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صعصعه بن صوحان

شاگرد راستين امير بالغت علی

7
محمود مطهرینیا

چکيده
صعصعةبنصوحان از ش��اگردان و یاران راس��تین امیر مؤمنان 7بود که در سخنوری و
حاضرجواب��ی زبانزد خ��اص و عام بود .صعصعه در دوران پیامبر و خلیفه اول ،خردس��ال
ب��ود و در زمان خلیفه دوم جوانی دلیر و دانا قلمداد میش��د .در روزگار عثمان ،صعصعه
جزو بزرگان کوفه بود که به علت سخنرانی و شوراندن مردم بر ضد خلیفه به شام تبعید
شدند.
در دوران خالفت امیر مؤمنان 7صعصعه همواره حضوری پررنگ داش��ت و در تمام
جنگهای حضرت علی 7در میدان نبرد دیده میش��د .قدرت سخنوری صعصعه سبب
ش��د امام او را «خطیب شحش��ح» بخواند و در جنگ نهروان او را برای گفتگو با خوارج
بفرس��تد .بس��یاری از نامههای حضرت نیز به قلم این خطیب توانا نوش��ته شده است .در
گفتگوهای میان صعصعه و معاویه ،بارها دشمنی خود به معاویه را بیان میکرد.
صعصع��ه مردی ثقه ،اما قلیلالحدیث بوده که بیش از یاران و ش��اگردان دیگر امیر
مؤمنان 7به مهدویت و آخرالزمان معرفت داشته است .او را از معماران شهر کوفه و نیز
از شرکتکنندگان در تشییع پنهانی پیکر پاک امام علی  7دانستهاند.
ای��ن مقال��ه پس از معرف��ی صعصعةبنصوح��ان و خان��دان او به نق��ش او در زمان
امام علی 7میپردازد.
واژگان کليدی :صعصعةبنصوحان ،علی ،7اصحاب ،سخنوری ،معاویه.
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مقدمه

در ط��ول حیات و حض��ور ائمه :جمعی از نیکان روزگار ،در کس��وت یاران و صحابه
بلندمرتبه ایش��ان ش��ناخته میش��دند .این در حالی بود که در بخش عمدهای از این مدت ،به
س��بب وجود محدودیتهای گوناگون ،برقراری روابط آزاد و تربیت نیرو چندان ساده نبوده
اس��ت .از جمله شاگردان راستین امیرالمؤمنین« 7صعصعة بن صوحان» بود که مورد تأیید و
تمجید آن امام همام قرار داش��ت و به وی اعتماد بسیار داشتند .او تا زمان معاویه میزیست و
در طول حیات خود ،بارها به دفاع از حضرت علی 7پرداخت .در این نوشتار کوشیدهایم تا
با جس��توجو در منابع مختلف تاریخی و حدیثی بتوانیم تصویری نس��بتا جامع از این رادمرد
تاریخ صدر اسالم ارائه کنیم .این تحقیق ظرفیت آن را داراد که در قالب داستان و نمایشنامه
زمینهساز تولید آثار هنری ارزشمند قرار گیرد و الگوی شایستهای به عالقهمندان اهلبیت:
و یاران ایشان ارائه دهد.
صعصع��ه از بزرگان قبیل��ه عبدالقیس و خطیب��ی فصیح ،خوشبیان ،فاض��ل ،متدین و از
اصح��اب خاص امیر مومنان علی 7ب��ود 1.وی از قبیله عبدقیس بود که به «عبدی» ش��هرت
داش��تند و از جمله خاندانهای عرب یمنی و از تیره ربیعه بودند که از قبل از ظهور اس�لام،
2
خداپرس��ت بوده و پس از ورود اس�لام به میان آنان ،با اهل بیت :رابطهای عالی داش��تند.
ظاه��را این خان��دان همگی خطیب بودن��د و در چنین خاندان خطیبپ��روری ،وی به عنوان
خطیبی توانا ش��هرت داش��ت و او را در زمره خطیبترین مردمان میخواندند 3 .امام علی7
هنگام��ی که وقفنامه چاهه��ا ،قنوات و اموال خود را برای محرومان مینوش��ت ،عدهای را
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ش��اهد میگرفت و صعصعة بن صوحان از جمله این ش��اهدان ب��ود 4.همچنین صعصعه را از
5
معماران شهر كوفه دانستهاند.
در منابع تاریخی اش��ارهای به زمان تولد ،س��ن و عمر صعصعه نش��ده اس��ت و با توجه به

اینکه معلوم نیس��ت در چه س��نی دار فانی را وداع گفته ،با محاس��به نی��ز نمیتوان آن را به
دس��ت آورد .تنها گزارش درباره مقطع کودکی او مربوط به دوره پیامبر 9اس��ت که ضمن

س��فر امیرالمؤمنین 7به یمن ،اس�لام آورده ،ش��رف حضور و درک محضر آن حضرت را

نمییابد.

