری   هدا را مدی   آن بودن حرامخویش که احتمال 

از سیاسدت   ا تاسلدی عبیده ب. (6/542 :2379سعد،  کرد )ابن

بدر مندع تددوین حددیث، پدیش از مدرگ تمدام         خلفا مبنی

 .(6/560 :2379سعد،  های خود را از بین برد )ابن کتاب

یافتده مکتدب    فکرانش کده پدرورش   وی همانند دیگر هم

از شرکت در جنگ صفین و  ،مسعود بودند بن هللعلمی عبدا

علی)ع( و نیز سدپاه شدامیان خدودداری     پیوستن به سپاه امام

 .چراکه به نظرشان بازشناختن حق از باطل آسان نبدود  ؛ردک

رو از تدرس اینکده مختدار     وی از مخالفان مختار بود؛ ازاین

یزید نخعی بر او  اسودبن که وصیت کرد ،بر او نماز بخواند

یزید نیز پدس از مدرگ عبیدده گفدت:      اسودبن .نماز بخواند

بدر   ،یعندی مختدار   ،شتاب کنید تدا پدیش از آمددن درغگدو    

اش نماز گزاریم. اسود پیش از غروب آفتداب بدر او    جنازه

تداریخ وفدات او را    .(6/541 :2379سدعد،   نماز گزارد )ابن

 .(6/541 :2379سعد،  اند )ابن ری گفتهقم71در سال 

 

 شرحبیل کوفی عمروبن

اش ابومیسدره و از مفسدران و عابددان و قاریدان      کنیه 

او  .(1/41 :2404حجر عسدقالنی،   )ابن بودتابعی کوفی 

 :2379سدعد،   اندد )ابدن   دان گفتهمهرا برترین فرد قبیله َ

مسدعود ازجملده شدش     در میان اصدحاب ابدن   .(6/554

دار تعلیم قرآن و سنت پیدامبر)ص(   د که عهدهنفری بو

ندد  کرد مندد مدی   بودند و مردم را از داندش خدود بهدره   

ابومیسددره را از . (21/199 :2427)خطیددب بغدددادی،  

مسدعود و حتدی برتدر از مسدروق      ابنشاگردان خاص 

ابومیسدره نیدز   . (6/554 :2379سدعد،   اندد )ابدن   دانسته

همانند دیگر فقها و قاریان کوفه بسدیار اهدل عبدادت،    

کنند از  که نقل می طوری به ؛داری بود روزه و شب زنده

ه بسدته بدود   ینهمچون شتر پ او شدت عبادت زانوهای

ی اصددحاب او از فضددال. (5/446 :2363حبددان،  )ابددن

بدود   در کوفده  وادعده  و امام مسجد بنی ودمسعود ب ابن

هرحددال در جریانددات  بدده .(6/553 :2379سددعد،  )ابددن

از او  ،ریقمد 60تدا 40هدای   افتاده در دهده  سیاسی اتفاق

شدرحبیل   اسدت.عمروبن  ای نقل نشده حرکت و برنامه

ری قمد 63در سدال  و زیاد  بن هللدر زمان حکومت عبیدا

رفت و وصیت کرد که قاضدی و امدام   در کوفه از دنیا 

 :2379سدعد،   بر او نماز بخواند )ابن ،شری  ،مسلمانان

6/556). 

 

 سُلّمی ابوعبدالرحمن

، اش ولدی بده کنیده    بدود؛ ح بَیب کوفی  بن هللنام او عبدا

: 2373، کوفی )ثقفی استمعروف  ،سلّمی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمان امام جماعت مسجد کوفده بدود و   (. 237

شدد او را بدر دوش    در روزهای بارانی که زمین گل می

ابوعبدالرحمن چهل سال در مسجد . بردند به مسجد می

همچندین او در   ؛اعظم کوفه به تعلیم قرآن مشغول بدود 

مسدعود در کوفده بده تددریس قدرآن       بدن  هللمسجد عبددا 

عثمدان از   کده  گفدت  نشست و به شاگردان خود مدی  می

بهترین  ند:که فرمود است رسول خدا)ص( روایت کرده

شما کسانی هستند که قرآن بیاموزند و بده دیگدران یداد    

گفدت: بدرای همدین     آنگاه به شاگردان خدود مدی   .دهند

 :2379سدعد،   ام )ابدن  منظور است که من اینجدا نشسدته  

مسعود بود  بن اهللابوعبدالرحمن از اصحاب عبد .(6/611
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د. کدر که در صفین در کنار حضدرت علدی)ع( شدرکت    

از علی)ع( جدا شد و بده طرفدداران عثمدان     هابعد ولی

( و عثمددانی شددد  371 :2373کددوفی،  پیوسددت )ثقفددی 

الحدیدد در شددرح   ابددی ابدن . (5/262 :2404حجددر،  )ابدن 

از دیگدر منحرفدان از   » نویسدد:  البالغه مدی  نهج 56خطبه

« سددلمی قدداری اسددت امیرالمددومنین)ع( ابوعبدددالرحمن

او دربددداره . (161و1/167 :2361الحدیدددد،  ابدددی )ابدددن

زد  های حضرت علی)ع( به آن حضرت تهمت می جنگ

که جسارت علی)ع( بده ایدن کارهدا چیدزی نبدود جدز       

خواهندد   ها هدر کداری مدی    روایت پیامبر)ص( که بدری

ایدن دلیدل گسدتاخی    و اندد   چراکه بخشوده شده ؛بکنند

 :2355کدوفی،   هاسدت )تقفدی   علی)ع( در ریختن خدون 

ابوعبددالرحمان  . (1/161 :2361الحدیدد،   یبا ابن ؛1/569

همان کسدی کده    ؛حریث بود مربی و معلم پسر عمروبن

گذاشت ی  نفر احادیث علی)ع( را در کوفده نقدل    نمی

ابوعبددالرحمان سدلمی از    .(5/9 :2363حیدان،   کند )ابن

کدرد، آن هدم زمدانی کده کسدی حدق        عثمان روایت می

روایددت از علددی)ع( را نداشددت. او درنهایددت در زمددان 

ری درگذشدت  قم74یا73مروان در سال  حکومت بشربن

 .(5/9 :2363حیان،  )ابن

 

