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Abstract 
After the assassination of Ali ibn Abi Talib by Abd al-Rahman ibn Muljam 

al-Moradi, the murderer was arrested. According to famous historical 

sources and Hadith, Imam Ali gave orders as to how Inb Muljam should be 

treated. Famous historians have reported hard and violent dealings of Imam 

Ali’s family with the killer. On the one hand these reports come from 

authentic and first-hand sources of Islamic history and on the other, they are 

in contrast with Islam’s and Imam Ali’s recommendations regarding the 

proper conduct toward ibn Muljam. The question is what happened to ibn 

Muljam and how the accounts of the historians should be analyzed. Thus, the 

purpose of this research is to discover a historical truth. It seems that the 

distortion of historical accounts and concealing some facts have led to the 

ambiguity and confusion of the accounts on the fate of ibn Muljam. 
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 ملجمبازخواني روايات فرجام ابن
 

 1مصطفي صادقي کاشاني
 استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي

 (301ص تا  98)از ص 
 22/01/3188تاریخ پذیرش: ؛ 22/33/3189افت: تاریخ دری

 پژوهشی -علمی

 

 چکیده
. الرحمن بن ملجم مرادی، ضارب دستگیر شدبه دست عبد)ع(  طالب امیرمؤمنان علی بن ابی ترورپس از 

هایی از جمله در خصوص توصیه این فردآن حضرت دربارۀ  ،بنا به مشهور منابع تاریخی و حدیثی

های تاریخی چنین است که فرزند ارشد او به وصیت عمل بخشی از گزارشد. چگونگی قصاص فرمودن

ملجم حکایت از برخورد دربارۀ سرنوشت ابنکرده و مجرم را با یک ضربت کشته است. روایات دیگر 

سخت و خشن خانوادۀ امیرمؤمنان با قاتل دارد. برخوردی که با شکنجه و مُثله کردن او به کشته 

ها در منابع دست اول تاریخ این گزارش از یک سوس از آن در آتش سوزانده شد. شدنش انجامید و پ

امیرمؤمنان اسالم در مقابله با مُثله کردن افراد و همچنین سفارش های اسالم آمده و از سویی با توصیه

 .ده استو نوعی دوگانگی میان دو دسته اخبار به وجود آور شایسته با قاتلش سازگاری ندارددربارۀ رفتار 

چگونه در این باره گون گونه یهاروایتآن است که سرنوشت قاتل امیرمؤمنان چه شد و پژوهش  ۀمسئل

های رسد انگیزهتاریخی است. به نظر میرویداد یک یافتن واقعیتِ شود؟ هدف از این تحقیق، تحلیل می

خی حقایق همراه با فرافکنی کتمان برنیز شده و  روایات تاریخی دامنگیر این موضوع جعل و تحریف در

 ملجم کمک کرده است.هام و آمیختگی اخبار سرنوشت ابن امویان به اب
 

 معاویه.ضارب ملجم، مُثله، طالب، قصاص، ابنعلی بن ابی کلیدي: هايهواژ
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 مقدمه. 1

در رمضان سال چهلم هجری به دست عبدالرحمن بن )ع(  طالبامیرمؤمنان علی بن ابی

را ضارب اثر این ضربت به شهادت رسید.  درمرادی در مسجد کوفه ترور شد و ملجم 

قاتل را  هایی فرمود و آنگاه که به شهادت رسیداو توصیه ۀدربار امامزندانی کردند و 

 کشتند.

گون و آشفته است. ملجم در منابع، گونهن ابنه شدچگونگی کشت ۀها دربارگزارش

ای دیگر از اند و دستهسخن گفته)ع(  از سوی امام مجتبیای از کشتن او با ضربتی دسته

اند. اگر این روایات متعارض یا یک ش خبر دادهو آتش زدن بریدن اعضا و مُثله کردن

ذکر شده بود، تعامل با آنها  منابع متأخر یا غیر معتبر تاریخ و حدیث دسته از آنها در

یا آنچه در منابع دست اول آمده بود  آسان بود و به شیوۀ تحقیق تاریخی، روایات متقدم

کرده و سؤال و  ولی آنچه این موضوع را به مسئله تبدیلو بقیه مردود بود شد اخذ می

حلّ آن در منابع کهن و معتبر آمده و روایات ، آن است که هر دو دسته ابهام ایجاد کرده

