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محیط عربستان، در نزد اعراب بنی تمیم و قریش ) در شکل آیین حنیف(ن ھای زرتشتی و مانوی آیی
 وتأثیر آن بر آرا و افکار محمد بن عبدهللا 

 
تردیدی نیست کھ اعراب پیش از اسالم با دین زرتشت آشنا بودند؛ زیرا روایاتی موجود است کھ بھ انتشار زرتشتیان و 

بھ جزیره عربستان اشاره دارد و بی گمان اقلیت ھای زرتشتی متعددی در حیره و یمن و حتی مانویان در پیرامون ش
در این پیوند، . حضر موت و حجاز و مرکز عربستان سکونت داشتند و گروھی از اعراب نیز بھ این آیین گرویده بودند

در قریش بود و آن ) گنوسی-ن مانویآیی( زندقھبود و نیز  بنی تمیمدر ) آیین زرتشت(مجوسیت «: می گوید» ابن قتیبھ«
 .»زندقھ در قریش بود و آن را از حیره گرفتھ بودند«: نیز می نویسد کھ » ابن رستھ«و . »را از حیره اخذ کرده بودند

].                ۱۷۱، ص ۱۳۷۴انتشارات توس، : ،آذرتاش آذرنوش»راه ھای نفوذ فارسی در فرھنگ و زبان جاھلی«[
حنیفی  –در رابطھ با آیین ھای مانوی ) حنیفی گری(ورقھ بن نوفل مکتب و  صدیقامھای ابوبکر نبھ نظر میرسد 

جالب است کھ در بابل سالمھ  .بوده باشند  )مسلمان وسلیم النفس ، آدم پاکدین و صدیق و استوار در راستی و صداقت(
یعنی مناسب قاضی . معنی روحانی بوده است براین اساس سالمون یا سلمان در بابل بھ. عنوان زنان روحانی بوده است

اساساً بھ نظر میرسد منظور از زندقھ قریش نھ . زرتشتی معاصر محمد کھ مورد بحث قرار خواھد گرفت-شریح عرب
است کھ ) دانشگرایی عربی و بین النھرینی= گنوسی گری( حنفامانوی گری بلکھ در ّکل منظور پیروی از آیین 

بھ نظر میرسد اخبار و باور بھ  .نیز شاخھ مھمی از آن بوده است) آیین پیروی از علم ودانشزندیقی یعنی (مانیگری 
ظھور موعودی بھ نامھای محمد یا احمد بھ توسط مانویان از زرتشتیان اخذ شده و بھ محیط عربستان رسیده بوده است 

محمد و  احمد بزرگتوار دارنده دین، بھ معانی ستوده پاک و اس( استوت ارتھچھ در آیین زرتشت آخرین منجی اسمش 
 ورقھ بن نوفلکھ البد ( محمداست کھ این معانی در نام ) قرآن صفسوره  6و آیھ  ترکستان انجیلھای مانوی موعود

                                                       .  موجود بوده است) آن را در نزد محمد کشف نموده بود پسر عموی خدیجھ

در باب خیّر و آزادمنشی ابوبکر صدیق از جملھ خریدن و آزاد کردن بردگان روایتھای فراوانی موجود است کھ البد این 
میدانیم کھ مانویان خود را . اعمال را با الھام و پیروی از تعالیم و آیین حنیفی گری محیط مکھ بھ جای می آورده است

در محمد،  بر ورقھ بن نوفلقرآن بدون یادآوری تعلیم و تأثیر و معارف ولی در سایت فرھنگ . می نامیده اند صدیقین
كرد،  یم ینیسنگ م، بر خود احساسیمستق یھنگام نزول وح) ص(امبریپ :حمایت و تشویق وی از محمد آمده است باب

 یبر شتر گشت اگر یر میمباركش عرق سراز یشانیشد، و از پ یشد بدنش داغ م یكھ بر او وارد م ینیو ازشدت سنگ
كھ سوره مائده بر  یموقع«: دیفرما یم) ع( ید علیرس ین میك زمینزد شد و بھ یوان خم میسوار بود، كمر ح یا اسبی
ستاد و یوان ایح كھ یكرد، بھ طور ینیشان سنگیبر ا یسوار بودند وح» شھبا«بھ نام  یشان بر استریا امبر نازل شد،یپ

 یكیامبر از خود رفت و دست خود را بر سر یپ ن برسد، در آن حالیاو بھ زم ك بود نافیدم كھ نزدین آمد دییشكمش پا
د و رنگ او یكش یدرھم م (ص(امبریپ یگونھ ھا یھنگام نزول وح«: دیگو یعبادة بن صامت م [1]«از صحابھ نھاد

امبر بر یپ یشد كھ زانو یگاه م [2]«كردند ین میچن زیافكند و صحابھ ن یكرد در آن حال سر خود را فرو م یرمییتغ
م چرا یدان یامبر را نداشت ما نمیپ یزانو ینیشد، آن شخص تحمل سنگ یم نازل یبود، در آن حال وح یكس یزانو

كھ  ییكتاب ھا توان بھ یش تر میل بیتفص یم برایستیآگاه ن یقت وحیشد، چون از حق ین حالت میدچارا )ص(امبریپ
  [3].ت آن نگاشتھ شده است مراجعھ كردیفیو ك یدرباره وح

را  ی، اصل مھم وحماساس و موھو یب یداستان ھا نموده اند با ساختن یاز معاندان سع یخ گروھیدر طول تار
 دفع شبھھ یجا برا نیامبر اسالم، جعل كرده اند در ایبر پ ینھ وحیدرزم ییافسانھ ھا ن راستایرسؤال ببرند آنان در ایز

  :میكن یرا بادو پرسش آغاز م یمقدمھ ا
 د؟ید نماید گشتھ است شك و تردیبھ خود گمان ناروا برد و در آن چھ بر او پد ، در آغاز بعثتیامبریا ممكن است پیآ.1

 یگفتھ ھادر  جلوه دھد؟ یالت خود رابھ صورت وحیدخالت كند و تسو یطان، در امر وحیا امكان دارد كھ گاه شیآ.2

در نوشتھ  یاست ول یصادرشده، پاسخ ھر دو سؤال منف) ص(اكرم امبریكھ از خاندان پ یھ ایم عالیو تعال) ع(تیاھل ب

اند كھ  نھ آوردهین زمیدر ا یاتیگرفتھ شده است جواب مثبت است آنان روا) ع(تیق اھل بیرطریغ ث كھ ازیاھل حد یھا

  .برد یر سؤال میھ و اساس نبوت را زیپابا مقام عصمت منافات دارد و عالوه برآن 
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بودن آن ھا را  یساختگ یو نقل یل عقلیدال ث اشاره و بایات اھل حدینمونھ بھ دو داستان برگرفتھ شده از روا ینك برایا

  :میكن یروشن م

  داستان ورقة بن نوفل
سلف با خبر بود در وصف او  یایانب  خیش از تاریبا سواد اندك و كم و ب یجھ و فردیورقة بن نوفل از عموزادگان خد

را از ) ص(امبر اسالمیاو بود كھ پ: ندیگو یم [4]« عبادة االوثان و كان قارئا للكتب و كانت لھ رغبة عن«: گفتھ اند
  :ن گفتھ اندیچن شرح واقعھ را ی، مسلم، ابن ھشام و طبریش رخ داده بود نجات داد بخاریآغازبعثت برا ركھ د ینگران

خواند  ید كھ او را میبھ گوشش رس ییناگھان ندا خود خلوت كرده بود، یدر غار حرا با خدا) ص(آن گاه كھ محمد
ست ھمان صورت ینگر یزده بھ ھر طرف مد وحشت یھولناك مواجھ گرد یست، با موجودیسربلند كرد تا بداند ك

 ن حال مدت ھا ماندیخود شد ودر ا یآسمان را پر كرده بود از شدت وحشت و دھشت از خود ب د كھید یوحشت ناك رام
بھ خود آمد و ) ص(امبریتا آن كھ پ افت،یاو را ن یرا بھ دنبال او فرستاد ول یر او نگران شده بود، كسیجھ كھ از تاخیخد

 شود؟ یتو را چھ م: دیجھ پرسیخد ھراسناك و خود باختھ یباحالت یفت، ولبھ خانھ ر
جھ یخد» !وانھ شوم، اكنون دچار آن شده ام یم آن بودم كھ مبادا دیب وستھ دریدم بر سرم آمد پیترس یاز آن چھ م«: گفت 
است سپس  یروشن ندهید آینو كند حتما یو خداوندتو را رھا نم یبد بھ خود راه مده تو مرد خدا ھست ھرگز گمان: گفت 

از  ییشرح ماجرا را بھ او گفت ورقھ پرسش ھا ، او را بھ خانھ ورقة بن نوفل برد و)ص(امبریكامل پ یرفع نگران یبرا
م نازل شده و اكنون بر یكل یك حق است كھ بر موسین ھمان پینگران نباش، ا : گفت یان بھ ویكرد، در پا) ص(امبریپ

آرامش كرد و  احساس) ص(امبر اكرم ین جا بود كھ پیند ایدھد گو ید مینبوت تو رانو ده است ویگرد تو نازل
 [5].»یقن انھ نبیا فعند ذلك اطمان بالھ و ذھبت روعتھ و«امبرم یاكنون دانستم كھ پ:فرمود

نموده، با  یقرن اول اسالم است كھ خود را مسلمان معرف نھ توزان دویاز ده ھا داستان ساختھ شده ك یكین داستان یا
 شھ بھیكردند و ت یجاد خلل مید خاصھ ایز، ضمن سرگرم كردن عامھ، در عقایافسانھ آم یت ھاین گونھ حكایساختن ا

 یطانیات شیمشابھ از جملھ داستان آ ین داستان و داستان ھایدشمنان اسالم از یر نیاخ یزدند در سال ھا یشھ اسالم میر
  .ھ اسالم شاھد گرفتھ اندیاول یھ ھایپا یز خود قرار داده، بر سستیرا دست آو

 یق بر وید نبوت رادر خود احساس كرده، حقایش نویمدت ھا پ كھ مدارج كمال را صعود نموده، از یامبریچگونھ پ
 افضل) ص(ان ّهللا وجد قلب محمد«: افتھ است ین عقول را در خود ین وواالتریباالتر كھ یت در حالآشكار نشده اس

شود و بھ  یموقع حساس، نگران م افتھ است، در آنین تكامل یكھ چن یچگونھ انسان» القلوب و اوعاھا، فاختاره لنبوتھ
شود، آن گاه  یرفع م یاز و ین نگرانیدارد ا یاندك سواد ك مرد كھیك زن و پرسش یبرد، سپس با تجربھ  یخود شك م

 ! امبر است؟یپ كند كھ ینان حاصل میاطم
ز ین) ع(ت یات صادره از اھل بیات و روایظواھر آ ن داستان، عالوه برآن كھ با مقام شامخ نبوت منافات دارد، بایا

 یبودن آن م یل ساختگیكر دالن داستان، بھ ذیبزرگان در باره ا یبرخ ان اقوالیضمن ب ن جایمخالف است در ا
فاقد ھرگونھ ابھام و شك  امبریبر شخص پ ین نكتھ كھ امر وحیان ایدر ب) 544 یمتوفا) [6]اضیع یقاض  :میپرداز

امبر مشتبھ سازد، نھ در آغاز بعثت و نھ یامر را بر پ س در صورت فرشتھ درآمده ویكھ ابل دیھرگز نشا«: دیگو یاست م
خود  ن گونھ مواقع از خودنشان داد،یدر ا) ص(امبر اكرم یو اعتماد بھ نفس، كھ پ یاستوار ن آرامش ویپس از آن و ھم

دھد كھ آن كھ بر او  یخود راه نم د بھیترد كند و یامبر شك نمیھرگز پ یرود آر یل اعجاز نبوت بھ شمار میاز دال یكی
 یاقتضام یرا حكمت الھیبھ طور قطع امر بر او آشكار است، ز ام آورده استیپ یآمده فرشتھ است و از جانب حق تعال

تا  دھد یار او قرار میدر اخت یل كافیا دالیند، لمس كند یب یروشن شود تا آشكارا آن چھ م كامال یكند كھ امر بر و
  [7].» لكلماتھ و تمت كلمة ربك صدقا و عدال ال مبدل«ت ّهللا ثابت و استوار جلوه كند كلما

د از ھرگونھ ید، خود بایت نمایھدا یوح را باگران یامبر بتواند دیپ آن كھ یكند كھ برا یان میز بین ین االسالم طبرسیام
ن یاال بالبراھ رسولھ یال یوحیان ّهللا ال «: دیگو یر سوره مدثر میمصون باشد لذا در تفس یافت وحیدر خطا و اشتباه در

فزع و ال یو ال  فزعیسواھا ال  یش یحتاج الیفال  یتعال ھ انما ھو من ّهللا یال یوحیان ما  ینة الدالة علیات البیرة و االیالن
آشكار كھ خود داللت دارد بر  یو نشانھ ھا ل روشنیمگر با دال یبھ رسول كند ینم یكھ خداوند وح ی، بھ درست[8]فرقی
 یشود و نم یازنداردھرگز ترسانده نمین یگریز دیاست و بھ چ یتعال از جانب حق شود، یم ین كھ آن چھ بر او وحیا

 .»لرزد یھراسد و بھ خود نم
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افت نموده یدر یام ھا را بھ روشنی، پیآغاز وح از یامبران الھیح دارند كھ پین نكتھ تصریبر ا یات قرآنیآ یبھ طور كل
است كھ در آن وھم و شك و ترس راه ندارد  یگاھ یق جاش گاه حیدرپ شوند مقام حضور ید نمیو دچار شك و ترد

 انا ربك یان یا موسی«: شود یت خاص پروردگار قرار گرفتھ، بھ او خطاب میمورد عنا درآغاز بعثت) ع( یموس
صالة و اقم ال یال الھ اال انا فاعبدن اناّهللا  ی، اننیوحی، و انا اخترتك فاستمع لما یك انك بالواد المقدس طویفاخلع نعل

و من تو را  یھست یمقدس طو یواد رون آور كھ دریش بیپوش خو ین منم پرودگار تو،پایا!  یموس ی، ا[9]یلذكر
ست پس مرا پرستش كن و بھ ین ییكھ جز من خدا ییمن، خدا ،شود گوش فرا ده منم یم یده ام ،پس بھ آن چھ وحیبرگز

 عقب،یمدبرا و لم  یو الق عصاك، فلما رآھا تھتز كانھا جان ول«: شود یاو دستور داده م سپس بھ» اد من نماز برپا داری
سر خود پشت ) یحت(و  بھ عقب برگشت) د ویترس(جنبد  ید كھ مید یفكن، پس چون آن را ھم چون ماریب ت رایو عصا
 یموس ی، ا[10]المرسلون یخاف لدیال  یان ال تخف یا موسی«: ن جھت مورد عتاب قرار گرفت یاز ا» ستیرا ننگر

گشتھ  یامبر الھیشامل حال پ یت الھیجاد ترس، عنایبھ محض ا بین ترتیبد» ترسند ینترس كھ رسوالن در نزد من نم
 یزیافت، از چیگاه شرف حضور  یاست ھر كھ درآن جا یك قانون كلین یكرده است ا او را از ھرگونھ ھراس رھا

  .افتھ استی امن و آرامش بخش استقرار ییقرار گرفتھ و در فضا یت الھیھ عنایرا در سایندارد، ز خوف
ق عالم یاو بركنار شد تا حقا یش رویپرده از پ دا كند،ین پیقین الیآرامش و ع) ع(ل الرحمان یم خلیھ ابراھآن ك یبرا

ن گونھ ی، و ا[11]نیكون من الموقنیم ملكوت السماوات و اال رض و لیابراھ یو كذلك نر«: ملكوت بر او مكشوف گردد
  .»ن كنندگان باشدیقیتا از جملھ  میاندیم نماین را بھ ابراھیملكوت آسمان ھا وزم

ب ھستند ھم یاز ھرگونھ شك و ر یروشن وعار ینشیب یدارا یالھ امبران در محضریدھند كھ پ یات فوق نشان میآ
بود تا  ین قانون مستثنیامبر اسالم از ایا پین شوند آیده تا از موقنیآنان منكشف گرد ن بریزم ن ملكوت آسمان ھا ویچن

  م و ھراس بھ سر برد؟یدرب شتن گمان بد برد ویدرچنان موقع حساس و سرنوشت ساز بھ خود رھا شود، بھ خو
باره آنان روا داشتھ است، درباره كھ خدا در یتیل داشت تا عنایخل میو ابراھ یكمتر از مقام موس یامبر اسالم مقامیا پیآ

  او روا ندارد؟
ما، اعظم ملك یمن لدن ان كان فط) ص) و لقد قرن ّهللا بھ«: دیفرما یم) ص(امبر اكرم یدرباره پ) ع(ن یرالمؤمنیام یمول

را بر او  ی، خداوند شبانھ روز فرشتھ ا[12]لھ و نھارهیالعالم ل ق المكارم و محاسن اخالقیسلك بھ طریمن مالئكتھ، 
  .»رھنمون باشد یبھ كماالت انسان گمارده بود تا او را

  .388، ص 1، جیاشیر عیتفس[1] .
  .131، ص 1طبقات ابن سعد، ج[2] . 
  .بعد بھ 66، ص 1علوم القرآن، ج  ید فیمعرفت، التمھ یمحمد ھاد: ر ك[3] . 
و كان امرا ) 254، ص 1ره ابن ھشام، جیس(ل یاالنج ع من اھل التوراة وو كان ورقة قد تنصر و قرا الكتب و سم[4] . 

  .(3،ص  1، جیح بخاریصح(ة یل بالعبرانیكتب من االنجیة فیبالعبران كتب الكتابیة و كان یالجاھل یتنصر ف
ره یس 3 4، ص 1، جیح بخاریصح 97 99، ص 1ح مسلم، جیصح 95 96اة محمد، ص یكل، حین ھیمحمد حس[5] . 

ان یھم او،جامع الب 298 300، ص 2، جیخ طبریتار ،یر طبریابوجعفر محمدبن جر 252 255، ص 1ابن ھشام، ج
  .161، ص 30ج) یر طبریتفس(

ث و علومھ والنحو و یالحد یكان امام وقتھ ف» :دیاض از بزرگان و دانش مندان اندلس بود ابن خلكان گویع یقاض[6] . 
  .( 511شماره483،ص  3ان، جیات االعیوف(دة یف المفیو صنف التصان امھم و انسابھمیاللغة و كالم العرب و ا

  .563، ص 2، جیالقار یشرح مال عل 112 ، ص2، جیف حقوق المصطفیرسالة الشفا بتعر: ر ك 115: 6انعام [7] . 
  .384، ص 10، ج) یر طبرسیتفس(ان ی، مجمع البیابوالفضل طبرس[8] . 
  .11 14: 20 طھ[9] . 

  .10: 27نمل[10] . 
  .75: 6انعام[11] . 
 .300، ص 192صالح، نھج البالغھ، خطبھ قاصعھ، شماره  یصبح[12] . 

ن نمونھ ذكر شد عالوه بر اشكاالت از آن ھا بھ عنوا یحھ فراوان وارد شده است كھ برخیات صحینھ رواین زمیدر ا
 :اد شده وارد است یل بر داستان یز بھ شرح ذین یگرید یرادھایفوق، ا

 ی، مرسلھ تلقین داستانیت چنین رو روایرسد،ازا یسلسلھ سند داستان بھ شخص نخست كھ شاھد داستان باشد نم. 1
 . شود یم
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نزد  ییجھ خود بھ تنھایخد: ن آمده است یاز نقل ھاچن یكیر بودن آن است د یاختالف نقل داستان، خود گواه ساختگ. 2
د، از او یامبر را در حال طواف دیورقھ خود پ یامبر را با خود برد، در سومیآمده است كھ پ یگریورقھ رفت، در د

 یبھ حدمحمد را نزد ورقھ روانھ ساز اختالف متن : جھ وارد شد و گفت یابوبكر بر خد یاشد و بدو گفت، در چھارمیجو
 .ان آن ھا سازش دادیتوان م یشود كدام را باوركند، و نم یر میاست كھ مراجعھ كننده متح

ولئن ادركت ذلك النصرنك نصرا «: د داده، آمده است یامبر را نویش تر نقل ھا عالوه برآن كھ نبوت پیدر متن ب. 3
مان یھرگاه دوران بعثت او را درك كنم بھ او ا یعنی ،»فساعزره وانصره و اؤمن بھ یبعث و انا حیفان «ا ی، »علمھ ّهللا ی

آورد كھ كاشف  یاز ورقھ م یز اشعاریره نگار معروف نیو نصرت خواھم نمود محمدبن اسحاق، س یاریآورده او را 
ھرگز بھ  یات داشت، ولیغافل ازآن كھ، ورقھ تا ظھور دعوت ح ]1[امبر است یبھ مقام رسالت پ یمان راسخ ویاز ا

برھان » تھینصران یفمات ورقة عل«: ث ابن عباس آمده است یو در حد» و مات كافرا«د، ین اسالم مشرف نگردین مبید
ات گفت و از كتاب یورقة بن نوفل چھارسال پس از بعثت بدرود حآورده كھ » ةیرة النبویالس«در كتاب  ین حلبیالد
 یافت درحالیوفات ) سھ سال نخست نبوت(» فترت«است كھ در دوران  ین كسیآورده كھ اوآخر یابن جوز» االمتاع«

خ یابن عساكر صاحب تار ]2[»تھ ینصران یانھ مات عل«: كند كھ گفتھ  یاورده بود و از ابن عباس نقل میكھ اسالم ن
ورقھ از كنار بالل  یروز: آورد یخ ابن بكار میابن حجر از تار ]3[»و ال اعرف احدا قال انھ اسلم «: دیگو یدمشق م

پس او «: دیاحداحد ابن حجر گو: گفت  یوستھ میدادند و او پ یش او را شكنجھ میكھ قر یكرد، در حال یعبور م یحبش
ن دو دستھ از اخبار و یل بر تعارض این ھا خود دلیا ]4[)اورد؟یچرا اسالم ن یات داشت، ولیتا زمان ظھور دعوت ح

 یازدست آوردھا یكین گونھ داستان ھا و مفاسد مترتب برآن ھا یوع ایبودن داستان است بھ ھر حال ش یساختگ
 . باشد یح اسالم میات و فھم صحیدر نقل روا) ع(تیر اھل بیبھ غ مون تمسكینام

 . 130، ص 1، قسمت 1طبقات ابن سعد، ج 123ره ابن اسحاق، ص یس.  ]1[
 . 250 252، ص 1ھ جیره حلبیس: ر ك .  ]2[
 . 633، ص 3معرفة الصحابھ، ج ی، االصابة فیابن حجر عسقالن.  ]3[
 .634، ص 3ھمان، ج.  ]4[
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 صحابھ جعلیشیعھ گری و مذھب موضوع بانیان 
 

روحانی متوفای ایرانی و عراقی شیعی بھ نام سید مرتضی عسگری در کتب خود از صحابھ جعلی بدین عنوان یاد می 
، صد و )صحابیانی از طایفھ عرب تمیم کھ قبل از اسالم بھ آیین زرتشت بودند(صد و پنجاه صحابی ساختگی : "کند

تکملھ بحث صحابیانی از قبایل (، صد و پنجاه صحابی ساختگی )صحابیانی از قبایل دیگر(پنجاه صحابی ساختگی 
ھای ساختگی و سازندگان احادیث، روایات دروغین و روایات زنادقھ و  ، راویان ساختگی، انواع روایت)دیگر

 گرچھ ایشان بھ سبب عدم آگاھی از کنھ اساطیر کھن خاورمیانھ ھرگز این تردید را بھ خود نداده است کھ آن ..."غالت
 سلمان فارسی،ابورافع، خباب بن ارت، صھیب رومی، حذیفھ یمانی، (تن  12قدیسین و معروفترین صحابھ بھ تعداد 

کھ از لحاظ اولوھیت و را  )، میثم تمار و طفیل بن عمروابوذرغفاری عمار یاسر،-اویس قرنی مقداد بن اسود،ابودردا، 
 صحابھ دروغیناین و بھ پھلومیزنند، جزو شاخص ترین لپھ شھرت با محمد و خلفای راشدین کھ بھ طور اغراق آمیز

وارد مدار احادیث اسالمی شده و بومی شده  معتزلیو  شعوبیکھ توسط گرایشھای ایرانی و بنی تمیمی  بوده انداین عھد 
ن این چو ؛حذف نمودم ،از منبع حوزه علمیھ ھنگام نقل را مرتضی عسگریمتوفی شیخ متعلق بھ  عالمھمن عنوان (اند 

 ).میدانم گریالیحتی ماوراء شیعی غعناوینی خارج از حیطھ منطق و  ،را آیت هللامافوق آن عنوان نیز و عنوان 

و نسبت آنھا با ھمدیگر و عبدهللا بن سبا ح بن حارث كندىیشربنیانگذاران مکتب شیعی گری    
 

عبدهللا بن و  ح بن حارث كندىیشرنامھای بھ  باطنی-زرتشتی- تمیمی-یمنی در روایات اسالمی از اعرابیدر مجموع 
ھمراه  با ابھام و تردید ولی مھم و اساسی علوی گری یا شیعی گری بھ طور فراوان  یا مؤسسین بھ عنوان مؤسس سبا

است کھ  حتی یقینبلکھ و  بسیار محمتلنھ تنھا نامیده شده است لذا ) پدرعبدهللا( ابا عبدهللا ،شریحاز اینکھ  .یاد می کنند
بوده باشد کھ این موضوع  بھ نوبھ خود گواھی بر  )پیشگام تاریخی تشیع( پدر شریحفرزند  پسرشریح  یا عبدهللا بن سبا

 شریح قاضی پسر مطابق ھم در مواردیپدر و  شریح قاضیبا  بسیار معمراطیری سا  سلمان فارسی تاریخی یگانگی
جالب است کھ ھم عبدهللا بن سبا  و ھم سلمان حاکم و قاضی  .می گردد )یکی شده و لذا بسیار معمر پدر و پسرشکل در(

اصحاب اخبار گفتھ اند کھ سلمان فارسی : سیدمرتضی در شافی گوید. مدائن در زمان علی بن ابی طالب معرفی شده اند
صحت  سیصد و پنجاه سال زندگی کرده و بعضی گفتھ اند زیاده از چھارصد سال زیست و پیداست کھ این روایت ھا بھ

بھ نظر میرسد این موضوع سوای در آمیختن . مقرون نیست ، ولی از قرائن معلوم میشود عمری طوالنی کرده است
بر ) فارسی /سلمان(شریح پدر و شریح پسر تحت عنوان واحد سلمان فارسی بھ ارتباط یافتن نام ایشان با کورش 

 انجیل سبعین: نویسد می» ھیھ عن القرون الخالیاآلثار الباق«در  ابوریحان بیرونیبسیار جالب است کھ . میگردد
عبدهللا سالم پسرنام انجیلی است کھ ) خدایگانیبشارت ( مسبالیا ) ، ھمان ھفت پیکار منابع اسماعیلیھھای ھفتگانھانجیل(

ظاھراً است کھ  یمنظور کتاب .نوشتھ است پیشگام اساطیری تشیع )ابن االسالمملقب بھ ( سلمان فارسیاز زبان  سالم
مانوی از خانواده سلمان فارسی یا ھمان قاضی شریح پدر عبدهللا سبا در عربستان ترجمھ و  -زرتشتی توسط فردی

کار ( نا کردادو ) کار خیر( کرداد  شعار. در واقع کتاب بھ نام این خاندان تألیف شده بوده است .تألیف کرده بوده است
مطابق روایت . بودن او است زرتشتینشانگر مانوی بودن وی باشد نشانگر  کھ بیش از آنمنسوب بھ سلمان ھم ) ّشر

، ساقط کننده )سلیمان فارسی(فریدون /کورش سومخود ھمان ) منجیف تسلی دھنده( نوحاوستا و تورات آخرین 
سلمان با ) کورش ھخامنشی( سلیمان فارسینکتھ جالب این خبر تاریخی مطابقت نام . ستشھربابل از طریق آبراه آن ا

فارسی پدر و پسر بدون تمایز از ھم بھ  سلماندیث شیعی نام احادر  .است کھ در اساطیر شیعی در ھم آمیختھ اندفارسی 
ھمانطوری کھ زرتشتیان ھند  ھا انسلمدرمورد این  پارسیعنوان  .آمده است عبدهللا وابوعبدهللا درستی بھ ترتیب 

سلمان فارسی نیز  پاکصفت . بوده است زرتشتیامروزه در مورد خود بکار میبرند نھ بھ معنی ایرانی بلکھ بھ مفھوم 
شیخ مفید بھ  .گواه صادق این نظر است) ریشھ ایرانی نام باطنی ھا( بھدینیا ) پاکدین( اشونکھ معادل عنوان زرتشتی 

 یایسلمان در: "درباره مقام سلمان، سؤال كردم، فرمودند) ص(از رسول خدا: دیگو یم یانصار هللاعبدانقل از جابربن 
نده، ھر كس كھ او را دشمن بدارد، ین و آیشید، سلمان اختصاص داده شده بھ علم پیتوان بھ عمق آن رس یعلم است كھ نم

کھ در واقع این خبر از  ."دارد یو را دوست مخدا او را دشمن خواھد داشت و ھر كس او را دوست بدارد، خدا ا
در مفھوم (سلمان با ) شرابخوار( سبادر رابطھ با ارتباط نام  .تبلیغات پر طمطراق شیعی از این بنیانگذار تشیع است

در نزد  سلمان، نام گفتنی است) خوشی و سالمتی" =سلمی"منزل اصطالح مرتبط با  خوشی منسوب ُدرد و شراب و
در مفھوم ( سلماننظر بھ ترادف نامھای گرچھ  پیوند خورده است، مھرگانشراب و جشن شادی و شراب غالیان با 

تعلق وی بھ قبیلھ بزرگ از آن مسئلھ مھم ما صرفاً ) منتسب بھ سالم و کامل( تمیمیو ) شخص منتسب بھ سالم و کامل
در  و پدرش )پسر شریح قاضیھمان عبدهللا ساس در ا( سبابن عبدهللا  ولیرا در می یابیم بنی تمیم زرتشتی عرب یعنی 
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شیعھ  شارحینمطالبی کھ معھذا . بودنشان معروف شده اند) زرتشتیمبارک و پاک، (این رابطھ صرفا با عنوان یمنی 
را با  سلمان فارسیآورده اند، مکتب و نام و نشان  یغالعلوی  یھا ھینصراثنی عشری در سایت راسخون در باب 

 سبایعنی  سلمان فارسی، در این صورت اصل بر مفھوم لغوی نام اصلی پیوند میدھد علویی غالیگرو  شراب
                                                                                                          :نھاده شده است) یا یمنی شرابخوار(
ششان بھ قرن پنجم یدایخ پیتار] 4.[است... ت و یحیعھ، مسیاز معتقدات ش یاطم و معتقداتشان التقین گروه كھ تعالیا"

ر خالصھ یتوان در امور ز یرا م یان غالیرینص ید اساسیعقا ]5.[رسد یر میبھ نام نص یو بھ شخص یقمر یھجر
                                                                                                                                                 :كرد

     .ا خدا در او حلول كرده استیاست طالب خد یبن اب یعل. 1
. ھ الّسالم ـ استیـ عل یفرستادة عل یسلمان فارس. 2  
). یسلمان فارس(و س ) محمد(، م )یعل(كلمة سّر عبارت است از سھ حرف ع . 3  
فرستند  یرا كھ بھ ابن ملجم لعنت م ین رو، كسانیرا او الھوت را از بند ناسوت رھا كرد، از ایم، زارادت بھ ابن مجل. 4

. دانند یبر خطا م  
]6.[شمارند یدارند و كندن آن را گناه م  ین اساس درخت مو را بزرگ میشراب از نور است، و بر ا. 5  

، مشھد، آستان قدس یر شانھ چیا مقدمھ كاظم مد، بیمشكور، محمد جواد، فرھنگ فرق اسالم] . 4[ :نوشتھای پ
. 442ش، ص1375، چاپ سوم، یرضو  ی، مركز جھان325، ص یگانیگلپا یربان ی، علیفرق و مذاھب كالم] . 5[   

                                                                                ".326ھمان، ص ] . 6. [ش 1383، 3، ط یعلوم اسالم

سلمان بھ یاد بھ وضوح ما را  ى در مورد شریح یدعلى اكبر خدایتألیف س" ح قاضىیزندگى نامھ وعملكرد شر"در مقالھ 
یاد می کند کھ  شریح )منسوب بھ خندق یا شھر خندق دار( کندیاساطیری عھد محمد می اندازد، چھ از عنوان  فارسی

بیگانھ کیش ( حجر بن عدی کندیمسلم بھ نظر نام  .ناختھ شده استدر جنگ خندق ش عنوان طراح آنبھ  سلمان فارسی
بھ ( کندیعنوان . متعلق بھ ھمین فرد باشد ھم کھ از شیعیان بسیار وفادار علی بھ شمار رفتھ است، باید) صالح نھی کننده

بیشتر گواه  -اوبودن اصل ) ، عجمیجمی/یمی-ال(ایرانی  -در کنار اخبار یمنی -وی  )زبان عرب یعنی بیگانھ کیش
چھ داستان شایعھ تعلیم محمد بھ وسیلھ موبد زرتشتی در سیره  .تعلق وی بھ قبیلھ بزرگ عرب زرتشتی بنی تمیم است

در کتاب . سیرت رسول هللا -ابن اسحاق 272ص  :ذکر شده است) بھدین و موبد=منسوب بھ یمھ(ابن ھشام ھم با یمایھ 
بھدین، ( رحمان است و نامش  یمایھمحمد، شنیده ایم تو ازمردی کھ در شھر  ای«: گفتھ میشود  180ابن ھشام، صفحھ 

 ان -رئو-گائوموضوع ریشھ اوستایی نام قرآن کھ در ھیئت  . »....است تعلیم می گیری، و بھ خدا سوگند کھ ما )سلمان
در  این نام م اکنون نیزاست و ھ) افدستا یعنی سرودھای شگرف دینی( اوستاکھ مترادف با  )سرودھای با شکوه دینی(

بھ سرودھای کھن اطالق میشود؛ علی االصول این نتیجھ را عاید می سازد کھ نام خود  گورانیردان بھ صورت نزد کُ 
از فرھنگ ھمین زرتشتیان عربستان  -کھ محمد سخنان موزون آیین و تعالیم خود را  بدان مسمی نموده است-ھم  قرآن

البد محمد با توجھ بھ ھمین عنوان زرتشتی . ، اخذ شده استن را نمایندگی می نمودندکھ قبیلھ بزرگ عرب بنی تمیم آ
مطرح نموده نحل  سورهً 103آیھ را در ) زرتشتی( یعجمبھ وسیلھ یک  قرآنقرآن بوده است کھ خبر شایعھ آموزش 

ارسی را مطرح در قرن حاضر گروھی با توجھ بدین مطلب موضوع تعلیم قرآن بھ محمد بھ توسط سلمان ف. است
توراتی  و اساطیر توراتی سنن  میسازند کھ از نظر منطقی قابل توجھ نیست چھ خود تعالیم محمد در اساس بھ آیین 

سپیتمھ ( و پدرش  )زرتشت( از نام عربی پیامبر ایرانیان ھم است، گرچھ از اخبار و احادیث ایرانی محیط عربستان
) دارای سرودھای دینی( ھودو ) مغان معدوم( ثمودپیامبر قوم  شتر صالح زرینتحت عناوین ) گودرز/ھوم/جمشید
 .و اساطیر ایشان بھ طور مشروح سخن گفتھ شده است) مغ، ّجم= مردم انجمنی( قوم عادپیامبر 

 :میگوید ) زرتشتی/ پارسی/سلمان عجم ،ییسبا( قاضی شریح کندیسید اکبر خدایی در باب 

 از چھره ھاى اجتماعى ـ - ح قاضىیشرمشھور بھ  )بھدینمنظور = االصل منیایرانی یا ی(–كندى بن حارث  حیشر"
ن شخص یخ زندگانى ایتار سراسر, بنا بھ نوشتھ مورخان و نسب شناسان. اسى صدر اسالم مى باشدیى و تا حدى سیقضا

 .بپندارندتى افسانھ اى یمحققان وى را شخص ن عامل سبب گشتھ تا برخى ازیپر از ابھام و تناقض بوده و ھم
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گرى از زندگى او یاى دیكوشش مى گردد تا زوا, تین شخصیواقعى بودن ا ن پندار و اثباتین مقالھ ضمن رد ایدرا
امضاى  بررسى اتھام مداخلھ در, ل تداوم منصب قضاى اویدال, ا تابعى بودن وىیصحابى , بودن رانىیا: ھمچون

ھ امام یفتوا از جانب او عل ا نادرستى صدوریسى درستى برر, ھ حجربن عدى و از ھمھ مھم تریاستشھاد نامھ عل
  .روشن گردد) ع(نیحس

 مقدمھ

را  خى شخص مورد نظریات تاریك حیاى تارین كھ زوایعالوه بر ا, خىیت ھاى گوناگون تاریشخص پرداختن بھ
خى یات تاریحبررسى . دینما ان آن را ھم برطرف مىیات مختلف راویان روایتا حدى تناقضات م, مشخص مى سازد

ن اختالفات یادى وجود دارد و ایات او اختالف زیخ حیتار از آن جا كھ درباره. ن مقولھ ھاستیكى از ھمیز یح نیشر
افسانھ اى و جعلى قلمداد ... شاخت و, دریاشنا (Tyan) ,انیت: ن غربى ھمچونیمحقق ت او از سوىیسبب شده تا شخص

كى یح یتوان گفت كھ شر بھ طور خالصھ مى. ا كمك خواھد كردین قضایدن ان نوشتار كوتاه تا حدى بھ روشن شیا ،شود
. دى از آن را در كار قضا سپرى نمودیو مدت مد افتیاز معدود فعاالن عرصھ قضا و داورى مى باشد كھ عمر طوالنى 

ن بوده یگارنده بر اسعى ن. ن مقالھ خواھد بودیاز چارچوب ھاى مورد بحث در ا كىیز ین دوام طوالنى شغلى نیل چنیدال
ابھامات موجود  بھ پرسش ھا و, ایل بعضى از قضایبر اساس توالى زمانى و تحل, حیذكر اخبار مربوط بھ شر است تا با

 .ن رابطھ پاسخ دھدیدر ا

 تیواقع ایافسانھ ; حیشر

ن ینخست مكتب ھاى ث و كاوش در شناختیدانش حد, در كنار بررسى علم قضا در اسالم) 1(غربى ھا قاتىیدر منابع تحق
زان یبھ م, ن نگرش و قضاوتیا لیدل. اد شده استیا جعلى یمھ افسانھ اى یتى نیح بھ عنوان شخصیاز شر, اسالمى

ر یات مربوط بھ وى غیتى است كھ روایح شخصیآن ھا شر دگاهیاز د. ات او بر مى گرددیات راجع بھ حیتناقض در روا
ر ممكن یل افسانھ اى بودن او را در غین دلیمھم تر) (Emile Tyanانیل تیممثال ا .ر قابل باور مى باشدیواقعى و غ

زمان او دانستھ  اسى و عزل و نصب ھاى گوناگونیبا توجھ بھ اتفاقات س, )سال 75(مدت قضاوت طوالنى او  بودن
 :ن نكتھ از چند جھت قابل نقد و بررسى مى باشدیا). 2(است

 .انیى تیقضا صرف نظر از مطالعات, ات اویخ حیت و تاریه در باب شخصسندیق و موثر نویمطالعات عم ـ كمبود1
م و رضاى او بھ یح و حالت تسلیرفتارى شر ژگى ھاىیات اخالقى و ویـ نقصان اطالع و آگاھى او نسبت بھ خصوص2

  ).3(حكومت وقت

 .دینما امش جلبت مقیت او را در تثبیبھ گونھ اى كھ رضا, فھیھر حاكم و خل ح بایـ سازش و مداراى شر3

ح نھ بھ عنوان فردى یاز شر ,ح را ساختگى فرض كرده استیت شریسنده غربى كھ شخصیگر نوید ) (Schachtشاخت
در , ن حالیدر ع) 4.(اد كرده استیان اھل عراق یدر م ات مورد استنادیھ اى از انواع نظریبلكھ بھ عنوان نظر, خاص

  .)5(اد مى كند كھ اشاره بھ وجود فردى خاص داردیتب عراق مى مكیقد ح بھ عنوان طراحیگر از شریى دیجا
ن یبودن ا خىیر تاریل بر غیولى دل, ز استیح متناقض و گاه اغراقآمیات موجود در مورد شریروا گرچھ بعضى از
اشاره اى بھ جعلى و ساختگى بودن  زیعالمھ عسكرى ن)) كصد و پنجاه صحابى ساختگىی((در كتاب . چھره نمى باشد

ى ین شخص و نمونھ ھایبھ ا) ع( البالغھ از جانب امام على نامھ ذكر شده در نھج, نیھم چن. ح نشده استیت شریصشخ
در كنار اشعار , ث آمدهیح در كتب معتبر حدیثى كھ بھ نقل از شریو احاد) ع(ھاى على ىیاز قضاوت ھاى وى و راھنما

  .مى زند دیین شخص مھر تإیبر واقعى بودن ا, جاى مانده از او بھ

 قبل از تصدى مقام قضاوت ح تایخى شریات تاریبررسى ح

عالمان انساب و تذكره  ,سانیخ نویان تاریم, ت بوده استین و ملیح متعلق بھ كدام سرزمیكھ اصل و نسب شر نیدر ا
كھ جد پنجم  شجره نامھ اجدادى او اظھار داشتھ اند سندگان با توجھ بھیاكثر نو. سان اختالف نظر كلى وجود داردینو

 منین یبراى جنگ با حبشھ بھ سرزم, زنیف بن ذى یبوده كھ بھ فرماندھى س) 6(روانیانوش انیح ـ رائش ـ از سپاھیشر
) حلفاى(مانان یل جزء ھم پین دلیھم و بھ) 7(رفتھ و در آن جا ماندگار شده بودندیلھ معروف كنده را پذیت قبیآمده و تابع

 .)8( د كرده استیكأت) ف بودنشیحل( ن نكتھیز بر ایح نیدند و خود شریكنده محسوب گرد
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بن عماربن رائش بن  ھیس بن جھم معاویح بن حارث بن قیوى شر: ((ابن سعد در معرفى نام و نسب او نوشتھ است
گر یبر د, خىیث قدمت سند و بھ لحاظ تارینامھ از ح ن نسبیا) 9)).(ن مرتع از نسل كنده بودیھ بن ثوریحارث بن معاو

 .ر سوال مى بردیبودن وى را ز رانىیھر چند ا, ح داردیات ترجیوار

) 13(,ح قاضىیشر) 12(,ابوعمر) 11(,ابوعبدالرحمن) 10(,كندى ھیابوام: ى ھمچونیھ ھایح داراى القاب و كنیشر
 .بوده است... و) 17(كاذب) 16(,عبداالبظر) 15(,نیمصر قاضى) 14(,اباعبدهللا

كھ  نیولى با توجھ بھ ا, را بھ خاطر گمنامى و ناشناس بودن وى در آن زمان ذكر نكرده اند حیق تولد شریخ دقیتار, منابع
خ یتار, سال دانستھ اند 110 تا 106ھجرى و سن او را در ھنگام مرگ  80ا ی 78سال وفات او را , اكثر منابع معتبر

خ والدت او یتار) 18(ت ابن حجریااما مطابق رو ,بوده است) ص(امبریسال قبل از ھجرت پ 30حدودا , والدت او
 .بوده است كسانی) ع(حدودا با زمان تولد امام على

ن خبرھا مربوط بھ اسارت وى یكى از ای; است مطلبى نگاشتھ نشده, از دوران كودكى و نوجوانى او جز چند خبر كوتاه
ـ ) 20(نبیم ـ بھ نام زیبنى تم رابطھ با خبر ازدواج وى با دخترى از گرى دریو د) 19(و مادرش در دوران نوجوانى

 )21.(دارد دن او در نزد معاذبن جبل وجودیم و آموزش دیار كوتاه از تعلیخبرى بس, نیچن ھم. مى باشد
و ) 22(نھ ذكر كرده اندیوى را شھر مد بعضى مقصد. د كرده اندییمن بھ حجاز را تإیح از یمھاجرت شر, اكثر منابع

تعدادى از ; ن مھاجرت ھم اختالف مى باشدیخ ایدرباره تار) 23.(اند رى نمودهگر از ذكر مقصد وى خوددایبرخى د
 عنى در دوران خالفتی, )ص(امبریو عده اى آن را بعد از وفات پ) 24)(ص(امبریدر دوران پ زمان آن را, مورخان

  .)25(ذكر كرده اند, ابوبكر

 تابعى؟ ایصحابى ; حیشر

 بعضى او را. ان مورخان و عالمان رجال اختالف نظر وجود داردیم, نیتابعا یصحابھ بود  ح ازین كھ شریدر مورد ا
حجر گزارشى از مالقات  اما ابن) 26(,ت را ھم درك نموده استین بھ حساب آورده اند كھ زمان جاھلیف تابعیدر رد

صحابى , ذھبى در حالى كھ) 27.(بھ حساب آورد آورده و كوشش دارد كھ وى را جزء صحابھ) ص(امبریكوتاه او با پ
ولى مالقات او با , د كردهییتإ) ص(امبریح را قبل از رحلت پیاسالم آوردن شر عیابن وك) 28.(دیبودن او را رد مى نما

بوده كھ با  نىیح قاضى جزء بزرگان تابعیبھ طور خالصھ مى توان گفت كھ شر) 29.(را مردود مى داند (ص(امبریپ
مصاحبت داشتھ و از آن ھا علوم مختلف و  رهیعبدهللا مسعود و غ, بن ثابتدیز, عمر, )ع(على: صحابھ بزرگى ھمچون

  .ث را فرا گرفتھ استیژه حدیبھ و

 ابوبكر ح در دوره خالفتیشر

 نھ بھ حسابیعنصر مھمى در شھر مد, لین دلیبھ ھم; جملھ تازه مسلمانان بھ شمار مى رفت ح ازیشر, ن زمانیدر ا
ده و اعتراضات یابوبكر گرد ت دولتى در دورهیت وى و عدم كسب مسوولیاندن شخصن امر سبب ناشناختھ میا. نمٮآمد

 .)30(د مى كندییگفتھ را تإ نیز ایح بھ قضاوت در كوفھ نیپس از انتخاب شر, نھیمردم مد

 عمر ح در زمان خالفتیشر

 دوره. میم كنیپنج سالھ تقس م كھ دوران ده سالھ خالفت عمر را بھ دو دورهیناچار, عمر ح در دورهیان اخبار شریجھت ب
با گسترش . دولتى نداشت ولى سمت, نھ ساكن بودیح ھم چنان در شھر مدیمربوط بھ دورانى است كھ شر, پنج سالھ اول

. )31(ض كردیگران تفویبھ د, حسب ضرورت بر, وى منصب قضا را, ن در زمان خالفت عمریدامنھ فتوحات مسلم
ر معروف بودند كھ سابقھ چندانى در اسالم یـ اغلب اشخاصى غ) 32(ابوبكر خابوه انتیز ـ بر خالف شین افراد نیا

در  زنیح مى داد كھ صحابھ و اشخاص معروف و سرشناس اسالم را بھ عنوان مشاور و رایعمر ترج رایز; نداشتند
ح فراھم ساخت و یافرادى ھمچون شر نھ را براى چھره شدنیفھ دوم زمین مرام خلیا. )33(نھ و نزد خود نگھ داردیمد
وى از  .ن افراد بودیوه در انتخاب این شیرى ایدر بھ كارگ ن اصرار عمریز ھمیح نیل اصلى انتخاب شریكى از دالی

ك یگفتھ  بنا بھ) 34.(ز خبره بودینھ در دوران عمر محسوب مى شد كھ در شاعرى و علم انساب نیمد جملھ افراد با سواد
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ز یژگى ھا نین وینھ بود و ھمیمد متولى شھر, اب شدن بھ سمت قضاوت در كوفھح در زمان انتخیشر, )35(محقق عرب
اد یح بھ سمت قضاى كوفھ یمنابع از آن بھ عنوان علت انتخاب شر گرى كھ اكثریعامل مھم د. در انتخاب او موثر بود

د كھ طى آن عمر مى باش, ان عمر و مردى كھ بر سر اسبى مرافعھ كرده بودندیح میشر چگونگى قضاوت, كرده اند
ح بود كھ در دوران یشر ى عمر باین آشناین اولیا). 36(دیده و او را بھ قضاى كوفھ برگزیح را پسندیقضاوت شر نحوه

 .پنچ سالھ دوم خالفت عمر انجام گرفت

: گر ھمچونیوى بھ ھمراه چندتن د. )37(ـ مردى چھل سالھ بود' ه18قضاوت در كوفھ ـ سال  ح بھ ھنگام تصدىیشر
م از طرف یبھ طور مستق ابوموسى اشعرى و عبدهللا بن مسعود از جملھ قضات مستقلى بودند كھ, ب بن سوارازدىكع
 .)38(نھ والى او ,فھ بودندین مقام انتخاب شده و تحت امر خلیفھ براى تصدى ایخل

ه قضاوت اسالمى نامھ اى بھ او نوشت و نحو ,ح را بھ منصب قضاى كوفھ مى فرستادیعمربن خطاب ھنگامى كھ شر 
مالك اصلى قضاوت , گر عمر و خلفاى ھم دوره اویى ھاى دیعالوه راھنما بھ, ن دستوریھم. )39(م دادیرا بھ او تعل

از طرف  ضىیى او بود گرچھ در برخى اوقات با نقاین علل تداوم منصب قضایو اصلى تر; اھالى كوفھ انیح در میشر
كى از دو تن یعمر ). 40(او مى پرداخت كصد درھم بابت دستمزد بھیر ماھانھ در منابع آمده است كھ عم .او ھمراه بود

) ص(امبریثى كھ وى از پیش تر احادیو ب) 41.(او استناد مى كرد ات خود بھیث و روایح در احادیونى بود كھ شریبدر
ادى یز تا حد, الھ دومن دو در دوران پنج سیمى توان گفت كھ روابط ا. و قول عمر مى باشد از زبان, نقل كرده است

  .ز بوده استیآم مسالمت

 عثمان ح در دوره خالفتیشر

در مدت خالفت دوازده سالھ , د و او توانستیت گردیفھ تثبیح از طرف خلیقضاى شر منصب, در زمان خالفت عثمان
رى و الگو یرپذیتإث زانیح و میرفتار شر) 42.(دیسمت قضاى كوفھ را حفظ نما, با شگرد مخصوص بھ خود ,عثمان

ار كم تر از یبس, اتى را كھ از عثمان نقل مى كندیروا ار كم تر بوده است ویبس, نسبت بھ عمر, بردارى وى از عثمان
با مشكلى , ز ظاھرا از لحاظ عملكرد و نحوه قضاوتین زمان نیسمت قضاى كوفھ در ا .ات منقول از عمر مى باشدیروا

اطالعات راجع بھ  اخبار و. ر و مشكل خاصى بھ كار خود مشغول بودچ گونھ دردسیح بدون ھینكرد و شر برخورد
ن یظاھرا رابطھ او با عثمان خوب بوده ولى ا. باشد ار كم و محدود مىیبس, ھمانند دوره ابوبكر, ح در دوره عثمانیشر

  .نبوده است فھ دومیرابطھ بھ گرمى رابطھ با خل

 )ع(على ح در دوران حكومتیشر

نگرفتھ  ح قاضى مورد اتھام قراریسره و شریم, سھ نفر بھ نام ھاى مره, )ع(ابتداى خالفت على در, بھ گفتھ ابن عساكر
حضرت وى را بھ ھمراه برخى قضات  د ویح از مقام خود عزل نگردیشر) ع(با آغاز خالفت على, نیبنابرا) 43.(بودند

ن یح در ایمقام شر, ح منابعیبھ تصر. )44(ستادك فریدور و نزد براى قضاوت بھ شھرھاى, د او بودندییگر كھ مورد تإید
 ح بر مسند قضاوت كوفھیشر, )ع(بھ ھنگام شھادت على, ن حالیاما در ع) 45(,دیروبرو گرد دوره با عزل و نصب ھم

از طرف حضرت  ,بھ خاطر بعضى از قضاوت ھاى نادرستش) ع(ح در زمان حكومت علىیشر .)46(قرار داشت
قضاوت نادرست او در , م اصفھانىیابونع طبق گفتھ, ن قضاوت ھایاز جملھ ا. رار گرفتمورد مواخذه و بازخواست ق

ن یھودى نشیكى از مناطق ی(ا یبود كھ پس از آن وى بھ منطقھ بانق ك زرهیھودى بر سر یمورد اختالف امام با مرد 
كھ  مشروط بھ امورى بود) ع(ح از طرف علىیذ منصب قضاى شریظاھرا تنف) 47.(د شدیتبع) زمان ك كوفھ در آنینزد

رفتار و عملكرد , آن ى كھ دریاین قضایاز مھم تر .)48(نظارت حضرت بر نحوه قضاوت ھاى او بود, كى از آن ھای
, نامھ اى بھ او از كار اشتباھش انتقاد نموده است ى كھ امام با نوشتنینكوھش شده تا جا) ع(نیرالمومنیح توسط امیشر

ھمراه با نامھ , نار در دوران تصدى مقام قضاوت بوده است كھ شرح آنید 80 متیبھ قد خانھ اى مجلل یموضوع خر
) 50(درھم ماھانھ پانصد) ع(ح بابت قضاوت در زمان علىیشر). 49(آمده است)) نھج البالغھ((كتاب  در) ع(امام

 .)51(افت مى كرده استیدستمزد در
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 ) ع(على ح در دوران حكومت حسن بنیشر

بھ ; دیگرد ھ سپرىیو معاو) ع(ان امامیرى میز با جنگ و درگین دوران كوتاه نیاما ھم, كوتاه بود ورانن دین كھ ایبا ا
, بھ گفتھ مسعودى. اوردیدست ن ى را بھیى و بھ خصوص امور قضایل امام فرصت رتق و فتق امور اجراین دلیھم
 .)52(داشتھ است ز ھم چنان بھ شغل قضا اشتغالین دوران نیح در ایشر

 ھیمعاو ح در زمان خالفتیشر

 ارین را در اختیست سال سمت خالف مسلمیش از بیب, ركى خودیاست و زیوى با ك, ھیمعاو پس از غصب خالفت توسط
ح یاز جملھ شر; شھرھا فرستاد عمال خود را بھ, ھ پس از بھ دست گرفتن خالفتیمعاو: ((سدیابن خلدون مى نو. گرفت

  .)53( ))دقاضى را بر مسند قضاى كوفھ نشان

 بر كوفھ ھیاد بن ابیح و امارت زیشر

نمود و از  وى مانند حاكمى مستقل عمل; ھ واگذار كردیادبن ابیھ امارت شھر كوفھ را بھ زیمعاو وقتى, در زمان ھاى بعد
ه ھمرا, اد بر كوفھیابتداى حكومت ز ح دریشر. فھ خارج شدیم خلین بار از تحت نظارت مستقیح براى اولیشر, ن رویا

ح یشر) 54. (بھ كوفھ بازگشت, بود و دوباره جھت قضاوت وى بھ بصره رفت و براى مدتى در آن جا مشغول قضاوت
كھ در امور خاص مورد مشورت او قرار مى گرفت و اكثرا نظر وى را مورد  اد بودیكى از مشاوران مخصوص زی

بھ  ا نكردن دست راستشیمورد قطع كردن  ح درینظر خواھى از شر, ن مشورت ھایاز جملھ ا. داد رش قرار مىیپذ
 .)55(ل طاعون بودیدل

ارى از مسلمانان را در پى داشت و یح در كوفھ كھ اعتراض بسیاد و قضاوت شریحكومت ز داد دورانین رویمھم تر
م یتنظ, نندح قلمداد كیھ شریعل ن خود قرار داده و عمل او را اتھامىیاد را مورد لعن و نفریباعث شد كھ مسلمانان ز حتى

افتن از یح بن ھانى پس از اطالع یشر. ح بن ھانى بودیشر ح قاضى ویھ حجر و جعل امضاى شریاستشھاد نامھ اى عل
اد را نسبت بھ خود فاش یانت زیخ, ھ فرستادیطى نامھ اى كھ براى معاو, باكى با جسارت و بى, ن موضوعیا

از تالش  مانع, گریاد و عوامل دیترس از ز, ىیقت گویسكوت بى مورد بھ جاى حق, اما مصلحت طلبى (56(;ساخت
 .دین اتھام از خود گردیح براى رفع ایشر

  .ستیخبرى در دست ن, د و قبل از نھضت كربالیزیابتداى خالفت  ح دریت شریدر رابطھ با وضع

 كربال ح قبل و بعد از حادثھیشر

, ب بن مظاھریحب: د تن از بزرگان كوفھ ھمچونعت ھفتایمربوط بھ ب, نھضت كربال ح در آغازین مداخلھ شریاول
و دعوت ) ع(على ح و شاھد گرفتن وى بر ھوادارى آلیدر حضور شر... عمربن سعد و, مختار ثقفى, .اشعث محمدبن

خود , ن بزرگانیش تر ایمان شكنى بیاز پ ولى صرف نظر) 57.(براى سپردن حكومت كوفھ بھ او بود) ع(نیاز امام حس
افت و بدون در نظر گرفتن تعھد بر وفادارى با آل یداراالماره او حضور  دهللا بھ كوفھ دریض ورود عبز بھ محیح نیشر

دن بھ یجھت رس ز كھیدهللا نیو عب) 58(دیدهللا گردین درگاه عبیكى از مشاوریوست و ین آن ھا پیمخالف بھ جرگھ, على
ت ممتازى یاز شخص, مآب كوفھ مقدس دمان مریح قاضى ـ كھ در میت اشخاصى ھمچون شریمقاصد خود بھ حما

  .)59(كرد از او استقبال, از داشتیبرخوردار بود ـ ن

ھانى  در رابطھ با رساندن خبر زنده بودن, لھ ھانىیدهللا بھ قبیام رسان عبیح بھ عنوان پیشر از نقش, گرىیدر ماجراى د
ن لحظھ حساسى در صحنھ یدر چن حیرا كھ شر نقشى. )60(اد شده استی, و پراكنده شدن آن ھا از اطراف داراالماره

مت بھ دست گرفتن یاد ـ كھ بھ قیـ بھ خصوص براى ابن ز اتى بودیبھ اندازه اى مھم و ح, فا كردیاسى ـ نظامى ایس
 .اتفاق افتادن حادثھ كربال تمام شد, دن ھانى و مسلم و از ھمھ مھم تریرس بھ قتل, دهللایامارت از طرف عب

ح از یشده است كھ شر و گفتھ) 61(در محافظت از بچھ ھاى وى نام برده شده, بھ عنوان امانتدار مسلم حیاز شر نیھم چن
 .)62(نھ متوجھ او نگرددین زمیخطرى در ا آن ھا را بى سرپرست در شھر رھا ساخت تا, دهللایدھاى عبیترس تھد
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 )ع(نیامام حس ح بر ضدیلى در فتواى شریتحل

وجوب  ح مبنى بریا فتواى شرین است كھ آیان نھضت كربال ایح در جریراجع بھ نقش شرابھامات  نیكى از مھم تری
المثلى در زبان فارسى است كھ  مربوط بھ ضرب, دین تردیمبناى ا. ریا خیت داشتھ است یواقع) ع(نیجھاد با امام حس

د كرده یز تإكیتھ خود دھخدا نالب) 63.(ع استیان شایعیش ان مردم بھ خصوصیعالمھ دھخدا بھ آن اشاره دارد و در م
 رار مھم دیكى از عوامل اصلى و بسیمى توان گفت كھ , ن خبرى صحت داشتھ باشدیاگر چن .ن خبر سند نداردیاست كھ ا

مال و قاضى , مفسر, مجتھد ,ھیى از شخصى فقیفتوا) 64(نیصدور چن, )ع(نیھ امام حسیج مردم كوفھ و شام علیبس
د ییق و تإیخبرى مشاھده نمى گردد اما شواھدى مبنى بر تصد نیمى چنین كھ در منابع قدیا با. ن بوده استیخلفاى راشد

 :عبارتنداز آن موجود است كھ

 .شھ ھاى خلفاى معاصر خودیح با تمامى اندیسازگارى شر) الف

 ).ع(ران آل علىطرفدا م شدن در برنامھ ھاى او در مخالفت بایو سھ) دهللایعب(ع بھ قدرت برتر یش سریو گرا لیتما) ب
كھ ابن سعد ھم در كتاب خود بھ آن اشاره مى  ,دهللایضعف نفس و محتاط و ترسو بودن و حساب بردن از عب) ج

  .)65(كند
 ان بودهین رابطھ در میثى كلى در ایولى حرف و حد, ح مطرح نشده استیم از طرف شریمستق ى بھ طورین فتوایچن) د

اكارى یو ر, ىیدروغ گو ,دو پھلو سخن گفتن, اكارىیر, ت طلبىیعاف, ن و ترسجب: گرى ھمچونیكھ در كنار عوامل د
اس یرى غلط و قیجھ گیجعل امضا و نت, مقام مذھبى افراد سوء استفاده از, است بازٮھایس, ك طرف و ترفندھایاز , حیشر

سخن و نظر كلى , گریف داز طر, است روزیان با سیى كوفیبا زودباورى و عدم آشنا ھمراه, ادیبھ باطل توسط ابن ز
مى كند كھ مسبب  (ص(امبریھ نوه پیان زودباور علیج كوفییبراى تھ, )ع(نیى برضد امام حسیل بھ فتوایتبد ح رایشر

  .ح و اھمال وسستى اوبوده استیز خود شریاصلى آن ن

 ام مختاریو ق ریح در زمان شورش ابن زبیشر

وى ازمنصب  اخبارى در مورد استعفاى, د گفتھ شدیزیدهللا و خالفت یدر دوران امارت عب, حیمورد شر بھ جز آن چھ در
 حیو ابن خلدون گفتھ اند كھ شر ن رابطھ ابن سعدیدر ا. امده استیر در منابع نیقضاوت در زمان شورش ابن زب

و ) 66(ودسال در كار خود درنگ نم 9ـ بھ مدت ' ه73تا  64 ھ دوم ـیپس از استعفاى معاو, درفاصلھ سال ھاى بحرانى
ترس او از عدم ) 68(,ن امر طبق گفتھ ابن سعدیعلت ا) 67.(رى كردیقضاوت كناره گ حتى بھ مدت سھ سال از منصب

 .ن منصب بوده استیجانى در ھنگام تصدى ا تیامن

ح قاضى را كھ بھ دنبال بروز یشر, ن شھریپس از تسلط بر كوفھ و آرام كردن اوضاع ا مختار: ابن خلدون آورده است
ان مختار یسپاھ. برگرداند بھ كار قضاوت, ن شده بودیاز منصب قضاى كوفھ استعفا كرده و خانھ نش, در جھان اسالم فتنھ

ل مخالفت خود یآن ھا دال. خواستند كھ وى را عزل كند ن كار مخالفت نموده و از مختاریبا ا, ان اویعیو بھ خصوص ش
ھ یگواھى دادن عل, )70(ا توسط امامید او بھ بانقیگرفتن و تبعقرار ) ع(على مغضوب, )69(حیرا عثمانى بودن شر

ن یدن ایشن ز پس ازیح نیشر. ذكر مى كردند) 71(لگان اویام رسانى بھ ھم قبیدن در پیو كوتاھى ورز حجربن عدى
ح را یرش, اران خود را نداشتیار یبس ز كھ تاب تحمل اعتراضاتیجھ مختار نیدر نت, مارى زدیخود را بھ ب, اعتراضات

  .)72(از كار بركنار نمود

ھمان , ر از آن چھ كھ گفتھ شدیغ, ح از مسند قضاوت كوفھ در زمان فتنھیانصراف شر ل اصلىیبھ نظر مى رسد كھ دل
دانست كھ  را وى مىیز; بوده است, ط حاد و بحرانىیبھ خصوص در شرا, ى وىیت جویمصلحت طلبى و عاف عوامل

صالح كار خود را در انصراف از دستگاه  ن رویاز ا, بوده و دوام چندانى نخواھد داشت ى گذرا و موقتىیام ھاین قیچن
  .دیمعركھ ھا مى د ى براى متھم نشدن و جان سالم در بردن ازیقضا
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 عبدالملك و امارت حجاج تا وفات وى ح در دوران خالفتیشر

مجددا بھ مسند قضاوت باز گردانده  فھیخلن یح توسط ایشر, پس از برقرارى خالفت عبدالملك و تسلط او بر كوفھ
  .)74(قضاوت را در كتاب خود آورده است ح بر مسندیان گمارده شدن شریع جریابن وك) 73.(شد

ح عالوه بر اشتغال یو شر) 75(ت نمودین شھر را تثبیوى مقام قضاى ا ,پس از بھ دست گرفتن امارت كوفھ توسط حجاج
ن سال یا ھجرى بھ امر قضاوت مشغول بود و در 78وى تا سال . بھ شمار مى رفت زیمشاوران حجاج ن از, ن امریبر ا

علت استعفاى , منابع. )76(موافقت نمود ز با درخواست اویت نمود كھ حجاج نیرى از مسوولیاز حجاج تقاضاى كناره گ
كھ بھ علت رشوه خوارى  ھ كرده بودینوشتھ اند كھ آن مرد بھ او توص او را پند و اندرز مردى دانا عنوان كرده و

و در  ن شدین استعفا خانھ نشیوى پس از ا. )77(از سمت خود استفعا دھد, رى و ناتوانى خودشیپ نیفرزندش و ھم چن
  .)78(در گذشت زیت نین وضعیافتى خود از دولت را قطع نمود و با ھمین مدت حقوق و مستمرى دریا

 مرگ سال وفات و سن او در ھنگام

ظن قوى وجود دارد كھ سن او در . ست و ھفت سال گزارش شده استیكصد و بیكصد تا ی گام مرگ ازح در ھنیسن شر
وفات او و دور شدن  ق تولد وینامشخص بودن سال دق, ل اختالف اخباریدال. سال بوده است 110تا  106مرگ  ھنگام

 99تا  72ل وفات او را از سال سا, مختلف منابع. ن سال ھاى عمر بوده استیوى از كارھاى مھم جامعھ در واپس
  .)79(ھجرى گزارش كرده اند

 حیمدت قضاوت شر

ات مختلفى یبالطبع روا, خ وفات او تناقض وجود داردیكھ در تار از آن جا, حیدر رابطھ با مدت زمان قضاوت شر
سر  سندگان بریظر نواختالف ن, اتیگر اختالف روایل دیدل. )80(سال ذكر كرده اند 75تا  53 موجود است كھ آن را از

د از كم یاگر چھ نبا. باشد ن مدت مىیاوردن ایا نیح از قضاوت و مدت زمان آن و بھ حساب آوردن یرى شریكناره گ
سال ذكر كرده  57د مدت زمان قضاوت او را یابى الحد ابن. ز غفلت كردیسندگان آن دوره نیدقتى و مالحظھ كارى نو

 . )81(بوده است ز در بصرهیك سال از آن نیاست كھ 

 او نام فرزندان و برادر

 عبدهللا, ن فرزندانیكى از ای. ز آورده اندیح را نینام چند تن از فرزندان شر, مختلف عیبرخى از منابع ضمن شرح وقا
ن از دو پسر یھم چن) 82.(برد ش غذا مىیح برایھ او بھ زندان افتاده بود و خود شریمى باشد كھ بھ علت قضاوت پدر عل

نام پسر ) 83.(اتى توسط آن ھا از قول پدرشان نقل شده استیروا اد شده كھیسره و عبدالرحمن یر او بھ نام ھاى مگید
نام  زیابن حزم ن)) جمھره االنساب العرب((در . )84(اد شده استیھ پسران مسلم از او یقض گر او اسد بود كھ درید

 .)85(ذكر شده است, حیكى از برادران شریدهللا یعب

 حیشر ات ظاھرى و اخالقىیوصخص

 و بھ) 86(ھ چھره نوجوانان بودیده بود شبییى در صورتش نرویچ موین كھ ھیل ایبھ دل چھره او, از نظر شكل ظاھرى
المنظر بود و بنا بھ گفتھ  ھیفردى كر, نیعالوه بر ا. بھ حساب مٮآمد) 87(كى از چھارتن سادات طلسی, لین دلیھم

) 89.(ى ھمچون عجب و خودپسندى بودیداراى خصلت ھا بھ لحاظ اخالقى) 88.(بوده استز یناقص االسنان ن, اصمعى
  .)90(ن باره آورده اندیز در ایى نیت ھایكرده و روا گر او را شوخ طبعى ذكریات دیخصوص

 حیشر گریژگى ھاى دیو

 اد كرده و حتى اوینسب شناس  ث ویثقھ در علم حد, عالم بھ علم قضا, مجتھد, مفسر, ھیفق منابع از وى بھ عنوان فردى
ق مباحثھ و مناظره یرا از طر ن علومیخود او گفتھ است كھ ا. )91(ن افراد در علم قضا بھ حساب آورده اندیرا عالم تر

تبحرى خاص داشت و از جملھ شعراى مخضرم بھ حساب  زیوى در شعر و شاعرى ن. )92(با اھل علم آموختھ است
 .)94(ستندیان از عملكرد او راضى نیعیھا ش ن خصلتیا اما با وجود ھمھ. )93(مٮآمد
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عبدهللا بن مسعود و , عبدالرحمن بن ابوبكر, دبن ثابتیز, عمر, طالب على ابى ابى: وى از صحابھ معروفى ھمچون
ن آن یتر ت نقل كرده اند كھ معروفین افرادى از وى روایھم چن. )95(ت نقل كرده استیبارقى روا عروه بن ابى الجعد

ن یریانس بن س, نیریمحمدبن س, ىیطا ىیحی, قاسم بن عبدالرحمن, م نخعىیابراھ, شعبى, مقدادبن ابى فروه, ضحاك ھا
  .)96(مى باشند... و

 رىیجھ گینت

تى یح بھ عنوان شخصین شرین و محدثیطبق نقل قول اكثر مورخ: گرفت كھ جھیان شد مى توان نتیاز مجموع آن چھ كھ ب
ع دوران یوقا گرچھ راجع بھ او و. تى افسانھ اى نبوده استیچ وجھ شخصیود خارجى داشتھ و بھ ھوج ت وینیع, خىیتار
خ اسالمى بھ یعى در تاریك امر طبیمسإلھ  نیاما ا, اتش تناقضات و اختالفات فراوانى در منابع بھ چشم مى خوردیح

خ مكتوبى وجود یار بدون نقص و تواراخب, دو سده پس از ھجرت, كىی ت و حتىیرا از دوران جاھلیز; دیشمار مٮآ
شده  ان مردم نگاشتھیعات میا شای, ان ھر واقعھیات شفاھى راویاخبار بر اساس نقل قول و روا نیش تر اینداشتھ و ب
ا پس از یمقام قضاوت و  ح ـ قبل از تصدىیتى ھمچون شریخى نھ تنھا در زندگانى شخصین ابھامات تاریاست و چن

  .ھاى ممتاز و معروف ھم بھ چشم مى خورد تیبلكھ در مورد زندگانى شخص, وجود داردرى از آن ـ یكناره گ

 اعلم در علم قضاوت ـ بنا بھ گفتھ, ث و مھم تر از ھمھیثقھ در حد, نساب, مفسر, ھیفق تىیح قاضى گرچھ شخصیشر
دن یبود كھ براى رس فردى مصلحت جو و فرصت طلب, ات اخالقىیولى از نظر خصوص, ـ بھ حساب مٮآمد) 97(منابع

ن مدارا و یكنار مٮآمد و در ا, مختلف امراى آن ده ھاىیبا ھر نوع حكومت و خالفت و ا, ت آنیبھ مقام و منصب و تثب
درست ھمان كارى كھ در برابر سوء استفاده ; فداى مصلحت طلبى خود كند قت رایگاھى مجبور مى شد كھ حق, سازش
ج یآن براى بس ى ساخت و ازین سخن او فتوایدهللا از كم تریى كھ عبیتا جا, م داددهللا انجایپسرش عب و)) ادیز((ھاى 

مھر سكوت بر , ى از گفتھ خود بودیاستفاده ھا ن سوءیاستفاده كرد و او كھ شاھد چن) ع(ن بن علىیھ حسیمردم كوفھ عل
لھ كفھ ترازوى ین وسیبھ ا ن اعتراضى نكرد ویت طلبى خود كوچك تریعاف ى ویمصلحت جو, ل ترسیلب نھاد و بھ دل

ان یعینزد ش تى منفور دریاز او شخص, ن شد كھ قرن ھا بعد از آن واقعھین تر نمود و چنیآل على سنگ دشمن را در مقابل
 .ساخت

 :نوشتھا پى

1. C.E. Bosworth, the encyclopeadia of Islam, Edited leiden Brill, year 1997, schacht, J, The origins 
of mohammadan-Jurisprudence, oxford univertsity press, 1979--An introduction Islamic law, oxford 
clarendon press, 1964. Tyan emile, Histoire de'l organisation Judiciaire en pays d'islam, 2ed, leiden 
EJ. Brill, 1960. 
2. Emile Tayn, histoire de's...,p.75. 

 

 .132ص, 3ج) 'ه1394, مطبعھ السعاده, بى جا(ایطبقات االصف إ ویھ االولیحل, م اصفھانىیونعاب .3

 
4. J.schacht, An introduction to...p.24. 
5. Organis, the orngins of ..., p.160. 

 

ح چندان یتا زمان شر با شش نسل ن مدت زمانیح كم تر از پنجاه سال مى گذشتھ است و ایروان تا زمان شریاز دوران انوش6.
 !مطابقت ندارد

, روتیب) اخبارالقضاه, عیمحمدبن وك 243;ص, 1ج) بى تا, ھیدارالكتب العلم, روتیب(و اللغات  ب االسمإیتھذ, ن النوىیى الدیمح7.
, 3ج )'ه1415, ھیدارالكتب العلم, روتیب :چاپ اول(زالصحابھ ییاالصابھ فى تم, ابن حجر 198;ص, 2ج) بى تا, عالم الكتب

 و ابوالقاسم على بن 24ص, 9ج) 'ه1409, ھیدارالكتب العلم, روتیب: چاپ پنجم(ھ یالنھا ھ ویالبدا, )ریابن كث(ابى الفدا  270;ص
 .7ص, 23ج) 'ه1415, دارالفكر,روت یب(, نھ دمشقیخ مدیتار, عساكر

, روتیب: چاپ دوم) شرح نھج البالغھ, دیابن ابى الحد 132;ص, 6ج) بى تا, دارصادر, روتیب(طبقات الكبرى  ,محمدبن سعد8.
 .13ص ,ھمان, و ابن عساكر 28ص, 14ج) 'ه1387, إ التراث العربىیداراح

 .131ص, ھمان9.
 .ھمان, م اصفھانىیابونع10.
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 .160ص ) 'ه1408 ,ھیموسسھ الكتب الثقاف, روتیب: چاپ اول(, علمإ االمصار و اعالم فقھإ االقطار ریمشاھ, محمدبن حبان11.

 .10ص, ھمان, بن عساكرا12.

 .ھمان, ھمان و ابن حجر, عساكر ابن; ھمان, م اصفھانىیابونع13.

 .425ص) 'ه1403, ھیدارالكتب العلم, روتیب :چاپ اول(جمھره االنساب العرب , ابن حزم14.

 .101ص, 4ج) 'ه1410, موسسھ الرسالھ, روتیب: چاپ ھفتم(النبإل راعالمیس, ن محمد ذھبىیشمس الد15.

 .12ص, ھمان, و ابن عساكر 386ص, ھمان ,عیمدبن وكمح16.

 .141ص ,ھمان, دیو محمدبن سع 219ص, ھمان17.

 .)271ص, ھمان, االصابھ. ك.ر(; نوشتھ است سال 40دن بھ منصب قضاى كوفھ را یح در ھنگام رسیسنده سن شرین نویا18.

, بھ نقل از شرح نھج البالغھ 406;ص, 5ج) 'ه1414, موسسھ نشر اسالمى, قم: دوم چاپ(قاموس الرجال, محمد تقى تسترى19.
 .123ص 19ج

و احمدبن  100ص, 7ج) بى تا, ھیدارالكتب العلم :روتیب(د یعقدالفر, ابن عبدربھ اندلسى ;206-205ص, ھمان, عیمحمدبن وك20.
 .461ص, 2ج) بى تا ,دارصادر, روتیب(ان یات االعیوف, خلكان

, موسسھ الرسالھ, روتیب: چاپ اول(ق بشارعواد معروف یتحق ,الكمال فى اسمإ الرجال بیتھذ, وسف المزىی; ھمان, ابن حجر21.
 .327ص, 4ج) بى نا, إ التراث العربىیداراح, روتیب(ب یب التھذیتھذ, حجر و ابن 438ص, 12ج) 'ه, 1408

 .ھمان, وسف المزىیو  199ص, ھمان, عیوك محمدبن22.

 .ھمان, ن محمد ذھبىیشمس الد23.

 .328ص, 4ج, بیب التھذیتھذ, ھمان و ھمو, ز الصحابھییاالصابھ فى تم, رابن حج24.

, دارالكتب العربى, بى جا: چاپ دوم) ر و االعالمیات المشاھیخ االسالم و وفیتار, ھمو 100;ص, ھمان, ن محمد ذھبىیشمس الد25.
 .140ص, 16ج) 'ه1402ث العربى إ الترایداراح: روتیب(ات یبالوف الوافى, بك الصفدىیو ابن ا). 420ص, 5ج' ه1418

 .258ص . ) 'ه1415, ھیدارالكتب العلم, روتیب: چاپ اول(, 460ص , ھمان ,احمد بن خلكان26.

 .217ص , ھمان ,ابن حجر27.

 .328ص , 4ج, ھمان, ذھبى28.
 .400ص ,ھمان, عیمحمدبن وك29 .
 .190ص, ھمان30.
, 1ج) 1336, بنگاه ترجمھ و نشر كتاب, تھران(ن گنابادى یپرو دترجمھ محم, مقدمھ ابن خلدون, عبدالرحمان بن خلدون31.
 .423ص
ن بود كھ از یامور مھم ا تانى نوشتھ است كھ منش ابوبكر در انتخاب افراد براى مناصب ویاز قول كا, كتاب خود مادلونگ در32.

ى و یترجمھ احمدنما, نى حضرت محمدیجانش, لفرد مادلونگی و: ك.ر; خ و صحابھ معروف بھره مى بردیر اسالم و از مشایمشاھ
 .88ص) ش1377, پژوھش ھاى اسالمى آستان قدس رضوى ادیمشھد بن: چاپ اول(گران ید

 .ھمان :لفرد مادلونگیو 33.
 .348ص, ھمان, وسفى المزىی .34
 .230ص) بى تا, ھیدارالعرب, بى جا: اول چاپ(منصب قاضى القضاه , على االنبارى35.
, ھمان, م اصفھانىیو ابو نع 439ص, ھمان, وسف المزىی, 190ص, ھمان, عیوك محمدبن;13ص, 2ج, ھمان, محمدبن سعد36.
 .137ص
 .217ص, ھمان, ابن حجر37.
 .81ص) م1970, منشورات مكتبھ االندلس, بغداد :چاپ دوم(العراق فى العصراالموى , ل راوىیثابت اسماع38.
 .136ص, ى ھمانم اصفھانیابونع .190-189ص, ھمان, عیمحمدبن وك39.
 .421ص, ھمان, ن محمد ذھبىیشمس الد40.
 .137ص , ھمان, م اصفھانىیابونع41.
 .ھمان ,و ابى عمر قرطبى 27ص, ھمان, ابن عساكر42.
 .16ص, ھمان, ابن عساكر43.
 .29ص, ھمان, دیابن ابى الحد44.
 27ص, ھمان, و ابن عساكر 396ص, ھمان, عیمحمدبن وك45.
 .ھمان, ابن عساكر46.
 .140-139ص, ھمان, م اصفھانىیابو نع47.
 .228ص) 1407, داراالضوإ, روتیب: چھارم چاپ(خ الكوفھ یتار, د حسن براقى نجفىیس48.
نامھ ) ش1377, انتشارات علمى و فرھنگى, تھران: زدھمیچاپ س(دى یدكتر جعفر شھ ترجمھ, نھج البالغھ, ف رضىید شریس49.

 .273-272ص ,چھارم
 .نار چندان مھم بھ نظر نمى رسدید 80مبلغ  د خانھ اى بھیخر, افت مى كرده استین مبلغى درینھ چنایح ماھیاگر شر50.
 .102ص, 4ج, ر اعالم النبإلیس, محمد ذھبى نیو شمس الد 18ص, ھمان, ابن عساكر51.
 .261ص) بى تا, دارالصاوى, بى جا(االشراف ھ ویالتنب, ابوالحسن مسعودى52.
 .4-3ص ,2ج, ھمان, عبدالرحمان بن خلدون53.
, 2ج) بى تا, ھیدارالكتب العلم, روتیب(معرفھ الصحابھ  اسدالغابھ فى,رین ابن اثیو عزالد 273-272ص, 5ج, ھمان, ابن عبدربھ54.
 .625ص
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 .462ص, ھمان, و ابن خلكان 30ص, 2ج, ندهیترجمھ ابوالقاسم پا, الذھب مروج, مسعودى55.

الكامل , رین ابن اثیعزالد و 270-268ص) 5ج, بى تا, إ التراث العربىیداراح, روتیب(خ الطبرى یتار, ر طبرىیجر محمد بن56.
 .2115-2113ص, 2ج) 1373, ریاساط انتشارات, تھران: چاپ اول(ترجمھ روحانى , خیفى التار

-2922ص, 7ج )1353, رانیاد فرھنگ ایانتشارات بن, تھران(نده یابوالقاسم پا ترجمھ, خ طبرىیتار, ر طبرىیمحمدبن جر57.
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 شیعی متأخروجود تاریخی عبدهللا  بن سبا و سیف بن عمر  توسط متعصبین انکار شبھھ افکنانھ 

علوی -می پردازیم کھ رھبر خوارج و باطنی ھا )شریح پسر( "عبدهللا بن سبا"ھ نظر شیعی افسانھ ای بودن در اینجا ب
در عنوان شریح این دو است کھ  )سلمان فارسی اساطیری خندق ساز( پدرشریح الفش و پسر ھمان ھا عھد علی و اخ

بدین سبب بعداً غالباً یکی بھ شمار رفتھ اند و این امر باعث تصور  با ھم اشتراک داشتھ اند و) دینشارح و مفسر (
. شده است ،آن بھ صورت فرد واحدتجسم  و در تصور و یا ھمان سلمان فارسی   شریحاشتباھی عمر بسیار طوالنی بھ 

خصوصاً اھل سنت  خود در برابر نقادان سنتھایخود و و ایراد  از  برای رفع مالمت زمان ما نظریھ پردازان شیعی
، حتی شارح علوی معروف دیگر )عبدهللا بن سبا( شریح پسروانمود کردن  و واھی افسانھ ای عدم وجود و سعی در

دفاعی فقھا و مجمل نظریات  .ده اند کھ در عھد ھارون خلیفھ معروف عباسی میزیستھ استنمو سیف بن عمریعنی 
 :اینجا ذکر میشوددر  سیف بن عمرو ) شریح پسر( عبدهللا بن سباباب رد وجود تاریخی  در محدثین شیعی متأخر

 )موسس مذھب شیعھ بھ گمان اھل سنت(اثبات افسانھ ای بودن شخصیت عبدهللا بن سبا 
 :عبدهللا بن سباءپیدایش افسانھ  -1

کارھای ) شیعیان(متاسفانھ بیش از ھزار سال است کھ مورخان درباره ابن سباء قلم فرسایی کرده وبھ او وسبائیان 
بزرگ وشگفت انگیزی نسبت می دھند ومتاسفانھ علمای اھل سنت ھم بدون توجھ بھ صحت وسقم این شخصیت با 

 .عم خود شیعھ را می کوبنداستفاده از این افسانھ ھا بھ ز

 : عبدهللا بن سباافسانھ  -2

آورده اند و خوانندگان ) بھ گمان اھل سنت موسس مذھب شیعھ (خالصھ آنچھ را کھ مورخان اھل سنت درباره ابن سبا 
محترم ھم اگر سری بھ کتب تاریخی وروایی اھل سنت مثل تاریخ الکامل ابن اثیر ، المبدا والخبر ابن خلدون 

بزنند این مطالب ... وسایت ھا ووبالگھای اھل سنت مثل سایت اھل سنت جنوب و... راالسالم احمد امین مصری و،فج
 :را مالحظھ خواھند نمود

مردی یھودی از اھل صنعاء یمن در زمان عثمان خلیفھ سوم بھ صورت ظاھری اسالم ) موسس مذھب شیعھ(ابن سبا 
مانان بھ کار می برد ودر شھرھای بزرگ اسالمی مانند شام ، کوفھ وبصره آورد ولی در پنھانی مکر وحیلھ میان مسل

ومصر گردش کرده ودر مجامع مسلمین منافقانھ حاضر می شد ومردم را تبلیغ می نمود بر آنکھ پیغمبر اسالم حضرت 
، وصی را نیز مانند عیسی بن مریم رجعتی است وھمچنانکھ ھر پیغمبری را وصیی است از اھل خود ) ص(محمد 

است واو خاتم اوصیاء است ھم چنانکھ حضرت محمد صلی هللا علیھ وآلھ وسلم خاتم ) ع(پیامبراسالم نیز حضرت علی 
ستم نموده است پس باید قیام کرد وحق را بھ اھلش باز ) ع(انبیاء بود وعثمان این حق را غصب کرده ودرباره علی 

مبلغین خود را بھ شھرھای اسالمی ) پسر کنیز سیاه)(ابن االمھ اسوداء(ا گردانید ھمچنین گفتھ اند کھ ھمین عبدهللا بن سب
فرستاده ودستورشان داده تا بھ بھانھ امر بھ معروف ونھی از منکر فرمانداران وقت را بکوبند ودر نتیجھ ھمین تبلیغات 

پس از آنکھ مسلمانان با بود کھ مردم بر عثمان خلیفھ سوم شورش کرده واو را بھ قتل رساندند وباز می گویند کھ 
وآن ) ع(بیعت کردند وطلحھ وزبیر برای خونخواھی عثمان بھ بصره رفتند ، بیرون بصره بین علی ) ع(حضرت علی 

ابن سبا وپیروانش دیدند اگر این تفاھم صورت بگیرد سبب اصلی !!! دو کھ سران سپاه بودند شروع بھ صلح وتفاھم شد
بودند مشخص گشتھ وکشتھ خواھند شد ، لذا شبانھ سبائیان در ھر دو ) شیعیان (ان قتل عثمان کھ در واقع خود سبائی

لشگر نفوذ کرده وشروع بھ تیر اندازی بھ طرف مقابل کردند وبھ خاطر ترس وحس بد بینی کھ در دو لشگر نسبت بھ 
فرماندھان ھر دو لشگر یکدیگر بوجود آمد جنگ بصره کھ معروف بھ جنگ جمل است اینگونھ اتفاق افتاد وھیچ یک از 

وندانستند کھ مسبب اصلی جنگ کیست ولذا ھیچ کدام از دو لشگر گناھکار نیستند زیرا فقط !!! تصمیم بھ جنگ نداشتند 
 !!!!!!!از خود دفاع نموده اند 

 :اھل سنت ابن چند نفر را از پیروان ابن سبا دانستھ اند 

بھ خاطر محبت شدیدی (محمد بن ابی بکر فرزند خلیفھ اول  -4صعصعة بن صوحان-3عمار یاسر  -2ابوذر غفاری  -1
عبد الرحمن بن  -7محمد بن ابی حذیفھ  6مالک اشتر نخعی  -5) بر قرار بوده است) ع(کھ بین ایشان وحضرت علی 
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ا می ما می خواھیم ببینیم ریشھ این افسانھ بھ کجمی کنند  بلھ این بود اصل شبھھ ای کھ اھل سنت القا کرده و .عدیس
 .رسد

مطالبی را راجع بھ ھمین ابن سبا نقل کرده  46از متاخرین اھل سنت سید رشید رضا در کتاب الشیعھ والسنھ ص-1
 .وسپس منبع خودرا در نقل این افسانھ جزء سوم تاریخ ابن اثیر می داند

ھجری نقل  36تا  30 فوت کرده این داستان را بھ طور کامل در ضمن حوادث سالھای 630ابن اثیر کھ در سال  -2
گرفتھ ام چرا کھ آن تنھا ) تاریخ طبری (نموده سپس گفتھ است کھ این مطالب را از تاریخ امام ابو جعفر محمد طبری 

 .مورد اعتماد بوده است) اھل سنت(کتابی است کھ نزد عامھ مردم 

از کتاب ) البدایھ والنھایھ( یخ خود ھجری این داستان را با تمام خصوصیاتش در جلد ھفتم تار774ابن کثیر متوفی  -3
 .تاریخ طبری نقل کرده است 

 از کتاب تاریخ طبری نقل نموده است ) المبدا والخبر (ابن خلدون فیلسوف مورخان ھم این داستان را در تاریخ خود  -4
بیان شرح حال  در بیان جنگ جمل وضمن) عثم (فرید وجدی نیز در جلد ھفتم دائرة المعارف خود در توضیح لغت  -5

 .این داستان را نقل کرده وگفتھ کھ مدرک او تاریخ طبری می باشد) ع(علی بن ابیطالب 

ھجری نیز افسانھ عبدهللا بن سبا را در دائره المعارف خود آورده وگفتھ کھ آن را از ابن کثیر  1300بستانی متوفای  -6
 .ه است گرفتھ وچنانکھ گفتیم ابن کثیر ھم از تاریخ طبری اخذ کرد

آورده ) فجر االسالم (احمد امین مصری دانشمند معروف ومعاصر اھل سنت این افسانھ را تحلیل وار در کتاب خود  -7
 .سپس مدرک خود را در نقل آن افسانھ کتاب تاریخ طبری ذکر می کند

وتحلیل آورده سپس منبع  حسن ابراھیم از نویسندگان معاصر ھم این داستان را را ھم چون احمد امین بھ روش تجزیھ -8
 .خود را در نقل این افسانھ تاریخ طبری ذکر می کند

دونالدسن در کتاب عقیدة الشیعھ مدرک خود را در ذکر این . م.ودوایت) تاریخ االدب العربی (نیکلسن در کتاب خود  -9
 .افسانھ کتاب تاریخ طبری ذکرکرده اند

ترجمھ دکتر ) السیادة العربیھ والشیعة واالسرائیلیات فی عھد بنی امیھ ( فان فلوتن از خاور شناسان در کتاب خود  10
 .حسن ابراھیم ومحمد زکی ابراھیم این افسانھ را آورده سپس منبع خود را در نقل آن تاریخ طبری می داند

ا تاریخ طبری آورده وسپس منبع خودر) حبیب السیر (نیز این مطلب را در کتابش ) فرزند میر خواند (غیاث الدین  -11
 .ذکر کرده است

 :حال باید دید طبری این داستان را از کجا آورده است

تاریخ االمم "ھجری قمری افسانھ ابن سباء را در کتاب خود  310ابو جعفر محمد بن جریر طبری آملی متوفی سال 
 .فقط وفقط از سیف بن عمر تیمی کذاب نقل کرده است " والملوک 

 :یت ھای سیف کذاب را با یکی از این دو سند روایت می کندطبری در تاریخ خود روا

 عبید بن سعد زھری از عمویش یعقوب بن ابراھیم واو از سیف-الف

 سری بن یحیی از شعیب بن ابراھیم واو از سیف-ب

 کیست ؟) تنھاراوی افسانھ عبدهللا بن سبا( سیف بن عمر 

یل بزرگ تمیم ومحل سکونت او شھرستان کوفھ بوده است ووفات سیف بن عمر از قبیلھ اسید است کھ تیره ای بود از ا
 .ھجری در زمان خالفت ھارون الرشید نوشتھ اند  170او را سال 

 :روایت ھای سیف کذاب
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سیف برای اینکھ افسانھ ھای ساختھ اش را بھ صورت تاریخ صحیحی در آید ورنگ حقیقت بھ آنھا بخشد یک افسانھ را 
وبرای ھر قسمتی سندی جعل نموده است وبا این روش دو کتاب پر ) ل داستانھای ھزار ویکشبمث( بھ چند قسمت کرده 

 :از دروغ وافسانھ تالیف کرده است 

تا زمان خالفت عثمان گفتگو کرده ) ص(کھ در آن حوادث تاریخی نزدیک بھ رحلت پیغمبر : الفتوح الکبیر والرده  -1
نام نھاده است ) مرتدین (ان را جھت خوش آمد دستگاه فاسد اموی جنگ با است ودر ھمین کتاب جنگ ابوبکر با مسلمان

ووقایع را اکثرا بر خالف سایر راویان ذکر می کند وبھ نظر می رسد اھل سنت ھم با پیروی از وی این جنگ را جنگ 
 .با مرتدین نام نھاده است

با دیگر کتابھا مشخص می شود کھ سیف کذاب  با رسیدگی بھ روایات کتاب وتطبیق آن: الجمل ومسیر عائشھ وعلی  -2
این کتاب را فقط بھ قصد دفاع از بنی امیھ نوشتھ است و آنقدر افسانھ ودروغ بھ ھم با فتھ تا توانستھ عایشھ ، طلحھ 

 .وزبیر را از ننگ جنگ جمل نجات بخشد 

ختگی اش از حدود صدو پنجاه نفر از البتھ سیف کذاب فقط بھ جعل حوادث وگفتگوھا بسنده نکرده بلکھ در روایتھای سا
صحابھ نام می برد کھ در ھیچ مدرک دیگری نام آنھا نیامده است و بعد از تحقیقات زیاد مرحوم عالمھ عسگری 
مشخص شده کھ این افراد اصال وجود خارجی نداشتھ اند کھ اسامی این صدو پنجاه نفر را مرحوم عالمھ عسگری در 

 .آورده است) تگی صدو پنجاه صحابھ ساخ(کتاب 

عالوه بر اینھا سیف کھ از ھوش وذکاوت زیادی در دروغگویی بر خوردار بوده در روایاتش از جاھایی نام می برد کھ 
با تحقیقات انجام شده معلوم شده کھ این نامھا بر روی کره زمین وجود ندارند وفقط ذھن خیال پرداز سیف آنھا را آفریده 

 .وبوجود آورده است 

 .انھ این افسانھ ھا واین نام ھا در صدھا کتاب حدیث ، تفسیر وتاریخ ،جغرافیا وادبیات ریشھ دوانده استمتاسف

 .)کھ عده ای از آنھا معاصر با سیف بوده اند( سیف بن عمر از نظر رجال شناسان معروف اھل سنت 

است ، حدیث او را ترک کرده  روایات او ضعیف: گفتھ ) 303متوفی (امام نسائی صاحب صحیح معروف اھل سنت  -1
 .اند ومورد اعتماد نیست

 .گفتھ حدیث او ضعیف است) 233متوفی : (یحیی بن معین  -2

 .وروایاتش بی ارزش است) انھ کذاب (گفتھ او بسیار دروغگو است ) 275متوفی(ابو داود  -3

 .احادیث سیف را ترک کرده اند: گفتھ ) 327متوفی (ابن ابی حاتم -4

 .گفتھ ضعیف است) 353متوفی (کن ابن اس -5

تا (احادیثی را کھ خود جعل می کرده آنھا را اززبان شخص موثقی نقل می کرده است : گفتھ ) 354متوفی (ابن حبان  -7
 .است وگفتھ اند کھ حدیث جعل می کرده است ) کفر (ونیز گوید سیف متھم بھ زندقھ ) بیشتر کارگر افتد 

 .تھ ضعیف است وحدیثش را ترک کرده اندگف) 385متوفی (دار قطنی  -8

 .ضعیف است: گفتھ )  817متوفی (فیروز آبادی صاحب قاموس  -9

 .گفتھ ضعیف است) 852متوفی (ابن حجر مکی  10

 .گفتھ بسیار ضعیف است) 011متوفی (سیوطی  -11

 .گفتھ او را ضعیف شمرده اند )  923متوفی (حفی الدین  12

 در کتب اھل سنت علت انتشار افسانھ ھای سیف

چون از دیر باز اھل سنت عالقھ شدیدی بھ تبرئھ کردن بزرگان خود مثل خلفای سھ گانھ واشخاصی مثل عایشھ وطلحھ 
داشتھ اند می دیدند کھ کھ این کذاب ماھر بھ آرزوھای آنھا جامھ عمل پوشیده ولذا بدون ... وزبیر ومعاویھ علیھ الھاویھ و
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یگر کھ اکثرا مخالف با روایات اوست وھم چنین بدون توجھ بھ نظر رجال شناسان در توجھ بھ روایت ھای معتبر د
تضعیف ورد روایات وی، افسانھ ھای او را کھ از لحاظ ساختاری شبا ھت عجیبی با داستانھای شبھ تاریخی ھزار 

تند و خود را با آن راضی ویکشب دارد وبیشتر بھ درد نقال ھا در قھوه خانھ ھای سنتی می خورد را با جان ودل پذیرف
  .کردند

 نمونھ ای از درو غ ھا وافسانھ ھای سیف

مثال یکی از دروغ ھای شاخدار این مرد این است کھ طبری در تاریخش از او نقل می کند کھ چون خبر آوردند کھ 
) خدای نکرده (ھمین کھ این خبر را شنید وچون نمی خواست ) ع(ابوبکر برای بیعت بر منبر جلوس کرده است علی 

با کمال عجلھ بیرون آمد ونزد ابو بکر !!! در بیعتش با ابوبکر تاخیری روی دھد با یک پیراھن وبدون قبا وشلوار 
!!! شتافت ودر کنار وی نشست وسپس کسی را فرستاد تا لباسھایش را بیاورد وپس از پوشیدن آنھا بھ جای خود بنشست 

 .)در این بین چھ شد ؟) ص(سیف فراموش کرده پس بدن مطھر پیامبر(

در صورتی کھ تمامی راویان ومورخان معتبر اھل سنت این ماجرا را بھ گونھ ای دیگر نقل کرده اند مثال بخاری در 
از راویان دیگر بھ جز سیف ( صحیح ، در اسد الغابھ، تاریخ یعقوبی ، استیعاب ابن عبد البر ، صحیح مسلم ، طبری 

مروج الذھب ،شھرستانی در الملل والنحل ، تاریخ خمیس ، سقیفھ ابوبکر جوھری ، الریاض التنبیھ واالشراف، ) کذاب
) یا بھ طور کلی بعضی از قریش( ھمراه با چند نفر دیگر از بنی ھاشم ) ع(آمده است کھ علی ... النضره ، العقد الفرید و

پس از مخالفت ھای فراوان وبا زور واجبار  با ابو بکر) ع(وچند نفر دیگر با ابوبکر بیعت نکردند وبیعت حضرت علی 
انجام شد کھ شرح مفصل آن در مقالھ ) ماه6بعد از (آنھم وقتی کھ حضرت فاطمھ زھرا سالم هللا علیھا بھ شھادت رسید 

یا ) رجوع شود بھ جواب مقالھ ھای شھادت حضرت زھرا بزرگترین دروغ تاریخ وحدیث ارث ( ھای پیشین گذشت 
ین وراویان جنگ جمل را بھ گونھ ای دیگر از روایت سیف آورده اند البتھ فایده این بحث این بود کھ مثال تمامی مورخ