 کوفی سلمه اسدی بن ابووائل شقیق

بلداد  مسدعود و از ع   بدن  هللابووائل نیز از اصدحاب عبددا  

بنابر روایتدی   .(6/546 :2379سعد،   زمانه خود بود )ابن

در نهروان حضور داشت و با خوار  جنگیدد )خطیدب   

 اما اخباری که از او نقل شدده  ؛(9/169 :2427بغدادی، 

اند کده   دارد و از این گفتهنشان از تغییر موضع او  است،

 :2405ولددی عثمددانی شددد )عجلددی،   ؛وی علددوی بددود

طورکه بیان شد عامل این تغییر تفکر  البته همان .(2/460

یکددی دیگددر از  ،اجدددع بددن مددذهبی او مسددروق سیاسددی

 (.2/462 :2405بود )عجلی،  ،مسعود اصحاب ابن

الحدیدد درخصدوص تغییدر نگدرش ابووائدل       ابدی  ابن

مدذهب بدود و در صدفین در     ابووائل علدوی »نویسد:  می

ولی پس از آن به  ؛کنار حضرت علی)ع( شرکت داشت

مذهب عثمانی تغییر موضع داد و هر باری که یدادی از  

نمدود و از آن تنفدر و    کرد، ابهار پشیمانی می صفین می

« های بدی بود گفت عجب صف میجست و  بیزاری می

 .(1/167 :2361الحدید،  ابی )ابن

گفدت   گوید: )در صفین( ابووائل می خلیفه می بن خلف

چهارهزار نفر بودیم که بیرون رفتیم و علی)ع( پیش مدا  

گو کرد که دوهدزار نفدر از مدا    و آمد و چندان با ما گفت

او حتدی ضدد    .(1/167 :2361الحدید،  ابی برگشتند )ابن

 :2405کدرد )عجلدی،    پردازی مدی  امیرالمومنین)ع( دروغ

 ،هرحددال او نیددز همچددون شددیوخ دیگددر   بدده .(2/462

های معاویه قرار گرفدت و   ثیر القائات و سیاستتأ تحت

که از او  زمانی کناره گرفت. بیت )ع( از مسیر و خط اهل

پرسیدند علی)ع( افضل است یا عثمان؟ گفت تدا پدیش   

اما این  عثمان بر او افضدل اسدت!    ؛علی)ع(ها  از جنگ

او  از هالل ثقفدی  همچینن ابن. (6/201 :2414)بالذری، 

 در شمار فقها و قاریان کوفی دشمن علی)ع( ندام بدرده  

 .(1/559 :2355، کوفی است )ثقفی

میدان مدن و   »نویسدد:   سعد از قدول ابووائدل مدی    ابن 

که حکومدت   همین .آشنایی بود ،والی معاویه ،ابیه زیادبن

بصره و کوفه هر دو برای زیاد فراهم آمد، به من گفدت:  

مند شوی. زیاد ابووائل  همراه من باش، شاید از من بهره

المال گماشدت و سدپس او را از آن    را به سرپرستی بیت

. (6/541 :2379سددعد،  )ابددن« شددغل بددر کنددار سدداخت 

یوسدف در کوفده    بن ابووائل در زمان فرمانروایی حجا 

 ؛رف او پیشنهاد حکومت سلسله را دریافت کدرد نیز ازط

 هدهند این نشان .(6/545 :2379سعد،  لی نپذیرفت )ابنو

فکدران   این است که ابووائل در دوران پیری نیدز از هدم  

. است بوده ،ازجمله حجا  سفاک ،حکام طاغوت وقت

 ری در کوفده درگذشدت  قم13درنهایت ابووائل در سال 

 .(6/545 :2379سعد،  )ابن
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 وه قاعدینگر

