
ویژه نـامه تاریخی، تحلیلی  روزنامه ایران )رایگان( . بـهـار 1392

اتهام والیت گریزی به مالک اشتر

با آثار و گفتاری از:
استاد شهید مرتضی مطهری
حضرت آیت ا...  جعفر سبحانی
آیت ا... محمد علی جاودان
آیت ا... علی نظری منفرد
محمدحسین رجبی دوانی
محمد علی چلونگر
محمد اصغری نژاد
بهمن شریف زاده
ویلفرید  مادلونگ
غالمحسن محرمی
علی اکبر جوانفکر
فریده حشمتی

 گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در مورد دولت های نهم و دهم
  روایتی از مظلومیت رئیس جمهوری که به والیت گریزی متهم شد

  درمسلک نهروانی  »نقد« به رسمیت شناخته نمی شود
  شایعه صلح، در روحیه یاران امام تأثیر زیادی گذاشت

  خطرناکترین دشمنان داخلی اسالم
  پدر خوبی و جوانمردی

  از کدو تا پپسی!
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بدون شرح!
پیش بینی هاشمی در نامه 88/عکس

کد مطلب: 213165 تاریخ انتشار: پنجشنبه ١٩ اردیبھشت ١٣٩٢ ٠٩:١٢

پیش بینی هاشمی در نامه 88/عکس

کلمات کلیدی:    آیت هللا ھاشمی , احمدی نژاد , جریان انحرافی , دولت نھم , نامه88 , والیت فقیه , پیش بینی ,

در همین رابطه بخوانید

پیشگویی سی سال قبل امام از انحراف امروز

نظر کیھان درباره نامه تاریخی ھاشمی

روایت ھاشمی از مھدویت انحرافی

upìÛBèú

OlAôï ìñBÚzBR ouBðú Aÿ 

ôkogõAuQ KBkyBû ÎpJ

ìdíl ìùlÿ Auçìþ

ðƒrküƒà Gƒú üƒà køƒú ÚƒHê üßþ AqìvEõæó AuHÜ ÚõA, ðÛê ìþ Þpk Þú ko

küƒlAoÿ Þƒú GƒB KƒBkyƒBû ÎpGvPBó kAyPú AuQ; ìéà ÎHlAèéú Gú Aôìþ âõül Þú

ðãnAoül Þú AgPçÖBR yíB koAkAoû ÞzõoouBðú Aÿ yõk, øpâBû AgPçÖBR ko

ìýBó yíB qüBk ìþ yõk @ìpüßB ÖzBo} oA GpìB AÖrAü{ ìþ køl.

ðvHQ ÞzõoÎpGvPBó GB @ìpüßB ôWñBf AôkoGpAGpAüpAó AìpôAÂdþ AuQ

Þƒú ðýBqGú ypf AÂBÖú OpðlAok ôGú gõGþ âõüBÿ @ó AuQ Þú ôÚPþ AgPçÖBR

kAgéþ ìB ̂ñýò ASpÿ GpÎpGvPBó kAok, ASp@ó GpWHùú ìÛBôìQ koìñÇÛú ôGp

"ðùÃQ GýlAoÿ Auçìþ" ̂ú gõAøl Gõk. WrDþ Opüò OdpÞBR AüpAó Gú ÎñõAó

Aï AèÛpAÿ WùBó Auçï ôüà ÞzõoAèãõGpAÿ ÞzõoøBÿ ìhBèØ AuPßHBokoGpAGp

küƒl ìƒpkï WùBó AuQ. OõÂýe ìõÚÏýQ gÇýpìñÇÛú ôìõZ GýlAoÿ Auçìþ

Klül @ìlû ðýrGþ ðýBqAqOzpüe AuQ. kôñýò ÖÃBüþ ìÐ AæuØ yBøl KpgB}

ìßpoGpgþ ìvEõèýò kocõqû øBÿ ìhPéØ øvPýî. Aüò kocBèþ AuQ Þú oøHp

ìƒÏƒËî AðƒÛƒçJ Îéƒñƒþ ðíõkó AgPçÖBR oA ìñÐ ðíõkðl ôkoGpAGpAüò kÎõR

AüzBó, Gpgþ ìvEõèýò ðípû ÚHõèþ koüBÖQ ðíõkû ôGpgþ GvýBoÿ AqìzßçR

oA OñùB AqÆpüÜ OpüHõó øBÿ koAgPýBoyBó ìÇpf ðíõkðl ôcPþ AqAè×BÊþ Gùpû

âpÖPñl Þú kôoAqAðPËBoAqüà ìvEõë Gõk. Aüò kocBèþ Gõk Þú GpAÿ oÖÐ ̂ñýò

AgPçÖBOþ Wévú upAó ÚõA, AqkôoAó cýBR KpGpÞQ AìBï @ÒBqôOlAôï üBÖPú AuQ

ôìþ OõAðl ÖÃBÿ ìñBuHþ GpAÿ oÖÐ AgPçÖBR GlôoAqøýBøõÿ ouBðú Aÿ GByl.

