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چكیده

توصیفاتی که در احادیث نبوی و روایات ّ
دربوار ی سومما
ائمهی معصوومی
فارس وی در منووابم معربووی ح و یثی شوویعه و ا و سو ّونآ دم و او را بووهعن ووا ی و
شخصیری مطیح نمود که میتوان را نما و الگوی مناسبی بیای رجال سیاسی و
مذ بی در عصی حاضی قیار گیید .سویی ی سومما نمایوانگی سوییا شو او از
چشمهی زالل وحی در محضی رسول خ ا و فهم درسآ دیات قید اسآ؛ او
رابطهای عوا فی و مسورحمم بوا ا و بیوآ بیقویار کوید و از ّ
میوجوا بو ر
مذ ب ا بیوآ و مو افم اماموآ و والیوآ حضویت عموی بوود .در ایو
نوشرار با ضیورت شوناخآ چنوی شخصویری در الگوسوازی ب رگوا تواریخی و
شناخآ مواضم او در رخ اد ای سیاسوی صو ر اسو ض ضوم تبیوی جایگوا و
بصییت سیاسوی او
من لآ ای صحابی ب ر پیامبی و ائمهی معصومی
در تحوالت دورا خ فآ اس می و حمایآ او از والیوآ عمووی در بیابوی ن واض
بیدم از اجرماع سقیفه بیرسی ش و ای ر یافآ را مطیح نمود که سمما بوا
نق ن اض خ فآ و اسور الل وای زمامو ارا د ن واض اماموآ عمووی و ر بویی
عمی را بهری ی گ ینه بیای ایآ جامعهی اس می میدانسره اسآ.
واژگان كلی دی :بصوییت سیاسوی پیوامبی
سمما والیآ عموی.

توار یخ اسو ض خ فوآ

 تاریخ دریافت -1398/10/25 :تاریخ پذیرش1399/3/12 :
 .1استاد تمام گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان
jahan_savagheb@yahoo.com
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ّ
مقدمه
بیاساس د گا ی ای تاریخی غالب چهی ا و گیون گا اولیوه بوه دیو اسو ض کوه در
زمی ی صحابی رسولالمه بودن از شخصیآ ای مؤثی در جامعهی اس می بوود و در
ّ
تحوالت تار یخ اس ض خ مات گوناگونی انجاض دادن  .اف و بی ت ش در را تثبیوآ
رون
دی اس ض در جامعه ی جا می از ییق نشی دیات قید و حضور در حوادث و جنگ ای
پیامبی اس ض بوا دشومنا بوهسوبب دشونایی بوا قوید و احمواض د گیو وی زبو از موی
شخصیآ ا از صحابه و تابعی در زمی ی فقهای جامعهی اس می دردم نو کوه بعو ا در
تقسیمبن ی ادوار فقه در میا مسوممانا بوهعنووا فقهوای عصوی صوحابه و توابعی معیفوی
شو انو  .ایو افویاد بووه مثابوه «وجووو » اموآ در وقووایم مرعو د پووز از درگذشوآ پیوامبی
ی وای
اس ض توانسرن با نقشدفی ینوی در جامعوه موجوب دسورهبنو ی وا و صو بنو 
ّ
ج ی ی شون ؛ ز ییا میدض بهسبب شخصیآ منش و سابقه دنا ن د رسوولالموه بوه دنوا
ّ
تمسك جسره و از دنا پییوی میکیدن  .یمی از ای شخصیآ ای بیجسره که زنو گی پوی
ماجیایی از دغاز تا دردم به دیی اس ض و حضور در کنار رسول خ ا داشوره و د گوا
از چهی ای شگفآ ممرب توحی ی اس ض و در زموی ی ا بیوآ پیغمبوی گیدیو روزبوه
اییانی یا سمما فارسی اسآ .ابعاد وجودی ای صحابی رسول خ ا چنا گسرید اسآ
که قممفیسایی در مهی د نشای .
در ای مقاله تمیهی عمو بوی تبیوی بیونش عقیو تی و بصوییت سیاسوی سومما در
تحوالت پز از درگذشآ رسول خو ا بوهویوه در دفواع از والیوآ عمووی اسوآ .ایو
پهو ش که از نوع تار یخی و بهروش کرابخانهای انجاض ش به شیو ی توصیفی و تحمیمی
ای پیسوش را محوور قویار داد کوه موضوم و گفرموا سومما فارسوی نسوبآ بوه مسوألهی
زمام اری جامعهی اس می پز از درگذشآ رسول خ ا چگونه بود؟ مفیوض پهو ش
د اسآ که سمما با گفرمانی حقگیا به دفاع از اماموآ عمووی و نقو گفرموا سوقیفه و
فآ بیدم از د پیداخآ.
ن اض خ ِ

 .1زندگینامه
1

نیبود او مناقشه نیسآ و
دربار ی ناض و زادگا سمما اخر ف وجود دارد؛ اما در اییا 
ّ
2
از میا ناض ا «روزبه» شهیت بیشریی دارد .او در یك خانواد ی د قا تول یافوآ .پو ر
روزبه (سمما ) مسؤولیآ نگهبانی از دتوش را بیعهو داشوآ کوه مبوادا خواموش شوود و
روزبه نی ای مسؤولیآ را داشوآ و مو ت ا بوی دیوی زردشوآ بوود و در رعایوآ ددا د
میکوشی  .با وجود ای گیایش در ذ جسوآوجوگی روزبوه جوانوه ای شوك و تیدیو
نسبآ به دیی زردشآ شمفره ش  .سیانجاض با د که پ رش سخآ میاقب بود که روزبوه از
دیی زردشری منحیف نشود و او را تحآ ن وی داشوآ اموا روزبوه از خانوه و دیوار و دیوی
نیاکا دسآ کشی و را سفی در پیش گیفآ .با ورود به مجامم مسیحی و دشنایی با پییوا
عیسی بهویه در شاض به دی تیسایی (مسیحی) دردم  .بنابی بعضی روایوات او پیشتوی
در اصفها در اثی تماس با را با مسیحی با ای ان یشه دشنایی پی ا کید بود و به را نمایی

 .2اینكه سلمان تا پیش از پذیرش اسالم ،چه نامی داشته ،محل اختالف است .در منابع ،اسامی گوناگونی برای
او ذكر شده مانند :مابه بن بوذخشان بن دهدینره (طبنری1387 ،ق)171/3 :؛ فینروزان (بلدمنی:1368 ،
)313/1؛ روزبه بن خشبوذان (صدوق)165 :1405 ،؛ ماهویه (مابه) بن بدخشان (ابوندیم اصفهانی:1377 ،
)48؛ بهبود بن رخشان (همان)؛ روزبه (مافروخی ،بیتا)23 :؛ بنهامان (همان) ،مابنه بنن بنود ینا بهبنود
(عسقالنی ،بیتا )113/1 :و ماهبه یا مابه( .نوری طبرسی )27 :1411 ،از این میان ،بنه قریننهی مدننای
سلمان (در آرامی :شلمانو :نیكبخت ،خجسته ،روزبه) ،میتوان حدس زد كه نام اصلی او همان روزبه بوده
كه در ترجمان عربی ،سلمان شده است (حاج سیدجوادی256/9 :1386 ،؛ یزدانپرسنت.)475 :1390 ،
ابنعربی ،واژهی سلمان را سالمتی از رنجها و بیماریها دانسته است( .ابن عربی1394 ،ق)62/5 :
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 .1در برخی از منابع تاریخی ،زادگاه سلمان ،قریهی جی اصفهان ذكر شده (ابنهشام ،بیتا214/1 :؛ ابننسندد،
56/4 :1410؛ دینوری270 :1992 ،؛ طبری1387 ،ق171/3 :؛ ابوندیم اصفهانی ،بیتا190/1 :؛ بلخنی،
بیتا110/5 :؛ مجلسی )390/22 :1403 ،و در برخی دیگر محل تولّد وی رامهرمز آمده است (ابنسدد،
56/4 :1410؛ دینننوری270 :1992 ،؛ طبننری1387 ،ق171/3 :؛ خطیننب بانندادی163 /1 :1417 ،؛
عسقالنی ،بیتا113/2 :؛ مجلسی .)390/22 :1403 ،میتوان میان هر دو روایت را جمع كرد و احتمال داد
كه او اصالتاً اصفهانی است ،ولی در رامهرمز پرورش یافته و یا حتی به دنیا آمده است( .یزدانپرست1390 ،
 )474 :پارهای از منابع ،بهویژه منابع شیدی ،سلمان را اهل شیراز (والینت شناپور) دانسنتهانند( .طبنری،
1387ق171/3 :؛ صدوق162 :1405 ،؛ بلدمی313/1 :1368 ،؛ مستوفی230 :1362 ،؛ مجلسی:1403 ،
 )355/22هرچند بهنظر میرسد كه فارسیبودن سلمان ،بیشتر به ایرانی بودن او داللت دارد و «فارس» در
مفهوم عام ،به ایران اطالق میشده ،نه اینكه لزوماً او از دیار پارس بهمدنای ایالت امروزی بوده است.
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د ا منطقهی شاض را به عنوا میک دیی مسیح در یافره بوود .او مو تی را در شواض نصویبی
موص و عمور یه بهسی بید و با پیشوایا روحانی مسیحی به حشی و نشی پیداخآ .در می
تماس اسآ که گفرهان یمی از پیشوایا مسیحی روزبه را با دم پیغمبیی در میا میدض
عی که نامش «احم » اسوآ دشونا کوید و روح نوادراض روزبوه در پوی دیو ار د پیوامبی
سیانجاض او را به حجاز و شهی یثی کشان .
او در یثی م ت ا ن د یهودیا وادیالقویی و سوسز بنیقی ی وه در نخمسورا مشوغول
کار ش  .در یثوی از بعثوآ پیوامبی اسو ض د گوا ی یافوآ و بوهحضوور ایشوا رسوی .
روزبوه از زنوی یهوودی کوه صواحب او بوود بوا پیداخوآ ف یوه
بها رماض رسول خ ا
(سیص درخآ خیما و چه اوقیه ) خی ی اری ش و دزاد گیدی و به او نواض «سومما »
داد .نقوو شووو کووه پیوووامبی بوویای دزادی روزبوووه دسوورور داد توووا توسووح حضووویت
عمی عه نامهای تن یم ش و عو ای از اصوحا شوا عه ناموه بودنو  .مور د را
حضیت عمی در جمادیاالول سال اول جیی نوشآ .کنیه سومما نیو ابوعب الموه بوود
اسآ( .سخ خود سمما در :اب شواض بویتوا222-214/1 :؛ بویی 1387ق171/3 :؛
بمخی بیتا113-110/5 :؛ فرال نیشابوری 52-41/2 :1381؛ مجمسی 359/22 :1403؛
نوری بیسی  97 :1411و مو )370/13 :1407
ح
بیاساس بیخی از منابم تار یخی دزادی سمما پز از جنوگ احو یوا در سوال پونجم
بهویوه بو ر و احو حضوور

