
مروري بر زندگي ابوموسي اشعري
 داداش نژادمنصور  

 )44م (مروري بر زندگي ابوموسي اشعري 
  

جل سیاســي جنجالـي  مقاله اي که در پي خواھد آمد مروري است بر زندگي ابوموسي اشعري اين ر
تاريخ اسالم که در میان ما بیش از ھمه به مواضع نادرست و زشتش در جريان حکمیت شــناخته شـده 

یل منــابع در داخـل پرانـتز و در . است ین دل اين نوشته به سبک دايره المعارفي نوشـته شـده و بـه ھم
 .مشخصات اين منابع در انتھاي مقاله درج شده است. داخل متن آمده است

  
  
  

لیم  ُ سعد، : نام و نسب کامل وى و اختالفات در آن را بنگريد(نامش عبد هللا بن قیس بن س ؛ 78/4ابـن 
سالم .از اشعريان يمن است) 326/4؛ ابن عبد البر، 369/1کلبى،  که ا ست  ب ا ْ َه دختر وھ مادرش ظَبی

 ).78/4ابن سعد، (پذيرفت و در مدينه درگذشت
ندام و کوسـه بـود صـداى دلکشـى داشـت و   ).86/4ابـن ســعد، (ابو موسى مردى کوته قامت، الغـر ا

ابـن سـعد، (دانسـت) ع(ھـاى آل داود صداى نیکوى وى را ستود و آن رامانند صداى نى) ص(رسول خدا
ــرزاق، 80/4 ــد ال داشــت   صــداى نیکــوى او در نمــاز جماعــت مــأمومین را بــه تعجــب وامــى). 485/2؛ عب

شنیدن آواى ) ص(، حتى ھمسران رسول خدا)154/7ابن ابى شیبه، :و رک  81/4سعد،  ابن( مشـتاق 
؛ اين گزارش براى زنان خود ابو موسـى 50/32؛ ابن عساکر،81/4ابن سعد، (خوش قرائت نماز وى بودند

او را با القاب بلندى ماننـد سـاالر سـوارکاران ) ص(رسول خدا). 84/32نیز نقل شده است، ابن عساکر، 
سعد، )سـتود ( سیدالفوارس(=  بن  یت  در برابـر گـزارش).  80/4ا ياد شـده برخـى اخبــار از موقع ھـاى 

گزارشى، عمار، شاھد لعـن ابوموســى  بر اساس. حکايت دارد) ص(نامناسب ابو موسى نزد رسول خدا
ست) ص(گفت پیامبر  اما ابو موسى مى. بوده است) ص(از سوى رسول خدا براى وى استغفار کرده ا

در ). وجـود دارد) ع(با امام علـى) ص(؛ در اين گزارش احتمال جابجا شدن نام پیامبر93/32ابن عساکر،(
در میان صحابه به شناختن منافقـان  گزارش منحصر به فرد ديگرى، ابو موسى توسط حذيفه بن يمان که

چنان کـه کتـب شـیعى وى را يکـى از ).771/2فسوى، (شھره بود، به عنوان منافق قلمداد شده است 
و   499صـدوق،(اند  را داشته) ص(اند که در جنگ تبوک قصد رماندن شتر رسول خدا دانسته چھارده نفرى

به  ؛ براى اطالع از نقل247/3؛ بیاضى، 157طبرى شیعى، : رک ين خـبر کـه در آن تصـريحى  ديگـرى از ا
تـوان ناشــى از  ھـاى دســته دوم را مـى گزارش). 588/8ابن ابى شیبه، : نفاق ابو موسى نشده بنگريد

 .ارزيابى کرد) ع(اى ازمواضع بعدى ابو موسى به ويژه در دوره امام على ناخرسندى عده
# 

ند بـود و مـى :ھاى اخالقى  ويژگى سال خـراج   ابو موسى به مسائل ظاھرى شـرع پايب فت اگـر دو گ
او مـردم را بـه گريسـتن ). 82/4سعد،  ابن(عراق را در برابر نوشیدن شرابى بدو دھند چنین نخواھد کرد

گام ). 83/4ابن سـعد، (ھاى خود پايبند بود  به وعده). 82/4ابن سعد، (کرد سفارش مى سى ھن ابـو مو
ّان(خواب شلوارکى شود مى) سراويل، تب ؛ 83/4ابـن سـعد، (پوشید تا مبـادا عــورتش ناخواسـته نمايـان 

سل کـردن). 90/32؛ابن عســاکر، 44/4بغوى،  یاء از پروردگـار خــم  وى در خانـه تاريـک ھنگـام غ بـراى ح
ساکر، 85/4ابـن سـعد، (شـد  مـى او ھمچنیـن از افـرادى کـه بـدون لنــگ در آب ظاھــر ). 90/32؛ ابـن ع
 ).44؛ برجالنى، 85/4سعد،  ابن(شدند، متعجب بود مى

شد  کرد و سخنان صائب وى تشبیه به کار قصابى مى گفته شده در سخن گفتن دقیق بود و خطا نمى
گى مــى). 83/4ابن سعد،(کرد که دقیقا استخوانھا را از مفاصل جدا مى توانسـت بـراى  تأکید بر ايـن ويژ

ناره پوشاندن موضع مل و سـفارش بـه ک نگ ج ست او در آسـتانه ج ین  گیرى نادر گـیرى مــردم و ھمچن
شد موضع ھـا اســتوار بـود، يـک بـار کـه  او در دشـوارى). بـه ادامــه مقالـه بنگريـد(وى در حادثه تحکیم با