yBül Aâpoüzú Aüò oglAkøB Gpouþ yõk, kokô̂ýrðù×Pú AuQ. ðhvQ @ðßú

GpgçÙ OÏBèýî Auçìþ ôGú GpÞQ oyl ÚBob âõðú uBüQ øBÿ gHpÿ, koAðlá

qìBðþ AgHBoWévBR g¿õ¾þ Gpìç âzPú ôìõWþ AqAcvBuBR oA koGpAGp

üƒßƒlüƒãƒp¾ƒØ @oAüƒþ ìƒþ ðƒíƒBül. AâpGõAÚÐ øíú ìvEõèýò ôÖÏBæó uýBuþ

øƒzƒlAoøƒBÿ AgƒçÝ ìƒlAoAðƒú GƒroâƒBó oA ìƒl ðƒËƒpÚƒpAokøƒñƒl ôA¾ê Auçìþ

"AèíXBèw AìBðBR" oÎBüQ âpkk ôAupAoGýBó ðãpkk ôAq@ó ðBâõAoOpkoðÛê ìßpo

y×Bøþ üB AüñPpðPþ yBj ôGpå @ó AÖrôkû ðzõk, ̂ú GvB AqOdpüà yló Gú KBui

âõüþ Îéñþ ðýrgõkkAoÿ âpkk. | |

küãp@ðßú GBül Oípüò gõüzPò kAoÿ oA ìzÛþ Wlÿ GpAÿ uýBuPílAoAó

AìƒpôqkAðvQ. Aâpuhñþ GpÎéýú Öpkÿ koouBðú ìÇpf âpkül, ìíßò AuQ

GƒBÆê GByl Þú koGvýBoÿ AqìõAok,GBÆê GB Opá mÞp@ó ÖpAìõ} gõAøl yl ô

ìƒíƒßò AuQ ¾dýe GByl Þú oAû @ó Æpf ðÛBÉ ÂÏØ cpüØ koGpAGpouBðú

ðhõAøl Gõk. üà OXpGú ìõÖÜ Aüò Aìp, koôÚBüÐ AgýpÞzõooj kAk Þú GB ðËpìÛBï

ìƒÏƒËî oøƒHƒpÿ, GƒvƒýƒBoÿ AqOƒßƒpAoyƒBüƒÏƒBR @ÒzPú Gú AgHBo¾lÝ ôÞnJ

gƒõkkAoÿ ðƒíƒõkðƒl ôøíýò AìpÖÃB oA GpAÿ ÞBuPò AqAcvBuBOþ Þú ìñXpGú

Oƒ¿ƒíƒýî ÒéƒÈ âƒpküƒlû Gƒõk ìƒùýB ðíõk. AâpOnÞpAìBï gBìñú Aÿ koyI øBÿ

ÎƒrAkAoÿ kokÖPpAüzBó Gú gõüzPò kAoÿ ðHõk; ̂ú GvB GB GpAÖpôgPú Opyló

AcvBuBR ìvEõèýò cõAkV ðBâõAoOpÿ koGpAGpìB ÚpAoìþ âpÖQ.

Aÿ ÞB} @ðùB Þú øzlAooøHpÖpqAðú AðÛçJ oA ðzñýlû âpÖPú Aðl, clAÚê Gú

ÎíÜ kogõAuQ ìéà ÎHlAèéú GýBðlüzñl Þú ÎHpR øBÿ GvýBoGpAÿ AìpôqìB ko

@ó ðù×Pú AuQ.

oDƒýƒƒw Úƒƒõû ÚÃƒBüýƒú â×ƒQ:

WƒpüƒBó AðƒdƒpAÖƒþ AO×BÚB« koì×Bul

AÚP¿Bkÿ øî ÒõÆú ôoðl ôGþ AìBó

Wéõìþ oôðl.

@üƒƒƒƒQ Aèéƒƒƒƒú ¾ƒƒƒBkÝ @ìéƒƒƒþ

æoüXBðþ koWévú ìvEõæó ÎBèþ

ÚƒÃƒƒƒBüƒƒƒþ Gƒƒƒú Oƒç} Gƒƒpgƒƒþ Aq

WpüBó|øBÿ AðdpAÖþ koÆõë OBoüi

GƒpAÿ kôoÞpkó AìQ Auçï AqO×Ûú

koküƒò ôAqÎƒBèíBó oAuPýò AyBoû

Þpk ôAülû "Auçï ìñùBÿ oôcBðýQ

" oA qAüƒýƒƒlû Aüƒò Oç} kAðvƒQ ô

âƒ×ƒƒQ: AqÚƒƒpó|øƒB Kƒýƒ{ KƒBoû Aÿ

WƒpüƒBðBR AðdpAÖþ koìÛBGê ðÛ{

ÎBèíBó koküò ôWõk kAyPú AuQ ô

øíƒú ìƒB ìƒþ kAðýî Þú koGpøú|øBÿ

ìPÏƒlkÿ koøíýò WBìÏú Auçìþ

ìƒB koAôüƒ{ ô¾ƒõÖýú oA koìÛBGê

ÎéíƒBÿ ìƒB ÚƒpAoìƒþ kAkðƒl ôGùBðú

@ðBó oWõÑ Gú GBÆò ôGBÆò âpAüþ ô

AøíýQ ÎBèî ìÏñB ôìÏñõüQ Gõk AìB

koôAÚƒƒÐ ðƒÛƒƒ{ ÎéƒíƒƒBÿ küƒƒò oA

ìþ|gõAuPñl OÃÏýØ Þññl. 