اوال ھمھ بھ دروغگو بودن سیف پی ببرند وبدانند کھ آن موسسی کھ اھل سنت بھ پیروی از سیف کذاب برای شیعھ 
چراعایشھ در خانھ (و) وبکر با مرتدان جنگ اب(فرض کرده اند خواب وخیالی بیش نیست وثانیا چون در مقالھ ھاب 

کھ توسط اھل سنت جنوب نوشتھ شده است جھت تبرئھ ابوبکرعائشھ ،طلحھ ) نماند وجنک جمل را بھ راه انداخت ؟
وزبیر از روایاتی استفاده شده کھ فقط سیف کذاب نقل نموه است خواستیم یک آشنایی با این دروغگوی معروف داشتھ 

دانستھ کھ افسانھ بودن این ) پیروان عبدهللا سبا ء یھودی(عامل اصلی وقوع جنگ جمل را سبائیان باشید مثال فقط سیف 
وگفتھ کھ بعد از  با کسانی را کھ زکات نمی داند را ھم جنگ با مرتدان نام نھاده رجریان را ثابت کردیم وجنگ ابوبک

تا خیال ھمھ !!! ھ خودش ھمھ مرتد وکافر شدند ھمھ قبایل عرب بھ جز یکی دوتا واز جملھ قبیل) ص(رحلت رسول خدا 
 .را راحت کند ولی انشاء هللا ما در جواب این مقاالت حقیقت امر را از کتب معتبر اھل سنت ثابت خواھیم کرد

ا عالمھ سید مرتضی عسکری با ترجمھ سید احمد فھری زنجانی ب) عبداالھ بن سبا وچند افسانھ دیگر(بر گرفتھ از کتاب گرانبھای 
 ).شیعھ بر حق است( مدیر وبالگ) ظھارالفضائح( ،)saeman( نویسندهتغییرات واضافات توسط 

)عبدهللا بن سبا(پسر قاضی شریح و پدر قاضی شریحسلمان فارسی یعنی با عبدهللا بن سالم مخیریق و مطابقت   

موضوع عالم دین و کتاب بھ شمار و ھمچنین  عبدهللا سبأو  عبدهللا بن سالماگر موضوع اشتراک در خبر یھودی بودن 
" پسر قاضی شریحپدر و   قاضی شریح"رفتن این دو را دلیلی بر این ھمانی بودن این دو بگیریم، بھ مطابقت آنان با 

قاضی  کندیعنوان ) شکافتن و کندن( خرقکھ از ریشھ  مخیریقحتی در باب نام . می رسیم) سلمان فارسی پدر و پسر(
می دانیم در خبر ابوریحان بیرونی در آثارالباقیھ در مورد انجیل سبعین، سلمان . ھده میکنیمشریح را بھ وضوح مشا

در مجموع بر این پایھ و . بھ ھم رسیده اند -بھ عنوان گزارشگر و مدون کننده این کتاب -فارسی و سالم بن عبدهللا سالم 
ان آنھا می توان چنین نتیجھ گرفت کھ قاضی شریح پدر نیز بر اساس قرائن دیگر از جملھ تشابھ نامھا و معانی نام و نش

و پسر یا ھمان سلمان فارسی معمر بھ عنوان عالم محقق ادیان عالوه بر آیین زرتشتی اطالعاتی مھمی ھم از ادیان یھود 
 . و مسیحیت و مانی گری  داشتھ اند

 : چنین آمده استعبدهللا بن سالم و مخیریق در سایت کتابخانھ تخصصی حج  در مورد معرفی 

بخرد بود و با  یدانشمند ینوشتھ اند کھ و) در اینجا در واقع منظور سالم یا سلمان پدر(درباره عبدهللا بن سالم "
دم و ینام رسول خدا ـ ص ـ را شن یوقت: دیگو یو. کرد یامبر ـ ص ـ مخالفت میھ پیشان خود علیھمک یھا یکارشکن

ن کھ یار خوشحال و شادمان بودم تا ایدم دانستم، بسیکش یا کھ انتظار آن را مافتم و اسم و زمانش ریاوصافش را در
درخت  یخبر او را بھ ما رساند و من در آن ھنگام باال یآن حضرت در قبا منزل گرفت، مرد یوقت. نھ آمدیغمبر بھ مدیپ
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و چون عمھ ام با . ر گفتمیفت تکبامبر را گینکھ آن مرد خبر ورود پیھم. ن درخت نشستھ بودییم بودم و عمھ ام پایخرما
 یامبرین ھمان پیا: دیو عمھ ام پرس. ش اوستیبن عمران و ھمک یاو برادر موس: بر من اعتراض کرد، گفتم یشگفت

 . مان آوردیز ایآنگاه عمھ ام ن. یآر: د؟ گفتمیآ یاست کھ بھ ما خبر داده اند در آخرالزمان م

دم و دوباره نزد خاندانم بازگشتھ ین اسالم گروییدم و بھ آیامبر ـ ص ـ رسیپسپس خدمت : دیث گوین حدیدر ادامھ ھم یو
 . کردم یھود مخفیخود را از  یاما مسلمان. آنھا را بھ اسالم خواندم

و از چشم  یمنزلت جا دھ یاز اطاقھا یکیلم کھ شما مرا در یمن ما: امبر ـ ص ـ بازگشتم و عرض کردمیسپس نزد پ
 یمن آگاھ یند، چون اگر آنھا از مسلمانیگو یدرباره من چھ م ینیو بب یمن شو یایپس از آنھا جوو س یھود نھانم بداری
 . ندیگشا یب من میابند، زبان بھ عی

. دندیپرس یدر گفتگو شده از او سؤاالت یھود خدمت آن حضرت آمدند و با وی. رفتیشنھاد مرا پذیرسول خدا ـ ص ـ پ
 ید و سرور ما و عالّمھ و دانایاو س: است؟ گفتند یان شما چگونھ مردیابن سالم در م :دیامبر ـ ص ـ از آنھا پرسیسپس پ
 . ماست

د بھ خدا سوگند یرید و آنچھ را کھ محمد ـ ص ـ آورده بپذیپس از خدا پروا کن: دن قضاوت آنھا برون آمده گفتمیمن با شن
د کھ من بھ رسالت او یو بدان. دیده ایمکتوب د د کھ او رسول خداست و در تورات نام و صفت او رایدان یک میشما ن
 . کنم یق میآورم و او را تصد یمان میدھم و بدو ا یم یگواھ

 . ، و زبان بھ طعن من گشادندییگو یتو دروغ م: ر مانده بودند، گفتندیان کھ متحیھودی

 . ز اسالم آوردیان کردم و عمھ ام نیخود و خانواده ام را ع ین پس مسلمانیاز ا

تا روز  یو. دانا و توانگر یمرد. بوده است» قیریُمخ«ن اسالم شدند ییان دانشمند کھ مشّرف بھ آیھودین یگر از ھمید
. دین رساند و در آن جنگ بھ شھادت رسیاما در جنگ اُحد خود را بھ اردوگاه مسلم. ھود بودیش یجنگ اُحد ھمچنان بھ ک

 یگاھیھود چھ جاین ین کھ شنبھ در دیبھ ا ییاعتنا یق با بیریاما مخ .دین کھ جنگ اُحد در روز شنبھ واقع گردینکتھ ا
آنگاه خود . دیکن یارید محمد ـ ص ـ را یفھ دارید کھ وظیدان یم یشما بخوب! انیھودی یا: ھود گفتیدارد، خطاب بھ 

  ".د شدید تا شھیسالحش را برگرفت و آنقدر جنگ
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ی استعبدهللا بن سالم ھمان سلمان فارس  
 

مکھ مروه در در  عجمیو  مسیحینامی نام می برند کھ دکھ داری ) گبر، زرتشتی( جبردر احادیث کھن اسالمی از 
 یا بن حارث عبدهللا بن سالماین باید ھمان . بھ شمار می رفتھ استپیامبر اسالم بوده است و مصاحب و معلم محمد 

 مدائنزیستن سلمان در محل فرمانروایش . باشد سلمان فارسی معروف بھ) در اصل سلمان بن سالم( سلمان بن اسالم
) ابنای احرار، از جملھ محکومین مسیحی سابق زندانھای انوشیروان( ایرانیان یمنیگواه انتساب وی  بھ  یمنیبا قبایل 

ن، شیراز، از مقصد اصفھا(از جنوب ایران ) ویپدر در واقع خانواده (از این رو ھم بوده کھ محل مھاجرت او . است
 انجیل سبعین«: نویسد می» اآلثار الباقیھ عن القرون الخالیھ«ابوریحان بیرونی در  .متفاوت ذکر شده است) خوزستان

در این گفتھ ابوریحان بیرونی . است نوشتھسلمان فارسی از زبان  عبدهللا سالمپسر  سالماست کھ  انجیلینام » ) بالمس(
جالب است کھ ضحاک . م رسیده اند کھ گواه صادقی بر این ھمانی بودن ایشان استبھ ھ سلمان فارسیو  عبدهللا سالم

را معلم  سلمان فارسی) 7/648، تفسیر طبری،2/43در سیره ابن ھشام، (خبر ابن اسحاق  جبرمفسر نام دار بھ جای 
و  سلمان فارسی ،منییحارث کندی شریح  قاضی، )گبر، ایرانی( جبرپیامبر اسالم ذکر کرده است کھ نشانگر مطابقت 

                                                                                                                            .است عبدهللا بن سالم
                                         

پایگاه ، 87شماره  - 1380آبان » گلستان قرآن«را از  صاحب علم الکتاب عبدهللا بن سالماین مطلب جالب در باب 
:                                                                                                           می خوانیم مجالت تخصصی نور  

نسبتاً   اختالف  محققان  در بین.  در نزد اوست  ابالکت علم  کھ  است  شده  اشاره  کسی  بھ  مائده  سوره 43  از آیھ  در قسمتی
.                                                                              کیست  شخص  این  اینکھ  وجود دارد، در خصوص  زیادی  

.                       قرار دھد  مورد ارزیابیکند و   را مطرح  رأی  ، سھ مختلف  آرای  از میان  کوشیده  نویسنده  مقالھ  در این  

).                      42رعد، (»  الکتاب  علم  عنده  و من  و بینکم  شھیداً بینی  باہلل  کفی  مرسالً قل  کفروا لست  الذین  و یقول«  

  و رسول  ای نشده  روردگار فرستادهپ  تو از طرف  کنند کھ ورزند، ادعا می کنند و کفر می می  را کتمان  حق  کھ  کسانی
منظور   این  برای  اوست  از سوی  من  رسالت  خدا کھ  و گواھی  آگاھی: کھ  بگوی  تو نیز در جواب.  او نیستی) پیامبر(

                         .                                           باشد در نزد او می  الکتاب علم  کھ  کسی  آن  و نیز گواھی  است  کافی

  ، چھ نزد اوست  الکتاب علم  کھ  مراد از کسی  کھ  است  این  اند، بررسی پرداختھ  آن  بھ  دانشمندان  کھ  آیھ  بحث  ترین محوری
ر، مورد نظ  در آیھ  منظور از کتاب  گردد کھ برمی  این  ، بھ مختلف  در دیدگاھھای  اختالف  و عمدتاً ریشھ  است  کسی

:                                 خواھد شد  نیز داده  و توضیحاتی  شده  عرضھ  رأی 3،  مختلف  آرای  ، از میان در ادامھ.  چیست  

          :                                                                           است  سالم  بن  ، عبدهللا الکتاب  علم  منظور از دارنده

فلذا مراد از واجد . باشد می  و انجیل  تورات  یعنی  پیشین  آسمانی  ، کتب منظور از الکتاب  نظر، معتقدند کھ  این  صاحبان
  آسمانی  را در کتب)  ص(پیامبر  ھای نشانھ  باشند کھ می  سالم  بن  عبدهللا  ھمچون  و افرادی  کتاب  اھل  ، دانشمندان الکتاب علم
  و صدق  حقانیت  بھ  یھود بود کھ  از علمای  یکی  سالم  بن  گویند عبدهللا می. شدند او می  بر حقانیت  بودند و گواه  دیده  نپیشی

  است  شده می  تلقی  او مھم  بود، طبیعتاً گواھی  کتاب  اھل  برجستھ  از عالمان  داد و چون می  گواھی)  ص(پیامبر  رسالت
خدا   و گواھی  ، آگاھی دیدگاه  این  بر اساس. کرد می  امر اذعان  این  بھ  تورات  دھی آدرس  آن  بر اساس  کھ  بویژه
  و شھادت  باشد و گواھی  معنوی  و پشتوانھ  بخش آرام  توانست بود می  اتھام  در معرض  کھ) ص( پیامبراکرم  شخص  برای
  و نھایتاً صدق  موعود آخرین  و منتظران  قبل  پیامبران  بھ  مؤمنین  ایگشا باشد بر راه  توانست نیز می  کتاب  اھل  عالم  یک

  مریم  ابن  عیسی  و اذ قال(  صف  از سوره  ششم  مجید در آیھ  قرآن  تصحیح  طبق  کھ  در جایی).  ص(محمد  حضرت  ادعای
  وعده...) احمد  اسمھ  بعدی  من  یأتی  و مبشراً برسول  التوریة  من  یدی  مصدقاً لما بی  الیکم  هللا  رسول  انی  اسرائیل  یا بنی
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بودند،   آگاه  و وعده  مژده  این  بھ  آنھا نسبت  بود و طبیعتاً، عالمان  آمده  پیشین  پیامبران  در تعالیم) ص( ظھور پیامبر اکرم
                                                           .                      است  و مورد نظر قرآن  نظر آنھا کامالً مقبول  لذا اعالم

  دیگر نیز بھ  در مواضع  هللا و رسول  قرآن  بلکھ.  نیست  آیھ  این  ، منحصر بھ کتاب  اھل  عالمان  سخنان  استناد بھ  موضوع
  فی  کنت  فان:  است  آمده  یونس  سوره 94  آیھ در  جملھ  من. کند آوردند، استناد می  ایمان) ص(پیامبر  بھ  متعھدانھ  کھ  ایشان
  ھر گاه  پس(  الممترین  من  فالتکونن  ربک  من  الحق  لقد جاءک  قبلک  من  الکتاب  یقرؤون  الذین  فسئل  مما انزلنا الیک  شک
از   کتاب  ھمانا این  کھ  بپرس  کتاب  خود علماء اھل  از پیشینیان  داری  در دل  تو فرو فرستادیم  بھ  از آنچھ  و ریبی  شک

  عالمان  شود، صراحتاً سخن می  دیده  طور کھ ھمان).  دھی  راه  در دل  نباید شک  آن  و ابداً در حقانیت  تو آمده  خدای  جانب
  دھم  آیھ  ، بگذریمرا در بردارد  از مصداق  وسیعتری  جنبھ  کھ  آیھ  از این.  است  و استناد قرار گرفتھ  مورد توجھ  کتاب  اھل

  بھ  و کفرتم  عندهللا  من  کان  ان  ارایتم  قل: فرماید می  دھد آنجا کھ قرار می  تر مورد توجھ را جزئی  ، مسألھ احقاف  از سوره
خدا باشد   جانب از  بگو، اگر قرآن(الظالمین   القوم  ال یھدی  هللا  ان  و استکبرتم  فامن  مثلھ  علی  اسرائیل  بنی  و شھد شاھد من

شما تکبر   آورد ولی  داد و ایمان  شھادت  بدان  اسرائیل از بنی  یکی  کھ  کنید، در صورتی می  نیاورید چھ  ایمان  آن  و شما بھ
                                                                                           .)کند نمی  را ھدایت  ورزید، خداوند ستمکاران می

از   بسیاری  را حتی  نزول  شأن  این. باشد می  سالم  بن  عبدهللا  ھمان  یھود یعنی  ، دانشمند معروف اسرائیلی شاھد بنی  این  
اند  کرده  دارند و اذعان  دانند، قبول نمی  سالم  بن  رعد عبدهللا  سوره 43  را در آیھ  الکتاب علم  واجد و حامل  کھ  دانشمندان

.                                                                                              است  در مورد وی) 10  احقاف(اخیر   آیھ  کھ  

اگر   کھ  طوری  دارد بھ  زیادی  و ھمسانی  ، نزدیکی بحث  محوری  با آیھ  آیھ  این  شود محتوای می  مالحظھ  طور کھ ھمان
نیز   الکتاب علم  منظور از دارنده  بگیرد کھ  نتیجھ)  احقاف  سوره 10  آیھ  نزول  شأن  بھ  با توجھ(  تطابق  بخواھد از این  کسی

در مورد   منظور از الکتاب  کند کھ  بتواند اثبات  کھ  شرطی  ، بھ گرفت  بر وی  شود ایراد جدی ، نمی است  سالم  بن  عبدهللا
  ھستی  حقایق  حاوی  کھ  کریم  و یا قرآن  محفوظ  و لوح  آفرینش  کتاب  باشد و نھ  و انجیل  در تورات  مندرج  طالبمذکور، م

                    .                                                                                                                            است

،  در مدینھ  سالم  بن  عبدهللا  کھ  در حالی  است  رعد مکی  سوره:  کھ  است  اند این گرفتھ  دیدگاه  این  بھ  کھ  ایراداتی  از جملھ
  عنده  آیا من :کردند  از او سؤال  وقتی  کھ  شده  جبیر نقل  از سعید بن . را پذیرفت)  ص(پیامبر  ادعای  و صدق  آورده  اسالم

  منابع  بھ  مراجعھبا . است  مکی  سوره  این  کھ  تواند او باشد در حالی می  چگونھ:  ؟ گفت است  سالم  بن  ، عبدهللا الکتاب  علم
  دیگر معتقدند کھ  بسیاری  آن  و در مقابل  است  و رأی  گزینھ  رعد، یک  سوره  بودن  مکی  موضع  کھ  یابیم موجود در می

  با قبول  از مفسران  بعضی  کھ  اینجاست  جالب. دانند می  مزبور را نیز مرتفع  اشکال  باشد و در نتیجھ می  ، مدنی سوره  این
  را با مدنی  اشکال  بعضاً این  دانند، ھرچند کھ می  سالم  بن  را، عبدهللا  آن  دھم  آیھ  نزول  ، شأن احقاف  سوره  بودن  مکی

                                                                                                                 . کنند می  ، حل دھم  آیھ  یادکردن
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 نامھای مسجد و محراب  ایرانی عبری و ریشھ
 

، در را کھ فرھنگنامھ ھای فارسی برای آنھا ریشھ منطقی روشنی ارائھ نشده است  محرابو ) مزگت( مسجداسامی 
و ) گت-کت، مس-مس( بزرگ تجمعجایگاه آرامی این ھا را بھ ترتیب می توان بھ مفاھیم  -زبان پھلوی  و عبری

مھر "در نزد مانویان  محرابمعنی نمود کھ البد نام  محل مجادلھ با گناھانو یا ) راپ –مھ ( بزرگ جایگاه ندبھ و زاری
) هللا الرحمن و الرحیم=منسوب بھ ایزد مھر=وه -مھر(مھر آیین جایگاه بزرگ ترویجھمچنین بھ معنی " و مانی پرست

جایگاه "مفھوم ) گد-مس( مسجدکھ برای نام  عبریاّما از این میان زبانھای سامی از جملھ زبان. گرفتھ میشده است
ن دربار می دانیم زرتشتیا. عاید میگردد معنی اصیل تری را ارائھ می نمایند "مجمع پیامھای پیامبرانھ و روحانی

و ) بد تفسیر، در اصل صدیقین( زندیکآرامی مخالف بودند و آنان را  سامیان میترایی-آیین مانویساسانی کھ با 
 مانوی مھری-آیین گنوسیدر محراب این ھر دو مفھوم اخیر از . می نامیده اند )میثره -میث=( دروغگویان بھ مھر

می . پیروی از مسیحیان و یھودیان بسیار مرسوم و رایج بوده استشناختھ شده و ایجاد این نوع اماکن نزد ایشان بھ 
از جملھ ورقة بن نوفل مشوق پیامبری (پیش از اسالم  قریشدر بین  صدیقینو حنیف دانیم کھ این آیین بھ صورت آیین 

نزد  ستوده پاک= استوت ارتھ( محمد/احمدخود فلسفھ ظھور . طرفدارانی پر شور داشتھ است) و منجی گری محمد
خود بدان اشاره نموده  قرآن سوره صف 6آیھ زرتشتی اخذ شده است کھ محمد در  -مانویاز بشارتھای ) زرتشتیان

نفوذ آیین مانوی بھ عربستان بھ وساطت سھولت . است وھمچنین است اساس و فلسفھ مانوی نمازھا و روزه اسالمی
بدین . ت کھ در واقع لھجھ ای از زبان عربی بوده استزبان آرامی مانی و ھفت کتاب معروف وی بدین زبان بوده اس

لذا تعالیم وی بیشتر . عرب پیش از محمد بھ شمار میرفتھ است/ترتیب معروفترین مدعی پیامبری و منجی گری آرامی
بوده اند کھ  بنی تمیمپیروان عرب زرتشت، قبیلھ بزرگ عرب . از تعالیم زرتشت در نزد قریش طرفدار داشتھ است

. بنیانگذاران شیعھ گری از میان ایشان برخاستھ اند بن عمر یفسو  عبدهللا سباو پسرش ) سلمان فارسی( شریحقاضی 
محمد در تعالیم خود بیشتر در عرصھ اساطیر پیامبران و فرشتگان و قبلھ و حتی فلسفھ خداترس نمودنش از ولی 

در زمان قدرت گیری اش در مدینھ شدیداً مغضوبشان  آنانکھ بعداً (باورھای قبایل یھودی عرب مدینھ پیروی کرده است 
محل ( محل حربکھ بھ درستی آن را بھ معنی  محراببر این اساس آن نظریھ مذھبی جدی اسالمی در باب ). نمود

و  نمازچھ در زبان عبری بھ . است محرابگرفتھ است بیش از ھر چیز نشانگر منشأ آرامی و عبری ) مجادلھ با گناھان
) محل سجده(مسجد سامی شناختھ شده ریشھ نام  -اما ھیئت پھلوی. گفتھ میشود]) با گناھان[مجادلھ ( تفیالندبھ عبادت و 

 ھمچنین و مانوی انمھرپرستاین نام را ھم متعلق بھ  اساس) مکان تجمع بزرگ برای پیامھای روحانی(مزگت یعنی 
میگویند کھ در مفھوم با ) محل اجتماع( ھاخالی خود را می دانیم یھود عبادتگاھھا. پیش از اسالم نشان می دھد یھود

لذا از قرار معلوم در نزد اعراب معنی و فلسفھ نادرستی، ھم در معنی و ھم در . پیوستگی دارد) مزگت(معنی مسجد 
دو  عمل از مسجد برداشت شده و در نتیجھ پیروان دین اسالم را با برداشت بسیارانحرافی و افراطی از معنی آن بھ ھر

 .معنی آن در عھد علم و دانش و ھنر بر خاک سجده ضاللت نشانده است
یھود ابرقدرت دینی خاورمیانھ و  در مقابل بودند وپرستشگاھی از آنجایی کھ اعراب پیش از اسالم فاقد این نوع اماکن 

 می توان اصالت ریشھ ایرانی لذا بھ مرکزیت ایران و عراق بوده اند منطقھ خاورمیانھسیاسی ابرقدرت  این عھد ایرانیان
کھ اعراب معرب شان نموده یا برای آنھا مفاھیم معادل عربی بھ وجود  این اسامی را ّمد نظر قرار داد مھری-مانوی

وجود دارد، ولی خود ) بلند" (بر"و ) جایگاه" (مان"ھم ریشھ ای ایرانی مرکب از  منبرگرچھ برای کلمھ  . آورده اند
 .برای آن مناسب تر می افتد و مستدل تر است) نبراز ریشھ " (محل وعظ با صدای بلند"ی ریشھ عربی آن بھ معن

 :می دھد در اختیار ما قرار نامھای مسجد و منبر و محراباز  را یاولیھً جامع نامھ دھخدا چنین اطالعات لغت
 

بھ معنی ). زمخشری. (مژگت . مزکت  .) برھان. (هللابیت ا. خانھ ٴ خدا). ناظم االطباء. (نمازخانھ و مسجد )اِ ] (م َ گ ِ  [ . مزگت
خواھد در آن بندگی وعبادت کند و آن خانھ را حرمت گذارند و پاک  خانھ ای کھ برای پرستش پروردگار بسازند و ھرکس

ن مسجد بھ معرب آ بندگی یزدان است بھ یزدان نسبت دھند و چون زاء و سین و تاء و دال تبدیل یافتھ اند و چون خانھ ٴ نگھدارند
لغت فرس اسدی چ اقبال ) (دھار) (رشیدی) (غیاث) (ترجمان القرآن. (مسجد). آنندراج . (است یعنی مکان سجده کردن فتح جیم

این کلمھ آرامی است و از این زبان ). بھ خط مرحوم دھخدا یادداشت. (ھر جائی کھ برای پرستش خدا سازند. نمازگاه  .)51ص
و امروز ). ترجمھ ٴ طبری بلعمی. (بخواند پیغامبر علیھ السالم بھ مزگت آمد و پیش خلق این آیت : توارد عربی و فارسی شده اس

). ترجمھ ٴ طبری بلعمی . (پایھ ھا ھمھ از سنگ است و مزگت دمشق نیز ھمچنین است ھرکھ آنجا رسیده است داند کھ آن ستونھا و
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ابوسلمھ وزیر آل محمد بھ ).بلعمی  ترجمھ ٴ طبری. (زگت را تمام کندمزگت تمام نشد پس خویش سلیمان را وصیت کرد کھ آن م و
خدای تعالی بسوی ). ترجمھ ٴ طبری بلعمی . (خدای عزوجل را حمد و ثنا کرد مزگت اندر آمد جامھ ٴ سیاه پوشیده بر منبر شد و

مزگت آور و محرر کن و  و او را بھ فرستاد کھ مادر مریم را بگوی کھ من این دختر را از تو بھ پسری قبول کردم زکریا وحی
و اندر ). ترجمھ ٴ طبری بلعمی . (را بھ مزگت نشاید آمدن ھرگز بھ مزگت اندر دختر نبوده زیرا کھ زن حایض شود و زن حایض

ھ وی بتخان لھاسا، شھرکیست و اندر). حدود العالم . (مسلمانان از ھر جائی آنجا شوند بھ زیارت  بیت المقدس مزگتی است کھ
مشتری داللت داردبر مزگت ھا و منبرھا و کنشت  .) حدودالعالم. (ھاست و یک مزگت مسلمانان است و اندروی مسلمانانند اندک

 .) التفھیم. (ھا و کلیسا
 

 دیو و بیخ کفر بکند ببست رھگذر
 . عنصری .بجای بتکده بنھاد مزگت و منبر

 
 .)491 ص 2تفسیر کمبریج چ متینی ج. (ادکرد خدای چیزی دیگر مگوئیدی باخدای عزوجل اندر مزگت ھا چیزی را مپرستید و جز

و َرفعنا لک «در تفسیر آیھ ٴ (کنند  کرد ترا بر داشتھ کردیم تا ترا ھرروز بھ ھرمزگتی اندر پنج بانگ نماز و پنج قامت یاد و ما یاد
تفسیر . (شدند بشنیدند برخاستند و از مزگت بیرونچون بانگ تبیره را .)601ص 2 تفسیر کمبریج ج). (ازسوره ٴ انشراح » ِذکَرک 

 .)416ص 2 کمبریج ج
 

  ھمچون کدوئی سوی نبید و سوی مزگت
 .)495دیوان چ تقوی ص(ناصرخسرو  . خرواری غنجی  گاورس کھ آکنده بھ

 
  تو مشرف تری ز ھر مردم

 .)ازآنندراج(سوزنی  . ھر مزگت ھمچو بیت الحرم ز

 .) تاریخ بیھق. (نشستھ اند ر آن مزگتاند... صد مرد پیر و جوان 

  ای برادر می ندانم تا چت است
 . شیخ روزبھان . گاھی مزگت است کت وطن گھ دیر و

اندر شھرھای حمور و [ و اندر او ) : یادداشت بھ خط مرحوم دھخدا. (مسجد جمعھ ). منتھی االرب . (آدینھ ؛ مسجد جامع مزگت
مزگت جامع ). 66 حدود العالم ص. (مسلمانانند و ھندوان و اندر او مزگت آدینھ است و بتخانھ] سندان و سویاره وکنبایھ بھندوستان

ھنوز روز نبود کھ ھمھ ٴ کوفھ سیاه پوشیده بودند و ): یادداشت بھ خط مرحوم دھخدا. (مسجد آدینھ ، مسجد جمعھ. ؛ مسجد جامع
و ایشان را یکی جوی است کھ اندر میان ). ترجمھ ٴ طبری بلعمی ( .مردمان بھ مزگت جامع آمدند و از انبوھی بر یکدیگر نشستند

مزگت ). حدود العالم. (و قاین را قھندز است و مزگت جامع و سرای سلطان اندر قھندز است). حدود العالم . (مزگت جامع گذرد
ی بناھا است عجب کھ آن را و او را نواحی بسیار است و اندر و...اصطخر شھری بزرگ است و قدیم : سلیمان ؛ مسجدسلیمان
.                                                      رجوع بھ مسجد سلیمان شود). 131حدود العالم چ دانشگاه ص . (مزگت سلیمان خوانند  

  .خانھ  ).اقرب الموارد. (غرفھ  . باالخانھ و حجره ٴ باالی حجره). منتھی االرب . (برواره ) ع اِ ] (م ِ  [ . محراب
پیشگاه مجلس و .صدر اطاق ). از اقرب الموارد. (پیشگاه خانھ . مقابل پایگاه  . پیشگاه). ناظم االطباء. (صدر مجلس || ). غیاث(

از . (یرفع علی الناس  موضع آن و فی الحدیث انھ کان یکره المحاریب ؛ ای انھ لم یحب ان یجلس فی صدرالمجلس و شریفترین
از منتھی االرب ) (ازاقرب الموارد. (از مردمان دورو ممتاز باشند جای نشستن پادشاھان کھ|| ). منتھی االرب  از) (اقرب الموارد

ج ، ). از اقرب الموارد) . شریف ترین جایگاه ملوک). منتھی االرب ) (آنندراج . (شریفترین جای نشیمن . نشین  شاه. مقصوره ).
جای ). ترجمان عالمھ ٴ جرجانی . (جای امام در مسجد). اقرب الموارد از) (نتھی االربم. (استادنگاه امام در مسجد|| . محاریب

 ).دھار. (شریفترین جای در مسجد). مھذب االسماء ).امام در مزکت
 قبلھ جایگاه). غیاث . (چون طاق مذکور آلت حرب شیطان است لھذا محراب نام کردند طاق درون مسجد کھ بھ طرف قبلھ باشد 

  :ج ، محاریب). از اقرب الموارد. (مسجد امام در
 

 چو از زلف شب باز شد تابھا 
 . منوچھری .فرومرد قندیل محرابھا
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سفرنامھ ٴ ناصرخسرو چ دبیرسیاقی . (از متصوفھ ھمیشھ آنجا مجاور باشند و آنجا جاھای نماز و محرابھا نیکو ساختھ و خلقی
 .)33ص

 
  اینچنین بی ھوش بر محراب و منبر کی شدی

 .)441دیوان ص(ناصرخسرو  . نابیناستی گر ز چشم دل نھ عامھ جملھ
 

 اگر سگ بھ محراب اندر شود
     .ناصرخسرو     .سگ نشمریم مر آن را بزرگی 
 

 سپس یار بد نماز مکن
 .ناصرخسرو      . محراب کھ بخفتھ ست مار در 
 

  ابوالمظفر سلطان عالم ابراھیم
 .مسعودسعد . رابدرگاه او بود مح کھ خسروان را

 
  امید خلق بھ درگاه او روا گردد

 .مسعودسعد . قبلھ است و ملک رامحراب کھ خسروی را
 

  ز بس کھ از تو فغان میکنم بھ ھر محراب
 . خاقانی . سینھ چو آتشکده ست محرابم ز سوز

 
 دیده ٴ قبلھ چراغی چکند 
 .خاقانی     . است تاش محراب ز بدرالظلم

  
  رکن عراق است در آن محراب کو

 . نظامی . انحراق است کمربند ستون
 

 جنبش این مھد کھ محراب تست
 .نظامی . خوشخواب تست طفل صفت از پی 
  

 فلک جز عشق محرابی ندارد
 . نظامی  .ندارد جھان بی خاک عشق آبی

 
  گھی سجاده و محراب جستیم

 .عطار     . گزیدیم گھی رندی و قالشی
 

  دکی دعای تو مستجاب شو
 . سعدی . کھ بھ یک روی در دو محرابی

 
   مرا روی تو محراب است در شھر مسلمانان

 . سعدی   . مغول باشد نگردانی ز محرابم وگر جنگ
 

 نگھ کرد قندیل و محراب دید
 . سعدی .برکشید بسوز از جگر نالھ ای

 
عرایس . (و روی آن بیشتر شکل محرابھا بودجوھرش بزرگتر باشد  بھترین آن بالرک شاھی باشد کھ... و پوالد انواع است 

 .)236 الجواھر ص
 
 .)یادداشت مرحوم دھخدا. (خمیدگی ابرو ؛محراب ابرو 

  .ابروی معشوق ||
 
 :قبلھ ٴ مسجد اقصی ؛ محراب اقصی 
 

  قبلھهللا بگردانم ز بیت ا
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 . خاقانی . اقصی بھ بیت المقدس و محراب
 

  خبث ما را بارگاه قدس دور افکنداز آنک
 ).رجوع بھ اقصی شود( . خاقانی  . محراب اقصی برنتابد بیش از این خوک را

 
 .)آنندراج( . ت؛ کنایھ از سنبوسھ ٴ قندی اس )بوره(محراب شکربوزه 

 
  :آنجا کھ روی بدان عبادت کنند. جھت عباد. قبلھ ||
 

 بھ یک ھفتھ بر پیش یزدان بدند
 بدند مپندار کآتش پرستان

 اب بودکھ آتش بدان گاه محر
 . فردوسی .پرستنده را دیده پر آب بود

 
این لفظ بر محل مقدس و ھیکل داللت مینمود کھ خدای تعالی مشیت خود را در آنجا برای بنی اسرائیل ظاھر میفرمود وگاھی از ||

|| ). ت مرحوم دھخدایادداش. (المجمرة). بیرونی . (آتشدان || ). قاموس کتاب مقدس . (اوقات محراب قصد از تمام ھیکل می باشد
دخلت محراباً : کاخ ، عن ابی عمروبن العالء قال || ). منتھی االرب . (مذبح || ). از اقرب الموارد. (محل اجتماع و نشستن مردم 

. بیشھ ٴ شیر). منتھی االرب . (بیشھ ). از اقرب الموارد. (من محاریب حمیر، کھ مقصود شاعر کاخ و یا چیزی شبیھ آن است 
یادداشت ). (در سبحھ (امام . صوفی . شیخک || . محاریب  ،ج). از منتھی االرب . (گردن ستور|| . ج ، محاریب ). الموارد اقرب(

                                                                                                                                            ).     مرحوم دھخدا
کرسی مانندی . خطیب بر آن ایستد و خطبھ خواند آنچھ). آنندراج ) (منتھی االرب . (آنچھ خطیب بر آن ایستد) ع اِ ( ]ِمم ْ ب َ [ .منبر

 خطیب آلھ ٴ بلند شدن کھ جای). ناظم االطباء. (ج ، منابر. نشستھ خطبھ خواند و موعظھ کند پایھ دار کھ واعظ و خطیب بر باالی آن
کرسی خطیب یا واعظ چنانکھ در کنیسھ و مسجد .)غیاث. (کھ بھ معنی برداشتن است » نبر«باشد و این صیغھ ٴ اسم آلھ است از 

 و مکسور بودن این کلمھ بھ. گویند» منبر«گوید و آن را بھ جھت بلندبودن از اطراف خود  وجود دارد و از باالی آن با جمع سخن
بھ چندپایھ کھ واعظ و امام و خطیب و  نشیمنی از چوب و جز آن). از اقرب الموارد. (ج ، منابر. جھت تشبیھ است بھ اسم آلت 

یادداشت بھ خط . (کرسی چندپلھ برای وعاظ و مذکران . اھل بیت گویند روضھ خوان بر آن نشینند و خطبھ ووعظ و مصیبت
         :)مرحوم دھخدا

 
  فر و افرنگ بھ تو گیرد دین

 . دقیقی .تو آراید منبر از خطبھ ٴ 
 

 چو با تخت منبر برابر شود
 .فردوسی .شود ھمھ نام بوبکر و عّمر

 
 چو زین بگذری دور عّمر بود

 . فردوسی .منبر بود سخن گفتن از تخت و
 

  بدین دشت ھم دار و ھم منبر است
 . فردوسی . زیر تیغ اندر است کھ روشن جھان

 
  ز آرزوی خاطب او ناتراشیده درخت

 . فرخی .میان بوستان منبر شود ن اندرھر زما
 

  گرچھ از طبعند ھر دو بھ بود شادی ز غم
 .عنصری .چوبند ھر دو بھ بود منبر ز دار ورچھ از

  
  خطبھ ٴ ملک را بھ گرد جھان

 .)13دیوان چ دبیرسیاقی ص(عنصری  . نیست بجز از تخت شاه منبر

 ھمی درخت نماند ز بس کھ او سازد
 .)83ایضاً ص(عنصری  .و خطیب را منبررا دار  از او عدو
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 کرا خرما نسازد خار سازد
 ).ویس و رامین( .سازد کرا منبر نسازد دار

 ز یک پدر دوپسر نیک و بد عجب نبود
 . ابوحنیفھ ٴ اسکافی .درختی پیدا شده ست منبر و دار کھ از

 
منین  بر پای دار .)292تاریخ بیھقی چ ادیب ص) . چون بھ مسجد فرودآمد در زیر منبر بنشست دعوت مردم را بھ سوی امیرالموٴ

وی نیز بر سر ... کافر خواند این علوی روزی بر سر منبر این پیر را .)314تاریخ بیھقی ایضاً ص. (در منبرھای مملکت خود
قابوسنامھ . (ندی طعنھا زد بر سر منبر یکدیگر را... پیوستھ   ).33ص قابوسنامھ چ نفیسی. (منبر این علوی را حرام زاده خواند

قابوسنامھ ایضاً .(کرد کھ ندانی مکن و از آن علم نان مطلب کھ غرض خود از آن علم و منبر بحاصل نتوانی بھ علمی .)33ایضاً 
 .)31ص

 
 جدخود خطبھ خواند چو بر منبر

 .ناصرخسرو .نشیندش روح االمین پیش منبر

 خانھ ٴ خمار چو قصر مشید
 .صرخسرونا . خراب منبر ویران و مساجد

  ھمی خوانند بر منبر ز مستی
 .ناصرخسرو . دیو ملعون خطیبان آفرین بر

 ھرچند کھ بر منبر نادان بنشیند
 .ناصرخسرو . بادانا نادان ھرگز نشود ھمبر

 .)738سعادت چ احمد آرام ص کیمیای. (بر منبر انگشتری از انگشت بینداخت 
 

  سپھش خواھد گشت منبر خطبھ فتح
 .مانده ست بھ عالم عذرابرج ھر حصن کھ 

 .)6چ چایکین ص دیوان(ابوالفرج رونی 
 

 را بر منبر خطابت عدل تو خلق
 .)37ایضاً ص(ابوالفرج رونی  .در امر و نھی خطبھ ٴ وعد و وعید باد

  خطبھ چون بنوشت بر نامش خطیب
 .مسعودسعد .از سر منبر کشید مھر و مھ را

  بھ نام و ذکرش پیراست منبر و خطبھ
 .مسعودسعد . جاھش آراست یاره و گرزن ر وبھ ف

 
  فلک چو مسجد و ماه دوھفتھ چون قندیل

 .)58دیوان چ اقبال ص(امیرمعزی  . چو منبر، مجره چون محراب بنات نعش
 

  در جھانداری فتوح او طراز دولت است
 .)95ایضاً ص(امیرمعزی  . مسلمانی خطاب او جمال منبر است در

 
  خواند بر فلک بخت گوید بھ نامش خطبھ

 .)49ایضاً ص(امیرمعزی  .کرسی بس نباشد کرسی و منبر مرا عرش و
 

  آن مونس و حریف می و نقل مجلس است
 .)96ایضاً ص(امیرمعزی  . خطیب و مصلی و منبر است وین ھمره

 حسرت آن را کی بود کز دخمھ زی دوزخ رود
 .)93مصفا صدیوان چ (سنائی  .آن را کش بھ دوزخ ازسر منبر برند حسرت
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 ما آن توییم و دل و جان آن تو ما را
 .)125دیوان ایضاً ص(سنائی  .سوی منبر برو خواھی بھ سوی دار خواھی

 کبر جان و دل بردی بھ قھر و بوسھ ای ندھی ز
 .)422ایضاً ص(سنائی  .این نشاید کرد تا در شھرھا منبر بود

  ھزار مسجد و محراب خالی است و خراب
 .)136دیوان چ نفیسی ص(عمعق  . م بی دعا و ثناستمنبر اسال ھزار

  شب سیاه برافکند طیلسان سیاه
 .)177ایضاً ص(عمعق  . منبر بر آمد آن ھنگام خطیب وار بھ

  جمال مجلس و میدان و مرکب
 .)160ایضاً ص(عمعق  .محراب و منبر نظام مسجد و

 
 شست بھ پیغام تیر، خطبھ ٴ جان فسخ کرد

 .)92ص 1 دیوان چ مدرس رضوی ج(انوری  . منبر پیکر شکستبھ ایمان تیغ،  دست
 

 خدای را کھ شد آراستھ دگر منت
 . ھم منبر از فواید و ھم مسند از بیان

 .)303دیوان چ وحید دستگردی ص(عبدالرزاق  جمال الدین

  بود یکی منبر از رخام بر نخل
 . خاقانی .رخام برآمد پیری بر منبر

. خطبھ ای انشاد کرد و بھ خطیب فرستاد تا بر منبر جرجان فروخواندند بن وشمگیر خطا گرفتند کھ بر امیرشمس المعالی قابوس
 .)171محمد روشن ص منشآت خاقانی چ(
 

  گردن گل منبر بلبل شده
 . نظامی . زلف بنفشھ کمر گل شده

اسب فرودآمد و بر دو سھ  او نیز از .)80ص 1 جھانگشای جوینی چ قزوینی ج. (بر باالی منبر برآمد تولی پیاده شد و  پسر او
 .)81ایضاً صی جھانگشای جوین.(بھ مصالی عید رفت و بھ منبر برآمد  ).81جھانگشای جوینی ایضاً ص. (پایھ ٴ منبر برآمد

 تو منبر و محراب سازم بھر
 . مولوی .در محبت قھر من شدقھر تو

  منبر مھتر کھ سھ پایھ بده ست
 . مولوی . پایھ نشست رفت بوبکر و دوم

  منبری کو کھ در آنجا مخبری
 . مولوی . یاد آردروزگار منکری

 .)178مصباح الھدایھ چ ھمایی ص. (خطبھ می خواند قصھ ای مشھور است کھ وقتی عمر در مدینھ بر منبر
 رفعت منبر او گر بیقین نشناسید

  . ابن یمین .طارم اخضر گیرید اولین پایھ ٴ او
 

 رفتیم و ھنوز ما بھ رندی در بساط قرب
 . کمال الدین خجندی . پیر مالمتگر بھ پای منبر است ھمچنان

 
  گام بر منبر احمد زده اکنون بوجھل
 .فتحعلی خان صبا .تکیھ بر مسند مھدی زده اینک دجال
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 .)یادداشت بھ خط مرحوم دھخدا. (واعظ. خطیب. روضھ خوان ؛ اھل منبر

 .)ناظم االطباء. (قالب فاسقان و نامقیدان). آنندراج ) .ان و نامقیدان باشد؛ کنایھ ازقالب و جسد فاسق منبر آلودگان
 !شنیده ام پشت سرمن منبر رفتھ ا. برای من منبر رفتھ است: کسی ؛ در تداول پرگوئی کردن ، مخصوصاً در بدگوئی از منبر رفتن

 
   ):ناظم االطباء. (عرش و فلک نھم). آنندراج ( ،) برھان. (؛ کنایھ از عرش است کھ فلک نھم باشد منبر نھ پایھ

  کرسی شش گوشھ بھ ھم درشکن
 .)9مخزن االسرارچ وحید ص(نظامی  . منبر نھ پایھ بھ ھم درفکن

. است ؛ معلوم است کھ منبر ھم متعلق بھ گوینده و ننھ ٴ قنبر نیز زن او بودهقنبر این مال من این مال منبر این ھم مال ننھ ٴ  :امثال
 .)337ص 1 حکم ج امثال و. (وقعی کھ قاسم ، تقسیمی را بالتمام بھ نفع خود کند آرندمثل را در م

معنی مسجد جمعھ و جامع دھد کھ در آن در روزھای جمعھ و اعیاد دیگر خطبھ  گویا|| ). یادداشت بھ خط مرحوم دھخدا. (تخت  ||
است کھ کنایھ از شھر بودن و  قدیم ، داشتن مسجدجامع منبر بودن در شھری ، بھ اصطالح). یادداشت بھ خط مرحوم دھخدا) .کنند

شھرھا بسیار است و بھ ھمھ ٴ شھرھا اندر منبر  : )370پروین گنابادی ص حاشیھ ٴ تاریخ بلعمی چ بھار و. (دیھ نبودن آنجاست 
و اندر ھر دو ... وددو نیمھ است و دجلھ بھ میان وی ھمی ر واسط شھری بزرگ است و بھ  ).370بلعمی ایضاً ص تاریخ. (است 

بزرگ بسیار  روستاھا و ناحیت ھای) گوزکانان را(و این ناحیت را ). یادداشت بھ خط مرحوم دھخدا حدودالعالم ،. (منبر است
ھیچ شھری با ) دیلمان خاصھ را(ایشان را ). یادداشت ایضاً  حدودالعالم،. (است ولکن شھرھای با منبر این است کھ مایاد کردیم 

بیھقی چ فیاض  تاریخ. (خوارزم والیتی است شبھ اقلیمی ھشتاد در ھشتاد و آنجا منابر بسیار). ایضاً  حدودالعالم. ( منبر نیست
شھرکی کوچک است و حصاری دارد و جامع و  اقلید .)123فارسنامھ ٴ ابن البلخی ص. (دارد حومھ ٴ آن جامع و منبر .)665ص

. حمولة وزیر آل ابی دلف بھا منبراً  بروجرد بینھما و کانت من القری الی ان اتخذ  ) 124 فارسنامھ ٴ ابن البلخی ص. (منبر دارد
 جای. تداول ، جایی کھ از تختھ کرده اند بھ دکان خبازان و نان بر آن نھند سرد شدن را در || .)155 ص 2 معجم البلدان ج(

نام دیگر ذات الکرسی یا مراٴة ذات ) اصطالح نجوم) (اِخ( ||). یادداشت بھ خط مرحوم دھخدا. (گستردن نانھا در جلو دکان نانوایی
 .)مرحوم دھخدا یادداشت بھ خط. (الکرسی است
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 است مانیھمان  خودعلی بن ابوطالب قرار گرفتھ،  مقتولصحابی در مقام کھ کمیل بن زیاد 
 

 یمنیو ) حاتم طایی= عطا کننده( زیاد، )خالص، صادق( نخعو ) کامل، صادق( کمیلیعنی  بن زیاد کمیلنام و نشان 

شدنش در  جریان سالخیو   )ادعیھ ھمراه تضرع= یمکی ھا( مانوی مشھور او ی ندبھھادعا، در کنار )صدیق=پاکدین(

کنار توصیفات اغراق آمیز از وی و مقامش کھ  نزد علی و خاندانش ذکر میگردد، بھ وضوح وی را نھ تنھا نشانگر یک 

فرھنگ و سنن کھن نشان میدھند کھ از  مانیاساطیری معروف کھن عربستان بلکھ خود ) پاکدین -صدیقی( مانوی

مرید در رابطھ با این صحابی کھ بھ عنوان . وارد احادیث اسالمی شیعی شده و در آنھا بومی گردیده است مانوی قریش

بوطالب رھبری نھ با ویژگیھای معلم علی بن ا. خیلی ساده بگویمدر خدمت علی بن ابی طالب ظاھر میگردد  ندبھ گر

اخالق و تعلیم و تربیت بلکھ نظامیی بود کھ توسط محمد از نوجوانی با ویژگی قتل و کشتار پرورده شده بود و ھمین راه 

شمشیر بر گرفتھ بود و مخالفان خودش را بھ عنوان مخالفین اسالم بھ . را ھم در دوران خالفت و زمام داریش حفظ کرد

پیداست این اعمال و روحیھ . ب و قتل عام میکرد کھ در نھایت این عمل موجب ناکامی و ترورش گردیدشدت سرکو

آیین نفوذ آسان  از سوی دیگر. خشونت بار مجالی برای پرورش روح اخالق و تعلیم و تربیت نزد وی باقی نمی گذاشت

کتاب ھفت مانی و  صابئی -آرامیل سامی در محیط عربستان پیش از اسالم بھ واسطھ اص مانویصوفیانھ و عرفانی 

صورت گرفتھ بوده ) اسماعیلیان پیکار سلمانمجادلھ و کتاب ھفت در خبر ابوریحان بیرونی،  اناجیل سبعھ مانی( مانی

بھ نظر میرسد مسلمین  .داشتھ استعربی قرابت بسیار نزدیکی با زبان  آرامی شرقیزبان  مادری وی یعنی زبان . است

ن دینی منظم و نیرومند اعراب یھودی مدینھ و در مقابلھ با این سالح فرھنگی بّرای ایشان، مجبور بھ بر در مقابل سن

در قرون آغازین اسالم ھم  مانیبھ ھر روی  .االصل خویش ھم می بودنده اند آرامیگشیدن ارج آیین این خویشاوند 

شیعی واالمقام بھ  -فاوتش بھ عنوان قدیسی اسالمیدر کسوتھای اسالمی مت کمیل بن زیادگرش،  ندبھسوای ھمین ھیئت 

از جملھ این نقشھای اسالمی وی . ابراز وجود پرداخت و الجرم تاریخش از سھ قرن پیش بھ عھد اسالمی کشانده شد

تاریخی  -وھمچنین افراد اساطیری صعصعھ بن صوحان، میثم تمارعبارت ھستند صحابھ ھای واالمقامی بھ اسامی 

مقابلھ عنوان . صوفی کھ در جای دیگر از آنھا سخن گفتھ ایم منصور حالجو  حاتم طاییعجم بھ اسامی معروف عرب و 

نظامی معلوم  ھفت پیکردر رابطھ با عنوان ) در اصل منظور اناجیل جدلی ھفتگانھ مانی( سلمان ھفت پیکارکتاب 

منظور بوده است  )نام نماز یھودی یعنی ]حرب[تفیالمترادف (پیکار و جنگ ھفت میدارد کھ از این عناوین در اصل 

                                                                                                            . مأخوذ از آن است محرابکھ نام 

                                              :                     در باب خود نام و نشان مانی تاریخی پیش از اسالم گفتھ شده است

بود کھ بھ زبان  ھفت اثرشود،  آثار اصلی مانوی کھ متعلق بھ مانی شمرده می. خالف سنت شفاھی رایج در ایران بر"

، رساالت، )گنج زندگی(، نیان زیندگان )انجیل زنده(اونجیلون زیندگ : ، زبان محلی مانی، نوشتھ شده بودآرامی شرقی

ز آثار بینیم نام یکی ا طور کھ می ھمان. ھا ، مزامیر و نیایش)ھا دیوان، نامھ(= ، دیبان )غوالن(، کوان )اسرار(رازان 

دانست رو کھ مانی خود را بھ منزلھ حواری مسیح و ادامھ دھنده راه او می آن مانی، انجیل زنده است، از  

               )سایت عرفان شمس( ".د آورده بود، انجیل زنده بوددر نظر او، انجیل مسیحیان تحریف شده و انجیلی کھ خو
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 ادیل بن زیدر محضر کم
، سایت کتابخانھ تخصصی حجیاحمد یعل  

صفات  رجال شناسان او را بھ. است) ھ السالمیعل( امام حسن و یاران امام علیاز  (1)یمانی یاد نخعیل بن زیکم
معروف کوفھ در زمان خود  از ھشت عابد و زاھد یکین و یرگان تابعاز بز یو. اند ستوده» شجاع، زاھد و عابد«

 است کھ یکس; دهللا بودیاران عبیآلوده و از  یاد شخصیبن ز است کھ برادر او حارث نیخ ایتار یاز عبرتھا (2).بود
 (3).زه، بھ شھادت رساندیگرفتن جا یطفالن مسلم را برا

 (4).متولد شد. ق  . ھـ12ر سال د یاد در سال اول بعثت و بھ نقلیل بن زیکم

 تیمدافع وال

حضرت دفاع کرد،  ت آنی، از والیدر تمام مراحل زندگ است کھ )ھ السالمیعل( یاران خاّص امام علیل از یکم
س یل و عمرو بن زراره فرزند قیاد شد، کمیز ار و عملکرد عثمانیآن د یکھ اعتراضات مردم کوفھ بھ وال یھنگام

آن دو، مردم را . کردند را مطرح )ھ السالمیعل( یخلع عثمان و خالفت امام عل شنھادیبودند کھ پ یانن کسیجزو اول ینخع
 :گفتند پرداختھ و یدور خود جمع کرده و در جمع آنھا بھ سخنران

ده یرا پشت سر انداختھ و ناد دھد، عمداً آن یص میاز ھم تشخ یکھ حق و باطل را بھ خوب یمردم، عثمان در حال یا«
شما مسلّط کرده و بھ آنھا قدرت و حکومت  یو صلحا ست را بر جان و مال پاکانیاشخاص پست و ناشا. رفتھ استگ

 (1)  ...»داده است

هللا  یصل( امبر خدایپ. بھ کوفھ مھاجرت کردند من بودند کھیف ین طواین و مشھورتری، از بزرگتر»نخع«فھ یطا1 . 
، 1باز، ج دست ینان، ھادیحماسھ آفر(» النََّخع یباِرْک فِ  أَللّھُمَّ «: آنھا فرمود فھ را ستوده و در حقین طایا) وآلھ ھیعل

 .)105ص

م، یع بن خثی، ربیة النخعیدبن معاویزیبن عتبة،  ، عمرویس قرنیاو«عباد و زاھدان معروف کوفھ ھشت نفر بودند  2 .  
 .)250، ص 50خ دمشق، جیتار(» ادیبن ز لیبن عبدهللا و کم ، جندبیبانیھّمام بن حارث، معضد الش

 599، صینھج البالغھ، ترجمھ محمد دشت 3 .  

 101، ص1نان، جیحماسھ آفر4 .  

 لیخاطرات کم

در طول مدت معاشرت با موال، خاطرات . شود یشناختھ م )ھ السالمیعل( یاد بھ عنوان صاحب سّر امام علیبن ز لیکم
 :میکن یشاره ماز آن ا یبزرگوار دارد کھ بھ موارد از آن یادیز

 ان مقدس نمایجر1 . 

و  )ھ السالمیعل(یامام عل یشب. پرداخت یدر مسجد کوفھ بھ عبادت م )ھ السالمیعل(یاز شبھا ھمراه امام عل یل برخیکم
د یبھ گوش رس ینیحز ی، صدایراه از منزل ریل پس از انجام عبادت از مسجد بھ طرف منزل حرکت کردند، در مسیکم

و  ن حالت متأثر شدیل از ایخواند، کم ین و جانسوز میار حزیبس یرا با صوت}  ...لِ یاللَّ  ْن ھَُو قانٌِت آناءَ أَمَّ { ھیآ یکھ کس
متوجھ درون او شد و  )ھ السالمیعل(نیرالمؤمنیبھ زبان آورد، موال ام یبدون آنکھ سخن. ف کردیدر ذھن از او تعر

  .»داد نده بھ تو خواھمیخبرش را در آ. ستن مرد تعجب نکن، او اھل آتش ایاز زمزمھ ا«  :فرمود
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ھمانطور کھ امام خبر داده بود،  ش آمد وینکھ جنگ نھروان پیگذشت تا ا یمدت زمان. ل از حرف امام متعجب شدیکم
از آن  دست داشت، کھ بھ یریکھ شمش یدر حال )ھ السالمیعل(یعل پس از جنگ، امام. از خوارج کشتھ شدند یادیعده ز

گذاشت و  یا دهیسر بر یرو رش رایل آمد و شمشینزد کم; گذشت یده خوارج میبر یان سرھای، از مدیچک یخون م
ْن ھَُو قانِتٌ { !لیا کمی: فرمود است کھ آن شب با سوز و گداز بھ راز  ین شخص ھمان شخصیکھ ا دیل فھمی، کم } ...أَمَّ

 (1).استغفار کرد امام انداخت و یپاھا یلحظھ خود را رو نیاز مشغول بود، در ایو ن

 173ص ،1، جیعسکر ید مرتضیخ اسالم، عالمھ سیشھ در تارینقش عا1 . 

 گفتگو با مردگان 2 .

ھ یعل(یعل م، امامیدیکھ بھ گورستان رس یم، ھنگامیطالب از شھر خارج شد یاب بن یھمراه عل« :کند یل نقل میکم
َما ِعْنَدُکْم؟ فَإِنَّ اْلَخبَر  ا أَْھَل اْلَوْحَشِة، َما َخبَرُ یا أَْھَل اْلبَالِء، یبُوِر، ا أَْھَل اْلقُ ی» :بھ قبرستان انداخت و فرمود ینظر) السالم

 »;.ِعْنَدُکْم؟ ْاألْوالِد َو اْستبِدَل بِاْالْزواِج، فَھذا َخبٌَر ِعْنَدنا، فََما اْلَخبَر تَمتِ یِعْنَدنا قَْد قُِسَمْت اْالْمَواُل و أ

ن است کھ، ھمانا اموالتان یکھ نزد ماست ا ینزد شماست؟ خبر یاھل وحشت، چھ خبر یا اھل بال، یاھل قبور، ا یا«
نزد شماست؟  یاست کھ نزد ماست، چھ خبر ین خبریھمسرانتان ازدواج کردند، ا م شدند ویتیم شد، فرزندانتان یتقس

 :گفتند یجواب م دادند در یبھ آنھا اذن مل اگر یکم یا: من کرد و فرمود سپس رو بھ  (2)، }یَر الّزاِد التَّقویخَ  فَاِنَّ {
ل، قبر صندوق عمل یکم یا«; »اْلَخبَر کَ یأْتِ یل، اْلقَبُر ُصْنُدوُق اْلَعَمِل َو ِعْنَد اْلَمْوِت یا ُکمَ ی» :ھ کرد و فرمودیسپس گر

 (3) » .شود یده میاست و ھنگام مرگ، د

 538، ص7نة البحار، داراالسوه، جیسف 1 . 

 197: بقره 2 . 

 251، ص 50خ دمشق، ابن عساکر، جیتار 3 . 

 ثیحد یراو

 ره،یفھ دوم، عبدهللا بن مسعود، ابوھری، خل)ھ السالمیعل(یاو از امام عل. دیآ یث بھ شمار میان حدیاد از راویل بن زیکم
عباس بن : کنند کھ عبارتند از یت میل روایز از کمیاز محدثان ن یبرخ .کند یت نقل میعبدهللا بن عمر و عثمان روا

 (1).ادیز ، اعمش، عبدالرحمن ابنیعی، عبدالرحمن بن عابس، ابواسحاق سبید صھبانیزیبن  عبدهللا ح،یذر

 (2)تیفرماندار ھِ 

 یپس از مدت. ت منصوب شدیشھر ھ یبھ فرماندار) ھ السالمیعل(نیرالمؤمیاد از طرف امیل بن زیکم. ق . ھـ39در سال 
در  نکھ آنھایال ایت را دارند، بھ خیورش بھ ھیقصد » ان بن عوفیسف« یبھ فرماندھھ یمعاو ارانید کھ یرس یخبر بھ و

خود و  دفاع در شھر گذاشت و یمسلح را برا یروین 50 )ھ السالمیعل(یھستند، بدون اجازه امام عل (3) »سایقرق«
ت یاستفاده کرده بھ ھ از فرصت ھیان معاویسپاھ. کرده باشد یشدستیارانش بھ طرف آنجا حرکت کرد، تا در جنگ پی

 (4).کرد اد نوشت و او را سرزنشیبن ز لیبھ کم یا نامھ)ھ السالمیعل(یامام عل. حملھ کردند و بھ غارت پرداختند

 کھ از یدر کار یپافشار کھ بر عھده اوست، و ییانسان در انجام کارھا یسست! اد خدا و درودیپس از «
در مقابل رھا » سایقرق«اقدام تو بھ تاراج مردم . رانگر استیو شھی، و اندآشکار یت او خارج است، نشانھ ناتوانیمسؤول

 را حفظ کند، و سپاه دشمن ست تا آنجایدر آنجا ن یم و کسیرا بر آن گمارده بود کھ تو ییکردِن مرزھا
بر دوستانت  کھ دشمنان تو از آن بگذرند و یا شده یآنجا پل تو در. باطل است یا شھیرا از آن مرزھا دور سازد، اند

 را یزند، نھ مرزیکھ از تو بترسند و بگر یدار یبتیکھ در کنار تو نبرد کنند، و نھ ھ یدار یھجوم آورند، نھ قدرت
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، و نھ یکن یت میرا کفا ارتیمردم د یازھای، نھ نیدرھم بشکن یتوان ی، و نھ شوکت دشمن را میحفظ کن یتوان یم
  (1) » .یدار ینگھ م یامام خود را راض

گشت کھ ضعفش را  یم یدنبال فرصت برد و یامام را فراھم کرده بود، بھ شّدت رنج م ینکھ اسباب ناراحتیل از ایمک
عبدالرحمان بن «ل نوشت کھ یبھ کم یا نامھ» نیبینص«در  کارگزار امام» یب بن عامر ازدیش«نکھ یجبران کند تا ا

ت دارد یدانم قصد ھ ید، نمیآ ین، بھ طرف ما میلمؤمنراین تحت فرمان امیسرزم غارت یھ برایاز طرف معاو» اثیغ
از شھر گمارد و ھمراه  حفاظت یاده نظام، براینفر پ 600رد، او یمھاجمان را بگ یم گرفت جلویل تصمیکم. نیبینص ای

ت بازگشت و یروزمندانھ بھ ھیاو سپس پ. سخت دھد یسواره نظام بھ جنگ مھاجمان رفت و توانست آنھا را شکست 400
 :نوشت در جواب) ھ السالمیعل( یامام عل. امام نوشت یبرا قاطع خود را یروزیخبر پ یا نامھ یط

بر ھرکس کھ بخواھد نازل  را یروزیپ. کند یاست کھ ھرگونھ بخواھد عمل م ییش از آن خدایاما بعد، حمد و ستا«
ت یو امامت را حما یوب عمل کردمسلمانان خ یبرا ھمانا تو. است یکو موال و سروریپس پروردگارمان ن. کند یم

جنگ دشمن رفتند،  یکھ ھمراھت برا یگونھ بود، پس تو و گروھ نیا در گذشتھ، حسن ظن من نسبت بھ تو یکرد
بھ  ین گامیو بعد از ا  (2) ن دقت کن بھ جنگ نرویپس از ا. پاداش صبر کنندگان مجاھد را. دیدار ن پاداش رایبھتر
او غالب . ستمگران حفظ کند تِ ی، خدا ما و تو را از حمایدرباره آن اجازه گرفتھ باش ز مننکھ ایندار تا ا نبرد بر یسو
 (1) » .باد سالم خدا و رحمت و برکاتش بر تو. م استیروز و حکیو پ

 38، صیاد النخعیل بن زیکم 1 . 

است کھ  یلت َرمادایاست کھ امروزه جزو ا ان عراق و شام، در کنار فراتیم یمرز یاز شھرھا یکیت، یھِ  2 . 
بن مبارک در  تربت عبدهللا. محکم بوده است یحصار یآباد و دارا یشھر تیھ. رفتند یھا از آنجا بھ حلب م کاروان

 )353، ص43لغتنامھ دھخدا، ج. (آنجا قرار دارد

 .عراق و شام یراه بازرگان نھر فرات، سر ین در انتھایالنھر نیاست در منطقھ ب یشھر 3 . 

 539، ص7البحار، ج نةیسف 4 . 

 599، صینھج البالغھ، ترجمھ محمد دشت 1.  

ل یلذا بھ کم. کرد ینم یشدستیپ کرد او یبود و تا دشمن حملھ نم یوه تدافعیدر جنگ ش) ھ السالمیعل( یوه امام علیش 2 . 
 .کند تو بھ جنگ آنان نرو یھ میتوص

 لیکم یدعا

جمعھ با  یان است کھ آن را شبھایعیان شیمعروف و مشھور م یدعاھا از) ھ السالمیعل( یادگار امام علیل، یکم یدعا
 ل بنیز مشھور است، بھ کمین» حضرت خضر« ین دعا را کھ بھ دعایعارفان ا یموال. کنند یم سوز و گداز قرائت

 :دیفرما یباره م نیل در ایکم. آموخت یاد نخعیز

از اصحاب از امام  یکیبودند،  امام، دور او را گرفتھاز اصحاب  یا م در مسجد بصره نشستھ بودم، عدهیبا موال «
مراد شب  :ست؟ حضرت فرمودیچ (2)، }میْفَرُق ُکلُّ أَْمر َحکِ ی ھایفِ  }: دیفرما یش خداوند کھ میمراد از فرما: دیپرس

و بد بر او ک ینکھ آنچھ از نیست مگر این از بندگان خدا یا کھ جانم در دست اوست، بنده یبھ آن کس. مھ شعبان استین
آن شب را  یا چ بندهیگردد و ھ یم میاو تقس یبرا ین شبیمثل چن مھ شعبان تا آخر سال دریشود در شب ن یم یجار

 .»شود یاو مستجاب م یکھ دعا نیخواند مگر ا یخضر را نم یدارد و دعا یا نمیاح
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است؟  یل، تو را چھ مطلبیکم یا: دم، فرمودیسپس حضرت بھ منزل رفت، شبانگاه بھ خانھ موال رفتم و در را کوب
در ھر  ین دعا را حفظ کردین و چون ایبنش: حضرت فرمود .ام خضر آمده ین، درباره دعایرالمؤمنیام یا: جواب دادم
سازد و  یتو چاره م یک بار، آن را بخوان کھ خدا برایا در عمرت یک بار ی یسال ایک بار ی یا در ماھیشب جمعھ 

با ما واجب شد  ل، طول مدت رفاقت تویکم یا. شود یشامل تو م یدھد و مغفرت الھ یات م یکند و روز یم ات یاری
 (1) » ...ءیَوِسَعْت ُکلَّ شَ  یالَّتِ  أَْسأَلَُک بَِرْحَمتِکَ  یاَللَّھُمَّ إِنِّ «: سیسپس فرمود بنو. میرا انجام دھ کھ خواھش تو

 299، ص1، جیذاکر اکبر ین، علیرالمؤمنیطالب ام یبن اب یکارگزاران عل یمایس 1 .

 4: دخان 2 . 

 مرگ سرخ

 یروز. ب قرار دادیرا تحت تعق) ھ السالمیعل( تیاران و اصحاب اھل بیعراق شد،  یوسف والیبن  کھ حّجاج یھنگام
. است یا سالخورده رمردیاو پ: اسود جواب داد. ل را گرفت تا او را بھ قتل برساندیسراغ کم» اسود ثمیھ«حجاج از 

ل از یکھ کم یر کنند، ھنگامیل را دستگیداد کھ کم سپس دستور. اندازد یتھا تفرقھ مین جمعیام کھ ب دهیشن: فتحجاج گ
م کند، حقوق ینکھ او را تحت فشار، تسلیا یافت، برایچون حجاج بھ او دست ن .ختیقصد حجاج آگاه شد، از کوفھ گر

از : ان آگاه شد، گفتین جریاد از ایبن ز لیکم کھ یھنگام (2).شد، قطع کرد ین میالمال تأم تیکھ از ب اش را لھیقب
و خود را . شوم، لذا وارد کوفھ شد و بھ داراالماره رفت یجماعت یقطع روز نمانده، چرا باعث یباق یعمرم چند سال

 :حجاج بھ او گفت م کرد،یتسل

 .فر دھمیدنبالت گشتم تا تو را ک یلیل خیکم یـ ا

م بھ من یموال. خداست یبھ سو ب بازگشت من و توینمانده و عنقر یباق یر من جز اندکبکن کھ از عم یـ ھر چھ خواھ
 .بود یخبر داده کھ قاتل من، تو خواھ

شده بود  یشدت عصبان حجاج کھ بھ. ل صلوات فرستادیبرد و کم را) ھ السالمیعل( ین ھنگام حجاج نام امام علیدر ا
 :گفت

شتر یاز محبت تو بھ او ب یبھ عل اش نسبت نھیگمارم کھ ک یرا بر تو م یسم فردبھ خدا ق. یتو در شمار قاتالن عثمان «
 .»باشد

ل را از بدن جدا یسر کم معروف بود، بر او گمارد و او) ھ السالمیعل(تیبا اھل ب یرا کھ در دشمن» یسیادھم ق«آنگاه 
 (1).کرد

 (2).وستیبھ وقوع پ یدر سن نود سالگ. ق . ھـ 82ل در یشھادت کم

 331ص ،3ن ابن طاووس، جیالد ید رضیاالقبال باالعمال الحسنھ، س1 .  

 256، ص 50خ دمشق، ج یتار2 .  

 آستانھ

کوفھ بود کھ زندان نعمان بن منذر  در اطراف یا ھ منطقھیثو. ھ دفن کردندین ثویل، او را در سرزمیپس از شھات کم
 .ن منطقھ قرار داشتیره در ایحاکم ح
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از قبور  یمدفونند کھ در حال حاضر اثر) ھ السالمیعل( یاران امام علیاز اعالم و بزرگان  یارین، بسین سرزمیدر ا
 :ن مدفونند، عبارتند ازین سرزمیکھ در ا یاران امام علی یبرخ. نمانده است آنھا

را داغ ن پشت او یآنجا کھ مشرک د تایب فراوان دیخبّاب بن اََرت، از مسلمانان صدر اسالم است کھ در مکھ آس1 . 

ن و نھروان یز در جنگ صفین. رفت کھ جنگ بدر را درک کرده بود یشمار م ن بھیمھاجر یاز فضال یو (3)کردند،

) ھ السالمیعل(یامام عل. بر جنازه او نماز خواند) ھ السالمیعل( یفوت کرد و امام عل. ق  . ھـ39داشت و در سال  شرکت

کرد  ھجرت یفرمانبردار یا رحمت کند، با رغبت مسلمان شد و از روخداوند خباب بن ارت ر« :دیفرما یدرباره او م

 (4) » .کرد یبود و مجاھد زندگ یاز خدا راض. گذراند یو با قناعت زندگ

 .ده شدیب کشیصل ش قطع و در کوفھ بھیاد، دست و پای، بھ دستور ابن زیة بن ُمْسِھر عبدیریجو 2 .

 .در کوفھ فوت کرد. ق. ھـ 67 سال ن بود و دریدر جنگ صف یمام علاران ایز از ین ی، ویمیس تمیاحنف بن ق3 . 

 یبر جنازه و یسپرد و امام عل در کوفھ جان. ق .ھـ38نھ، در سال یدر مد یامام عل ی، والیف انصاریسھل بن حن .4
 .نماز خواند

 256، ص 50خ دمشق، جیتار : 538 ، ص14ث، جیمعجم رجال حد; 394، ص1اآلمال، ج یمنتھ1 .  

 176، ص6ج ،یوسف المزی اسماء الرجال، ابن الحّجاج یب الکمال فیتھذ2 .  

 635، صینھج البالغھ، محمد دشت3 .  

 43نھج البالغھ، حکمت  4 .  

 .جان سپرد. ق.ھـ86بھ سال  امبر کھ در کوفھیپ ین صحابیعت رضوان و آخری، از شاھدان بیاوف یعبدهللا بن اب5 . 

اد ھمچون یتوسط ابن ز یو. امام بھ کوفھ یر اعزامیو سف) ھ السالمیعل( نیامام حس یدر رضاعقطر، برایعبدهللا بن 6 . 
 .دین افتاد و بھ شھادت رسیقصر بھ زم ی، از باالیداویص س بن مسھّریق

 (1).یرافع، کاتب مخصوص امام عل ید هللا بن ابیعب7 . 

. اد، معروف و مشھور استیز بن لیقط مقبره کمست فین بزرگان معلوم و مشخص نیک از ایچ یدر حال حاضر قبر ھ

پس از . نھاد و متروک ماند یرانیدولت وقت، رو بھ و ل عدم توجھیھا و بھ دل یعثمان ین مقبره در زمان حکمرانیا

ل یپس از تکم. ل شدیو تکم یبازساز یدروب یخ باقر عبدالنبیو مسجد حنانھ توسط ش ن مقبرهیا یعثمان یسقوط امپراتور

افتھ ین خانواده ادامھ یا ن افتخار نسل بھ نسل دریا. از زائران را بر عھده گرفت ییرایت آستان و پذیخودش تول ،مقبره

 (2).است

 96ص ب،یالخط ین الھاشمیبن الحس ی، علیاد النخعیل بن زیکم. 1

 93ھمان، ص2 . 
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 مانوی و یھودی است ندبھً  ھمراهِ  دعای کمیل، شکل اسالمی ادعیھً 
 

دین بی مسامحھ و بی مسالمھ، آن بلکھ بھ معنی  صلح و سالمتی مکیدی کھ در مدینھ تکوین یافت نھ بھ معنی اسالم محم
نھ دین این اسالم در اساس . بود فلسفھ تسلیم و بردگی در برابر هللا و در واقع مدعیان نمایندگی هللا بر روی زمینبا 

گرچھ بھ تدریج . ت و غنیمت و اسارت و برده گیری بوده استجھاد و غاربریان بگویم آیین بلکھ  ،ندبھ و صوفی گری
و زرتشتی و عیسوی و موسوی بھ خدمت گرفتھ شدند کھ  آیینھای مانویسننی از آن روح خشک و خشن برای تقدیس 
 و یھودی) یمکی ھای مانوی( سنن مانویبر گرفتھ از  ،ندبھ گری پست و زبونانھ آن بھ شکل دعای کمیلاز این میان 

لغت نماز و دعا در زبان : "تفیالمطابق مقالھ رحمان دلرحیم در سایت انجمن کلیمیان تھران در باب نماز یھودی  .تاس
ھ یآ 106فصل ) زبور داود(م یلیگرفتھ شده است چنان كھ در تھ مجادلھ یبھ معن لِلیپشھ یشود و از ر یگفتھ مال یتف یعبر
در . »یر قطع گردینمود نماز و دعا كرد و مرگ و م یتاد و داورسیا) نوه حضرت ھارون(نحاس یپ«: آمده است 30

كھ قوم را  ین كھ با خدا مجادلھ كرد و درباره وبائینحاس مثل ایپ: اند ر كردهین تفسین جملھ را چنیا 82ن یلمود؛ سنھدرت
عالم در  یشگاه قاضیبھ پ یم اظھارنامھ درباره مطلبیتقد یعنی ْتپَلِلیھن یح خواست بنابرایكرد از خداوند توض یكشتار م

م كھ درباره افراد ِسُدوم با خداوند بھ صورت مجادلھ و مانند ینیب یم را میش حضرت ابراھیداین دادگاه و در ِسفر پیتریعال
ل مدافع یاست كھ مانند وك یگر دعا حضرت موسیكند و نمونھ جالب د یكل عالم بحث م یل مدافع با قاضیك وكی

، بھ درگاه یموس«: ن آمدهیچن 13و  12و 11 یھا ھیآ 32كند و در سفر خروج فصل  یدفاع م لیاز قوم اسرائ یشجاع
م و یكھ با قدرت عظ ین قومیخداوندا چرا خشمت بر قومت افروختھ شده است ا: خود التماس نموده، گفت یخداوند خدا

ن كھ آنھا یرون آورد تا ایاز مصر بت آنھا را یسوءن یند از رویان بگویچرا مصر یرون آوردیاز مصر ب یقو یرویبا ن
 ... . ابان بكشد یرا در ب

ست، بلكھ درخواست آنھا بھ صورت التماس و تضرع یبا خداوند ن مجادلھاء بھ صورت یر انبیسا یدر طرف مقابل دعا
بھ نام  ن نوع نماز رایا. ندینما یش میآورده و طلب رحمت و بخشا یبھ درگاه خداوند بخشنده و مھربان رو یعنیاست 

م یتقد) در دوران معبد مقدس(كھ  ییھا یشتر قربانیدر ب. شود یاعتراف و اقرار بھ گناه خوانده م یعنی یدویلت ویتف
 یكرد و سپس مبادرت بھ قربان یاداء م یگذاشت و مطالب یوان میسر ح یخود را رو یھا دست یشد صاحب قربان یم
 ".ده استیروزانھ گرد ین مطالب جزء دعا و نمازھایست ایر نیذپ امكان یمراسم قربان ینمود و حال كھ اجرا یم

در این باب  یمطھر یمرتض گرفتارتعصب و تحجر شدید،یکسویھ نگر و فقیھ پرکار و نکتھ سنج ولی کھ طوری  ھمان
انھ و را صرفاً در چشم یھود دیده است و سنن تحریفات بسیارغالیگر خاردر مقام تحریف و تملک سنتھای دینی دیگران، 

بی نظیر و مثال خود نیاکان رافضی ما در پرده عفاف نگھ داشتھ و طلبکارانھ در توجیھ قتل و غارت مسلمین از اعراب 
در قرآن : "دیفرما یم، خصلت گرایانھ )کافر(و اعراب دارای آیینھای سنتی بدوی کھن  یھودی بیگناه قربانی شده مدینھ

ف در جھان اند؛ نھ امروز، ین ھا قھرمان تحریھا كھ ا یھودیصاً در مورد ف بھ كار رفتھ است؛ مخصویم كلمھ تحریكر
ق یبھ قلب حقا یبیل عجیاست كھ تما ین نژاد چھ نژادیدانم ا ینم. ا بھ وجود آمده استیت در دنیھودیخ یكھ تار یاز وقت
ف و قلب یق را تحریحقا رند كھ در آن كارھا بشودیگ یار میرا در اخت ییشھ كارھایف كردن دارد و لھذا ھمیو تحر

ف است، در قرآن بھ صورت یكھ تحر یگر یھودیصھ ین خصیا. زند ین ھا حرف میب درباره ایقرآن چھ عج... كرد
ن مردم نسبت بھ یبھ طور مسلم، دشمن تر"سوره مائده  82ھ یح آیبھ تصر." شناختھ شده است یصھ نژادیك خصی

 ..."افتی یھود و مشركان خواھیمؤمنان را، 

 :نشنامھ اسالمی رشد چنین اطالعاتی از دعای ندبھ کمیل تدوین نموده استدا

  وجھ تسمیھ دعا

جناب کمیل تعلیم  آن را بھ السالم حضرت امیرالمومنین علیھ باشد کھ می علیھ سالم هللا خضرحضرت  دعای کمیل از
  :شنویم اند کھ چگونگی جریان را از زبان کمیل می فرموده

بودند، بعضی از آنھا از  ومنین در مسجد بصره نشستھ بودیم گروھی از اصحاب نیز ھمراه آن حضرتموالیم امیرالم با
رفتند، من شب ھنگام در پی ایشان راه افتادم،  حضرت سواالتی کردند، حضرت پس از جواب ایشان، از مسجد بیرون

  !اینجا آمدی؟ ای کمیل چھ باعث شد کھ: حضرت فرمودند
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 .خواھم ن، دعای حضرت خضر را میای امیر مومنا: گفتم
 

خواھی  نموده تا آنچھ می ای کمیل بنشین، ای کمیل دوستی وھمراھی طوالنی تر با ما، تو را سزاوار: فرمودند حضرت
  .آموختند برایت عطا و بخشش نمائیم، بدین ترتیب حضرت دعا را بھ ایشان

 .رمودند بھ دعای کمیل مشھور شدتعلیم ف کمیل الزم بھ ذکر است کھ چون حضرت این دعا را بر
 

  سیاق دعا
 وقتی کھ انسان برای. در خواستی عارفانھ توام با سوز عاشقانھ. شود متعال شروع می با درخواست از خداوند دعا این

بالد تا جائیکھ از اعمال  بھ خود می تواند با چنین معشوقی ارتباط برقرار کند شنود از اینکھ می لی این دعا را میتجربھ او
  :خود شرمیگن شده و لب بھ اعتراف می گشاید کھ

 
  رفانفسی، معتذرا نادما منکسرا مستقیال مستغفرا مینبا مقرا مذعنا معت و قداتیتک یا الھی بعد تقصیری و اسرافی علی

پیشیمانی و عذرخواھی و دل شکستھ  ام با حالت یعنی اینکھ خدایا بعد از این ھمھ تقصیر و کوتاھی و اسراف نزدت آمده
تو بزرگوارتر از آن ھستی کھ ): من ان تضع من ربیتھ انت اکرم(کھ عذرم را ببخشای زیرا ) فاقبل عذری(پس 

دانی در برابر بالھای کم  تو می): لیل من بالء الدنیا و عقوباتھاتعلم ضعفی عن ق و انت. (ات را ضایع گردانی پرورده
، ای )یا حبیب قلب الصادقین) ای نھایت آرزوی عارفان). یا غایھ آمال العارفین(و مجازات آنھا تاب و توان ندارم،  دنیا

و اجعل لسانی ( را برای خدمتگزاریت نیرومند کن، اعضا و جوارھم): قو علی خدمتک جوارجی(محبوب راستگویان 
 یا سریع الرضا کھ آخر دعا با سالم بر محمد و آل محمد بھ خاتمھ. خود گویا کن زبانم را بھ ذکر یاد): لذکرک لھجا

 .رسد می
  ویژگی خاص

علیھ السالم نقل شده و ثانیا دارای یک متن واحد  از ویژگیھای خاص این دعا یکی این است کھ مستقیما از زبان معصوم
  .ندارد تالف متن طبق نقلھای مختلفباشد و اخ

   تقویم دعای کمیل

دشمنان و گشایش باب رزق و  و ھر شب جمعھ برای کفایت از شر نیمھ شعبان بھ نقل عالمھ مجلسی این دعا در شبھای
                                     .                                                                           شود آمرزش گناھان خوانده می

www.guidinglights.org  مبلغین شیعی در آدرس مطابق کمیلندبھ متن دعای:  
بھ محرم اسرارشان جناب کمیل تعلیم فرمودند) ع(این دعا را امیر المؤمنین علی   

ی بیحدت كھ بر ھر یت،و بتوانات كھ ھمھ موجودات را فراگرفتھ اسیكنم بھ آن رحمت بی انتھایا از تو درخواست میخدا
ل و زبون است، و بھ مقام یع اوست و تمام عزتھا در مقابلش ذلیاء خاضع و مطیز مسلط و قاھر است و ھمھ اشیچ

ت كھ ھمھ قدرتھا برابر او مغلوب است، و بھ عزت و اقتدارت كھ ھر مقتدری از مقاومتش عاجز است، یجبروت و بزرگ
ت كھ بر تمام قوای عالم برتری یعالم را مشحون كرده است، و بھ سلطنت و پادشاھ ت كھ سراسریو بھ عظمت و بزرگ

دارد، و بذات پاكت كھ پس از فنای ھمھ موجودات باقی ابدی است، و بنامھای مباركت كھ در ھمھ اركان عالم ھستی 
ھمھ عالم را روشن ساختھ  ط است، و بھ نور تجلی ذاتت كھیت كھ بر تمام موجودات محیتجلی كرده است، و بھ علم ازل

 .است
  

 .نیش از ھمھ سلسلھ و بعد از ھمھ موجودات پسیف ای پیقی و ای منزه از توصیای نور حق
  

 .ا ببخش آن گناھانی را كھ پرده عصمتم را می دردیخدا
 .فر عذاب نازل می كندیا ببخش آن گناھانی را كھ بر من كیخدا
 .را بھ روی من می بنددا ببخش آن گناھانی را كھ در نعمتت یخدا
 .م می شودیا ببخش آن گناھانی را كھ مانع قبول دعاھایخدا
 .ا ببخش آن گناھانی را كھ بر من بال می فرستدیخدا
 .ی از من سر زده ھمھ را ببخشیا ھر گناھی كھ مرتكب شده ام و ھر خطایخدا
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ی آورم و از درگاه جود و كرمت مسئلت می كنم ع میم و تو را سوی تو شفیاد تو بسوی تو تقرب می جویای خدا من بھ 
اموزی و ذكر و توجھ حضرتت را بر من الھام یك سازی و شكر و سپاست را بھ من بیكھ مرا بھ مقام قرب خود نزد

 .كنی
  

ری و بھ حالم یا از تو مسئلت می كنم با سؤالی از روی خضوع و ذلت و خشوع و مسكنت، كھ كار بر من آسان گیخدا
 .ی و مرا بھ قسمت مقدر خود خوشنود و قانع سازی و در ھر حال مرا متواضع گردانیترحم كن

  
ھای عالم یچارگی باشد و تنھا بھ درگاه تو در سختیا من از تو مانند سائلی در خواست می كنم كھ در شدت فقر و بیخدا

 .عرض حاجت كند و شوق و رغبتش بھ نعم ابدی كھ حضور توست باشد
  

رت در امور پنھان است و فرمانت در یار با عظمت است و مقامت بسی بلند است و مكر و تدبیھی تو بسای خدا پادشا
 .داست و قھرت بر ھمھ غالب است و قدرتت در ھمھ عالم نافذ است و كسی از قلمرو حكمت فرار نتواند كردیجھان ھو

  
ك بدل كند جز تو یبھ كار ن) از لطف و كرم(ای بدم ا من كسی كھ گناھانم ببخشد و بر اعمال زشتم پرده پوشد و كارھیخدا

 ).ن تواندیكھ خدا ا(ابم یكسی نمی 
  

ری كردم بھ نادانی خود و خاطرم یست ای ذات پاك و منزه و بھ حمد تو مشغولم ستم نمودم بھ خودم و دلیخدائی جز تو ن
 .اد كردی و بر من لطف و احسان فرمودییشھ مرا ین بود كھ ھمیآسوده بھ ا

  
ار از یدی و چھ بسیار بالھای سخت از من بگردانیار كارھای زشتم مستور كردی و چھ بسیای خدا ای موالی من چھ بس

ق آن نبودم و تو یكو كھ من الیار ثنای نیار ناپسندھا كھ از من دور كردی و چھ بسیلغزشھا كھ مرا نگاه داشتی و چھ بس
 .از من بر زبانھا منتشر ساختی

  
ده و یق مرا در بند كشیرھای عالیار ناخوش و اعمالی نارسا و زنجیبزرگ در دل دارم و حالی بسای خدا غمی 

ب داده یت مرا فریا بھ خدعھ و غرور و نفس بھ جنایوی از ھر سودی مرا باز داشتھ و دنیآرزوھای دور و دراز دن
 .است

  
ح یمن دعای مرا از اجابتت منع نكند و بھ قبا د من بھ عزت و جاللت قسم كھ عمل بد و افعال زشتیای خدای بزرگ و س

ستھ در خلوت بجا آورده ام و یپنھانم كھ تنھا تو بر آن آگاھی مرا مفتضح و رسوا نگردانی و بر آنچھ از اعمال بد و ناشا
 .ریزودم بھ عقوبت مگ) كرم كن و(ر و نادانی و كثرت اعمال غفلت و شھوت كھ كرده ام یتقص

  
 .ع امور مھربانی كنیلت سوگند كھ با من در ھمھ حال رأفت و رحمت فرما و در جمای خدا بھ عزت و جال

  
ای خدا ای پروردگار جز تو من كھ را دارم تا از او درخواست كنم كھ غم و رنجم را برطرف سازد و بھ مآلم از لطف 

 .توجھ كند
  

و خود  دمیرو ھوای نفس گردیبھ نافرمانی پای خدا ای موالی من تو بر من حكم و دستوری مقرر فرمودی و من در آن 
بم داد خود را حفظ نكردم و قضای یتھا را در نظرم جلوه گر ساختھ و فریكھ معص) طانینفس و ش(را از وسوسھ دشمن 

رون نھادم و در بعضی اوامرت راه ین رفتار از بعض حدود و احكامت قدم بیز مساعدت كرد، تا آنكھ من در ایآسمانی ن
 .مودمیمخالفت پ

  
چ حجتی نخواھد بود با آنكھ در او قضای یش می كنم و مرا در آنچھ رفتھ است بر تو ھین امور تو را ستایحال در تمام ا

ر یا بھ درگاھت پس از تقصین حال بار خدایش تو مرا بر آن ملزم ساختھ و با ایو امتحان و آزما) نییتكو(تو بوده و حكم 
مانی و شكستھ دلی و تقاضای عفو و آمرزش و توبھ و زاری و یا عذر خواھی و پشو ستم بر نفس خود باز آمده ام ب

ی كھ برای اصالح كارم بدانجا روی كنم و پناه برم یق و اعتراف بر گناه خود نھ از آنچھ كردم مفری دارم و نھ جایتصد
 .ت داخل كنییری و مرا در پناه رحمت بی منتھایمگر آنكھ تو باز عذرم بپذ

  
 .ی بخشیشانم ترحم فرما و از بند سخت گناھانم رھاین حال پریر و بر ایعذرم بپذای خدا 
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 .ق و استخوان بی طاقتم ترحم كنیف و پوست رقیای پروردگار من بر تن ضع
  

كی پرورش دادی و بغذا یت و نیاد فرمودی و بھ تربیای خدائی كھ در اول بھ خلعت وجودم سرافراز كردی و بھ لطف 
 .ش با من بودت بر من ببخشین پینك بھمان سابقھ كرم و احسانی كھ از ایی ات داشتیعنا

  
دم و با یت گرویكتائید و یا باور كنم كھ مرا در آتش می سوزانی با وجود آنكھ بھ توحید و موالی من آیای خدای من ای س

د و بعد از آنكھ از یبت استوار گردا شد و در باطنم عقد محید و زبانم بھ ذكرت گویآنكھ دلم بھ نور معرفتت روشن گرد
 .تت اعتراف كردمیروی صدق و خضوع و مسكنت بھ مقام ربوب

  
ا آنكھ دور كنی كسی را یاندازی كسی را كھ پرورش داده ای آن را ینكھ از نظر بیمتری از ایار دور است كھ تو كریبس

ت كرده ای و رحم یی بسوی بالء آنكھ را كھ بھ او كفاا بسپاریا برانی آنكھ را كھ بھ او جا داده ای ی. دهیكھ نزد خود كش
 نموده ای

شگاه ید و موالی من بدانستمی كھ تو آتش قھرت را مسلط می كنی بر آن رخسارھا كھ در پیو ای كاش ای خدای من و س
ا بھ حمد و یود تو و گیقت و راستی ناطق بھ توحیا بر آن زبانھا كھ از روی حقی. ت نھاده اندیعظمتت سر بھ سجده عبود

شگاه یا بر آن جانھا كھ از علم و معرفت در پین بھ خدائی تو معترفند یقیا بر آن دلھا كھ از روی صدق و ی. سپاس تواند
گاه طاعتت می شتابند و بھ اعتقاد كامل یی كھ مشتاقانھ بھ مكانھای عبادت و جایا بر آن اعضای. جاللت خاضع و خاشعند

ن خبری از تو ای خدای با فضل و كرم بھ ین گمان نمی برد و چنیچكس بھ تو ایبند و ھاز درگاه كرمت آمرزش می طل
 دهیما بندگان نرس

ا و آالمش می دانی و آنچھ جاری شود در آن از بد آمدنی یم را بر اندك رنج و عذاب دنیدر صورتی كھ تو خود بی طاقت
 .ز است و مدتش كوتاه استیكم است و دوامش ناچ ا اندك است و زمانشیھای آن بر اھل آن با آنكھ رنج و الم دن

  
پس من چگونھ طاقت آرم و عذاب عالم آخرت و آالم سخت آن عالم را تحمل كنم و حال آنكھ مدت آن عذاب طوالنی 

چندان كھ آن عذاب تنھا از قھر و . ستیفی نیچ بر اھل عذاب در آنجا تخفیشگی است و ھیست در آن ھمیاست و ز
 .ن تاب و طاقت آن نداردیچكس از اھل آسمان و زمیتوست كھ ھغضب و انتقام 

  
 .ر و دور مانده تو چگونھ تاب آن عذاب دارمیر و فقیل و حقید من پس من بنده ناتوان ذلیای س

  
ك بھ یت كنم و از كدام یت شكایھای امورم بسوین سختید و موالی من از كدامیای خدای من ای پروردگار من و س

پس تو مرا با . ا از طول مدت آن بالی سخت زاری كنمیھ كنم از دردناكی عذاب آخرت بنالم یو گر درگاھت بنالم
در . دشمنانت اگر بھ انواع عقوبت معذب گردانی و با اھل عذابت ھمراه كنی و از جمع دوستان و خاصانت جدا سازی

ار من صبوری كنم چگونھ بر فراق تو د و موالی من و پروردگیرم كھ بر آتش عذاب تو ای خدای من و سیآن حال گ
ا چگونھ در آتش ی. دیبا باشم چگونھ چشم از لطف و كرمت توانم پوشیرم آنكھ بر حرارت آتشت شكیو گ. صبر توانم كرد

 .ت دارمیدواری كھ بھ عفو و رحمت بی منتھاین امیرم با ایدوزخ آرام گ
  

ان یگذاری من در م) بھ دوزخ(ا یرم كھ اگر مرا با زبان گود و موالی من بھ راستی سوگند می خویباری بھ عزتت ای س
ھ كنندگان و بنالم بھ آستانت مانند یون گریت مانند شیاد می زنم بسویاھل آتش مانند دادخواھان نالھ ھمی كنم و بسی فر

ادرس یای فر مان و ای منتھای آرزوی عارفان ویاور اھل ایز گم كردگان و بھ صدای بلند تو را می خوانم كھ ای یعز
ا درباره تو ای خدای پاك و منزه و ستوده یآ. انیكتا خدای عالمیان و ای یاد خواھان و ای دوست دلھای راستگویفر

اد بنده مسلمی را كھ بھ نافرمانی در دوزخ زندانی شده و سختی عذابت یصفات گمان می توان كرد كھ بشنوی در آتش فر
ده و ضجھ و نالھ اش با چشم انتظار و یان محبوس گردیجھنم بھ جرم و عص ان طبقاتیفر گناه می چشد و میرا بھ ك

تت متوسل می ید تو را می خواند و بھ ربوبیت بسوی تو بلند است و بھ زبان اھل توحیدواری بھ رحمت بی منتھایام
 .شود

  
چگونھ آتش بھ او الم رساند و ا ی. ت چشم داردیباز چگونھ در آتش عذاب خواھد ماند در صورتی كھ بھ سابقھ حلم نامنتھا

م نالھ اش را می یا چگونھ شراره ھای آتش او را بسوزاند با آنكھ تو خدای كری. دوار استیحال آنكھ بھ فضل و كرمت ام
ا ی. ش را می دانییا چگونھ شعلھ ھای دوزخ بر او احاطھ كند با آنكھ ضعف و بی طاقتی. نی مكانش رایشنوی و می ب

ا چگونھ مأموران دوزخ ی. او آگاھی) دعای(د و مضطرب بماند در طبقات آتش با آنكھ تو بھ صدق چیچگونھ بھ خود بپ
د آزادی از آتش دوزخ داشتھ یا چگونھ بھ فضل تو امی. ا رب تو را می خواندیا رب یاو را زجر كنند با آنكھ بھ صدای 
 .باشد و تو او را بھ دوزخ واگذاری
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ن ین گمان نرود و بھ رفتار با بندگان موحدت كھ ھمھ احسان و عطا بوده ایشد و ان معروف نبایھات كھ ھرگز چنیھ

 .معاملھ شباھت ندارد
  

شگی عذاب دوزخ یت حكم بھ آتش قھر خود نكرده و فرمان ھمیین قاطع می دانم كھ اگر تو بر منكران خدایقیپس من بھ 
چكس را در آتش جای و منزل نمی یالم می كردی و ھرا بھ معاندان نداده بودی، محققا تمام آتش دوزخ را سرد و س

 .دادی
ع كافران جن و انس پر گردانی و یاد كرده ای كھ دوزخ را از جمیكن تو ای خدا نامھای مباركت مقدس است و قسم یول

عام ش را ثنا گفتی و بھمھ انیش بی حد سزاست كھ با وجود آنكھ خویمخلد سازی معاندان را در آن عذاب، و تو را ستا
 .ستندیكسان نیكسانند ھرگز یمان با فاسقان یاھل ا) در آخرت(ا ینمودی در كتاب خود فرمودی آ

كھ مقدرات عالم بدان كردی و بھ مقام ) و آن قدرت ازلی(د من از تو درخواست می كنم بھ مقام قدر یای خدای من و س
ن ساعت ھر ین شب و ھمیدر گذری در ھم قضای مبرم كھ بر ھر كھ فرستادی غالب و قاھر شدی، كھ مرا ببخشی و

ا پنھان بھ جھالت یآشكار ) انیمستور و ع(جرمی و ھر گناھی كھ كرده ام، و ھر كار زشتی پنھان داشتھ ام و ھر عملی 
مرتكب شده ام، و ھر بد كاری كھ فرشتگان عالم پاك را مأمور نگارش آن نموده ای كھ آن فرشتگان را بھ حفظ ھر چھ 

دی و فوق آن فرشتگان تو خود مراقب من، و شاھد یل ساختی، و شاھد اعمالم با جوارح و اعضای من گردانكرده ام موك
ز درخواست می كنم یو ناظر بر آن اعمال من كھ از فرشتگان ھم بھ فضل و رحمتت پنھان داشتھ ای ھمھ را ببخشی، و ن

ی كھ منتشر می سازی و یكویی، و ھر نیی افزاری كھ می فرستی و ھر احسانی كھ میكھ مرا حظ وافر بخشی از ھر خ
 .ع می گردانی و ھر گنھ كھ می بخشی و ھر خطا كھ بر آن پرده می كشییھر رزق و روزی كھ وس

 .ای رب من، ای رب من، ای رب من 
 .ارم بھ دست اوستید و موالی من ای كسی كھ زمام اختیای خدای من ای س

 .میزیاجم و بی چیشانم ای آگاه بھ احتیی و وضع پرینوایاز بای واقف از حال زار و ناتوانم ای آگھ 
 .ای رب من، ای رب من، ای رب من
ن صفات و اسماء مباركت، كھ اوقات مرا در شب یقتت و بھ ذات مقدست و بزرگتریاز تو درخواست می كنم بھ حق حق

ی تا كردار و یرا مقبول حضرتت فرما ت بگذرانی و اعمالمیوستھ بھ خدمت بندگیاد خود معمور گردانی و پیو روز بھ 
 .ك جھت و خالص برای تو باشد و احوالم تا ابد بھ خدمت و طاعتت مصروف گرددیگفتارم ھمھ 

 . . .شانم بھ حضرت اوست ای رب منیت از احوال پرید من ای كسی كھ تمام اعتماد و توكلم بر اوست و شكایای س
ت قوت بخش و دلم را عزم ثابت ده، و اركان وجودم را بھ خوف و یدگو بھ اعضا و جوارحم در مقام بن) لطفی كن (