 ).83/4ابن سعد، (رود، اما وى نپذيرفت  طاعونى در شھر شیوع يافت از او خواستند که از شھر بیرون
  

کـرد ھاى قضايى وى را عمر تأيیـد مـى ابو موسى در دانش قضا تبحر داشت و سفارش :علم و دانش 
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مه). 85/4ابن سعد، ( ضاوت نا اى از اصـول قضـا را بـر  بلنـد نوشـت و پـاره اى عمـر بـه او در بـاره شــیوه ق
ند ). 71/32؛ ابن عساکر، 389/10بالذرى، انساب، )شمرد که عبارت شعبى قاضیان را چھار نفر دانسـته 

ابو موسى بـه ). 63/32؛ ابن عساکر، 1751/4ابو نعیم، (، عمر، ابوموسى و زيد بن ثابت)ع(از امام على
صب قضــاوت کوفـه را عھـده دار  اى در زمـان جھت آشنايى با مسائل قضاو قضاوت، براى برھه عثمـان من

خدا. شد سول  صحاب ر نـام بـرده شـده ) ص(عالوه بر قضاوت، از ابوموسى به عنوان يکـى از فقھـاى ا
سخ مـى) ص(است که درمسجد پیامبر (يعقوبـى ). 1751/4ابـو نعیـم، (انـد گفتـه به سئواالت فقھــى پا

مان ذکـر مـى)ص(پیامبر وى را به عنوان يکى از فقھاى دوران) 177،161،122/2 از او در . کنـد  ، عمر و عث
شده اسـت نام بـرده  صحاب فتـوى  کى از ا نوان ي کنار افرادى مانند ابن مسعود و زيـد بـن ثابـت بـه ع

 #). 214/11بالذرى،انساب، (
شدن . دانش ديگرى که ابو موسى در آن فعال بود، دانش قرآن و قرآئت آن بود ابو موسى پیش از يکى 

ده و مصــحف وى را معتبـر اھـل يمـن از آن پـیروى کـر مصـاحف بـراى خــود مصــحفى داشــت کـه معمــول
سخه . دانسـتند مـى نزد ابوموســى آمـد، اجـازه نـداد اضـافات ن ھنگـامى کـه مصـحف ارسـالى عثمـان 

صحف وى افـزوده شـود خودش ابـن شـبه، (حذف گردد و تنھا درخواست کرد، اضافات نسخه عثمان بر م
 ). 70سجستانى، : و رک 998/3

ابو موسى بر اساس دستور عمر، مخالف نوشتن حديث بود و چون حديث وى را نوشتند، تقاضا کرد که 
بن ) ص(در میـان اصـحاب رسـول خـدا وى). 43/4؛ بغـوى، 84/4ابن سـعد، (محو شود  شـیفته عبـد هللا 

او ).547/2فسـوى، (دانسـت  تر از يک سال کار مى مسعود بود و مجالست با او در يک جلسه را پرفايده
 ).213/11بالذرى،انساب، (ستود  علم ابن مسعود به قرآن را مى

  
بـر . اسـالم آورد اختــالف اسـت در اين که ابو موسـى چگونـه و در چـه زمــانى ):ص(عصر رسول خدا

مد) ص(ھاى تأيیدنشده وى ھنگامى که رسول خدا اساس برخى گزارش ابتـدا بـا .در مکه بود بـه آنجــا آ
جرت کـرد. اى از قريش ھم پیمان شد تیره . سپس اسالم را پذيرفت ودر سال پنجم بعثت بـه حبشـه ھ

مر کــرده ) ص(روايت ابو برده فرزندابو موسى حاکى از آن است که رسول خدا به ابوموسى وھمراھان ا
ھاجرت کننـد شه م سعد، (است که ھمراه جعفـر بـه حب ايـن ) 79/4(بنـابر نظـر ابـن ســعد ). 79/4ابـن 

بـراى (مخدوش است زيرا ھیچ يک از سیره نگاران نخستین مانندموسى بن عقبه، ابـن اسـحاق گزارش
ــه ادامــه ــو معشــر کــه فھرســتى از مھــاجران حبشــه ) مقالــه بنگريــد اطــالع از نظــر ابــن اســحاق ب و اب

عـالوه بـراين بـا توجـه بـه سـن و ســال . انـد اند، ابو موسى را از مھاجران به حبشه ندانسته کرده تنظیم
5سالگى رخ داد قاعدتا در سـال پنجــم بعثـت وى کودکــى  63در 50وفات ابو موسى که در حدود سال 

ِ مربوط بـه وى بنابر اين اگر گزارش. ساله بوده است مان اســالم وى را  ھاى زمانى شد، بايـد ز صـحیح با
جرت متأخرتر دانست وگزارش بـه حبشـه را از اصـل  ھاى ديگرى مانند ھم پیمانى با سعید بن عاص و ھ

 . باطل دانست
ھاى ديگر نه ابو موسى را از مھاجران حبشه دانسته ونه ھم پیمانى وى با قريش را صـحیح  اما گزارش

ايـن گـزارش در (گزارش وى در مکه اسالم پذيرفت و از مسلمانان قـديمى اسـت بر اساس اين. داند مى
ين صـورت وى 42و در سال  50صورتى که وفات وى را قبل از سال  بل پـذيرش اسـت زيـرا در ا بدانیم قا