رد راهی برای حاضر در پی این کنکاش بر آمده و بنا دا ۀنیازمند بررسی است. مقال

 های تاریخی بیابد.گشودن تعارض موجود در گزارش

چگونه رسیدن امیرمؤمنان ملجم پس از به شهادت پرسش تحقیق آن است که ابن

 آن حضرتبه دلیل بریدن اعضایش توسط بستگان او  قتلاخباری که از شد؟ قصاص 

روایات با  اینتعارض ؟ دهد در چه سطحی از دانش تاریخ و حدیث قرار داردخبر می

 شود؟به او نزد، چگونه حل مییک ضربت بیشتر )ع(  نگوید امام حسآنچه می

مُثله  گزارشدربارۀ های زیادی پرسش هرو ضرورت دارد که امروزآن این پژوهش از 

ع، مخالفان اسالم و تشیّ .بر اساس نقل برخی مورخان وجود داردشدن قاتل امیرمؤمنان 

اند و قرار دادهخاندان پیامبر و امیرمؤمنان انتقاد از رای این اخبار را مستمسکی ب

. بررسی این موضوع به جدّی دارند یهااین روایات پرسش ۀبیت دربار دوستان اهل

است. فرضیه آن است واقع منظور تبیین درست رویداد و تالش برای دستیابی به کشف 

بر این و شواهد تاریخی دارد  های جعل وجودانگیزهملجم مُثله کردن ابندر گزارش که 

 .دهدها گواهی میانگیزه

تنها نوشته مستقلی به آن . نهیافت نشدای پیشینهاین تحقیق،  ۀمسئل ۀدربار

نیز به )ع( یا شهادت علی  جاختصاص نیافته، در جای دیگری به مناسبت بحث از خوار

کامل امیرمؤمنان را  معموالً کسانی که شرح حال. کنکاش درباره آن پرداخته نشده است
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به سنت روایات مُثله کردن او را اند. اغلب اهلاند به سرنوشت قاتل او اشاره کردهنوشته

امام  توسطمنابع آورده و اغلب شیعیان با عبور از این اخبار به کشته شدن او استناد 

ن دو ا کسی به بررسی ایامّ ؛اندبا یک ضربت که وصیت پدرش بود، اشاره کرده)ع(  حسن

 شودیپاسخ داده م نگونهیگاه اتعارض آنها با یکدیگر نپرداخته است. حلّ دسته روایات و 

 تیوص )ع( یعل شودیگفته م ایتناسب ندارد  تیبخاندان اهل تیبا ترب یرفتار نیکه چن

ین در نادرستی این همو مثله نکنند  یعنینزنند  شیضربت ب کیکرده بود قاتلش را 

باقر شریف معتقد است اختالف  (، پاورقی مصحح91: 3133، ایدنالیابابن)اخبار کافی است 

: 3131)قَرشی،  ستروایات بریدن دست و پااقوال مورخان، دلیلی بر ساختگی بودن 

گوید خانوادۀ امیرمؤمنان وصیت او را انجام ندادند و بر خالف وی طه حسین می .(3/238

اند آثار از این زاویه به قاتل امیرمؤمنان پرداختهبخشی از ( )همان ثله کردند.قاتلش را مُ

بود که به دست تو کشته خواهم  تر به او گفتهشناخت و پیشکه آن حضرت او را می

 اند.شد؛ اما به بررسی چگونگی قصاص قاتل نپرداخته

ملجم همراه دو نفر دیگر از خوارج در کنار کعبه عهد بنا به نقل مشهور مورخان، ابن

، معاویه و عمرو عاص را بکشند. یکی از محققان در این گزارش تردید )ع( لیبستند ع

کرده و احتمال داده است توطئه از شام سرچشمه گرفته و با کمک اشعث در کوفه 

انجام شده باشد. پس باید آن را فراتر از نقشۀ چند خارجی دانست زیرا معاویه به دنبال 

در اینجا بنا بر نقد و بررسی این نظریه نیست  (.328: 3131)شهیدی، بود )ع(  حذف علی

توان این اشکال را متوجه آن دانست که اگر نقشۀ معاویه بود چگونه ولی به اجمال می

 خود او هم در فهرست ترور قرار داشت و مجروح شد؟

پیش از اجتماع در کنار کعبه و نقشه ترور امام با دو خارجی دیگر،  ملجمابناز سابقۀ 

شهرت مه/ خوارج( حکّ)مُروریان با آنکه نام او به عنوان یکی از حَ .نداریمستی درآگاهی 

از نهروان باشد، جز آنچه القاعده بایستی ردّ پایی از او در دو جنگ صفین و دارد و علی

وجود در این دو جنگ و جزئیات حضورش ، نامی از او دانیممیبه صورت کلی حضور او 

از او با نام خالد بن  (2/191: 3193)طبری  سراسر کتاب(.: 3131نقری، )برای نمونه ر.ک: م. ندارد

اند ملجم یاد کرده و برخی مورخان خالد بن ملجم را از شورشیان ضد عثمان شمرده

ۀ  دربارمستند غیرهایی آگاهینیز منابع متأخر  .(1/111 :3131؛ ذهبی، 1/322 :3192اثیر، )ابن

بود. وقتی برای بیعت )ع(  به کوفه آمد و در صفین با علی ارائه کرده و گویند از مصراو 

؛ ذهبی، 1/21: 3192)سمعانی، نزد آن حضرت آمد امام او را شناخت و چند بار او را ردّ کرد 
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گوید امیرمؤمنان او را قبل از حادثه ترور در کوفه دیده ی میدیگر روایات (.1/121: 3131