@ìéƒƒƒþ æoüƒXƒƒƒBðƒƒƒþ Êƒùƒƒõo

oôyƒñ×ßƒpAó ußƒõæooA AkAìƒú Aüƒò

WpüBó øBÿ AðdpAÖþ Oõ¾ýØ Þpk ô

âƒ×ƒƒQ: WƒƒpüƒƒBó uƒßƒõæoüƒvî ô

oôyƒƒñƒƒ×ƒƒßƒƒƒƒpAó uƒƒßƒƒƒõæooA ko

ÞƒzƒõoøƒBÿ Auƒçìƒþ OƒÛƒõüQ ìþ

Þƒpkðƒl OƒB GƒBqkoìƒÛƒBGƒê ÎéƒíƒB ô

ìPh¿¿Bó Öùî küñþ WùQ âýpÿ

Þññl. koøíýò ÞzõoìB @oAï @oAï Kp

ôGƒBë kAkðƒl Gƒú AüƒñƒùƒB OB WBüþ Þú

Auƒçï ìƒñƒùƒBÿ oôcBðýQ OrA¾éþ

Gpgþ øB yl. 

oüƒýƒw Úƒõû ÚƒÃƒBüƒýƒú AÖrôk:

ôAÚÏB« OBCuØ @ôoAuQ Þú koqìBðþ

Þƒú AèƒHƒPƒú GƒýƒzƒPƒpGƒú qìƒBó kôèQ

A¾ƒçcBR Gpìþ âpkk, ÞPBJ|øBÿ

ìƒPƒÏƒƒlkÿ koÎƒƒpÖƒBðƒùƒBÿ ÞƒBmJ

ôAokAOƒþ koøíýƒò ÞzƒõoìXõqAq

ôqAoR AoyƒBk âƒpÖPƒú AuƒQ. ôÚPƒþ

AðvBó ÞPBGùBÿ @ðùB oA ìþ gõAðl ìþ

Gƒýƒñƒl Þƒú Îƒlû Aÿ WBøê ôyýBk ô

qðƒHƒBoû ìƒlÎƒþ GƒBÆò ôìÏñõüQ ô

ÎƒpÖƒBó yƒlû Aðƒl. Aüƒò ̂ú ÎpÖBðþ

AuƒƒQ Þƒƒú GƒƒB øƒíƒú kðƒýƒBKƒpuƒPƒþ

ìƒþ|uƒBqk. ÎpÖBó upgLõuPþ Þú GB

ìƒƒõAk ìhƒloôAìTƒBë @ó øƒî øýƒa

ìƒñƒBÖƒBOƒþ ðlAok. ÎpÖBó GõkAüþ øî

Wõoküãpÿ. GBül OBCuØ gõok Þú

Aüò ÞPBGùB koAüò Þzõoðzpyl ô

¾lAüþ øî GpðhBuQ, Þzõoÿ Þú

AuƒƒBuƒƒ{ Auƒçï ôOzýƒÐ AuƒQ ô

ðƒËƒBìƒ{ ðƒËƒBìƒþ AuƒQ GpAuBx

Oƒõcƒýƒl ôÞƒPƒBJ ôuñQ, ̂ãõðú

ìþ|OõAðl Aüò AìõooA Odíê Þñl. 

oDƒýw Úõû ÚÃBüýú OBCÞýl Þpk:

ìƒPBCu×Bðú GBül â×Q koqìBó ìB øî

WƒpüƒBðƒþ AðƒdƒpAÖƒþ Þƒú âƒõüB OíBï

ðßBR AðdpAÖBR ânyPú oA GB øî ko

üƒà WƒB WƒíƒÐ kAok, koÞƒíƒpðƒä

Þƒƒpkó ðƒÛƒƒ{ ÎéƒíƒƒB ôkoOƒpôüƒY

AüƒpAðƒþ|âpÿ ôÚõìýQ âpAüþ GvýBo

Oç} ìþ Þñl ôìpkï oA AoWBÑ ìþ

køƒƒl Gƒú Þƒõoô} ôøƒhƒBìƒñƒ{ ô

küãpAó ôGÏl Aq@ó ÆpÙ koOpôüY

ÎƒpÖƒBðùBÿ ÞBmJ, koWò âýpÿ ô

oìƒƒBèƒƒþ øƒî Oƒç} ìƒƒþ Þƒñƒl, Þƒú

ìzhÀ ðývQ AüñùB ̂ú ðvHPþ GB

küò kAok. kocBèýßú AüñùB øî kï Aq

oôyñ×ßpÿ ìþ qðñl ôGB ußõæoøB

gƒýéƒþ oAcƒQ WƒíƒÐ ìƒþ yõðl ô

øípAøþ ìþ Þññl ôøî GB Îlû|Aÿ Aq

øñpìñlAó æAGBèþ kï gõoøvPñl ô

ÎƒpÖBðùBÿ ÞBmJ oA OpôüY ìþ Þññl

ôAèHPú AqAüñßú GB AWBðI øî KñùBðþ

AoOHBÉ Gãýpðl gýéþ AGBDþ ðlAoðl. 

ôÿ AÖƒrôk: ìƒPƒBCuƒ×Bðú ÎÛýlû

AüƒñƒùB Aüñãõðú AuQ Þú kooôAGÈ GB

ðƒƒBìƒdƒƒpï @qAkðƒƒl, koOƒíƒƒBx GƒƒB

oôyñ×ßƒpAó ußõæoôâBû ìédl ô

Kpüló GB @ðùB @qAk øvPñl, kooWõÑ

Gƒƒú Wƒƒò âƒýƒƒpôoìƒƒBë @qAkðƒl, GƒB

koAôüƒƒ{ @qAkðƒƒl, @üƒƒB Aüƒƒò AuƒQ

cƒlôk Aèùƒþ? Aüƒò AuƒQ cƒpìBR

Aèùþ? 

ôÿ OƒBCÞýƒl Þƒpk: Aüƒò WƒpüBó

AOƒ×ƒƒBÚƒB« koì×ƒBuƒl AÚP¿ƒBkÿ øƒî

ÒõÆú|ôoðl ôGþ AìBó Wéõìþ oôðl.

