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 هچکید
 بر مسلما و گیرد می بهره آن از که است مصادری به آیینی و فرقه هر و شیعه اعتبار
 مورد محققین توسط بسیاری روایات . است امور اهم از منابع اشکاالت آن کردن طرف

اعرابی را مورد بررسی  قتل روایات تا است آن بر نوشتار این .است شده واقع پژوهش
،توسط  پیامبر وارد عمل شده و پس از ادعای دروغینش با معامله ای  در که قرار دهد

می رسد. در این داستان امام علی را فردی خشن و به دور از  علی )ع( به قتل امام
 شیخ فقط انصاف به تصویر می کشد و خبری از عدل و اخالق نیست.این روایت را 

 است.  کرده بیان نقل دو به"الفقیه یحضره ال من" کتاب در صدوق
 محتوایی ضعف روایات دسته این دیدگاه 4 بنابر که کند می بیان پژوهش نتیجه     
 تشابه 4-مشابه روایات بررسی3- )پیامبر )ص سیره 2-علی )ع( امام عدالت- . 1دارند
 . ساختگی روایات با بحث مورد روایت

 مختلف زوایای از روایت این بررسی خواستار تحلیلی توصیفی روش با پژوهش این     
 .است شیعه باورهای و اعتقادات بر و مبتنی نقادانه رویکرد با

ل قت اتیروا ،یساختگ اتیروا ،(ص)امبریپ رهیس ،(ع)یعدالت امام علکلید واژگان : 

 یاعراب

 

 مقدمه .1
 انصاف، عدل، بارز نماد است اسالمی این حکومت تشکیل مسئول که پیامبری آخرین عنوان به )ص(محمد حضرت و دین آخرین عنوان به اسالم

 را ذهن است و علی )ع( بزرگ ترین مصداق اجرای این عدالت ،حقیقتی است خدشه ناپذیر، اما آنچهالهی  های مالك تمام و برابری برادری،
 این آنجاست که درد .شود نمی ، رسالت پیامبر)ص( و عدل علی )ع(،منطبق دین مبانی بر که است روایاتی و احادیث برخی وجود کند، مخدوش می

  )ع(علی توسط اعرابی حکایت قتل این روایات، جمله از .گیرد می قرار آگاه نا افراد برخی استفاده مورد و مانده مکتوب شیعه معتبر کتب در روایات
" صدوق شیخ الفقیه من الیحضره" کتاب در که است  .شود استناد می آن به و است شیعه متقدم منبع چهار از یکی جزء کتاب این و شده ذکر 
 وحی خاندان اعتقادی و عملی سیره با که است )ع( علی امام سپس و )ص(پیامبر جانب از رفتاری جریان یک بیانگر و آمده نقل دو به حکایت این

 در را )ص(پیامبر رضایت و )ع( علی امام قضاوت توان می ؟چگونه است قتل مرد اعرابی، حکم آیا که کند می ایجاد را سوال این و ندارد هماهنگی
 ؟ پذیرفت اعرابی قتل مورد

حقوق مردم در "حالی است که پژوهش های فراوانی در اثبات عدالت و اخالق علوی نگاشته شده است. از جمله مقاله ای تحت عنوان و این در 
به توجه ویژه امام علی )ع( به مردم در دوران حکومت پرداخته و او را رهبری کم نظیر در جهت تدوین حقوق بشر معرفی می  "نگاه امیر المومنین

 99۲1محور حق، قانون، بیت المال، برخورد با مردم و جنسیت، به اثبات می رساند.)جوان آراسته، 6ه برابری و مساوات علوی را در کند. درادام
 ( 916-900،ص

 ی،توسعه ی اخالق را درسیره ی نبوی، تاسیسی و در سیره  "مبانی و مدل توسعه ی اخالق در سیره نبوی و علوی "در مقاله ایی دیگر با عنوان 
ت، سعلوی ، اصالحی براورد می کند به گونه ایی که دارای تفاوت ها و شباهت هایی هستند. اگر چه این تفاوت به مقتضیات زمان و مکان مربوط ا

 (1۲،ص 990۲قطعا در امتداد و موید یکدیگرند. )مظاهری سیف، 
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 روایت متن .2
 مِنْ  رَجُلٌ فَأَقْبَلَ بَیْنَنَا یَحْکُمُ رَجُلًا بَیْنَکَ بَیْنِی وَ  اجْعَلْ فَقَالَ  أَوْفَیْتُکَ  قَدْ فَقَالَ مِنْهُ بَاعَهَا نَاقَةٍ ثَمَنَ  دِرْهَماً  سَبْعِینَ عَلَیْهِ فَادَّعَى ص النَّبِیِّ إِلَى أَعْرَابِیٌّ  جَاءَ 

 قَالَ  اللَّهِ  رَسُولَ یَا تَقُولُ مَا فَقَالَ  مِنْهُ بِعْتُهَا نَاقَةٍ  ثَمَنَ  دِرْهَماً  سَبْعِینَ قَالَ  رَسُولِ اللَّهِ لَىعَ تَدَّعِی مَا لِلْأَعْرَابِیِّ فَقَالَ  بَیْنَنَا احْکُمْ ص اللَّهِ رَسُولُ  فَقَالَ قُرَیْشٍ
 تَسْتَوْفِ لَمْ  أَنَّکَ تَحْلِفُ أَ لِلْأَعْرَابِیِّ قَالَ لَا قَالَ  أَوْفَیْتَهُ  قَدْ أَنَّکَ عَلَى بَیِّنَةٌ لَکَ أَ  ص اللَّهِ لِرَسُولِ فَقَالَ  لَمْ یُوفِنِی قَالَ  تَقُولُ مَا لِلْأَعْرَابِیِّ  فَقَالَ  أَوْفَیْتُهُ  قَدْ

