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مقدمه ی مترجم
محرومیت هائی که دنیای غرب ،طی قرون وسطی ،در کسب دانش داشتت ،اختنتاش شتدیدی کته
مکتب کلیسایی ت ونه کیش راستین مسیح علیه السالم ت ایجاد کرده بود و ستیز دیرینه ای که در آن
سرزمین ،به سبب نارسائی مفاهیم کلیسائی ،میان دانش و دین به وجود آمتده بتود ،انزیتزه هتائی
برای یک تهاجم و افراط پس از قرون وسطی شدند ت افراط در اعتمتاد و اعتقتاد بتیش از بتد بته
علم و تهاجم به مذهب .این افراط و تهاجم ،چندان هم بیجا نبود ،زیرا آن تفریط هتا ،ایتن افتراط
ها را ،خواه ناخواه ،در پی می آورد.
نه تنها اعتقاد بیش از بد ،بلکه پرستش علم و عقل تجربی به میان آمد .علم از بوزه ی کار خود
بیرون رفت و موضعش تغییر کرد .با آنکه وسیله ای بود برای ساختن ابزار بهتر ،امتا ختود ،هتد
شد و جایزاه خدائی یافت .این روبیه ،همراه رهائی از قید اناجیل و گسستن از پدران روبتانی،
آزادیهائی به بتار آورد و ایتن آزادیهتا را ،پیتترفت علتم در جهتت تکنیتک یتاری متی داد .علتم و
تکنیک ترقی کرد تا آنجا که بر سر انسان و ارزش های انسانی نیتز ستایه افکنتد و او و هتدفش را
هم د ر خود هضم کرد و اجازه یافت که در کل جهان و بتی ماوراء آن نظتر بدهتد و پتای از گلتیم
خویش بیرون نهد ،بال آنکه علم ،وسیله ساز است نه هد

ساز ،ابزارساز استت نته انستان ستاز.

اما این انسان محنت کتیده ی رهتا شتده از بنتد خرافتات ،اکنتون همته ی همتش صتر

ختدمت

علمی می شد.
وضع به گونه ای شده بود که ماجرای انسان برای علم و نه علم بترای انستان پتیش آمتد .آنرته در
مورد اعتماد قرار گرفت ،علم به معنی بستی و تجربتی آن بتود و گفتته شتد کته معتدوم و موهتوم،
همان است که علم بسی آن را نفی می کند و بقیقتت و واقعیتت همتان استت کته دستت تجربته
بدان می رسد .اینزونه بود که استبداد مذهبی قرون وسطی ،به استبدادی علمتی در دوران جدیتد
تغییر چهره داد و مردمان نیز ت به استثنای معدودی از آنان ت در استخدام این غول جدیتد درآمدنتد
و هد

های ارزشمند و مفاهیم متعالی انسانی را به دست فراموشتی ستدردند .نهادهتای اصتیل و

فضیلت ها و همه ی ابعاد و ویژگی های پر ارج انسان ،در علم و صنعت و تکنیک خالصه شتد و
اصوالً جهان بینی ها ،یک جهان بینی ختک علمی گردید.
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در این میان ،مفاهیم عهدین ،نتوانستتند از عهتده ی مقابلته ی منطقتی برآینتد .زیترا اوالً محتتوای
قابل عرضه برای رهبری و هدایت نستل متفکتر و علمزترای جدیتد نداشتتند و ًانیتان بتدبینی هتای
شدید قبلی ،اجازه دخالت به آنان نمی داد .این بود که تضاد بین علم و دین ،اوج گرفت .زمانته،
زمانه علم و تجربه شد و تفسیر و توجیه هر چیز بوسیله ی علم آغاز گتت و انسان جدید ،با چتر
علم چرخید و در جستجوی همه چیز برآمد ،بتی در پی آفریدگار علم ،هر موجود غیرمتادی و هتر
تفسیر غیر علمی ت اگر چه دقیق و معقول ت مردود شناخته شد و هر اظهار نظری ،غیر از طریق بس
و تجربه مطرود گتت .انسان نیز به مقتضای امیالش ،در ارضاء تمایالت بیوانی ،به افراط هر چه
بیتتر روی آورد و چنان در کسب لذات مادی غرش شد که دیزر ظاهران کمبودی را بس نمی کرد.
دین و خدا و هر مفهوم غیرمادی مورد بی مهری قرار گرفت و انسان اسیر لذت ،هم خدای خود و
هم خویتتن راستین خود را به فراموشی سدرد ( و ال تکونوا کالذین نسوالله فانسیهم انفسهم).
در همان زمان ،بر اًتر ستهولت رفتت و آمتد بته نقتاط مختلتو جهتان و پیتدایش بازارهتائی بترای
مصر

غرب و شرش ،ساخته های علم و تکنیک جدید و اشیاء لوکس یکی پتس از دیزتری وارد

زندگی شرقی ها شد و چتم و عقل او را پر کرد و او که در برا بر وسائل جدید و فریبنتده ،ستخت
خود را باخته بود ،هر فکر دیزتری را از پیتامبران آستمان صتنعت و زنتدگی متدرن ،چتتم بستته و
یکجا پذیرفت و بتی در مقابل قضاوت آنان درباره ی مذهب و مسائل متا فیزیکتی نیتز کترنش و
ابترام نمود.
اربابان غرب که خود را باکم مطلق و آقای جهان می دانستند ،برای شرش و شرقی ،هتم قاشتق و
چنزال می ساختند ،هم خدا و پیغمبر ،هتم کفتش و کتاله بته ارمغتان متی آوردنتد و هتم عقیتده و
مذهب ،هم ژورنال لباس و مسکن تحفه می دادند و هم الزوی اخالش و زندگی.
از طر

دیزر ،گروهی محقق برفه ای و مستترش کاسبکار که در شناخت علمتی ختود از جهتان،

نوبتتان به شرش و مذاهب شرقی رسیده بود ،با عینک تیتره ی علتم و زیتر نفتوذ ت بته اصتطالـ ت
فلسفه ی اصالت تجربه ،متغول مطالعته ایتن متذاهب و بتویژه استالم شتدند و ابیانتان تحتت تتیًیر
بزرگتتی و کرامتتت پیتتامبر و امام تان متتا نی تز قتترار گرفتنتتد ،امتتا از آنجتتا کتته بتترای توضتتیح و تفستتیر
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 .ای مسلمانان همرون کسانی نباشید که خدای را فراموش کردند ،پس (خداوند به جزای آن)،

خویتتن اصیل آنها را از یادشان برد (بتر.)19:
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سخنانتان ،به توجیهتات متادی متوستل متی شتدند ،مستائلی همرتون فرشتته و عترش و کرستی و
جبرئیل و وبی و نبوت و امامت و قیامت و غیبت و رجعت را بته گونته ای متادی تفستیر کردنتد.
نوشته هایتان ترجمه و منتتر شد و شرقی مرعوب کفش و کاله و قاشق و چنزتال بته خیتال آنکته
اینها هم از فرآورده های علم است و از غرب پیترفته وارد شده و لوکس و مدرن است ،یاوه های
آنان را پذیرفت و بر چتم نهاد.
اما از آنجا که شرقی مسلمان ،در اعماش ضمیر خود با وبی و قرآن و غیبت پیوند ختورده و هنتوز
فطرت او چندان دستخوش تغییتر و تحریتو نزتتته بتود ،نمتی توانستت بته رابتتی از اعتقتادات
فطریش دست بردارد .این بود که به تلفیق و ترکیتب باورهتای متذهبی ختود و آورده هتای فکتری
غرب پرداخت و درنتیجه ،شترمرغی ساخت که نته آن متذهب غیبتی بتود و نته ایتن فترآورده هتای
علمی ،لذا هم اصالت های اعتقادی خود را از دست داد و هم ارمغان های مفید غربی را.
با بقارتی که در خود بس می کرد ،می کوشید تا هر چه غربی ها دارند و می گویند ،نظیترش را
در مکتب اعتقادی خود بیابید و یا به نوعی ،عقاید خود را بتا آنهتا توجیته و تطبیتق کنتد و بترای
جلب نسل جدید ،آن توجیهات را ت دانستته و ندانستته ت وارد کتتاب هتا نمایتد ،بترای بستیاری از
مفاهیم دینتی ،تفستیرهای نابجتا و دور از واقتع بستازد و بترای ابکتام شترعی فلستفه هتای متادی
بتراشد.
در برابر این فاجعته غتم انزیتز ،یکتی از بزرگتترین وظتایو هتر عتالم و متفکتر استالمی ،تحلیتل و
توضیح اسالم راستین ،در بقیقت خود و بدور از پیرایه های هر اندیتته غیتر استالمی استت و بتر
اساس آن ،دعوت به تدبر در قرآن ،بطور مستقل و جدا از هر فکر باکم ،چرا که معتار

قرآنتی،

بقایقی هستند فطری ،بهم پیوسته و در عین بال مستقل که از هیچ فکر دیزری تیًیر ندذیرفته اند
و تنها ،گفته های آفریدگار جهان می باشند و مبتنی بر نظام آفرینش و همساز با آن ،از مقتام بلنتد
پروردگار جهانیان ،نازل شده اند و برای هدایت و رهائی انسان از هر اندیته غیر الهی.
قرآن ،در مجموعه خود ،مسائل اصیل و مستقلی را در همه ابعاد وجود انسان مطرـ می کنتد و در
همه شئون زندگی او (همرون تکامل فردی و اجتماعی ،سیاست و اقتصاد ،روـ و جستم ،دنیتا و
آخرت) جهان بینی ویژه ای ارائه می دهتد نزرشتی کته بتا هتر جهتان بینتی غیتر متذهبی تفتاوت
اساسی دارد .قرآن ،بینش خاص و تفسیر ویژه ای است از انسان و طبیعت و تاریخ جهان را بترای
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انسان همرون آینه و نتتانه ای متی دانتد در فهتم و درا جهتانی و االتتر و ژرفتتر و گستترده تتر و
ایدئولوژی مخصوصتی بتر پایته ی همتین شتناخت عرضته متی کنتد کته نهایتتان انستانی توبیتدی و
اسالمی می سازد.
در بینش قرآن ،همه جهان ت اعم از مادی و غیتر متادی ت مخلتوش ختدا و در کتو قتدرت اوستت،
زندگی ،منحصر در این دنیای گذرا و فتانی نیستت ،بلکته بیتات دیزتری در پتی پیوستت آن متی
باشد ،نظام جهان ،گزا

و هرج و مرج نیست ،بلکه هدفدار و بسیار بکیمانه است ( ت اَفحستبتم

اما خلقنا کم عبثا؟) و به طور خالصه ،همه ی 2فروع اسالم ،بر اساس پذیرش دو اصتل توبیتد و
عدل ت که پایه ی همه ی ابکام استت ت قترار دارد و هتر امتری و بکمتی ،نقتش ختدا و عتدل او
بعنوان زیربنا و پایه مطرـ است .انسانی با چنین جهان بینی ،غیتب مطلتق خداونتد و شتئون آن و
نیز دیزر غیبها (مانند وبی) و نبوت و معاد و رجعت غیبت) را بتاور دارد و بته دیزتر ستخن ،در
متخص کردن موضع خاص مذهبی خود ندای هتر مستلمان ایتن استت کته استالم یعنتی توبیتد و
توبید یعنی غیبت ،و پیوند انسان با خدا یعنی پیوند انسان با جهان غیبت و ایمتان بته آن و ایتن،
ندای قرآن است که انسان های پارسا کسانی هستند که جهان غیبت را از دل و جان باور دارند و
این است پایه فکری یک مسلمان مؤمن به استالم و قترآن و چنتین بودنتد پیتامبران ختدا و تربیتت
یافتزان اسالم و قرآن.
این بینش غیبی ،تنها یک بکمت نظری و شناخت بی روـ و فارغ از ستاز و کتار جهتان نیستت،
بلکه مبنای ایدوئولوژی انسان ساز و ختالش ایمتان استت .چترا کته بتا قبتول آن ،آدمتی در ستلک
بندگان خدا و اطاعت و انقیاد او درمی آید و برکت او بسوی کمال ،منطبتق بتر نظتام آفترینش و
بدون انحرا

از راست راه تکامل جهان جریان می یابد ( ت فاقم وجهک للّدین بنیفان ،فطرة اللته
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بینش ،بنتدگی
الّتی فطرالنّاس علیها ،ال تبدیل لخلق الله ذلک الدّین القیم) .برکت بر طبق این

 . 2آیا پنداشته اید که شما را بیهوده آفریدم؟ (مؤمنون.)115:
 . 3ذلک الکتاب ال ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب (بقره.)2:
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 .پس روی خود را بسوی آئین یکتاپرستی استوار بدار ت آئینی که بر اساس فطرت و آفرینتی است که

خداوند مردم را با آن سرشته است ،دگرگونی در آفرینش خدا راه ندارد .این است آئین استوار (روم:
.)30
5

است در قبال الوهیت بق و کرنتی است در تعظیم ملکوت جهان .و چنین برکتتی را بته بهتترین
شکل ،پیامبران و ائمه داشته اند.
ابراهیم علیه السالم می گوید:
من بسوی بقیقت مطلق رو می کنم ت آن کس که آسمانها و زمین را آفرید ت روی کردنتی راستتین،
5

و از آنها که شرا می ورزند نیستم.
و هم او می گوید:

همانا رازونیاز من ،برکت من ،زندگی و مرگ من ،همه برای خداست که پروردگار جهانیتان متی
باشد.
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و ایمان و عمل همه ی پیامبران خدا ،بدین گونه بوده است.

ابوذر تربیت یافته ی مکتب غیبی
گفتیم که اسالم ،آئین جهان بینی غیبی است و غیبت را ،بزفته ی قرآن ،جز متقتی نمتی پتذیرد ت
آن کس که در لجنزارهای انحرا

غوطه ور نتده باشتد .چنتین کستی بته ختدا و بته روز بازپستین

ایمان می آورد و نماز به پا می دارد و از آنره خدا روزیش کترده ،در راه او انفتاش متی کنتد و بتا
تمام وجود تسلیم قدرت پروردگاری است که آفرینش جهان و برپائی و دوام آن بته اراده و قتدرت
اوست.
یکی از بزرگترین این انسانها ،ابتوذر استت کته پترورش یافتته ی چنتین مکتبتی استت و لتذا شتیعه
راستین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه الستالم متی باشتد و هماننتد آن دو بزرگتوار،
فریاد و سکوتش ،سفر و بضرش ،تبعیدش ،همه ی زندگی و بتی مرگش ،جهتت ااز اوئتیا و ا
بسوی اوئیا دارد و سرا پا غرش محبت در خدا و اولیاء اوست.