قبیله خود رفت  او پس از پذيرش اسالم به سوى). حدودا پانزده سال داشته است ھنگام پذيرش اسالم
له ) ص(رسول خدا ھا بعد ھنگامى که سال. و آنان را به اسالم خواند ھانى از قبی در مدينـه بـود بـا ھمرا

مدن . آمد) ص(رسول خدا خود خدمت که حـدود پنجـاه وچنـد نفــر بودنـد بـراى آ سى و اشـعريان  ابـو مو
نان را  مسـیر دريـاى) ص(خدمت رسول خدا شد و آ چار طوفــان  شتى آنـان د سـرخ را انتخـاب کردنـد، ک

نه بـود اين حادثه مصادف با مراجعـتِ مھـاجران. سرزمین حبشه کشاند به . باقیمانـده در حبشـه بـه مدي
باز گشـتند نه  گى بـه مدي ھاجران حبشـه. اشعريان ھمراه آنان شدند وھم در  ھمراھـى اشـعريان بـا م
انـد، ابـو موسـى از مھـاجران بـه حبشـه  کرده بازگشت، برخى سیره نگاران را به اشتباه انداخته و گمان

از جمله اين افراد، ابن اسحاق است که وى را ازمھاجران به حبشه و ). 327/4ابن عبد البر،(بوده است 
تبه بن ربیعه از بنى عبدشمس دانسته است  ُ ابن اسـحاق در ). 347/1ابن ھشام، (از ھم پیمانان آل ع

بازگشت مھاجران از حبشه در سال ھفتم مجددا از وى ياد کرده وابـو موســى را جـزو ھمراھــان  گزارش
ست  لب دانسـته ا بى طا صراحت وى را از ). 4/4ھشـام،  ابـن(جعفر بن ا بـا ايـن کـه ابـن اسـحاق بـه 

) 181/4؛ ابـن حجـر، 79/4سعد،  ابن(به حبشه دانسته است اما سیره نگاران و تراجم نويسان  مھاجران
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ــه حبشــه ندانســته اســت گفتــه ــاجران ب ــن اســحاق وى را ازمھ ــد کــه اب ــن اشــتباه . ان ــه اي منشــأ اولی
نابع بعـدى  مشخص چه م سحاق بااتکـا بـر آن صل سـیره ابـن ا نیست اما منابع بعدى بدون مراجعه بـه ا

 #.اند اند، چنین گزارشى را نقل کرده گفته
سول خــدا شعريان و مھـاجران حبشـه داده ) ص(ابو موسى خود نیز ادعا کـرده کـه ر از غنـائم خیبربـه ا

جرت وى بـه حتى). 300/6ابن اثیر، (است  سى را بپـذيريم داللـتى بـر ھ حبشـه  اگر ايـن ادعــاى ابـو مو
مه اشـعريان و ) ص(خدا اى از طرف رسول کند زيرا، اين پرداخت ھديه نمى بوده اسـت کـه احتمـاال بـه ھ

 .حبشه تعلق گرفته است مھاجران به
بر . ابو موسى به احتمال پس از آمدن به مدينه در سال ھفتم درھمانجا ماندگار شد و به يمن برنگشت

شد اساس گزارش سول. ھا،اولین فرزند ابو موسى در مدينه متولـد  آن . آورد) ص(خـدا او فرزنـد را نـزد ر
ّکه بتمرة(حضرت وى را ابراھیم نامید و با خرما کام  ).80/4ابن سعد، (او را برداشت) حن

ست  شود که از ابو موسى روايتى در باره غزوه ذات الرقاع نقل مى ابـن (بیانگر حضور وى در اين غـزوه ا
سال چھـارم ھجــرى رخ داده ). 35/32عساکر،  غزوه در  ين ) 3954/1واقـدى، (امااين  سى در ا وابـو مو

تم منتفــى اسـت غزوه شرکت نداشت؛ زيرا حضور وى در مدينه پیداسـت کـه در ايـن . پیش از سال ھف
 .ھايى در کار بوده تا فضايلى را براى ابو موسى دست و پا کند موارد دست

ابو موسى در جنگ حنین پس از کشته شدن ابو عامر اشعرى،جانشین وى شــد و توانسـت، قاتـل ابـو 
کرد و دعا کـرد  پیامبر براى ابو موسى در اين حادثه طلب مغفرت). 96/4، 100ابن ھشام،(عامر را بکشد

را در واقعه ) ص(ابو موسى تحقق دعاى رسول خدا برخى حامیان. که در امت مرتبه بلندى داشته باشد
کَم دانسته اند  َ  ).916/3واقدى، (تحکیم وبرگزيده شدن وى به عنوان ح

بر اساس گزارشى پیامبر. شود معرفى مى(ص(ابو موسى به عنوان يکى از کارگزاران دولت رسول خدا
عاذ بن) ص( ُ بـرخالف ديگـر منـابع نقــل ) 959/3(واقدى ). 81/4ابن سعد، (جبل را به يمن فرستاد وى و م

براى مـردم  پس از فتح) ص(کرده است که رسول خدا مکه، اين دو را مأمور تعلیـم قـرآن و آمــوزش فقـه 
َع و عدن وساحل يمن بود ) ص(وى از سوى رسول خدا. کرد مکه ِم ، 61خلیفه بن خیـاط، (کارگزار زبید و ر

برخى منابع ماننــد ).365/3؛ ابن اثیر، 104/3؛ ابن عبد البر، 83/1؛بالذرى، فتوح، 126ابن حبیب بغدادى، 
 . اند دانسته منطقه مأموريت وى را مأرب) 228/3(طبرى 

