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  دهيچک
 عثمـان شـدن کشته یپ در که يادهیچیپ یاسیس طیشرا يریگشکلسبب به )يهجر 41ـ )35یعل امام خالفت دوره

 ییشناسـا هـدف بـا هانامـه نیا یبررس و مطالعه. بود ریدرگ يهاطرف انیم يمتعدد يهانامه تبادل ۀعرص، آمد وجود به
 نکـات ییشناسـا .زد خواهـد ورق را اسـالم خیتـار حوزة در پژوهش از دیجد یبرگ، دوره آني هاتیشخص یاسیس رفتار
 مطالـب انیـم سـهیمقا و ،سوکی از کاررفتهبه نکات گرید و هاانتقاد، ادعاها، هالاستدال، اتیادب شامل ،هانامه در يمحور

 خواهـد فـراهم را پـژوهش نیـا اهـداف به دنیرس امکان هاآن سندگانینو شدهگزارش یاسیس رفتار و منش با اظهارشده
ن یزان انطبـاق بـیـم، »یقیتطبـ  یلیتحل« روش يریکارگهب با و يمورد يامطالعه در تا است آن بر پژوهش نیا .ساخت

 و ادعـا انیـم یاساسـ تعـارض ةدهنـدنشان پژوهش نیا از حاصل جینتا کند. ییشناسا ر رایو زب طلحه يادعاها و هارفتار
آن  یسـتگیشانادر قتل عثمان و  یدخالت امام عل، يعت اجباریبر ب یآنها مبن ۀموجود در نام يادعاها .هاستآن عملکرد

 در تضـاد یخیمسـتندات تـار ها وبا گزارش، آنها بود یاسیسهاي ن شعاریترکه از مهم ،امر خالفت يتصد يحضرت برا
  است.

  .توبه، عثمان، عتیب، نامه، ریزب، طلحه :هاواژهدیکل
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  مقدمه
 .بودنـد آورنـدگاناسـالم نیاولـ از و مشـهور از اصحاب لدیخوبن عوامبن ریزب و داهللایعببن ۀطلح

 داد. آنهـا قرار دخو از پس خالفت يهانامزد از و شورا اهل نفر شش جزو آن دو را عمربن خطاب
 آشـکارا، ثمـانع خانهمحاصرة  هنگام در طلحه بودند. صحابه انیم در عثمان نامنتقد نیتربزرگ از

ــود. خواســتار را عثمــان عــزل ــزب ب ــن ری  مــرگ مســتحق و کــافر را عثمــان ،طلحــه همــراه بــه زی
، یبا امام علـ عت آشکاریاز بپس ت یشخص ن دویا. )561 ص، 5ج ، ق1417، يبالذر(دانستمی

بـر  يعت اجبـاریل بیز تحمین و عثماندر قتل  یعلحضرت دست داشتن  يادعابا  عت خود رایب
 کشـته جمـل جنـگ در ه آن حضـرت برآمدنـد ویسپاه عل ياندازراه و به مخالفت و ندشکستآنها 

  .)461 ص ،2 ج، ق1415، یحجرعسقالنشدند(ابن
 دو در عثمـان ارتبـاط بـا در ریـزب و طلحـه يجـد نقش، یخیتار منابع در موجود يهاشرگزا طبق

 بـودموجود  شانیا انیم تیرضا و ییگراهم، نوعی نخست ۀمرحل در. نمود ظهور هم از متفاوت، مرحله
، يافـت(بالذری ظهور، دیرسمی آنها به عثمان هیناح از که یهنگفت ثروت و یمالهاي بخشش قالب در که

گرفـت، پـس  قـرض يادیـمبلـغ ز، عثمـان از طلحه کهاند کرده نقل همچنین. )108 ص ،6 ج، ق1417
ــان ــتاد پیــام عثم ــوال آن! ابامحمــد یــا: «فرس ــت کمکــی وتــو  آن از ام  و مردينجــوا بــراي اس

 یهـایگزارش). 286 ص ،5 ج ،1990، ياقوت حمـویـ؛ 1020 ص ،3 ج، تـایب، شبه(ابن»اتمنشیبزرگ
 و بـذل. موجود بود شانیا انیم یخوب ۀرابط عثمان خالفت يابتدا در که است مطلب نیا دیمؤ زین گرید

 بـه لـب عثمان، کردمی تحریک عثمان لیهع را مردم طلحه وقتی که بود حدّي به طلحه به عثمان بخشش
 قصـد او و کـردم بخشـش چقـدر او بـه)! طلحه( حضرمیه ابن بر نفرین: «گفت و گشود نفرین و گالیه
(ابـن »برسـان او بـه ار او ظلـم کیفـر و مسـاز منـدهبهـر امـوال این از را او خداوندا .است کرده مرا جان

  .)35 ص، 9 ج، 1375، دیالحدیاب
 شـاوندانیخو بـه اریبسـ دادن بهـا در عثمـان روش آن علـت وشـد  رهیت رابطه نیا ،رگید ۀمرحل در

 بـا عثمـانن برخورد خشن یبودند. همچن شده مطرود خدا امبریپ يسو از که بود یکسانویژه به، يامو
  بود. ثرؤمدر این امر  ابوذر و اسری عمار، مسعود بنعبداهللا چونهم يبزرگوار صحابه

آنهـا  ۀسپس بهانـ و عثمان قبال آنها در ۀرفتار دوگان نوع بردمی الؤس ریز را ریزب و هطلح رفتار آنچه
 شـمرده عثمـان قتـل یخود متهم اصل شانیااي گونهبه ،بود عثمان یخواهخون يادعا و یه امام علیعل

  .)135ص، ق1415، فهیخل؛ 223ص ،3ج، 1374، سعدشدند(ابن
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  ريزب مربوط به طلحه ومکاتبات 
 طـور بـه تیشخصـ دو نیا توسط نامه 5از این تعداد،  که است نامه 14 ریزب و طلحه به مربوط باتمکات

 کـه استهایی نامه ایو  هیجواب قالب در زیگر نیدهاي نامه .ده استیگرد ارسال گوناگون افراد به مشترك
  .اندارسال کرده، تیشخص دو نیا بارةدر گرانید

 شـامل ،بصـره بزرگـان بـه نامـه .2 ؛شـام مـردم بـه نامه .1رتند از: عبا ریزب و طلحه مشتركهاي نامه
  .یعل امام نامه به .3 ؛عهیرب منذربن و سیقبن احنف، صوربن کعب

بـه  هیـمعاو نامـه .2؛ ینامـه امـام علـ .1ارسال شده عبارتنـد از:  ریزب و طلحهکه به هایی نامه ریسا
 در يامـو حـزب بـه هیـمعاوهاي نامـه .4 ؛)نامـه کیـ( داهللایعببن ۀطلح به هیمعاو نامه .3 ؛)نامه دو(ریزب

بن بـه سـعد هیمعاونامه  .5 ؛هیامبن یعلی، عامربن عبداهللا به نامه شامل ریزب و طلحه با یهماهنگخصوص 
 یابـبن سـعدنامـه  .7.اسـت ان نمـودهیب یمطالب ریزب و طلحه از آن در که شهیعاهاي نامه .6 ؛وقاص یاب

  .هیمعاوبه  وقاص
ز از آنهـا بـه یـشـده و در منـابع ن ینامـه تلقـعنوان به اشتهار به کتابتسبب تمام مکاتبات موجود به

  ان آمده است.یصورت نامه ذکر به م

  ريزبو  طلحههاي نامه يمحتوا
ـار سکند ایجاب می ،عثمان یخواهخون ۀفتن ياندازدر راه ریزبو  طلحهنقش  ـا  یاسـیتا رفت  شـود.بررسـی آنه

ـا در مکـه و بصـره اسـت.ین دو شخصیاهاي نامه آنچه از  ۀدر مطالعـ ت گزارش شده مربوط بـه حضـور آنه
  ار مهم است.یآنها بس یاسین رفتار سییدر تع زبیرو  طلحهخصوص گران در یدهاي توجه به نامه ،هانامه

 صور بنبه كعب زبير و هطلح . نامة۱

 یمـن مـردم سـرور و بصـره بزرگ همچنین و يودب یقاض خطاببن عمر يسو از راستی توهب، بعد ماا«
 کشـته واسـطه بـه نیـز روز این در پس. يبود خشمناك، دیدیم عثمان که یآزارهای ۀواسط به تو. یهست

  .)47 ص، 1 ج ،1380،، ينورید( »والسالم. باش خشمناك او شدن

  زبير و صور در پاسخ به طلحهبن كعب ةنام .۲
 .گفتنـد یچیزهـای خـود زبـان با دیگران و شدیم خشمناك آمد وارد عثمان بر که یآزارهای بر ما ،بعد ماا«

 ،نـدارد نفـر دو شما به یربط است شده کشته ظالم عثمان اگر. شد وارد کار این در شمشیر با نیز يدیگر
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 آن شـاهد کـه یکسـ يبـرا عثمـان کار اگر. است سزاوارتر شما از يدیگر است شده کشته مظلوم اگر و
  .)(همان»است ترمشکل، است نبوده ناظر و شاهد که یکس يبرا باشد مشکل است بوده

 قيسبن به احنف زبيرو  طلحهنامه  .۳

 بـه نیـز ما يبود آگاه عثمان يکارها از تو یعراق مردم صبور سنگ و خطاببن عمر ةفرستاد تو، بعد أما«
  .)همان»(الموالس .است آن شنیدن از بهتر تو براي است دیدنی آنچه و آییمیم تو يسو