ôÚƒPþ Þú AðvBó OÛõA oA AqkuQ kAk

koøƒíƒú ìƒXBoÿ ôkoøíú ìXBë

ìzßê KýlA ìþ Þñl. 

@ìéƒþ æoüƒXBðþ O¿püe Þpk:

Aüƒò WƒpüƒBó AðƒdƒpAÖƒþ kocBèýßú

Wƒò|âƒýƒpÿ ôoìƒBèþ oA oôyñ×ßpÿ

WƒB ìþ|qðñl koÞípðä Þpkó ðÛ{

ÎƒBèƒíƒBó küñþ ôìPh¿¿Bó Îéõï

cƒÛƒú Oƒç} ìƒþ Þƒñƒñƒl. ìƒvéƒíƒB«

ìÛ¿õk ìB ð×þ ÎõAèî GBÆò ôÎõAèî

ìÏñƒB ðývƒQ. AìƒB üÛýƒò kAoüî AÞTp

ÚƒpüƒI Gú AO×BÝ AüñùB yýBkðl. ìãp

øƒƒp^ýƒrÿ koÎƒBèƒî AìßƒBó kAok,

ôÚƒõÎƒ{ koìƒõok yƒhÀ gBÁ

øî SBGQ AuQ? ìíßò AuQ Þvþ

GƒPƒõAðƒl ÚloR øBÿ ìBÖõÝ ÆHýÏþ

øî kAyƒPƒú GƒByƒl AìƒB øƒpÞvþ Þú

kÞƒBðƒþ GƒBqÞñl ôGãõül ìò ̂ñýò

ÚƒƒƒloOƒƒƒþ kAoï @üƒƒƒB ÚƒƒƒloR kAok?

ôAðãùƒþ øƒpÚƒloR yýƒÇƒBðþ, øî

ìõok OBCüýl ÞPBJ ôuñQ AuQ?

Oç} WpüBó AðdpAÖþ GpAÿ cnÙ ÎéíB;