  
گفته شده است . صورت فعال شرکت کرد به) ص(ابو موسى در فتوحات پس از رسول خدا :عصر خلفا

شته و شـاھد در گذشـت ابـو عبیـده جـراح در طـاعون ابو موسى در فتوح ـواس بـوده  شام شرکت دا َ م َ ع
به واليـت بصـره در  شرکت او در فتوح شام). 365/3ابن اثیر، (است  مربوط به پیش از برگزيده شدن وى 

بوده  توانسته شـاھد درگذشـت ابـو عبیـده جـراح بنا بر اين وى نمى. است سال ھفده بـه سـال ھجـده 
شد  پس از عزل مغیرة بن شعبه از واليت. باشد بصره در سال ھفدھم، ابو موسى به جـاى وى تعییـن 

ھنگامى کـه . سیاسى وى آغاز گشت و فصل جديدى در زندگى) 424/2؛ بالذرى، فتوح، 93خلیفه،ص (
را براى اين مأموريت اعـزام نمايـد، وى را از شـام فـرا خوانـد وحضــورش در  خواست، ابو موسى عمر مى

مر ). 81/4ابن سعد،(بصره را جھاد در راه خدا قلمداد کرد ابو موسى پیش از رفتن به محل مأموريت از ع
مک مدت ). 118دينـورى، (نماينـد تقاضاکرد، تعدادى از انصار را با وى ھمراه سـازد تـا در امـور بـه ک او در 

تح شـده توسـط وى. بسیارى را فتح کرد فرماندارى بصره، نواحى عبارتنـد از اھـواز  مھمترين شھرھاى ف
ان ونَصیبین )94خلیفه، ص ( ّ ر َ ْساط، ح ی َ م ُ ھا، س ُ شوش)102خلیفـه، ص (، شوشتر )96خلیفه، ص (، ر  ،
؛ ابــن 113خلیفــه، ص (،فتــح مجــدد رى )117؛ خلیفــه، ص 82/4ابــن ســعد، (، اصــفھان )132دينــورى، (

براى مدتـى 22گفته شده است عمر در سال ). 385/2بالذرى، فتوح، (، قم وکاشان )194قتیبه،معارف، 
انتخاب کرد و پس از مدتى وى را به خاطر اعتراضـات  پس از عمار بن ياسر، ابو موسى را به واليت کوفه

اگر چنین بوده باشد، واليت وى برکوفه ھمزمان بـا اسـتاندارى وى بـر ). 165/4طبرى، (مردم برکنار کرد 
مردر . را در پوشش خود داشت بصره است که نواحى بسیارى اقدامى که با سیاسـت و خـط مشـى ع

 #.منافات دارد توزيع قدرت و متمرکز نساختن آن در دست فرد واحدى
خلیفـه دوم در غیـاب وى او را . بـزرگ بـود اى با عمر داشت، و در نظر عمر فردى ابو موسى روابط حسنه

عمر ھر گـاه ).81/4ابن سعد، (نداشت، ستايش وى به گوش ابو موسى برسد ستود ھر چند خوش مى
يـک بـار کـه ). 81/4ابـن سـعد، (وى را متذکر ســازد خواست با قرائت قرآن ديد از او مى ابو موسى را مى

فت شنیدن قرائت قرآن ابوموسى بود، وقت نماز فرا رسید، چون به  عمر در حال گر : او ياد آور شـدند گ م

Page 3 of 7

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\18.htm



 ). 82/4ابن سعد،(ما در حال نماز نیستیم؟ 
ست  ھايى بر اساس گزارش خلیفة بن خیاط، ابو موسى از اين که نامه بدون تاريخ از سوى خلیفه بـه د

؛ 25خلیفةبن خیاط، ص (عمر با مشورت اصحاب، ھجرت را مبدأ تاريخ قرار دارد.رسد، گله کرد ايشان مى
ستد ). 321/10بالذرى، انساب،  قه بفر چنان که عمر درقحط سالى از ابو موسى خواست براى وى آذو

ھاى عمر در بصره بود ھر چند در  سیاست ابو موسى مجرى). 82/4ابن سعد، (که ابوموسى چنین کرد 
به سـخت یر  خصوص موالى برخالف عمر معتقد  نه تحـت تأث گـیرى و دور رانـدن آنـان نبـوده و درايـن زمی

ست  اطرافیان با عمر نامه نگارى کرد و سیاسـت صواب ندان عمـر ھنگـام مـرگ ). 743/2سـلیم، (وى را 
يک از فرماندارنش پس از وى بیش از يک   منظور گردش مناصب در دست افراد مختلف وصیت کرد ھیچ به

ھار سـال پـس از عمـردر سـمت خـود ). 391/4احمد، (سال بر سمت خودباقى نمانند اما ابو موســى چ
صره بـود باقى ماند و در چھار سال نخست خالفت عثمان در ھمیـن ). 133خلیفـه، ص (ھمچنان والـى ب

 ).134خلیفه، ص (منصب قضاوت بصره را نیز پس از کعب بن سور به عھده گرفت دوره وى
سى را از واليـت  27عثمان در پى سیاست به مسند نشاندن بستگان خويش، در سـال ھجـرى ابـو مو

خلیفه، ص (سپرد پسر خاله خود عبد هللا بن عامر بن کريز از بنى عبد شمس بصره بر کنار کرد و آن را به
او ھنگامى که از واليت بصره کنار رفت . پس از اين ابو موسى به کوفه رفت و درآنجا مسکن گزيد). 116