 پاسخ به طلحه و زبير قيس دربن احنف ةنام .۴

 همـراه همـواره نفـر دو شـما يکارهـا. باشیم نداشته یشک آن ةدربار ما که نیست شما کار هیچ ،بعد ماا«
  .(همان)»والسالم .است خارج شما و ما ةعهد از دیگر کار این. است یدودل و شک

 ربيعهبن منذر طلحه و زبير به نامه .۵

 ايشایسـته جانشـین همچون تو. بود سرور اسالم در و ،یسئر جاهلیت در تو پدرکه  درستیهب، بعد ماا«
 شـدن کشـته يبـرا و یکن حمایت يو از که تو از بهتر یکس چه و شد کشته عثمان .یهست پدرت يبرا
  .)همان»(السالم و. یباش خشمناك او

  رطلحه و زبي پاسخ به منذربن ربيعه در ةنام .۶
 بـه را دانـش و یآگاه این یزمان چه در شما. بود زبون و خوار بود شما میان در که یوقت عثمان ،بعد ماا«

  .)همان»(ید؟اهنمود پیدا ییأر چنین و .ایدآورده دست

 زبير و هطلح به يعل امام ةنام .۷

 بـه آنهـا نحصـیبن عمـران طتوسـ، در بصـره بودنـد ریـزبو  طلحهکه  یهنگام.  ه36 ن نامه در سالی(ا
  .)فرستاده شد

ـتم و یرغبتـ خالفت در من که است معلوم را شما، بعد اما  عرضـه خالفـت مـن بـر کـه روز آن نداش
 وقت آن تاو  نمودندیم مبالغت و کردندیم الحاح من با مردمان. کردمینم قبول و نمودمیم ابا، کردیدیم

 کردیـدیم بیعت شما که روز آن. ندادم رضا نمردما بیعت به نکردید بیعت و نشدید یراض دو هر شما که
 و یغرضـ و داشـتیوانمـ بیعت بر را شما ،اجبار و تکلیف به کسهیچ و نبود یاکراه و یحرج شما بر

 و ایـدکـرده بـدل اندیشـه چرا که دانمینم اکنون. کردیدیم بیعت آن حصولسبب به که نداشتید یمطلوب
 سـر از سـخن ایـن که دانیدیم اگر! دارید؟یم روا عهد نقض و دایآورده من مخالفت و منازعت به يرو

 ایـدکـرده کـه اندیشـه ایـن از، اسـت نرفته یاهمال شما حقوق رعایت در من جانب از و رودیم صدق
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 و کردیـد بیعـت ظـاهراً چـونـ  کرده بیعت اکراه به و گویمیم که است خالف این در اگر و ،بازگردید
 طاعـت حـقّ خویشتن بر مراـ  باشد بوده ظاهر یخالف شما باطن در اگرچه افتاد آن بر چشم را مسلمانان

ـنود کـس هـر کنید مخالفت متابعت از بعد شما آنچه در مرا و ،باشید کرده واجب  در. کنـد مالمـت ،بش
ـیخ کـه ،طلحـه يا تو و ،یقریش سواران سرور که ،زبیر يا تو، کار يابتدا  نکـردن بیعـت ،یمهـاجران ش

 مـن را عثمـان کـه کنیـدیمـ ادعـا و گوییدیم آنچه. شکستن عهد و کردن خالف امروز که دبو ترآسان
 بـدان. مبراست آن از من ساحت دانیدمی بهتر خود زیرا؛ کنمیم بتعج گوییدیم که سخن این از، امکشته
 در مـا میـان، شـما مصاحبت در نه و منند موافقت در نه امروز که مدینه اهل از ياطایفه که دهمیم رضا
 را ایشان کهچنانـ  شهادت وجه به عثمان کشتن در ما از کس هر یسع و قصد تا باشند حکم، حادثه این

 شـود معلومهریک  الجرم تا کنند تقریرـ  اندکرده مشاهده و انددیده خود چشم به و است محقّق و معلوم
 بـه نخست را عثمان فرزندان پس. گردد لومعم، باشد کرده شرکت او خون در که کس هر یسع قدر به و

، دارنـد پـدر خون يدعو ایشان بر که را یجماعت گاهآن و گشت باید مطیع و آورد باید اقرار من خالفت
 بـاب آن در باشد شریعت حکم و عدالت اقتضاي آنچه تا کنند يدعو ایشان با و گردانند حاضر من پیش

 و مهـاجر از مردیـد دو شما دارید؟ تعلّق چه بدو اشم کار؟ چه عثمان خون طلب با را شما. گردد صادر
ـتند ناحق به یا حق به اگر را او مناف عبد یبن از است يمرد عثمان  یمواصـلت و یقرابتـ شـما میـان، کش
 و طوعـاً دو هـر ،اجبـار و اکـراه بدون دارید؟ مبالغت آن در و کنیدیم او خون طلب دلیل چه به. نیست
 عهـد اکنـون. نکنید خالف که کردید عهد خدا نزد در و خوردید عظیم وگندس و کردید بیعت من با رغبتاً

 آن در مانـدن به را او یتعال يخدا که ايخانه از را خدا رسول حرم و آمدید بیرون من بر و بشکستید
 تحـریض مـن جنـگ بـر و انداختیـد شبهه در را مسلمان هزار چندین و آوردید بیرون است فرموده امر

 متضـمّن آنچـه یتعـال يخدا. دارید اياندیشه چه دانمنمی !دهیدیم ترغیب من با محاربت بر و نماییدیم
  .)421 ص، 1372، اعثم ابن( آورد در راست راه به را شما و کند يروز، است صواب و صالح

  ياميرالمؤمنين عل نامه زبير در پاسخ به و طلحه هـ نام۸
 و باشـد شـهرتی را تو و گویند مدام تو از فردا که ياآورده رلشک و ياآمده سبب بدان تو ،الحسن ابو يا

. کـرد نخـواهیم متابعت و اطاعت را تو هرگز ما. یکن حاصل يدار که يمقصود تا يبازنگرد نوع هیچ به
  .السالم(همان) و. بگذشت عتاب از کار که خواهی بفرمامی هرچه و انجام ده است مراد چه هر را تو

  به اهل شام طلحه و زبير ةنام .۹
 و شـریف ةدربار را خدا حدود و داریم بپا را جل و عز خدا کتاب و کنیم يجلوگیر جنگ از بودیم آمده

 بیعـت ما با بصره مردم نجیبان و نیکان. بازدارد آن از را ما خدا آنکه مگر ،کنیم روان کم و بسیار و وضیع
 گفتنـد ما به که یسخنان جمله از و بردند هاسلح به دست و برخاستند مخالفت به اوباش و اشرار و کردند

 ترغیـب و بـود خوانده حق يسو را آنها که سبب این به ؛گیریمیم گروگان به را مؤمنان مادر که بود این
 قـاتالن نماند دستاویز و حجت چون و وانمود آنها به مکرر را مسلمانان روش جل و عز يخدا. بود کرده

۷۴     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

 خـدا کـه زهیـربن حرقـوص مگر ،نبرد جان آنها از کس و درآمدند يپا از که نمودند يدلیر مؤمنان امیر
 نیـز شما ،خداه ب را شما، بود فرموده خدا که شدند چنان همگان و کند گرفتار نیز را او خواهد اگر سبحانه

ـیم معـذور خـدا پیشـگاه در شما و ما که ایمکرده ما که کنید چنان  انجـام را خـویش تکلیـف کـه باش
  .)181 ص، 5 ج، 1375 ،بريط(!ایمداده

  هادر نامه ريزب و طلحه ياسيس ن رفتارييتع يمحورهاي شاخصه
  :عبارت است ازآنها  یاسین رفتار سییتعهاي ن شاخصهیترمهم، ریزبو  طلحهتمام مکاتبات مربوط به  ۀبا مطالع

  امام علياز عدم اطاعت  ن وطغيا اصرار بر .۱
 سـرزنش و عتـاب از کـار .بگـو یخـواهمـی چـه هر تو. کرد نخواهیم متابعت و اطاعت را تو هرگز ما

  .)422 ص، 1372، اعثمابن(است گذشته

 عـه ويرب منـذربن، صـوربن شـامل كعـب بزرگـان بصـره ن وامتنفذكننده در قبال تحريك رفتار .۲
  سيقبن اخنف

 يو از کـه ماشـ از بهتـر یکسـ چـه و ،شـد کشـته عثمـان .دیباش خشمناك عثمان شدن کشته ۀواسط به
  .)318 ص ،1ج ، 1380، ينورید(دیباش خشمناك او شدن کشته يبرا و دیکن حمایت

  شام اهل به خطاب يکيتحر و يهيتوج رفتار .۳
 مـا بـا بصـره نجیبـان و نیکان .داریم بپا را جل و عز يخدا کتاب کنیم و يجلوگیر جنگ از بودیم آمده

) شـهیعا( مؤمنـان مـادر گرفتن گروگان به را ما .تندبرخاس مخالفت به اوباش و اشرار و کردند بیعت
  .)181 ص ،5ج ، 1375، يکردند(طبرمی متهم

  .)همانایم(کرده ما که کنید چنان، خداه ب را شما ـ
  ها.آنها در نامه يبا ادعاها ریزب و طلحه یاسیرفتار س در هارتیمغا

  ريزب و طلحه ياسيس رفتار يمبنا عثمان يخواهخون يادعا .۱
 مکاتبـات در مهـم ۀنکتـ. بـود عثمـان یخواهخون يادعا ریزب و طلحه رفتار در یاسیس محور نیهمترم