رم و یان سبقت گینیشیدان طاعتت بر ھمھ پیوستھ بھ خدمت در حضرتت بدار تا آنكھ من در میان ساز و پیت سخت بنیخش
د اھل خلوص بھ تو م، و عاشقانھ با مشتاقانت بھ مقام قرب حضرتت بشتابم و ماننیاز ھمھ شتابندگان بھ درگاھت زودتر آ

 .ن باشمیمان در جوار رحمتت ھمنشین كنندگان و با اھل ایقیدن یك گردم، و بترسم از تو مانند ترسینزد
ب یفرش برسان، و مرا بلطف و رحمتت نصیشد تو مجازاتش كن و ھر كھ مكر ورزد بھ كیا و ھر كھ با من بد اندیخدا

چكس جز بھ فضل و ین خاصان حضرتت كرامت فرما كھ ھیوصترن، و مخصین بندگانت عطا كن و مقام مقربتریبھتر
 .غ مداریافت و باز جود و بخشش بی عوضت از من درین مقام نخواھد یرحمتت ا

ا ساز و دلم یبزرگی و مھربانی كن و مرا بھ رحمت واسعھ ات از شر دو عالم محفوظ بدار، و زبانم را بھ ذكر خود گو
م ببخش كھ تو یم مستجاب فرما و از لغزشم بگذر و خطایو بر من منت گذار و دعارا از عشق و محبت بی تاب گردان، 

 .خود بھ بندگان از لطف دستور عبادت دادی و امر بھ دعا فرمودی و اجابت را ضمانت كردی
م یپس بھ عزت و جاللت قسم كھ دعا. نك من بھ دعا رو بسوی تو آوردم و دست حاجت بھ درگاه تو دراز كردمیا

د مگردان و از شر یدم را بھ فضل و كرمت ناامیبرسان و ام) كھ وصال توست(م یگردان و مرا بھ آرزو مستجاب
 .ت فرمایدشمنانم از جن و انس كفا

ست، كھ یزی نیببخش بر بنده ای كھ بجز دعا و تضرع بدرگاھت مالك چ. شوییار زود راضی میای كھ از بندگانت بس
 .كنییتو ھر چھ بخواھی م

ترحم كن بھ كسی كھ . ازی از ھر چھ در جھانیماران است و طاعتت بی نیادت شفای بیدوای دردمندان و  ای كھ نامت
 .ھ استید بھ توست و اسلحھ اش گریھ اش امیسرما

ای دانای ). فراق(ای نور دلھای وحشت زده در ظلمات . بتیای دفع كننده ھر بالء و مص. ن نعمتیای بخشنده كاملتر
 .آموختن علم ازل تا ابد بی

ق حضرت توست، و درود و رحمت خدا بر رسول یو با من آن كن كھ ال) ع(و آل محمد ) ص(درود فرست بر محمد 
 .ار بر آن بزرگواران بادیت بسیتش و سالم و تحیش و امامان با بركات از اھل بیگرام
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 استآن لرستانی -بھ روایت ھمدانیای، اسطوره  مانی اصلی، باباطاھر عریان
 

محققین بھ واسطھ در ھالھ ای از ابھام قرار داشتن شخصیت وی  او را شخصیتی مرموز خوانده کھ  طاھر عریان بابا
 .اسالمی کشانده شده است اسالمی نمودن بزرگان تاریخ ایران کھن ، بھ عھدبھ سنت شعوبی  فرد اساطیری استاند، 
بیش از آنکھ نشانگر ) صدیق( پاکعربی بھ معنی بھ لغت  طاھرو  پدریا  درخشاندر لغت اوستایی بھ معنی  بابا

ایرانی است کھ پیروانش بھ  صوفی گریبنیانگذار  مانیباشد، نشانگر ) زرین تن پاک( زرتشت اشوشاھزاده مردمگرا 
یکی اینکھ در نزد اھل حق . سھ مطلب برای اثبات این امر کفایت می کند. خوانده میشده اند) طاھرین( صدیقین

استوار دارنده  رسان سود یعنی سئوشیانت استوت ارتھ، ،باباخوشین( سئوشیانتدر رابطھ با سومین او ) یارسان(
 اوخشیت( دومین سئوشیانت، در مقام )مزدک بامدادانمنظور = دانای درخشان سمت بامدادان(ھوشیدربامی یا  )عدالت

. است) گ یا دانای درخشان سرزمین ماددانای درخشان بزر= ھوشیدر ماهیا  نمازیعنی پرورنده = زرتشتیاننمنگھھ 
دومین دلیل این گفتھ معروف و . سئوشیانت دوم،  بھ یادگار مانده است( مانیاز تعالیم ھمین  روزهو  نمازمیدانیم کھ بنای 

ن بسر آورده ، بامدادان بھ سا یردكُ شب را چونان (= » عربیاً  ُ كردیاً و اصبحت ُامسیت« :اصیل در باره است کھ میگوید
 ھوشیدریعنی  سئوشیانت اولنام . است مانی آرامیِ و  مادیاین گفتھ بھ وضوح منظور نسب ایرانی  ).ام  دهیگرد یعرب

گائوماتھ کھ در رابطھ با بابا طاھر ذکر نگردیده است ھمان ) پرورنده عدالت( اوخشیت ارتھیا  ) دانای درخشان(
گوتمھ و ھندوستان تحت نام ) افغانستان(در غرب فالت ایران   است کھ) اندام در غرب ایران سرود دان زرین( زرتشت

. منتسب شده است) نپال، در اصل منظور بلخ(= سرزمین مقدسمعروف شده  و بھ ) سرود دان درخشان و منور( بودا
از صفت عریان او بیانگر دوری جستن وی : "شده  است گفتھ  عریانیعنی  شاعر صوفیسوم اینکھ در بارهً عنوان این 

در واقع دو . پیامبر و شاعر و نقاش و صوفی است مانیکھ می دانیم این ویژگی بزرگ تعلیمات " عالیق دنیوی است 
سروده  و بھ ) صدیقین، بھ تحریف زرتشتیان زندیقین(بیتی ھای منسوب بھ بابا طاھر را پیروان ھمدانی و لرستانی وی 

یش می آید چھ کسی در این راه بیشترین و اساسی ترین کار را انجام وی منتسب نموده اند حاال این معما برای تحقیق پ
شیخ یا  شیخ فتحھبوده است بھ نام  ھمدانداده است و چھ نام و نشانی داشتھ است؟ کھ مسلم بھ نظر میرسد فردی از 

معرفی کرده ) شدهپدر پاک پوست کنده در واقع بھ معنی ( بابا طاھر عریانکھ خود را تحت نام پیشوای دینی خود  برکھ
 عامیو  شیطانپرستبھ عنوان صوفی  شیخ برکھاز توصیفاتی کھ از . و اشعارش را بھ تخلص از وی سروده است 

بابا شاعر متخلص بھ  شیخ فتحھلذا دالیل بھ نفع . حافظ قرآن یاد شده است، او را نمی توان شاعر و نویسنده معرفی کرد
ھرگز   من«:   از این قرار است شیخ فتحھدر باب   القضات نیع  یھا در نامھ گفتھ عین القضات. سنگینی میکند طاھر

» روند، اما مرا او فرستاد مى  گرانید. بفرستاد  فتحھ  تربت  مرا بھ...  بركتتا ! بود  چھ  یدیو مر یریپ  كھ  ندانستم
خواجھ حافظ قرآن تحت نام  برکت شیخاز این گفتھ چنین معلوم میشود کھ در خبر حمدهللا مستوفی  ).3/395، 2/459(

یاد شده است کھ  دیوانھ بابا طاھرتحت نام ) زندیق( صوفی مسلک و مطرود شیخ فتحھً و  ابوالعالی ھمدانی حافظ
عین القضات ، بدون . مستوفی در نزھت القلوب از وجود مقبر ایشان و عین القضات ھمدانی در ھمدان خبر داده است

گفت کھ مردمان می آیند و ریش خود بھ افسوس ما فرا  طاھرقّدس سره شنیدم کھ  برکھاز «: می نویسدباباطاھرذکر لقب 
ھفتاد می گوید ـ رحمة ّهللا علیھ ـ  فتحھ«؛ یا )45، ص 1ج (» .پس افسوس می برند و بھ ریش خود می دارند. می دارند

این ! ای عزیز«؛ یا )258، ص 1ج (» ...درست کنم ، نمی توانم  طاھر حقدر  ارادتمگر  می کوشماست تا سال 
، خاطر تربت طاھر و ھم بر تربت فتحھبر ... «؛ و )351، ص 1ج (» ...نبشتم ، روز شنبھ  تربت طاھرنبشتھ ھم بر سر 

این گفتھ عین القضات صوفی بھ وضوح نقطھ اتمامی  ).433، ص 1ج (» ...براین قرار گرفت کھ چیزی دیگر نویسم 
عنوان معبودش را بھ عنوان نام تلخصی بر خویش  کھ فتحھتوسط ) مانی( ابا طاھر اساطیریباست بر پیروی و پرستش 

                                                                                                                              . انتخاب نموده است

تگان در بارهً شخصیت مبھم مانی مطالب مربوط بھ وی را از دایرة المعارف بزرگ برای آشنایی با نظریات ناتمام گذش
:                                                                                                                  ذکر می نمائیم) دبا(اسالمی   

 )دایرة المعارف بزرگ اسالمی(دبا  ، فرھنگ4252:شماره مقالھ10: جلد ،بابا طاھر
، در  لختى چھار -  اغلب -  ىیھا سروده  كھ  م11/ ق5 هسد  رانىیو شاعر ا  ، عارف» انیعر«بھ  ، مشھور و ملقبباباطاِھر

  یو از  عارفانھ  یقصار  ز كلماتی، و ن است  رانیا  غرب  یشھایاز گو  خاص  یا لھجھ  از آنھا بھ  بعضى  كھ  تىیدوب  قالب
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  منابع او، از ھعارفان  و مسلك  و معرفت  دانش  كسب  قیو طر  معاش ه، نحو تولد و وفات  سال هدربار.  است  مانده  یبرجا
،  خوانده» مرموز  تیشخص«باباطاھر را   آلن  ادوارد ھرون  د، تا آنجا كھیآ نمى  دست  بھ  و روشنى  قیدق  ، اطالعات میقد

 هدربار  آنچھ ھھم  كھ  است  كا، بر آنیرانیا: نك(گر ید  ، و محققى) 3, 12  ص)  میدان نمى  چیھ  یو هدربار: سدینو مى
  تیشخص  شتر بر ابھامیب  آنچھ.  است  بوده  ھمدان  و از حوالى  منش صوفى  یشاعر  كھ  است  نی، ا میدان باباطاھر مى
  اتیگر، حكایو د  اوست  ستنیز  گمنام  جھیو در نت  طلبانھانزوا  خصلت و  شانھیدرو  منش  د، نخستیافزا باباطاھر مى

  .اند داده  نسبت  یو  ، بھ ارادتمندانش  یاز سو  اغلب  كھ  است  ىیھا گونھ  و كرامت  كرامات وار و افسانھ
رزا یم: اند زده  ىیاگمانھ  سندگانیاز نو  برخى.  است  نرفتھ  باب  نیدر ا  سخنى  كھن  یمأخذ  چیدر ھ: تولد باباطاھر  سال
{}   آَمَدستم  در ظرف  كھ  بحرم  مو آن: باباطاھر  بھ  ر منسوبیرپذیو تفس  معماگونھ  تىیدو ب  كی یھ، برپا كوكب  خان یمھد

   آمدستم  در اَلف  كھ  قَّدم  اَلِف {}  ھیبرآ  یقَدّ   اَلِف  ھر اَلفى  بھ  آمدستم  در حرف  كھ  نقطھ  مو آن
 ؛ I/839 , 2 :نك(  است  آورده  دست  تولد باباطاھر بھ  سال  عنوان  را بھ]  ق] 326 ، و عدد كرده  او را محاسبھ  والدت  سال
EIو )5/281( دانستھ»  بیو غر  بیعج اریبس  ھاتیتوج»  را از جملھ  كوكب  یادعا  نىیقزو ھعالم). كا، ھمانجایرانیا ،
  تىیدوب  ھمان  با استناد بھ  یو  كنی؛ ل است  ر كردهیتعب) 70- 68  ص(»  تراشى  و حساب  تكلف« بھ  ز از آنین  اسمىید یرش

  یا ظھور نابغھ  بھ  زردشت  روانی، با تذكار اعتقاد پ ژهیو  ، و بھ ملل  نزد اغلب1، 000عدد   تیاھم  بھ  اشاره و با
  یو  جھی، و در نت بوده  م1000 ، سال» الف«هواژباباطاھر از  مقصود  كھ  است رفتھ  ، برآن در آغاز ھر ھزاره»  معصوم«

ز یآم  ضیتعر ز از انتقادین  اسمىید یرش  زنى ؛ گمانھ است  شده  زاده)  م1000برابر با (  ق391 و 390  یسالھا  مقارن
را   اسمىید یو رش  كوكب  اتیحدس )34-32 ،... شرح( ، مقصود  ؛ و سرانجام است  نمانده  مصون) 55  ص(  ینویم

  تىیدوب  چھارم  ، مصراع) مقالھ ھدنبال: نك(  حی توض ِكتاب ھباچیدر د  یگناباد  شاهیعل  از سلطان  نقل  ، و بھ دانستھ  رفتنىیناپذ
، ...ھمو، باباطاھر: ز نكین(داند  مى -  ق5 هسد  عنىی -  ق  اول هھزار ھانیباباطاھر در م  زندگانى  خیتار  نیمذكور را مب

باباطاھر   وفات  بىیتقر  زمان  بھ  تی، با عنا از محققان  د، اما برخىینما نمى  رفتنىیپذ  ھاتیتوج  نیاز ا  كی چیھ  اگرچھ). 6
صفا، : نك(اند  رفتھیپذ  یتولد و  بىیتقر  خیتار  عنوان  را بھ  ق4 ه، اواخر سد) مقالھ ھدنبال: ، نك ق450-447از   پس(
  .)5،  ؛ مقصود، ھمان2/383

، ... ، مجمع167، ... اضیر(  است  ضبط كرده  ق410را در   یو  ، وفات یذكر مأخذ  بدون  تیھدا: باباطاھر  وفات
  یھا ، نامھ رفتھ  اشاراتى -»  انیعر«و » بابا»  ذكر القاب  بدون - »طاھر»  نام  بھ  در آن  كھ  یمأخذ  نینخست). 845)/2(1
از  -»  فتحھ«ا ی، (1/27)  رفتھ مى» طاھر«قبر   ارتیز  بھ  القضات  عین  نكھیا:  است)  ق525مق (  ھمدانى  القضات  نیع

استوار سازد و  »طاھر«  بھ  خود را نسبت  تا ارادت  دهیكوش مى  سال 70 -  القضات نیع  معاصر و مورد احترام  عارفان
، (433، 1/351)  است  نوشتھ مى» طاھر»  ربتت  را در محل  یا نامھ  گاھى  القضات نیع  نكھیا ایو  ،)1/258(  توانستھ نمى
  معرفت  اً، در نظر اھلیو ثان  است  شده  ، و مدفون درگذشتھ ، و در ھمانجا ستھیز  اوالً، باباطاھر در ھمدان  رساند كھ مى

شمار   بھ -  ھمدان  قتیطر  اھل  از بزرگان  دو تن -»  فتحھ«و »  بََركھ»  چون  خىیمشا  شأن  ھم  عارفى ، و داشتھ  منزلتى
و باباطاھر )  ق455د (  سلجوقى  طغرل  یوگو و گفت  مالقات از  در آن  كھ  خىیمأخذ تار  نیتر اما كھن.  است  رفتھ مى
  مالقات  نیاز ا.  است)  ق599:  فیتأل(الصدور  راحة  ، در كتاب)99-98  ص(  یراوند  گزارش دھد، مى  دست  بھ  یسند
او   باباطاھر و حضور ذھن  در لحن  با تأمل  ژهیو  و بھ) 99ھمو، (بود   كرده  لشكر را متوقف ھكوكب  آن  سبب  بھ  طغرل  كھ

 هسد  اول ھمیاواخر ن اوالً بابا در  شود كھ مستفاد مى  نی، چن و مقام  حال  یمقتضا  د، بھیمج  هللا  از كالم  تىیآ  در استشھاد بھ
، و  كرده  را اجابت  اش ھی، و توص زده  یو  بر دستان  بوسھ  مقتدر سلجوقى  سلطان  كھ  ھو اعتبار داشت  رتبت  چندان  ق5

  یذیتعو  چونان ، كرده  بابا در انگشتش  را كھ  یا شكستھ  قی، و سر ابر آلود او را برتافتھ  عتاب  و سخن  است  ستھیگر
-447  یسالھا  عنىی،  از ھمدان  از عبور طغرل  د پسیبا اطاھرباب  اً، وفاتی؛ ثان)ھمانجا(  است  داشتھ با خود مى  ھمواره

)  ق410) بابا  وفات  در ضبط سال) ھمانجا(  تیھدا  رضاقلى  رو، قول نیباشد؛ از ا  افتاده  ، اتفاق براون: نك(  ق450
. دینما نمى  ، ناصواب)مانجاھ(  كرده  حیتصر  ز بدانین  تیھدا  ، چنانكھ انیلمیبا د  یو  ؛ اما معاصر بودن است  نادرست

ھمانجا؛ EI ، 2: نك(اند  ضبط كرده  ق450ا ی 447از   بابا را پس  ، وفات یراوند  تیروا  متأخر با استناد بھ  شتر محققانیب
  یو ھبا كشت  گفتن  و سخن  القضات نیع هجناز حضور باباطاھر بر سر  ی، ادعا جھیدر نت). ؛ مقصود، ھمانجا2/383صفا، 

  پاسخ و  است  بوده مى  بابا در آن  كھ  یغار  بھ)  ق672د (  طوسى  نیرالدینص  خواجھ  رفتن  تیز حكایو ن) 634،  یداوح(
، اما  ستین  رفتنىیپذ  خىیلحاظ تار  بھ  ، جملگى)2/100،  یزنوز: نك(  نجومى ھمسأل  كیدر   خواجھ ھشبھ  بابا بھ  گفتن

 بابا و  یو گو  دار و گفتیز دین  براون). ، ھمانجا یاوحد(  است  رفتنىیپذ)  ق428 د(ا نیس  باباطاھر با ابن  معاصر بودن
  (II/261).  است  دانستھ  نا را محتملیس  ابن
  .)642)/2(9،  آقابزرگ(  است  اد كردهی»  دونیفر»  بھ  یاز و  عھیالذر  اما صاحب ، ستین  پدر باباطاھر دانستھ  نام

  شده  آورده  یو  شنامیپ  عنوان  ھا بھ نامھ و تذكره  خیتار  از كتب  و متأخر، اعم  میقد  منابع  در تمام» بابا«فظ ل: باباطاھر  القاب
  ز ملقبین  یگرید  عارفان  چنانكھ ، و مرشد است  خیر، شیپ  بابا معادل.  است  میو تعظ  میتفخ  از باب  گمان بى  لقب  نیا.  است

 در.  است  شده مى  اطالق  مكمل  و مرشدان   كامل ِرانیپ  بھ  لقب  نیا  و در واقع ( ، باباكوھى ر بابا افضلینظ(اند  بابا بوده  بھ
،  یریھجو(اند  گفتھ مى) بابا هشد  كوتاه( »باب«  فرغانھ  بزرگ  خیو مشا  شانیدرو  بھ  كھ  است  ز آمدهین  المحجوب  كشف
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: نك(  است كرده  باباطاھر تخلص  غزل  كی، طاھر و در  است  تىیدوب  وزن  بھ  كھ  غزل 3شاعر در   عالوه  بھ). 301
  .)173آزاد، (دند ینام ز او را بابا مىین  و در ھمدان) 176-174،  شرح مقصود،
  خطى  ُجنگدر . شود نمى  دهید  یو  نام  ھمراه  ، بھ ق9 هتا اواسط سد  كم ، دست كھن  از منابع  كی چیدر ھ»  انیعر«  اما لقب
: نك(  است  شده  برده  نام» ھالرحم ھیعل  باباطاھر ھمدانى  نیالعارف هقدو« با عنوان  یز از وی، ن ھیقون هموز  ق848  مورخ

  نی، ا حال  نیبا ا.  است  دنیوی  بابا از عالیق  جستن  دوریانگر یب»  عریان«  ار، صفتیبس  احتمال  بھ .(56- 55 ، ینویم
  در معابر عمومى  یو  گشتن  و برھنھ) 633،  یاوحد(بابا   بودن  برھنھ سر و پا  ھمچون  ىیپندارھا  د آمدنیپد یھما  لقب

باباطاھر، در   ر متعارفیغ و  متفاوت  رفتار گاه  جھیو در نت  قلندرانھ  و منش  شانھیدرو یھروح  ؛ اگرچھ است  ، شده آلن(
،  گونھ  فتھیش  چون  مآخذ از بابا با صفاتى  در برخى). 44،  كوب نیزر :نك(  است  هر نبودیتأث بى  ىیھایداور  چنان  ىیدایپ
،  ی؛ اوحد167،  اضیر ، تی؛ ھدا263؛ آذر، 71،  ؛ حمدهللا99،  یراوند: نك(  است  اد شدهی  فرزانھ ھوانید و  وانھید

شود؛  مى  دهید  منابع  ز در اغلبین  ھمدان  بابا بھ  انتساب.  است  بوده  نیمجان  یعقال ھاز جمل  یو  رساند كھ مى  نیو ا) ھمانجا
  ا از قومیو   ا لرستانىی  یا لُریاما لُر .  است»  ھمدانى«ز باباطاھر ین  انیرانیا  جمعى ھ، در حافظ منابع  حیبر تصر  عالوه
،  گمان بى  كھ  است  ی، امر)495؛ صبا، 54،  ینویمEI ؛ I/840 , 2 :نك(  منابع  یا پاره  گواھى  ، بھ یو  شمار آمدن  لر بھ

  .)319-318نو، ی؛ ُگب1،  بیاد I/83 ، ؛ ؛ براون2/384صفا، : نك(  از اشعار اوست  بعضى  یلر ھلھج  معلول
كشد،  مى  ابھام هپرد  یو  تی، بر شخص عامل  نیدارد و ھم  یا افسانھ ھنسبتھا صبغ  نیا  اغلب: باباطاھر  بھ  منتسب  كرامات

  زبان ، از» عربیاً  ُ كردیاً و اصبحت ُامسیت«:  آن  انیو ب  ص(  آلن  گزارش  بابا، بھ  دنیرس  معرفت  بھ  ناگھان  داستان  مثل
 ؛ I/841 , 2 ، ھمانجا؛ تی؛ ھدا100-2/99 ، ی؛ زنوز634،  یاوحد: ، نك یو  كرامات  از برخى  آگاھى  یبرا(خود او 

EIبب 46،  مقصود، ھمان(.  
دانند و او را از  خود مى  نییآ  و اعاظم  ، باباطاھر را از بزرگان) حق  اھل(»  یارسان«  نییآ  روانیپ:  حق  اھل اطاھر وباب

،  زاده صفى(كنند  مى  ، معرفى حق  اھل  ، از بزرگان) ق467-406(  لرستانى  نیخوش  و ھمراز شاه  دهیعق  ھم  ارانی ھجمل
با باباطاھر   یو ارتباط و  نیخوش  شاه هدربار  مطالبى  در آن  كھ  است  سرانجام ھنام  نىید  بكتا  زاده مأخذ صفى .(75، 66
  كیو ھر   مظھر است 7  یدارا  تی،الوھ)ھمانجاEI،  2: نك(  سرانجام ھنام  مطالب یھ، و بر پا حق  باور اھل  بھ:  است  آمده

شود  مى  محسوب)  مظھر حق  سوم(  باباخوشین  ملتزم  از مالئك  كىیاھر دارد؛ باباط  شیخو  درالتزام  َملَك 4 زیاز آنھا ن
  یلر  شیگو  بھ  یو  را كھ  یز باباطاھر و اشعاریھا نیرینُص  عنىی ، حق  از اھل  یگرید ھفیطا). 587،  نورسكىیم: ز نكین(

  .)نو، ھمانجایگب(دانند  ار مىیبس  قدر و منزلت  ی، دارا سروده
  زاده امام ھبقع  گر، مقابلید  یالوند و از سو ھقل  ، مقابل ھمدان  غربى  در شمال  یا فراز تپھ بنا بر  نیا: اطاھرباب  آرامگاه
  مستوفى  ، حمدهللا القضات نیاز ع  پس .(83- 82،  مقصود، ھمان: نك(  است  شده  ساختھ)  ع( على  بن)  یھاد(  حارث
  میقد  آرامگاه). ھمانجا(دھد  مى  بابا نشانى ه، از مقبر ھمدان» ھمتبرك  مزارات»  بر شمردن  ضمن  كھ  است  كسى  نینخست

در   ش14 هسد  لیدر اوا  برج  نیا). 61،  مقصود، ھمان(شد   ساختھ  ضلعى 8  یآجر  برج  صورت  ، بھ ق6 هدر سد  یو
. ماند  ، اما ناتمام در دستور كار قرار گرفت  آن  ید بنایتجد  ش1317در   رو، نخست  نی؛ از ا قرار داشت  رانىیو  معرض

  یو  كنونى  آرامگاه ، آثار ملى  انجمن  اھتمام  ، بھ سرانجام. شد  یو بازساز  مرمت  ش1331 -1329  یگر، در سالھایبار د
در ). 17-12،  ىی؛ صفا69، 68، 64، 62،  ، شرح18 ھمو، باباطاھر،: نك(شد   اد نھادهیبن  ش1349-1346  یدر سالھا

  .ز قرار داردین  ر ھمدانیاز مشاھ  یشمار هباباطاھر مقبر  جوار آرامگاه
  نیا  بھ)  و ترانھ(  تىیدوب  اطالق.  پسند اوست  و خواص  فھم  عوام  یھایتیدوب  باباطاھر مرھون هآواز هعمد: شعر باباطاھر

،  سیق  شمس: نك(گفتند  مى  اتیفھلو و  یفھلو  آن  بھ و قدما معموالً   است  شده  جیشتر رایر بیاخ  یھا شعر، در سده  نوع
  رباز بھیكشور، از د  و غرب  یمركز  در نواحى  كم دست  انیرانی، ا است  در دست  كھ  یاسناد یھبرپا). 162، 112-113

و   سرودن  بھ» ] معج]  عراق  اھل ھكافّ »  و ولع  از شعف  المعجم  صاحب: اند داشتھ  شیگرا  مردمى هشعر ساد  نوع  نیا
  .)344،  یراوند: نك زی؛ ن162ھمو، (دھد  خبر مى  یاشعار فھلو  و استماع  خواندن

چھار   صرف  و بھ  است  نشده  تىیعنا)  و مضمون  لحاظ وزن  بھ(  با رباعى  تىیدوب  تفاوت  بھ  از مآخذ فارسى  در برخى
اند  ر كردهیتعب)  رباعى ، تىیدوب(ھر دو لفظ   بھ  از آن  یا در مواردید، و ان دهینام  بابا را رباعى  یھایتی، دوب بودن  لختى

و با   است  كرده  توجھ  نكتھ  نیا  بھ  ، آلن خاورشناسان  انیاز م). 98، 91، 86،  ؛ مقصود، ھمان167،  اضی، ر تیھدا(
  چھار لختى  یھا از سروده  خود ھمواره  انیرانیا: سدینو ، مى محذوف  مسّدس  ھزج  عنىی،  تىیدوب  خاص  وزن  بھ  اشاره

  یو یھا ، سروده» تىیدوب«لفظ   بھ  اشاره  بدون ، گر خاورشناسانی؛ اما د) 7  ص(اند  ر كردهیتعب»  اتیرباع«  باباطاھر بھ
 . )216پكا، یرEI ؛ I/839 , 2 :، نك مثال یبرا) اند دهینام»  چھارپاره«را 
،  شده  شناختھ ای  از گمنام  گر، اعمید  شاعران  یھایتیاز دوب  یچرا شمار  كھ  ستین  دانستھ  شنىرو  بھ: اشعار باباطاھر ھلھج

لحاظ   گر، بھید  یو از سو I/840 , 2 ؛274، 270 سا،یشم(  است  افتھی  اشعار باباطاھر راه  و چاپى  خطى  یھا نسخھ  بھ
  تصرفاتى بابا  یھا سروده  شی، در گو مردم  انیدر م  آن  و تداول)  ترانھ(  یاشعار فھلو و  تىیدوب  بھ  زبانان  فارسى  شیگرا

  ، عروض برخى  حتى). 2/384صفا، (  است  شده  كینزد)  یدر  فارسى(  ادبى  رسمى  زبان  بھ  رفتھ  ، و رفتھ گرفتھ  صورت
): ا مقصوری(  محذوف  مسدس  حر ھزجب  عنىی،  تىیدوب  رسمى  را بر عروض باباطاھر  یھا از سروده  ی شمار ِیفھلو
از   كىی  در آن  مأخذ كھ  نیتر كھن). 290-289سا، یشم: نك(اند  ساختھ  منطبق)  لیا مفاعی(  ، فعولن لنیمفاع ، لنیمفاع
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از   ، پس تىیبدو  نیھم). 113،  سیق  شمس(  است  ، المعجم آمده)  ندهیسرا  نام  بھ  اشاره  بدون(باباطاھر   بھ  منسوب  یھایتیدوب
ضبط   ید دستگردیوح (210، شم 56  ص(باباطاھر   وانید ھ، در نسخ گرفتھ  صورت  آن  و زبان  در وزن  كھ  تصرفاتى

  .بابا در شعر  تصرفات  باز نمودن  یبرا  است  مناسبى ھ، و نمون شده
و ) 263آذر، (»  راجى«، )634،  یاوحد) « یراژ«را   یو  معاصر، زبان  و محققان  تذكره  یكتابھا  از صاحبان  برخى

ز ین  برخى. گردد بازمى  یر  اھل  میقد  شیگو  لفظ بھ 3ھر   نیا  كھ  داستیپ. اند دانستھ (31،  ، ھمانجا؛ اِتھ تیھدا(»  یراز«
، و » محلى«اشعار بابا را   شیگو كایرپ). 319نو، ی؛ صفا، ھمانجا؛ گب1،  بیاد(دانند  مى  یاشعار او را لر زبان

...) و  د زاكانىیمثالً عب(بعد   یھا دوره  شاعران  كھ  است  و بر آن ، دانستھ  انھیعام  اتیادب ھرا از مقول  شیھا سروده
  یھا سروده ھلھج  انیم كا،یرانیا: نك(  انیاما آبراھام.  )74  ص(بردند  كار مى  بھ  را در آثار ھجو و ھزل  محلى  یشھایگو

از   یموارد  بر شمردن  ضمن) 39-38  ص(  یخانلر  ناتل و  است  شده  قرابتى  بھ  ، قائل ھمدان  نایمیباباطاھر و كل
را مردود   انیبابا، نظر آبراھام  یھا و سروده  ھمدان  انیھودی  یھا در لھجھ  افعال  فىیتصر  ر و وجوهیدر ضما  اختالفات

  كند كھ مى  ھوار را نقل  كلمان  سخن  نیا (I/26-27 ،(  از خاورشناسان  نظر چند تن  بھ  اشاره  ضمن  براون.  است  دانستھ
»  مسلمان  یپھلو«ا ی» دیجد  یماد«  ھوار از آنھا بھ  دارد كھ  وستگىیپ  ىیاوستا  با زبان  رانیا  غرب  یھا از لھجھ  برخى

  است  شھا دانستھیگو  نیا ھز از جملیبابا را ن  یھا سروده ھلھج  بحث ھو در ادام  است  ر كردهیتعب]  اسالمى هدور  یپھلو[
 . )503-502ھوار، : ز نكین(

  از مشخصات  یا ھوار پاره : است  گرفتھ  صورت  ىیباباطاھر كوششھا یھا سروده تلفظ و آواشناسى چگونگى هدربار
و ) 16-2  ص(  طوسى  بی، و اد) 507- 510  ص: نك(  كرده  بررسى را  یاشعار و  محلى  یھا واژه  ىیو آوا  شناختى زبان

آنھا   محلى  اتیاب ھا و واژه  ، و معنى كرده  سىیو آوانو  لیو تحل  ھیاز اشعار بابا را تجز  یشمار (21-7  ص(مھرداد بھار 
  .اند داده  دست  را بھ
  ، مشتمل2546شم  ھمجموع ، از ھیدر قون  است  یا بابا نسخھ  یھا از سروده  شده  شناختھ  خطى ھنسخ  نیتر كھن: ھا نسخھ

او   تىیدوب 8؛ )58 - 55،  ینویم :نك(  است  شده  یگذار ر و حركتیتحر  ق848در   كھ)  تىیدوب 8و   دو قطعھ(  تیب 25بر 
  ھم  ق13و  12  یھا در سده  شده  فیتأل  یھا تذكره  ، و در برخى شده ضبط) 634،  یاوحد: نك(  نیالعاشق  ز در عرفاتین

 -845)/2(1،  مجمع ،169-167، ،ھمان تی؛ھدا264-263آذر،:،نك از جملھ(  است  شده  نقل  یو  یھایتیدوب از  یشمار
  موجود است  مختلف  یھا ا مستقالً، در كتابخانھیھا  مجموعھ ھمیضم  بابا، بھ  یھا از سروده  یاریبس  یسھاینو دست). 846

  .)2004-9/2003، 7/15 ، مشترك  ، خطى2828 -4/2827 ، ، خطى یمنزو: نك(
و   تىیدوب 59بر   مشتمل  ، و آن دهیرس  چاپ  بھ  م1885در   كھ  ھوار است ھاشعار بابا، نسخ  چاپى  یھا نسخھ  نیاز نخست

ھمو در  ff. .(513ھوار، : نك(  تىیھر دوب  لیبدلھا در ذ  نسخھ  موارد اختالف  بھ  با اشاره  آنھاست  یفرانسو ھترجم
  تىیدوب 59 یھ، برپا آلن  سپس). 98 -97،  مقصود، شرح(ز انتشار داد یرا ن بابا  غزل  كیگر و ید  تىیدوب 28،  م1908

  یھایتیاز دوب  یمنثور ھترجم  م1902در   ص: نك(  بوده  یخود و  شخصى ھدر مجموع  تر كھ كھن  یا و نسخھ ھوار  چاپ
از   چند تن  از آن  پس.  منتشر ساخت  ، در لندن سىیانگل  بھ  برنتن  سیكرت  خانم  منظوم  برگردان  ھمراه  بابا را بھ

  آرام  بارون ، انیآبراھام(  ، ارمنى) نسكىیلشچ(  آلمانى  یزبانھا  باباطاھر را بھ  یھا سروده ، و مترجمان  خاورشناسان
 ).916-915، 98 -97،  د، ھمان؛ مقصو74-73 ، ىیاذكا: نك(كردند   ترجمھ... و)  میحضور احمد سل(، اردو ) گارونھ
  یو تكلفھا  غامض  عیاز صنا  یو دور  و روان  ساده  نیبر مضام  اشتمال  سبب  بابا، بھ  یھایتیدوب: اشعار  نیمضام

 كنند و  مى  زمزمھ  قىیموس  ا بدونی) تار ، نى(با ساز   و آنھا را گاھى  است  نفوذ كرده  انیرانیشتر ایب ھ، در حافظ فاضالنھ
  و احساسات  فیلط  عواطف -  اهیو گ  و صحرا و گل  كوه -  عتیعناصر طب.  است  افتھی  لىیتمث ھاو صبغ  اتیاز اب  یشمار

و   یداریاز ناپا  ، شكوه وصال  و حسرت  سامانى بى  ، اندوه و درد دلتنگى  غربت  ، غم و مالمتى  ی، قلندر شىیدرو ، قیرق
، شور و  از ھجران  حاصل  یھا ھی، مو رحمان  از خالق  و پوزش  گناه  بھ  عھد، اعتراف  بھ  یو وفا  ، دلدادگى ىیوفا بى

-108، 106-103 ، ھمان: ، نك نمونھ  یبرا(  بارز شعر باباطاھر است  نیمضام  از جملھ... و  افالطونى  عشق  یھا جذبھ
، باباطاھر  كالم  كیو در   دشوار است  یو  یھا دهسرو در  ناسوتى  از عشق  الھوتى  ز عشقییتم). ، جم122 -118، 112

  شاعران  برخى  انیاو را در م ه، چھر خصلت  نی، و ھم» فقر و قناعت  یآبرو«پاسداِر  درد و  صاحب  است  یشاعر
  . است  بودند، ممتاز ساختھ  فرود آورده  صلھ  افتیدر ھلیشعر را تا حد وس  گاهیپا  كھ  شاعرانى  ژهیو  گر، بھید

بابا   ز بھین  عربى  زبان  قصار، بھ  ا كلماتی»  اشارات«بر   مشتمل ، عرفانى  یا ھا، رسالھیتیبجز دوب: قصار   كلمات
مقصود، : نك) « كلمھ« 421و   باب 50و ) 112- 82باباطاھر، (»  كلمھ« 368و   باب 23در   با اختالف  كھ  است  منسوب

با ) 845)/2(1،  مجمع(   تی، و ھدا بوده  ھیصوف  رباز موردتوجھیاز د  رسالھ  نیا.  است  شده  نیتدو) 740-260،  ھمان
دھند؛  مى  نسبت  القضات نیع  آنھا را بھ  نیاند و نخست نوشتھ  شروحى  كلمات  نیبر ا.  است  اد كردهی  از آن  رساالت  عنوان

  .)945 ، پژوه ؛ دانش924،  مقصود، ھمان: نك(  ستیاما بنا بر شواھد موجود، از او ن
  و بھ  یریوز  بیخط  میابراھ  توسط محمد بن یھالھمدان  االشارات  مزج  فى یھالربان  الفتوحات  گر با عنوانید  شرحى

). 908 -741،  مقصود، ھمان: نك(  است  شده  فیتأل  ق 890تا  889  شعبان ھ، در فاصل یابوالبقاء احمد  خیش  خواھش
  ختھیدر آم  انیو صوف  عارفان  و اقوال  شارح  بابا، با متن  و كلمات  است)  با متن  ختھیآم(  مزجى هویش  بھ مذكور  شرح
  .نخواھد بود  یو  عبارت  صیتشخ  قادر بھ باباطاھر،  ناآشنا با كلمات هخوانند  ، چندانكھ است
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  فیتأل)  ق1327-1251(  شاهیعل  سلطان  شتھر بھ، م یمالمحمد گناباد ھلیوس  بھ  یقصار و  از كلمات  نھا، دو شرحیبجز ا
  زبان  بھ  یگری، و د شده  چاپ  ق1333در   كھ)  ق1326(  حیتوض  با عنوان  فارسى  زبان  بھ  ، شرحى نخست:  است  شده

  .) ق1347  چ(  ضاحیا  و با عنوان  عربى
ار ی، بس موجود است  مختلف  یھا در كتابخانھ  كھ  تالقضا نیع  بھ  قصار منسوب  كلمات  شرح  خطى  یھا نسخھ اما شمار

  .)252-249،  ھمان: نك(  ستین
  در باب  كھ  است  یدانشمند  ، بلكھ عامى  یفرد  نھ  یو  شود كھ مستفاد مى  نیچن  آن  بابا و شروح قصار  كلمات ھبا مطالع
و رضا،   ، زھد و توكل و مراقبھ  ، مشاھده وجد و سماع و  ، اشاره ا و عقبىی، دن و نفس  ، عقل و معرفت  علم  چون  مسائلى

،  و تصوف  و عرفان  فلسفھ  قیدقا  نیتر دهیچیتا پ  عتیو شر  فقھ  اصول  نیتر جزئى  بھ  عنىی ،...، فقر و فنا و سكر و محبت
  گفتھ  كھ  بوده  با بِرتِلس  د حقرس نظر مى  بھ ، و است  خود بوده  زمان  و مرشد مكمل  كامل  ، و عارف داشتھ  كامل ھاحاط
  .)342-340  ص(آمدند  در مى  تصوف ھجرگ  ، بھ علم  مراحل  از طى  باباطاھر، پس  ، از جملھ دانشمندانى:  است
ر یمشاھ«محمد،   ، على آزاد ھمدانى ؛ ش1337،  ، تھران یدیجعفر شھ  كوشش  ، بھ ، آتشكده ، لطفعلى گدلىیآذرب: مآخذ

 ھ، ترجم فارسى  اتیادب  خی، تار ، ھرمان ؛ اتھھعی، الذر ؛ آقابزرگ ش1356 ، محمدآزاد، تھران  كوشش  ، بھ وانی، د» ھمدان
؛  ش1337ز، یتبر  اتیادب هدانشكد یھ، نشر» یلر  اتیفھلو«،  نی، محمدام طوسى  بی؛ اد ش1356،  ، تھران شفق هرضازاد

،  نیالعاشق ، محمد، عرفات انىیبل  ی؛ اوحد152، شم  ش1354 ، ، تھران دم، ھنر و مر»باباطاھر  وانید«ز، ی، پرو ىیاذكا
.  ی،  برتلس ؛ ش1347،  ، تھران ید دستگردیوح  كوشش  ، بھ وانی؛ باباطاھر، د5324، شم  ملك  ملى ھكتابخان  خطى ھنسخ

؛ بھار،  ش1375،  ، تھران یزدیا  سرویس ھترجم ، عھد سلجوقى  انیتا پا  فردوسى  ، از دوران فارسى  اتیادب  خی، تار.ا
 ، مستوفى  ؛ حمدهللا ش1357،  ، تھران رانیا  زبان  فرھنگستان ھنام ، پژوھش» ھمدانى  شیگو  چند بھ  یشعر«مھرداد، 

، » و باباطاھر ھمدانى  حق  اھل  سرانجام» ، ، محمدتقى پژوه ؛ دانش م1913،  دنی، ل لسترنج.  گ  كوشش  ، بھ القلوبةنزھ
،  ، تھران محمد اقبال  كوشش  الصدور، بھراحة، محمد،  ی؛ راوند6-4شم  ،18  ، س ش1354،  ، تھران كتاب  یاھنمار

،  كوب نیزر ؛1، شم 10  ، س ش1308،  ، تھران ، ارمغان» انیباباطاھر عر«، غالمرضا،  اسمىی دی؛ رش ش1333
  على  كوشش  ، بھھالجن  اضی، ر محمدحسن ، ی؛ زنوز ش1362،  ، تھران رانیا  وجو در تصوف جست ھ، دنبال  نیعبدالحس

،  روسیسا، سی؛ شم ش1373،  سا، تھرانیشم  روسیس  كوشش  ، بھ المعجم ، یراز  سیق  ؛ شمس ش1378،  ، تھران عىیرف
  نیمحمدحس  كوشش  ، بھ روز روشن ه، تذكر نی؛ صبا، محمدمظفر حس ش1363،  ، تھران شعر فارسى در  ر رباعىیس

  آرامگاه«،  می، ابراھ ىی؛ صفا ش1336،  ، تھران رانیا در  اتیادب  خی، تار هللا حی؛ صفا، ذب ش1343،  ، تھران تیآدم هزاد ركن
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ایشاننمادین  ھایتحقیقی در خاستگاه صوفیگری ایرانی و منشأ ابزار  
 

اشاره كرده است  یسھرورددرباره  یدر ضمن بحث ید ژاپنیاستاد فق زوتسو،یكو ایھیلسوف نامدار، توشیزبانشناس و ف
ان ین است كھ نگاه مانویقت ایكند؛ اما حقیم یرا تداع یك مانویمات گنوستیتعلخ اشراق بھ اجسام، یكھ نگرش خاص ش

خ یش یآموزشھا با غلوآمیز است و) پندارند یم یمنید و اھریآنھا جسم را ذاتا پل( یكسره منفیاست  یبھ جسم كھ نگاھ
خود با  یشھ ھایدر آغاز كتاب حكمت االشراق نسبت اند یسھرورد ین رو ھم ھست کھاز ھمدارد؛ تفاوت اشراق 

تصور برای د یبا میگویند کھ ن تنگنایگذر از ا یبراگروھی نكرده است؟  یحا نفیرا صر) ز با مجوسیو ن(ان یمانو
ولی بھ  .حاصل كردع اطال از جملھ زروانگراییران باستان یا یارتودوكس عرفان یقھ ھایاز طر این ارتباط یدرست

 مانی پسر فاتکاز مراجع و بنیانگذاران صوفی گری درویشان خود  منصور حالجنظر میرسد نباید دورتر رفت چھ 
در (نگارنده در جای دیگر . مصلوب است کھ شکل اسالمی روایت کشتھ شدن وی و تعالیمش در اسالم بومی شده اند

برای اثبات این گفتھ بھ تفصیل سخن گفتھ است ؛ لذا در اینجا وارد این ) ھمین تاریخ اساطیری تطبیقی ایران جلد ھفت
د یاحت کرد و با عقایھند را س. ن زرتشت خود را مصلح آن شناختیپس از مطالعھ آئ یمانمی دانیم کھ . بحث نمیگردد

و  یو مھر یو بودائ یتان زرتشید پرداخت و آن را با ادین جدیغ دیران بازگشت و بھ تبلیآشنا شد، سپس بھ ا یبودائ
در  یالدیم 276د و در سال یقرار گرفت و محکوم گرد یزرتشت انیب روحانیتحت تعق یمطابقت داد، ول یحیمس

 .میالدی یعنی پنج سال بعد از فلوطین تولد یافتھ بود 210مانی حدود سال  .مصلوب شد یشصت سالگ
بھ وضوح ریشھ در آیین  بر افراشتھ روی کشکول سھ ابزار آیینی دراویش یعنی کشکول، تبرزین و دست فلزی

 : مرتاضان و بوداییان ھندی دارند
 کولو ) جام شراب مقدس ھوم( کشنگارنده وجھ اشتقاق ترکیب . ریشھ ای پیشنھاد نشده است کشکولبرای نام  -1
از . مناسب می یابد) در بر حمل کردن( کولو ) کاتھ، کاثھً سانسکریت( فارسی کاسھً و ھمچنین ترکیب ) کوزه و جام(

البد . این میان وجھ اشتقاق دوم بسیار آشکارا و واضح استعمال عملی و اقتصادی کھن کشکول را بازگویی می نماید
 وشراب وجھ اشتقاق اول نیز مورد توجھ بوده است چھ از این خاستگاھھا بوده است کھ در آیین ُغالت شیعی علوی 

تقدیس ) قاضی شریح، عبدهللا سالم از قبیلھ عرب زرتشتی بنی تمیم( ان فارسیسلمو  امام علیدر کنار نام  انگور
آیینی مقدس از قدیم در نزد راھبان بودایی مرسوم بوده و می باشد ولی طرز استعمال آن  جاممی دانیم . گردیده است

 .مختص آریائیان ایرانی و سکایی بوده است شراب ھومبرای 
نگارنده قبالً در تبدیل اساطیر کھن ایرانی بھ اسالمی . است آذر یا آگنیایرانی  ھندو ایزد آتشسمبل  تبرزین -2

خصوصاً در موضوع جایگزین شدن نام سردار . شیعیان را دریافتھ است علیبا امام ) آتش( آلووجایگزین شدن نام 
-کادوسی=سگستانی"بھرام، گرشاسپ، رستم ( آترادات پیشوای مردانقھرمان اساطیری بی بدیل ایرانیان یعنی 

ابن مطلب بسیار  شاه مردان علیاست، با  کش مخلوق آتش از قبیلھ جنگاور دشمنکھ معنی لفظی نامش ") آماردی
 .گویا است

از مظاھر وی  ی خدای گونھبودااست کھ ) ایزد بھرام ایرانی( شیوادر آیین ھندوان سمبلی برای  دست بر افراشتھ -3
لویان پدید آمده باشد ع اعتقادی پنج اصلنکھ این سمبل بعداً بھ نشانھ ای اسالمی از جملھ احتمال ای. بھ شمار میرفتھ است

زیاد است؛ چون حلقھ واسطی در این باب بین سنن شیواگری و بودائیگری و آیین گنوسی با صوفی گری عھد اسالمی 
 .دیده نمیشود

 فلوطینبا صوفی گری ایرانی مستقیم بھ سراغ کسروی بدون در نظر گرفتن ارتباط ریشھ ای فلسفھ گنوستیک مانوی 
رفتھ است کھ نظم و نسقی بھ فلسفھ عرفان و صوفی گری ) میالدی205-270پلوتینیوس، زیستھ در میان سالھای (

می دانیم کھ یونانیان بعد از عھد اسکندر در منطقھ ای شامل بین شرق . اساساً متعلق بھ فرقھ مرتاضان ھندوی داده است
و غرب ھندوستان حتی بعد از سقوط سلوکیان دولت یونانی نیرومندی بنیاد کرده با فرھنگ عرفا و مرتاضان  افغانستان

یعنی باید خود ریشھ فرھنگ گنوستیک یونانی را ھم . آشنایی کامل داشتند) زرتشتیگری بلخی(ھند و آیین بوداییگری
 :سمت ھندوستان شمرد

کھ معاصر مانی بوده، مطالبی مفیدی را بھ اختصار ) پلوتینیوس( وطینفلکسروی ضمن نقد صوفی گری در باب عقاید 
در آن عھد کھ ھنوز مطالب چندان (بھ نظر کسروی  .آورده است کھ برای اطالع قسمتی از آنھا در اینجا ذکر میگردد

ھ معنی اخص بینانگزار صوفی گری ب) زیادی در باب ریشھ ایرانی صوفی گری مانوی و بودایی منتشر نشده بوده است
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پلوتینوس سخنان بسیاری بھ زبان فلسفھ گفتھ : "رومی قرن سوم میالدی بود-از فیلسوفان یونانی) فلوطین(آن پلوتینوس 
خداست و چیزھای دیگر از او جدا . در جھان آن چھ ھست ھمھ یک چیز است: کھ کوتاه شدهً آن با زبان ساده این است

و گرفتار ماده شده، و این است ھمیشھ باید از این جھان و از خوشیھایش گریزان  روان آدمی بھ این جھان آمده. شده اند
در این جھان اگر کسی از خود بیخود گردد بھ آن : او میگوید. و در آرزوی پیوستن بھ آن سرچشمھ یا میھن خود باشد

آن گاه دیده خواھد شد کھ . گشودچشم سر را باید بست و دیده دل . بھ خدا تواند پیوست: یا بھتر بگوییم -سرچشمھ ھستی
ما ھمگی در : این جملھ ھا را از خود پلوتینوس می آورند. آن چھ ما می جوییم از ما دور نیست، بلکھ در خود ما ست

روان آدمی از یک جھان آزاد و بی آالیشی فرود آمده و در این . خدائیم، از او جدا گشتھ ایم و بھ او باز خواھیم پیوست
ماده شده و آلودگیھا پیدا کرده، لیکن ھر کسی کھ بھ خواھشھای تن نپردازد و بھ پرورش روان خیزد  جھان گرفتار

آالیش او کمتر خواھد بود، و کسانی کھ بخواھند از این دامگھ باز رھند باید از خوشیھای این جھان رو گردانند و بھ 
                                                                                       ."                                         پارسایی پردازند

:                کسروی نقاط ضعف و بدبینی افراطی تعالیم ایشان را از بشریت در خصوصاض در این نوع کالم می بیند  

                                                                                  .  اھل دنیا از کھین و از مھین لعنت هللا علیھم اجمعین

ولی این طرز . شعار ضد بشری بسیار افراطی در نزد دراویش کنونی کارایی و استعمال خود کنار گذاشتھ شده استاین 
بھ کثرت قلیل (ای انجمن حجتیھ  -فکر در حال حاضر بھ دیدگاه طالبان و القاعده و تندروان جمھوری اسالمی

بسیار نزدیک است کھ جھان کالن و پیشرفتھ امروز را در تسخیر کفر و الحاد می ) میکروسکپی در مقیاس جھانی
در حالی کھ خود نھ تنھا وجاھتی در جامعھ بشری ندارند بلکھ در جھل مرکب علمی و تبعضیات ضد انسانی . پندارند

ن راه این بوده است کھ با شک  و تردید علمی بھ سراغ بررسی دین و مشکل تحصیل کرده ھایشان در ای. غوطھ ورند
آیین شان نرفتھ و صرفاً سنت عامیانھ لباس تقدس پوشیده پدرانشان و مردم عوام کوچھ و بازار را با نماز و روزه ھا ی 

ستعمارگران بھ عمد این دیکتاتوری دورهً آریامھری با طرح ضد انقالبی ا. روزانھ و ساالنھ در خود صلبیت بخشیده اند
درخت تلخی کھ اکنون بھ بار . طرز فکر سنتی را یکھ تاز میدان خالی فرھنگ و اندیشھ دینی و سیاسی ایران کرده بود

            .                                                                                                                آخرینش نشستھ است

:  کسروی نقاط قوت کالم صوفیان از جملھ در شاه بیت موالنا نشان میدھد  

 آنھا کھ طلبکار خدایید، خدایید، بیرون ز شما نیست، شمائید، شمائید

    . چیزی کھ نکردید گم، از بھر چھ جویید و اندر طلب گم نشده، بھر چرایید

:کّل شعر موالنا در این باب  

بیرون ز شما نیست شمایید شمایید    خدایید خدایید             آنھا کھ طلبکار   
 چیزی کھ نکردید گم از بھر چھ جویید     اندر طلب گم نشده بھر چرایید

جبریل امینید و رسوالن سمایید     اسمید و حروفید و کالمید و کتابید       
م خانھ خداییددر خانھ نشینید و مگردید بھ ھر سوی     زیرا کھ شما خانھ و ھ  

 ذاتید و صفاتید گھی عرش و گھی فرش   در عین بقایید و منزه ز فنایید
زنگار ز آیینھ بھ صیقل بزدایید    خواھید کھ بینید رخ اندر رخ معشوق    
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 عمار یاسر ھمان زرتشت سپیتمان ملبس اسالمی وارداتی مسلمین از اعراب زرتشتی قدیم است
 

نفر از  150 ین بار اسامیاول ین بود كھ برایا یعسگرروحانی سید مرتضی تكار مرحوم اب خبر گزاری فارسمطابق 
شان نقل یھر چھ از او  ندارند ین افراد اصال وجود خارجیارا فاش كرد و گفت ) ص( امبر اسالمیپ یصحابھ ساختگ

نداشتھ اند چھ در  د خارجیاین عھد وجودر  ھمھً ایشانولی بھ ظاھر منظور وی صرفاً این نیست کھ  .شده دروغ است
عسگری روحانی سید مرتضی ، »صحابیان ساختگی«ھای  در مجموعھ مباحث کتاب :توضیح نوشتھ ھای وی آورده اند

را گرفتھ بودند و ) ص(نمایی گرد پیامبر طلبی و دوست پردازد کھ با فرصت بھ شرح تعدادی از صحابیان ساختگی می
و بیگاه بھ عناوین مختلف در مقام تحریک دیگران برآمده و با ایجاد فتنھ و آشوب، آمدند و گاه  جزو اصحاب بھ شمار می

براساس تحقیقات خود و نظریات اسالم شناسانی کھ از جملھ وجود  ولی نگارنده .زدند نظام مجتمع اسالم را بر ھم می
 زاھد -صحابی ھ وجود ده ، ب)ھروویتز، ایوانوف( عھد محمد را قبول ندارنددر  روزبھان -سلمان فارسیخارجی 

معروف دیگری در رابطھ با وی برخورد نموده و دریافتھ ام کھ اینان از فرھنگ ایرانی بین النھرین کھن و یمن بھ 
خندق ساز معاصری ھم ھمزمان با محمد و علی وجود داشتھ و در روایات  سلمان فارسیگرچھ . عاریت گرفتھ شده اند

عنوان  .آورده شده است "کندی" شریح بن حارثو بینانگذار علوی گری یعنی  بیشتر تحت نام رسمی خود و شارح
عامل این خلط احادیث دو تن  باطنیان شیعھ گرایاھل سنت،  بنا بھ منابع .وی حاوی مفاھیم شھر و خندق است کندی

سلمان -عبدهللا شریحمعاصر محمد و خلفای راشدین پسر ھمان ( عبدهللا بن سبابھ نامھای  کوفیو ) پاکدین( یمنیعرب 
بنی می دانیم قبیلھ عرب . بودند عباسی معاصر ھارون و مأمونو  بنی تمیماز قبیلھ  سیف بن عمرو ) عھد محمد فارسی

نیز از ھمین قبیلھ بوده است ولی  عبدهللا بن سبابھ احتمال زیاد خود. پیش از عھد اسالم بھ آیین زرتشتی بودند تمیم
سبب شده کھ وی در اخبار ) یمن( صبابا والیت  )پرستنده می و شراب ھومیعنی  ِسبادر اصل ( سباھمنامی پدرش 

خود از سوی  لفظ یمنیکھ  ایشان تأکید می نمایند یمنیروی اصلیت  حدیث ھاتاریخی از اھل یمن بھ شمار آید گرچھ 
 عربدر مجموع بھ معنی عنی ی) مغان(= یمھیا بھ مفھوم منسوب بھ  )بھدین، باطنی( راستگو و پاکدیندیگر بھ معنی 

                                                                                                        .بھ کار می رفتھ است باطنی-زرتشتی

یتمھ سپ، )سپیتاک بردیھ/پدر خوانده و پدر زن گائوماتھ زرتشت فرشوشتر( کورش سومنگارنده با توجھ بھ اینکھ 
را تحت  خورشیدچھر/بھرامیعنی  زرتشت/سپیتاک بردیھ و پسر ) داماد و ولیعھد آستیاگ، پدر سپیتاک بردیھ( جمشید

شناسایی نموده بودم؛ در  ابوذر غفاریو  مقداد بن اسود، سلمان فارسینامھا و جامھ ھای اسالمی و صحابھ ای شان 
مؤمن ( ارعمّ کھن را خالی می یافتم کھ امروز با دقت نظر بر روی  این میان نام و نشان خود زرتشت مردم بین النھرین

کھ ) باکره و پاک( عنسیاز تیره ) پدر بیداری و ھوشیاری(ابویقظان ، ملقب بھ )جناح چپ( یاسربن ) جاودانی
اغراق آمیزی در باب  وی صورت گرفتھ است، دسترسی بدین گم شده اسطوره ای ) باطنی(توصیفات شیعی ایرانی 

را  در  زرتشتنگارنده قبالً نام یمنی و اسالمی شکل . یرانیان در کسوت اسالمی اش، در شمار اھل بیت ممکن شدا
صحابھ و  -تشخیص داده بودم ولی نام او نھ بھ شمار اھل بیت )قرآن صالحپیامبر صاحب شتر، (= اویس قرنیوجود 

ت و محل زندگی وی ھم بھ دور از  اطراف بیانگذاران عشره مبشره بلکھ صرفاً بھ شمار زھاد ھشتگانھ راه یافتھ اس
اسالم  در یمن بھ شمار آمده است و محدثین قائل بھ مالقات وی با محمد یا خلفای راشدین نشده اند و صرفاً بھ تأیید و 

واسطھ اسالم قرون آغازین چھ سنیگری و چھ شیعھ گری اش بھ . تمجید اغراق آمیز او از زبان محمد اکتفا نموده اند
عدم گسترش کتابت و مراکز حفاظتی مخصوص از احادیث و روایات نبوی و علوی بھ سادگی در دسترس احادیث و 
روایاتی از شخصیتھای دینی و سیاسی کھنھ و نو  رنگ و جامھ عوض نموده و در آن بومی میشده است و عدم وجود 

ره از ناسره نبوده اند، آنھا را در سنت جا می انداختھ سنت نقد و وجود مداحان دینی ھم  کھ قادر بھ تشخیص احادیث س
و زرتشتیان  سامی بین النھرین ومردم  باطنی ایرانی خصوصاً این امر آگاھانھ از جانب  .و رسمیت می داده است

وقتی خلفای . صورت گرفتھ است -کھ در موقعیت فرھنگی و اقتصادی مناسبی در اسالم نخستین قرار داشتھ اند  -عرب
مورد فشار و آزار و  گری باطنیباسی متوجھ سیل این جریان انحرافی از اسالم ناب محمدی شدند آنان را بھ جرم ع

کشتار قرار دادند و چماق کفر و الحاد اھل سنت خود را بکار انداختند ولی دیگر دیر شده بود و آنھا دخل و تصرفات 
اسالمی شده بزرگ قھرمانان ملی ایرانیان  در احادیث نبوی بھ /زیرکانھ خود را از جملھ  وارد کردن نام و نشان عربی

احتماالً تجربھ وارد شدن خودبخودی نام سلمان فارسی زمینھ  برای یکجا وارد کردن آن پنج تن . انجام رسانده بودند
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آیین ا در این جریان فرھنگی و سیاسی  سرانجام شکل نھایی و نیرومند خود ر. اساطری دیگر مھیا نموده بوده است
تحت  ساختگیعلوی  و احادیث و روایات باطنیپیدا کرد کھ از غالب این دستاوردھای  رافضیانیا ھمان  علوی ایرانیان

 یاسرو  )پاک و باکره( عنسیبھ ھر روی بھ نظر میرسد عناوین . لوای دین و حدیث و سنت حفاظت نموده و می نماید
منتسب بھ  حذیفھدر ارتباط با ھم پیمان برادری اساطیریش یعنی  ار یاسرّعممتعلق بھ  )چپ یا منجیمنسوب بھ جناح (

قرینھ و . پدید آمده است) جنگاور و ترشرو(عبسی و از تبار ) منسوب دست راست، یمنی و درست کردار( یمانعنوان 
نیز حاوی ریشھ ) ھمنام( سمیھیعنی  عّمارنام مادر . متشابھ بودن عناوین نشان از منشاً و راوی اولیھ مشترک اینان دارد

 شاھدخت آمیتیداو  سپیتمھ مغیعنی  سپیتاک زرتشتاساطیری کھن ایرانی است چھ القاب دینی کھن پدر و مادر 
قید شده اند کھ در زبانھای ایرانی بھ ) جمی(یمی و ) جم، جمشید( یمھ در اوستا و کتب پھلوی بھ صورت ) دوغذو(

لذا در مجموع پدید آورنده و خیاط کسوت اسالمی . می باشند) مغ(= انجمنینی و در زبانھای سامی بھ معھمزاد معنی 
.        خود این دو فرد اساطیری صحابھ ای معروف در روایات شیعی در اساس فرد یا افراد واحد ایران گرای بوده اند  

 :)دانشنامھ رشدمطابق ( عمار یاسر
 57 بود و در حدود مکھ یمان قبیلھ بنی مخزوممپو ھ حلیف و یمن ابو یقظان عمار بن یاسر عنسی از تبار عبار مذحج

از مسلمانان پیشگام و اولین  سمیھ و مادرش یاسر پدرش. آمد در قبیلھ بنی مخزوم بھ دنیا ھجرت پیامبر از سال قبل
  .اسالم بودند شھیدان

خانھ  در سلمخدا صلی هللا علیھ و آلھ و  رسول ھای بعثت و بھ ھنگام اقامت سالگی در نخستین سال 48عمار در حدود 
 .ھا را بھ جان خرید آزارھا و شکنجھ اسالم آورد و در این راه تمام ارقم

و در مکھ طرفدار و پایگاه اجتماعی نداشت از مستضعفان بھ شمار  شد بھ علت این کھ از مھاجران یمنی محسوب می
 .آمد می

کردند  شدن شکنجھ می و صھیب را بھ دلیل مسلمان بالل چون عمار، پرست مکی، مستضعفان ساکن مکھ ھم بت مشرکان
زدند؛  ند و کتک میخواباند ھای داغ می تابش آفتاب سوزان حجاز روی ریگ و گاھی آنان را برھنھ کرده، در برابر

دادند و گاھی نیز  می پوشاندند و آنھا را در ھنگام ظھر در برابر تابش آفتاب قرار فوالدین بر بدن آنان می گاھی زره
را وادار سازند از آیین محمد صلی هللا علیھ و آلھ و  نھادند تا از این طریق آنان تختھ سنگی بزرگ روی سینھ آنھا می

  .سلم دست بکشند
نسبی مکھ،  ھجرت کرد و اندکی بعد، پس از آرامش حبشھ ھا بھ ھمراه گروھی از مسلمانان بھ این شکنجھ در اثر عمار

  .بھ این شھر برگشت و آنگاه بھ مدینھ ھجرت نمود
وقتی . حضور فعال داشت مسجد النبی عمار در ساخت. استوار ساخت برادری پیمان حذیفھ بن یمان رسول خدا بین او و

» .الفئة الباغیة انک من اھل الجنھ، تقتلک«:مواجھ شد، پیامبر خدا در شان او، این خبرغیبی را فرمود عثمان با توھین
  ).یشگان تو را خواھند کشتم پست. تو از اھل بھشت ھستی(

ھمراه رسول خدا حضور یافت و در ھمھ این نبردھا  رضوان بیعت جنگ ھای دیگر و نیز ، واحد ،بدر نبردھای او در
ی  اصلی ھستھ از اعضای مقداد و ابوذر ،سلمان کنارپس از رحلت پیامبر، عمار در . بود از پیشگامان لشگر اسالم

 .مرکزی تشیع، حضوری فعال داشت
برای دفاع از . دفاع کرد علی علیھ السالم امام بود و در مواقع مختلف از سقیفھ وی از مخالفان و معترضان بھ ماجرای

 والی عمر عمار مدتی از سوی. قمری شرکت جست و گوش خود را از دست داد 12در سال  یمامھ جنگ اسالم در
عمار از مخالفان مشھور حکومت بود و در این راه برای بار دیگر بھ مقام  در ھنگام خالفت عثمان، .بود شھر کوفھ

ثروت  از چپاول نقل است کھ وقتی عثمان با سخنان منطقی عمار و انتقاد صریح او .راه خدا نایل آمد جانبازی در
قرار داد و لگدھای او بر شکم عمار باعث  شدت مورد ضرب و جرحمسلمانان از ناحیھ حکومت، مواجھ شد، وی را بھ 

کنندگان مردم بھ بیعت با امام علی علیھ السالم و  پس از قتل عثمان، عمار از دعوت .شد عمار بھ بیماری فتق مبتال شود
مومنان بود و در  ھا یار مخلص و مشاور امین امیر از آن پس در ھمھ صحنھ. کنندگان با آن امام بود از نخستین بیعت

سالگی  بھ ضرب شمشیر سپاه ستمگر  94در  ھجری37ھای جمل و صفین نیز شمشیر زد تا این کھ در سال  جنگ
مرگ عمار امیرالمؤمنین را   .معاویھ، در جنگ صفین بھ فیض شھادت نایل آمد و خبر غیبی پیامبر خدا تحقق یافت

آنگاه بر پیکر . یبعث حیاً . . . و یوم قتل. . هللا عماراً یوم ولد رحم: جان او فرمود سخت ناراحت کرد و در کنار پیکر بی
 .وی نماز خواند و بدنش را در منطقھ صفین بھ خاک سپرد

                    .، اعیان الشیعھ3ج . ، الطبقات8، قاموس الرجال ج 4، اسدالغابھ ج 2، االستیعاب ج 2االصابھ ج   :منابع
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 تشت ایرانیان نزد یمنی ھا بوده استاویس قرنی ھمان زر
 

شاعر -یا پیامبر) عویص(=مرتاض"بھ عربی یعنی  ازقبیلھً زرتشتی بنی تمیم اویس قرنی یمنیمعنی لغوی نام 
و مقبرهً منسوب بھ وی در )" صالح قرآن] (قرنی[= شتر مقدسوابستھ بھ ) از ریشھ اوس و اس(بنیانگذار  پاکدین=یمنی

دیک دخمھً گئوماتھ زرتشت در قصبھً سکاوند ھرسین، جای تردیدی باقی نمی گذارند کھ از سمت کرمانشاه یعنی نز
کھ اسطوره و نام نیک وی ) بردیھ، پسر خوانده و داماد کورش(اویس قرنی نیز در اصل کسی بھ جز گئوماتھ زرتشت 

 مقدادو ) پدر زنش کورشپدر خوانده و (کھن سلمان فارسی، )بھرام/پسر کوچکش بستور( ابوذر غفاریوخویشانش 
مراد نبوده است کھ از سمت بین النھرین و یمن وارد مدار افراد نکونام اسالمی گردیده ) پدرش سپیتمھ جمشید(اسودابن 
/  بھرامنام اویس را در عربی ھمچنین بھ معنی گرگ آورده اند کھ این معنی لفظی نام یا لقب پسر کوچک وی . اند

تلفظ  ابا اویسگوتمھ بودا این نام دراصل باید /بر این اساس در مورد گئوماتھ زرتشت. تبوده اس تخموروپھ/ راھولھ
گرچھ در گرشاسبنامھ اسدی طوسی خود نام سپیتاک زرتشت . عاید میگردد اویسمیشد کھ از تلخیص آن باز خود نام 

یاد شده است کھ ھم بھ معنی  تور در مقام فرمانروا و قھرمان ایرانی سمت ھند و بھ عنوان پسر سپیتمھ جمشید بھ شکل
می دانیم کھ نام زرتشت در عھد ساسانیان بھ معنی دارندهً شتر زرین معنی می . است گرگپھلوان و ھم بھ معنی /قھرمان

اکنون کھ بعد از مدتھا بر سر این موضوع باز . در صورتی کھ در اصل بھ معنی دارندهً تن زرین بوده است. شده است
 :شتر و دقیقتری را در این باب متوجھ میگردممیگردم نکات بی

در عھد انوشیروان بھ یمن و بیرون راندن حبشی ھا ) ابنای احرار( وھریزنام اویس قرنی البد بعد از آمدن سپاه ایرانی  
بھ صور عویص قرنی و اویس قرنی  اویساز آنجا از روی ترجمھ نام و نشان زرتشت و اوستا پدید آمده است چھ نام 

در لغت عرب بھ معنی کار سخت و  عویص: نی مختلفی میدھد کھ جملگی با معانی اوستا و زرتشت سازگاری دارندمعا
و قََرن در لغت عرب بھ معانی پیوند دادن . مشکل و سخن غامض و پیچیده و سخن نامأنوس و عجیب و غریب است
در مقابل در نزد ایرانیان . ر بھ ھم بستھ باشنددوچیز و نیز در حالت اسمی  بھ معنی شتری است کھ آن را با شتر دیگ

بھ معنی اشعار شگرف ستایش می ) ستا-ستاک، اوس-ستا، اپس-افد( اوستاافسمن بھ معنی یک بستھ بیت اندیشھ است و 
از این رو قرن ترجمھ عربی کلمھ . یعنی شعر در دین زرتشتی بھ معنی یک بستھ اندیشھ موزون بوده است. باشد

کھ در عھد ساسانی بھ معنی دارنده ) زرتوشترا( زرتشتبوده است یا ترجمھ نام ) افس، یعنی بستھ بیت( اوستایی اوس
و شاھزاده ) دارنده زرین تنی(ولی با توجھ بھ این القاب مختلف زرتشت زریادر و زریر . شتر زرین گرفتھ میشده است

در اصل دارنده تن ) ره-ائشت-زرتو(ا زرتوشتریا ) تَ ائش-زرتو( زرتشت) پدر بور امتھای فراوان( ابراھیم ادھم بلخی 
یعنی عویص قرنی در مجموع حاوی نامھای زرتشت و اوستای وی بوده است و بعد . زرین معنی می داده است

اویس لذا نام . تفحصات فراوان در امر ترجمھ توسط یمنی ھا و ایرانی ھای ساکن یمن بدین شکل پدید آمده بوده است
از . معنی می داده است) اوستا(=عویص قرنی در اصل بھ معنی شاعر و پدید آورنده اشعار شگرف  بھ صورت قرنی

بھ صورت اِویس در اوستا بھ معنی مرد مجرد و بی زن و بچھ است کھ این مفھوم نیز در مورد  اویسسوی دیگر نام 
و ) ستا-اوس(نگر جزء اول نام اوستا پیداست ریشھ نام اویس از سوی دیگر نشا. اویس قرنی مد نظر قرار گرفتھ است

) بستھ شعر، بیت( قرننیز با کلمھ  قرآناز اینجا در مجموع می توان چنین نتیجھ گرفت کھ خود نام . ترجمھ آن می باشد
یعنی ابیات دینی باشکوه و  ان -رئو-گائوبا توجھ بھ کلمھ مرکب اوستایی . پیوند دارد و جمع مکسر عربی آن است

کردان یعنی گورانی معلوم میگردد کھ در یمن برای نام قرآن دو ریشھ اوستایی و عربی مرتبط وجود سرودھای کھن 
نام عویص قرنی از . داشتھ است و محمد نام کتاب خود را از ھمین زوج نام یمنی و ایرانی استخراج کرده بوده است

از . ار برایش رخ داده در نظر گرفتھ شودسوی دیگر می توانست بھ معنی دارنده شتری کھ حادثھ بسیار سخت و ناگو
در می یابیم کھ ) مرد نیکوکار و صلح دوست( صالحزرتشت را در قرآن بھ صورت  -اینجاست کھ نام اویس قرنی

بھ غضب الھی گرفتار ) بھ یونانی یعنی مگافونی(قومش بھ خاطر پی کردن شتر مقدس وی با صیحھ بلند آسمانی 
بوده است کھ داریوش ) بھ یونانی یعنی مغ کشی(، ماگوفونی )صیحھ بلند آسمانی(گافونی در اصل منظور از م. میگردد

پسران کورش یعنی کمبوجیھ و وھیزداتھ بردیھ و پسرخوانده و داماد کورش (اول در کودتای خود علیھ خانواده کوروش 
بردیھ بھ نیابت از کمبوجیھ و بردیھ  در واقع گائوماتھ. مسبب واقعھ ماگوفونی یعنی مغ کشی شد) یعنی گائوماتھ بردیھ

چون شایعھ خبر . سنگین وزن در غیاب کمبوجیھ در سفر جنگی وی بھ  امور امپراطوری ھخامنشی را اداره می نمود
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مرگ کمبوجیھ در مصر بھ ایران رسید وی بعد از مشورت با وه یزداتھ بردیھ در جنوب فارس حکومت خود بھ نیابت 
گائوماتھ بردیھ پیشتر در عھد کورش در بلخ حاکم بود و از آنجا بر امور . سمی اعالم کردر  وه یزداتھ بردیھاز 

بھ افغانی ( لقمانو ) سرود دان منور( گوتمھ بوداوی در بلخ و ھندوستان بیشتر تحت لقب . ھندوستان نظارت می نمود
معروف بود و در زادگاھش ) زرگ استسرود دانی کھ قھرمان ب( گوتمھ مھاویراو ) یعنی مرد درشت اندام= لوک مان 

 پاتیزیتو ) سرود دان تنومند( گائوماتھ بردیھ؛ و در فارس تحت القاب زرتشتو  زریرو  زریادرآذربایجان تحت القاب 
 سھوی با اعالم اصالحات عجیب و خارق العاده خویش از جملھ بخشیدن . معروف بوده است) نگھبان سرودھای دینی(

اسم اصلی گائوماتھ بردیھ یا . امپراطوری ھخامنشی محبوب ملل امپراطوری ھخامنشی شده بودسال مالیات رعایای 
وی در عھد پدرش سپیتمھ حاکم . ھمان زرتشت سپیتمان را کتسیاس بھ صورت سپیتاک  پسر سپیتمھ ذکر کرده است

داماد و ولیعھد (یدن پدرش سپیتمھ بعد از بھ قتل رس. والیات جنوب قفقاز یعنی اران و ارمنستان و آذربایجان بوده است
ھرتسفلد . توسط کوروش سوم، محل ساتراپی وی از سوی کورش بلخ و شمال غربی ھندوستان تعیین شد) آستیاگ

 .باستان شناس معروف آلمانی نخستین کسی است کھ زرتشت اساطیری را در وجود سپیتاک پسر سپیتمھ شناسایی کرد

آبادگر، پر ( اویس بن عامر: "اویس قرنی چنین معرفی گردیده است" حدیث"و" بوم آریا"در سایتھای ایرانی از جملھ 
آن قدوۀ اربعین، آن آفتاب پنھان، آن ھم  آن قبلۀ تابعین،«:یا بھ گفتۀ شیخ عطار )پادشاه( بن مالک )قانع( بن جزء )عمر

اصلش از  .ستگان روزگار بوده استاز پارسایان و وار» رحمة هللا علیھ نفس رحمن، آن سھیل یمنی، یعنی اویس قرنی
عاشق بی قرار پیامبر اسالم بود ولی   .زیستھ است یمن است و در زمان پیغمبر اسالم در قرن واقع در کشور یمن می

روزھا شتر . ملبوسش گلیمی از پشم شتر بود. صحبت آن حضر موفق نگردید زندگانیش را ادراک نکرد و بھ درک
نمی شد  بھ شھر و آبادی نمی آمد و با کسی ھمصحبت. بھ نفقات خود و مادرش می رسانیدمزد آن را  چرانی می کرد و

است کھ بعدد موی گوسفندان قبایل  در امت من مردی«:مقام تقربش بھ جایی رسیده بود کھ پیامبر اسالم فرموده است
حضرت » و مقامی دارد؟این کیست کھ چنین شأن «:پرسیدند ».ربیعھ و مضر او را در قیامت شفاعت خواھد بود

بھ چشم سر و دیدۀ ظاھر ندید زیرا در یمن است و «:فرمود» او ترا دیده است؟«:کردند عرض» اویس قرنی« :فرمودند
در یمن «:آری» .او ھستم جھانی نمی تواند نزد من بیاید ولی با دیدۀ باطن وچشم دل ھمیشھ پیش من است و من نزد بھ

اویس بھ دو « :دیدگان بھت زدۀ اصحاب ادامھ دادند کھ حضرت رسول اکرم در مقابلآن گاه   ».است ولی پیش من است
 غلبۀ حال و دیگری تعظیم شریعت اسالم کھ برای مادر مقام و منزلت خاصی قابل شده یکی دلیل نمی تواند نزد من بیاید

پیام فرستاد کھ اشتیاق وافر  برای من. چھ اویس را مادری است مومنھ و خداپرست ولی علیل و نابینا و مفلوج. است
تیمارداری و پرستاری از مادر افضل بر زیارت من «:جواب دادم دارد بھ دیدارم آید اما مادر پیر و علیل را چھ کند؟

 نگران نباش، در یمنی پیش. و من در عالم رسالت و نبوت ھمیشھ بھ سراغ تو خواھم آمد از مادر پرستاری کن. است
مرا زیارت کند ولی من در  لبۀ اشتیاق چند ساعتی از مادرش اجازت گرفت و بھ مدینھ آمد تایک بار در اثر غ. منی

چون بھ خانھ آمدم رایحۀ عطرآگین اویس را استشمام کردم » .خانھ نبودم و او با حالت یأس و نومیدی اضطراراً بازگشت
مادرش وعده داده بود  ولی چون زمانی را کھ بھاویس آمد و مدتی بھ انتظار ماند «:جویا شدم اھل خانھ گفتند و از حالش

متأسف شدم و از آن بھ بعد روزی نیست کھ بھ  ».بھ سر آمد و نتوانست شما را ببیند ناگزیر بھ قرن مراجعت کرد
ابوبکر «:حضرت فرمود» آیا ما را سعادت دیدارش دست خواھد داد؟«:پرسیدند اصحاب» .دیدارش نروم و او را نبینم

اندازۀ یک درم  نشانیش این است کھ بر کف دست و پھلوی چپش بھ. یند ولی فاروق و مرتضی خواھند دیدب او را نمی
  ».سپیدی وجود دارد کھ البتھ از بیماری برص نیست

بھ فرمان حضرت ختمی مرتبت ھر یک . رسید سالھا بدین منوال گذشت تا اینکھ ھنگام وفات و ارتحال پیغمبر اکرم در
بخشید ولی نزدیکان پیغمبر چشم بر مرقع دوختھ بودند تا ببینند آن را  شیدنیھایش را بھ یکی از اصحاباز ملبوسات و پو

امتانش  صحابی مرحمت خواھد فرمود زیرا می دانستند کھ رسول خدا مرقع را بھ بھترین و عزیزترین بھ کدام یک از
  .خواھد بخشید

» .مرقع را بھ اویس قرنی بدھید«: فرمود ن منتظر اصحابشحضرت پس از چند لحظھ تأمل و سکوت در مقابل دیدگا
  .کھ بھ مقام باال و واالی اویس بیش از پیش واقف شدند ھمھ را حالت بھت و اعجاب دست داد و آنجا بود
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بن ابی طالب و عمربن خطاب مرقع را  باری، بعد از رحلت پیغمبر در اجرای فرمانش مرتضی و فاروق یعنی علی
                                                        .طلبیدند ھ سوی قرن شتافتند و نشانی اویس رابرداشتند و ب

اطالق لقب امیرالمؤمنین بھ خلفا از زمان (» امیرالمؤمنین ھواحقر شأناً ان یطلبھ«:اھل قرن حیرت کردند و پاسخ دادند
دیوانۀ  اویس. از آن است کھ امیرالمؤمنین او را بخواھد و بخوانداو کوچکتر : یعنی.) گردید خلیفھ دوم معمول و متداول

تحقیر اھل قرن بھ جانب  و از خلق گریزان است ولی حضرت علی المرتضی و فاروق بدون توجھ بھ طعن و! احمق
                                        .نماز مشغول بود دریافتند صحرا شتافتند و او را در حالی کھ شتران می چریدند و او بھ

ما ھمھ «:گفتند» عبدهللا«:جواب داد. از نامش پرسیدند. می خواھند اویس چون آنھا را دید نماز را کوتاه کرد تا ببیند چھ
                                                  .»اویس«:گفت» خاص تو چیست؟ بندگان خداییم اسم

. عالمت سپیدی را دیدند و سالم پیغمبر را ابالغ کردند و پھلوی چپش آن حضرت امیر و عمر بر کف دست راست
 تو کھ«:پرسیدند» .می دانم محمد از دار دنیا رفت و شما مرقعش را برای من آوردید«:گفت اویس بھ شدت گریست و

رقع را بھ تو ھنگام رحلت م حتی برای یک بار ھم پیغمبر را ندیدی از کجا دانستی کھ او از دار دنیا رفت و بھ
چگونھ «:جواب دادند» آیا شما پیغمبر را دیدید؟«:و گفت اویس کھ منتظر چنین سؤالی بود سر را بلند کرد»بخشید؟

حال «:اویس گفت».پیغمبر گذشت و حتی در واپسین دقایق حیات نیز در کنارش بودیم ما در محضر ندیدیم؟ غالب اوقات
کھ دوستدار محمد بودید و  یید کھ ابروی پیغمبر پیوستھ بود یا گشاده؟ شماافتخاری دارید بھ من بگو چنین ادعا و کھ

پیغمبر را شکستند و چرا بھ حکم موافقت، دندان شما  ھمیشھ درک محضرش را می کردید در چھ روز و ساعتی دندان
زمرۀ بھترین و شما کھ در «:آن گاه گفت. نشان داد کھ ھمان دندانش شکستھ است پس دھان خود باز کرد و» نشکست؟

اند؟ اگر دقیقاً نمی  اصحاب و پیغمبر بوده اید آیا می دانید در چھ روز و ساعتی خاکستر گرم بر سرش ریختھ عزیزترین
» بھ چھ دلیل؟«:پرسیدند» .اتفاقی روی داده است توانید تطبیق کنید پس بدانید کھ در فالن روز و فالن ساعت چنین

آری، پیغمبر را بھ ظاھر ندیدم ولی . سرم سوخت و فرقم جراحت برداشت عت مویبھ این دلیل کھ در ھمان سا«:گفت
آیا اجازه می  می بینم کھ گرسنھ ای،«:فاروق گفت» .نزد من بود و ھرگز او را از خود دور نمی دیدم ھمیشھ در یمن و

را از شتربانی کسب کرده این مبلغ «: گفت اویس دست در جیب کرد و دو درم درآورده» دھی کھ غذایی برایت بیاورم؟
چندان زنده می مانم کھ این دو درم را خرج کنم در آن صورت قبول می  اگر تو و مرتضی ضمانت می کنید کھ من. ام

بیش از «:گفت آن گاه لبخندی زد و» !ای کھ بیش از این مبلغ ارزش داشتھ باشد تھیھ و تدارک نمایید کنم برای من آذوقھ
  ».راحلھ و توشۀ آخرت مشغول شویم ردید کھ قیامت نزدیک است و باید بر تأمین زاداین رنجھ نشوید و باز گ

.س بن عامر بن َجْزءیاُوَ   

  ).ق.ه 37 -(  .س بن عامر بن َجْزءیاُوَ 
                                                     : .ھیكن 

                                                     .یمیقََرنى، ُمرادى، تم: نسب
                                                 .مانى، عابدی: لقب

 ).مخضرم(دوم : طبقھ

لھ بزرگ یاز قب یمراد شاخھ ا یاست و بن) از نوادگان ُمراد یكی(او قََرن  یجّد أعال. افتیمن والدت یدر  یس قرنیاُو
                                .)1(لقب داده اند یمیم، تمیتم یلھ بنیاش با قب یمانیھم پ او را بھ جھت. روند یَمْذِحج بھ شمار م

پرپشت داشت و سر خود  یبزرگ و گندم گون، و محاسن یپھن، صورت ییمتوسط، شانھ ھا یبت بود و قامتیبا ھ یاو مرد
                                                            .لھ خود بودیقب یاز شترھا یو نگھدار یشھ اش شبانیپ. دیتراش یرا م

 .ارت آن حضرت بازماندیو خدمت بھ مادر، از ز یكن بھ جھت سرپرستیرا درك كرد و اسالم آورد، ل) ص(امبریزمان پ
د و در یمشاھده گرد) در منى(ن بار، در زمان عمر در مراسم حج ینخست یشود، او برا یات استفاده میاز رواآن گونھ كھ 

ت شده یعھ روایاھل سنّت و ش یاختالف، در كتاب ھا ین ماجرا با اندكیا. فھ قرار گرفتیھمان جا مورد توجھ خاص خل
ا یآ: فھ گفتیخل. برخاستند ین ھنگام بزرگانیدر ا! ھل قََرناَ  یا: منبر ندا كرد یرو) منى(عمر در : سدینو یم یذھب. است
است  یوانھ ایاد كردى، دیآن كھ ! رمؤمنانیام یا: از آنان پاسخ داد یكیس باشد یھست كھ نام اش اُوَ  یان شما كسیدر م

د یدیھر گاه او را د. ھمخوا یھمان را م: عمر گفت. توان با او اُلفت داشت یاُلفت دارد و نھ م یابان َگرد كھ نھ با كسیب
. كرد و نامم را آشكار ساخت یمرا معرف) عمر(رمؤمنان یام: س گفتیاُو. دیو مرا بھ او برسان) ص(امبر خدایسالم پ
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د تا آن یاو را ند یگر كسیابان ھا شد و دیسپس آواره ب. باد) ص(امبریبر محمد و آل او درود فرست و سالم تو بر پ! ایخدا
                                   .)2(دین با او شركت كرد و بھ شھادت رسیبازگشت و در نبرد صفّ )ع(على ام خالفت یكھ در ا

 ین مضمون نقل میر بن جابر با ھمیاُسح از یو ابن حجر بھ سند صح یكھ ذھب یگریت دیت و رواین روایبا توجھ بھ ا 
س و حاالت او یشود كھ آن چھ از اُو یدر كوفھ را گوشزد كرده اند، معلوم م یكھ سكونت و یاتیكنند و با توجھ بھ روا

شود  ین استفاده میات چنیروا یكن از برخی، ل)3( ت شده مربوط بھ مدت كوتاه اقامت در كوفھ تا زمان شھادت اوستیروا
            .دیشھر ِحمص در شام گرد یز از طرف عمر قاضیس، در روزگار خالفت ابوبكر بھ شام فرستاده شد و نیكھ اُو

درنگ در كوفھ باال گرفت و طبق  یاز مدتس پس یكند، آوازه او یت مید روایبھ ھر حال، آن گونھ كھ ابن سعد از اُس 
                    .خواند ینشست و قرآن م ید و گاه در جمع آنان میو ابن حجر، مورد توجھ خاص و عام گرد یت ذھبیروا

او بھ ھنگام غروب، . برد یداد و تا جمعھ بعد برھنھ بھ سر م یس لباس تنش را صدقھ میاُو: كند كھ یت میم روایابو نع
رد، یبم یو برھنگ یمرا در قبال آن كھ از گرسنگ! ایخدا: گفت ین میكرد، سپس چن یازاد طعام و لباس اش را انفاق مم

امشب شب ركوع است، سپس تا بھ صبح ركوع : گفت یكرد م ین بود كھ ھر گاه شام میاو در عبادت چن. مؤاخذه مكن
                                                   .كرد یسجده م امشب شب سجده است، سپس تا بھ صبح: گفت یكرد و گاه م یم

ن بود كھ خداوند یش ایاز جملھ خواستھ ھا. دیگرفت و بھ مقام استجابت دعا رس) عابد(د كھ لقب یرس ییاو در عبادت بھ جا
 یشتافت و در نبرد)ع(رمؤمنان یام یارین، بھ یدر جنگ صفّ  یعنین شد؛ یاش گرداند و چن یمتعال، شھادت را روز

                         .)4(د شدیبھ قلبش شھ یریش از چھل زخم برداشت، بر اثر اصابت تیان با دشمن، پس از آن كھ بینما
از سپاه شام و اصحاب  ین، مردیدر نبرد صفّ : ت كرده اند كھیروا یلیل یبن ابم از عبدالرحمن یو ابونع یشابوریحاكم ن

از او . آرى: میگفت: دیگو یان شماست عبدالرحمن میدر م یس قََرنیا اُویآ: ن گفتیچن)ع(ھ خطاب بھ اصحاب على یمعاو
آن مرد، عنان مركب خود را  ن است ویِن تابعیبھتر یس قرنیاُو: گفت یدم میشن) ص(امبر خدایاز پ: خواھى گفت یچھ م

                                                   .)5(درآمد)ع(ان اصحاب على یكج كرد و در م
اس شناخت یاسر، مقیچون عّمار  یس قرنی، او) ص(امبریپاز اصحاب  یان شماریشود كھ در م یت معلوم مین روایاز ا

 .حق از باطل بود

)ع(ت یس و اھل بیاُو  
 

ن و یاو سرور تابع: خورد یبھ چشم م) ص(امبریس از زبان پیص درباره اُوین خصایات، ایاز روا یبا مالحظھ پاره ا
ان یان افالكیان، مجھول و در مینیان زمیر ماو د. كند یاز مردم شفاعت م یادیشمار ز یاو برا.مقام شفاعت است یدارا

 .)6( ن اّمت استیمن از ا یمیاو دوست صم. تان از خدا آمرزش بخواھد ید تا برایاز او بخواھ. معروف و مشھور است

.نس و دانشمندان مسلمایاُو  
 

 یان ھشت گانھ است و بر ھمھ آنان برتریزكاران و پارسایس از پرھیاُو: كند كھ یاز فضل بن شاذان نقل م یكش
                                                .)7(دارد

او سرور عابدان بزرگ، بزرگ : سدینو یدر باره او م یم اصفھانیكند و ابو نع یم یا، راھب اّمت اسالم معرفحاكم او ر
پارسا و از  یایزاھدان را اسوه و عابدان را مھتر و از اول: دیستا ین میاو را چن یذھب. ان بودیدگان و از پارسایبرگز

س، از امور واضح و ُمسلَّم نزد یو شكوه اُو ید بزرگیكند كھ شا یح میتصر یة هللا خوئیآ. )8(بندگان مخلص خدا بود
 .ھمگان است

  .سیاُو ییطبقھ و منزلت روا
 

 -اد شده یات یاز روا. رت مالقات نكردامبر را درك كرد، اّما با خود آن حضیس، عصر پیح كرده اند كھ اُویھمگان تصر
او را  یخ طوسیش. )9( طالب است یبن اب یرمؤمنان علیاز اصحاب خاص ام یشود كھ و یمعلوم م - یخصوصاً از كش

                                                                               .)10( ه استان آن حضرت شمردیاز اصحاب و از راو
 یربن عمرو، عبدالرحمن بن ابیسیو    )11(ت كرده استیز بھ ندرت از ُعمر روایو ن)ع(س، از على یاو: سدینو یم یذھب
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                                                             .)12(ان او ھستندید از راویزیبن  یو موس یلیل
خدا را نود ونھ اسم است، : فرمود) ص(امبر خدایپ: كند كھ یت میروا)ع(طالب  یبن اب یس و او از علیابن عساكر از او

ست كھ خدا را بھ آن اسم ھا بخواند جز آن كھ بھشت بر ین یچ بنده ایكتاست و فرد را دوست دارد، ھیرا خداوند فرد و یز
                                                                .)13(شود یاو واجب م

نشست كھ مانند  یگفت آن چنان در دل ھا م یث میس ھر گاه حدیاُو: كند یر بن جابر نقل میبھ سند خود از اُس یابن جوز
                                             .)14( نداشت

ز یس ثقھ و راست گواست و نیت كرده اند كھ اُویروا یو ابن حجر از ابن عد یذھب. س ثقھ استیاُو: سدینو یابن سعد م
                                                               .كند یق میابن حجر او را توث

رمؤمنان یدر زمان خالفت ام. ق.ه 37كن مشھور آن است كھ او بھ سال یس اختالف است، لیدر مكان و زمان وفات اُو
 .ن موضع، معروف استیو قبر او در ا. )15(دین بھ شھادت رسی، در وقعھ صفّ )ع(طالب یبن اب یعل

.گریمنابع د  

ب یب التھذی؛ تقر79/ 5خ دمشق ی؛ مختصر تار51 یر الطاووسی؛ التحر481/ 4؛ االنساب 52/ 4؛ كتاب الثقات 55/ 2ر یخ الكبیكتاب التار
                         ).میچاپ قد( 130/ 2؛ قاموس الرجال 244/ 3 ثی؛ معجم رجال الحد512/ 3عھ یان الشی؛ اع156/ 1ح المقال ی؛ تنق86/ 1

 .1 /151و اسد الغابھ  470؛ جمھرة انساب العرب 2 /326ل یالجرح و التعد. 1
 .156 ش / ار معرفة الرجالیو اخت4 /32ر اعالم النبالء، یس. 2
 .1 /151و اسد الغابھ  6 /162 ی؛ الطبقات الكبر1 /278زان االعتدال ی؛ م1 /120االصابھ، : ك.ر. 3
؛ االصابة 1 /278زان االعتدال، ی؛ م4 /32ر اعالم النبالء ی؛ س2 /87اء، یة االولی؛ حل3 /402؛ مستدرك حاكم، 1 /120الطبقات الكبرى، : ك.ر. 4

 .1 /471زان یو لسان الم 1 /120
 .2 /87اء یة االولیو حل 3 /402مستدرك حاكم . 5
 .2 /79اء یة االولیو حل 3 /402مستدرك : ك. ر. 6
 .154 ش/  ار معرفة الرجالیاخت. 7
 .4 /19ر اعالم النبالء یس. 8
 .156 ش / ار معرفة الرجالیاخت. 9

 .35 یرجال طوس. 10
 .4 /20ر اعالم النبالء یس. 11
 .3 /160خ دمشق یب تاریتھذ. 12
 .3 /160خ دمشق یب تاریتھذ. 13
 .4 /254المنتظم، . 14
 . 325 /3خ یالتار ی؛ الكامل ف3 /512عھ یان الشی؛ اع 2 /32االعالم : ك. ر. 15

و محل نگھداری اوستای عھد ساسانی منسوب بھ ) اویس قرنی اساطیر اسالمی(در اینجا برای معرفی نام و نشان خود زرتشت 
 : وی مقالھ تکمیلی زیر را ضمیمھ گفتار تحقیقی فوق می نمائیم

گھداری اوستای عھد ساسانی نام و نشان نسبتاً دقیق زرتشت و محل ن  

روستای ما تا . نام چیکان بدین صورت خود معنی لفظی ساده ای بھ زبان اوستایی و پھلوی دارد یعنی محل قضاوت
اما این نام نھ بھ سبب . چھل سال پیش روستای مرکزی خان بزرگ روستاھای اطراف مراغھ یعنی اسدهللا آصف بود

ز اسالم بھ سبب مرکزیت فرھنگی و دینی خود بدین نام مسمی شده بوده است چھ در مرکزیت خانھا بلکھ در دوره پیش ا
عھد ساسانی اینجا مرکز فرھنگ زرتشتیان بوده است چون بنا بھ قرائت مارکوارت ایرانشناس آلمانی کھ پور داود  در 

نامیده  شی چی کانداری اوستا در کتاب پھلوی دینکرد اینجا بھ عنوان محل نگھ"جلد دوم یشتھا آن را یاد کرده است، 
در حدود سھ کیلومتری این روستا بوده  آتشکده آذرگشنسبدلیل انتخاب این محل برای این کار قرار گرفتن ". شده است

بنا بھ روایات . خوانده میشد) کعبھ شاھان(کائین کعبھ است کھ ویرانھ اش کھ تا چندی پیش با آجرھای رنگی لعابدار 
 شھر شیزانوشیروان یا خسرو پرویز آتش این آتشکده کھن را بھ محل آتشکده گشنسب بزرگ دوره اسالمی خسرو 

میگرفتم کھ ریشھ  جارا بھ معنی  شی چیکان در نام شینگارنده قبالً جزء . منتقل ساختھ بود) تخت سلیمان ماگشنسب(
آن باید ریشھ  شی چی کاندر نام  کاندیده میشود ولی نظر بھ پسوند مکانی  شنو پسوند مکانی  آشیاناش در کلمھ 
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مترادف با  شی چی کانگرفت کھ در این صورت ) شدن( شورا می توان مصدر از ریشھ  شیواژهً . دیگری داشتھ باشد
کھ بھ معنی است ) زرتشتیان(در نزد پارسیان  شیتآلترناتیو دیگر کلمھً . بھ معنی محل قضاوت کردن میگردد چیکان

یا ) شی زار(ر تھران شیذبھ نظر میرسد نام ناحیھً . صخره و جسم سفت و سنگی است شکاف و در پھلوی بھ معنی
در  شیایبا سنگ قبرھای مکتوب است در این راه گره گشا باشد چون کلمھ  گورستانی کھنکھ دارای ) چی زار( چیذر

گرچھ از سوی دیگر . است دخمھ و غار مردگان زرتشتییعنی معادل ھمان  محل الشھ مردگانزبان کردی بھ معنی 
در نزدیکی این روستا میان دو . اوستایی است چییعنی معادل و ھمریشھ کلمھ  شرح و تفسیربھ معنی  شیکلمھ ُکردی 

قرار گرفتھ در سابق ) رودخانھ مردگان یا ُمردابان، دائیتی کتب پھلوی( موردی چایکوھستان بلندی است کھ رودخانھ 
مطابق کتابھای پھلوی اینجا . دره عمیق و تنگ میان آن دو کوھستان روان است پر از مار ماھی و خرچنگ بود و در

ھمچنین از .  محل پل خیالی صراط روز بازپسین بھ شمار میرفتھ است) محل قضاوت گناھان( چیکات دائیتیتحت نام 
زمین سفت و "و  "ارغ"وجود دارند کھ در زبان فارسی بھ ترتیب بھ معانی   شخو  شغکلمات فارسی   شیریشھ مشابھ 

ھستند؛ در مجموع اینھا ما را بھ موقعیت بلندی مکان این روستا و نوع خاک رستی سفت و سنگی آن کھ برای  "سنگی 
ساختن دخمھ ھای زرتشتی مناسب می بوده است متوجھ میگرداند کھ بھ ھمین مرتفع بودن آن سبب شده است کھ در 