 ع طَالِبٍ أَبِی بْنَ  عَلِیَّ اللَّهِ ص رَسُولُ فَأَتَى جَلَ وَ عَزَّ اللَّهِ بِحُکْمِ  بَیْنَنَا یَحْکُمُ رَجُلٍ إِلَى هَذَا مَعَ لَأَتَحَاکَمَنَّ  ص اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ  وَتَأْخُذَهُ حَقَّکَ
 اللَّهِ رَسُولِ عَلَى تَدَّعِی مَا أَعْرَابِیُّ یَا ع عَلِیٌّ فَقَالَ  هَذَا الْأَعْرَابِیِّ  بَیْنَ وَ بَیْنِی احْکُمْ الْحَسَنِ  أَبَا یَا قَالَ  اللَّهِ رَسُولَ یَا لَکَ  مَا ع عَلِیٌّ فَقَالَ  الْأَعْرَابِیُّ  مَعَهُ وَ

 أَوْفَانِی مَا لَا قَالَ قَالَ  فِیمَا ص اللَّهِ رَسُولُ  صَدَقَ أَ  أَعْرَابِیُّ یَا فَقَالَ ثَمَنَهَا أَوْفَْیتُهُ قَدْ  قَالَ  اللَّهِ یَا رَسُولَ تَقُولُ  مَا فَقَالَ  مِنْهُ  بِعْتُهَا نَاقَةٍ  ثَمَنَ  دِرْهَما سَبْعِینَ قَالَ 
 أَمْرِ عَلَى نَهْیِهِ وَ وَ اللَّهِ  أَمْرِ  عَلَى نُصَدِّقُکَ نَحْنُ اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقَالَ  ذَلِکَ  عَلِیُّ یَا فَعَلْتَ  لِمَ  ص اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ عُنُقَهُ فَضَرَبَ ع سَیْفَهُ  عَلِیٌّ فَأَخْرَجَ شَیْئاً
 اللَّهِ  رَسُولُ صَدَقَ أَ  لَهُ قُلْتُ لَمَّا کَذَّبَکَ قَتَلْتُهُ لِأَنَّهُ إِنِّی وَ الْأَعْرَابِیِّ  هَذَا نَاقَةِ ثَمَنِ  فِی نُصَدِّقُکَ لَا وَ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهِ وَحْیِ وَ الْعِقَابِ  وَ الثَّوَابِ وَ النَّارِ  وَ الْجَنَّةِ
 مَا لَا اللَّهِ حُکْمُ هَذَا فَقَالَ تَبِعَهُ  قَدْ کَانَ وَ  الْقُرَشِیِّ  إِلَى الْتَفَتَ ثُمَّ  مِثْلَِها إِلَى تَعُدْ فَلَا عَلِیُّ یَا أَصَبْتَ  ص اللَّهِ  رَسُولُ فَقَالَ شَیْئاً أَوْفَانِی مَا لَا فَقَالَ قَالَ  فِیمَا

 ( 995-999،ص9ق ،ج9199)ابن بابویه،  .بِهِ حَکَمْتَ
 النَّبَّالُ  عَاصِمٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ  وَهْبٍ الْعَلَّافُ بْنُ  إِسْحَاقُ  حَدَّثَنَا قَالَ  الْکُوفِیُّ أَیُّوبَ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ  ثِ الْحَارِ بْنِ أَحْمَدَ  عَنْ الشَّیْبَانِیِّ بَحْرٍ  بْنِ مُحَمَّدِ رِوَایَةِ فِی -وَ