6

صعصعه در دوران خلفا

دوره خلیف��ه نخس��ت ،ادامه دوره نوجوان��ی صعصعه بوده؛ لذا فعالی��ت خاصی از او نقل

نش��ده؛ ولی در دوره خلیفه دوم ،روایتی در دس��ت است که او را شجاع و دانا نشان میدهد.
نقل ش��ده اس��ت که در ایام جوانی ،روزی مال هنگفتی از ناحیه ابوموس��ی برای خلیفه دوم
میآید و رس��یدن این مال ،پس از تقس��یم بیتالمال بود .خلیفه بر منبر رفت و از نحوه تقسیم

آن مال در آن ش��رایط س��ؤال میکند .صعصعه جوان برمیخیزد و میگوید« :جایی از مردم
نظر میخواهی که در قرآن اجازه داده نش��ده است .آن را در همانجایی قرار ده که خداوند
قرار داده است ».خلیفه او را تصدیق کرد و گفت« :تو از منی و من از تو!» و سپس آن مال را

میان مسلمانان تقسیم کرد.

7

در س��ال  33هجری چند تن از اش��راف کوفه و مهتران و فصیحان عرب ،به س��خنرانی و

ش��وراندن مردم علیه عثمان مش��غول بودند .چهرههای ش��اخص این جریان افراد ذیل بودند:
مالک اش��تر نخعی ،ثابت قیس نخعی ،کمیل بن زیاد نخعی ،عروة بن جعد ،عمرو بن جموح

و صعصعة بن صوحان .عثمان این جمعیت را از کوفه به شام تبعید میکند 8.پس از مدتی که
از سکونت این جمع به شامگذشت ،معاویه براى عثمان نوشت:
«همانا گروهى پیش من آمدند كه نه ِخ َردى دارند و نه دین .از عدالت و دادگرى به س��توه
آمده و دلتنگ ش��دهاند .خ��دا را منظور ندارند و با دلیل و برهان س��خن نمىگویند .همانا تنها

قصدشان فتنهانگیزى است و خداوند ،آنان را گرفتار و رسوا خواهد كرد و از آن گروهى نیستند
كه از ستیز ایشان بیمى داشته باشیم».
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س��پس معاویه این گروه را که ش��امل :مالک اش��تر نخعی ،ثابت بن قیس همدانى ،كمیل

ب��ن زی��اد نخعى ،زید بن صوحان و ب��رادرش صعصعه ،جندب بن زهی��ر غامدى ،جندب بن
كع��ب ازدى ،ع��روة بن جعد ،عمرو بن حم��ق خزاعى و ابن كواء بودند ،از ش��ام به حمص

تبعی��د ك��رد .عبدالرحمان بن خال��د ب��ن ولید،امیر حمص ،در مدت س��کونت آن��ان بارها
ایش��ان را مورد تحقیر و توهین قرار داد و س��رانجام از معاویه خواس��ت که ایشان را به کوفه
بازگرداند.

9

در روزگار عثمان نیز زمانی که خلیفه بر منبر بود ،صعصعه خطاب به او گفت« :ای عثمان!

خود منحرف ش��دی و امّت تو نیز منحرف ش��دند .عدالت پیش��ه کن تا امت تو نیز به عدالت
رفت��ار کنند ».عین این عبارت از برادرش زید نیز نقل ش��ده اس��ت .برخورد دیگر صعصعه با
عثمان را ش��یخ طوس��ی به نقل از خود او نقل کرده است 10و مش��ابه این گزارش را با اندک

تفاوتی در دیگر منابع میتوان یافت.

11

روزی صعصعه علیه عثمان س��خنرانی مفصلی میکند .عثمان نیز که به خشم آمده بود ،او

را «بجباج نفاخ» خواند و گفت« :او نه میداند خدا کیس��ت و نه اینکه خدا کجاست!» کنایه

از اینک��ه ن��ه عظمت خدا را در نظر میگیرد و نه به ای��ن توجه دارد که او در همه جا حاضر

است و سخنانش را میشنود .صعصعه نیز به تفصیل پاسخ او را میدهد 12.نام صعصعه در میان
افرادی که به تجهیز و تدفین ابوذر همت گماشتند نیز دیده میشود.