وجودآمددن   پس از ارتحال پیدامبر اکدرم)ص( و بده   

گروهددی بددا درگیددری و کشددمکش میددان مسددلمانان، 

پیمان شدند و گروهدی نیدز در    گردانندگان سقیفه هم

و خالفدت و امامدت را حدق     ندمقابل آنان قرار گرفت

در این بین گروهی از . الهی حضرت علی)ع( دانستند

 ،مسددعود بددن همچددون عبددداهلل ،صددحابه پیددامبر)ص(

کددم بددا  دنددد و کددمکرطرفددی و سددکوت اختیددار  بددی

هدای الزم   و زمینه های خلفا همداستان شدند سیاست

برای رشد و تولد گروه قاعدین فراهم شد؛  همچنین 

خط انحرافی اعتزال از خطود انحرافدی بدود کده در    

زمددان خالفددت حضددرت علددی)ع( پدیددد آمددد و در  

نقش بسدزایی داشدت.    تضعیف حکومت آن حضرت

علت دعوت سردمداران و پیروان این خط به قعود  به

های سیاسدی، آندان در تداریخ و     از جنگ و کشمکش

فرهنددگ اسددالمی گددروه قاعدددین نددام گرفتنددد. در   

هدای سیاسدی و نظدامی دوران     ها و کشمکش اختالف

ویدددژه قیدددام   حکومدددت امیرالمدددومنین)ع( و بددده  

بدده دسددتاویز حسددین)ع( در کوفدده، ایددن گددروه  امددام

تفاوتی افتادندد   طرفی و دوری از فتنه در ورطه بی بی

و از صحنه سیاسی و اجتماعی غایب شدند. آندان از  

یاری و پشتیبانی حکومت عدل علوی و از همکداری  

بددا خلیفدده قددانونی منتخددب دریدد  ورزیدنددد و در    

علدی)ع(پیش آمدد،    ای که برای امام گانه های سه جنگ

خود را کنار کشدیدند. آندان بدا    های گوناگون  به بهانه

مقام دیندی و مدوقعیتی که داشتندد، مردم را به شد   

انداختندد و جبهده حضدرت علدی)ع( را      و تردید مدی 

کردند. این گروه با حضدرت نجنگیدندد؛    تضعیف می

تدر بدود؛   ولی رفتار آنان از جنگ رو در رو خطرنداک 

گیدری خود، عموم مردم را به اهدداف و   زیرا با کناره

کردند. قاعدین  تفاوت می مقاصد حضرت علی)ع( بی

در میان جامعه اسالمی صاحب نفوذ و اعتبار بودندد؛  

ثیرگذار بود؛ تأها بر مردم  گیری آن که موضع ای گونه به

هدای موجده دیندی و از     زیرا اکثر سران آنان از چهره

شددند و برخدی    خواص جامعه اسدالمی شدمرده مدی   

الملده بدوده و ندزد     جیهعنوان صحابی نیز داشتند و و

گیدری   رو کنداره  عموم مسلمانان محترم بودند. ازایدن 

تنها در عمل در  آنان از همکاری با امیرالمومنین)ع( نه

ایجاد تردید و سردرگمی در اذهان عدوام مدؤثر بدود،    

کردندد کده مدردم در     کیدد مدی  تأبلکه برخی از آندان  

د و های خود بنشینند و نه جانب معاویه را بگیرن خانه

 نه جانب علی)ع( را. 

 بودندد و  که حضرت علدی)ع( عدازم صدفین    زمانی

، اکثدر کوفیدان بدرای    ندقصد مقابله با معاویه را داشت

عزیمت و جهاد بده حضدرت علدی)ع( پاسدخ مثبدت      

که اکثدر   مسعود بن اهللجز اصحاب و یاران عبد ،دادند

های موجده دیندی و از خدواص جامعده      آنان از چهره

اجدع،  بن ، مسروقخثیم بن ازجمله ربیع اسالمی بودند؛

 (.261و262: 2373... )منقری، عبیده سلمانی و

خثیم که رهبری چهارصد تدن  را داشدت،    بن ربیع 

ای امیرمومندان مدا بدا وجدود     » نزد امام آمد و گفدت: 

شناخت، فضل و برتری تو، در این پیکدار )داخلدی(   

« سپس از سپاه حضدرت خدار  شدد    و...ش  داریم 

 .(261 :2370ی، )منقر

رویه و عملکرد اینان در جنگ صفین و پس از آن، 

ای بر روحیه کوفیان برجای  های منفی گسترده بازتاب

گفته ثقفدی در   (. به219: 2310گذاشت )منتظرالقائم، 

الغددارات، برخددی از فقهددای کوفدده بددا امیرالمددومنین  

علی)ع( دشمن بودندد و کینده آن حضدرت را در دل    

ن سدرپیچی کردندد و   داشتند؛ بنابراین از اطاعت ایشا

همددانی و   هدا م درّه   خود را کنار کشیدند. یکدی از آن 

یزیددد،  اجدددع، اسددودبن  بددن برخددی دیگددر مسددروق 

حدددارث قاضدددی،   بدددن سدددلمه، شدددری   ابووائدددل

اشددددعری،  سددددلمی، ابوموسددددی  ابوعبدددددالرحمن
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اشدعری و   ابوموسدی حدازم، ابدوبرده پسدر     ابی این قیس

