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ق) کـه کاتـب و 65حکـم (متوفـاي بنمدینه، بصره، کوفه و مصر، به قتل رسید. شورشیان به مـروان
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  مقدمه

تـرین وقـایع تـاریخ اسـلام عفان و قتل وي، یکـی از مهمبنشورش علیه خلیفه سوم، عثمان

است. از جمله امویانی کـه در دسـتگاه خلافـت عثمـان، بـه جـاه و مقـام رسـید، پسـرعموي او، 

حکم بود که به عنوان کاتب و مشاور خلیفه منصوب گشـت. پـژوهش حاضـر، در صـدد بنانمرو

  حکم، در جریان قتل خلیفه سوم چه نقشی داشت؟بناست به این سؤال پاسخ دهد که مروان

  پیشینه تحقیق

برخی محققان در تبیین و تشریح وقایع مربوط به قتل عثمان، به نقش مروان در این قضـیه، 

: 1386نـژاد، ؛ زرگري159ــ150: 1385اند. (جعفریان، توصیفی و مختصر اشاره نموده به صورتی

) ولی سه مقاله به صـورت 304ـ298: 1386؛ منتظرالقائم، 209ـ130: 1388؛ مادلونگ، 113ـ103

  تر در باره این ماجرا تدوین شده است:تخصصی

هاي قتل عثمـان، بـه اوي زمینه، در واک»عثمان قتل هايزمینه بررسی«اي با عنوان . مقاله1

اسـاس وارده بـوده و در از اتهامـات بـی گناهی و مبرّا دانستن حضرت علـیدنبال اثبات بی

لاي تشریح مطلب، به طور سطحی و مختصر به نقش مروان در این جریان اشاره کرده است. لابه

  )85ـ63: 1384(رضایی شیرازي، 

هاي اعراب ، با تبیین ویژگی»عثمان قتل اجتماعی ـ یسیاس يهازمینه«اي با عنوان . مقاله2

کنـد و در ضـمن، وجو میهاي قتل عثمان را در تقابل این دو گروه جستبدوي و حضري، زمینه

  )184ـ169: 1382اي گذرا به نقش مروان دارد. (رحمتی، اشاره

نقـش  ،»آن در امـوي حـزب نقـش و عثمـان حکومت سیاسی ساختار«اي با عنوان . مقاله3

کند و مختصري نیز به جایگـاه مـروان در امیه را در ساختار سیاسی حکومت عثمان تبیین میبنی

  )76ـ56: 1377دوران خلافت عثمان پرداخته است. (بختیاري، 

این پژوهش، در صدد است با نگاهی جامع به منابع تاریخی و حدیثی، در نقـل برخـی وقـایع 

نامه و جایگاه اجتمـاعی و سیاسـی بپردازد. در ابتدا به زیستتاریخ صدر اسلام، به واکاوي موضوع 

شود. سپس، نقش و عملکرد وي در اعتراض و شورش علیه خلیفه سـوم اي کوتاه میمروان اشاره

  گردد. ارزیابی می
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  حکمبننامه و جایگاه دینی، اجتماعی و سیاسی مروانالف. زیست

حکم را در چند مرحله تبیین و تحلیل بنروانتوان زندگی و شخصیت مدر یک نگاه کلی، می

  کرد:

  حکم از تولد تا ورود به عرصه سیاستبن. مروان1

عبدشــمس و مــادرش آمنــه دختــر از تیــره بنی» امیــهبنالعاصابــیبنحکم«مــروان، فرزنــد 

ا کـه جـبود. در باره زمان به دنیا آمـدن او، اختلـاف اسـت. از آن» امیۀ کنانیبنصفوانبنعلقمۀ«

؛ 27، ص5: ج1410سـعد، ، مـروان هشـت سـال داشـت، (ابناند هنگـام رحلـت پیـامبرگفته

رسد که در سال دوم یا سوم هجـري بـه ) بر این اساس، به نظر می90، ص3: ج1409مسعودي، 

بود کـه روز  ترین دشمنان و استهزاکنندگان پیامبرالعاص، از بزرگابیبندنیا آمده باشد. حکم

وي را به سبب اینکه به جاسوسی از آن حضرت  سلمان شد و به مدینه آمد. پیامبرفتح مکه م

پرداخته بود، به طائف تبعید کرد. مروان به هنگام تبعید پدرش، کـودك بـود و بـا وي بـه طـائف 

آمـد و از آن حضـرت به حساب نمی حکم جزء صحابه حضرت رسولبنرفت. بنابراین، مروان

، 5: ج1410سعد، اند. (ابنطبقه نخستین تابعان آورده بود. وي را در زمره نیز استماع حدیث نکرده

حکم در دوران خلافت پسرعمویش، خلیفه سوم، به مدینه آمد و به عنوان مشاور بن). مروان26ص

تـا: المال به کار گرفته شـد. (مسـعودي، بیو کاتب شخصی خلیفه و بعدها به عنوان نگاهدار بیت

  )254ص

  حکم پس از قتل خلیفهبنه و عملکرد مروان.کارنام2

 دوران در او عملکـرد. کـردمـی اسـتفاده سوء بسیار خود سیاسی منصب و موقعیت از مروان،

 از برخـی که جایی تا گشت؛ خلیفه قتل نهایت، در و مردم عدیده اعتراضات باعث عثمان، خلافت

، 6ج: 1415 حجـر،ابن( »عثمـان بـود. لقتـ اسباب حکم... ازبنمروان« که: اندکرده تصریح منابع

بیعت کردند، مروان از  بعد از کشته شدن خلیفه سوم، هنگامی که مردم با امام علی) 204ص

) عایشه 460، ص3: ج1413؛ ذهبی، 66، ص1: ج1410قتیبه، مدینه گریخت و به مکه رفت. (ابن

مروان گفت: با خود چه خبـر  که به حج رفته بود و هنگام قتل عثمان در مدینه حضور نداشت، به

) پاسخ مروان، مبهم 73، ص1: ج1410قتیبه، (ابن» بر خودمان پیروز شدیم.«داري؟ مروان گفت: 

و سربسته است. عبارت مذکور را فقط در این منبع یـافتیم و سـایر منـابع تـاریخی بـدان اشـاره 
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وانستیم جان خـود را نجـات ما ت«اند. معناي پاسخ مروان به عایشه، به ظاهر این است که نکرده

مردي از اهالی مکه به مروان گفت: تـا «همین روایت، در منبعی دیگر چنین است:  ادامه» دهیم.