و  عثمـان یخـواهخـون ،تین دو شخصـیـاهاي در نامـه. آنهاسـتهاي نامه بودن مشترك ریزب و طلحه
  شده است.او مطرح ت یمظلوم



    ۷۵زبير بر پاية مکاتبات در دورة خالفت امام علي و سياسي طلحه رفتارشناسي

 جیبسـ در ریـزب و طلحـه ،آنهـاهاي شـده در نامـهطـرح يبر خالف ادعـا ،یخیتار يهاگزارش طبق
توسـط  عثمانخانه  ةمحاصر .داشتند يابرجسته نقش ،انیمصر کیتحر درویژه به ،عثمان هیعل انیشورش
 دسـت از ،ه خـدابـ« :گفتمی عثمان به خطاب، عثمان ۀخان ةمحاصر هنگام به شد. اومی تیریمد طلحه

  .)1287 ص، 4ج ، تایب، شبه(ابن»میریگبه انتقام یامیتا از بنم یداریتو برنم
 یکسـ عثمـان بـر طلحـه از تـرسخت ،اصحاب انیم در«: سدینومی نیریس ابن از نقل به زین يبالذر

اشـاره  عثمـان قتـل در طلحـه نقـش بـه خود خیتار در زین يطبر). 81 ص، 5 ج ،ق1417 ،ي(بالذردنبو
 بـا و آمـد طلحه نکهیا تا ندبود نموده محاصره را عثمان ارانشی و سیعد ابن که است آورده يو .کندیم

 نیـا بـر یکسـ دیـنگذار کـه داد دسـتور سیعـد ابـن ،به دنبـال آن و نمود گووگفت آهسته سیعد ابن
 داده طلحـه را دسـتور نیـا: گفـت ،ن اقدامیاز ا یآگاه از پس عثمان. گردد خارج ای و وارد) عثمان(مرد

  .)411 ص، 3 ج، 1375، يطبر(است
 ص، 6ج ، ق1417، يبـود(بالذر عثمـان به یرسانآب مانع طلحه: کنندیم لنق زین بهیقتابن و يبالذر

  .)423ص ،2ج، 1372، عثماکرد(ابنیم کیتحر عثمان قتل به را مردم که بود یکسان جمله از يو. )186
 بصـره بـه یوقتـ زبیـر و طلحـه«: آورده است يبصر حسن قول از ينیشابور حاکم از نقل به ریالغد
  .»عثمان یخواهخون يگفتند: برا آمدید؟ چرا :سیدندپر آنها آمدند از

 ،قسـم خـداهبـ :بگوینـد آنهـا بـه که نداشتند عقل قدراین مردم! اللّه سبحان«: گویدمی يبصر حسن
  ).205 ص، 17ج ، ق1396، ینیام( »است نکشته شما از غیر یکس را عثمان

؛ کنمیمـ آگـاه عثمـان کـار از را شما نم«: نوشت کوفه مردم به عثمان شدن کشتهة دربار یعل امام
 شـتریب. بـودم مهـاجران از یکـی مـن. گرفتند خرده عثمان بر مردم. دبو دنید همچون آن دنیشن چنانکه
 بـود آن کارشـان نیتـرآسان ریزب و طلحه یول ،نمودمیم سرزنشش کمتر و خواستمیم را يو يخشنود

 داشـت او از کـه را یخشـم و آورد بـر سـر زین شهیعا. سازند ناتوانش و برنجانند او را و بتازند او بر که
  .)1 ن ،1379، البالغهنهج(»ساختند را او کار و افتندی فرصت یمردم و کرد آشکار

  ين امام علامخالف يسو عثمان از قتل در ريزب و طلحه بر نقش يمبن يشواهد .۲
 در موجـود شـواهد بـا عثمـان قتـل در یعل امام داشتن دست بر یمبن عثمان خواهخون انیجر اصرار

 مـردم کیـتحر در ریزب و طلحه میمستق نقش به ین امام علااز مخالف ياریبس. دارد قرار يجد تعارض
  :است ن شرحیبدها ن گزارشیا .ندااشاره نموده عثمان کشتن به

۷۶     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

 )ریـزب( اهللابوعبـد يا و) طلحـه(ابومحمّد يا: «عثماندر قتل  ریزبو  طلحهبه دخالت  شهیعا اذعان. 1
 همـان جـز، ستین يزیچ من داستان! مادرجان: گفت او به طلحه! دیکرد عتیب یعل با و دیکشت را عثمان

ع« ۀلـیقب مـرد آن یمانیپش همچون؛ شدم مانیپش: است گفته یجاهل شاعر که َ  ،1377، دهخـدا: ك.ر(»کُسـ
از : گفـت هـم ریـزب. )229 ص، 1383، دیـ(مفاندکرده چه دستانش دید چشمانش که یهنگام )کسع لیذ

 هرگـز و بـرممـی پنـاه خـود يخـدا شگاهیپ به، شیخو گناه از و مانمیپش، دادم انجام عثمان ةدربار آنچه
  .)همان( »کرد نخواهم رها را عثمان یخواهخون
 يادایـره يصـدا. گذشتمی ابوسفیان ةخانواد افراد از ییک ۀخان کنار از یعل: نویسدمی يبالذر. 2

 عثمـان به که یظلم ولیتئمس« :خواندندمی مضمون بدین ياهیمرث و زدندمی خانه آن دختران که شنید را
 ورشـعله را شورش آتش که بودند دو این. است طلحه ما نظر در او از ترظالم و است زبیر گردن به شده

 بخـو چـه بکشـد. را دخترهـا آن خـدا«: فرمودنـد یعلحضرت . کوشیدند او ییرسوا در و ساختند
  .)105ص ،5ج ، ق1417، يبالذر»(بستانند که از باید را انتقامشان !فهمندمی

سبب به هابعد یول ،مخالفت آشکار داشت ریزبو  طلحهکه ابتدا با اقدامات  ،یمیتم میحکبن عبداهللا. 3
 او کشتن و عثمان عزل به را ما روزید تو! طلحه يا: «گفت طلحه به خطاب، وستیبه آنها پ شهیعااصرار 

! ؟یکنیم يسوزدل عثمان خون يبرا و ياآمده نکیا، یکشت را او و يشد موفق کار نیا در و يفراخواند
 ایـدن طلـب جـز يقصـد، کار نیا از تو بلکه، ستین عثمان یخواهخون تو هدف، سوگند خودم جان به

 کـه یهنگام راچ پس، است عثمان خون طلب واقعاً یعل با جنگ از قصدت اگر و ریبگ آرام پس! يندار
 و یشـکنیمـ را خود عتیب نکیا و، يکرد عتیب و قبول رضا و لیم با، شد عرضه تو بر یعل با عتیب

  .)318 ص، 9ج ، 1375، دیالحدیاب (ابن!»یکن داخل خود ۀفتن در را ما که ياآمده
 ریـزببـه  ه اوک کندمی نقل ث)یروات حد ن واتابع (از کبار عبداهللابن مطرّف از عسقالنی حجرابن .4

 و کشـتید را او و کردیـد ضایع اینچنین را )عثمانن(انامسلمۀ خلیف شما که شدموجب  چیزي چه«گفت: 
 خوانـدیممی پیـامبر زمـان در را آیه این ما: گفت زبیر! د؟یاشده او خواهخون و ایدآمده بصره به نکیا

 کـه ايفتنـه از بترسـید ؛)25 :(انفـال »ذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّۀًوَ اتَّقُوا فِتْنَۀً ال تُصِیبَنَّ الَّ« :فرمایدمی قرآن که
 شـدیم متوجـه و میباش آیه این اهل ما که کردیمنمی باور و. نیست ستمگران مخصوص و است گیرهمه
  .)2 ص، 13ج ، 2001، یحجرعسقالنابن(هستیم شریفه ۀآی این مشمول که

کنـد کـه بـه  یمعرفـ یالهـ ةشـدنیییش تعیک اقدام از پیرا  طلحه تالش داشت تا رفتار خود و ریزب
اجتهادشـان بـه خطـا  در تنهـا آنهـا انجـام گرفتـه اسـت و به خواست خدا به دست و يصورت اجتهاد



    ۷۷زبير بر پاية مکاتبات در دورة خالفت امام علي و سياسي طلحه رفتارشناسي

 عثمـاناستحقاق کشته شدن  علت مخالفت خود و ریزبند. یتوانند با توبه جبران نمامی ،در نتیجهاند. رفته
 هـا کمتـرینخیانت و هابـدعت ایـن ،عثمـان اي: گفـتمـی عثمـاناو بـه  دانست.ین میرا بدعت در د

 را اتپرونـده. کنممـی بیـان را تـو خـالف کارهـاي از زیاديهاي نمونه بخواهم اگر. توست هايبدعت
، عـثمابـدهی(ابن نشـان خـودت ازواکنشـی  هـیچ نتوانی دیگر که برسد فردایی ترسممی. کن بازخوانی

 هاییبـدعت: گفـتمی عثمـان به زین طلحه). 36 ص، 9 ج، 1375، الحدید بیا ناب؛ 393ص، 2 ج، 1372
  .)29 ص، 5 ج، ق1417، ينداشت(بالذر سابقه که گذاشتی را

 شـرکت عثمـان قتـل در نکـهیا خـاطر بـه را طلحـه من« :گفت و کشت را طلحه، حکمبن مروان .5
  .)418 ص ،3 ج، 1390، نیشابوريحاکم ؛ 766ص 2 ج، ق1412، عبدالبرابن( »کشتم، داشت
 :گفـت و رفـت عایشـه سـراغ بـه ،کردیم یهمراه را او شعبهبن مغیرة کهدرحالی عاصبن سعید. 6
 عثمـان قاتالن! المؤمنین ام يا: گفت سعید .عثمان خون انتقام يبرا ،بصره به: گفت شهیعا؟ يرویم کجا
 قـاتالن: گفـت و داشـت نیـز او با را گووگفت همین و رفت مروان سراغ به گاهآن. هستند تو رکاب در