جیی بود و ازای رو او در غ وات اولیهی پیامبی اس ض
ن اشره اسآ .بیخی از مورخا جنگ خن ق در سوال پونجم جویی را نخسوری جنگوی
میدانن که سمما در د حضور داشره اسآ؛ در ای نگاض او دزاد بود و پیش از د چوو
عبو بووود در بو ر و احو حضووور ن اشووآ( .ابو شوواض بوویتووا 220/1 :و 224 219/2؛
دینوووری 271 :1992؛ بوویی 1387ق )566/2 :بیخووی گ و ارش ووای توواریخی دزادی
پیش از ای میدانن ؛ ز ییا دم اسوآ کوه
سمما و حضور او را در کنار پیامبی اس ض
نگاض بسر پیما بویادری (عقو مؤاخواة) میوا مسوممانا توسوح رسوولالموه در سوال
ّ
سنآ بی سمما و ابودرداء یوا حذیفوهبو یموا
نخسآ جیی بی پایهی بیخی مرو ا
عه اخوت بسره ش (اب سع  )63/4 :1410و بی پایهی بیخوی مروو شویعی ایو عهو
اخوت میا سمما و ابوذر بیقیار گیدی ؛ چنا که در روایآ اماض سجاد دم اسآ کوه
«پیوامبی خو ا می وا سوومما و ابوووذر پیمووا بوویادری بسووآ( ».کمین وی 401/1 :1388؛

مجمسووی  190/2 :1403و  )343/22اموواض صووادق نیوو در روایرووی فیمووود اسووآ:
«پیوامبی می وا سوومما و ابوووذر بوویادری بسوآ( 1».کمین وی 163 /8 :1388؛ مجمسوی
 )345/22 :1403بی مبنای ای روایات تاریخ پیما نامهی دزادی سمما دوض جمادیاالول
سال اول جیت اسآ و شا ا د عمی ابووبمی عموی حذیفوه مقو اد ابووذر بو ل و
عب الیحم ب عوف سرن .
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(عاممی  )41-40 :1370در میاسم ازدواج حضیت عمی و حضویت فا موه کوه
در سال دوض جیی بود اسوآ سومما حضوور داشوره و مأموریوآ وایی از سووی رسوول
خ ا در امی خیی بیخی وسای و تیتیبداد امور داشره اسآ (ر.ک :اربمی :1427
 )369-359/1که نشا از حضور سمما در کنار پیامبی در سال وای نخسوآ جویت
اسآ .مجمسی در روایری نوشره که سمما در جنگ ب ر و اح نی حضوور داشوره اسوآ.
(مجمسی  )390/22 :1403ماسینیو عمآ تأخیی نسبآ اس ِض سمما تا جنگ خنو ق را
به تحیی حز یی نسبآ مید و کوه قصو داشوره از ایو را بوه بنویامیوه خو مآ کنو .
(ماسینیو بیتا)92 :

 .2دانش نظامی سلمان در خدمت رسول خدا
روزبه اییانی پز از گیوی به اس ض و سمما ش تا د گا که از ای جها رخآ
بیبسآ منشاء خ مات مهم و چه در زما حیات رسول خ ا و چوه پوز از درگذشوآ
ایشا و بود .اولی صحنهای که سمما حضور شایسرهای در د داشآ غو و ی خنو ق یوا
« .1آخَی رسولاهلل

بین سلمان و ابیذر».
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ب ی تیتیب از ن ی ان یشهی مذ بی مرو که سمما را در دغاز زردشری بوهشومار
میدورن و سسز مسیحی اما بیخی مرو ج یو او را موانوی دانسورهان (رك :حواج سوی
جوادی  )265/9 :1386که مم وجی از کیش زردشری دیی منو ایی و صواب ی ی یقوآ
گنوسی و دی مسیحی بود اسآ و دور نیسآ که در مرو که تفسییی و روایی به دلی
فق ا د گا ی شایسره از مانویآ او را به ور کمی مسیحی خوانو باشون ( .ی دا پیسوآ
 )475-474 :1390مق سی دربار ی سمما نوشره اسآ« :دی یهود و مجوس و نصیانیآ
را ر ا کید( ».بمخی بیتا)113/5 :
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اح ا اسآ که در سال پنجم جویی رخ داد .در ایو جنوگ قبیموهی قوی یش بوا مویا
کید دیگی قبای مشیك سسا ی د ار نفی فیا م دورد و به فیمان ی ابوسفیا به ف
نابودی پیامبی و مسممانا و پایگا دنا (م ینوه) بوهسووی ایو شوهی حیکوآ کیدنو  .دنوا
یهودیا بنیقی ی ه را که درو م ینه بودنو نیو بوا خوود ومداسورا کیدنو  .ایو ائور ف
میتوانسآ بیای اساس اس ض خطیدفی ی باش  .در ای جا نبوو سومما و دانوش ن وامی او
بهکار گیفره ش و مسممانا با م لی و مماری به حفی خن ق پیداخرنو  .سومما خوود

در حفی خن ق شویکآ داشوآ و بوه لحواا توانوایی جسومانی فعالیوآ دوچنو ا داشوآ.
(اب  شاض بیتا226-214/2 :؛ اب سوع 62-60/4 52-51/2 :1410؛ واقو ی :1409
450 -440/2؛ یعقوبی بیتا50/2 :؛ بیی 1387ق )581-564/2 :پیشنهاد مؤثی سمما
در حفی خن ق موجب ش که ائر ف دشم با د مه نییوی ن وامی زمی گیوی شو و
سیانجاض شمسآ یاب و مسممانا از ای دسیب ر ایی یابن .
بیگما دانش ن امی سمما و دشنایی او با شیو ای جنگ و رزض و دفاع و قمعهگییی
اییانیوا موجوب شو کووه بوه عنووا مشواوری کوواردا در اموور ن وامی در خو مآ رسووول
خ ا قیار گیید .در جنگ ائ و در سال شرم جیی و که قبیموهی ثقیو بوا بسور
درواز ای شهی به مقاومآ پیداخرن و کار بی مسممانا دشوار ش رسول خ ا با یارا
خود مشورت کید و پیشنهاد سمما مبنی بی اسرفاد از منجنیق بیای شمسر حصار پذییفره
شو  .سومما بوه پیوامبی عویض کوید کوه موا در سویزمی فوارس بوی حصوار ا منجنیوق
میگذاشریم و دشم م عمیه ما ما کار را میکید .موا بوه دشوم بوه ایو وسویمه پیویوز
میش یم و گا دشم با د بوی موا پیویوز میشو و اگوی منجنیوق نباشو مو ت محاصوی
والنی خوا ش .
ازای رو سمما از یف پیوامبی مأمور یوآ یافوآ کوه منجنیوق بسوازد و او بوهدسوآ
خویش منجنیقی ساخآ و نصب کید( .واق ی  )927/3 :1409از ای نمونه ا درمییابیم
که کاردانی و مشواور ای ن وامی سومما در کنوار چهوی ی عمموی و وسوعآ دانوش او
خ مات ارزن ای را در را پییوزی ای پیامبی اس ض و غمبهی دی خ ا بی شیك جا می
داشره اسآ.