 ).83/4ابن سعد،(اش بود تنھاششصد درھم داشت که براى نیاز خانوده
توان در  نشانه توفیق وى را مى. سپرى کرد ابو موسى دوره واليت خود بر بصره را با موفقیت و به خوبى

مر  سـخت جستجو کرد زيرا ھیچ اعتراض قابل توجھى از وى به خلیفه رضايت مردم از وى ند ع گـیرى مان
براى اطالع از برخى اعتراضات بـه عملکــرد وى (وى را فراھم آورد گزارش نشد تا موجب سرزنش و توبیخ

سوى مــردم و  ضمن آن که برگزيده شدن وى به). 809/3ابن شبه، : نزدعمر بنگريد عنوان والى کوفه از 
تحکیـــم نشـــان از وجھـــه مناســـب وى نـــزد مـــردم و نیروھـــاى  بـــه عنـــوان نماينـــده آنـــان در داســـتان

که لبـاس مناســبى  اى تنھا به کرد و چون شنید عده او با مردم ھمدردى مى. داشت سیاسى اين دلیل 
/84ابـن ســعد، (شـد براى شرکت در نماز جمعه ندارند، ازآن پس تنھا با عبايى در میان مردم ظاھر مى

ابوموسـى در موضـع اتھـام قـرار داشـته  بر خالف گزارش باال، گزارش ديگـرى حـاکى از آن اسـت کـه).4
نداشـت کـه در  در ديدارى که میان ابوذر و ابو موسـى رخ داده، ابـوذر تمايـل بر اساس اين گزارش. است

دانست که از اين منصـب بـراى انباشـتن ثـروت  خلفا مى کنار ابوموسى باشد، زيرا وى را يکى از عامالن
اى در کوفه براى خـود  شناخته شده اين که ابو موسى خانه). 533/11طبرى، : رک(اند  کرده مى استفاده

 #.تواند گزارش دوم را تأيید کند مى) 36/4؛بالذرى، انساب، 95/6ابن سعد، (داشت
در سـال . شـود فصل ديگرى از زندگانى سیاسى ابوموسى با قرار گرفتن درمنصب واليت کوفه آغاز مى

جريانـات را رھـبرى  مالـک اشـتر کـه. سعید بن العاص فرماندار اموى کوفـه شــوريدند مردم کوفه علیه 34
و در پــى آن مــردم کوفــه از . نمــازگزاران را بــه عھــده گــیرد کــرد از ابــو موســى خواســت کــه امامــت مــى

فه گردانـد  عثمان شار کوفیـان، واليـت ).124خلیفـه، ص (خواستند که وى را فرماندار کو عثمـان تحـت ف
واليـت  پیش از اين عايشه از عثمان خواسته بود ابو موسى اشعرى را به.ابوموسى بر کوفه را تأيید کرد

شعرى،  مضمون اصلى درخواست عايشه براى واليت. بگمارد افرادى مانند عمـرو عـاص و ابـو موسـى ا
 ).145مادلونگ،(ھاى اسالمى بود شکستن انحصارامويان در فرمانروايى بر سرزمین

وى . ابو موسى با اين که توسط ناراضیان انتخاب شده بود اما درجريان قتل عثمان با آنان ھمراھى نکرد
 ).1242/4ابن شبه، (اى جز خون نخواھدداشت  دانست که براى امت ثمره قتل عثمان راگمراھى مى

عويض اسـتانداران) ع(با برگزيده شدن امام على  دوره عثمـان، بـا سـفارش افـرادى ماننـد  به خالفت و ت
مام علــى. مالک اشتر، ابو موسى برواليت کوفه باقى ماند مل وى ازدســتورات ا اما در آستانه جنـگ ج

ستادگان آن حضـرت) ع( بى اعتنـايى کـرده، در برابـر  سرپیچید و بـه فر مع آورى و بسـیج نـیرو  بـراى ج
مفیـد، (خواند واز فرماندارى کوفه عـزل کـرد« يا ابن الحائک»امام در نامه تندى او را . استقامت نمود آنان
کنـج خانـه  خواست که در فتنه، بـه از مردم مى) ص(سخنى از رسول خدا ابو موسى با استناد به). 243

سى پـس از عـزل از ). 252،247؛ مفید، 384/1قاضى نعمان،(خزيده و طرفین ماجرا را کمک نکنند ابو مو
 ).51/5طبرى، (داد به او امان) ع(کوفه تا مدتى متوارى بود تا اين که امام على  فرماندارى

  
. نقش منفى در حادثه تحکیم اسـت منفورترين فراز زندگى ابو موسى مربوط به ايفاى :داستان تحکیم

بن قیـس،  از جمله اشعث) ص(پس از آن که در صفین قرارحکمیت گذاشته شد، ياران يمنى امام على 
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مام علـى. بر حکمیـت ابوموسـى تأکیـد کردنـد سى پیــش ازايـن در جريـان جنــگ جمـل، بـا ا ) ع(ابـو مو
ــود و رأى و حــزم ھمراھــى نکــرده و آن ــت کوفــه عــزل کــرده ب ــراى وى  ســتوده حضــرت وى را از والي اى ب

بر . باشـد) ع(توانست نماينده واقعى امام على او نمى طبیعى بود که). 192دينورى، (شناخت  نمى بنـا 
ند ابـن  مخالفت اى به او على رغم ابراز پاره) ع(واگذارى نمايندگى امام على اين فرادى مان ھـا از سـوى ا