شناخته است و حتی او را به عنوان قاتل خود می (99: 3101)صفار،  و با او گفتگو کرده

ملجم در حمّام پیش من و ابنشده که از محمد حنفیه نقل  .(3/228: 3103)کلینی، 

 آمد و ما از ناحیۀ او نگران و از حضورش ناراحت شدیم )ع( برادرانم حسن و حسین

تان پیش از اقدام شود که این داساز ادامۀ روایت استفاده می. (1/22: 3130سعد، )ابن

شته و اوضاع را رصد ملجم به ترور امام بوده و او مدت طوالنی در کوفه حضور داابن

 کرده است.می

دارای شود او در میان آنان ملجم تصور میخوارج در تمجید ابنبرخی اشعار از 

بوده و محبوبیت داشته است ولی شواهد تاریخی جایگاهی برای او نزد جایگاهی بزرگ 

ملجم را رور ابنبسیاری از خوارج تگوید مسعودی دهد بلکه فکرانش نشان نمیهم

)غیله( مردانه انه و ناجوانگیرغافلاقدامش زیرا  ؛ندشتدل خوشی از او ندامحکوم کردند و 

 (.223 :تا الفمسعودی، بی)بود 
 

 ملجمقصاص ابنروايات  شناسيگونه. 2

 :او چند دسته روایت وجود دارد چگونگی مرگ و ملجمسرانجام ابن ۀدربار

است چنین « اندگفته» تعبیربا و  مشخص کردن راوینخست بدون  ۀدستگزارش 

بیرون آوردند تا قصاص محل حبس از ملجم را ، ابن)ع( علی و دفن پس از شهادت که

آوردند و آتش درست کردند و گفتند )نوعی حصیر( مردم جمع شدند و نفت و بوریا کنند، 

و دامادش عبداهلل و محمد حنفیه  )ع( حسین ،ن آن حضرتافرزندسوزانیم. ابتدا یاو را م

دست و گفتند بگذارید ما انتقام خود را بگیریم و دل خنک کنیم. پس عبداهلل بن جعفر 

اکت بود و جزع و فزع نکرد. آنگاه چشمانش را با میخ داغ سوزاند و پای او را برید و او س

زبانش را از آن خواستند پس  خواند.تا آخر ات سورۀ علق را آیملجم در این حال ابن

نکردی گفت  تابیبیببرند ناراحتی کرد. گفتند چطور دست و پایت بریده شد 

م. آنگاه زبانش را بریدند و او را در حصیری دور بمانذکر خدا ای از لحظهخواهم مین

هایی این روایت با تفاوت (.1/211: 3133بالذری، ؛ 1/29: 3130، سعدابن) گذاشته آتش زدند

 نقل شده و شهرت دارد.بعدی جزئی، در بسیاری از منابع 

 :کندگزارش میای به نام زید بن عبداهلل بن سعد اسحاق از راوی ناشناختهابن

ای که شکنجهبا هر گونه را  ملجمبنا، )ع( بعد از شهادت علیرافع گفت یعبداهلل بن اب

گفت قاتلش خوک پیش از شهادت  یعلاما هیچ حرفی نزد.  میکرد تصور شود؛ عذاب
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ابن ملجم را به شدت  ینیب ،رافعیعبداهلل بن اب ۀشد یداریاست و سعد غالم تازه خر

اینکه  .(92: 3133دنیا، الابی)ابن گاه نشنیده بودیمای زد که هیچو او صیحه گرفت دندان

دیگری نیامده و با خلق و خوی آن  یجا ه باشد درقاتل خود را خوک خواند  رمومنانیام

 حضرت هم سازگار نیست.

د اما گوینزده  یمثله کردن حرفاز در سلسله اسناد آن قرار دارد روایتی که ابومخنف 

ی به نام اناشناختهراوی از . (21: 3193)اصفهانی،  به آتش سوزانده شد ملجمبنجنازه ا

هیثم را کشت و امملجم ابن )ع( نحسامام نقل شده که نیز محمد بن عبداهلل ازدی 

 (.3/23: 3131)مفید، دختر اسود نخعی جنازۀ او را گرفت و آتش زد 

یا آتش زدن نگفته کردن مثله های تاریخی مطلقاً سخنی از دیگری از گزارشدسته 

یعقوبی بدون آنکه سندی داند. می )ع( و قصاص قاتل را با ضربتی از سوی امام حسن

و بالذری نیز با تعبیر ( 231-2/232: 3131)یعقوبی، طلب را ذکر کرده ارائه دهد این م

: 3133)بالذری، کنم گردن او را زد و فرمود مثله نمی)ع(  نویسد: امام حسنمی« یُقال»

ملجم را قصاص کند وقتی عمویش خواست ابن )ع( بنا به روایتی از امام سجاد (.1/211

به او اجازه نداد و )ع(  کشم، امام حسنعاویه را میروم و مگفت اگر به من اجازه دهی می

 .(311: 3131)حمیری، گردنش را زد 

ه بیان کرد: یکی کشتن با دستتوان به شکل دیگری در دو را میشناسی گونهاین 

تقریباً همه این روایات بدون اسناد روشن نقل شده  شکنجه و دوم قصاص با یک ضربت.