 . 5إنی وجهت وجهی للّذی فطر السموات و االرض بنیفا و ما انا من المترکین ( انعام)79 :
 . 6انّ صالتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین (انعام.)162 :
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مبنای اندیته و اعتقاد ابوذر را وبی تتکیل می دهد و علمتان نیتز از اعتقادشتان سرچتتمه متی
گیرد .در صراط مستقیم بندگی بق برکت می کنند و هر روز و شب از خدایتان می خواهنتد کته
در ایتن راه استوارشتتان بتتدارد .نمازشتتان فریتتاد ااهتدنا الصتتراط المستتتقیما استتت و صراطتتتان راه
االذین انعمت علیهما  ،نه راه گمراهان و نه راه آنان که مورد ختم خدایند.
ابوذر ،اشبیه عیسی مسیح در میان امت اسالمی استا .آیا امکان دارد گامی ازراه متذهب بیترون
نهد یا بر فرمان خدا پیتی گیرد یا از همراهی رسول خدا بازماند؟ هرگز ،او همدای وبی پیش می
رود ،زیرا خود در قرآن می خواند که:
ای ایمان آورندگان ،بر خدا و پیامبرش پیتی نزیرید و پارسایی پیته کنید.
درد بزرگی است که کسی شناخته نتود .برفش را نفهمند .فریاد و پیامش را درا نکننتد و او را
در جایزاهی که باید ،نبینند و ننتانند  ...خیلی ها ناشناس می مانند و ناشتناس متی میرنتد ،امتا
چون در زندگی بسیاری از ایتان سخنی و پیتامی نیستت ،جهتان را نتتناختن آنهتا غبنتی و زیتانی
نمی بیند ولی کسی همرون ابوذر را بدرستی نتناختن ،نه تنها زیانبار ،کته ستخت دردآور استت.
ابوذر از جمله ی کسانی است که مظلوم تتاریخ واقتع شتد و زنتدگی او در هالته ای از پیرایته هتای
خیتتالی قتترار گرفتتته استتت .افستتانه هتتای دروغتتین و دور از مقتتام و شخصتتیت او بتترایش ستتاخته و
پرداخته اند و تصویری از او کتیده اند کته تنهتا نستبتش بتا او ،تضتاد بتا شخصتیت واقعتیش متی
باشد .او را در موضعی غیر از موضع پیامبر ،علی و بسنین ت رهبرانش ت قترار داده انتد .اندیتته او
را تفسیرها و توجیه های نادرست کترده انتد .بتال آنکته بتق چنتان بتود کته زنتدگی او در قالتب
واقعیش ،یعنی قالب زندگی اسالمی پیامبر و علی تفسیر گتردد .امتا تتاریخ چنتین نکترد و تحقیتق
درباره ی ابوذر را یکسره به دست اشخاصی دروغ پردازسدرد که در نظر مورخان راستین ،کمترین
ارزشی در نقل تتاریخ و بتدین ندارنتد .تتاریخ ،زنتدگی ابتوذر را در چهتارچوب روایتات راویتان
دروغ پرداز بررسی کرد و این ،از همان نوع تاریخ هائی استت کته تنهتا بته کتار تصتویر تابلوهتای
دربار خلفا و سالطین پرداخته اند و میمور بوده اند که تنها ،ماجرای جنگ ها و کتور گتتائی هتا
و تجاوز ها و ستمزری های آنان را ًبت کنند و تاریخ ،و بتی فلسفه ی تاریخ را بر محور زندگی
آنان بسازند و برای دیزران یا جائی خالی نزذارند و یادی به میان نیاورند و یا به میخ و تحریتو
 . 7یا ایّها الذّین آمنوا ال تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله (بجرات.)1:
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آنها بدردازند و ابوذر از جمله ی این دیزران استت کته شترـ زنتدگی بقیقتی او بته بتال اربابتان
تاریخ ،زیانبار است .اما مزر ابوذر در برابر چه کسی قرار دارد و کدام قدرت را تهدید متی کنتد؟
در برابر کدام خلیفه قد علم کرده است؟  :در برابتر عثمتانـ ت خلیفته ستلطان گونته ای کته قتدرت
معنوی پیامبر را به سلطه ی زورمندان تغییتر شتکل داده و از زنتدگی ستاده و بتی پیرایته ی پیتامبر،
جالل و جبروت کسری و قیصر را ساخته است.
اما بق ،همواره پیروز است و بقایق در پرده های ابهام نمی مانند و سرانجام پرتو خواهند افکند
و تجلی خواهند کرد .محققان بزرگی همرتون عالمته ی بزرگتوار ،نقتاد عالیقتدر ،ادیتب و متور
سترگ و بنام جهان اسالم و تتیع ،مربوم عبدالحسین امینی ،با تحقیقات عمیتق و ارزنتده ختود،
غبار تیره ی ابهام را از چهره ی بسیاری از شخصیت های اصیل اسالم و از جمله این مترد بتزرگ
(ابوذر) برداشتند و به عالم اسالم و تتیع خدمت بسزائی نمودند .خداوند روان رفتزان از ایتتان
را غرش نور و بکمت کند و بر توفیقات آنهائی که مانده اند ،بیش از پیش بیفزاید.
کتاب باضر ،ترجمه گونه ای از نوشته مربوم عالمه امینی درباره ی ابوذر و تحقیقی است درباره
این شخصیت بزرگ تاریخ اسالم ،برگرفته از اًر گرانقدر و عظیم و جاودانی ا الغدیرا.
الزم به تذکر است که به دلیل ویژگی هتای ختاص متتن اصتلی نوشتته ،فصتول و ابتواب کتتاب در
ترجمه دگرگون شده است تا برای استفاده ی مستقل ،مناسب تر باشد .همرنین در نقتل ابادیتن
و تواریخ ،برای پرهیز از خسته کننده بودن ،تلخیص به عمل آمده است .اما در مجموع ،مطلبی از
کتابهای دیزراضافه نزتته ،تا اصالت متن ،پتا برجتا بمانتد .خالصته آنکته اصتل نوشتته از عالمته
امینی است و ترجمه و فصل بندی از مترجم .مدارا تمامان بته آختر کتتاب بترده شتده تتا مراجعته
مکرر به آن ،اندیته ی خواننده را پریتان نسازد ،اما توضیحاتی که الزم بود در موقع مطالعه مورد
نظرقرار گیرد ،زیرنویس صفحات مربوطه شدع است.
امید است این کار ناچیز ،در پیتزاه موالی ابوذر امام علی علیه السالم ،مورد پذیرش واقع شود.
پائیز 1385
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از قبیله ی بنی غفار بود.
جُندَت نام داشت ،اما ابوذرش می گفتند.
پدرش جناده بوده و مادرش رَمله ت رمله دختر وقیعه.
چهارمین ( یا پنجمین) کس بود که اسالم آورد.
اولین کس بود که پیامبر را به رسم اسالم ،سالم گفت.
پیامبر از او پیمان گرفت که همواره بق بزوید ،اگرچه تلخ باشد ،و او هرگز به جز بق نزفت.
تنها زیست.
تنها مرد.
8

و تنها برانزیخته خواهد شد.

 . 8قاموس الرجال ،ج  .11اسدالغابه ،ج.6
9

اسالم آوردن ابوذر
عبدالله بن ماصت گفته است که ابوذر ،خود می گفت:
سه سال پیش از دیدارم با فرستاده ی خدا ،عبادت می کردم.
راوی پرسیده :چه کس را؟
ابوذر پاسخ گفته :خدا را.
راوی پرسیده :به کجا رو می کردی؟
ابوذر پاسخ گفته :به هر آنجا که خدا رویم را می گرداندـ
ابی معتر گفته است که:
ابوذر در زمان جاهلیت خدا پرست بود و ال اله اال الله می گفت و بت ها را نمی پرستید.
پس از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ،مردی از مکّیان بر ابوذر گذشت و به او گفت:
ای ابوذر،
مردی در مکه است که همرون تو ال اله اال الله می گوید و دعوی پیامبری دارد)2(.
روزی ابوبکر دست ابوذر را گرفته ،گفت:
ای ابوذر،
آیا در زمان جاهلیت ،خداپرست بودی؟
گفت :آری ،آنقدر در زیر آفتاب عبادت می کردم تا از شدت گرما ،بی جان بر زمین می افتادم.
پرسید :به کجا توجه می کردی؟
پاسخ گفت :بدانجا که خدایم متوجه می ساخت)3( .
ابوذر ،خود گفته است که:
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پنجمین کس بودم که ایمان آوردم ( .در بعضی ابادین ،چهارمین آمده است)4( ).
نیز گفته است که:
اولین کس بودم که پیامبر صلی اللته علیته و آلته و ستلم را بته رستم استالم ،ستالم گفتتم ،چتون آن
بضرت را دیدم ،عرض کردم:
السالم علیک یا رسول الله.
و ایتان فرمود:
و علیک و ربمة الله)5( .
ابن عباس گفته است:
هنزامی که ابوذر شنید مردی در مکه است که دعوی پیامبری دارد ،بترادرش را بتدانجا فرستتاده،
گفت:
برو از این مرد و از آنره می گوید برایم خبر بیاور.
او رفت و بازگتت و گفت:
این مرد ،به نیکی می خواند و از بدی باز می دارد و اخالش پسندیده را ترویج می کند.
ابوذر گفت:
این اندازه مرا بس نیست.
پس خود با متکی آب و اندکی آذوقه به راه افتاد تا به مکه رسید .با کسی سخن نزفت .شب را
در کنار مسجد الحرام آرمید .در این هنزام ،علی علیه السالم بر او گذشت .پرسید :از کتدام قبیلته
ای؟
ابوذر پاسخ گفت :از فرزندان غفارم.
علی علیه السالم گفت :برخیز به خانه ات بترو .ستدس او را بته سترای ختود بترد ،امتا از یکتدیزر
چیزی ندرسیدند.
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فردای آن روز ،ابوذر در جستجوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود ،امتا در آن بتاره از کستی
چیزی ندرسید .شب هنزام ،باز در کنار مسجد آرمیده بود که علی علیه السالم او را دید و همرون
شب پیش ،بی آنکته از هتم ستئوالی کننتد ،او را بته سترای ختود بترد .صتبح روز ستوم ،ابتوذر کته
همرنان در پی دیدار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود ،از علی علیه الستالم پیمتان گرفتت کته
اگر رازش را آشکار نکند ،آن را برایش باز خواهند گفت .علی علیته الستالم پیمتان بستت .ابتوذر
ماجرا را بیان کرد.
علی علیه السالم گفت :در پی من روان شو .اگر خطری پیش آمد به بهانه ی ریختن آب بتر زمتین
خواهم نتست ،وگرنه دنبال من بیا.
چنین کردند تا بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدند.
ابوذر ،سرگذشت خود را بازگفت و همانجا اسالم آورد .سدس گفت:
ای پیامبر خداـ چه فرمانم می دهی؟
فرمود :به نزد خویتانت بازمی گردی تا دستور من به تو برسد.
گفت :سوگند به آن کس که جانم بدست اوست باز نمی گتردم مزتر آنکته استالم ختود را آشتکار
سازم.
پس ،وارد مسجد الحرام شد و فریاد برآورد که:
اشهد ان ال اله اال الله و ان محمد عبده و رسوله.
مترکان گفتند:
این مرد از آئین ما برگتته است.
سدس او را آنقدر زدند تا بیهوش شد .عباس ،عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و ستلم ،در رستید
و خود را بر وی افکند و گفت:
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او را می کتید .ای قتریشـ شتما تجتارت پیتته ایتد و گتذارتان از قبیلته ی بنتی غفتار .ایتن مترد،
غفاری است ،آیا می خواهید راهتان را بزیرند و از تجارت بازتان دارند؟()6
دانش ابوذر
از علی علیه السالم درباره ی دانش ابوذر پرسیدند ،فرمود:
سرشار از دانش بود ت دانتتی کته هتر کتس تحمتل آن را نداشتت او همانزونته در دانتش انتدوزی
بریص بود که در نزهداری دینش .او بسیار می پرسید و گاه پاسخ می شنید و گاه نه)7( .
خود می گفت:
آنره از دانش ها که فرشته ی وبی در سینه پیامبر نهاد ،پیامبر آنها را به من آموخت)8( .
ابونعیم ،دانتمند معرو

اهل تسنن ،گفته است:

ابوذر ،همواره همراه و همنتین پیامبر بود .در فراگیری از آن بضرت ،عتق و اشتیاش بسیار نتان
می داد .از اصول و فروع دین می پرسید ،از ایمان و ابسان ،از لقاء بق ،از بهترین گفتتار در راه
خدا ،از شب قدر ،از هر چیز می پرسید ت بتی از شمارش نماز با سنزریزه)9( .
خود می گفت:
همراه پیامبر بودم .از او در هر مقوله می پرسیدم ت بتی از شمارش نماز با سنزریزه)10( .
ابن بجر گفته است:
او در دانش ،همسان ابن مسعود (صحابی معرو ) بود)11( .

 . 9بعضی از مورخان آورده اند که چون ابوذر را پس از اعالن اسالمش ،گروهی از جوانان قریش
بسختی کتک زدند ،نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت:
ای فرستاده خداـ رهایتان نمی کنم تا انتقام خود باز گیرم .بعدها ،با افرادی از قبیله ی خود در محلی به
نام عسفان (میان مکه و مدینه) اقامت گزید و مترصد بود که هرگاه قریش برای تجارت می آمدند ،در
گردنه غزال راه را برایتان می گرفت و شترانتان را پی می کرد .ت صحیح بخاری ،ج  6ص  24و طبقات
ابن اسعد ،ج  ،4ص .165-166
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راستی و پارسایی ابوذر
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
آسمان کبود سایه نیفکنده و زمین پرغبار در برنزرفتته استت راستتزوتر و بتا وفتاتر از ابتوذر را .او
همانند عیسی بن مریم است.
پس عمر ،از روی بسادت گفت:
ای فرستاده ی خدا ـ او را با همین ویژگی ها می شناسانید .فرمود:
آری ،شما نیز چنین بتناسیدش.
در جائی دیزر ،پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مقایسه ابوذر با پیامبرانش فرمود:
آسمان سایه نیفکنده و زمین در برنزرفته است راستزوتر از ابوذر را ،مزر پیامبران.
نیز فرمود:
 هرکس دیدار فروتنی (زهد و سلوا) عیسی بن متریم ختتنودش متی کنتد ،پتس ابتوذر رابنزرد.
 ابوذر ،شبیه ترین کس به عیسی است در بندگی و پارسائی و نیکی. ابوذر با پارسائی عیسی بن مریم سلوا می کند. ابوذر در عبادت پروردگار ،با عیسی بن مریم مسابقه می دهد.علی علیه السالم فرمود:
پارسائی ابوذر را ،مردم تاب تحمل نداشتند.
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مقام معنوی ابوذر
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
خدایم دوست داشتن چهار مرد را ت که خود نیتز آنتان را دوستت متی دارد ت تی کیتده کترده استت:
علی ،ابوذر ،مقداد و سلمان)12( .
نیز می فرمود:
خدا بیامرزد ابوذر را ،تنها می زید ،تنها می میرد و تنها برانزیخته می شود)13( .
عبدالله بن مسعود ،دوست دیرینه ی ابتوذر ،هنزتام دفتن او ،ستخن پیتامبر بته ختاطرش گذشتت و
گفت:
درست فرمود پیامبر که تو تنها زندگی می کنی ،تنها می میری و تنها برانزیخته می شوی)14( .
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
بهتت برای سه کس بی تابی می کند :علی ،عمار ،ابوذر.)15( .
ابودرداء می گفت:
پیامبر ،او را امین و رازدار خویش قرار می داد و کسی را در بدّ او ابترام نمی کرد)16(.
ابودرداء و عبدالربمن بن غنم ،با مردی که اخبار شام را می دانست دیدارکردند .آن مرد گفت:
خبری دارم که گفتنش را دل خوش ندارم.
ابودرداء گفت:
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شاید خبر تبعید ابوذر است؟
گفت :همین است.
سدس ،هر یک به نتانه ی اندوه ،چندین بار گفتند :انا لله و انا الیه راجعون .ابودرداء گفت:
باید مترصد عذاب الهی باشند .خدایا ،مردم ابوذر را تکذیب کردند ،اما من نمی کنم ،مردم او را
خائن شمردند .اما من نسبت خیانت به او نمی دهم ،زیرا پیامبر صلی الله علیته و آلته و ستلم او را
امین می شمرد و با او همراز بود .به خدا اگر ابوذر دستم را می برید ،با او تندی نمی کردم ،زیترا
شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود:
آسمان سایه نیفکنده و )17( ...
ابو اسود دئلی گفته است:
بسیاری از یاران پبامبر را دیدم ،اما همرون ابوذر نبودند)18( .
پیامبر در بضور ابوذر او را تکریم می کرد و در غیابش ،مورد محبت و تفقد قرار میداد)19( .
جبرئیل به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت:
ابوذر در ملکوت آسمانها ،نامی تر از زمین است.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسید:
از چه رو به این مقام رسیده است؟
جبرئیل پاسخ گفت:
از پارسائی در این جهان گذرا)20( .
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پیمان پیامبربا ابوذر
ابوذر خود می گفت:
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به متن فرمتوده کته ای ابتوذر ،هنزتام ختاا نتتینی چته ختواهی
کرد؟
گفتم :هر آنره دستورم دهید.
فرمود:
صبر،صبر ،صبر .در سلوا با مردم ،رعایتتان کنید ،اما در کارهای زشت آنان ،مخالفتان باشتید.
()21
نیز می گفت:
در برابر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایستاده بودم فرمود:
ابوذر ،تو مردی نیک رفتاری ،پس از من مبتال خواهی شد.
پرسیدم :آیا در راه خدا؟
فرمود :آری در راه خدا.
گفتم :گواراست فرمان او)22( .
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
ابوذر ،خواهی دید که زمامداران ،بیتت المتال مستلمانان را بته ختود اختصتاص متی دهنتد ،در آن
هنزام چه خواهی کرد؟
17

گفتم:
به خدا با شمتیر خواهم جنزید.
فرمود:
می خواهی بهتر از آن را برایت بزویم؟ ت صبر پیته کن تا به من بدیوندی)23( .
نیز فرمود:
چه بالی خواهی داشت آن وقت که از مدینه بیرونت کنند؟
گفتم:
آزاد خواهم شد و بر بام کعبه خواهم نتست.
فرمود:
اگر از مکه هم بیرونت کنند؟
گفتم:
به شام سرزمین مقدس جهاد می روم.
فرمود:
اگر به آنجا هم راهت ندهند؟
گفتم:
شمتیر خود را ( برای نبرد ) همراه می برم.
فرمود:
راه بهتری هم هست ،آنره را درباره ی تبعیدت شنیدی پیروی کتن ،اگتر چته متردی ببتتی تتو را
تبعید کند)24( .
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تبعید ابوذر
داستان تبعید در تاریخ بالذری
عثمان به خالفت رسید و برخال

خلفای پتیش از ختود ،ریختت و پتاش زیتاد متی کترد .اقتوام و

نزدیکانش را پیرامون خود جمع آورده بود و برای تحکیم خالفت خود ،بستیار دستت و دل بتازی
نتان می داد .به ا مروان بن بکم ا ،مقدار زیادی پول داد .به ابتار

بتن بکتما ،سیصتد هتزار

درهم و به ایزید بن باکم انصاریا ،صد هزار درهم بختید.
ابوذر که از این ماجرا آگاه شده بود ،هر کجا می رفت این آیه را می خواند:
الّذین یکنزون الذّهب و الفضة و ال ینفقونها فی سبیل الله فبتّرهم بعذاب الیم.
مروان ،خبر تبلیغ ابوذر علیه عثمان را به او رساند .عثمان غالم خود اناتلا را نزد او فرستتاد کته:
بس کن.
ابوذر در پاسخ گفت:
شزفتاـ عثمان مرا از خواندن قرآن باز می دارد و از بدگوئی خودکامزان مانع می شودـ بته ختدا،
با ختم عثمان ،ختنودی خدا را به دست می آورم ،نه با ختم خدا ،ختنودی عثمان را.
ابوذر ،همرنان به کار خود ادامه داد و جاسوس ها ،باز خبر را بته عثمتان رستاندند .او ختتمزین
شد ،اما این بار چیزی نزفت:
روزی عثمان در جمع بضار پرسید:
آیا پیتوا می تواند از صندوش بیت المال مصر

کرده ،در وقتی دیزر آن را جبران کند؟

کعب االببار گفت :مانعی ندارد.
ابوذر گفت :فرزند یهودیانـ به ما دستورات دین ما را می آموزی؟
1

 .آنان که زر و سیم می اندوزند و در راه خدا انفاش نمی کنند ،پس به کیفری دردناا نویدشان ده

(توبه.)34:
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عثمان گفت :ابوذر ،اینقدر من و یارانم را میازار .برو به شام ت جائی که بقوش ستاالنه ات را متی
گیری ت همانجا بمان ( .ابوذر از شام به مدینه می آمد و برای اقامت در جوار پیامبر صلی الله علیه
و آله و سلم ،از خلیفه اجازه می گرفت .او در شام سکونت داشت ،زیترا از پیتامبر شتنیده بتود کته
وقتی خانه های مدینه به محلته ی استلعا رستیدند ،بایتد از آنجتا را تترا گفتت و او نیتز چنتان
کرد).
سرانجام ابوذر به شام رفت ،اما درآنجا نیز کارهای معاویه را مورد انتقاد شدید قرار می داد.
روزی ،معاویه سیصد دینار برایش فرستاد .ابوذر گفت :اگتر ایتن دینارهتا ،بتق مستلّم امستال متن
است که به تیخیر افتاده ،آنها را می پذیرم و اگر صله است ،نیازی بدانها ندارم.
معاویه ،دویست درهم دیزر هم فرستاد ،اما ابوذر ،باز هم آنها را ندذیرفت.
معاویه در خالفت خود ،از طتر

ابتوذر ستخت متورد انتقتاد بتود .هنزتامی کته کتا ستبز را متی

ساخت ،ابوذر به او می گفت:
اگر آنها را از دارایی خود می سازی ،اسرا

است و اگر از مال خدا ،که خیانت است.