13

صعصعه در دوره خالفت امیرالمؤمنین

علی7

ب��ا توجه ب��ه قرابت صعصعه ب��ا امیرالمؤمنین 7در این دوره حضوری فعال و چش��مگیر

داشت .در همین راستاست که در تمام جنگهای حضرت علی 7نام او دیده میشود .ادب
صعصعه نس��بت در برابر امام و نوع شناخت وی از حضرت را در موضعگیریهای او پس از

خطبه روز نخس��تین امام علی 7میتوان دریافت .امیرالمؤمنین علی 7در آغاز حکومتش��ان
و پس از بیعت ،خطبهای ایراد فرمودند و بالفاصله پس از ایش��ان صعصعه نیز به پاخاس��ت و

خدمت امام 7عرضه داشت:

«به خدا سوگند که ای امیر مؤمنان ،تو خالفت را آراستی و آن تو را نیاراست ،و تو مقام

آن را باال بردی و نه آن مقام تو را ،و آن به تو نیازمندتر است تا تو به آن».

14
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در همین دوره حکومت امام علی 7است که در تأیید و تمجید توانایی فوق العاد ه صعصعه

در خطابه ،امیر فصاحت و بالغت ،حضرت علی ،7او را «خطیب شحش��ح» 15خواندند ،یعنی
در خطبه خواندن رساست .بنا بر نقل طبری در ماجرای جنگ جمل که ربیعیان در برابر ربیعیان
و یمنیان در برابر یمنیان لش��کرآرایی کرده بودند ،صعصعه و دو برادرش ،زید و س��یحان ،از

حضرت علی 7درخواست میکنند که به ایشان اذن داده شود تا در مقابل مضریان که نیمی از
جمعیت جمل را تشکیل میدادند ،بایستند .حضرت هم با درخواست آنان موافقت میکنند.

16

دو برادر صعصعه در این جنگ به شهادت میرسند و او نیز زخمی میشود.

17

نقل شده است وقتى حضرت على 7از جنگ جمل بازگشت ،محمد بن عمیر بن عطارد

تیم��ى و احنف بن قیس و صعصعة ب��ن صوحان عبدى و چند تن دیگر را به حضور طلبیدند،

و آنان به عنوان خالفت بر امام س�لام كردند .حضرت به آنها فرمود« :ش��ما بزرگان عرب و
س��ران یاران منید .بگویید درباره این جوانك عیاش (معاویه) چه باید كرد؟» صعصعه گفت:
«معاویه را هوس به عیاش��ى كش��انده و دل به دنیا داده و كشتن مردان براى وى آساناست و

آخرت خویش را به دنیاى آنها فروخته اس��ت .اگر با تدبیر درباره او عمل كنى ،انش��اءاهلل
نتیجه نیكو خواهد بود و توفیق به وس��یله خدا و پیغمبر و تو اى امیر مؤمنان به دس��ت خواهد

آمد .صالح این اس��ت كه یكى از محارم مورد اعتماد خویش را با نامهاى بفرس��تى و او را به
بیعت خویش دعوت كنى .اگر پذیرفت ،تكلیف او روشن است؛ وگرنه با وى جهاد كن و بر
قضاى خدا صبورى ورز ،تا كار یكسره شود».

امام فرمودند« :اى صعصعه! دس��تور میدهم نامه را خودت بنویس��ى و پیش معاویه ببرى.

آغ��از نامه را تهدید و بیم كنى و در انجام آن از توبه س��خن بیاورى .آغاز نامه چنین باش��د:

«بس��م اهلل الرحمن الرحیم؛ از بنده خدا على ،امیر مؤمنان ،بهس��وى معاویه .درود بر تو ،اما بعد
یر أْ ُ
 »...س��پس آنچه را بهمن گفتى در آن بنویس و آیه { َأ اَل ِإلَى ا ِ
ال ُمو ُر} را در عنوان
هلل َت ِص ُ
نامه ثبت كن».

18

ای��ن ماجرا به خوب��ی بیان کننده جایگاه صعصعه نزد آن حضرت اس��ت .صعصعه از امام

خواس��ت ک��ه او را از این كار معاف دارد؛ ام��ا امیرالمؤمنین 7فرمودند« :دس��تور میدهم

بنویس��ى ».و صعصعه اطاعت کرد .پس نامه را آماده كرد و بار س��فر بست و به دمشق و دربار
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معاویه رفت .به نقل برخی منابع ،در همان بدو ورود ،میان او و دربانان معاویه مش��اجره لفظی

رخ میدهد .پس از حضور در کاخ معاویه باز هم صعصعه حاضرجوابی میکند و جوابهای
محکم ،کوبنده و در کمال شیوایی و رسایی به پرسشهای معاویه میدهد.