هـدف  بـه چون اما، خواستندیم خود يبرا را حکومت ،او کشتن با که هستند زبیرو  طلحه همین عثمان
؛ 58 ص، 1ج ، 1380، ينوریبشـویند(د توبـه بـا را گنـاه و خـون با را خون خواهندیم ،اندخود نرسیده

 .)472 ص، 3 ج، 1375، يطبر
 خـروج عثمـان خـون انتقـام گـرفتن يبرا المؤمنین ام با اگر، مردم يا :گفتمی زین بهشعبن مغیرة .7
  .)472، ص 3، ج 1375طبري، ()زبیرو  طلحه مراد(شمایند سران همین عثمان قاتالن، ایدکرده

  طلقا ه ويمعاو يکيتحرهاي استير از سيطلحه و زب يريپذريثأت. ۳
، ریـزبو  طلحـهاو بـه هاي ز نامـهیـو ن يبـه گـروه امـو هیمعاوهاي نامه ویژهبه، يان امویمکاتبات جر ۀبا مطالع

ـام علـیعل ریزبو  طلحه ۀبراندازان یاسیرفتار س یدهدر شکل یاسیسهاي امیو پها واژه یفراوان  یه خالفت ام
  شان.یا یاسیس و هم در رفتاراست افته یهم در مکاتبات آنها ظهور  ،يریپذریثأن تیا گردد.یآشکار م

  .)77 ص، 1ج ، (همان»دیکن آشکار را عثمان یخونخواه«: عثمان یخواهخون به ریزب و طلحه قیتشو. 1
 از دیـتوانینمـ« :عثمان هیعل اقداماتشان جبرانبراي  عثمان یخواهخون به زبیرو  طلحه خواندن ریناگز .2

  .)همان( »!دیکن تخلف کار آن
 از خداونـد«: عثمـان هیـعل رفتـارش شـدتسـبب به عثمـان یخـواهخون يبرا طلحه دانستن ریناگز. 3

  .)همان(»قیام به مگر ،شد نخواهد یراض )طلحه(تو

۷۸     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

 مـرا آنـان و گـرفتم عـتیب) ریـزب( تـو يبرا شام مردم از من همانا«: طلحه و ریزب به بندهیفرهاي وعده .4
  .همان)(»است طلحه يبرا حکومت ،ریزب از پس .اندنموده اجابت

 شـما من«: )ریزب و طلحه( میت و اسد لیقبا تیحما يبرا او به دادن نانیاطم و عاص بندیسع با مکاتبه .5
  .)82 ص، 5ج ، 1375، دیالحدیاب (ابن»امداده یپشتیبان] طلحه و زبیر[ تیم و اسد يهاقبیله افراد با را

 يبـرا«: نعثمـا یخـواهخـون سـاختن آشـکاربـراي  طلحـه بـا یهماهنگ يبرا هیامبن یعلی با مکاتبه .6
 آشـکار بـارةدر شـما يأر آنکـه تا کند دیدار) هیامبن یعلی( تو با مکه در که امنوشته عبیداهللابن طلحۀ

  .(همان)»شود یکی، مظلوم عثمان یخواهخون ساختن

  ريطلحه و زب ياسيرفتار سل يتحل
  :است ز چند عاملت گرفته ائنش یه امام علیعل ریزبو  طلحه یاسیر رفتار سیچشمگ رتیو مغا يریگجهت

  ؛به کسب خالفت یقلبعالقه  .1
  ؛حضرت آن یه با خالفت احتمالیامیتن ندادن بن و یعل ش با امامیقر ۀرابطه خصمان از یآگاه .2
 فشـار قـرار داده و آن حضرت را همواره در» عت مشروطیب«با طرح  یفه شدن امام علیبا فرض خل .3

  .ندیخود را مطالبه نما یاسینفع س
  .یخواهانه امام علت عدالتیریدر برابر مد یاسیآنها به مخالفت رجال س يدواریام .4

د تـا یـموجب گرد، همفکرانش و طلحهخواست خالف بر  یخالفت امام علبه اقبال فراوان مردم 
نـزد  یسـالمت امـام علـ فضـل و، گذارند. سابقهبش یموقرانه از خود به نما يرفتار، تین وضعیدر ا

رش یپـذ یگر اشخاص نکنند. گرچه امـام علـیبه د یآحاد مردم موجب شد تا توجه و انعثمن امخالف
، دیـالحدیرفت(ابن ابـیآن را پـذ ،ز تـالش انصـارین ق خود ویاران صدیاما با اصرار  ،خالفت را رد نمود

 ریـزبو  طلحـه ،آن یبود کـه طـ يامر یعلاز سوي امام رش خالفت یپذ ،نیابنابر). 8ص، 4ج ، 1375
بودنـد کـه  یرا خـود از کسـانیـز ؛توانستند از آن سـرباز زننـدینم ار شدند تابع عموم مردم باشند وناچ

 یتیخواسـتند بـا شخصـمی ن قلمداد نموده بودند و اگریاصالح د حق و يبرا عثمانمخالفت خود را با 
  رفتند.یال مؤسریز نندکمخالفت  یچون علهم

بود کـه اگـر از  یعتیبسبب به ینت نهادن بر امام علم، تین دو شخصیاهاي استیاز س گرید یکی
از سـر  امـا ،یبه اکراه قلب ،نیبرابنا. شدندمی واقع عثمانن اانزجار مخالف خود مورد، کردندیآن اجتناب م

پـس شتر به شـما رغبـت دارنـد. یمردم ب: به امام گفتند وکردند عت یب یبدون اجبار با امام عل و اریاخت
  .)73 ص، 1383، دیم(مفییعت نمایبا تو ب دست دراز کن تا
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  ريزبو  طلحهموجود در مواضع هاي رتيمغا
 واسـت  داشـته نقـش عثمـان کشـتن در یعلحضرت  که داشتند ادعا خود مکاتبات در ریزب و طلحه
 کـه بودنـد یمدع ،سوم ۀمرحل در. اندشده جمع یعل امام سپاه در عثمان نقاتال کهشدند  یمدع سپس

 و ریـزب و طلحـه سـخنان و جمـالت بـه ینگاه با. است بوده ترس يرو از و ياجبار امام اب عتشانیب
 در کـه بود یحکومت رفتنیپذ از فرار ،واقع در ییادعاها نیطرح چن که شد خواهد معلوم ،گرید يشواهد
 ا ون ادعـیرت بـینشانگر مغا یخیتار مستندات. سازد حاکم را عدالت و يبرابر تا داشت بنا ،خود سلوك
  است:شان یرفتار ا

  يعت اجباريب يادعا ييآزمايراست .۱
ارشـان در رد یو عـدم اخت شمشـیر بـیم از یامـام علـ بـا يعـت اجبـاریبر ب یمبن ریزبو  طلحه يادعا
 در آنها بـود. یاسیه رفتار سیبه منظور توج یغیتبلهاي استیاز س یکی ،)74ص، 1ج، 1380، ينوریآن(د

بـودن  ياجبـار يادعانمودند که د یکأت یمانیخود به صراحت بر پ ،ییجا ت درین دو شخصیا ،ن حالیع
 یخــود بــاق مــانیپ ســر بــر همچنــان، نکنــد یبانیپشــت عثمــان کشــندگان از یعلــ اگــر .داشــتند آن
 اریـاخت و لیـم بـه عـت آنهـایب کـه دهدیم نشان جمله نی). ا227ص، 2ج، ق1412، عبدالبرمانند(ابنمی

  بمانند. یت همچنان بر آن استوار باقبوده که قرار اس خودشان
ک پنـدار یـبـر  یمبتنـ، اجباري از آنهاعت یبر ستاندن ب یبصره مبن مردم جمع در زبیرو  طلحه يادعا

ن یـبـا ا و شده بود یطراح یاران امام علیبه دست  عثماننسبت دادن قتل  يبود که برا ياساختهخود
 یعلـ بـا مـا عـتیب: گفتندمی ند. آنها هموارهیبرئه نمات عثماناز اتهام خون  خواستند خود رامی روش
 تـا برگمـارد را یکسـان میکنـ یچیسرپ عتیب از اگر که میداشت آن میب و میبود مجبور آن بر که بود چنان
  ).73ص، 1383، دی(مف »!بکشند ما را عثمان بمانند

 آن بـر و گرفتـه دهبرعهـ آنهـا بـا مشـورت بدون را خالفت یعل امام بودند یمدع ،گرید ياز سو
ز یـن ادعـا نیا. )هماندانستند(می برابر یامام عل ث باین حیکه آنها خود را از ایحالدر ،شده است رهیچ

ن دو یرا بـ امـام ،رین مسـیـبه منظور مشارکت در امر خالفت بود تـا در ا یاسیات سیر ادبیینشانگر تغ
بـه شـراکت در  یواداشـتن امـام علـ و دوم ،میمسـتق یـیرودررو اول تعـارض و: ت قرار دهندیوضع

  .ییخالفت شورا
 داریـد دوست اگر :گفت ما به یعل د:یگومی و کندیم به آن اقرار خود ،عباسابن به خطاب طلحه

و  کـرد؟یمـ مبـادرت کـار آن به یعل یکنیم تصور آیا، يآر :گفتیمیم که فرض بر کنم. بیعت شما با