معاویه پاسخی نداشت و سکوت می کرد.
ابوذر خطاب به او می گفت:
کارهایت بی سابقه استـ نه در قرآن و نه در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از آنهتا اًتری
نیست .به خدا ،بتق را بتی فتروغ و باطتل را متورد پیتروی متی بیتنم .راستتزویان متورد تهمتت و
سرکتان مورد تصدیق اند کارهای نیک ،متروا گتته اند.
ببیب بن مسلمه به معاویه گفت:
ابوذر ،شامیان را علیه تو می انزیزد .اگر تو را به آنان نیاز است ،اندیته ای کن.
معاویه در این باره به عثمان نامه ای نوشت .پاسخ آمد که:
 ...اما بعد ،این ملخ را با سخت ترین و ختن ترین مرکب ها روانه ی مدینه کن.
 . 1این بدین صحت ندارد .ت عالمه امینی.
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1

معاویه به پیروی از فرمان اربابش ،ابوذر را همراه بردگانی ختتن ،بتدون توقتو ،بته مدینته گستیل
داشت.
ابوذر در اولین دیدار خود با عثمان ،اینزونه بنای اعتراض نهاد:
کودکان را به کار می گیری و چراگاهها را به خود اختصاص می دهی و آزادشدگان را پیرامونت
گرد می آوری.
ابوذر نه تنها در بضور عثمان ،بلکه در شهر می گتتت و ستخنان (معترضتانه) ختود را ابتراز متی
داشت .عثمان برایش پیغام فرستاد که از مدینه بیرون شو و جائی را برای خود برگزین.
ابوذر ،به ترتیب ،مکه ،بیت المقدس ،بصره و مصر را نام برد ،اما عثمتان بتا هتیچ یتک موافقتت
نکرد و گفت:
به ربذه تبعیدت می کنم.

1

3

ابوذر ،آنجا بود تا از دنیا برفت.
محمد بن سمعان به عثمان گفت:
ابوذر مدعی است که تو او را تبعید کرده ای
عثمان گفت:
سبحان اللهـ هرگز مزر می شود کسی را تبعید کنم که مقام معنتوی و پیتتینه اش را در استالم متی
شناسم و در میان یاران پیامبر ،از او بی آزارتر نمی دانم؟ چزونه می شود چنین کاری بکنم؟ـ
کمیل می گوید:
هنزامی که عثمان ،ابوذر را به شام تبعید کرد در مدینه بودم و سال بعد ،باز در مدینه بودم کته بته
ربذه تبعیدش نمود.
قتاده گوید:
 . 1کسانی که در مکه اسالم آوردند و اسالمتان چندان ارزشی نداشت.
 . 1محلی بی آب و علو میان مکه و مدینه است.
21

2

روزی ،ابوذر بدیثی نقل کرد که برای خلیفه ناخوش آیند بود ،لتذا او را دروغزتو خوانتد .ابتوذر
گفت:
کسی نمیتواند مرا دروغزو بداند ،زیرا پیامبر صلی الله علیه و آلته و ستلم فرمتود کته آستمان کبتود
سایه نیفکنده و زمین تیره در بر نزرفته ،راستزوتر از ابوذر را.
پس ،عثمان او را به ربذه تبعید کرد.
ابوذر ،خود همواره می گفت:
بقزوئی ،دوستی برایم باقی نزذاشته است.
چون ابوذر به ربذه رسید ،گفت:
عثمان سبب شد که بعد از هجرت و شهرنتینی ،دیزر بار بادیه نتین گردم.
قتاده می افزاید:
ابوذر (به سمت ربذه) برکت می کترد .علتی علیته الستالم او را بدرقته متی نمتود .متروان ،عامتل
خلیفه ،مانع شد .علی علیه السالم با تازیانه بر شتر او کوبید .پس از آن ،میان علی علیته الستالم و
مروان ،متاجره ای در مجلس عثمان درگرفت و سخن به تندی کتید .مروان (گستاخانه) گفت:
علی ،تو بهتر از من نیستی.ـ
مردم مداخله کردند و آشتی شد.
قتاده می گوید:
به عثمان خبر دادند که ابوذر در ربذه وفات کرده است.
گفت :خدا ربمتش کند.
عمار باضربود ،گفت :آری ،درود همه ما بر او.
عثمان گفت :می خواهی بزوئی من از تبعید او پتیمان شده ام؟
ابن جراش نقل می کند:
22

ابوذر را در ربذه ،زیر سایه ی درختی دیدم .گفت:
آنقدر امر به معرو

و نهی از منکر کردم که دیزر دوستی برایم نمانده است.

پدر ابراهیم تیمی به ابوذر گفت:
چه چیز انزیزه ی تبعیدت شد؟
گفت :خیرخواهی ام نسبت به عثمان و معاویه.
بتر بن بوشب از پدرش نقل می کند که:
خانواده ام در اشربها بود .گوسفندی به مدینه4می بردم .در عبور از ربذه 1،پیرمرد ستدید متوئی را
دیدم .از نام و نتانش پرسیدم .گفتند او ابوذر ،یار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم استت .دیتدم
در خانه محقری است و از مال دنیا ،تنها یک گوسفند دارد .گفتم:
اینجا سزاوار فرزندان غفار نیست.
گفت :من به اجبار اینجا آمده ام.
پدر بتر می افزاید که داستان برختوردم بتا ابتوذر را بعتدها بترای استعید بتن مستیبا از نزدیکتان
عثمان ،باز گفتم ،اما او منکر تبعید شد و ابراز داشت که ابوذر به میل خود به ربذه مهاجرت کرده
است.
در صحیح بخاری آمده است:
شخصی گوید ابوذر را در ربذه دیدم .پرسیدم :چرا در اینجا سکونت گزیده ای؟ گفت:
در دمتق ،میان من و معاویه در آیه االذین یکنزون الذهب و الفضه  ...ا گفتزو شتد .متن ،آیته را
درباره ی عموم مسلمانان و اهل کتاب می دانم ،اما معاویه آن را تنهتا بته اهتل کتتاب نستبت متی
دهد .او از من به عثمان شکایت برد و خلیفه نیز مرا ابتدا به مدینه و سدس به ربذه تبعید کرد.
طبری در توضیح گفته فوش می نویسد:

 . 1محلی است در راه مکه ،میان سلیله و ربذه.
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در مدینه ،مردم گرد ابوذر را گرفته ،علت خروجش از شام را جویا می شدند .عثمان می ترسید که
مردم تحت تاًیر ابوذر قرار گیرند ،لذا از وی خواست که هر چه زودتر از مدینه بیرون رود.
اینها بودند فرازهائی از داستان تبعید ابوذر ،از تاریخ معرو

بالذری.

اکنون ،از تواریخ دیزر نیز آن قسمت از نقل های اختصاصی این داستان را ت منهای متترکات ت
آورده ،سدس به تحقیق در علل تبعید می پردازیم.

داستان تبعید در تاریخ مسعودی
عثمان نتسته بود و اطرافیان باضر بودند ،خلیفه پرسید :کسی که زکات مال خود را می دهد ،آیا
باز هم دیزران در دارائی اش بقی دارد؟
کعب األببار گفت:
نه ،یا امیرالمومنینـ
ابوذر ،متتی به سینه اش کوبید و گفت:
ای فرزند یهودی ،به خدا دروغ بستی .سدس این آیه را تالوت کرد:
لیس البرّ ان تولّتوا وجتوهکم قبتل المتترش و المغترب ولکتن البتر متن آمتن باللته و الیتوم االختر و
المالئکة و الکتاب و النبیین و آتی المال علی ببه ذوی القربی و ...

5

عثمان دیزر بار پرسید:
آیا می شود از بیت المال ،قدری برداشته ،در رفع نیازهای خود بته مصتر

رستاند و ستدس آن را

برگرداند؟

1

 .نیکی آن نیست که روی به جانب مترش و مغرب کنید ،و اما نیکوکار کسی است که به خدا و روز

واپسین و فرشتزان و کتاب و پیامبران ایمان آورد و دارائی خود را در راه دوستی خدا به خویتان و...
ببختاید (بقره.)177 :
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باز کعب االببار گفت:
اشکالی نداردـ
ابوذر ،عصا را برداشته و به او بمله کرد و گفت:
فرزند یهودی ،چقدر جرئت داری که درباره ی مذهب ما سخن می گوئی.
عثمان (خطاب به ابوذر) گفت:
چه اندازه آزارم می دهیـ از من دور شو.
پس از آن ابوذر به شام رفت .مردم ،گردش را می گرفتند و با او درباره ی مسائل گوناگون ستخن
می گفتند...
او را به مدینه بازآوردند ،اما از امر به معرو

و نهی از منکر دست نکتید و همرنتان اعتراضتات

خود را آشکارا بیان می داشت.
روزی در خانه ی خلیفه ،ابوذر چندی از یاران خلیفه بضتور داشتتند .ابتوذر ستخن متی گفتت تتا
رسید به روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرموده بود هنزامی که فرزندان ابوالعتاص
(بنی امیه) به سی مرد برسند ،بندگان خود را برده ی ختود متی ستازند ،امتوال ختود را دستت بته
دست ،میان خود می چرخانند و دین خدا را تباه می کنند.
اتفاقان در همان مجلس ،دارائی عبدالربمن بن عتو

را کته پتس از مترگش آورده بودنتد ،مقابتل

عثمان ریختند و تلّی از طال و نقره روی هم انباشته شد ،بدان بد که مردی که در آن طر

طالها

و نقره ها ایستاده بود دیده نمی شد.
عثمان گفت:
برای عبدالربمن امید خیر دارم .زیرا که هم صدقه می داد و هم مهمان داری می کرد .اکنون نیتز
این همه ًروت از خود باقی گذاشته است.
کعب االببار ،خلیفه را تصدیق کرد.
ابوذر ،باز با عصا بر سرش کوبید که:
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ای فرزند یهودی ،سخن خلیفه را درباره ی کسی تصدیق می کنی کته چتون مترده ،اینقتدر ًتروت
باقی نهاده و می گوئی که خدا خیر دنیا و آخترتش دهتد؟ـ بتال آنکته ختود از پیتامبر شتنیدم کته
فرمود :دوست ندارم هنزام مرگم ،به اندازه ی قیراطی از خود باقی گذارم.
عثمان برآشفت و فریاد زد:
ابوذرـ خود را از من پنهان کن .دیزر نمی خواهم تو را ببینم.
سدس ،ابوذر مکه و شام و بصره را نام برد ،اما خلیفه ،تنهتا ربتذه را پیتتنهاد کترد .اینجتا بتود کته
ابوذر فریاد برآورد :الله اکبر ،چه انتدازه راستزوستت پیتامبرم کته از همته آنرته در آینتده بته سترم
خواهد آمد ،خبر داده است.
خلیفه پرسید :چه خبر داده؟
گفت :این را که از اقامت در مکه و مدینه باز داشت می شوم و سرانجام در ربذه می میرم و دفتن
من به دست عده ای انجام خواهد شد که از عراش به بجاز می روند.
ابوذر ،تسلیم سرنوشت شد و با همسر و دخترش بر شتر نتستند و بته راه افتادنتد .خلیفته ،مردانتی
چند از عمال خود را همراهتان نمود و دستور داد که تا ربذه از آنها جدا نتوند.
چون ابوذر آماده ی برکت از مدینه شد ،مروان ،متاور ویژه عثمان ،همراهش بود .ناگاه ،علتی و
بسنین و عبدالله جعفر و عمار برای متایعت سر رسیدند .مروان به علی علیه السالم گفت:
خلیفه ،مردم را از بدرقه ی ابوذر بازداشته است.
ابوذر گریه می کرد .گفت:
درود بر شما اهل بیت رسول .ای ابوالحسن ،وقتی تو و فرزنتدانت را متی بیتنم ،ختاطره ی پیتامبر
صلی الله علیه و آله و سلم برایم زنده می شود .مروان از علی علیه السالم به خلیفه شکایت برد...
در مالقات علی علیه السالم و عثمان ،خلیفه گفت:
چطور جرئت مخالفت با من و مروان را کردی و فرستاده مرا برگرداندی؟
فرمود:
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اما مروان  ،او مرا بازگرداند و من از این کارش متانع شتدم .و امتا تتو ،مزتر اطاعتت ختدا در گترو
اطاعت توست؟
خلیفه گفت:
بزذار مروان قصاص کند.
فرمود:
این شتر من ،اگر می خواهد ،به صورتش بزند ،همانزونه که من زدم .اما خودم ،اگر ناسزا گویتد،
چیزی خواهمش گفت که دروغ نباشد.
عثمان گفت:
چرا ناسزا نزوید؟ که تو او را شماتت کرده ای .به خدا ،تو نزد من عزیزتر از مروان نیستی.
علی علیه السالم در ختم شد و گفت:
مرا با مروان مقایسه می کنی؟ من ،خود از مروان ت سهل استت ت کته از تتو ،و پتدرم از پتدر تتو ،و
مادرم از مادر تو با فضیلت تر هستیم .اکنون ،من فضیلت خود را با نامبردن از پدر مادرم به زبتان
آوردم ،توهم اگر چیزی داری بزو ،عثمان چیزی نزفت و بته خانته رفتت .علتی علیته الستالم هتم
بازگتت .فردای آن روز ،مردم پیرامون عثمان بودند که از علتی علیته الستالم گلته متی کترد و متی
گفت:
علی از من عیب جوئی می کند و هم از عیب جویان من پتتیبانی می نماید.
مردم دخالت کردند و آشتی شد .علی علیه السالم فرمود:
به خدا ،بدرقه نکردم ابوذر را مزر برای ختنودی خدا.

داستان تبعید در تاریخ واقدی
صهبان ،غالم آزاد شده دربار عثمان گوید:
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آن روز که ابوذر بر عثمان وارد شد ،او را دیدم .عثمان به او گفت:
هر چه خواستی کردی.
ابوذر گفت:
تو را نصیحت کردم ،اما تو مرا به خیانت نسبت دادی همکارت معاویه نیز چنین کرد.
عثمان گفت:
تو می خواهی شام را بر ما بتورانی.
ابوذر گفت:
تو از روش پیامبری پیروی کن ،کسی برفی نخواهد داشت.
عثمان گفت:
ای بی مادر تو را چه به این برفها؟
ابوذر گفت:
من عذری جز امر به معرو

و نهی از منکر ندارم.

عثمان به بضار گفت:
شما بزوئید من با ابوذر چه کنم؟ این پیرمرد کذاب را زندان کنم یا بکتم یا تبعیدش سازم؟
علی علیه السالم فرمود:
من همان را پیتنهاد می کنم که مؤمن آل فرعتون دربتاره ی موستی بته فرعتون پیتتنهاد کترد :اگتر
دروغزو باشد ،دروغش گریبانزیر خودش خواهد شد و اگر راست بزوید ،وعتده هتایش بته شتما
اصابت خواهد کرد .همانا خداوند راهنمای اسرا

کنندگان و دروغزویان نیست.