(. منقدری  302: 2373کوفی،  بودند )ثقفی« طریف بن سهم

بیشتر مردم برای عزیمدت و  »نوسید:  در وقعه صفین می

جهاد به علی)ع( پاسخ مثبدت دادندد. جدز اینکده یداران      

سلمانی و همراهدانش نیدز بدا     مسعود که عبیده بن عبداهلل

آنان بودند نزد وی آمدند و به او گفتند: ما با تو رهسپار 

د آیدیم و خدو   شویم؛ ولی در لشکرگاه شما فرود نمی می

زندیم تدا در کدار شدما و شدامیان       اردویی جداگانده مدی  

بنگریم. هرگاه دیدیم یکی از دو طرف به کاری کده بدر   

کشی و بلمی از او  او حالل نیست دست یازید یا گردن

)منقدری،  « شدویم  سر زد، ما بر ضدد او وارد پیکدار مدی   

کدوفی یکدی دیگدر از     اسدی ابووائل(. 261و262: 2373

کده   گفدت  می مسعود بن عبداهلل شاگردان مکتب تفسیری

 چهددارهزار نفددر بددودیم کدده بیددرون رفتددیم و در صددفین

گدو کدرد کده    و علی)ع( پیش ما آمد و چندان با ما گفت

 .(1/167 :2361الحدید،  ابی برگشتند )ابن نفر دوهزار

آیدد کده در آن مدوقعیتی کده      حال این سوال پیش می

ا امیرالمددومنین)ع( نیدداز بدده کمدد  و یدداری داشددت، آیدد

طرفی این گروه به نفع حکومت امیرالمومنین)ع( بود  بی

امیه؟ به تعبیر امیرمومنان)ع( اینان نه از حق  یا به نفع بنی

جانبداری کردند و نه بدا باطدل مبدارزه، لَدم یَنص درِالحَقَّ       

(. آندان بدا   361البالغده، حکمدت   وَلَم یَحذُرِ الباطِلَ )نهج

های  ین)ع( زمینهحاضرنشدن در میان سپاهیان امیرالمومن

الزم را برای ایجاد ش  و دودلی میان سدپاهیان فدراهم   

آوردند. ایدن حرکدت جدز تضدعیف روحیده نیروهدای       

ای دربرنداشدت   امیرالمومنین)ع( و تقویت دشمن نتیجده 

و با گسترش تفکر قعود، رخوت و سسدتی کمرشدکنی   

در میان جامعه اسالمی به وجدود آمدد کده درنتیجده آن     

های مؤثر و صداحب نفدوذ    نگجو و انسانافراد دلیر و ج

 نشینی را بر مبارزه با دشمن ترجی  دادند. خانه

احمدامین، نویسنده معروف مصدری، در کتداب فجدر    

شود  چنین معلوم می»نویسد:  اسالم در این خصوص می

ها در صف  امیه بوده اگرچه آن ها به نفع بنی طرفی آن بی

ییدد  تأهدا را   آن امیه داخل نشده و با نیروی شمشدیر  بنی

ییدد  تأهدا باعدث    کردند؛ ولدی سدکوت و قعدود آن    نمی

هدا حکومدت و خالفدت     امیه شده بود. با تمدام ایدن   بنی

دانستند. اسداس ایدن    امیه را مشروع و مطابق حق می بنی

عقیده نخست از یاران پیامبر)ص( پیدا شده بدود؛ زیدرا   

گروهی از اصحاب در آخر دوره عثمدان از مداخلده در   

« ملت و کشمکش داخلی خدوداری کدرده بودندد    شئون

 (.2/317، 2969)احمدامین، 

مسعود را بایدد در   بن های عبداهلل بهور و بروز اندیشه

مکتب و مدرسه تفسیری کوفه جستجو کدرد کده خدود    

مسعود شاگردان خدود را تنهدا    بن مؤسس آن بود. عبداهلل

هدا غفلدت    به باهر قرآن آشنا کرد و از بینش سیاسی آن

رزید که ماحصل این نگدرش و طدرز تفکدر در نحدوه     و

ربیدددع و  برخدددورد شددداگردانش، همچدددون خواجددده 

شدود؛   سلمانی و...، در جنگ صدفین مشداهده مدی    عبیده

چراکدده آنددان شددماری از بزرگددان، فقهددا، شددیوخ و قددرا 

نام کوفده بودندد کده در سدپاه امیرالمدومنین)ع(       صاحب

ده، در علدت همدان تربیدت یادشد     حضور داشتنند؛ اما به

لحظه وقوع فتنه نتوانسدتند حدق را از باطدل تشدخیص     

دهند. به همین علت از سپاه حضرت خار  شدند. آری 

مسعود در کوفه که اکثر آندان از   شاگردان و اصحاب ابن

شدت عبادت بر پیشانی و زانوهایشان پینه بسته بدود و  

پایگدداه مرجعیددت دینددی و اعتقددادی سددایر مسددلمانان   

قدش بسدزایی در ایجداد و بدروز     شددند، ن  محسوب مدی 

هدددای  هدددا و رویددددادهای سیاسدددی در دهددده جریدددان

دار بودند؛ چراکه اکثر آنان از بزرگان  قمری عهده60تا40

نفدوذ در کوفده بودندد کده در      نام و ذی و شیوخ صاحب

جایگاه امام جماعت مساجد کوفه، مرجع دینی و فکری 

 آمدند. سایر مسلمانان به حساب می

ز ایددن جماعددت زهلدداد، عبلدداد، قددرّا و  سددفانه امتأامددا 

پوشان پیشدانی سدیاه کوفده در نهضدت عاشدورای       لباده
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حسین)ع( هیی رد پایی در همراهدی یدا روشدنگری     امام

زیداد و   مردم علیه دستگاه حکومدت فاسدد یزیدد و ابدن    

حسدین)ع(، همچدون    همچنین همراهی با اصحاب امدام 

عقیدل،   نب مظاهر و قیام مسلم بن عوسجه و حبیب بن مسلم

هدای   شود؛ بلکه در مواقعی نیز بدا سیاسدت   مشاهده نمی

اجددع و قاضدی    بدن  زیاد، افدرادی همچدون مسدروق    ابن

 امیه شدند. خوار حزب بنی شری  و...، هماهنگ و جیره

 

بیععت  مسعععود بععا اهععل بععن تعامععل یععا تقابععل عبععداهلل

 السالم علیهم

مسدعود و   بدن  ه ارتبداد دوجانبده عبدداهلل   رداوری دربا

از  ،علددی)ع( ویددژه امددام بدده ،السددالم بیددت علددیهم اهددل

بسددیار دشددوار زندددگی ایددن صددحابی    هددای قسددمت

؛ چراکده مدذهب و سدلوک فکدری و     اسدت پیامبر)ص( 

بودن به امامت و والیدت او بده    اعتقادی او در باب قائل

)ع( در نقل رجدالیون و مترجمدان    حضرت امیرالمومنین

و اسدت   صدورت شدفاف بیدان نشدده     سنی و شدیعه بده  

بدا یکددیگر تعدار     گداه   انده نیزم جای های به گزارش

اندیشمندان بزرگی از شدیعه همچدون    که نحوی دارند. به

 عالمده  به نقل از ،االمامه فی سیدمرتضی در کتاب الشافی

و بسیار او را  کند میمسعود یاد  به بزرگی از ابن ،تستری

مسدعود   شکی نیست که ابدن »گوید:  یکند و م تمجید می

رگان صحابه و اهل طهارت و فضل و ایمدان بدوده   از بز

کرده و پیامبر)ص( هدم   و مدح و ثنای پیامبر)ص( را می

. (6/600: 2425)تسدتری،  « اسدت  نمدوده  او را مدح می

 کند میمسعود به نیکی یاد  همچنین عالمه مامقانی از ابن

کندد   اموری وجدود دارد کده داللدت مدی    که  گوید و می

و  اسدت  السالم بوده بیت علیهم لن اهامسعود از محب ابن

ازجملده اینکده    اسدت؛  خالفت دیگران را قبول نداشدته 

اوالم  کندد کده   صدادق)ع( روایدت مدی    صدوق از امام شیخ

مسعود یکی از دوازده نفری بدوده کده بدا خالفدت      ابن»