۸۰     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

، نـه کنـد؟ بیعت ما با و خلع را خود بود حاضر یکنیم تصور آیا ند.بود کرده بیعت او با مردم آنکه حال
 و. شـوراندیم ما ضد بر داشتندینم یحرمت ما يبرا که را یگروه بلکه، کردینم چنین که سوگند خدا به

 پسـر بـه تـو و ایـمآمـده عثمـان یخـواهخـون يبرا هم اکنون. کردیم بیعت او با اجبار به که بود چنین
 کـه ،را عثمـان قاتالن، شود اصالح امت کار و بماند محفوظ مسلمانان خون خواهدیم اگر :بگو عمویت

 مسـلمانان میـان یشـورای به را خالفت و کند خلع خالفت از را خود و بگذارد ما اختیار در اویند همراه
 گـرا و ماسـت چـون يمـرد هم یعل و ،برگزینند خالفت به خواهندیم که را کس هر آنان و واگذارد

 نخواهـد يدیگـر چیـز مـا نـزد او يبرا و داریمیم یارزان او به را شمشیر يهالبه، نپذیرد را پیشنهاد این
  .)185ص، 1383، دیمف»(بود

ه امـام یـعل عثمـان یخـواهبود که با طرح خونه یمعاوة شدالقاهاي استیقاً همان سین جمالت دقیا
  اعتبار سازد.یب عمر يد شورال مجدیرا با تشک تالش داشت تا خالفت امام، یعل

  :دیرس میخواه مهم ۀنکت چند به، يعت اجباریبر ب یمبن زبیرو  طلحه يادعاها ۀمطالع با
 خـود سـر بـر ریشمشـ وجـود را شعلـت و میابوده مجبور عتیب در کهکردند  ادعا ،نخست ۀوهل در
 در کـه ،العـاصیبنـ و هیـامینـب یحتـ يگرید افراد و دیمطرح گرد شانیا يتنها از سو ادعا نیا. دانستند

 امـام بـا ابتـدا در آنهـا. نگرفتنـد امـام برابر در یموضع نیچن، بودند یعل امام یذات نامخالف شمار
 وقـاصیابـبن سعدچون هم يز افرادین اجبار بوده و يعت ما از رویب که نگفتند گاهچیه اما ،کردند عتیب
ان یـبه م يعت اجباریاز ب یسخن ت نداشتند ویدو شخص نیامانند  یچ کدام موضعیه، مسلمهبن محمد و
نگـاه منتقدانـه  آنهـا از ینگرانـ ۀواسط به یعل امام خالفت به ریزب و طلحه دادن تن ،واقع در اوردند.ین

 انتظـار ریـزب و طلحـه .و کشتن او بود عثمانبا  یت در دشمنیشخص ن دویا ةتالش گستردسبب مردم به
 بـا مخالفتشـان سـوابق و المـالتیـب ۀخزانـ دیـکل داشتن دست در و شورش یدهفرمانسبب به داشتند
 مـردم و تیـاکثر تیـحما و یعلـ امـام برتر ۀوجه امال کنند، بااز آنها استق خالفت يبرا مردم، عثمان
  .شد آن مانع یعل امام انتخاب در نامخالف
اجبـاري  عتیب از مقصود آنها ایآ عت بودندیب به ناچار شانیا که باشد نیا بر فرضاگر  گرید يسو از

 بـود یکسـان وجـودسبب به شانیا یتینارضا نکهیا ای و کرد؟ عتیب به وادار را آنها یامام عل که بود نیا
 بـه زیـن دو آن، یعلـ امـام خالفـتآنها بـر  اصرارسبب به وداشتند  شرکت عثمان هیعل شورش در که

 امـام بـا عـتیب بـه خـودخواسـت  بـا آنها ،هاارشگز اساس بر گرچه فراخوانده شدند؟ یعل با عتیب
. نبـود ،داشـتند کـه ییادعـا بـا متناسـب ریـزب و طلحه رفتار، صورت دو هر در اما ،نهادند گردن یعل
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 دو نیـا. دانسـتندمـی نـاتوان خالفت يتصد يبرا را خود یعل امام يواال گاهیجا برابر در آنها قاًیتحق
 جلـب خـود بـه را مردم نظر توانستندنمی ،عثمان برابر در دوگانه استیس يریکارگهب و یاطلبیدنسبب به

 دوم و ،عثمـان شدن کشته در آنها نقشسبب به یکی :کردندنمی یههمرا آنها باسبب  دو به مردم. ندینما
 بـا قرابـت زیـن و آن حضرت ارزندة سوابقخاطر  به یعل امام خالفت به مهاجر و انصار ياهتمام جد

 زبیـر و طلحه :کندیم روایت اسلمبن زیدکردند.  اذعان موضوع نیا به خود ریزب و طلحه. خدا رسول
 بیعـت تـو بـا تـا کن دراز دست« :گفتند ورسیدند ، بود رفته مدینههاي نخلستان به که یعل حضور به

  .»نیستند خشنود تو از غیر يدیگر کس به مردم که کنیم
 از بهتـر باشـم وزیـر مـن ،تن دو شما يبرا اگر و نیست ينیاز اینبه  مرا«: ندفرمود یعلحضرت 

: گفتنـد. کـنم بیعـت او بـا تـا آرد فراز دست است قریش از که شما از ییک. باشم شما امیر که است این
 تـو بـا تـا آر فـراز دسـت و ندارنـد رغبت يدیگر کس به تو از غیر و خواهندینم را تو جز یکس مردم
  .)73 ص، 1383، دیمف»(باشیم کس یننخستکار  این در و کنیم بیعت

 يرو و آنهـا از مـردمنکـردن  اسـتقبال یعلـ امـام با عتیب در ریزب و طلحه تیرضا، علت نیبنابرا
 عـتیب زیـن گـرید یکسـان رایز؛ نبود قبول قابل زور به عتیب چون يشعار يریکارگهب. بود امام به آوردن
 ابواسـحاق. نشـد شـانیا متوجـه یعلـ امـام ارانیـ ۀیـناح از یترسـ ای و يدیتهد گونهچیه و نکردند

 و بـود تیرضا يرو از یعل با عتیب: است معتقد، الغارات کتاب صاحب، یکوف یثقف محمدبن میابراه
 دنیرسـ حکومـت بـه ۀنـیزم در يو. نـدنگرفت عتیب زور به، ریزب و طلحه جمله از، کسچیه از حضرت
 .دیـکرد ازدحـام مـن سـر بر«: فرمودند یعل سد:ینویم امر نیا بر مردم درخواست و یعل حضرت

 مـا بـا مینپسـند را تـو جز و میابین را يگرید، کن ما با: دیگفت. کشت دیخواه مرا ای و گریکدی بردم گمان
 بـه را مـردم و کـردم عـتیب شما با زین من. داشت مینخواه کلمه اختالف و میشونمی متفرق کن؛ عتیب
 وادار را او زد بـاز سـر کـس هـر و رفتمیپـذ، کرد عتیب من با دلخواه به که هر و ،فراخواندم خود عتیب

 وادار را آنهـا زور به من بودند نکرده اگر و کردند عتیب ریزب و طلحه. اردمگز خود حال به و نکردم بدان
  .)11و7 ص ،3ج، ق1417، يبالذر؛ 75ص1 ،ج، 1380، ينوریکردم(دینم
  :سدینویم زین یعقوبی

 طلحـه سپس. بود طلحه کرد عتیب او با که یکس نیاول. کردند عتیب او با انصار و مهاجران، ریزب طلحه و
 مـا ةعهـد بـر مهاجران از گرفتن عتیب که میکنیم تعهد و میکنیم عتیب تو با ما: گفتند و برخاستند ریزب و

 عـتیب کـه میکنیمـ عهد و میکنیم عتیب تو با :گفتند هم وبیابوا و عمر بنۀعتب، هانیت بنثمیابوه و باشد
  )179و178ص ، 1371، یعقوبیباشد( ما ةعهد بر انصار از گرفتن

۸۲     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

  :نمودند استدالل نینچنیا ،شانیا به خود ۀنام در یعل امام
 ابـا کردیـدیمـ عرضه خالفت من بر که روز آن و ،نداشتم یرغبت خالفت در من که است معلوم را شما

 دو هر شما که وقت آن تا ؛نمودندیم مبالغت و کردندیم الحاح من با مردمان. کردمینم قبول و نمودمیم
 یحرج شما بر کردیدیم بیعت شما که روز آن. ندادم رضا مردمان بیعت به نکردید بیعت و نشدید یراض

 که نداشتید یمطلوب و یغرض و داشتیوانم بیعت به را شما اجبار و تکلیف به کسهیچ و نبود یاکراه و
 مخالفـت و منازعت به يرو و ایدکرده بدل اندیشه چرا که دانمینم اکنون. دیکن بیعت آن صولحسبب به

 مـن جانب از و رودیم صدق سر از سخن این که دانیدیم اگر! دارید؟یم روا عهد نقض و دیاآورده من
 خـالف ایـن در اگـر و، بازگردیـد، ایدکرده که اندیشه این از، است نرفته یاهمال شما حقوق رعایت در