عثمان پاسخ درشتی به علی داد که دوست ندارم نقل کنم و علی هم جواب گفت.
صهبان می افزاید:
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عثمان  ،مسلمانان را از تماس با ابوذر باز می داشت ...روزی دستور داد ابوذر را باضتر کردنتد.
ابوذر فریاد زد :وای بر تو عثمانـ پیامبر و خلیفه پیش از تو آیتا روش تتو را داشتتند؟ تتو همرتون
سرکتان مرا در عذاب می افکنی .عثمان گفت:
از شهرهای ما بیرون رو.
ابوذر گفت:
همسایه بودن با تو ،برایم ننگ و زشت است ،پس می روم به شام ،سرزمین مقدس جهتاد ،وگرنته
به عراش می کوچم ،یا آنکه به مصر سفر می کنم.
خلیفه هیچ یک را ندذیرفت.
ابوذر گفت:
پس ،بیابان نتین باشم بعد از آنکه شهرنتین شده ام.
عثمان گفت:
هر چه دورتر مدینه باشی بهتر است ،اما دورتر از ربذه مرو.
پس به ربذه هجرت کرد.

داستان تبعید در تاریخ یعقوبی
کارآ گاهان عثمان به او خبر دادند که ابوذر در مسجد ،بر جای پیامبر می نتیند و برای مردمی که
پیرامونش را می گیرند ،نسبت به مقام خالفت کنایه می زند .نزدیک در مسجد می ایستد و فریاد
می زند:
مردمـ من جندب بن جناده ،ابوذر غفاری هستم .خداوند آدم و نوـ و آل ابتراهیم را بتر جهانیتان
برگزید .آنان از سالله یکدیزر بودند .محمد صلی الله علیه و آلته و ستلم از نستل ابتراهیم استت و
عترتش از نسل او .این اهل بیتت ،ستزاوار برتتری هستتند .همرتون کعبته ،محتور محبتت هاینتد و
همانند آسمان ،بلند و واال و چونان ستاره می درختند و بسان زیتون نور می بختند...
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همرنین به عثمان اطالع دادند که ابوذر ،انحرافات او را از روش پیامبر و ابوبکر و عمر تذکر می
دهد .از این رو ،او را به شام ،مرکز فرماندهی معاویه تبعید کرد ،امتا او در شتام نیتز دستت از کتار
خود بازنداشت و همواره به معاویه طعنته متی زد و دارائتی هتای او را بارهتای آتتش متی خوانتد.
معاویه به عثمان شکایت برد و ...
ابنو بن قیس می گوید:
سفری به مدینه و سدس به شام رفتم .در جماعت و جمعه شرکت کتردم .متردی متوقّر را دیتدم کته
هرکس با او دیدار می کند در برابرش فروتنی می نماید .کنارش نتستم و پرسیدم:
ای بنده خدا کیستی؟
گفت :ابوذر هستم .تو کیستی؟
گفتم :ابنو بن قیس هستم.
گفت :با من منتین که گرفتار بدی خواهی شد.
پرسیدم :چطور؟
گفت :نماینده معاویه اعالم کرده است که کسی با من نتست و برخاست نکند.
ابن عباس گوید:
ابوذر می خواست وارد مجلس عثمان شود ،اجازه طلبید.
عثمان گفت:
او ما را می آزارد .ت سرانجام اجازه داد و ابوذر وارد شد.
خلیفه گفت:
ابوذرـ تو خود را بهتر از ابوبکر و عمر می دانی؟
گفت:
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نه .اما از پیامبر شنیدم که فرمود :نزدیک ترین و محبوبترین شما نزد من ،کسی است که بتر پیمتان
من وفادار باشد .من نیز بر پیمان او وفادار خواهم بود...
(عثمان) او را به شام فرستاد .او در شام به مردم می گفت:
دینار و دره می نباید شبی نزد شما باقی بماند ،مزر اینکه در راه خدا انفاش کنید و یا به وامداری
دهید.
(معاویه) از شام به مدینه روانه اش کرد)25( .

علی علیه السالم ابوذر را بدرقه می کند
ای ابوذرـ تو به خاطر ختم خدا ختم کردی ،پس بدو امیدوار باش این مردم ،بترای دنیایتتان از
تو می ترسند (اما) تو برای دینت از ایتان در هراسی .دنیایتان را بته خودشتان واگتذار و بختاطر
دینت از آنان بزریز .آنهتا بته دنیتا ستخت نیازمندنتد (امتا) تتو از آن بتی نیتازی .بتزودی ختواهی
دانست کدام کس بهره مند تر است و بیتتر متورد بستادت .اگتر درهتای زمتین و آستمان بته روی
کسی بسته باشد و (اما) او پارسائی کند ،خدا راه چاره ای برایش خواهد گتود.
ابوذرـ انس مزیر ،مزر با بق ،و مترس ،مزر از باطل .اگر دنیای ایتان را بخواهی ،دوستت متی
دارند و اگر بخواهی به چیزی (از دنیا) برسی ،با تو کاری ندارند )26( ...
ابن ابی الحدید ،داستان تبعید ابوذر و بدرقه علی علیه السالم از او در آغاز ستفرش را چنتین متی
نویسد:
تبعید ابوذر از جمله وقایعی است که آن را بر خلیفه (عثمان) ایراد کرده اند .جوهری گوید:
هنزامی که ابوذر به سوی ربذه برکت کرد ،خلیفه اعالم داشت کسی با او ستخن نزویتد و تنهتا،
مروان او را بدرقه نماید .مردم ،همه ،فرمان او را بدرقه نماید .مردم ،همه ،فرمان خلیفه را اطاعت
کردند ،مزر علی علیه السالم و فرزندانش بسن و بسین و برادرانش عقیل و نیز عمار .علی علیه
السالم با او سخن می گفت .مروان اعتراض کرد که مزتر فرمتان خلیفته را نتتنیده ای؟ اگتر نمتی
دانستی ،اکنون بدان  ...علی علیه السالم فرمود:
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از ابوذر خدابافظی کنید.
عقیل گفت:
ابوذر ،چه بزویم؟ می دانی که چقدر همدیزر را دوستت متی داریتم .پارستا بتاش کته راه نجتات
است .شکیبا باش که کرامت است .امید ،از نومیدی بهتر است.
سدس ،بسن بن علی علیه السالم افزود:
عموی منـ خداوند می تواند وضع را دگرگون سازد ،چرا که هر لحظه دست اندرکار است .متردم
تو را از دنیایتان بازداشتند تو آنان را از دینت .تو چقدر بی نیازی و آنها چه اندازه نیازمندند .از
خدا طلب یاری کن تا در شکیبائی و ترس از فراش ،یاریت دهد ،چرا که صتبر ،نتتانه ی بزرگتی و
دین است و ترس از جدائی دوستان ،بی اًر ،و مویه کتردن و نتاتوانی نمتودن ،سرنوشتت را تغییتر
نمی دهد.
عمار که سخت ختمزین شده بود ،چنین گفت:
از خدا دور باد آنکه آزارت می دهد .روی خوش نبیند آنکه تو را به وبتت می افکند .اگر چتم
به دنیایتان داشتی .کاری بتا تتو نداشتتند و اگتر روش آنتان را تصتدیق متی کتردی ،دوستتت متی
داشتند .مردم برای آب و رنگ دنیا و ترس از مرگ و میل به سرکتی ،از پیروی تو سرپیریدند...
آنزاه نوبت سخن بته پیتر تبعیتدی رستید .گریستت و آخترین جمتالت را در تودیتع ،اینزونته بیتان
داشت:
درود بر شما اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم .دیدار شما خاطره ی پیامبر صلی الله علیه
و آله و سلم را برایم زنده می کند .جز شما همدمی ندارم .بودنم در بجاز ،بارگرانی بود بر دوش
عثمان ت همان گونه که در شام ،بر دوش معاویه سنزینی می کردم .پس ،مرا به جائی تبعید کردنتد
که یار و همدمی نداشته باشم ،اما خدا دوست و همدم من است و هرگز هراسی ندارم.
پس از خروج ابوذر ،مردم به شهر بازگتتتند .عثمتان در دیتدارش بتا علتی علیته الستالم ،بته بتال
اعتراض گفت:
فرمان مرا کوچک شمردی؟
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علی علیه السالم فرمود:
عامل تو خواست مرا از بدرقه ابوذر باز دارد ،اما نزذاشتم...
ابن ابی الحدید در ادامه داستان می گوید:
بیتتر مورخان و سیره نویسان معتقدند که خلیفه ،ابتدا ابوذر را به شام تبعیتد کترد و ستدس بتر اًتر
شکایت معاویه ،او را بته مدینته فراخوانتد و بته ربتذه تبعیتدش نمتود ،زیترا روش ابتوذر در شتام و
مدینه ،یکی بود.
در بخش دیزر( ،ابن ابی الحدید) برخورد ابتوذر بتا کعتب و اعتراضتات او را بتر معاویته در شتام
آورده ،چنین می نزارد:
اجالم غفاریا گوید که در شام ،غالم معاویه بودم .ایام خالفتت عثمتان بتود .روزی ،نزدیتک در
خانه ای ،صدائی شنیدم که از جمله می گفت:
خدایا ،از ربمت تو دور باد آنکه امر به معرو

و نهی از منکر متی کنتد ،امتا ختود بتدانها عامتل

نیست.
(به معاویه) گفتم :وظیفه ام چیست؟
رنگ معاویه سر شد و گویا آماده ی بادًه ای می گتت .گفت :جالم ،می دانی این کیست؟
گفتم :نمی دانم.
گفت :ابوذر است .نزدیتک کتا متن متی آیتد و ایتن ستخنان را متی گویتد .چته کتس متی توانتد
پاسخش گوید؟
سدس دستور داد واردش کردند .معاویه به او گفت:
ای دشمن خداـ هر روز می آئی و چنین و چنان می گوئی.
اگر خلیفه اجازه می داد که یاران پیامبر را بکتم ،تو را می کتتم.
جالم می گوید:
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خیلی مایل بودم ابوذر را ت که هم قبیله ام بود ت ببینم.
مردی بود گندمزون ،با گونه های تکیده ،چابک و با وقار  ...پیش آمد و گفت:
من دشنم خدا نیستم  ،بلکه تو و پدرت هستید که تظاهر به اسالم کردید و در باطن کفتر ورزیدیتد.
این توئی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ،نفرینت کرده که هرگز سیر نتوی .پیامبر صلی اللته
علیه و آله و سلم فرمود که هرگاه مردی فرا چتم و شکمبار ت که می خورد و سیر نمی گردد ت بتر
شما باکم شد ،امت باید از او بدرهیزد.
معاویه گفت :من آن شخص نیستم.
ابوذر گفت :همان هستی که پیامبر صلی الله علیه و آله و ستلم فرمتود .ختدا لعنتتش کتن و ستیرش
مزردان ،مزر با خاا...
معاویه دستور داد او را زندانی کنند و سدس ،شکایت به عثمان نوشت...
ابن ابی الحدید در آخرین قسمت داستان می نویسد:
بهتر این است که کار عثمان و تبعید ابوذر به دست او و کارگزارش معاویه را توجیه کرده ،بزوئیم
که خلیفه از اختال
چه زودتر ت اخال

و پراکندگی میان مسلمانان در هراس بود و می اندیتید که تبعید ابوذر ت هتر
کلمه مسلمانان را برطر

خواهد کرد و آنان را آسوده خواهد نمود و ایتن کتار

برای یک رهبر اجتماعی ،اشکالی ندارد.
این توجیه اصحاب و علمای معتزله است و شاعری چه خوب سروده است:
فَکُن اَنتَ مُحتاالً لِزَلَّتِهِ عُذرا

اِذا ما اَتَت مِن صابَبٍ لَکَ زَلَّة

البته علمای ما ،کاری را توجیه می کننتد کته جتائی بترای توجیته داشتته باشتد ،امتا عمتل کستانی
همرون معاویه را ت که توجیه بردار نیست ت هرگز توجیه نمی کنند.
اینها بخش هائی از داستان تبعید ابوذر بود که از کتاب شرـ نهج البالغه ابن ابی الحدید ،همتراه
با نحوه تلقی و توجیه او آوردیم .دیدیم که چزونته ایتن دانتتمند معتزلتی ،میتان عثمتان و معاویته
 . 1اگر برای یکی از دوستانت لغزشی پیش آمد ،بکوش که برای لغزشش عذری بتراشی.
34

6

فرش می گذارد و کار اولی را بمل بر صحت می کند ،اما برای رفتار دومی توجیهی نمی یابتدـ ت
بال آنکه هردوی ایتان ،شاگرد یک مکتب و یک فکرند.

علت تبعید ابوذر
در صفحات گذشته ،اجمالی از فضائل و بزرگواری های ابوذر را یتاد کتردیم ،استالم و ایمتان او،
جوانمردی و سخاوت او ،گذشته و آینده ی او ،ابتدا و انتهای کار او را روشن ساختیم.
اکنون کار خلیفه در کدام جهت قابل توجیه است؟ چرا چنین رادمردی را در کتور اسالمی تبعیتد
می کند؟ با او به ختونت رفتار می کند .طرد و تعقیبش می کند و از زندانی به زندان دیزر متی
فرستد ،بر شتر بدون زین سوارش می کند و غالمان دژخیم خود را مامور بردن او می سازد و آنان
به بدی او را می دوانند که چرا و خون از رانهایش سرازیر می شود.
اما چرا؟
آری ،اینها بخاطر بمالت تند او است به دربار خلیفه و انتقاد از کارهای آنان .اطرافیان عثمان از
صله های او میلیون میلیون متی برنتد و متی خورنتد و بقتوش مستلمانان مستضتعو را پایمتال متی
سازد .اسرا

و تبذیر می کنند و وقعی به بیت المال مسلمین و مال الله نمی نهند .و ابتوذر پیتر و

پیامبر و علی و تربیت یافته در دامن اسالم و قرآن ،کاسه ی صبرش لبریز شده و دیزر تاب تحمتل
ندارد .با فریادهای برآمده از بنجره پاکش پایه های بکومت خلیفه و اساس زنتدگی اطرافیتانش
را می لرزاند و ًروت و جاه و مقامتان را تهدید می کند .این است که مقرر می گردد کستی بتا او
تماس نزیرد ،با او صتحبت نتتود ،در محاصتره کارآ گاهتان دربتاره خالفتت باشتد ،تبعیتد گتردد،
ببس شود ،از آزادی محروم شود ،تنها زندگی کند ،تنها باشد و تنها بمیرد ت همانزونته کته پیتامبر
فرموده بود.
چرا تبعید نتود ،که او بزرگترین خطر است برای آنان که از بیت المال مسلمین و از دسترنج مردم
مستضعو کاخها می سازد و ًروت ها می اندوزند و مال مردم را می بلعند ،همرون شتر که علو
بهاری را می بلعد.
ابنو بن قیس می گوید :از ابوذر پرسیدم:
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چرا مردم از تو فرار می کنند؟ گفت:
چون آنان را از اندوختن ًروت از راه نامتروع باز متی دارم ،همتانطور کته پیتامبر بتازمی داشتت.
()27
ابوذر خود می گوید:
فرزندان امیه مرا تهدید به فقر و قتل می کردند ،بال آنکه فقتر بترایم بهتتر از غنتا ،و درون ختا ا
بهتر از روی آن است .کسی از علت تهدید پرسید ،گفت:
آنان را از ًروت اندوزی از راه نامتروع باز می دارم)28( .
شخصی گوید:
او را در ربذه در سایه درختی دیدم .گفت:
امر به معرو

و نهی از منکر ،برایم انیسی نزذاشته است )29( .

آری ،چزونه دوستی برایش بماند که همواره بمالت تند و شدیدی بته دربتار معاویته متی کترد ت
همان کس که در تجمل پرستی ،دستزاه خالفت پیامبر را به سلطنت کستری و قیصتر تبتدیل کترده
بود ،در بالی که پیش از آن از خود چیزی نداشت و پیامبر درباره اش می فرمود :معاویه ناتوان و
خاا نتین است)30( .
و ابوذر می بایست که فریاد برآورد و در کار امت دقت و نظارت کند ،چرا در قرآنش می خواند:
وَلتتَکُن مِتنکُم اُمٌتةَ یَتدعوُنَش التیَ الخَیترِ وَ یَتامُرُونَ بِتالمَعرو ِ وَ یَنهَتونَ عَتنِ المُنکَترِوَا اولئِتکَ هُتمُ
المُفلِحوُن.
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پس ابتوذر چته کنتد؟ آیتا در مقابتل اینهمته فستاد اجتمتاعی و انحترا

دربتار خالفتت از استالم،

سکوت کند؟ هرگزـ او در مکتب اخالقی و تربیتی پیامبر رشد یافتته و ایتن مکتتب ستفارش کترده
است که هر کس مسلمان بق را بزوید اگر چه تلتخ باشتد و از زختم زبتان متردم نهراستد ،و آنرته
1

 .و پایدار از شما (مسلمانان) گروهی باشند که (مردم را) دعوت به انیکیا کنند و فرمان به اخوبیا

دهند و از ازشتیا بازدارند ،و هم آنان رستزارانند( .آل عمران)104:
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ابوذر فریاد کرده و گفته است ،متن قرآن و روـ پیامبر و خط مستقیم سنت است .پیتامبر از ًتروت
و سرمایه متروع بازرگانان و کسبه نهی نمی کرد و بیش از بقوش واجبه آنان دریافت نمی نمتود.
ابوذر که شیعه پیامبر و علی و دنباله روی آنهاستت ،گتامی از راه آنتان بیترون نمتی نهتد و تنهتا در
بدود دستورات ایتان عمل می کند ت او عیسی بن مریم در امت اسالمی است.
ابوذر هرگز به کسی فرمان نمی دهد که هر چه ًروت داری ت اگر چته متتروع ت متازاد آن بته بیتت
المال بدرداز ،نه پیامبر و نه ابوذر چنین سخنی نزفته و نمی گویند.