مـرا از روي  وجوي توست. مروان گفت: علیدوري کن؛ زیرا در جست توانی از علیمی

، 2: ج1411اعـثم، ابن» (دهد.یقین عملی را انجام نمیگیرد و در باره من، جز بهظنّ و گمان نمی

آور در خصوص توطئه مروان علیه عثمان وجود نداشته توان گفت سند و مدرکی علم) می444ص

  ماند.پنهان نمی است؛ چه اینکه اگر وجود داشت، از منظر امام علی

ایســتاد؛ ولــی پــس از شکســت نــاکثین،  مــروان در جنــگ جمــل، مقابــل امــام علــی

) 443، ص2: ج1411اعـثم، ؛ ابن413: ص1416(شـیخ مفیـد،  به وي امـان داد. امیرمؤمنان

جا بـود تـا ، به مدینه بازگشت و هماناند که مروان پس از بیعت با امام علیبرخی نقل کرده

، 6: ج1412الجـوزي، ؛ ابن28، ص5: ج1410سـعد، سفیان به خلافت رسید. (ابنابیبنآنکه معاویۀ

ان در جنگ صفین حضور نداشت؛ با این حـال، روایـات دهد که مرو) روایت اخیر نشان می12ص

فراوان دیگر تصریح دارند که مروان در جنگ صفین نیـز در سـپاه معاویـه بـود و در برابـر امـام 

در بـاره  ). علـی204، ص6: ج1415حجـر، ؛ ابن439: ص1382ایستاد. (المنقري،  علی

همانند دست یهودیان اسـت و اگـر بیعـت ؛ یعنی دست او، »إنّها کفّ یهودیّۀ«مروان فرموده بود: 

  )73البلاغه، خطبه کند. (نهجشکنی میکند، پیمان

سفیان، به هنگام خلافت خویش، دو بار مروان را به فرمانـداري مدینـه گماشـت. ابیبنمعاویۀ

اند که مروان در دوران امارتش بر مدینه، هر آدینـه بـر روي ) آورده126، ص4تا]: ج(الکتبی، [بی

  )259، ص8: ج1407کثیر، داد. (ابنرا دشنام می بر، امام علیمن

حکم نامه نوشت که نگذار او را در کنار قبر بن، معاویه به مروانبعد از شهادت امام حسن

امیه براي ممانعـت از دفن کنند. مروان نیز در قامت امیر مدینه، به همراه جمعی از بنی پیامبر

نزاعـی خـونین بودنـد. بـه هـر  امیه سلاح بر دست، آمادههاشم و بنیبنیجا رفتند. این کار، به آن

، طبـق وصـیّتش در کنـار امیّه کارگر افتاد و نگذاشتند امام حسنروي، اقدامات مروان و بنی

  )61، ص3: ج1417؛ بلاذري، 221: ص1368دفن شود. (ابوحنیفه،  حضرت رسول

عقبـه را بـراي ورود بـه شـهر مدینـه بـناه مسلمحرّه و اقم، سپ مروان و فرزندانش در واقعه

خواست از مردم مدینه زهر چشم بگیرد و دوباره به امارت راهنمایی کردند. بدون شک، مروان می

کرد که ورود سپاهیان مسـلم بـه بینی نمیرسد مروان پیشجا بنشیند. با وجود این، به نظر میآن

عقبه که به جهت سفّاکی بنمنفی به دنبال دارد. مسلممدینه، تا چه اندازه براي خودش نیز تبعات 
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شهرت یافت، پس از ورود به مدینه، براي مـروان نیـز حرمـت و » مسرف«هایش، به و خونریزي

گوید: مروان در باره شخصی شفاعت کـرد احترامی قائل نشد. شاهد این ادعا، روایتی است که می

اثیـر، گردنی] بزننـد! (ابنر داد بر گردن مروان [پسعقبه او را نکشد؛ ولی مسلم دستوبنکه مسلم

  )119، ص4: ج1385

  حکمبن. فرجام کار مروان3

حکم که دیگر پیر شده بود و بندوم) از خلافت، مروان یزید (معاویهبنگیري معاویۀبعد از کناره

زبیـر بـرود و بـا او بـندید، در ابتدا قصد داشت به مکه نزد عبداللهدر خود نیز یاراي مقاومت نمی

زیاد وي را در این باره سرزنش کرد و او را تشویق نمود که مردم را بـه بنبیعت کند؛ ولی عبیدالله

) سرانجام مردم شام با مروان بیعت کردند؛ به 30، ص5: ج1410سعد، خلافت خود فرابخواند. (ابن

خالـد له بود، برسد. مروان با امّسایزید که کودکی هفتبنشرطی که بعد از مروان، خلافت به خالد

ازدواج کرد و براي اینکه خالد را از چشم مردم شام بیندازد، در حضور بزرگان شام، به خالد دشنام 

خالـد بـه کمـک کنیـزانش مـروان را داد و به مادر وي توهین کرد. بر اساس روایات مشـهور، امّ

: 1409؛ مسـعودي، 285: ص1368ه، هجري اتفاق افتاد. (ابوحنیفـ65کشت. مرگ مروان در سال 

  )89، ص3ج

که بـه مـروان درحالی مدّت خلافت مروان، کمتر از یک سال بود. گویند روزي امام علی

این شخص، رایت گمراهی را بر دوش خواهد کشید و ایـن، پـس از سـپید «نگریست، فرمود: می

گ، بینـی خـود را اي کـه سـشدن موهاي زلفش خواهد بـود و او را حکـومتی اسـت بـه انـدازه