مھندسین ناگزیر شده اند پل راه آھن نسبتاً طویلی . و تپھ این روستا را بشکافدمسیر راه آھن سرتاسری کھ با دو کانال د
بھ ارتفاع بیست متر در کنار ای روستا ایجاد کنند کھ طبق طرح مھندسین آلمانی ادامھ مسیرش بھ سوی شرق را با توده 

قرار گرفتن روستا در  .وده استھای بلند خاک انباشتھ اند کھ بھ واسطھ نشست خاک ھمواره برای قطارھا مشکل ساز ب
و کھ مساعد ایجاد غار بوده باالی دره پرتگاھی رودخانھ پای آن و ھمچنین نوع خاک رستی سفت زیر سطح روستا 

ھمچنین شکاف تحت االرضی یکی از دو تپھ این روستا کھ بر اثر زلزلھ ایجاد شده  و اکنون با خاک و خاشاک مدفون 
مارکوارت و پورداود دنبال شباھت ظاھری . ری کھن این روستا بھ شی چی کان بوده باشنداساس نامگذا می توانندشده 

در بیان عربی آنھا را معیار قرار داده و بھ انحراف ) محل تراوش آب( نام شیزو  شی چی کاننام کھن این روستا یعنی 
اصل را می  شین میان مفاھیم مشتقات لفظ بھ ھر حال از ای. یکی گرفتھ اند شیزرا با ھمان  شی چیکانکشیده شده اند و 

توان بھ ھمان خاک رستی سفت این روستا داد کھ از عھد باستان مورد توجھ بوده و مورد بھره برداری در دامداری و 
چھار دھھ پیش از زیر بنای قسمت جدید مسجد روستا . آیین زرتشتی رھا کردن جسد مردگان در غارھا قرار داشتھ است

نوبی ھمین تپھ است ھنگام پی کنی دو مھر بزرگ رستی کھ حروفی اوستایی نقر شده بود بیرون آمد و بنا کھ در پای ج
دوباره دفن شان ) از جملھ ما کودکان(دوباره جلو چشمان ما روستائیان ) ھرق(غالمعلی اھل روستای ھمسایھ مان ھره 

در کار خیریھ .  ونھ معماھا را در خاطره دفن نمی کردمولی من کودک سنگپران باالی این تپھ بغل خانھ مان، اینگ. نمود
نوجوان من در بنای  بنای قسمت جدید مسجد کھ توسط خویشاوندمان حاجی ایمان بھ سبب سفر حجش بنا میشد، برادر

مسجد کار میکرد و ھمین طور دامادمان کم مانده بود کھ در زیر صخره بغل تپھ زنده بھ گور شود ھنگامی کھ خاک 
. ی را بھ درون غار از زیر زمین کشف شده آن حمل میکردند چون ضمناً پای صخره را کلنگ کاری می نمودنداضاف

اکنون روی ھمین قسمت این تپھ مسکن خویشاوندان از جملھ خانھ خواھر بزرگم ھست کھ بھ دست اعضای خرد و 
رھای کھن کھ ھر دم از گاھی یکی دیگر از کالً اراضی روستای مان از این نوع غا. بزرگ خانواده اش بنا نموده است

سوای اینھا تونل متروکھ بلند زیر زمینی آب کھ برای رساندن آب رودخانھ مردی . زیر زمین سر باز میکند پر ھستند
چای بھ اراضی این روستا و روستاھای پایین دست بھ سمت شھر مراغھ کنده شده بوده است در زیر باغھای انگور و 

از آنھا نھ تنھا بھ عنوان آغل گوسفندان ھمچنین بھ عنوان دخمھ مردگان استفاده میشده . ر آن دیده میشوددره و تپھ مسی
ظاھراً . در قسمت غربی روستا قبرھای سطحی زرتشتی کھ صرفاً چالھ پوشیده اسکلت مردگان است دیده میشوند. است

بھ شمار ) ده آستیاگ و داماد  و پسر خوانده کورشسپیتاک نوا(آذربایجان کھ زادگاه  زرتشت شھر رغھ زرتشتی بزرگ 
محل =  کاراجیکاز جملھ محل آتشکده کائین کعبھ در منطقھ (میرفتھ است، شامل تمامی اراضی بین این روستا 

کتب پھلوی محل خانھ زادگاھی . میگردیده است) محل مرغزار و چمنزار بزرگ(تا خود شھر مراغھ ) جنگجویان
حدود ده کیلومتری شرق ) جایگاه مغان(مت طوری نشان میدھند کھ نشانگر روستای مغانجیق زرتشت را در این قس

چون مطابق شواھد و قرائن . روستای چیکان است کھ شاید بھ سبب نامش بھ عنوان زادگاه زرتشت برگزیده شده است
ربایجان و والیات جنوب کھ حاکم آذ سپیتاک زرتشتپدر -) شاه موبد درخشان( سپیتمھ جمشیدتاریخی مقر حکومت 

گرچھ بسیارمحتمل است کھ پایتخت زمستانی . قرار داشتھ است) قراباغ، ورجمکرد( شوشی اراندر منطقھ  -قفقاز بوده
در فصل سرما در ھمین  زرتشتیعنی مراغھ بوده است و لذا می توان تصور نمود کھ  شھر رغھ زرتشتیایشان ھمین 

بود کھ توسط ) اژی دھاک( آستیاگداماد و ولیعھد  سپیتمھپدر وی . متولد شده بوده استشھرستان مراغھ 
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اژی ( آستیاگدختر مسن  آمی تیدابعد از آن با  کورشاز بین رفت ولی ) فریدون( کورشسردار  ارجاسپ/اراسپ
 مگابرن ویشتاسپو برادر بزرگش  زرتشت سپیتاکازدواج نمود و فرزندان وی  جمشید سپیتمھو ھمسر ) دھاک مادی

ا گرامی داشتھ و ایشان را از حکومت اران و ارمنستان و آذربایجان و ماد سفلی خلع و بھ ترتیب بھ حکومت نواحی ر
بھ مقام ) یعنی دانای سرود دینی( گائوماتھملقب بھ  سپیتاک زرتشتضمناً . بر گماشت گرگان و بلخسمت  دربیکان
سپیتاک . ازدواج نمود) ھدسا، ھووی، ھئوتس( ساآتورسید و با دختر معروف وی ) فریدون(سوم  کورشدامادی 

پسر کوچک کورش حکومت خویش  وه یزداتھ بردیھزرتشت داماد در نزد خانواده کورش بسیار محبوب بوده است چھ 
در این تحویل ) تنومند( بردیھسنگینی جثھ . بر سمت شرقی امپراطوری ھخامنشی را بھ دست وی اداره میکرده است

می دانیم کھ کمبوجیھ ھم بھ سبب اعتماد بھ وی ھنگام سفر . تاک زرتشت امر مزید بر علت بوده استاداره ملک بھ سپی
اما چون شایعھ خبر مرگ کمبوجیھ در مصر بھ . جنگی خویش بھ مصر او را نائب السلطنھ خویش در ایران قرار داد

ی امور امپراطوری ھخامنشی را رسماً وی رسید بھ دیدار وه یزداتھ بردیھ در سمت جنوب پارس شتافت و از جانب و
 سپیتاک زرتشتداریوش از این سوء تفاھم سیاسی شایعھ مرگ کمبوجیھ و رسمی اعالم گشتن حکومت . بھ عھده گرفت

را برای توجیھ و رسمیت بخشیدن بھ  داستان بردیھ راستین و دروغین)  سرود دان بزرگ اندام= گائوماتھ بردیھ(
حکومت سپیتاک زرتشت یا ھمان گائوماتھ بردیھ کھ در سمت ھندوستان بھ . آورده است کودتای اشرافی خویش پدید

معروف شده است، با ) سرود دان دانا و بزرگ(گوتمھ مھاویرا و ) سرود دان منور و دانا( گوتمھ بودااسامی شاھزاده 
ی داشتھ است کھ ھرودوت اصالحات اجتماعی و ارضی و رفع تبعیض و مبارزه با خرافات آن قدر نزد مردم گیرای

مردم شرق آسیا . مردم آسیا بھ سوگ نشستندمیگوید کھ در واقعھ ترور شدن او توسط داریوش و شش تن ھمدستانش 
در واقع . شده اند آشوکاکھ البد در آن عھد وی را نمی شناختند وارثین بھ حق راه وی و شاه  ھندوی عادل مرید  وی 

بیش از دو  عنوان شاھزاده انسان دوست و اصالح طلباز جانب کورش و بردیھ بھ ) گائوماتھ، گوتمھ(سپیتاک زرتشت 
ایرانیان  خیلی . نظارت داشتھ است شمال غربی ھندوستانبر امور سیاسی و فرھنگی و اقتصادی  مرکز بلخدھھ از 

ان دقیق وی را بھ یاد نمی دیرتر از ھندوان در عھد ساسانیان رسماً بھ آیین وی شتافتند و حتی در آن ھنگام نام و نش
                                                                                                                                             . آوردند
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و نصایح بزرگمھر بھ پیامبر بھ ابوذر با پندھای لقمان حکیم بھ پسرش  اساس تاریخی روایت نصایح
 انوشیروان یکی است

 

طبیب ) بزرگمرد قوانین و پیمانھا( بزرگمھریا )  بلند قامت( برزویھو ) عالم درشت اندام( لقمان حکیمدر واقع اسامی 
زرتشت تنومند، داماد (= بردیھ زرتشتسفر کرده بر سمت ھندوستان  یکی بوده و این دو در واقع ھمان القاب معروف 

. می باشند) سوم پسران کورش سوم کمبوجیھو بردیھ  وه یزداتھوانده کورش و نائب السلطنھ برادرخواندگانش و پسر خ
در عھد پدر و پدر خوانده شان کورش، در نیمھ شرقی ) زرتشت(می دانیم وه یزداتھ بردیھ و معاونش گائوماتھ بردیھ 

طبیب می دانیم  کھ وی در تاریخ با زرمھر برزویھ باب  در. فالت ایران و سمت  بلخ و ھندوستان حکومت می نموده اند
بدین وزیر و پادشاه معروف ساسانی  بزرگمھر/ برزویھیا برزمھر وزیر انوشیروان اشتباه شده لذا اندرز نامھ 

از اینجاست کھ سبب اشتراک و شباھت زیاد بین اندرزھای بزرگمھر بھ . منتسب شده است) جاودانی(انوشیروان 
لذا از این . و پیامبر بھ ابوذر را در می یابیم  کھ بھ ھیچوجھ تصادفی نبوده و از منشأ واحدی اخذ شده اند انوشیروان
سپیتاک زرتشت، پسر سپیتمھ ( گائوماتھ زرتشتاندرزنامھ بزرگمھر بھ انوشیروان ھمانا نصایح ) انوشیروان(=جاودانی 

  حاکم ارمنستان و آذربایجان) زره بستھ(= بستور/یدچھرخورش بھ پسر کوچک یا بزرگ خود) و نواده دختری آستیاگ
 بھرام /ابوذر /بستوربھ پسرش ) سپیتاک زرتشت/ گائوماتھ بردیھدر اصل (چھ در واقع نصایح پیامبر . مراد می باشد

است کھ توسط باطنیان یا مردم  )زره رزین بستھ= اباذر غفارییا ھمان  باران پسر لقمان= منسوب بھ ببر=بوران(
و در میان  عشره مبشره مسلمیندر حالی کھ نھ در میان . سامی بین النھرین بھ پیغمبر اسالم منتسب شده است -ایرانی

لذا اخبار این جاودانی زرتشتی بھ . دیده نمیشود) ابوذر غفاری( اباذرنام و نشانی از شخصی بھ نام زھاد ھشتگانھ آنان 
سلمان  -مرد صلح و سالمتی، سلیمان(ان درخت رنج زدای ایرانویج یا ھم کورش سومھمراه جاودانی زرتشتی دیگر 

توسط ایرانیان و مردم بین النھرین طوری بھ مدار احادیث  نبوی پیامبر اسالم وارد شده است  کھ کمتر ) کھن فارسی
 بستور پسر( ابوذرغفاریلذا بی جھت نیست این فرد یعنی . کسی بھ اصالت اسالمی ایشان تردید کرده است

کورش فرمانروای بابل؛ پدر خوانده و پدر زن بردیھ (مداین اساطیری حاکم  سلمان فارسیبھ ھمراه ) زرتشت/زریادر
کورش در باب نام اساطیری . بھ شمار رفتھ است) در اساس منظور از خانواده زرتشت( اھل بیت پیامبراز ) زرتشت

کورش گفتنی است کھ نام و نشان ) خت رنج زدایدر( ون جوت بیشدر شمار جاوانیھای زرتشتی یعنی درخت  سوم
حتی در خواب داستان تولد ) سپھساالر توس، فرزند شاھدخت ماندانا(دوم  کورشو حتی نیای وی ) فریدون( سوم

شاید بھ ھمین دلیل ارتباط نام و نشان . معرفی شده است غوطھ در آبو  درخت جھانی سایھ گسترکورش نیز بھ صورت 
) منطقھ پوشییده از جنگل گیالن( ورنھسرزمین ) کورش سوم( فریدوناست کھ در اوستا موطن  وی با درخت بوده
بی " (ِرش -اَ " -)درخت" (کوی"بھ  کورشمسلم بھ نظر میرسد در پدید آمدن این مفھوم تفسیر نام . محسوب شده است

ایرانی قوچ وحشی بوده است و از  در زبانھای قدیم کورشگرچھ معنی اصلی نام . اساس قرار گرفتھ است) رنج سازنده
وجھ اشتقاق نام کورش بھ در . یعنی قوچ دارای دوشاخ ذکر شده است ذوالقرنیندر قرآن  کورشاین رو ھم ھست کھ نام 

ھوم سفید، گوکران اساطیر (و توصیفش بھ درخت اساطیری غوطھ در آب ) درخت رنج زدا( ون جوت بیشدرخت 
) درخت عظیم و پیچیده غوطھ در آب= غیل غمس( گلیگامشا توجھ بھ معنی آرامی عربی  ب-بھ معنی آرامی) زرتشتی

سلمان فارسی نام  ایرانیی کھ برای . یعنی ذوالقرنین جھانگیر اساطیری مردم بین النھرین الھام گرفتھ شده است
چھ نام کمبوجیھ ھم نشانی تاریخی درستی است ) فرزند روزبھ( روزبھانیاد شده است یعنی ) کورش سوم( اساطیری

دوم پدر کورش سوم بھ لفظاً بھ معنی کسی است کھ در زندگی کامیاب است یعنی ھمانکھ امروزه روزبھ یا بھروز 
مردمان بومی و زرتشتی بین النھرین عھد پیش از اسالم اطالعات خاصی از زرتشت و پدر  و پسر وی و اوستا . گوئیم

زرتشت از آن جملھ نام و نشان پدر . ھ عمد یا بھ سھو فراموش شده بوده استداشتھ اند کھ در نزد مغان زرتشتی ایران ب
گودرز کشوادگان و ھوم عابد شاھنامھ، جمشید، ھوم و ( سپیتمھ جمشیدیعنی ) صالح و اویس قرنی اعراب( ھسپیتم

مردم (عاد بر قوم پیام) عابد( ھودکھ نزد ایشان بھ صور ) ازی دھاک مادی( آستیاگداماد و ولیعھد ) پوروشسپ اوستا
) ستایش شگرف( اوستاقید شده است و نیز خود نام بین النھرینی ) سیامک( اسودابن ) زیبا رخ(مقداد و ) مغان=انجمنی
باقی مانده ) اعقاب مغان جنوبی(کھ اکنون ھم نزد گورانھای کرمانشاھان ) سرودھای با شکوه نیایش( ان -رئو-گائویعنی 

-گائوپیداست نام قرآن از ھمین نام بین النھرینی اوستا یعنی . و سنتی ایشان گفتھ میشود و بھ آواز و سرودھای قدیمی
نھ بھ عنوان شاھزاده  مصلح بشری پسر  زرتشت سپیتمانمی دانیم کھ در اوستای زرتشتیان . گرفتھ شده است ان-رئو
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شاه جوان، بلکھ بھ =اوستا شوشترفرھمان  کورش دومو نواده دختری آستیاگ و داماد و پسر خوانده  سپیتمھ جمشید
در اساس مگابرن ویشتاسپ برادر سپیتاک زرتشت، پادشاه ماد سفلی و بعد ( ویشتاسپ کیانیعنوان شاعر دینی درباری 

در عھد پدر و پدربزرگش در والیات جنوب قفقاز ) زریادر(خود سپیتاک زرتشت .  بھ شمار آمده است) پادشاه گرگان
حکومت داشتھ است؛ زمان کورش سوم مکان ساتراپی وی از آنجا بھ بلخ و ناحیھ ) بایجاناران، ارمنستان و آذر(

کھ بھ خاطر سنگینی - وه یزداتھ بردیھتغییر داده شد و وی از این منطقھ بھ نمایندگی از جانب ) دری ھا(دربیکان 
نش از جملھ شمال غربی بر امور والیات شرقی امپراطوری کورش سوم و پسرا -وزنش قادر بھ تحرک زیاد نبود

بلکھ تحت عناوین ) سرود دان زرین اندام( گائوماتھ زرتشتدر آن نواحی وی نھ بھ عنوان . ھندوستان نظارت مینمود
بنیانگذار ) سرود دان بسیار دانا و قھرمان(ا گوتمھ مھاویربنیانگذار آیین بودایی  و ) سرود دان دانا و منور( گوتمھ بودا

 .ه استآیین جاین معروف شد

 بھ ابوذر) صلی هللا علیھ و آلھ و سلم (نصایح پیامبر اسالم 
 )منبع سایت شیعھ نیوز( 

این حدیث در کتاب . نچھ در این نوشتار می آید نصیحت ھای پیامبر اعظم ـ صلی هللا علیھ و آلھ ـ بھ ابوذر غفاری استآ
ن ششم ھجرى، فرزند امین اإلسالم اثر رضى الدین، حسن بن فضل طبرسى، از علماى قر» مکارم االخالق«

] 1[ایشان این حدیث را از پدرشان با ذکر سلسھ سند ذکر می نماید؛. آمده است) صاحب تفسیر مجمع البیان(طبرسى
نوشتھ ورام بن ابى فراس » مجموعھ وّرام« معروف بھ» تنبیھ الخواطر و نزھة النواظر« سپس این حدیث در کتاب

» مکارم االخالق«مرحوم مجلسی نیز این حدیث را بھ نقل از کتاب] 2. [آمده است) جرىھ 605متوفاى (مالکى اشترى 
این روایت از ] 3.[ایشان پس از نقل این روایت، سندھای دیگری را ذکر می نمایند. بحار االنوار آورده است 74در جلد 

 .طریق ابو أسود دؤلی نقل شده است

 .ھیم میر باقری استفاده شده استدر ترجمھ این متن از ترجمھ آقای سید ابرا

 نصایح پیامبر ـ صلی هللا علیھ و آلھ ـ بھ ابوذر

در مسجد، جز پیامبر اسالم و علی ـ علیھما و آلھما السالم ـ .روزی در مسجد، خدمت رسول گرامی رسیدم: ابوذر گفت
مرا ... پدر و مادرم فدایت !ل خداای رسو«:خلوت مسجد را مغتنم شمردم و پیش رسول ّهللا رفتھ، گفتم.کسی دیگر نبود 

 ».وصیت و سفارشی کن، تا خداوند مرا بھ خاطر آن سود دھد

تو از خانواده مایی، و تو را سفارش می کنم کھ آن را خوب فراگیری، وصیت .تو از مایی! چھ خوب، ای ابوذر : فرمود
ر آن را بیاموزی و پاسدارش باشی بھ منزلھ اگ. و توصیھ ای کھ در بردارنده تمام راه ھا و روش ھای خیر و خوبی است

 .دو بالی خواھد بود کھ تو را در پرواز مدد کند

بدان کھ سرآغاز . اگر تو او را نمی بینی، او تو را می بیند.خدا را آنگونھ عبادت کن کھ گویا او را می بینی!ای ابوذر
او .است و چیزی پیش از او نبوده است» لاوّ «او قبل از ھرچیز، . است» شناخت«و » معرفت«عبادت و خداپرستی، 

آسمانھا و زمین و آنچھ در آنھاست، پدید آمده از قدرت . پایندھای است کھ نھایت ندارد.یکتایی است کھ دّومی ندارد
 .است» توانا«و » آگاه«او.اوست

ھ خداوند مرا بھ سوی ، ایمان آوردن بھ من است و اعتراف و اقرار بھ این ک»بندگی خدا«پس از توحید، مرحلھ دوم 
کھ خداوند (فرستاده است، تا این کھ خالیق را بھ فرمان خدا بھ سوی حق » نذیر«و » بشیر«تمامی بشریت، بھ عنوان 

 .دعوت کنم) است

است، این خانھ و خانوادھای کھ بھ خواست خدا و » اھلبیت من«پس از توحید و اعتراف بھ رسالت من، دوستی کردن با 
کھ خداوند خاندان مرا در میان امتم ! اى ابا ذر  رسیده است و بدان» طھارت«و پلیدی از آن رفتھ و بھ اراده او نجس 

مانند کشتى نوح قرار داده ھر کس سوار شد نجات یافت و ھر کس دورى کرد نابود شد و مانند باب حطھ است در بنى 
 .اسرائیل ھر کس وارد شد در امان بود

 .بگیر کھ خوشبخت دنیا و آخرت باشىوصیت مرا یاد ! اى ابا ذر
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 .دو نعمت است کھ در آن دو بسیارى از مردم مغبونند تندرستى و آسودگى! اى ابا ذر

جوانیت را پیش از پیرى؛ تندرستیت را پیش از بیمارى؛ دارائیت : پنج چیز را پیش از پنج تا غنیمت بشمار! اى ابا ذر
 .مى؛ زندگیت را پیش از ُمردنرا پیش از نادارى؛ آسودگیت را پیش از سرگر

تو امروز، در .بپرھیز) »تسویف«و کار امروز را بھ فردا بیفکنی (از این کھ کاری را بھ آینده موکول کنی ! ای ابا ذر
و .مقابل امروزت ھستی، از آینده چھ خبر داری؟اگر فردایی داشتی، برای فردایت چنان باش کھ برای امروزت بودی

 .بر کوتاھی و قصور امروز، اندوه نخواھی داشت اگر بھ فردا نرسیدی،

اگر بھ .چھ بسا کسانی کھ بھ استقبال روزی می شتابند و در انتظار فردایی ھستند ولی ھرگز بھ آن نمی رسند! ای ابا ذر
 .اجل و سرنوشت آن بیندیشی، آرزوھای دور و دراز، و مغرور شدن بھ آنھا را دشمن خواھی دانست

 .چنان باش کھ گویی غریبی ھستی، یا یک رھگذر، و خود را از اھل گور بھ حساب آور در دنیا!ای ابا ذر

 .ھر گاه شام کردى سخن فردا را مگو. ى شام را بھ خود مده بامداد کھ شد وعده! اى ابا ذر

نی نام و قبل از بیمار شدن، از سالمتی ات بھره برداری کن و قبل از مرگ، از حیات خود، چرا کھ، نمی دا! ای ابوذر
 .نشان تو در فردا چیست

بپرھیز از این کھ مرگ، در حال لغزش و خطا تو را دریابد، کھ دیگر نھ امکان بازگشتی ھست و نھ پوزش، ! ای ابا ذر
 .پذیرفتھ می شود و نھ تو را برای آنچھ بھ جا نھاده ای می ستایند و نھ اشتغاالت، عذری بھ حساب می آید

 .تر باش درھم و دینارت حریصبر عمرت، از ! اى ابا ذر

ھر یک از شما منتظر چیست؟ ثروتی کھ طغیان آور است؟ فقری کھ نسیان آور است؟ مرضی کھ بھ فساد می ! ای ابا ذر
کشد؟ پیری و کھولتی کھ زمین گیر می کند؟ یا مرگی کھ شتابان بھ سراغ می آید؟ یا دّجالی کھ بدترین غایب مورد 

 .قیامت را ؟ و ساعت قیامت، وحشت بارتر و تلخ تر است انتظار است؟ یا فرا رسیدن

ھمانا بدترین مردم در قیامت عالمى است کھ از علمش بھره نگیرد، و ھر کھ علم را براى جلب خاطر و نظر مردم طلب 
 .کند بھ سوى بھشت راه نیابد

 .ھر کھ علم را براى فریب مردم تحصیل کند بوى بھشت را استشمام نکند! اى ابا ذر

تا ازعواقب آن آسوده باشى و بھ آنچھ ندانى فتوى مده تا » نمی دانم«: چون چیزى از تو بپرسند کھ ندانى، بگو! اى ابا ذر
 .از عذاب قیامت برھى

چرا شما جھنمى ُشدید کھ ما از تعلیم و تربیت شما : جمعى از بھشتیان بر دوزخیان در آیند و از آنھا بپرسند! اى ابا ذر
 .کردیم و خود خوبى نمی کردیم ھا امر مى ما بھ خوبى: مدیم؟ جواب دھندبھ بھشت در آ

حقوق خداوند متعال بیش از آن است کھ بندگان بتوانند حق ھمھ آنھا را اداء کنند و نعمت ھاى او بیش از آن ! اى ابا ذر
 .است کھ بندگان شماره توانند کرد؛ ولى صبح و شام در حال توبھ باشید

نعمت ھای خدا ، افزون تر از آن است کھ . پروردگار، بیش از آن است کھ بندگانش بتوانند ادا کنند حقوق! اى ابا ذر
 .بندگان، قدرت شمارش آن را داشتھ باشند

مرگ . کارھا دقیقاً محفوظ است. تو، در گذشت شب و روز، در حالی بھ سر می بری کھ اََجل ھا کم می شود! ای ابا ذر
ھرکس بھ ھر ) گندم از گندم بروید، جو ز جو(ارع و کشتکاری، آنچھ را کاشتھ درو می کند ھر ز. ھم ناگھان می رسد

 .چیزی برسد، خداوند عطا کرده، و ھرکھ از گزند و شّری محفوظ مانده، خداوند نگھبانش بوده است
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. ونی دانش و دین استھمنشینی با اھل تقوا و فقھ، سبب فز. پرھیزکاران، سرورانند و فقھا، رھبران ھستند! ای ابا ذر
مؤمن، گناھش را ھمچون صخره ای سنگین می بیند کھ می ترسد بر سرش بیفتد و کافر، گناه خود را ھمچون مگسی 

 .می بیند کھ بر بینی اش می گذرد

ھرگاه خداوند، اراده نیکی بھ بنده ای بکند، گناھانش را ھمیشھ پیش چشمش قرار می دھد و ھرگاه خوبی ! ای ابا ذر
 .را نخواھد، گناھانش را از یادش می برد کسی

 .اى توجھ کن بھ ُخردى گناه نگاه نکن و لکن عظمت خدایى را کھ عصیانش کرده! اى ابا ذر

مضطرب تر و پر ) و براى آزادى تقّال می کند(  مؤمن بر گناھى کھ کرده از گنجشکى کھ گرفتار قفس شده! اى ابا ذر
 .تر است ھیجان

اش یکى باشد نصیب و بھره خویش را برگیرد و ھر کھ عملش خالف سخنش باشد بھ  ملش با گفتھھر کھ ع! اى ابا ذر
 .خود ستم روا داشتھ است

 .انسان بھ واسطھ گناھى کھ می کند از روزى محروم می گردد! اى ابا ذر

گو و زبانت را نگھ دار کارى را کھ بھ تو ھیچ ارتباطى ندارد رھا کن و جز بھ آنچھ تو را سود بخشد سخن م! اى ابا ذر
 .کنى چنان کھ زر و سیمت را حفاظت مى

کند و قومى دیگر در  برد و چندان کھ مالل یابند بھ ایشان عطا مى خداوند متعال گروھى را بھ بھشت مى! اى ابا ذر
وندا اینھا دوستان خدا: گویند بینند می شناسند و مى درجات باالتر فوق آنھا منزل می گیرند، دستھ اول وقتى ایشان را مى

 ما بودند کھ در دنیا با ھم بودیم چرا آنھا را در مقامى برتر نشاندى؟

آنھا در وقتى کھ شما سیر بودید گرسنھ و روزه دار بودند، و در شب کھ چشمان شما در خواب خوش بود : جواب آید کھ
 .بیدار بودند) بھ عبادت(آنھا 

قرار داده و نماز را چنان محبوب من ساختھ کھ غذاى لذیذ را براى گرسنھ  خداوند روشنى چشم مرا در نماز! اى ابا ذر
 .شوم و آب گوارا را در کام تشنھ؛ اما گرسنھ از غذا سیر شود ولى من از نماز ھرگز سیر نمى

اى در بھشت حق واجب  رکعت نماز مستحب گزارد خانھ 12ھر کھ در شبانھ روز غیر از نمازھاى واجب ! اى ابا ذر
 .اوست

کوبى و ھر کس باب سلطانى را بکوبد  باشى درب پادشاه جبار و پیروزى را مى تو مادام کھ مشغول نماز مى! اى ابا ذر
 .سرانجام بھ رویش باز گردد

اى بر او  ھا و اجرھا بین او تا عرش پراکنده شود و فرشتھ ھیچ مؤمنى بھ نماز نایستد مگر آن کھ خوبى! اى ابا ذر
اى پسر آدم اگر بدانى کھ چھ اجرى براى تو ھست از طرف آن کھ با او در نماز مناجات : یدگماشتھ شود کھ بگو

 .کنى، ھرگز از نماز روز نگردانى مى

خوشا بھ حال پرچمداران در قیامت کھ آن را برداشتھ بر مردم بھ سوى بھشت پیشى می گیرند، آنھا کسانی ! اى ابا ذر
 .شتابند مىاند کھ در َسحر و غیر َسحر بھ مساجد 

شوید، و زبان بزرگ تر است و روزه سپر از  نماز ستون دین و زبان بزرگ تر است، و صدقھ خطا را مى! اى ابا ذر
 .آتش است و زبان بزرگ تر است و جھاد بزرگى و شرف است و زبان بزرگ تر است

اى سر بھ آسمان  برترى دارد و گاه بنده تر بھ اندازه بلندى آسمان ھر درجھ باالتر بھشت نسبت بھ درجھ پائین! اى ابا ذر
بر می دارد نورى بر او می زند کھ چشمش را خیره می کند در این وقت بھ فغان آید کھ این نور چیست؟ پاسخ شنود کھ 

نمودیم و چرا مقام او این چنین بر من  این نور برادر مؤمن تو است، پس ِگلھ آغاز کند کھ خداوندا در دنیا با ھم عمل مى
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زونى دارد، جوابش دھند کھ عمل او از تو برتر و بھتر بود، بعد بھ دل وى رضایت داده شود کھ بھ مقام خود خشنود ف
 .باشد

دنیا زندان مؤمن و بھشت کافر است و ھیچ مؤمنى در دنیا صبح نکند مگر آن کھ حزین باشد و چرا حزین ! اى ابا ذر
بھ دوزخ در خواھد آمد ولى وعده بیرون شدن از دوزخ حتمى نیست و در نباشد کھ خداوند بھ وى بیم داده است کھ حتما 

بیند و کمک نمی شود و دل بھ ثواب خدا بستھ  شود و ستم مى دنیا دچار گرفتاری ھا و مصیبت ھا و رنج ھاى جانگاه مى
 .و ھمواره محزون است تا از دنیا جدا شود و آنگاه است کھ بھ راحت و مقام ارجمند نایل آید

 .خداوند بھ ھیچ عبادتى کھ باالتر از حزن طوالنى باشد بندگى نشده است! ابا ذر اى

سود داده شده، کھ خداوند علما را چنین  ھر کھ را علمى داده شده کھ او را بھ گریھ نیاورد حقیقتاً بھ او دانشى بى! یا ابا ذر
افتند و  بر آنھا خوانده شود بھ سجده مى) مات حققرآن و کل(اند چون  آنان کھ پیش از آن دانش داده شده«: مدح می کند

خداى ما منزه است کھ وعده او انجام پذیر است، و بھ سجده افتند و بگریند و بر : سایند و می گویند بینى بھ خاک مى
 ]4[».خشوعشان افزوده گردد

ره محزون باشد و حالت گریھ بر خود تواند گریھ کند در دل ھموا تواند گریھ کند بگرید و ھر کھ نمى ھر کھ مى! یا ابا ذر
 .فھمند گیرد، کھ آدم سنگدل از خداى متعال دور است؛ ولى نمى

. بخشم نمی کنم و نیز وی را دو امن و راحت نمى  براى یک بنده، دو بیم و خوف را جمع: خداوند می فرماید! اى ابا ذر
بیمش سازم و اگر در دنیا از من بترسد از خوف در اگر در دنیا از خوف من در امان و فارغ باشد در قیامت گرفتار 

 .قیامت در امانش بدارم

دارد باید آنھا را بھ چیزى نشمرد، و ھمواره در اضطراب باشد کھ ) صالح(اگر کسى بھ قدر ھفتاد پیغمبر عمل ! یا ابا ذر
 .نکند در قیامت نجات نیابد

گوید من در دنیا ھمواره بر  نھند، مى اش مى ھانش را در برابر دیدهآوردند و گنا بنده گناھکارى را در قیامت مى! یا ابا ذر
 .گردد این گناه خود ترسان بودم و در نتیجھ ھمین سخن، بخشوده مى

مردی کھ بھ کارھاى خوب خودش تکیھ و خاطر جمعى دارد و بھ نظر خود گناھان صغیره و کوچکى انجام ! یا ابا ذر
در روز قیامت خداوند بر او خشمگین خواھد بود و مرد دیگرى کھ گناه ) کند نمىآنھا را تا دم مرگ رھا (می دھد و 
 .شود ولى بعدا آنھا را ترک نماید در قیامت در امان خواھد بود مرتکب مى

 .رود کند و بھشت مى اى گناه مى گاه بنده! اى ابا ذر

 چگونھ یا رسول هللا؟: پرسیدم

 .اشد و از آن توبھ می کند و بھ سوى حق باز می گردد تا بھ بھشت می رودب گناھش ھمواره در برابر چشمش مى: فرمود

زیرک کسى است کھ نفس را پَست گرداند و براى پس از مرگ کوشش کند، و عاجز کسى است کھ از ھواى ! اى ابا ذر
 .نفس پیروى کند و از خدا آرزوھا طلبد

مانت و خشوع است تا جایى کھ یک اھل خشوع پیدا شود ا اول چیزى کھ از میان امت من برداشتھ مى! اى ابا ذر
 . کنى نمى

قسم بھ آن کس کھ جانم بھ دست اوست، اگر دنیا بھ قدر بال مگسى نزد خدا قیمت داشت بھ کافرى، شربت آب ! اى ابا ذر
 .گوارایى نمی داد

دا بھ دست آید و براى خدا دنیا و آنچھ در آن است ملعون خداست؛ مگر آنچھ را کھ بھ وسیلھ آن رضاى خ! اى ابا ذر
باشد، چون آن را آفرید و از آن روى گردانید و بھ آن نظر و توجھى  تر از دنیا نمى باشد، و نزد خدا ھیچ چیز دشمن
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نفرمود و تا قیامت نیز نخواھد کرد، و ھیچ چیز نزد خدا از ایمان و ترک چیزھایى را کھ ترک آن را خواستھ است 
 .باشد محبوب تر نمى

دنیا را دوست مدار کھ من آن را دوست ندارم و دل بھ ! یا عیسى: خداوند متعال بھ برادرم عیسى وحى کرد! با ذریا ا
 ).و ابدى می باشد(آخرت ببند کھ خانھ بازگشت تو است 

ست، و ھاى دنیا ا کھ این خزینھ: ھاى دنیا را بر پشت استرى براى من آورد، و بھ من گفت جبرئیل ھمھ گنجینھ! یا ابا ذر
من بھ این ھا نیازى ندارم کھ چون ! حبیب من جبرئیل: گفتم. قبول آن از ثواب و مقام تو در نزد خداوند نخواھد کاست

 .طلبم سیر باشم خدا را شکر می گویم و چون گرسنھ شوم از او غذا مى

بھ وى بصیرت در دین و زھد اى نیکى کند و خیر و سعادت را نصیب او گرداند  چون خداوند خواھد بھ بنده! یا ابا ذر
 .در دنیا و آگاھى بھ عیوب خویش عطا کند

اى در دنیا زاھد نباشد مگر آن کھ خداوند درخت حکمت را در دلش بنشاند و زبانش را بھ حکمت گویا  ھیچ بنده! یا ابا ذر
دنیا بیرون برد و بھ بھشت کند و او را بھ عیوب و بیماری ھاى دنیا و آرمان ھاى آن آگاه سازد و او را بھ سالمت از 

 .برساند

رغبت و زاھد است حرف او را گوش ده کھ بھ تو حکمت  چون برادر مسلمان را دیدى کھ نسبت بھ دنیا بى! یا ابا ذر
 .آموزد مى

 زاھدترین مردم کیست؟! یا رسول هللا: گفتم

و اضافھ بر ضرورت را رھا کند، و ھاى دنیا  آن کس کھ قبر و پوسیدگى تن در خاک را فراموش نکند و زینت: فرمود
جھان باقى ابدى را بر دنیاى فانى برگزیند، و فردا را از عمر خود بھ حساب نیاورد، و ھر آن، چنان پندارد کھ خواھد 

 .ُمرد و بھ سر منزل مردگان خواھد رفت

اوند خود را تسبیح گوى و از خد: خداوند متعال بھ من وحى نفرموده کھ مال گرد آورم و لکن وحى فرموده کھ! اى ابا ذر
 .ساجدین باش، چندان خدا را عبادت کن تا بھ مقام یقین نایل آیى

نشینم و انگشت ھایم را پس از غذا مى لیسم و بر االغ برھنھ سوار  پوشم و بر خاک مى من جامھ خشن مى! اى ابا ذر
ھر کس از روش من رو گرداند از من ) ستکھ این ھا ھمھ عالمت تواضع ا(نشانم  شوم و مردم را بر ترک خود مى مى

 .نیست

عشق بھ مال و مقام، از دو گرگ خون خوارى کھ بھ آغل گوسفندان زنند و تا صبح از آنھا بدرند براى دین ! ای ابا ذر
 .اى از گلھ گوسفند چھ خواھد ماند انسان خطرناک تر است، بنگر کھ پس از این واقعھ

روند کسانى ھستند کھ بیشتر بھ یاد خدا  و فروتن کھ زودتر از دیگران بھ بھشت مى مردم خاضع! یا رسول هللا: پرسیدم
 باشند؟ مى

خازنان و نگھبانان ). روند و بھ سوى بھشت مى(بلکھ فقرای مسلمین، کھ پاى بر دوش مردم می گذارند ! نھ: فرمود
ھ حسابى پس دھیم کھ بھ خدا، نھ قدرت و چ: جواب می دھند کھ. بمانید تا حساب پس دھید: گویند کھ بھشت بھ آنھا مى

منصبى داشتیم کھ عدل و یا ستم روا داریم و نھ مال فراوانى کھ بخل یا اسراف بکار بریم و لکن خدا را عبادت 
 .کردیم و دعوت او را اجابت نمودیم مى

کند تا چھ  ا را باز پرسى مىدنیا دل ھا و بدن ھا را بھ خود مشغول می دارد و خداوند از نعمت ھاى حالل م! یا ابا ذر
 .رسد بھ حرام

 .ام کھ رزق دوستان مرا بھ قدر کفاف قرار دھد و بھ دشمنانم مال و فرزند بسیار ببخشد از خداوند خواستھ! یا ابا ذر
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خوشا بھ حال زاھدان در دنیا و راغبان بھ آخرت، آنان کھ زمین را نشیمن و خاک را بستر و آب را نوشابھ ! یا ابا ذر
خود قرار دادند و دنیا را از خود قیچى کردند و خود را ) لباس رویین(ود ساختند، و کتاب خدا را شعار و دعا را دثارخ

 .از دنیا جدا ساختند

 .ِکشت براى آخرت، عمل صالح است و کشت دنیا، مال و فرزند! یا ابا ذر

اند کھ من در اعالى  دان اجر و مقام گریھ را در نیافتھقسم بھ عّزت و جاللم کھ عاب: خداوند بھ من خبر داد، کھ! یا ابا ذر
 .دھم بھشت بر ایشان کاخى خواھم ساخت کھ ھیچ کس را در آن شریک ایشان قرار نمى

 زیرک ترین فرد مؤمنان کیست؟! پرسیدم یا رسول هللا

 .آن کس کھ بیشتر بیاد مرگ باشد و خود را بھتر براى آن آماده سازد: فرمود

 .ون نور الھى بدل راه یابد دل را وسعت بخشدچ! یا ابا ذر

 گفتم عالمت آن نور چیست؟

 .گیرى از دنیاى فریبا، و آمادگى براى مرگ قبل از رسیدن آن توجھ بھ جھان ابدى، و کناره: فرمود

فاسد از خدا بترس؛ ولى براى این کھ مردم تو را گرامى دارند تظاھر بھ خداپرستى مکن در حالى کھ دلت ! یا ابا ذر
 .باشد

 .بکوش کھ در ھر کار نیّت صالح داشتھ باشى حتى در خورد و خواب خود! یا ابا ذر

گیرد چون گرفتار سگى شود بھ یاد  خدا را در دل خود بزرگ بدان، نھ آنچنان کھ نادانى، خدا را در نظر مى! اى ابا ذر
 .او را رام گردان! خدایا: گویدخدایا این را از من بران، و در پیش خوک می : گوید افتد و مى او مى

: خدا را فرشتگانى است کھ از خوف او ھمیشھ در حال قیامند و تا نفخ صور سر بر نمی دارند و ھمى گویند! یا ابا ذر
 .پرستیم پاک و منّزھى و ما آن طور کھ شایستھ مقام تو است تو را نمى

بیند کھ اگر سطلى از آب  ل قیامت، عمل خود را ناچیز مىاگر کسى عمل ھفتاد پیغمبر را داشتھ باشد از ھو! یا ابا ذر
جوشان دوزخ در شرق عالم ریختھ شود، مغز مغربیان بھ جوش آید، و اگر دوزخ نفس بر آَرد ھیچ َملک و رسولى نماند 

می برد و  بھ من رحم کن و قیامت چنان است کھ ابراھیم، اسحاق را از یاد! خداوندا: مگر آن کھ بھ زانو در آید و بگوید
 .خداوندا من خلیل توأم، فراموشم مکن:گوید مى

اگر زنى از بھشت در شبى تیره سر از آسمان دنیا بر آَرد جھان را بھتر از ماه شب چھارده روشن کند، و بوى ! یا ابا ذر
ھند، و چشمان اى از بھشت بھ دنیا آید ھمھ از دیدارش دل از دست بد خوشش بھ مشام ھمھ مردم زمین برسد، و اگر جامھ

 .از دیدارش خیره گردد

 .در تشییع جنازه و بھ ھنگام قرائت قرآن و در وقت جنگ و میدان جھاد، خاموش بمان! یا ابا ذر

 .روى عقلت مشغول تفکر و خشوع باشد کھ تو ھم بھ او ملحق خواھى شد اى مى چون بھ دنبال جنازه! یا ابا ذر

د است؛ ولى اگر نمک فاسد شود چاره و دوایى ندارد، و بدان کھ دو خوى در نمک نگھداِر ھر چیزى از فسا! یا ابا ذر
 .تعّجب و بی جا، و تنبلى بدون فراموشى خنده بى: شما ھست

 .دو رکعت نماز مختصر و با تفکر بھتر است از یک شب نماز بدون حضور قلب! یا ابا ذر
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بسا یک ساعت لّذت و شھوت موجب اندوھى دراز  حق، تلخ و سنگین است، و باطل سبک و شیرین، و چھ! یا ابا ذر
 .شود

کامال بینا و بصیر نگردد مگر آن کھ مردم را در راه خدا و انجام وظیفھ چون چھارپایان ) در دین خود(انسان ! یا ابا ذر
 .نگرد، بگوید من از ھمھ کوچکترم بداند و در عین حال چون بخود مى

 .احمق و در دنیاشان، عاقل بدانى ن کھ ھمھ مردم را در دینشان، بھ حقیقت ایمان نرسى مگر آ! اى ابا ذر

پیش از آن کھ بھ حسابت برسند خود را محاسبھ کن، کھ این محاسبھ براى حساب فردایت بھتر است، و پیش ! اى ابا ذر
ھیچ امر  از آن کھ تو را بھ میزان سنجش نھند خود را بسنج، و خود را براى روز حساب بزرگ آماده کن؛ روزى کھ

 .پنھانى بر خدا مستور نماند

اى کھ با  کشم و از دو فرشتھ از خدا شرم داشتھ باش، کھ بھ خدا من ھر گاه بھ مستراح می روم جامھ بر سر مى! یا ابا ذر
  من ھستند خجالت می کشم

 خواھى بھ بھشت بروى؟ مى! یا ابا ذر

 .آرى یا رسول هللا پدرم فدایت: گفتم

 .ا کم کن و مرگ را جلو و در برابر دیده بدار، و آن طور کھ باید از خدا شرم داشتھ باشآرزوھایت ر: فرمود

 .یا رسول هللا ھمگى ما از خدا می ترسیم: گفتم

نگھدارى و ) از حرام(گویم، و لکن حیاء از خدا این است کھ مرگ را فراموش نکنى، و شکم را  آن شرم را نمى: فرمود
خواھد باید زیور دنیا را رھا کند، کھ اگر چنین  حفظ کنى، و ھر کھ مقام عالى آخرت را مى )از بد اندیشى(فکر خود را 

  اى باشى بھ والیت خدا نایل گشتھ

 .دعا براى کار نیک ھمان قدر کافی است کھ نمک براى طعام کافی است! یا ابا ذر

 .کمان، تیر بیندازدکند مثل کسى است کھ بدون  َمثَل آن کس کھ بدون عمل، دعا مى! یا ابا ذر

آورد و مقام او را در اطرافیان و  اى کار فرزند و نوه او را بھ اصالح مى خداوند بھ واسطھ خوب بودن بنده! یا ابا ذر
 .نماید ھمسایگان تا زمانى کھ با آنھا است رعایت مى

 :خداوند متعال از سھ کس بھ مالئکھ می بالد! یا ابا ذر

بھ این بنده من : لفى اذان بگوید و برخیزد و نماز بگزارد، خداوند بھ مالئکھ می فرمایدآب و ع کسى کھ در بیابان بى
شوند و پشت سر او نماز  بیند، و ھفتاد ھزار فرشتھ نازل مى خواند و ھیچ کس جز من او را نمى بنگرید کھ نماز مى

 کنند، خوانند و تا فرداى آن روز برایش استغفار مى مى

ام  بھ بنده: برد، خداوند متعال می فرماید خیزد و بھ تنھایى نماز می خواند و در سجده خوابش مى و مردی کھ شب بر مى
 بنگرید کھ روحش نزد من است و بدنش در سجده

 .اند و او می جنگد تا شھید گردد و مردی کھ در میدان جھاد است ھمھ ھمراھانش فرار کرده

نھد مگر آن کھ آن زمین روز قیامت بھ  ھاى زمین نمى بر یکى از نقطھاى براى سجده من پیشانى  ھیچ بنده! یا ابا ذر
سجده او شھادت می دھد و ھیچ زمینى نیست کھ مردمى شب در آن فرود آیند مگر آن کھ صبحگاه آن زمین بر آنھا 

 .درود یا لعنت فرستد
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ایھ من آیا کسى بھ یاد و ذکر خدا از اى ھمس: ھیچ صبح و شامى نشود مگر آن کھ نقاط زمین بھ یکدیگر گویند! اى ابا ذر
و » آرى«:اى براى خدا پیشانى بر تو نھاده؟ کھ قسمت ھایى از آن جواب دھند کننده روى تو گذشتھ باشد؟ یا سجده

 .اش برترى یافتھ آید کھ بر ھمسایھ بھ جنبش و شادى مى» آرى«: دھد و آن قسمت کھ جواب مى» نھ«:قسمتھایى گویند

د متعال چون زمین و درختان را در آن آفرید ھیچ درختى نبوده جز آن کھ بنى آدم از آن سودى می برده، خداون! یا ابا ذر
خداوند : (اند تا آن کھ مردم بھ این کالم کفر آمیز و زشت تکلم کردند کھ ھمھ بر ھمین منوال بوده  و زمین و درختان
 .ت بعضى از درختان از بین رفت، زمین از این سخن بھ لرزه آمد و منفع)فرزند اختیار کرده

 .گرید زمین بر مرگ مؤمن تا چھل روز مى! یا ابا ذر

آب و علفى باشد وضو یا تیمم بسازد و اذان گوید و بھ نماز ایستد، خداوند  اى کھ در زمین خشک و بى چون بنده! یا ابا ذر
و طرفش ناپیدا باشد، و با رکوع او بھ رکوع پشت سر او صفى چنان طوالنى از نماز ببندند کھ د: فرشتگان را فرماید کھ

 .روند و با سجده او، سجده کنند و بر دعاى او، آمین گویند

 .ھر کھ اقامھ گوید بدون اذان، جز ھمان دو ملک موکل او با او نماز نخوانند! یا ابا ذر

َرد مگر آن کھ خداوند اجر ھفتاد ھیچ جوانى نیست کھ ترک دنیا گوید و جوانى خود را در اطاعت خدا بھ سر آ! یا ابا ذر
 .و دو پیغمبر بھ او عطا کند

 .آن کس کھ میان جمعى غافل، ذکر خدا گوید چون کسى است کھ در میان سربازان فرارى بھ جھاد ادامھ دھد! یا ابا ذر

ھتر از سکوت ھمنشین خوب، بھتر از تنھایى است، و تنھایى، بھتر از ھمنشین بد است، و سخن خوب گفتن، ب! اى ابا ذر
 .است و سکوت از سخن شّر، بھتر است

 .جز با مؤمن منشین، و جز آدم متقى غذاى تو را نخورد و غذاى فاسقان را مخور! یا ابا ذر

غذاى خود را بھ کسى ده کھ براى خدا دوستش دارى و غذاى کسى را بخور کھ تو را براى خداوند متعال ! یا ابا ذر
 .دوست دارد

ند نزد ھر سخنگویى، حاضر است، و انسان باید از خدا بترسد و او را در نظر گیرد و بداند کھ چھ خداو! یا ابا ذر
 .گوید مى

زیادى سخن را رھا کن و آن اندازه سخن کھ حاجت تو را انجام دھد و زندگى تو را اداره کند براى تو کافی ! یا ابا ذر
 .است

 .می شنود بھ زبان آَرد ست کھ ھر چھبراى انسان ھمین اندازه دروغ کافى ا! یا ابا ذر

 .ھیچ چیز براى زندانى نگھداشتن، بھتر از زبان نیست! یا ابا ذر

یکى از بزرگداشت ھاى خدا، احترام بھ پیرمرد مسلمان است، و احترام بھ کسانى کھ بھ قرآن، عالم و بدان ! یا ابا ذر
 .عاملند، و احترام بھ سلطان عادل

 .را نگھ ندارد، عملى انجام نداده کسى کھ زبانش! یا ابا ذر

  .عیب جوى َخلق و مدیحھ گو و طعنھ زن و ظاھر ساز، مباش! یا ابا ذر

 .گردد بنده مادام کھ اخالقش بد است مرتباً از خدا دور مى! یا ابا ذر

 .دارى صدقھ است کلمھ طیّبھ صدقھ است، و ھر قدمى کھ بھ طرف نماز بر مى! یا ابا ذر
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و مساجد را نیکو آباد کند پاداش عمل او ) و بھ نماز شتابد(را جواب گوید ) مؤذن(کننده خدا  ھ نداى دعوتھر ک! یا ابا ذر
 .بھشت است

 پدر و مادرم فدایت یا رسول هللا چگونھ مساجد را آباد کند؟: گفتم

د است لغو را ترک صدا در آن بلند نکند، و در باطل فرو نرود، و در آن خرید و فروش ننماید و تا در مسج: فرمود
 .گوید، و اگر نکند در قیامت جز خود را مالمت منماید

کند، و مالئکھ با تو بھ نماز  اى در بھشت بھ تو عنایت مى اى خداوند بھ ھر نفسى درجھ تا در مسجد نشستھ! یا ابا ذر
 .سازد ات محو مى نویسد و ده گناه از نامھ ایستند، و بھ ھر نفسى، ده حسنھ برایت مى مى

شکیبایى پیشھ کنید و از خدا بترسید، خدا را در نظر داشتھ باشید تا «می دانى کھ این آیھ در چھ باره آمده؟ ! یا ابا ذر
 ]5[».رستگار شوید

 .نھ یا رسول هللاَّ پدر و مادرم فدایت: گفتم

 .پس از نمازى بھ انتظار نماز دیگر نشستن: فرمود

 .باشد اى سرد از کفّارات است، و بسیار بھ مساجد رفتن، جھاد مىوضو کامل و خوب گرفتن در ھو! یا ابا ذر

محبوب ترین بندگان نزد من کسى است کھ بھ خاطر من با مردم دوستى نماید، و : خداوند متعال می فرماید! یا ابا ذر
عقوبتى فرستم بھ یاد ھاى شب بھ استغفار برخیزد، اینانند کھ چون خواھم بھ مردم زمین  دلش بھ مساجد بستھ باشد، و نیمھ
 .گردانم آنھا عقوبت را از ایشان بر می 

 .نماز خواندن، ذکر خدا، فراگیرى دانش: ھر نشستنى در مسجد بیھوده است؛ مگر براى سھ چیز! یا ابا ذر

بول کھ عمل با تقوى کاستھ نشود و چگونھ عمل مق) تنھا(بھ عمل با تقوى بیشتر ھّمت داشتھ باش تا بھ عمل ! یا ابا ذر
 ]6[».پذیرد فقط خداوند عمل متقیان را مى« :کاستھ گردد؟ و حال آن کھ خداوند متعال می فرماید

انسان متقى نخواھد بود مگر آن کھ از خویشتن حساب ِکشد دقیق تر از حساب کشیدن شریکى از شریک خود، ! یا ابا ذر
 .یا حاللاش از چھ ممّرى است، از حرام  تا بداند کھ لباس و غذا و نوشابھ

 .ترین مردم باشد تقوى پیشھ کند ھر کھ خواھد گرامى! یا ابا ذر

کھ رسد ابا نکند خداوند نیز باک نخواھد ) حالل یا حرام(باک باشد و از ھر جا  ھر کھ در کسب ثروت بى! یا ابا ذر
 .داشت کھ از کدام در بھ دوزخش اندازد

ترین  ترین شما نزد خداوند متقى شتر بھ یاد خدا باشد و گرامىمحبوب ترین شما نزد خدا کسى است کھ بی! یا ابا ذر
 .ترین شما است از خدا شماست، و نجات یابنده ترین شما از عذاب خدا خائف

 .ھا گرفتار نشوند متقیان کسانی ھستند کھ از چیزھایى کھ از آنھا پرھیز الزم نیست پرھیز کنند کھ بھ شبھھ! یا ابا ذر

 .را اطاعت کند ذکر او را گفتھ؛ اگر چھ نماز و روزه و قرائت قرآن او کم باشد ھر کھ خدا! اى ابا ذر

 .مالک و اصل دین، ورع و پارسایى است و َسر دین، اطاعت است! یا ابا ذر

 .پارسا باش کھ عابدترین مردم خواھى بود، و بھترین چیز در دین، ورع است! یا ابا ذر
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است، و بدان کھ اگر چندان نماز گزارید کھ خمیده شوید، و آن قدر روزه بگیرید فضیلت علم از عبادت بیشتر ! یا ابا ذر
 .کھ چون نى، الغر شوید این اعمال سودى نبخشد؛ مگر آن کھ با ورع و پارسایى ھمراه باشد

 .مردم پارسا و زاھد در دنیا، حقیقتاً از اولیاء هللا ھستند! یا ابا ذر

 .چیز بیاید زیانکار است ھر کھ در قیامت بدون سھ! یا ابا ذر

 پرسیدم آنھا چیست؟

ورع و پارسایى کھ او را از گناھان حفظ کند، و حلمى کھ در برابر نادان کارِى سفیھان او را نگھ دارد، و : فرمود
 .اخالقى کھ بھ وسیلھ آن با مردم مدارا نماید

کل کن، و اگر خواھى کھ گرامی ترین مردم ترین مردم باشى بر خداى متعال تکیھ و تو اگر خواھى کھ قوى! اى ابا ذر
ترین مردم باشى بھ آنچھ نزد خدا است امیدوارتر باش از آنچھ در  باشى از خدا بترس، و اگر دوست دارى کھ غنى

 .اختیار و در دست تو است

د خداوند گشایشى بر ھر کھ تقوى پیشھ کن«: اگر ھمھ مردم بھ این آیھ عمل کنند خداوند ھمھ آنھا را کفایت کند! یا ابا ذر
او پدید آَرد و از جاى بی گمان بھ او روزى رساند و ھر کھ بھ خدا توکل کند خداوند براى او کافى است کھ خدا ھدف و 

 ]7[»رساند خواستھ خود را بھ انجام مى

مگر آن کھ  اى خواستھ مرا بر خواھش خود مقدم نمی دارد بھ عّزت و جاللم ھیچ بنده: خداى متعال گوید! یا ابا ذر
نیازیش را در وجودش قرار می دھم و ھّمتش را متّوجھ آخرت می گردانم و آسمان ھا و زمین روزیش را بھ عھده  بى

 .گیرند و تنگى روزى او را بر طرف گردانم، و من براى او برتر از تجارت ھر تاجرى باشم

 .تردید بھ او خواھد رسید روزى ھمانند مرگ بى اگر فرزند آدم از روزى گریزد چنان کھ از مرگ می گریزد! یا ابا ذر

 می خواھى کلماتى بھ تو بیاموزم کھ خداوند بھ آنھا تو را سود دھد؟! یا ابا ذر

 !آرى یا رسول هللا: گفتم

یعنى از حدود الھى محافظت نما و آنھا را مراعات کن و از حد و مرز (خدا را حفظ کن تا او نیز تو را حفظ کند: فرمود
در راحتى در فکر خدا باش تا در سختى او بھ .  مراقب خدا باش تا ھمواره او را در جلوى خود بیابى) ارج نشوالھى خ

از خدا بخواه و چون یارى می جویى از خدا بجوى، کھ قلم آنچھ را کھ تا قیامت شدنى   یاد تو باشد، و چون حاجتى دارى
تو رسانند کھ خدا مقدر نکرده نخواھند توانست، و اگر بکوشند کھ است نوشتھ است، و اگر ھمھ مردم بکوشند تا نفعى بھ 

توانى کھ با رضا و یقین براى خداى عّز و  ضررى بھ تو وارد آورند کھ خداوند مقدر ننموده نخواھند توانست و اگر مى
زى در صبر است و جل عمل کنى البتھ بکن، و اگر نتوانى بدان کھ در شکیبایى بر ناگواری ھا سود نھفتھ است، و پیرو

 .ھا است و بھ دنبال ھر سختى، راحتى است گشایش با سختى

 .نیاز کند نیازى بجوى تا خدا تو را بى بھ غناى خدا بى! یا ابا ذر

 آن چیست یا رسول هللا؟: گفتم

 .نیازترین مردمان است اگر کسى بھ روزى الھى قانع باشد، بى. خوراک صبح و شام است: فرمود

نگرم اگر میل و ھّم او در  من از حکیم حرف قبول نمی کنم؛ ولى بھ ھّمت و ھدف او مى: اى متعال فرمایدخد! یا ابا ذر
 .چیزى است کھ من راضى و خشنود باشم، سکوت او را ثواب حمد می دھم

 .کند بلکھ بھ دل ھا و اعمال شما می نگرد ھا و اموال شما نگاه نمى خداوند متعال بھ چھره! یا ابا ذر
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 ).حضرت اشاره بھ سینھ فرمود(تقوى در اینجا است ! با ذریا ا

سکوت کھ اول عبادت است، فروتنى براى خداى سبحان، و : رسد چھار چیز است کھ غیر از مؤمن بھ آن نمى! یا ابا ذر
 .در ھر جا بھ یاد خداى متعال بودن، و کمى ثروت

 .م آن نرسى تا از غافالن نوشتھ نشوىھمواره در فکر انجام حسنھ باش؛ اگر چھ بھ انجا! یا ابا ذر

 .و دھانش را داشتھ باشد بھ بھشت خواھد رفت) شھوت جنسى(ھر کھ اختیار دامن ! یا ابا ذر

 ھایمان مؤاخذه خواھیم شد؟ گفتم یا رسول هللا ما بھ گفتھ

خاموش ھستى در اندازد؟ کھ تا  ھاى زبان مردم را بھ صورت بھ جھنم مى مگر چیزى جز کشتھ! یا ابا ذر: فرمود
 .شود سالمتى و چون زبان بھ حرف بگشایى چیزى بھ نفع یا ضرر تو نوشتھ مى

گوید کھ مجلسیان را بخنداند و بھ واسطھ ھمان بھ قدر زمین تا آسمان بھ سوى  اى مى گاه کسى در مجلسى کلمھ! یا ابا ذر
 .کند جھنم سقوط مى

 !واى بر او! واى بر او! واى بر او. تا مردم را بخنداندواى بر کسى کھ سخن ھاى دروغ می گوید ! یا ابا ذر

 .اى دروغ از دھانت بیرون نشود ھر کھ سکوت کند نجات یابد، بر تو باد بھ راستگویى، و ھرگز کلمھ! یا ابا ذر

 اش چیست؟ گفتم یا رسول هللاَّ آن کس کھ عمدا دروغى گفتھ توبھ

 .شوید استغفار و نماز پنجگانھ گناه آن را مى: فرمود

 .از غیبت بپرھیز، کھ غیبت از زنا بدتر است! یا ابا ذر

 پدر و مادرم فدایت؟) ص(گفتم چرا یا رسول هللا 

نماید خداوند او را می بخشد؛ ولى غیبت بخشوده نشود تا کسى کھ غیبت او  زیرا کسى کھ زنا می کند و توبھ مى: فرمود
 .شده راضى گردد

است، و زد و خورد و جنگ با او، کفر است، و خوردن گوشتش از گناھان است، و دشنام بھ مؤمن، فسق ! یا ابا ذر
 .احترام خون اوست  احترام مال او مثل

 غیبت چیست؟) ص(یا رسول هللا : گفتم

 .پشت سر برادر مسلمانت چیزى بگویى کھ بدش بیاید: فرمود

 اگر چھ آن چیز در او باشد؟: گفتم

 .اى بگویى غیبت است و اگر آنچھ در او نیست بگویى تھمت زده اگر آنچھ را کھ در او است: فرمود

ھر کھ از غیبت برادر مسلمانى جلو گیرد و از او دفاع کند، بر خداوند عّز و جل حق است کھ از آتش نگھش ! یا ابا ذر
 .دارد

ر دنیا و آخرت مدد نماید، ھر کھ پیش او غیبت مسلمانى شود و بتواند او را یارى کند خداى عّز و جل او را د! یا ابا ذر
 .یاور گزارد و اگر بتواند و او را یارى نکند و از او دفاع ننماید خداوند در دنیا و آخرت او را خوار و بى
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 .سخن چین بھ بھشت نمی رود! یا ابا ذر

 .سخن چین در آخرت از عذاب الھى در امان نخواھد بود! یا ابا ذر

 .باشد در جھنم نیز دو زبانھ باشد) منافق(دو رو  ھر کھ در دنیا دو زبان و! یا ابا ذر

 .باشد گذرد امانت است، و علنى کردن سّر مسلمان خیانت مى آنچھ در مجالس مى! یا ابا ذر

گردد، و براى ھر مؤمنى استغفار  در ھر ھفتھ روزھاى دوشنبھ و پنجشنبھ اعمال مردم دنیا بھ خدا عرضھ مى! یا ابا ذر
اى کھ بین او و برادر مسلمانش کینھ باشد، و دستور می رسد کھ عمل این دو تن را رھا کنید تا  شود مگر براى بنده مى

 .با ھم صلح کنند

 .بپرھیز کھ از برادر مسلمان کناره و قطع رابطھ کنى کھ اعمال تو قبول نخواھد شد! یا ابا ذر

با وى قھر کردى بیش از سھ روز طول نکشد کھ  دارم و اگر گیرى از برادر مؤمن بر حذر مى تو را از کناره! یا ابا ذر
 .بمیرد بھ آتش سزاوارتر است  اگر کسى در این حال

 .ھر کھ دوست دارد مردم در برابرش بایستند جایگاه خود را در جھنم قرار داده! یا ابا ذر

 .نداى تکبر بوى بھشت را نشنود مگر آن کھ قبل از مرگ توبھ ک ھر کھ بمیرد با ذّره! یا ابا ذر

مردى پرسید یا رسول هللا من زیبایى و آراستگى را خیلى دوست دارم چنان کھ می خواھم لباس و کمربند و کفشم قشنگ 
 باشد آیا اشکال دارد؟

 .دلم بھ حق عارف است و آرامش دارد: اى؟ گفت در دل چگونھ: فرمود

حق آورى، و چون مردم را ببینى گمان  این کبر نیست؛ ولى کبر آن است کھ حق را رھا کنى و روى بھ غیر: فرمود
 .برى کھ مال و آبروى ھیچ کس بھ اندازه مال و آبروى تو ارزنده نیست

 .بیشتر کسانى کھ بھ دوزخ می روند متکبّرانند! یا ابا ذر

 ممکن است کسى کامال از کبر پاک شود؟! یا رسول هللا: مردى پرسید

 ]8.[بر االغ نشیند، و گوسفند بدوشد و با فقرا مجالست کند ارزشى بپوشد و آرى ھر کھ جامھ خشن بى: فرمود

 .ھر کھ وسایل خانھ را خود بھ دوش ِکشد از کبر راحت شود! یا ابا ذر

 .اش بھ زمین کشیده شود خداوند متعال در قیامت بھ او نظر نکند ھر کھ از کبر و نخوت، جامھ! یا ابا ذر

 .شد و تا غوزک پا نیز اشکال نداردشلوار مؤمن باید تا نصف ساق با! یا ابا ذر

 .، و کفش خود را وصلھ زند، و صورت بھ خاک نھد از ِکبر بَِرھد]9[ھر کھ دامنش را باال برد! یا ابا ذر

 .آن کھ دو جامھ دارد، یکى را خود بپوشد و دیگرى را بھ رفیقش دھد! یا ابا ذر

ده و بزرگ شوند و ھّمشان، خور و خواب باشد و چرب زبانى مردمى در امت من بیایند و در ناز و نعمت زایی! یا ابا ذر
 .کنند، آنھا بدترین امت من ھستند
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فروتنى در پیشگاه حق آن را نپوشد در صورتى کھ   ھر کھ بھ پوشیدن لباس زیبا، قدرت داشتھ باشد و براى! یا ابا ذر
خوار بدارد، و مالش را در غیر معصیت  آن کھ مسکنت داشتھ باشد براى آبرو و حیثیت او مضر نباشد و خود را بى

خرج و انفاق نماید و بھ بیچارگان و مسکینان کمک کند و با اھل علم و حکمت مجالست نماید، خوش بھ حال آن کھ 
باطنش صالح و ظاھرش نیکو باشد و مردم از شّر او در امان بمانند، خوش بھ حال آنکھ بھ علم خود عمل کند و اضافھ 

 .را انفاق نماید، و اضافھ بر ضرورت سخن نگویدمال و در آمدش 

 آیا لباس خشن و جامھ کھنھ براى آن نیست کھ خود خواھى و فخر فروشى بھ تو راه نیابد؟! یا ابا ذر

پوشند و این را وسیلھ برترى خود بر  آیند کھ در زمستان و تابستان لباس پشمى مى در آخر الزمان مردمى مى! یا ابا ذر
 .نند، کھ مالئکھ زمین و آسمان ھا آنھا را لعنت خواھند کرددا دیگران مى

 خواھى از بھشتیان بھ تو خبر دھم؟ مى! یا ابا ذر

 !هللا  گفتم آرى یا رسول

ژولیده غبار آلودى کھ دو جامھ کھنھ دارد کھ مورد توجھ و شناسایى مردم نباشد، کھ اگر این کس خداى را قسم : فرمود
 .دھد خداوند جوابش دھد

 --------------------------------------------------------------------------------

 .ش 1370رضى الدین، حسن بن فضل طبرسى ؛ مکارم األخالق؛ انتشارات شریف رضى ، قم، چھارم، ] . 1[
 .؛ مکتبھ فقیھ ، قم، اول )تنبیھ الخواطر(ورام ابن ابى فراس؛ مجموعة ورام ] . 2[
 .مھ مجلسى، محمد باقر؛ بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطھار؛ اسالمیھ ، تھرانعال] . 3[
 .109 -108/اسراء] . 4[
 .200/آل عمران] .5[
 .30/مائده] . 6[
 . 3-2/طالق] . 7[
گونھ چیزھا مراد حضرت این است کھ کارھایی کھ تکبر را از بین می برد انجام دھد کھ در آن وقت آن کارھا این ] . 8[

 .بوده است
 .در جاھلیت مردم متکبر و اشراف لباس بسیار بلندی می پوشیدند کھ دامن آن بھ زمین ساییده می شد] . 9[

 

 /باران، ببران(بھ پسرش گائوماتھ زرتشت  یعنی ھمان )ملقب بھ ابواالسود، پدر دانش(پندھای لقمان حکیم 
)دانشنامھ اسالم برگرفتھ از مقالھ یھسن،( ،)خورشیدچھر /بھرام  

 

بھ مردم ! ارفرزندمیك دشمن ھم بسیو بدان كھ ھزار دوست اندك است و  یداشتھ باش یادیكن دوستان ز یسع! فرزندم
.ن شودیبھ خود و پدر و مادرت توھ یو باعث شو یكھ آنان را بھ ناسزا وادار یناسزا مگو   

ن باش كھ تو را بخورند و نھ یرینھ چندان ش. خواھند گرفتنھ تو را در دل یمردم را شماتت مكن كھ عداوت و ك! فرزندم
.چندان تلخ باش كھ بھ دورت افكنند   

 
.خدا را بھتر بشناس و خانھ دلت را با عشق و محبت او پر كن! فرزندم   

 
ود ن كمبیش و ایندی، بیشان و دوستان خود احسان كنیبھ خو یباشد و نتوان یا تھیھر گاه دست تو از مال دن! فرزندم

.خوش جبران كن یرا با رو یمال   
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ن ساز و بنگر تا یش او را از خود خشمگی، نخست از سر آزماینیبرگز یرا بھ دوست یكس یھر زمان بخواھ! فرزندم
1.زین، و گرنھ از او بپرھیبگز یاریت خارج نشد، او را بھ یاگر از مرز انصاف و انسان. دارد یچھ واكنش  

 
با باش كھ یرسد، شك یكھ بھ تو م ییھا بتیاز منكر كن و در برابر مص یامر بھ معروف و نھنماز بھ پا دار و ! فرزندم

2.مھم است ین از كارھایا  
 

.مقدار و عمرت كوتاه است یا بیكھ دن یبھ درست! پسرم   
 

3.د باشنده خوی، پس خود نمایابی ین كار نمیا یرا برا یر و اگر شخص عاقلینده خود مگیجاھل را رسول و نما! پسرم  
 

.ا مكنیبا بزرگ مشورت نما و از مشورت با كوچك ح! پسرم   
 

.، ابتدا سالم كن و با آنان دست بدهییش از آنكھ سخن بگویھنگام برخورد با مردم، پ! پسرم  

.نشاند و آتش را آب یر فرو میشر با شر خاموش نشود؛ چنان كھ آتش با آتش، بلكھ شر را خ! پسر جان   
غ مداریر خود را دریمكن، گرفتار را مسخره منما و خ یشاد یبھ مرگ كس! پسرم  
.اش را خاموش كند تا شعلھ  بده یا ، بھ دنبالش صدقھیكرد ییھرگاه خطا! پسرم   

 
4.قرآن بخوان، در حال اشتغال بھ كار ذكر بگو و زمان فراغت بھ دعا بپرداز یا تا سواره! پسرم  

 
. ھا تبسم نما ت با آنھا مشورت كن و در صورت آنی، در كارھایمسافرت كرد یكھ با جمع یھنگام  پسرم !..

 
نمونھ، انتشارات شفق، صص  یم پدری، لقمان حكیداود الھام -1 8-10 

17:لقمان -2  
421و  420، صص13بحار االنوار، ج -3  

48و  47، صص 17ر نمونھ، جیتفس -4  

)ر جاودانی پسر کوچک زرتشتخورشید چھ/بستور(بھ  انوشیروان ) زرتشت(پندھای بزرگمھر  بخشی از  

)، تمدن پر شکوه ایران باستانبرگرفتھ از وبالگ پَرنیاز(  

 .ایدون باد.بھروان و بھخواستھ را.فال نیک باد آن بھتن

این یادگار را بھ یادگاری و نیروی ایزدان .دیوان بد شبستان شھر استیگان خسرو و دریگ بد.من بزرکمھر بختگان -1
رای آموزش نیکو و بھ فرمان داده شد خسرو شاھنشاه برای بھبودن و شایستن فرھنگ آنان کھ و دیگر ھمھ مینویان ب

) بوجود آوردم(=ایزدان عالی مقام بھ نیکو آفرینشی و شایستگی فراز آفریده شده اند کردم ) پذیرش(=بنابر پذیرفتاری 
 .و بھ گنج شایگان نھادم

کوشش بی رنج . او را نیز کھ یزدان بپاید بھ او دھش دھد.غییر استچون ھمھ چیز گیتی گذرا و آشفتھ و در حال ت -2
او را بھ فریاد رسد مال ستبر اندوزد و بھ بزرگترین کار و پادشایی رسد برتری گیرد و نام بزرگ خواھد و بھ 

ند مان و میھن پردازد او را زندگی دراز و افزایش فرزند و پیو) گسترش(=صورت پر آوازه ای بھ کار افروزش 
سود مردمان و پایش نام و کار ) در چنین شرایطی).(باشد(بزرگ امیدی و نیک جھشی در کار و امور او ).باشد(

 .پادشایی و دیگر امور ھمھ فرخ و در گیتی یکی بر دیگری گواه و ھمداستان
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انجامد در درازای بھ صورت خیلی جدی در مورد این چند امر باید بسیار دور اندیش بود و اگر بسیار ھم بھ طور  -3
صد سال تن بھ فرجام و پادشایی بھ نیستی و در درازای چھار صد سال دوده بھ آشفتگی نام بھ فراموشی و بی یادی و 
مان و میھن بھ ویرانی و آلودگی و ناف و پیوند بھ فرود تری و نیستی و کوشش وبھ بی بری و رنج و بھره بھ نھیگی 

و ماند کھ زمان فرخی برای او مقدر شده باشد و چیز فرشگردی ماند و نیاشوبد و و قدرت بھ حکام زمانھ و مال ب ھا
 .فقط اھالیی نام است کھ فرشگردی است و کنش نیک است کھ بھ وسیلھ ھیچکس ربودن نتوان

ایدون بھ جز در مواردی کھ از .اکنون از آنجا کھ مرا کام بھ کوشش اھالیی ورزیدن و پرھیز از گناه کردن است -4
بھ .گناه را منکرم بھ میل تا جایشکھ مرا دانش دوری جستن باشد.نش بھ فرمایش حکام زمانھ و دشپادشاھی ناچارمک

آمار روز چھارم پس از (=دوزخ و محاسبھ پس از مرگ   ھستی ایزدان و نیستی دیوان و دین و روان و بھشت
نیکی گیتی و مینو بر تن و جان و روان  مرا بھ اھالیی و آسایش از ھر.و رستاخیز و تن پسین بی گمانم) مرگ

 :چند بر این یادگار نوشتم کھ) سخنی(=نامم را در گیتی واژه ای ) پایش(کامکارتر است و 

 از مردم کدام فرخ تر؟ -5

 .آنکھ بی گناه تر -6

 چھ کسی بی گناه تر؟ -7

 .ھ پرھیزدو از قانون دیوان ب) استوارتر باشد(=آ نکھ بر قانون یزدان راستر بایستد -8

 قانون یزدان کدام و قانون دیوان کدام است؟ -9

 .قانون یزدان بھی و قانون دیوان بدتری است -10

 چھ بھی و چھ بدتری است؟ -11

 بھی اندیشھ نیک گفتار نیک و کردار نیک و چھ اندیشھ بد و گفتار بد و کردار بد؟ -12

 چھ اندیشھ بد و گفتار بد و کردار بد؟ اندیشھ و گفتار نیک و کردار نیک و چھ اندیشھ نیک  -13

 .اندیشھ نیک اعتدال در اندیشھ و گفتار نیک راستی و کردار نیک رادی است -14

 .و گفتار بد دروغزنی و کردار بد بخل است) عدم تعادل در اندیشھ(=اندیشھ بد افراط در اندیشھ  -15

 روغزنی چیست؟اعتدال در اندیشھ رادی راستی افراط در اندیشھ بخل و د -16

کام بھ چیزی برد کھ از بھر آن تن بھ ) و(گیتی را ببیند ) ھای(زوال پدیده ) ھر کس(اعتدال در اندیشھ این کھ  -17
 .مجازات و روان بھ دوزخ نرسد

 .روان را از روان باز نگیرد) حق(=بھره ) و(تن را از تن ) حق(=بھره ) کسی(رادی این کھ  -18

 .و نا فریبکارانھ رفتار کند) صادقانھ(=نسبت بھ روان خود راست ) سھر ک(راستی این کھ  -19

برد کھ ) ی(و مینو را نا آرام پندارد و کام بر آن چیز ) آرامش(گیتی را جایگاه )کسی(افراط در اندیشیدن این کھ  -20
 .آشفتگی تن مجازات پاد افره از فرجام آن باشد
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 .روان را از روان باز دارد) حق(=تن و بھره  تن را از) حق(=بھره ) کسی(بخل این کھ  -21

 .روان را بھ فریب وادارد) و) (شھوت(=تن بھ کامھ ) کسی(دروغزنی این کھ  -22

 در بھی چھ کسی کامل تر است؟ -23

 .آن کھ داناتر است -24

 و چھ کسی دانا تر است؟ -25

از (انیدن خویشتن از دشمن روان و بی بیم داشتن پ) و خود را در(دشمن روان را بشناسد .آنکھ فرجام تن را بداند -26
 .داند) توانا(بسیار ) آن

 بشناسد کدام است؟) آنرا(توان ھر چھ بیشتر ) باید با(دانایان ) کھ(آن دشمن ) و(فرجام تن چیست  -27

و گمراه آشفتگی کالبد و دشمن روان این چند دروج است کھ گناگ مینو برای فریفتن ) عبارتست از(فرجام تن  -28
 .کردن مردمان در برابر مردمان فراز آفرید

 آن دروج کدام و چند است؟ -29

 .و دروج بدعت و تھمت) غفلت(=آزو نیاز و خشم و رشک و ننگ و شھوت و کین و بوشاسب  -30

 از این چند دروج کدام ستمگرتر؟ -31

 .آز ناخرسند تر و بی چاره تر است -32

 .مند تر استنیاز آسیب رسانتر و اندوه  -33

 .و خشم بد سلطھ تر و ناسپاس تر است-34

 .رشک بد کامھ تر و بد امید تر است -35

 .و ننگ ستیزگر تر است -36

 .و شھوت خودخواه تر و آشفتار تر است -37

 .و کین سھمگین تر و نا بخشنده تر است -38

 .است) فراموشکار تر(=گاھل تر و فراموشین تر ) غفلت(=بوشاسب  -39

 .و دروج بدعت نھفتارتر و فریفتار تر است -40

 .و تھمت ناسپاس تر است -41

42-.... 

 :نصایح برگزیده بزرگمھر چنین ذکر شده است تینافارسی  وبالگدر 
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 .مال ھم مایھ سربلندی و آسایش است ، و ھم سبب خواری و پریشانی . پادشاھان مردم دوست برگزیدگان پروردگارند  

شود آفریننده شادی و برآورنده نام نیک است ، اما اگر بنھند و نخورند یا چنانکھ باید بکار نبرند  اگر بھ آیین خرد صرف
 . بھای سنگ و گوھر شاھوار یکی است 

 . اگر امیدواری کھ رنجت بار نیکو دھد ھرگز گفتار آموزگاران را خوار مدار و از فرمانشان سر مپیچ 
زیرا شوریده بخت تر و پراکنده خاطرتر از . نا نصیبش کرده خرسند باشد توانگر کسی است کھ بھ آنچھ خداوند توا

 . آزمند کسی نیست 
 . بیدارترین ، ھشیارترین ، و پسندیده ترین کسان ، دانای سالخورده ای باشد کھ دانش بھ تجربت آموختھ است 

 . آنکھ در طلب کمال است باید خرد ور و با دانش باشد 
 . ود مبر بھ بسیار گفتن آبروی خ

 . خوشا بھ حال پیمان منشانی کھ وجودشان بھ پیرایھ پاکی و شرم آراستھ شده 
 . اگر پرسند کیستی باید ھنرھای خویش را بشماری 

 . باید پیوستھ بھ پروردگار بی ھمتا رو آوریم ، در ھر کاری او را بینا دانیم و باور کنیم کھ روزی ده مختار اوست 
 . ش خاطر است آز مایھ نگرانی و تشوی

 . در حق کسی کھ قدر نیکمردی نشناسد نیکی نشاید 
 . گشاده دالن بختیارانند 

 . آسوده حال کسی است کھ بردبار است 
 . آن کھ آرزوی سروری دارد باید ھنر بسیار داشتھ باشد

 . ھرگز در کژی و کاستی نمی کوبد و جز ره رادی و راستی نمی پوید 
خشم آوردن بر بی گناه ، بخشش بھ ناسزاوار ، ناسپاسی بھ یزدان ، پراکندن راز ، : ت ھفت چیز نشان بی خردی اس

 . دست زدن بھ کار ناسودمند ، اعتماد بھ مردمان نا استوار ، لجاج و ستیھندگی در درغگویی 
گان توشھ ھوش و دل و جان از شنیدن و بھ خاطر سپردن سخن دانند. کسی کھ در انجمن خاموش بماند دل آسوده است 

 . می یابد 
 . ھنر خردمند در این است کھ عیب خویش را دریابد و بھ رفع آن بکوشد 

 . چون بھ کسی اجازه دادی کھ در حضورتو سخن بگوید بر او درشتی و تندی مکن و بمان تا سخنش را بھ پایان برد 
  .چون دل راست اندیش و زبان راستگو باشد در کاستی و نادرستی بستھ می شود 

 . از دانش آموختن ھیچ زمان ناآگاه ممان ، گرچھ در این راه رنجھا کشی ، مبادا کھ دلت از آموختن ناتوان و آشفتھ گردد 
و اگر از خلعت خرد . خرد ، آدمی را گرانبھاترین چیز است ، و خداوند خرد در ھر دو جھان کامروا و سرافراز است 

و اگر از آن ھم بی بھره بود باید دلیر باشد و در میدان نبرد . سروران است محروم بود دانش بجوید ، چھ دانشور سرور 
و اگر این نیز نداشت دیگر درخور زنده ماندن .بی باک باشد تا در نظر پادشاه گرامی ، و پیوستھ شاد و فرمانروا باشد 

 . نیست ، و بھتر است کھ مرگ وی را دریابد 

 . ید در انجمن دانایان لب بھ گفتار بگشاید آنکھ در آموختن جھد نمی کند ھرگز نبا

 . دوستان برای نخجیر دشمنان چون تیر و پیکان اند 
 . در نظر خردمند شادیی کھ غم بھ دنبال دارد بی ارزش است 

 . کاری باش و از این راه شادی و آسایش فراھم کن . تن بھ تن آسانی و کاھلی نباید سپرد 
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اما نیکی کردن بھ ناسزاوار . و کرم کرد در دل احساس شادی و فرح کند ، و ببالد چون بخشنده ای با مستحق بخشش 
روا نیست ، چھ او ھرگز قدر احسان را نمی شناسد و ھمچنانکھ از خار خشک گل نمی روید ، ارج نھادن بھ نیکی را 

نشدنی است کھ نااھل و  اگر از گنگی یا کری چیزی بپرسیم دور نیست کھ بھ گونھ ای پاسخ گوید ، اما. نمی داند
 . ناسزاوار قدر احسان را بشناسد و سپاس گوید 

 . بد نژادان و بدگوھران اشتباه کار را باید از درگاه خویش براند تا نیکان از گزندشان در امان بمانند 
از بیمش اشتباه و شراندیشان و بدان . شھریاری در خور آفرین است کھ مردمان راستگو و پرھیزگار از او گزند نیابند 

 . و گناه نکنند 
 . رشک بردن زھر جان است ، و ھمنشینی و ھمزبانی با مردمان سخن چین و دو روی پر گزند 

 . اگر کسی نھ در وقت ضرورت سخن گفت قدرش شکستھ می شود 
 . خردمند بھ چیزی کھ اگر بھ دستش نیاید غمگین و دالزرده می شود ، ھرگز دل نمی بندد 

 . اگر زورمندی بی خرد باشد در حقیقت ناتوان و خوار و بی خریدار است . ن خلعت ایزدی خرد است گرانبھاتری
 . مرگ نادان بھ از زندگی اوست 

بھ کار و پیشھ ای . اگر روزی بھ چیزی نیازمند شدی بھ ملک و مال و دیگر اسباب حشمت و بزرگی خویش مناز 
 . بپرداز کھ نامت سبک و ننگین نشود 

 . برای خود برگزین کھ بھ گاه سختی و درماندگی مددکارت باشد دوستی
 بزرگمھر بختگان. در نظر مردم سخن سنج قدر سخن بیش از گنج است 

 . کوشیدن بھ کار ناشدنی خالف خرد است کھ در آھن بھ آب رخنھ نتوان کرد 
 . شکستھ می شوی  مبادا کھ از دشمن ھمزور بیم کنی ، اما اگر در نبرد سستی نمایی نگون بخت و

 بزرگمھر بختگان. بیھوده گوی در نظر ھیچ کس قدر ندارد 
 . ستوده و نیک فرجام کسی است کھ دادگر و نیکنام و در کردار و گفتار بھ ھنجار باشد 

 . آنچھ دلخواه ھمھ است جز تن درستی نیست ، کھ اگر کسی روزی از آن محروم شد آرزویی جز بدست آوردنش ندارد 
 . کوه زمانی فزونی می یابد کھ دانا نزدمان ارجمند باشد ، و کام بدخواه را بھ زھر بی اعتنایی بیاالیم فر و ش

 . برترین دانش ھا یزدان پرستی است 
 . دانایان روشندل می دانند کھ دوران زندگی دراز نیست ، تن آدمی از این جھان است و روان از سرای دیگر 

 . ان متصور نیست نباید بست ، از آنکھ مایھ رنج تن و بالی جان است دل در آرزوی آنچھ دسترسی بد
کسی در شمار دانایان است کھ بر آنچھ از دستش رفتھ افسوس نخورد ، از نایافتھ بھ رنج نباشد ، چون در طلب مرادی 

 . با سختی رویا رو شود سست نگردد و دل بھ ناامیدی نسپارد 
 . از تو روی بر می تابد خود را با ھوس نزدیک مکن کھ خرد 

 . اگر خرسند و رضا باشی زندگی بھ دلخواه می سپاری 
 . در آیین خرد در ھر کاری اندیشھ باید 

 . برای آدمی دشمن دانا از دوست نادان بھتر است 
گفتارش ھمیشھ بی فروغ است . سخن چین ھرگز جز بھ دروغ لب نمی گشاید . دیو کین و دیو سخن چینی گزنده است 

 . دو روی و سخن چین از مھر یزدان بی بھره اند و از او در ھراسند .
 . ھرکس گوش نصیحت نیوش داشتھ باشد ، و دل بھ آموختن بسپارد ، بسا سخنان سودمند کھ از دانایان بشنود 

 . کسی کھ زبانش را از بد گفتن باز دارد ، و دل ھیچ کس را بھ گفتن سخنان زشت نیازارد 
ترسیدن در میدان جنگ ، گریز از بخشندگی ، خوار داشتن : ندان چھار چیز بر پادشاھان عیب است بھ نزدیک خردم

سخنی کھ سودی در آن نیست نگفتن بھتر ، چھ سخن بی . رای خردمندان ، شتابزدگی و نا آرامی و بیقراری در کارھا 
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 . اشد سود در مثل مانند، آتشی است کھ دودش بسیار و گرمی و فروغش سخت اندک ب
 . برای نادان پیرایھ ای سزاورتر و زیباتر از خاموشی نیست 

 . فرخنده روزگار کسی است کھ اھرمن او را از راه راست بیرون نبرد و ھمواره بی گناه زندگی کند 
کسی کھ بھ حکمت پروردگار معتقد و خستو باشد بھ بد ونیک روزگار نمی پردازد چنین بنده ای در پرستیدن یزدان 

شتر می کوشد و از بد سکالی و پیروی دیوان می پرھیزد ، ناکردنی نمی کند و از رنجھ کردن بی گناھان بیزاری می بی
 . نام جستن بی دلیری میسر نمی گردد ، و زمانھ از بددالن بیزار است . جوید 

اگر کوه . از آن می ھراسد  اگر شاه بھ تو مھربان باشد دلیر و گستاخ مشو ، از آنکھ طبع شاه چون آتش است و دل شیر
بھ ھنگام . با ھمھ سنگینی و عظمت و صالبت کھ وی راست فرمان شاه را سبک دارد تیره رای خیره سری بیش نیست 

دل کسی کھ . چون دشمن در برابر تو ایستاد بر آشفتھ مشو و تدبیر نیکو کن . نبرد ھوشیار و نگھدار تن خویش باش 
یکی روز و شب در طلب . ھر کس را سرنوشتی مقدر است . باشد جایگاه دیو است خاطر شاه دادگر از او مکدر 

بھ تعبیر دیگر در . سربلندی و سروری بھ جان می کوشد و بھر ه اش جز خستگی و فرسودگی و نامرادی چیزی نیست 
کوشش بسپارد ، از سوی دیگر بی ھنری بختیار ، بی آنکھ تن بھ کار و . کنار چشمھ روشن و گوارا تشنھ می ماند

پروردگار چنین خواستھ و تدبیر بر تقدیر . روزگار بر او می خندد و از ھمھ گونھ آسایش و آرامش برخوردار می گردد 
 . کارگر نمی افتد 

 خردمند ھمیشھ سرور است ، ھر کھ تن درست و نیرو دارد ھرگز سخن. دانش برترین داده ھای یزدان پاک است 
 . گویان ھمھ بیمار و ناتوان و زبون اند دروغ. نادرست نمی گوید 

آنکھ طالب آسایش جان و تن است باید شکیبا و بردبار باشد ، در دوستی و داد و ستد با مردم کژی و کاستی و فریبکاری 
 . چون گناھی از کسی بیند و بر او دست یابد ببخشد ، و کینھ خواه و تیز خشم و دشمن سوز و نا بردبار نباشد . نکند 

نکس بر خویشتن نگھبان دارد کھ برای رسیدن بھ ھوس و آرزوھای کوچک قدر نیکخویی و جوانمردی را نشکند ، و آ
 . اگر فزونی و کامیابی بد روزگار را دید تن بھ پستی و زبونی نسپارد 

آن کسی کھ دور از جوانمردی است کھ بخشنده بر . بخشنده نیکخوی آن کس است کھ بھ بخشش جانش را آراستھ گرداند 
دروغ گفتن بھ : ده چیز بر ده گروه خاصھ بر دانش پژوھان نکوھیده است . چیزی بھ او داده یا خیری رسانده منت نھد 

فرمانروا ، سپھبدی کھ زر بر سپاه خویش نپراگند ، مرد سپاھی کھ از پیکار بھراسد ، دانشمندی کھ چون چیزی در 
تنک مایھ ای کھ بھ . ناه نترسد ، پزشکی کھ خود بیمار و دردمند شود نظرش مطبوع افتد دل بھ ھوس سپارد و از گ

دروغ بھ سرمایھ و دارایی خویش نازد ، سفلھ ای کھ بر ھر کس کھ چیزی دارد رشک برد ، خردمندی کھ زود خشم بود 
ترگ را بھ کاھلی ، و بھ چیز کسان طمع ورزد ، کسی کھ رھنمایی از نادان امید دارد ، و آنکھ کارگاه و یا بنیادی س

 . سپارد ، و بی خردی کھ خردجوی نباشد 

 . آدمی باید از گناه بپرھیزد ، ھر چھ را بھ خویش نمی پسندد بھ دوست و دشمن خود روا ندارد 
 . خرد بر سر جان چون افسری تابنده است و مدارا و مھربانی بھ قدر ھمسنگ خرد است 

 . ن امید و بیم بستھ است ، بیش از ھمھ در خور ستایش است آنکھ بھ خداوند پاک و مھربان بیش از دگرا
دل اھل دانش وقتی شاد می گردد کھ بردبار بوده و . روشندل و نکتھ دان کسی است کھ سخنان کوتاه و پر معنی بگوید 

 . مردم بی شرم را بھ خویش نزدیک نکند 
 .ر و دیر ساز زورمندترین و پر گزنده ترین اھرمن آز است ، کھ دیوی است ستمکا
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خردمند ھرگز غم آنچھ را از دستش رفتھ نمی خورد ، حتی اگر عزیز ترین کسش مرد و وی را بھ خاک سپرد ، شکستھ 
ھمرزمان ھوشیار . غم و درد نمی گردد ، دیگر آنکھ مرد خردور از نادیدنیھا چنان دل می کند کھ باد از بید می گذرد 

اما چون یقین کردی کھ در برابر او تاب پایداری نداری بھ . دیداز او برمتاب اختیار کن ، و اگر خصم بر تو تیز گر
 . جنگ مکوش و با خصم پر توان میاشوب 

 . در خوردن اندازه نگھدار کھ پر خوردن مایھ زورمندی نیست 
 . چون دانستی کھ خدا از خاکت آفریده کردنکشی و خود رایی مکن 

 . نیکوترین کسان آن بود کھ بیرون و دترونش پاکیزه و نیک باشد اگر بخردی ھرگز گرد بدی مگرد ، کھ 
 .دل آدمی بنده آرزوست ، سرشتھا یکسان نیست ، ھر کس خویی دارد ، و جویا و خواھان چیزی است 

بھره خردمندان و امید واران ھمیشھ . خرد در نظر گاه مردمان آزاده و نیکخو جھان پر از شادی و شکوه می نماید 
 . ی است شادکام

دبیر اگر رایمند و ھوشمند باشد ، خط نیکو بنویسد ، کم گو ، پارسا، شکیبا ، با دانش ، راستگوی، وفادار ، و تازه روی 
 . باشد شرف ھمصحبتی فرمانروا را می یابد 

کوتاه بی  ھر کھ را زر و سیم و خواستھ است باید در خرج کردن اندازه نگھدارد ، نھ چندان گشاده دست باشد کھ مدتی
چیز و بینوا گردد ، و نھ چندان در نگھداری آن بکوشد و برخود سخت بگیرد کھ بھ مال اندوختن و خست طبع منسوب 

 .و معروف شود 

 .ھرگز سخنی کھ خرد نپسندد بر زبان میاور 

اما خصم .فگند دانا ھرگز برده و زبون خواستھ نمی شود ، و در راه اندوختن مال ، خویش را در تنگی و رنج نمی ا 
 . خرد و روان روشن ، کردار بد است 

شتاب زدگی از سبکساری باشد ، و ھر کھ شتابزده باشد و آھستگی ندارد ھمواره پشیمان و غمناک باشد ، و مردم 
 . سبکسار در چشم مردمان حقیر باشد 

ن گماشتند ، و دیگر آن کھ فرو ریزی سلسلھ ھای بزرگ از آن جھت است کھ بر کارھای بزرگ کاردان ُخرد و نادا
 . دانش را و اھل دانش را دشمن داشتندی 

 . خردوران ھمیشھ بھ راه آزادگان و راستان می روند 

خود رایی و خودبینی ، ھمھ کام و مراد خود طلبیدن و دیگران را نامراد و خوار و زبون خواستن ، راه اھرمن ، و دل 
 . بھ بھی و نیکی سپردن راه یزدان است 

 . نکھ پیروی خرد است دل بھ ھوس نمی سپارد آ

 . ھر کھ را جان نگھبان تن باشد و خرد بھ او فرمانروایی کند زندگیش سراسر آسایش و روشنی است
 . توانگر راستین کسی است کھ آز در دلش راه نیافتھ است 

 .ودبینی و بیدادگری شاه بھ دانایی و خاطر نگھداشتن مردمان نامبردار است نھ بھ خودستایی و کبر و خ

 . پرحرف را کھ دشمن راستی و خصم روان پاک است ھرگز نپذیر 
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بیزاری بجوی از کسی کھ دریغش می آید کھ کسی از نیکی و یاری کس دیگر بھره یابد ، نھ دانشور است و نھ می 
 . خواھد کھ از دانش دیگران سود جوید 

 . زدان پاک جھان آفرین برنگردددانای روشندل کسی است کھ بھ فرمان دیو از راه ی

 . آنکھ خشم بر او چیره نشود و بر گنھکار سخت نگیرد از گزند در امان است 
دیوی پر آژنگ چھر کھ بھ ھیچ . دیو خشم چنان پر جوش و خروش است کھ ھوش و خرد را زبون خویش می کند 

 . مھربانی آرام نگیرد 
 . ماند براستی نیکبخت است ھر کس از بند آز برھد ، و پیوستھ بی نیاز ب

 . ناسپاس رای و شرم ندارد 
 . خرد در پیکار با دیوان برنده ترین سالح ھا ااست در برابر شمشیر تیز دیو ، خرد جوش است و جان بدان روشن 

 . درگاه فرمانروا بسان دریاست ، جوینده ای از دریا ریگ بھ کف می آورد و دیگری ُدر شاھوار 
 . و درم نباشد ھرگز پراگنده خاطر و دژم نمی گردد  کسی کھ بنده گنج

 . ھیچکس پر آوازه و بھ نیکی سمر نمی گردد مگر آنکھ از بدیھا بپرھیزد 
برای رسیدن بھ ھدف و مقصود بھترین راه آن است کھ از راه راست رو نگر داند و از گناه بپرھیزد ، بی گمان آرام ، و 

 . کام و نام نصیبش می شود 
 . آنچھ دارد رضا و خرسند است ھرگز رنج و تیمار و بدی در دلش راه نمی یابد بھ  کسی کھ

 . ارزش ھر کس بھ قدر خرد اوست 
 . مردم خوش منش خویشتن دار ھمیشھ در نظر ھمگان گرامی اند 

 . خردمندی کھ بخشنده و دانشور و دادگر و نژاده باشد ھرگز بد خو نمی شود 
آنچھ بر آدمی می گذرد سراسر خواب و خیال را ماند ، آنچنانکھ آدم وقتی از خواب بیدار  گیتی ھمھ فسانھ و باد است ، و

 . می شود از آنچھ بھ خواب دیده اثر نمی یابد ، تلخیھای و شیرینی ھای زندگی نیز پایدار نمی ماند 
 . سخنھای بلند و نیکو را فراموش مکن کھ سخن بر تخت شاھی تاج است 

 . است کھ دل از مھر و موافقت گردان سپھر برگیرد خرسندترین آدم کسی 
آھستھ رو از عیبجوی . امید ، آھستگی و مالیمت زندگی را روشن و شیرین می کند ، خشم و تیزی مایھ رنج و بالست 