 النَّاقَةَ  هَذِهِ تَشْتَرِی مُحَمَّدُ یَا فَقَالَ  نَاقَةٌ مَعَهُ وَ أَعْرَابِیٌّ  فَاسْتَقْبَلَهُ مَنْزِلِ عَائِشَةَ  مِنْ ص اللَّهِ  رَسُولُ خَرَجَ  قَالَ  عَبَّاسٍ ابْنِ  عَنِ الضَّحَّاكِ  عَنِ جُرَیْجٍ ابْنِ عَنِ
 النَّاقَةَ اشْتَرَى حَتَّى یَزِیدُ ص النَّبِیُّ زَالَ فَمَا قَالَ هَذَا مِنْ  خَیْرٌ نَاقَتُکَ  بَلْ ص النَّبِیُّ فَقَالَ  دِرْهَمٍ  فَقَالَ بِمِائَتَیْ یَاأَعْرَابِیُّ تَبِیعُهَا بِکَمْ  نَعَمْ ص النَّبِیُّ فَقَالَ 
 لِمُحَمَّدٍ  کَانَ فَإِنْ هِمِیالدَّرَاهِمُ دَرَا وَ نَاقَتِی النَّاقَةُ  فَقَالَ  النَّاقَةِ زِمَامِ إِلَى یَدَهُ  الْأَعْرَابِیُّ ضَرَبَ الدَّرَاهِمَ  الْأَعْرَابِیِّ  إِلَى ص النَّبِیُّ دَفَعَ  فَلَمَّا قَالَ  مِائَةِ دِرْهَمٍ بِأَرْبَعِ 
 فَقَالَ  الْأَعْرَابِیِّ  هَذَا بَیْنَ وَ بَیْنِی فِیمَا تَقْضِی ص النَّبِیُّ فَقَالَ  یَا مُحَمَّدُ  نَعَمْ قَالَ الْمُقْبِلِ بِالشَّیْخِ  تَرْضَى أَ ص النَّبِیُّ فَقَالَ رَجُلٌ فَأَقْبَلَ قَالَ الْبَیِّنَةَ فَلْیُقِمِ  شَیْءٌ
 شَیْءٌ  لِمُحَمَّدٍ  کَانَ إِنْ دَرَاهِمِی الدَّرَاهِمُ وَ نَاقَتِی النَّاقَةُ  بَلِ الْأَعْرَابِیُّ  فَقَالَ  الْأَعْرَابِیِّ  دَرَاهِمُ  الدَّرَاهِمُ  نَاقَتِی وَ  النَّاقَةُ ص اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَا تَکَلَّمْ
 فَقَالَ آخَرُ أَقْبَلَ رَجُلٌ  ثُمَّ فَجَلَسَ اجِْلسْ ص النَّبِیُّ لَهُ فَقَالَ  الْبَیِّنَةَ  طَلَبَ الْأَعْرَابِیَّ أَنَّ ذَلِکَ  وَ اللَّهِ رَسُولَ یَا وَاضِحَةٌ فِیهَا الْقَضِیَّةُ الرَّجُلُ فَقَالَ  الْبَیِّنَةَ  فَلْیُقِمِ 
 النَّبِیُّ فَقَالَ  اللَّهِ رَسُولَ یَا تَکَلَّمْ قَالَ  الْأَعْرَابِیِّ  بَیْنَ  بَیْنِی وَ  فِیمَا اقْضِ ص النَّبِیُّ قَالَ  دَنَا فَلَمَّا مُحَمَّدُ یَا نَعَمْ قَالَ  الْمُقْبِلِ بِالشَّیْخِ  أَعْرَابِیُّ یَا تَرْضَى أَ  ص النَّبِیُّ
 فِیهَا الْقَضِیَّةُ الرَّجُلُ  فَقَالَ  الْبَیِّنَةَ فَلْیُقِمِ شَیْءٌ لِمُحَمَّدٍ  کَانَ  إِنْ دَرَاهِمِی الدَّرَاهِمُ وَ النَّاقَةُ نَاقَتِی بَلِ الْأَعْرَابِیُّ  فَقَالَ  الْأَعْرَابِیِّ  دَرَاهِمُ الدَّرَاهِمُ  وَ نَاقَتِی النَّاقَةُ ص

 طَالِبٍ بْنُ أَبِی عَلِیُّ فَأَقْبَلَ بِالْحَقِّ الْأَعْرَابِیِّ بَیْنَ وَ بَیْنِی یَقْضِی بِمَنْ اللَّهُ یَأْتِیَ  حَتَّى اجْلِسْ ص النَّبِیُّ فَقَالَ الْبَیِّنَةَ طَلَبَ لِأَنَّ الْأَعْرَابِیَّ  اللَّهِ  رَسُولَ یَا وَاضِحَةٌ
 فَقَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَا تَکَلَّمْ فَقَالَ  الْأَعْرَابِیِّ  بَیْنَ  وَ بَیْنِی فِیمَا اقْضِ  الْحَسَنِ  أَبَا یَا ص النَّبِیُّ قَالَ  دَنَا فَلَمَّا نَعَمْ قَالَ  الْمُقْبِلِ بِالشَّابِّ  تَرْضَى أَ ص النَّبِیُّ فَقَالَ  ع

 ع عَلِیٌّ فَقَالَ  الْبَیِّنَةَ فَلْیُقِمِ  شَیْءٌ لِمَُحمَّدٍ کَانَ  إِنْ دَرَاهِمِی الدَّرَاهِمُ  وَ النَّاقَةُ نَاقَتِی بَلِ لَا الْأَعْرَابِیُّ  فَقَالَ الْأَعْرَابِیِّ  دَرَاهِمُ الدَّرَاهِمُ وَ نَاقَتِی النَّاقَةُ  ص النَّبِیُّ
 فَقَالَ  ىأَتَ ثُمَّ   سَیْفِهِ  قَائِمِ  عَلَى فَاشْتَمَلَ مَنْزِلَهُ ع عَلِیٌّ فَدَخَلَ قَالَ الْبَیِّنَةَ یُقِیمَ أَوْ أَفْعَلُ بِالَّذِی کُنْتُ مَا َفقَالَ الْأَعْرَابِیُّ  ص اللَّهِ رَسُولِ بَیْنَ وَ النَّاقَةِ بَیْنَ  خَلِّ

 قَالَ وَ  بِرَأْسِهِ  رَمَى أَنَّهُ الْحِجَازِعَلَى أَهْلُ فَاجْتَمَعَ  ضَرْبَةً ع عَلِیٌّ فَضَرَبَهُ قَالَ  الْبَیِّنَةَ یُقِیمَ  أَوْ أَفْعَلُ  بِالَّذِی کُنْتُ مَا قَالَ ص اللَّهِ  رَسُولِ  بَیْنَ  وَ النَّاقَةِ  خَلِّ بَیْنَ
 نُصَدِّقُکَ لَا وَ السَّمَاءِ  مِنَ الْوَحْیِ عَلَى نُصَدِّقُکَ  اللَّهِ رَسُولَ فَقَالَ یا عَلِیُّ یَا هَذَا عَلَى حَمَلَکَ  مَا ص النَّبِیُّ فَقَالَ قَالَ  عُضْواً مِنْهُ قَطَعَ بَلْ  الْعِرَاقِ أَهْلِ  بَعْضُ 
 ( 991-990)همان ، ص دِرْهَمٍ  أَرْبَعِمِائَةِ عَلَى