æoüXBðþ: WpüBó AðdpAÖþ koì×Bul AÚP¿Bkÿ ÒõÆú  ôoAuQ

SBGQ yl øpÞw AqôæüQ

ÖB¾éú Gãýpk ìñrôÿ gõAøl yl

*kÞPpAulèéú GBkAì̀ýBó 

oôülAkøBüþ Þú koAüò ̂ñl ìBû ôAüò ̂ñl oôqkoWùBó ô

gƒBôoìýƒBðƒú ôAüƒpAó oj kAk ðÛƒÇƒú ÎÇ×þ koOdõæR WùBðþ

AuQ. | |

GƒdƒƒpAó uƒýƒƒBuƒƒþ – AÚƒPƒ¿ƒBkÿ ÒƒpJ, GñýƒBó Öƒpøñƒä

AuƒPƒÏƒíƒBoÿ ôuéÇú|âpÿ ìvPßHpAó ÒpGþ oA èpqAðl. GýlAoÿ

Auƒçìƒþ ìéƒPƒùƒBÿ ìƒñƒÇƒÛƒú, gõAJ kyíñBó Auçï ôAuPßHBo

WùBðþ oA Gú Þéþ @y×Pú Þpk ô̂ùpû ôAÚÏþ ìvPßHpAó ÒpGþ oA @ó

^ñBó @yßBoÞpk Þú GýlAoÿ ìpkï AoôKB ô@ìpüßB Îéýú cBÞíBó

uPíãpôÊBèî KpôooA ìdÛÜ uBgPú AuQ .cõAkV gõðýò ô

oðƒY|@ôoGƒdƒpüò ôüíò ôèýHþ ôoôülAkøBÿ ì¿pôOõðw ô

uƒÏƒõkÿ, ÖƒpAqôðƒzƒýƒI|øƒBÿ üà AðÛçJ Auçìþ AuQ Þú

øƒíƒBðƒñƒl AðÛçJ AüpAó AqìvýpìÛBôìQ ÚùpìBðBðú ôOËBøpAR

ìpkìþ ôOdíê yùBkR|øB ôqðlAðþ yló|øB ôoðY gBðõAkû|øB

ìƒþ|ânok ôOXpGú|øBÿ uñãýñþ ̂õó cíéú Gú cõqû|øB ìBðñl

ÖƒýƒÃƒýƒú, ìƒvBWl ôÞzPBoøBÿ WíÏþ ìBðñl 51 gpkAk ô71

yƒùƒpüƒõooA koKƒýƒ{ kAok. AìƒB Sƒíƒpû @ó, KƒýƒpôqüùBÿ ìéPùBÿ

ìvéíBó ôOdõèþ upðõyQ uBqkoÚpó ÖÏéþ AuQ Gú ypÉ

Aüñßú, ÚBèõA oGñB Aèéú Gãõüñl ôAuPÛBìQ Þññl. oôülAkøBÿ AüpAó

Auçìþ koAüò ̂ñl oôqGBoküãpAøíýQ ôAæÿ A¾ê ôæüQ

ÖÛýú ÎBkë ôÞBo@üþ @ó oA ASHBR Þpk. | |

ðƒíƒõðƒú küƒãƒpÿ AqAÚƒPƒlAoôæüƒQ Þƒú ìdõoAÚPlAoðËBï

Wƒíƒùõoÿ Auçìþ AuQ ôðíõk @yßBoôclR øíãBðþ ko

OƒHƒÏƒýƒQ Aqôèþ Aìpìvéíýò ôOlGýpìÏÃçR koÎýò c×Ì

@oAìƒ{ ôAgçÝ ôGßBoâýpÿ øíú OlGýpøBÿ Öpkÿ ôWíÏþ

ìvEõæó kèvõqkooÖÐ AyPHBû Groâþ Þú oj kAkû Gõk ðzBó kAk

OƒHƒÏƒýƒQ üßLBôú ìvEõæó koøpokû, ôøõyýBoÿ ôGýlAoÿ

Oƒdvýò GpAðãýrìpkï, ̂ãõðú ôclR ìéþ ôæüþ oA GB c×Ì

øíú uéýÛú|øB OBìýò ìþ|Þñlôìzßê|øB oA GB ÞíPpüò ørüñú cê

ìþ|ðíBül ôAìýløBÿ ôAøþ kyíñBó Auçï ôìvPßHpAó WùBó ô

ìƒÏBðlAó oA Gú GBk ìþ|køl ôAWBqû ðíþ|køl kyíñBó ôðBAøçó

uõF AuP×Bkû Þññl. 

yíBoû60761| ¾×dú 0001| oüBë yñHú42 AoküHùzQ 0931

øzlAokôÎÃõAoyl ìXéw gHpâBó oøHpÿ

koâ×Q ôâõGB ø×Pú ðBìú “yíB” KýpAìõó WpüBó AðdpAÙ:

kGýpÞê crJ ìõOé×ú Auçìþ| |gõAuPBoyl:

ôclR A¾õèãpAüBó

koÞñBo

OHpÿ AqìñdpÖýò

GBGýQ Wlül
@üQ Aèéú ì¿HBf ürkÿ :

øýa GÏýl ðývQ Þú oôqÿ GýBül

Þú  Aüò øíú ìÛBôìQ koGpAGp

kyíñBó Auçï, @gp} ìýõû A}

Aüò yõk Þú Îéþ ìdíl GBJ

Wlülÿ koÞzõoKýlA yõk! AèHPú

ÎpÅ Þpkï ÖpÅ Þñýl Aüò

AcPíBë üà koìýéýõó GByl, AìB

ìdPíê @ó uñãýò AuQ  |

@üQ Aèéú Îéî Aèùlÿ:

002 uBë ÚHê üà Îéþ ìdíl GBJ

KýlA yl ôÖpÚú GùBDýQ oA Gú ôWõk

@ôok ôÞBoÿ Þú AuPÏíBoGƒB

GùƒBDýQ AðXBï kAkû, øýa ôÚQ

üà crJ uýƒBuþ AðXBï ðlAkû

AuQ ôðíþ OõAðl AðXBï Gløl, ènA

ðãpAðþ ìB AqðõÑ üà cƒrJ

uýƒBuƒþ ðývQ, Géßƒú Aqüà ðƒõÑ

ÖpÚú üB küò AuQ 

AkAìú ko¾×dú 2

¾×dú 2

¾×dBR51 | ô41 ¾×dBR9 | ô8

2 مهر 89 - منصور ارضی: 
من زمانی از احمدی نژاد 

حمایت می کردم که 
احساس می کردم و می 

دیدم که در خط والیت و 
امام زمان )عج( است.1

 21 اردیبهشت 90 -حجت 
االسالم صادق الریجانی: 

جریانی انحرافی گویا تمام 
نكات انحرافات گذشته را با 

هم در یك جا جمع دارد!!2

21 اردیبهشت 90 -آیت ا... 
مصباح یزدی: بیش از 90 

درصد معتقدم که او سحر 
شده است!/شخص مسئله 

دار، این آقا را مسّخر کرده!3

24 اردیبهشت 90 - 
حجت االسالم کعبی، عضو 

شورای نگهبان: اگر در خانه 
نشستی و زانوی غم بغل 

گرفتی، یعنی والیت فقیه را 
نشناختی4

30 اردیبهشت 90 - احمد 
توکلی: در موضوع وزیر 

اطالعات، احمدی نژاد 
خواست در برابر رهبری 

بایستد که نشد!! 6

9 خرداد 90 - سردار 
مقدم فر، معاون فرهنگی 

فرمانده سپاه: جریان 
انحرافی در پی ایستادگی 
رهبر انقالب در برابر عزل 

آقای مصلحی شكست 
سنگینی خورد و انتظار 

نداشت که ایشان این گونه ایستادگی کنند.5

10 خرداد 90 - مصطفی 
کواکبیان:  احمدی نژاد 

جرات عدم پذیرش حكم 
رهبری را داشت اما آیا 

خاتمی، هاشمی رفسنجانی 
و غیره از این دست اقدامات 

انجام داده اند؟7

17 خرداد 90 - آیت ا... 
مصباح: ابلیس با تمام توان 

به یاری جریان انحرافی 
آمده است/شخص منحرف 

به بهانه ارتباطات معنوی 
با امام زمان )عج( تأثیر 

عجیبی بر رئیس جمهور 
گذاشته است /بعضی وقت 

ها غیبت کردن واجب می شود/ در تفكر 
جریان انحرافی مسئله انسان کامل به جای 

امام زمان )عج( مطرح می شود.8

19 خرداد 88 -آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی:  اینجانب قصد ندارم که 

دولت موجود را مثل دولت بنی صدر 
معرفی کنم!!