 .3منزلت سلمان در نگاه پیامبر و ائمه
سمما فارسی پز از اس ضدورد رابطهی ویه ای با رسول خ ا و خان ا رسوالآ
بیقیار کید و به چنا جا و حشمری ن د پیامبی دسآ یافآ که از مشاورا او ش و پز
از پیشنهاد حفی خن ق از سوی سمما در جنگ خن ق (احو ا ) وقروی مهواجی و انصوار
یک اض سعیکیدن او را از خود بخواننو پیوامبی دربوار اش فیمودنو « :سومما از موا
ا بیوآ اسووآ( ».ر.ک :اب و شوواض بوویتووا224/2 :؛ اب و سووع 62/4 :1410؛ بوویی
1387ق )568/2 :ای سخ دربار ی سمما در جا ای دیگیی نی از ایشوا نقو شو و
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نی مطویح شو اسوآ .از
مچنی از قول حضیت عمی و اماض باقی و اماض صادق
مجموع سخنا پیامبی اس ض و ائموه دربوار ی سومما ویهگوی وای بیجسورهای از
شخصیآ او دشمار ش اسآ ازجممه:

 .1- 3ژرفای علمی سلمان

دربار ی وسعآ عممی سمما پیامبی به یارا خویش میفیمود« :سمما د کنو
َ
از عمم اسآ( ».اب سع  )64 63/4 :1410در روایری از ا َنزب مال دم اسآ که از
 .1عبارت «سلمانُ مِنّا اهلالبیت» بهصورتهای مختلف در منابع متددد آمده است .برای نمونه ،ر.ك :الکوفی
قاضی483/1 :1412 ،؛ كلینی401/1 :1388 ،؛ مفید ،بیتا341 :؛ طوسی60 ،52/1 :1404 ،؛ طبرسنی،
287 :1381؛ متقننی هننندی169/9 :1405 ،؛ مجلسننی 373 ،348 ،343 ،230/22 :1403 ،و 374؛
شیرازی210 ،209 :1397 ،؛ امینی.104 ،103/10 :1379 ،

تبیین گفتمان سلمان فارسی در دفاع از والیت علوی

سمما در زمی ی عممای امآ بهشمار دم و کسی اسآ که احوال پیامبی و اسیار
عموض را صیانآ میکید (کمینی  )401/1 :1388و دربار اش گفره ش که او «مح ّ ث»
(یعنی کسی که فیشوره بوی او وارد شوود و بوا او سوخ بگویو ) (کشوی 16 15 :1348؛
وسی  )407 :1414ج ء ّ
مروسومی ( وشویارا و پهو نو گا دورنگوی) (کشوی :1348
ّ
13؛ وسی  )56/1 :1404و اسم اع م را دموخره و با الموه در زموی اسوآ( .مجمسوی
 )346/22 :1403او موار در کنار پیوامبی بوود بوا او گفوآوگو میکوید و از ایشوا
بسیار سؤال میپیسی ( .راون ی 150/1 :1409؛ نوری بیسوی  )23/16 :1407مچنوی
نق ش اسآ که محف انز ویه ی شبانه با پیامبی داشآ( .اب اثیی )331/2 :1377
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رسول خ ا پیسی ن  :مطالب عممی را از زبا چه کسی فیا گیوییم و یادداشوآ کنویم؟
حضیت فیمودن  :از زبا عمی و سمما ( .خطیب بغو ادی 158/4 :1417؛ ابو عسواکی
 )44/10 :1406یمی از شاگیدا معاذ ب جب از او نق کید که معاذ به وی دسورور داد
از چهار ت عمم بیاموزد که یمی از ایشا سمما فارسی بود( .اب سوع  )64/4 :1410از
اماض باقی روایآ ش که پیامبی فیمود« :سمما در یای عمم اسآ کسوی عمقوش را
درنمییاب سمما به دانش اول و دخی اخرصاص یافره اسآ .خشم خ ا بی کسوی بواد کوه
سمما را خشمگی کن ؛ خ ا دوسآ بو ارد ویکز را کوه او را دوسوآ بو ارد( ».مفیو
بیتا222 :؛ مجمسوی  )347/22 :1403نگوامی کوه بیخوی از افویاد بوه سومما اعرویاض
میکیدن که ای عجم کیسآ که میا عی ا بواال نشسوره اسوآ پیوامبی خطوا بوه
ّ
دنا ضم تذکی به بیابیبود انسا ا با م ماننو دن انوه ای شوانه فیمودنو « :سومما
در یایی بیکیانه اسآ و گنجی بیپایا ؛ سمما از ما ا بیآ اسوآ؛ جویبواری اسوآ کوه
حممآ میبخش و به او بی ا عطا شو اسوآ( ».مفیو بیتوا341 :؛ مجمسوی :1403
)345/22
از حضیت عمی دربار ی سمما پیسی ن ایشا فیمودن « :او مانن لقموا بوود؛
میدی بود از ا بیآ؛ دانش پیشینیا و دنا را که پز از د ا دمو بودنو مویدانسوآ؛
نخسری کرا دسمانی و دخیی کرا دسومانی را خوانو بوود؛ دریوایی بوود بویپایوا ».
(اب سع 64/4 :1410؛ فرال نیشابوری  )57/2 :1381د حضیت در معیفی پون تو از
پیشرازا اس ض خود را پیشراز عی و سمما را ح
سابق فارس (پیشراز اییانیوا ) دورد اسوآ.
(فرال نیشابوری )53/2 :1381
ای ویهگی ای بیجسوره در سومما کوه حروی بیخوی بویای او مقواض عصومآ قائو
میشون (اب عیبی  )230 229/3 :1394و دانش حممآ ایما سموك و موقعیوآ او
موجب ش که بهعنوا عضو ا بیآ پیامبی اس ض دردیو  .رسوول خو ا نیو ضوم
سییا کید روح سمما از سیچشمهی معارف و حقایق الهوی دانوش و ایموا سومما را
میسرود و او را در میا صحابی خود گیاموی میداشوآ توا د جوا کوه در میوا د موهی
یارا روزی دسآ بی شانهی سمما نهادن و فیمودن « :اگی دانش (یا دی ) در ثی یا باشو
سمما و قووض او بو ا دسوآ موییابنو ( ».در ایو مووارد رک :بیسوی 150/1 :1381؛

مجمسوووی 168/64 310/16 391 52/23 392-315/22 :1403؛ شوووییازی :1397
)208
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 .2- 3ایمان واالی سلمان
پیامبی اس ض دربار ی شخصیآ سمما فیمودن  « :یکه میخوا به میدی بنگوید
که دلش روش ش به سمما بنگوید( ».ابو عسواکی 408/21 :1406؛ بیسوی :1381
 )150/1اماض صادق نی دربار ی او فیمودن « :ایما دارای د درجه اسآ؛ مقو اد در
درجه شرم و ابوذر در درجه نهم و سمما در درجه د م ایما را یافره اسآ( ».مجمسی
 )317/22 :1403وقری از د حضیت پیسی ن که چیا بسویار از سومما فارسوی یواد موی-
کنی؟ حضیت فیمودن  « :نگویی فارسی بگویی محم ی؛ که یواد کوید مو از سومما
بیای سه خصمآ مهم اسآ که او دارد :یمی دوسری عمی و تویجیحداد خواسورهی او
بی خواسرهی خویش؛ دیگی دوسری فقیا و بیتیی داد د ا بی ا مال و ثیوت؛ و دیگویی
دوسآ داشر عمم و عمما( ».فرال نیشابوری 60/2 :1381؛ اربمی )388 /1 :1427

فآ نفین که زمی گنجایش دنا را ن ارد و به وجوود دنوا مویدض روزی
رسول خ ا
داد میشون و دنا واسطهی نصیت و پییوزی و وسیمهی ن ول بارا سرن  .ازجممهی ای
فووآ نفووی سوومما فارسووی مقوو اد ابوووذر عمووار و حذیفووه رحمهوومالمووه سوورن و
موار میفیمود :م اماض و پیشوا و مقر ای ای گیو م و می وا بودنو کوه بوی
عمی

تبیین گفتمان سلمان فارسی در دفاع از والیت علوی

پیامبی در نامهای که گفره ش بوه درخواسوآ سومما بویای خانو انش در ایویا
نوشره در وص او فیمود اسآ ...« :مانا که سمما از جانب موا بو ی انو از سو اوار
اسآ؛ ز ییا خ اون مرعال سمما را بی بسیاری از مؤمنا بیتیی بخشی اسآ و در وحی به
م دم که :شوق بهشآ در دی ار سمما بیشری از اشریاق سمما به بهشآ اسآ( ».فرال
نیشابوری 57/2 :1381؛ مجمسی 341/22 :1403؛ شییازی  )208 :1397انزبو مالوك
میگوی  :پیامبی فیمودن  « :مانا بهشآ مشراق سه نفی اسآ :عمی عمار و سومما ».