 . می گریزد و شرم و آھستگی را دوست می دارد 
 . رین کسان است آن کس کھ بھ آموختن کوشاتر و گوشش بھ دانش نیوشاتر است ، امیدوارت

کسی لیاقت سرفرازی و سروری را دارد کھ فروتن ، بخشنده باشد ، بکوشد ، بجوید ، با ھمراھان ھمدل در طلب دانش 
 . و تجربھ سفر کند ، و ھمیشھ با ھمھ کس بھ مدارا و آھستگی رفتار نماید 

  .کسی کھ دلش از بیم نداری و بینوایی نلرزد وجودش ھمیشھ لبریز شادی است 
 . بد خو چنان بھ رنج اندر است کھ از زندگانی و تندرستی و خواستھ لذت نمی برد 

 . سنگین ترین چیزھا برای آدم بار گناه است 
 . بھترین خو سازش و آشتی خواھی است 

 . ھر کھ نیک نھاد و پاک منش و کوشا باشد ، بھ آنچھ سزاوار است می رسد 
 . اران عیب ایشان را بھ دیده می نگرند و از بیھوده گویی می پرھیزند بیھوده گویان پند آموزند ، زیرا ھشی
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 در جایگاه ملبس بھ صحابھ اسالمی است) ھود قرآن(ھمان سپیتمھ جمشید ) پدر شراب(ابودردا 

باطنیان بین النھرین و  -مربوط شدن اخبار و احادیث صحابی صادراتی باطنی و یا وارداتی اسالم از زرتشتیان موضوع
در این باب . با ھمدیگر بھ شناسایی یکایک آنان بزرگترین  کمک و امکان را در اختیار ما میگذارندو عربستان  ران ای

و حدیث پیمان ) پدر شراب( ابودرداو حکیم صوفی ) فریدون/کورش سوم( سلمان فارسیمربوط شدن نام صحابھ 
دانای = ھوم عابد؛ گودرزکشوادگان( سپیتمھ جمشیدبرادری ایشان توسط پیامبراسالم مرا بھ شناسایی وی در وجود 

اگر این حدیث در . حاکم والیات جنوب قفقاز؛ داماد  و ولیعھد آستیاگ رھنمون شد مغ سرمتی) سرودھای با ارزش دینی
سپیتمھ این رابطھ وجود نمی داشت، نگارنده  بدین زودی ھا متوجھ این ھمانی بودن اینان نمی شد بھ ویژه کھ قبالً 

صحابی اساطیری دیگر شناسایی کرده و انتظار وجود نام ) سرمت -سیامک( بن اسود) زیبا(مقداد را در وجود  مشیدج
گرچھ ھمین امشب در طول شب متوجھ شده ام  کھ خود پسر . و نشان دیگر وی را در این فھرست صحابی نداشتم

صاحب مستقل دیگر بھ صورت  ویس قرنیانیز در میانھ صحابھ و ّزھاد سوای عنوان  سپیتاک زرتشتکوچک وی 
حدیث برادری  و خصومت و عناد کورش سوم پارسی ھخامنشی و سپیتمھ جمشید مغ در تاریخ . است عمار یاسر

نگھبان ( پان تئھ آو ) پادشاه سمت شوشی قره باغ( آبراداتباستان شھره آفاق بوده است کھ داستان آن بھ صورت 
در رابطھ با کورش و سردارش  -)گرد آفرید(شاه ورجمکرد و ھمسرش آمیتیدا پاد سپیتمھ جمشیدمنظور  -)سرور

و دستگیری زن شجاع و ) مخلوق میرا و نگونبخت، منظور سپیتمھ( آبراداتاتفاق افتاده و موجب قتل ) سھراب(آراسپ 
معروف شده است بھ  این شاھدخت کھ در تاریخ و تواریخ اساطیری و دینی با اسامی فراوانی. نقابدار وی گردیده است

سبب موقعیت خانوادگی اش و با وجود کھولت زیادش بھ ھمسری کورش سوم برگزیده شده بود و پسرانش یعنی 
بھ ترتیب  آستیاگو  سپیتمھ جمشیدکھ در عھد پدر و پدربزرگ مادریشان یعنی  سپیتاک زرتشتو  مگابرن ویشتاسپ

برگزیده شده  دربیکان سمت بلخو  گرگانند از آن نواحی بھ حکومت را داشتھ ا والیات جنوب قفقازو   ماد سفلیامارت 
یعنی  سپیتمھ، ھمان پسر کوچک )فریدونف فرشوشتر( کورش سوماند و افزون بر پسر یا برادر خواندگی ایشان با 

) نیک نژاد= ھووی(بھ مقام دامادی کورش سوم رسید و با دختر معروف وی آتوسا ) گائومات مغ( سپیتاک زرتشت
نواده  بستور /خورشیدچھر /بھرامدر اصل یعنی ( ابوذر غفاریمسروق حتی از توصیف ابودردا توسط . ازدواج نمود

زمین برنداشت و آسمان سایھ نیفکند برکسی کھ داناتر از تو :ابوذرغفاری بدو گفت :"سخن میراند) ھوم/سپیتمھ جمشید

مگابرن ویشتاسپ برادر بزرگ سپیتاک ( تیگرانورشنامھ بسیار قابل توجھ میگردد وقتی می بینیم در ک این ".بود
جالب است در اسطوره . از پدر بزرگ صوفی و دانای متوفای خویش در این باب بھ کورش صحبت می نماید )زرتشت
پان تئھ آی نقابدار و ملبس بھ کسوت ( گرد آفریدبھ روشنی یادآور ) یورش برنده( ھجمیھنام ھمسر وی یعنی  ابودردا

جالب  )سلمان فارسی-پدر سبا یا صبوحو  سبا، پدر ُدرد و شراب( ابو دردادر باب خود عنوان .  است) ھ و جنگی مردان
عنوان سپیتمھ جمشید پادشاه = شاه سرزمین سرما( شمیراناست کھ در نوروز نامھ منسوب بھ خیام کاشف شراب شاه 

بلکھ خویشاوند  سپیتمھ جمشیدندکی لغزش نھ خود است کھ در روایت نوروز نامھ با ا) اساطیری توفان برف بزرگ
سرور دارای چشمان  ھوم عابد، سپیتمھ جمشیدمی دانیم یکی از القاب اوستایی . نزدیک وی بھ شمار رفتھ است

خشثرو  کیو تحویل وی بھ ) بسیار پر آسیب( افراسیابدرخشان است کھ در کنار دریاچھ اورمیھ موفق بھ دستگیری 
شمال دریای سیاه خاورمیانھ را تا  اسکیتی مادیا جھانگشایشده است این افراسیاب ھمان ) ثرهکی خسرو، ھووخش(

امپراطور نیرومند برده داران آشور بوده است آشوربانیپال درون مرزھای مصر مورد قتل و غارت قرار داده و داماد 
در مقابل این خدمت . ھ قتل رسانده بودرا ب) فرورتیش چھارمین فرمانروای ماد/ فرائورت( سیاوشکھ پادشاه محبوب 

نام و نشان این . دختر آستیاگ را بھ ھمسری وی در آورده بود آمیتیدانواده دختری خود ) کیخسرو( کی خشثروبزرگ 
 ھومیا ) شراب( مادالھھً قبیلھ ای و شراب مادھا یعنی -با خدا) مغان=ھود پیامبرقرآن رھبر قوم عاد( سپیتمھ جمشید

ابوالدرداء یکی از کبار صحابھ  احادیث اسالمی مطابق .در ھم آمیختھ و تفکیک ناپذیر شده است) خوب شراب و ِمی(
 .اورا با سلمان فارسی مواخات داد و“عویمر حکیم امتی”درباره او فرمود ) ص(گرام وفقیھی عاقل وحکیم بود ورسول 

ھمچنین بھ و ) آبادگر( ابن عامر) ر معمرآبادگرانآبادگ( عویمردر روایات اسالمی نام  و نشان اصلی وی را تحت اسم 
ھمخوانی )سپیتمھ جمشید(آورده اند کھ با نام نشان اوستایی فرگرد دوم وندیداد اوستا در باب جمشید  صحابیعمرو شکل 

باغ ساختھ جمشید؛ شوشی قره (دارد کھ در آنجا وی آبادگر روی زمین در ایرانویج در سمت اران قفقاز و در جمکرد 
دوران طالیی ایرانیان کھ تصور شده است مرگ و میر وجود نداشتھ است و مردم بھ سان . معرفی شده است) باغ
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سالھ می نموده اند ولی سرانجام طوفان برف جھانی و استبداد و خودستایی جمشید بدین دوران طالیی پایان  15جوانان 
مغ ( ھوددر زمان رھبری ) مغان( قوم عادحت نام ھالک در خود قرآن از این سانحھ اسطوره ای اوستایی ت. می بخشد

یاد شده است و آن را با در نظر گرفتن شرایط شبھ جزیره عربستان  تفسیر بھ بر گماشتھ شدن )  سرودھا و شراب ھوم
 .باد سرد نموده اند

 )www.husain72.com سایت اسالمی حوزه و منبع( ابو درداءسلمان و اردید

برقرار كرده »  مان برادرىیپ«ان آنان یم)ص(دن ابودرداء، كھ رسول خدایسلمان براى د: سدینو مىورام بن ابو فراس، 
 .بود، رفت

. اى دارد ختھیده و بھ ھم رید ھمسر ابودرداء،وضع ژولیسلمان بزرگوار و كھنسال، وقتى بھ خانھ وارد شد، متوجھ گرد
 اى؟ وضعى است، كھ براى خود بھ وجود آوردهن چھ یا: زن گفت ن وضع موجب ناراحتى او شد و خطاب بھیا

در خانھ حضور » ابودرداء«ساعت  در آن. كند از نمىینت زندگى احساس نیا و زیبرادر تو ابودرداء، بھ دن: زن گفت
 .سلمان خوش آمد گفت و دستور داد براى او سفره غذا بگسترانند د وى وارد شد، بھینداشت، اما طولى نكش

 !و سلمان گذاشت و بھ او تعارف كرد تا مشغول خوردن غذاشود، اما خود كنار نشستابودردا، غذا را جل

 .من روزه ھستم: زبان گفتیخود ھم مشغول غذا شو، م: سلمان گفت

تا ابودردا : خود را افطار كند، و حتى گفت دانست ابودردا، روزه مستحبى گرفتھ، او را سوگند داد كھ روزه سلمان كھ مى
 !ھم غذا نخواھد خوردغذا نخورد، وى 

 .اما باالخره، ابودردا غذا نخورد و در كنار سلمان بھ استراحت پرداخت

پرداخت، اما سلمان او را از نماز و عبادت  د، و ابودردا كھ روز را استراحت كرده بود، بھ نماز و عبادتیشب فرا رس
بدن و حفظ  فى دارى، در مورد استراحتید وظان رابدان كھ، تو در برابر خداونیا! ابودردا: مستحبى منع كرد و گفت

 .د حق او را ادا كنىیت دارى وبایبھ زن و ھمسر خود مسؤول ن نسبتیباشى، و ھم چن ش مسؤول مىیخو سالمت

ك یعنى ین ھم روزه الزم است، ھم افطار و بدون روزه بھ سر بردن، ھم نماز خواندن، وھم استراحت داشتن، یبنابرا
 .حقدارى را انجام دھد د حق ھریمسلمان با

ن یح بداند، بدیش را صحیدھد و رفتار خو ى ادامھیت گرایخواست روش افراطى خود را در مورد معنو اما ابودرداء مى
مانھ و معتدالنھ سلمان را با آن یآمد، و سخنان حك) ص(حضور رسول خدا ر بار سخنان سلمان نرفت و بھیجھت ز
  .د قرار دادییأھاى سلمان را مورد ت ھینظر) ص(ان گذاشت، كھ رسول خدایدر م حضرت
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 ھمان سپیتمھ جمشید پدر زرتشت است  )مقداد بن اسود(= مقداد بن عمرو بن ثعلبھ 
 

سپیتمھ جمشید ملقب بھ ) زره زرین پوش= بستور /بھرام ابوذر غفاریو ) کورش ھخامنشی( سلمان فارسیبھ ھمراه 

وارد مدار احادیث اسالمی اھل بیت ) دارای قد و قامت زیبا(مقداد نیز تحت نام ) اُمرایی، بی مرگ(، پدر زرتشت زیبا

زھری ) درخشان( بھرانی، ) پدر مرد جاودانی( ابوعمروو القاب وی یعنی  زیباگردیده است چھ معنی نام او یعنی 

و ) مین امواتحضرموتی، یعنی مربوط بھ سرز( حضرمیو  )دو جھانی( ذوالھجرتین، )ناسپاس( کندی، )زیبا(

چھ از روی مندرجات .جای تردیدی در این امر باقی نمی گذارند) تور(= ثعلبھپسر ) سیاه( اسودھمچنین نام پدرش 

در اساطیر ھندوایرانی ) زیبا( سریرو ) موبد درخشان( جمشیدملقب بھ  سپیتمھمی دانیم کھ   اوستا و ریگ ودا

در سیھ مو، (سیامک  و پسر مردی اساطیری بھ نام استاموات جھان زیرین و  و ھمچنین سلطانفرمانروای جنوب 

ایزد آسمان ویوسوت، آنو، = باالیی(یا سامک) سپیتمھ جمشید تورانییعنی قوم سئوروماتھا معنی اسالوی نام  اصل

حدیث ما در اینجا سخن را کوتاه کرده و عین نوشتار منابع اسالمی درباب وی  را از سایت . بھ شمار می آید )دوردست

 : نقل می نمائیم

 ).مقداد بن اسود(= مقداد بن عمرو بن ثعلبھ 

 ).ق . ه  33 -( 

 .ابواسود، ابوعمرو، ابومعبد: ھیكن

 .یِكندى، ُزْھرى، بھران: نسب

 .یَحْضرم: لقب

 .یصحاب: طبقھ

 

فرزند خود بزرگ شد و اسود او را  یغوث زھریاسود بن عبد  یمقداد فرزند عمرو بن ثعلبھ است كھ تحت سرپرست

. لھ قضاعھ استیقب یاز شاخھ ھا یكی) بھراء(لھ یمقداد از قب. افتیشھرت ) مقداد بن اسود زھرى(ن رو بھ یاز ا. خواند

             .)1(.مان شدیخت و با آنان ھم پیلھ كنده گریلھ خود كرده بود بھ قبیت در قبیكھ در دوره جاھل یاو بھ جھت قتل

وستھ داشت و محاسن خود را با یپ ییوابروھا یبلند قامت، گندم گون و تنومند بود، چشمان درشت و مشك یاو مرد

دق امام صا. مقداد است یھا یژگیگر ویرى، از دیى، سخاوت و دلیمان كامل، پارسایكرد ا یرنگ زرد خضاب م

                                                                   .)2(.داند یمان میاو را در مرتبھ ھشتم ا)ع(

ن ھجرت یامبر را در دّومیاران پیاز  یشمار یو. ردندشان را اظھار ك یشمرده اند كھ مسلمان یاز ھفت نفر یكیاو را 

درنگ خود را بھ  ینھ، بیاز ھجرت رسول خدإ؛ ّّ◌ بھ مد یكرد، سپس بھ مكھ بازگشت و بعد از آگاھ یبھ حبشھ ھمراھ

                                                           .خوانده اند) نیذوالھجرت(ن رو مقداد را یآن حضرت رساند، از ا

ز او را از ین. حضور داشت) ص(امبریگر غزوات پیاو در جنگ بدر، تنھا سواره سپاه بود و در غزوه احد، خندق و د

اران خود یبا ) ص(امبریاست كھ بھ دنبال مشورت پ یاو ھمان كس. راندازان زبردست اصحاب رسول خدا خوانده اندیت

 یما م! م گفتیگفتند نخواھ یل بھ موسیاسرائ یراكھ بن یما آن سخنرسول خدا، بھ خدا سوگند،  یا: در بدر، گفت

                                               .دیم جنگید و ما ھمراه شما خواھیتو وپروردگارت بھ جنگ با دشمنان برو: میگوئ

                                                           .ن گفتار، شادمان و خرسند شدیدن ایبا شن) ص(امبریپ
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ا یلت از آِن من بود آن را بھ تمام دنین فضین سخن بودم و اینده ایط، من گویاگر در آن شرا: عبدهللا بن مسعود گفتھ است

                                                  .دادم ینم

بود كھ بھ آن شھر درآمد، سپس در فتح مصر  ینن كسایاز نخست) لھ بھرانىیقب یموطن اصل) (حمص(او در فتح 

 .شركت كرد

)ع(ت یمقداد و اھل ب  
 

 یگر اصحاب برتریو تمّسك بھ آنان بر د)ع(ت یاھل ب یاست كھ در دوست یاز چھار نفر یكیآن گونھ كھ گفتھ اند، او 

                                                            .گر بودندیمان، سھ تِن دیفة بن یسلمان، ابو ذر و ُحذ. دارند

             )3()القربى یھ أجراً إى الموّدة فیقل ال أسألكم عل(ھ یبعد از نزول آ: ت است كھ فرمودیروا)ع(از امام صادق 

روز دوم . دینشن ید پاسخیپرداز یرا كھ خداوند بر عھده شما نھاده است، م یا پاداشیآ: حاب فرمودبھ اص) ص(امبریپ 

خداوند از من . ستین یدنیم و زر و خوراك و نوشیكھ گفتم س یپاداش: ن پرسش تكرار شد و فرمودیز ھمیو سوم ن

 ین است میاگر چن: گفتند. نخواھم یاداشت و خاندام از شما پیاھل ب یجز محبّت و دوست: میخواستھ كھ بھ مردم بگو

 .میریپذ

سلمان، ابوذر، عّمار، مقداد، جابر بن : بھ آن وفا نكرد، مگر ھفت نفر یبھ خدا سوگند كس: آن گاه امام صادق افزود

                                                                .)4() امبریآزاد شده پ(ت ید بن ارقم و ثبیعبدهللا انصارى، ز

 .انندیدند آنان كیپرس. چھار نفر فرمان داده است یخداوند مرا بھ دوست: فرمود) ص(امبریت شده است كھ پیز روایو ن

را سھ بار ) از آنان است یعل(جملھ ) ص(امبریكند كھ پ یر نقل میابن اث )5(.سلمان، ابو ذر، مقداد و على: فرمود

 .)6(.تكرار كرد

ش نھاد كرد كھ ین و انصار بود كھ بھ خالفت ابو بكر معترض بودند و بھ ابوبكر پیاز دوازده نفر از مھاجر یكیاو 

كھ بعد از رسول خدا  یدان یتو م: داده است و گفت یل دھد كھ آن را خدا و رسول اش بھ ویتحو یامارت را بھ كس

 )8(.ز بودیاز مخالفان انتخاب عثمان بن عفان ن یكیاو  )7(.است)ع( یامارت حّق عل

.مقداد ییطبقھ و منزلت روا  
 

و  یعھ بر ارجمندیون اھل سنت وشیتمام رجال. ستیده نیپوش یبر كس) ص(امبرین صحابھ بزرگ پیا ییمنزلت روا

. اد كرده اندیز ین)ع( یاران خاص امام علیاز  یكیعھ از او بھ عنوان یش یر منابع رجالد. عظمت او اتفاق نظر دارند

                                .عھ نقل شده استیاز منابع ش یاھل سنّت و برخ ییات او در منابع روایروا

 یت میروا)ع( یو از امام عل) ص(امبرین منابع از پیاو در ا )9(.رسد یمورد م 42ث او بھ یاحاد: سدینو یم ینوو

 .كند

وب یسار، ابو ایمان بن یس ھاللى، سلیم بن قیم بن عامر، سلید، ُسلیر حضرمى، حارث بن سویر بن نُفَ یانس بن مالك، ُجبَ 

                                .)10(.ت كرده اندیروا یر بن عبدالمطلب، از ویانصارى، ھمسرش ضباعھ دختر زب

ات یدرود حب یدر ھفتاد سالگ) نھیمد یلیواقع در سھ م) (ُجرف(در روزگار عثمان بن عفان در منطقھ  33او در سال 

 .)11(.نھ آوردند و در آن جا دفن كردندیجنازه اورا بر دوش گرفتھ بھ مد. گفت
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.گریمنابع د  
 

 ی؛ رجال طوس172/ 1اء یة االولی؛ حل349/ 3؛ المستدرك 636/ 5 یح ترمذی؛ الجامع الصح124اط یفة بن خیخ خلیتار

 ی؛ اللباب ف221/ 1؛ صفة الصفوة 165، 20، 19، 18، 17، 13، 12، 10، 9، 7 ار معرفة الرجال، شی؛ اخت57و  27

ب ی؛ تھذ111و  110) ذھبى(ة یرة النبوی؛ الس385/ 1ر اعالم النبالء ی؛ س169؛ خالصة االقوال 192/ 1ب االنساب یتھذ

؛ معجم رجال 282/ 7) زركلى(؛ االعالم 244/ 3و  195/ 1ح المقال ی؛ تنق272/ 2ب یب التھذی؛ تقر285/ 10ب یالتھذ

 .487/ 7ث ی؛ مستدركات علم رجال الحد)میچاپ قد( 111/ 9؛ قاموس الرجال 314/ 18ث یالحد

 :پی نوشتھ ھا

.453 /28ب الكمال یو تھذ 192 /1ب االنساب یتھذ یاللباب ف. 1  
.448 - 447كتاب الخصال . 2  
.23ھ یشورى، آ. 3  
.255و  254 قرب االسناد ح. 4  
.9و كتاب االختصاص  254و  253؛ كتاب الخصال 636 /5 ی؛ سنن ترمذ351 /5مسند احمد بن حنبل . 5  
.409 /4اسد الغابة . 6  
.549و  461 - 456كتاب الخصال . 7  
.169و  114د یمف یكتاب االمال. 8  
.111 /1 ق /1ب االسماء و اللغات یتھذ. 9  

ب الكمال ی؛ تھذ477؛ كتاب الخصال 369 ح/ 612 /5؛ مسند احمد بن حنبل 36 ح/ 814 /2س یم بن قیكتاب ُسل. 10
.96 /40و بحار االنوار  454 -453 /28  
.456 /28ب الكمال یو تھذ 163 /3 ی؛ الطبقات الكبر262المعارف . 11  
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 در کسوت اسالمی است) تم، کاوه آھنگررس/گرشاسپ(بن یمان ھمان آتردادات   فةیُحذَ 
 

منسوب بھ کیش راست یا یمن دراصل بھ نشانی (و یمانی ) حذف کننده(حذیفھ جنگاور سوار کار  صحابھ نام و نشانھای

 عبسیملقب بھ ) صاحب درفش چرمی= ابا سریحھ( ابو سریحھ، )ستمگر( جابرمنسوب بھ خاندان ) عرب زرتشتی

گرشاسپ یعنی  آترادات پیشوای آماردانادآور نام و نشان اوستایی و شاھنامھ ای متفاوت بھ وضوح ی) ترشرو و جنگی(

) آترادات=اخگر/آخیگردر اصل مطابق کتاب یھودی تویت سردار ( کاوه آھنگرو ) رستم، یعنی بر افکننده ستمگران(

من الوجوه با قھرمان قھرمان گرچھ بھ حذیفھ نقش جنگاوری بسیار حقیرانھ ای قائل شده اند کھ بھ ھیچ وجھ . است

برابری نمی کند ولی جای بیشتری در تاریخ اسالم برای میدانداری این فرد اسطوره ای پیدا نشده است و االّ باطنیان بین 

بھ ھر روی حذیفھ در کنھ اساطیری و حماسی   . النھرین از آن صرف نظر نکرده  و بھ راحتی از آن نمی گذشتند

کھ با  شکست دادن و قتل عام سپاھیان برده  است ن سردار قھرمان بینانگذار ایران قرار گرفتھخودش در جایگاه  ھما

جاودانی و بی نظیر و بی بدیل گرشاسپ /رستم بھ تبدیل شانابوشوبھ رھبری رئیس رئیسان  آشوریداران غارتگر 

را کھ ) دیو سفید(ئیس رئیسان شانابوشو و ر)  دیوان مھاجم بھ مازندران(این  آشوریان .  سرتاسر تاریخ ایران شده است

سومین پادشاه کیانی ماد کھ مقر حکومتش را از ) کیکاوس(در عھد آغاز حکومت آشوربانیپال برای تسلیم خشثریتی 

کاشان بھ شھر آمل منتقل ساختھ بود از البرز گذشتھ و بھ بدان سوی آن و بھ مقصد شھر آمل مازندران لشکرکشی نموده 

کاوه (یروزی پیروزیھای ایرانیان کھ ایران مستقل را برای نخستین بار در تاریخ پدید آورد این آترادات این پ. بودند

را تبدیل بھ سردار قھرمان جاودانھ و قھرمان قھرمانان ) گرشاسپ؛ آذربرزین مھر/آھنگر اصلی سمت البرز؛ رستم

ن حادثھ بزرگ و شیرین تاریخ قھرمانی ایرانیان در در اساس بیانگرھمیھفتخوان رستم داستان . تاریخ ایران نموده است

در . است کھ بیش از شش قرن ایرانیان بھ بردگی و صالبھ می کشیده اند) دیوان مازندران( خانمانسوز آشوریانمقابل 

معاصرین ھم بھ  شمار رفتھ اند و در رابطھ با کوه البرز و ضحاک  کاوه آھنگررستم و /گرشاسپروایات ملی گرچھ 

یکی از دالیل این امر یکی گرفتھ  شدن . رک ھستند ولی تبدیل بھ دو شخصیت کامالً جدا و مستقل از ھم شده اندمشت

مطابق گفتار کتسیاس . از سوی دیگر است) ، سلمان فارسیفریدون(کورش سوم سردار مادی  ھارپاگبا  کاوه آھنگر

آترادات فیع مقام و ارزش کورش او را پسر ھمین طبیب و مورخ دربار پادشاھان میانی ھخامنشی پارسیان برای تر

 اژی دھاکو  آّشوردر واقع ترجمھ نام خدای ملی آشوریان یعنی ) خندان( ضحاک. بھ شمار می آوردند ردانامآپیشوای 

ماردوش ضحاک ( مردوکمعادل بابلی آن است کھ بھ عنوان خدای ملی بابلیھا نام بابلی اصلی وی ) یعنی ماروش(

) بخشنده و مداراگر مؤمن و جاودانی(یاسر  عماربا  حذیفھدر روایات شیعی مرتبط شدن نام این . وده استب) شاھنامھ

صحابھ اساطیری دیگر و خصوصاً موضوع تعریف و توصیفات و تأییدھای اغراق آمیز منسوب بھ وی توسط محمد 

طور ساده تنھا خود را قدسی و محق میدیدند و پیغامبر و بھ تبع وی علی پسر عمو و داماد و خلیفھ چھارم مسلمین کھ بھ 

تاریخی -را در کنار خودشان بر نمی تابیده اند، مرا بھ شناسایی کنھ این قھرمان اساطیری قدیسھ ایو  قدیسوجود ھیچ 

مطالب زیر در واقع نشانگر کسوتی است کھ مردم ایرانی و سامی . ایرانی زیر این جامھً مندرس اسالمی رھنمون شد

در  .بدین قھرمان ملی بی بدیل ایران پوشانده و در البالی روایات اضافی مستتر ساختھ اندو عربستان  لنھرین بین ا

) زرتشت( اویس قرنیاین ھمچنین بھ عنوان نام موطن : کھ نام پدر او محسوب شده است گفتنی است یمانرابطھ با نام 

(= تھ است و در اصل جز بھ معنی پاکدین و مقدس و بھدین و خود مؤسس باطنی گری  یعنی عبدهللا بن سبا بھ کار رف

نیز   سلمان پاکمتعلق بھ  روزبھاندر واقع عنوان . نبوده است کھ عنوان روحانی زرتشتیان بوده است) اشون اوستایی
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کس کھ  آن(بھ نظر میرسد کھ اھل سنت با پدید آوردن عنوان تکفیر آمیز باطنی . بھ ھمین منظور بھ وی اطالق شده است

ند مبھ جای بھدین، تالش در حفظ  فرھنگ اسالمی عربی در مقابل جریان فکری نیرو) باطنی غیر اسالمی دارد 

کھ در ) گرشاسپ(کرساسپ نام . زنده مانده است بادینیمی دانیم این عنوان در نزد ُکردان . باطنی نموده اند/بھدینی

بھ شمار رفتھ در عھد ساسانی بھ )  معنی در ھم شکننده راھزنان در اصل خود وی و بھ ھمان(شاھنامھ نام نیای رستم 

) ھزیل، الغر( حسیلیا ) ھزل، الغر( حسللذا مسلم بھ نظر میرسد عنوان . معنی دارنده اسب الغر گرفتھ میشده است

–ی در سایت شیع. استخراج شده است )گرشاسپ(کرساسپ متعلق بھ پدر حذیفھ از روی ھمین معنی متأخر اوستایی 

                      :  در باب این حذیفھ بن یمان اساطیری بھ عنوان یکی از صحابھً معروف چنین آورده اند حدیثاسالمی 

 ).ق.ه36 -(  مان بن جابریفة بن یُحذَ 

 .یصحاب: طبقھ. ف االنصار، صاحب السریحل: لقب. یعبس: نسب. حھیابوعبدهللا، ابو سر: ھیكن

ن لقب آن بود كھ حسل در یش و شھرت ایدایسبب پ. ل ثبت كرده اندیا ُحسَ یست و نام او را ِحْسل فھ ایمان، لقب پدر حذی

ن جھت یمان بست و بدیپ -بودند  یمنیكھ اصالتاً  -عبداالشھل از انصار  یلھ بنیخت و با قبینھ گریمن قتل كرد و بھ مدی

فھ از جانب پدر و ین حذیرباب دختر كعب ازدواج كرد؛ بنابرا لھ بھ نامین قبیاز ھم یاو بعداً با زن. مان لقب دادندیاو را 

 .است یمنیمادر 

فھ، در غزوه احد بھ اشتباه از طرف مسلمانان بھ قتل ید و پدِر حذین اسالم گرویبا پدر و مادرش بھ د یاو در نوجوان

عت كردند و یب)ع(شان با على ت پدریفھ طبق وصید و صفوان دو فرزند حذیسع. دیفھ قاتالن پدرش را بخشید، اما حذیرس

 .)1(دندین بھ شھادت رسیسرانجام در نبرد صف

 یبرا یگرید مان افتخارین پیت عمار، ایبا توجھ بھ موقع. بست یمان برادریپ عمارو فھ یحذان یم) ص(امبر گرامى یپ

 .شود یفھ محسوب میحذ

 یات میخ اسالم با آن خصوصیرا در تار یرا داراست كھ كم تر كس ییلت ھایفوق، فض یھا یژگیفھ عالوه بر ویحذ

 یت كرده اند كھ در حال احتضار سخت بیروا. قاً مجاھد و فاتح دو جبھھ جھاد اكبر و اصغر استیاو تحق. توان شناخت

من محبوب  یرا كھ مرگ برایست، زیا نیغ و تأسف بر دنیدر یھ ام برایگر: گفت یست و میگر یاد میكرد و ز یم یتاب

 یاز مین و در ھمان حال با خداوند راز و نیا خشمگیم خشنود است یا خداوند از كرده ھایدانم آ یكن نمین است، لیتر

با  یشب زنده دار یمن برا یدوست. تھ امكندن نھرھا و كاشتن درختان، دوست نگرف یا را برایمن دن! ایخدا: كرد كھ

 .اد و كسب دانش از آمد و شد با عالمان بوده استیركوع و سجود ز یام و روزه و برایعبادت و ق

مربوط بھ منافقان را تنھا بھ او  یھا یامبر معروف بود و آن حضرت آگاھیان صحابھ با عنوان صاحب ِسرِّ پیاو در م

امبر خدا او را بھ ھر آن چھ تا یكرد كھ پ ید مینموده و تأك یفتنھ ھا معرف یمردم بھ تمام نیگفت و او خود را داناتر یم

 .دھد آگاه كرده است یم یز رویرستاخ

ث فتنھ و شر بوده است، تا یاز احاد یو یچون ابوذر بود، جز آن كھ غالب پرسش ھا) ص(امبریاو در كثرت سؤال از پ

از حكم لمس سنگ  یدم حتیامبر پرسیاز پ یزیمن در باره ھر چ: آمده است كھ فھیاز حذ یتیدر روا. كند یاز آن دور

جز او از ساحتش دور  ید كھ جان و خرد كسانیاو در طلب معارِف ژرف و دامنھ داِر مقام رسالت تا بدان جا رس. زهیر
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است كھ از رسول هللا  یتن ھا سخن درسیھمھ ا: گفت ید و خود میرس یداشت بھ قتل م یبود كھ اگر از آن ھا پرده برم

 .دیدنش را نداریده ام و شما تاب شنیشن

رموك در شام را بھ نام یمانده است و فتح  یفھ بھ جایبھ دست حذ) نیبیره و نصیفتح جز(از فتح عراق  یآثار درخشان

ن ھا را از آِن یجز او نھاوند و  ینور، ما َسبَذان، ھمدان، ریدر د. ق.ه22ھمان گونھ كھ فتوحات سال . فھ نوشتھ اندیحذ

ھنگام رحلت . فھ در فتح شوشتر، فرمانده جناح چپ لشكر عمار بوده استیطبق نقل بالذرى، حذ. او دانستھ اند

ن را یت مدایز والیامبر در زمان عمر بن خطاب نیبود و پس از پ )2(كارگزار آن حضرت در منطقھ ُربا) ص(امبریپ

 .بعد از سلمان بھ عھده داشت

 یف كارگزاران را در عھدنامھ این و كاردان بود كھ عمر برخالف عادت خود كھ وظایاست آن چنان امیاو در امور س

. دید و ھر آن چھ خواھد، بدھیاو فرمان برده و از یسخن او را شن: ن نوشتین چنینوشت، بھ ھنگام گماشتن او بر مدا یم

 یو استخوان كم گوشت یختھ و قرص نانیك طرف درازگوش خود آویخود از  یكھ دو پا ین درآمد در حالیآن گاه بھ مدا

خوراك : خواھى پاسخ داد یاز ما چھ م: گفتند. فھ را خواندیدر دست داشت، در جمع دھقاناِن استقبال كننده عھدنامھ خل

 .م رایعلوفھ چھارپاخود و 

ان یكسان كردن قرائت مصاحف است؛ او پس از مشاھده اختالف سپاھیو  یشنھاد گردآوریفھ، پیگر از خدمات حذید یكی

ن اختالف و عواقب آن آگاه و نظر اصحاب یدرباره قرائت قرآن بھ كوفھ بازگشت و مردم را از ا) باب(حاضر در نبرِد 

عثمان و  یعنیفھ؛ ینھ آمد و سرانجام نظر خلیآن گاه بھ مد. ان را با خود ھمراه كردیاز تابع یادیو شمار ز) ص(امبریپ

 .)3(رفتندیاو را پذ یگر اصحاب را جلب كرد و ھمگان رأید

.)ع(ت یفھ و اھل بیحذ  

مارى، ناتوان و عاجز شده بود، اّما آن گاه كھ خبر قتل عثمان و یفھ بھ سبب بیحذ. ق.ه36در سال : سدینو یم یمسعود

 یان مردم و كسان خود ببرند و در آن جا ضمن خطبھ ایرا م ید خواست تا ویطالب بھ او رس یبن اب یعت مردم با علیب

سوگند بھ خدا كھ او از آغاز بھ . دیباش یبان علید و پشتیروا كند، از خدا پیعت كرده ایب یكھ با عل یكسان یا: (ن گفتیچن

ا یخدا: دست چپ گذاشت و گفت یآن گاه دست راست خود را رو. امت استیامبر تا قین مردم پس از پیحق بود و بھتر

فرزندانش بھ  یسپس رو. سپاس خدا را كھ تا بھ امروز زنده ام گذاشت: عت كردم و گفتیب یتو شاھد باش كھ من با عل

در آن  یخواھد داشت و مردمان یادیز یآن حضرت جنگ ھا ید كھ بھ زودیباش)ع(با على : سعد و صفوان كرد و گفت

كھ با او مخالفت كند بر باطل  یبھ خدا سوگند او بر حق و كس. دیباش)ع(د با على یكن یسع. ھا ھالك خواھند شد

 .)4( است

ھفت نفر تنگ است؛  یاش برا ین با ھمھ فراخیزم: فرمود)ع(طالب  یبن اب یكند كھ عل ینقل م) ع(از امام باقر یكشّ 

نان یملھ ابرند؛ از ج یخورده و از نعمت باران بھره م یان از بركت دعا و بھ بركت وجوِد آنان روزینیكھ زم یكسان

 .و من امام آنان . فھ استیحذ

 .افتیر نییل نبوت استوار ماند و تغیاست كھ بر سب یفھ از كسانیحذ): ع(ت صدوق از امام رضایبنا بھ روا
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.فھ و دانشمندان مسلمانیحذ  

خانھ  نیش ایمن آن است كھ بھ گنجا یآرزو: ن گفتیفھ چنیب الكمال آمده است كھ عمر بن خطاب در باره حذیدر تھذ

م یابونع. گرفتم یداشتم و آنان را در راه خدا بھ كار م یمان میفة بن یدة بن جراح، معاذ بن جبل و حذیچون ابوعب یمردان

ھا  یر است و بر فتنھ ھا و آفات و كاستیآن كھ از محنت ھا و حاالت دل مردم خب: دیستا ین میفھ را چنیحذ یاصفھان

آرام گرفت و بھ  یدست یو تھ یشیبھ ھنگام درو. ندوزدیر خبر گرفت تا بیند و از خز كید تا پرھیر، در باره شر پرسیبص

و . امبر بودیاصحاب و صاحب ِسرِّ پ یفھ از نجبایحذ: سدینو یم یذھب. ا رو برتافتیتضرع و مناجات دل سپرد و از دن

 .ز بوده استیبھ علم بھ كتاب نمرت یفھ دارایشود كھ حذ یاخبار استفاده م یاز برخ: عالمھ بحر العلوم نوشتھ است

.فھیحذ ییطبقھ و منزلت روا  

 .ف كرده اندیت توصیان اصحاب شمرده و بھ كثرت رواینیشیبان و پیمؤلفان تراجم و رجال، او را از بزرگان و از نج

) ص(برامیان و اصحاب پیاو را از راو یخ طوسیش. ت كرده استیو گاه از عمر بن خطاب روا) ص(امبریاو غالباً از پ

، عمر بن خطاب، عمار، جندب، )ع(طالب یبن اب یعل: از صحابھ، مانند یادیجماعت ز. داند یم)ع(و امام على 

د بن وھب، زر بن یبن ِخراش، ز یفھ، ِربعیدة بن حذیابوعب: ن، مانندیاز تابع یل و شمارید ُخطَمى، ابوطفیزیعبدهللا بن 

 .ت كرده اندیش و ابو وائل از او روایحب

: ن استیز آورده، ایات كھ ابن عساكر نیاز آن روا یكی. )5( ات او را نقل كرده استیاز روا یادیبن حنبل شمار ز احمد

كھ  یدر حال. امبر راه افتادمیس از نماز عشا بھ دنبال پآوردم و پ یامبر بھ جاینماز ظھر و عصر و مغرب و عشا را با پ

: است گفتم یچھ كس: آنگاه فرمود. گفت یسخن م یا با كسید، درنگ كرد گویش درآیاز حجره ھا یكیخواست بھ  یم

 ن دو سروریل آمد تا بشارت دھد كھ حسن و حسیجبرئ: (گفت. نھ: با من بود گفتم یچھ كس یدان یا میآ: فرمود. فھیحذ

 .)6(امرزدیخدا تو و مادرت را ب: سپس فرمود. جوانان بھشت اند

از  سكونت در كوفھ و پس ازچھل روز یل شده بود بعد از مدتیمارى، ناتوان و علیكھ بھ سبب ب یفھ در حالیسرانجام حذ

 .)7( افتیدر كوفھ وفات .ق.ه 36بھ سال ) ع(طالب  یبن اب یل خالفت علیقتل عثمان و در اوا

:گریمنابع د  

ار معرفة ی؛ اخت270/ 1اءیة االولی؛ حل73ة خ الصحابی؛ تار80/ 3؛ كتاب الثقات 137/ 3؛ المستدرك 2 یرجال برق

ر ی؛ س495/ 5ب الكمال ی؛ تھذ101؛ رجال ابن داوود161/ 1خ بغداد ی؛ تار37 ی؛ رجال طوس72، 47، 13 ش/  الرجال

/ 1ح المقال ی؛ تنق162/ 2د بحر العلوم ی؛ رجال الس156/ 1ب یب التھذی؛ تقر332/ 1؛ االصابة 361:2اعالم النبالء 

 :ضمیمھ شده مآخذ .4/591عھ یالش انی؛ اع259

  .1 /334عاب یو االست 153 /1 ج /1 ب االسماء و اللغات قیتھذ .1
).3 /23معجم البلدان (نھ یان مكھ و مدیاست م یُربا، نام موضع. 2  
.3 /111خ یالتار یالكامل ف. 3  
.2 /187د یالحد یشرح نھج البالغھ ابن اب: ك.ز ریو ن 2 /383مروج الذھب . 4  
.408 - 5 /382مسند  .5  
.بھ بعد 4 /96خ دمشق یب تاریھمان جا و تھذ. 6  
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ھمان کیخسرو در کسوت صحابھ معروف اسالمی است )ابو رافع(= اسلم /  میابراھ  
 

: از این قرار است  www.hadith.net بر پایھ سایت اسالمی حدیث با توضیحات اضافی آنھا  ابورافعمشخصات    

 .)پدر رفع ّشر و خطر، منجی( ابو رافع ،)سالم تر(اسلم / )وانپدر امتھای فرا ( میابراھ

 ).ق.ه36بعد از  -( 

 .ابو رافع: ھیكن

 .)کیخسرو= یعنی کسی کھ پادشاه است" کوی ایتی"بھ لغت اوستایی ( ی، قبط)انسان( ھیبُرَ : لقب

 .یصحاب: طبقھ

کیخسرو وی بھ وضوح پیداست کھ این ھمان  زحمت بسیار و با مراجعھ بھ ویژگیھای معانی القاب و نام و نشان بدون

متعلق بھ زرتشتیان عربستان بوده است؛ وی ھمان قھرمان قھرمانان پادشاھان ایرانی اوستا و ) کی خشثرو، ھووخشثره(

را از ریشھ بر افکنده و ھمین طور  اورارتوو امپراطوری نا آرام  آشورشاھنامھ است کھ حکومت برده داران جبار 

سال از اراضی وسیع  28را ھم کھ شمال خاورمیانھ را بھ مدت ) بسیار پر آسیب= افراسیاب( شای اسکیتیمادیا جھانگ

از این رو بوده . خویش در شمال دریای سیاه بھ باد غارت گرفتھ بود در کنار دریاچھ اورمیھ دستگیر و اعدام کرده بود

نام ھای . تلف منجی جاودانی خویش می پنداشتھ انداست کھ مردم تحت ستم خاورمیانھ او را تحت اسامی و القاب مخ

شناختھ ترین آنھا می ) کی خشثرو( کیخسروو ) منجی( یوشع، )خشثرو( ایلیاس-ادریس/خضر ، )فاتح( خنوختوراتی 

نگارنده تردیدی نداشتم کھ باید نام و نشانی از این پادشاه جاودانی قھرمان اوستا و شاھنامھ توسط باطنیان عرب . باشند

نگارنده تردیدی نداشتم کھ باید نام و نشانی از این پادشاه جاودانی قھرمان اوستا و . در بین صحابھ پیامبر وارد شده باشد

در بین صحابھ اساطیری . در بین صحابھ پیامبر وارد شده باشد )قبیلھ بنی تمیم و دیگران( شاھنامھ توسط باطنیان عرب

در باب تأثیر . کاشانھ امروز چراغی تابناک و اصیل بود کھ خود را عیان نموددر اولین نگاه کن ابو رافعمعروف اسم 

بھ  ان -رئو -گائوفرھنگی بزرگ باطنیان زرتشتگرای اعراب عربستان باید بھ خود نام قرآن اشاره کرد کھ بھ صورت 

قرآن بھ شایعھ  لنحسوره  103اشاره آیھ . است) ستا-افد(اوستا یعنی مترادف خود  سرودھای شگرف نیایشمعنی 

 .آموزش قرآن توسط یک عجمی بھ محمد گواه صادق اصل اوستایی نام قرآن است

در اینجا مطالب سایت اسالمی حدیث را در باب وی بی کم و کاست نقل می کنیم در واقع با این افسانھ ھا این پادشاه 

شیعی بومی کرده اند؛ گرچھ وی در تورات  در اسالم )در اساس منجی بردگان( شکست ناپذیر را در نقش برده آزاد شده

 :و قرآن تحت نامھای سامی قدیمیش بھ عنوان رھبر سیاسی و فرھنگی قوم خود بخوبی شناختھ شده بوده است

كن آنچھ مشھور است اسلم و یدر نام او اصحاب تراجم اختالف دارند، ل. ھ اش معروف استیشتر بھ كنیابو رافع ب"

 .م استیابراھ

من غالم عباس : دیگو یابو رافع م. دیبخش) ص(امبرینژاِد عباس بن عبدالمطّلب بود كھ عباس او را بھ پ یقبطاو موالِى 

عباس . ز اسالم آوردمیبودم و اسالم در مكھ بھ خانھ ما وارد شده بود؛ عباس و ھمسرش ام الفضل اسالم آوردند و من ن

 .)1(كرد ین رو اسالم آوردِن خود را كتمان مید و مخالفت آن ھا را خوش نداشت از ایترس یاز قومش م
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او پس . امبر آزاد شدیامبر داد، از طرف پیابو رافع پس از آن كھ مژده اسالم آوردن آشكار عباس بن عبدالمطّلب را بھ پ

ز در یبود و ن) ص(امبریم فرزند پیابراھ یماما یازدواج كرد، ُسْلم یُسْلم یعنی) ص(امبریگر پیبا آزاد كرده د یاز آزاد

 .بر حضور داشتینبرد خ

) ص(امبریبعدى، در كنار پ ینھ در جنگ اُحد و جنگ ھایابو رافع از مسلماناِن صدر اسالم بود و پس از ھجرت بھ مد

 .)2( ز حضور داشتیاو در فتح مصر ن. بود)ع(وستھ مالزم امام على یپ) ص(امبریحضور داشت و پس از رحلت پ

 .)3(ودب)ع(دهللا داشت كھ خزانھ دار و كاتب امام على یبھ نام عب یابو رافع، فرزند: سدینو یابن عبدالبّر م

در كوفھ )ع(كھ ھر دو كاتب امام على  یدهللا و علیعب یگران نوشتھ اند كھ ابو رافع دو پسر داشت بھ نام ھایو د ینجاش

ن، در یآن حضرت بود و در جنگ جمل و صفّ  یاران با وفایاز )ع(ابو رافع در دوره خالفت امام على  .)4(بوده اند

 .)5( كنار آن حضرت حضور داشتھ است

ش رسول خداست ْ كھ یفرما ین معنایا: بھ بصره رفتند، ابو رافع گفت یزیفتنھ انگ یر برایكھ طلحھ و زب یھنگام

و خودش بدون . ز كنند، جھاد در برابر آنان سزاوار و مرضّى خداستیجنگ و ست)ع(با على  یگروھ یبھ زود: فرمود

سالھ بود با امام على  85 یرمردیكھ پ ینھ داشت فروخت و در حالیكھ در مد یا بر و خانھیكھ در خ ینیر، زمیتأخ

 .)6(ن گروه مبادرت نمودیبھ جنگ ا)ع(

نھ بازگشت و یبھ مد)ع(ت آن حضرت، ھمراه امام حسن بود و پس از شھاد)ع(شھ مالزم ركاب امام على یابو رافع ھم

ك قطعھ یخانھ پدرش را دو قسمت كرد و نصف آن را با )ع(نداشت، امام حسن  ینھ خانھ و كاشانھ ایاز آن جا كھ در مد

 .)7(ن بھ ابو رافع دادیزم

) ص(امبریكند كھ پ یت میحاكم بھ سند خود از ابو رافع روا. خواند یامبر میاو با افتخار، خود را موال و آزاد كرده پ

) ص(امبریاز پ: گفتم. ز بھ ما برسدین یا تا از آن بھره ایبا من ب: زكات كرد؛ او بھ من گفت یگردآور یرا متصدّ  یمرد

ابو رافع، موال و آزاد كرده قوم، از خود آن ھاست و البتّھ صدقھ بر ما  یا: (خواستم فرمود ن كھ اذنیرم؛ ھمیاذن بگ

 .).)8( حرام است

)ع(ت یابو رافع و اھل ب  
 

 .)9(رود یو فرزندانش بھ شمار م)ع(ان و دوست داران خاص امام على یعیشامبر و از یابو رافع از ارادتمندان پ

 .)10( ِت من استیِن اھل بیِن جاِن من و امیابو رافع، ام: امبر درباره اش فرمودیپ

ا خواب بود؛ یو  یوارد شدم و آن حضرت در حال وح) ص(من بھ رسول خدا: (كند یت میاز ابو رافع روا ینجاش

دم تا یامبر و آن مار آرمیان پیر مدار شود؛ دیامبر بیدم، اّما كشتنش را خوش نداشتم كھ مبادا پید یناگھان كنار خانھ، مار

ست كھ ولّى ین نیجز ا: (ھ را تالوت كردین آیدار شد و ایامبر بیبعد پ یلحظھ ا. داشتھ باشد، تنھا بھ من برسد یاگر آزار

ھ ین آیو بعد از تالوت ا )11()كنند یخوانند و در حال ركوع انفاق م یكھ نماز م یشما خداست و رسول او و مؤمنان
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 یگران برترین جھت كھ او را بر دیل نمود و از ایمقّدر كرده بود تكم)ع( یعل یرا كھ آن چھ برا یسپاس خدا: (فرمود

دى من خبر را باز یباعث شد كھ در كنار من آرمز یابو رافع، چھ چ یا: سپس متوجھ من شد و فرمود) ش بادیداد گوارا

ابو رافع، آنگاه كھ  یا: امبر دست مرا گرفت و فرمودین كھ آن مار را كشتم پیبعد از ا. ز او را بكشیبرخ: فرمود. گفتم

ت یدن با آنان سزاوار و مورد رضایكھ او بر حق و آن گروه بر باطلند و جنگ یبجنگند در حال)ع(با على  یگروھ

سبحان  یرا درك كردم خدا یتین موقعیم دعا كن اگر چنیرسول خدا، برا یا: كنى گفتم ین ھنگام چھ میست، تو در اخدا

ا، اگر ابورافع آن گروه را درك كرد یخدا: م كرد و فرمودیامبر دعایپ. رومند سازدید و مرا در جنگ با آنان نیكمكم نما

 یا: مردم آمد و فرمود یامبر بھ سوین گفت و گو پیبعد از ا. ور او باشایرومند گردان و یدن با آنان او را نیجنگ یبرا

ن جان من یت من، نگاه كند، بھ ابورافع نگاه كند كھ امیِن اھل بیِن جان من و بھ امیكھ دوست دارد بھ ام یمردم، كس

 .)12( است

ابورافع ییطبقھ و منزلت روا  

 .)13(كند یدانستھ و ابن حجر او را در طبقھ صحابھ ذكر م) ص(او را از اصحاب رسول خدا یخ طوسیش

را بھ صورت )ع(ا بوده است و احكام مختلف فقھِى اخذ شده از امام على یو احكام قضاكتاب سنن  یابورافع دارا

 .ن كرده بودیا، تدویام، حّج، زكاة و قضایصالة،ص: مبّوب،مانند

او را در طبقھ اول روات و از صحابھ  ینجاش. او را مورد اعتماد و وثوق دانستھ است) خالصھ(در  یعالّمھ حلّ 

 .).ف استیشگاماِن در تصنیاو از سلِف صالح و از پ: (سدینو یشمرده و م)ع(ن امام على ایعیو از ش) ص(امبریپ

دهللا، رافع یحسن، عب: مانند یادیت كرده است و كسان زیو عبدهللا بن مسعود، روا)ع(، امام على ) ص(امبریابورافع از پ

رافع،  یدهللا بن ابید، عبیفضل بن شر) گان اورافع و نواد یبن اب یفرزندان عل(دهللا یو حسن، صالح، عب) فرزندان او(

ابو  ید موالیسع یدبن ابیف، سعیسار، عمروبن سرمد، ابوغطفان بن طریسار، عطاء بن یمان بن ید َمْقبُرّى، سلیسع یاب

 .)14(ت كرده اندیل بن سعد، از او روایو ُشَرْحب ینیحزم، ُحصَ 

ث او در یاز احاد یو شمار )15( شده یاھل سنّت، ِگردآور ییگر جوامع روایات ابورافع در صحاح شش گانھ و دیروا

 .)17( امبر، آورده استیر از اصحاب پیث غدیان حدیاو را در شمار راو ینیعالمھ ام. )16( آمده است یعیمنابع ش

 : ن استیكند ا ینقل م یات او كھ طبریاز روا یكی

د یاز آنان را د یگروھ) ص(امبریش را در اُحد بھ قتل رساند، پیپرچمداران سپاه قر)ع(طالب  یبن اب یپس از آن كھ عل

امبر یسپس پ. كشتھ شد ی جمحبا حملھ آن حضرت، جمعشان پراكنده شد و عبدهللا. بر آنان حملھ كن: فرمود)ع(و بھ على 

ن حملھ یدر ا. بر آنان تاخت و متفرقشان ساخت)ع(طالب  یبن اب یعل. د و ھمان فرمان را تكرار كردیرا د یگریجمع د

. است یو مواسات عل ییاز سر دلجو) دىیكھ د(ن یا) ص(رسول خدا یا: ل ندا كردیآن گاه جبرئ. بة بن مالك كشتھ شدیش

بھ گوشھا  یین ھنگام صدایدر ا. و من از شما ھستم: ل گفتیو جبرئ. ھ او از من است و من از او ھستمالبتّ : امبر فرمودیپ

 .)18(ف اال ذو الفقار یاِالّ علّى و الس یالفت :د كھیرس
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اھل سنت بر  یخیو تار یمنابع رجال. خورد یبھ چشم م یات مختلف و گاه متضادیو رافع، آرا و روادرباره وفات اب

ان یاز م. نوشتھ اند)ع(طالب  یبن اب یان خالفت علیات، زمان آن را از عصر خالفت عثمان تا پایحسب اختالف روا

ھ قول بھ ین نظریا. افتھ استیوفات  كند كھ او پس از شھادت آن حضرت، یت میروا یعى، نجاشیسان شیشرح حال نو

 .)19(كند ید مییوفات ابو رافع در سال چھل را تأ

 یبن اب یر خالفت علابو رافع در عص: سدینو یم -ن یح بھ شركت او در جنگ جمل و صفّ یبعد از تصر -ابن حبّان 

ات یبدرود ح)ع(طالب  یبن اب یح آن است كھ او در آغاز خالفت علیقول صح: سدینو یو ابن حجر م. افتیطالب وفات 

 . )20( گفت

.گریمنابع د  

/ 2 ج/ 1 ب االسماء واللغاتقی؛ تھذ597/ 3؛ المستدرك 149/ 1 ق/ 1ل ی؛ الجرح والتعد62المعارف ؛ 152فة یخ خلیتار

/ 12ب یب التھذی؛ تھذ16/ 2ر اعالم النبالء ی؛ س79ضاح االشتباه ی؛ ا301/ 33ب الكمال ی؛ تھذ5؛ خالصة االقوال 230

؛ 175/ 1ث ی؛ معجم رجال الحد104/ 2عھ یالش انی؛ اع9/ 1ح المقال ی؛ تنق15/ 1؛ جامع الرواة 65/ 7؛ االصابة 92

 .112/ 1؛ موسوعة رجال الكتب التسعة )میچاپ قد( 94/ 1قاموس الرجال 

 :پی نوشتھ ھا

.5 /191و اسد الغابھ  74 - 4 /73؛ طبقات ابن سعد 4 /250 یاالغان. 1  
.1 /41و أسد الغابھ  1 ش / رجال نجاشى. 2  
.1 /85عاب یاالست. 3  
.1 ش / رجال نجاشى. 4  
.1 /41و أسد الغابھ  3 /16كتاب الثقات . 5  
.1 ش / نجاشى. 6  
.1 ش / نجاشى. 7  
.6 /8و مسند أحمد حنبل  3 /304مستدرك حاكم . 8  
.1 ش / رجال نجاشى. 9  

.1 ش / رجال نجاشى. 10  
لوةَ ویقین یَن اَمنُوا الذیكم ّهللا َوَرُسولُھ والَّذیانما ول. (11 .55ھ ی، مائده، آ)كوةَ َوھُْم راِكعونؤتُون الزَّ یُموَن الصَّ  
.1 ش / رجال نجاشى. 12  
.2 /421ب یب التھذی؛ تقر 7 یرجال طوس. 13  
.1 ش / و رجال نجاشى 33 /301ب الكمال ی، تھذ7 /65االصابھ . 14  
.2 /421ب یب التھذیو تقر 33 /301ب الكمال یتھذ. 15  
.1 ش / یو رجال نجاش 50 اراتیكامل الز: ك.ر. 16  
.1 - 1 /16ر یالغد. 17  
.2 /52ر یو الغد 2 /514خ طبرى، یتار. 18  
.4 /73 یو الطبقات الكبر 1 ش / ؛ رجال نجاشى 2 /16ر اعالم النبالء ی؛ س33 /16ب الكمال یتھذ. 19  
".2 /421ب یب التھذیو تقر 3 /16كتاب الثقات . 20  

 

 

93 

 

http://www.hadith.net/persian/knowledge/raviyan%20moshtarek/1/004.htm%23029
http://www.hadith.net/persian/knowledge/raviyan%20moshtarek/1/004.htm%23030


 است ثم تمار ھمان مانی در کسوت یاور مصلوب علی بن ابی طالبیم
  

منصور حالج می باشد یعنی ھمان معنی کھ تحت نام اسالمی اش " من مثل هللا ھستم"در زبان عبری بھ معنی  میثمنام 
 یحییدر واقع عنوان . یعنی ھیئت صوفیانھ اسالمی مانی بھ انالحق گویی وی تفسیر شده است) حالج پیروزمند اسرار(
نھ در ترکیب اضافھ بنوت بلکھ در ھیئت ) مانی انالحق گوی( ثم یحییمیدر نام  )مانی=یعنی کسی کھ زنده می ماند(

می دانیم کھ خود نام یحیی در زبانھای سامی مترادف خود اسم مانی و بھ ھمان . بوده است میثمصفتی بر موصوف 
م و سخن منصورحالج کھ پیا/موضوع انتساب اسوه مقاومت بر سردار دار مانی. معنی کسی کھ زنده می ماند، می باشد

پزشک تن و روان و  مانیرا کسی بھ جز ) تیمارگر انالحق گوی( تمارمیثم وی را جاودانھ ساختھ بوده است بھ روشنی 
مانی بھ حرفھ نقاشی اشتغال نداشت و بیشتر " می دانیم کھ اصوال .پیشوای دینی اوایل حکومت ساسانیان نشان نمی دھد

جالب است کھ موطن و قوم  .معرفی میکرد بابل و خود را پزشک بودهو معروف بھ پزشک بابل  دایعھ طبابت داشت
نگارنده با توجھ بھ وجود نام و نشانھای  .وی ھم نظیر اصلش مانی در ھمان سمت بین النھرین  نشان داده  شده است

مزدک عربی زرتشت و خاندانش و ھمچنین مانی در میان صحابھً معروف تالشی ھم  در جستجوی نام و نشان عربی 
مسلم می نماید اعراب ھم نام . بود) آبادگر( عمروبن ) کودک، خوار شده( طفیلنمود کھ نتیجھ اش نام صحابی دیگر

دارای ( قرمطاین معنی از سوی دیگر با . را نظیر خرمدینان بھ معنی دوم آن میگرفتھ اند) فرد دانا یا کودک دانا( مزدک
 قرمطیمی دانیم کھ . م سرخ و محمره نیز از ھمین نام عربی مستفاد میشودپیوستگی می یابد؛ گرچھ مفھو) گامھای ُخرد

خوزستان بود  از اسالم درباری سنی گری بھ چماق کفر و الحاد  و -علوی بزرگ بحرین -نام جنبش انقالبی باطنی
                                                                                                               .     مالمت بھ کشتار گرفتھ بود

بھ سنگ محک و معیار زنی داده ھای (در مقالھ مشروح خود بدون نگرش موشکافانھ علمی و تطبیقی  جواد محدثی
-و جرح و تعدیل و پیرایھً اخبارآن، کھ بھ وضوح حاوی آرایھ ھای گزاف شیعی است، روایات شیعی) تاریخ اساطیری

 : مربوط بھ میثم تمار را چنین جمع آوری نموده و از سایت دینی حوزه منتشر ساختھ استباطنی 

 نھ حق و اسوه مقاومتییثم، آیم"

ت واالى یآن كس كھ استعداد رشد و كمال داشت، در پرتو شخص. كننده بود تیساز و ترب انسان) ع(مكتب امام على
»  تیمعراج انسان«گرفت و بھ  ش مىیى معنوى را پیتعالى و شكوفا شد و راه گرفت و زنده مى جان مى) ع(نیرالمؤمنیام

» خود«دند و یر شدند و بھ وارستگى رسیت آن امام، تطھیت و ھدایى كھ در چشمھ سار والیار، روحھایچھ بس. دیرس مى
 . ى و خداخواھى و اخالص آنان بودیل حقجویمان و دلین نشانھ عظمت فكر و ایكردند و ا» خدا«را فداى 

ر حق و یان مسیاى آشنا براى طالبان ارزشھاى معنوى و راھ ن فرزانگان و چھرهیمردى از ا» ثم تماریم«نك یا.... و
 ! نیقیشرف و جھاد و صبر و 

عشقى »  ثمیم«اگر ; بود) ع(ل علىیھ السالم بود بھ خاطر حق و عدل و اسالم و فضایعل-فتھ على ی، ش» ثمیم«اگر 
بھ خاطر آن بود كھ آن حضرت، كمال مجسم و تبلور اسالم و  ق و زالل بھ موال داشتیسرشار و شگفت و محبتى عم

ده و شناخت یمان و عقیاش، بھ ا دوستى حق; گشت دوستى او برمى ثم، بھ حقیعلى دوستى م. ن بودیت دینیقرآن ناطق و ع
 . د مصلوب، مربوط استیرت آن شھیو بص

ار وفادار ین حق و ین زبان راستینامھ ایو زندگ; كند ن، آشناتر مىیماى دیثم، ما را با سیشناخت چھره بارز م
ن پرورده یات پربار و شھادت پرافتخار ایو ح; گردد ن، ما را بھ محتواى سازنده قرآن و مكتب، رھنمون مىیرالمؤمنیام

زش و الھام و اسوه ز سراسر درس است و آمویى، براى ما نیایم انبیطالب و شاگرد كالس وحى و تعال بن ابى مكتب على
 . و سرمشق

لت و راستى، چنان تابناك و نورانى است كھ در طول ید راه فضیرو حق و شھیعھ على و پین شیت پرجاذبھ ایشخص
كدام آزاده مكتبى و انسان شرافتمند و . فتگان عدل و آزادى بوده استیآموز ش بخش و درس ن قرن، ھمواره الھامیچند

 ! ده باشد؟یرا نشن»  ثمیم«ست كھ نام جو ز و حقیست متعھد و باطل
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ر و ینظ شان و فداكارى بى مان وعظمت روح وجاللتیى ایورى ساده در كوفھ بود، اما واال شھیثم، پیگرچھ م
ش، یخ اسالم را با نام خوید ومسلمانى نمونھ ساختھ است، كھ اوراق تاریسترگ او در راه حق از او انسانى جاو استقامت

م داشتھ یت، تقدین فرد مھذب و ارزشمندى بھ بشرین مقدس اسالم است كھ چنییز براى آیافتخارآم ن كرده و سندىیمز
 . است

پس . گردد ت فراھم مىیروى و تبعینھ پین معرفت و شناخت است كھ زمیبھ دنبال ا. د شناختیرا با»  ثمیم«باالخره، ... و 
 . ده استیچیخ پیش در گوش تاریایداركننده او از زبان گویالم بن كیخواند و طن م سراغ او كھ ما را مىین مقدمھ برویاز ا

 ثم تمار یم

رانى و از مردمان یبعضى او را ا. ران استیان عراق و ایاى م كھ منطقھ»  نھروان«ن یاز سرزم. ى بودیحیثم، فرزند یم
 . خواندند ھم مى»  ابو سالم«او را ; اند فارس دانستھ

ثم، از اصحاب یم.) 1( د و آزادش كردیاو را از آن زن خر) ع(حضرت على. بود» ى اسدبن«فھ یابتدا، غالم زنى از طا
اتش و در روزگار صدراسالم، ین حیات زندگى او درسالھاى نخستیھرچند از جزئ. ) 2( امبر بھ شمار آمده استیپ

 . در كوفھ خرمافروش بودگفتند، كھ  بھ او مى راھم ازآن جھت) خرما فروش(» تمار«لقب . ستیمبسوط در دست ن اطالع

ز از رجال و یاى وفادار و خالص بود، خاندانش ن عھیثم تمار، عالوه بر آن كھ خود، مسلمانى فداكار و پاك و شیم
م حق و یاركھ بطور عمده، آنان ھم ھمچون پدر در صراط مستقیى بسیھا ثم، شش پسر داشت و نوهیم. عھ بودندیش بزرگان

ث ائمھ یان احادیشتر آنان در شمار راویت و رھبرى امامان معصوم بودند و بیبھ وال ت و اعتقادیب ت از اھلیتبع
ثم، عبارت یپسران م. كردند ل مىیوعالقھ كرده و از آنان تجل ثم و فرزندانش اظھار محبتیعھ ھم بھ میائمھ ش. اند ادشدهی

 . ب، صالح، محمد، حمزه و علىیعمران، شع: بودند از

بھ صالح ) ع(حتى امام باقر. بود) ع(و صالح از اصحاب امام باقر و امام صادق) ع(ادقب از اصحاب امام صیشع
ھم یعل-عمران ھم، از اصحاب امام سجاد و امام باقر و امام صادق ) 3( ».ار دارمیمن بھ شما و پدرتان عالقھ بس«:فرمود
وستگى ورابطھ و محبت و یرساند و ھم پ ن خانواده رانزد ائمھ مىیزان اعتبار این گونھ كلمات، ھم میا.بود السالم

 . دھد عھ نشان مىیبھ امامان ش ثم و خود او را نسبتیخاندان م تیتبع

 ) ع(ثم با علىیى میآشنا

فتھ یش، شیثم ھم از پیم. ده بودیثم تمار را از زبان رسول خدا شنیشتر، سرنوشت و سرگذشت میپ) ع(حضرت على
 . ودمند بھ آن عترت پاك ب ت و عالقھیب اھل

ن برخورد و یبھ دنبال ھم. ثم با آن حضرت در دوران خالفت امام انجام گرفتیدار مین برخورد حضورى و دیاما اول
م آن حضرت، یثم را از صاحبش بخرد و سپس وى را آزاد كند باالخره با تصمیم گرفت میمالقات بود كھ حضرت، تصم

 . دیثم بھ آزادى رسیم

 : ى انجام گرفتین گفتگویثم، چنیم با) ع(ن مالقات علىیدر آن اول

 ست؟ ینامت چ -: دیپرس) ع(على

 . سالم -

 . قرار بده»  ابو سالم«ات را  ھیگذاشتھ است، بھ ھمان نام برگرد و كن»  ثمیم«دم كھ پدرت نام تو را یاز رسول خدا شن -

 ) 4( .رمؤمنان راست گفتندیخدا و رسول و ام -

ن رو بھ شاگردى در مكتب یاز ا.قى بزرگ و سعادتى ارزشمند بودیالسالم براى او توف ھیعل-ش على یثم با موالیى میآشنا
اش را از چشمھ زالل علوم آن حضرت  چھ قلبش را بھ روى معارف علوى گشود و جان تشنھیگردن نھاد و در) ع(على
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ارى را بھ او آموخت و یھاى بسینھ مناسب وى دانش و آگاھیآن حضرت ھم با مشاھده استعداد روحى و زم. راب كردیس
مند و برخوردار بود كھ فرشتگان مقرب  ثم از علومى بھرهین رو میثم را با اسرار و رازھاى نھانى آشنا ساخت و از ایم

 ) 5( .و رسوالن الھى از آن آگاه بودند

ن كرد یكتابى تدو ھ السالم فراگرفت و از معارفى كھ از آن حضرت آموختھ بودیعل-ر قرآن را نزد على یثم، علم تفسیم
صاحب سر .دیآ عھ بھ حساب مىیكى از مؤلفان شیثم ین جھت، میبھ ھم. ت كردیكھ كتابش را پسرش از او روا

ثم، ینده، اتفاق خواھد افتاد، آشنا كرده بود و میدن حوادثى كھ در آیق فھمین بود و آن حضرت، وى را بھ طریرالمؤمنیام
ن دانش و آگاھى از عاقبت افراد و یا. شد گران مىیھ اعجاب دیكرد و ما گو مىگاھى برخى از آنھا را براى مردم، باز

معروف است، كھ امامان معصوم بھ كسانى كھ آمادگى و » ایا و بالیعلم منا«ا ی»  علم اجل«ھا در اصطالح بھ ییشگویپ
ھرچند كھ . ن مكتب بودیاپرورده  ثم تمار، دستیم. آموختند ت و كشش آن را داشتند، مىیاستعداد و رازدارى و ظرف

 . كردند ى متھم مىیاو را بھ دروغگو. ا جاھل و نادانیھ و مغرض، یاشخاص فروما

 ! د؟یكن قھ مىیاد دادن علم بھ من مضایشما چرا از : ھ السالم عرض كردیعل -بھ امام صادق » ریابو بص«روزى 

 چھ علمى؟ : فرمود

 . اد داده بودی ثمیھ السالم بھ میعل-ن یرالمؤمنیعلمى كھ ام -

 م و تو افشا نكرده باشى؟ یا شده است تا بھ حال من مطلبى بھ تو بگویآ. ستىیثم نیتو م -

 ! ا ابن رسول هللاینھ  -

 ! باشى پس رازدار چنان علوم نمى -

 »  ثمیم«بھ  و ائمھ نسبت) ع(دگاه علىید

توان  ز از برخوردشان با او در صحنھ عمل، مىیبھ وى و ن ثم را در چشم ائمھ از سخنان آنان نسبتیگاه واالى میجا
ن دو یزشان را از انس و الفت ایزان رابطھ مودت آمیثم بود و میو م) ع(ان علىیتى كھ میمیصفا و صم. افتیدر

كرد و قرآن  رفت و در آن جا با او صحبت مى ثم مىیحضرت، حتى بھ مغازه خرمافروشى م. توان شناخت ھم مى بھ نسبت
 . آموخت را بھ او مىن یو معارف د

دن یك مشترى براى خری. ثم ماندیثم را بھ دنبال كارى فرستاد و تا بازگشت او، خود، در مغازه میم) ع(ك بار امام علىی
د ین معاملھ با خبر شد، دیثم برگشت و از ایوقتى م!... پول را بگذار و خرما بردار: حضرت فرمود. خرما مراجعھ كرد

 » .افتیآنان ھم خرما را تلخ خواھند «: فرمود) ع(على. ھ را گفتیبى است و بھ حضرت قضكھ پولھاى آن شخص، تقل

 ) 6( ....ن خرما تلخ استیا: ن گفتگو بودند كھ آن مشترى، خرماھا را باز آورد و گفتیدر ھم

ان و رھبر امت رمؤمنیرساند كھ آن حضرت در حالى كھ ام ثم را نزد امام مىیت مین آن دو و موقعیخلوص ب تین، نھایا
 . كند ثم، خرمافروشى ھم مىیدار حكومت اسالمى است، در دكان م و عھده

ثم، ین كھ مید، از جملھ ایتوان د گر ھم مىیتھاى دیھا و موقع را در لحظھ) ع(ثم با علىیكى معنوى مین، نزدیعالوه برا
س شبھاى عرفانى آن حضرت یافت و انی مىش و عبادت موال حضور یایدر مواقف ن»  لیكم«اى چون  پاى افراد زبده پابھ

 . ازھاى امام با پروردگار بودیو راز و ن

ن كھ بھ مسجد یرون كوفھ برد تا ایمرا با خود بھ صحراى ب) ع(رمؤمنانیم امیشبى از شبھا موال: كند ثم نقل مىیم
ش را بھ دعا باز كرد و یدستھا ح،یروبھ قبلھ كرد و چھار ركعت نماز خواند و پس از سالم، نماز و تسب. دیرس»  جعفى«

 : گفت
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. ام و دلم خانھ محبت تو است ام و چگونھ نخوانمت؟ كھ تو را شناختھ ا چگونھ بخوانمت؟ در حالى كھ نافرمانى كردهیخدا«
: بھ سجده رفت و صورت بر خاك نھاده و صد بار گفت. و سپس» ...ام ت آوردهید بھ سویدستى پرگناه و چشمى پرام

ش یآن گاه پ. میدیز در پى آن حضرت بودم تا بھ صحرا رسیمن ن. رون رفتیبرخاست و از آن مسجد ب»!فوالع! العفو«
ش یپ. ك بودیشبى تار. و مرا ھمان جا گذاشت و خود رفت!... ن خط بگذرىیمبادا كھ از ا: د و فرمودیپاى من، خطى كش

امبر چھ عذرى یش خدا و پید، پیش آیاى پ اگر مسالھ ارى دارد،یاو دشمنان بس! م را چرا تنھا گذاشتم؟یموال: خود گفتم
 . شود نم چھ مىیخواھم داشت؟ ھرچند كھ برخالف دستور اوست، ولى در پى او خواھم رفت تا بب

 . دیگو افتم كھ سر در داخل چاه كرده و با چاه، سخن مىیتا او را برسر چاھى ... رفتم و رفتم

 ستى؟ یك: دیحضور مرا حس كرد و پرس

 . ثمیم -

 ى؟ یایمگر بھ تو دستور ندادم كھ از آن خط، فراتر ن -

 . اوردیدم و دلم طاقت نیبھ جانت ترس كن از دشمنان نسبتیچرا، موالى من، ل -

 دى؟ یزى ھم شنیاز آنچھ گفتم، چ: دیآن گاه پرس

 . نھ، موالى من: گفتم

 ): ن مضمونیبھ ا(و حضرت، اشعارى را خطاب بھ من خواند 

ش را با ین را با دست، كنده و راز خویكند، زم ام احساس تنگى مى نھیاسرارى است، كھ ھرگاه فراخناى س ام نھیدر س«
 ! گذارم ان مىین در میزم

 ) 7( »....ام من كاشتھ اى است كھ اه، از بذر و دانھید، آن گیرو ن مىیوقتى زم

شواى یھم در نظر آن پ. ى آن امام معصومیوح خداات ریس خلوتھاى او و آشنا با تجلیبود، و ان) ع(ثم، محرم راز علىیم
گر از او یمورد احترام بود و ھم امامان د) ع(نیفرزانھ و پاك، محبوب و مقرب بود و ھم در چشم امام حسن و امام حس

 . كردند اد مىیل، یبا عظمت و تجل

 . كرد ادمىیھمواره تو را ) ع(نیحس! ثمیاى م:سلمھ بھ او گفت ام.دیرا د -امبر یھمسر پ -»  سلمھ ام«نھ یثم در مدیك بار، می

ثم درود فرستاد و از شان واال و مقام بلند یبھ م) ع(، امام صادق» مندم ار عالقھیثم بسیمن بھ م«: فرمود مى) ع(امام باقر
 . او سخن گفت

ث را از پدرت یمگر حد: دیپرس. دییبگو ثیم حدیبرا: عرض كردم) ع(بھ امام باقر: دیگو مى -ثم یفرزند م -صالح 
 ) 8( ....آن ھنگام من خرد سال بودم: اى؟ گفتم اموختھین

ثم بودن را یكند، بھ حدى كھ پسر م ثم مىیل كالمى و دانش مین كالم، اشاره بھ مقام علمى و فضایبا ا) ع(امام باقر
 . از ساختھ باشدین ث، بىیدن و آموختن حدیداند كھ او را از شن اى مى نھیزم

  خبر از شھادت

مانش یكو و ایشناسد، اگر كارش ن ت و جاودانگى دارد مىیعتر كھ رنگ ابدیى وسیایبراى كسى كھ مرگ را عبور بھ دن
ا بھ صورت ین دنیان عمرش در ایبخصوص اگر پا; م استیاى خوب، سعادتى عظیمتعالى باشد، انتقال بھ آن دن

ت پروردگار بھ ارمغان یامبران و در جوار رضاید را در كنار صالحان و پیبھ جاویات طیباشد، كھ ح»  شھادت«
 . آورد مى
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 . ده بودیشن) ع(ش علىیش از شھادت از آن با خبر بود و آن را از موالیثم، پیم

اد از تو بخواھد كھ از من تبرى و یدهللا زیعب -ھ یام چھ خواھى كرد آن روز، كھ فرزند ناپاك بنى: ثم تمار گفتیامام بھ م
 ى؟ یزارى بجویب

 ! ن نخواھم كردینھ، بھ خدا سوگند، ھرگز چن: م گفتثیم

 . كشند ختھ و تو را مىین صورت، بھ دارت آویر ایدر غ: امام

 ... ستیزى نین در راه خدا چیصبر و بردبارى خواھم كرد، ا: ثم گفتیم

ثم تمار بود، بھ ینتظار مرا كھ در ا»  مانیده و ایشھادت بر سر عق«سرنوشت  -ھ السالم یعل-ك بار، بلكھ بارھا، على ینھ 
 . كرد ا مىیمھ»  الد سرخیم«ز بدون وحشت و ھراس، خود را براى آن یثم نیكرد و م ادآورى مىیاو 

گرى بر عظمت یل دیده بود، دلیش شنیات آن را ھم از زبان موالیش، خبر داشت و حتى جزئیثم، از شھادت خوین كھ میا
 . مان او بودیباال و قدرت ا تیروح و ظرف

 ! سوگند»  شھادت«بھ «

دى ین علت ھست كھ ندارند امیزى روى ایترس از مرگ كھ در مردم ھست وھمى پندارند مرگ را غول ھراس انگ
 . شیبھ پس از مردن خو... روشن

ادل و غران و صبور چھ یشى كھ زگفتار خدا و زكردار على گشتھ دریعھ پاك اندین جھت، ترسانند ورنھ آن شیز
 ! ا كھ از كشتھ شدنیرگ در راه ھدف ھراسش از مرگ؟ م

 ) 9( »....اى در دل اعصار و قرون د است زندهیاى جاو د زندهیك فرد شھیست كھ ین نیو جز ا

) ع(نیرالمؤمنیپس از شھادت ام. بود تیم حق و خط والیھ باال و شھادت طلب، مدافعى بزرگ از حرین روحیثم، با ایم
راى سخنان ینھ پذیمردم كوفھ و مد. ماند جدا مى) ع(نیاز امام حسن و امام حس آمد، و نھ مىیارت بھ مدیگاھى براى ز

ا بود، تا كوشش یگو) ع(ل علىیان فضایثم، ھمواره در ھرجا بھ نشر و بیگستر م لتیثم بودند و زبان حقگو و فضیم
ثم بود كھ یام بھ من، سفارش خود امیا. جھ برسدیلتھاى آن حضرت، كمتر بھ نتیدشمنان امام در پنھان ساختن فض

 . لش را نشر دھدیفضا

اران یكى از ی»  اصبغ بن نباتھ«روزى در بازار بودم، : پدرم گفت: نقل كرده است كھ -ثم یكى از فرزندان می -صالح 
 . دمیب شنیرمؤمنان سخنى دشوار و عجیاز ام! ثمیم... اى واى: زده گفت نزد من آمد و با حالتى شگفت) ع(على

 ى؟ دیچھ شن: گفتم

ا یاى مقرب  ن و دشوار است، و آن را جز فرشتھیار سنگیت، بسیب ث و سخن اھلیحد«: فرمود دم كھ مىیشن: گفت
مان آزموده است، توان تحملش را ندارد و بھ درك یا بنده مؤمنى كھ خداوند، دلش را براى ای امبرى صاحب رسالتیپ

 » .رسد عمق آن نمى

. ح خواستمیده بودم، توضیشن»  اصبغ«بھ كالمى كھ از  تم و از او نسبترف) ع(حضرت على فورى برخاستھ، خدمت
! تواند ھرعلمى را حمل كند و بار آن را بكشد؟ ا ھر صاحب دانشى مىیآ! ثمیاى م! نیبنش: حضرت، تبسمى كرد و فرمود

ا كسى را در آن قرار یآ ایخدا: نى قرار دھم، فرشتگان گفتندین، جانشیخواھم در زم خداوند وقتى بھ فرشتگان گفت كھ مى
اى بھ داستان حضرت موسى و خضر و سوراخ كردن آن كشتى و  زد؟ آن گاه با اشارهیدھى كھ فساد كند و خون بر مى

ش بودم، على یھركھ را من موال! ایخدا«: رخم دست مرا گرفت و فرمودیامبر ما در روز غدیپ: كشتن آن غالم فرمود
ده و یدند و فھمیامبر را بھ دوش كشین كالم پیگران ایا دیاوند، نگاھشان داشت، آولى جز اندكى كھ خد» .موالى اوست

ازى ید، خداوند بھ شما امتید و بھ آن متعھد ماندیامبر حمل كردیكھ با آنچھ از گفتھ پ! باد بر شما عمل كردند؟ پس بشارت
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بزرگ و شان واالى ما را بھ مردم  لت ما و كاریپس بدون پروا و گناه فض. د كھ بھ فرشتگان و رسوالن ندادیبخش
 ) 10( !دیى كنیبازگو

اى از آن  ثم، رھنمود ارزندهیشد و ممنوع بود، م جرم محسوب مى) ع(ل علىیدر آن عصر خفقان كھ نشر و پخش فضا
 . د تا پاى جان بھ آن عمل كندیحضرت فراگرفتھ، كوش

شھادت موال او را گرفتھ و بر شاخھ نخل بھ دار خواھند  دانست كھ پس از ثم، با خبرى كھ امام، بھ او داده بود، مىیم
 . دانست حتى آن درخت را ھم مى; دیكش

ن درخت، ماجراھا خواھى یتو بعدھا با ا! ثمیاى م: فرمود بھ او مى) ع(گاھى ھنگام عبور از كنار آن درخت، على
ثم، ین رو، میاز ا. زندیآو رم بھ دار مىم كرده و تو را از قسمت چھایخرما را بھ چھار قسمت، تقس ن رختیا... داشت

اند و تو  دهیمرا براى تو آفر! باد اى نخل مباركت: گفت خواند و مى ش درخت آمده و در كنارش نماز مىیلى وقتھا پیخ
 ) 11( .كرد اى و ھمواره بھ آن نخل نگاه مى دهییبراى من رو

. ر كرد و پاره شدیاى از آن درخت نخل، گ ش بھ شاخھاد، حاكم كوفھ شد، ھنگام ورود بھ شھر، پرچمیروزى كھ ابن ز
ثم بھ یم. د و بھ چھار قسمت درآوردینجارى آن را خر. دندیش آمد، فال بد زد و دستور داد كھ آن را برین پیاد از ایابن ز

 ! نام من و پدرم را بر چوب آن نخل، حك كن: فرزندش صالح گفت

خت، پس از چند روز، چوبھ یاد، پدرم را بھ دار آویوقتى ابن ز. چوب، نوشتمنام پدرم را آن روز بر آن : دیگو صالح مى
 ) 12( !....دم، ھمان قسمتى از آن نخل بود كھ نام پدرم را بر آن نوشتھ بودمیدار را د

 لتھا یفض

اھى نھا، گیاما اضافھ بر ا.ز وجود داشتیثم نیمان و علم و تقواست كھ در میك انسان، ھمان ای لتین فضیبزرگتر
ن بخش، یدر ا. سازد گران، برتر مىیبھ د ك مؤمن متقى وجود دارد كھ او را نسبتی تیھاى خاصى در شخصیبرجستگ

 : شود ثم مىیل خاص میازات و فضاین صفات ارزنده و امتیاى كوتاه بھ بعضى از ا اشاره

 سخنورى  -1

شود  ن واقعھ كھ نقل مىیثم تمار را از ایسخنورى م. ح بودیانى رسا داشت و در نطق و سخن، توانا و فصیثم، بیم
 : افتیتوان در مى

ت مھمى، سخنى گفتھ یا موقعیى و نزد كسى و یھرگاه قرار بود در جا. فروشان بود وهیس صنف میثم، رئیدر بازار، م
ت از حاكم یشكاثم رفتند تا باھم بھ عنوان یان نزد میگروھى از بازار. شان باشدیخواستند كھ سخنگو ثم تمار مىیشود از م

ثم بود كھ بھ یاد میز دار با ابنین برخورد و دیدر ا. بروند كھ والى شھر كوفھ بود» ادیابن ز«ش یو عامل بازار، پ
 : دیگو دار و سخنھا مىین دیثم در باره ایخود م. ى سخن گفتیگران با رشادت بھ سزایندگى از دینما

 ) 13( ».ر سكوت فرورفتدن گفتارم بھ شگفتى افتاد و دیاد، با شنیابن ز«

 . اد بماندیاى در دل ابن ز نھیثم كیشد كھ از م ى آشكار باعثیح و حقگویان صرین بیھم

 مفسر قرآن  -2

امبر و امامان یات قرآن است، نزد پیم بلند آین علم، كھ شناخت مفاھیر قرآن از علوم ارزشمند در اسالم است و ایتفس
 . معصوم است

ق و نكات یكن اسرار و دقایا از سوى خداوند براى عموم مردم است، لیاى گو حق و معجزهگرچھ قرآن، كتاب روشن 
شود و  ر، پرده از روى آن دقائق، برداشتھ مىیف و اشارات پرمعناى فراوانى در آن است كھ در علم تفسیف و ظریلط

 . دی، بھ دست مى آن كتاب آسمانى كھ وحى خداوند استیات ایشترى از مضمون و محتواى آیدرك بھتر و ب
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گرفت و از آن معارف واال بھ  شان با قرآن از علم الھى سرچشمھ مى ىیآشنا -كھ درود خدا بر آنان باد  -ن ما یان دیشوایپ
ن شاگردان واال مقام درمكتب یكى از ایثم تمار، یم. آموختند ش بھ تناسب فھم و استعداد آنان مىیشاگردان و اصحاب خو

 . دیر گردیشناسى، دانا و بص ل معانى قرآن را از آن حضرت فرا گرفت و در قرآنیثم علم تاویم .بود) ع(رى علىیتفس

ر قرآن یآنچھ از تفس: دار كرد و بھ او گفتینھ دیدر مد -) ع(مفسر قرآن و شاگرد على -»  ابن عباس«ثم با یروزى م
عباس كھ  ابن. م فرمودیل قرآن را بھ من تعلیوفراگرفتم و آن حضرت تا) ع(من تمام قرآن را نزد على! خواھى، بپرس مى

ثم یم. سدیر قرآن بنویثم را در باره تفسید تا سخنان میدانست، كاغذ و دواتى طلب ثم را مىیمراتب فضل و علم و تقواى م
ى ن نفرینى، نھمیختھ ببیچگونھ خواھى بود وقتى كھ مرا مصلوب و بھ دار آو! اى ابن عباس: ر، گفتیان تفسیش از بیپ

 .... گران است؟ یكھ چوبھ دارش ھم كوتاھتر از د

 . و خواست كھ كاغذ را پاره كند! كاھن ھم كھ ھستى؟: ابن عباس گفت

ات شھادتش خبر ید كھ از جزئیثم شنیى را از میشگوین خبر و پیبھره بود، و چون چن نده بىیابن عباس از علم بھ آ
آنچھ را از من !...آرامتر: ثم گفتیاما م. ن گونھ برخورد كردیا. ن جھتیر قابل ھضم بود، از ایش غیدھد، برا مى
عباس  و ابن.... دار و اگر باطل بود، آن گاه پاره اش كن بود، نگاھش م راستیگو اگر آنچھ مى! س و نگھداریشنوى بنو مى
 ) 14( .رفت كھ چنان كندیپذ

 ث در صدر اسالم یراوى حد -3

ھاى  ده بود، و آن گونھ كھ از گفتھیشن) ع(ادى از علىیث زیثم داشت، احادیم خوبى كھ تیبا آن استعداد خاص و موقع
زى باقى یھاى او چ كن متاسفانھ از نوشتھیف كرده است، لیبود تال ثیاى از احاد د، حتى كتابى كھ مجموعھیآ پسرش بر مى

شتر آنھا از دسترس دور یاختند و بت آن بھ نقل از وى نپردیت و اھمیگر ھم بھ خاطر درك نكردن موقعیان دینماند و راو
ت نقل یھاى او روا عقوب و صالح از نوشتھیپسرانش . ث نقل شده استیثم در كتابھاى حدیات میفقط اندكى از روا. ماند
 ) 15( .كردند مى

 داناى رازھا  -4

رازھاى  داناى. كرد مى ىیشگوینده،آگاھى داشت و گاھى آنھا را پیارى حوادث آیثم از بسیچنان كھ قبال ھم اشاره شد، م
آگاھى از . فراگرفتھ بود) ع(ش علىیز از موالین را نیا.... گفت مى دهیخواند و راز نشن نامھ سربستھ مى. نھان بود
ش خواھد آمد، یى كھ بعدا پیھا وست، فتنھیعى كھ بعدا بھ وقوع خواھد پیگر و با خبر بودن از وقایخود و افراد د سرنوشت

ش كھ روحى یده خویاران برگزیرمؤمنان، آن را بھ برخى از یاز علومى بود كھ ام... ھا و وفاتھا وخ و نحوه شھادتیتار
ر یحضرت ام» اصحاب سر«نان را یا. تى افزون داشتند، آموختھ بودیع و ظرفیبزرگ و استعدادى باال و دلى وس

 ) 16( .ن اصحاب بودیكى از ایثم ھم یدانستند و م مى

 .رفتیپذ داد و بعدا آن حادثھ بھ ھمان صورت، تحقق مى ن موھبت از حوادثى خبر مىیاستفاده از او در موارد متعددى با 
 : شود ھا اشاره مىییشگوین پیبھ چند نمونھ از ا) 17(

 ش یى شھادت خویشگویپ -الف 

ح داده یتوض ن نكتھیقبال بطور گسترده، ا. دانست كھ چھ زمانى و چگونھ و بھ دست چھ كسى كشتھ خواھد شد ثم، مىیم
 . شد

 ھ یخبر مرگ معاو -ب 

م كھ ناگھان باد یاى با پدرت در شط فرات بھ كشتى نشستھ بود روز جمعھ: ثم خبر داد كھیابو خالد، بھ صالح، فرزند م
 سختى 

 . اكنون مرد دھد كھ ھم ھ را مىیاست و خبر مرگ معاو»  عاصف«ن باد، یا. دیمحفوظ بمان
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مردم در امن و امان بھ سر : دم، گفتیبا او مالقات كردم و اخبار را از او پرس. آمدك ھفتھ بعد، قاصدى از شام ی
: ھ در چھ روزى واقع شد؟ گفتیمرگ معاو: گفتم.اند عت كردهید، بیزیھ فوت كرده ومردم با فرزندش یبرند، معاو مى

 ) 18( .روز جمعھ گذشتھ

ر و یگر را دستگیثم و مختار و جمعى دیكوفھ، م د حاكمایام مختار پس از شھادت حضرت مسلم در كوفھ، ابن زیق -ج 
ام خواھى كرد و یق) ع(بن على نیخونخواھى حس شوى و بھ تو از زندان رھا مى: ثم تمار بھ مختار گفتیم. زندانى كرد

 . كشد، خواھى كشت كھ ما را مى -اد یابن ز-ن شخص را یھم

د یاى فرارس د ھمراه نامھیزین اثنا قاصدى از سوى یل برساند كھ در ھمد تا او را بھ قتیاد مختار را از زندان، طلبیابن ز
 ) 19( .ختیثم را بھ دار آویاو ھم طبق دستور، مختار را رھا كرد و م. كھ در آن نامھ، دستور آزاد كردن مختار بود

ادھم از كسانى یز ابن. ساندتشان ریعاشورا را گرفت و بھ سزاى جنا د كھ وى عامالن حادثھیا ام مختار خواندهیخ قیدر تار
 . اش را نزد مختار آوردند دهیبود كھ گرفتار شد و سربر

 واقعھ كربال  -د 

امبرشان را در دھم محرم ین امت، پسر دختر پیا: گفت دم كھ مىیثم تمار شنیكند كھ از م نقل مى»  جبلھ مكى«زنى بھ نام 
م ین، داستانى است كھ موالیا. واقعھ، قطعا انجام خواھد گرفت نیا. دانند ن روز را مبارك مىیكشند و دشمنان خدا ا مى
وانات یست، حتى حیز خواھد گریھمھ چ) ع(نیاو بھ من خبر داده است كھ بر حس. رمؤمنان مرا از آن آگاه كرده استیام
 .... ان و اجنھ مؤمن و ھمھ و ھمھید و ماه و ستارگان و آدمیا و آسمان و خورشیابان و دریب

گر برترى یدان دیارانش بر شھیامت است و یدان در قیسرور شھ) ع(بن على نیبدان كھ حس! اى جبلھ: ثم گفتیآن گاه م
دالشھدا كشتھ یدى كھ چون خون تازه، قرمز است، بدان كھ سید نگاه كردى و دیھرگاه بھ خورش! اى جبلھ. دارند
 . است شده

زى شده كھ بھ یآم ھاى رنگ تابد، ھمچون پارچھ وارھا مىید بر دیدم خورشید. رون آمدمیك روز از خانھ بی: دیگو جبلھ مى
 ) 20( !....كشتھ شد) ع(بن على نیبھ خدا سوگند، سرور ما حس: ھ كردم و گفتمیده و گریحھ كشیص. سرخى مى زد

 شھادت، فصل سرخ زندگى 

ست، چرا كھ عشقشان بھ یاز آن نان حق، لذتى باالتر یھم دارد، ولى براى حام»  شھادت«ى چون یامدھایت از حق، پیحما
وى آزاد ساختھ است و براى سعادت ابدى بھ آسانى حاضرند تا یارزشھاى متعالى و ماندگار الھى، آنان را از تعلقات دن

 . د برسندیثار و فداكارى و مبارزه بھ خالق جان بفروشند و بھ لقاى او و بھشت جاویدانھاى اینقد جان را در م

ن، مسلمان كسى است یبنابرا. مان و اسالم استیھ ایو اگر مسلمان، عزتى دارد، در سا. سلمان استزتر از میاسالم، عز
 . ارى كندیاز با بذل مال و جان و ھستى، اسالم را یساز و در ھنگام ن ھاى سرنوشت كھ در لحظھ

ت از یا ھم بر سر حماجان ر. بود ت وحق و عدالتین و فداكاران مخلص راه والین جانبازان راه دیكى از ایثم یم
. ثم بودیالد سرخ میشھادت، م. افتھ بود، فدا كردیت آن حضرت، تجسم یو در خط وال) ع(ى كھ در وجود علىیلتھایفض

ن اوراق ینك با ھم ایا. افتیاش پس از مرگ، جاودانگى  برگى بود كھ با خون، رقم بقا بر آن زده شد و كتاب زندگى
 : میبخوان ثم تمار استیر كمال و برترى و برجستگى مگر بین را كھ سندى دیسرخ و خون

 »  بیحب«با 

ب، در یحب; دندین آرزو رسیو ھردو بھ ا. بود» بن مظاھر بیحب«و » ثم تماریم«شھادت در راه خدا آرزوى بزرگ 
 . »ادیابن ز«ان یثم در مبارزه با طغیو م) ع(نیركاب حس
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بن  بیدار، حبین دیان ایدر پا. مدتى باھم گفتگو كردند. ر مالقات كردبن مظاھ بیبا حب» بنى اسد«ثم در مجلس یروزى، م
امبر، او را بھ دار ینم كھ در راه دوستى فرزندان و خاندان پیب را مى) 21( فروشى ر مرد خربزهیا پیگو: مظاھر گفت

 ) ثم در كوفھیاشاره بھ شھادت م. (درند زند و بر چوبھ دار، شكمش را مىیآو مى

ارى یشناسم، با دو دستھ موى بر سر كھ براى  نم و مىیب ى را مىیرو ا مردم سرخیمن ھم گو: اسخ گفتثم ھم در پیم
) ب در كربالیاشاره بھ شھادت حب. (شود شود و سرش در كوفھ گردانده مى كند و كشتھ مى ام مىیامبرش قیفرزند دختر پ

 . ن گفتگو از ھم جدا شدند و رفتندیپس از ا

اران یكى از ی»  د ھجرىیرش«كردند، ھنوز متفرق نشده بودند كھ  دو را بھ دروغ متھم مى اھل آن مجلس، كھ آن
: گفت. ن و چنان گفتندیم كھ چنیدین جا بودند و شنیا: گفتند.ب را از آنان گرفتیثم و حبید و سراغ میفرا رس»  ع« على

ب را بھ كوفھ یده حبیبھ آن كس كھ سربر«: د كھیفزایاش ب ن را ھم بھ گفتھیفراموش كرد ا! ثم را رحمت كندیخدا م
ولى چند ! گر از آن دو ھم دروغگوتر استین دیا: آنان گفتند. رفت. .. و» .شود شتر داده مىیآورد، صد درھم ب مى

ب را ھم پس از كشتنش آوردند و ھرچھ را كھ آن دو گفتھ بودند یم و سر حبیدیختھ دیثم را بردار آویروزى نگذشت كھ م
 ) 22( .رت اتفاق افتادبھ ھمان صو

 ) ع(» نیحس«بھ دنبال 

م گرفت كھ بھ قصد حج عمره روى بھ مكھ یدر ھمان سال، تصم. دیرا بھ طرف مكھ شن) ع(نیثم، خبر حركت امام حسیم
 -امبر یھمسر پ -»  ام سلمھ«دارى كھ با یدر د. نھ رفتیبھ مد پس از حج. موفق نشد) ع(نیدار امام حسیدر مكھ بھ د. بنھد

) ع(كرد و در دل شبھا، سفارش تو را بھ على اد مىیامبر، بارھا تو را یپ: ام سلمھ گفت. اشت، خود را معرفى كردد
اد یز ھمواره تو را ینھ رفتھ است، او نیبھ اطراف مد: سلمھ گفت ام. دیبن على را پرس نیسلمھ، حس ثم از امیم. نمود مى
بھ او بگو كھ دوست داشتم . دار او نشدمیامروز موفق بھ د. زرگوار ھستماد آن بیز ھمواره بھ یمن ن: ثم گفتیم. كرد مى

اشاره بھ شھادت . (م كردیدار خواھیگر را نزد پروردگار، دیكدیخدا  گردم و بھ خواست من بر مى. میبر او سالم بگو
 .) دیت رسبھ شھاد) ع(نین سخن بود كھ امام حسیست روز پس از ایرا بیبود، ز) ع(نیب الوقوع امام حسیقر

چھ : سلمھ ام. ن خواھد شدیشم با خون، رنگیبھ زودى ر: ثم گفتیم. ثم را معطر ساختیسلمھ با عطرى محاسن م آن گاه ام
 ن خبر را بھ تو داده است؟ یكسى ا