تحریف مورخان در علت تبعید
تاریخ ت این تنها تکیه گاه بتر گذشته ت چقدر جنایتکار است .بتا آنکته مقتدماتی تترین وظیفته اش
نقل بی طرفانه وقایع گذشتزان است ،می بینیم از فتداکاران و بزرگمردانتی کته ابیانتا در برکتت
تتاریخ نقتش بستزائی داشتته انتد ،هتیچ نتامی نبترده و یتا بستیار بته اجمتال و سترعت گذشتته و یتا
سرگذست آنان را تحریو نموده ،چرا که هدفی جز رسیدن به خودکامزی نداشته است.
ابوذر یکی از همان افراد است که زندگیش در هاله ای از ابهام و اجمال مانده و تتاریخ دربتاره او
بسیار سریع ورش خورده است ،زیرا او مثل اعال و اسوه ی اسالم و تتیع و پیرو علی است.

در این بخش ،پاره ای از آنره در این تواریخ آمده را نقل و ستدس نقتد متی کنتیم و داوری را بته
محققان می سداریم:
 .1تاریخ بالذری
او داستان ابوذر را از راویان متعدد و مختلفی نقل می کند ،از جمله از شخصتی بته نتام ابتتر بتن
بوشب فزاریا .ابوذر به او گفته است:
مرا به اکراه اینجا آورده اند و با میل خود نیامده ام.
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سدس بالذری ،سخن اسعید بن مسیبا را در برخورد بتا ابوشتب فتزاری ا و نقتل داستتان تبعیتد
ابوذر از زبان سعید توسط بوشب را نقتل متی کنتد و متی نویستد کته ستعید بتن مستیب ،ابتوذر را
تکذیب کرده می گوید:
خیر ،عثمان او را تبعید نکرده استـ
بالذری نمی داند که نقل این سخن و صحه گذاشتن بر آن ،تکذیب پیامبر است که از تبعید ابوذر
بارها اخبار نموده و او را امر بر شکیبایی کرده است ،و نیز تکذیب علی است که پس از شتهادت
ابوذر به عثمان گفت:
از عذاب خدا بترس که مرد صالحی از مسلمانان را تبعید کردی و باعن مرگش شدی.
و تکذیب خود ابوذر است که بالذری ،خود از او نقل می کند که گفت:
عثمان باعن شد بعد که بعد از شهرنتینی ،بیابان نتینی کنم.
گویا بالذری نمی داند که داستتانی بتا ایتن روشتنی ،چنتان متبهم و پوشتیده نخواهتد مانتد ،بتویژه
داستانی که سبب خرده گیری و ایراد خلیفته ستوم شتده استت ،بتتی عتده ای از کوفیتان از ابتوذر
خواستند بیرقی به دستتان دهد تا با عثمان بجنزند ،ولی او ندذیرفت)31( .
پس داستانی تا این بد روشن ،با انکار کسی چون سعید بن مسیب ت دشتمن سرستخت خانتدان و
اهل بیت پیامبر ،که در نتیجه با ابوذر نیز دشمنی دارد ت تحریو نمی شود.

 .2طبری
مور نامور ،ابن جریر طبری ،وقتی در نقل وقایع سال  30هجرت به داستان ابوذر می رستد ،متی
گوید:
در آن سال (یعنی سال  30هجری) ماجرای ابوذر و معاویه و تبعید معاویته او را از شتام بته مدینته
ر داده است .در انزیزه های تبعید ،مطالبی گفته اند که دوست ندارم بیتتر آنها را نقل کنم ،اما
کسانی که خواسته اند در این واقعه کار معاویه را توجیه کنند داستانی گفته اند)32( ...

38

شزفتاـ چزونه طبری از آن همه مطالب در انزیزه های تبعید ابوذر ،دوست نداشته چیزی را نقتل
کند و تنها عذر تراشی هتای یتاران و همکتاران معاویته را کته متی خواستته انتد دامتن خلیفته را از
آلودگی پاا سازند نقل نموده است؟ سبب این است که نقل بقایق و بحتن در علتل تبعیتد ،بته
قداست خلیفه صدمه می زند ،غافل از آنکه این امت ،داستان پیامبر و مردان فداکارش را در بوته
اجمال نمی گذارد و هرگز از پیتزوئی های پیامبر درباره تبعید ابتوذر بته دستت ًتروت انتدوزان،
چتم پوشی نمی کند.
به هر بال ،طبری سدس به داستان عذرتراشی گروهی از کار معاویه پرداخته ،چنین می نویسد:
ا  ...توجیه کنندگان کار معاویه ،در این باره داستانی گفته اند که آن را بترای متن استریا نوشتته
است ،او از اشعیبا و شعیب از اسیوا و سیو از اعطیها و او از ایزیتد فقعستیا نقتل متی کنتد
که:
وقتی اعبدالله بن سباا وارد شام شد و با ابوذر دیدار کرد به او گفتت :چته نتستتی کته معاویته در
تعبیرات خود می گوید :االمال مال اللها .چرا نمی گوید االمال مال المسلمینا؟ گویا معاویته متی
خواهد نام مسلمین را از بیت المال بذ

کند و آن را به خود اختصاص دهد.

ابوذر نزد معاویه آمد و گفت :چرا مال مسلمین را ا مال اللها می گوئی؟
معاویه گفت :خدا تو را بیامرزد ،مزر نه اینکه ما بندگان خدا هستیم و مال ،مال خداست و خلق،
خلق خدا؟ و فرمان ،فرمان او؟
ابوذرگفت :اما مال الله مزو.
معاویه گفت :دیزر از این پس مال المسلمین می گویم ،ولی نمی گویم مال خدا نیستـ ...ا
این تمام داستانی است که طبری نقل می کند و می خواهد علت تبعید را تنها یک نزاع لفظتی و
تعبیری لغوی درباره صندوش بیت المال قلمداد کنتد و دامتن خلیفته را از لتو

تبعیتد ابتوذر پتاا

سازد ،در بالیکه این داستان ،از ابتدا تا انتها ،دروغ و جعلی استت و متا مخصوصتان سلستله ستند
طبری را نقل کردیم که او از پنج راوی آن را نقل می کند که هر پنج نفتر تصتدیق محققتین رجتال
شناسی و تراجم ،مجهول الحال و دروغ پرداز و سازنده ی بدین از پیش خود و غیر قابل اعتماد
هستند ،برای تحقیق بیتتر ،خوانندگان به کتب مربوطه مراجعه خواهند نمود.
39

شزفت آنه که طبری از راویان مذکور ،تنها وقایعی را نقل کرده که مربوط به سال های  11تتا 37
هجری (یعنی از وفات پیامبر تا اواخر خالفت خلفای سه گانه ،ابوبکر ت عمروعثمان) متی شتود و
صفحات تاریخ خود را با بدود  701بدین از ساخته های آنتان پتر کترده استت ،امتا در قستمت
های دیزر تاریخ خود ،ابادین هیچ بختی را از این افراد نیاورده است .آیا معلومات آنان ،تنهتا
منحصر به همین چند سال بوده است و سخنان و ابادین دیزری از وقایع ستالهای دیزتر نداشتته
اند؟
آری ،آنره می شود ساخت و پرداخت و بعنوان تاریخ معتبر به خورد مردم داد مربوط به این سال
هاست ،آن هم در تطهیرد من خلفای سه گانهـ
با ت تبع در همه آن ابادین ،بخوبی روشن می شود که همه آنها ساخته یک مکتب و یک اندیتته
است به منظور قداست بختیدن به دربار خلفا و محو آًار امثال ابوذر.
بعد می بینیم صفحات تاریخ امثال اابن عساکرا ،اکامل ابن اًیترا ،ا البدایتة ابتن کثیترا ،ا تتاریخ
ابن خلدونا ا تاریخ ابوالفداءا را همین ابادین جعلتی و ستاختزی بته پیتروی از طبتری پتر کترده
است .گویا آنان روایات آمده در تاریخ طبری را وبی منزل انزاشته اند ،بال آنکه در هر روایتتی
و تاریخی ،اگر یکی از این راویان در سلسله ناقالن باشد ،آن بدین مردود خواهد بود ،چه رستد
به اینکه بدیثی را هر پنج نفر از یکدیزر نقل کرده باشندـ

 .3ابن اثیر جزری
ابن اًیر نیز به پیروی از طبری ،همان مقتدار از مطلتب را در اکامتلا آورده و علتل تبعیتد ابتوذر را
مسکوت گذاشته است .او می نویسد:
داستان تبعید ابوذر از شام به مدینه با مرکبی ختن و در وضعی اسو بار ،در سال سی ام هجترت
ر داد .در انزیزه این تبعید مسائل زیادی مطرـ کرده اند ،مانند اینکه معاویه او را دشنام داده یا
تهدید به قتل کرده است ،اما نقل این مطالب صحیح نیست و اگر هم نقل و نوشته شتود بایتد کتار
عثمان را توجیه و تفسیر نمود .زیرا او پیتوا و رهبر است و متی توانتد رعیتت ختود (ابتوذر) را تتا
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دیب کند ،نه اینکه بر عثمان ایراد گرفته شود .بته همتین ستبب متن از نقتل ایتن داستتان و انزیتزه
هایش متیًر و متیسفم.ا ()33
آری به همان عللی که طبری از انزیزه های تبعید خودداری کترده و آن را در کتتاب ختود نیتاورده
است ،ابن اًیر نیزهمان کار را کرده و تبعید ابوذر را تا دیبیـ از جانب خلیفه معرفی نموده است.
در بالی که او خوب متی دانتد ابتوذر کیستت و متی دانتد بتق آن بتود کته خلیفته ختود بته ستبب
انحرا

از اسالم و مسیر پیامبر تا دیب شود نه ابوذر که پا به پای اسالم و قرآن در برکتت بتود و

فریاد پیامبر را تکرار می کرد ت فریادی که موجب تبعیدش گتت و علی علیه السالم به او فرمود:
به خاطر خدا ختم کردی ،پس به او امیدوار باش.
نویسنده ی این داستان به عثمان بق می دهد که ابوذر را تادیب و تنبیه کند ،اما بق نمی دهتد و
نمی پرسد که چرا او ا عبید الله بن عمرا ،قاتل بسیاری از مومنان راستتین را تادیتب و تنبیته نمتی
کند؟
چرا اولید بن عقبها شرابخوار که نمازهای روزانه را به بتازی متی گیترد متورد مؤاختذه واقتع نمتی
شود؟ چرا امروانا و چرا امغیرة بن اخنسا و ...را تنبیه نمی کند؟ او که امام و رهبر است و متی
تواند امت خود را تیدیب کند .آیا ابوذر از مسیر اسالم منحر

شده بود و دیزران نه؟ـ خلیفه ،نه

تنها این افراد را طرد و تنبیه نمی کند ،بلکه مسئولیت های سنزین اجتماعی را به امثال مروان می
سدارد و سنزینی مصالح اجتماعی را بر دوش او می گذارد و در این باره نمتی دانتی کته همرتون
زنی در کجاوه نتسته ای و مروان به هر کجا که می خواهد ترا می کتد؟ شرفت را بردی و نتیجه
کارت را خواهی یافتـ
این نویسنده به یاد نمی آورد که عثمان بتی از جانب همسرش انائلها مورد عتاب قترار متی گیترد
که:
از مروان پیروی مکتن ،او تتو را خواهتد کتتت و آبرویتت را خواهتد ریختت ،زیترا هتیچ وجهته ی
مردمی ندارد .به دنبال علی فرست و با او به متورت بنتین.
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ابن اًیر لزومی نمی بیند کار خلیفه را در اینکه اطرافیانش عده ای از امویان هستند تفسیر و توجیه
کند ت امویانی که با بانک زدن بر مردم و غرش در اجتماع و چیرگی بر خلیفه اموال متردم و بیتت
المال را غارت می کردند.
چرا خلیفه ،امثال ابوسفیان را تبعید نمی کند؟ هموکه می گوید:
ای بنی امیه ،خالفت را بربائید ،همواره خالفت را برایتان آرزو دارم و باید آن را به فرزندان خود
به ار

دهید.

وهمو به عثمان می گوید:
بعد از اتیما و اعدیا ،خالفت به تور رسیده است ،آن را بزیر و پایه هایش را از بنی امیه محکم
کن .آنره هست ،سلطنت است و من بهتت و جهنمی نمی شناسم.
ابن اًیر ،این نکات و صدها نظیر آنها را فراموش کرده است و نخواسته کار عثمان را توجیه کند.

 .4ابن کثیر ـ عمادالدین
او در تاریخ خود (البدایة و النهایة ،ج )7همان مطلب گذشتزان را با اضافاتی آورده و چنین متی
نویسد:
ا ...ابوذر بر هر کس که کسب مالی می کرده است بمله تند می نمود و مردم را از کسب بیش از
بد معاش ضروری باز می داشت و آنان را وادار می کرد که مازاد ابتیاج خود را صدقه بدهنتد و
در این مورد آیه ا و الذین یکنزون الذهب و الفضه و ال ینفقونها فی سبیل الله ...ا را می خوانتد.
در شام ،معاویه او را از انتتار این اندیته باز می داشت ،اما در ابوذر تاًیر نمی کرد .این بتود کته
به عثمان شکایت برد و عثمان او را بته مدینته فراخوانتد .در مدینته هتم ،ابتوذر نستبت بته بعضتی
کارهای عثمان شکایت می کرد ،لذا خلیفه از او خواست دوباره به شام بازگردد .اما او ندذیرفت.
پس به او دستور داد در ربذه بماند .ربذه در شرش مدینه قرار دارد .بعضی از راویان می گویند کته
ابوذر ،خود از عثمان درخواست کرد که به ربذه برود و گفته بود:
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پیامبر فرموده که چون خانه های شهر مدینه بته محلته ستلع رستیدند از مدینته بیترون بترو ،و اکنتون
چنین شده است .پس عثمان به او اجازه داد که در ربتذه اقامتت کنتد ،ولتی از او خواستت کته بته
مدینه هم رفت و آمد نماید تا پس از آنکه شهرنتینی را گزیده است بادیه نتین نتود ،و او همتین
کار را کرد تا ربذه در گذشت...ا
سدس ابن کثیر در بخش وفات ابوذر می گوید:
ادر فضیلت ابوذر ابادین زیادی آمده که معروفتر از همه این بدین است:
آسمان کبود سایه نیافکنده و زمین تیره در برنزرفته راستزوتر از ابوذر را...

و این حدیث ضعیف است
ابوذر پس از فوت پیامبر و ابوبکر به شام رفت .در شام میان او و معاویه ماجراهتائی ر داد ،لتذا
او را به مدینه ابضار کردند .بعدها به ربذه رفت و در ماه ذی الحجه ،همانجتا وفتات کترد .اهتل
خانواده اش نمی توانستند او را دفن کنند .عبدالله بن مسعود که با گروهی از عراش می آمدند ،به
بالین او باضر شدند و کار کفن و دفنش را به عهده گرفتند.
در عبارات ابن کثیر مطالبی آمده که ذیالً به بررسی قسمت هائی از آن می پردازیم:
 .1او ابوذر را متهم می کند که مانع کسب مال توسط اغنیا می شده استت .بتدین ختاطر ،ابتوذررا
در تعابیر جدید سوسیالیست گفته اند و این نسبت و تهمتی ناروا به این صحابی نامی است.
در بخش های آینده ی کتاب ،به طور متروـ در این زمینه گفتزو خواهیم داشت.
 . 2ابن کثیر ،سفر ابوذر را از شام به مدینه و سدس به ربذه ،به اختیتار ختود او تلقتی کترده استت،
بال آنکه خود در چند سطر قبل آن را به امر عثمان می داند .ما پیتتر داستان تبعید او را به ربذه
و دیدارش با علی و برخورد علی با مروان و عثمان و برخورد عثمان با عمار را در رابطه با همتین
واقعه آوردیم و مخصوصان این قسمت را که خلیفه خود به تبعید ابوذر اعترا

می کند.