(مجمسی  )341/22 :1403در بیخی از روایات مق اد ( 33ق) نی بوی د وا افو ود شو
اسووآ( .ر.ك :صوو وق 303/1 :1362؛ مووو 67 /2 :1372؛ فرووال نیشووابوری :1381
54/2؛ اربمی 345/1 :1427؛ مجمسی 341 /22 :1403؛ عطاردی )134/1 :1406
در ح یثی اماض باقی از ج ّ ش حضیت عمی نق میکن که« :در میوا اموآ
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پیمووی فا مووه

نموواز خوان نوو ( ».کشووی 6 :1348؛ فرووال نیشووابوری 54/2 :1381؛

مجمسی )326/22 :1403

1

عمیب خطا در مجمسی که بیخی اصحا از نسب خویش سوخ مویگفرنو بوه
سمما گفآ :نسب و فض تو چیسآ؟ سمما با بهی گییی از دیات قوید (ضوحی)8-6/
پاسخ داد :ناض م سمما اسوآ؛ فیزنو یموی از بنو گا خو ا سورم؛ گمویا بوودض خو ا
میا بینیاز
وسیمهی محم
میا را نمایی کید؛ فقیی بودض خ اون ب ه 
وسیمهی محم
ب ه 
دزاد کوید .ایو اسوآ اصو و نسوب و
وسیمهی محم
کید ؛ بید بودض خ اون میا ب ه 
حسب م  .سسز از جمسه خارج ش  .پیامبی که از ای قضیه د گا ش ن به قییشی وا
ّ
میوت خمق فض و عق اوسآ و کسوی جو بوه تقووا بوی
فیمودن « :حسب مید به دی
دیگیی بیتیی ن ارد ».د گا سمما را دل اری داد و فیمودن « :تو از ن ی تقوی از ای  ا
بیتی سری( ».فرال نیشابوری 61-60/2 :1381؛ اربمی )388/1 :1427
 .3- 3اعتماد و اعتبار سلمان نزد پیامبر

و حضرت علی

سمما د چنا مورد اعرماد امی و عضوی از خوانواد ی پیوامبی بوود کوه او را در
مجالز ن دیك خوود مینشوان و پیاض وای خوویش بویای خوانواد اش را بوه او میگفوآ.
سمما به خانهی عمی و حضیت ز یا دم و رفآ داشآ و در انجاض بیخی از اموور
به د ا خ مآ میکید( .ر.ك :فرال نیشوابوری 58/2 288/1 :1381؛ مجمسوی :1403
 138/39و  )352/22پیامبی دربار ی سمما فیمودن « :او موورد اعرمواد مو و اموی و
پی ی گار و پارساسآ و نسبآ به فیسراد ی خو ا و مؤمنوا خییخووا اسوآ .سومما از موا
ا بیآ اسآ( ».ابو حیوا  )232/1 :1412مچنوی از رسوول خو ا نقو شو کوه
فیمودن « :خ اون میا به دوسری چهار نفی از یارانم دسرور فیمود و به م خبوی داد کوه
خود نی دنا را دوسآ دارد؛ د ا عموی مقو ادب اسوود ابووذر غفواری و سومما فارسوی
سوورن ( ».مفیوو 137 :1364؛ فرووال نیشووابوری 60/2 :1381؛ اربمووی 345/1 :1427؛
معر لی 36/18 :1378؛ مجمسی  185/31 324/22 :1403و )11/39

 .1دربارهی مجموعهای از احادیث درباره سلمان ،ر.ك :یزدانپرست.570 -542 :1390،

اشوار شو
در منابم به نمونه ایی از حضوور سومما در کنوار عموی و فا موه
حضوور
اسآ؛ از جممه نق ش که سمما در میاسم ازدواج حضیت عموی و فا موه
داشره و زماض اسری یا شریی که حضیت فا مه بی د سوار بودن در دسآ سمما بود و
به مویا پیوامبی تمبییگویوا بوه خانوهی عموی میرونو ( .اربموی 369/1 :1427؛
مجمسی 104/43 401/23 :1403؛ نوری بیسی )196/14 :1407
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دلبسوورگی خان و ا پی وامبی بووه سوومما نی و چنووا بووود کووه اگووی چن و روزی او را
میشو ن (تفصوی روایوآ در :وسوی 297-298 :1412؛ مجمسوی
میدی ن گمهمن 
ن 
 )66/42 :1403و د گا که حضیت فا مه در فیاق پ ر از دنیا رفآ در میا کسانی
که شبانه بی پیمی او نماز گ ارد و د حضیت را بوه خواك سوسیدن سومما حضوور دارد.
(ر.كّ :فرال نیشابوری 349 /1 :1381؛ مجمسی  )193-192/43 :1403به نقو یعقووبی
فا مه شبانه دف ش و یچکز ج سمما و ابوذر و بهقولی عمار حاضی نبود( .یعقوبی
بیتا)115/2 :
نامهای اسآ که در پار ای مرو نق
نمرهی دیگی در شأ سمما ن د پیامبی اس ض
ش که د حضیت به درخواسآ سمما بیای بیادر و بممه خان ا او در اییا نوشرهاسآ
و سفارش د ا را به مسممانا کید ان ( .مر کامو ناموه در :ابو حیوا -232/1 :1412
)231

1

دنچه از سیی ی ن یی و عممی سمما در تبیی ن اض عموی بوهدسوآ مویدیو بوی چنو
محور مهم تأکی دارد:
 .1- 4دفاع از برتری حضرت علی

در پیشوایی جامعه

از عیصووه ای مهم وی کووه نقووش سوومما بووهخوووبی در د پی اسووآ ح ووادث پووز از
درگذشآ رسول خ ا و واقعهی سوقیفهی بنیسواع اسوآ .در ایو واقعوه بوا تمیوهی
 .1این متن بهطرق دیگر در منابع مختلفی آمده اسنت :ابنوندیم اصنفهانی52-53 :1377 ،؛ مجلسنی:1403 ،
1345-134/18؛ شیرازی207-2076 :1397 ،؛ احمدی میانجی 291-287/3 :1419 ،و. ...

تبیین گفتمان سلمان فارسی در دفاع از والیت علوی

 .4نقش سلمان در تبیین نظام علوی
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ابوبمی بی امامآ قی یش و بیخورداری از موقعیآ شیخوخیآ و حمایآ قبایو عوی از او
ن اض خ فآ شم گیفآ و با کنار زد انصار و بنی اشم ابوبمی زماض جامعهی اس می
را به دسآ گیفآ .در بیابی ای قضیه اف و بی بنی اشم کسا دیگیی به لحاا ویهگی وا
و ص حیآ ا و بیتیی کوه در حضویت عموی سویا داشورن او را شایسورهتی ی فویدی
میدانسرن کوه بوا شوناخآ قیدنوی و دموزش وایی کوه از پیوامبی خو ا در یافوآ کوید
میتوان جامعهی اس می را به مسیی و ایآ ر نموو سوازد .ازایو رو بوه دفواع از ایشوا
پیداخره و با ابوبمی بیعآ نمیدن  .در رأس ای دسره سمما فارسی بوود کوه نوه از پایگوا
قبیمهای و یا مطامم شخصی و ح بی؛ بممه با بینش و بصوییت کوافی از وضوعیآ جامعوهی
مخالفآ خود را با نریجهی اجرماع سوقیفه
اس می و شناخآ عمیق از حضیت عمی
اع ض و با ابوبمی بیعآ نمید .او در میا میدض ای عبارت فارسی «کیداذ و ناکیداذ» یعنی
کیدی و نمیدی انرخا کیدی اما انرخا صوحیحی نمیدیو را بوه زبوا دورد و بوه دنوا
ّ
حری دو نفی با شما مخالفآ نمیکیدنو و
گفآ اگی خ فآ را در ا بیآ قیار میدادی
از نعمآ د بهی منو میشو ن  ( .بیسوی 76-75/1 :1381؛ معر لوی 1378ق43/6 :؛
مجمسی )278/28 :1403
در روایری از اماض صوادق نقو شو کوه سوه روز پوز از بوه خاكسوساری پیوامبی
سمما با میدض از مقاض معنوی و جایگا عممی و حقانیوآ امواض عموی سوخ
اکیض
گفآ و د ا را سویزنش کوید و در ضوم مطوالبش گفوآ« :ای مویدض یگوا فرنوه وا و
دشو ا را مچو پار ی ظممانی شب دی ی که بیجسرگا در د به کآ مویرسون
ّ
دسآ بین ار ی ؛ ز ییا د ا را بیا بهشآ و خواننو گا بو ا در روز
محم
از خان ا
رسراخی ن و بی شوما بواد عموی  .ای مویدض والیوآ را در میوا خوود ماننو سوی قویار
د یوووو  ( ».بیسووووی 12/1 :1381؛ مجمسووووی  )81/29 388/22 :1403مچنووووی او
عموومی
یچ کز از اسیار نبوت د گوا نیسوآ و نو د عموی
میگفآ« :ج عمی

اسآ که ن د یچ کز نیسآ( ».مفی 405 :1364؛ اربمی )388/1 :1427
سمما موار در دفاع از والیآ اماض و پیشووای خوویش بوه سوخ مویپیداخوآ و بوا
د گا یبخشی و بصییتاف ایی میدض را به پذییش ر بیی حضیت عمی فیا مویخوانو .
در یمی از ای روشنگیی ا خطا به دنا گفآ:

آگاه باشید! شما مردم آرزوهایی را در سر میپرورانید که قطعاً گرفتاریهای زیادی
را بهدنبال خواهد داشت .بدانید علی

معدن علم به آمال مشروع وگنجینهی آگاهی
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بنعمران است؛
به خواستههای شماست؛ کالم او فصلالخطاب است؛ راه او راه هارون 
و رسول خدا

به او فرمود :تو وصیّ و جانشین من در میان اهلبیت منی و جایگاه

تو نزد من همانند جایگاه هارون نزد موسی

است .اما شما مردم راه و روش

گذشتگان (عصر جاهلیت) را زنده کردید و به راه خطا رفتید .قسم به کسی که جان
سلمان در ید قدرت اوست بهخاطر نقض عهد و تبدیل وصیت رسول خدا

،

حالتان روزبه روز بد و بدتر خواهد شد و به سرنوشت قوم بنیاسرائیل مبتال خواهید
گردید .آگاه باشید اگر علی را جامهی والیت و خالفت میپوشاندید ،به خدا سوگند!
هر آینه از زمین و آسمان بهره میگرفتید و به برکت عدل او ارتزاق میکردید .پس
اخطار باد بر شما که گرفتار خواهید شد و روزنههای امید و رجاء و خوشبینی شما
مسدود میگردد( .کشی42 -20 :1348 ،؛ طبرسی)152/1 :1381 ،