19

پیش از شروع جنگ صفین ،سپاه معاویه که زودتر به منطقه درگیری رسیده بود ،بر آب

مسلط شده و مانع دسترسی سپاه امام علی 7به آب میشوند« .ابو اعور» سواران و پیادگان را
بر سر آب به صف کرده و تیراندازان را همراه با نیزهداران و سپرداران ،پیشاپیش آنان گماشته
بود و همگی دستار سپید بر سر بسته و ایستاده بودند .وقتی به حضرت علی 7گزارش ماجرا

را میدهند ،ایشان صعصعه را فرامیخوانند تا سراغ معاویه برود و این پیام را به او ابالغ کند:

«ما مس��یر خود را طی میکنیم و دوس��ت نداریم قبل از آنکه حجت را تمام کنیم ،آغازگر
جنگ باشیم؛ پس از اطراف آب کنار روید تا ببینیم سرنوشت ما و شما به کجا میانجامد .در
غیر این صورت ،جناح پیروز ،آشامنده آب خواهد بود» .صعصعه این پیام را به معاویه رساند.

در اینجا نیز بحث سختی میان معاویه و صعصعه درگرفت».

20

به دلیل همین توانایی در فن بیان و اعتمادی که امام به صعصعه داشتند ،در جنگ نهروان

نیز امیرمؤمنان  7او را برای گفتوگو با خوارج فرستادند.

21

از جمل��ه مطالب مش��هور در منابع که هم مورخ��ان و هم محدثان درب��اره صعصعه نقل

کردهاند ،ماجرای بیماری اوس��ت .اصبغ بن نباته میگوید :صعصعة بن صوحان بیمار ش��د .به
همراه حضرت علی  7برای عیادت وی به منزلش رفتیم .او که در بس��تر بیماری افتاده بود،

با دیدن حضرت ،بس��یار خوش��حال ش��د .حضرت علی  7به او محبت فراوان کرد و هنگام
خداحافظ��ی فرمودند« :ای صعصعه! ای��ن دیدار تکلیف من بود؛ مب��ادا آن را موجب فخر و

مباهات بر دیگران قرار دهی ».صعصعه پاسخ داد :نه ،یا امیرالمؤمنین ،که آن را اجر و ذخیره

آخ��رت میدانم .امام فرمودند« :به خدا قس��م من تو را کم هزینه (برای اس�لام) ،اما پرتالش
میبینم» .صعصعه پاسخ داد :به خدا قسم شما در نظر من بسیار آگاه به خداوند هستید و او در
نظر شما بزرگ است و شما نیز نزد پروردگار جایگاهی بلند دارید و اهل حکمت و نسبت به

مؤمنان مهربان و رحیم هستید.

22

پ��س از اختالف مردم عراق در مورد ترك جنگ پس از صفی��ن ،هرکدام از یاران امام
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عل��ی 7مطالب��ی بیان نمودند .در میان ای��ن صحبتها صعصعه نیز برخاس��ت و عرض کرد:

«ای امیر مؤمنان! ما زمانی که مردم به س��وی طلحه و زبیر میرفتند ،به س��وی تو پیش افتادیم.

ش��خص خردمندی ما را به یاری کارگزار تو ،عثمان بن حنیف فراخواند .ما نیز او را اجابت
کردی��م .او با دش��من تو جنگید؛ تا اینکه ب��ا مردمی از بنیعبد قیس برخ��ورد کردیم .آنان

خداوند را عبادت کرده بودند .زانوان آنان همچون زانوان ش��تر و پیشانی آنان همچون چرم

س��خت بود .زنده به اس��ارت درآمد و کشته و مصلوب گشت .ما نخستین قتیل و اسیر بودیم.
سپس سختی ما را در صفین دیدی».

23

نامهای را که حضرت علی 7برای مردم مصر درباره امارت مالک اشتر نخعی نوشتند را

نیز صعصعه نقل کرده است 24.بنا برروایات ،صعصعه بیش از اطرافیان خود نسبت به مهدویت

و آخرالزمان معرفت داشته است 25.به استناد این روایات در شرایطی که میزان معرفت برخی
آنقدر اندک بود که در پاسخ به «سلونی قبل أن تفقدونی» امام میپرسیدند تعداد تارهای موی
من چقدر اس��ت؟! ،صعصعه از ایشان درباره آخرالزمان و دجال و مهدویت سؤال میپرسید.
ّ
وجل کرد
نزال بن س��بره گوید :علی بن ابیطالب 7برای ما خطبه خواند و حمد خدای عز

و او را ثنا گفت و بر پیغمبر و آلش صلوات فرستاد و سه بار فرمود« :ای مردم! از من بپرسید،