هاش��می در نامه خود به رهب��ری در خرداد 
88 چنین نوشت: متأس��فانه اظهارات عاری 
از حقیقت و غیرمس��ئوالنه آقای احمدی نژاد 
در جری��ان مناظ��ره با مهندس موس��وی و 
مقدمه چینی ه��ای قبل و ح��وادث بعد از آن، خاط��رات تلخ اظهارات و 
اقدام��ات منافقان و گروهک  ه��ای ضدانقالب در س��الهای اول بعد از 
پی��روزی انقالب و نیز تهمت زدن ها در انتخابات 84 و انتخابات مجلس 
شش��م و لجن  پراکنی های باند پالیزدار که در دادگاه محکوم ش��ده را به 
نمایش گذاشت و از آنجا که بخشی از این اظهارات قباًل در رسانه های 
دولتی و آتش تهیه آن در س��خنرانی مشهد مقدس مطرح شده، ادعای 
اینکه مطالب او تحت تأثیر فضای مناظره گفته شده و فاقد برنامه ریزی 
قبلی است، پذیرفتنی نیست و گویا برای تحت الشعاع قرادادن گزارشهای 
مستند و مکرر دیوان محاسبات در خصوص مفقوداالثر بودن یک میلیارد 
دالر و ارتکاب چند هزار تخلّف در اجرای بودجه ها می باشد و شاید هم 

رقیب اصلی خود را افتخارات ربع قرن انقالب اسالمی می داند.
دهها میلیون نفر در داخل و خارج ناظر دروغ پردازی ها و خالفگویی هایی 
بودن��د که برخالف ش��رع و قانون و اخالق و انص��اف، افتخارات نظام 

اسالمی مان را نشانه گرفته بود.
زیر سئوال بردن تصمیمات بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و تالشهای 
امام راحل و مردم مسلمان و متعهد و روحانیت عظیم القدر که در نیم قرن 
گذشته با مجاهدت های خویش توانستند بنای باشکوه نظام اسالمی را 
ایجاد و مس��تقر و بالنده کنند، از این بدتر نمی شد. دوران مشعشعی که 
خود ش��ما پشت س��ر امام )ره( در قامت مجاهد پیشتاز، رئیس جمهور و 

نهایتاً رهبری نظام نقش و مسئولیت های ممتازی بعهده داشته اید.
نقطه قابل توجه دراین تهمت ها این است که غیرمستقیم، مقام والیت 
در زم��ان رهبری امام راحل و جناب عالی که هادی دولت ها بوده اید و با 
اظهارات صریح، مدیریت ها را مورد تأیید و تحس��ین قرارداده اید، نشانه 

گرفته است.
بعد از جریان شوم 14 اسفندماه 1359 با ارشاد امام و بنیان گذار جمهوری 
اس��المی، ش��هید مظلوم دکتر بهش��تی و جناب عالی و اینجانب که در 
شعارهای مردمی به عنوان »س��ه یاور خمینی« شناخته شده بودیم، با 
همراهی نیروهای انقالبی و بخصوص نمایندگان متعهد مجلس اول و 
حزب جمهوری اسالمی توانستیم در جهت زدودن غبارهای ابهامات و 
سم پاشی ها اقدامات مؤثری انجام دهیم و امام راحل درد آشنا با تشکیل 
گروه حقیقت یاب و داور، بخش��ی از حقایق را آش��کار  کردند. نتایج آن، 
آگاهی بیش��تر مردم و رس��وایی فتنه گران و در نهایت نجات کش��ور از 

خطری بود که دشمنان استکباری و ضد انقالب طراحی کرده بودند.
البته اینجانب قصد ندارم که دولت موجود را مثل دولت بنی صدر معرفی 
کنم و یا سرنوش��تی ش��بیه آن دولت را برای این دولت بخواهم، بلکه 
مقصود این است که باید مانع گرفتار شدن کشور به سرنوشت آن روزگار 

شد.*

20 تیر 90 - علی مطهری: 
هاشمی وخاتمی، والیت 

مدارتر از احمدی نژاد 
بودند!/آقای احمدی نژاد 

دو جا به صراحت در مقابل 
حكم حكومتی رهبری 
ایستاد/کار اخیر آقای 

احمدی نژاد شبیه کاری بود 
که آقای موسوی کرد.9
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 غوغای عام الفیل، کشته شدن ابرهه و از هم پاشیدن 
ــمنان  کعبه و قریش، مکیان و  سازمان زندگانی دش
ــی  جرأت  ــه را در انظار جهان عرب بزرگ نمود، دیگر کس کعب
نداشت، فکر حمله به قریش و آزار آنان و یا ویران ساختن خانه 
توحید را در دل  بپروراند، افکار عمومی چنین قضاوت می کرد 
که: »خدا به پاس احترام خانه خود، و احترام و عظمت قریش، 
دشمن شماره ی یک آنان را به خاک و خون کشید« روی این 
قضاوت،  قریش و کعبه در نظر عموم بزرگ شدند، کمتر کسی 
فکر می کرد که این جریان  فقط به منظور حفاظت از کعبه بود، 
بزرگی و کوچکی قریش در این مورد دخالت نداشت.  به گواهی 
اینکه حمالت مکرری از سرداران وقت به قریشیان شده بود ولی 

آنان هیچگاه  با چنین وضعی مواجه نشده بودند. 
ــدن قطره ی  ــر که بدون ریخته ش این فتح و پیروزی بی دردس
خونی از قریش صورت  گرفت، افکار تازه ای را در دل قریش به 
وجود آورد، نخوت و تکبر و بی اعتنایی آنان را روزافزون ساخت 
و باین فکر افتادند که محدودیت هایی برای غیر خود قائل شوند 
زیرا خود را طبقه ممتاز عرب می دانستند و فکر می کردند که 
آنان فقط مورد توجه سیصد و شصت  بت واقعند، و از حمایت 