 . 2- 4واکنش عملی در برابر بیعت با خلیفه نخست

بیگما سمما بهسبب ا میآ عضویآ خانواد ی پیامبی و پیون عمیق با حضویت
عمی و ای که او را منبم دانش و معارف الهی و حممآ نبوی میدانسآ در رأس ایو

تبیین گفتمان سلمان فارسی در دفاع از والیت علوی

سمما میا با جمعی از ووادارا حضویت عموی ازجمموه ّ
عموار مقو اد ابووذر
عباد ب صامآ حذیفهب یما ابوالهیثمب تیهوا و بویاءب عواز بوا تشومی جمسوهای
شبانه در محمهی بنیبیاضه تصمیم گیفرن تا در روز سهشنبه در مسج م ینه مانم بیعآ با
خمیفه گیدن ؛ (یعقوبی بیتا )123/2 :اموا در اثوی فشوار ن وامی و شو ت عمو ووادارا
ّ
مرحصنی در خانهی حضیت
خمیفه نروانسرن به اق اض عممی دسآ زنن و ناگی ی به جمم
عمی پیوسرن و د جا نی با جوض نییو وای خمیفوه کوه در رأسشوا عموی بوود پیاکنو
ش ن (سمیم بیتا40-30 :؛ یعقوبی بیتا)126/2 :

1
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م افعا قیار داشآ؛ چنا که در رأس سرهی اصمی و میک ی تشویم کوه بوه ارکوا اربعوه
مشهورن (یعنی سمما ابوذر مق اد و عمار) قیار داشآ( .ص وق 303/1 :1362؛ مو
67/2 :1372؛ اربموووی 345/1 :1427؛ مجمسوووی  )274/34 :1403مق سوووی در شووویح
یو گویو را از دوسور ارا د حضویت نواض
گیو ای شیعه در روزگار حیات عمی
میبید مانن ّ
عمار سمما مق اد جابی ابوذر غفاری عب المهب عباس و دیگیا که ج
حق دربار ی ایشا نمی توا گمانی داشآ و یچ جای عنی در ایشوا نمویتووا یافوآ.
(بمخی بیتا )124/5 :او سسز در ذکی عقایو شویعهی امامیوه پوز از شوهادت حضویت
عمی میگوی که د ا معرق ن میدض با ردکید عموی در خ فوآ کوافی شو ن مگوی
شش ت یعنی سمما مق اد جابی ابوذر غفاری عماریاسوی و عب الموهبو عموی ( موا :
ً
 )127که احرماال بای عب المهب عباس باش .
در جامعه

 .3- 4نقل روایات مربوط به والیت علی
عامه و ّ
در مرو روایی ّ
خاصوه احوادیثی از سومما نقو شو کوه بوه بیتویی حضویت
و سفارشوات مرعو د پیوامبی در حوق د
عمی در میا یارا کمال دانوش ایشوا
تأکی کید اسآ .از ای رو سمما یمی از مهمتی ی راویا احادیث میبوط
حضیت
به والیآ امامآ و وصایآ امییالمؤمنی عمی بهشومار مویرود .در واقعوهی غو ییخم
(سال 10ق) نی او یمی از راویا ح یث و تبیی کنن گا د اسآ .بیای نمونه سمما نق
میکن که پیامبی به یارا خود گفآ« :پز از م فرنه شم میگیید در د نگاض از
عمی ب ابی الب تبعیآ کنیو ( ».امینوی  )187/3 :1379بواز نقو کوید کوه در روز
عیفه پیامبی فیمودن « :ای میدض خ اون در چنی روزی بوه شوما مبا وات میکنو توا
مگی شما را بیامیزد و دمیزش ّ
خاصهی او نی بیای عمی اسآ .و به عموی گفوآ:
خوشبخآ کسی اسآ که از تو ا اعآ کن و پز از م والیآ تو را بسذیید و نگو بخآ
کسی اسآ که از تو نافیمانی کن و دشمنی با تو را پیشه نمای ( ».مفی )177 :1364
 .1نخستین ستون تشیع ،سلمان است( ،سلمان  ...هو االول االركان االربده) دومیاش مقداد ،سومیاش ابنوذر و
چهارمیاش عمار؛ (شیرازی« )206 :1397 ،االركانُ االربدِ سلمان و المقداد و ابوذر و عمار ،هؤالء منن
الصحابه( »...مفید ،بیتا .)6 :برای تفصیل روایتهای متددد دربارهی اركان اربده ،ر.ك :یزدانپرست:1390 ،
.576

در روایری نق ش وقری که سمما از پیامبی پیسی که وص ّی شما چه کسی اسآ؟
پیامبی فیمودن « :وص ّی و وارث م که دی میا ادا میکنو و بوه وعو ایم وفوا مینمایو
عمیب ابی الب اسآ( ».کووفی قاضوی  )439/2 :1412بواز سومما روایوآ کوید کوه
پیامبی به او گفآ« :بهری ی چی ی که در میا شما باقی میگذارض عمویب ابوی الوب
اسآ( ».عمماله ی  )493 :1411ازای رو سمما به میدض فی یاد میزد که چیا نمیروی و
داما عمی را بگیی ی و از او سؤال کنی ؟ سوگن به خ اون ی که دانه را شمافآ و انسوا
را پ ی دورد کسی ج او نمیتوان شما را با راز پیامبیتا دشنا کن ( .کوفی قاضی :1412
532 439/2؛ ص وق 549 :1417؛ مفی 405 :1364؛ اربموی  )388/1 :1427سومما
میگوی از رسول خ ا شنی ض که میگفآ« :ای گیو مهواجیا و انصوار دیوا شوما را
را نمایی کنم به چی ی که اگی به د تمس بجوییو پوز از مو یگو گمویا نشووی ؟
گفرن  :بمی ای رسول خ ا .فیمود « :مانا ای عمی  ،بیادر و ّ
وصی و وزیی و جانشی و
پیشوای شما خوا بود .او را بهخا ی م دوسآ داشره و ارج گذاری ؛ زییا جبیئی فیمانم
داد که ای سخ را به شما بیسانم( ».ص وق )463 :1405
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 .4- 4پایداری بر دوستی حضرت علی

« . 1مَن اَحَبَّ عَلِیّاً اَحَبَّنِی وَ مَن اَباَضَ عَلِیّاً اَباَضَنِی»

تبیین گفتمان سلمان فارسی در دفاع از والیت علوی

سمما ا اعآ از عمی را بهحمم خ ا واجب میدانسآ و ا اعآ از او و اماما از
نسمش را ا اعآ از خ ا و پیوامبی بوه شومار مویدورد( .مجمسوی  )315/22 :1403او
موار از ّ
اخوت اماض عمی و رسول خ ا و وصایآ و والیآ د حضیت یاد میکید
مویگفوآ:
و بی د شهادت میداد (اربمی 389/1 :1427؛ مجمسوی  )318/22 :1403و 
«در ب هشآ پز از ایما به خو ا و رسوول او چیو ی بیتوی از دوسوری عموی و اقرو اء بوه او
نیسآ( ».فرال نیشابوری  .)57/2 :1381سومما را گفرنو  :چوه بسویار دوسوآ مویداری
عمیب ابی الب را .سمما گفآ :م از رسول شنی ض که مویگفوآ « :یکوه عموی را
دوسآ ب ارد پز بهدرسری که میا دوسآ دارد و یکه دشم دارد عمی را پز بهدرسوری
که میا دشم داشره اسوآ( 1».اربموی  )388/1 :1427سومما پیوسوره ایو سوخ رسوول
خ ا را بیای میدض تمیار میکید که « :مانا عمی َدری اسآ که خ ا گشود اسآ؛ ی
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کز در د وارد شود مؤم اسآ و ی کز که از د خارج گیدد کافی اسوآ( ».اموی
)287/7 :1406
ای گونه روایات نشا از پیون ناگسسرنی سمما با حضیت عمی و خان ا نبووت و
والیآ دارد و دفاع او از امامآ عمی و ا بیآ پیامبی بوی پایوهی شوناخآ عمیوق از
شأ و جایگا رفیم دنا و نی ّ
تعه سومما بوه وفواداری بوه سفارشوات و تأکیو ات رسوول
خو ا در ایو بووار دارد؛ از می روسووآ کووه از او بووهعنووا شویعهی امییالمووؤمنی
ّ
خواص ا بیوآ ( موا  )160/68 :و صوحابهی
(مجمسی  )330/22 :1403و یا شویعهی
شیعی ب ر (امینی  )322/3 :1379ناض بید ش اسآ .ای تعه را سمما به ور عمموی
در ب نگا ای حساس نشا داد اسآ؛ چو عو ای از مهواجی ی و انصوار نو د حضویت
عمی دم و گفرن با تو بیعآ میکنیم که جانما را ف ا ساز یم .حضویت فیمودنو  :اگوی
یکه موی سی خود را تیاشی ای به ن د م بیایی ؛ اما فویدا تنهوا
راسآ میگویی فیدا درحال 
سه نفی :سمما و مق اد و ابوذر ن د عمی دم ن  .بار دیگی ع ای سوگن خوردن کوه
میخوا ن بیعآ کنن می قیار تمیار ش ؛ اما روز بع ج ما سوه تو کسوی نیامو .
(سمیم بیتا30 :؛ یعقوبی بیتا126/2 :؛ بیسوی 107/1 :1381؛فروال نیشوابوری :1381
58-57/2؛ معر لی 39/18 :1378؛ مجمسی )241-236/28 342-341/22 :1403
در
ای پای اری بی ایما و عو ض ت لو ل در صویاط حوق و حمایوآ از امییالموؤمنی
روایات مرعو د از ویهگی وای سومما ذکوی شو اسوآ؛ چنانموه از امواض بواقی و امواض
موهی مویدض (غیوی از
صادق روایوآ شو کوه پوز از درگذشوآ پیوامبی اسو ض
ا بیآ) ك (گمیا ) ش ن ؛ مگی سه ت  :سمما فارسی ابوذر و مقو اد .اینوا کسوانی
بودن که دسیای دی بی محور د ا میگیدی و از بیعآ ]با ابووبمی[ خوودداری کیدنو توا
د گا که امیی مؤمنا را به زور دوردن و بیعآ کوید( .کمینوی 246 /8 :1388؛ العیوسوی
الحوی ی )396/1 :1415
می تبعیآ از والیآ موجب ش که وقری حضویت عموی بوهسوبب بویوز فرنوه ا و
دشووفرگی در جامعووهی اسوو می و گسووریش شووورش ا وو رد و پیووامبیا دروغووی در
ج یی العی را شمیبایی و خاموشی را در پیش گیفآ سمما نی با پی ی از حیکآ ای
تن روانووه از موووالی خووود پیویوی کنو  .ازایو رو د گووا کووه حضوویت عموی پووز از