بیدت پیدامبر)ص( بدر     ابوبکر مخالفت کرده و گفته اهدل 

ابیطالب)ع( کده   ابن ازجمله علی ؛خالفت او مقدم هستند

« بایددد آنچدده خدددا بددرای او قددرار داده بدده او بدهیددد   

 ؛(1/464: 2403صدوق،  )شیخ

کده در جریدان    اسدت  مسعود از کسانی بدوده  ابن ثانیام

و با  است تشییع جنازه حضرت زهرا)س( حضور داشته

او ازجملدده  اسددت، نکدده ایددن از اسددرار شددیعه بددوده  آ

و ایدن   است دهنمازگزاران بر دختر مکرّم پیامبر)ص( بو

 ؛بودن او عنایت در کانونبودن و  بر شیعه است دلیلی

کده خدودش از    بدوده اسدت   مسعود از کسانی ابن ثالثما

کده جانشدینان    اسدت  پیامبر)ص( روایتی را نقدل کدرده  

پیامبر)ص( دوازده نفرند که همان حضدرت علدی)ع( و   

ی را که ا مسئله پذیرفتنی نیستهستند و  ایشان فرزندان

قبدول نداشدته باشدد و بده آن      اسدت،  ل کردهخودش نق

عالمه امینی نیدز   .(1/126: 2351معتقد نباشد )مامقانی، 

داندد   مسعود را یکی از راویان حدیث غددیرخم مدی   ابن

   .(2/126: 2396)امینی، 

برخی  ،مسعود در مقابل این تعریف و تمجیدها از ابن

السدالم و دیگدر علمدای بدزرگ      از امامان شدیعه علدیهم  

و  انددد لی شددیعه او را پیددرو مددذهب عامدده دانسددتهرجددا

مسدعود بدا حضدرت علدی)ع(      شواهدی در مخالفت ابن

 در بداب ارث داده او ازجمله فتداوایی کده    ؛ندا هنقل کرد

و قرائدت   اسدت  مخالف بوده )ع(، با حضرت علیاست

یعندی   ؛اسدت  اختالفاتی با قرائت ائمه)ع( داشته او قرآن

 ؛ندد ا هاو صدحه نگذاشدت  السدالم بدر قرائدت     ائمه علدیهم 

 :ندد کده فرمود  اسدت  نقدل شدده   (ع)ازجمله از امام بداقر 

مسعود دو سوره معولذتین را از قدرآن حدذف کدرده     ابن»

مسدعود ایدن کدار را بده      که پدرم فرمود ابن درحالی ؛بود

 .(1/450: 2367)قمی، « است ی خودش انجام دادهار

صدادق   آورد کده امدام   شاذان مدی  بن کشی از قول فضل

مسدددعود و  درمدددورد ابدددن» السدددالم فرمودندددد: لیدددهع

امدام فرمودندد حذیفده مانندد      .یمان سوال شد بن حذیفه
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 ؛حذیفه فرد پاک و خالصی بدود  .باشد مسعود نمی ابن