 .3این مور محترم ،بدیثی از قول ابوذر از پیامبر نقل کرده که آن بضرت فرمود:
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وقتی خانه های مدینه به محله اسلعا رسیدند از شهر خارج شو.
این بدین ساختزی است و پایه و اساس ندارد .مورخین با این بدین خواسته اند کار خلیفته را
توجیه و تفسیر کنند.
 .4این نویسنده می گوید:
او به مدینه رفت و آمد می کرد تا مصداش ا بیابان نتینی پس از هجرتا واقع نتود.
این سخن هم بی اصل است ،زیرا هیچ مورخی سراغ ندارد که ابوذر در خالل اقامت دو ساله اش
در ربذه ،بتی یکبار به مدینه آمده باشد تا فرمایش عثمان را امتثال کرده باشدـ
 .5او می نویسد:
در فضیلت ابوذر ابادیثی است که معروفتر از همه این است که :آسمان کبود سایه نیفکنده و...
سدس اضافه می کند که این بدین ضعیو است.
عجباـ این مرد هنزامی که از امویان و پیتوایان خود سخن می گویتد ،در فضتیلت آنتان ابتادیثی
بیتمار می تراشد و بدون تحقیق در سند و رجال آنها ،آنها را به عنوان بهترین و قتویترین بتدین
جا می زند ،اما به ابوذر که متی رستد ،معروفتترین بتدیثی را کته شخصتیت هتای بتزرگ دیزتری
(همرون علی و خود ابوذر و ابودرداء و جابر و عبداللته بتن عمترو )...نیتز آن را نقتل کترده انتد،
ضعیو و غیر قابل اعتماد می شمارد )34( ،در بالی که نوع بزرگان و اهتل بیتت ،آن را بتدیثی
صحیح و قابل اعتماد شناخته اند.
8

فَکَتَفنا عنک غطاءاَ فبصرَاَ الیومَ بَدید.

 1پس از (برابر دیدگان بصیرت) تو پرده برداشتیم ،پس دیده ات امروز (در دیدن بقایق ،نافذو ) تیز
است( .ش)22:
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1

نظر ابوذر درباره ی اموال
ابوذر دوشا دوش یاران وفادارش برکت می کرد .آنان همته در مکتتب استالم و قترآن و بته روش
پیامبر و علی تربیت شده ،بتامی مستضتعفین و علیته ستتمزران بودنتد .ختتم و فریادشتان متوجته
کسانی بود که اموال مردم را غصب می کردند ،بقوش واجبه ی آن را نمی دادند ،زر و سیم شتان
با تبر شکسته می شد و مردم مستضعو از آن بهره ای نداشتند ت در بالی کته متال خودشتان بتود.
این ًروت ها روی هم انباشته و کنز شده بود و به کاری نمی آمد :نه در صنعتی به کار متی رفتت،
نه با آنها شهری آباد می شد ،نه زمینی ابیاء می گتت ،نه صتر

تبلیتغ دیتن متی شتد و نته هتیچ

بهره ی دیزر .پیداست که زر اندوزی اینرنین بیهوده ای در اسالم بترام استت و شتاید بته همتین
بکمت ،استفاده از ظرو

طال و نقره در اسالم تحریم شده است.

آری ختم و بمله ی ابوذر متوجه معاویه بود که چون بتر در خانته ی او متی ایستتاد ،گزیتده هتای
اموال عمومی را می دید که با کاروان شتر برایش می آورند ،لذا فریاد می زد :شتران با بتار آتتش
می آیند.
ختم و فریاد او متوجه مروان بود که تنها یک قلم از عطایای معاویه به او ،خمس آفریقتا (پانصتد
هزار دینار) بود .و متوجه نظیر مروان ،اعبدالربمن بن عو ا بود که پس از مرگش ،طالهایش را
با تبر شکستته و دستت کتارگران از اینکتار زختم و تتاول برداشتت و ستهم ار
همسرش فقط از طالهای او هتتاد هزار دینار طال بود.
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هتر یتک از چهتار

ابتتوذر فریتتاد متتی زد و فریتتاد او بتتر ازیتتد بتتن ًابتتتا بتتود کتته غیتتر از گلتته هتتای گوستتفند و زمتتین
مستغالتش ،طالهای او را با تبر خرد می کردند و شبیه او طلحه است کته عثمتان دربتاره اش متی
گوید:
با آنکه آن همه طال به او دادم ،باز هم مردم را علیه من تحریک کرد)35( .
ابوذر در برابر چنین زراندوزانی قرار دارد .از فجایع و چداول گری های آنان خوب با خبر است و
بخصوص می داند که بتزودی ایتن پتول هتا بترای تحکتیم خالفتت و بکومتت آنتان در راه باطتل
صر

می شتود :علیته امتام پتاا و جانتتین بته بتق پیتامبر در راه ختروج بتر علتی ،در راه جعتل

اکاذیب در راه باال بردن فرزندان امیه و کوبیدن بزرگان و پیروان ائمه اهتل بیتت ،بستیاری هتم در
مجالس عیش و نوش و لهو و لعب و ...تلو می شود.
اکنون وظیفه ابتوذر ستکوت نیستت ،کته او شتاگرد مکتتب پیتامبر بتت شتکن استت .پتس صتدای
ملکوتی خود را باید بلند کند و جامعه را از خواب گران بیدار سازد و فساد را بتناستاند و فکتر و
اندیته ی مردم را رشد دهد .پایه ی دین راستین او ،امر به معرو

و نهی از منکر است .لذا لتب

نمی گتاید مزر بر این فریضه ی الهی و انسانی و اجتماعی و سخن نمی گوید مزر کالم قترآن را
که:
و الذین یکنزون الذهب و الفضه و ال ینفقونها فی سبیل الله فبترهم بعذاب الیم.
اما آیا در همین فریاد ،نقطه ای و برفی از متن اسالم و آیات قرآن و بخصوص آیه فوش پیتتر می
رود؟ هرگز ،که او ابوذر است و سایه وار به دنبال قرآن و معلم قرآن (:پیامبر) است .او بتر بستب
تعلیم قرآن ،در هر شرایطی به هر صابب ًروتی بمله نمی کند و به هتر سترمایه داری کته سترمایه
خود را از راه نامتروع به دست آورده باشد ختم نمی کند .متی بینتیم افترادی هستتند کته ًتروت
زیاد دارند اما در شرایط معاویه و مروان و زید بن ًابت و ...نیستند ،لذا ابوذر با آنها کاری ندارد
و ًروت و سرمایه آنان را تخطئه نمی کند:
اقیس بن سعدا غیر از بقوش واجبه ی خود ،هزاران انفاش داشت ،اابوسعید ختدریا متی گفتت:
من در میان انصارً ،روتمندتر از خود نمیتناسم  .اما انفاش او زبانزد خاص و عام بود.
عبدالله بن جعفر طیارً ،روتی پر آوازه داشت ،ولی در معامالت خود متترع بود.
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عبدالله بن مسعود ،نود هزار درهتم از ختود بتاقی گذاشتت .اینتان و امثالتتانً ،روتمنتدان آن روز
جامعه اسالمی بودند ،بسیار بختش و انفاش می کردند و فقترا و بیرارگتان از امتوال ایتتان بهتره
می بردند ،اما ًروت آنان از راههای متروع بود نه از بیت المال مسلمانانـ
ابوذر با اینان برفی ندارد .ابوذر با معاویه که مدعی جانتتینی پیتامبر استت ،امتا بستان کستری و
قیصر ،کا سازد ،به اوست که می گوید:
به خدا سوگند روش هائی تازه می بینم که در قرآن و سنت پیامبر ستابقه ی آنهتا را نمتی شناستم.
()36
و اما اینکه به ابوذر نسبت می دهند که می گفته امازاد بتر ابتیتاج ضتروری را بایتد انفتاش کتردا،
دروغی آشکار و افترائی روشن است .زیرا او وجوب زکات را در دین تبلیغ متی کنتد ،آیتا غیتر از
این است که وجوب زکات وقتی است که انسان مازاد بر نیاز ،مقداری متال زکتوی داشتته باشتد؟
بخصوص که در قرآن می خوانیم:
9

خدمِن اَموالِهِم صَدَقة تطهرهم و تزکّیهم

1

ای پیامبر از اموالتان مقداری صدقه (زکات) بزیر تا آنان را پاا و مطهر گردانی.
واژه امنا ،در امن اموالهما که تبعیض را بیان می کند ،می فهماند که پرداختت قستمتی از امتوال
مازاد بر ابتیاج واجب است ،نه همه ی مازاد.
پس ابوذر نه بر

تازه ای آورده و نه گامی فراتر از رهبر و پیتوایش رفته ،که پیروی او از پیتامبر

مثل سایه نسبت به صابب سایه است.
آنان که ابوذر را سوسیالیست معرفی کرده اند ،مآخذ سخن خود را گفتزوی ابوذر بتا معاویته قترار
داده اند و به آیه او الذین یکنزون الذهب و...ا ت که ابوذر می خوانتده ت استتناد جستته انتد .بایتد
دید که اختال

او با معاویه در مورد آیه چه بوده است .هر دو داللت و مضمون آیه اتفتاش داشتته

اند .هر دو می گفته اند از آیه فهمیده می شود که عذاب دردناا ،وعده ی کسانی است که زر و
سیم می اندوزند و در راه خدا انفاش نمی کنند .اما اختالفتان در این بود که ،معاویه متی گفتت:
1

توبه103 :
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این آیه تنها درباره اهل کتاب (یهود و نصاری و مجوی) است و ابوذر ،آن را تعمیم می داد و می
گفت که ،درباره ی اهل کتاب و هم مسلمانان است.
اکنون که ابوذر و معاویه در مضمون آیه اتفاش دارند ،چرا تنها نسبت به ابوذر نستبت سوسیالیستت
داده می شود اما این نسبت را به معاویه نمی دهند؟ اگتر از آیته مفهتوم سوسیالیستتی بدستت متی
آید ،هر دو در آن متترا اند و فقط در مصداش و شین نزول اختال

دارند.

از آنجا که مکتب ابوذر ،مکتب قرآن است و او همان سخن را متی گویتد کته قترآن ،بتی مناستبت
نیست آیاتی چند و سدس روایاتی درباره ی اموال و تناسب آنها بتا اندیتته سوسیالیستم را یتادآور
شویم:
شواهدی از قرآن
 شما مؤمنان به نیکی نمی رسید ،مزر اینکته قستمتی از آنرته را دوستت متی داریتد انفتاشکنید (آل عمران)92:
 ای پیامبر ،به کسانی که نماز بر پا می دارند بزو قسمتی از آنره دوست می دارند ،پنهانیو آشکارا انفاش کنند (ابراهیم.)31:
 مومنان واقعی کسانی هستند که ایمان دارند و بختی از آنره را که روزیتان کرده ایتم ،درراه خدا انفاش می کنند (بقره.)3:
 آنان با نیکی ها ،زشتی ها را جبران کرده از آنره عطایتان کترده ایتم ،انفتاش متی کننتد.(سجده.)16 :
 ای مومنان از آنره روزیتان کرده ایم انفاش کنید (بقره.)254:در این مورد که نباید همه ی اموال را به منظور انفاش بته دیزتران بختتید ،آیتات صتریحی وجتود
دارد ،از جمله:
 دستت را به گردنت مبند (:بخیل مباش) ،و اما در بختش نیز زیاده دستتت را بتاز مزتذارکه بیکار شوی و گرفتار مالمت و بسرت (اسراء.)29:
 -آنان که در انفاقتان نه اسرا

می کنند و نه تنگ می گیرند بله بالت اعتدال را نزه متی

دارند (فرقان.)67:
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اینها بود آیاتی چند از قرآن .می دانیم که منتی اندیته های ابوذر ،قرآن استت و دیتدیم کته آیتات
فوش ،به روشنی انفاش در راه خدا از بختی از اموال ت و نه همه مازاد بتر ابتیتاج ت را توصتیه متی
کند.

ابوذر و سوسیالیسم
عتتده ای از متتورخین جدیتتد در پیتتروی از نوشتتته هتتای تتتاریخ نویستتان گذشتتته ،ابتتوذر را در شتتکل
اندیته ،سوسیالیست یا اشتراکی معرفی کرده اند ،در بالیکه مطالعه افکار ابوذر ت اندیتته قترآن و
پیامبر ت و پایه های فکری و اقتصادی سوسیالیسم و کمونیسم ،بخوبی روشن می سازد که نه ابتوذر
و نه اسالم ،هیچ ارتباطی با این مکاتب بتری نداشته و ندارند .زیرا سوسیالیسم ت با همته ابتزاب
و نحله های مختلفی که دارند ت بر اصول زیر استوار شده است:
 .1از میان بردن سیستم های موجود و توزیع ًروت به نحوه عادالنه میان افراد.
 . 2همه افراد با دستمزدهای برابر اجیر دولت اند و همه افراد غیر از بقوش دولتی درآمتد دیزتری
ندارند.
 .3الغاء مالکیت های خصوصی در مورد سرمایه ،زمین و کارخانه و تحویل آنها به دولت.
کمونیسم که مربله ی تکامل یافته سوسیالیسم است عالوه بر اصول فوش دو بخش دیزر نیز دارد:
 .1الغاء نهائی مالکیت فردی.
 .2از هر کس به اندازه ی توانش ،کار و به هرکس به اندازه نیازش ،بقوش.
اکنون باید دید که آیا در اسالم مالکیت فردی لغو شده تا بزوئیم ابتوذر هتم آن را لغتو کترده و بته
سوسیالیسم دعوت نموده است؟ ابوذر به عثمان می گوید:
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امن موضعی غیر از امر به معرو

و نهتی از منکتر نتدارم ،ای خلیفته از روش پیتامبر پیتروی کتن،

کسی با تو برفی نخواهد داشت.ا
سخن فوش می رساند که ابوذر ،مردم و از جمله عثمان و معاویه را به پیروی از روش پیامبر دعوت
می کرد .آیا تاریخ یک مورد سراغ دارد که در زمان پیامبر ،نسبت به یتک ًروتمنتد یتا تتاجر و یتا
مالا که از راه متروع کسب می کرده ،تعرضی داشته باشد؟
این پیامبر است که به بهترین صورت ،مالکیت خصوصی را اًبات می کند و می فرماید:
البَحِل مالُ امِرءِ االّ بطیب نفسه.
مال هیچ کس ،جز با رضایت صاببش برای دیزری بالل نیست.
و این گفته ی قرآن است که:
التاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اال ان تکون تجارة عن تراض.
یعنی دارائی های خود را بیهوده میان خود مصر

0

نکنید مزر از طریق تجارت (و معاملته) متورد

رضایت طرفین.
پس اگر ابوذر پیرو روش پیامبر و قرآن است ،دعوتی ضد سوسیالیستی و ضد کمونیستی دارد.
اما او به معاویه پرخاش می کند ،چون باکم دمتتق استت و غاصتب بقتوش متردم و متی خواهتد
زندگی تجمالتی همسان کسری و قیصر بسازد .لذا ابوذر بر سرش فریاد می زند که:
اگر از مال خودت ساخته ای اسرا

است و اگر از مال خدا که خیانت است.

پس ابوذر ،مال را دو قسمت می کند :مال خدا و مال خود فرد.
اینکه ابیت المالا ،امال اللها یا امال المسلمینا نامیده می شود به دو جهتت استت :متال اللته از
جهت اینکه در اسالم ،شکل مالکیت در نظام طتولی از اختدا متالکیا شتروع متی شتود ،و امتال
المسلمینا زیرا بندگان مسلمان خدا از آن بهره می برند.