 

 روایت ترجمه .1
 طلبکار فروخته ایشان به که )ماده شتر( ناقه اى قیمت درهم هفتاد که کرد ادّعا و آمد آله و علیه اللَّه صلّى خدا رسول نزد )بیابانى( اعرابى مردى
 مردى کند، حکم تا ده قرار داور را کسى خود و من میان :گفت پرداختم، مرد به تو را قیمت همه من :فرمود آله و علیه اللَّه صلّى خدا رسول .است
 مرد میکنى؟ ادّعا چه خدا رسول بر :گفت کرده اعرابى به رو مرد آن کن، حکم ما میان تو :گفت او را ص(( خدا رسول پس می گذشت قریش از

 می گوئید؟ چه شما اللَّه رسول یا :گفت کرده )ص( خدا رسول به رو مرد فروخته ام، او به که ناقه اى قیمت هفتاد درهم :گفت
 شما آیا :گفت آله و علیه صلّى اللَّه خدا رسول به مرد است، نپرداخته :گفت پرسید، اعرابى از پرداخته ام، وى به را مبلغ تمام من :فرمود حضرت
 در آرى، :گفت نستانده اى؟ را خود حقّ که کنى یاد حاضرى قسم آیا :گفت اعرابى به مرد آن نه، :فرمود پرداخته اید؟ را قیمت که دارید شاهدى
 بن علىّ نزد به پس نماید، داورى ما میان عزّوجلّ خداوند حکم به تا برم دیگرى نزد به مرد، داورى این با که سوگند :فرمود )ص( خدا رسول اینجا
 آمده اید؟ اینجا به که شده چه را شما خدا فرستاده اى :پرسید السّالم علیه على بود، وى همراه اعرابى که درحالى آمد طالب ابى

 شترى ماده قیمت درهم هفتاد :مرد گفت چیست؟ تو ادّعاى :پرسید مرد آن از السّالم علیه على شو، داور اعرابى این و من میان الحسن ابا اى :فرمود
 على ام،پرداخته  جا یک او به را ناقه قیمت تمام من داد پاسخ آن حضرت می فرمائید؟ چه کرد سؤال )ص( خدا رسول از على فروخته ام، باو که

 و برد دست السّالم علیه على هنگام این در است، نپرداخته بمن قیمت از چیزى نه، :گفت راست می گوید؟ خدا رسول مرد اى :گفت السّالم علیه
 و امر به را تو ما رسول اللَّه یا کرد عرض کردى؟ چنین چرا على یا :پرسید )ص( خدا رسول بیافکند، را مرد آن گردن و کشید بیرون خود را شمشیر
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 و نکنیم، تصدیق بیابانى مرد این شتر قیمت هفتاد درهم پرداخت در چگونه کرده ایم تصدیق خداوند وحى و عقاب و ثواب و دوزخ و بهشت و نهى
خدا)ص(  رسول پس است، نداده بمن چیزى نه، داد پاسخ او می گوید؟ راست آنچه گفت خدا رسول آیا پرسیدم که کشتم را او جهت این از من

 حکم این :فرمود و بود ایشان بهمراه که کرده قرشى بمرد رو سپس منما، تکرارش موارد این در دیگر امّا على کردى اى بدرستى حکم :فرمود
 (995، ص 1،ج 9199کردى. )غفاری ،  تو آنکه نه بود خداوند

 از جریح بن الملک عبد از نبّال ابى عاصم از علّاف وهب بن اسحاق از کوفى أیّوب ابى از حارث بن أحمد از شیبانى بحر بن محمّد روایت در و
 و بود شترى ماده او با که گشت روبرو اعرابى مردى با و شد عائشه بیرون منزل از آله و علیه اللَّه صلّى خدا رسول که آمده عبّاس ابن از ضحّاك
 میخرى؟ من از را ناقه این محمّد اى :گفت

 همچنان  است، زیادتر آن ارزش :فرمود حضرت درهم، دویست به :گفت می فروشى؟ چند به آرى، :فرمود حضرت
 را وجه اعرابى پرداخت جا را یک مبلغ تمام آله و علیه اللَّه صلّى خدا رسول چون و کرد، خریدارى درهم صد چهار به را آن حضرت تا می گفتند
 از مردى :گوید راوى بیاورد، شاهد و کند بیّنه اقامه دارد محمّد ادّعایى اگر و منست از دو هر قیمت و ناقه :گفت و کشید را ناقه مهار کرده دریافت
 اعرابى این و من میان :پرسید مرد پیر از خدا رسول آرى، :گفت هستى؟ راضى مرد پیر این به داورى آیا :گفت اعرابى به خدا رسول می گذشت آنجا
 می کنى؟ حکم
 :گفت أعرابى أعرابى، آن از پول ها و منست آن از ناقه این :فرمود حضرت بگو، را سخنت اللَّه رسول یا :گفت مرد پیر
 چون است روشن بسیار قضیّه در این حکم اللَّه رسول یا گفت، مرد پیر کند، ثابت و بیاورد بیّنه دارد ادّعائى محمّد اگر منست، از دو هر پول و ناقه