مسعود اشتباه کرده و با قومی عهدد و پیمدان    ولی ابن

است و به نفع  بست و یار و یاور و همراه آنان گشته

خدویی،   ؛2244تا:  )کشی، بی« است ها سخن رانده آن

فرقدددد و  بدددن هللهمچندددین عبددددا  .(22/345: 2401

صدادق   کده مدا ندزد امدام     کنند خنیس نقل می بن معلی

الرای نیدز حضدور    السالم بودیم و همراه ما ربیعه علیه

فضددل و شددرافت قددرآن صددحبت    بددارهداشددت، در

مسعود مانند مدا قدرآن    کردیم که امام فرمودند: ابن می

کندد و او گمدراه اسدت. ربیعده      یر نمدی قرائت و تفس

سددپس  ؛بلددی گمددراه ،پرسددید گمددراه؟ امددام فرمودنددد

فرمودند که ما قرآن را مانند قرائت علی)ع( قرائت و 

اهلل خویی  تآی (1/635: 2311کنیم )کلینی،  تفسیر می

است  مسعود پرداخته بن نیز به نکوهش و جرح عبداهلل

صدوق بیدان   تمامی روایاتی که )شیخ(»نویسد:  می و

مسعود( ضدعیف   کند )درخصوص بزرگداشت ابن می

شداذان   هستند و چنانچه صحی  هم باشد، روایت ابن

مسعود نقل شده  کند، آن فتاوایی که از ابن را نفی نمی

و نیز روایاتی که وی را به گنداه و خطدا مدتهم    است 

کنندددد، داللدددت دارندددد، بدددر اینکددده وی از     مدددی

ایشدان پیدروی    کدرد و از  امیرالمومنین)ع( تبعیت نمی

صددوق   ی داشت. شدیخ ابلکه استقالل در ر ؛کرد نمی

کنددد کدده  صددادق)ع( روایددت مددی  در الفقیدده از امددام

مسعود به سدبب دو چیدز در نمداز مدردم مفسدده       ابن

 .(313تا20/312 :2391)خویی، « است ایجاد کرده

مسدعود   همچنین عالمه عسکری نیز عقیده دارد ابن

ولدی در   ؛دشی آنان ار دوم هم در زمان خلیفه اول و

 .دکدر زمان عثمان به جاده صواب بازگشدت و توبده   

 قاضی نوراهلل شوشدتری نیدز درنهایدت نتیجده گرفتده     

ل یادشددده و نیددز آنچدده در دفدداع از  علدداسددت کدده 

شددود و نیددز  هددای اعتقددادی وی گفتدده مددی  گددرایش

بودن  امامی صورت الزامی ، بههای او با عثمان درگیری

 . (2/625: 2310کند )عزیزی،  نمیوی را اثبات 

کده عالمده مامقدانی در     هدایی  تلعاما درخصوص 

در دفدداع از  و صدددوق المقددال از قددول شددیخ  تنفددی 

 اهلل تباید بگوییم کده اوالم آید   ه است،مسعود آورد ابن

صددوق را درخصدوص اعتدرا      خویی روایت شیخ

و اضدافه   اسدت  مسعود به ابوبکر  ضعیف دانسدته  ابن

چنانچدده صددحی  هددم باشددد، روایددت   اسددت، کددرده

کندد   شداذان را نفدی نمدی    صادق)ع( به نقل از ابن امام

 ،( و در منددابع دیگددر 311و20/312: 2391)خددویی، 

مسدعود در   بدن  هللندام عبددا   ،همچون احتجا  طبرسی

ن بدده ابددوبکر در غصددب خالفددت   اشددمار معترضدد 

: 2317اسددت )طبرسددی،   امیرالمددومنین)ع( نیامددده 

مسدعود را در زمدره    مه مامقانی ابدن ثانیام عال ؛(2/269

 ،که بر پیکدر حضدرت زهدرا)س(   است کسانی آورده 

ایدن   ه اسدت و نمداز خواندد   ،دختر مکرم پیامبر)ص(

بدودن و از اسدرار شدیعه     ای از شدیعه  مطلب را نشدانه 

گفدت اشدخاص و    بایدنیز  بارهدر این  است. دانسته

صحابه دیگدری نیدز جدزء یداران امدام علدی)ع( و از       

ن حددریم امامددت و والیددت امیرالمددومنین)ع( امدددافع

امددا بددا گددذر زمددان آن افددراد جددزء دشددمنان ؛ بودنددد

همچدون پسدر    ؛خورده حضرت علدی)ع( شددند   قسم

عولام که بنابه نقل سیدرضدی در   عمه حضرت، زبیربن

البیت...،  الزبیر منی اهل»البالغه حضرت فرمودند:  نهج

فرزندد   شد تدا اینکده   بیت محسوب می اهل ما زبیر از

« جدوانی گذاشدت  مرحلده   پدا بده    هللنامبارکش عبددا 

 .(453البالغه، حکمت )نهج

 

 مسعود بن توبه و استغفار عبداهلل

وَ أتقُوا فِتنَهً ال تُصِیبَنَّ »ویل آیه اتستری در تعالمه 

الَّذینَ بَلم دوا مِدنکُم خاصلده و اَعلَم دوا أَنَّ اهلل شددید       

تنها ستمگران شما را  ای بترسید که و از فتنه: العِقابِ

 «گیرد، و بدانید که خداوندد سدخت کیفدر اسدت     نمی
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کندد کده گفدت     مسدعود نقدل مدی    از ابن ،(15)انفال، 

واتقدوا  »مسعود! بر من آیده   پیامبر)ص( فرمود: ای ابن

است و من آن را نزد تو به ودیعت ه نازل شد« فتنه...

ده و پدس   گویم نی  گوش فرا به آنچه می ؛سپارم می

ادا  بداره آن ن برای مردم بازگو کدن و حدق را در  از م

مَن بَلَم عَلِیام مَجلسِی هذا کَمَن جَحَدَ نُب دوَّتی و  »کن؛ 

نُب وهَ مدن کدانَ قَبلدی: هدر کدس نسدبت بده علدی در         

جانشینی من بلم روا دارد گویا نبوت من و پیامبران 

مسدعود   راوی از ابدن «. اسدت  پش از مرا انکدار کدرده  

آیدا ایدن    ،مسدعود  کنیه ابن، لرحمانپرسید ای ابوعبدا

گفددت آری او  ای؟ حدددیث را از پیددامبر)ص( شددنیده

پس چگونه والیت سدتمکاران بدر علدی)ع( را     :گفت

مسعود گفت ناگزیر به مجازات اعمدالم   پذیرفتی؟ ابن

خواهم رسید؛ آری ابوذر، عمار و سلمان از امام خود 

 ن. بندابرای ولی مدن اجدازه نگدرفتم    ؛گرفتند اجازه می

م )تسدتری،  کدن  و از کار خود توبه می کنم میاستغفار 

 .(31/256: 2403مجلسی،  ؛241و6/242: 2425

 

 نتیجه

گیددری خددواص جامعدده در وقددت الزم،     تصددمیم

تشخیص خواص در وقت الزم، گذشدت خدواص از   

دنیا در لحظه الزم و درنهایت اقدام خواص و بزرگان 

الزم، دینی و فکری ی  جامعه برای خددا در لحظده   

هدا را   دهدد و ارزش  هاست که تاریخ را نجات می این

 ای قرآندی  تنها چهره مسعود نه بن هللعبدا. کند حفظ می

اکثددر مسددلمانان شخصددیت ممتدداز و  نددزدبلکدده  بددود

در اکثدر   علت آن هم این بود کده  داشت.ای  برجسته

رویددددادهای دوران پیدددامبر)ص( حضدددور فعدددال و 

س از رحلدت  پد  ،بده همدین منظدور    .مستمری داشت

نظدر و   پیامبر اسدالم)ص( خدود را شخصدی صداحب    

کده همدواره    نحدوی  بده  ؛دانست ی و فتوا میار صاحب

برخدی از   در مقابل .کرد یای را دور خود جمع م عده

 و همچددون عماریاسددر دیگددر صددحابه پیددامبر)ص(، 

 و به هنگام رجوع مردم فارسی، سلمان غفاری وابوذر

، یعنی مرکز ثقل دینسوی  پس از راهنمایی آنان را به

هدددایت  ،السددالم خاندددان عصددمت طهددارت علددیهم 

ها را به ساحت مقددس   و درواقع همه نگاه کردند می

 کردند. می معطوف امیرالمومنین)ع(

 بایدد مسعود را  بن هللهای عبدا اندیشه و بروز بهور 

در مکتب و مدرسه تفسیری کوفه جسدتجو کدرد کده    

 خدود  ود شاگردانمسع بن اهللسس آن بود. عبدؤخود م

و از بیدنش   کدرده بدود  قدرآن آشدنا    بداهر  را تنها بده 

کده ماحصدل ایدن     ه بدود ها غفلت ورزیدد  سیاسی آن

نگرش و طرز تفکدر در نحدوه برخدورد شداگردان و     

و ربیددع  مسددعود، همچددون خواجدده   اصددحاب ابددن 

د؛ شدو  میدر جنگ صفین مشاهده  ،سلمانی و... عبیده

ا قدرّ چراکه آنان شماری از بزرگدان، فقهدا، شدیوخ و    

نام کوفه بودند که در سدپاه امیرالمدومنین)ع(    صاحب

در  ،همان تربیت یادشدده  تلع اما به ؛حضور داشتنند

لحظه وقوع فتنه نتوانستند حق را از باطدل تشدخیص   

از سپاه حضدرت خدار  شددند. شداگردان و      و دهند

خثدیم   بدن  ملده ربیدع  ازج در کوفه مسعود اصحاب ابن

اجدع، قاضدی شدری     بن ربیع(، مسروق )خواجه ثوری

پینه  شاناز شدت عبادت پیشانی و زانوهای اغلبو... 