  )73؛ نهج البلاغه، خطبه50، ص6: ج1412الجوزي، ؛ ابن28، ص5: ج1410سعد، (ابن» لیسد.می

  ب. ارزیابی نقش مروان در شورش مردم ناراضی علیه عثمان

توان مورد مطالعه و بررسی قـرار نقش مروان در شورش علیه خلیفه سوم را در چند محور می

  داد:

  طلب مروانت. شخصیت منفور و قدر1

مروان به دلیل رذایل اخلاقی و بسیاري دیگر از خصوصیات منفی که داشـت، در میـان عامّـه 

نامیدنـد. مـی» خیط باطـل«اي که داشت، وخوي آشفتهمسلمانان منفور بود. وي را به سبب خلق
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حّـاش مروان، مـردي ف«اند: که برخی از مورخان نقل کرده) و چنان125، ص4تا]: ج(الکتبی، [بی

زیـد هـم بـه مـروان گفـت: از پیغمبـر شـنیدم کـه بن) اسامۀ23، ص2: ج1410قتیبه، (ابن» بود.

و تـو اي مـروان! مـرا اذیـت کـردي و » همانا خداوند، انسانِ فحّاش را دوست ندارد.«فرمود: می

-) نائله، همسر خلیفه سوم، وي را سـفارش مـی182، ص24: ج1404منظور، فحّاش هستی. (ابن

» مروان نزد مردم قدر و هیبت ندارد؛ مردم او را دوست ندارند.«ه از مروان دوري کن؛ زیرا کرد ک

  )554، ص5: ج1417(بلاذري، 

هاي مذکور، امویان که به دنبال سیاست جعـل و نشـر حـدیث سـاختگی با وجود همه روایت

وایـت زدنـد؛ تراشی و تقدس بخشیدن به چهره مروان، دست به جعل ربودند، بعدها براي فضیلت

کثیـر، نامیـده بـود. (ابن» سـید شـباب قـریش«خطاب، مروان را اند که عمربنبراي نمونه، آورده

خطـاب سـازگاري بـناش با سیره عمـر) راوي نیندیشیده که روایت ساختگی257، ص8: ج1407

ه ندارد و اگر خلیفه دوم چنین نظري در باره مروان داشت، چرا در دوران خلافتش حاضر نشـد کـ

نیـز  الله و فرزندش را به مدینه بازگرداند؟ و باز هم روایتی ساختند که امام علـیطرید رسول

نامید؛ آن هم بعد از پیروزي در جنگ جمل و پیش از اینکه مروان » سید شباب قریش«مروان را 

وي را  تر نیز آوردیم که امـام) پیش179، ص24: ج1404منظور، بیعت کند! (ابن با امام

  )73البلاغه، خطبه شکن توصیف کرده بود. (نهجعتبی

بر کسی پوشیده نبود. در یکی از مشـاجراتی  اللهبیت رسولدشمنی و کینه مروان به اهل

در ایـن هنگـام، امـام » بیـت ملعـون هسـتید!شـما اهـل«داشت، گفـت:  که با امام حسین

د! که خداونـد بـر زبـانِ به خدا سوگن«که از سخن مروان خشمگین شده بود، فرمود:  حسن

) 181، ص24: ج1404منظـور، (ابن» پیغمبر، پدرت را لعن فرمود و تو آنگاه در صلب پدرت بودي.

بـه پرودگـار کعبـه سـوگند کـه «گفـت: زبیر نیز در روزگار خلافتش، بر بالاي منبر مـیبنعبدالله

) 191، ص24: ج1404ر، منظو(ابن» محمد[ص] هستند. شدهالعاص و فرزندش، نفرینابیبنحکم

نقل  شود. از پیغمبرتقویت و تأیید می روایت امام حسن زبیر، به وسیلهاین روایت از پسر 

هنگامی که شمارِ پسران حکم به سی تن برسد، مال خـدا را میـان خـویش «اند که فرمود: کرده

» نماینـد.یب اسـتفاده میکنند و از کتاب خدا براي فرخویش می گردانند و بندگان خدا را بردهمی

  )259، ص8: ج1407کثیر، ؛ ابن508، ص6: ج1985(بیهقی، 

که بـه معاویـه گفتنـد: چـه کردند؛ چنانامیّه خودشان از خودشان تعریف و تمجید میالبته آل
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القاريء لکتاب الله، الفقیه فـی دیـن «دهد؟ معاویه پاسخ داد: را ادامه می 1کسی بعد از تو این امر

  )179، ص24: ج1404منظور، (ابن» الحکم.بنلشدید فی حدود الله، مروانالله، ا

حکم، در دوران خلافـت بنها مروانعاص و در رأس همه آنبنامیه از جمله معاویه، سعیدبنی

مقام و جایگاه  کردند. مروان به پشتوانهخلیفه سوم، از مقام و منصبی که داشتند، سوء استفاده می

کرد و آنچـه را مـردم منازعه و مشاجره می حکومت یافته بود، با صحابه پیغمبربالایی که در 

دانسـت. داد. مروان این کارها را وسیله تقرب خود به عثمـان مـیگفتند، به خلیفه گزارش میمی

  )27، ص5: ج1410سعد، (ابن

کند. اعت میمردم به خلیفه اعتراض داشتند که چرا مروان را به خود نزدیک ساخته و از او اط

شـود، مـروان بـا رأي پنداشتند که بسیاري از کارها که به عثمان نسبت داده مـیبرخی چنین می

: 1404منظـور، ؛ ابن27، ص5: ج1410سـعد، خودش و بدون اطلاع عثمان، انجام داده است. (ابن

د عمرو ساعدي، از نخستین کسـانی بـود کـه علنـاً خلیفـه سـوم را تهدیـبن) جبلۀ184، ص24ج

حکم را بایـد از خـود دور بنوي این بود که ملتزمان و اطرافیانت، از جمله مروان کرد. خواستهمی

  )366، ص4: ج1387؛ طبري، 536، ص5: ج1417کنی. (بلاذري، 

  گري مروان. فساد اقتصادي و خوي اشرافی2

دسـت حکم به سبب خویشاوندي و نزدیکی به مرکـز قـدرت، بـه بناموال بسیاري که مروان

موجـب اعتـراض و «ترین دلایلی بود که به تصریح بسـیاري از مورخـان، آورده بود، از جمله مهم