 ! موال و سرور من: ثمیم

ست، بلكھ سرور یتو نفقط موالى ) ع(على: ست و گفتیش را گرفتھ بود، گریسلمھ، در حالى كھ از اندوه، بغض گلو ام
 ) 23( .سلمھ از او خداحافظى كرد آن گاه ام. من و ساالر ھمھ مسلمانان است

 ثم یر شدن میدستگ

بھ  از سفر حج. ت او را از ھرجھت، حساس كرده بودیاش موقع ت اجتماعىیثم در كوفھ، مورد احترام بود و شخصیم
ن در حالى بود كھ یا. دن بھ شھر، صادر كردیا قبل از رسرى او ریدستور دستگ» ادیابن ز«گشت كھ  سوى كوفھ برمى

ھاى برجستھ  ان سرشناس و چھرهیعیده و تشنج و اضطراب، كوفھ را فراگرفتھ و شیل در كوفھ بھ شھادت رسیبن عق مسلم
 . نھ براى اعتراضھا و شورشھا فراھم بودیا در زندان بودند و زمیب یت، تحت تعقیب ھوادار اھل

اد او را یز ابن. دندیثم را قبل از ورودش بھ كوفھ، تدارك دیرى میراه صد نفر از ماموران، برنامھ دستگبھ ھم»  فیعر«
آمد و با ھمراھانش در »  رهیح«ف بھ یعر. دیر نكند، خودش بھ قتل خواھد رسیثم را دستگید كرده بود كھ اگر میتھد

نده و یثم بھ ماموران حوادث آیم. ش بھ خانھ برسد گرفتندیپاش از آن كھ یثم را در ھمان جا، پیم. ثم بودیدن میانتظار رس
 . ش را بازگو كردیچگونگى شھادت خو

و از نظر جسمى، ) 24( ش جز پوستى باقى نمانده بودیرمردى سالخورده بود كھ بر استخوانھایثم گرچھ در آن روز، پیم
مان راسخ در یح و ایا و فصیه استوار و زبان گوكن از نظر شھامت و قوت قلب و قدرت روحى و ارادیل رفتھ بود، لیتحل

رمرد ین پین جھت ھم براى بازداشت ایبھ ھم; اد را، با آن ھمھ قدرت و مامور بھ وحشت افكنده بودیز حدى بود كھ ابن
 . ل ساختھ بودیجواندل و توانمند، صد مامور را گس
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ثم بھ یم یدر معرف. ر و گرفتار شده استیثم اسیر دادند كھ ماد خبیبن ز دهللایبھ عب. ثم را بھ كوفھ وارد كردندیماموران، م
 . است) ع(اران ابوتراب، علىین یتر دهین و برگزیكتریاو از نزد: اد گفتند كھیز ابن

ثم را از بازداشتگاه بھ حضور یم...! دشیاوریب! ده است؟ین جا رسین مرد عجمى بھ ایكار ا! واى بر شما: اد گفتیابن ز
 . ندوالى كوفھ آورد

 پروردگارت در كجاست؟ -: دیثم و گفتگو با او پرسیھ میاد، براى آزمودن روحیابن ز

 . كى از آنانىیكھ تو ... ن ستمگران یدر كم -

 ! اى ك بودهیار نزدیبس»  ابوتراب«اند كھ تو با  بھ من خبر داده! ى؟یگو ن گونھ سخن مىین كھ عجم ھستى با من ایبا ا -

  .اند آرى، درست گفتھ -

ده و بر دار یت را بریاد كنى وگرنھ دستھا و پاھایى و با ابراز تنفر از او، او را بھ زشتى ید از على تبرى بجویبا -
 . زمتیآو مى

 . زىیآو بھ من خبر داده است كھ مرا بھ دار مى) ع(على: د گفتین تھدیثم در مقابل ایم

عمل بر . (با سخنان على درخواھم افتاد! واى بر تو: گفتش آمده بود، ین وضع نامطلوب كھ پیاد براى جبران ایابن ز
 ). ىیشگویخالف آن پ

ان یل ھم از طرف خدا بیل و جبرئیامبر و او از جبرئیھ السالم از پیعل-ن خبر را على یچگونھ؟ در حالى كھ ا: ثم گفتیم
اھم كھ در كجاى كوفھ است و من شوم بھ خوبى آگ ختھ مىیاز مكانى ھم كھ در آن بھ دار آو! بھ خدا سوگند. كرده است

 . ن مسلمانى ھستم كھ در راه اسالم بر دھانم لجام زده خواھد شدینخست

گذارم تا  ت را قطع كرده و زبانت را رھا مىیدست و پا! بھ خدا قسم: شتر برآشفت و گفتین سخن، بیدن ایاد با شنیابن ز
 ) 25( .زندیش را قطع كنند و بر دارش آویكھ دست و پاو ھمان دم دستور داد . ت و دروغ تو آشكار شودیدروغ موال

 . ند، و بھ قطع آن ھم دستور دادیا ببیثم را رھا و گویاد نتوانست زبان مید، ابن زیم دیو آن چنان كھ خواھ

 بر فراز دار 

 . اى براى معراج است ع و افراشتھیبراى مردان خدا فراز دار، سكوى رف

ل ضعف و ھراس از آشكار یرمردان بھ ھمان اندازه كھ براى قدرتھاى خودكامھ باطل، دلویختن فرزانگان و غیبھ دار آو
ثم را بھ جرم یم. ھ عزت و سند افتخار استیدان مصلوب، سرمایبراى شھ; لت و راستى استیشدن حق و تابش نور فض

 . دار بردند دى بھ طرف چوبھیزین علوى و سازش نكردن با سلطھ جبارانھ یت از خط راستیى و حمایحقگو

كرد كھ بر خشم دشمن  اعتنا، آن را تلقى مى گرفت و چنان عادى و بى زى نمىیثم مرگ را بھ چیم. ختندیثم را بھ دار آویم
 .خواند فرامى) ع(سرى على ثیق اسالم و احادیدن حقایى رسا مردم را براى شنیثم تمار بر فراز دار با صدایم. افزود مى

من شما . دیایش از آن كھ كشتھ شوم بیرا بشنود، پ) ع(ث مكنون و ارزشمند علىیخواھد حد ىھركس م: گفت ثم مىیم) 26(
براى » دار«ثم از فراز منبر یم. شدند رامون او جمع مىیمردم مشتاق، پ. دھم ان جھان، خبر مىینده تا پایرا از حوادث آ

انتھا و یكرد و خ را بازگو مى) ع(مان علىامبر و دودیت پیب ھاى اھلیستگیل و شایفضا. گفت ت، سخن مىیانبوه جمع
 . ساخت ھ را فاش مىیام فسادھاى بنى

دھنده بود كھ بھ  ات و از باالى دار، چنان مؤثر و تكانیھاى ح ن لحظھیثم، در آن آخریھاى میق و افشاگریان حقایب
ن كسى بود كھ در راه اسالم یثم، اولیو م. دیبھ دھانش لجام بزن: گفت. ن بنده، شما را رسوا كردیا: خبر دادند» ادیز ابن«

 ) 27( .بر دھانش لجام زده شد
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دن زبانش یآن كس كھ مامور بر. دندیر بود، بریپس از آن، زبان حقگوى او را، كھ بھ صراحت روز و بھ برندگى شمش
-ند زن تبھكار فرز: ثم گفتیم. ر فرمان داده است كھ زبانت را قطع كنمیام! خواھى بگو ھرچھ مى: ثم گفتیبود، بھ م

 . ن است زبان منیا! م را دروغگو معرفى كندیتواند من و موال ال كرده است كھ مىیخ -اد یبن ز دهللایعب

 ) 28( ....ثم را از كامش برآوردیو آن مزدور، زبان م

ى، یشگوین صورت، طبق آن پیآمد و بد ظ مىینى و دھان او خون غلیش، از بین كھ فردایبود، تا ا ثم بھ ھمان حالتیم
 . ن شدید صورتش با خون سرخ، رنگیموى سف

دانم كھ اھل عبادت بودى و شبھا را  بھ خدا قسم مى: زه بھ او اشاره كرد و گفتیثم آمد و با نیك میروز سوم، مردى نزد
جان پاك ده شد و یكرش دریثم فرود آورد كھ پیا شكم میزه، چنان ضربتى بر پھلو یآن گاه با ن. بردى سرمى بھ مناجات بھ

اكنون ھم،  كھ ھم; ثم با روح بلندش معراجى واالتر را آغاز كردیآن اسوه صبر و مقاومت و رشادت بھ افالك شتافت و م
لت مى ید راه فضیان پاكدل و وارستھ، نثار آن شھیران معنوى ادامھ دارد و با ھر درودى كھ از سوى خداجویآن ط

 . رود پروردگار، باالتر مى اش در فردوس اعال و نزد گردد، مقام و رتبھ

 د یمزار شھ

مقدس  ثم اجازه نداد كھ بدنیشتر بھ میب اد براى اھانتیابن ز. ثم پس از شھادتش بر سر داربودیكر پاك و مطھر میمدتى پ
رد و بھ یبگ شترى از مردمین صحنھ، زھر چشم بیبا استمرار ا خواست بھ عالوه مى; او را فرود آورده و بھ خاك بسپارند

د، حتى پس از شھادتش ھم، راه ین است، ولى غافل از آن بود كھ شھیچن) ع(على روانیآنان بفھماند كھ سزاى مدافعان و پ
 . ھ ترس و تزلزل حكومتھاى جور و ستم استیند و مایآفر د مىیبخشد، ام دھد، الھام مى نشان مى

ثم ین صحنھ را نتوانستند تحمل كنند كھ میودند، اور و متعھد كھ از ھمكاران او و خرمافروش بیھفت تن از مسلمانان غ
براى غافل ساختن . د را برداشتھ و بھ خاك بسپارندیكر شھیمان شدند تا پیپ با ھم، ھم; د، ھمچنان باالى دار بماندیشھ

: ن صورت عملى ساختند كھیدند و نقشھ را بھ ایشیرى اندیمامورانى كھ بھ مراقبت از جسد و دار مشغول بودند، تدب
 . ستادندیھاى آن محل، آتشى افروختند و تعدادى از آنان بر سر آن آتش ایكیشبانھ در نزد

كر مقدس ید، براى نجات پیگر از دوستان شھینگھبانان، براى گرم شدن بھ طرف آتش آمدند، در حالى كھ چند نفر د
ك محل دار را یبودند، چشمشان صحنھ تار ستادهیى آتش ایعتا، ماموران كھ در روشنایطب. از آتش دور شده بودند»  ثمیم«

آن چند نفر، خود را بھ جسد رسانده و آن را از چوبھ دار باز كردند و آن طرفتر در محل بركھ آبى كھ خشك . دید نمى
 . شده بود دفن نمودند

مزار ھواداران  دانست كھ مدفن او اد مىیابن ز. دیرس» ادیز ابن«خبر بھ ; دندیماموران جنازه را بر دار ند. صبح شد
ع منطقھ ساخت، یش و جستجوى وسیثم، مامور تفتیافتن جنازه مین رو جمع انبوھى را براى یاز ا. خواھد شد) ع(على

 ) 29( .وس گشتندیافتند و مایولى آنان ھرچھ گشتند، اثرى از جنازه ن

در . ى و نابودى باطل استیواروزى حق و شاھد رسیگواه پ. ستاده استیك مشھد است و بھ شھادت اید ینك مزار شھیا
بر سنگ مزارش نام . است» ثم تماریم«ان نجف اشرف و كوفھ، بارگاھى است كھ مدفن ین عراق در محلى میسرزم

 . ھ السالم نوشتھ شده استیعل -ار و مصاحب على یثم بھ عنوان یم

لى كھ بھ یحق و ارزشھاى اصحق و روشن نگاھداشتن مشعل  تیدر راه تثب. اق بودیكپارچھ تالش و اشتی»  ثمیم«
ن یدار، رھروى راستیمانى استوار و جھادى پایاو با وارستگى و ا. طلب بود د، جان بر كف و شھادتییگرا خاموشى مى

 . ده و جھاد بودیمجاھدى سرشار از اخالص و تجسمى واال از عق; ر حق بودیدر مس

شھ و كردار یگانھ اقتدا كنند و در اندید، بھ آن یبھ انجام رسانثم یندگان راه پاكى كھ میندگان حق و پویسزاوار است كھ جو
 . بود»  اسوه«كھ او .و در فكر و عمل، گام، جاى گام او بگذارند

 . ان استیفھ كمال جویھاى كمال، وظ روى از اسوهیو پ
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 . رسند د مىیات جاویروان وفادار، بھ حینگونھ در تداوم راھشان توسط پیدان، ایشھ

دھد و  ت است، نور مىی، كھ ھنوز ھم چراغى روشن بر سر راه انسان»ثم تماریم«فرشتگان وپاكان بر سالم خدا و 
 . دینما مى»  راه«

 »  انیپا«
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 . روتیھ، بیاء الكتب العربیست جلد، چاپ اول، دار احید، شرح نھج البالغھ، بیابن ابى الحد. 1

 . ق1403روت یجلد، دارالتعارف، بعھ، ده یان الشید محسن، اعین، سیاالم. 2

 . ق1328روت یاء التراث العربى، بیز الصحابھ، داراحییتم یابن حجر عسقالنى، االصابة ف. 3

 . دان، تھرانیآمال، انتشارات جاو خ عباس، منتھى الیقمى، ش. 4

 . 1374ھ، تھران ی، نفس المھموم، ترجمھ شعرانى، كتابفروشى اسالم. 5

 . انتشارات فراھانى نة البحار،ی، سف. 6
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 . 291 ، ص2 د، جیالحد یشرح ابن اب. 1

 . 4 ، ص3 معرفة الصحابھ،ج یالنى، االصابة فابن حجر عسق. 2
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 . 268 ، ص41 بحار االنوار، ج;  525 ، ص2 ج; نة البحاریسف. 6

 : 200 ، ص40 بحار االنوار، ج; 276 آمال، ص خ عباس قمى، منتھى الیش; 60 س قمى، نفس المھموم، صخ عبایش. 7

 ت لھا سرى فمھما تنبت االرضفذاك النبت من بذرى یوفى الصدر لباناتاذا ضاق لھا صدرى نكت االرض بالكفوابد

 . 524 ، ص2 نة البحار، جیسف; 112 ص 53 بحار االنوار، ج. 8

 . »بھ شھادت سوگند«، قطعھ 46 ر آزادى بخش، صیثى، اسجواد محد. 9
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 . شود ده مىینام» ایا و منایعلم بال«ن آگاھى یدر اصطالح علما ا. 17

 . 80 رجال كشى، ص. 18

 . 125 ، ص42 بحار االنوار، ج. 19

 . 202 ، ص45 بحار االنوار، ج. 20

 . ثمیھا و شغلھاى م كى از حرفھی. 21

 . 60 نفس المھموم، ص; 205 ، ص1 البحار، جنة یسف. 22

 . 198 ، ص10 عھ، جیان الشیاع; 292 ، ص2 د، جیشرح ابن ابى الحد. 23

 . 59 خ عباس قمى، نفس المھموم، صیش. 24

 . 124 ، ص42 بحار االنوار، ج; 293 ، ص2 د، جیشرح ابن ابى الحد. 25

. ختند، ولى نھ از گلو، بلكھ از كتفھایآو كھ شخص را با طناب از دار مىن صورت بود یشتر بھ ایختن، بیدر گذشتھ بھ دار آو. 26
 . داد ج جان مىیپس از چندى بھ تدر... مصلوب نھ بر اثر خفھ شدن، بلكھ بر اثر فشار طناب و گرسنگى و 

 . 125 ، ص42 بحار االنوار ، ج; 294 ، ص2 د، جیشرح ابن ابى الحد. 27

 . 87 رجال كشى، ص. 28

  ".83 كشى، ص رجال. 29

با از آن اصل خودش یعنی  میثم تماردر پایان این نوشتار جواد محدثی برای مقابلھ و سنجش روایات اسالمی منقول وی در باب 
 :مقالھ آیین مانی را از سایت دولتی فرھنگسرا بھ عینھ ضمیمھ می نماییممانی، 

ین مانیآئ  

. دیان گردیران و بابل نمایمشترک ا یدر اطراف مرزھا) یمانون یآئ( یعنی یگر ھمگانین دیآئ یالدیدر قرن سوم م
ا ی) پاتک(ک ینام پدرش ت. دیرسیم) انیپارت(ان یا مانس نام داشت و نسبش از طرف مادر بھ اشکانی یمؤسس آن مان

سال ( یدالیم 216ا ی 215بھ سال  یو. ن رفتھ بودین النھریفوتتق بابک پسر ابوبزرام بود کھ از ھمدان بھ بابل در ب
 یھ نھر کوتاه در بابل باستانیناح» مسن«ت ینر در والیھ ماردیدر قر) ین پادشاه اشکانیچھارم سلطنت اردوان، آخر

است و در آن زمان در  یگنوس یاز فرقھ ھا یکین مغتسلھ کھ یپس از فرا گرفتن علوم متداول زمان خود بھ آئ. متولد شد
ن ییو آ یحیو مس یان زمان خود مانند زرتشتیکھ از اد یبعد ھنگام ید؛ ولن فرات و دجلھ ساکن بودند درآمیب ینواح
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ن زرتشت را یآئ یمان. دیمنکر مذھب مغتسلھ گرد افت،ی یون آگاھیصان و مرقیژه مسلک ابن دیبھ و یگنوس یھا
افت و ی یتچند بار مکاشفا) یالدیم 228 سال( یزده سالگیبقول خودش در س مطالعھ کرد و خود را مصلح آن شناخت و

ش را یخو یالدیم 242ن خود در سال یاسرار جھان را بدو عرضھ داشت و سرانجام پس از آغاز دعوت آئ یفرشتھ ا
 :دیسروده گو یکھ بھ زبان پھلو یچنانکھ در سرود. کرد یح ظھور او را خبر داده بود معرفیط کھ مسیفارقل

 ».پراکنده کنم دعوت را در ھمھ جھان ین آمده ام تا ندایمن از بابل زم«

ر و ینور را خالق خ. بد یگریک و دین یکی. خلقت دو اصل وجود داشتھ است در آغاز :گفت ینش میدر باب آفر یمان
 :گفتیدانست و میرا خالق شر م یکیتار

 ی، خودخواھی، نادرستیشیره اندیکھ ت: یبھ بد یعنیدو اصل مذکور،  یان مختار است بھ جلوه ھاین میانسان در ا
ت، یمی، گذشت، اتحاد، صمی، دوستی، مھربانیشیکھ روشن اند یکین ا بھی. ره استیو غ یکشتار، حق کش انھ،احمق

عمل کند سرافکنده و  یتوجھ کند، رستگار و اگر بھ بد یکیاگر بھ ن. کند ره است توجھ و کمکیگران و غید یغمخوار
 یسبب اضمحالل و فنا یل بھ بدیروج و بقا و تماو ع یباعث سرافراز یکیل بھ نیتما و حاصل آنکھ. معذب خواھد شد

ر یھستند کھ بعلت اصل غ) ا روح و مادهی( یو بد یکین ای، یکیو تار یقت روشنائیدر حق: گفت یاو م. گردد یم یآدم
 : را در اصلیز .ش ادامھ دھندیخو ین شده ازلییر تعیر سرنوشت سرشت خود مجبورند بھ مسییقابل تغ

 )عیرف(   کیاست کھ او گفتھ بھ تفک ین گفتھ مانیا                          کیثمر ن از بد د وینا یک و بدیاز ن

کھ در  یاز آن دو راھ یکیتواند بھ یخود م یا مصلحتی یلیر تماین و انتخاب مسییان فقط انسان است کھ با تعین میدر ا
 : میا بھتر بگوئیش دارد عمل کند و یپ

 .عامل انتخاب و ادامھ حرکت آن دو در وجود خود است یاست و ھر انسان یقطع دهن شییدو راه تع یو بد یکین

دانست و یم یقیغمبر حقیرا پ ییحین دستھ حضرت یا. ان بودیا زارئی یماندائ یحیمس یاز فرقھ ھا یکیرو یابتدا پ یمان
 . مخالفت داشت یاضت در زندگیو ر یھمسر یشمرد، با ب یرا دروغگو م یسیع

آشنا شد، سپس بھ  ید بودائیاحت کرد و با عقایھند را س. ن زرتشت خود را مصلح آن شناختیمطالعھ آئ پس از یمان
 یمطابقت داد، ول یحیو مس یو مھر یو بودائ یان زرتشتید پرداخت و آن را با ادین جدیغ دیران بازگشت و بھ تبلیا

 .مصلوب شد یدر شصت سالگ یالدیم 276د و در سال یقرار گرفت و محکوم گرد یزرتشت انیب روحانیتحت تعق

 ظھور آن و علل ین مانیاصل و مبدأ آئ

 ینید یمشابھت ھا(ن مھر بود یافتھ آئیر شکل ییح کھ تغین مسیگسترش آئ ان ویپس از سقوط و انقراض دولت اشکان
ن یروان آئیپ یود کھ بران مھر کمک گرفتھ شده بیح از آئین مسیدر ساختن د یاد بود و بھ قدرین مھر آنقدر زیح با آئیمس

 :اد فاصلھ گرفتھ اندیخود ز ین اصلینکھ احساس کنند از دیرند؛ بدون ایح را بپذین مسیمھر آسان بود کھ د

ح قرار ین مسیشد، عالمت د یم یا خال کوبیسربازان مھر داغ  یشانین مھر بود و بر پیب کھ خاص آئیعالمت صل. 1
 . داده شد

ما  یان شد و آن را روز خدایحیاول ھفتھ مس روان مھر روزین پیشتر در اثر تلقید بود بیکشنبھ کھ روز خورشی روز. 2
 )Day of our Lord( .خواندند

بود و روز  ن زمان خودیدن بھ کوتاھتریھنگام بلند شدن روزھا پس از رس یعنیروز تولد مھر کھ در اول زمستان . 3
 . نوئل خود قرار دادند ایسمس ید کریح شناختند و آن را عیولد مسبھ عنوان روز ت انیحیشد، مس یتولد مھر شناختھ م

 . رودیآسمان م نھد و مانند او از سنگ برخاستھ بھ یپا بھ عرصھ وجود م) داالن دراز(ا یح مانند مھر در غار یمس. 4

 .ن شب مھر شباھت داردیل آمده با شام آخریکھ در انج ین شام بھ طوریمقدس آخر یھمانیم. 5
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 . ندیآ یم باکره بھ وجود یدو از مادران ھر. 6

 . رندیگینم ک زنیچیھ. 7

ز مردگان را از یح نیگردد و حضرت مسیافتن آنان میات ید حیمھر با کشتن گاو موجب زنده شدن موجودات و تجد. 8
 .زاندیخ یگور بر م

 . دیت گردیحیمس ین امر جزو آداب اصلیات بود و ھمین مھر از ضرورید در آئیغسل تعم. 9

با شراب بھ  ک قطعھ نان و آب ممزوجین بود کھ ھمھ حاضران در خوردن از یدر جزو مراسم و آداب مھر ا. 10
 . خورندیساھا نان و شراب میکل ز دریح نیروان مسیکردند و پیعنوان ھئومھ شرکت م

اشخاص صالح و درستکار را از  گردد، تا جھان را پر از عدل و داد کند وین عالم باز میان جھان بھ ایترا در پایم. 11
ابند و حضرت ید یھئومھ ممزوج با روغن بدھد تا عمر جاو یعنیر مقدس یاشخاص گناھکار جدا کند و بھ درستکاران ش

 .ا باز خواھد گشتین دنیان جھان بھ ایز در پاین یسیع

 . خوردیبھ چشم مز یح نین مسیشمع ھست کھ ھر دو در د ناقوس و روشن کردن -ن مھر یجزو مراسم آئ. 12

ن ین دیمغرب زم.) نامند ید میز کتاب عھد جدیل را نیمان است، و جالب است کھ کتاب انجیزد عھد و پیمھر ا. 13
بسط و  گر بطور کاملید ینواح ارمنستان و یالت مرزین بھ مرور در این آئیران فرستاد و در مقابل ایح را بھ ایمس

 . افتیانتشار 

ن یب دیاست کھ از ترک ینیآئ: قت واقعیدر حق ین مانید. ران بھ وجود آمدیدر ا ین مانیکھ د ن زمان بودیھم درست در
ن فرض بھ ین آنھا بسازد و اگر ایمشترک ب گانھ وی ینیخواست دیبھ وجود آمده است، م تیحین مھر و مسیزرتشت و د

شھ یھم ین و اختالفات آنھا براید ید، خطر بزرگ دو دستگیگرد یمورد قبول ھمھ واقع م شد و یت منجر میموفق
 .بست یرخت بر م

ن ین بار بھ انتشار دینخست یبرا کرد یم یکھ شاپور اول تاجگذار یروز )یالدیم 242(د یرس 27بھ سن  یوقت یمان
ان سخت ناگوار ینکار بر زرتشتیا. رفت و بھ اتباع خود دستور داد چنان کنندیرا پذ یشاپور اول گفتار مان. خود پرداخت

 .رفتیشاپور درخواست آنھا را نپذ یول. ده منصرف سازندین عقیرا از ا ید و موبدان اجتماع کردند تا وآم

است در شرح آنچھ در نفس از جھت " اءیکنزاالح"چند پرداخت، از جملھ کتاب  ییده خود کتابھایدر اثبات عق یمان
کتاب . دھدیده را بھ ظلمت نسبت میب افعال نکوھن کتایو در ا .ھ فساد استیما یکیھ خالص و از جھت تاریما یروشنائ

ز یدھد، و نیرا شرح م یمنان و آلوده بھ کژیختھ با اھریافتھ و نفس درآمی یکھ نفس رھائ" شاپورگان"دارد بنام  یگرید
نموده و  انیده و نماز را بینام یاز حروف تھج یل را بھ حرفیل کھ ھر انجیو دوازده انج" ریالتدب یالھد"دارد بنام  یکتاب

اء را یات و معجزات انبیاست کھ آ" سفراالسرار" یگر ویکتاب د. ح داده استید توضید در خالص روح بعمل آیآنچھ با
نکھ یتا ا وفادار ماند، یش مانیشاپور مدت ده سال بھ ک .گرید یکتابھا و رسالھ ھا یاریمورد طعن قرار داده است و بس
. فاسد کرده است، مرا با او روبرو کن تا با او مناظره و مباحثھ کنم ن ترایرد دن میا: موبد موبدان نزد او رفت و گفت

برگشت و بھ  ین مانیت دیافت و شاپور اول از ثنوی یموبدان در صحبت برتر موبد .روبرو کرد شاپور آنھا را
ر یاول او را بھ کشمرا شاپور یز ران را ترک گفت،یا یمان. برآمدند یموبدان در صدد قتل مان. زرتشت درآمد مذھب

دور او جمع  یادین طرفداران زیچ در. دین رھسپار گردیچ پس از ھند بھ ترکستان رفت و سپس بھ یو. د کرده بودیتبع
و  ینقاش مربوط بھ ینجا بود کھ آوازه شھرت کارھایار بودند و از ھمیشتر ترکان آن دید بین طرفداران جدیا. شدند
 .دیآغاز گرد ینیچ صنعت گران د ازیاو با آموزش جد یر گریتصو

 یواقعھ اعدام مان

را بھ چشم احترام  یھرمزد اول مان. ران بازگشتیبھ ا یمان یالدیم 272در سال  یپس از مرگ شاپور ساسان
را بدست  یعشرت طلب و سست عنصر بود؛ مان یاول برادر ھرمز اول کھ پادشاھ) بھرام(ست، اما وھرام ینگریم

، مصلوب شد یت مانیک روایبنابر . را بدورد گفت یدادند تا زندگ را چندان عذاب یو آنان و سپرد یون زرتشتیروحان
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 یاز دروازه ھا یکی پر از کاه کرده بھ دند و پوست او رایبعدسرش را بر. ند زنده زنده پوست او را کندندیگو یو برخ
 یمان. موسوم گشت یدروازه بھ باب مان و از آن پس آن) یالدیم 276ا ی 275(ختند یاویشاپور خوزستان بیشھر گند

زبان و  یک زبان و سغدیزبان و پارس یان پارتیمانو یحروف مصوتھ، کھ کتابھا یبوده دارا د ھمیمخترع خط جد
ار بھ یبس یکتاب نوشتھ و منشورھا 6 یمان. و ساده تر از آن است، نوشتھ شده یانیره بھ آن خط کھ مشتق از سریغ

و  یرسالھ مان 76از آنھا در ضمن فھرست  یعده ا یگران ھم فرستاده کھ اسامید دیشا روان خود ویاصحاب و پ
ن آنان یدر سرزم یمان کھ( یشرق یپنج کتاب را بھ زبان آرام .ده استیم بھ ما رسیاصحاب او در کتاب الفھرست ابن ند

شتر یران نگاشتھ کھ بیا ینوب غربزبان ج یعنیک یبھ پارس" شاھپورگان"کتاب ھم بھ نام  کینوشتھ و ) بزرگ شده بود
 .مندرجات آن راجع بھ معاد بوده است

بدست آمده و در زبان  یرانیا یاز آن بھ زبانھا یاست کھ قطعات" سفر الجبابره"معروف بھ  یمان یاز کتابھا یکی 
است کھ در ]  ک" [ یکو" یو مشتق از لغت اوستائ" کو" جمع شد کھ یخوانده م]  ک" [ کوان"نام کتاب  بھ یرانیا

کھ در مآخذ " ایفرقماط"، "سفراالسرار"، "اءیکنزاالح"گر ید. شده است یاستعمال م" جبار" یان بھ معنیزمان ساسان
ل یا انجیل زنده یگر انجید. معروف است" ستو الخوندار منتاءیاپ"د ھمان یشا ینیو در الت" کیبنگاھ"ظاھراً  یرانیا

 یآرام یحرف تھج 22قسمت مطابق  22از آن در آثار تورفان بدست آمده بر  یقطعات ن کتاب کھیا. د نام بردیرا با یمان
و در " قونیا" یونانین و نشان دھنده مطالب کتاب بوده و در یر کھ مبیک جلد آلبوم تصاویبنا شده بوده است، و ظاھراً 

ر دو اصل یتصو" ینیچ یانوم یو در کتابھا" فونسیا" یو در قبط" ارتنگ"ک یو در پارس" اردھنگ" یزبان پارت
 .شد یده مینام" بزرگ

ھمان مانی در آمده بھ کسوت اسالم صوفیانھ است نیز حسین بن منصور حالج  
و صفت صوفی اش ) بھ مثابھ پوست کنده شدن مانی(منصور حالج بھ دالیل موضوع تشابھ دار آویز گردیدن و سوختن 

تنومند مونس خدا (ھ عرفای قدیم غالبا بین او و بایزید بسطامی و توصیف شکل کتابھای منسوب بھ وی و مقایسھ ای ک
بھ عمل آورده اند، مرا بھ تطبیق وی با مانی رھنمون میگردد و من رأی ) یعنی بردیھ زرتشت در کسوت اسالم صوفیانھ

تلگاھشان و معانی قاطع خود را حال کھ در این باب مقالھ بھ انتھا رسیده کھ ضمن مقابلھ نام و نشان مکان زادگاھی و ق
چون قبل از شروع این مقالھ در این باب اندیشھ . لفظی نامھای ایشان  و کتابھایشان بھ پایان رسیده است رأیی آری است

خیلی ساده بگویم در اسطوره پر راز و رمز  اسالمی حالج قصاوت با وی بھ جرم انااحق گفتن . و تفحصی ننموده بودم
و سوزانده شدن جسد وی ھمراه است قانع کننده نیست و جواب جرم  و تاوان عمل نھ چندان او کھ با دار آویز گردیدن  

او را صفت ھا بسیار :" القاب  و شھرت سرتاسری وی در آسیا نیز ھمین را میگویند. مشخص منسوب بھ او را نمی دھد
و  ابوعبدهللا الزاھداھل فارس ,  لمھرابوااھل خراسان ,  ابوالمعیناھل چین , نوشتندی  ابوالمغیثاست اھل ھند او را 

اگر این گام ھای نخستین ". خواندند مخبرو در بصره ) مستأصل کننده( مصطلمو در بغداد  حالج االسراراھل خوزستان 
 منصور، )نیکو( حسینمعانی ) کھ حال بعد از بھ پایان بردن جمع و تدوین نظرات میگویم ھست(درست باشد 

، بھ ظاھر بھ معنی ّحالل ]یا سوزانده شده[ھالو زبان ٌکردی یعنی بھ دار آویختھ شده (=ج و حال) پیروزگر، منجی(
در این رابطھ معلوم مینماید کھ ما قبل از واقعھ کربال حسین شھید دینی بزرگی از خویش داشتھ ایم کھ در اصل ) معماھا

ی  و روحانیون قشریمان پوست کنده و بھ توسط خود رھبران خودکامھ ساسان) زندیق(تحت نام بدعت صوفیانھ مانی  
جالب است کھ مانویان در . دار آویختھ شده یا سوزانده شده بود ولی آیین او حتی در دوره مسلمین دیری پایید

سالگردھای روزھای حبس و اعدام مانی را مراسم سوگواری و روزه گیری بھ جا  آورده و روز متعاقب  آن را کھ  
جشن میگرفتھ  )عرش انی بھنورمعراج مرد (=ر این روز بھ بھشت نور صعود کرده،با عید بم تصور میکردند مانی د

عبری، ضان  -رمروزه بزرگ مانویان یا مأخوذ از = علی القاعده مأخوذ از روزه مزان(در این رابطھ ماه رمضان . اند
لی شایعھً شق القمر و یا  بھ معانی ریشھ اص=شکافتن ماه روزه( فطرو عید ) روزه طوالنی= عربیصیام  -ریممعادل  

سنت اوگوستین . اسالم نیز با روزه یکماھھ مانوی و عید بم مانوی مطابق میگردد) و آرامش پرھیز و فترت، آشتی
مانویان . روز اعدام مانی را مقارن با خود ھمان روز عید بم آورده است) روحانی معروف مسیحی کھ قبال مانوی بوده(

می نامیده اند کھ از سوی دیگر با ماه نذری و ) ماه حرام و پرھیز،فترت، ماه محرم= سکیساپد(ت این ماه را چقشپ
بنابراین نذری ماه محرم و  فطریھ منشأ واحدی در دین . عزاداری محرم منسوب بھ امام حسین شیعیان مطابقت می یابد

نداف = مار سیسان برصیصا، ( ور حالجابھامات و غبار کھن تاریخی نیز کھ دور شخصیت منص. مانوی داشتھ اند
را فرا گرفتھ وی را  از زمان خلفای عرب دورتر میبرد و ما را گامی دیگر در  )، در اساس خود مانیمصلوب قدیس

فرا گام دیگری در ) پدر فریاد رس(نام خدایگانی اصلی منتسب بھ حالج یعنی ابو مغیث . اثبات این نظر فراتر می برد
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وحانیون درباری منتسب بھ عھد اساطیر اسالمی عقایدحالج را مانند مغان دربار ساسانی در باب ر. این مسیر است
بنا بھ غالب روایات حالج نیز مانند اصلش مانی . عقاید دینی مانی، موجب انحراف و فتنھ و فساد بھ شمار آورده اند

ین النھرین منسوب بوده و  در آن سوی ھر دوی این اصل و بدل بھ سمت خوزستان و ب. مدعی منجی بودن بوده است
نیز مصلوب گردیده اند و در روایات در طی حیاتشان برای ھر دو سفری علمی و تبلیغی بھ سمت ھندوستان برایشان 

عقاید . مانی در خوزستان بھ حضور شاھپور رسیده یعنی ھمانجایی کھ موطن حالج قید شده است. ذکر شده است
یحیی . ھم با عقاید  ریاضت و رھبانیت و تجرد گنوستیکی مانی ھمخوانی بسیاری داردصوفیانھ و گنوستیکی حالج 

حالج در واقع پیروان رنگ تعلق -رھبر ملکوتی صابئین خوزستان و جنوب عراق  یعنی سرزمین مانی) زنده ماندگار(
ن فرقھ دینی صابئین بھ شمار مانی را در روایات تاریخی ھم از ھمی. می باشند) زنده ماندگار( مسیحی پذیرفتھ مانی 

در اینکھ حالج معروف صاحب مکتب فلسفی خاص خود و فرقھ و پیروان متشکل شخص خود معرفی نشده . آورده اند
محل دستگیری و قتل این ھردو . است، دلیل مھمی بر قدمت مکتب ما قبل اسالمی اصل وی در ایران عھد ساسانی است

صورت نام کتابھای معروف منسوب . خوزستان ذکر شده است -)خلفای عباسی/یانپایتخت ساسان(بغداد -در سمت مدائن
،طاسین االزل، طواسین، جوھراالکبر، بستان المعرفت، و ھیاکل )زر سرخ(بھ حالج یعنی نوراالصل، کبریت االحمر 

کتاب تصاویر (، ارژنگ )اصل، سرور نیک، ھمان شاپورگان(بھ وضوح بھ ترتیب با کتابھای مانی و مانوی کفالیون 
، کتاب )کنزاالحیاء مطابق کنزا یعنی کتاب اصلی صابیان(، گنج زندگان )کتب پر راز(، انجیل زنده، اسفار ) مقدس

مسلم می ) پیروز(نظر بھ نام پدر حالج یعنی منصور . مطابقت می نمایند) غوالن(و کتاب کوان ) در چم رزان(رازان 
بھ زبان ساده مانویان زیر سلطھ . ریشھ و معنی لغت سامی فاتح گرفتھ میشده استاز  فاتکنماید  کھ نام پدر مانی یعنی 

مسلمین رھبر دینی خود را تحت کسوت عربی و اسالمی منصور حالج وارد مدار باورھای اسالمی ساختھ اند 
ھزاده ھمانطوریکھ زرتشتیان، زرتشت خویش را در عھد آغاز اسالم بھ کسوت اویس قرنی، بایزید بسطامی و شا

                                                                . ابراھیم ادھم بلخی در آورده و مقبول باورھای مسلمین اش نموده اند

                                                                       

منصور حالج/اعدام مانی  

و روزه مسلمینصابی نماز /منشأ الھامی مانوی  

نماز در سھ آیین توحیدی خاص آیین اسالم است ولی این سنت از جانب خود اسالم وضع نشده ، بلکھ کلیھ اجزای آن 
از آیین مانوی اقتباس شده است، حتی اینکھ اگر آب نبود برای وضو می توان بھ ) وضوف نیت، قنوة، رکوع و سجود(

ھمان اوقات نمازھای مانوی یعنی پیش از خورشید ، نیمروز ، شامگاه و  اوقات ادای نمازھای اسالمی.خاک تیمم کرد
بر خالف نماز، رسم روزه داری در نزد اعراب جزیرة العرب سابقھ ای قدیمی و ما قبل اسالمی داشتھ . شبانگاه است

لھ قریش متولی کھ قبی" هللا"است، چنانکھ بھ روایت مورخان اسالمی عبدالمطلب جد محمد سالی یکبار برای عبادت 
ولی در زمان ظھور اسالم سابقھ مھم دیگری نیز در . معبد او بود انزوا می گزید و دراین مدت روزه می گرفت
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ھمینزمینھ وجود داشت و آن روزه یک ماھھ مانویان در ھر سال بود کھ بھ یادبود زندان و مرگ مانی گرفتھ می شد و با 
این روزه کھ . ، معادل روز فطر مسلمانان پایان می یافت")بھ عرش معراج مرد نورانی= بم(بھ ما" روز مقدس 

در نخستین سال مھاجرت بھ مدینھ، محمد روز دھم . ھمزمان با عید پاک مسیحیان بود در ماه فروردین برگزار میشد
ز آن تمامماه محرم را کھ یک روز مذھبی قدیمی معادل با دھم تشرین یھودیان بود برای روزه تعیین کرد، اندکی بعد ا

را ماه روزه مسلمانان مقرر گذاشت ، ولی بعد از قطع رابطھ با یھودیان مدینھ و تغییر فبلھ مسلمانان ) ماه کیپور(کلیمیان 
در این  )منبع وبالگ سیری در واقعیتھای مذھبی(از بیت المقدس بھ مکھ ، این ماه عبادت را بھماه رمضان تغییر داد

وی صریحاً اظھار شده است کھ پرداخت زکات و ادای نماز و روزه از واجبات آئین مانی باب از روی منابع کھن مان
       .  ھفت روز از ھر ماه را می بایست روزه بگیرند و چھار بار در ھر بیست و چھار ساعت نماز می خواندند. است

ارتباط با صابیان توضیحات زیر را در  حالج بھ مانویان در/بھ مناسبت ارتباط و انتساب نماز و روزه  اسالمی بھ مانی
                                                                                                                     :این باب ضمیمھ می نمائیم

)یحیی(نماز و روزه نزد صابئین یعنی قوم مانی   
آیینی ترکیبی از ادیان کھن بین النھرین دارند و با مانویان، فرقھ گنوسی . ستھ استاین مردم کھ مانی از بین ایشان برخا 

قبل از طلوع : در روز سھ مرتبھ نماز مى خوانند. نماز عبادت روزانھ آنان مى باشد. عرب یعنی حنفا پیوند داشتھ اند
. گویند) کاھن بزرگ و دانا(ا روحانى بزرگ خود را ریشام. آفتاب، بعد از زوال خورشید، قبل از غروب خورشید

اینان ھر روز سھ بار نماز مى خوانند و براى ستارگان ثابتھ یك نماز بھ : ابوالحسن نویدى در كتاب اختصارات مى گوید
نام صاله تطوع انجام مى دھند و ھر سالى سى روز روزه دارند كھ ھشت روز آن پیوستھ و ھفت و شش روز آن را 

در ایام روزه گوشت نمى خورند و ھر ماه چھار قربانى دارند كھ بھ . ور خواستند انجام مى دھندپراكنده و بقیھ را ھر ط
خون خروس در زمین دفن مى شود و استخوان آن را مى . این قربانیان باید خروس باشند. نام ستارگان انجام مى شود

                                                                .                      سوزانند و گوشت شتر و كبوتر و ماھى نمى خورند

:بوده است) بھ معنی تفسیر زنده انجیل(در اصل مانوی خود زیندگ ) تفسیر ناروا(کلمھ زرتشتی ساسانی زندیگ   

مجموع��ھ  ش��ود ك��ھ یدانس��تھ م ین كت��اب از ش��ش كت��ابیت��ر ن اث��ر، مھمی��ا. اس��ت یل م��انی��ن��ام انج یانجلی��ون برگ��ردان پارس��
ھ�ا، چ�ھ در  ن كتابی�ا یھا ن فھرس�تیت�ر معروف یل، در ب�االی�كت�اب انج. دادن�د یل میرا تش�ك ین م�انویمقدس د یھا كتاب

، یا ان�ھیم ی، بھ جز ش�اپورگان پارس�یآثار مانو ی بھ مانند ھمھ. طرف، قرار دارد ی، و چھ بی، چھ ضد مانویمنابع مانو
ل ی�انج"ش�د، ب�ل ك�ھ ھم�واره  یل خوان�ده نمین اثر صرفاً انجیا. ده نوشتھ شده بودسنینو یمادر یشرق یل بھ زبان آرامیانج

ش��اه "ن اث��ر را ی��، ایم��انو یزب��ور قبط��. ده ش��ده اس��تی��نام" ل ب��زرگی��انج"ا ی��) اوانجیلی��ون زین��دگ: ان��ھیم یپارس��" (زن��ده
.                                    دخوان یم" ھا آسمان ی د وی و ھمچنین مائدهی، عھد جد)یمان(= ل بزرگ او ینوشتارھا، انج  

:                                                                                        یمانو یاز سرودھا یا نمونھ  

! روز ییروشنا یمن فراز ا یسو! // ح زندهیمس یمن ا یسو یفراز آ  
گاه ظلمت كھ سرشار از ترس است خانھ// ام،  د دشمن را از خود ستردهیتن پل  

كھ بر ورزا چنگ درانداختھ است یریچونان ش// اند  دهیوش بر ضد من شور گانگان تلخیب  
. یكن یتا بھ ھنگام ترس، بھ من رو! // خوانم یط، تو را فرا میفارقل یگر، ا شیبخشا یآه، ا  
. ام را بھ بند كرده بودند روحكھ ھماره  ییرھایزنج// ام  شتن ستردهیھ را از خویچند ال یرھایزنج  

ره یكھ بر من چ// ام  دن را چنان تاب آوردهیآتش خوردن و نوش… // من تلخ است  یام، كھ برا دهین را نچشیریشھوت ش
. نگردد  
را شدمیپذ یزگاریات را بھ پرھ نیریوغ شیو // ام  ماده را بھ دور افكنده یھا َدھش  

! دار ات را پاس ناورانیدگان و دیھماره گز! // ش را بھ من ببخشیدھش خو سھ// سپارم  یتو گام م یبھ جست و جو  
را شدمیرا پذ یروزیپ//  یداور راست…   

ام شتن ستردهیرا از خو یكیو تار… // ده است، تنھا من یخداوندگارم بر من درخش یروشن  
یا برده فراز یروشن یھا چھ مرا بھ اِئون! // طیفارقل یاست، آه ا یزگاریآن ِ تو پرھ  
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**م یمر ی اش و روح خجستھ دگان مقدسیو برگز// ط یبر خداوندگار ما فارقل یروزیشكوه و پ  
 

 *J. P. Asmussen, "Angalyun " , Encyclopaedia Iranica ,vol. II, 1987, p. 31 
152 -53، ص 1375پور، انتشارات فكر روز،  لیابوالقاسم اسماع ی ، ترجمھیچارلز آلبر: یزبور مانو**   

در این جا مطالبی را از سایت دولتی فرھنگسرا بھ عینھ نقل می نمائیم؛ با این تذکر کھ داستان مصلوب  شدن کھ با کاه 
  . در اینجا با روایتھای سوزانده شدن جسد وی ھمراه گردیده است. منصور حالج ھمراه است/بھ پوست کنده شدن مانی

     

)از سایت فرھنگسرا(ن منصور حالج یحس   

ران در قرن سوم و دھھ یا ین بن منصور حالج از عارفان نامیطاھر مشھور بھ حس یت عبدهللا بن احمد بن ابیابومغ" 
 یھجر 244والدت او در آن سامان بھ احتمال در سال . فارس بود یضایاز مردم ب یو. است یاول قرن چھارم ھجر

  .اتفاق افتاده است

الت خوزستان کھ در آن وقت از یا یمشغول بوده و بھ مناطق نساج یھ زنرسد کھ بھ کار پنبیپدر حالج بنظر م
کرده و پسر را با خود  یامتداد داشتھ، مسافرت) ن بصره و کوفھیدر کنار دجلھ، ب یشھر(تا واسط) ھیشوشتر حال(تستر

  .ھمراه برده است

ازده قرآن را از بر کرده است و سپس در پرداختھ و تا سن دو یحالج در دارالحفاظ واسط بھ کار فراگرفتن علوم مقدمات
م هللا ین کلیبھ او اربع یشده است و سھل تستر ید سھل بن عبدهللا تستریفھم قرآن ترک خانواده و خانمان گفتھ و مر یپ
  .را آموختھ است) غمبریپ یق موسیچلھ نشستن بر طر(

رده و از دست ابوعبدهللا عمرو بن عثمان ک یشاگرد یحالج از آنجا بھ بصره رفتھ و در بصره در مدرسھ حسن بصر
  .ده استیقت مأذون گردیده و بھ طریخرقھ تصوف پوش یمک

ن وصلت موافقت نداشت یبا ا یگرفت و چون عمروبن عثمان مک یرا بھ زن یعقوب اقطع بصرین در آنجا دختر ابویحس
. با باشدیداد کھ شکیبھ حالج پند م) یندنھاو(ید بغدادیجن. بود یاختالف م یو اقطع بصر ین عمرو مکیگاه بھ گاه ب

  .نکھ سرانجام بھ تنگ آمد و بھ مکھ رفتیکرد تا ا یبائیطاقت آورد و شک ید چندیحالج بھ اطاعت جن

 یم ین بار بھ مکھ رفت و در آنجا کلماتیضھ حج نخستیانجام فر یست و شش برایبھ سن ب یھجر 270حالج در سال 
و  یان قشریدر مراجعت از مکھ بھ اھواز بھ اندرز دادن مردم پرداخت و با صوف. داشت یز بود و حالیگفت کھ وجد انگ

ن رسوم ھمھ نشان تعلق و ید و بھ خاک انداخت و گفت کھ ایانھ را از سر کشیبھ مخالفت برخاست و خرقھ صوف یظاھر
  .عادت است

ار بماند، پس از پنج سال اقامت در ین درفت و پنج سال در آ) یرانیمرکز نھضت عرفان ا(حالج از آنجا بھ خراسان 
د، بار سفر مکھ را یبار دوم با چھارصد مر یران بھ اھواز بازگشت و از اھواز بھ بغداد رفت، و از بغداد برایمشرق ا

  .رنگ و شعبده بستندین سفر بود کھ بر او تھمت نیز گذراند، در این حج را نیببست و دوم

و بودا را مالقات کند،  یروان مانیاحت بھ ھندوستان و ماوراءالنھر رفت تا پیو س ین سفر بھ قصد جھانگردیپس از ا
زربفت طراز و  یکھ پارچھ ھا یان اھوازیر رفت، و در آنجا بھ کاروانیدر ھندوستان از کناره رود سند و ملتان بھ کشم

ش یت، پیاز مراکز مانو یکین، یقان چآوردند، ھمراه شد و تا تور ین را بھ بغداد میبردند و کاغذ چین میتستر را بھ چ
ن سفر در وقوف بھ عرفات از ین بار بھ مکھ رفت و در این و آخریسوم یسپس بھ بغداد بازگشت و از آنجا برا. رفت

 ." م کن تا لعنتم کنندیا رسوایخدا" خدا خواست کھ 

، قدم گذاشتھ و یمصلحت ظاھر قت برخالفیق ارشاد و حقید کھ در طرینما ین میچون از مکھ بھ بغداد برگشت، چن
خ یاز مشا ین بن منصور در نظر پاره این جاست کھ حسیکرده اند، و از ھم یخدائ یر بھ ادعایگفتھ کھ تعب یکلمات

ابم و شما پاداش ید تا من آرام یمرا بکش(د یاد کشیگر مطرود است؛ در جامع بغداد فرید یتصوف مقبول و در نظر بعض
 .)دیابی
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. ستیزیحالج متھم شد و از بغداد بھ اھواز رفت و در آنجا سھ سال در خفا م یھجر 296بھ سال در شورش بغداد 
د و در آخر در جلسھ ین زندان نھ سال بطول انجامیمدت ا. افتند و بھ بغدادش بردند و بزندان انداختندیسرانجام او را 

عمرو خون حالج را حالل دانست و ابومحمد بزرگ آماده بود، ابو  یقاض) یابوعمرو حماد(کھ با حضور  یمحاکمھ ا
 309فھ المقتدر، بھ استناد گفتار ابوعمرو، حکم قتل او را از المقتدر گرفت و عاقبت بھ سال یر خلیحامدبن عباس وز

ن وضع شالق زدند و مثلھ کردند و بدار یع تریالقعده، او را بھ فج یک نوروز، ھفت روز مانده بھ آخر ماه ذینزد یھجر
 .ختندیدند و سوختند و خاکسترش را بھ دجلھ رید و سربردنیکش

  .رفتیم غرق شھر بغداد مینقل کرده اند کھ در آن سال آب دجلھ فراوان باال آمد و ب

  :فراوان نقل شده است از جملھ یاز حالج کتابھا

جسم "، "جسم االکبر"، "نوراالصل"، "ت االحمریالکبر"، "اکلیالھ"، "نیطواس"، "ن االزل و الجوھر االکبریطاس"
ران بھ یمانده کھ در اروپا و ایباق یبھ زبان عرب یوان اشعارین از حالج دیعالوه بر ا". بستان المعرفة"، و "االصغر

  .ده استیچاپ رس

فھ یکھ طا یدر دوره ا یعنی، یبت صغریام غیدر ا: " سدینویم یو یدر مورد حالج و دعاو یانیمرحوم عباس اقبال آشت
شان در دست نواب و وکال یا یائیو دن ینیب بودند و زمام اداره امور دیبت و ظھور امام غایتظر انجام زمان غھ منیامام

غ و انتشار یعھ مخصوصا در قم و بغداد بھ تبلیمعروف در مراکز عمدهً ش یصوف یضائین بن منصور حالج بیبود، حس
فھ را بھ یخل یھ و رجال درباریان امامیعیاز ش یعده ا جھ چند سال مسافرت و وعظید خود پرداخت و در نتیآراء و عقا

ل و باب یب و وکیھ نقل کرده اند در ابتدا خود را رسول امام غایکھ مصنفان امام یحالج بھ شرح. ش درآوردیدهً خویعق
کھ بھ  یآورده اند و در موقع) تیان بابیمدع(شان ذکر او را در شمار ین جھت ھم ایکرده و بھ ھمیم یآن حضرت معرف

 یخود را در باب ائمھ بھ شرح یخوانده است، رأ یشان را بھ قبول عنوان فوق میآن شھر رفتھ بود و ا یش رؤسایقم پ
قم از او و طرد حالج از آن شھر شده  یان امامیعیش ین گونھ مقاالت باعث تبریکھ در فوق نقل شد اظھار داشتھ و ھم

 ".است

ران یاء و اوتاد و پیکھ تراجم احوال اول یسندگانیراست است، نو: "سدینو یپروفسور ادوارد براون درباره حالج م
کرده اند، لکن شھرت او بھ ھمان اندازه  یمعرف یگریبھ شکل د ین بن منصور حالج را اندکیقت را نوشتھ اند؛ حسیطر

را  یامثالھم اکثر نام وو حافظ و  یشابورین عطار نید الدیمنش مانند فر یدار است و شاعران صوفیان ھم وطنانش پایم
  .کنند یش ذکر میبا ستا

کھ  یدند، اتھامیر ساختند و سرانجام بھ قتل رسانیمات بدعت گذارانھ اش در بغداد و اطراف دستگیتعل یمنصور را برا
د و برآورده بو) انا الحق(اد ین بود کھ در حال جذبھ فریشتر در اذھان و خاطرات مانده است ایبھ او وارد ساختند و ب

نات و یھ تعیخود شود و کلیدانند کھ عارف در حال شھود جمال حق از خود بیجھ وجد و حال میان را در نتین بیھ ایصوف
ن و یسیدا کرد و عموماً او را از قدین دانند کھ اسرار را فاش و ھویند و گناه او را تنھا ایوجود را نب یمظاھر خارج

  .شھداء بھ شمار آورده اند

محتال و شعبده باز  یمرد ید، ویگویکند و میم یگر معرفین بن منصور حالج را طور دیالفھرست، حس م دریابن ند
 یزیبھره بوده و چ یب یدانستن ھمھ علوم شده؛ ول یھ آراستھ و جسورانھ مدعیبوده است کھ افکار خود را بھ لباس صوف

ت کرده و یالوھ یدعو. گستاخ بوده استخطرناک و  یاسیدانستھ و در دسائس س یم یا بطور سطحیمیاز صناعت ک
  .مان و ھمداستان بوده استیھ ھم پیلیع معروف بود، لکن با قرامطھ و اسماعیخود را مظھر حق خوانده و بھ تش

با آب طال  یگاھ ین کتابھا را بھ طرز باشکوھیف کرده نام برده، و ایم چھل و پنج کتاب را کھ منصور حالج تألین ندیا
 یبرا یسیو نف یعال ید آن دقت خاص داشتھ و جلدھایبا و امثال آن نوشتھ و در تجلیر و دیو گاه بر حر ینیبر کاغذ چ

  .اندازد یان میاد مانویبھ  یما را بطور جد ین عمل ویھ کرده و ایآنھا تھ

 یھ غزالنکیبوده اند و اجماال گو ا) زرتشت(ش مجوس یرو کیاست و آباء و اجدادش پ یرانین بن منصور حالج ایحس
د مقبوالت عامھ ین شخص از قید کرد کھ ایاد شبھھ و تردیتوان زیدر مشکوة االنوار در مقام دفاع از او برآمده است، نم

  .ت آزاد بوده استیھ بھ غاین شرعیو مواز

ع یاو محکم و بد یاشعار عرب یق است و پاره ایر افکار او در اذھان ھموطنانش عمیب و تأثیعج یت ویلکن شخص
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بودند، اما حالج  یرانیآمدند ھمھ ا یمسلمان کھ بعد از غزال یعارفان وحدت وجود. بود یرانیھم رفتھ حالج ایرو. تاس
ک شدند و یبودند کم کم بھ متصوفھ نزد یقا وحدت وجودیکھ عم یبھ آنان داد و آنھا در حال یبا شھادت خود درس بزرگ

  .از ھر دو یبیترک یعنیھستند،  یوحدت وجود یصوفشود کھ  یران شروع میا یق رج شاعران صوفین طریبد

شد،  ینخست بھ صورت آدم بھ جھان آمده، سپس موس: دارد یروان و طرفداران حالج خدا اشکال مختلفیبھ نظر پ
  .شد، و باالخره حالج شد یشد، محمد شد، عل یسیع

ھ نقطھ ضعف یلیاسماع) کیزیمتاف(عھ یعدالطبدانست در مقابل فلسفھ مابیخداوند م ینیاز اشکال زم یکیحالج کھ خود را 
گفت کھ آنھا در یروان خود مین جھت حالج بھ ھمراھان و پیبود و بھم یفلسفھ مجوس ین فلسفھ نوعیداشت و ا یبزرگ

کنند و  ین امر باعث شد کھ علماء خداشناس بر ضد او اقامھ دعوی، و محمدند، ایسی، عیقت ارواح زنده شده موسیحق
 .د شدیم حالج با رشادت و عظمت تمام شھیدیند و باالخره ھم چنانکھ دیزند و مجازاتش نمایبرخبھ مخالفتش 

 بودن حالج  ین منجیا آخریت یمھدو یجنجال دعو

و  یسرو سامان یدوره آشوب و ب یمھ دوم قرن سوم و آغاز قرن چھارم ھجریان، نیرانیا یفکر یخ نھضتھایدر تار
ن زمان بھ یم تریان از قدیرانیکھ ا ین منجید ظھور آخریم انتظار شدیت و بھتر بگوئیدومھ یباالخره ادعا و جنجال دعو

  .شود یگر جلوه گر شده بود، محسوب میبھ صورت د یاسالم یآن معتقد بودند و در دوره ھا

د بر یشدک سلسلھ تعصبات یان متعدد منظور مورد بحث در باال ھمراه با ین مطلب و مدعیدر باب ا یرونیحان بیابور
ن بن منصور حالج ظھور کرد و در آغاز کار یمتصوف از اھل فارس بنام حس یسپس مرد« : سدینو ین میضد آنان چن

نةالسالم بردند و ینرو حالج را گرفتھ و بمدیدعوت نمود و گفت او از طالقان ظھور خواھد کرد و از ا یمردم را بمھد
ن شخص مرد شعبده یو ا. ختیزد از زندان گریکھ از قفس بگر یرغکرد و چون م یلھ ایح یفکندند، ولیدر زندانش ب

سپس . دیچسبان یل بدو میراند و خود را بھ لطائف حیشد موافق اعتقاد او سخن میکھ روبرو م یباز بود و با ھر کس
ھ معنون ک ییش نامھ ھایروان خوین شد کھ روح القدس در او حلول کرده و خود را خدا دانست و باصحاب و پیش ایادعا

ل و حجت تمام حجتھا و رب ارباب و یاول، فروغ درخشان المع و اصل اص یازل یاز ھوھو: ن عنوان بود بنگاشتیبد
روان او نامھ یو پ. شود بھ بنده خود فالنکس یمتصور م یننده سحاب و مشکات نور و رب طور کھ در ھر صورتیآفر
 یذات ھر ذات و منتھا ی، ایپاک و منزه ھست یبیداوندا از ھر عخ: کردند ین افتتاح مینوشتند چن یرا کھ باو م ییھا

جلوه  یبصورت یو در ھر زمان و اوان یر ھستیم و منیدگار قدیم کھ آفریدھ یم یر گواھیا کبیم یا عظین لذات یآخر
بتو پناه ازمند و محتاج تست و ی، بنده کوچک تو کھ نین بن منصور جلوه گر شده ایو در زمان ما بصورت حس یکرده ا

 .بھایداننده غ یدوار است ایشت را امیتو بازگشت و انابت نموده و بخشا یآورده و بسو

ف کرد، مانند کتاب نوراالصل، جسم اکبر، جسم یخود تصن یدر دعو یادیز ین بن منصور کتابھایحس: ندیگو ین میچن
د و بھ نفت او را آتش یاو را بر یدست و پا انھ اش زد،یاز او آگاه شد و ھزار تاز یھجر 301اصغر، و مقتدر باہلل در 

خود را  ینگفت و رو ین مرد کردند سخنیکھ بد یختند و ھر عذابیزد تا آنکھ الشھ او بسوخت و خاکسترش را بدجلھ ر
 .دیترش ننمود و لب نجنبان

کھ از طالقان ظھور خواھد  گفتندیخواندند و م یم یماندند کھ بدو منسوبند و مردم را بمھد یروان او باقیاز پ یفھ ایو طا
چنانکھ پر از جور و . ن را پر از عدل و داد خواھد کردیھمان است کھ در کتاب مالحم ذکر شد کھ زم ین مھدیکرد و ا

ده یعب ینکھ مختار بن ابیا یاست، حت یمحمد بن عل ین اخبار مالحم گفتھ شده کھ مھدیاز ا یظلم شده بود و در برخ
 یمذکور او است و تا زمان ما برخ ین خبر استشھاد نمود و گفت مھدیھ دعوت کرد بایمد حنفچون مردم را بھ مح یثقف

را کھ در مالحم  یانیھ خروج سفیام ی، چنانکھ بنیند کھ زنده است و در جبل رضویگو یاز مردم منتظر او ھستند و م
اصحاب نجوم گفتھ اند کھ از  ید ولیآ ین در آن اخبار گفتھ شده کھ دجال مضل از اصفھان میھمچن. ذکر شده منتظرند

 یل عالماتیدر انج. رون خواھد آمدیب یزدگردی یره رطائل پس از گذشتن چھارصد و شصت و شش سال از سالھایجز
چنانکھ . ندیوس گویانطخر یونانیھا دجال را بھ یکنند ذکر شده و کتب نصران یکھ مردم را از خروج او انذار م

ت نموده اند کھ چون عمر بن خطاب وارد یره روایل ذکر کرده و اصحاب سیر انجیتفسصھ در یماوناذروس اسقف مص
؛ بخدا یاء ھستیلیق و مصاحب ایکھ رف یفاروق، توئ یھود دمشق او را مالقات کردند و گفتند کھ سالم بر تو ایشام شد، 

ست؟ ید کھ دجال کیشان پرسیاز ا ن ھنگام عمریو در ا یبرگشت تا آنکھ شام را بگشائ یم کھ نخواھیکن یاد میسوگند 
الزم بھ » .د کشتین است و شما عربھا بخداوند قسم کھ در چند ذراع بباب مانده او را خواھیامیگفتند کھ او از سبط بن
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 .بوده است یھجر 309ن بن منصور حالج یح است کھ سال شھادت حسیتوض

آن « : ن نوشتھ استین منصور حالج چنید درباره حساء خویدر کتاب تذکرةاالول یشابورین عطار نیدالدیخ محمد فریش
ن منصور حالج یمواج، حس یایق، آن غرقھ دریق، آن شجاع صفدر صدیشھ تحقیر بیل هللا، آن شیسب یل هللا فیقت

اق بود و در شدت یت سوز و اشتیب کھ خاص او را بود کھ ھم در غایعجب بود، واقعاً غرا یھ، کار او کاریرحمةهللا عل
و  یاضتیم داشت، و ریعظ یده روزگار بود وعاشق صادق و پاک باز وجد و جھدیشور. قرار یفراق مست و بلھب و 

ق و اسرار و یمشکل در حقا یار است بھ الفاظیف بسیع قدر بود و او را تصانیع و رفیھمت و رف یعل. عجب یکرامت
و اغلب . داشت کھ کس را نبود یفراستو  یو دقت نظر. داشت کھ کس نداشت یفصاحت و بالغت. محبت کامل یمعان
و  یریو ابوالقاسم قش یف و شبلیست، مگر عبدهللا خفین یخ کبار در کار او ابا کردند و گفتند او را در تصوف قدمیمشا

 و یخ ابوالقاسم گرگانیز و شیر قدس هللا روحھ العزید بن ابواخیو ابو سع. جملھ مأخران اال ماشاءهللا کھ او را قبول کردند
در کار او  یداشتھ اند و بعض یرین در کار او سیھم اجمعیرحمةهللا عل یوسف ھمدانیو امام  یفارمد یخ ابوعلیش

اگر مقبول بود بھ رد خلق مردود نگردد، و اگر مردود : گفت در حق او کھ یریچنانکھ استاد ابوالقاسم قش. متوقف اند
اصحاب ظاھر بھ کفر منسوب  یسحر نسبت کردند و بعضاو را بھ  یو باز بعض. بود بھ قبول خلق مقبول نشود

 ید بھ ویتوح یاما ھر کھ بو. بھ اتحاد داشت یند تولیگو یو بعض. ند از اصحاب حلول بودیگو یو بعض. دندیگردان
اما ... د خبر نداردید سرش از توحین سخن گویال حلول و اتحاد نتواند افتاد، و ھر کھ ایده باشد ھرگز او را خیرس
گفتھ اند و نسبت بدو " یحالج"ال حلول و چھ در غلط اتحاد کھ خود را یبوده اند از زنادقھ در بغداد چھ در خ یعتجما

ن واقعھ یچنانکھ دو تن را در بلخ ھم. د محض فخر کرده اندیکرده اند و سخن او فھم ناکرده بدان کشتن و سوختن بھ تقل
د و یاناهللا برآ یکھ روا دارد کھ از درخت یست، مرا عجب آمد از کسین ن واقعھ شرطید در ایاما تقل. ن رایافتاد کھ حس
ن منصور حالج یند حسیگو یبعض.... ان نھین در مید و حسین اناالحق برآیان نھ، چرا روا نباشد کھ از حسیدرخت در م

ن ساحر بوده یبود و آن حس ید قرمطیق ابو سعیا و رفیگرست و استاد محمد زکرید ین منصور ملحدیگرست و حسید
ن منصور یف گفتھ است کھ حسیو ابو عبدهللا خف. ضاء فارس بود و در واسط پرورده شدین منصور از بیاما حس. است
ن یافتم، و حسینسبت کردند خالص  یوانگیم، اما مرا بھ دیزیک چیگفتھ است کھ من و حالج  یو شبل. است یربان یعالم

وستھ یاما ما را دو گواه تمام است و پ. ین نگفتندین دو بزرگ در حق او ایا یاگر او مطعون بود. را عقل او ھالک کرد
دا ین سخن ازو پیاھل صالح و در شرع و سنت بود کھ ا ید و درزیان معرفت و توحیاضت و عبادت بود و در بیدر ر

خ از یمشا یشنودن بود، بلکھ از آن بود کھ ناخیخ او را مھجور کردند، نھ از جھت مذھب و دیمشا یاما بعض. شد
 :ان داشتھ استین بیسپس داستان بر دار شدن او را چن» . ن بار آوردیاو ا یسرمست

 یگفتند چرا خود را نم! ان شما را خالص دھمیزندان یا: صد کس بودند، چون شب درآمد گفتینقلست کھ در زندان س
پس بھ انگشت . میک اشارت ھمھ بندھا بگشائیم بیاگر خواھ. میدار یم و پاس سالمت میما در بند خداوند: گفت! ؟یدھ

د یکرد رخنھا پد یاشارت. م کھ در زندان بستھ استیشان گفتند اکنون کجا رویخت ایاشارت کرد، ھمھ بندھا از ھم فرو ر
. توان گفت یاست کھ جز بر سر دار نم یما را با او سر: ؟ گفتیآئ یگفتند تو نم. دیریش گیاکنون سر خو: گفت. آمد

ن یا. است نرفتم یحق را با من عتاب: گفت! ؟یگفتند تو چرا نرفت. میآزاد کرد: ان کجا رفتند؟ گفتیوز گفتند زندانگر رید
 .دیفتنھ خواھد ساخت، او را بکش: د؛ گفتیفھ رسیخبر بھ خل

.... الحقحق، حق، انا: گفتیآورد و م یاو چشم گرد م. گرد آمدند یصد ھزار آدم. ن را ببردند تا بر دار کنندیپس حس
آن روزش . ینیو پس فردا ب ینیو فردا ب ینیامروز ب: ست؟ گفتید کھ عشق چیان از او پرسیدر آن م یشینقلست کھ درو

. خواست یتیخادم او در آن حال وص. نستیعشق ا یعنیگر روزش بسوختند و سوم روزش بباد بردادند، یبکشتند و د
ن حال با یبود کھ در ا یمشغول دارد کھ ناکردن یزیگر نھ او ترا بچبود و ا یمشغول دار کھ کردن یزینفس را بچ: گفت

: زده بندگران، گفتندیرفت با سیاروار میدست اندازان و ع. دیخرام یرفت م یپس در راه کھ م. استیخود بودن کار اول
اق قبلھ برزد و ر دارش بردند بباب الطیچون بھ ز. رومیم) محل کشتار(را کھ بنحرگاه یز: ست؟ گفتیدن چین خرامیا

بر  یلسانیان داشت و طیدر م یزریپس م. معراج مردان سردار است: ست؟ گفتیحال چ: بر نردبان نھاد؛ گفتند یپا
  .پس بر سر دار شد. بھ قبلھ مناجات کرد و گفت آنچھ او داند کس نداند یدوش، دست برآورد و رو

چ آه ین ھمھ سنگ ھیاز ا: کرد، گفتند ین منصور آھیحسانداخت،  یموافقت را گل یانداخت، شبل یم یسنگ یپس ھر کس
 یداند کھ نم ید کھ او میآ یدانند، معذوراند ازو سختم م یاز آنکھ آنھا نم: است؟ گفت یآه کردن چھ معن یاز گل ینکرد
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مرد . تبستھ باز کردن آسان اس یدست از آدم: ست؟ گفتیخنده چ: گفتند. پس دستش جدا کردند، خنده بزد. د انداختیبا
ن یبد: کرد، گفت یدند، تبسمیش ببریپس پاھا. کشد قطع کندیآنست کھ دست صفات کھ کاله ھمت از تارک عرش در م

ده یپس دو دست بر! دید آن قدم را ببریگر دارم کھ ھم اکنون سفر ھر دو عالم بکند، اگر توانید یکردم قدمیم یخاک یپا
ار از من برفت یخون بس: ؟ گفتین چرا کردیا: خون آلود کرد؛ گفتند یود تا ھر دو ساعد و ریدر مال یخون آلود بر رو

دم تا در چشم شما سرخ یدر مال یمن از ترس است، خون در رو ید کھ زردیم زرد شده باشد، شما پنداریو دانم کھ رو
: ؟ گفتیدچرا آلو یساعد بار یرا بخون سرخ کرد یاگر رو: گفتند. شان استیباشم کھ گلگونھ مردان خون ا یرو

ش را یپس چشمھا. د اال بخونیایدر عشق دو رکعت است کھ وضوء آن درست ن: چھ وضو؟ گفت: گفتند. سازمیوضو م
چندان : پس خواستند کھ زبانش ببرند، گفت. انداختند یسنگ م یستند و بعضیگریم یبعض. از خلق برآمد یامتیبرکندند ق
برند محرومشان  یتو بر من م ین رنج کھ برایبد یالھ: گفتآسمان کرد و  یسو یرو. میبگو ید کھ سخنیصبر کن

دند در راه تو و اگر سر از تن باز کنند در یمن بر یالحمد هللا کھ دست و پا. ب مکنینص ین دولتشان بیمگردان و از ا
 یدست م با کوزه در یعجوزه ا. دند و سنگ و روان کردندیببر ینیپس گوش و ب. کنند یمشاھده جالل تو بر سر دار م

ن ین ایآخر سخن حس. چھ کار ین حالجک رعنا را با سخن خداید تا اید، و محکم زنیزن: د گفتین را دیچون حس. آمد
 یدن تبسمیان سربریدند و در میدند و نماز شام بود کھ سرش ببریپس زبانش ببر. حب الواحد افراد الواحد: بود کھ گفت

  .دان رضا بردندیان میقضا بھ پا ین گویکرد و جان بداد و مردمان خروش کردند و حس

  :با سروده استین منصور حالج چھ زیدن حسیدرباره بردار کش یعالمھ محمد اقبال الھور

 ختندیختند         بنده حق را بدار آویکم نگاھان فتنھ ھا انگ

 " آشکارا بر تو پنھان وجود              بازگو آخر گناه تو چھ بود؟

فصلی از کتاب تذکره  االولیاء . م  از یک بیت تا یک فصل از دیوان خود را بھ وی اختصاص داده انداغلب شعرای متقد
                                                                               :حافظ در باره وی می گوید. عطار  بھ او اختصاص دارد

ثیر فلسفھ و شخصیت وی بوده و ابیات زیادی در رابطھ با وی دارند، می توان از سایر شعرای متقدم  ایرانی کھ تحت تأ
.                 بھ شیخ محمود شبستری، سنایی، مولوی، عراقی، مغربی، شاه قاسم انوار و شاه نعمت هللا ولی اشاره نمود  

:     ایضا از ابوالسعید ابوالخیر  

کز پنبھ تن دانھ ھمی کرد جدا        منصور حالج آن نھنگ دریا                   

 روزی کھ انالحق بھ زبان می آورد                 منصور کجا بود؟ خدا بود خدا                                                    

 گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند                جرمش این بود کھ اسرار ھویدا می کرد
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پسر صوحان ) یا جاریگر، یحیی معمدان حالج=بافنده کتان(در کسوت صحابی شیعی صعصعھ مانی 
 )فتق= شکافتھ(

 

پادشاه (معاویھ را جایگزین پادشاھان ساسانی شاپور اول عثمان و  صعصعھ بن صوحاندر روایات اسالمی مربوطھ بھ 
موعود و  ویخود  نام و نشان خانوادگیدر  یشتربنموده اند و نشانیھای درست ) قاتل مانی(و بھرام اول ) حامی مانی

ھم یادآور وی در ھیئت منصور حالج و در مجموع باقی مانده است کھ   آبو در ارتباط با تقدیس و اھمیت بھ  باوری
و نقاش و  شاعر یمانی، کھ پیامبرھمان .است) حاتم طایی، منجی برآوردکننده نیازھا نزد اعراب و صابیان(ھم مانی 

 . خبری داده نمیشود باب از قتل فجیع وی در این ولی ؛و دب پژشک

چنین اطالعاتی را در باب  41، شماره 1379مرداد و 36شماره ،1378اسفند کوثردر ماھنامھ د جعفر ربانى یس
 اسطوره ای بھ نام و نشان صعصعھ خود بھ وضوح با شاعر صحابیمی دھد کھ این  بھ دست صعصعھ بن صوحان

پیش از اسالم منتسب است، مطابقت  تمیم عرب زرتشتی بنی بھ قبیلھ کھ) رستگار ،منصور( ھیبن ناج) حالج( صعصعھ
ھ با پانزده واسطھ، ب بود و نسبتش» ابوعمرو«یا »  ابوطلحھ«اش  صعصعھء فرزند صوحان فرزند حجر وکنیھ" :دارد

 . اند گفتھ»  بن صوحان عبدی صعصعة«بھ او  رسید و از ھمین جھت می»  ربیعھ«قبیلھ  از بزرگان»  عبدالقیس«

» منذربن عائذ«لھ بھ نام ین قبیكى از روساى ایفھ اسالم آورد، عمرو بود كھ بھ دستورین طاین كسى كھ از ایاول
، مسلمان )ص(ابى بھ خدمت رسول خدایاو پس ازشرف. دابیزان علم آن حضرت آگاھى ید، تا از میرس)ص(امبریپ خدمت

ز مسلمان شد و پس از چندى منذرخود بھ محضر یاو ن. ان كردیب» منذر«شد و در برگشت، ماجرا رابراى 
 : رسول خدا بھ او فرمود. آمد)ص(امبریپ

 » .ا و حلمیح: دو صفت در توھست كھ خداوند آن دو رادوست دارد)گر منذرینام د!(اى اشج«

ھاى اطراف آن  كى از محلھیز اھل كوفھ بود و در یكردندصعصعھ ن فھ عموما در كوفھ زندگى مىین طایا
 . گذراند روزگارمى

 خاندان 

ن خاندان را بھ یدر ا)ع(ى آكنده از عشق علىیفضا )حان وصعصعھید، عبدهللا، سیز(مطالعھ حاالت چھار فرزند صوحان
وقتى او بھ . داربود حان پرچمیحضورداشتند و س)حانید، سیصعصعھ، ز(در تنھا در جنگ جمل، سھ برا. كشد رمىیتصو

 . داشت د شد، صعصعھ پرچم را برافراشتھ نگاهیرا بھ دست گرفت و چون شھ د پرچمید، زیشھادت رس

ن خانواده یھاى ا ژگىیرا از و» خطبا«خ،عنوان یدانشمندان تار. ن خاندان بودیت دوم ایخصوص فصاحت و بالغت
 . اند دانستھ

 ھا یژگیو

 ) ع(صحابى خاص على -1

 : فرمود)ع(امام صادق

 » . اران صعصعھیو  حق آن حضرت را نشناخت، مگر صعصعھ)ع(ك از ھمراھان علىیچ یھ«

 ب یخط -2

»  بیخط«اند و بھ او عنوان  خ و رجال، وى را بھ فصاحت و بالغت و استادى درفن سخن ستودهیدانشمندان تار
 : دیفرما در نھج البالغھ در مورد او مىز ین)ع(اندعلى داده
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 » ...ب الشحشحیھذا الخط«

 » ...ب ماھر و تواناین خطیا«

ن افتخار براى او بس كھ یصوحان فرموده است و ھم بن در مورد صعصعھ)ع(ن عبارت را علىیا: دیگو د مىیالحد ابن ابى
 . دیمھارت در سخن و فصاحت در لسان بستا او را بھ)ع(على

و . صوحان آموختم من فن خطابھ وسخنرانى را از صعصعھ بن: دیگو مى)ھان و شاعران بزرگ قرن اولیفقاز (شعبى
 . ن مردم بودیتر حیصعصعھ از فص: دیگو مى)255متوفاى (جاحظ، دانشمند لغت ونحو

انھ «: گفت خصومت داشتھ در باره صعصعھ مى و اصحابش)ع(كھ با على»  عبدالملك بن مروان«جالب آن كھ 
 . ن مردم بودیتر او حاضر جواب;» حضرالناس جواباا

شان یبود و براى سخن گفتن باكوردالن خوارج، حضرت او را بھ سوى ا)ع(ر علىیقبل از آغاز نبرد نھروان، سف
 . فرستاد

 شاعر  -3

ش یاى است كھ در رثاى موال نمونھ آن، منظومھ. رود ھاى صعصعھ بھ شمار مى ژگىیگر از ویكى دیسرودن اشعار، 
 : ن شرح استیبخشى از آن بد ترجمھ. سرود) ع(على

 م؟ یبازگو نما رم و درد دلم را نزد كھیپس از تو با چھ كسى انس گ! برادرم

 . نك بارفتن تو آن غمھا منتشر شدیگرى برگرده تو جمع شد و ایكى پس از دیھاى روزگار  غم

 . كنم دارم،بھ تو شكوه مىاگر مرگ اجازه سخن گفتن را بدھد، از مشكالتى كھ نزد خود 

 . ندارد ختن من سودىیزم، ھرچند كھ اشك ریر با چشمى پربار بر تو اشك مى

 . دھم مى ن اندوه براى من كافى است كھ خاك قبر تو را با دست تكانیا

 . شتر دارىیھاى ب زندگان موعظھ نك براىیھا داشتى و ا زمانى كھ زنده بودى، براى من موعظھ

 . اى بھ سوى من بازگردى ھستم كھ لحظھچھ قدر مشتاق 

 است؟  دهیدھد كھ نور چشم آنان را درآغوش كش مى)ع(ا قبر خبر بھ زائران علىیآ

 . دم، انجام شدیترس خواھى؟ آنچھ از آن مى از من چھ مى! اى مرگ

 . كردم مى نیرالمومنیكردى، جانم را قربان ام اگر فدا قبول مى! اى مرگ

 ... ت دارمیكنم و از آن شكا ن رواست كھ آن را مذمت مىیاز ا; ارم من را از خود طرد كردیآرى روزگار بافقدان 

 شجاعت -4

ن و یجمل، صف(ھ، حضور در سھ جنگ بزرگیمعاو ان خالفت از جملھیمقاومت وى در برابر انحرافھاى بعضى از مدع
 . اى شجاعت او استیفرماندھى را بر عھده داشت، گو كھ گاه سمت)نھروان

 مورد اعتماد  -5
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اى را شاھد  نوشت، عده ھنگامى كھ وقفنامھ مى. ن وقف كردیادى براى محرومیو اموال ز چاھھا، قنوات )ع(على
 . صوحان از جملھ آن شاھدان بود بن گرفت و صعصعھ مى

 ھم السالم یت علیب ى با معارف اھلیآشنا -6

قاتل دجال ھمان است كھ : ان داشتیو درضمن آن بو اوصاف او سخنانى فرمود  دجالدر مورد خروج )ع(روزى على
ن فرد یمقصود از ا: بھ صعصعھ گفت»  نزال بن سبره«كى از حاضران بھ نام ی. گذارد سرش نمازمى پشت )ع(سىیع
است و )ص(امبرین فرزند از عترت پیكند، دوازدھم بھ اواقتدا مى)ع(سىیعكسى كھ : ست؟ صعصعھ پاسخ دادیك

ن ركن و مقام، طلوع خواھد كرد و یجھان، از ب نیدى است كھ از مغرب ایو او خورش)ع(نیان حسفرزند از فرزند نینھم
 . گرى ظلم نكندیچ كس بردین را از وجودظالمان پاك و عدالت را آنچنان حاكم خواھد كرد كھ ھیزم

 د یتبع -7

، حاكمانى كھ سخنانش را تاب رو نیاز ا; گرفت نمى آرام ھا عدالتى بىو )ص(امبریاو در مقابل انحراف از سنت پ
گر بھ یاز كوفھ بھ شام و زمانى د شد، زمانى توسط عثمان دیتبعصعصعھ دوبار . د او نداشتندیجز تبع آوردند، راھى نمى

 . نیبحر ھ از كوفھ بھیدستور معاو

 : گونھ نوشتھ است نید و محل آن را بدینى ماجراى تبعیعالمھ ام

ن حاكم قرار داد، بھ ید بن عاص را برآن سرزمیكرد و سع را از فرماندارى كوفھ عزل دبن عقبھیپس از آنكھ عثمان، ول«
ب داد و حاضران ین شھر جلساتى ترتیان اید با بزرگان وقارین جھت، سعیاز ا. وى دستورداد تا با مردم كوفھ مدارا كند

ن گفتگوھا یكى از ایاما در ;بودند ...بن صوحان و د بن صوحان، صعصعھیمالك اشتر، ز; ھمچون ن مجالس افرادىیدر ا
گزارش كرد و  ن ماجرا را بھ عثمانید بن عاص ایسع. د اعتراض كردندیبھ سع  اى اختالف درگرفت و ھمھ بر سر مسالھ

معروف قرآن و مشتى ابلھ ھستند، من در كوفھ از عھده  دیبا وجود مالك اشتر و دوستانش كھ اسات: نوشت
 ! دكنیآنان را بھ شام تبع: ثمان در جواب دستوردادع. میآ كارى برنمى نیكوچكتر

نند و بھ ینش اى ازاھل دمشق با مالك اشتر و دوستانش مى د كھ عدهیھ رسیپس از استقرار آنھا در شام، خبر بھ معاو
اند  دهاى كھ شھر خود را دچار آشوب كر فرستاده كھ گروھى را نزد من: اى بھ عثمان نوشت ھ نامھیمعاو. پردازند گفتگومى

كى از ی(دستور داد، كھ آنان را بھ حمص عثمان. ترسم كھ مردم تحت اطاعت مرا بھ نافرمانى وادارند مى نك از آنیو ا
اما مدتى نگذشت كھ عثمان ;پس از مدتى عثمان دستور داد آنان را بھ كوفھ بازگرداند. دكندیتبع)ك دمشقیشھرھاى نزد

 » .دكردیبراى مرتبھ دوم آنان را بھ حمص تبع

 رھبرى قوم  -8

  .كى از بزرگان قوم خود بودیاو; »  دا من سادات قومھیوكان س«: اند در باره صعصعھ نوشتھ

 ) ص(امبریبا پ

چنانچھ صحابى آن حضرت . گوناگونى وجود دارد ھاى ھیشود، نظر بھ چھ كسى گفتھ مى)ص(امبرین كھ صحابى پیدر ا
را یز; ا در غزوات شركت داشتھ است، صعصعھ جزواصحاب نخواھد بودیث نقل كرده، یشان حدیم كھ ازایرا كسى بدان

مسلمان )ص(امبریپ او در زمان: ندیگو مى)خ نگار معروفیدو تار(ریابن عبدالبرو ابن اث. وى در آن زمان خردسال بود
 . خردسال بود را در آن زمانیز; دیبود، ولى آن حضرت را ند

 ) ع(در كنار على

 . حضورداشت)ع(رمومنانیادق، ھمواره دركنار امارى صیصعصعھ بھ عنوان 

 دگاه متقابل ید
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او كھ در . میادت وى بھ منزلش رفتیبراى ع)ع(على بھ ھمراھى. ض شدیصوحان مر صعصعھ بن: دیگو اصبغ بن نباتھ مى
حافظى، اما موقع خدا ; فراوان كرد بھ او محبت)ع(على. ار خوشحال شدیدن حضرت بسیافتاده بود، با د مارىیبستر ب
 ! گران قراردھىیمبادا آن را موجب فخر و مباھات بر د; ف من بودیدارتكلین دیا! اى صعصعھ: فرمود

 . دانم ره آخرت مىیبلكھ آن را اجر وذخ! نیرالمومنیا امینھ، : صعصعھ پاسخ داد

 . نمیب اما پرتالش مى)اسالم براى نظام(نھیبھ خدا قسم من تو را كم ھز: فرمود)ع(على

ز نزد یشما ن. خداوند ھستى و او در نظر شما بزرگ است ار آگاه بھیبھ خدا قسم شما در نظر من، بس: پاسخ دادصعصعھ 
 . ھستى میبھ مومنان، مھربان و رح گاھى بلند دارى و اھل حكمت و نسبتیجا پروردگارت

ادى یل زیاشتند، از صعصعھ تجلنصر بزنطى، د ابى ز در مالقاتى كھ با احمدبن محمد بنین) ع(امام على بن موسى الرضا
 . داستان اشاره فرمود نیكرد و بھ ھم

 اپى یجنگھاى پ

دند، صعصعھ خود پرچم یرس بھ شھادت -دوبرادر صعصعھ-)جاری گر آب(حانیسد و یدر جنگ جمل، بعد از آنكھ ز
صعھ را صع )ع(ان آب را بست، علىیھ جلوى جرین،بعد از آنكھ معاویلشگر را بھ دست گرفت و در جنگ صف

م قبل از آنكھ حجت را یم و دوست نداریكن ر خود راطى مىیما مس: بھ او بگو: ھ فرستاد و فرمودیگفتگو نزد معاو براى
ن یر ایانجامد، در غ م سرنوشت ما وشما بھ كجا مىینید تا ببیكنار رو اطراف آبپس از ; میم، آغازگرجنگ باشیتمام كن

 . بودخواھد  آشامنده آبروز، یصورت، جناح پ

: اران او ھمچونیچند تن از . ھ رو بھ ھمراھان خود كرد واز آنھا نظر خواھى كردیمعاو. دیام را رسانین پیصعصعھ ا
. د تشنھ بھ قتل برسندیرا تشنھ كشتند، اكنون با نان عثمانیا: گفتند)برادر رضاعى عثمان(عقبھ و عبدهللا بن سعد د بنیول

 . گر درگرفتیك سو و صعصعھ از سوى دیرانش از ھ و طرفداین معاویب سختى آنگاه بحث

اگر على موضع : صعصعھ را براى گفتگو باخوارج فرستادآنھا بھ صعصعھ گفتند)ع(رمومنانیز امیدر جنگ نھروان ن
 . آرى: ا تو بااو ھمراه بودى؟ پاسخ دادیداشت، آ ما را مى

خدا دستور  روى نكنم از كسى كھیا پیآ! واى بر شما :صعصعھ در پاسخ گفت ن و مقلد ھستىید را تو بىیز; برگرد: گفتند
را براى فرونشاندن آتش نبرد )ع(گرفت، على شدت مى وقتى جنگ)ص(ا رسول خدایآ! اطاعت از او را داده است؟

عن القمرالباھر؟ والسراج الزاھر؟ و صراط هللا «! د؟یگردان د و از چھ كسى روى برمىیرو كجامى! فرستاد؟ نمى
عقلھاى شما فاسد . خدا شما را نابودكند! د؟یگردان م خداوند رو مىیروشن و راه مستق ز ماه درخشان و چراغا» م؟یالمستق

ھواى نفس، شما را در ضرر آشكارى فروبرده و ! د؟یا را ھدف گرفتھ)ص(خدا رمومنان و وصى رسولیا امیآ. شده است
 . طان، شما را از حق دور كرده استیش

ار گفتى و بھ موالى خود یسخن بس! اى پسرصوحان: داد جواب)كى از خوارجی(»  ن وھب راسبىعبدهللا ب«ن موقع یدر ا
ورخواھى شد  نم بھ زودى در خون خود غوطھیب ا مىیگو: صعصعھ پاسخ داد. م كردیحكم خدا با وى نبرد خواھ ما بھ: بگو

: راسبى گفت. دیاد شما نخواھد رسیفر ن ھنگام كسى بھیكشند ودر ا و مرغان ھوا انتظار فرود آمدن برجسد تو را مى
ا از گناھش توبھ كند كھ خداوند توبھ ید، یمگر آنكھ اقرار بھ كفرخود نما; میستیبردار از او ن ما دست: بگو تیموال بھ
ن گروه یاخبار ا! اى پسرصوحان: گزارش كرد، حضرت فرمود)ع(وقتى صعصعھ پاسخ و ماجرا را بھ على. راستیپذ

. ش دارندیآنان روز سختى درپ. م و نھ دروغ براى من نقل شده استیگو دروغ مى نھ. ع داده شده استقبال بھ من اطال
 ... شاھد باش! پروردگارا: مرتبھ فرمود ش را بھ آسمان بلند كرد و سھیآنگاه سرمبارك و دستھا

 ) ع(ادت علىیع

اما بھ ; ادت حضرت آمدیصوحان بھ عمارى افتاد،صعصعھ بن یدر بستر ب)ع(ر ابن ملجم كھ علىیشمش پس از ضربت
رمومنان یمن بھ ام از طرف: ن جھت، صعصعھ گفتیاز ا. شان، كسى اجازه مالقات نداشتیا حال علت وخامت

ات و بعد از آن، چرا كھ خدا در نزد توبزرگ و آگاھى یدرحال ح! رمومنانیام خداوند برتوباد اى رحمت: دییبگو)ع(على
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نھ و یخدا تو را رحمت كند كھ كم ھز: ش بازگفتند كھیاى بعد پاسخ حضرت رابرا ظھلح. اد استیبھ او ز تو نسبت
 . ھستى دهیپرفا

 ) ع(ع علىییتش

شركت )ع(رمومنان علىیع پنھانى جنازه مطھر امییھاى شب، درتش مھیصعصعھ بن صوحان از جملھ كسانى بود كھ در ن
گر مشتى از خاك قبر یقلب خود گذاشت و بادست د بر ك دستی. ك قبر آمدیرا دفن كردند، نزد وقتى حضرت. كرد

 : خت و گفتیبرداشت و بر سرش ر

 . اد و جھادت بزرگ بودیات ز ىیبایشك. ا آمدىیزه بھ دنیپاك گوارا باد برتو كھ! رمومنانیا امیپدر و مادرم فداى تو «

ش تو را گرامى داشت و در جوار یاشگاه خالق خود قدم گذاشتى وخداوند با بشارتھیتجارت سودمند انجام دادى و بھ پ
 . راب شدىیگرفتى و از جامھاى بھشتى، از دست آن حضرت، س جاى)ص(امبریپ

م وبھ ما دوست داشتن دوستانت و دشمن شمردن دشمنانت را یق دھد كھ راه تو را ادامھ دھیخواھم بھ ما توف از خدا مى
 . اى تو قرار دھدیت كند وما را در زمره اولیعنا

زنده شد و )ص(امبرین كھ سنت پیام كردى تا ایرا در راه خداجھاد و قیز; رسد چ كس بھ آن نمىیدى كھ ھیى رسبھ مقام
 . دیھاخاموش گرد فتنھ

 . لھ تو روشن بودیبھ وس تیھاى راه ھدا روز شدندو نشانھیلھ تو پین درودھاى من برتوباد كھ مومنان بھ وسیبھتر

ت یبا ذوالفقارت در مواقع ترس از او حما. را اجابت كرد،تو بودى)ص(امبریپثار جان و مال نداى یاول كسى كھ باا
 . كردى

گوارا باد . تو اھل گمراھى را نابود ساختى. لھ تودرھم شكستیخداوند دژھاى ستمكاران و كافران و مشركان را بھ وس
 . شتر بودین و جھادت از ھمگان بیقیعلم و  بر تو كھ

 . رھا بستھ شدیولى امروز در شرھا باز و راه خ;ھا بود ھرخوبى و بستھ شدن ھمھ بدىد یبھ خدا قسم، زندگى تو كل

ا را بر آخرت ید، ولى آنان دنیگرد ر مىیھاى خداوند از ھمھ جابر آنان سراز رفتند، نعمتیپذ اگر مردم سخنان تو را مى
 » .دادند حیترج

ر فرزندان یو سا )ھما السالمیعل( نیامام حسن و امام حس ستند و بھین سخنان، صعصعھ و ھمراھانش بھ شدت گریبعد از ا
 . گفتند  تیتسل )ع(على

 اندرز بھ حاكمان 

ن یت المال براى عمر فرستاد تا بیون درھم از بیلیم كیزمانى ابوموسى اشعرى : دیگو مى)463متوفاى (ابن عبدالبر
. مسلمانان در مورد مصرف آن اختالف كردند. ادآمدیولى مقدارى از آن ز; م كردین مال را تقسیاو ا. قسمت كند مسلمانان
 م؟ یموردى مصرف كن ت المال را در چھین مقدار از بیا! اى مردم: آمد و اعالم كرد ان مردمیعمر بھ م

ى است كھ حكمى از طرف قرآن یمشورت بامردم در جا: ستاد و گفتیصعصعھ كھ در آن زمان جوانى نورس بود، ا
 . د در ھمان مورد مصرف كردینچھ قرآن بدان دستور داده، باوارد نشده باشد و اماآ

 . م كردین مسلمانان تقسیز بیمقدار اضافھ را ن تو از من ھستى و من از تو ھستم و سپس. راست گفتى: عمر گفت

خود منحرف شدى و ! اى عثمان: او ابراز داشت ز زمانى كھ وى بر منبر بود، صعصعھ خطاب بھیدر روزگار عثمان ن
 . ز بھ عدالت رفتار كنندیشھ كن تا امت تو نیعدالت پ. شدند ز منحرفیمت تو نا
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با چندتن از : صعصعھ گفت: نقل كرده است  ن گونھیخ طوسى ایگرى از برخورد صعصعھ با عثمان را شیماجراى د
عثمان كھ از . م كردندمرا مقد انیمصر. دید تا با من سخن گویش فرستیمردى را پ: او گفت. میرفت مردم مصر، نزد عثمان

اگر مالك دانش، سن آدمى بود، نھ توسھمى در آن : در جواب عثمان گفتم! ن؟یا: كمى سن من تعجب كرده بود، گفت
 . بازگوى)دانى آنچھ ازقرآن مى.(رى استیبلكھ علم بھ فراگ; داشتى و نھ من

ماز، زكات، امر بھ معروف و نھى از منكر را م، نیبگذار ارشانیآنانى كھ وقتى قدرت در اخت. میبسم هللا الرحمن الرح
 . خداوند است ان امور بھ دستیكنند و پا مى زنده

 ھ در مورد ما نازل شده استین آیا

 . پس امر بھ معروف و نھى از منكر كن: گفتم

 . ان كنیدانى، ب ن سخنان را رھاكن و آنچھ مىیا

گناھى اخراج شدند و تنھا خداوند را پروردگار خود  چیون ھھاى خود بد كسانى كھ از خانھ. میبسم هللا الرحمن الرح
 . دانستند مى

 . ز در مورد ما نازل شده استیھ نین آیا

 . م كنین ھمھ مسلمانان تقسیاى، ب پس آنچھ از خداوند گرفتھ

 . دیاطالع است، گوش ندھ ن مرد كھ از خدا بىیا د و بھ سخنانیع حاكمان خود و ھمراه جامعھ باشیمط! اى مردم

خدا پروردگار ما ! م و آنان ما را گمراه كردند؟یما از بزرگان خوداطاعت كرد! ایخدا: مییبگو امتیخواھى روز ق تو مى
 . ن ظالمان استیوپدران و در كم

دستور برگشتن ما را صادر كرد و درھا را بھ روى ما  بھ خشم آمده بود، اریعثمان در حالى كھ از پاسخھاى من بس
 . بست

 مسجد کوفھ در  روی معاویھ رو در
علیھ السالم نیز در کوفھ  علی ای از اصحاب در آن روز عده. علیھ السالم، معاویھ واردکوفھ شد بعداز صلح امام حسن
نام و نام پدرانشان مشخص شده بود، ازمعاویھ  علیھ السالم برای بعضی از آنھا در فھرستی کھ حسن حضور داشتند و امام

بایست نزد معاویھ  میل باطنی خود، می این افراد علی رغم. از جملھ این افراد،صعصعھ بن صوحان بود. امان گرفتھ بود
چقدر خشمگین : وقتی صعصعھ بر معاویھ وارد شد، معاویھ گفت. کردند می رفتھ،بھ او بھ عنوان خلیفھ مسلمین سالم

این کھ تو را بھ عنوان حاکم برمسلمانان  بھ خداقسم، من نیز از: صعصعھ پاسخ داد. ھستم کھ تو درامان من باشی
شناختن من  اگر در بھ رسمیت: گفت معاویھ. وسپس بھ ھمین عنوان بر او سالم کرد. ام پذیراباشم، بسیار ناراضی

خود بود و از سوی دیگر  صعصعھ کھ از سویی متعھد بھ صلح نامھ امام!راستگوھستی، بھ منبر برو و علی را لعنت کن
کھ  آیم از نزد کسی می! ایھاالناس: خداوند گفت بردار نبود، بر منبر رفت و پس از حمد و ثنای لسالم دستعلیھ ا از علی

فالعنوه «.علیھ السالم را لعنت کنم علی شرارتش را مقدم داشتھ و خیرش را مؤخرکرده است و بھ من فرمان داده است کھ
نھ بھ : معاویھ گفت.حاضران در مسجد با صدای بلند آمین گفتند. ت کنداو را لعنت کنید، خداوند نیز او را لعن پس»  هللا لعنھ

ای  گونھ نمایی، صعصعھ دوباره بھ منبر آمد و بھ باید دوباره او را با نام مشخص. جز من نیست خدا قسم، مقصود تو کسی
تا صعصعھ را  بود، دستور داد معاویھ کھ از وی نا امید شده. کرد معنی می  سخن گفت کھ ھرکس آن را جوری