 ۀبرخی کتب متهم به شیوخورد به طوری که چشم میو آشفتگی بسیاری در آنها به 

ید شیعیان افزااما سپس میای بر سر قاتل زد ضربه)ع(  داستانی، گوید امام حسن

 (.1/292: 3133اعثم، )ابنور شده و او را با شمشیرهای خود قطعه قطعه کردند حمله
 

 عارضتچیستي . 9

اتل امیرمؤمنان را همراه با ها قصاص قبنا به آنچه گذشت، یک دسته از گزارش

این روایات  .داندبا یک ضربت میتنها ای دیگر کشتن او را و دسته هایی سختشکنجه

بر )ع(  توصیه علی، با اخبار دیگری که با یکدیگر درونیو  های جزئیعالوه بر اختالف

 کند سازگاری ندارد.نقل میرا قصاص با یک ضربت 

قل شده، آن حضرت تأکید کرده است قاتل او را با ناز امیرمؤمنان که ی اندر سخن

آمده  (3/288: 3103)از کلینی  مرفوعه در خبرییک ضربت بکشند و او را مُثله نکنند. 

خون صاحب اختیار ماندم خود زنده است که امام وصیت کرد و در پایان آن فرمود: اگر 
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 ؛است )حسنه( یکیبرای من تقرب و برای شما نگذشت کردن  ،اگر رفتم و خود هستم

نهج  21کالم در ( 320: 3133)رضی سیدهمین نقل را  .پس گذشت کنید و چشم بپوشید

سعد، او ر.ک: ابن ۀ)درباربا سند از عالء بن عبدالرحمن ( 29: 3133)دنیا ابیو ابنالبالغه 

ر است که فرمود اگنقل شده )ع(  ین مضمون از امام صادقشبیه ا .اندآورده( 2/120: 3130

 (.131تا: بی )شافعی،دنیا رفتم او را قصاص کنید ولی مثله نکنید  از

غذا و محل سکونت ۀ پس از سفارش دربارکه پدرش ده شنقل )ع(  از امام مجتبی

مُردم او را به  ببخشم یا قصاص کنم و اگراختیار دارم که فرمود اگر زنده ماندم قاتلش 

 روایتکنار جای دیگری در در  .(1/213: 3133 )بالذری، روی نکنیدمن ملحق کنید و زیاده

 ده که فرمودسعد آوربه نقل از ابنرا او  سفارش امیرمؤمنان دربارۀملجم ثله کردن ابنمُ

. (1/212: 3133)بالذری،  اگر از دنیا رفتم همانند کشته شدنم او را بکشید و تجاوز نکنید

جان در برابر امام فرمود: نویسد: یتر آورده و مکاملطی دو روایت و این خبر را  3طبری

دانم. جان، اگر از دنیا رفتم او را همانگونه که مرا کشت، بکشید و اگر زنده ماندم خود می

را از بریدن اعضا نهی کرد و فرمود ای فرزندان عبدالمطلب! مبادا )ع(  حسن ،)ع( علی

است. توجه کنید  دست به خون مسلمانان بیاالیید و بگویید امیرالمؤمنین کشته شده

فرمود اگر من از این ضربت )ع(  که حتماً جز قاتلم کشته نشود. آنگاه به فرزندش حسن

خدا فرمود حتی دنیا را وداع گفتم، یک ضربت به قاتلم بزن. او را مُثله نکن که رسول

با وجود اکنون پرسش این است که  .(319-2/311: 3193)طبری،  سگ هار را مُثله نکنید

و تنها یک بار از سوی امیرمؤمنان تأکید شده مکرر رسد ها که به نظر میصیهاین تو

آنگونه که برخی مورخان یا قاتلش انجام شد  ۀنبوده است، آیا سفارش آن حضرت دربار

 ؟و پس از مرگ هم به آتش سپرده شدبود همراه اند با مُثله کردن نوشته
 

 بررسي روايات. 9

حکایت از شکنجه کردن، مُثله کردن و سرانجام آتش  نخست که ۀامتیاز روایات دست

 دارد آن است که در منابع دست اول تاریخ مسلمانان ذکر شده است.)ع(  زدن قاتل علی

و ثبت یک رویداد در آنها  شودها به عنوان منابع معتبر تاریخ اسالم شمرده میاین کتاب

خشی از درستی مطلب بسته در بررسی این سخن باید گفت باغلب با پذیرش روبروست. 