درگذشآ حضیت فا مه ز یا که مورخا  75روز یا شش ما پوز از د (سوال 11ق)
ذکی کید انو بوا ابووبمی بیعوآ کوید (یعقووبی بویتوا126 115/2 :؛ مسوعودی :1409
302 301/2؛ موو 288-287 :1893؛ بمخووی بوویتوا )66 62 20/5 :سوومما نیو بووا
ناخشنودی با خمیفهی اول بیعآ کید .نق اسآ که سمما با دسآ چو خوود بوا ابووبمی
بیعآ کید و گفآ دسآ راسآ م از زما رسول خ ا در بیعآ عمی اسآ و با د
دسآ غیی از عمی با فید دیگیی بیعآ نمیکنم و ابوبمی رضایآ داد( .نوری بیسی
)585 -584 :1411
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سمما نی مانن حضیت عمی در یافره بود که بهسبب وقوع حوادث ناگوار در میا
امآ و ظهور عصبیآ ای جا می و قبیمهای و کینه و حسادت بسیاری از ب رگا نسوبآ بوه
احرمووال دسویب بوه اسوواس اسو ض و حموموآ نوپووای پیوامبی وجووود دارد و
عموی
کشممش دنا با ن اض خ فوآ نیو بوی پیچیو گی اوضواع خوا و افو ود و بهانوه بوهدسوآ
فیصآ مبا خوا داد .درنریجه ما گونه که حضیت عمی در ای شیایح حاد که
پییا را فیسود و خیدساال را پیی و دی دارا را در چنگال رن اسیی مویکوید بوا حوالری
گویا خار در چشوم و اسورخوا در گموو صوبی پیشوه کوید (ر.ک :نهو الب غوه :1414
خطبهی )15 :3سمما نی را صبی پیش گیفآ و از عمی پییوی میکید.


 .5نقد سلمان از نظام خالفت ،در دفاع از نظام علوی
اصیار ن اض خ فآ بیای اخذ بیعآ از کسانی چو سمما حاکی از بصوییتاف ایی و
د گا یبخشی ایی اسآ که سمما بویای ایجواد تموای بوی ن واض اماموآ و ن واض خ فوآ
میکید .او سعی داشآ ن اض خ فآ را که ّمرموی بوی ارزش وای قبیموهای و عصوب ّیآ ای
جا می بود از ن اض امامآ که ّمرمی بی باور وا و ان یشوهی دینوی -اسو می بوود تفمیوك

تبیین گفتمان سلمان فارسی در دفاع از والیت علوی

در شیو ی او نه تن روی بود و نه کن روی؛ روزی کوه در وضوعیآ تمخوی حضویت
عمی را بیای بیعآ میبیدن ابوذر گفوآ :ای کواش یكبوار دیگوی شمشویی اما را بوه
دسآ میگیفریم و مق اد گفآ :اگوی میخواسوآ خ اونو را میخوانو و دنوا را نفوی ی
میکید؛ اما سمما گفآ :موالی م نسبآ بوه وضوعیآ و شویایطی کوه در د قویار دارد
د گا تی اسآ( .مجمسی )237/28 352/22 :1403
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کن  .ای گونه روش گیی ا به مذاق ن اض حاکم خوش نمیدم  .سمما ن واض خ فوآ را
با ادلهای مورد نق قیار داد اسآ که در ادامه مواردی از د اشار میگیدد:
 .1-5ضعف توانایی علمی خلیفهی نخست برای زمامداری
سمما میدض را مورد خطا قیار میداد که شما الگوی بو ی را تبعیوآ کیدیو ماننو
بنیاسیائی که بی ارو شوور ی ن و از نمونوهی بیتوی روی گیدانی نو شوما نیو سوفارش
پیامبیتا را نادی گیفره و امامآ را از ا و بیوآ او منوم کیدیو ( .معر لوی 43/6 :1378؛
شیح بیشری در :مهاجیانی 182 :1376؛ ی دا پیسآ )497-496 :1390
ن اض خ فآ موضمگییی ا و روشنگیی ای سومما را در میوا مویدض بینمیتافوآ و
مأمورا خمیفه او را مجبور به بیعآ کیدن  .او که به بیعآ راضی نمیش مورد ضوی و

شرم قیار گیفآ بهگونهای که گیدنش دسیب دی و ک مان تا د گا کوه وفوات 1یافوآ.
(سوومیم بیتووا39 :؛ بیس وی  )111/1 :1381گوین و عموویب خطووا بووه سوومما گفووآ:
بنی اشم که از بیعآ با ابوبمی روی گیدان ن بهخا ی نسبری بود که با پیامبی داشرن و
م ّ عیان که دنا بهری ی میدضان تو چیا از بیعآ روی گیدان ی؟ سمما در پاسخ گفآ:
م شیعهی دنا سرم .وقری روی میگیدانن م م از بیعآ روی گیدان ض وقری بیعآ
میکنن م م بیعآ میکنم( .نوری بیسی )587 :1411
سوومما در یموی از گفآوگو ووایش بووه ابوووبمی میگویو « :زموواضداری تووو بووه اسوورناد
چیسآ؟ وقری با اموری روبهرو شوی که ب ا دشنایی نخوا ی داشآ وقری از توو بسیسون
دربار ی اموری که چی ی از د نمیدانی به چه کسی پنا میجویی؟ با ک اض بهانه و عذر
 .1دربارهی وفات سلمان چند قول ذكر شده است؛ در برخی روایات ،سلمان در مداین در آخر عهند خالفنت
عمر ،وفات كرد( .دینوری271 :1992 ،؛ مسدودی306/2 :1409 ،؛ ابن ابیالحدیند )37/18 :1378 ،در
قولی دیگر ،مرگ سلمان در دورهی عثمان به سال 35ق ،در مداین بوده است( .ابنسندد70/4 :1410 ،؛
خطیب بادادی171/1 :1417 ،؛ بلخی ،بیتا110/5 :؛ ذهبی1368 ،ق163/2 :؛ همنو552/1 :1405 ،؛
شیرازی1397 ،ق )220 :هرچند بادادی قول دیگری نیز نقل كرده كنه سنلمان در سنال  36هجنری در
دورهی خالفت حضرت علی7درگذشته است( .خطیب باندادی171/1 :1417 ،؛ دینار بکنری ،بنیتنا:
 )279/2مقدسی ،دربارهی مدت عُمر او ،نوشته است :بدضی عقیده دارند كه سلمان دویستوانندی سنال
زندگی كرد (بلخی ،بیتا )113/5 :و دینوری ( )271 :1992میگوید عمری طوالنی داشته است.

خودت را بی کسی که از تو داناتی اسآ و به پیامبی ن دیوكتی اسوآ و بوه تأویو کروا
خ اون داناتی اسآ و ّ
سنآ پیامبی را بهری میشناس و پیامبی در حیات خویش او را
ّ
مق ض داشره اسآ و در نگاض وفات نی به او سفارش کوید اسوآ زمواضدار قویار داد ای؟
شما سخ پیامبی را به کناری افمن ی و سفارش او را فیاموش کیدی بویخ ف پیموا
عم کیدی و پیما را شمسری  .شما مرعه بودی کوه در ز یوی فیموا اسوامهبو ز یو قویار
بگیی ی و ؛ امووا از ای و ّ
تعه و روی بیتافری و و مخالفووآ ورز ی ی و ( ».سوومیم بیتووا41-40 :؛
بیسی 77-76 /1 :1381؛ مجمسی )420 419/29 :1403