 ) 1( .کردند بیرون

 مسجد جامع دمشق 
دانشمندان قریش و رؤسای قبیلھ ربیعھ  روزی کھ. از مقابلھ حق و باطل بود ھایی مسجد جامع دمشق گاه شاھد صحنھ

داشت و بھشت را بر آنان  خداوند خلفایش را گرامی«: اظھار داشت وبزرگان یمن در مسجد حضور داشتند، معاویھ
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کھ  یاران مرا اھل شام مقرر کرد، ھمانانی. قرار داد جھنم در امانشان داشت و سپس من را از آنان و از آتش واجب کرد
 » .از حریم خدا دفاع کردند و بھ یاری خدا بردشمنانش پیروز گشتند

 : صعصعھ بلندشد و خطاب بھ معاویھ گفت. صوحان نیز در مسجد بودند در آن روز احنف بن قیس و صعصعھ بن

چگونھ خدا تو را پیروز کرددر حالی کھ تو با ظلم بر ما . بیان کردی کم وکاست سخنان خود را بی! ای پسر ابوسفیان«
مانند ایشان  چرا کھ من ھیچ مردمی را بھ; پیروز شدی؟ و اماآنچھ در مورد مردم شام گفتی، نیز خالی ازحقیقت است

. و جسمشان را بھ وسیلھ مال دنیا خریدی مانی ھستند کھ تو دیناینان مرد. خالق ندیدم مطیع مخلوق و عصیان کننده
 » .کنند و در غیر این صورت، تو را رھاخواھند کرد اگرپیوستھ بھ آنان مال دنیوی پرداخت کنی، از توحمایت می

 )2( ».دادم نمی اگر نبودبردباری من، ھرگز بھ سخنانت گوش! شو ای پسرصوحان ساکت«: معاویھ در پاسخ گفت

 ر کاخ دمشق د
واردسرزمین ...) ،احنف بن قیس، صعصعة بن صوحان وامیرزاده صابی= عدی بن حاتم(نمایندگانی از مردم عراق 

ھستند کھ در رکابش در جنگ جمل و  این افراد مردانی بزرگ و پیروان علی: گفت عمرو بن عاص بھ معاویھ. شام شدند
خوش : او پذیرفت ودر آن مجلس چنین گفت. تمام با آنان مالقات کن مجلسی سری ترتیب بده و بااحترام. جنگیدند صفین

شما بر بھترین . سرزمینی کھ حشر و نشر ازآنجاست. قدم گذاردید شما بھ سرزمین خدا و شھر مقدس! عراق اھل آمدید ای
ابوسفیان بودند، ھمھ  اگر ھمھ مردم فرزندان. کند ھای شما راترحم می بزرگانتان را احسان و کوچک امیری وارد شدید کھ

 . شدند نیز می صاحب حکمت و عقل

کردند تا جواب معاویھ را  صعصعھ کھ حاضرجوابترین مردم بود، اشاره  در این میان، اھل عراق حاضر در مجلس بھ
 : او برخاست وپس از حمد خدا و درود بر پیامبرصلی هللا علیھ وآلھ گفت. بدھد

; بخشد زمین بھ اھل خود قداست نمی مقدس قدم گذاردید، بھ جان خودم سوگند کھ این کھ گفتی بھ سرزمین! ای معاویھ«
کھ نھ ! کھ این سرزمین را محل حشر و نشردانستی، بھ جان خود قسم کند واین اعمال آنھا است کھ تقدیسشان می بلکھ

آنچھ درمورد فرزندان بودن بھ زمین حشر و نشر برای کافر سود داردو نھ دوری از آن برای مؤمن، ضرر و  نزدیک
او، بردبار و سفیھ، عالم و جاھل یافت  علیھ السالم باشد، درمیان فرزندان ابوسفیان گفتی، بھتر ازابوسفیان کھ آدم

کنم  بھ خدا قسم، آسایش تو راسلب می: معاویھ گفت»!شود،پس چگونھ فرزندان ابوسفیان ھمگی عاقل وحکیم ھستند؟ می
 . مساز ات می و در شھرھا آواره

 . وهللا زمین خداوند وسیع و دوری از توموجب آرامش است -

 . کنم حقوقت را از بیت المال قطع می -

شود و  است کھ خزائنش تمام نمی ھای برتر در اختیار کسی اما بدان کھ نعمت;اگر این امر در اختیار تو است، انجام بده -
 . دارد ستم روا نمی در حکمش

 ! ای بھ پیشواز مرگ رفتھ -

خونی را کھ خدا حرام دانستھ،  توانی سخن نگفتم و جان خود رانیز در معرض مرگ نگذاشتم و تو نمی از روی جھالت -
قاتل را بھ جھنم  کنی و کسی کھ مظلومانھ کشتھ شود، خداوندانتقام او را خواھد گرفت و فردای قیامت ھم جھت مباح بی

 . چشاند رابھ او می.) نوشند نمیان از آن میماده مذابی کھ جھ(ھای حمیم وارد کرده و جرعھ

 . دور ساز شر او را از من: عاص گفت معاویھ دیگر از جواب وی عاجز ماند وخطاب بھ عمرو بن

 ! ای؟ چگونھ برخلیفھ مسلمین چنین خشم کرده: عمرو بن عاص بھ صعصعھ گفت

 ) 3( .پذیرند نیز آنان را درجمع خود نمی ای کھ اھل فساد کسانی شده نفرین برتو، کھ پناھگاه: صعصعھ پاسخ داد

 دیدگاه عالمان 
 . اند توصیف کرده علیھ السالم و فاضل و متدین شیعھ و سنی اورا صحابی خاص علی دانشمندان رجال و حدیث

 ) 4( .علیھ السالم است علی او عظیم القدر و از اصحاب: گوید داند و می می» فرد موثق«او را ) 726م (عالمھ حلی 
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ابن سعد و نسایی نیز «: نویسد کند،می دانشمند نقاد اھل سنت،پس از آنکھ از صعصعھ بسیار تمجید می) 748م (ذھبی 
داند و این  می دانند، ولی جوزانی، صعصعھ را جزوافراد ضعیف در نقل حدیث و از جملھ خوارج القدر می وی را جلیل

 ) 5( ».غلط است

  صعصعھمسجد 
 : نویسد می) ره(قمی محدث بزرگ، شیخ عباس. کی از مساجدمھم کوفھ استمسجد صعصعة بن صوحان ی

را درماه رجب درآن مسجد مبارک )صلوات هللا علیھ(است و جماعتی امام زمان مسجد صعصعھ از مساجد شریفھ کوفھ«
 ) 6( .اند کرده مشاھده

: وی گفت. مسجد سھلھ خارج شدیم طرف رجب، با محمد بن جعفر دھان بھ در ماه: گوید داود رواسی می محمدبن ابی... 
. علیھ السالم درآن نمازگزارده چرا کھ آن،مسجدی مبارک است و امیرالمؤمنین; در مسجد صعصعھ نماز گزاریم بیا باھم

طوالنی  نماز، مردی رادیدیم کھ از ناقھ خود پیاده شد وآن را بست و داخل مسجد شده، نمازی در حال. وارد مسجد شدیم
و پس از پایان دعا، سوار بر مرکب خود »...اللھم یاذالمنن السابغھ«: سپس دو دستش رابلند کرد و گفت. ردبھ جای آو

بگو تو چھ کسی ھستی؟  دھیم تو را قسم می: طرف او رفتیم و گفتیم ببینیم او کیست؟ بھ: جعفر دھان بھ من گفت.شد
روی  من کسی ھستم کھ خضر محتاج دیدن: گفت.سالم باشیگمان داریم خضرعلیھ ال: کنید؟ گفتیم می شما چھ گمان: فرمود
 ) 7( ».من امام زمان شما ھستم. اوست

 . اند خود، متذکر شده سیدبن طاووس و شھید اول و دیگران،اعمال مخصوص این مسجد را در کتابھای

 جایگاه روایی 
جالی کبیر، نجاشی او را در کتاب خود ر ولی از این کھ; اند متصف کرده»  الحدیث قلیل«شناسان، صعصعھ را بھ  حدیث

برگردآوری شیعیان صاحب کتاب  داشتھ، چرا کھ مبنای کتاب رجالی نجاشی شود وی کتاب حدیث برد، معلوم می می  نام
 . است

علیھ السالم، ابن  علی: ،کسانی کھ صعصعھ از آنھا حدیث نقل کرده،عبارتند از)852م (بنابرگواھی ابن حجر عسقالنی 
بریده، شعبی، مالک بن عمیر و منھال بن عمراز صعصعھ  ابواسحاق بسیعی، ابن; عثمان وافرادی ھمچونعباس و 

 ) 8( .اند روایت کرده

و دربحاراالنوار سی و چھار مورد بھ ) 9( .صوحان نام برده شده است در کتب اربعھ تنھا در دو مورد از صعصعھ بن
 . بدان اشاره شده است عنوان سند یاروایت

 : خوانیم جملھ احادیث وی، میاز 

 ) صلی هللا علیھ وآلھ اصحاب رسول هللا(آسمانیان 
حضرت بعد ازسالم بدون آن کھ بھ . علیھ السالم بھ جای آوردیم نماز صبح رابا علی: گوید صعصعة بن صوحان می

وار این مسجد شما اندازه یک نیزه از دی فرمود تا آنگاه کھ خورشید، بھ راست و چپ توجھ کند،ذکر خدا را می
) خداصلی هللا علیھ وآلھ رسول(مردمانی را در زمان خلیل خود : آنگاه رو بھ ما کرد وفرمود. باال آمد) مسجد کوفھ یعنی(

خستھ  از عبادتی کھ. (میان پیشانیھا وزانوھایشان نوبت گذارده بودند.) شاید مقصودھمھ شبھا باشد(دیدم کھ در این شب 
پیشانی آنان مانند . موو گردآلود بودند شد، ژولیده و چون بامداد می.) گردیدند می دیگر مشغولشدند، بھ عبادتی  می

سپس . لرزد باد می بھ ھنگام وزیدن چنان کھ درخت; لرزیدند کردند،می بود و چون یاد مرگ می) پینھ بستھ( زب زانوھای
 . شد ھایشان ترمی کھ جامھ بھ طوری; ریخت می  اشک از دیدگانشان

 ) 10( .اند شب را بھ روز آورده خبری گویا این مردم در حال بی: ین سخنان را فرمود، سپس برخاست و باخود گفتا

 میوه بھشتی 
مقداری از آن را بھ .علیھ السالم رفتم،حضرت را دیدم کھ نصفی از انار در دست دارد شبی نزد علی: گوید صعصعھ می

 .کند می برد و خون را پاک ، چرا کھ زردی بن دندان و بوی بددھان را از بین میآن بخور انار را با پیھ: من داد و فرمود
)11 ( 

 . داند را راوی عھدنامھ مالک اشتر نیز می  الزم بھ یادآوری است کھ نجاشی، صعصعھ
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 غروب 
) 12( .اند نگاشتھ) خالفت معاویھ درایام(ق، در کوفھ .ه  60تاریخ نگاران، رحلت صعصعة بن صوحان رادر حدود سال 

توان سن وی را در زمان فوت، حدود  بنابراین باتوجھ بھ این کھ او در زمان پیامبرصلی هللا علیھ وآلھ خردسال بود، می
 . سال یا بیشتر دانست 60

 فرزندان 
). نوه پسری صعصعھ(بھ نام عمرو  صوحان ومحمد و فرزند محمد; شناسیم از فرزندان صعصعھ، تنھا دو نفر رامی

 . ناشناختھ رجال ھستند از افراد) صوحان، محمد و عمروبن محمد(نفرھرسھ 

 صوحان بن صعصعة بن صوحان 
سجادعلیھ السالم دراجتماع مردم شھر مدینھ باچشمانی اشکبار اخبار جانسوز کربال  بعد از واقعھ جانگذاز کربال کھ امام

در دو پایش وجود داشت،  کھ بھ واسطھ بیماریی کھحاضران بود و از این  کرد، صوحان بن صعصعھ در میان می را بیان
 عذر امام سجادعلیھ السالم. علیھ السالم رایاری کند، عذرخواھی کرد نتوانستھ بوددرکربال حضور یابد و موالیش حسین

 ) 13( .او را پذیرفتھ، از وی تشکر کرد و برای او وپدرش دعا کرد

 محمد  محمد و عمرو بن
محمدبن صعصعة بن صوحان از  روایتی راذکر کرده است کھ در سند آن، عمروبن» دتوحی«شیخ صدوق در کتاب 

خواھد  رسد واز آن حضرت می علیھ السالم می شخصی است کھ خدمت علی آن روایت در مورد. کند محمد نقل می پدرش
 ) 14( ....توصیف کند تا خداوند را برایش

 : نوشتھا پی

 . 285، ص 1رجال الکشی، ج  -1

 . 132، ص 44راالنوار، ج بحا -2

 . 123، ص 44بحاراالنوار، ج ; 64االختصاص، ص  -3

 . ، نشر رضی89الحلی، ص  رجال العالمة -4

 . 315 ، ص2ذھبی، میزان االعتدال، دارالمعروفھ بیروت، ج  -5

 . شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، مسجد صعصعھ -6

. ه  1410، )ع(االمام مھدی المزار شھید اول، مؤسسة; 70ق،ص .ه 1407براقی نجفی، تاریخ الکوفھ، داراالضواء،  -7
 . 266و  263ق،ص 

 . 551 ، ص2ابن حجر عسقالنی، تھذیب التھذیب، داراحیاءالتراث العربی و مؤسسة تاریخ العربی، بیروت، ج  -8

 . 148، ص 9شیخ طوسی، تھذیب االحکام،دارالکتب االسالمیھ، ج ; 51، ص 7کافی، ج  -9

 . 230 یخ مفید، االرشاد، انتشارات علمیھ اسالمیھ، صش -10

 . 356، ص 2البیت علیھم السالم، ج  جھانی اھل احمدبن محمد بن خالد برقی، المحاسن، نشر مجمع -11

 . 309، ص 16الوافی بالوفیات، ج  -12

 . 230ق، ص .ه  1414سید بن طاووس، الملھوف علی قتلی الطفوف،داراالسوه،  -13

.78النشر االسالمی،ص  صدوق، التوحید، مؤسسةشیخ  -14  

 

 

 

125 

 



 حاتم طایی معروف اعراب و صابیان در اصل ھمان مانی در نقش منجی است
 

ولی منظور ما در اینجا . چنانکھ می دانیم حاتم طایی عرب سخاوتمندی از قبیلھ بنی طی در عھد جوانی محمد بوده است
 ینگھھ ھاتانماست کھ نام نماز زرتشتی ) یحیی، آنکھ زنده می ماند=( مانیاست کھ مطابق با  حاتم طایی اساطیری

صابئی -بھ احتمال زیاد حاتم نھ مسیحی بلکھ بھ دین مانوی .ضامن صحت آن است) یحیی ھا=کسانی کھ زنده ھستند(
اوستا بھ معنی سرزمینی کھ  ویدذفشوی(در محیط شبھ جزیرهً عربستان پیش از اسالم  .بوده است )رکوسیھ(

عمیقاً ریشھ دوانیده بود و از ھمینجاست کھ زرتشت تحت اسامی  مانویو  زرتشتیاساطیر و سنن ) چھارپاپرور نیست
یحیی، ایوب، صالح و لقمان دوباره از طریق قرآن در شکل جدید عربی و اسالمی آن بھ میان / ابراھیم خلیل، زکریا

و کھ با ویژگی بخشایندگی وی ھمراه است ھمانا نام یا ایرانی ا/ ھیئت معروف دیگر عربی. ایرانیان برگشتھ است
از . است حاکم و داور بھ طور مطلق وقف و عطا کننده و برآورد کننندهً نیازھایعنی حاتم طایی درستتر بگوییم لقب 

رکودیھ، گنوسیھ، ( رکوسیھاز  حاتم طاییفرزند  بن حاتم )ترک مخاصمھ کننده(عدیآنجایی کھ صحابی اساطیری 
خصوصاً نام . بھ شمار رفتھ است، لذا اسطوره وی از بین النھرین بھ اعراب عربستان رسیده است) دانایی مکتب

برای آشنایی با این . است مانیاشاره بھ نام خود ) دختر مردی کھ پوستش کنده شد( سفانھیعنی  حاتم طایی اسالمی دختر
 اشم وھوکوتاه وکھن و معروف زرتشتیان یعنی نماز ) ایدع(عنوان مانی و زرتشت باید سراغ نامھا و متون سھ نماز 

بخشاینده و یعنی (ینگھھ ھاتم بھ خصوص نام و متن نماز ) قرین آرزوی خوب(یثا اھو وئیرو ، ) نیروی رسای خوب(
باید  این نمازھا را بھ سبب اختصار و قدمت آنھا. رفت) آنکھ زنده می ماند(= ینگھھ ھاتانمیا ) نیکوکار در میان مردمان

                                                  :از این قرار است اشم وھومتن نماز . الھام گرپیدایی نمازھای ادیان سامی شمرد

." است) و خواستار بھترین راستی) عادل(کھ راست  -سعادت کس راست. سعادت است) و ھم مایھً ( -راستی بھترین نیکی است"
                                                                                                                                    

بر طبق قانون مقدس بھترین داور است کسی کھ اعمال جھانی ] زرتشت[مانند بھترین سرور:" این است  یثا اھو  وئیروسرود 
بسیار ." ا کھ بھ منزلًھ نگھبان وحامی بیچارگان قرار داده شده بھ سوی اھورا آوردمنش نیک را بھ سوی مزدا و شھریاری ر

جالب است کھ این نماز بھ وضوح از حامی فقرا بودن زرتشت سخن بھ میان می آورد یعنی ھمان امری کھ وی را قرنھای 
.                   ا فراموش کرده استمتمادی محبوب جھانیان ساختھ است گرچھ آیین درباری زرتشت مفھوم عمیق این سرود ر  

:" کھ دربارًه زرتشت و پاکدینان پیرو وی است چنین می باشد )بخشایندًه نیکوکار در میان مردمان(ینگھھ ھاتم سر انجام متن نماز
راستی و پاکی و (اھورا مزدا در میان موجودات از زنان و مردان می شناسد آن کسی را کھ برای ستایشش بھ او توسط اشا 

."                                                          این مردان و زنان را ما می ستائیم. بھترین پاداش بخشیده خواھد شد) عدالت  

خود زرتشت بھ شمار می ) بخشاینده و نیکوکار در میان مردمان(ینگھھ ھاتم بی شک سمبل اینگونھ افراد خیر ونیکوکار یعنی 
ت بھ عبارت دیگر آن بھ مثابًھ یک لقب معروف مانی منجی بھ کار می رفتھ است و بی شک از ھمین نام است کھ نام آمده اس
سعدی در . بیرون تراویده و در محیط عربستان بومی شده است  )داوری کھ وقف مطلق می کند/ حاکم(حاتم طایی عربی / ایرانی

:                                                                                     ی کنداندرزھای گلستان خود از حاتم طایی چنین یاد م  

  ر و عدى بن حاتمید الخیمسلمان شدن ز حکایت
حاتم طائی را گفتند از خود بلند ھّمت تر در جھان دیده و یا شنیده ای؟ گفت بلی روزی چھل شتر قربان کرده بودم و امرای "

پس بھ گوشًھ صحرائی بھ حاجتی رفتھ بودم خارکنی را دیدم پشتًھ خاری فراھم آورده، گفتمش بھ . مھمانی خوانده عرب را بھ
 :گفت. مھمانی حاتم چرا نروی کھ خلقی بر سماط او گرد آمده اند

 ھر کھ نان از عمل خویش خورد     مّنت حاتم طائی نبرد

 ."ود دیدمانصاف دادم و اورا بھ ھمت و جوانمردی بیش از خ

عالمت تجوید "(ط"منسوب بھ حاتم بھ قوم عرب بنی طی از تشابھ طی با  حرف  طاییمسلم بھ نظر میرسد انتساب لقب 
کی بذل و /داور/لفظاً بھ عربی یعنی قاضی( حاتم  طاییخود نام . پدید آمده است عطایییا محرف ) بھ معنی وقف مطلق
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امپراطور بور یا "تفسیری بھ معنی  کھ بھابراھیم ادھم وفیان یعنی از سویی ریشھً عنوان زرتشت ص) بخشش کننده
کھ پیشوای اخالقی و دینی مقدم بر مانی و آیین و تعلیمات وی بوده . است" فرمانروای کوشنده در راه عطا و بخشش

ام ھنگ) سپیتاک زرتشت/ گوتمھ بودا (پاتیزدیس / سمردیس/ گائوماتھ بردیھچنانکھ ھرودوت میگوید . است 
آغازسلطنت عاجل خود رسماً مالیاتھا رعایای امپراطوری عظیم ھخامنشی برای سھ سال بخشیده و خدمت سپاھیگری 
معاف نموده، اصالحات ارضی وسیعی با تقسیم اراضی بین رعایا انجام داده بود و ھمین اقدامات بی نظیر وی او را 

مطابقت می کند تا زرتشت  مانی منجیبیشتر با  اتم طاییحگرچھ . محبوب بی نظیر و بی مثال مردم آسیا ساختھ بود
حاتم طایی از اعراب بھ شمار رفتھ می تواند ریشھ در حکومت طوالنی گائوماتھ /اینکھ ابراھیم ادھم. منجی

بردیھ بھ عنوان شاھزاده صوفی منش در سرزمین بلخ و حوالی آن داشتھ باشد کھ از جملھ شامل سرزمین /زرتشت
در این باب جالب است کھ بدانیم نزد محققین نام و . دیکان یعنی نیاکان دری و عرب تاجیکان میشده استدربیکان و دا

و   بنی طیبارتولد و مجتبی مینوی، این نام با نام قبیلھً عرب . ، از جملھ و )یعنی مردم بخشنده(دادیکان/تاجیکاننشان 
 .مطابقت داده شده است تاتھا

مندایی و عربی حاتم طایی می توان ارائھ نمود از جملھ مطابقت عنوان -تعلق عنوان آرامی دالیل قوی تر و بیشتری در
. است) در تلفظ ّصدیق(صدیق یعنی دارندگان آیین مانوی بھ معانی لفظی بسیار درستکار و بسیار صدقھ دھنده و بخشنده 

در شکل اوستایی و پھلوی  حاتمھ عنوان مسلم بھ نظر میرسد معنی لفظی اصلی و اولیھ آن ھمان درستکار بوده است چ
است کھ در عھد اسالمی برای شکل عربی ظاھری آن بیشتر معنی عربی  خوب ناب و صدیقبھ معنی  تم -ھائوآن یعنی 

در اساطیر اسالمی شیعی از اشخاصی از طایفھ بنی .  را منظور داشتھ اند بسیار صدقھ دھنده و بخشندهدیگر آن یعنی 
و دختر  عدی بن حاتمو ) بسیار خیّر( زیدالخیربھ نام ) حاتم=یلھ ای ایشان در معنی بسیار بخشندهنام نیای قب(طی 

را در شمار مسلمین اولیھ نام ) منصور حالج/مانی=دختر مردی کھ پوستش کنده شد( سفانھاساطیری حاتم طایی بھ نام 
 حاتمو ضمن خود اسطوره ھم بھ منشأ مندایی و آرامی است  مانیدر رابطھ با نام و نشان  سفانھبرده اند کھ از این  نام 

حاتم طایی بھ عنوان رئیس قبیلھ بنی (=ولی منشأ نامھای عدی بن حاتم  و زیدالخیر . معروف اشاره رفتھ است طایی
اسطوره شیعی جمع آوری شده در این باب . داشتھ باشند) مندایی گری(بعید است کھ ربطی با مانی و مانوی گری ) طی
 :بھ مأخذ آن اشاره نشده است از این قرار است کھ

 ، سایت شیعی حدیث نوررسولى محالتىّسید ھاشم : سندهینو ،593ص ) ص(زندگانى حضرت محمد: كتاب

من سكونت ینان در یاند و ا ھ بودهیرسانده و از قحطان » كھالن« رهیبھ ت نسبت ل معروف عرب است كھیاز قبا» طى« لھیقب
ى كھ بھ سخاوت یطا ن حجاز آمدند و مردان نامدارى مانند حاتمیھا بھ سرزم رهیارى از تیانند بسجا میتدر داشتند و

  .ا رفتھ استیاسالم از دن باشد، كھ قبل از ظھور لھ مىین قبیده از ایمشھور و ضرب المثل گرد

خود  استیم او را بھ رلھ طى است كھ پس از درگذشت پدرش حاتیبزرگان قب ى، عدى بن حاتم ازین حاتم طایفرزند ھم
حضرت  روانیز در زمره پیكرد و تا سال نھم ھجرت ن ن نصارى زندگى مىیخ وى بھ دیمطابق توار دند ویبرگز

ر ید الخیبھ نام ز مردى است لھین قبیگر ایتھاى بزرگ دیاز شخص. شد محسوب مى)ص(و از دشمنان رسول خدا)ع(حیمس
اش  د و دربارهیر نامید الخیغمبر خدا او را زیو پس از اسالم، پ ل موسوم بودیلخد ایرد بھ زیش از آنكھ اسالم را بپذیكھ پ

  :فرمود

اش  تر بود از آنچھ درباره نییدم پایك او را دینكردند جز آنكھ وقتى از نزد فیچ مردى را از عرب براى من توصیھ -
  !دمیده بودم دیكھ او را باالتر از آنچھ شن»دیز«بودند مگر گفتھ

  .نھ آمد و مسلمان شدیلھ خود بھ مدیاز قب ن سال نھم بھ ھمراه گروھىیھم د دریز

رد و حتى پس از فتح مكھ و نفوذ اسالم یبرد و حاضر ھم نبود اسالم را بپذ سر مى اما عدى بن حاتم در ھمان حال كفر بھ
دانست لشكر اسالم  مى نشان خود گرفت و چویوستن بھ ھمكیم بھ مھاجرت بھ شام و پیرة العرب تصمیسرتاسر جز در

ان ببرند و احكام اسالم را در آنجا نشر یھ از میناح پرستى را در آن ز خواھند رفت تا آثار بتین آنھا نیروزى بھ سرزم
 راھوار و فربھ انتخاب و آماده كرده و بھ غالم خود دستور داده بود ھرگاه خبردار شدى ن منظور چند شتریدھند، بھ ھم

  .ن حوالى آمده مرا خبر دار كنیا كھ لشكر اسالم بھ

ھا و  ران كردن بتخانھیبراى و) ع(طالبیاسالم، تحت فرماندھى على بن اب روزى غالمش بھ او خبر داد كھ سربازان
خت، یبرداشتھ بھ سوى شام گر ن خبر فورا خانواده خود رایدن ایعدى بن حاتم با شن. اند ھ آمدهین ناحیاسالم بد نشر احكام
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را كھ در برابر آنھا مقاومت كرده بودند تار و مار نموده و  ، جمعى» طى« ران كردن بتخانھیز پس از ویسالم نسربازان ا
  .نھ آوردندیمد ر كرده بھیگروھى را اس

ى ینھ آوردند و در كنار مسجد در جایر شد و او را بھ مدیكھ نامش سفانھ بود اس زیران مزبور دختر حاتم نیان اسیدر م
  .ران بود محبوس ساختندیگھدارى اسمخصوص ن كھ

ا ی :«كرد تا بھ مسجد برود سفانھ برخاست و گفت كنار آن خانھ عبور مى غمبر اسالم ازیچند روز گذشت و روزى پ
 . »كینا من هللا علیالوافد فامنن عل رسول هللا ھلك الوالد و غاب

بر ما منت گزار، خداوند تو را  ب است، اكنونید غایاید بھ نزد شما بیآنكھ با ا رفتھ ویاى رسول خدا پدرم كھ از دن[ 
  !حاتم عدى بن: ست؟سفانھ گفتیب كیمقصودت از غا: دیغمبر پرسیپ!]ش قرار دھدیخو رحمت و نعمت مشمول

. نگفت و از آنجا گذشت زىیش از آن چیب)ص(در آن روز رسول خدا !ختھیگر ھمان كسى كھ از خدا و رسول: فرمود
م ولى مردى كھ یزى بگویوس بودم چیگر مایشد من د روز سوم كھ: دیماجرا تكرار شد، و سفانھ گون یز ایگر نیروز د

  .ز و سخن خود را تكرار كنیبھ من اشاره كرد كھ برخ -بود )ع(طالبیعلى ابن اب و بعدا دانستم كھ او -ھمراه او بود 

د ساختن تو موافقم ولى صبر كن تا شخص مورد من با آزا: غمبر فرمودیكردم، پ من برخاستم و ھمان سخنان را تكرار
  .ارت بفرستمیدا شود تا تو را بھ ھمراه او بھ شھر و دیپ اعتمادى

نھ آمده یان آنھا بود بھ مدیز افرادى در میشان ما نیافتم كاروانى كھ از خویاطالع  ن ماجرا گذشت تا روزىیچند روز از ا
پول براى خرجى راه و  اطالع دادم و آن حضرت مقدارى لباس و مبلغىغمبر یان را بھ پیعازم بازگشت است، من جر و

  .مركبى بھ من داد و مرا ھمراه آنھا روانھ كرد

دم كھ بھ ید روزى ھمچنان كھ در شام بودم ھودجى را :دیگونھ نقل كرده كھ گو نیدنبالھ داستان را خود عدى بن حاتم ا
اده شد مرا مورد مالمت قرار داده یپ ان آن ھودج است و چونیدر م دم خواھرم سفانھید دید و وقتى رسیآ سوى ما مى

نجا آمدى و ما را در آنجا بى یو فرزندت را برداشتھ بھ ا ن چھ كارى بود كھ كردى؟خودت خانواده و زنیا: گفت
 .ن كار معذور بودمیخواھر جان مرا مالمت نكن كھ در ا :سرپرست گذاردى؟من بدو گفتم

راستى بگو نظرت درباره : مشورت كرده گفتم -رى بود یبا فراست و با تدب كھ زن -روزى با او ان گذشت تا ین جریا
نم یب مى من صالح تو را در آن: ك آن حضرت گفتیان صفات نید و بیست؟او ضمن تمجیچ)غمبر اسالمیپ عنىی(ن مردیا

مان یتو در ا غمبر باشد كھیاگر او براستى پ رایعت كنى، زیمان بستھ و بیكھ ھر چھ زودتر خود را بھ او برسانى و با او پ
زى نخواھد یت تو چیمان بستن با او از شخصیپادشاھى ھم داشتھ باشد كھ پ ھ سلطنت ویاى و اگر داع بھ وى سبقت جستھ

  .مند خواھى شد قدرتش بھره ھیكاست و از سا

: ستى؟گفتمیك: رفتھ سالم كردم، فرمود ش آن حضرتینھ آمدم و پیدم و بھ مدیپسند من راى او را: دیعدى بن حاتم گو
رزنى سر راه او یم پیرفت بھ سوى خانھ برد، در راه كھ مى برخاست و مرا غمبر مرا شناختیوقتى پ .حاتم ھستم عدى بن

و با  ستادیرزن ایغمبر اسالم زمانى دراز در كنار آن پیدم پیبا آن حضرت سخن گفت، من د داشت آمد و درباره كارى كھ
 .با او سخن گفت طفتكمال مال

ھ سلطنت و پادشاھى در سر ندارد و چون وارد خانھ آن حضرت شدم یداع ن مردىیبھ خدا سوگند چن: ش خود گفتمیپ
ن، یبنش روى آن: ف خرما در آن بود برداشت و براى نشستن من پھن كرد و بھ من گفتیرا كھ ل دم تشك چرمى خودید

سپس بھ . ستین نیرفتار سالط نیبھ خدا ا: ش خود گفتمیمن نشستم و پ من خوددارى كردم ولى حضرت اصرار كرد و
ك چھارم یپس چرا از قوم خود : چرا، فرمود: نبودى؟گفتم (1) « ھیركوس« نییاى عدى بن حاتم مگر تو بھ آ: من گفت

  .ز نبودین تو جایین كار در آیگرفتى؟در صورتى كھ ا مى درآمدشان را

         .مان آورده مسلمان شدمیغمبر خداست و بدو ایداد كھ دانستم پ گر بھ منیبى دیكى دو خبر غین یو ھمچن
 .صابئى ت ویحین مسینى است ما بییھ آیركوس .:1نوشت پى
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در اصل بدل باطنی ھمان مزدک بامدادان است ،ل بن عمرو الدوسییصحابی معروف طف  
 

آبادگر ( یعمرو الدوسبن  )سوب بھ طفل یا خوار و ذلیلمن( لیطُف یصحاب لقب کھ ییصاحب نور و روشنایعنی ُذوالنُّور
یعنی ) دانا، کودک دانای خرمدینان( مزدک لقبیاد آور  پیامبر کذاب، بھ مسلمیھ مقتول در واقعھ سرکوب ) مقتول

است کھ در راه ) در شرق خراسان میمنھشرق؛ نسای میانی ( سمت بر آمدن نورمنسوب بھ شخص عنی م بھ بامدادان
. بھ قتل رسیده است پیامبر دروغین کنار آتشخود بنا بھ روایات مشھور بھ عنوان  مردمگرایانھت اجتماعی اصالحا

 آتش خدایی و یمامھخواب مرگش  محلو  میمنھھم صحبت از جناح مخصوص وی  طفیلخصوصاً کھ در اسطوره 
خانوادگیش است کھ در ) صبّیمانویدر اساس از نوع (یعنی عنصر قدسی زرتشتی نابود کننده خصم و آب تطھیر 

بوده و بھ تعالیم ھر دوی ایشان گرایش داشتھ  مانیو ھم  زرتشتپیرو مستقل ھم کھ مزدک ارتباط با نام و نشان زندگی 
خود مزدک و پیروان نزدیکش در جنگ قدرت بین پسران قباد ساسانی یعنی سیاوش و قباد  بھ عنوان . پدید آمده است

بیانات علوی و غالتی اغراق آمیز در شرح حال و مقام علوی وی بھ وضوح . انی شده استقرب دروغین آتشپیامبر 
را ) خرد و خوار شده(طفیل در احادیث اسالمی وی تحت نام . را بیان میدارند مزدک بامداداناصل ایرانی و مزدکی 

                                                               :                                        چنین بھ گل و لعاب اسالمی گرفتھ اند
 

 )منبع دایره المعارف اعجاز(ل بن عمرو الدوسییطف
  

از دعاھای رسول هللا . بار الھا بھ او چنان نشانھ ای عطا فرما کھ او را در رسیدن بھ خیری کھ می خواھد یاری دھد(
                                                                                                        .       )برای او) صلی هللا علیھ وسلم(

در  ج�وانمرد مع�دود اف�راداز بزرگ�ان سرش�ناس ع�رب و از  ف�ردی ش�ریفی دوس،  طفیل بن عم�رو دوس�ی س�ردار قبیل�ھ
 .زمان جاھلیت بود

 .از راه رسیده باز بود مھماناناش بھ روی  و ھمیشھ در خانھآمد  ھیچ وقت دیگ غذا از اجاقش پایین نمی

داد و ب�ا ای�ن ح�ال ادیب�ی ب�اھوش و  داد وحشت زدگان را امنیت م�ی بخش�ید و ب�ھ پناھن�دگان پن�اه م�ی گرسنگان را غذا می
د معج�زه توان� با ذوقی لطیف بود کھ بھ رموز تلخی و شیرینی کالم، آنجا کھ یک کلم�ھ م�ی بینزیرک، و شاعری باریک 

 .بیافریند، آشنایی کامل داشت

ای�ن در ح�الی ب�ود ک�ھ کش�مکش و ن�زاع می�ان . پشت سر گذاشت و راھ�ی مک�ھ ش�د )1(»تھامھ«منازل قومش را در  طفیل
پیامبر بزرگوار صلوات هللا علیھ و کفار قریش در حال جریان بود؛ ھ�ر جن�احی م�ی خواس�ت ب�رای خ�ودش ی�ارانی جم�ع 

داد و یگان�ھ  ب�ھ س�وی پروردگ�ارش دع�وت م�ی) صلی هللا علیھ وسلم(دارانی بیاید؛ رسول خدا کند و برای حزب خود طرف
کردن�د و س�عی داش�تند از ھ�ر  سالحش ایم�ان و حقیق�ت ب�ود و کف�ار ق�ریش ھ�م ب�ا تم�ام امکان�ات در مقاب�ل او ایس�تادگی م�ی

دگی وارد این معرکھ شده و ب�دون اینک�ھ طفیل احساس کرد کھ بدون آما. طریق ممکن مردم را از پیوستن بھ او باز دارند
و ق�ریش اص�الً در   آم�د و مس�ألھ پی�امبر رود؛ او ب�رای ای�ن خ�اطر ب�ھ مک�ھ نم�ی قصدی داشتھ باشد در ژرفای آن ف�رو م�ی

انگی�ز دارد ک�ھ  ای فرام�وش نش�دنی و داس�تانی ش�گفت اینجاس�ت ک�ھ طفی�ل در م�ورد ای�ن کش�مکش، خ�اطره. خاطرش نب�ود
 :بخوانیمبجاست آنرا با دقت 

بھ مکھ آمدم ھمینکھ سران قریش مرا دیدند، استقبال عجیبی از من بعم�ل آوردن�د و م�را در بھت�رین مک�ان : گوید طفیل می
کن�د پی�امبر  ای، باید برایت بگوییم کھ این مرد کھ گمان می اکنون بھ شھر ما آمده! ای طفیل: جای دادند، سپس بھ من گفتند

ھمبستگی ما را از بین برده و جماعت ما را پراکنده س�اختھ اس�ت، م�ا از آن ب�یم داری�م ک�ھ است وضع ما را آشفتھ نموده، 
کنیم ب�ا ای�ن م�رد اص�الً  مبادا آنچھ بر سر ما آمده بر سر تو ھم بیاید و بھ رھبری تو لطمھ وارد شود، لذا تو را سفارش می
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افکن�د و ب�رادر  د کھ بین پدر و فرزن�د ج�دایی م�یصحبت نکن و بھ سخنان او اصالً گوش مده زیرا او کالمی ساحرانھ دار
 :گوید طفیل می. کند را از برادر و شوھر را از ھمسر جدا می

ترس�اندند ت�ا آنج�ا ک�ھ تص�میم  انگیز او مرا می خواندند و از کارھای شگفت بطور مکرر سخنان عجیبی از او در گوشم می
 .نھ چیزی از او بشنومگرفتم اصالً با او تماس نگیرم؛ نھ با او حرف بزنم و 

ب�ھ ) ک�ردیم رفتیم و آنھا را تعظ�یم م�ی کھ معموالً ما بھ حج آن می(وقتی بھ خاطر طواف کعبھ و تبرک گرفتن از بتھای آن 
طرف مسجد رفتم، از ترس اینکھ مبادا از س�خنان پی�امبر چی�زی ب�ھ گوش�م برس�د در گوش�ھایم پنب�ھ گذاش�تم ام�ا ب�ھ مح�ض 

خوان�د متوج�ھ ش�دم ک�ھ نم�از او ب�ا نم�از م�ا خیل�ی ف�رق  را دیدم کھ در جلوی خانھ کعبھ نم�از م�یاینکھ داخل مسجد شدم او 
دارد و عبادتی است کھ با عبادت ما تفاوت دارد، از تماشای او خوش�م آم�د و عب�ادت او م�را تک�ان داد، احس�اس ک�ردم ک�ھ 

جام خداون�د خواس�ت ک�ھ چی�زی از س�خنان او ب�ھ شوم تا اینکھ بھ او نزدیک شدم، س�ران بدون اختیار دارم بھ او نزدیک می
م�ادرت ب�ھ عزای�ت بنش�یند؛ ت�و ک�ھ م�رد ش�اعر و ! گوشم برسد، الجرم سخنان زیبای او را شنیدم، با خ�ودم گف�تم ای طفی�ل

دھی، چھ چیزی ت�را از ش�نیدن ص�حبت ھ�ای ای�ن م�رد ب�از م�ی دارد؟ اگ�ر  زیرکی ھستی و خوبی را از بدی تشخیص می
 .خوب است آنرا قبول کن و اگر بد است آن را نپذیر چیزی کھ می گوید

وقت�ی وارد . بھ دنب�ال او رف�تم. بھ خانھ اش برگشت) صلی هللا علیھ وسلم(بعد از این کمی درنگ کردم تا اینکھ رسول خدا
ت��و  ق��وم ت��و چیزھ��ایی ب��ھ م��ن گفتن��د و ب��ھ ق��دری م��را از کارھ��ای! ای محم��د: خان��ھ اش ش��د م��ن ھ��م وارد ش��دم و ب��ھ او گف��تم

ترساندند کھ نا گزیر شدم در گوش�ھایم پنب�ھ بگ�ذارم ت�ا ح�رف ھ�ای ش�ما را نش�نوم، ام�ا خداون�د خواس�ت ک�ھ م�ن چی�زی از 
سخنان شما را بشنوم آنچھ از شما شنیدم واقعاً مورد پسند من قرار گرفت لذا از شما تقاضا دارم آیین خود را بھ من نش�ان 

 ...بدھی

ی اخالص و فلق را برایم خواند بخ�دا قس�م ت�ا آن لحظ�ھ س�خنی ب�ھ آن زیب�ائی نش�نیده و  هایشان چیزھایی برایم گفت و سور
 :در این ھنگام بود کھ دستم را بسوی او دراز کردم و گواھی دادم بھ اینکھ. طریقھ ای عادالنھ تر از طریقھ او ندیده بودم

 .و اسالم آوردم» ال الھ اال هللا و محمٌد رسول هللا«

 :گوید طفیل می

. بعد از آن مدتی در مکھ ماندم، در این مدت مسائل اسالم را یاد گرفتم و چیزی از قرآن کھ ب�رایم مق�دور ب�ود حف�ظ ک�ردم
م�ن در می�ان ق�وم خ�ود نف�وذ زی�ادی ! ای رس�ول خ�دا«: ھنگامیکھ تصمیم گرفتم بھ طرف قوم خود برگردم، بھ پیامبر گفتم

ای ک�ھ دلی�ل  ک�نم ش�ما دع�ا کنی�د خداون�د نش�انھ ب�ھ ط�رف اس�الم دع�وت م�ی گ�ردم و آنھ�ا را دارم و اینک بھ سوی آنھا برمی
 .ای مرحمت فرما بار الھا بھ او نشانھ: حقانیتم قرار گیرد بھ من عنایت کند تا دعوتم مؤثر قرار گیرد پیامبر فرمود

ری مثل چراغ ظ�اھر بطرف قومم حرکت کردم، وقتی بھ بلندی کھ مشرف بر منازل آنھا بود رسیدم در میان دو چشمم نو
کنن�د ای�ن عق�وبتی اس�ت ک�ھ ب�ھ  این نور را در ج�ایی غی�ر از ص�ورتم ظ�اھر بفرم�ا، چ�ون م�ردم گم�ان م�ی! گفتم خدایا. شد

ک�ھ م�ردم از دور آن را مانن�د . بالفاص�لھ ن�ور از آنج�ا ب�ھ س�ر ش�القم منتق�ل ش�د. خاطر ترک دین آنھ�ا ب�ھ م�ن رس�یده اس�ت
 .حالی بود کھ من از باالی گردنھ پایین می آمدمدیدند و این در  چراغی آویزان می

از گردنھ کھ پ�ایین آم�دم پ�درم آم�د، ح�اال او پیرم�رد ش�ده ب�ود ، ب�ھ او گف�تم از م�ن دور ب�اش م�ن از ت�و نیس�تم و ت�و از م�ن 
 .نیستی

 چرا پسرم؟: گفت

 .ام شده) صلی هللا علیھ وسلم(من مسلمان و پیرو دین محمد : گفتم

130 

 



ب�رو غس�ل ک�ن و لب�اس پ�اکیزه بپ�وش و بع�د بی�ا ت�ا آنچ�ھ را ی�اد گ�رفتم ب�ھ ت�و : و دین من اس�ت، گف�تمدین ت! ای پسرم: گفت
 .بیاموزم

 .پدرم رفت غسل کرد و لباس پاکیزه پوشید و آمد، من دین اسالم را بھ او عرضھ کردم و او مسلمان شد

 .بعد از آن زنم آمد

 .نیستیپیش من نیا من از تو نیستم و تو از من : بھ او گفتم

 .پدر و مادرم فدایت باشند! برای چھ: گفت

 .شدم) صلی هللا علیھ وسلم(من اسالم آوردم و پیرو دین محمد . دین اسالم بین من و تو جدایی افکند: گفتم

 .دین من دین تو است: گفت

 .غسل کن )2(»ذی شری«برو و از آب : گفتم

 گزندی بھ فرزندانت برسد؟» ذی شری«آیا می ترسی از طرف ! پدر و مادرم فدایت: گفت

تو و ذی شری ھالک شوید، منظورم این اس�ت ک�ھ ب�رو آنج�ا و دور از انظ�ار م�ردم غس�ل ک�ن، م�ن ض�امنم ک�ھ ای�ن : گفتم
 .سنگ بی جان ضرری بھ تو نرساند

نھ�ا در بع�د از آن نوب�ت قبیل�ھ ام رس�ید، آ. زنم رفت غسل کرد و آمد، من اسالم را بھ او عرضھ کردم، او ھ�م مس�لمان ش�د
 .اسالم آوردن تأخیر کردند مگر ابوھریره کھ زودتر از ھمھ مسلمان شد

حاض�ر ش�دم پی�امبر پرس�ید پش�ت س�رت چ�ھ ) ص�لی هللا علی�ھ وس�لم(ھمراه با ابوھریره بھ مکھ آمدم و خدمت رسول اک�رم 
 خبر بود؟

 .در فسق و نافرمانی بود ی دوس غرق قلوبی کھ پرده ھای ظلمت آنھا را فرا گرفتھ بود متأسفانھ قبیلھ: گفتم

 .بلند شد وضو گرفت و بعد از اینکھ نماز خواند دستھایش را بھ طرف آسمان بلند کرد) صلی هللا علیھ وسلم(رسول خدا 

: اختی�ار گف�تم گوید وقتی پیامبر را در این حالت دیدم ترسیدم کھ قومم را نفرین کند و آنھا ھالک شوند ل�ذا ب�ی ابوھریره می
 !وای قومم

ق�وم دوس را ! قوم دوس را ھ�دایت ک�ن ب�ار الھ�ا! بار الھا: اینگونھ شروع بھ دعا کرد) صلی هللا علیھ وسلم(ما رسول هللا ا
 ...ھدایت کن

دوباره بھ سوی قومت برگرد و با آنھا با نرمی رفتار کن و آنھا را ب�ھ س�وی اس�الم دع�وت : آنگاه رو بھ طفیل کرد و گفت
 .بده

ی دوس شدم تا اینکھ رسول هللا بھ مدینھ ھجرت کرد صحنھ ھای بدر و خندق سپری شدند بعد  ھمن مشغول دعوت در قبیل
وار کھ ھمگی مسلمان واقعی و شایستھ بودن�د ب�ھ ھم�راه داش�تم پی�امبر از  از آن من پیش پیامبر آمدم در حالیکھ ھشتاد خانھ

 .دیدن ما خوشحال شد و ما را در غنائم خیبر سھیم گردانید
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را بعن�وان ش�عار » مب�رور«ی  لش�کر ق�رار ب�ده و کلم�ھ) س�مت راس�ت(  میمن�ھای رسول خدا م�ا را در جنگھ�ا در  ما گفتیم
 .برای ما در نظر بگیر

» ذی الکف�ین«مرا بسوی : گفت) صلی هللا علیھ وسلم( روزی بھ پیامبر. بعد از آن طفیل تا فتح مکھ ھمراه رسول خدا بود
 .وزانمبت عمرو بن حممھ بفرست تا آنرا بس

 .پیامبر بھ او اجازه داد تا ھمراه چند نفر از افراد قومش بھ سوی آن حرکت کند

ای بودن�د  ھنگامیکھ بدانجا رسید اقدام بھ سوزاندن بت کرد، زنان و مردان و کودکان اطراف او جمع شدند و منتظر لحظھ
 .ه و آنرا شکستھ بودکھ بھ او ضرری برسد یا آتش او را برباید زیرا او بھ بت آنھا اھانت کرد

ی قل�بش آن�را  اما طفیل در برابر چشم بندگان آن بت، رو بھ بت کرد و در حالیکھ کلمات زیر را زمزمھ می کرد از ناحیھ
 :بھ آتش کشید

 یا ذالکفین لست من عبادکا«

 میالدنا أقدم من میالدکا 

 »إنی خشوت النار فی فوادکا

ی دوس برای ھمیشھ   ی شرک را در قبیلھ رد و بھ ھمراه آن ریشھ ھای باقیماندهدیری نپایید کھ آتش، بت را در خود فرو ب
ص�لی هللا علی�ھ (بع�د از آن طفی�ل ھمیش�ھ ب�ا رس�ول هللا . نابود ساخت از آن پس ھمگی افراد آن قوم، مسلمانان واقعی شدند

پ�س از درگذش�ت آن حض�رت . وس�تب�ھ ج�وار رحم�ت ای�زدی پی) ص�لی هللا علی�ھ وس�لم(تا اینکھ پیامبر . ھمراه بود) وسلم
رسید، طفی�ل خ�ود و شمش�یر خ�ود و فرزن�دانش ) رضی هللا عنھ(وقتی کھ خالفت بھ ابوبکر صدیق ) صلی هللا علیھ وسلم(

آھن�گ لش�کری بودن�د ک�ھ  وقتی کھ مبارزه با مرتدین بھ پایان رسید، طفیل و پسرش عمرو پ�یش. را در خدمت او در آورد
روانھ شد، طفیل در مس�یرش ب�ھ ط�رف یمام�ھ ب�ود ک�ھ خ�وابی دی�د و از ھمراھ�انش خواس�ت  برای سرکوبی مسلمیھ کذاب

 .خواب او را تعبیر کنند

 !چھ دیدی؟: گفتند

دیدم کھ سرم تراشیده شد و پرن�ده ای از دھ�نم بی�رون جھی�د و بع�د زن�ی م�را در ش�کمش ج�ای داد، پس�رم عم�رو ھ�م : گفت
 .و او نتوانست ھمراه من بیاید دنبالم آمد اما میان من و او جدایی افتاد

 .خواب نیک است: گفتند

 :بخدا سوگند من خودم آنرا چنین تعبیر کردم کھ: گفت

و آن پرنده ھم کھ از دھنم بی�رون آم�د روح م�ن اس�ت ک�ھ پ�رواز ... تراشیدن سرم کنایھ از این است کھ سرم قطع می شود
شوم، پس امید است کھ بھ شھادت برسم، اما ب�ھ  کم آن دفن میکند و آن زن، زمین است کھ برایم حفر می شود و در ش می

دنبال آمدن پسرم کنایھ از آن است کھ او طالب شھادتی اس�ت ک�ھ م�ن در جس�تجوی آن ھس�تم اگ�ر خ�دا بخواھ�د بع�داً ب�ھ آن 
 .دست خواھد یافت
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الھی شد و بھ شھادت رسید مبتالی آزمایش ) رضی هللا عنھ(سرانجام در جنگ یمامھ صحابی جلیل القدر طفیل بن عمرو 
و در ح�الی ب�ھ مدین�ھ . پسرش عمرو کھ در آن جنگ مش�غول مب�ارزه ب�ود زخمھ�ای زی�ادی دی�د و دس�ت راس�تش قط�ع ش�د

 .برگشت کھ پدرش و دست راستش را در یمامھ از دست داده بود

تع�داد کثی�ری از . ب�ھ خ�دمت وی رس�ید) رض�ی هللا عن�ھ(در زمان خالفت حضرت عم�ر ) رضی هللا عنھ(عمرو بن طفیل 
آن حض�رت م�ردم را ب�رای . غ�ذا آوردن�د) رض�ی هللا عن�ھ(مردم آنجا حضور داش�تند در ای�ن ھنگ�ام ب�رای حض�رت عم�ر 

 .ھمھ جلو رفتند مگر عمرو کھ از رفتن بھ سر سفره اعراض کرد. صرف غذا صدا زدند

 :بھ او گفت) رضی هللا عنھ(حضرت عمر خطاب 

 آیی؟ کشی و بھ طرف غذا نمی ت قطع شده، خجالت میترا چھ شد؟ شاید از اینکھ دست

 .ای امیرالمومنین! بلھ: عمرو بن طفیل

بھ خدا قسم من بھ این غذا دست نخواھم زد تا زمانی کھ دست قطع شده ت�و، ب�ھ ای�ن غ�ذا نرس�د، بخ�دا : حضرت عمر گفت
 ).ودمنظورش دست او ب(شود کھ قسمتی از بدن او در بھشت باشد  جز تو کسی یافت نمی

عم�رو  )3(س�رانجام در جن�گ یرم�وک . ب�رد از زمانی کھ عمرو از پدرش جدا شد مرت�ب در رؤی�ای ش�ھادت ب�ھ س�ر م�ی
ھمراه سایر جنگجویان اسالم پا بھ میدان مبارزه نھاد و آنقدر جنگید تا بھ درجھ رفی�ع ش�ھادت نای�ل آم�د؛ ھم�ان چی�زی ک�ھ 

 .پدرش بھ او نوید داده بود

 . الدوسی را با رحمتش نوازش دھد او ھم شھید است و ھم پدر شھیدخداوند طفیل بن عمرو 

     برگرفتھ از بیداری اسالمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 سرزمین ھای ساحلی دریای سرخ   )1(

 .کنار آن آبی بود کھ از کوه پایین می آمد. ی دوس بود ذی شری یکی از بت ھای قبیلھ  )2(

در ای��ن جن��گ مس��لمین پیروزیھ��ای بزرگ��ی علی��ھ . ک��ھ در س��ال پ��انزدھم ھج��ری بوق��وع پیوس��تجن��گ ت��اریخی ب��ود   )3(
 .رومیان بدست آوردند

و فیلسوف مردمگرای مرجع وی شتحقیقی در باب نام و نشان مزدک و زادگاھ  
 

 خورگان زرتشتو ) دانای، دانای ُخرد( مزدک، )مخلوق دانای منسوب بھ بن و زھدان= اوک -دا -بون(بندوس  نامھای
کھ نام مؤسسین آیین مزدکی بھ شمار رفتھ جملگی نام مشترک دو فرد  در مقام مراد و مرید بوده اند کھ ) زرتشت ُخرد(

می توان تصور نمود کھ مزدک ایرانی خود را بھ نام . در مقام  استاد و شاگرد این مکتب عدالتخواه معرفی شده اند
اما با توجھ بھ ھمین مفاھیم نام اصلی استاد وی باید شروین بوده باشد چھ . استادش بدین القاب ملقب ساختھ بوده است

پرھوش، یا شاھزاده ( شروینو ) ک، زرتشت ُخرد-مزد(و زرتشت را بھ ترتیب تحت نام کودک دانا  مزدکخرمدینان  
کھ اشتباھاً این نام را بوده است شروین لذا مسلم می نماید نام مشترک مزدک و زرتشت، . تقدیس می نموده اند) نورانی

بھ روم شرقی و آشنایی  بندوسبھ ظاھر چنین می نماید کھ افسانھ سفر . متعلق بھ قاتل مزدک یعنی نوشیروان دانستھ اند
. پدید آمده است مزدکنزدیک با نظریات افالطون در باب مدینھ فاضلھ درتوجیھ  پیدایی عقاید مساوات طلبانھ معروف 
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 منسیوسکھ در واقع باید ھمان -بر آمده از سمت چین  مانیلھ پیروی مزدک ایرانی ازتعلیمات اما شواھد متقن از جم
مخلوق دانا از بن و ( بندوسوی باید مرید این سیاستمدار مردمی چین باستان بوده باشد کھ در ایران تحت نامھای  -باشد

مسلم می نماید کھ مزدک بھ . عروف شده بوده استم) دانای عالیمقام( منسئوسو ) دانا، جاودانی( مانیو )  زھدان مادر
می دانیم کھ قباد بعد از . ھمراه قباد از نزد اخشنواز پادشاه ھیاطلھ بھ ایران آمده و در شھر نیشابور سکنی گزیده بود

تھ سال بھ عنوان گروگان نزد اخشنواز در سمت افغانستان زیس 8کشتھ شدن پدرش پیروز توسط اخشواز پادشاه ھیاطلھ، 
امپراطوری (لذا تعالیم مزدک ایرانی با توجھ بھ زادگاه شرقی وی . بود و در این مدت عمویش بالش حکومت می نمود

وزیر چینی مردم دوست و ) بزرگ نیکوبھ چینی یعنی فرزند (منسیوس میتواند منبعث از ) ھپتاالن کھ ھم مرز چین بود
را تشویق بھ گشودن انبارھای غالت برای جلوگیری از مرگ  میالدی باشد کھ خاقان چین330اصالح طلب حدود سال 

می  درست دینانمی دانیم کھ مزدکیان خود را بھ پیروی از معنی لفظی نام منسیوس . ومیر قحطی زدگان نموده بود
یان در عوض چین. و آیین زرتشتی را با محک منطق فلسفھ اجتماعی منسیوسی می پالوده اند کھ موفق نشدند. نامیده اند

بھ فیلسوفان بزرگ خود کنفسیوس، منسیوس، مودزو، الئوتزه و مئوتسو اکتفا نکرده و در طی قرون و اعصار از 
و از اروپائیان تعلیمات انقالبی و  گوتمھ بودا/گائوماتھ زرتشتایرانیان و ھندوان تعلیمات انسانگرانیانھ و انقالبی 

مان پشتیبانی کامل نکردند ھر  مزدکو  مانی، گائوماتھ زرتشتھا از نیاکان ما نھ تن. را اخذ کردند مارکسھومانیستی 
رساندند و بعد از مرگشان ھم خوانین و مغان درباری برای  وضع فجیعی بھ قتلسھ قھرمان فرھنگی خود را بھ 

دم در باب این وزیر اصالح طلب و مر. خاموشی آتش این مردم دوستان شروع بھ افترا و شخصیت کشی ایشان نمودند
                                                                                         : دوست و معاصرش مودزو چنین گفتھ شده است

:                        او مى گوید اى كاش. معیار جھانى كردار باشد)) مھر بھ ھمھ ((آرزو مى كند كھ اصل )) مودزو"((  

....... ))..شنوا و چشم ھاى بینا بھ یارى ھم پاسخ مى دادند؛ اندام ھا نیرومند مى شدند تا براى ھم كاركنند گوش ھاى((...
مھر بھ ((از اصل )) بى آزارى ((اصل . پدید مى آید)) مھر بھ ھمھ ((این جامعھ آرمانى انسان مودزو تنھا با تمرین 

                                          . باید ھواخواه بى آزارى باشد آن كھ دیگران را دوست مى دارد،. ناشى مى شود)) ھمھ

و )) انسانیت ((ھر دو مكتب با جوھره كنفوسیوس خود بر ). معاصر منسیوس)) (مودزو((و )) منسیوس ((تعالیم 
ت انسانى مى داند، را حكوم)) حكومت نیك ((بھ پیروى از كنفوسیوس )) منسیوس ((حكومت انسانى تكیھ دارند آنجا كھ 

.     مطرح مى سازد)) مھر بھ ھمھ ((و )) بى آزارى ((فرضیھ جامعھ آرمانى انسانى را مبتنى بر دو اصل )) مودزو((  

  منسیوس مى گفت:  

بھ گفتھ . مودزو ھواخواه آموزش مھر بھ ھمھ بود و او بھ میل خود تن خود را سر تا پا در این راه انسانیت مى فرسود
اصل بى آزارى مودزو از آموزش مھر بھ . مغز این سخن ، كل آموزش مودزو را در خود دارد: چاس . جى . لیانگ

."                                                                                                                        ھمھ او شكفتھ مى شود  

کھ ابوریحان ) لفظاً یعنی جای آرامش کاروانھا( نسا وان خاستگاه مزدک ذکر شده اند نامدر میان نواحیی کھ بھ عن
 میمنھبدین دالیل کھ منظور از این نسا باید ھمان نیسای میانی یعنی . بیرونی قید نموده درست تر از بقیھ اقوال می نماید

از سوی . مزدک بھ وضوح گواه این معنی است  در شمال غربی افغانستان باشد؛ چھ عنوان بامدادان) میمند، یھودیھ(
کھ نام مسکن وی بھ شمار آمده در تأیید و تکمیل درستی این ) رود ھمانند دریای نیرومند= آمو دریا( مدریادیگر نام 
البد در عھد تسلط اعراب بھ سھو  این رود را با رود بزرگ دجلھ در عراق و ھمچنین استخر فارس یکی . نظر است
را نیز در این باب می ) پس، پشتی(قید نام شھر فسا . زادگاه مزدک را در سمت آن نواحی جستجو نموده اندگرفتھ و 

                                . توان بھ دوردست بودن میھن شرقی خاستگاھی مزدک از مراکز دولت ساسانی بھ شمار آورد

  

)                                                                    محسنی از وبالگ تاریخ ایران، کورش( مزدک و آموزه ھای او
  

شمار . مزدک پور بامداد از اھالی پارس بود کھ جنبش مزدکیان را آغاز کرد و تا اندازه ای در کار خویش پیروز بود
برخی زادگاه . را نیز در دست گرفتادی از توده ی مردم را پی رو خود کرد و برای زمانی کوتاه فرمانروایی ایران یز

او ر ا استخر پارس و برخی ساحل چپ رود دجلھ و جایگاه کنونی کوت العماره کھ آن را مدریا مینامیدند و ابوریحان 
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 524سال یعنی  30آغاز و در ) میالدی(زادروز 494جنبش مزدک از سال . بیرونی او را نسایی میداند
مردمان بی , میان جنش مزدک را کھ گستره ی بزرگی از ایران را در بر میگرفت در این. دنبال شد)میالدی(زادروز

مزدک را بیشتر . ھمراھی میکردند) قرون وسطا(چیز شھری و کشاروزان و دھگانان خاور در زمان سده ھای میانی
ر رو مزدک برخی در ھ. اجتماعی در آن زمان دانست تا یک پیامر با آیین و کیش ویژه) مصلح(میتوان یک بھینھ ساز

نگره ایست کھ مزدک در راه بازسازی و توانمند . را نیز درخور بھبود و میدانست) زرتشت(آموزه ھا و باورھای دینی
مزدک فردی . سازی آیین مزدیستا بود کھ در اثر قوانین بیدادگرانھ ی زرتشتیان و ساسانیان رو بھ نابودی گذاشتھ بود

در بیشتر منابع میتوان بھ رخنھ ی او در دربار . زار اجتماعی در جایگاه باالیی بودخردمند و دانا و باھوش و و در ت
بنیان آموزه . ھمچنین او در آن زمان جزو چند موبد زرتشتی تراز اول کشور بشمار میرفت. قباد پادشاه ساسانی پی برد

و روم بر دو اصل  یغرب یایآس. ران یج در ایرا" یگنوس"روان یان و پیمانو, ان یزروان, ان یھای مزدك بسان زرتشت
                                                                                                                                       :استوار است

ییاصل روشنا) 1  

یكـیاصل تـار) 2   

ن مزدك كھ در واقع یآی. شوند یاز ھم جدا م یباز بصورت اتفاقوندند ویپ یبھ ھم م ین دو اصل بگونھ ی تصادفیا 
كھ چون پادشاھان بر  ییبھ خدا, است  ییآداب و رسوم جوامع روستا یو برخ یو مانو یاز باورھای زررتشت یقیتلف

ز عمل ا یبد را ناش یو كارھا" ر یمدبر الخ" خوب را از آن  یكارھا.تخت نشستھ و در عرش قرار دارد باورمند است 
صلح .ز ھوادارانی داشتھ است ین یدر دوران اسالم یو حت یباورھای مزدك پس از سركوب. دانند یم" مدبر الشر " 

. ان بوده است یمزدك یژگیھا یاز و یضات و دوگانگی ھای اجتماعین بردن تبعیو از ب یو دادگر ییجو یآشت,  یخواھ
 ییكلمان ھوار پژوھشگر ارزشمند اروپا. داند یشر م یخدمھ  "وان ید" ضات را در عملكرد ین تبعیا یشھ یمزدك ر
 یابینگونھ ارزیرا ا" مزدك "  یاصول اعتقاد 144و143در صص "  یرانیو تمدن ا یرانیا" خودش ) کتاب(در نسک

د یز دا. گرفتھ شده است  ید مانیم مزدك كھ بر اساس اعتقاد بھ دو مبدا نور و ظلمت شكل گرفتھ از عقایتعال: "كند  یم
. عنصر است  3ن یز از ایر و شر نیخ یشھ یر ین جھانندوحتیا یسازنده  یآب و آتش و خاك عناصر اصل, مزدك 

دانستھ  ینیرا بسان عالم زم یمزدك عالم روحان. آورد  یره آن شر را بوجود میت یر و اجزایعنصر خ 3ن یا یھا یپاك
, ساالر  یر بنامھایوز 7حافظھ و سرور در خدمتش و , ل عق,ز یتم یروین 4ن در آسمان كھ ینش یكرس یو بھ خدا

كھ از پژوھشگران  یدكتر باقر. اوامرش بودند اعتقاد داشت  یدستور و كودك اجرا كننده , پلوان ؟؟ كاردان , شكار یپ
شتر ید مزدك را بیعقا 144و143ن صص یشیدر اثر پ, باشد  یش از اسالم میان پیران در خصوص ادیپرآوازه ی ا

ن خود دعوت و نوع یب یو برادر یو درست یدانست و آنھا را بھ برابر یمزدك انسانھارا برابر م: "كند  یم یوشكافم
را بھ ھواداران خود سفارش  یویو امور دن یجستن از تعلقات ماد یو دور یو مساعدت و تعاون و مھمانواز یدوست

افزوده  یبرا یوانات عاملید شده بودو مروت بر حیتا ك زیت حال جانوران نیرعا یدر آموزه ھای مزدك حت." كرد  یم
بھ دید مزدک خداوند روزی را برای ھر کس برابر آفریده تا انسانھا بھ گونھ . دیگرد یم یبشر تلق یر درونیشدن بر خ

زدک م. و در دراز مدت زیاده خواھی شماری باعث شده کھ غنی و تھی دست بوجود آید. ی برابر از آن بھره مند شوند
مخالف وجود حرمسراھا بود و بھ این باور داشت کھ حتی زنان اضافی را باید از ثروتمندان گرفت و بھ گونھ ی برابر 

) میالدی(زادروز 529یا  528در پایان مزدک در سال . در میان توده ی مردم و فقرا داد تا در جھان برابری پدید آید
اما گویی مزدک و آیین او در . ھزار تن اعدام شدند 12یھ ی منابع حدود در این میان بر پا. بدست انوشیروان کشتھ شد

مختلف با  یمیان توده ی مردم ریشھ دوانده بود تا زمان درازی پیروان او بھ حیات خود ادامھ و در زمانھا و مكانھا
" ام یامھا قین قین ایورترنام آ. ام خود ادامھ دادندیبھ ق -)محمره( سرخ جامگان  -د جامگانیسپ -ھیخرم:چون  ینیعناو

تنگ كرد و  یسال عرصھ را بر حاكمان عباس 23ران است كھ مدت یجان ایبر در آذربایكل یدر كوھھا" ن یبابك خرم د
ز نام یدر شاھنامھ ی فردوسی بزرگ ن. كشتھ شد  یعیبھ شكل فج" المتعصم " ر و در زمان یاس یخدعھ ا یسر انجام ط

                                                                                                       : ه استمزدک و کارھای او بارھا آمد

:                                                                                                                  ر خواھی مزدکیی و خیدانا  

و کـــــــــام یبا دانش و را یمــــــرد مـــــزدک بـنام     سخـنـگو یــــکید امیبـــ  

و دانـش فـــروش    قــــــــباد دالور بـــــــــــــدو داد گــــوش یھ مردیگرانــــــــــما  
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 بـھ نزد جـھاندار دسـتــــــور گشـــــــت    نگـھـبان آن گنـج و گنــــجور گــــــشت

ــــــان مـــــــھانیان کــــــــــھان و میخورش تنگ شد در جـھان      م یزخشک  

.ــــدیبرف و بــــاران ند یران کـسیـد   بـھ ایھــــــوا ابــــــــــر شـــــد ناپـد یز رو  
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 پسرش ،)سکیکاو(و صھیب رومی در اصل ھمان خشثریتی  خباب بن ارتصحابھ حارث بن عمرو، 
 کیانی ھستند/سیاوش و نواده اش کی خشثرو فرمانروایان معروف ماد /فرائورت

 
 صمھپسر منسوب بھ  -یا حتی بھ ھمان معنی فرد حریص) حراست کننده( حارسدر اصل -) کشاورز(صحابی حارث 

ره مسلمین بھ کھ مطابق احادیث در جنگ احد در بین مخمصمھ جنگ و شکست ومحاص) یعنی مرد دلیر و نیرومند(
سومین پادشاه ماد ) شھریارنیرومند، کیکاوس(باید ھمان خشثریتی . ھمراه پیغمبر پایداری کرد و از پیامبر حراست نمود

بھ ) دیوان مازندران(مازندران بھ محاصره نیروھای آشوری  آمل باشد کھ در آغاز حکومت آشوربانیپال در شھر 
پیشوای آماردان یعنی  تراداتع شده بود و بھ توسط سردار قھرمان خویش آواق شانابوشورھبری رئیس رئیسان آشوری 

را برای نخستین بار  مادگرشاسپ اساطیری ھفتخوان مازندران از این مخمصھ نجات پیدا کرده و سرزمین /ھمان رستم
بھ وضوح یادآور نام ) پاکدین( ارتو ) دارای اسب جھنده( خبابمعنی لفظی . تبدیل بھ دولتی مستقل و نیرومند نموده بود

چھارمین فرمانروای ) دیندار( فرائورتیا ھمان ) سودرسان، دارنده اسب سیاه= سیاورشن( سیاوشو نشان و اسطوره 
در . ماد ھست کھ در اساطیر ملی کھن ایرانی در امتحان آتش برای اثبات بی گناھی خود با اسبش از روی آتش می جھد

یا رومى  کھ گفتھ شده است )جاودانی/پدر حیات( ىیحیابو  ملقّب بھ) سر نیزه(سنان بن  )سرخ( بیصھشمار صحابھ 
بھ است  هت داده شدیمأمور و بھ او هـ كھ بعد اھلى شد)خسرو، خشثرو( کسریو غالم  وحشى  و حبشى بوده است

بی بدیل اوستا  فرمانروای قھرمان بی نظیر و) کی خسرو( کی خشثرووضوح یادآور نام پسر معروفتر از خود او یعنی 
 اورارتوو  آشوراین فرمانروای جنگجو و مدبر طومار امپراطوریھای برده داران بیرحم و ویرانگر  .و شاھنامھ است

پرآسیب، قاتل پدر کی خشثرو = افراسیاب(اسکیتی مادیا را برای ھمیشھ از روی زمین بر گرفت و ھمچنین جھانگشای 
را از مقصد سرزمینھای گسترده خویش در شما دریای سیاه بھ مدت بیست و  را کھ آسیای مقدم) سیاوش/یعنی فرائورت

در  .ھشت سال تا درون مرزھای بھ باد غارت گرفتھ بود در سمت مراغھ و کنار دریاچھ اورمیھ دستگیر و بھ قتل رساند
ین امر یادآور جنگ ا. خواندند بھ اسارت افتاده بود او را رومى مى رومك چند در یچون  گفتھ شده است صھیبمورد 

و آلیات پادشاه لیدیھ در آسیای صغیر در مرزھای بین لیدیھ و کپادوکیھ )  ھووخشثره، کیخسرو( کی خشثروچھار سالھ 
می باشد کھ سرانجام بھ سبب کسوف و بھ واسطھ سون سیوس و بخت النصر فرمانروایان کیلیکیھ و بابل بھ صلح 

بھ ھمسری آستیاگ پسر کیخسرو  آلیاتن دو دولت، شاھدخت آریھ نیس دختر انجامید و برای مودت و حسن نیت آتی ای
 .در آمد

 :چنین اطالعاتی در شمار و کسوت صحابھ در اسالم باطنی از ایشان تھیھ و تدوین گردیده است
:صحابی حاِرث  

لھ یاز بنو مبذول، از قبوى . ك بن عمرو بن عامر ابن مالك ابن النجار، مكنى بھ ابو سعدیبن صّمة بن عمرو بن عتحارث 
 موسى ابن عقبھ و ابن. م ذكر كرده اندیھ ابو جھیغلط او را با كنھ ن رو بعضى بیم است و از ایخزرج و پدر ابى جھ

:                دین جنگ گویو شاعرى در ا. گران او را صحابى بدرى گفتھ اندید و دیاسحاق و ابن عبد ربھ، در عقد الفر  

ابن الصمةاھل وفاء صادق و ذمةا رب ان الحارث ی  

لة ظلماء مدلھمةیاقبل فى مھامھ ملمةفى ل  

ما ثمةیلتمس الجنة فیسوق بالنبى ھادى االمةی  

) ص(غمبر ین واقعھ مردم پراكنده شدند او با پیو آنگاه كھ در ا. افتھ استیز درید حارث جنگ احد را نیوابن عبد البر گو
كى از ھفت تن انصارى بود كھ با یو بقول صاحب امتاع االسماع . عت كردیدارى كرد و بر مرگ با آن حضرت بیپا
عت كردند و عثمان ابن عبدهللا یكى از پنج تن انصارى است كھ بر مرگ با رسول اكرم بیو . بماندند) ص(غمبر یپ

عبد البر، در ابن اسحاق، در مغازى و ابن . ن واقعھ بكشت و سالح و زره و خود او بتصرف درآوردیمخزومى را در ا
ن یابن شاھ. دیزى در امتاع االسماع، آرند كھ وى در بئر معونة بشھادت رسیعاب، و ابو االسود، از عروة، و مقریاست
                                                                                .اخوت داد ب ابن سنانیصھاو را با ) ص(غمبریپ: د یگو
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و كتاب  112ـ  1/111:عابیو كتاب االست 3/328:انید العریح محمد سعید طبع و تصحیعقد الفر: بھ  رجوع شود
 141و  140و  138و  132و  131و  94:زى، صفحاتیو امتاع االسماع مقر 1323:1/294االصابة طبع مصر، سنھ 

                                                                                                                         . 172و  171و  153و 

 صحابی جلیل القدر خباب بن ارت رضی هللا تعالی عنھ
بزرگ ترین ظلمی کھ بر این صحابی رضی هللا تعالی عنھ گردید این بود کھ روزی مشرکان مکھ 

این زغال ھای افروختھ خوابانیدند و زغال افروختند و خباب رضی هللا تعالی عنھ را بر پشت بر روی 
شخصی از کفار پایش را بر سینھ مبارک خباب رضی هللا تعالی عنھ گذاشت تا خباب پایش را تکان 

 .نخورد تمام پشت مبارک خباب رضی هللا تعالی عنھ بریان شده بود
عالی پس از گذشت زمان روزی صحبت از این ظلم در محضر مبارک فاروق اعظم عمر رضی هللا ت

عنھ بھ میان آمد صحابی خباب رضی هللا تعالی عنھ پشت مبارک خویش را برھنھ کرده خدمت  ایشان 
 .نشان دادند ، تمام پشت ایشان سفید شده بود گویا داغی سفید بود

 :منبع
 36و   35سیرت خلفای راشدین رض صفحھ :  کتاب
 عالمھ عبدالشکور فاروقی لکھنوی ره :  تألیف

 وسف حسین پورترجمھ  محمد ی
 .ندکشتبھم بود را بجرم شیعھ علی ) ص(از جملھ خباب بن ارت کھ صحابی پیامبرخوارج 

 نظرت در باره علی چیست؟ آیا او مسلمان است یا کافر ؟: آن ھا از او پرسیدند 
ا و ھمسرش او امیر المومنین است و اولین مسلمان و سرور مومنان بعد از این جواب او ر: خباب بن ارت جواب داد 

 .کھ حاملھ بود کشتند
 .سخنی با برادران اھل سنتوبالگ  :منبع

 :لغت نامھ دھخدا چنین اطالعاتی را از صھیب صحابی بھ دست می دھد

صحابی است و از تیراندازان نامی  . ، از بنی نمربن قاسط ابویحیی ابن سنان بن مالک ، مکنی بھ) اِخ (ص ُ هَ  : صھیب
منازل  .او را بر ابلھ ٴ بصره والیت داد کسری. پدر او از اشراف جاھلیت است . اسالم است  عرب و از سابقان در

قبل از ھجرت   36 سالھ و صھیب ب. بود) از جانب جزیره و موصل (کسان او در سرزمین موصل بر شط فرات 
 ب وی را اسیر گرفت و بمکھیکی از بنی کل. آنھا غارت بردند و صھیب را اسیر گرفتند رومیان بر. بدانجا متولد شد

اسالم ظاھر گشت ، وی  جدعان تیمی او را خرید، سپس آزاد کرد و او در مکھ بتجارت پرداخت و چونهللا عبدا. آورد
مسلمانان عازم ھجرت حبشھ شدند، صھیب مالی فراوان  چون. مسلمانی گرفت و سی و چندمین تن بود کھ اسالم آورد

او ممانعت کردند و گفتند تو گدائی پست بودی و اکنون کھ مالی فراوان یافتھ ای  تمشرکان از مھاجر. بدست آورده بود
. وی ھمھ ٴ مال خود بدانھا داد . آری: اگر مال خویش را بدھم مرا در رفتن آزاد میدارید؟ گفتند: گفت ! رفتن داری  ارادهً 

صھیب در جنگ بدر و احد و . د برد؛ یعنی صھیب سو ربح صھیب ربح صھیب: چون این خبر بھ پیغمبر رسید، گفت 
. در مدینھ درگذشت . ق . هَ  32 سالھ وی ب. حدیث از او آمده است  307 دیگر غزوات حاضر بود و در صحیحین

کھ در متقدمین دارد بین مسلمانان شھرتی  صھیب بخاطر زھد و پارسائی و مقام شامخی .)436االعالم زرکلی ص(
 :دیده میشود او فراوان وافر داشتھ و در ادب فارسی نام

  صھیب پیش صدر مصطفی بین ھم بالل و ھم 
 . خاقانی . این چو عود آن چون شکر در عود سوزان آمده

 
  چنان بزد ره اسالم غمزه ٴ ساقی

 حافظ .صھبا مگر صھیب کند کھ اجتناب ز
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است) ایرانیسلیمان (سلمان فارسی اساطیری ھمان کورش سوم   
).را بغل گرفتھ بود - سالھ اش 4برادر زاده -من  زندگی اش ساعت سلمان کھ در آخرین ویشاوند نزدیکموخ عموتنھا بھ یاد (   

):ھخامنشی(با کورش پارسی  کھن دالیل یکی بودن اصل سلمان فارسی    

 شریح بن حارث کندیمسلمان عھد جنگ خندق یعنی -)"زرتشتی(فارسی "این مطلب قبل وقوف بھ وجود سلمان عرب 
                                   .  نگاشتھ شده بود و مطالب مربوط بدین یکی را در متن دخالت ندادم) ن فارسی متأخرسلما(

بھ معنی مرد صلح یعنی  سلمانو  سلیماننامیده میشود و ) در اصل مزار سلیمان( مادر سلیمانمقبره کورش سوم  -1
                                               .  و یھود نیز بوده، می باشند ھمان لقب معروف کورش سوم کھ فرمانروای اعراب

سلمان فارسی نام بومی کورش در محیط عربستان بوده است و پیش از اسالم نیز این نام نزد اعراب معروف بوده و  -2
کھ وی را کامالً افسانھ ای می  بنابراین نظر شرقشناس ھروویتز. چاه معروفی در آنجا بھ نام وی خوانده می شده است

                                                                                                                                      .داند، خطاست

کھ در اصل ھمان سد  خندق سلمان فارسی از ایرانیان باستانی بسیار معروف پارسی بوده است و سد مستحکمی بھ نام-3
                         .در کوھستان قفقاز است بھ امر یا بھ پیشنھاد او در مقابل مھاجمین بنا گردیده بود) کورش(ذوالقرنین 

                               . یعنی پایتخت بین النھرین بھ شمار می آمده است) در اصل بابل(  مدائنسلمان فارسی حاکم  -4

چھ بنا بھ شواھد و قرائن تاریخی اعراب در . سلمان فارسی با محیط عربستان عھد باستان سرو کاری داشتھ است -5
آبل، ( خانھً ھبلکندری کھ بھ کورش سوم می پرداختھ اند، از سوی وی  بھ آبادانی ھایی و ساخت  دویست خروارمقابل 

از ھمین جاست . درنقش رستم ساختھ شده، نائل گردیدند) تشکدهً ابراھیمآ(کھ بھ شیوهً کعبھً زرتشت  کعبھیعنی ) بعل-ائا
گرچھ در اساطیر عرب . پیوستھ است) کورش سازندهً سد(سلمان فارسی کھ در اساطیر زرتشتی نیز خانھً کعبھ با نام 

در این . ده استیعنی پدر ملتھای فراوان ظاھر ش ابراھیمعمدتاً تحت لقب ) قوچبھ معنی لفظی (در این مقام کورش 
است کھ بھ قول قاتلش داریوش بر کوه  بردیھ زرتشتنیز ھمان ) خداشنو(اسماعیل رابطھ پسر خوانده وی یعنی 

                 .  در فارس حکومت خود را بر امپراطوری ھخامنشی رسمی اعالم نمود) جای زخمی شده بره( ارکدریش

طور مؤّکد از اھل بیت بھ شمار رفتھ این را می توان نشانھً آن گرفت کھ  از آنجاییکھ در احادیث اسالمی سلمان بھ -6
. یعنی مرد صلح مربوط می گردیده است سلمانبا  اسالمو حتی نام " خانھً حرام"یا بھ قول خود قرآن   صلح کعبھخانھً 

شتھ و بھ دستور و آباد سلمان یعنی مرد صلح یعنی کورش دا/ چنانکھ معبد بیت المقدس نیز اختصاص بھ ھمین سلیمان
/ ابراھیمپیرو ھمین  )راست دینان، بھدینان(حنفا خود محمد بنا بھ قرآن و احادیث اسالمی ابتدا در زمرهً . شده بود
یعنی  بردیھ زرتشت ویرانگر معابد ) بور یا عطا کننده( ابراھیم ادھمیا ابراھیم خلیل هللا و نیز پسر خواندهً وی  کورش

) موبدی(سورهً النحل مبنی بر اینکھ شایع بوده قرآن را عجمی  103بنابر این اشارهً قرآن در آیھً . تبت پرستی بوده اس
شریح (مسلمان باطنی عرب  -نھ سلمان زرتشتیبر محمد می آموزد، فرد خاصی منظور نبوده و صد البتھ نمی تواند 

                         .باشد )سلیمان فارسی-مانسل(یعنی کورش سوم  قرن پیش از محمد 11سلمان فارسی یا ) قاضی، سبا

در اینجا سلمان اسطوره ای را از منابع اسالم شیعی بھ عینھ معرفی می نمائیم تا معلوم شود چقدر از اصل خود جدا 
                                                                               :     افتاده و چھ کسی بوده و بھ چھ کسی تبدیل شده  است

ھم نشانی ) فرزند روزبھ( روزبھانیاد شده است یعنی ) کورش سوم(اساطیری سلمان فارسی نام ایرانیی کھ برای 
تاریخی درستی است چھ نام کمبوجیھ دوم پدر کورش سوم بھ لفظاً بھ معنی کسی است کھ در زندگی کامیاب است یعنی 

از عھد پیش از اسالم بھ نام  گنوسی و رمزی مانویبنا بھ نوشتھ بیرونی رسالھ . وز گوئیمھمانکھ امروزه روزبھ یا بھر
این سلمان یا سلیمان منجی منظور از  . وجود داشتھ است یا سلمان فارسی سلمانانجیل یا ) بشارت خدایگانی( بالمس

یق سواران وی است کھ از آبراھھ شھر و قا) سلیمان پارسی( کورش سوم یعنی بابل  ساقط کننده دولت برده داری ھمان
                    . بابل بدان راه یافتھ و بھ طور صلح آمیز امپراطوری برده داران بابل را از صفحھ گیتی بر افکنده بودند
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 پر افتخار سلمان فارسى زندگى
نى یمصطفى غالمحس  

 ست؟ یك سلمان

در  )باشد سال قبل از ھجرت 36حدود در اساس باید ( ھجرت حدود دویست و شانزده یا سیصد و شانزده سال قبل از
) ص(امبر اسالمیگذاشتند و بعدھا پ»  روزبھ«ا آمد، كھ نامش را یفرزندى بھ دن) از روستاھاى اصفھان(»  جى«روستاى 

 . دینام»  سلمان«او را 

نكھ سلمان در یبا ا. شعلھ آتش زم نھادن بریاش ھ شگىیبود و كار ھم) روحانى زرتشتى(»  بدخشان كاھن«پدر سلمان 
كتا اعتقاد یاورد و بھ خداى یده بھ جھان گشود، ولى ھرگز در برابر آتش سر فرود نیطى زرتشتى دیان خاندان و محیم
 . اش سرپرستى او را بھ عھده گرفت سلمان در دوران كودكى مادرش را از دست داد و عمھ. افتی

مان یاكانش این نییرا شش ماه با اعمال شاقھ زندانى سازند و پس از آن اگر بھ آ افت قرار است اویسلمان، بعد از آنكھ در
; رفت د كھ بھ سوى شام مىیابان كاروانى دیدر ب. ابان شدیخت و روانھ بیاش گر اورد اعدامش كنند، با ھمكارى عمھین

 . دینھاى ناشناختھ گردیوست و رھسپار سرزمیپس بھ مسافران پ

ھودى بود، در محضر رسول یك یافت و در حالى كھ برده یاش را  مان آغاز ھجرت گمشدهسرانجام سلمان، در ھ
 ) 1( .مسلمان شد) ص(خدا

 و نامگذارى سلمان  آزادى

ھودى، ی، از مرد )ھ معادل چھل درھمیھر وق(ھ یسلمان را بھ مبلغ چھل نھال خرما و چھل وق) ص(امبر گرامى اسالمیپ
 : انگر آن است كھیر نام، بیین تغیا) 2(. را بر او نھاد»  سلمان« باىید و آزادش ساخت و نام زیخر

. م گرفتھ شده استیاز سالمتى و تسل»  سلمان«واژه  - 2; ستیك مسلمان نیستھ یت، شایبرخى از نامھاى عصر جاھل - 1
 . نشانھ پاكى و سالمت روح سلمان است) ص(امبریبا از سوى پین نام زیانتخاب ا

 سلمان برجستھ  لتھاىیفض

بخشى . ش گردآورده بودیارى در خویجو، وارستھ و خودساختھ است و ارزشھاى متعالى بس سلمان، الگوى مسلمان كمال
 : ل عبارت است ازین فضایاز ا

 ) ص(كى بھ رسول خداینزد - 1

افت و یواال  گاھىیش رفت كھ نزد رسول خدا جایمان و معرفت اسالمى پیرفتن اسالم، چنان در راه ایسلمان، پس از پذ
 : ن استیبخشى از سخنان آن بزرگان در باره سلمان چن. قرار گرفت) ع(ش معصومانیمورد ستا

ھر . رامون شھر خندق كندندیشنھاد سلمان پیدر ماجراى جنگ خندق، كھ در سال پنجم ھجرى رخ داد و بھ پ) الف
) ص(امبریپ. او از ما است: گفتند انصار مى. ا استسلمان از م: گفتند مھاجران مى; سلمان با آنھا باشد خواست گروھى مى

 . ت ما استیسلمان از اھل ب; ) 3( » تیسلمان منا اھل الب«: فرمود

: دیگو مى) ص(امبر اكرمین سخن پینكھ از علماى اھل تسنن است، در شرح ایعربى، با ا ن بنیالد عارف معروف، محى
بھ مقام عالى، طھارت و سالمت ) ص(انگر گواھى رسول خدایعبارت، بن یدر ا) ھم السالمیعل(ت یوند سلمان بھ اھل بیپ

وند بر اساس ین پیا; ستیوند نسبى نیاست، پ) ھم السالمیعل(ت ینكھ سلمان از اھل بیرا منظور از ایز; نفس سلمان است
 ) 4( .صفات عالى انسانى است

140 

 



 : فرمود) ص(كند كھ رسول خدا جابر نقل مى) ب

دار سلمان بھ یتر از د دار سلمان عاشقیبھ د و بھشت; اق سلمان بھ بھشت استیش از اشتیھ سلمان بب اق بھشتیھمانا اشت«
 ) 5( ».بھشت است

 : فرمود) ص(امبر اكرمیپ) ج

 ) 6( ».مان درخشان كرده، بھ سلمان بنگردیخواھد بھ مردى بنگرد كھ خداوند قلبش را بھ ا ھر كھ مى«

 : ن فرمودیآن بزرگوار ھمچن) د

 » .ازارد مرا آزرده استیان از من است، كسى كھ بھ او ستم كند بھ من ستم كرده است و كسى كھ او را بسلم«

 : فرمود) ع(امام صادق) و

 . دانست سلمان اسم اعظم را مى; ) 7( » سلمان علم االسم االعظم«

ن یاگر كسى چن. م الھى بودده بود كھ حاصل اسم اعظین سخن بدان معناست كھ سلمان از نظر عرفان، بھ مقامى رسیا
 . زند مى از او سر مىیرسد و كرامات عظ ش بھ اجابت مىیاقتى داشتھ باشد، دعایل

 علم سلمان  - 2

 ) 8( ».كرد دا مىیا بود، سلمان بھ آن دسترسى پین در ثریاگر د«: فرموده است) ص(امبر اسالمیپ

) ص(رسول خدا: فرمود) ع(امام صادق. ستیل ھضم نھاى سلمان بھ حدى بود كھ براى ھر كس قابیوسعت و عمق آگاھ
ق نگھدارى علم مخزون و یگفتند و او را ال گران قدرت تحمل آن را نداشتند بھ سلمان مىیاسرارى را كھ د) ع(و على

 ) 9( .است»  محدث«كى از القاب سلمان، ینرو یاز ا; دانستند اسرار مى

. رفت و محدثان بھ شمار مى) شناسان افھیق(ن از متولمانیبود و ھمچن )ندهیحوادث آ(ا یا و منایسلمان داراى علم بال
تر از ھمھ مردم باشد،  ھیدر اسالم، مردى كھ فق«: اش فرمود در باره) ع(گاه علمى سلمان چنان بود كھ امام صادقیجا

 ) 10( ».ده نشده استیھمچون سلمان، آفر

 ) 11( ».دیتوان بھ عمق آن رس ىاى علم است كھ نمیسلمان در«: فرمود) ص(امبر اسالمیپ

در جنگ خندق، طرح كندن . ى بودیز در حد باالیھاى فنى او نیشد و آگاھ البتھ دانش سلمان، بھ معارف فكرى محدود نمى
براى »  قیمنجن«ن در جنگ طائف، طرح ساختن یھمچن. شنھاد كرد و عملى شدیپ) ص(امبریخندق را سلمان خدمت پ

 . شركان از ابتكاراتى است كھ بھ سلمان نسبت داده شده استھاى م دن قلعھیدرھم كوب

 : ر كندین تعبیاش چن ن، سلمان حق دارد از مقام علمىیبنابرا

ا بھ كسى كھ سلمان را بكشد یوانھ است، ید، سلمان دیگفت كردم، مى دانستم مطلع مى اگر من شما را از آنچھ مى! اى مردم
 ) 12( .دیفرستاد درود مى

 سلمان عبادت  - 3

رت یچرا كھ عبادت آگاھانھ و پرستش از روى بص. دھد، علم و آگاھى اوست شترى مىیآنچھ بھ عبادت سلمان ارزش ب
 . از عبادت سطحى و ظاھرى ارزشمندتر است

 . دارد ك از شما تمام روزھا را روزه مىیكدام : اران خود فرمودیبھ ) ص(امبر اسالمیروزى پ: فرمود) ع(امام صادق
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 . ا رسول هللایمن، : گفتسلمان 

 گذراند؟  ك از شما تمام شبھا را بھ عبادت مىیكدام : دیپرس) ص(امبریپ

 . ا رسول هللایمن، : سلمان گفت

 ك بار قرآن را ختم كند؟ یا كسى از شما ھست كھ روزى یآ: دیحضرت پرس

 . ا رسول هللایمن : سلمان گفت

ام كھ سلمان روزه  دهیاكثر روزھا د: پنداشت، گفت و فخرفروشى مىى یكى از حاضران كھ جوابھاى سلمان را خودستای
شھ روزه است و ھر شب براى یگذراند، پس چگونھ ھم شتر روز را بھ سكوت مىیخوابد و ب شتر شب را ھم مىیست، بین
 ! كند؟ ك بار قرآن را ختم مىیماند و روزى  دار مىیش با خدا بیاین

اش را از خودش بپرس تا خبر  خواھى چگونگى با ھمسان لقمان چھ كار؟ اگر مى تو را! باش ساكت: فرمود) ص(امبریپ
كى انجام دھد پاداش ده برابر یھر كس عمل ن«: رم و خداوند فرموده استیگ در ماه سھ روز روزه مى: سلمان گفت. دھد
ن كند، یكنم و ھر كھ چن گر، روز آخر شعبان را روزه گرفتھ و آن را بھ روزه ماه رمضان متصل مىیاز طرف د. دارد

ھر كس با طھارت بخوابد، در ثواب، چنان است كھ : دم كھ فرمودیشن) ص(از رسول خدا. شھ را داردیپاداش روزه ھم
را بخواند، »  قل ھوهللا«ك بار سوره یھر كس : فرمود) ص(اما ختم قرآن، رسول خدا. تمام شب را عبادت كرده باشد

ا قرآن یكھ دو بار بخواند، دو ثلث قرآن را خوانده است و ھر كھ سھ بار بخواند، گو ك سوم قرآن را دارد و ھریپاداش 
مانش كامل شده، ھر كھ یك سوم ایبدارد  ا على، ھر كس تو را با زبان دوستی: ز حضرت فرمودیو ن. را ختم كرده است

ات كند،  ارىیبدارد و با دست ھم  وستتو ھر كھ با دل و زبانش د; مان او كامل شدهیبدارد، دو ثلث ا با دل و زبان وستت
 ) 13( ».مان را بھ دست آورده استیتمام ا

 زھد سلمان  - 4

زھد بھ معناى عدم دلبستگى . ستیبھ معناى حرام ساختن نعمتھاى الھى بر خود ن» زھد«دھد كھ  ات نشان مىیات و روایآ
شود زھد،  ده مىیان عمر، دین، از آغاز تا پااى زندگى سلمایكى از مواردى كھ در تمام زوای. بھ امور مادى است

 . استیرغبتى او بھ دن ى و بىیپارسا

ش گرفت و حتى وقتى فرماندار مدائن بود، یبود، راه آنان را پ) ع(و حضرت على) ص(امبرین پیرو راستیسلمان، كھ پ
تر یمان قویرا ھر كس ایز; گرفت ق او سرچشمھ مىیمان عمیزھد و وارستگى سلمان از ا. ستى را رھا نكردیز ساده

 : فرمود) ع(امام صادق. وى آزادتر استیھاى دن داشتھ باشد، از جاذبھ

 ) 14( ».مان استیمان ده درجھ دارد، مقداد در درجھ ھشتم و ابوذر در درجھ نھم و سلمان در درجھ دھم ایا«

اى بسازد ولى سلمان  ش خانھیراشخصى از او خواست تا ب. داد سازى نمى سلمان، خانھ نداشت و ھرگز دل بھ خانھ
ش خانھ بسازد، ولى سفارش كرد خانھ چنان باشد یكوكار اجازه داد برایسرانجام بھ سبب اصرار شخص ن. راضى نشد
 ) 15( .وار برسدیدن پا بھ دیستادن سر بھ سقف آن بخورد و ھنگام خوابیكھ ھنگام ا

 . داشت ار اندك براى خود برمىیداد و بس ازمندان مىین خود را ھم بھ) 16(سلمان پارسا، حتى حقوق اندك ساالنھ 

 تیم والیدفاع از حر - 5

ھاى  ت كامل در صحنھیارى و جدیاو با ھوش. تفاوتى اوست ر و جالب است عدم بىیار چشمگیآنچھ در زندگى سلمان، بس
تى، براى گفتن حق بھره او ھمواره، از ھر فرص. د نكردیاى ترد حق لحظھ روى از امامیمختلف حضور داشت و در پ
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ن سخن رسول خدا را براى مردم یوستھ ایآن بزرگوار پ. خواند فرا مى) ع(حضرت على برد و مسلمانان را بھ امامت مى
 : كرد تكرار مى

ھر كس در آن وارد شود، مؤمن است و ھر كس كھ از آن خارج . درى است كھ خداوند گشوده است) ع(ھمانا على«
 ) 18( ».است) ع(ن امت، علىین فرد ایبھتر« -) 17(» .گردد، كافر است

ح، یار فصیاى بس ، سلمان در خطبھ)ع(حضرت على تی، غصب خالفت و مظلوم)ص(بعد از رحلت جانسوز رسول خدا
 : ن گفتیخواند، چن»  كوبنده و افشاگرانھ«توان آن را  كھ مى

رسند، بر شما  د كھ برجستگان در آن بھ ھالكت مىیدیھا و آشوبھا را ھمچون پاره ظلمانى شب د ھر گاه فتنھ! اى مردم«
ان خود یت را در میوال! اى مردم). ع(ان بھ سوى بھشتند، و بر شما باد علىیچرا كھ آنھا راھنما) ص(باد بھ آل محمد

 » .دیھمانند سر قرار دھ

 ) 19( .شما سودى ندارد نید و دیستیقى نید، مسلمان حقیرا نداشتھ باش) ھم السالمیعل(ت یت اھل بیعنى اگر والی

ز برتر است؟ سلمان یمان بھ خدا و رسول، چھ چیدر بھشت، پس از ا: دید و از او پرسیعباس سلمان را در خواب د ابن
رورى یو پ) ع(طالب ابى ت على بنیز با ارزشتر و برتر از دوستى و والیچ چیامبر، ھیمان بھ خدا و پیپس از ا: پاسخ داد

 ) 20( .ستیاز او ن

 ان یرانیع ایسلمان در تش شنق

ر او در معرفى اسالم ناب و یگیار مھم سلمان، كھ بخش اعظم زندگى او را فرا گرفتھ بود، تالش پیكى از كارھاى بسی
وقتى . نھ جھاد كرد و از ھر فرصتى بھره بردین راستا در مدیاو در ا. است) ص(ن بعد از رحلت رسول خدایع راستیتش

 . ان داشتیرانیع ایارى در تشیده را دنبال كرد و نقش بسین عقیبھ مدائن آمد، ھم

عھ حضرت یران، شیت قاطع مردم ایران شد، چرا اكثریفھ دوم وارد ایخل نكھ اسالم در عصر خالفتیبا ا: پرسند مى
 ھستند؟ ) ع(على

ن در مدائن و رفت ش، وجود سلماین گراین عوامل ایاز نخست. ش استین گرایعوامل متعددى سبب ا: د گفتیدر پاسخ با
دبخش مذھب اھل یع و نویآور اسالم ناب، منادى تش امیسلمان پ. بود... و آمد او بھ كوفھ و حوالى آن و حتى اصفھان و 

 ) 21( .رفتندیدند و پذید را شنین ندا و نویان ایرانیبود و اكثر ا) ھم السالمیعل(ت یب