 شد نمایان دور از دیگرى مرد آنگاه .نشست مرد بنشین، :گفت به پیرمرد پیغمبر می خواهد، دلیل باشید شما که مدّعى از است اعرابى که متصرّف
 آن چون آرى، :گفت اعرابى باشد؟ داور که هستى راضى می آید دور از که شخص این به تو آیا :اعرابى گفت به آله و علیه اللَّه صلّى خدا رسول و

 این :فرمود )ص( رسول خدا بگوئید، را خود سخن شما :گفت مرد کن، حکم عرب مرد این و من میان :گفت را او )ص( خدا رسول نزدیک شد مرد
 :گفت نیز مرد آن بیاورد، شاهد دارد ادّعایى محمّد و اگر منست آن از همه درهم ها و ناقه هرگز، :گفت أعرابى أعرابى، از پول ها و منست آن از ناقه

 فرمود نیز را او حضرت کند، حجّت اقامه که اوست بر مىکند بیّنه طلب مدّعى متصرّف از چون واضح، حکم و است آسان قضیّه این در داورى
می  )ص( خدا رسول به رو هنگام این در السّالم علیه على و بنشست نیز مرد آن بگوید، اعرابى و من میان را حکم خدا و شود پیدا کسى تا بنشین
 میان الحسن ابا یا :فرمود )ص( خدا رسید رسول )ع( على چون آرى، :گفت هستى؟ راضى جوان این داورى به پرسید اعرابى از )ص( خدا رسول آمد،
 :گفت اعرابى مرد، این از درهم ها و است شده من از ناقه این :فرمود )ص( رسول خدا چیست؟ مطلب بگوئید شما :گفت بنما، داورى مرد این و من
و  کن رها را ناقه مهار مرد اى :گفتا و کرده اعرابى به رو السّالم علیه على بیاورد، شاهد و بیّنه دارد ادّعایى اگر محمّد و منست آن از دو هر بلکه نه،

 و رفت بخانه على هنگام این در :گفت عبّاس ابن کند، بیّنه اقامه و بیاورد دلیل که زمانى تا کرد نخواهم کارى چنین :گفت اعرابى بسپار، برسولش
 على پس کند، بیّنه و شهادت اقامه باید :گفت و کرد امتناع بسپار، اعرابى پیغمبر به و کن رها را ناقه :گفت اعرابى به و شد بیرون بدست شمشیر
 تو چه پرسید على از آله و علیه اللَّه صلّى خدا رسول برید، اعضایش از عضوى :گفتند کوفیان و سرش پرید :گفتند حجازیان که کوفت او بر ضربتى

)همان .ننمائیم درهم تصدیق صد چهار در چگونه کردهایم تصدیق الهى وحى در را تو ما خدا رسول اى :گفت کردى؟ چنین او با داشت که آن بر را
 (  99۲، ص

 روایت وبررسی نقد .7

 نقد و بررسی روایت از نظر سند  4-1
 و می نماید، دور معصومین سیره و شرح روش  از که است مطالبى داراى نیز خود و است نشده روایت معصوم از و شده ذکر سند بدون خبر این

 السّالم علیه على که کرد باور نمی توان نیز و باشد کشیده بدینجا را کار هفتاد درهم براى للعالمین رحمة و کریم رسول که کند باور نمی تواند انسان
 باشد. مأمور امر ولى جانب از اینکه بدون بزند حکمى اجراى به دست است امر ولى که و آله علیه اللَّه صلّى پیغمبر حضور با
 یا الهویّه مجهول یا و غالى یا و المذهب هستند عامّى یا شدهاند ذکر که سند افراد همه و ندارد قبولى قابل سند قصّه این شرح غفاری نظر از

 تا است نشده نقل معصومى از همه از باالتر و نشدهاند، توثیق نام به این اشخاص آن از کدام هیچ که هستند نام در مشرکین از یا الحال مجهول
 این اخبار که اینست قرارش چون) صدوق شیخ( مؤلّف و نمی کند تجاوز اعتبارش حکایت یک حدّ از باشد، لذا داشته اعتبار رجال، شناختن از پس
 و مدرك کتاب در ناظر کرده تا ذکر را سند تمامى خبر این اعتبار قوّه احتمال رفع یا و دفع براى لذا می دهد فتوى آن به که باشد اخبار از آن کتاب
 )همان ( .است شده آورده نیز صدوق امالی در روایت این نکند، اعتنا مدلولش به بود بی اعتبار چنانچه و ببیند خود را سند
 .دهیم قرار بررسی و نقد مورد محتوا جهت از را مذکور روایات تا برآنیم نوشتار این در

 محتوا نظر از روایت بررسی و نقد 4-2
 :داد قرار بررسی مورد را محور 4 توان می روایت متن به توجه با
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 )ع( علی امام عدالت  4-2-1
 فراوانی تالش دادرسی امر در به ویژه ها عرصه تمام ایشان در. است پذیر نا خدشه و)ص(پیامبر عدالت وزن هم )ع( علی امام عدالت نظرشیعه از

 کرد. گذاری پایه اخالقی اصول با را مطابق دادرسی اصول و مبانی ، ساختاری اقدامات بر عالوه جامعه امنیت و اصالح و حق برپایی نمود و برای
صحت و  در نمود بلکه نمی صادر حکم شهادت اقرار یا صرف به ادله، مورد بود . در نیز علمی ادله قانونی ادله بر عالوه ایشان نزد قبول قابل ادله
 عادالنه نا کامال قضاوتی روایت، این در چگونه ( حال9915، کرد)دلشاد می استفاده متهم از اتهام رفع جهت در ادله علمی از و کرده بررسی انها سقم