پیش از آنکه مرا از دس��ت بدهید ».صعصعه برخاست و عرض کرد :ای امیرالمؤمنین! دجال

چه زمانی خروج میکند؟ فرمود« :بنش��ین ،خدا سخنت را شنید و قصدت را دانست و سؤال
ش��ده از سؤال کننده به این موضوع داناتر نیست؛ ولی برای آن نشانهها و آمادگیهایی است

ک��ه دنبال یکدیگر میآیند ،چ��ون دو لنگه کفش .اگر خواهی به تو خبر دهم؟» عرض کرد:
آری ،یا امیرالمؤمنین .و آن حضرت فرمود:

«نش��انهاش اینهاس��ت :نماز را بمیرانند؛ امانت را خیانت کنند؛ دروغ را حالل شمارند؛ ربا

بخورند و رشوه بگیرند؛ ساختمانها را محکم و نیکو بسازند و دین را به دنیا بفروشند؛ سفیهان

را به کار گمارند؛ با زنان مش��ورت کنند؛ قطع رحم کنند؛ پی��رو هوس گردند؛ خونریزی را
آس��ان دانند؛حلم ناتوانی باشد؛ ستم افتخار باش��د؛ فرماندهان زناکار باشند؛ وزیران ستمکار؛

کدخدایان خیانتکار؛ قرآنخوانان فاس��ق؛گواهی دروغ پدید شود و زناکاری آشکارا باشد و
گفتار تهمت و خالفت معمول گردد؛ قرآنها را زیوربندی کنند و مس��جدها را نقاشی کنند
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و منارهها را بلند س��ازند؛ اش��رار را احترام کنند و در صف��وف مزاحمت نمایند و دلها با هم

مخالف باش��ند و عهد را بشکنند و موعود نزدیک گردد؛ زنها با شوهران خود در بازرگانی
ش��رکت کنند برای حرص دنیا؛ آواز بیدینها برتری یابد و از آنها گوش کنند؛ سرپرس��ت
شرش��ان پرهیز کنند؛ دروغگو
هر قومی رذلتر آنها باش��د و از هرزهها برای کناره گیری از ّ
را تصدیق کنند و خائن را امین ش��مارند؛کنیزان خواننده تهیه کنند و نگهدارند و ساز و آواز
فراهم س��ازند؛آخر کس��ان امت ،اول آنها را لعن کنند؛ زنها سوار بر زین شوند و زنان شبیه

مردان گردند و مردان شبیه زنان؛ گواه نطلبیده گواهی دهد و گواه دیگری بدون اطالع ،برای
طرف��داری گواهی دهد؛ ب��رای دنیا فقه آموزند و کار دنیا را بر آخرت مقدم دارند؛ پوس��ت

میشها را بر دل گرگها بپوش��ند؛ دلهایشان گندتر از مردار باشد و تلختر از صبر .در این

وقت ،زود زود و ش��تاب و ش��تاب ،که در آن روز ،بهترین جا بیتالمقدس باشد و زمانی بر
مردم آید که هر کدام آرزو دارند که ساکن آن باشند».

26

روزی در دوره حکومت امام علی 7و به هنگام نماز ،اش��عث در صف آخر نمازگزاران

آنگونه که آداب مسلمانهاس��ت ننشست؛ بلکه صفها را شکافت و گردنهای نمازگزاران

را این طرف و آن طرف زد تا در صف اول نماز بگزارد .همین که به جلوی جمعیت رس��ید،
گ��روه انبوهی از ایرانی��ان را دید که اطراف منبر امیرمؤمنان 7گرد آمدهاند .اش��عث با قطع

کردن خطبه و س��خنرانی حضرت ،با صدای بلند ،آن بزرگوار را مخاطب س��اخت و گفت:
ای امیرمؤمنان! این س��رخرویان بر ما چیره شدهاند! امیرمؤمنان 7از شدت ناراحتی ،مکرر با

پای مبارکش به منبر میزد و به اشعثفرمود :چه میگویی؟! سپس سکوت کردند .صعصعه

که در جمع حضور داش��ت با جمله «ما را با اش��عث چهکار؟» او را س��رزنش کرد .امام پس
از س��کوتی طوالنی س��ر بلند کردند و بدون اینکه به اش��عث نگاه کنند و جوابش را بدهند،
مسلمانان را مورد خطاب قرار داده و فرمودند:

«چه کس��ی مرا معذور میدارد؟ چه کس��ی به انصاف درباره من حکم میکند؟ یکی از

این افراد بیش��خصیت که نه دارای اندیشه اس��ت و نه هدف ،بلکه انسانی کودن و پرخواب
و ش��هوتران اس��ت و با لولیدن در رختخواب ،از ناز و نعمت پرخوری و ش��کم بارگی مانند
حیوان ،به بیشخصیتی و کسل بودن و تنبلی خود اکتفا ننموده ،بلکه دیگران را نیز از آموختن
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معارف دین محروم میکند و آنان را مورد طعن قرار میدهد؛ زیرا آنان قلبهایشان متوجه

عل��م و اه��ل دانش بوده و اطراف امام و پیش��وای خود و منبر وی گرد میآیند .ای اش��عث!