 حـقّ، افتـاد آن بر مسلمانان چشم و کردید بیعت ظاهراً چون، ایدکرده بیعت اکراه به و گویمیم که است
، دیاکرده مخالفت متابعت از بعد شما آنچه در مرا که بشنود کس هر و ،دیاکرده واجب شما بر من اطاعت
ـیخ که ،طلحه يا تو و ،یقریش انسوار سرور که ،زبیر يا تو، کار يابتدا در. کندمی مالمت  ،یمهـاجران ش
 دو هـر، اجبـار و اکراه بدون. دیشکنیم عهد و دیکنمی عمل آن خالف امروز که بود ترآسان نکردن بیعت
. نکنیـد خـالف کـه کردیـد عهد خدا نزد در و خوردید عظیم سوگند و کردید بیعت من با رغبتاً و طوعاً
  .)421ص، 1372، اعثم آمدید(ابن بیرون من بر و بشکستید عهد اکنون

 امـر در شـانیا بـا یعل امامنکردن  مشورت را خود رفتارعلت  تین دو شخصیا ،گریدسوي  از
 در کیشـر و مشـاورعنوان بـه خالفـت امـر در آنهـا از امام داشتند دهیعق، دانسته خالفت رشیپذ

  .ردیگمی بهره حکومت
 همـان ،خالفـت خصـوص در کـه نـدکرد اعـالم ،ممـرد عموم با عتیب يابتدا همان در یعل امام

 نکـهیا و فـهیخل از مـردم اطاعت یعنی: بودند مندبهره آن از نیشیپۀ فیخل سه که .دندار نظر در را يروند
. دنباشـ بنـدیپا رسولش سنت و نآقر در خداوند احکام بهخود،  خالفت در تا دادند تعهد مردم به امام
 مـن بـه يرو آنـان آنکه تا نرفتم مردم یپ من« :ندیفرمامی ریزب و حهطل به خطاب ،گرید ییجا در امام

 کـه دیبود آنان از تن دو شما و ،گشادند من عتیب به دست آنان آنکه تا، نکردم عتیب آنان با من و نهادند
 بـود گشاده من قدرت دست آنکه يبرا نه، کردند عتیب من با مردم و ،دیکرد عتیب من با و دیخواست مرا
  .)341ص، 54نامه، 1379البالغه، نهجداشتم( آماده یمال ای و

ـام و باشـند خالفـت در کیشـرعنوان بـه یعل امام خالفتکه  بود نیا زبیرو  طلحه توقع ،نیبنابرا  ام
ـانیا بـه ودارنـد یمـ برحـذر باشـند داشته زین را مشورت توقع آنان نکهیا از یحت ،درخواست نیا رد ضمن  ش

 اطاعـت و دیدیشـنمـی عمـر و ابوبکر از که گونههمان؛ دیکن اطاعت و دیبشنو که دیکرد تعیب شما: ندیفرمامی
 در کیشـر شـما ،ریخ :فرمودند امام. میباش کیشر شما خالفت در تا مینمود عتیب ما ،نه د:گفتن آنها. دیکردیم

  .)231 ص ،1 ج، 1375، دیالحدید(ابن ابیهست من یناتوان هنگام در کمک و گفتار



    ۸۳زبير بر پاية مکاتبات در دورة خالفت امام علي و سياسي طلحه رفتارشناسي

  يعل امام هيدر خروج عل ريزب و طلحه رفتارنامشروع بودن علل 
 خـود عـتیب يبـرا یشـرط ،اصـحاب از ياریبس همانند و شدند قدمشیپ یبا امام عل عتیب در آنها .1

  .دکردنن مطرح
 کـار يرو احـد و بـدر اصحابویژه به ،مسلمانان ءآرا ۀیپا بر که نانامسلم ۀفیخل به دیبا عثمان قتل در .2

 زدمـی سر یخالف حضرت آن از یحت اگر و ندبودمی بندیپااست، سپرده شود، آنان باید به این  آمده
  .نمودندمی عمل نانامسلم با شور طبق ستیبامی ،باشد انتقاد مستحق که

 و حـج انجـام يتقاضـا بـا و نـدبرگرداند يرو يو از امام يسو از ییخطا و بدعت چیه بدون آنها. 3
 يبـرادوبـاره  ونـداریم  یشکنعتیب قصد سفر نیا انجام از ما کهکردند  اعالم ماما برابر در سوگند
  کنیم.می عتیب ،خود حرف اثبات

 خداونـد دسـتور بـرخالفشـدند  حاضـر وکردند  امیق به کیتحر را امبریپ همسر شهیعا، مکه در .4
 اعتـراض موجـب کـار نیـا و کننـد خارجبود،  داشته مقرر يو يبرا خدا که ياخانه از را او ،متعال

 تـانیهاخانـه در را خـود زنـان: نـدیبگو آنها بهشد تا  موجب شانیا عملکرد. دیگرد افراد از ياریبس
 يانامـه دراي گونـه بـه !دیبرمی طرف آن و طرف نیا خود با را خدا رسول همسر اما ،دیاگذاشته

 نیالمـؤمنام کننـدمی گمان مردم کهد ننمود اعتراف آن به خودنداشتند،  شام مردم به ریزب و طلحه که
  .)181 ص ،5 ج، 1375، يم(طبریاگرفته گروگان را

 بصـره قصـد بـه مکـه از عایشـه همراه طلحه و زبیر چون: سدینویم مخنفیاب به نقل از دیالحد یابابن
  :ندگفت آن ضمن و ندنمود ایراداي خطبه یعل منینؤامیرالم، آمدند بیرون

 پنـداردیم چنین دو آن ازهریک  .اویند همراه هم زبیر و طلحه و کرد حرکت رهبص به عایشه همانا
 خـواهر شـوهر زبیر و است عایشه يعمو پسر طلحه اما. دوستش از نه اوست از فقط حکومت که

 نزاع از پس ـ رسید نخواهند هرگز کهـ  برسند خود ۀخواست به که فرض بر سوگند خدا به. اوست
 خدا به. زد خواهد را يدیگر گردن ایشان از ییک، کرد خواهند یکدیگر با هک ،سخت بسیار ستیز و

 ،گشایدینم یگره و پیمایدینم را ياگردنه هیچ، است سوار يمو سرخ شتر بر که، زن این، سوگند
. درآورد ينابود يآبشخورها به را همراهانش و خویشتن آنکه تا، خداوند خشم و معصیت در مگر
 و گریخت خواهند ایشان سوم یک و شد خواهد کشته آنان لشکر از سوم یک، دسوگن خدا به، يآر

 پـارس او بـر حـوأب ۀمنطقـ يهاسگ که است یزن همان او و کرد خواهند توبه ایشان سوم یک
 جهل که را یعالم بسا چه و، کنندیم اشتباه و خطاکارند که دانندیم دو هر زبیر و طلحه و، کنندیم

 بهتـرین و بسـنده يخـدا را مـا. بخشـدینم يسود را او و اوست همراه او دانش و کشدشیم او
 گنـاه از بازدارنـدگان. آننـد در سـتمگر گروه که است خاسته پا بر يافتنه همانا و، است کارگزار

۸۴     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

 خـدا بـه همانـا دارم قـریش بـا که است يگرفتار چه این ؟کجایند گروندگان و منانؤم ؟کجایند
، انـددرافتاده فتنه به که یحال در هم اینک و کردم جنگ آنان با بودند فرکا که حال آن در ،سوگند

 خـویش امان و پناه در را او اینکه جز، ایمنکرده یگناه عایشه به نسبت ما و کنم جنگ آنان با باید
 بـه و شود آشکار گاهشتهی از حق که درید خواهم را باطل چنان ،سوگند خدا به و. ایمداده قرار

  .)233 ص، 1ج ، 1375، دیالحدی(ابن اب برآرد ناله اشکنندهنالهو: بگ قریش
و  طلحـه از یکسـ ،بصـره در. نداشـتند خدا رسول از یفرمان چیه ،خود اقداماتيبرا زبیرو  طلحه. 5

 اسـت؟ گفتـه يزیـچ شـما بـه سـفرتان نیـا ةدربار غمبریپ ایآ ،سوگند خدا به را د: شمایپرس زبیر
 میـادهیشـن امـا ،نـه: داد جـواب ریـزب و دیرسپ ریزب از فرد آن. نداد یپاسخ و برخاست طلحه :ندیگو

  .)2391 ص ،6ج ، 1375، ي(طبر !میشو تانکیشر میامدهآ که هستهایی درهم شما شیپ
 يبـرا ياجبـار عـتیب موضـوع در نـه و عثمان یخواهخون موضوع در نه امیق يبرا یحق ،نظر نیا طبق

 ۀیـداع و، مسـلمانان خـون ختنیر قیطر از عثمان قتل گناه از خود کردن پاك. ندارد وجود ریزب و طلحه
 و انـداختن خطـا بـه را مـردم زیـن و خودشـان بـودن مـتهم به توجه با يکار نیچن يبرا داشتن يرهبر

 و شـرع خالف رفتار یهمگ، نداشت عثمان قتل يبرا کیتحر در ینقش گونهچیه که یکس بر زدنتهمت
  .است یاله دیشد خیتوب و سرزنش مستحق

 از شـانیا يدیـناام آن اسـت و برخـوردار زیـن گـرید ییمبنا کی از زبیرو  طلحه یاسیس رفتار
هاي درخواسـتفتن ریپـذن. بـود یعلـ امـام حکومـت از ياقتصاد يبرخوردار و یمال يمندبهره

 یاسـیس تیضـد موجـب جمـل جنـگ طراحـان از گرید یبرخ زین و تیشخص دو نیا یرشرعیغ
 بـا کـه بودنـد کسانی اولین از زبیر و طلحه، عثمان شدن کشته از پس .دیگرد یعل امام هیلع آنها

 اینکـه اول :داشـتند حضـرت آن از درخواست دو، بیعت از پس آنان .کردند بیعت علی حضرت
 ج، ق1396، ینیبـود(ام کـرده تعیـین عمـر کـه دهد قرار اياندازه همان به المالبیت از را آنها سهم