وجود هر روایتی در آنها چنین نیست که به وجود آن در منابع دست اول است لیکن 

در آن دخالت دارد. نخست آنکه  الزاماً با واقعیت همراه باشد بلکه معیارهای دیگری

دست کم اگر همه راویان روایت از نظر اسناد و راویان قابل اعتماد و پذیرش باشد. 
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شواهد و  ـ رویدادها چنین انتظاری وجود ندارد ۀچنانکه در همـ  شده نیستندشناخته 

ه معیارهای بعدی به کمک آن بیاید. دوم آنکه شواهدی بر نادرستی آن وجود نداشت

گرفتار سوم آنکه  .گواهی دهدبر صحت آن  هاباشد و شرایط زمانه و دیگر گزارش

مانند انسجام و هماهنگی روایات دیگری . معیارهای نباشدو مذهبی ای های فرقهتعصب

 .توان برای درستی یک روایت تاریخی بیان کردمی

ملجم زیر شکنجه اگر چه در منابع قابل توجهی آمده، اما داستان کشته شدن ابن

آمده در این باره بیشتر آنچه در منابع دست اول اغلب راویان آن شناخته شده نیستند. 

نخستین ثبت  های پیشین مورخان و محدثان را ندارد.نسلبه اتصال بدون سند است و 

سعد : ابنای نزدیک به دو قرن پس از واقعه اتفاق افتاده استاین روایت با فاصله

بنابراین از نظر . (293)م دنیا ابیو ابن( 298)م و پس از او بالذری  هجری 210 ۀدرگذشت

ه در دانش تاریخ اسالم، شواهد و معیار سند با اشکال جدّی روبروست. اما از آنجا ک

های پشتیبانی این معیار و همچنین انگیزهتر از اسناد است، به بیان چگونگی قراین مهم

  پردازیم.احتمالی جعل مذهبی می

دنیا نوعی آشفتگی و عدم گفتنی است در گزارش ابن ابی ،پیش از بیان شواهد

ضمن آنکه عبداهلل همسر حضرت زینب  (302: 3138)مهدوی دامغانی،  انسجام وجود دارد

 کلثوم آمده است.است و در این روایت ام
 

 شکنجهدرستي يا نادرستي  شواهد. 9

، آن را تأیید روایتیک گزارش تاریخی زمانی قابل تأیید است که شواهد و قراینی جز 

های دیگری نیز آمده ملجم درست باشد بایستی در گزارشکنند. اگر بریدن اعضای ابن

ه شدنش یاد لهای دیگر از مُثباشد. مثالً در خبرهای مرتبط به این شخص در مناسبت

علویان و انتظار این است که های بعد به این موضوع اشاره کنند. شود یا افرادی در دوره

به عنوان افتخار یاد کنند یا افرادی بر آن پیشینیان خود  نسل امیرمؤمنان از این کارِ

مدح او و اقدامش با سرودن شعر به  ابن ملجمخوارج و همفکران  وقتیاعتراض کنند. 

تا لحظه مرگ اش به ذکر خدا فتگیپردازند باید از این شجاعت و استقامت و شیمی

 اما از این مطالب خبری در تاریخ نیست. سخنی بگویند.

های جعل است که یکی از عوامل مهم تردید در روایات به شمار شاهد دیگر انگیزه

 تواند دلیلی بر صحت یک خبر باشد.رود و مصون بودن از این عامل، مییم
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نویسد معاویه پول الحدید به نقل از ابوجعفر اسکافی میابیاگر درست باشد که ابن

مِنَ النَّاسِ »روایت کند که آیه ]به اعتبار صحابی بودنش[ بن جندب داد تا  ههنگفتی به سمر

مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ »و آیۀ )ع(  در شأن علی« الدُّنْیا هِی الْحَیامَنْ یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِ

و همو ( 1/31: 3139الحدید، ابی)ابنملجم نازل شده است ابن ۀدربار« ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ

اندازی به احادیث به نقل از مدائنی در کتاب االحداث ویه برای دستدربارۀ بخشنامۀ معا

ای به همه والیات نوشت که بخشنامه)ع(  نویسد: معاویه بعد از صلح با امام حسنمی

معاویه  ۀامنیت ندارد. لذا شروع به جعل حدیث دربار)ع(  فضیلت برای علی ۀکنندنقل

کافی است اکنون برای دیگر صحابه و  کردند و پس از آن نوشت که جعل برای عثمان

هست ضد آن را برایش بگویند )ع(  علی ۀخلفا جعل کنید و دستور داد هر حدیثی دربار

رسد واقعیت تاریخی چیز دیگری بر این اساس به نظر می؛ (33/11: 3139الحدید، ابی)ابن

شن با قاتل آن متهم به برخورد خ رویارویی فرهنگی،بوده و خانوادۀ امیرمؤمنان در یک 

رسد کاری که به نظر میاند. حضرت شده و حتی دستوراتی از پدر برای این کار داشته

یه خود بدان اقدام کرد ولی هوادارانش برای رسیدن به دنیا یا امنیت، آن را به ومعا

دلیل این گرداندن واقعیت، مواردی است که در پی  خانوادۀ امیرمؤمنان نسبت دادند.