، 5: ج1410سـعد، ؛ ابن48، ص6: ج1412الجـوزي، علیه خلیفـه سـوم گشـت. (ابن» خشم مردم

) در جنگ صفین، مروان به سبب اینکه سهم او از عطایـا بـه انـدازه عمروعـاص نیسـت، 27ص

) که نشـان 439: ص1382را مبنی بر جنگیدن با مالک اشتر، رد کرد (المنقري،  درخواست معاویه

  مروان دارد. دوستی و خوي اشرافیاز مال

ق) براي مدینه فرستاده بود، مروان آن را 37(متوفاي  2سرحابیخمس غنایم افریقیه را که ابن

                                              
 خونخواهی عثمان است؛ نه امر خلافت. منظور، ادامه. 1
دسـتور قتـل وي را  شد و در فتح مکه، پیـامبر برادر رضاعیِ خلیفه سوم بود که مرتدسرح، أبیبنسعدبن. عبدالله2

ق بـه 25صادر کرد؛ ولی با شفاعت عثمان، به وي امان داده شد و دوباره اظهار مسلمانی کرد. عثمان او را در سال 

  )918، ص3عبدالبر، ج؛ ابن19، ص11حکومت مصر گماشت. (بلاذري، ج
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شیدند و این یکی از اعتراضـات به پانصد هزار دینار خرید؛ ولی بعدها همین مبلغ را نیز به وي بخ

سرح دستور داده شد سیصد قنطاري را کـه ابی) به ابن217: ص1415مردم بر خلیفه بود. (طبري، 

، 4: ج1387حکم ببخشـد. (طبـري، بندر معاهده صلح از مردم افریقیه گرفته بود، آن را به مروان

وانست مزرعه فدك را به اقطاع بگیرد. خواري، تها، مروان با استفاده از ویژه) علاوه بر این256ص

  )195: ص1992قتیبه، ؛ ابن200، ص5تا]: ج؛ مقدسی، [بی127، ص1: ج1428الحدید، ابی(ابن

در نامه اعتراضی که برخی از صحابه براي خلیفه نوشتند، از جمله اموري که بـدان اعتـراض 

القربـی و اللـه و رسـول و ذويکه حقحکم، درحالیبنبخشیدن خمس افریقیه به مروان«داشتند، 

) همچنـین، بـراي مـروان، 50، ص1: ج1410قتیبـه، ، بـود. (ابن»یتیمان و مساکین در آن اسـت

ساخت این قصرها نیز از خمس  خشب ساخته شد که محل تأمین اعتبار و هزینهقصرهایی در ذي

  بود. (همان)

  ه علل اعتراضات مردماش در بارهاي نادرست مروان به خلیفه و فرافکنی. مشاوره3

باید فردي دانا و و مـدبّر باشـد. بدیهی است که مشاور و یار نزدیکِ خلیفه و هر حاکمی، می 

) چنین 268، ص6: ج1428الحدید، ابی(ابن» مروان، بسیار نادان و ضعیف بود.«با وجود این مهم، 

رود، در اوضـاع و مـی توانست آن طور که انتظارخواست، باز نمیفردي، حتی اگر خودش هم می

اي از مهاجران به همراه عده هاي بیشتر جلوگیري کند. امام علیشرایط بحرانی از بروز تنش

وگو با مصریان رفتند و آنان را راضی کردنـد کـه بـه دیـار خـویش بازگردنـد. و انصار براي گفت

-ن بگو؛ به گونهاز نزد مصریان بازگشت، به عثمان فرمود: برو با مردم سخ هنگامی که علی

اشراف و بزرگان شـما نـزد مـن «اي که همه بشنوند. عثمان هم رفت و اعلان توبه کرد و گفت: 

اثیـر، (ابن» بیایند. من خشنودي شما را تأمین و مروان و خانـدان او را از خـود دور خـواهم کـرد.

نچــه را حکم کــه عــاري از حُســن تــدبیر بــود، آبن) فــرداي آن روز، مــروان164، ص3: ج1385

با مردم حرف بزن و بگو مصـریان بازگشـتند و «رشته بود، پنبه کرد و به عثمان گفت:  امام

) عثمـان 360، ص4: ج1387(طبـري، » آنچه در باره پیشواي خود شنیده بودند، باطل بوده است.

نپذیرفت؛ اما مروان چندان اصرار کرد که عثمان بیرون رفت و بر منبر نشست و آنچـه را مـروان 

) بـا بالـا گـرفتن آتـش فتنـه، عثمـان نـزد 163، ص3: ج1385اثیر، گفته بود، بر زبان آورد. (ابن

من چندین بـار «پاسخ داد:  رفت و از او خواست تا با شورشیان سخن بگوید. علی علی
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کردي و این، نتیجه پذیرفتی و عمل نمیبا تو مذاکره کرده و پیشنهاد نمودم. تو در همه حال، می

تدبیري و هاي بی) نمونه358، ص4: ج1387(طبري، » حکم و... است.بنافرادي مانند مرواننفوذ 

عباس بنهاي نادرست مروان به خلیفه سوم، صفحات تاریخ را پُر کرده است. عبداللـهارائه مشاوره

گوید: یعباس مکرد. ابنوگو و تبادل نظر میها و برخی اعتراضات، با خلیفه گفتنارضایتی در باره

(بلـاذري، » وقتی ما از نزد عثمان بیرون رفتیم، مـروان آمـد و رأي خلیفـه را دوبـاره تغییـر داد.«

دانست، أسود نیز که مروان را از مسبّبان اصلی قتل خلیفه میبن) عبدالرحمن498، ص5: ج1417

حـرف زد و آنـان خداوند مروان را رسوا و زشت کند؛ زیرا عثمان بر بالاي منبر با مردم «گفت: می

  )554، ص5: ج1417(بلاذري، » راضی شدند؛ ولی مروان آمد و رأي خلیفه را تغییر داد.