 اکــرم پیغمبــر: فرمودنــد و بودنـد مخــالف تصــمیم ایــن بـا ابتــدا از یامـام علــ). 286 ص ،8
، کردنـد بیعـت ایشـان بـا مـردم کـه هنگامی همچنین. ندکردمی تقسیم یکسان طور به را المالبیت

 ياز سـو. کـنم رفتـار پیغمبـر تسن اساس بر که شرط این به ،پذیرممی را شما بیعت من :گفتند
 آیـا: فرمودنـد آنهـا بـه امـام. دانسـتندمـی خود يبرتر اریمع را مانیا در سبقت ریزب و طلحه ،گرید

 آیـا: پرسـیدند آنهـا از حضـرت آن دوبـاره! شما البته: گفتند آنها من؟ یا ایدآورده ایمان زودتر شما
 از مـن سـهم: فرمودنـد حضـرت! شـما البتـه: گفتنـد آنهـا مـن؟ یـا دیـترنزدیک پیغمبر به شما
. بـدهم آن از بـیش شـما بـه توانمنمی، بنابراین. دهممی مسلمانان دیگر به که است همان الالمبیت
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 و شـرع خـالف زیـرا بپـذیرم؛ را عمـر بنديطبقه توانمنمی و کنم عمل را پیغمبر تسن باید من
  .)51 ص ،1ج ، 1380، دینورياست( بدعت

 ایـن پاسـخ در امیرالمؤمنین. شود ارواگذ آنها به نیعراق حکومت که بود این آنان گرید درخواست
 اقتضـا چگونـه مصـلحت کـه کـنم بررسـی و بیندیشـم پیشنهاد اینبارة در باید: فرمودند نیز درخواست

  .کرد(همان) خواهم تعیین را او، باشد اصلحکه  هر. کندمی
 هقرانـؤم عادالنـه و یچـارچوب توانسـتیمـ ریـزب و طلحه يگریباز، یاسیسهاي صحنه نیا تمام در
 يادهیپسـند روشبایست می، بودند آن یمدع که ،یاله ةزیانگ هرگونه ای و اصالح يبرا آنها باشد. داشته

 و مـروان یعنـیـ  بودنـد عثمـان هالکت یاصل عامل که ،یگروه با شانیسفانه اأمت. کردندمی انتخاب را
، دانسـتندمی قتل مستحق ود کردنمی سرزنش آنهااز ت یحما خاطر به را عثمان هموارهو  اوـ يامو ارانی

  .نمودند دنبال شان رایا يهااستیس و ندشده همرا
 طلحـه يادعـا .دیآمیشمار به زبیرو  طلحه یاسیس رفتار نییتع يهاشاخصه از رفتار در تعارضن یا

 سـرزنش عثمـانخانه  ةمحاصر و عثمانبا  یرا در دشمن يکه و یبه هنگام یدر برابر اعتراض امام عل
نخواهـد دسـت از محاصـره بر، نـدیفـر نبیه کیـامیت از بنیحما یبه تالف عثماننکه تا یبر ا یمبن، ردکمی

از همـان ابتـدا،  یندارد. اما امام عل یه همخوانیامیبا بن یاسیو رفاقت س یبا همراه ،يروچیهبه، داشت
خودشـان تـاوان کارشـان را  هیـامیبنـ کنمنمی نیچن، به خدا: فرمودندمیبودند و مخالف ها ن روشیبا ا
  .)74 ص، 1379، ضونی(بعثماننه بدهند، د یبا

، عثمـان کشـتن بـا کـه اسـت آن دیـمؤ زبیرو  طلحه یخواهحکومت بر یمبن عاصبن دیسع يادعا
 و خـون بـا را خـون خواهنـدیم، اندنرسیده خود هدف به چون اما، خواستندیم خود يبرا را حکومت

  ).444 ص، 1 ج، 1377، هیمسکوابن؛ 472 ص ،3 ج، 1375، يبربشویند(ط توبه با را گناه
گـاه یاز جا یت بـا آگـاهین دو شخصینجاست که چرا ایا زبیرو  طلحه یاسیدر رفتار س یاساس ۀنکت

ن یـا یحاضر شدند تا با همراهـ، ه)یامی(بن ان طلقایفساد جر و یاز دشمن یز آگاهیو ن یامام عل يواال
بـه عالقـه توانسـت یمـعلت بزنند؟ تنها  یدشمن دست به جنگ و یامام عل هیعل، الحالمعلوم عناصر
 یمـدن امـام علـآکـار  يطلقـا از رو يان امـویـجر یتینارضـا وباشـد، به خالفت یابی دستقدرت 

 يریـگشـکل يدر همـان ابتـدا مشـروع ۀفیخل يبرکنار يرا برا یحاتیو تسل ين امکان مادیتوانست امی
گو و وز گفـتیـن و ریزبو  طلحهگو با ودر گفت ی. اصرار فراوان امام علوردفراهم آاش یاسیقدرت س

جمـه علـل از  ن حضـرتآهاي به نامـه یمنطق خواهانه وریخندادن جواب  ن ویارسال نامه به سران ناکث
  دگاه است.ین دیا

۸۶     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

  يعل امام يمانيا ةاست تخريب شخصيت و وجهيس
 یعلـ امـام هیعل امیق به اشخاص و مردم کیتحر زبیرو  طلحه یاسیس شناخت رفتارهاي اریمع از یکی
 ضـد بـر جنـگ بـه افراد کیتحر ضمن ،خود هاينامه در شانیا. بود کذب اخبار و عاتیشا از استفاده با

 يبـرا مـردم شـتریب کیـتحر يبـرا داشـتند یسع، عثمان قاتلعنوان به حضرت آن یمعرف و یعل امام
 :گفتنـد بصـره به امام آمدنبارة در زبیرو  طلحه .زدند مردم رساندنت و یپراکنعهیشا به دست، دنیجنگ

 یبـاق شـما از یچشـم چیه شود روزیپ شما بر اگر که سوگند خدا به و افکنده هیسا شما بر شما دشمن«
  .)73ص، 1383، دی(مف»زند برهم مژه دبتوان که گذاردنمی

 یبخـش مهمـ .بود مردم ياغوا وگري زهیست استیس، هايبصر نزد یعل امام خواندن دشمن
شـد. می ابالغ شهیعاتوسط ، ندیخواستند خود بگونمی ایتوانستند و نمی تین دو شخصیاز آنچه ا

و  طلحـه دادنک جلـوهیـن و یامام عل ةب چهریتخر زان تهمت ویم ،شهیعاهاي به نامه یبا نگاه
، ينـورید(فـراوان اسـت، نـدان عثمانقصاص قـاتال نکه خواهان اصالح ویدارانش و اطرف و زبیر

  .)50ص ،1ج ، 1380

  ريزب ةزيدر شناخت انگ گريد ياريمع؛ »نيرالمؤمنيام«لقب  يجعل يادعا
 را یگـاهیجا نیچنـ کـسچیهـ کـه یزمان، ریزب به هیمعاو ۀنام در »نیرالمؤمنیام«لقب  یجعل يادعا
 ریـزب واکـنش عـدم. باشـد او یاسیس يادعا یابیارزبراي  ياریمع توانستیم، نداده قرار ریزب يبرا
 یعلتـ توانـدمـی هیـمعاو یاسـیس کیـتاکت برابر در مجاهد ةرزمند کی و مهاجر خیش کی عنوانبه

 همـراه هیـمعاو مواضـع با بلکه ،دهدنمی نشان یواکنش تنهانه ریزب. باشد او يت ادعایفیواضح در ک
  .ردیگمی قرار جبهه یک در طلقا با ،شده

به قدرت باشـد و  يق ویعال بر یلیتواند دلیم، او يفکر شیتشو و بصره در ریزب اقدامات به ینگاه
 یگمسـردر ر ویـتح دچـار یعلـ با امـام رفتارش خصوص در ریزب ن احساس با خبر بود.یاز ا هیمعاو
: گفـت عبـداهللا پسرش به پاسخ در يو. انگاشت دیترد ةدید به بود گرفته قرار آن در که را یراه و گشته

 چگونـه آن در را خـود يپا امدانستهمی آنکه مگر، است امدهین شیپ کنون تا يکار چیه، گندسو خدا به«
  .)73، ص 1383(مفید، »کنم پشت آن به ای آورم آن به يرو دیبا ایآ فهممنمی که کار نیا جز ،بگزارم

 ایـ و جماعـت امامـت جمله از ،گوناگون موضوعات سر بر بصره در زبیرو  طلحه انیمهاي يریدرگ
 شـانیا يجد رقابت نشانگر همه، سپاه يریام عنوان سر بر نزاع ای و المالتیب ۀخزان در کردن موم و مهر
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. )77 ص ،1ج ، 1375، دیـالحدیکرده بـود(ابن ابـ دیکأت موضوع نیهم يرو هیمعاو و بود خالفت يبرا
 انیـجر يانـدازراه يرابـ ،دیـتهد و عیتطم روش با، زبیرو  طلحه کیتحر در او يامو همراهان و هیمعاو
 خالفـت يشـورا ياعضـا انیـم تا نمودند یطراح یروش، مشابههایی شعارالقاي  و، عثمان یخواهخون
 برابـر در ریـزب. بمانـد یخـالاو  يبـرا دانیـم و ن ببرنـدیگر را از بـیکدی آنها و ردیگ صورت جنگ عمر