نقل کننده ترین سعد کهنابنبودن یک روایت است و  ایمعیار فرقههمان  این آید.می

که  های اموی آشکاری داردایش، گر)ع( های سخت برای قاتل علیروایت شکنجه

 گوییم.های جعل بیشتر سخن میدر ادامه از انگیزه .توان از کتاب او برداشت کردمی

که معاویه  صریمی تمیمی( عبداهللبن  اجحجّنامش )برک خارجی سرنوشت  ۀدربارمورخان 

گویند معاویه اول به اجمال گذرانده و می ۀ. دستاندچندین روایت نقل کردهرا ترور کرد 

؛ اصفهانی در یک 1/223: 3133)بالذری در یک روایت، یا گردن زدند دستور داد او را کشتند 

: 3138مسکویه، ؛ 2/133 ب:3108؛ مسعودی در یک روایت، 2/318: 3193؛ طبری، 11: 3193روایت، 

)و در روایتی دستها و د معاویه دستور داد دست و پای او گویدوم می ۀروایات دست(. 3/219

در زمان ازدواج کرد و را بریده و رهایش کردند. برک به بصره رفت و در آنجا  پاهایش(

دار و این بچهزیاد گفت امیرمؤمنان نتواند فرزند بیاورد  ورد.حاکمیت زیاد فرزندی آ

؛ 2/318: 3103د در یک روایت، برّمُ؛ 32/122 ؛1/223: 3133)بالذری، شود؟! پس او را کشت 

معاویه برای بریدن دستور از سوم  ۀدست(. 1/181 :ب 3192اثیر، ابن؛ 2/213تا: مقدسی، بی

: 3103)مبرد در یک نقل، اند سخنی نگفتهاز رفتن او به بصره  خبر داده ولیدست و پای او 

وده است که زبانش را افز( 232: 3810)دینوری ( : همانجارفتن به بصره را دارد نقل اول او؛ 2/318

. طبعاً منظور این مورخان آن است که برک با بریده شدن دست و پایش جان هم بریدند
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گوید معاویه او را زندان کرد و وقتی خبر شهادت چهارمی می ۀدستداده است. 

در یک ؛ مسعودی 11: 3193اصفهانی در یک روایت، ) او رسید برک را آزاد کردامیرمؤمنان به 

صریم توسط معاویه نیز سخن به میان آمده از تحریم عطایای بنی (2/133 :ب3108روایت، 

 (.83: 3133الدنیا، ابی)ابناست 

گویا آید که مُثله کردن ضارب از سوی معاویه انجام شده ولی میاز این روایات بر

در راستای وارونه جلوه دادن بلکه که روایات آشفته است. ده بون اختفای آسعی در 

بیت و انتساب احادیث امیه و سوق دادن آن به اهلبنیخشن دشمنانه و رفتارهای 

مؤید این  اند.هنسبت داد)ع(  خانواده علیبه را  فضایل آنان به خود، مثله کردن دشمن

افراد دیگری  ۀدهد معاویه چنین اقدامی را دربارمیهایی است که نشان مطلب گزارش

او شبیه این رفتار را حاکمان زیر دست قصد آن را داشته یا بدان تهدید کرده یا کرده یا 

 اند.داشته

دیل بن ورقاء خزاعی یار امیرمؤمنان بُاهلل بن عبد ۀدر جنگ صفین به جنازمعاویه 

مانع  ی با عبداهللدوستداهلل بن عامر بخاطر عببرخورد کرد و خواست او را مثله کند اما 

اول که  ۀبکر فرزند خلیفمعاویه به محمد بن ابی (.2/199 :ب 3108مسعودی، )شد این اقدام 

رفت، نامه نوشت و او را شمار میامیرمؤمنان بزرگ شده بود و از شیعیان به ۀدر خان

ترسانی!؟ چقدر یدن اعضایم میتهدید به مُثله کرد. محمد هم در پاسخ او نوشت مرا از بر

این سخن محمد (. 302-2/303: 3193)طبری، ای ای و مُثله کردهاز مؤمنان که کشته

 تواند شاهدی تاریخی بر اعمال مشابه از سوی معاویه باشد. می

کشتن و در او اقدام ای که در پاسخ نامه معاویه نوشت از در نامه )ع( امام حسین

تفصیل  .(2/329: 3133بالذری، ) پرده برداشت)ع(  علی ۀشیعمی حضرمثله کردن دو نفر 

نوشت شاید در خود نمی ۀو اگر آن حضرت در نامنیامده در جای دیگری این اقدام 

را ذیل به دار آویخته شدگان آورده است آنان  ترنام کاملحبیب ابنتنها . ماندتاریخ نمی

 رزید هم مُثله کردن را آموخت و به او گفت اگمعاویه به فرزندش ی (.138تا: حبیب، بیابن)

 (.2/323: 3133)بالذری، زبیر در مقابل تو ایستاد او را تکه تکه کن ابن

زیاد حاکم معاویه چنین اقداماتی از سوی کارگزاران معاویه نیز انجام شده است. 

 (.2/283: 3139الحدید، ابی؛ ابن3/113: 3133)طبرسی، بن مسهر را برید  هیریدست و پای جوَ

و  (31/192: 3192)سمعانی، همو زبان رُشید هَجَری را برید و او را بر درختی به دار کشید 

: 3139الحدید، ابی؛ ابن3/121: 3131)مفید، به روایتی پیش از زبانش، دست و پای او را برید 
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را دستگیر  ه اوبّضَغیالن حاکم معاویه بر بصره بخاطر اعتراض مردی از بنیابن(. 2/281

از سوی دیگر امویان یا پیش از او این رفتار . (9/33 :3891کثیر، )ابنکرد و دستش را برید 

ای که به دست مخالفان عثمان افتاد از دستور هیئت نامههواداران آنان نیز انجام شد. 