بـه عیـادت او رفـت.  وقتی عثمان را سنگباران کردند و او را به خانه بردنـد، امـام علـی

» تو ما را هلاك نمودي و چنـین کـردي!«گفتند:  امیه از جمله مروان، به علیاي از بنیعده

مـردم را بـر ضـدّ تـو تحریـک  علی«) سپس به عثمان گفت: 161، ص3: ج1385اثیر، بن(ا

کند! او به مصریان گفته که: تعداد شما اندك است، بروید و با تجهیزات بیشتري برگردید. من می

جائره را باطل  فرستم تا سپاهیانی برایم بیاورند که به وسیله آنان، این سیرهکسانی را به عراق می

) مروان در حـالی 551، ص5: ج1417(بلاذري، » ند و ما را از شرّ مروان و خویشانش راحت کند!ک

چنین اتهامی زد که وقتی حضرت براي مذاکره با مصـریان بیـرون رفـت، مـروان و  به علی

، 4: ج1387؛ طبـري، 162، ص3: ج1385اثیـر، عـاص نیـز وي را همراهـی کردنـد. (ابنبنسعید

در حضور این دو نفر، شورشیان را تحریک کـرده بـود، مـروان ایـن  اگر امام علی )359ص

اتهام را نه به صورت تحلیل و برداشت، بلکه به عنوان گزارش از آنچه دیـده و یـا شـنیده، بیـان 

گاه این اتهام را تکرار نکرد. روشن است کـه مـروان فقـط کرد. بعد از قتل عثمان، مروان هیچمی

گناه جلوه دهد. در راستاي همین سیاستِ ا متهم کردن دیگران، خود را نزد خلیفه بیخواسته بمی

شـکیبایی تـو سـبب شـده اسـت کـه کسـی چـون «گفـت: فرافکنی بود که مروان به خلیفه می

، 2: ج1428الحدیـد، ابی؛ ابن531، ص5: ج1417(بلـاذري، » عبده بر تو جرئت پیدا کنـد!بنکعب

  )310ص

براي دفاع از جـان خلیفـه  هاي مروان، وقتی است که اما حسینرافکنینمونه دیگر از ف

از پـیش مـا بـرو، پـدرت مـردم را علیـه مـا «آمده بود. مروان در حضور خلیفه به حضرت گفت: 

) مـروان در حـالی 565، ص5: ج1417(بلـاذري، » جا پیش ما هستی!که تو اینشورانیده؛ درحالی
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ترسید اش از خلیفه، میکرد که آن حضرت از فرط پشتیبانییم این اتهام را متوجه امام علی

تـرین افـراد اي به معاویه، خود را نسبت به خون عثمـان، پـاكو بعدها نیز در نامه 3گناهکار باشد

خواستند عثمان را بکشـند، مـروان بـه دنبـال ) همچنین، روزي که می6البلاغه، نامهدانست. (نهج

رشیان را از کشتن خلیفه منع کن؛ زیرا مردم از کسی به جـز تـو فرستاد که بیا شو امام علی

ترسـید هـدف حنفیـه کـه مـیبننیز قصد داشت برود، ولی محمد برند! امام علیفرمان نمی

  )580، ص5: ج1417باشد، مانع رفتن پدرش شد. (بلاذري،  مروان، به گروگان گرفتن امام

با مصریان «خلیفه سوم ارائه داد، این بود که از دیگر نظرهاي مشورتی نادرست که مروان به 

ها را تا جـایی کـه ممکـن اسـت، و دیگر معترضان، نزدیکی بجوي و هرچه خواستند، بپذیر و آن

هایی که به معترضان داده بـود، این سیاستِ مروان بود که خلیفه به وعده در نتیجه» سرگرم بدار!

: 1385اثیـر، وزه، عثمان را به قتل رسـاندند. (ابنعمل نکرد و شورشیان نیز در پایان مهلت سه ر

  )170، ص3ج

  حکم هنگام اعتراضات و محاصره اوّل و دوم خانه خلیفهبن. عملکرد مروان4

شمشـیر میـان مـا و «مروان در مسجد، مردم ناراضی و معترض را این گونه تهدید کرد کـه: 

ما آبروي خـود را «که شاعر گفته: سپس، گفت: ما و شما چنین هستیم » شما داوري خواهد کرد.

هاي خود را فرو گستراندیم [=در اختیار شما گذاشتیم،] بردباري کردیم و شما مغتنم شمرده، ریشه

اگرچه عثمان، در حضور معترضانی کـه در  4»برده و بناي خویش را در آثارِ خاك ما بر پا نمودید.

ین سخنان سرزنش کرد، ولی سخن مروان حکم را به سبب ابنمسجد اجتماع کرده بودند، مروان

، 3: ج1385اثیـر، بر مردم گران آمد و موجب افزایش هیجان و تحریـک علیـه عثمـان شـد. (ابن

  )153ص

از دیگر کارهاي نادرست مروان که موجب تحریک احساسات شورشـیان شـد، ایـن بـود کـه 

جـا ه نمود، مـروان در آنوقتی خلیفه در حضور مردمی که در مسجد تجمع کرده بودند، اظهار توب

رو، هنگام بازگشت خلیفه به منزل، مروان کار او را ناصواب دانسـت و وي را حضور نداشت. ازاین

گل و منجلاب به کمر رسیده و سیل دامان کوه را «سرزنش کرد که چرا هنگامی توبه کردي که 

                                              
 )240، خطبه هج البلاغهن» (.و الله لقد دفعت عنه حتّی خشیت أن أکون آثماً«. 3
 ».مغارسکم تبنون فی دمن الثري /فرشنا لکم أعراضنا فنت بکم« .4
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ردي؛ ولـی اقـرار بـه خطـا کـاند، توبه میگرفته است. کاش اکنون که مردم مانند کوه بر در خانه

) مـروان کـه همیشـه 362، ص4: ج1387؛ طبـري، 50، ص1: ج1410قتیبـه، (ابن» کـردي!نمی

کرد، به جاي اینکه خودش را یکی از مسبّبان بـه وجـود آمـدن آن دیگران را متهم به توطئه می

خلیفه را تغییـر شرایط بداند و از کردار خویش پشیمان شود، این بار نیز با توجیهات نادرست، رأي 

وگو کند. مروان نیز به جـاي اینکـه بـا داد. بدین ترتیب، عثمان، مروان را فرستاد تا با مردم گفت

گفتار ملایم، سعی در خاموش کردن آتش فتنه و پراکنده کردن مردم نماید، بر بالاي خانه عثمان، 

اید؟ انگار کـه بـراي کرده هایتان زشت باد! براي چه اجتماعچهره«مردم را این گونه خطاب کرد: 

هایتان! والله مـا بـر اید که مُلک ما را از دست ما بگیرید؟... برگردید به خانهاید!... آمدهغارت آمده

، 5: ج1417(بلـاذري، » آنچه در دستمان است [یعنی قدرت و حکومـت]، مغلـوب نخـواهیم شـد.