 ؟ بینیم می علی امام از بینه بدون و از انسانیت دور به و
 در حضرت که ساخت استوار این فرض بر را ما ایشان کردار و گفتار در اخص طور به و هایشان قضاوت در علی امام دیدگاه از هایی روزنه مشاهده

 از مظلوم حق احقاق و مجرمین اصالح و جرایم از پیشگیری امر در اند و بوده جرم ارتکاب فرایندهای و علل جستجوگر خود بینشهاوکنشهای تمام
گفت :  چنین کردند می بیعت خلیفه عنوان به او با که روزی دومین در )ع( علی (. امام 9919اند )فریدی،  نورزیده دریغ حکیمانه های روش اتخاذ

 دیده)ع(علی امام و خلفا بین که است است. و آن تفاوتی همه چیز معیار که است او عدالت سیاسی سیره و اندیشه در امور اداره اصول ترین مهم از
(،  9912)جویای شندی، . است اجتماعی ساختار و نظم یک بر مبتنی عدالتی علی، امام روش و ظاهری برعدالت مبتنیپیشین  خلفای روش شود. می

 کند؟ می حکم عدالتی بی با چگونه است چیز همه معیار عدالت او برای که )ع(علی امام مانند اینجاست، شخصیتی سوال
 کند. اجرا نیز انرا و دهد اعرابی قتل به قضیه حکم این در داد نمی حکمی انصاف و عدالت با جز که است کسی  ممکن چگونه

 با قاطعیت می توان گفت از بزرگ ترین شخصیت های عالم بشریت که سخت مورد توجه همگان بوده و از طرف 
 (. 999،ص 9902)ع( است .)عرب مومنی، بی خبران از جایگاه حقیقی اش بین دو مقام خدایی و کفر در نوسان است ، امام علی  

در خصوص عدالت و چگونگی برخورد با قاتلش ، سفارش می کند و در نامه ای به عبد اهلل بن عباس که فرماندار بصره بود ، او را به  1۲در نامه 
 ( 991خاطر برخورد تندش با مردم ، سرزنش می کند.)همان ، ص 

می کند و بیان می دارد که آنان یا برادران دینیند و یا در آفرینش با تو یکی هستند  به مالک اشتر او را به دوست داشتن تمام مردم دعوت ۲در نامه 
 (99۲1ری، پس از عیب های خواسته یا نا خواسته ی آنان در گذر و از گناهانشان چشم بپوش )مهو

 )ص(پیامبر سیره  4-2-2
 : نمود تقسیم دسته سه به توان می کلی بندی تقسیم یک را در مخالفان با برخورد در پیامبر سیره 

 بودند خدا منکر که دسته اول :کسانی
 کتاب دسته دوم :اهل

 دسته سوم :منافقان
 دسته با برخورد در ولی بود مدارا اول دسته با برخورد در)ص( پیامبر رفتار بر حاکم بود. اصول انان مخالفت میزان و نوع به بسته دسته هر با خورد بر

 مدارابود. نیز سوم دسته با برخورد در . داشت وجود عمل شدت و مدارابرخورد،  نوع دو هر دوم
  :یافت حضرت آن های رفتار در را زیر اصول توان می نبوی سیره بررسی از پس
 عادالنه رفتار -
 مخالفان با گفتگو -
 قانونمداری -
 (9909مدارا )رازقی موسوی ،  -
 اتخاذ و ایمان توحید آغوش به آنها جذب و مخالفان با برخورد برای را ترین موثر و ها روش بهترین خود وآگاهی الهی بر وحی تکیه با اسالم پیامبر 

 عنهم فاعف حولک من نفضوا ال القلب غلیظ فظا لنت اهلل من رحمه فبما" : فرموده مدارا به توصیه در کریم قرآن ( در9900است .)نعانی ،  نموده
 ( 991)آل عمران ، "المتوکلین یحب اهلل ان اهلل علی فتوکل عزمت ذا فا االمر فی هم شاور و لهم استغفر و
 تکرار )ص( پیامبر توسط ها بار اهل کتاب و منافق و کفار مورد در حتی باری وبرد گذشت و است بوده مدارا پیامبر رفتار اساس شد ذکر آنچه بر بنا
 . داشت بیشتری شدت مسلمانان با برخورد این قطعا و است ه شد

 دروغ با برخورد در پیامبر الف( سیره
 پیامبر وقتی و کند توبه که داد می نشان رفتاری )ص( پیامبر می گفت دروغی پیامبر نزدیکان از کسی وقتی . بود دروغ آزرد می را پیامبر که چیزی

 .کرد می او بهره را محبت بیشتری و مهر کرده، توبه که کرد می احساس
 روزه که جایی تا .ندارد قتل کیفری مثل قضایی، حکم نظر از که است )ص(پیامبر به بستن دروغ نسبت شود می برداشت بحث مورد روایت از آنچه
 می بیان  "النار من مقعده فلیتبوا متعمدا علی کذب من"متواتر حدیث .گردد نمی مرگ مستحق بستن دروغ اثر در ولی شود می باطل اش روزه دار
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که  نشد مشاهده گز هر و بستند می دروغ او بر )ص(پیامبر زمان در حتی گروهی و دارد سختی اخروی عاقبت )ص(پیامبر به بستن دروغ که دارد
 . هستیم آن نوع خفیف ترین شاهد مذکور حدیث در که دارد مراتبی )ص(پیامبر بر دروغ این از گذشته. شود مجازات مرگ به دروغگو
 همان که دانند می بالفطره را مرتد عرب مرد گروهی و .کند می رد را مطلب این روایت ظاهر که دادند نسبت اعرابی مرد به را نبی سب گروهی