بر قطع دست و پای مخالفان او حکایت )اطرافیان خلیفه و احتماالً مروان( حاکمه 

 .(88: 3132، عصفری) کردمی

هایی چه افراد یا گروه ۀو سیرتاریخ زندگانی با کردن عالوه بر این باید دید مُثله 

خداست  رسول ۀنو)ع(  حسنو است  حمزه ۀکنندهند مادر معاویه مثله .سازگارتر است

: 3882، حجر؛ ابن2/33: 3131، یعقوبی؛ 3/118تا: هشام، بیابن)ر.ک: این کار را ممنوع کرد که 

ی است که از مُثله کردن علو روایاتهمین احادیث نبوی و  دیگرو شاهد دلیل (. 1/182

: 3193؛ طبری، 2/133 :3191)مغربی،  کندـیی مـمردگان نهکشتگان و نسبت به حتی 

 .(128 :3131 طوسی،؛ 2/333-319
ملکرد ویژه دوران معاویه، عامیه در طول مدت حاکمیت خود بهرسد بنیبه نظر می

او را دربارۀ ضاربش به قاتل امیرمؤمنان نسبت دادند و این روایات در زمان تدوین تاریخ 

دیگری که نشان  قیقت همیشه پنهان نماند و روایاتبه منابع راه یافت. هر چند ح

 دهندۀ اقدام معاویه در برخورد با ضارب اوست، از البالی اخبار سر برآورد.

ملجم به دست عبداهلل بن جعفر و تصویر کردن ابن گزارش مثلهشاهد دیگر آنکه 

دهد کامالً متفاوت القلب از او با تصویری که تاریخ از او نشان میانسانی خشن و قسی

)ثبوت، مند بود جو داشت و به موسیقی و هنر عالقهای لطیف و صلحاو روحیهاست. 

بن جعفر در اواخر عبداهلل  ۀعبداهلل نواز این نکته هم نباید غافل شد که . (33: 3183

امیه قیام کرد و حکومتی تشکیل داد. بعید نیست برای تخریب بزرگ این حکومت بنی

 ده باشند.زخاندان به نقل چنین روایاتی دست 

عالوه بر آنچه گذشت، توصیه امیرمؤمنان به فرزندانش دربارۀ رفتار با قاتل خود 

بنا اند. ه شکنجه و مثله کردن قاتل نزدهشاهد و دلیلی است بر اینکه خاندان او دست ب

فرمود امر قاتل من به دست )ع(  به فرزندش حسن)ع(  علی (2/122: 3191)به نقل مغربی، 

فرمود به شکم و اندام همچنین تواند در این باره حکم کند. توست و کسِ دیگری نمی

حرف، مثله کردن نباشد،  اگر منظور از این( 1/22 :3130سعد، ابن)ای نزنند تناسلی او ضربه

حتماً منظور آن است که بیش از یک ضربت کشنده، به جای دیگر او آسیبی نرسانند. 

شنویی و اطاعت فرزندان امیرمؤمنان از پدر بخصوص حسنین که فرزندان بزرگ حرف
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را با اشکال جدّی شکنجه  آن حضرت بودند و اختیار امور به دست آنان بود، روایات

 .کندروبرو می

بود، احتمال این او  تنهاامیرمؤمنان دربارۀ قاتل خود محدود به کشتن  ۀاگر توصی

گناه و رفت که به منظور جلوگیری از تکرار کار عبیداهلل بن عمر در کشتن افراد بیمی

های آن حضرت ای کرده است. اما سفارشاو، چنین توصیه ه تصورببا حادثه مرتبط 

او صورت  ۀگونه قصاص نامتعارفی دربارهدارد که هیچمنحصر به این نیست و تأکید 

نگیرد. اتفاقاً راویان و مورخان از همین ناحیه که آن حضرت توصیه کرده، به جعل و 

اند تا هم معاویه را تبرئه کنند و هم خاندان امام را به اعمال جاهلی و تحریف پرداخته

 غیر انسانی متهم نمایند.
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سوزانده شد. گاه این کار به مردم پس از قصاص ملجم ابن ۀجنازها رخی گزارشبنا به ب