 بـه را مـا و يافکنـد ییجـدا )یعل امام با(ما  انیم که يبود تو نیا: «گفت یناراحت با عبداهللا فرزندش
 شـوم يکار یمتول نبودم آن فکر در من. يکرد ریمس نیا مودنیپ به مجبور ما را و يکرد گرفتار فتنه نیا
  .)73، ص 1، ج 1383مفید، (»کنم حکومت و

 يفـرد بـا ریـزب و طلحـه رفتـار ۀسـیمقا و هیـمعاوهاي ترفنـد به امبریپ اصحاب ییگوپاسخ ةنحو
 ارسـال بـا هیـمعاو. باشد مؤثر تیشخص دو نیا یواقع ةچهر ۀارائ در تواندمی وقاصیاب سعدبن چونهم
 يبـرا را يو، داد بیـفر را زبیـرو  طلحـه کـه یاسـتیس همـان باداشت  یسع وقاصیاببن سعد به نامه

 زبیـرو  طلحـه که کندب يکار همان یعل امام هیعل تا ستخوایم يو زرو، اازاین. دینما عیتطم خالفت
 بـر يبـازدغـل از را يو، پاسخ در و نمود رفتار عاقالنه هیمعاو استیس نیا برابر در سعد اما. دادند انجام
 یعلـ در آنچـه. نیسـت خالفت بر سزاوار یعل همچون شورا اهل از یکهیچ: «و گفت داشت حذر
 هـایشینیکـ در او بـا مـا یولـ ،است شریک ما با ما يهاینیک در یعل. نیست ما از یکهیچ در است

 از را یعلـ یمـدت يخداونـد قـدر و قضـا. است سزاوارتر خالفت کار به ما ۀهم از او. نیستیم شریک
 .اسـت خالفت کار به نسبت فرد سزاوارترین او که دانستیمیم ینیک به ما یول، بود ساخته دور خود حق
 خـود يهـاخانـه در اگـر دو آن، زبیر و طلحه خصوص در .دانیمیم ناپسند را آن آخر و اول، تو کار اما
 بـا زبیـرو  طلحـه کـه است یحال در نیا. )483 ص ،2 ج، 1372، اعثم(ابن »بود بهتر ایشان بر ماندندیم

 جاهـت و یدتیـعق يمرزبنـد ،وجـهچیه به و شدند يو همراه سرعت به ،نهیمد در هیمعاو ۀنام افتیدر
 هیـعل شـورش بـا موافـقکم دسـت ای و بود عثمان دافعانم از سعدنکردند. عالوه بر آن،  تیرعا را خود

  .بودند عثمان قتل در مردم یاصلان محرک از زبیرو  طلحه کهیدرحال، نبود عثمان
  :از عبارتند زبیرو  طلحه یاسیس رفتار مهمهاي شاخصه

  مسلمانان؛ مشروع ۀفیخلآمیز در قبال دیتهد رفتار. 1
  ؛مسلمانان مشروع ۀفیخل هیعل امیق يبرا رگذاریثأتهاي تیشخص به نسبت کنندهکیتحر رفتار .2
  ؛یبصره توسط امام عل مردم کشتن بر یمبن عاتیشا ياندازراه و یهراسفهیخل ةویش يریکارگهب .3
 بـر ،يزیـرخـون از يریجلـوگ يخواهانه بـراریاست خیس هرگونه و گووگفت ةویش يریکارگهب عدم .4
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از  را آنهـا ،کیارسال نامه و پ ا بای حت وینص با تا داشت تالش همواره که یعل امام روش خالف
  جنگ باز دارد.

  .مهاجر و انصار عتیب يجا به شام مردم یفرض عتیب به بستن دل و فهیخود خواندن خل .5

  گيريجهينت
 طـور بـه تیشخصـ دو نیا توسط نامه 5 تنها که است نامه 14 زبیرو  طلحه به مربوط مکاتبات مجموع
بـارة در گـرانید کـه اسـتهایی نامه ای و هیجواب قالب در یمابق د ویگرد ارسال گوناگون افراد به مشترك

  .اندآورده انیم به سخن، تیشخص دو نیا
 اقـدامات آنهـا یاسـیس محـور نیترمهم زبیرو  طلحه یاسیس رفتار يمبنا عثمان یخواهخون يادعا

 طبـق .اسـت شـده یمعرفـ عثمـان خون آنها رفتار یاصلعلت ، تیشخص دو نیاهاي نامه ۀمطالع با .ودب
 نقـش ،انیمصـر کیـتحر درویـژه ، بهعثمان هیعل انیشورش جیبس در ریزب و طلحه ،یخیتار يهاگزارش
 یناراضـ مـردم کیـتحر بـه کـه یکسـان فیـرد در ریـزب نقـش از زیـن منـابع یبرخ. داشتند يابرجسته

 ثالثـۀ) عثمـان یعنـی( دفنـه من منع طلحۀ إنّ« :سدینومی عثمان مقتل در یمدائناند. دهکر ادی، پرداختمی
 نیریسـابـن از نقـل بـه يبـالذر .کـردمـی يریجلـوگ عثمان دفن از که بود یکس داهللایعببن ۀطلح.» امیأ

 طلحـه از تـرسخت، اصحاب انیم در ؛»طلحۀ من عثمان یعل أشدّ یالنب أصحاب من کنی لم: «سدینومی
 بـر من گرفتن بیع« :گفتمی و داشت اعتراف عثمان هیعل رفتار نیا به ودخ طلحه .نبود یکس عثمان بر

 و توبـه جـز ،گنـاه آن از شـدن خـالص يبـرا نـکیا و دارد قـتیحق او هیـعل مـردم شوراندن و عثمان
  .»ندارم یراه او یخواهخون
ن از سـوي مخالفـا خـود یکلـ ينما در گرچه عثمان هیعل زبیرو  طلحه خصمانه استیس يریکارگهب

 خالفـت کسب يبرا تالش ،واقع در که شد دهیکش یسمت به مخالفت نیاهاي زهیانگ اما گردید، زینتأیید 
 نیـا در تا شد موجب، زبیرو  طلحه لیم خالف بر یعل امام خالفت از مردم فراوان اقبال. دیگرد یتلق

 طلحـه آن یطـ که دبو يامر یعل خالفت رشیپذ .گذارند شینما به خود از قرانهؤم يرفتار، تیوضع
 عثمـان با خود مخالفت رایز؛ زنند باز سر نآ از توانستندینم و باشند مردم عموم تابع شدند ناچار ریزب و
 مخالفـت یعلـ چونهم یتیشخص با خواستندمی اگر و بودند نموده قلمداد نید اصالح و حق يبرا را

 خـاطر بـه امام بر نهادن تمنّ تیشخص دو نیاهاي استیس از یکی ،نیابنابر. رفتندیم الؤرسیز ورزند
 بـا اریـاخت سـر از اما ،اکراه به پس. شدندمی واقع نامخالف انزجار مورد خود، کردندنمی اگر که بود یعتیب

  مشارکت در امر خالفت نمودند. يتقاضا ،ن کار خودیا يبرا وکردند  عتیب یعل امام
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 سـپس واسـت  داشـته نقـش عثمان کشتن در یعل که داشتند ادعا خود مکاتبات در ریزب و طلحه
 بـا عتشانیب که بودند یمدع ،سوم ۀمرحل دراند. شده جمع عثمان نقاتال یعل امام سپاه در شدند یمدع
 يشـواهد و ریـزب و طلحـه سـخنان و جمـالت بـه ینگاه با. است بوده ترس يرو از و ياجبار امام

 کـه بـود یکسـ حکومت رفتنیپذ از فرار يبرا یتالش ،واقع در ییادعا نیچن که شد خواهد معلوم ،گرید
  .سازد حاکم را عدالت و يبرابر تا داشت بنا، خود سلوك در

 خـود اختیـار از بیـرون را آن ،کـرده قلمـداد شمشـیر بـیم از امـام بـا را خـود بیعـت نکهیا يادعا
ن یـاکراه ا ،در واقع د وبوناسازگار و شواهد گوناگون  یخیموثق تارهاي با مجموعه گزارش، خواندندیم

 یکـه حتـ یید. ادعاین ادعا گردیموجب طرح ا، داد يرو یخالفت امام عل يت از آنچه برایشخص دو
  نکردند. يآن را بر زبان جار، انجام ندادند یبا امام عل یعتیگونه بچیکه ه یکسان

 مـانیپ سـر بـر همچنـان نکند یبانیپشت عثمان کشندگان از یعل اگر نکهیبر ا یگر آنها مبنید يادعا
 را آن کردنـد یسـع، عتیب ازپس  یول، بود خودشانخواست  به عتیصحت ب ةدهندنشان، میمانمی یباق

 یعلـ امـام، کردنـدمـی ادعـا زبیـرو  طلحـه .دهند قرار خود ارانی از امام دنیکش دست بر مشروط
 برابـر هـم بـا او و ما آنکه حال واست،  شده رهیچ آن بر و هگرفت برعهده ما با مشورت بدون را خالفت

بـه منظـور کـم  يطـرازاسـت هـمیس يریگکـارهبـ .میبـود مجبورتر همه از و بردند او شیپ را ما .میبود
علـت ، تین دو شخصیآن حضرت توسط ا ةژیگاه ویو جا یامام عل ۀمنزلت برجست دادن شأن وجلوه
  ن موضوع بود.یطرح ا یاصل

گـذار ریثأنقـش ت، عـتیبـودن ب ياجبـار و عثمـاناتهام قتـل  یعنی ،اندازانهبر یاسیس دو شعار در هر
  برجسته بود. آنها بر يان امویجر
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