توانسـت قابـل توجیــه  مـى عباس و احنف بن قیس،تنھا در برابر فشار اطرافیان و بدنه اصحاب آن حضـرت
کردنـد در پـى کسـى  ھا که ابوموسى را براى حکمیت پیشـنھاد مـى يمنى). 94/32ابن عساکر، (باشد

اشعث . نماينده معاويه چنین نبود اى برابر داشته باشد در حالى که و معاويه فاصله) ع(از على  بودند که
کَم مخالف بوده و بر انتخاب ابـو موسـى تأکیـدمى و ياران وى که با انتخاب ابن َ کردنـد،  عباس به عنوان ح

ضرى به ُ منى باشـد  سخنشان اين بود که در اين قضیه نبايد دو م حکمیت بنشینند بلکه بايد يک طـرف ي
گزيده بود، وقـتى شـنید بـه  ابو موسى در اين زمان در مکانى میان شام و عراق عزلت). 3/4ابن اعثم،(

 #).193دينورى، (پذيرفت عنوان حکم انتخاب شده بى درنگ
لى  شريح بـن ھـانى، (ع(پیش از عزيمت ابو موسى به دومة الجندل، ياران امام ع باس،  ماننـد ابـن ع

سطحى احنف بن قیس و ديگران که گران از انتخـاب ابـو موسـى بـوده و او را مـردى  دانسـتند کـه  مى ن
خورد صالحیت رويارويى با عمرو عاص را ندارد،سـفارش ھاى مؤکـدى کردنـد کـه فريـب عمـرو عـاص ران

ديـد  ھاى بد ياران امام را در باره خود مى گمان ابو موسى که). 153/1؛ ابن قتیبه، االمامه، 545منقرى، (
دارند تـا بـاطلى از آنھـا  کنند مرا به مھمى اعزام شايسته نیست گروھى که مرا متھم مى:به آنان گفت

ھـا  شريح بن ھانى نیز در پاسخ طعنه). 534نصر بن مزاحم،(دور يا حقى را براى آنان تأمین و تثبیت کنم
ھا زدنـد، ان شـاء  که مردان ما در نکوھش ابو موسى شتاب ورزيدند و از سر بدگمانى به وى طعنه گفت

 ).536نصر بن مزاحم، ص (باز دارد هللا خداوند وى را از لغزش
نیز که اعتماد چندانى به ابو موسى نداشت،عبد هللا بن عباس را نیز بـه عنــوان نماينــده ) ع(امام على 

 . شخصى خود ھمراه اوفرستاد
با انتخاب ابـو موسـى و سسـتى پايگـاه )ع(اردوگاه معاويه نیز که از مخالفت اصحاب برجسته امام على

اى بـه ابـو  در نامه معاويه. داشت، تالش در کشاندن ابو موسى به سوى خود کرد وى در میان آنان اطالع
بیعت کند، دو فرزندش را يکى بر کوفــه و ديگـرى را بـر  موسى نوشت که اگر با وى مانند عمرو بن عاص

به مام حـوائج وى را بـر آورده مـى بصره  شنھاد معاويـه را . گردانـد واليـت گماشـته و ت سى پی امـاابو مو
 ).95/32عساکر،  ؛ ابن84/4ابن سعد، (نپذيرفت 

شد مذاکرات حکمین در دو مرحله و دو منطقه دومة الجندل و اذرح در مــذاکرات ). 347مادلونـگ، (انجـام 
حکم آشکارا به نفــع  اين. حکمین بر آن اتفاق کردند، بى گناه کشته شدن عثمان بود دومة الجندل، آنچه

فى مـى سى . کـرد معاويه بود زيرا خــود را خويشــاوند وى وخونخــواه او معر در مـذاکرات اذرح کـه ابـو مو
، )463/5عبد الـرزاق، (حضور نداشت  نبود و از ياران امام کسى در آن مذاکرت) ع(ديگرنماينده امام على
بود بـه پســر وى  در خالفت« روش عمر»ابو موسى که شیفته . خالفت مطرح شد مباحث ديگرى در باره

سى اشـعرى؛ مسـعودى،  -عبد هللا بن عمر گـرايش داشـت  و پیشـنھاد  -397/2ابـن عمـر دامـادابو مو
مه، (کـرد خالفت را مطـرح مـى برگزيدن وى به به، االما نورى،156/1ابـن قتی در پـى اقــدام ابـو ). 199؛ دي

مه موسى براى معرفى عبدهللا بن عمــر بـراى به ابـو موسـى نا فت، ابـن عمـر  ھار  خال شت و اظ اى نو
کـه در اصـالت  -عمر در اين نامـه  ابن. داشت،کارى که عمر وى را از آن نھى کرده بدان وارد نخواھد شد

تر از خود به خالفت دانست وابو موسى  را شايسته) ع(امام على -توان ترديد کرد بخش ھايى از آن مى
ابـو موسـى بـه ابـن . ومعاويه، امام را بر حق دانسـت) ع (را به تندى سرزنش کرده و در نزاع امام على

عمر جواب دادکه اين کار را براى رضاى خدا انجام داده و قصد قربت به خداداشته نه قصد قربـت بـه وى 
 ).159/1ابن قتیبه، االمامه، (

که مسـئله  پس از اين که دو حکم نتوانستند بر شخص واحـدى اتفـاق نماينـد،نھايتا قـرار بـر ايـن شــد 
دانســت کــه بــا مشــورت فــراھم آيــد و آنچـه  وى امــارت را چــیزى مــى.خالفــت بــه شــورى واگــذار شــود