2

نساء29 :
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روایاتی به نقل از ابوذر
این مطلب که ابوذر در اعتقاد خود ،بر بسب قانون اسالمی ،بته مالکیتت خصوصتی بتاور داشتته
است .به دلیل روایاتی است که او در باب مالکیت آورده و ما نمونه هتائی از پیتامبر نقتل بتدین
می کند:
 .1ما من مسلم ینفق من کل مال زوجین فی سبیل الله عتز و جتل اال استتقبلته بجبتة الجنتة کلهتم
یدعوهم الی ما عنتده قلتت :و کیتو ذلتک؟ قتال صتلی اللته علیته و آلته و ستلم :ان کانتت رجتاالً
فرجلین و ان کانت ا بال فبعیرین و ان کانت بقرا فبقرتین)37( .
هر مسلمانی که از هر جنس مالش یک جفت را در راه خدا انفاش کند دربانان بهتت به استتقبال
او می آیند.
(راوی گوید) عرض کردم :یک جفت یعنی چه؟ پیامبر فرمود :اگتر بترده آزاد متی کنتد ،دو بترده
باشد و اگر شتر می دهد ،دو شتر و اگر گاو ،دو گاو.
در این بدین ملکیت اختصاصی بوضوـ آمده است.
 .2فی االبل صدقتها و فی الغنم صدقتها و فی البقر صدقتها و فی البر صدقته)38( .
در شتر و گوسفند و گاو و گندم ،صدقه از جنس خودش هست .روشن استت کته صتدقه بته ملتک
انسان تعلق می گیرد.
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 .3ما من رجل یموت فیترا غنما اوا بال او بقرا ،لم یتود زکاتته اال جتاءت یتوم القیامتة اعظتم متا
تکون و اسمن بتی تطاه باظالفها و تنطحه بقرونها)39( .
هر کسی بمیرد و از خود گوسفند و شتر و گتاو بته ار

گتذارد و زکتات آنتان را نتداده باشتد ،روز

قیامت آن بیوانات در صورتی بزرگتتر و چتاقتر مجستم متی شتود و بتا ستم و شتا ختود متعترض
صاببتان می گردند.
ً .4الًه یبغضهم الله التیخ الزانی و الفقیر المختال و الغنی المظلوم)40( .
سه کس مورد ختم خدا هستند :پیرمرد زناکار و تهیدست متکبر و ًروتمند ستمزر.
 .5ابوذر گوید:
به پیامبر عرض کردم که ًروتمندان بیتتر از ما کار ًواب انجام می دهند ،زیرا نماز بر پا می دارند
و روزه می گیرند و بج می روند.
فرمود شما هم این کارها را می کنید.
عرض کردم :آنان از مال خود صدقه می دهند ،اما ما چون ًروتی نداریم ،صدقه نمی دهیم.
فرمود :برداشتن استخوانی از ستر راه متردم صتدقه استت ،راهنمتائی گمتتده ای صتدقه استت ،از
جانب شخص اللی سخن گفتن صدقه است... ،
 .6ابوذر گوید:
دوستم پیامبر ،مرا به هفت چیز توصیه فرمود :مساکین را دوست بدارم و بتا آنتان رفاقتت کتنم ،در
ًروت به پائینتر از خودم بنزرم نه به باالتر از خودم... ،
اینها بودند نمونه هائی از روایات خود ابوذر در اًبات مالکیت خصوصی و نام بتردن از متردم بته
ًروتمند و تنزدست .اما مهمترین بتدیثی کته متورد استتناد طرفتداران اندیتته سوسیالیستتی بترای
ابوذر قرار گرفته ،یکی بدیثی است که طبری آن را از راویان غیتر معتمتد آورده و دیزتر داستتانی
است که مسعودی آن را نقل کرده است.
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 . 1ابوذر ،در ربذه که بود به مدینه رفت و آمد می کرد تا پس از آنکه شهرنتین شده بود ،مصداش
بادیه نتین قرار نزیرد ،روزی وارد مجلس عثمان شد .کعب االببار هم بضور داشتت .ابتوذر بته
عثمان خطاب کرد که:
به این مقدار راضی نتوید که مردم نسبت به هم بدی نکنند بلکته زکتات دهنتدگان نیتز بتر زکتات
تنها اکتفا نکنند و به خویتان و همسایزان و برادران هم نیکی کنند.
کعب گفت :کسی که زکاتش را بدهد ،به اندازه فریضه و واجب خود ادا کرده است.
ابوذر با عصای خود بر سر او کوبید.
عثمان عصا را از دستش گرفت و گفت :از این کارها بدرهیز و دست و زبانت را نزاه دار.
ابوذر به کعب گفت :ای فرزند یهودی ،تو را چه به این بر

ها؟

 .2از مسعودی قبالً هم آوردیم که:
ابوذر در مجلس عثمان بود .خلیفه پرسید:
اگر کسی زکات مالش را بدهد ،آیا باز هم بقی برگردنش هست؟
کعب گفت :نه یا امیرالمؤمنینـ
ابوذر بر سینه اش کوبید و گفت :دروغ گفتی فرزند یهودی سدس این آیه را تالوت کرد:
لیس البران تولوا وجوهکم قبل المترش و المغرب ...
عثمان پرسید :آیا اشکالی دارد که از بیت المال مسلمین چیزی بداشته مصر
دیزر آن را جبران نمائیم؟
کعب گفت :مانعی نداردـ
ابوذر باز هم با عصا به او بمله کرد.
عثمان ختمزین شد و او را به شام فرستاد.
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کنیم و سدس موقع

همانطور که تذکر دادیم ،بدین اول به کلی دروغ ،مجعول ،مخدوش و غیر قابتل اعتمتاد استت،
به ویژه که قبالً گفتیم ابوذر در مدت اقامتش در ربذه ،هرگز به مدینته نرفتت .بته عتالوه بتر فترض
قبول درستی بدین ،ابوذر در آن ،بختش استحبابی ت نه وجوبی ت را متذکر شده است.
در بدین دوم هم که به آیه الکن البرمن آمن باللها استناد شده ،باز تتویق به کارهائی است که با
اصول اشتراکیت در هیچ نقطه ای سازش ندارد ،بلکه درمورد بختش های مستحبی است .اصوالً
روایاتی که در بختش غیر زکات صحبت داشته انتد ،همته نتاظر بتر انفتاش هتای مستتحبی استت.
بعالوه خود انفاش و زکات ،بهترین دلیل مالکیت خصوصی می باشند.

چرا ابوذر تنها متهم می شود؟
در این جا این پرسش مطرـ می شود کته آیتا روایتاتی در فضتیلت انفتاش و زهتد را تنهتا ابتوذر از
هتتا را در استتالم گفتتته کتته موجتتب اتهتتام او بتته

پیتتامبر نقتتل کتترده استتت؟ آیتتا تنهتتا او ایتتن بتتر
سوسیالیست بودن شده است؟

در پاسخ ،ابادیثی را در این زمینه از راویان و اصتحاب دیزتر پیتامبر متی آوریتم کته هیرکتدام از
آنان متهم به ایتن اندیتته دور از استالم نتتده انتد .البتته ستبب اتهتام ابتوذر روشتن استت ،ابتوذر
تمایالت علوی داشت و به خاندان و اهل بیت پیامبر عتق می ورزید و شتیعه راستتین علتی بتود.
مخالفان نمی توانستند ببینند و نمی خواستند که علی امثال ابوذر را پیرامون خود داشته باشد.
اکنون روایاتی در باب انفاش و زهد:
 .1عبدالله بن مسعود و ابوهریره می گویند:
پیامبر وارد خانه بالل شد و دید مقداری خرما آنجاست.
فرمود :این چیست؟
بالل گفت :اینها را برای میهمانان شما تهیه کرده ام.
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پیامبر فرمود :نمی ترسی که برایت دودی در جهنم شود؟ بالل ،آنها را انفاش کن و بدان کته ختدا
جبران خواهد کرد.
 . 2اسماء ،دختر ابوبکر ،از پیامبر نقل می کند که فرمود :راه خیر و انفتاش را مبنتد تتا ختدا بتر تتو
نبندد.
 .3بالل خود گوید که پیامبر به او فرمود:
ای باللـ فقیر بمیر و ًروتمند نمیر.
بالل گفت :چزونه یا رسول الله؟
پیامبر فرمود :آنره را خدا روزی تو می کند پنهان مکن .هر چه از تو خواستند دریغ مدار.
بالل گفت :چطور می توانم یا رسول الله؟
پیامبر فرمود :به هر بال ،یا این است یا آتشـ
 .4انس بن مالک می گوید:
به پیامبر سه مرغ هدیه شد .یکی از آنهتا را بته ختادمش داد فتردای آن روز ،ختادم مترغ را آورد.
پیامبر فرمود :مزر نزفته ام که چیزی را برای فردا مزذار ،خدا روزی فردا را فردا می دهد.
 .5ابوسعید خدری از پیامبر نقل می کند که فرمود:
اگر به اندازه کوه ابد طال داشته باشم ،دوست ندارم تا صبح روز سوم بماند ،بلکته در راه ختدا و
دین او انفاش می کنم.
 .6ابوامامه گوید:
در زمان پیامبر شخصی درگذشت ،اما بتی پول کفن نداشت ،آمدند خدمت پیامبر ،ایتان فرمود:
لباسهایش را بکاوید.
جستجو کردند ،دو دینار داشت.
پیامبر فرمود :آن دو دینار ،دو قطعه آهن داغ است.
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ً .7وبان نقل می کند که پیامبر فرمود:
کسی که پس از خود کنزی باقی نزذارد ،آن کنز در قیامت بصورت ماری بتد هیبتت در متی آیتد.
آن شخص می پرسد که تو کیستی؟ مار می گوید :من همان کنتز تتو هستتم کته بعتد از ختود بتاقی
گذاشتی.
سدس آن مار به دنبال او می رود و دست و سدس سایر بدنش را می جود.
 .8ابن ابی هذیل گوید:
پیامبر و عمر در راهی می رفتند .بضرت فرمود:
قطع باد (کنز) طال و نقرهـ
عمر گفت :پس چه ذخیره کنیم؟
فرمود :زبانی که ذکر خدا گوید و دلی که سداسززارش باشد ،و همسری که برای آخرت انستان را
یاری دهد.
 .9عثمان بن عفان از پیامبر نقل می کند که فرمود:
غیر از سایه ی خانه ای و پاره ی نانی و لباسی که انسان را بدوشتاند و مختصتری آب ،هتر چیتزی
بیش از اینها بق بنی آدم نیست.
اینها بودند نمونه هائی از ابادین که از طریق اصحاب و راویان بدین آمده است .آیا کسی این
راویان را به خاطر این ابادین ،سوسیالیستت خوانتده استت ؟ و یتا استالم را در اندیتته و فکتر،
کمونیسم معرفی کرده است؟ هرگز ،بله هرکس کمترین مطالعه ای در اسالم داشته باشد ،می فهمد
که این ابادین ،هرگز بر مسلمین واجب نمی کند که مازاد بر ابتیاج ختود را انفتاش کننتد ،بلکته
توصیه ای به گذشت و فداکاری و انفاش ،بعنوان استحباب و زهد و پارسائی است.
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اتهامات کمیسیون فتوای االزهرا
روزنامه مصری االوقتا در شماه ی دوم از سال اول خود ( 1367هت.ش) می نویسد:
اکمیسیون فتوای االزهرا می گوید که کمونیسم و سوسیالیسم در اسالم وجود ندارد ت نقل از مجلته
االهرام .وزارت کتور مصتر کتتابی را بته رئتیس دانتتزاه االزهتر متی دهتد کته مولتو آن دربتاره
صحابی بزرگ ابوذر غفاری ،بحن کرده و در آخر کتاب نتیجه گرفته است که کمونیسم در اسالم
وجود دارد.
این وزارت خانه ،نظر اسالم را در این باره می پرسد که آیا مصلحت است کتاب نتر شود یتا نته.
رئیس االزهر ،تحقیق در این باره را به کمیسیون فتتوا ارجتاع متی دهتد کته رئتیس آن آقتای شتیخ
اعبدالمجید سلیما ،رئیس ساش االزهر است .ایتن کمیستیون تتتکیل شتده ،تحقیتق کتافی در ایتن
موضوع کرده و خالصه مطلب را برای وزارت کتور فرستاده است ،که بعد از مقدمه ،اصل مطلب
چنین است:
اکمونیسم در اسالم وجود ندارد.ا
از پایه های اساسی اسالم ،ابترام به مالکیتت خصوصتی استت و هتر کتس متی توانتد از راههتای
متروع ًروت به دست آورد و در ازیاد آن بکوشد .همته صتحابه و مجتهتدین معتقدنتد کته مقتدار
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واجبی که باید مسلمان باید از مال خود انفاش کنتد همتان استت کته ختدا بعنتوان زکتات ،نفقتات
(ماننتد نفقته همستر و خویتتتان واجتب النفقته) ،عتوارض موقتتت ،کمتک بته درمانتدگان در بتتال
اضطرار ،سیر کردن گرسنه در خطر مرگ ،کفارات ،اعانه برای دفاع از وطن و ...نام بترده استت.
البته برای اسالم ،توانمندان را دعوت کرده که با کمال آزادی هر قدر می توانند در کارهتای خیتر
صر

کنند ،به شرط آن که به اسرا

و تبذیر نکتد .قرآن در این باره می فرماید:
1

و ال تجعل ید مغلولة الی عنقک و ال تبسطها کل البسط فتقعدملومان محسورا.
و باز می فرماید:
الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کانوا بین ذلک قواما

2

اما ابوذر غفاری ت درود خدا بر او ت معتقد بود که هر کس باید مازاد نیاز معمولی خود انفاش کنتد
و ذخیره مازاد غیر متروع است .این مذهب و عقیده ی ابوذر است .البته هیریک از اصحاب در
این عقیده با او موافق نیستند .بسیاری از دانتمندان مستلمین ،عقیتده ی او را رد کترده و متذهب
عموم صحابه و تابعین را تصویب کرده اند ،بطوری که دیزر جتای شتبهه ای بتاقی نمتی مانتد کته
ابوذر در این فکر به خطا رفته است در عین بال تعجب آور است که صحابی بزرگی چون ابوذر،
از اساس اسالم دور و بی خبر بوده است و سبب اینکه صحابه بتا فکتر او مختالو بتوده انتد ایتن
است که از او دوری می کرده اند .اآلوسیا در تفسیر خود در این باره می نویسد:
ااعتراض کنندگان بر ابوذر زیاد شدند .مردم آیات ارشاد را برایش می خواندنتد و متی گفتنتد کته
اگر انفاش مازاد واجب است ،دیزر این ابکام چه معنی دارد؟
وقتی ابوذر جائی می رفت ،دورش را می گرفتند و از عقیده ای که ابتراز متی داشتت تعجتب متی
کردند ...ا

2

و دستت را به گردنت مبند (:بخیل نباش) و (اما) به تمامه هم بازش من ( :از اسرا

در بختش

بدرهیز) تا (در نتیجه) نکوهیده و غمزین بر جای مانی (اسراء.)29:
( 2بندگان خد ا آنهایند) که چون انفاش کنند ،نه (از بد) در می گذرند و نه (بختش) سخت می گیرند
و (بلکه) میان این دو ،اندازه را نزه می دارند (فرقان.)67 :
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پس عقیده ی او صحیح نبوده است .البته او اجتهاد کرده و در اجتهادش به خطا رفتته ،لتذا متورد
عفو خداوند است .از آنجا که مذهب او موجتب اختالل نظتام جامعته بتود ،معاویته والتی شتام از
عثمان خواست که او را به مدینه ابضار کند و او نیز چنین کرد .ولی ابوذر در مدینه هتم متذهبش
را اشاعه می داد .این بود که خلیفه از او خواست تا مرکز دیزری را برای سکوت خود برگزینتد و
او ربذه را انتخاب و سدس به آنجا مهاجرت کرد.
ابن کثیر در تفسیرخود می نویسد:
ااز جمله عقاید ابوذر ت درود خدا بر او ت تحریم ذخیره مازاد بر مخارج روزانه بود .مردم را بر ایتن
فکر تحریک می کرد و در موارد خالفش ستختی نتتان متی داد .معاویته او را از ایتن کتار بتازمی
داشت اما موًر واقع نمی شد .معاویه از اختالل نظام جامعته متی ترستید ،لتذا شتکایت بته عثمتان
برد .او ابوذر را به مدینه ابضار کرد و در ربذه سکونت داد .ابوذر همانجا تنها وفات کرد.ا
ابن بجر در کتاب فتح الباری می نویسد:
ااز بین بردن فساد ،بر جلب منافع مقدم است .لذا عثمان فرمان داد کته ابتوذر در ربتذه بمانتد .بتا
اینکه ماندن او در مدینه مصالحی داشت ،اما نتر اندیته او مفسده به پا می کرد.ا
از مطالب باال روشن است که آنره در کتاب اکمونیسم در اسالما آمده ،بتا استاس بیزانته استت.
در اسالم خبری از فکر کمونیستی نیست ،لذا معتقدیم که ایتن کتتاب منتتتر نتتود ،زیترا عتده ای
مفسده جو که می خواهند نمود و خرد ضعیفان را تباه خواهند کرد.ا
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بررسی نظریه ی کمیسیون االزهر
خواننده ی محترم توجه دارد که االزهر تحقیتق دربتاره ی استالم و ابتوذر را بته عهتده کمیستیونی
واگذار می کند که اطالعات کافی در هر دو مورد داشته باشد .قستمت اول اعالمیته کته در اًبتات
مالکیت فردی و انفاش واجب و مستحب می باشد ،همان است که قبالً اتتذکر دادیتم و گفتتیم کته
بمالت تند و فریادهای ابوذر ،متوجه افراد معینی بوده است که درآمدهای متخص از بیت المال
مسلمین ت نه از راه متروع ت داشته اند.
در قسمت بعد ابوذر را دور از اسالم می داند و در عقیتده اش مختالو بتا نتوع صتاببه و تتابعین
3
الهی
معرفی می کند و آنزاه می گوید او مجتهد است ولی در اجتهادش خطا کرده و مورد عفو

می باشد.