پانصدد رکعدت نمداز     بر بال  وزر انهشبو در بسته بود 

 شددند  می پایگاه مرجعیت محسوبند. آنان خواند می

و جلوگیری از در بروز  ،ریقم70تا40های  در دهه و

عهدده  برو رویدادهای سیاسی نقش بسزایی  ها نجریا

از بزرگددان و شددیوخ  اغلددبند؛ چراکدده آنددان شددتدا

امدام   در جایگاهنفوذ کوفه بودند که  نام و ذی صاحب

جماعت مساجد کوفه، مرجدع دیندی و فکدری سدایر     

یکددی از  امددا .آمدنددد مسددلمانان بدده حسدداب مددی  

حسدن و   و امام های وارده بر امیرالمومنین)ع( مصیبت

همدین عابددان باهرفریدب و ریاکدار     حسدین)ع(   امام
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 بزرگدان فریبنده خدود بدرای آن    های بودند که با چهره

 .کردندایجاد میبسیاری مشکالت 

مسعود از دوستداران و  بن عبداهلل که در پایان گفته شد

آمدد و راوی   هواداران حضرت علدی)ع( بده شدمار مدی    

 ،هددای خلفددا اسددتلددی از سیو ؛حدددیث غدددیرخم بددود

خصوص سیاست منع نقدل و تددوین حددیث نبدوی      هب

که ماحصدل   کرد میپیروی و متابعت  ،خلیفه اول و دوم

این طرز تفکر در تربیت و پرورش شداگردان علمدی و   

معندادار آندان در مداجرای    و قعود سکوت  فقهی وی و

در  حسدین)ع(  نکدردن امدام   یداری  عقیدل و  بن قیام مسلم

حوادث پدس از آن  قیام مختار و  قمری و62 محرم سال

 .دشو می در شهر کوفه مشاهده

 

 کتابنامه

 الف. کتا  های فارسی

البالغده،   شدرح نهدج   ،تدا(  )بدی  ،الحدید، عزالدین ابی ابن. 

، قدم:  27و20و4و1 تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم، 

 المرعشی. العظمی اهلل تمکتبه آی

 ،1و3  التداریخ،  فدی  الکامل ،(2315) ،اثیر، عزالدین ابن. 

 بیروت: دارصادر.

اسددددددالغابه فدددددی  ،(2409) ،ددددددددددددددددددددد. 

 الصحابه، بیروت: دارالفکر. معرفه

االصابه فی  ،(2425) ،علی حجر عسقالنی، احمدبن ابن. 

تحقیددق عددادل احمددد الموجددود و ، تمییددز الصددحابه

بیدددروت: ، 20،و3و2محمدددد معدددو ،    علدددی

 العلمیه. دارالکتب

الکبدری، ترجمدده   طبقدات  ،(2379) ،محمدد سدعد،   ابدن . 

تهدران: فرهندگ و    ،6و3  محمود مهدوی دامغدانی، 

 اندیشه.

، 3  الکبدددری، الطبقدددات ،(2420) ،دددددددددددددددددد. 

 العلمیه. بیروت: دارالکتب

االسدتیعاب فدی    ،(2421) هلل،عبدا بن عبدالبر، یوسف ابن. 

محمد بجداوی، بیدروت:    معرفه الصحابه، تحقیق علی

 دارالجیل.

مقدمتان فی علوم القدرآن، تصدحی     ،(2954) ،عطیه ابن. 

 نا. بی :آرتور جفری، قاهره

النبویه، تحقیدق  ةالسدیر  ةتدا(  )بدی  ،هشام، عبدالمل  ابن. 

 بیروت: دارالمعرفه. ،1و2مصطفی سقا،  

(، فجر اسدالم، بیدروت: دارالکتداب    2969. احمدامین، )

 العربی

تا(، السدقیفه و   )بی ،عبدالعزیز الجوهری، ابوبکراحمدبن. 

فدک، جمدع و تحقیدق محمددهادی امیندی، تهدران:      

 الحدیثه. مکتبه نینوی

الغدددیر فددی الکتدداب و  ،(2366) ،امینددی، عبدالحسددین. 

تهددددددددددران: ، 9و1و2  السددددددددددنه و االدب،

 االسالمی. دارالکتاب

الصدحی ،   الجدامع  ،(2407) ،اسماعیل بخاری، محمدبن. 

بیددروت:  ،2  لرفدداعی،تحقیددق قاسددم الشددماعی ا 

 دارالقلم.

االشددراف،  انسدداب ،(2414) ،یحیددی بددالذری، احمدددبن. 

،بیدروت:   3  تحقیق سهیل زکار و ریدا  زرکلدی،  

 دارالفکر.

تاریخنامده، تحقیدق محمدد     ،(2373) ،بلعمی، ابدوعلی . 

 .البرز، تهران: 3چ ،3  روشن،

سددیره علددوی، تهددران:  ،(2361) ،بهبددودی، محمدددباقر. 

 چاپخانه حیدری.

 ،1و6  الرجدال،  قداموس  ،(2420) ،تستری، محمدتقی. 

 قم: جامعه مدرسین.

 ،(2373) ،محمدد  بن ابراهیم هالل ابواسحاق کوفی، ابن ثقفی. 

 عطارد. جا: بیعطارودی،  هللالغارات، ترجمه عزیز ا

 کوفده پیددایش شدهر اسددالمی،   (، 2371) هشدام،  جعدیط، . 

آسدتان قددس    :قد مقدم، مشهد ابوالحسن سروترجمه 

 .رضوی
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 تداریخ قدرآن کدریم،    ،(2311) ،حجتی، سدیدمحمدباقر . 

 تهران: دفتر نشر و فرهنگ اسالمی.  ،29چ

الحددیث و   دراسات فی ،(2422) ،معروف حسنی، هاشم. 

 للمطبوعات.  بیروت: دارالتعاریف، 1چالمحدثین، 

 ،(2423) ،جاللدددددددی، محمدرضدددددددا  حسدددددددینی. 