  )317، ص2: ج1428الحدید، ابی؛ ابن554ص

خشمگین نزد عثمان رفت و بیـان داشـت:  مروان بود که علی نابخردانهبعد از این اقدام 

کنـد؛ ولـی بینم که تو را گرفتار مشکلات میکِشد! او را میمروان تو را هر کجا که بخواهد، می«

اثیر، آیم. (ابنجا نمیسپس، سوگند خورد که دیگر براي نصیحتت این» تواند تو را نجات دهد.نمی

  )554، ص5: ج1417؛ بلاذري، 165، ص3: ج1385

، نائله، همسر عثمان نیز او را به سبب پیروي کردنش از مروان سرزنش بعد از رفتن علی

مروان نزد مردم قـدر و هیبـت نـدارد و او را «) و یادآور شد که: 362، ص4: ج1387کرد (طبري، 

بعـد بـه وي » انـد.رّب دیدهاند؛ چون مروان را نزد تو مقدوست ندارند. مردم از تو روي برگردانیده

الحدید، ابی؛ ابن166، ص3: ج1385اثیر، (ابن» کشد.اگر مطیع مروان باشی، تو را می«هشدار داد: 

  )318، ص2: ج1428

از دیگر کارهاي مروان که در شورش علیه عثمان تأثیر بسزایی داشت، این بود که مـروان در 

مردم را بر تو جري کـرده اسـت. اگـر او را بکشـی، از  سیاه، این برده«عمّار به خلیفه گفت:  باره

حکم، بنمـروان ) بدین ترتیب، با اشـاره51، ص1: ج1410قتیبه، (ابن» شوي.پشت سرش رها می

هوش شد. با توجه به جایگاه و منزلت بالاي عمّار را چنان کتک زدند که شکمش پاره گشت و بی

ین اتفاق، موجب نارضایتی و اعتراض گسترده مهاجر و رسد که اعمّار در میان صحابه، به نظر می

انصار ـ نه اعتراضات فردي ـ شده باشد. با وجود این، در منابع تاریخی، گزارش صریحی حاکی از 

انـد کـه بعـد از کتـک اعتراض مهاجران و انصار به این موضوع وجود ندارد. برخی گزارش کـرده
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اگر عمّـار از ایـن ضـربه بمیـرد، یکـی از «کرد که: د میمغیره تهدیبنولیدبنخوردن عمّار، هشام

) 321، ص3تـا]: جشبه، [بـی؛ ابن51، ص1: ج1410قتیبه، (ابن» امیه را خواهم کشت.بزرگان بنی

گفتنی است که اعلام حمایت هشام از عمّار، نه بر اساس معیارهاي دینی و مقـام و منزلـت عمّـار 

 پیمـان قبیلـهاي بود؛ زیرا عمّار، حلیـف و همهاي قبیلهتها و عصبینزد وي، بلکه به سبب سنّت

  )538، ص5: ج1417شد. (بلاذري، بنومغیره محسوب می

  جعلی و منسوب به مروان . نامه5

ترین حوادثی که سبب تحریک هرچه بیشتر شورشیان و تسریع روند قتل عثمان شـد، از مهم

سرح، فرماندار مصر، دستور داده شده بود ابیابن اي است که در آن، از زبان خلیفه بهماجراي نامه

وگو دست و پاي معترضان را قطع کند و گردن برخی از آنان را نیز بزند. مصریانی که بعد از گفت

هاي خلیفه مبنی بر انجام اصلاحات، اعتماد کردند، راهی دیار خویش شـدند. ، به وعدهبا علی

مذکور یافتند و خشمگین به مدینه بازگشتند. گوینـد  راه با نامهراه، غلام خلیفه را هم آنان در میانه

ام و هیچ اطلاعی هم ندارم که چه کسی نوشـته اسـت. عثمان سوگند خورد که نامه را من ننوشته

، 3: ج1385اثیر، (ابن» این، کار مروان است.«مسلمه نیز ضمن تأیید سخن خلیفه گفت: بنمحمد

هـا تحویـل دهـد و خـودش را نیـز از که خلیفه، مروان را به آن) مصریان خواستار شدند 169ص

) 459، ص3: ج1413؛ ذهبی، 59، ص1: ج1410قتیبه، خلافت خلع کند؛ ولی خلیفه نپذیرفت. (ابن

بـدین ترتیـب، » گویند کسی که نسبت به عثمان تزویر کرد، مـروان بـود.«نویسد: یافعی نیز می

داند. (الیـافعی، وي به عثمان می» نیرنگ«مروان، و در اثر مذکور را متوجه  مسئولیت نوشتن نامه

  )76، ص1: ج1417

اند که مروان، خطّ عثمان را جعل کـرده و مُهـر خلیفـه اکثر قریب به اتفاق منابع، چنین آورده

أبـان کـه کاتـب بـنکنند، مروان به حمرانکه برخی نقل مینیز در دستان وي بوده است و چنان

سـرح بنـویس کـه ابـیاین پیرمرد، فرتوت و خَرِف شده است. برخیز و بـه ابن«خلیفه بود، گفت: 

) روایـت 204، ص5تـا]: ج(مقدسی، [بی» اند، بزن.گردن کسانی را که بر ضدّ عثمان توطئه کرده