 است نشده بیان عرب مرد بودن مرتد بر دلیلی این روایت در و فرمودند می حکم بینات اساس بر گرامی )ص(پیامبر شد بیان که طور
 عدالت اجرای و پیامبر سیره ب(

 اال هو ان الهوی عن ینطق ما" قران است تایید مورد و ندارد اثبات به نیازی که است شده پذیرفته ایی مقوله پیروان تمام نگاه از)ص(پیامبر عدالت
"یوحی وحی  اینجاست سوال . حال نمی گفت حق جز )ص(پیامبر. است اخالقی قرآن آیات تجلی )ص(پیامبر سیره که ایی گونه ( به1و9)نجم ،    
 .دارد دیگر قضاوتی درخواست و پذیرد نمی او نیست نفع به چون صرفا را دوم و اول فرد قضاوت ، عادل و بزرگوار )ص(پیامبر چگونه که

 اللَّهِ  عَبْدِ أَبِی عَنْ رُوِّینَا الْإِسْلَامِ، دَعَائِمُ"کرد.   قضاوت می مردم میان در بینات به )ص(پیامبر آمده بسیاری حدیثی کتب و الشیعه وسایل در همچنین
  (959،ص  9۲یل و مستنبط المسایل ،ج)مستدرك الوسا"الْخَبَر َ الْأَیْمَانِ  وَ بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ أَقْضِی إِنَّمَا :قَالَ  أَنَّهُ ص اللَّهِ رَسُولِ عَنْ ع آبَائِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

 مشابه روایات بررسی  4-2-9
 حکمی داده نمی شود . چنین که شود می دیده تر شدید بلکه و مشابه حوادث ی )ع( و پیامبر )ص ( دردر بررسی روایات مشابه در مورد امام عل

 مرد مسیحی و زره امام علی )ع(-9مثال 
ند کاین داستان وقتی اتفاق می افتد که امام علی )ع( در حالی که حاکم است،  زره ی گم شده ی خود را نزد یک مرد مسیحی می یابد و ادعا می 
مام ا این زره مال من است ، نه آنرا به کسی فروخته ام و نه بخشیده ام . مرد مسیحی انکار می کند و دعوی به نزد حاکم برده می شود. حاکم از

شاهد می خواهد و چون ایشان شاهدی نداشتند به نفع مرد مسیحی حکم می دهد. در این روایت اوج عدالت و انصاف در برخورد با غیر مسلمان 
 ( 109،ص9ق، ج 9906یده می شود. )ابن اثیر، د

 رفتار امام علی )ع( در برخورد با مخالفان -2مثال 
م . سپس رفاعه پرسید اگر نپذیرند ؟ اما "اصالح"در جنگ با ناکثین ، امام علی )ع( در جواب رفاعه که از امام پرسید چه تصمیمی دارید ؟ فرمودند: 

ن می بخشم . رفاعه ادامه داد اگر راضی نشدند، امام فرمود: تا وقتی ما را به خودمان وا گذارند، آنان را به حال فرمود :از حق به اندازه ای به آنا
 خودشان وا می گذاریم. رفاعه گفت اگر ما را وا نگذارند، امام فرمود آنگاه از خود دفاع می کنیم.

 (99۲1آنان دست به مبارزه مصلحانه نبردند، با آنان پیکار نکرد)مهوری ، حتی امام در برخورد با خوارج دلسوزی و گذشت داشت تا زمانی که 
 ) الشهادتین ذو(ثابت بن خزیمه -9 مثال
 به خزیمه و کرد انکار برخی منافقان تحریک به را معامله اعرابی ان اما خرید اعرابی یک از (را 911)ابن قتیبه ، ص مزتجر نام به اسبی )ص(پیامبر
 جز تو که دانم می من : داد پاسخ خزیمه)؟ نبودی ما همراه تو حالی که در دهی می شهادت چگونه(: پرسید او از پیامبر. داد دتشها خدا رسول نفع
 آن پس .نکنیم تصدیق را پلید اعرابی یک از اسبی خرید برای ادعایت ولی کنیم تصدیق خدا از جانب دینی آوردن در را تو چگونه گویی نمی حق

 ( 199، ص  ۲.)کلینی ، ج است بس را او دهد شهادت او برای وی ضد بر یا نفع به خزیمه که فرمود هر حضرت
 شود نمی اعرابی قتل به منجر دارد، بحث مورد روایت به زیادی شباهت که روایت این در

 فحدی حارث بن نعمان-1مثال
 کس هر" مواله فعلی مواله کنت من"گفت :  او باره در و فرمود منصوب خالفت به ) خم غدیر( روز در را ) ع( علی )ص( خدا رسول که هنگامی

 پیامبر خدمت فحری حارث بن نعمان. شد منتشر ها شهر و بالد در این مساله که نگذشت ،چیزی اوست موالی و ولی علی هستم او لی وو موال من
 و جهاد به دستور سپس دادیم، شهادت هم ما .هستی او فرستاده تو اینکه و )دهیم( خدا یگانگی به دادی شهادت دستور ما به تو کرد عرض و آمد