آی��ا مرا امر میکنی که آن��ان را طرد کنم ،آنگونه که گروهی مرف��ه از طرفداران حضرت
نوح 7چنین درخواس��تی از او نمودند و بدو چنین گفتند :افرادی که اطراف تو را گرفته ،از
تو پیروی میکنند ،جز اراذل و اوباش و بیاندیش��هها نیستند .بلکه ای اشعث! پاسخ من به تو،
همان پاس��خ پیامبر خدا حضرت نوح 7به افراد پست و بیشخصیت قومش است که فرمود:
من آنان را طرد نخواهم کرد؛ چون در این صورت از جمله جاهالن خواهم بود .س��وگند به
خدایی که دانه را ش��کافت و موجودات زنده را آفرید ،البته او ش��ما را برای اینکه به آئین

اس�لام بازگردید ،س��رکوب میکند؛ آنگونه که شما در اوایل ،آنان را میزدید تا داخل در
دین اسالم شوند».

صعصعه درباره ساعت آخر عمر شریف امام 7نقل میکند :پس از ضربه خوردن ایشان

به دس��ت ابنملجم مرادی ،به دیدار آن حضرت ش��رفیاب ش��دم ،ولی به علت وخامت حال
ایش��ان ،کس��ی اجازه مالقات نداش��ت .پس گفتم :از طرف من به حضرت علی 7بگویید:

رحم��ت خداون��د بر تو باد ای امیرمؤمنان! در حال حیات و بعد از آن؛ چرا که خدا در نزد تو
بزرگ و آگاهی تو نسبت به او زیاد است .لحظهای بعد پاسخ حضرت را آوردند که فرموده
بود« :خدا تو را رحمت کند که کمهزینه و پرفایده هستی».

27

صعصع��ة ب��ن صوح��ان از اصحابی بود ک��ه در نیمههای ش��ب ،در تش��ییع پنهانی جنازه

مط ّهر امیرمؤمنان علی  7ش��رکت داش��ت .وقتی حضرت را دفن کردند ،نزدیک قبر آمد و

نوحهسرایی کرد .سپس او و همراهانش به شدّت گریستند و به امام حسن و امام حسین 8و
سایر فرزندان علی  7تسلیت گفتند.

28

صعصعه ،پس از شهادت امام

علی7

پس از صلح امام حسن ،7معاویه وارد کوفه شد .در آن روز گروهی از اصحاب حضرت

علی 7نیز در کوفه حضور داشتند و امام حسن 7برای بعضی از آنها در فهرستی که نام و
نام پدرانشان مشخص شده بود ،از معاویه امان گرفت .از جمله این افراد ،صعصعة بن صوحان

بود .این افراد ،برخالف میل باطنی خود،میبایس��ت نزد معاویه رفته ،به عنوان خلیفه مسلمین
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به او سالم میکردند .وقتی صعصعه بر معاویه وارد شد ،معاویه که خاطرات تبعید او در دوره
عثمان و نیز نبرد صفین را به یاد داش��ت گفت« :چقدر خش��مگین هس��تم که تو در امان من

باشی ».صعصعه پاسخ داد :به خدا قسم،من نیز از اینکه تو را حاکم بر مسلمانان بپذیرم ،بسیار
ناراضیام .معاویه گفت :اگر در به رس��میت شناختن من راستگو هستی ،به منبر برو و علی را
لعن کن! صعصعه که از س��ویی متعهد به صلحنامه امام خود بود و از سوی دیگر ،از حضرت

علی 7دستبردار نبود ،بر منبر رفت و پس از حمد و ثنای خداوند گفت:

«ایها الناس! از نزد کسی میآیم که شرارتش را مقدم داشته و خیرش را مؤخّ ر کرده است

و به من فرمان داده اس��ت که حضرت علی 7را لعنت کن��م .پس او را لعنت کنید ،خداوند
نیز او را لعنت کند».

حاضران در مس��جد با صدای بلند آمین گفتند .معاویه گفت«:نه ،به خدا قس��م مقصود تو

کسی جز من نیست .باید دوباره او را با نام مشخص کنی ».صعصعه بار دیگر بر منبر آمد و به

گونهای سخن گفت که هر کس آن را به گونهای معنا میکرد .معاویه که از وی ناامید شده
بود ،دستور داد تا صعصعه را بیرون کردند.