جام بـر ايـن ). 85/4ابن سعد، (باشمشیر بدست آيد، پادشاھى است  تالش وزيرکى عمروعاص سر ان
قرارى) ع(على منجر شد که ابو موسى امام کـه بـا ابـو  را از خالفت عزل کرد اما عمـرو عـاص بـر خـالف 

 .موسى گذاشته بود، معاويه را براى خالفت تأيید کرد
مى ابو موسى که گمان مى یاورد، خـود را  کرد با مواضع خود  نگ دو رقیــب بـیرون ب توانـد خالفـت را ازچ

را مخالـف  تصـمیم حکمیـن) ع(امـام علـى. به مکه پناه برد) ع(شکست خورده يافت و ازترس امام على
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مرو عـاص لعـن  کتاب خدا دانست و آن را محکوم کرد و در قنوت نمازبر ابو موسى اشــعرى، معاويـه و ع
 )335/2؛ کرکى، 88الستة عشر،  االصول(کرد

کشاندن وى به شام و بھره بردارى بیشــتر  معاويه پس از تحکیم، زمانى که ابو موسى در مکه بود براى
سى تقاضـاى وى. و از او خواست به شام نـزد وى بـرود  از او، به او نامه نوشت پذيرفت و  امـا ابـو مو را ن

ظر مســاعدى ) ع(و در بـاره امــام علـى) وجه هللا اردت بما صنعت(گفت از اين اقدام قصد الھى داشته  ن
 #). 96/32؛ ابن عساکر، 160/1ابن قتیبه،االمامه، (دارد 

يافت، بر او ترحم کرد و دوست داشـت کـه  چون از جواب نامه ابو موسى به معاويه اطالع) ع(امام على 
اى به او نوشت و وى را مردى گمراه اماشايسته اسـتغفار  نامه. اردوگاه وى بپیوندد ابو موسى مجددا به

امام داشت اما به گفته خود حیاء از اجحافى که در حق  ابو موسى تمايل به بازگشت به سوى. دانست
مام نوشــت کـه. کرده بود مانع از اين کار شد)ع (على  عذرى بـاقى نمانـده و  او در جواب نامه ا بـرايش 

 ).161/1ابن قتیبه، االمامه، (موقعیت وى در مکه بھتر از شام وعراق است 
فت و چـون در بـار اول بـر )ع(، و صلح امام حسن )ع(ابو موسى پس از شھادت امام على  نزد معاويه ر

وى به خالفت سالم نکرد،از سوى معاويه تھديد به مرگ شد، ابو موسى روز بعد آمـد و بـراو بـه امـیرى 
). 97/32؛ ابن عســاکر،54/5بالذرى، انساب، (مؤمنان سالم کرد، و رفتار روز گذشته خود راتصحیح نمود،

ابو موسى به نزد وى درخواست واليت و  ، تحلیل معاويه از آمدن)50/5انساب، (براساس گزارش بالذرى
 . با آن موافقت نکرده است امارت بوده که معاويه

سئله حکمیـت را حرکـتى بـه قدام ابوموسـى در م سته و وى را بـرادر و  معاويه ھمیشه ا فع خـود دان ن
حکومت رسد، بـا  کرد،بدين خاطر به فرزندش يزيد سفارش کرد در صورتى که به دوست خود قلمداد مى

ُرده، فرزند ابو موسى به نیکى رفتار کند فه و ). 84/4ابن سعد، (ابو ب شراف کو ابو برده بعدھا در شمار ا
 .جانبدارامويان بود

شت جنــازه وى  ابوموسى ھنگام مرگ وصیت کرد براى تشیع جنازه :درگذشت کسى را خبر نکرده و پ
وى از جامه دريدن، چھره خراشیدن و بلندگريستن نھــى کــرد. روشن نگردد صدايى بلند نشده و آتشى

 ).86/4ابن سعد، (
مان مــرگ وى اختــالف اسـت ساب،(44،42مـرگ وى در سـال. در محل و ز ، 50، 51، )229/1بـالذرى، ان

لبر، 87/4ابن سعد،(گفته شده است ) 240/5طبرى،  (52و ) 126خلیفه بن خیاط،طبقات، ( بد ا ؛ ابـن ع
 ).300/6؛ ابن اثیر، 327/4

به تعـداد اشــعريانى اســت کـه خدمــت  تاريخ وفات ھاى پنجاه به بعد احتماال با مسئله ديگرى که مربوط
پس  وتاريخ 50پذيرش وفات وى در سال . ھفتم آمدند، آمیخته شده است در سال) ص(رسول خدا ھاى 

ين بـراى جمـع . شود ھاى مربوطبه اسالم وى در مکه مى از آن، موجب خدشه دار شدن گزارش بر ا بنا 
 .محسوب شود تواند زمان مناسب مرگ وى مى 44تا  42ھا سال  گزارش میان

شته برخى محل مرگ وى را در مکه و برخى در کوفه در خانه ابـن (انـد  خودش که در کنار مسجد بـود نو
دھد که  شود نشان مى اين که زياد بن ابیه وصیت کرد در کنار ابو موسى اشعرى دفن).327/4عبد البر، 

 ).289/5بالذرى،انساب، (قبر وى در کوفه بوده است
ند ). 104/3ابن عبد البر،(سال داشت  63گفته شده است وى ھنگام مرگ  ُ بايد توجه داشت که عــدد ر

 . رود افراد بسیارى به کار مى براى سن 63اى  و کلیشه
یب بغـدادى، (ازدواج کــرد ابو موسى با ام کلثوم دخـتر فضـل بـن عبـاس بـن عبــد المطلـب ؛ 439ابـن حب