 منصوب خود جانشینی به را )امام علی( جوان این اینکه تا نشدی راضی حال این با اما پذیرفتیم، نیز را اینها همه ما دادی، زکات و نماز و روزه حج و
 .خداست ناحیه از این نیست او جز معبودی که خدایی به قسم :فرمود )ص( پیامبر .خداست سوی از یا خودت ناحیه از که است سخنی این ایا .کردی
" "السما حجاره من علینا فامطر عندك من الحق هو هذا کان ان اللهم":گفت می که حالی در برگرداند روی نعمان  حق سخن این اگر ! خداوندا 
"بباران ما بر آسمان از سنگی تو، ناحیه از و است  (در 21م، ص 9150)ابن اثیر ،   کشت را او و آمد فرود سرش بر از آسمان سنگی که بود اینجا 
 را پیامبر وحی ارسال در نعمان .بود مرد اعرابی از شدیدتر مراتب به نعمان مخالفت هرچند نشد صادر پیامبر جانب از قتلی دستور نیز روایت این

 .انکار کرد معامله در را پیامبر صدق تنها اعرابی مرد که حالی در کرد تکفیر

 ))ع( علی مقابل امام در خلفا سازی برشخصیت مبنی( ساختگی روایات با بحث مورد روایت تشابه 4-2-4
ماجراجو  را طالب ابی بن علی که بوده سازندگان این نظر و است بوده امیه بنی دوران سازان قصه های ساخته از روایات گونه این رسد می نظر به
 این که دانند می دارند اگاهی عصمت خاندان از که کسانی اما دهند قانون جلوه و علم اهل و منطقی افرادی )خلیفه دو( قریشی مردان و خونریز و
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 رفیعی ناصر .رساند نمی بیابانی اعراب کشتن به را کار درهم هفتاد یا درهم چهارصد برای هیچگاه و معصوم دارد مغایرت آنها کردار با اعمال گونه
 بود معاویه دوران حاکمیت در خطرناك و آمیز فتنه حرکت اوج نویسد می "حدیث پردازی دروغ های انگیزه و عوامل" عنوان تحت مقاله خود در
 یا و)ع( علی امام فضایل حذف حدیث جعل موارد از . بود او خود خالفت اثبات ، خلیفه سه خالفت دادن نشان برحق عالوه او اصلی انگیزه که

 (9909رفیعی ،)  .بود پیامبر کلمات لفظی و معنوی تحریف
 باز فرمودند می قضاوت تدبیر و علم با امام علی و برده شمشیر به دست خلیفه دو یعنی بود شده نقل روایت این عکس اگر که اینجاست سوال حال
 . نمی خواستند روشن دلیل عدالتی بی و رحمی بی بر و بودند ساکت هم

 .  نتیجه گیری6

 . کرد توجه باید نکته چند به)ع(علی امام توسط)ص( پیامبر منکر اعرابی قتل روایات بررسی در
 هیچ در دوم، . گرفت صورت )ص( و پیامبر او بین که بود ای معامله انکار بلکه نبوده پیامبر سخن یا و)ص( پیامبر خود انکار اعرابی مرد انکار اول،

 مالیمت و عطوفت سوم، .است نشده ذکر ای ناعادالنه قضاوت چنین جای تاریخ هیچ در باشد )ع( علی امام یا )ص( پیامبر حضور با که ای محکمه
 امام عدالت وپیامبر)ص(  سیره چهارم، .گردد می روایاتی چنین صحت در تردید موجب بحث مورد روایت مشابه با مواردی در مدارا با همراه پیامبر
 .گرداند می ایشان برحق را جانشین (ع(علی امام و اسوه را( ص)پیامبر که باشد می  بزرگوار دو این حیات طول در صحیح برخورد گویای)ع( علی
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 اسالمی ازاد سیره خلفا،دانشگاه با ان مقایسه و)ع( علی امام کالم در اقتصادی عدالت ،ویژگی ( 9912،رزیتا) شندی جویای (0
 86 شماره علوم انسانی جامع ،پرتال نبوی سیره در معاند با مبارزه و مخالف با ،مدارا ( 9909) قاسم موسوی،سید رزاقی (1
 الزهرا دانشگاه پژوهشی علمی ،فصلنامه حدیث پردازی دروغ های انگیزه و ( ،عوامل 9909ناصر ) ، رفیعی (90
 1ص ،  91و 99( ، مبانی و مدل توسعه ی اخالق در سیره نبوی و علوی، شماره990۲ظاهری سیف، حمید رضا، )  (99
 ق9199نشر صدوق ، تهران ،  الفقیه، یحضره ال من غفاری ، علی اکبر،ترجمه (92
 معارف اسالمی و البرز،دانشکده الهیات نور پیام ،دانشگاه دالیل حسب بر)ع( علی امام های قضاوت (بررسی 9919) ،راضیه فریدی (99
 )ع( علی امام گاه دید از دعوا اثبات ادله و دادرسی ،مبانی ،مریم کیانی (91
 9۲1-378 ،ص 4 ،ج الکبری ،البقات سعد ابن - ،مقدسی 411 ،ص 7 ،ج ،الکافی کلینی (96
 361 ،ص .. والیمین بالبینه الحکم ان ،باب 361 ص 17 ،ج المسایل مستنبط و الوسایل مستدرك (95
 دانشگاه کاشان انسانی علوم و ادبیات ،دانشکده مخالفان با )ص( پیامبر برخورد (روش9900،) ،مجید نعانی (9۲

 
 
 
 
 

  