29

صعصعه که به حاضرجوابی ش��هرت داشت 30،در این دوران در گفتوگوهای میان او و

معاویه بارها از دور و نزدیک به معاویه اظهار دشمنی مینمود .زمانی که معاویه ،صعصعة بن

صوح��ان عبدى و عبداهلل بن كواى یش��كرى را با تنى چند از یاران حضرت على 7و مردان
قریش بازداش��ت کرده بود ،مشاجرات اینان با معاویه ش��دید بود؛ تا جایی که تعابیر معاویه،

صراحت بر تمایل او به قتل صعصعه داشت.

31

در ج��ای دیگری معاویه به صعصعه میگوید :به خدا اى پس��ر صوحان! از مدتها پیش

مرگت رسیده است ،ولى بردبارى پسر ابوسفیان از مرگت جلوگیرى میكند .صعصعه گفت:
این به فرمان و قدرت خداست كه فرمان خدا مقرر و انجام شدنى است.

32

روزی ابنعباس از صعصعه پرس��ید :ساالرى در میان ش��ما به چیست؟ گفت« :غذا دادن

و س��خن نرم گفتن و بذل مال ،و اینكه مرد چیزى از كس��ى نخواهد و با كوچك و بزرگ

دوستى كند و همه مردم به نزد او مساوى باشند ».ابنعباس پرسید :جوانمردى چیست؟ گفت:
«اینكه دو تن فراهم آیند و نگهبان نداش��ته باش��ند و مصاحبش��ان نكو باشد و محتاج صیانت
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نباشند و پیرو نزاهت و دیانت باشند ».ابنعباس پرسید :در این باب شعرى به یاد دارى؟ گفت:

«بلى ،مگر گفتار مرة بن ذهل بن ش��یبان را نش��نیدهاى كه گوید :س��االرى و جوانمردى را به
آس��مان آویختهاند .وقتى دو دونده به یك مقصد روند ،دو رگه به زمین میخورد ،اما آنكه
نژاد سالم دارد ،به مقصد میرسد».

ابن عباس به او گفت :اگر كس��ی به كس��ب معنای این اش��عار در شرق و غرب بگردد،

نمیتوان��م او را مالم��ت کنم .اى فرزند صوحان! ما اخبار فراموش ش��ده ع��رب را از تو فرا

میگیریم؛ به نزد ش��ما حكیم كیس��ت؟گفت« :هر كه بر خشم خویش تس��لط داشته باشد و
شتاب نكند و اگر پیش او به حق یا باطل سعایت كنند ،نپذیرد و قاتل پدر یا برادر خویش را
بیابد و او را ببخشد و نكشد .اى ابن عباس! حكیم چنین كسى است» .ابنعباس گفت :اى پسر

صوحان! تو دانشور عربى.

33

وفات یا شهادت صعصعه
برخی گفتهاند وی در روز جمل در س��ال سی و شش هجری و در سپاه حضرت علی7

به شهادت رسید 34،لکن بنابر مشهور در عهد معاویه در  56یا  61هجری 35در كوفه درگذشته

اس��ت36.همانطور که دیدی��م ،بارها معاوی��ه او را تهدید به مرگ کرده ب��ود و از همین رو
نمیتوان احتمال ترور را درباره او منتفی دانست.
یادگارهای صعصعه

از فرزندان صعصعه ،تنها عمرو 37و صوحان و محمد 38و عبدالرحمن 39و نیز فرزند محمد

به نام عمرو را میشناس��یم که همه آنان از افراد ناش��ناخته رجال هس��تند که تنها نام ایشان در
منابع فوق و عموماً فقط یک مرتبه ذکر شده است.
پس از واقعه جانگداز کربال که امام س��جاد 7در اجتماع مردم ش��هر مدینه با چش��مانی

اش��کبار ،اخبار جانس��وز کربال را بی��ان میفرمود ،صوحان بن صعصعة ب��ن صوحان در میان
حاضران بود و از اینکه به واس��طه بیماری و دردی که در دو پایش وجود داش��ت ،نتوانسته

بود در کربال حضور یابد و موالیش حسین 7را یاری کند ،عذرخواهی کرد .امام سجاد7

عذرش را پذیرفته ،از وی تشکر کرد و برای او و پدرش دعا کرد.