أبان در ایـن هنگـام اصـلاً در مدینـه و در منصـب بنرسد؛ چون حمراناخیر، صحیح به نظر نمی

، 5: ج1417تر وي را بـه بصـره تبعیـد کـرده بودنـد. (بلـاذري، د؛ زیرا پیشکتابت براي خلیفه نبو

) هیچ خبر دیگري هم در دست نیست که حمران بازگشـته 327، ص4: ج1387؛ طبري، 555ص
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باشد. بعد از کشف نامه، هنگام محاصره خانه عثمان و حوادث بعد از آن نیز هـیچ جـا اثـري از او 

به خطّ مـروان نبـوده اسـت. بـراي اثبـات ایـن مـدعا، بـه سـراغ نیست. به نظر ما، نامه مذکور، 

هـا را بـه نقـد و آن انـد، رفتـهترین منابع تاریخی که سلسـله رواتِ حـدیث را ذکـر کـردهقدیمی

  کشیم.می

  ق)310. روایت طبري (متوفاي 1

) مـروان بـه عنـوان عامـل 372، ص4: ج1387در تاریخ طبري، فقط در یک روایت (طبري، 

، 7: ج1407کثیـر، مزبور معرفی شده است. برخی از مورخان بعدي (ماننـد: ابن شتن نامهاصلی نو

هـاي )، روایت نقش مروان در جعل این نامه را به نقل از همین روایت طبـري، در کتـاب186ص

  اند.خویش آورده

ه را الف. نقد محتوایی این روایت: بر اساس این روایت، بعد از اینکه عثمان سوگند خـورد نامـ

» این، کارِ مروان اسـت.«مسلمه گفت: بنننوشته و بدان امر نکرده و خبر هم نداشته است، محمد

  مسلمه در جایی خاطره تعریف کرده که من در آن روز گفتم: این، کار مروان است. گویی ابن

مسلمه متوجه مروان شده است؛ بنکند. اتهامی از سوي محمداین مطلب، چیزي را ثابت نمی

همین و بس. در ضمن، هیچ خبري از کشف دستخط و اینکه معترضان یـا عثمـان یـا هـر فـرد 

  مسلمه را تأیید کرده باشد، در دست نیست.دیگري، سخن ابن

ب. نقد سندي این روایت: طبري این روایت را از واقدي نقل کرده و سـند آن، چنـین اسـت: 

مسلمه، متوفـاي ابن» مسلمۀ.بن  ود، عن محمدمحمبن عبدالعزیز حدّثه عن جعفر بن انّ یحیی «

؛ 1377، ص3: ج1992عبـدالبر، هجري اسـت و جعفـر زمـان وي را درك نکـرده اسـت (ابن 46

) و در حدّ فاصل این دو، نام حداقل یک نفر از راویان از قلـم افتـاده 337، ص4: ج1989اثیر، ابن

  است.» منقطع«است. بنابراین، حدیث، 

  ق)235شیبه (متوفاي یاب. روایت ابن2

اسماعیل بخاري، صاحب صحیح بخاري، و از محـدثان بـزرگ بنشیبه، از اساتیدِ محمدابیابن

شـیبه، ابیاست. در کتاب او که حوادث مربوط به مقتل عثمـان را آورده، فقـط یـک روایـت (ابن

اي اشاره)، آن هم به صورت گنگ و مبهم به نقش مروان، 38705، حدیثِ 380، ص13: ج2008
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  دارد.

  الف. نقد محتوایی این روایت: 

اگرچه نام کاتـب » پندارم کاتبم نیرنگ کرده است.می«در این روایت، آمده که عثمان گفت: 

کـه گیریم که منظور عثمان از کاتب، مروان بوده است؛ زیرا چنانرا نگفته، ما فرض را بر این می

د. در این روایت، عثمان تنها بر اساس حدث و گمـان بُرتر گفتیم، حمران در تبعید به سر میپیش

همین روایت، عثمـان بلافاصـله  یا از سر عصبانیت، اتهامی را متوجه کاتبش کرده است. در ادامه

چـون تـو «را نیز متهم به نوشتن این نامه کرد و تنها دلیل خلیفه، ایـن بـود کـه:  امام علی

روایت، کاملاً معلوم است که خلیفه این سخنان را تنها از سیاق » کنی!شورشیان را از من دور نمی

از سر عصبانیت زده است؛ چه در اثر تشدید فشارهاي معترضان، کنترل اوضاع از دسـتش بیـرون 

کرد. این روایت، به هیچ وجه رو، گاهی این و زمانی آن را به نوشتن نامه متهم میرفته بود. ازاین

کند. با وجود ایـن، سـند آن را در ذکور، هرکه باشد را ثابت نمیم هویتِ عامل یا آمر نوشتن نامه

  کشیم.ذیل به نقد می

  ب. نقد سندي این روایت: 

حدثنا أبوبکر قال: حدثنا عفّان قال: حدثنا أبومحصن أخو حمّـاد «سند این روایت، چنین است: 

هـیم رجـل مـن عبدالرحمن قـال حـدثنی جبن نمیر رجل من أهل واسط قال: حدثنا حصین بن 

آمـده کـه علمـاي » جهـیم«در سلسله اِسناد این روایت، نام .» فهر قال أنا شاهد هذا الأمر... بنی

) علـاوه 2242، رقم الترجمۀ: 540، ص1: ج1953حاتم الرازي، اند. (ابیرجال بر او جرح وارد کرده

رح حـالی بر این، هویت کسی چون أبومحصن نیز دقیق مشخص نیست و در کتب رجال هیچ ش

  از وي نیافتیم.