  وفات

حضرت ) 22( .افتیق وفات .ه 35در اواخر خالفت عثمان در سال سلمان سرانجام، پس از عمرى طوالنى و بابركت، 
طالب و حضرت خضر،  ابى ھمراه آن حضرت، جعفر بن. كرش را غسل داد، كفن كرد و بر آن نماز گزاردیپ) ع(على

ن یچنان یبعضى از راو) 23( .كر سلمان نماز گزاردندیك از آن دو ھفتاد صف از فرشتگان بودند بر پیدر حالى كھ با ھر 
 : ن استیبر كفن سلمان شعرى نوشت كھ معناى آن چن) ع(اند كھ حضرت على نقل كرده

م و یولى بردن توشھ نزد شخص كر; ك و قلب پاك داشتھ باشمیآنكھ توشھ ن م و بزرگوارى وارد شدم، بىیبر شخص كر«
 ) 24( ».ن كار استیتر بزرگوار، زشت

 . ك تاق كسرى قرار داردیفرسخى بغداد، نزددر مدائن، در پنج ) س(ف حضرت سلمانیمرقد شر

خواھد تا با  ى مىیكند، ھر كس الگو اى پرتالطم و پرزرق و برق كھ انسان را در گرداب گناه غرق مىین دنیدر ا
و زندگى سلمان فارسى براى ما ; سرمشق قرار دادن روش و كردارش كشتى وجودش را سالم بھ ساحل سعادت برساند

 . ستھ استیاى شیان الگویرانیا
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 . 373 ھمان، ص -23

                                                                      )21مھ كوثر شماره منبع ماھنا.  (5، ص 2طرائف الحقائق، ج  -24

                                          ) روزنامًھ قدس( فرزانھ یشوریعارف و اند یمی؛ حكیسلمان فارس
 

                                                              یالنیحامد گاز 
ن است كھ یت ایواقع یرا سراغ دارد، ول یممتاز یتھایخ در بطن خود، شخصی، اگر چھ تار)ع(نیپس از معصوم

 یم یخیارزشمند تار یان چھره ھایدرخشان، در م ینیاست كھ چون نگ یتابناك یاز جملھ چھره ھا" یسلمان فارس"
   .درخشد

ر خود را یكم نظ یپرتالطم و مجاھدت یمودن راھیاست كھ با پ یتیقت سخن گفتن از شخصیسخن گفتن از سلمان، در حق
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.ت خود ساختیبنده نام و ھویرا ز" امبر بودنیت پیاھل ب"چون  ید كھ افتخاریرسان یاز كمال و بالندگ یبھ مرحلھ ا  
ن احمد یسلمرا با حجةاالسالم والم ییران، گفتگویقت درخشان اسالم و ایروزنامھ قدس، ھمزمان با سالروز رحلت آن حق

                                         .گردد یمتان میانجام داده كھ تقد یاردستان یصادق
كرده  یم شاه سپریرژ یاز عمر خود را در زندانھا یاست كھ بخش یاز مبارزان دوران ستمشاھ یحجةاالسالم اردستان

، در یانقالب اسالم یروزیرا داشتھ، بعد از پ) ره(ت امامیافتخار حضور و خدمت در ب 42كھ از سال  یاست، و
دانشگاه  یز معاونت فرھنگی، و نیات و علوم انسانیس دانشكده ادبیت معلم، رئیاست دانشگاه تربیچون ر ییتھایمسؤول

ده كھ كتاب یجلد كتاب در موضوعات مختلف بھ چاپ رس 60ش از یتاكنون ب یاز و. خدمت كرده است یآزاد اسالم
                                                            .، از جملھ آنھاست"استاندار مدائن یسلمان فارس"

 
ش از درك ی، قبل از تولد اسالم و در واقع پیت خدامحور سلمان فارسیت و شخصیاز ھو یدھد كھ بخش ین نشان میقرا

                         ...مین نقطھ آغاز كنیا از ھمد، بحث ریلیاگر ما. شكل گرفتھ است) ص...(ض او از محضر رسول ایف

نھ بھ خدمت یكند و در مد یحجاز حركت م یران بھ سویاز ا -)ص...(بزرگ رسول ا یصحاب -كھ سلمان  یدوران
كھ قبل از  ینیی، از آیكتاپرستیدن بھ یرس یدر ابتدا برا یو. ار پرتالطم استیبس یرسد؛ دوران یم) ص(امبر اسالمیپ

چند سال در . دیت وارد گردیحین مسیی، بھ آیحیش مسیچند كش ییران وجود داشت فاصلھ گرفت و با راھنمایم در ااسال
ت، مرحلھ بھ مرحلھ جلو یحین مسییسلمان در آ. ت را آموختید و وحدانیل توحیسا، عبادت خدا را انجام داد و مسایكل

ده بود، یشن) ص(امبراسالمیكھ در مورد پ ییھایژگی، بر اساس وو ظھور اسالم) ص(امبریدن آوازه پینكھ با شنیرفت تا ا
توان بھ  یران میو زادگاه سلمان در ا یدر ارتباط با زندگ. آماده نمود یق الھیشان و درك حقایدن بھ ایرس یخود را برا

" یج"ھ اسم آن است ك یھ ایاصل سلمان از اصفھان و از قر: "دیگو یاشاره كرد كھ م" ابن ھشام"ر معروف یھمان تعب
ابتدا در  یو. كند ین حق آغاز مییدن بھ آیرس یخود را برا یبھ ھر حال، سلمان مسافرتھا و كنكاشھا." باشد یم

چون استان فارس، رامھرمز، دشت  یاز حضور او در مناطق ینك آثاریكند كھ ھم ا یاحت میران سیاز ا یادیز یبخشھا
ران است كھ یپس از خروج از ا. وجود دارد" ھیسلمان"بھ نام  یھم چشمھ ادر كازرون فارس . است یارژن و بھبھان باق

 یم یتیبھ عراق امروز رفتھ و ظاھراً در سال اول ھجرت، بھ شخص یپس از مدت. كند یدا میشام راه پ یساھایبھ كل یو
ت یرا از چھره و شخص یمیآنھا آثار و عال. ، وعده ظھور او را بھ سلمان داده بودندیحیا راھبان مسیشھا و یرسد كھ كش

امبر یق آن آثار، مقصود خود را شناختھ و توسط پینھ با تطبیدر مد یسلمان بازگو كرده بودند كھ و یبرا) ص(امبریپ
                                                           .شود یمسلمان م) ص(اكرم

اسالم در  یعت نوپایت دارد كھ شریحكا یتی، از شخصیبھ و )ص...(و نگاه رسول ا) ص(امبریتقرب خاص سلمان بھ پ
                             د؟یكن یم میت ارزشمند را چگونھ ترسین شخصیوجوه گوناگون ا. ده بودیآن روز، كمتر بھ خود د

بحث اطاعت عالوه بر  ین بود كھ وین داد، ایدرخور تحس یتی، كھ بھ او ھویسلمان فارس ین فراز از زندگیمھمتر
جاد كرده بود، بھ یر و سلوك و تالش در خود ایكھ از قبل با س یھ عرفانیو آن روح) ص(اسالم یمحض از رسول گرام

. كنند یاد می" میلقمان حك"با عنوان  ی، از و)ع(مثل امام صادق یتیده بود كھ شخصیرس یت و حكمت بزرگیعقالن
ك ی، او را یمختلف اجتماع یانبھ ساختھ بود كھ ما، در برخوردھاممتاز و ھمھ ج یتیشخص یافكار بلند سلمان، از و

                                                               .میابی یت واال و زمان شناس میشخص
ك یكھ  یم صحابھ ایما در صدر اسالم داشت. نبود یك بعدی یاو فرد. ت سلمان مرھون نوع تفكر اوستیدر واقع، شخص

 یگریدر علم تبحر داشت و د یكیزد و  یاد میتند بود و فر یقدر یكی. نھ مشھور بودندیك زمیا در ینگر بوده و  یبعد
غمبر بھ طور یكھ در مكتب پ یتیخصوص یعنیكھ ھمھ جانبھ نگر باشد،  ییان، صحابین میدر ا. پرداخت یث میبھ احاد
                                                               .شود یشاھده مشود، صرفاً در رفتار و كردار سلمان م یافت میجامع 
ت یكند كھ خالف وص ید، با استدالل، جبھھ مخالف را محكوم میآ یبھ وجود م) ع(ریكھ بحث خالفت حضرت ام یزمان

 یخود سخن م ینینشو نظر آن بزرگوار درباره جا) ص(امبریاز حضور خود در كنار پ. عمل كرده اند) ص(غمبریپ
كھ سلمان  ییدر جا. دھد یق انجام مین حقاییتب یو توأم با استدالل است كھ برا یفرھنگ یریك جبھھ گیاد، ین فریا. دیگو
در جنگ . شود یكار ننشستھ و جانانھ وارد عمل میم كھ بینیب یداشتھ باشد، باز ھم او را م یت نظامید ابتكار و خالقیبا

در . گذارد یادگار میرا بھ  ین كار ارزشمندیشرفت سپاه اسالم، چنیپ یزند و برا یم" قیمنجن" ف، دست بھ اختراعیطا

145 

 



ر زدن، طرح حفر یر از شمشیم كھ بھ غینیب یرد، باز ھم سلمان را میگ ینھ در محاصره قرار میجنگ خندق كھ مد
رد یگ یدر آنجا ھم كلنگ بھ دست م. ددھ یھ میران داشت، ارایكھ از ا یو فرھنگ یراث نظامیك میخندق را بھ عنوان 

ك یخدمت در  ییند توانایب یم یگر، وقتید ییدر جا. ست، عمل ھم ھستیفھ مسلمانان فقط دعا و ثنا نیتا ثابت كند وظ
 یم) ع(ین علیرالمؤمنیت، خدمت امین مسؤولیرش ایرد و قبل از پذیپذ ین را میمدا یشنھاد استانداریرا دارد، پ یسمت

ن ھم بارھا نوع رفتارش یمدا یدر زمان استاندار. كند ین را قبول میمدا یمشورت و اخذ اجازه، استاندار رسد و پس از
       ."كنم یعمل م) ص(غمبریوه و سنت پیمن بھ ش: "ن استیرد، اما پاسخ سلمان ایگ یمورد اعتراض حكومت قرار م

رسد نگاه  یبھ نظر م. اد كرده اندیرانقدر خود گوناگون از صحابھ گ یوه ھایات و بھ شیروا یدر برخ) ص(امبریپ
                                                  ...دا كرده استیشان ھم نمود پیانات ایبھ سلمان، در نوع ب) ص(امبریمخصوص پ

                                                                      .ن طور استیقاً ھمیدق
" تیسلمان منا اھل الب"، در مورد سلمان بھ كار برده، جملھ معروف )ص(اسالم یكھ رسول گرام ین كالمیجستھ تربر

اھل  یكھ برا ی، جز در موارد)ص(م الشأن اسالمیامبر عظیپ ین گونھ سخن گفتن از سویتوان گفت كھ ا یم. است
. ندارند یرین تعبیر صحابھ، چنیامبر در مورد سایپ ان صحابھ، منحصر بھ فرد است وی، بھ كار برده اند؛ در م)ع(تیب

و أنا من  یمن یعل: "ھم بھ كار برده اند) ع(یر را درباره حضرت علین تعبی، ا)ص(ن است كھ حضرت رسولیب ایعج
درباره ) ص(امبریپ. ر استفاده شده استین تعبیھم از ھم) س(، درباره حضرت زھرا)ع(ریعالوه بر حضرت ام". یعل

ن عبارتھا یا یھر دو" یفاطمھ بضعة من"ا یو " یفاطمة من: "ندیفرما یدارند كھ م یسخن ارزشمند) س(احضرت زھر
ھم وجود ) ع(دالشھداءیدر مورد حضرت س. ن مضمون و با عبارت مشابھیبا ھم. را منابع اھل سنت ھم نقل كرده اند

                                                       ".نیحسو أنا من  ین منیحس: "شان ھم فرموده اندیدرباره ا) ص(امبریپ. دارد
ر آن یرا در كنار تعب) ع(نیالحس... عبدا یو اب) س(، حضرت زھرا)ع(یدر مورد امام عل) ص(امبریر پیتعاب یوقت

.        میبر یم یبھ سلمان پ) ص...(و لطافت نگاه رسول ا ییبایم، بھ زیدھ یقرار م یرامون سلمان فارسیبزرگواران پ  

است كھ بار  ییق، پربار و پرمعنایلت، عمیار با فضیر بسیك تعبیقت یت ماست، در حقیر كھ سلمان از اھل بین تعبیا
ن را یت ایقابل یین موضوع بھ تنھایقت، ایدر حق. كند یرا با خود حمل م یار درخشانیدارد و فرھنگ بس ییباال یكالم

.                  ردیران قرار گین چھره تابناك اسالم و ای، این، درباره سلمان فارسشھ ھمگایدارد كھ مالك قضاوت و اند  

) ص(امبریر پین تعبیا ایم؛ آیآن عصر قلمداد كن یو فرھنگ یرا بھ عنوان فاجعھ فكر یشیت اندیو قوم ییت گرایاگر قوم
                                                       شھ نادرست، محسوب كرد؟یبھ آن اند یتوان پاسخ یرا م

، ین است كھ در مجلسیتھا ایك فقره از روایخ آمده و یدر تار یمتعدد یتھاین باره، عبارتھا و روایالبتھ در ا! قاً یبلھ دق
ن دست ییگر ھم پایصحابھ د. مجلس نشستھ بود یقرار داشتھ و در باال) ص(مورد توجھ حضرت رسول یلیسلمان خ

ست كھ یك) سلمان(ر عرب ین غیا: "اد زدیفر یاز صحابھ وارد شد و با لحن پرخاشگرانھ ا یكی. اشتندمجلس حضور د
ن عبارت ین سخن ناراحت شدند و ایاز ا) ص(امبریآمده است كھ پ" نھ آمده و در صدر مجلس نشستھ است؟یبھ مد

ق یقت از نگاه عمیكھ در حق) ص(مبراین سخن پیا. ساختند یرا بر زبان مبارك جار" تیسلمان منا اھل الب"معروف 
راد شد تا طرف مقابل و یا یآن صحاب یراسالمیت داشت، در پاسخ بھ برخورد نامناسب و غیحكا یشان بھ سلمان فارسیا

است كھ در  یشھ، خرد و حكمتیت، تقوا، فكر و اندیكھ اسالم دارد، اسالم یارین معنا كنند كھ معیھمھ افراد را متوجھ ا
مات و ین نامالیكھ داشت، ا یز با آن شرح صدریناگفتھ نماند، خود سلمان ن. افتھ بودی یثل سلمان تجلم ییتھایشخص

ھ یسخنان كنا یبا بعض یدند حتیكوش یھا در جلسات م یمتأسفانھ بعض. كرد یتحمل م یھا را از جانب افراد مختلفیسخت
                                                      .ر سؤال ببرندیت سلمان را زیز، شخصیآم

ن بود كھ از پدر یمنظور آنھا ا. ستید پسر كیكند و بگو یپدر خود را معرف یكردند كھ ھر كس ینزد او مطرح م یگاھ
ك مجوس زاده یكنند و بھ سلمان طعنھ بزنند كھ تو  یادین اسالم آتش پرست بود ییو قبل از آ" بدخشان"سلمان كھ نامش 

گفت كھ من سلمان، فرزند اسالم  یآنھا مقاومت داشت و در پاسخشان م یرھایسلمان ھم در برابر تحقالبتھ، . یھست
ك اسوه و ین رفتار سلمان بھ عنوان یا. گذاشت ینم یحرف باق یبرا ییبود كھ جا ین، جواب قانع كننده و قاطعیا. ھستم

سلمان با  یعنی؛ "تیمنااھل الب"بود از جملھ  ییابیر زیقت تفسیت بود، در حقیكھ دچار رسوب جاھل ینماد در جامعھ ا
د یآ ین بر میچن یخین تاریالبتھ، از قرا. دیبخش یت مینیع) ص(امبرین سخن ارزشمند پیل و كمال خود عمالً بھ ایفضا

 در ین صحابھ و گاھیھم در ب) ع(، تا زمان امام باقریجاھل یك رسوب فكریبھ عنوان  ییفھ گرایت و طایكھ مسألھ قوم
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ن فكر و فرھنگ یھم در پاسخ بھ ا) ع(م كھ امام باقریرا داریز. ادامھ داشتھ است ین مغرضان، در مورد سلمان فارسیب
ت را گذرانده بود، یخداوند سلمان را پس از آنكھ دوران مجوس: "شد، فرموده اند یكھ در مورد سلمان مطرح م یغلط
                                 ..."بود، و درود خداوند بر او باد ینكھ فارسیقرار داد، بعد از ا یشیقرار داد و او را قر یعلو

.   كنند یاد می یرین تعابیھم وجود داشتھ و آن حضرت از سلمان با چن) ع(ن مشكل تا زمان امام باقریم كھ اینیب یپس م  

نظر . گردد یتلق یران امروزیمد یبرا یار مناسبیبس یتواند الگو ی، میك مسؤول حكومتیسلمان در مسند  یستیساده ز
                                                    د؟یكن یبھ مسؤوالن جامعھ ارائھ م یھ ایشان، چھ توصیممتاز ا یژگین ویبھ ا

ت یمسؤول یچنانكھ ھمھ نوشتھ اند، وقت. گردد یخالصھ م یستیشان، در ساده زیا رسالت اید اذعان كرد، اوج كار یبا
بغداد  یلومتریك 16ن در یمدا. كند ین شھر حركت مینھ بھ طرف ایاز مد یعاد یلیرد، خیپذ ین را میمدا یاستاندار

بھ شھر  یوقت. كند یم یك مركب ساده طیو با  ییرا بھ تنھا یر طوالنین مسیدھد كھ سلمان ا ین نشان میواقع شده و ا
بعدھاست كھ . كند یاقامت انتخاب م یرا برا ی، خانھ ساده ایتانداراس یرا بھ جایشناسند؛ ز یرسد، اول او را نم یم

ن و یسلمان و نحوه ورود او بھ مدا یستین ساده زیا. ن استیفھمند او استاندار مدا یمردم و مسؤول شھر، از ظواھر م
انھ است كھ یانگراار مھم و آرمیك فراز بسیقت یكند، در حق یفات كار خود را شروع میجاد تكلف و تشرینكھ بدون ایا

 یلین، سیت او در مدایام مسؤولینوشتھ اند كھ در ا. برد یرا در نزد مردم باالتر م یبر مردم داشت و مقام و یر مثبتیتأث
آنان را خواھد  یل، زندگیر شده بود كھ سیفراگ ین نگرانیا. و اضطراب و دغدغھ انداخت یآمد و مردم را بھ آشفتگ

 یآن م یك پوستھ كھ رویك قرآن، قلم و دوات و یاش بھ  یھ زندگیاثاث یتمام یار بود، ولسلمان ھر چند استاند. برد
ستاد یا یتپھ ا یھ خود را برداشتھ و بر روین مقدار اثاثیز، ایك اقدام حكمت آمینجا با یدر ا یو. شد ینشست، خالصھ م

 یستیساده ز یبود ھم برا یقت درسیان در حقن اقدام سلمیا". دھند ین گونھ خود را نجات میافراد سبكبال، ا: "و گفت
ت سخت آن روز خود را یامت ھم سبكبار باشند تا از وضعید در قین موضوع كھ ھمگان بایا و ھم دانستن ایدر دن

و از حضرت ) ص(اسالم یامبر گرامین را پیسلمان، نمود و ظھور داشت و ا یدر ھمھ ابعاد زندگ یستیساده ز. برھانند
                                                                          .آموختھ بود) ع(نیرالمؤمنیام

 
                                                                                    "یپارس... ابوعبدا" یسلمان محمد

قفسھ باز از وبالگ   
                                                                          عبدالواحد مظفر: مؤلف
                                                                       ا جھانبخشیجو: مترجم
      ران                              یخ اسالم و ایتار یكتابخانھ تخصص یشھر خوراسگان با ھمكار یاسالم یشورا: ناشر

  84وریشھر/ چاپ اول

ده ورانھ در پرتو چراغ یز دیكھ پس از آن حضرت ن) ص(امبریپاك پ یصحاب -یاست كھ نام سلمان پارس یكمتر كس
.                                       ده باشدیرا نشن -قرار گرفت) ع(ن یرالمؤمنیاران زبده امیگام برداشت و جزو  یمصطفو  

ت از روزگاران دور مورد توجھ مورخان و محدثان بوده یقت و سالك دلباختھ معنوینده پاكدل حقین جویپرتالطم ا یزندگ
بوده " روزبھ"گر ید یو بھ قول" ھیما" ینام او بھ قول. سلمان اختالف نظر دارند یسان در باب نام پارسیخ نویتار. است

                                                 .سلمان است او یھم ھست اما ھمھ معتقدند كھ نام اسالم یگریاست، اقوال د
 

.مورد احترام بوده است یاز خاندان یو یاز مورخان تبار سلمان را بھ منوچھر رسانده اند، بھ ھر رو یبرخ  
آتشكده بھ  بود كھ در یندارید یادعا كردند كھ سلمان زردشت یبرخ. ن سلمان نقل شده استیشین پیدرباره د یاقوال مختلف

گر ھم ید یكرد، قول یم یرویان ساكن رم پیبود و از نصران یحیگر ادعا كردند كھ سلمان مسید یو برخ. برد یسر م
 یران درآن روزگار زردشتیرا اغلب مردم ایداشت، ز یده مین خود را پوشیموحد بود كھ د یسلمان مرد: دیگو یم

شھ اش یبود كھ او را در اند یازمند كسانین سلمان نیبنابرا. سلب كرده بود ان رایر ادیت ساین مسألھ امكان فعالیبودند و ا
                                                  ...م بھ ھجرت گرفتین خاطر تصمیكنند و بھ ھم یاری

بود  یود كسانخ عبدالواحد مظفر، از علما و مورخان برجستھ عراق و از معدیعالمھ ش" یسلمان محمد"سنده كتاب ینو
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 یایكھ در مورد سلمان در دست است، زوا یخیات و اسناد تاریكرد با استناد بھ منابع مختلف اعم از روا یكھ سع
                                                     .خوانندگان روشن كند یرا برا) ص(امبر یار وفادار پین یا یمختلف زندگ

زھد ) ص(امبری، نسبت والء بھ پی، ھجرت و مسلمانین قبلیحسب و نسب، د یوا بھ بررسیش یانین راستا با بیدر ا یو
كھ در مورد  یثیات و احادی، آ...) ، سخاوت، ویوفا، بردبار( یمثبت اخالق یھایژگی، ویت مداریع و والی، تشیوتقو

                                                                   .پرداختھ است... سلمان آمده و
ف یدر شھر خوراسگان برگزار شد تأل 84كھ آبان ماه  یش بزرگداشت سلمان فارسیبھ مناسبت ھما یكتاب سلمان محمد

ر درآمده یسلمان بھ رشتھ تحر یاست كھ تاكنون درباره زندگ ین آثاریاز ارزنده تر یكین كتاب یاست، ا یگفتن. دیگرد
     .است

 
                                                                                        رانیل اسالم و اسلمان؛ نقطھ اتصا 

 
                                                                                         یاشتھارد یمحمد محمداز 

ن از افتخارات یا. شواز اسالم نرفتھ اندیان بھ پیرانیمانند ا یچ ملتیھ یخیارات متعدد و اسناد تیات قرآن، روایبر اساس آ
دند و در ین حق را برگزیینھا، آییان آیت خود، در میاست و درایخ است كھ با كیان در طول تاریرانیر اینظ یبزرگ و ب

شھ پرتوان آنھا، موجب ید و اندك سو ذوق و استعدایاز . اسالم بودند یاستوار برا یاوریو  یجد ین راستا نگھبانیا
و  یل معنویآنھا در مسا یدر رشد و تعال ییو سازنده اسالم، نقش بسزا ین غنییگر، آید یمسلمان شدن آنھا شد و از سو

                                           .خ نموده اندیبھ اسالم و مسلمانان در طول تار یانین خدمات شایداشت، ھمچن یفرھنگ
ن مزرعھ رشد یآن در ا یبذرھا ید، و بھ زودیان باریرانیبود كھ بر مزرعھ قلوب آماده ا یسالم ھمچون باران پربارا

                                                                                      .بھ بار آورد یج درخشانید و نتایكرد و بھ شھر رس
ن باره نمونھ یرا در ایست، زیل نیشود، بدون دل یده میفھم یخیات و اسناد تاریات و روایاز آ یبن مطلین ادعا كھ چنیا

                                .شود یت اكتفا میك روایھ و یك آینجا بھ ذكر یوجود دارد كھ در ا یفراوان یھا
 یانیبھ خدا ز(ن خود باز گردد ییر كس از شما از آد، ھیمان آورده ایكھ ا یكسان یا: "میخوان یسوره مائده م 54ھ یدر آ

ز خدا را دوست دارند و نسبت بھ مؤمنان یدوست دارد و آنھا ن) اریبس(را كھ  ینده قومیخداوند در آ) رساند بلكھ ینم
راه  زد كھ در راه خدا جھاد كنند و دریانگ یسرافكنده و فروتن و بھ كافران سرافراز و مقتدرند، بھ نصرت اسالم برم

                                                                               ...".باك ندارند ین، از نكوھش و مالمت احدید
ھا ھستند، یژگین ویا یكھ دارا یست و افرادیھ چین آیمنظور از ا: "دیپرس) ص(امبریھ، از پین آیپس از نزول ا یشخص

ن شخص و قوم او یمنظور، ا: "ا گردن سلمان نھاد و فرمودیدر پاسخ، دست بر شانھ  )ص(امبریھستند؟ پ یچھ كسان
         ."ھستند

 یآن را بھ دست م) انیرانیا(از فارس  یرد، مردانیا باشد و در آسمانھا قرار گین در ستاره ثریاگر د: "سپس فرمود
                                                                                     )"1. (آورند
كھ " یلمیروز دیف"دند تا آنجا كھ یبھ اسالم گرو) ص(امبریستند، در ھمان عصر پیز یمن میان كھ در یرانیاز ا یجمع

كھ " اسود كذاب"د تا با یمن شد و از طرف آن حضرت، مأمور گردیدر ) ص(امبرینده پیبود، نما یرانیك دالور مرد ای
، اسود كذاب و طرفدارانش را یك خاصیروز با تاكتیف. زدیضد اسالم شورش كرده بودند، بھ مقابلھ برخ با گروھش بر
از ) روزیف یعنی(مبارك  یمرد: "ن ماجرا خبر داد و فرمودیكھ در آستانھ رحلت بود، از ا) ص(امبریپ. سركوب نمود

ست؟ یآن مرد مبارك ك: دیپرس) ص(امبریز پا یشخص." اسود كذاب را كشت) رانیاز مردم ا یعنی(مبارك  یلھ ایقب
                                                             ). "2(روز شدیروز پیروز است، فیاو ف: "فرمود) ص(امبریپ
شھربن "توان  ین راه دادند، و میز در این یدانیشھ یدند، حتیمن بر ضد كافران جنگیدر ) ص(امبریان عصر پیرانیا

                                                                    ).3(اد كردی یرانید این شھیرا بھ عنوان نخست" ذانبا
                                                   سلمان، قبل از اسالم

گذاشتند و بعدھا " روزبھ"او را  ا آمد كھ نامیبھ دن یفرزند) اصفھان" (یج" یدھھا سال قبل از ھجرت، در روستا
                                                .             ، نام او را سلمان خواند)ص(امبر اسالمیپ

نش را یحفظ جان خود، د یكتاپرست بود و برایرش اسالم، یش از پذیشود كھ سلمان پ یافتھ میات متعدد دریاز روا
بود و سپس مسلمان  یا قبالً سلمان مجوسیآ: "دیپرس) ص(امبریاز پ یات، شخصیروا یمطابق بعض. كرد یكتمان م
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كرد و اظھار شرك  یخود را پنھان م) یكتاپرستیو (مان یسلمان مجوس نبود، بلكھ ا: "در پاسخ فرمود) ص(امبریپ" شد؟
                                                                     )"4. (نمود یم

ن یات، او در ایاز روا ینقل شده، و مطابق برخ یات گوناگونینھ و مسلمان شدن او، روایدن سلمان بھ مدیدر مورد رس
، آزاد شد، )ص(امبرینكھ سرانجام بھ دست پید و فروش شد، تا اینفر خر 10كھ توسط  ید، بھ طوریكش یادیر رنج زیمس

دا كرد و ین حق، گمشده خود را پییدامنھ دار درباره آ یس از جستجوب، سلمان در ھمان آغاز ھجرت، پین ترتیبد) 5(
                                                                                                    .، مسلمان شد)ص(در محضر رسول خدا

                                                       )                    ع(تیو اھل ب) ص(امبریشگاه پیمقام سلمان در پ
               

تفاوت نبود، بلكھ  یب یلحظھ ا یعمر، حت ین لحظھ ھایمسلمان شد، تا آخر) ص(امبریسلمان پس از آنكھ در محضر پ
ن یت و تا آخرم داشیاسالم، شركت مستق یگسترده و فعال داشت، بخصوص در جنگھا یبھا حضوریدر ھمھ فراز و نش

ش رفت و چنان در افق پرفروغ یپ یمان و معرفت اسالمیآنچنان در راه ا یو. كرد یم حق دفاع میحد توان خود، از حر
، و امامان )ص(امبرین رو، پیاز ا. ، جزو مسلمانان طراز اول قرار گرفت)ع(د، كھ بعد از چھارده معصومیاسالم درخش

در  -1: شود ین و مقام سلمان نقل كرده اند كھ بھ ذكر چند نمونھ اكتفا مشایدرباره ا یات متعددیروا) ع(معصوم
ن شد كھ مسلمانان در برابر یجنگ خندق كھ در سال پنجم ھجرت رخ داد، مطابق نظر سلمان، قرار بر ا یماجرا

م شد یلمانان تقساز مس یده نفر ین گروه ھایكار حفر خندق ب. حفر كنند) بھ عنوان سنگر یكانال بزرگ( یدشمنان، خندق
                                                                         .دیست متر مكعب، مشخص گردیھر نفر، كندن حدود ب یو برا

خواست،  یم یداشت كھ ھر گروھ یعیگاه رفی، چنان جایھ عالیو روح یرو و آگاھیان مسلمانان، از نظر نیسلمان در م
، "اران ماستیاو از : "ز گفتندیانصار ن. اران ماستیسلمان از : "ن رو مھاجران گفتندیاز ا. ا باشدسلمان جزو آنھ

                                                  . ")6(ت؛ سلمان از ما خاندان استیسلمان منا اھل الب: "فرمود) ص(امبریپ
وند سلمان بھ یپ: "دیگو ین جملھ میاھل تسنن است، در شرح ا یانكھ از علمی، با این ابن عربیالد یعارف معروف، مح

را یطھارت و سالمت نفس سلمان است؛ ز یبھ مقام عال) ص(رسول خدا یانگر گواھین عبارت، بی، در ا)ع(تیاھل ب
 ینانسا یوند بر اساس صفات عالین پیست، بلكھ این یناً جزء نسبیقیاست، ) ع(تینكھ سلمان جزو اھل بیمنظور از ا

                     .")7(اوست
سلمان : "درباره مقام سلمان، سؤال كردم، فرمودند) ص(از رسول خدا: دیگو یم یانصار... ن، جابربن عبدایھمچن

نده، ھر كس كھ او را دشمن ین و آیشید، سلمان اختصاص داده شده بھ علم پیتوان بھ عمق آن رس یعلم است كھ نم یایدر
. "                         )8(دارد یدشمن خواھد داشت و ھر كس او را دوست بدارد، خدا او را دوست مبدارد، خدا او را   

كھ  یمن درباره كس: "در پاسخ فرمود) ع(رمؤمنانیست؟ امینظر شما درباره سلمان چ: دیپرس) ع(یفھ از امام علیحذ -2
از آغاز و انجام و  یم؟ خداوند او را بھ آگاھیتوانم بگو یختھ، چھ میده شده و روحش با روح ما در آمیاز سرشت ما آفر

                                                                                . ")9(ظاھر و باطن علوم و دانشھا، اختصاص داده است
 یآن را نداشتند، بھ سلمان م گران قدرت تحملیرا كھ د ی، اسرار)ع(یو عل) ص(رسول خدا: فرمود) ع(امام صادق -3

). 10(است" محدث"ن رو، از القاب سلمان، یدانستند، از ا یده میعلم مخزون و اسرار پوش یق نگھداریگفتند و او را ال
حضرت ." میھست) ع(یان امام علیعیما از ش: "آمدند و گفتند) ع(ان در خراسان بھ محضر امام رضایعیاز ش یجمع -4

، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار و )ع(نی، حس)ع(، حسن)ع(رمؤمنانیان امیعیش! بر شما یوا: "دبھ آنھا فرمو) ع(رضا
. "                    )11(، مخالفت ننمودند)ع(رمؤمنانیام یچ مورد از اوامر و دستورھایمحمد بن ابوبكر بودند كھ در ھ  

ن فرد از یبھ عنوان سوم) ع(نیو امام حس) ع(م حسن، در كنار نام اما)ع(ث، نام سلمان، از زبان امام رضاین حدیدر ا
                                                                                                .  اد شده استی) ع(یان ممتاز امام علیعیش

عیشگام تشی، پیسلمان فارس  
ار یع بود و نقش بسیتش یاصل یع و از اعضایشگامان تشیاز پسلمان . ع اوستیسلمان، تش یل مھم در زندگیاز مسا یكی

                                                                                                   .ان داشتیرانیان و ایع حق جویمھم در تش
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امبر ی، توسط پ)ع(یامام عل ینینشرخم، با جایشد و در غد یزیر یپ) ص(امبریع در عصر پیتوان گفت كھ تش یم
" عھیش"در عصر خود بھ طور مكرر از ) ص(امبریوجود دارد كھ پ یاریات بسیروا. دی، رسماً اعالم گرد)ص(اسالم

مان آورده و یگانھ ای یھمانا آنانكھ بھ خدا(نھ نازل شد یسوره ب" 7"ھ یكھ آ یاز جملھ ھنگام. ان آورده استیسخن بھ م
.)                                                                                 ھستند) خدا(ن مخلوقات یدادند، بھتركو انجام یاعمال ن  

                    . ")12(ان تو ھستندیعیتو و ش" ن مخلوقاتیبرتر"منظور از : "رو كرد و فرمود) ع(یبھ عل) ص(امبریپ

شگامان یانگر آن است كھ چھار نفر از پیار، بیات بسیخ، و روایع و بزرگان تاریتشبزرگ اھل تسنن، و  یگفتار علما
 یباین چھار نفر، در ھمھ جا نام زیان ایو در م" سلمان، ابوذر، مقداد و عمار: "عھ بوده اند كھ عبارتند ازیاسالم ش

گر یعھ بودند و ھرگز بھ راه دیع، شیش تشیداین چھار نفر از ھمان آغاز پیا. ھ ذكر شده استیمقدم بر بق یسلمان فارس
رمؤمنان یام یرویك لحظھ از پیع شك نكرد و یت تشیك لحظھ درحقانی یاست كھ حت ینرفتند، سلمان از جملھ افراد

                                                                                                                           .منحرف نشد) ع(یعل

انیرانیع ایاستاندار مدائن و نقش او در تش  
 یتخت شاھان منقرض شده ساسانیسالھ او بھ عنوان استاندار مدائن، پا 19سلمان، حكومت  یمھم زندگ یاز بخشھا یكی

نھ یختھ و در سال اول ھجرت، خود را بھ مدیگر یران تحت حكومت ستمشاھیسلمان از ا. ران سابق استیو مركز ا
ن منبع، بھ وطن خود باز گردد یاز ا یل شود و پس از بھره مندیاسالم نا یض و عدالت و آزادگیرسانده بود تا بھ منبع ف

از وطن را تحمل  یاو حدود شانزده سال رنج دور. نجات بخشد یو گم گشتگان ھموطن خود را از انحراف و سردرگم
آن روز را از  یایر ھوشمندانھ خود، دنیران گردد و با تدابیده ایمردم ستمد یو نجات برا یام آور آزادیكرد، تا پ

                                                                                                                                 .  برھاند یگمراھ

و  ینھ سازیزم یداد و مردم را برا ینده اسالم خبر میع آیسو یروزیمختلف از فتح و پ یدر فرصتھا) ص(امبر اكرم یپ
خبر ... ران و روم ویدر جنگ خندق و فتح مكھ، از فتح ا) ص(امبریپ. نمود یآماده م یعین فتح وسیل امكانات چنیتحص

                                                             .گفتگو كرد یران و كاخ مدائن با سلمان فارسیدر مورد فتح ا یداد و حت
 یش آن قرار داشت، شھرھایشاپی، سپاه اسالم كھ سلمان ھم پیقمر یھجر 16فھ دوم، در سال یدر عصر خالفت خل

نھ آزاد نمودن شھر یران شكست خورد و زمیھ، لشكر ایآزاد كردند و در جنگ بزرگ قادس یگریپس از د یكیران را یا
 یاز وطن، اكنون بھ وطن خود بازگشتھ بود تا شاھد واژگون یسال دور 16د از حدود سلمان بع. دین فراھم گردیمدا
روز، سھ  ی، در طیھر شھر ین رو، در آستانھ آزادیاز ا. ده باشدیمحروم و ستمد یتوده ھا یو آزاد یم شاھنشاھیرژ

.                 ب برسدیآس یبھ كس كرد، تا مبادا قبل از اتمام حجت، ین اسالم دعوت میبھ د یبار مردم را با زبان فارس  

:شود یبود، كھ بھ طور مختصر بھ آن اشاره م یختھ بھ حكمت و عدالت و اخالق اسالمیان، آمیرانیدعوت سلمان از ا  
د، برادر یدیاگر بھ اسالم گرو. كنم یرش اسالم دعوت میمن از شما ھستم و بھ شما عالقھ مندم، و سھ بار شما را بھ پذ"

گر ید كرد، و از امكانات ھمدیخواھ ی، زندگید، آنگاه براساس تعاون و برادریریگ ید شد و در كنار ما قرار میما خواھ
د و در صورت نپرداختن یبپرداز) ات سرانھ ساالنھیمال" (ھیجز"، ید بھ حكومت اسالمید، و گرنھ بایشو یبھره مند م

                                                           )." 13(داردانت كاران را دوست نید، و خداوند خیھ، آماده جنگ شویجز

موجب شد عده  -نیمدا یاستاندار یبخصوص در دوران تصد -ز سلمان یز و مھرانگیمسالمت آم ین برخوردھایھم
.             آورندسپاه اسالم را فراھم  یشروینھ پیمجذوب اسالم شوند و زم یو فطر یعیان، بھ طور طبیرانیاز ا یادیز  

                                                              وفات سلمان
در عصر ) ق.ھـ( 36گفتھ اند در آغاز سال  یافت و بعضیوفات ) ق.ھـ( 35سلمان در اواخر خالفت عثمان، در سال 

.                                      افتیوفات  گر او در عصر خالفت عمرید یا رفت و بھ گفتھ بعضیاز دن) ع(یخالفت عل  

دن یوستھ از آن دیپ یادیران زیو زا. قرار دارد یك طاق كسریبغداد، نزد یف سلمان در مدائن، در پنج فرسخیمرقد شر
                                                                                                                                            .كنند یم
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تھمورث ثانی مخصوص مسلمانان شیعی است/ابوذر غفاری، خورشید چھر  
 

بھ پسرش ) زرتشت( قمان حکیملو پندھای ) خورشیدچھر(بھ ابوذر ) در اصل منظور زرتشت( پیغمبرپندھای 
 /زرتشتنام . روایت فراموش شده زرتشتی است کھ در نزد ایرانیان مسلمان بدین کسوتھا در آمده است) خورشیدچھر(

بھ ) سلمان فارسی، سلیمان( کورشبرادر خواندهً / بھ عنوان مصاحب و داماد  و پسر ) بردیھ ،ایرج( ھوشنگ ثانی
ذکر شده ) زریر/ پسر زرتشت بھرام /بستور= مرد زرین پوش (بوذر غفاری اصورت اسالمی منحصر بھ فردش 

از طریق ترجمھ و تفسیر نامھا و  مقداد ابن اسودو اویس قرنی  سلمان فارسی،، ابوذر غفاریبی شک نامھای .است
نھرین، از در نزد قبیلھ عرب زرتشتی بنی تمیم و سامیان بومی کھن بین ال سپیتمھو ، زرتشت کورش، بھرامالقاب 

ایرانیان بھ اعراب تازه مسلمان رسیده بوده است و این نامھای مردمی و محبوب عربی ایشان بھ تدریج وارد احادیث 
یعنی ) گرگ نیرومند مسلح(تھمورث زیناوند ھمانا زرتشت / ھوشنگاز فرزند . مسلمین، خصوصا شیعیان گردیده است

منظور است کھ ) گرگ، خورشید چھر= ( راھولھنی ھمان پسر کوچک بردیھ زرتشت یع) کشنده دشمن( بھرام
بھ ) بستور( ویستئورونام اوستایی و شاھنامھ ای او یعنی . فرمانروای ارمنستان در زمان کورش و کمبوجیھ بوده است

 پدر مرد دارای زره زرین یا دارای زره زریناز این نکتھ نظر می توان نام ابوذر غفاری . است زره بستھمعنی مرد 
در کتب پھلوی اسطورهً آسمان . بوده است بھراممعنی نمود  کھ این ھم لقب بردیھ زرتشت و ھم لقب پسر کوچک او 

بھ (جندب نام دیگری نیز از ابوذر غفاری بھ صورت . پیمایی تھمورث بھ شکل دیو سوارآسمانی وی معروف است
/ آسیب رسیده، منظور آثویھ پدر کورش(ن سفیان ب  )لشکری(بن جناده  )فارسی یعنی گنداور، بھ عربی یعنی مورچھ

قید گردیده  و بھ عنوان نام اصلی وی ذکر شده است کھ در این ھر دو نام بھ ترتیب مفھوم زرتشت مرد زرین ) فریدون
  سفیانمی دانیم نام . و زرتشت لشکری مقتول و آسیب رسیده را بھ وضوح مشاھده می کنیم) سئورومتی(زره پوش 

ھوالکو کھ نامش بھ معنی  لفظی اسب "ر تیز رو، در اصل منظور خواجھ نصیرالدین طوسی وزیر صاحب است(
. می باشدآثفیان فریدون یعنی / پھلوی خاندان کورش/ در اساطیر اسالمی ھمچنین بھ جای لقب اوستایی) نیرومند است

: ھ ما توضیحات آن را در اینجا قید می کنیمدر واقع سورهً نمل مربوط بھ ھمین جند بن جناده یا ابوذر غفاری می باشد ک  

جندب، ( مورچھو ) ھود ھود(ھدھد او تحت نام جاین و پیروان ھندی  بردیھ زرتشتاز ) مورچھ(نمل در قرآن سورهً 
کورش، پدر خوانده و پدر زن بردیھ زرتشت حاکم بلخ و شمال ھندوستان و ( سلیماندر شمار لشکریان جن و ) نمل

سخن بھ میان آمده است کھ ما ابتدا توضیحات این ) تومیریس ملکھ مساگتھای کشور سوھی اوستا=  خواستگار بلقیس
  :را از سایت تبیان در اینجا می آوریم) ابوذر غفار ی(جندب سوره درباب سلیمان و مورچھً اساطیری ھمنشین اش یعنی 

.نمل یسوره  یمایس  
مان یداستان مورچگان و حضرت سل یكھ درباره  18 یھ یمناسبت آ ھ دارد و نام معروف آن بھین سوره نود و سھ آیا

                                         .ز بر آن نھاده شده است ین)) ن یطاس((و )) مان یسل((نام  یباشد ول یم)) نمل ((است 
دوبار در آن آمده )) م یمن الرحبسم هللا الرح((مختلف نازل شده و  یان ھا و مناسبت ھاین سوره در مكھ در جریتمام ا
                          .ءسبا یمان بھ ملكھ یحضرت سل یدر آغاز نامھ  30 یھ یدر آ یگریدر آغاز سوره و د یكی; است 

ن سوره آمده است كھ یبا اقوام منحرف زمان خود در ا) مان صالح و لوطیسل یموس( یامبر بزرگ الھیمبارزات چھار پ
                        .باشد یمان آوردن او بھ خدا میا یسباء و چگونگ یمان با ملكھ یبرخورد حضرت سل ن آنیمفصل تر

مان و باالخره یاز جن در لشگر و دربار سل یچون مورچھ حضور افراد یھمچون ھدھد و حشرات یسخن گفتن پرندگان
  .ن سوره را بھ خود اختصاص داده است یات ایز آگر اید یك چشم بھم زدن بخشیمن بھ شام در یس از یآوردن تخت بلق

 مان و سخن مورچگانیسل
ن یا. ى بھ احكام آنھا را بدانان آموختیان و آشنایش قرارداد و علم ادیت خویمان را مورد توجھ و عنایخداوند داود و سل

حمد و سپاس : ، لذا عرضھ داشتندھا ارزانى داشتھ است ى را بدانیھا دانستند كھ خداوند چھ نعمت امبر بھ خوبى مىیدو پ
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لت یستند، برترى و فضیارى از بندگاِن مؤمِن خود، كھ از علم و دانشى چون ما برخوردارنیى را كھ ما را بر بسیخدا
                                                                                                                                                  .داد

زمانى كھ او بھ . امبرى و سلطنت او گشتیان فرزندانش وارث پیمان از میا رفت، سلیاز دن) ع(ھنگامى كھ داود
ى را یھا ات الھى، نعمتیش را فراخواند و با اعتراف بھ توّجھات و عناید، سران و دانشمندان مملكت خویپادشاھى رس

ش قرار داد و عالوه بر یت خویخداوند مرا مشمول عنا: ادآور شد و گفتیشان یداشتھ بود براكھ خداوند بھ او ارزانى 
اى كھ ھرگاه با  بھ گونھ. ز بھ من آموختیوانات و پرندگان را نیدن زبان حیپادشاھى و نبّوتى كھ بھ من عطا كرد، فھم

ده یالھى است كھ مشّخص بوده و بر كسى پوش ھاى فراوان ازفضل و احسان ن نعمتیا. دانم ند آن را مىیگر سخن گویكدی
                                                                                                                                               .ستین

سان و پرنده بودند، بھ فرمان او گرد ان وى كھ مرّكب از جن و انیش را فراخواند، لشكریان خویمان سپاھیروزى سل
مان یسل. دینى كھ مورچگان فراوانى در آن وجود داشت رسین سپاه بھ حركت در آمد تا بھ سرزمیمان با ایآمدند، سل

ند، یآ انش بھ سمت شما مىیمان و لشكرینك سلیاى مورچگان، ھم ا: گفت ش مىید كھ بھ رفقایاى را شن صداى مورچھ
                         .ن ببرندیر پاى خود از بید، مبادا آنان بدون توّجھ، شما را زیھاى خود پنھان گرد نھد و در الیشتاب كن

ھاى الھى، چون نبّوت و عدالت و َكَرم و  ز از موھبتیكھ مورچگان ن نید و شادمان گشت و از ایمان سخن مور را شنیسل
مان ازمقام پادشاھى و سلطنت و درك سخن یسل. مسرور شدت كرده است با خبرند، یبخششى كھ خداوند بدو عنا

د، از یگنج ت كرده بود از خوشحالى در پوست خود نمىیداند و خداوند آنھا را تنھا بھ او عنا مورچگان كھ كسى آن را نمى
م و با ت باشیھا وستھ سپاسگزار نعمتیت كن تا پیق عنایپروردگارا؛ بھ من توف: شگاه خدا عرضھ داشتین رو بھ پیا

                :اند، وارد نما ت تو را فراھم آوردهیات، كھ موجبات رضا ستھیش مرا در زمره بندگان شایلطف و رحمت خو
لَنا َعلىینا داُوَد َوُسلَ یَولَقَْد آتَ  ِ الَِّذى فَضَّ ھا یا أَ یماُن داُوَد َوقاَل یُسلَ َوَوِرَث * َن یٍر ِمْن ِعباِدِه الُمْؤِمنِ یَكثِ   ماَن ِعْلماً َوقاال اْلَحْمُد ہلِلَّ

ِر یماَن ُجنُوُدهُ ِمَن الِجنِّ َواِإلْنِس َوالطَّ یَوُحِشَر لُِسلَ * ُن یٍء إِنَّ ھذا لَھَُو الفَْضُل الُمبِ  نا ِمْن ُكلِّ َشىیِر َوأُوتِ یالنّاُس ُعلِّْمنا َمْنِطَق الطَّ 
ماُن َوُجنُوُدهُ َوھُْم یْحِطَمنَُّكْم ُسلَ یھا النَّْمُل اْدُخلُوا َمساِكنَُكْم الیا أَ یْمِل قالَْت نَْملَةٌ واِدى النَّ   إِذا أَتَْوا َعلى  َحتّى* وَزُعوَن یفَھُْم 

أَْن أَْعَمَل صالِحاً والَِدىَّ وَ   فَتَبَسََّم ضاِحكاً ِمْن قَْولِھا َوقاَل َربِّ أَْوِزْعنِى أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِى أَْنَعْمَت َعلَىَّ َوَعلى* ْشُعُروَن یال
                              َن؛یتَْرضاهُ َوأَْدِخْلنِى بَِرْحَمتَِك فِى ِعباِدَك الّصالِحِ 

ارى از بندگان یى را كھ ما را بر بسیحمد و سپاس خدا: م و آن دو گفتندیمان علم و دانش عطا كردیما بھ داود و سل
ز بھ ما یاى مردم، بھ ما زبان پرندگان آموختھ شده و ھمھ چ: گشت و گفت مان وارث داودید و سلیمؤمنش برترى بخش

كھ بھ  نیمان اعم از جن و انس و پرنده گرد آمدند تا ایان سلیھمھ لشكر. ستیلتى آشكارنین جز فضیده است، و ایعطا گرد
نش بھ طور ناخودآگاه شما ایمان و لشكرید تا سلیھاى خود رو اى موران، بھ النھ: دند، مورى گفتیوادى مورچگان رس

ق ده تا سپاس و شكر یپروردگارا، بھ من توف: مان ازسخن مور لبخندى زد و عرضھ داشتیسل. مال نكنندیرا پا
كى كھ مورد خرسندى توست انجام دھم و مرا با رحمت یت كردى، پاس دارم و عمل نیى كھ بھ من و پدرم عنایھا نعمت

                                                                                                   . ش در زمره بندگان صالحت قرار دهیخو

                                                                                                                           www.balagh.net 

                                                                                                                                                 
                                                       :   شیعی می پردازیمسایت حدیث بھ عینھ از  ابوذر غفاریاینک بھ معرفی 

                                                         .  )ابوذر غفارى(= ان یجنادة بن سف  بنُجنَدب 
.                                                                       )ق.ه32 -(    
.                                             ابوذر: ھیكن   

                                             .        یغفار: نسب
.                                            )؟: (لقب   

.یصحاب: طبقھ  
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كن زمان والدت اش بھ یاز كنانھ است، ل یلھ غفار شاخھ ایمنسوب بھ قب) عھیرملھ دختر وق(ھ پدر و مادر یاو از ناح

م یبلند و عظ یقامت یظاھر یژگیبود و از نظر و یرش اسالم شبانیقبل از پذ یشھ وینوشتھ اند كھ پ. ستیمعلوم ن یدرست

                                     .پرپشت بود یمحاسن یره و داراین حال الغر داشت و رنگ پوست اش تیو در ع

پس از گذشت كم تر از دو اسالم آورد و ) ص(امبر خدایاست كھ در شھر مكھ در آغاز بعثت پ ین كسیا پنجمین یاو چھارم

از  یره گزارش روشنیھر چند اصحاب تراجم و س. لھ اش بازگشتیماه از اقامت اش در مكھ، با اذن رسول هللا نزد قب

نھ در یبھ مد یان قوم خود تا ھجرت ویجده سال اقامت در میابوذر در فاصلھ حدود ھ یو اجتماع ینیات فكرى، دیح

و  ین روح دانش دوست و حق طلب اش از كسب معارف بلنِد وحیقیكن بھ یرده اند، لاواخر سال پنجم ھجرى، ارائھ نك

افت و از آن پس ینھ باز یباز نماند تا آن كھ محبوب دلش را بعد از گذشت پنج سال از ھجرت در مد یج آن، لحظھ ایترو

زمره اصحاب ِسرِّ آن حضرت د كھ در یت نفس و جان تا آن جا رسیدر ترب. بود) ص(در حضر و سفر، مالزم رسول خدا

پس از . امبر شركت كردین و فتح مكھ و غزوه تبوك در ركاب پیدرآمد و در عرصھ جھاد، از غزوه غابھ تا غزوه حن

پرسش (َسئول  یآزمند و زبان ین از محضر نبوى، روحیدر طلب دانش د.ز حضور داشتیت المقدس نیامبر در فتح بیپ

ن و دانستن داستان پرنده یدر زم یزه اید كھ از شناخت حكم لمس سنگ ریآن جا رسن تا یمعرفت د یداشت و در پ) گر

از قلعھ  یاو در پاسدار.ساخت یم یدن سپریشیش را در پرتو تفكر و اندین تالش، روزھایھمراه ا. در آسمان بازنماند یا

بھ او گفتند كھ . ر داشتیدل یح و دلیصر یق كتاب و سنت، زبانیان حقایار سرسخت بود و در بیانت، بسیمستحكم د

م بنھند تا یر بر گلویاگر شمش! سوگند بھ خدا: پاسخ داد. تو را از فتوا دادن منع كرده است) عثمان بن عفان(رمؤمنان یام

 .)1( م، خواھم گفتیده ام نگویامبر شنیكھ از پ یسخن

          )ع(ت یابوذر و اھل ب
ان، ین میدر ا. ره دور نمانده استیاز منظر اصحاب تراجم و س) ص(امبریپ ین صحابیاز با سابقھ تر یكی یمنزلت واال

نبل و ت احمد بن حیبر حسب روا. اد كرده و ستوده اندی یبھ ابوذر داشتھ و او را بھ بزرگ یژه ایت ویت نبوت عنایاھل ب

عّزوجل بھ محبت و دوست داشتن او  یبھ امر خدا) ص(امبریبود كھ پ یاز چھار نفر یكید، ابوذر یخ مفیخ صدوق و شیش

را  ینداد كس ین بر خود جاینداخت و زمیھ نیآسمان سا) : ص(امبر اكرم یت محدثان و مورخان از پیطبق روا. مكلف شد

در طلب علم ستود و در باره  ین و آزمندیدر د یاو را بھ سرسخت)ع(لب طا یبن اب یعل. كھ راست گوتر از ابوذر باشد

                      .نمانده است كھ در راه خدا از سرزنش مالمت گران نھراسد یبھ جز ابوذر و من كس: ن فرمودیاش چن

                          )2( بست یمان برادریان ابوذر و سلمان پیم) ص(امبر خدایپ: دیگو یم)ع(امام صادق 

                                                      ابوذر و دانشمندان مسلمان

ن یمناقب او را چن یم اصفھانیابونع .از اركان چھارگانھ است یكیخ طوسى، ابوذر یح شید و تصریخ مفیت شیبنابر روا

حق فرود و از ھر  یسرش بر آستان بندگ. ن مسلمان بودیتنھا و چھارم یزكاریع، پرھیپارسا و مط یعابد: كند یبازگو م

ان و حاكمان، یامبر را ستود و ابّھت والین كس بود كھ پینخست. عت و احكام بھ دور بودیش از نزول شریپ یگونھ بت پرست

خدا جانب  یمان ھا و سفارش ھاید بر سخن حق استوار ماند و از حوزه پیمناك نكرد و با تحمل ھمھ رنج ھا و شدایاو را ب

 . ست و تنھا درگذشتیستھ كرد، اصول معارف را فرا گرفت و سرانجام تنھا زیشا یكرد، رسول خدا را خدمت یدار

در زمان . سرآمد بود یان و پاك دلیى، جھاد، راستِى در بیااو در دانش، پارس. مناقب ابوذر فراوان است: سدینو یم یذھب

اش در راه حق و  یبھ جھت ستبر .رفت یداد و از قراء و حافظان قرآن بھ شمار م یخالفت ابوبكر، عمر و عثمان فتوا م
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د شد و در آن جا یتبع )3( د و سرانجام بھ ربذهیاش از جانب عثمان بن عفان از فتوا دادن ممنوع گرد یاخالق یھا یژگیو

و مذھب . ا بودیان حق گویقانع و زبانش در ب یشت بھ اندكیزاھد، در مع یاو در زندگ: سدینو یم ینوو. )4( افتیوفات 

 .)5( دانست یاز را نامشروع مین بود كھ اندوختن مازاد بر نیاش چن

.ابوذر ییطبقھ و منزلت روا  

 یخ طوسیش. ان اوستیو از راو)ع(طالب  یبن اب ین علیرالمؤمنیاصحاب امآن ھا و از  یاو از طبقھ صحابھ و از نجبا

امبر را شرح یپس از پ یدادھایاست كھ در آن، رو یاو خطبھ ا یبرا: كند یاد مین یدر كتاب الفھرست از اُصول او چن

                                                       .كند ین خطبھ را ذكر میآن گاه سند خود بھ ا. دھد یم

ن یاز ا یادیشمار ز یوطیاحمد بن حنبل و س. ده استیت ابوذر بھ ثبت رسیامبر بھ روایث از پیحد 281: سدینو یم ینوو

                                                       .)6(ث را نقل كرده اندیاحاد

د، احنف بن ید بن وھب، معرور بن سویتوان از عبدهللا بن عباس، انس بن مالك، عبدالرحمن بن غنم، ز یان او میاز راو

                    .نام برد یو ابوعبدهللا جعفر بن محمد)ع(ن یبن حس یس، ابو االسود دئلى، ابوجعفر محمد بن علیق

من ابوذر : دیگو یدم ابوذر حلقھ درب كعبھ را بھ دست گرفتھ و میك آمدم و دینزد: ت است كھیفص بن معتمر روااز ح

: گفت یدم كھ میاز رسول ْهللا شن. امبر خدا ھستمیاور پیشناسد بداند كھ نامم جندب و صاحب و  یام آن كھ مرا نم یغفار

 ..  )7(دیافت و ھر كس تخلف كرد تباه گردیوار شد نجات نوح است كھ ھر كس س یت من َمثَل كشتیَمثَل اھل ب

با عنوان اخبار  یك كتابیھر  یھ قمیو ابن بابو یابومنصور، ظفر بن حمدون بادرائ: سدینو یم یخ آغا بزرگ تھرانیش

 .                  )8( كتاب ابو منصور را بر مؤلف اش قرائت كرده ست یف كرده اند و نجاشیذر تأل یاب

برادر و دوستم : گفت یست و میگر یكھ م یعبدّهللا بن مسعود در حال. ات گفتیربذه بدرود ح یاو سرانجام در روستا

ن حادثھ در زمان خالفت عثمان و بھ یا. ن بر او باد، بر او نماز خواندیشود آفر یختھ میست تنھا مرد و تنھا برانگیتنھا ز

 .)9(اتفاق افتاد. ق.ه 32سال 

          .گریدمنابع 

؛ 388ص���دوق  ی؛ ام���ال253و  42 ؛ الخص���ال55/ 3؛ كت���اب الثق���ات 3و1 ی؛ رج���ال برق���221/ 2ر ی���خ الكبیكت���اب الت���ار
؛ فھرس��ت 98 - 126/ 1 ار معرف��ة الرج��الی��؛ اخت36و  15 ی؛ رج��ال طوس��151 - 170/ 1اء ی��ة االولی��؛ حل9االختص��اص 

خ ی؛ ت��ار17/ 1؛ ت��ذكرة الحف��اظ 26 ؛ الخالص��ھ93ال اب��ن داوود؛ رج��186/ 5؛ اس��د الغاب��ة 252/ 1عاب ی؛ االس��ت45 یطوس��
ح المقال ی؛ تنق90/ 12ب یب التھذی؛ تھذ60/ 7؛ االصابة 327/ 9؛ مجمع الزوائد 185/ 7ة یة والنھای؛ البدا405/ 3االسالم 

؛ 164/ 4ث یالح�د ؛ معجم رج�ال140/ 2؛ االعالم 23/ 1ر ی؛ الغد72/ 1وااللقاب  ی؛ الكن225/ 4عھ یان الشی؛ اع234/ 1
                                                .237و 219/ 4و 354/ 2 ی؛ الطبقات الكبر)میچاپ قد( 445/ 2قاموس الرجال 

.2 /354 یالطبقات الكبر. 1  
.2 /396 یمرتض یامال. 2  
در  یدارد و قبر ابوذر غفار فرسنگ فاصلھ 24نھ سھ روز و حدود ینھ است و با مدیاطراف مد یربذه، از روستاھا. 3

).3 /24معجم البلدان (آن جاست   
.2 /46ر اعالم النبالء یس. 4  
.229 /1 ج /1 ب االسماء و اللغات قیتھذ. 5  
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.211 - 17 /175ر یو الجامع الكب 181 - 5 /144مسند احمد بن حنبل . 6  
.23 /120و بحار االنوار  3 /150؛ مستدرك حاكم 110المعارف . 7  
.1 /316عھ یف الشیتصان یعة الیرالذ. 8  
                                                                         . 60خ الصحابھ یو تار253؛ المعارف 123فھ یخ خلیتار. 9

یغفار ابوذر  
                                                                                                                    عدالت یانت، منادیمظھر د

                                                                                                                             یواحد فرھاد توسك
  خیكارشناس ارشد تار

ست كھ عالوه بر مشخص بودن اصحاب ین نكتھ ضروریه بھ ات موضوع، اشاریان اھمیسخن و قبل از ب یدر ابتدا
نام ) ص(امبر یاصحاب، با عنوان دوستان پ یصراحتاً از برخ) یاز منابع سن( یاتی،  در روا)ص(امبر اكرم یك پینزد

                                                                                                                                    :برده شده است

جھ، ابن مسعود ی، حمزه، جعفر، ابوذر، مقداد، سلمان، خد)ع( یدوازده نفرند؛ ابوبكر، عمر، عل) ص(رسول خدا یرفقا«
                               .                                                                               1».احیاسر، بالل بن ری، عمار 

                                                                        :از آنان آمده است كھ یبرخ یتید بر علو شخصین در تأكیھمچن

  )ع(یعل... پروردگار مرا بھ دوست داشتن چھار تن امر كرده است« :ث كرد كھ رسول خدا فرمودیما را حد یترمذ« 
»                        2. ز آنھا را دوست داردیو خبر داده كھ خود ن...و ابوذر و مقداد وسلمان را ھم ؛ ...از آنھاست یكی   

را بر  یخالفت راھ ین اصحاب،  دو نفر از آنان در پین ای، از ب)ص(امبر اكرم یجالب توجھ است كھ پس از رحلت پ
امبر ینان از اصحاب بزرگ پینكھ ایند لذا عالوه بر اینما یت میحما) ع( یاز امام عل ھ مخالف بوده، وینند كھ بقیگز یم
 یشدن خواستھا یماندند و بر عمل) ع( یز در كنار امام علیشان نیاند پس از ا ستھیبوده و در كنار حضرتش ز) ص(
انت و نقش یت دیو معروف یتیشخص ن ثباتیھ شناختھ شده اند  ھمچنیان اولیعید داشتند كھ بھ عنوان شیتأك) ص(امبریپ

 یبرا یچ ترفندیت را در دست داشتند و از ھیعباس كھ سالھا حاكم یھ و بنیام یبن یرغم دشمن یبوده كھ عل یآنان بھ حد
و درخشش  یبود كھ ماندگار یقو یآنان بھ حد ینی،ثبات دیتین وضعینكردند با چن یدار نمودن چھره آنان كوتاھ خدشھ
.                  افتد یز در میاو ن یغاتیھ و دستگاه تبلیماً با شخص معاویظ شد، خصوصاً ابوذر كھ مستقآنان حف یتیشخص  

نكھ یست مضافاً ایضرور یمسلمان یمسلمانان، و چگونگ یفرھنگ و رفتار اجتماع یبرا ییتھاین شخصیپس شناخت چن
اگر در رابطة با اسالم و اصحاب .  ر استیامكان پذ ھیاول یاز سر چشمھ ھا یعمل یریعھ بودن، درشناخت و الگو پذیش

ست یبا ین میاسالم مرتبط بوده ، ھمچ یماً با معمار اصلیح باشد ھر دو مستقیل ظرف و مظروف صحی، استفاده از تمث
 یر قابل تصور صدر اسالم ، نشأت گرفتھ از درستكاریاز تحوالت غ یار حساس بود كھ بخشین نكتھ بسیمتوجھ ا
ھ بر منابع دست ین قسمت با تكیلذا در ا. اسالم را بھ منصة ظھور رساندند یو مترق یواقع یبود كھ كاركردھا یاصحاب
                     .ابوذر پرداختھ خواھد شد یتیشخص یھایژگیاز و یبرخ ی، و بررسیاجمال یبھ معرف یو سن یعیاول ش

                                                                                                         اسالم بھ شیگرا یچگونگ
             

 یپرست ، ترك بتی، در دوره جاھل)ص(امبر اكرم یقبل از رسالت پ. غفار بود یلھ بنینامش ُجندب بن ُجناده، و از قب
«نمود … ستیگانھ نی یجز خدا ییگفت خدا یكرد و م یخدا را پرستش م  … ش یابوذر خود گفتھ است؛ من سھ سال پ 3».

اند كھ  لھ، گفتھی، بت قب»فلس«ش بھ یاعتقاد یو در علت ب 4.خواندم یبرسم نماز م) ص(از آنكھ بھ حضور رسول خدا
نشان  یچ واكنشیكھ بت از خود ھ یرسانده و بت را آلوده نمود در حال» فلس«لھ، خود را بھ كنار ید كھ سگ قبید یروز
                                                                                                                                                 .نداد
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كتاست روح ی یامبر خداید كھ پیگو یدر مكھ مبعوث شده و م ید كھ مردیكھ بھ ابوذر خبر رس یبھ ھر صورت وقت
د یس كھ خبر از دعوت جدیبرادرش اُن. بندد ید میت امیبھ واقع یابی صبرانھ بدنبال دست یب دردمند و جستجوگرش

. اند ش چھره عبوس كردهیش برایكھ قر ید در حالیگو یاست كھ راست م ید او مردیگو ی، را آورده، م)ص(امبریپ
شان را از یا.  ندیگز یبر ممشرف و اسالم را ) ص(امبر اكرمیمكھ شده بھ حضور پ ین خبر ابوذر راھیبدنبال ا

                                               5.دیاند كھ بھ اسالم گرو دانستھ ین مسلمانیا پنجمین یش، و چھارمیر قریشگامان غیپ

  )ص(امبریبزرگ پ یابوذر صحاب 

امبر یحاب بزرگ پاز اص یكیشان را بھ ی، ایر ابوذر غفارینظ یب یریقت، صداقت و روشن ضمیعالقھ بھ حق
و ! ینتیط خوش! یریروشن ضم! اقتیل نموده، عنصر لیتبد) ص(اكرم … دگرگونھ و  یھر چھ بود از ابوذر مسلمان 

انت اسالم را كھ یگردد كھ باران رحمت د ی، باعث مییجو قتیخاصش بھ حق یو تشنگ یپاك. سازد یگران میز با دیمتما
                     .نقش كند یفایرا شده، در مقاطع مختلف ایصداقت تمام پذ شد با یبر انسانھا عرضھ م) ص(امبریتوسط پ

امبر ینھ بھ حضور پیم بود سپس بھ مدیش مقیان قوم خوینكھ مسلمان شد تا پس از جنگ بدر و احد در میابوذر بعد از ا
ود از جملھ بھ ھنگام نم ین خود مینھ جانشیشان را در مدیاز غزوات ا یدر برخ) ص(د حضرت رسولیرس) ص(اكرم

                                                                                       6.ن حضرتش بودیجانش) عیسیالمر(المصطلق یالرقاع و غزوه بن غزوه ذات

) ص(امبر اكرمید پیسكھ ر یدر جنگ تبوك ابوذر از سپاه اسالم عقب افتاد وقت 7.غفار را داشت یدر فتح مكھ پرچم بن
«: فرمود … !شود یختھ میرد و تنھا برانگیم یرود و تنھا م ین بر ابوذر كھ تنھا راه میآفر  … از  یكین بود كھ یمثل ا 

                                                                                      8».ده استیام از من بازمانده و نرس زان خانوادهیعز

ن راستگوتر از او را یفكنده است و زمیھ نیراستگوتر از ابوذر سا یآسمان بر سر مرد«: دیفرما یلتش مین در فضیھمچن
                                                                                                                    9».برپشت خود نداشتھ است

ن بھ آن جھت است كھ از آن یكتر است و اینزد) ص(امت مجلس من از ھمھ شما بھ رسول خدایروز ق: گفت یمابوذر «
ا یاست كھ از دن یامت بھ من كسین شما روز قیتر كینزد: فرمود یدم كھ میحضرت كھ درود و سالم خدا بر او باد شن

ا یاز دن یزیست مگر آنكھ بھ چیچ كس از شما نیھرون رود كھ در زمان رحلت من بوده است و بخدا سوگند یھمانگونھ ب
                                                                                                                                                                            10».ده است جزمنیازیدست 

كھ ترا  یسوگند بھ كس: رسد كھ یندا م) ص(امبر خدایل بھ پیجبرئ یرسد كھ از سو یم یوذر بھ حداب ییت استثنایشخص
ن یش در ایزكاریو پرھ یین مشھورتر است بھ پارسایختھ است او در ملكوت آسمانھا از زمیبرانگ یامبریبھ حق بھ پ

                                                                                                                                         !یجھان فان

را بھ خاطر  ین كالم الھیھا و مكرھا، ایخودخواھ یایابوذر، در دن یتیشخص یھا صھیكھ تعمق و تفكر در خص یبراست
فسد یھا من یفھ قالوا اتجعل فیالرض خلا یف‘’ جاعل یَوِ اذ قال ربك للملئكھ ان« : شده یوح) ص(امبریآورد كھ بھ پ یم
چون پروردگارت بھ فرشتگان گفت من ( 11» اعلم ماال تعلمون یسفك الدماء ونحن نسج بحمدك ونقدس لك قال انیھا ویف

ش یزد، و حال آنكھ ما بھ ستایكھ در آنجا فساد كند و خونھا بر ینیفر آ یرا م یا كسیآ: نم، گفتندیآفر یم یا فھین خلیدر زم
                                                     .)دیدان یمن آن دانم كھ شما نم: م؟ گفتیكن یس میم و تو را تقدییگو یح میو تسبت

در موردش فرمود) ع(یانت بود كھ امام علیعلم و دانش و د یگر ابوذر فزونیات دیاز خصوص … شد  یانباشتھ از علم
 »ن خود و آزمند نسبت بھ كسبیر بھ از دست دادن دیر و آزمند بود، سختگیار سختگیسدن آن ناتوان ماند بیكھ از كش«

…علم در آسمان بال  یا چنان شد كھ اگر پرنده) ص(پس از ترك محضر رسول خدا«:گفت یز میچنانچھ ابوذر، خود ن
 یآگاه باوفا، الگو یتیصب شخین ترتیبد 12»میبرد یم یم و بھرة علمیآورد یرا بھ خاطر م یزد، از آن حالت دانش یم
  یعیمھم ش یتھایاز شخص یكیرد چنانچھ یگ یجھان اسالم شكل م یر براینظ یب یتی، و شخصیداری، ثبات و پایندارید
                                                                        13».مند شده است ز بھرهیبا ابوذر مصاحبت داشتھ و از علم او نمالك اشتر «چون  
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شان یكھ از ا یگر اصحاب بود چرا كھ براساس شناختیش از دیب) ص(امبرینكھ منزلت و اعتبار ابوذر نزد پیمھمتر ا
مان گرفت كھ در راه خدا یاش قرار داده، پ ر دفاع از حق را برعھدهیار خطیفھ بسیداند كھ وظ یق میرا ال یداشتند تنھا و

در ) ص(اكرم یز، پس از رحلت نبیشان نیا 14.د ھر چند تلخ باشدیراسد و حق را بگوھا نھ از سرزنِش سرزنش كننده
ات قرآن ھمھ یھ بر آی، با تكیو اصول اسالم) ع(یت از امام علیعمل نمود و در حما یمان بھ خوبین پیكردن ا یعمل
ستاد تا آنجا كھ یا یاجتماع یھایھا و نابھنجاریعدالت ید و در برابر خود خواھان قدرت طلب و بیھا را بھ جان خر یسخت

ھ و دستگاه حاكمة او گفت چنان با اصالت، یكھ در برابر معاو» یا نھ«ھمراه نمودنش كارساز نشد و  یبرا یچ ترفندیھ
او، از جنس ھمان » نة«را شد چرا كھ یو محكم بود كھ او را بھ ربذه كشاند  ابوذر رنج آنرا بھ جان پذ یبا، انسانیز
، و مظھر )ص(امبریكھ پرچمدارش پ ییال» الالھ االهللا«آموخت ) ص(امبر اكرمیكھ خداوند متعال بھ پبود » یا نھ«

                                                                 !اش ابوذر یبود و مناد) ع(یعدالتش، روح بزرگ و باشگوه امام عل

                                                                                                         ) ع(یامام عل یو صحاب یابوذر حام

ك یاز كدام : بگو، فرمود یزیما از اصحاب خود چ یم مردم گفتند برایبود) ع(ینزد عل ید روزیگو یم یابوعمرو كند
د؟یپرس یك میصحاب من ھستند، از كدام ا) ص(ھمھ اصحاب محمد: گفت) ص(از اصحابم؟ گفتند از اصحاب محمد … 

. داد یداد و گاه پاسخ نم یبھ او پاسخ م) ص(كرد، گاه رسول هللا یابوذر فراوان سؤال م: بگو، گفت یزیاز ابوذر چ: گفتند
گونھ كھ از تحمل آن  مانة عملش پرشد آنیص، آن قدر علم آموخت كھ پینش آزمند بود و بھ فراگرفتن علم حریابوذر در د
                                                                                                                                       .   عاجز آمد

) ع(یامام عل یو حام ین صحابیبود   بھ عنوان بزرگتر) ص(امبرین اصحاب پینكھ  ابوذر دانشمندتریپس با توجھ بھ ا
ھركس از من جدا شود از خدا جدا شده و ھركس از «:فرمود یم) ص(هللا داشت كھ رسول یان مینقش نموده، ب یفایز این

                                                                                                                                                            15»!جدا شود از من جدا شده) ع(یعل

ند ینما یفھ و عمار، تالش میھان و حذیالت م بنی، عباده بن صامت،ابوالھثیفھ ھمراه مقداد، سلمان فارسیلذا پس از حادثھ سق
گروه مھاجر و  یا: دیگو یفھ میو در اعتراض بھ واقعھ سق. كھ انحراف حاصل شده در امر خالفت را بھ صالح آورند

شما  یاست ول) ع(یامر خالفت پس از من از آن عل: فرمود) ص(د كھ رسول خدایدان یو بستگان شما م انصار شما
بھ بھره  ید آرید و آخرت را رھا كردیا شدیرو دنید پیسپرد یرا دور انداختھ، بھ دست فراموش) ص(ش رسول خدایفرما
دو  ید حتیداد یامبرتان قرار میكار را در خاندان پ نید و حال آنكھ اگر اید و پوستھ آن را رھا كردیافتیوه آن دست یو م

                                                                                                                                                                  16.كردند یتن ھم با شما اختالف نم

شناسد  ی، ھر كس مرا نم)ص(خدا رسول یار و صحابیجناده  بن من جندب: آورد یاد برمیرسا فر ین با صدایھمچن
  17و من تخلف عنھا غرق ینھ نوح من ركبھا نجیكمثل سف یتیمثُل اھل ب«:دم كھ فرمودیشن) ص(خدا من از رسول. بشناسد

كشد و مرز  یر میعھ بودن را بھ تصویر، شینظ یثابت قدم و ب یط مختلف بھ عنوان مسلمانیبھ ھر حال ابوذر در شرا
د و خدمت ینما یك مین را تفكیخواھانھ، منحط و دروغ خود ینداری، و دیواقع یل با كاركردھایانت زنده واصیان دیم

ز و یاز ھم متما) ص(امبریپ و دوگونھ مسلمان را در درون اصحاب پیاسالم نمود چرا كھ دو ت یایبھ دن یبزرگ
آن  . !ھ بودنیرشدن و معاویا بودن، طلحھ شدن، زبیگر، فرزند دنیابوذر بودن، و د یچھره عملك طرف یمشخص كرد 

آورده و حركت بھ  یرو یشتر زندگیقدرت و مجلل نمودن ھر چھ ب یھ، بھ فزونیف و دون پایكھ اصحاب ضع یھنگام
گام بر  یجامعھ طبقات یدھ شكل یبدور از انتظار بھ سمت و سو یشان شد و با سرعت روزمره یكاخھا، زندگ یسو

                                        .گذارد یش میبودن را بھ نما یو مسلمان واقع) ص(امبریبھ پ یبندیپا یمایداشتند ابوذر س

تقون افال ین یر للذیا اال لعب ولھو وللدار االخره خیوه الدنیو ما الح«): ص(امبریپ یرا در مكتب قرآن! ن شدنین چنیا
ا بھ عقل یآ. آخرت بھتر است یزكاران را سرایست و پرھیچھ و لھو نیجز باز یزیا چیدن یو زندگ( 18»تعقلون 

                                                                                                                                          )د؟یابی ینم
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… «:فرمود یآموزد كھ م یم) ع(یچون امام عل یرینظ یت بیشخص و در كنار ان در بند شكمند، و درندگان در یچھارپا
د، و آن را كھ یاری، آنرا كھ تقوا فراز برده فرو م».تجاوز بھ ھم، مؤمنان فروتنند، مؤمنان مھربانند، مؤمنان ترسان یپ

                                                                                                                                                                         19»!دیمشمار ا باال برده بلند یدن

چ كس جز یامروز ھ«:ندیفرما یم) ع(ید كھ امام علینما یصعود م یت بھ مرتبتیر شرافت  و انسانیمس یتاً در طیو نھا
                                                                       20»!نمانده است كھ در راه خدا از سرزنِش سرزنش كننده نترسد یوذر و خودم باقاب

:ابوذر و خلفا  

ز یآم نكھ در موضع اعتراضیز بدون ای، ابوذر ن)ع(یعت امام علیفھ و بیپس از فروكش نمودن اعتراضات، بھ حادثھ سق
 ییھا ان كھ معموالً پستیعیگر شیبر خالف د یگر مسلمانان پرداخت ولیھمراه د یاجتماع یتھایبماند بھ فعال یخود باق

ابوذر  یا: گفتند یكھ بھ او م یرفت و وقتیرا نپذ یابوذر پست) از كارگزاران عمر بود یكیاز جملھ عمار كھ (را داشتند
                                                                   ؟ یریپذ یرا نم ین است پستیره كھ حاكم بحریا تو ھم چون ابوھریآ

                              ! است ینان كاف یر و مقداریا شیآب  یخواھم مرا ھر روز مقدار یمگر چھ م: گفت یدر پاسخ م

 ین رفتاریا با چنین آن حضرت شده بود گویبارھا جانش) ص(امبریاست كھ ابوذر در زمان پ یدر حال یوه رفتارین شیا
ندارد، تنھا ھدف،  یتیز و مطرود جلوه داده، عمالً نشان دھد كھ حكومت موضوعیرا ناچ یدر نظر داشت كھ قدرت طلب

ت گرفتھ فھ با ترفند خالفت را در دسینكھ حاكمان سقیرغم ا یباشد، لذا عل یز عدالت مینش نیاست كھ عنصر نماد یانتید
قابل قبول  یتیان داشت و جامعھ در وضعیجر ین، عدالت و اصول اسالمیخیو در حد توان ش یبیبودند چون بطور تقر

ت ابوذر یحاكم شد وضع یعدالت یو ب یاندوز نداشت اما چون عثمان بھ خالفت نشست و ثروت  یز انتقادیشان نیبود ا
ت كاركرد عدالت و ارزش یالعمل عمق و اھم ن عكسیا. ر موضع دادییمعترض و ناآرام تغ یده بھ فردیز دگرگونھ گردین

.                                                                                                رساند یت انسان، از نگاه ابوذر را میواھم  

و  یرت و سنت ابوبكر و عمر برو تا فارغ باشیستو بر «:گفت یابوذر در اعتراض بھ عثمان م: سدینو یم یكوف اعثم
21»انكار  یكس … دانم مگر امر بھ معروف  ینم یمن خودم را گناھ: ن سخن چھ كار؟ ابوذر گفتیتو را با ا: عثمان گفت

                                   .                                                                                           از منكرنکند یو نھ

د ابوذر كھ آن ھنگام در شام بود زبان بھ نكوھش عثمان ینما یم یكار نھ عمار را كتكیكھ عثمان در مد ین ھنگامیھمچن
                                             : سدینو یكند كھ بھ عثمان م یھ چنان تنگ میكھ عرصھ را بر معاو ید بطوریگشا یم

«22                                                  … دیتو بگردان یمردمان را از دوست یت شام را بر تو تباه كرد و دلھایابوذر وال  … 
ن بھ ابزار یفھ اول و دوم كھ دیرد در دوره خلیگ یش میب ابوذر در دوره خلفا، دو  روش متفاوت را در پین ترتیبھ ا« 

كھ ثروت و قدرت بھ عنوان  یآرام است اما وقت یدارد ھمراھ ین دو برتریل نشده، بلكھ برایت تبددست قدرت و ثرو
ل یمطلق را تشك یل كند و مثلث خطرناك خودخواھیز بھ ابزار دست خود تبدین را نیخواھد د یانسان م ینماد خودخواھ

ن یگردد و ھم یمبدل م) ت زر و زور یحاكم (ن منتقد عثمان ید ابوذر بھ بزرگتریر نمایامبر را تحقیداده،اسالم پ
                                                  .         نگھداشتھ است یخ ھمواره انقالبیعھ را در طول تاریصھ است كھ شیخص

                                                    :                                                                                      نوشتھا یپ

                                                                                  210،ص3فنون االدب ، ج یھ االرب فی، نھایریـ نو -1

،ص ...، جوھره  یتلمسان.  503،ص2ھ، جز الصحابیتم ی، االصابھ ف یابن حجر عسقالن. 107،ص4،ج ...ر،اسدالغابھیابن اث -2
63-64.                                                                                                                         

  201،ص4ابن سعد، طبقات،ج -3

                                         294،ص1جل النبوه،ی، دالیھقیب. 357ص1،ج... ر، اسدالغابھیاث ،ابن198ھمان، ص -4 
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: می آوریم) سبتین(طلب زیر را از سایت اصحاب پیامبر مابوذر غفاری سر انجام در باب   

 )جناده بن ُجندب( یابوذر غفار

ن مسلمانان یو از اول) ھ و آلھیهللا عل یصل(مرتبت یاز بزرگان صحابھ حضرت ختم یكیغفار بود و  یلھ بنیابوذراز قب
. دا كردین اسالم تشّرف پین مبیكھ بھ د بود ین نفریا پنجمین یا چھارمین یسوم یرود و بھ قول یصدر اسالم بھ شمار م

زان بودند و تھمتھا و جسارتھا را نسبت بھ آن یگردان و گر یرو  )ھ و آلھیهللا عل یصلّ (امبر یكھ ھمھ از پیدر زمان
ت یحما) ھ و آلھیهللا عل یصل(امبر یاز اصحاب از پ ین حد رسانده بودند او بھ ھمراه تعداد محدودیحضرت بھ باالتر

پس از . خواھان باشد تیان و ھدایجو تكامل ییگشا دند تا اسالم پا برجا بماند و راهیھا و مشكالت را جان خریو سختكردند 
د و نتوانست در یت و ارشاد قوم خود گردیم احكام و ھداین خود بازگشت و مشغول تعلیاسالم آورد بھ سرزم  نكھ ابوذیا

آمد و ھمواره نزد ) ھ و آلھیهللا عل یصل(امبر یا پس از آن بھ حضور پبدر و احد و خندق حضور داشتھ باشد امّ  یجنگھا
 .ھ جنگھا شركت داشتیحضرت بود و در بق آن

 )ھیهللا عل رحمة(فضائل ابوذر 

ن یان فضائل ایخ بھ شمار رود بیده و ممتاز تاریاز انسانھا برگز یكیاست كھ باعث شده او  یمقام و منزلت ابوذر بھ حدّ 

شمار یلت از فضائل بیشتر ابوذر بھ ذكر چند فضیشناخت ب ید بھ ناچار برایآ یبرنم یھ از عھده ھر كسمرد بزرگ اگرچ

 :م كردیاشاره خواھ) هللا ھم صلواتیعل(ن یو حضرات ائمھ معصوم) وآلھ ھیعل هللا یصل(امبر یاو از پ
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ما «: اند كرده ین امت معرفیاو را راستگوتر اند و شات فراوان فرمودهیدرحق او فرما )وآلھ ھَ یعل هللا یصل(مكرم اسالم ینب

را كھ  ین برنداشتھ كسیو زم یھ نكرده بر كسیذر آسمان سا یلھجھ اصدق من اب  یاضلت الخضراء و الاقلت الغبراء من ذ

 یسیھ عیشب یامت ید ابوذر فیفرما یدانستھ و م  یسیھ عیاو را شب ین در زھد و پارسائیو ھمچن» راستگوتر از ابوذر باشد

است  یاو مرد: دند آنحضرت در جواب فرمودندیدر مورد ابوذر پرس)السالم ھیعل(ن یرالمومنیاز ام. »زھده یم فیبن مر

) السالم ھیعل(كاظم  یاز امام موس. گران از فھم آن عاجز بودندید و حفظ كرد دیآنچھ فھم ینیقیو مسائل  ینیكھ در علوم د

ھ و یهللا عل یصل(اران و اصحاب محمد بن عبدهللا یند یكند كجا یحق ندا م از جانب حضرت یامت منادینقل شده روز ق

. زندیخ ین ھنگام سلمان و مقداد و ابوذر برمیمان خود وفادار بودند در ایكھ بر راه آنحضرت استوار ماندند و بھ پ) آلھ

 ین استكھ بعد از رتبھ واالیشود ا یآنچھ از اخبار خاصھ و عامھ استفاده م: ات فرمودهیالح نیدر ع یعالمھ مجلس

اخبار  ید و از برخیو ابوذر و مقداد نرس یچكس بھ جالل و عظمت و شأن سلمان فارسیان صحابھ ھین از میمعصوم

 .ج دارد و ابوذر بر مقدادیشود كھ سلمان بر ابوذر ترج یظاھر م

چھار نفر از  یامر كرده بھ دوست: مودندفر) ھ و آلھیهللا عل یصل(امبر یمنقول است كھ پ) السالم ھیعل(از حضرت صادق 

و مقداد و ) السالم ھیعل(طالب یبن اب یعل: امبر فرمودیانند؟ پیآنھا ك) ھ و آلھیهللا عل یصل(هللا  ا رسولیدند یاصحاب، پرس

               .سلمان و ابوذر

 معروف او در آسمانھا یابوذر و دعا

امبر اكرم یابوذر بھ محضر پ یت كرده كھ روزیالسالم روا ھیاز امام صادق علبھ سند معتبر ) ھیرحمة هللا عل(ھ یابن بابو

هللا  یصل(امبر یدر خدمت آنحضرت بود و با پ یھ كلبیل بھ صورت دحیاب شد و و جبرئیشرف) ھ و آلھیهللا عل یصل(

) ھ و آلھیهللا عل یصل(ر امبیاست و با پ یھ كلبیل را شناخت و گمان كرد دحیمشغول صحبت بود ابوذر جبرئ) ھ و آلھیعل

نك ابوذر بر ما گذشت و سالم نكرد اگر یا) ھ و آلھیهللا عل یصل(هللا  ا رسولیل گفت یرون آمد جبرئیب. دارد یحرف پنھان

ن دعا در آسمان معروف است یاست كھ بھ سبب ا یكھ ابوذر را دعائیم بدرستیداد یكرد ما جواب سالم او را م یسالم م

 یصل(امبر یرفت ابوذر آمد پ) ھ و آلھیهللا عل یصل(امبر یل از حضور پیاز او سوال كن چون جبرئ چون من عروج كردم

د و گمان كردم با او یصحبت ھست یھ كلبیدم شما با دحیابوذر چرا برما سالم نكرده گفت د یفرمودند ا  )ھ و آلھیهللا عل

ن گفت كھ اگر یل بود و چنیفرمودند او جبرئ) وآلھ ھیعل هللا یصل(امبر ید نخواستم كالم شما را قطع كنم پیدار یامر پنھان

پس آنحضرت از ابوذر سوال كرد كھ آن چھ . ار ناراحت شدیم ابوذر بسیداد یكرد ما جواب سالم او را م یابوذر سالم م

اللّھم «خوانم  ین دعا را میل خبر داده گفت ایو در آسمانھا معروف است كھ جبرئ یخوان یاست كھ خدا را با آن م یدعائ

 »عن شرارالناس یة والغنیالعاف یِع البالِء و الّشكر علیة من جمیك و العافیق بنبیمان بك والتصدیاال اسئلك یانّ 

 ابوذر و خوف از خدا

خت كھ چشم او آزرده شد مردم بھ او یاشك ر یمنقول است كھ ابوذر آنقدر از خوف الھ) السالم ھیعل(از امام محمد باقر 

است كھ باعث شده تو از  ین چھ غمیمن چندان غم چشم خود را ندارم گفتند ا: ا كن خدا چشم تو را شفا دھد گفتگفتند دع

 .ش دارم و آن دوزخ و بھشت استیز بزرگ در پیدو چ: گفت یخبر باش یچشم خود ب
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 ) وآلھ ھیعل هللا  یصل(امبریپ یگوئ  شیابوذر و پ

از اصحاب در مسجد قبا  یا رسولخدا و عده یت كرده كھ روزیبن عباس روا   بدهللاز ع) آلھ  و ھیعل رحمةهللا(ھ یبابو ابن

دند ابوذر با یاز اھل بھشت است پس از آن د ین ساعت شخصید در این در درآیكھ از ایاول كس: نشستھ بودند فرمودند

چگونھ  یمودند تو از اھل بھشت ھسترو بھ ابوذر كردند و فر) آلھ و ھیعل هللا یصل(امبر ین ھنگام پیداخل شد درا یا عده

رون خواھند كرد پس یشان از حرم من بیا یت من و دوستیب ن نباشد و حال آنكھ تو را بعد از من بھ سبب محبت اھلیچن

افت یز و دفن تو را خواھند یاز اھل عراق سعادت تجھ یُمرد و جمع یكرد و تنھا خواھ یخواھ یتنھا در غربت زندگان

 .زكاران داده استیخواھند بود كھ خداوند وعده آن را بھ پرھ یقان من در بھشتیكھ آن جماعت رف

گنجد محققان را بھ  ین چند سطر نمیشتر در ایم محال بیشمار بود كھ نقل كردیب ئلاز آن ھمھ فضا یا ن ذرهیا

 .میكن یم یشتر راھنمائیقات بیجھت تحق... ن ویالمومن عاب و االصابھ و مجالسیاالست كتب

 ت بزرگ و دوران پس از آنیولمسئ

در ) ھیلعنة هللا عل(و تا زمان خالفت عثمان ت شام منصوب شد و یبھ وال)ھیهللا عل  لعنھ(در زمان عمر بن الخطاب  ابوذر
 یمرد ھیمعاو . دیت شام گردیدار وال  از جانب عثمان عھده) ھیلعنة هللا عل(ان یسف یھ ابن ابیآنجا بود و پس از آن معاو

د ین دیابوذر چون چن. بود المال تیبل یف و میا و حیاست او سرشار از تجمالت دنیو ر یگرا بود و زندگ و تجمل ازسبھو
فھ بھ حق، حضرت یت خلیگشود و مردم را بھ وال ھیمعاوخ و سرزنش یھ اعتراض كرد و زبان بھ توبیبھ معاو

از مردم  یاریكھ بس یشمرد بھ نحو یاھل شام م یانمود مناقت آنحضرت را بر بیترغ) السالم ھیعل( ین علیرالمومنیام
اتز بركت حضرت  ھمھكھ در شام و جبل عامل ھستند  یانیعین مشھور است كھ شیدا كردند و چنیع پیبھ تش لیمشام 

 .است) ھیرحمة هللا عل(ابوذر

گر در شام بماند مردم را یعثمان نوشت و اعالم كرد اگر ابور چند روز د یبرا راقت ید حقین دیتا اوضاع را چن ھیمعاو
 یرا بر مركب ابوذرد ینامھ من بھ دست تو رس یھ نوشت وقتیمعاو یخواھد كرد عثمان در جواب برا گردان یرواز تو 

ن اساس یفراوان او را بھ من برساند بر ھمم مشقتو  یرا ھمراه او بفرست تا شب و رو براند و با سخت یبنشان و كس
 یحجاز سوار كرد و با سخت ید شده بود را بر شتر بیسر و صورت او سف یمو وشده بود  یرمردیھ ابوذر را كھ پیمعاو

 یو با حالت شداو مجروح  یبر ابوذر سخت گذشت كھ رانھا ین سفر بھ حدینھ فرستاد در ایاز شام بھ مد رافراوان او 
ز بر اعمال و رفتار عثمان یو آنجا ن بود نھیمدز در ین ینھ شد و با عثمان مالقات كرد و مدتیخستھ و رنجور وارد مد

كرد اما بھ مذاق عثمان خوش  یده بود نقل میشن) ھ و آلھیهللا عل یصل( امبریپرا كھ از  یثیكرد و احاد یاعتراض م
الش از ید ابوذر و اھل و عیاورد و حكم بھ تبعیمنكر ابوذر را ن از یعثمان تاب امر بھ معروف و نھ خالصھ. آمد ینم
چكس حق یھ دادن دستور یدادن مسلمانان منع كرد و ھمچن ین ھم اكتفا نكرد بلكھ او را از فتویھم بھبذه كرد نھ بھ ریمد

 ین علیرالمومنیاز اصحاب از جملھ ام نفرنھ چند ینھ بھ ربذه را ندارد اما ھنگام خروج از مدیعت ابوذر از مدیمشا
رون آمدند یعت ابوذر بیگر بھ مشاید یاسر و بعضیل و عماریعق) ھماالسالمیعل(ن یو امام حسن و امام حس) السالم ھیعل(

. و بدل شد ردّ  یو مروان حرفھائ) السالم ھیعل(ن یرالمومنیان امیمروان بن حكم قرار گرفتند م اعتراضكھ مورد 
كھ حضرت یت كرد زمانیمروان نزد عثمان شكا زد،ان دو گوش اشتر مروان یدر م یا انھیتاز) السالم ھیعل(ن یرالمومنیام
 یا انھیفرمود من تاز) السالم ھیعل(ن یرالمومنیمروان را مطرح كرد ام تیشكاان یر با عثمان مالقات كرد عثمان جریام

ان دو یانھ میبا تاز وستاده حكم كن كھ مروان برود یتو ا یام اكنون شتر من بر در سرا گوش اشتر مروان زده دوان یدر م
و با آن ھمھ فضائل و ) ھ و آلھیعل هللا یصل(بزرگوار حضرت رسول  ین صحابنكھ ابوذر آیگوشش بزند خالصھ ا

ده گرفتند و یده بود آن ھمھ فضائل را نادیرس) ھم صلوات هللایعل(ن یكماالت كھ در مورد او از لسان حضرات معصوم
 . داشتندق ابوذر روا د كردند و تا آنجا كھ توانستند ظلم را در حینھ بھ ربذه تبعیاز مد یسختابوذر را با حالت 
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 :او جانگدازحال ابوذر در ربذه و رحلت  شرح

 یاو بھ جائ ید ابتالیمبتال گرد یدر ربذه بھ مشكالت و مصائب فراوان شمار یبن مرد بزرگ با آن ھمھ فضائل یا ابوذر
ان یدر م یآفت. ردك یمچند گوسفند داشت كھ از آنھا امرار معاش . در آنجا فوت كرد» ذرّ «بھ نام  فرزندشد كھ یرس

مانده  یربذه وفات كرد و در آنجا تنھا دخترش باق درز یاش ن تلف شدند و بعد از آن روجھ یدا شد كھ ھمگیگوسفندان پ
سھ روز بر من و پدرم : دیگو یكھ دختر ابوذر م یابوذر گذاشت بھ حد دوشداشت بر  یروزگار ھر چھ سخت. بود

د یتا شا میرفتدر آنجا  یبھ ھمراه پدرم بھ صحرائ. بر ما غلبھ كرد یو گرسنگم یدا نكردیخوردن پ یبراز یگذشت كھ چ
از  ین ھنگام پدرم مقداریدر ا میاوردیندا یخوردن پ یبرا یزین نشد و چیم كھ چنیدا كنیخوردن پ یبرا یاھیآنجا گ

اده است گفت شروع كردم دم كھ بھ حالت احتضار افتیاو را د یچشمھاگھا را جمع كرد و سرش را بر آنھا گذاشت و یر
 عراقاز  یرم جمعیو غربت چكنم، گفت دختر نترس كھ چون من بم یئابان با تنھاینجا بیدر ا پدرھ كردن و گفتم یبھ گر

ن خبر یدر غزوه تبوك چن) و آلھ ھیعلهللا  یصل(امبر یكھ پیبدرست. شوند یند و متوجھ غسل و كفن و نماز و دفن من میآ
؟ گفت از یت داریو از چھ شكا یابوذر از چھ آزار دار یا: گفتند آمدند،ادت او یاز ربذه بھ ع یا ن حال عدهیداده در ا

كھ  یدار الزم یبیا طبیخواھم گفتند آ ی؟ گفت رحمت پروردگار خود را میز خواھش داریبھ چھ چ گفتندگناھان خود 
الموت  ھنگام چشم ابوذر بر ملك نیار ان است دیب، خداوند عالمیمار كرده طبیب مرا بیاورم گفت طبیتو ب یبرا

اج را بھ او دارم، خداوندا مرا زود بھ جوار یت احتیكھ نھا آمد یكھ ھنگام یبھ دوست! مرحبا: گفت. افتاد) لیعزرائ(
 ارتحالام كھ ناگھان روحش بھ عالم قدس  تو بوده یشھ خواھان لقایھم یدان یسوگند كھ م توش برسان بھ حق یرحمت خو

از عراق  یا عده) فرموده بود) آلھھ و یهللا عل یصل(امبر یھمانطور كھ پ(روحش بھ عالم باال پرواز كرد  چون. نمود
ھ كردند و او را غسل و كفن كردند، یو ابوذر را شناختند، گر ندیدیدعبور از آنجا آمدند و چون حال دختر ابوذر را  یبرا

  ".ان آنھا بودیم درز یاند كھ مالك اشتر ن ز نقل كردهیدفن كردند و نز بر او نماز گزارد و او را ین مسعودو عبدهللا بن 

شاید این ھم مربوط بھ . و دّوم ھجرت نقل كرده است یا سیكم یو  یابن عبدالبرسال وفات ابوذر اساطیری را سال س
 )ان در کسوت اسالمبھدین( باطنیانکھ در تاریخ بوده اند ولی آن ابوذر اساطیری کھ است نامھای بسیاری  ابوذریکی 

 . نبوده است خورشید چھر -بھرامیعنی  گائوماتھ زرتشتنموده اند کسی جز پسر کوچک  و صحابھ وارد مدار اھل بیت
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