بیعیاسآ که سمما با دوران یشی خاص خویش در کنار ا و بیوآ پیوامبی قویار
گیفآ و با مهی غم و ان و ی که پز از درگذشآ رسول خ ا در فیاق او داشآ تا
زمانی که موالی او بیعآ نمید او نی با سخنا رفرار و عو ض بیعوآ خوویش خ فوآ را
تأیی نمید و نشا داد که به ن اض امامآ ّ
مرعه اسآ.
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بیاساس ای سخ دلی مخالفآ سمما با ابوبمی ای اسآ که ابوبمی دانایی دانوش
و ص حیآ الزض بیای م یی یآ جامعهی اس می را ن ارد و در تبعیآ از فیامی و دسرورات
تعه الزض را از خویش نشا ن اد اسآ .مچنی دلی حمایوآ سومما
پیامبی اس ض
نه بی پایهی اسر الل ای قبیمگی مهاجیا و انصار و دیگیا بممه بی
از حضیت عمی
ایووو مبناسوووآ کوووه او عموووی را عوووالمتی ی و دشوووناتی ی بوووه کروووا خووو ا و سو ّ
وونآ
پیامبی میشناس ؛ کسی اسآ کوه بوه پیوامبی از موه ن دیوكتی بوود و رسوول خو ا
دربار ی او سفارش کید اسآ .بنابیای سمما که از ان یشوهای مرعوالی بیخووردار بوود و
سال ا در دیی مخرم ان یشی بوود توا ایو کوه اسو ض را بیگ یو و حو ود یوك د وه بوا
پیامبی مصاحبآ و دشنایی داشآ و از محضی او کسب فیض کید بود نمیتوانسآ در
کنار جی یانی قیار گیید که در پی احیای سونآ ای قبیموهای و ارزش وای جوا می بودنو ؛
جی یانی که از دو حبع ِ اس ض که دی بود و حمومآ فقوح حموموآ را در ن وی داشوآ و
دی دغ غهی اصمی دنها نبود و سیانجاض با انحیافی کوه بنیوا گذاشورن زمینوه بویای بوه-
ق رت رسی دشم دیی ینوهی اسو ض یعنوی بنیامیوه فویا م شو و دنهوا میویاث نبووی و
حمومآ اس می را به مموک ّیآ و پادشا ی تب ی کیدن .
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 .2-5ارجاع پرسشگران به علی

با نادیدهانگاری خلیفهی دوم

در روزگار خ فآ عمی (23-13ق) یگا خمیفه از پاسخ مناسب در بیابی پیسوش ای
ا کرا و یا دیگیا عاج میمان (ر.ك :امینی  )155-148/6 :1379سمما با د که
خود در مقاض افراء بود (شبمنجی  )102 101 :1409و دانش و ان یشهی سیشار داشآ اموا
با میاجعهداد د ا بهسوی حضیت عمی موجب میش که دانش و تو بیی و حمموآ
د حضیت نشا داد شود؛ ز ییا یچن ای روزگار ایاض سموت تمخ عموی اسوآ؛ اموا
سمما موار او را نمودار حقیقآ اس ض میدانسآ که میتوان از اس ض و نبووت پیوامبی
اس ض دفاع کن  .در ح یث معیوف جاثمیق که بسیاری از مرو د را نقو کوید و در
زمی ی ممروبات سمما شمید ش وقری را ب مسیحی در مسج م ینوه سوؤاالتی را از
ابوبمی بهعنوا جانشی رسول خ ا پیسی و او از پاسخ درمان سمما فارسی بیخاسآ
و ن د حضیت عمی رفآ و ماجیا را بیای او بازگو کید .حضیت به مسج دم و به
مهی پیسش ای را ب پاسخ داد .به نقمی گسری ی دانش اماض موجب پوذییش اسو ض از
جانووب را ووب شوو (ر.ک :بیسووی 207-205 /1 :1381؛ دیممووی 206-176 :1376؛
مجمسی 82-53/30 57-54/10 :1403؛ منرخبی از مسرن ات ایو ممروو در :بیوات
)1391
ای اق امات سمما نشا گی ایما او به دانوش و توانوایی حضویت عموی و تو ش
بیای نشا داد بیتیی و جایگا د حضیت در میا صحابه بوود .او بوا ایو عمو یوأت
نشوانهی

مسیحی را که تصور میکیدن بهآ و حییت و نواتوانی خمیفوه در پاسوخگوویی
ّ
ضع اس ض اسآ ناکاض کید و د ا را واداشآ کوه بوه حق ّانیوآ امواض بوهعنووا جانشوی
حقیقی رسول خ ا اعریاف کنن .
 .3-5نقد صریح شیوهی زمامداری خلیفه
نی از انرقواد و صویاحآ
بوود نوه تحصوی رضوایآ
شو ار مید و کوه د گوا
در نافیمانی اوسوآ و بوا

سمما در دورا امارت در م ای در خ فآ عمیب خطا
در بیابی خمیفه ابایی ن اشآ؛ چیاکه او در پی رضایآ خ اونو
خمیفه .ازای رو در نامهای که به عمی نوشره ضم ای که او را
باش خواری در را ا اعآ خ اون بسی نیموتی از محبو ش
ّ
ّ
الكدار االخكره نععلاكا للكذین الیریكدون ع ا
لكوا
تذکی به دیهی  83سور ی قصص کوهِ :تلكَ
ِ
ِ

ً

1

العاقبة ِللمتقكین خحمشی خود را چنی اع ض میکن کوه« :بو ا
ِفیاال
رض و الفسادا و ِ
ِ
م بیای سیاسآ و اجیای ح ود الهی به ایو منطقوه نیامو اض مگوی بوهرا نموایی را نموای
عالمی پز در میا دنوا بیاسواس شویو و مشوی او رفروار مویکنم و سویی ی او را انجواض
مید م .اگی خ اون تبارك و تعالی بخوا ای ّامآ را خیوی و رشو د و دانواتی ی و بوا
فضیمآتی ی دنا را بی دنا والیآ د  .اگی ای ّامآ از خ اون خوف داشرن و بوهسوخ
رسول خو ا توجوه میکیدنو و تبعیوآ مینمودنو و بوه حوق عمو میکیدنو توو را
امییالمؤمنی نمیخوان ن » ( بیسی 132 -130 /1 :1381؛ مجمسی -3620/22 :1403
 )362ای سخ سمما نشوا از ثبوات ایموانی اعرقوادی و شوجاعآ سومما دارد کوه بوا
صیاحآ از خمیفه انرقاد کید و خ فآ او را نامشیوع میدان ( .بیات )146 :1391
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مچنووی سوومما نسووبآ بووه مصووارف بیآالمووال در ایو دور نی و حسوواس بووود و در
فیصآ ایی که دسآ مویداد ن ویات خوویش را بوه خمیفوه گوشو د میکوید و بوه مووارد
انحیاف انرقاد میکید( .ر.ك :مهاجیانی )202-201 :1376

« .1این سرای آخرت را از آن كسانی ساختهایم كه در این جهان نه خواهان برتریجویی هستند و نه خواهنان
فساد و سرانجام از آن پرهیزكاران است».
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 .4-5ترویج اندیشه و شیوهی حكومتداری علوی
پز از ای که سع ب ابیوقاص به کوفه دم سمما را حاکم مو ای کوید( .یعقووبی
بیتا151/2 :؛ مسعودی  )306/2 :1409پذییش حمومآ م ای بیای سمما فیصری بوود
ّ
مویوج
تا از ای ی یق با حضور در میا اییانیا مو خود ع و بی نشی اس ض راسوری
ان یشهی عموی و ّ
سنآ نبوی در میا دنا باش و چهی ی سیاسوآم ارا قو رت موب را
بیم نمای  .م ای پایرخآ پیشی ساسانیا بود که اینوك بوه را نموایی خوود سومما و بوا
حضور او به دسآ مسممانا افراد بود .در روایری دم اسآ که وقری عمی سمما را بوه
حمومآ م ای منصو کید سمما پیش از قبول د با حضیت عمی مشورت کید و
اجاز گیفآ( .شییازی )215 :1397
امارت سمما بوی مو ای در دور ی عثموا نیو اداموه یافوآ و در اثوی تو ش وای او
بسیاری از د قانا اییانی به اس ض گیوی ن  .سمما خح مشی خود را به گونهای قیار داد
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ّ
که اییانیا تفاوت دشوماری بوی رفروار او و بوهعنووا حواکم اسو می و و شویو ی حمواض
شتی در م ای حموموآ میکیدنو و در یابنو و از یفوی بوا پیشوهسواخر
ساسانی و که پی 
ساد ز یسری و بیاعرنایی بوه قو رت و اموارت و زخوارف دنیووی شویو ی حموموآداری
خویش را از کارگ ارا ن اض خ فآ در دور ی عثما و که بی اشیافیآ اموی مرموی بوود و
مرمای ساخآ .او در پی عممیساخر نوعی حمومآ عادالنه و شیو ی م یی یآ بی سوبك
و سیاق سیی و ّ
سنآ نبوی و عموی بود و ای از حممآ عموی او سیچشمه میگیفآ.