2

تعریو اجتهاد در میان اهل تسنن با تعریو آن در فرهنگ شیعه متفاوت است .آنان اجتهاد را از

ارأیا و ااستحسانا هم قبول دارند و همه صحابه را نیز مجتهد می دانند .ت مقدمه مراة العقول ،ج ،1
عالمه عسکری.
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در اینجا قبل از بررسی نظریه کمیسیون و شواهدی که آورده استت ،گفتته پیتامبر و علتی را یتادآور
می شویم که فرمودند:
ابوذر پر و سیراب است از دانش و بینش.
مایه تاسو است که اجبران ملکونا مسیحی نیز در روزنامه خود ااالخبار العراقیتها چتاب بغتداد،
شماره  ،2503سال دهم ( ،)1368با خوش بینی به نظریه کمیسیون مصری ،عین همان مطالب را
درباره ابوذر درج کرده است.
او نخواستته استت بقیقتت مستئله را در چنتد قتدمی ختود ،نجتو اشتر  ،مرکتز علتم و دانتتزاه
اسالمی تحقیق کند.
به هر بتال بتد نیستت کته بته ستخنان شتهود کمیستیون ،نظتری اجمتالی داشتته باشتیم .البتته ایتن
کمیسیون شهود خود را از افرادی انتخاب کرده که هیرکدام نظر خوشی به ابوذر نداشته اند ،زیرا
هر سه نفر( ،آلوسی ،ابن کثیر و ابن بجر) از ناصبی های سرسخت نسبت به اهل بیت پیامبر و در
نتیجه ابوذر هستند.
شهود کمیسیون
 .1آلوسی
او در تفسیر خود می گوید:
ابوذر به ظاهر آیه او الذین یکنزون التذهب و الفضته ...ا استتدالل کترده و انفتاش تمتام متازاد بتر
ابتیاج را واجب دانسته است و لذا بین او و معاویه اختال

شده و عثمان او را به مدینته ابضتار

کرده است .در مدینه نیز بر عقیده خود اصرار می ورزید .تا آنجا که کعب االببار به او گفت:
ای ابوذر ،ملت و دین راستین اسالم ،دارای ساده ترین روشهاست .خداوند در ستخت تترین دیتن
(:یهود) ،انفاش مازاد واجب نتمرده است ،چطور در اسالم واجتب متی شتمرد؟ ابتوذر بتر او تنتد
شد .ت او تندی مخصوصی د اشت .یک مرتبه بر بالل تند شد و بر ما در بالل خرده گرفت و بتالل
به پیامبر شکایت کرد .پیامبر فرمود :ابوذر ،تو هنوز نتانه ای از جاهلیت داری ت .
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به هر بال ،ابوذر عصا را برداشت که کعب را بزند و گفتت :ای فرزنتد یهتودی تتو را چته بته ایتن
مسائل؟ کعب به عثمان پناهنده شد ،اما ابوذر او را زد و به جای خود بازگتت.
(در بدیثی است که ضربه به عثمان خورد).
زیاد بودند مردمی که در این فکر به ابوذر تعرض می کردند و آیات ارشاد را متی خواندنتد و متی
گفتند که اگر انفاش مازاد بر ابتیاج یومیه واجب است ،جائی برای این ابکام نیست.
ابوذر هر کجا می رفت ،دورش جمتع متی شتدند ،لتذا او بتا متتورت عثمتان بته ربتذه رفتت .ایتن
قسمت اخیر داستان مورد اعتمتاد استت ،ولتی شتیعه طتوری آن را نقتل کترده کته بته عثمتان ایتراد
بزیرد ،زیرا می خواهد نور خدا را خاموش کند ...ا
در گفتار باال چند نکته مورد بررسی است:
الو ت آلوسی می گوید که ابوذر به ظاهر آیه استدالل می کند و انفاش مازاد بتر ابتیتاج را واجتب
می شمرد ،در بالیکه قبالً توضیح دادیم که ظاهر و باطن آیه یک مطلب بیتتر ندارد و آن نهتی از
جمع و ابتکار طال و نقره است به معنی که در گذشته تذکر دادیم.
ب ت او می گوید که بین ابوذر و معاویته ،در مضتمون آیته ی ا و التذین یکنتزون ...ا گفتزتو شتده
است و ما پیتتر متذکر شدیم کته متدلول آیته در نظتر هتر دو ،یکتی بتوده و تنهتا در شتین نتزول آن
اخت ال

داشته اند .معاویه آن را تنها در مورد اهل کتاب می دانستته و ابتوذر در متورد مستلمین و

نیز اهل کتاب.
ج ت قسمتی از داستان را آلوسی ،خود اضافه کرده و آن اینکه:
اکعب االببار گفت که اسالم ،دین راستین ،دینی ساده است ...ا تا آنجا کته اابتوذر ضتربه را بتر
عثمان زد.ا
بال آنکه داستان در امسندا ابمد بنبل چنین است)41( :
...ابوذر را اجازه خواست و وارد مجلس عثمان شد .در دستش عصائی بود.
عثمان گفت :ای کعب ،عبدالربمن وفات کرد و اموالی باقی گذارده است ،درباره اش چه نظری
داری؟
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گفت :اگر بق خدا داده شود اشکالی ندارد.
ابوذر عصای خود را بر کعب کوبید و گفت:
از پیامبر شنیدم که فرمود :اگر به اندازه این کوه طتال داشتتم و انفتاش متی کتردم ،دوستت نداشتتم
مثقالی بعد از خود باقی گذارم .تو را به خدا عثمان تو نیز شنیدی؟
گفت :شنیدم.
پس داستان مربوط می شود به ارًیه عبدالربمن که بعد از خود آنقدر طال باقی گذاشته بود که بتا
تبر شکسته می شد و همه آنها هدایا وصله های خلیفه به او بود.
اگر این گفتار سبب می شود که ابوذر را سوسیالیست و کمونیست بختوانیم ،خلیفته ی دوم را هتم
باید به این صفت متصو کنیم که می گفت:
اگر در کارم موفق می شدم ،مازاد اموال ًروتمندان را گرفته به فقرا می دادم)42( .
آری ،کسی نبوده تا از ابوذر دفاع کند ،اما از خلیفه عمر صدها نفر دفاع می کرده اند.
د ت او در عبارت خود نسبت تندی اخالش به ابوذر داده ،در بالی که این تتبیه پیامبر است کته او
شبیه عیسی مسیح است .البته او در راه خدا ختونت نتان می دهد و هیچ انعطا

نمتی پتذیرد و

این غیر از تندی اخالش است.
بعالوه ،خود او در کتاب دیزرش ( )43داستانی نقل می کند بدین مضمون که:
ابوذر قبل از اوج خود در مرابل عرفان ،روزی با بالل ببتی بزو مزو کردنتد .ابتوذر گفتت :ای
فرزند زن سیاه .بالل دلزیر شد و شکایت نزد پیامبر می برد .بضرت فرمود :از خلق جاهلی هنوز
در تو باقی است .ابوذر صورتش را بر خاا نهاد و گفت :صورتم را بر نمتی دارم تتا بتالل ،پتای
خود را روی صورت من بزذارد.
این است اخالش فرزند ربذه ،آن بزرگوار.
هت ت آلوسی گوید که بسیاری بر فکر و عقیده او اعتراض کردند .ای کاش نام یکی از این بسیار را
می برد .در بالیکه مطلب کامالً عکس این بوده است و بسیاری از صتحابه ،در فریتاد و ختتم او
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همراهیش می کرده انتد و گروهتی از تبعیتد او ستخت نارابتت بودنتد ،بتتی خبتر تبعیتدش را بتا
سختی به یکدیزر می دادند و در موقع شنیدن این خبر ،به نتانه تاسو شدید می گفتند :انا لله و
انا الیه راجعون .پس چه کسانی بر ابوذر معترض بودند جز یاغیان بنی امیه؟ آنها که متال ختدا را
دست به دست می گرداندند و بندگان خدا را برده خود ساخته ،دینش را تباه می کردند.
و ت آلوسی گمان کرده که ابوذر از ترس تعرض مردم به ربذه رفته استت ،آنهتم بتا متتاوره عثمتانـ
این مطلب کامالً خال

واقعیت است ،چترا کته ابتوذر را خلیفته تبعیتد و طترد کترده استت و ایتن

تحقق پیش بینی پیامبر است و تصدیق گفته های خود ابوذر در ربذه.
ز ت آلوسی همین مقدار از داستان را ت که ابوذر خود به ربذه رفته است ت متورد اعتمتاد دانستته ،در
بالی که تبعید ابوذر و بقیه داستان را تنها علمای شیعه نیاورده اند ،بلکه بزرگان خود اعامتها نیتز
گفته اند .البته آنان دو گروهند :عده ای فقط مطلب تاریخی را درباره ی تبعیتد آورده انتد و عتده
ای دیزر سعی کرده اند عذرها برای خلیفه بتراشند .به هر بال آنره مسلم است ،تبعتی ابتوذر بته
دست خلیفه عثمان بوده است.

 .2ابن کثیر
این مور نامی برای تایید سخن خود شاهدی نیافته است و تنها یک مطلب را آورده و آن اینکه:
معاویه می خواست بداند که آیا سخن و عمل ابوذر با یکدیزر سازش دارند یا نته .بتدین منظتور،
هزار دینار را توسط شخصی برای او فرستتاد ،امتا ابتوذر همته را همتان روز میتان فقترا و مستاکین
تقسیم نمود .سدس همان شخص نزد ابوذر بازگتت و گفت:
اشتباه کرده ام این هزار دینار طال باید به فرد دیزری می رسید.
ابوذر گفت :همه آنها از دست من خارج شد ،هر وقت خودم داشتم با تو بساب خواهم کرد.
ابن کثیر ،این مطلب را دلیل آن می داند که ابوذر ،مازاد بر ابتیاج ضروری زنتدگی را بترام متی
دانسته ،بال آنکه هیرزونه لزوم و وجوب از این مطلتب فهمیتده نمتی شتود .ایتن داستتان ت اگتر
اصلی داشته باشد ت زهد و فداکاری و از خود گذشتزی ابوذر را می رساند.
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موال و معلم او ،پیامبر ،نیز چنین بود و پس از خود چیزی باقی نذاشت ،بتی زره او در گرو یتک
یهودی بود )44( .اهل بیت پیامبر نیز چنین بودند که در نهایت نیاز و عالقه به طعام ناچیز ختود،
آن را سه شب پیاپی بته مستکین و یتتیم و استیر انفتاش کردنتد و همانتان در بتال نمتاز ،زکتوه متی
دادند .این فداکاران و زاهدان ،در میان اصحاب پیامبر کم نبودند ،اما کار ختود را هرگتز ،بعنتوان
یک تکیلو شرعی و الزم ،به دیزران ابالغ نمی کردند.
 .3ابن بجر
شاهد سوم کمیسیون ،کالم ابن بجر است که کمیسیون آن را خالصه کرده و خواسته بفهمانتد کته
ابوذر با آزادی و میتل ختود بته ربتذه رفتته استت ،در بتالی کته ایتن بجتر در کتتاب ختود (،)45
پیتزوئی های پیامبر را درباره گرفتاری و تبعید ابوذر ،صبر و استقامت او ،روش و زهدا نقل متی
کند و از قول بعضی از دانتمندان چنین می آورد:
بهتر است بزوئیم که بمتالت تنتد و شتدید ابتوذر ،متوجته ستالطینی بتوده کته ًتروت را بته ختود
اختصاص می دادند و آن را در راه صحیحش صر

نمی کردند.

پس ،آخرین گفته ابن بجر هم به بقیقت امر نزدیک است.
ابوذر و نویسندگان معاصر
نویسندگان معاصر ،بویژه مصری ها نیز سعی کرده اند ابوذر را یک مسلمان سوسیالیست و متروج
اندیته کمونیستی معرفی کنند .اما آنان هم ستخن تتازه ای نزفتته انتد و در واقتع ریتته ستخنانان
گفته های طبری است که مفصالً درباره ی آن تحقیق کردیم .آنان عبارتند از:
خضری در کتاب امحاضراتا
عبدالحمید یک عبادی در اابوذر غفاریا
ابمد امین در افجر اسالما
محمد ابمد جادالمولی در اانصا

عثمانا

صادش ابراهیم عرجون در اعثمان بن عفانا
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عبدالوهاب نجار در اخلفاء راشدینا
در واقع همه ی این نویسندگان غیر از نقل روایت طبری ،می خواهند بزویند که ابوذر این اندیته
را از شخصی به نام اعبدالله بن سباا گرفته است ،در بالی که این شخص ،یهودی بود و کوشتش
می کرد میان مسلمانان تفرقه اندازد و مردم را علیته خلیفته وقتت (عثمتان) بتتوراند ،همتو باعتن
انقالب مصری ها شد .اما چزونه است که از جانب دربار خلیفه کمترین تعرضی به او نتده و بته
دستور عثمان تبعید نزتته است ،بله او را آزادانته بته ختود وا گذاشتته انتد کته هرچته متی خواهتد
بکند؟ـ
باری ،عتاب و خطاب ها ،تنها متوجه ابوذر و عمار و عبدالله بن مسعود و مالک بن بتار

اشتتر

و مانند آنها می شود و تنها آنان هستند که در تبعیدگاهها و شکنجه گاهها جان می سدرند.
عجیب است که فساد و تباهی عب دالله بن سبا در کنار خلیفه ،باعن طرد و لعن او نمی گردد ،امتا
امر به معرو

و نهی از منکر ابوذر ،او را روانه تبعیدگاه می سازدـ

و اما تاریخ سراغ ندارد که کسی همرو ابوذر ،تحت تاًیر افکار پلیتد عبداللته بتن ستبا برانزیختته
شود.
آخرین کالم
اگر نویسندگان و مورخان و اساتید ،مبتانی سوسیالیستم و کمونیستم را مطالعته متی کردنتد و عمتل
ابوذر را نیز دقیقان بررسی می نمودند ،به خوبی می دیدند که فاصله ی زیادی بین این دو مکتب و
این فرد وجود دارد .کسی که وجودش سرشار از اسالم است ،از مستضعفان جانبداری می کنتد و
ًروتمندادن را به فداکاری و زهد می خواند ،تنها می تواند فریادش اسالم باشد و نه چیز دیزر.
این اسالم ابوذر است که مبانی سیاست اقتصادی را به بهترین نحو تحکم می بختد و راه تکدی
و گدائی را می بندد و اسوالا را فقط برای سه نفر مجاز می داند:
زمین گیر ،کسی که شدیدان مصدوم است و صابب خونِ بنا بق ریخته)46( .
دینی که فقیران را به عفت وا می دارد و بی نیازی روبی می بختد.
پیامبر می فرماید:
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یکی از شما مردم اگر باطنابی هیزم جمع کند و از کتوه بیتاورد و بفروشتد ،بهتتر از ایتن استت کته
مردم بخواهد به او انفاش کنند یا نکنند)47( .
اسالم ابوذر ،مکتبتی استت کته بترای ًروتمنتدان نیتز مقرراتتی وضتع کترده تتا بته فقترا و مستاکین
رسیدگی کنند ،آنان باید برای زر و سیمتان ،بترای چهارپایانتتان ،غالتتتان ،بهتره ی کسبتتان و
اندوخته هایتان بساب ساالنه داشته باشتند و بقتوش محرومتان و فقیتران را از آنهتا جتدا ستازد.
اکفاراتا انذرهاا و امظالما نیز برای این تامین اقتصادی است .صتدقات مستتحبه نیتز در همتین
خط است که مردمان با میل و رغبت و به دلختواه ختود انفتاش کننتد و ایتن ،غیتر از تتامین متالی،
الفت روبی را سبب می شود.
به برخی از آیات قرآن در این زمینه اشاره می کنیم:
4

یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم.

2

ت ای کسانی که ایمان آورده اید ،از پاا ترین آنره به دست آورده اید( ،در راه خدا) انفاش کنید.
لن تنالوا البر بتی تنفقوا مما تحبون ،و ما تنفقوا من شیئی فان الله به علیم.
ت هرگز به نیکی نخواهید رسید مزر آنکه از آنره دوست می دارید انفاش کنید ،و هر چه را انفتاش
نمائید خداوند بدان آ گاه است.
و اما السائل فالتنهر.

6

2

ت و اما (ای پیامبر) درخواست کنندگان را از خود مران.
ت آنان که دارائی های خود را در راه خدا انفاش می کنند سدس در پی آنره بختیده اند منتی نمی
نهند و آزاری روا نمی دارند ،پاداش آنان نزد خداست و (در قیامت) نه ترسی خواهنتد داشتت و
نه اندوهزین شوند .یک گفته نیک و بختودن یک گناه ،بهتتر از صتدقه ای استت کته در پتی آن
آزاری باشد ،وخداوند بی نیاز و بردبار است .ای کسانی که ایمان آورده اید ،بتا منتت گتذاردن و
2
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5

آزار ،صدقه های خود را تباه مسازید ،همرون آن کس که دارائی ختود را از روی خودنمتائی متی
بختد ،بال آنکه به خدا و روز آخرت ایمان ندارد.

7

همرنین پیامبر اکرم می فرمایند:
خداوند با آن کس که در پی بختش ختود ،منتت بزتذار ،در قیامتت ستخن نمتی گویتد و او را از
آلودگی گناه پاا نمی سازد و ربمت خود را شامل او نمی گرداند.
موارد فوش و صدها موارد دیزر روشن می سازد که تنها قصد مؤمن از انفاش ،سیر تدریجی بستوی
خدا و کمال مطلق است .به فرد نیازمند هم آنره از راه انفاش می رسد ،از جانب خداست .یعنتی
در بقیقت ،این خداوند است که به هر دو منت می گذارد :بتر انفتاش کننتده توفیتق بختتش متی
دهد و انفاش گیرنده را با فضل خویش بی نیاز می سازد.
امروزه علت استقبال کتورهای اسالمی از مکاتتب دیزتر آن استت کته اوالً از بقتایق استالم بتی
خبرند و ًانیان در راه اسالم ،ایمان و فداکاری از خود نتان نمی دهند .از این رو بر همه مسلمانان
است که به قرآن و روش پیامبر اکرم و ائمه اطهار بازگردند ،تا سعادت از دست رفته را بازیابند.
فلذلک فادع و استقم کما امرت و الحمدالله اوالً و آخرا

2
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