آنها برخوردارند. 
ــاری آنان آغاز گردید؛ در این صدد برآمدند  از آن روز بی بندوب
ــگذرانی را یکی پس از  ــش  و طرب و خوش ــه برنامه های عی ک
ــراب خرما را  دیگری اجرا کنند. از این لحاظ جام های پر از ش
سر می کشیدند و احیانا بساط میگساری را در اطراف کعبه پهن 
می کردند و به اصطالح در جوار بتان سنگی و چوبی که متعلق 
به قبایل عرب بود، بهترین ساعات  عمر خود را می گذراندند و 
ــتانی را که درباره ی منذرین حیره، و غسانیان   هرکس هر داس
ــنیده بود، برای حضار تعریف می کرد، و  ــام و قبائل یمن ش ش
ــیرین بر اثر توجهات بتان  ــد بودند که این زندگی  ش عقیده من
است که عموم عرب را در برابر آنها ذلیل کرده، و آنان را بر همه 

برتری داده است. 
مرزهای خیالی قریش

ــا روزی افق زندگی را صاف و پاک  ــدا نکند این موجود دو پ خ
ببیند، و برای خود یک مصونیت خیالی قائل گردد زیرا آن روز 
ــت که دایره حیات را به خود اختصاص داده و برای همنوع  اس
خود کوچکترین حق حیات و ارزش قائل نمی شود، در صفحه  

ــتی و عیش و نوش خود را فوق همه چیز می داند.  وجود هس
ــت خود را بر دیگران  ــش برای اینکه تفوق و عظم آن روز قری
ــه کوچکترین احترامی به اهل   ثابت کنند، تصمیم گرفتند ک
ــه را حرم و بقیه را  ــنگ از چهار طرف کعب »حل« )چهار فرس
ــرا می گفتند که عموم عرب به  ــوند زی حل می نامند( قائل نش
معبد ما نیازمند هستند و با چشم خود دیدند که  ما مورد توجه 
خدایان کعبه هستیم، از این پس سخت گیری ها شروع شد، و 
با دیکتاتوری  کامل  مردم حل را مجبور کردند که هر موقع به 
منظور بجا آوردن حج و عمره  وارد »مکه« شوند، نبایست از آن 
غذایی که همراه خود آورده اند، بخورند، و باید از غذای اهل حرم 
بخورند، موقع طواف همه باید از لباس های محلی »مکه« -که 
جنبه ی ملیت و قومیت داشت- استفاده کنند و اگر کسی موفق 
به تهیه ی آن نشود، بایست  به طور عریان دور کعبه طواف کند، 
و برخی از بزرگان عرب که به این کار تن نمی دادند مقرر شده 
بود که پس از طواف، لباسهای خود را بکنند و به دور افکنند، و 
کسی  حق نداشت به آن دست بزند. ولی زنان درهرحال مجبور 
ــت اطراف سر را با  بودند لخت و عریان طواف  کنند، فقط بایس

یک پارچه ای بپوشانند و با شعر مخصوصی  زمزمه کنند. 
پس از جریان ابرهه که خود از مسیحیان بود هیچ فردی از یهود 
ــت وارد مکه شود مگر اینکه مزدور یکی از  و نصاری حق  نداش
ــخنی از  مکیان گردد، در اینصورت نیز الزم بود کوچکترین س

آیین و کیش خود نگوید. 
ــت  ــیده بود که برخی از آداب حج را که بایس کار به جایی رس
بیرون از حرم به جا آورده شود، ترک گفته، دیگر حاضر نبودند 
که وظایف وقوف در »عرفه« را )نقطه  ای است بیرون از حرم که 
ــر  باید حاجیان روز نهم ماه حج، در آنجا تا غروب آفتاب  به س
برند( انجام دهند، در صورتی که نیاکان آنان )فرزندان اسماعیل(

وقوف در عرفه را جزء مراسم حج می دانستند و تمام عظمت و 
بزرگی ظاهری قریش مرهون  کعبه و همین وظایف حج بود که 
مردم مجبور بودند در هر سال به این نقطه ی خشک  و بی آب 
سری بزنند؛ و اگر در نقطه ی مطاف و مشاعی نبود، کسی مایل 
ــود که  در دوران عمر خود از آن نقطه عبور کند. اما با طلوع  نب

ستاره اسالم تمام این مرزها و خرافات از بین رفت. 
ــادها و تبعیض ها  ــش این فس ــان پیدای ــر جامعه شناس از نظ
ــت.  باید محیط مکه غرق در فساد و آلودگی  اجتناب ناپذیر اس

شود تا جهان برای یک انقالب اساسی  و جنبش ریشه دار آماده 
گردد. 