ّ
مورخا دربار ی ساد زیسری سمما نوشرهان که او در م ائ با عبای ژن و کهنهای
بیای میدض خطبه میخوان که نیمی از د را زیی خود میگسرید و نیموی از د را بوی خوود
میان اخآ و یگا ّ
مقیری او را میدادن انفاق میکید و از دسرم د کوار خوود زنو گی
میکید .او با حصییبافی و فیوش د گذرا زن گی میکید و از خوود خانوهای ن اشوآ؛
یجا بود زیی سایبا ا فیود میدمو  .در بوازار و میوا مویدض بوهگونوهای را مویرفوآ کوه
بسیاری از میدض او را نمیشناخرن کوه امیوی مو ائ اسوآ و گوا او را اجیوی مویکیدنو توا
پشره ای نی عم و انجیی خوود را بویای د وا حمو کنو و گوا جوانوا او را تمسوخی

میکیدن و سمما از رفرار دنا ناراحآ نمیش  .او نفز خود را به ریاضآ عادت میداد

و به امییی و فیمان ی دل خوش ن اشآ( .اب سع )70-65/4 :1410
نتیعهگیری
از د چه در ای مقاله مطیح ش میتوا نریجه گیفآ که سمما فارسی با در یافآ روح
شی یعآ اس ض از سیچشمهی فیض نبی گیامی و بیخورداری از بینش و بصییت الهی
در زمی ی یارا ف اکار حضیت عمی قیار گیفوآ و
پز از درگذشآ پیامبی اکیض
م افم امامآ و والیآ ایشا بود و در ای را به مقابمه با ن اض خ فآ پیداخآ .او مویدض را
به تبعیآ از ا بیآ و شخص حضیت عمی دعوت میکید .از مقواض معنووی جایگوا
عممی و حقانیآ حضیت عموی بوا مویدض سوخ مویگفوآ و کوتوا ی دنوا را در تنهوا
گذاشر ایشا سیزنش میکید .وی در رأس گیو ی از وادارا ا بیآ قیار گیفوآ
که م افم شایسرگی اماض عمی بیای زعامآ مسممانا بودن  .مچنوی در رأس سورهی
اصمی تشیم قیار داشآ .سمما بیای میدض تبیی میکوید کوه خاسورگا ن واض خ فوآ بوی
ارزش ای جا می اسآ و اتماء ن اض امامآ بی باور ای اسو می قویار دارد .ایو صوحابی

قیدنی با بصییت باال وفاداری خود به سفارش وا و تأکیو ای رسوول خو ا دربوار ی
ا بیآ را نشا داد و با موضمگییی ای صی یح و روشنگیی ا و تبیی وای درسوآ
ّ
مرحم سخری ایی نی گیدی  .د گا که
به د گا یبخشی در جامعه پیداخآ و در ای را
با تأیی حضیت عمی به امارت م ای دسآ یافآ با حضور در پایرخآ پیشی اییانیا
زمینهی گسریش اس ض در میا دنا را فیا م نموود و بوا اعموال و ان یشوهی خوویش بوذر
دوسووری و محبووآ ا بی وآ را در دل دنووا افمن و و در ش ویو ی زمام و اری خووویش
نمونهای از ع الآ نبوی و عموی را بیوز داد.
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 .14خطیب بادادی ،احمدبنعلی ،تاریخ بغداد او مدینة السالم ،تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا،
بیروت :دار الکتب الدلمیه 1417ق.

 .15دیار بکری ،حسین ،تاریخ الخمیس فی احوال انفس النفیس ،بیروت :دارالصادر بیتا.
 .16دیلمی ،حسنبن محمد ،ارشاد القلوب ،ترجمه علی سلگی نهاوندی ،قم :ناصر 1376ق.
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 .17دینوری ،ابنقتیبه المعارف ،تحقیق ثروت عکاشه ،القاهره :الهیئِ المصریِ الدامنِ للکتناب،
الطبدِ الثانیه 1992م.
 .18ذهبی ،محمدبن احمد ،تاریخ االسالم و طبقات المشاهیر و االعالم ،قاهره :مکتبِ القدسی
1368ق.
 .19ننننننننننننننن ،سیر اعالم النبالء ،تحقیق شدیب االرنؤوط و حسنین االسند ،بینروت:
مؤسسِ الرسالِ ،چاپ نهم 1405ق.
 .20راوندی ،قطب ،الخرائج و الجرائح ،قم :مؤسسه امام مهدی1409 ق.

 .21سلیمبن قیس ،اسرار آلمحمد

 ،قم :بینا بیتا.

 .22شبلنجی ،نور االبصار ،بیروت :دارالجیل 1409ق1989/م.
 .23شیرازی ،سیدعلیخان ،الدرجات الرفیعه ،قم :مکتبه بصیرتی ،چاپ دوم 1397ق.
 .24طبرسی ،احمد ،االحتجاج ،تحقیق محمدباقر الخرسان ،نجف :منشورات ندمان 1381ق.
 .25طبری ،محمدبنجریر ،تاریخ الطبری یا تاریخ االمم و الملوک ،تحقینق محمند ابوالفضنل
 .26طوسی ،ابنحمزه ،الثاقب فی المناقب ،تحقیق رضا علوان ،قم :مؤسسنه انصناریان ،چناپ
دوم 1412ق.
بنحسن ،اختیار معرفة الرجال ،تصحیح میردامناد ،تحقینق مهندی رجنایی،
 .27طوسی ،محمد 
مؤسسه آلالبیت 1404ق.
 .28ننننننننننننننن ،االمالی الطوسیی ،التحقیق قسم الدراسات االسالمیه ،قم :مؤسسِ البدثه،
دار الثقافه 1414ق.
 .29عاملی ،جدفرمرتضی ،سلمان فارسی ،ترجمنه محمند سنیهری ،تهنران :سنازمان تبلیانات
اسالمی 1370ش.

تبیین گفتمان سلمان فارسی در دفاع از والیت علوی

ابراهیم ،چاپ دوم ،بیروت :دارالتراث 1387ق1967/م.
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 .30الدروسی الحویزی ،عبدعلی ،تفسیر نور الثقلین ،قم :اسماعیلیان ،چاپ چهارم 1415ق.
 .31عسقالنی ،ابنحجر ،االصابة فی تمییز الصحابه ،بیروت :دارالکتاب الدربی بیتا.

 .32عطاردی ،عزیزاهلل ،مسند االمام الرضا

 ،مشهد :آستان قدس رضوی 1406ق.

 .33علمالهدی ،شریف مرتضی ،الذخیرة فی علم الکالم ،قم :اسالمی 1411ق.
 .34فتال نیشابوری ،محمدبن احمد ،روضة الواعظین ،تحقینق غالمحسنین المجیندی ،مجتبنی
الفرجی ،قم :دلیل ما 1381ق.
 .35قمننی ،محمنندبن علننی (شننیخ صنندوق) ،الخصییال ،التحقیننق علننیاكبننر الافنناری ،قننم:
جماعِالمدرسین 1362ق.
 .36ننننننننننننننن ،امالی ،التحقیق قسم الدراسات االسالمیه ،قم :مؤسسِ البدثه 1417ق.

 .37ننننننننننننننن ،عیون اخبار الرضا

 ،ترجمه حمیدرضا مستفید و علیاكبنر غفناری،

نشر صدوق 1372ش.
 .38ننننننننننننننن ،کمال الدین و تمام النعمه ،التحقیق علیاكبر الافاری ،قم :مؤسسِ النشر
االسالمی 1405ق.
نحسن
 .39كشی ،محمدبن عمر ،اختیار معرفة الرجال المعروف برجال الکشی ،تلخیص محمدب 
طوسی (شیخ الطائفه) ،تحقیق حسن مصطفوی ،مشهد :دانشگاه مشهد 1348ش.
 .40كلینی ،محمد ،الکافی ،تحقیق علیاكبر غفناری ،قنم :دارالکتنب االسنالمیِ ،چناپ سنوم
1388ش.
 .41مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار ،بیروت :داراحیاء التراث الدربی ،الطبدِ الثالثه 1403ق.
 .42مستوفی ،حمداهلل ،تاریخ گزیده ،بهاهتمام عبدالحسین نوایی ،تهران :امیركبیر 1362ش.
بنالحسین ،التنبیه و االشراف ،لیدن :مطبدِ بریل 1893م.
 .43مسدودی ،علی 
 .44نننننننننننننننن ،مروج الذهب و معیادن الجیوهر ،تحقینق یوسنف اسندد داغنر ،قنم:
دارالهجره 1409ق.
ابنابیالحدید ،شرح نهج البالغه ،التحقیق محمند ابوالفضنل ابنراهیم ،بینروت :دار
 .45مدتزلی ،

احیاء الکتب الدربیه 1378ق1959/م.
 .46مفید (شیخ) ،محمد ،االختصاص ،التحقیق علیاكبر الافناری ،قنم :جماعنِ المدرسنین فنی
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الحوزة الدلمیه بیتا.
 .47ننننننننننننننننن ،امالی ،ترجمه حسین استادولی ،مشهد :بنیاد پنژوهشهنای اسنالمی
آستان قدس رضوی 1364ش.

 .48مهاجرانی ،عطاءاهلل ،بررسی سیر زندگی و حکمی

و حکومی سیلمان فارسیی ،تهنران:

اطالعات ،چاپ دوم 1376ش.
 .49نوری طبرسی ،حسین ،مستدرکالوسائل ،مؤسسِ آلالبیت الحیاء التراث 1407ق.
 .50ننننننننننننننننن ،نفس الرحمن فی فضائل السلمان ،التحقیق جنواد القینومی ،مؤسسنِ
اآلفاق 1411ق.
 .51واقدی ،محمدبن عمر ،کتاب المغازی ،تحقیق مارسدن جونس ،بیروت :مؤسسِ االعلمنی،
چاپ سوم 1409ق.

 .52یزدانپرست ،حمید ،ایران و ایرانیان در متون مقید :اوسیتات تیوراتت انجییلت قیرآن و
حدیث ،تهران :اطالعات 1390ش.
تبیین گفتمان سلمان فارسی در دفاع از والیت علوی

 .53یدقوبی ،احمدبن ابییدقوب ،تاریخ الیعقوبی ،بیروت :دار صادر بیتا.