هیثم دختر اسود نخعی. اما این زن در تاریخ شهرتی ندارد و نسبت داده شده و گاه به ام

امیرمؤمنان به  ۀنامش در جای دیگری نیامده است. حتی اشعاری که ابوالفرج در مرثی

هیثم معریان نخعی و گاه از ابنت الهیثم گر گاه از اماین زن نسبت داده در منابع دی

 (.2/211تا: مقدسی، بی؛ 1/3312 :3132عبدالبر، ابن)دختر ابواالسود دؤلی نقل شده است 

این مراثی با آنچه ابواالسود دوئلی برای امام سرود، سبب  ۀتشابه وزن و قافیممکن است 

 (.1/199: 3101.ک: امین، )رنسبت دهند  این زناشعار را به  ه باشدشد

در برخی روایات شیعه و سنی آمده است که امیرمؤمنان فرمود قاتلم را بسوزانید زیرا 

 .(22-3/23: 3131مفید، ؛ 3/81تا: بیحنبل، )ابنبا قاتل نبی و وصی باید چنین برخورد شود 

نین مطلبی را بیت چکتب شیعه راه یافته و روایات اهل از محافل عامه بهاین مطلب اوالً 

اند دیگران از او نقل کردهو در مسند احمد آمده کند. این حدیث نخستین بار میتأیید ن

منسوب ثانیاً این نقل فقط به امیرمؤمنان  (3/129: 3891کثیر، ابن ؛8/312: 3889، )هیثمی

در . وجود نداردحدیث دیگری به این مضمون از پیامبر  واز دیگر صحابه نقل نشده بوده 

ثالثاً از . شودنیز چنین سخنی یافت نمیفقه شیعه در و  آن را نداریم ۀروایات ائمه مشاب

نظر تاریخی قابل اثبات نیست زیرا پیامبر یا وصی پیامبری به این شکل قصاص نشد. در 

 لیاهلل را داشت وقصد کشتن رسولدر مکه بن عمیر  هفضالخوانیم میاسالم صدر تاریخ 

آن حضرت صادر نشد. بلکه با برخورد خوب او، فضاله محبتش را به سخنی این چنین از 

خدا سوزاندن افراد را نهی کرده و فرموده رابعاً رسول (2/133تا: بیهشام، )ابندل گرفت 
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سوزاندن عبداهلل بن به همین دلیل داستان  سوزاند.است فقط خداست که به آتش می

ی نیز محل تأمل جدّ (192-2/193: 3191غربی، م) به دست امیرمؤمنانیا مرتد نصرانی سبأ 

بیت ندارد عملی اهل ۀدیگری در سیر ۀه نمونبخصوص کتوان آن را پذیرفت. است و نمی

 ای نشده است.و در گفتار ائمه بدان اشاره

خبر داده و ملجم به عنوان قبر ابندر غرب کوفه  از محلیبطوطه جهانگرد ابن

ه، بطوطابن)کنند ین قبر حاضر شده و آتش روشن میبر سر اگوید مردم هر سال می

عدم ملجم و در نتیجه برای ابنتواند دلیلی بر وجود قبر مطلب میاین  .(2/22 :3132

به عالوه ممکن است  شد.نو خاکسترش به باد داده نشد سوزانده احراق او باشد یعنی 

و به گزارش سوزاندن  این رسم آتش زدن بر قبر در دوران نقل روایت هم وجود داشته

 جسد تبدیل شده است.

اسلمی را  هاین نکته را نباید از نظر دور داشت که خلیفۀ نخست مجرمی به نام فُجاء

ای در جریان نبردهای ردّه عده. (2/311: 3131؛ یعقوبی، 32: 3130)واقدی،  به آتش سوزاند

بکر را در محمد بن ابییاران معاویه هم . (1/212 :3193، )طبری به آتش سوزانده شدند

 3108مسعودی، ) مصر سوزاندند. بنا به روایت مسعودی هنوز در محمد رمقی وجود داشت

آید که او را زنده در پوست االغی میبر( 1/13: 3130)اما از گزارش ابن سعد ( 2/108ب: 

سوزانیم. گفت این کار اند. طبری گوید به محمد گفتند تو را میگذاشته و آتش زده

م آتش برای من راید. امیدواای نیست و اولیای خدا را پیش از من چنین کردهتازه

 .(2/301 :3193، )طبری همچون ابراهیم پیامبر، سرد باشد
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بندی به دو ملجم و چگونگی کشته شدن او قابل دستهسرنوشت ابن ۀها دربارگزارش

ؤمنان بنا به وصیت پدر، قاتل را با یک گوید فرزند امیرمای که میگروه کلی است. دسته

و )مُثله کردن( و بریدن اعضا  حاکی از کشتن او با شکنجهدیگر  ۀضربت کشت؛ دست

روایات در صدد پاسخ به این پرسش بود که تعارض بررسی این انجام آتش زدن است. سر

 اریخیشود و فرضیه، وجود انگیزه برای تحریف و جعل در رویدادهای تچگونه توجیه می

، و آشفتگی و ابهام در آنها روایات شکنجه کردنبیشتر گذشته از نبود سند برای . بود

امیه از جمله ضارب معاویه وجود دارد به قرینه شواهدی که بر مثله کردن مخالفان بنی

شکنجه کند که موضوع تعصبات مذهبی در نقل اخبار تاریخی، این احتمال را تقویت می
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رف مقابل اتفاق افتاده و از سوی دشمنان به علویان نسبت داده شده در ط)ع(  قاتل علی

 است.
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