از وى نسلى باقى ماندکه در کوفــه ). 1749/4؛ ابو نعیم، 121قتیبه، معارف،  ؛ ابن36/4بالذرى، انساب، 
احمد بـن حنبــل. از او در کتب حديث پراکنده است احاديث بسیارى). 95/6، 378ابن سعد، (زيستند مى

 . رحلى گرد آورده است صفحه 30در عنوانى جداگانه احاديث وى را در ) 391/4- 419مسند،(
# 
  
  
  

المغـازى + المحـبر+ الطبقـات الکـبرى +السـیره النبويـه + االصـابه + االستیعاب + اسد الغابه  :مآخذ
ــدى  ــراف + واق ــاب االش ــبرى +انس ــاريخ الط ــاط+ ت ــن خی ــة ب ــاريخ خلیف ــق +  ت ــه دمش ــاريخ مدين + ت

 + معرفه الصحابه ابو نعیم + معجم الصحابه بغوى + مسنداحمد
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؛ ابن اعثم کوفـى، 1409، المصنف، تحقیق سعید محمد لحام،بیروت، دار الفکر، )235م (ابن ابى شیبه 
نوره،  ، تـاريخ المدينــه)262م (،الفتوح، بیروت، دار الندوة الجديده؛ ابن شبه نمیرى، عمر)314م (احمد الم

ــن مســلم  ــه ب ــه، عبداللَّ ــر؛ ابــن قتیب ــد شــلتوت، قم،دارالفک ــم محم ــة و )276م (تحقیــق فھی ، االمام
ضى،  ه1413السیاسـة،تحقیق علـى شــیرى، قـم، شـريف ر ، )276م (بــن مســلم  ؛ ابـن قتیبــه، عبداللـَّ

، الکــرم )238  م(المعــارف ، تحقیــق ثــروت عکاشــة، قاھره،دارالمعــارف؛ برجالنــى، محمــد بــن الحســین
توح )279م (؛بالذرى، احمــدبن يحـیى 1412والجود، تحقیق عامر حسن صبرى، بیروت، دار ابن حزم،  ، ف

الصـراط المســتقیم )877م (؛ بیاضـى، علـى بـن يـونس 1379البلدان، قاھره، مکتبةلجنة البیان العربى، 
الى مستحقى التقديم، تحقیق محمد باقربھبودى، المکتبة المرتضوية الحیاء آالثار الجعفرية؛ دينورى،ابو 

م؛ سجســتانى، 1960، االخبار الطوال، تحقیق عبد المنعم عامر، داراحیاء الکتب العربیه، )282م (حنیفه 
الحديثة للطباعة و النشـر،  عبد هللا بن سلیمان،کتاب المصاحف، تحقیق محمد بن عبده، قاھره، الفاروق

یل مـا،  ؛ سلیم بن قیس ھاللى، کتاب1423 قم، دل ؛صـدوق، 1381سلیم، تحقیق محمد باقر االنصارى، 
سالمى؛ صـنعانى، )381م (محمد بن على  ، الخصال، تحقیق على اکبرغفارى، قم، مؤسسة النشر اال
؛ 1392، مصــنف، تحقیــق حبیــب الــرحمن االعظمــى،المجلس العلمــى، )211م (ھمــام  عبــد الــرزاق بــن

، تحقیــق شــیخ )ع(طــبرى، محمـــد بــن جريــر بــن رستم،المسترشـــد فـــى امامــه امــیر المـــومنین 
، المعرفــة و )277م (ســفیان احمــدالمحمودى، قــم، موسســه الثقافــه االســالمیه؛ فســوى، يعقــوب بــن

األخبار  ، شرح)363م (؛ قاضى نعمان 1401التاريخ، تحقیق اکرم ضیاء العمرى،بیروت، مؤسسة الرساله، 
، تحقیق سید محمدحســینى جاللـى، قــم، مؤسســة النشـر االسـالمى؛ )ع(فى فضائل األئمة األطھار 

یت، )940م (الحسین  کرکى، على بن ؛کلـبى، ھشـام بـن 1408، جامع المقاصـد، قـم، مؤسسـة آل الب
ــد و الیمــن الکبــیر، تحقیــق) 204م (محمــد،  َ ع َ محمــود فــردوس العظــم، دمشــق، دار الیقظــه؛  نســب م

شھد، بنیـاد پژوھشـھاى )ص(مادلونگ، ويلفرد،جانشینى حضرت محمد ، ترجمه احمدنمايى و ديگران،م
، مــروج الــذھب و معــادن الجوھــر، قــم، )346م (الحســین  ؛ مســعودى، علـــى بــن1377اســالمى، 

مد 1409مؤسسةدارالھجره،  لى مـیر شـريفى، )413م (؛ مفید، محمد بن مح ، الجمـل،تحقیق ســید ع
، وقعة صـفین،تحقیق )212م (؛ منقرى، نصر بن مزاحم 1413المفید،  قم، المؤتمر العالمى أللفیة الشیخ

بة مـن الـرواة عبدالسالم محمد ھارون، قم، المکتبة آيت اللَّه العظمـى م حـدود (مرعشـى النجفــى؛ نخ
ــم، دار الشبســترى، )150 ــن واضــح1405، االصــول الستةعشــر، ق ــد ب ــى، احم ــخ )284م (؛ يعقوب ، تاري

 .الیعقوبى، بیروت، دار صادر
 داداش نژادمنصور    
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