  ق)262شبه (متوفاي بن. روایت عمر3

صراحت آمده و مسئولیت نامه مذکور را بر روایت او، تنها روایتی است که در آن نام مروان به 

: 1413) مورخان و محدثان بعدي (مانند: ذهبی، 11، ص4تا]: جشبه، [بیاندازد. (ابنگردن وي می

  اند.را با همین اِسناد ذکر کرده) نیز این روایت 457، ص3ج

منصـور الرمـادي بن سلیمان و أحمد بن  حدثنا محمد«سلسله اِسناد این روایت، چنین است: 
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ذئـب، عـن ابیبـن عبـدالرحمن بـن سمیع القرشی، عـن محمـد بن عیسی بن قالا: حدثنا محمد 

  ».مسیببن الزهري قال: قلت لسعید 

سفیان بوده أبیبنآمده که از موالی معاویۀ» سمیعبنعیسیبنمحمد«، نام در این سلسله اِسناد

شدت تضعیف کرده، ) علماي بزرگ رجال، او را به638، رقم390، ص9تا]: جاست. (عسقلانی، [بی

، رقـم 37، ص4: ج1953انـد. (أبوحـاتم رازي، به تدلیس و وضع حدیث توسط وي اذعـان داشـته

  )6249، رقم 886: ص1356حجر، ؛ ابن52، رقم 89: ص1992؛ سیوطی، 173 الترجمۀ
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  نتیجه

هـا و حکم که خویشاوند، کاتب و مشاور نزدیک عثمـان بـود، در تشـدید نارضـایتیبنمروان

اي داشـت. مـروان از منصـب و تر کردن اوضاع و در نهایت، قتل خلیفه سوم، نقش ویـژهبحرانی

گري و فساد مالی، گوي سبقت را از همگان اشرافی کرد. درجایگاهش، نهایت سوء استفاده را می

خلقی، فحّاشی، رفتار مستبدّانه و سایر رذایل اخلاقی، در میان مردم بسیار منفـور ربود. به سبب کج

مـروان در بحبوحـه  هـاي نادرسـت و سـخنان ناسـنجیدهبود. عملکرد منفی، سوء تدبیر، مشاوره

اي جعلـی و منسـوب بـه خلیفه را تسریع بخشـید. نامـه ها علیه خلیفه سوم نیز روند قتلاعتراض

ورتر کرد و به قتل خلیفه انجامید. با این وصـف، مروان، آتش زیر خاکستر خشم مصریان را شعله

بنیان در باره ماجراي قتل عثمـان و نقـش مـروان در آن قضـایا برخی روایات مشکوك و سست

  وجود داد.
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 .الطبعۀ الأولی)، مختصر تاریخ دمشق، دمشق: دار الفکر، 1404مکرم (بنمنظور، محمدابن

، کیهان »ساختار سیاسی حکومت عثمان و نقش حزب اموي در آن«)، 1388( بختیاري، شهلا

 .76ـ56، ص77اندیشه، شماره 

 .الطبعۀ الأولی). أنساب الأشراف، بیروت: دار الفکر، 1417یحیی (بنبلاذري، احمد

 )، نهج البلاغه، (ترجمه)، قم: ظهور، چاپ پنجم.1391دشتی، محمد (

 .دلائل النبوة، بیروت: دار الکتب العلمیۀ، الطبعۀ الأولی)، 1985حسین (بنبیهقی، احمد
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 : تاریخ خلفا)، قم: دلیل ما، چاپ پنجم.2). تاریخ سیاسی اسلام (ج1385جعفریان، رسول (

الإمامۀ و السیاسۀ، بیروت: دار الأضواء، الطبعۀ ). 1410مسلم (بنقتیبه عبداللهالدینوري، ابن

 .الأولی

 .الهیئۀ المصریۀ العامۀ للکتاب، الطبعۀ الثانیۀقاهره:  ). المعارف،1992ـــــ (

 ). الأخبار الطوال، قم: منشورات الرضی.1368داود (بنالدینوري، ابوحنیفه احمد

 .الطبعۀ الثانیه). تاریخ الإسلام، بیروت: دار الکتاب العربی، 1413احمد (بنذهبی، محمد

، 38شناخت، شماره » جتماعی قتل عثمانهاي سیاسی ـ ازمینه). «1382رحمتی، محمدرضا (

 .184ـ169ص

، 1شـماره ، مسکویه، پیش»هاي قتل عثمانبررسی زمینه). «1384رضایی شیرازي، فاطمه ( 

 .85ـ63ص

). تاریخ تحلیلی اسلام از بعثت تا غیبت، تهـران: سـمت، چـاپ 1386نژاد، غلامحسین (زرگري

 اوّل.

 دلّسین، بیروت: دار الجیل.)، أسماء الم1992الدین (السیوطی، جلال

 حـرب فـی العتـرة لسـید والنصرة الجمل). 1416النعمان (بنمحمـدبنالشیخ المفید، محمد

 .الطبعۀ الثانیۀ، تحقیق: السید علی میرشریفی، قم: مکتب الإعلام الإسلامی، البصرة

 .ۀالطبعۀ الثانی). تاریخ الطبري، بیروت: دار التراث، 1387جریر (بنطبري، محمد

 تا). فوات الوفیات، بیروت: دار الصادر.شاکر (بیبنکتبی، محمد

نمـایی و دیگـران، مشـهد:  ). جانشینی حضرت محمد، ترجمه: احمـد1388مادلونگ، ویلفرد (

 آستان قدس رضوي، چاپ چهارم.

 تا). التنبیۀ والاشراف، قاهره: دار الصاوي.حسین، (بیبنمسعودي، ابوالحسن علی

 . داره الهجرة، الطبعۀ الثانیۀ). مروج الذهب، قم: 1409ـــــ ، (

 .مکتبۀ الثقافۀ الدینیۀتا). البدء والتاریخ، بورسعید: طاهر، (بیبنمقدسی، مطهر

 ). تاریخ اسلام، اصفهان: سمت و دانشگاه اصفهان، چاپ سوم.1386منتظرالقائم، اصغر، (

 . لمؤسسۀ العربیۀ الحدیثۀ، الطبعۀ الثانیۀوقعۀ صفین، قاهره: ا). 1382مزاحم، (بنمنقري، نصر

مرآة الجنان وعبرة الیقظان، بیـروت: دار الکتـب العلمیـۀ، ). 1417اسعد، (بنیافعی، عبدالله

 .الطبعۀ الأولی