 دفتر تبلیغات اسالمی.  الشریفه، قم: السنه تدوین

تاریخ بغدداد او   ،(2427) ،علی بغدادی، احمدبن خطیب. 

 االسددالم، تحقیددق مصددطفی عبدددالقادر عطددا،   ةمدین

 .دارالکتببیروت:  ،21و9 

لرجدددال، ا معجدددم ،(2403) ،خدددویی، سیدابوالقاسدددم . 

 العلم. منشورات مدینه ، بیروت:1، چ29و22و20 

النددبالء،  سددیر اعددالم ،(2420) ،احمددد محمدددبن ذهبددی،. 

موسسده  بیدروت:   ،22و4و2  االنؤود، تحقیق شعیب

 .الرساله

الحفاظ، بیدروت:  ةتذکر ،(2374) ،--------------. 

 العلمیه. دارالکتب

، (2314) فاروقی، اسماعیل و لوئیس لمیاءفاروقی، راجی. 

علوم عقلی و تجربی در عالم اسالم، ترجمده محمدد   

 .الملل بین :اهلل نصرالهی، تهران فیروزکوهی و روح

المصاحف، مصدر: مکتبده    ،(2936) ،سجستانی، سلیمان. 

 رحمانیه.

 القدرآن،  (، االتقان فی علوم2360الدین، ) سیوطی، جالل. 

 نا. قاهره: بی ،3چ

تدا(، درالمنثدور فدی تفسدیر      )بدی  ،ددددددددددددددددددد. 

 المصریه. دارالکتبمصر: ، 6و1و2بالمأثور،  

خالفددت و والیددت از  ،تددا( )بددی ،شددریعتی، محمدددتقی. 

 نا. : بیدیدگاه قرآن و سنت، تهران

پددس از پنجدداه سددال   ،(2319) ،شددهیدی، سددیدجعفر . 

، 45چ حسدین)ع(،  پژوهشی تدازه پیرامدون قیدام امدام    

 .دفتر نشر و فرهنگ اسالمی تهران:

تصدحی    الخصال، ،(2403)، علی دوق، محمدبنص شیخ. 

ین سقم: منشورات جامعه المدر ،1اکبر غفاری،  علی

 حوزه علمیه قم.

الکافی،  ،(2311) ،یعقوب کلینی، ابوجعفر محمدبن شیخ. 

تهددددران:  ،1اکبددددر غفدددداری،   تصددددحی  علددددی

 .میهالاالس دارالکتب

احتجدا ، ترجمده    ،(2317) ،طبرسی، جلیل ابومنصدور . 

تهددددددران: ، 3، چ2و1جعفددددددری،   بهددددددردادی

 االسالمیه. دارالکتب

 المسترشدد،  ،(2425)، جریدر  )شیعی(، محمددبن  طبری. 

 النشر اسالمیه. جا: بیتحقیق احمد محمود، 

تاریخ، ترجمه  ،U (2375)طبری، ابوجعفر محمدبنجریر .

 تهران: اساطیر.، 5، چ7و6ابوالقاسم پاینده،  

 ،1و2  تاریخ الثقات، ،(2405) ،عبداهلل عجلی، احمدبن. 

 .مکتب الدار :ه المنورهالمدین

راویددان  ،(2310رسددتگار، )پرویددز عزیددزی، حسددین و . 

 مشترک، قم: بوستان کتاب قم.

معددالم المدرسددتین،  ،(2373) ،عسددکری، سیدمرتضددی. 

 تهران: بنیاد بعثت.

 .پور قرآن کریم، ترجمه ابوالفضل بهرام. 

الحکم و ةالبحار و مدینددةسدفین  ،(2355قمدی، عبداس، )  . 

 نا. بی االثار، قم:

قدم:  ، 1تفسدیر قمدی،     ،(2367ابدراهیم )  بن قمی، علی. 

 دارالکتاب.

تا(، رجدال کشدی، نجدف:     )بی ،عبدالعزیز کشی، عمربن. 

 البیت. آل

هنر اسالمی، ترجمه هوشدنگ   (،2361) کونل، ارنست،. 

 .توس :طاهری، تهران

تنقدی  المقدال فدی علدم      ،(2351) هلل،مامقانی، عبددا . 

 تهران: جهان. ،1  الرجال،

 ،(2409) ،الدددین حسددام بددن هندددی، علددی  متقددی. 

 الصفا.ة، بیروت: صفو23  العمال، کنزل

بحداراالنوار الجامعده    ،(2403) ،مجلسی، محمددباقر . 

 بیروت: الوفاء.، 91و31و11  لدرر اخبار االئمه االطهار،
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، 11چآزادی معنددوی،  ،(2313) ،مطهددری، مرتضددی. 

 .صدرا تهران:

تدداریخ عمددومی حدددیث،  ،(2319) ،دمعددارف، مجیدد. 

 تهران: کبیر.

 ،4چ علدوم قرآندی،   ،(2312) ،معرفت، محمددهادی . 

 قم: موسسه فرهنگی تمهید.

تفسدیر و مفسدران،    ،(2379) ،دددددددددددددددددددد. 

 .قم: ترجمه موسسه فرهنگی تمهید

تداریخ اسدالم تدا سدال      (،2316) منتظرالقائم، اصغر،. 

دانشدگاه اصدفهان بدا همکداری      :چهل هجری، اصدفهان 

  .سمت

پیکددار صددفین،  ،(2373) ،مددزاحم منقددری، نصددربن. 

تصحی  عبدالسالم محمدهارون، ترجمه پرویز اتدابکی،  

 تهران: انقالب اسالمی.

 .البالغه، ترجمه محمد دشتی هج. ن

 عبدداهلل،  بدن  الددین ابوعبدداهلل   حموی، شدهاب  یاقوت. 

  .داراحیاء التراث العربی :البلدان، بیروت معجم ق(،299)

تاریخ یعقوبی، ترجمه ، (2374) ،واض  یعقوبی، احمدبن. 

تهران: علمی و فرهنگی، 1و2  محمدابراهیم آینی، . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