40
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صعصعه ثقه بود ،ولی روایات اندكی از وی به دس��ت ما رس��یده است 41.حدیثشناسان

صعصع��ه را «قلیل الحدیث» توصیف کردهاند؛ ولی از اینکه رجالی کبیر ،نجاش��ی او را در

کتاب خود نام برده اس��ت 42،معلوم میش��ود که وی کتاب حدیث داش��ته؛زیرا مبنای کتاب
رجالی نجاش��ی ،گردآوری ش��یعیا ِن صاحب کتاب اس��ت .کس��انی که صعصعه از حضرت
علی ،7ابنعباس و عثمان حدیث نقل کرده و افرادی چون :ابواس��حاق س��بیعی ،ابنبريدة،
شعبی ،مالک بن ُعمیر و منهال بن عمر از صعصعه روایت کردهاند.

43

مسجد صعصعه در کوفه

مس��جد صعصعة بن صوحان یکی از مس��اجد مهم و شریف کوفه اس��ت و جماعتی امام

زمان 7را در ماه رجب ،در آن مس��جد مبارک مش��اهده کردهاند .سید ابن طاووس و شهید
ا ّول و دیگ��ران ،اعم��ال مخصوص این مس��جد را در کتابهای خود آوردهاند .این مس��جد
از جمله اماکن ش��ریفی اس��ت که ش��یعیان در دوره غیبت کبری توفیق دی��دار امام عصر7

را در آن یافتهاند .برای نمونه ،ش��یخ مفید و ش��یخ محمد بن مش��هدی ،مؤلف «مزار کبیر» در
کتاب مزارش��ان ،با اسناد خود از علی بن محمد بن عبدالرحمن شوشتری روایت کردهاند که
گفت:
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وقت��ی گذارم به طایفه بنیرواس افتاد ،یکی از برادران دینی به من گفت :خوب
اس��ت با هم به مس��جد صعصعه بروی��م و در آن نماز بگزاری��م؛ زیرا ماه رجب
اس��ت و در این ماه ،زیارت این اماکن ش��ریفه که ائم��ه :در آن قدم نهاده و
نماز گزاردهاند ،مس��تحب اس��ت .من هم با او به مس��جد صعصعه رفتم .چون به
در مس��جد رسیدیم ،دیدم شتری زانوان بس��ته و در مسجد خوابیده است .وقتی
وارد مس��جد شدیم ،دیدیم مردی در لباس حجازی که عمامهای مثل آنها بر سر
گذاش��ته ،نشس��ته و دعایی را میخواند که من و رفیقم از حفظ کردیم .آنگاه
س��جدهای طوالنی کرد؛ سپس برخاست و سوار ش��تر شد و رفت .رفیقم گفت
که این مرد خضر بود .افسوس که با وی سخن نگفتیم؛ مثل اینکه مهر بر دهان
م��ا زده بودند .پس از نماز از مس��جد بیرون آمدیم و در می��ان راه ابن ابیداود
رواسی را مالقات کردیم .پرس��ید :از کجا میآیید؟ گفتیم :از مسجد صعصعه.
س��پس آنچه دیده بودیم ،به اطالع وی نیز رساندیم .ابن ابیداود گفت :این مرد

در هر روز یا س��ه روز یک بار به مسجد میآید و با کسی هم سخن نمی گوید.
پرس��یدم :او کیست؟ گفت :ش��ما گمان کردید چه کسی بود؟ گفتیم :به نظر ما
او خضر اس��ت .گفت :به خدا قسم او کسی اس��ت که خضر نیازمند به مالقات
اوست .پس بروید که انشاءاهلل به حق میرسید .در این وقت ،رفیقم گفت :واهلل
او صاحبالزمان  7بود.
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69

شماره ،23تابستان 1394

 18مسعودی ،مروجالذهب ،ج ،3ص.38
 .19همان ،ص.43-39

 .20دینوری ،االخباراالطوال ،ص.168

 .21شیخ مفید ،االختصاص ،ص 121و .123

 .22بالذری ،انساب االشراف ،ج ،2ص163؛ طوسی،امالی ،ص .347

 .23ابن قتیبه ،االمامة و السیاسة ،ج،1ص.141
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 .29رجال کشی ،ج ،1ص.285
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 .35تاریخ طبری ،ج،11ص.665

 .36الطبقات الکبری ،ج ،6ص244؛ الغارات ،ج ،2ص.891
 .37یحیی بن حسین ،تیسیر المطالب ،ص .271
 .38شیخ صدوق ،التوحید ،ص .78

 .39ابن اعثم کوفی،کتاب الفتوح ،ج ،7ص111و .122

 .40سید ابن طاووس ،الملهوف علی قتلی الطفوف ،ص.230
 .41الطبقات الکبری ،ج،6ص244؛ الغارات ،ج ،2ص.891
 .42رجال نجاشی ،ص.203
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