ــا و نوش ها و بی بندوباری ها،  تمام این محرومیت ها و عیش ه
ــاخت، و  ــط را برای ظهور یک  مصلح جهانی آماده می س محی
بی جهت نیست که هر موقع فرعون عرب »ابوسفیان« از دانای 
ــده و  ــیحی ش ــرب »ورقة بن نوفل« که در آخر عمرش مس ع
اطالعاتی از انجیل  به دست آورده بود، از خدا و پیامبران سخن 
ــم و غضب »ابوسفیان« مواجه  ــعله خش به میان می آورد با ش
می شد. او می گفت: »ما مکیان به چنین خدا و پیامبری نیازمند 

نیستم، زیرا از مراحم و الطاف بتان برخورداریم«!
ازدواج عبدا... و آمنه

ــتر در  روزی که عبدالمطلب جان فرزند خود را با دادن صد ش
ــت و چهار بهار از  ــدا خریداری  نمود، هنوز بیش از بیس راه خ
عمر »عبدا...« نگذشته بود و این جریان سبب شد که »عبدا...« 
ــهرت بسزایی پیدا کرد، در میان  عالوه بر اینکه میان قریش ش
ــزد عبدالمطلب هم مقام و منزلت  ــل  خود و بالخصوص ن فامی
ــان گران تمام  ــت آورد. زیرا چیزی که  برای انس بزرگی به دس
ــود و درباره ی آن رنج بیشتر ببرد، بیش از معمول به او مهر  ش
ــان و دوستان و  می ورزد. از این لحاظ »عبدا...« در میان خویش

نزدیکان خود فوق العاده مورد احترام  و مورد رغبت تمام بود. 
ناگفته پیداست، روزی که »عبدا...« همراه پدر به سوی قربانگاه 
ــخت ترین احساسات متضاد روبرو بود  می رفت! در آنوقت با س
ــای او در  ــه پدر و قدردانی از زحمات توان فرس حس احترام ب
سراسر کشور وجود وی حکم فرما بود از این جهت چاره ای  جز 
ــت ولی از طرف دیگر چون دست تقدیر  ــلیم و انقیاد نداش تس
می خواست که گلهای  بهار زندگی او را مثل برگ خزان پژمرده 
سازد موجی از احساسات در دل او به وجود آورد. چنانچه خود 
عبدالمطلب در کشاکش دو نیروی قوی »ایمان و عقیده، عاطفه 
و عالقه« قرار گرفته بود و به طور مسلم این جریان در روح هر 
دو یک سلسله ناراحتی های  جبران ناپذیر را به وجود آورده ولی 
چون مشکل حل گردید )به طوریکه در شماره اول از سال دوم 
ــر افتاد که فی الفور بدون  ــد( »عبدالمطلب« به این فک بیان ش
اینکه ساعتی بگذرد این احساسات تلخ را با شیرین ترین کارها 
ــته  زندگی او را که بسر  )ازدوج عبدا... با آمنه(جبران کند و رش
حد گسستن رسیده بود، با اساسی ترین رشته حیات پیوند دهد. 

 سوء استفاده قریش از شکست ابرهه! 
تجزیه و تحلیل در تاریخ اسالم

آیت ا... جعفر سبحانی تبریزی

مجله »مکتب اسالم« یکی از فاخرترین نشریات حوزه علمیه قم بود که در سالهای آغازین مرجعیت 
آیت ا...   بروجردی متولد شد و با معرفی نویسندگانی دانشمند و فرهیخته در محافل حوزوی و دانشگاهی 

جهان اسالم مورد توجه قرار گرفت. 
 »آیت ا... جعفر سبحانی« این روزها به عنوان یکی از مراجع معظم تقلید در حوزه علمیه قم مورد توجه همه 
شیعیان جهان اسالم می باشند. ایشان با عنوان جعفر سبحانی تبریزی یکی از نویسندگان آن روزهای بخش 
تاریخ نشریه مکتب اسالم بودند که همان مقاالت به صورت کتاب و به عنوان منبعی مستند توسط محققین 
حوزوی و دانشگاهی استفاده می شود. مقاله زیر با همین عنوان در نشریه مکتب اسالم سال -1339 سال 
دوم – شماره چهارم منتشر شده است که بازنشر آن توسط »راوی« برای بسیاری از اساتید و عالقه مندان 

تاریخ اسالم می تواند مفید و آموزنده باشد. 
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لذا عبدالمطلب هنگام مراجعت از قربانگاه، -درحالی که دست 
فرزند خود را در دست داشت- یکسر به سوی خانه »وهب بن 
ــرش »آمنه« را که به پاکی  ــد مناف بن زهره« رفته و دخت عب
ــدا...« درآورد، و نیز در همان  ــت معروف بود، به عقد »عب و عف
ــود تزویج کرد و  ــر عموی »آمنه« را خ ــس »داللة« دخت مجل

»حمزه« عمو و همسال پیغمبر اکرم از او متولد گشت. 
ــتاد قسمت تاریخ در دانشگاه  مورخ معاصر »عبدالوهاب« )اس
مصر که پاورقیهای  مفیدی بر تاریخ ابن اثیر نوشته است(جریان 
ــد که: رفتن  ــوق را یک امر غیر عادی تلقی کرده و می نویس ف
ــردم موج می زد و  ــات م عبدالمطلب در همان روز که احساس
اشک شوق و سرور از دیدگان مردم سرازیر بود به خانه »وهب« 
آن هم به منظور خواستگاری  دو دختر یکی برای خود و دیگری 
برای »عبد ا...« از موازین عرف و عادت بیرون است.  آنچه در آن 
روز تاریخی برای او زیبنده و شایسته بود، فقط استراحت و رفع 
ــتگی بود تا هر دو از تعب های روحی خود بکاهند سپس  خس

سراغ کار دیگر بروند. 
ولی ما معتقدیم که اگر مورخ مزبور موضوع را به آن طریقی که 
ما مطالعه کردیم ، مورد دقت قرار می داد، تصدیق آن برای وی 
سهل و آسان بود. »عبدالمطلب« برای زفاف  ضرب االجل تعیین 
ــی  ــم عروس ــید، و مراس کرده پس از چند روز وقت آن فرا رس
برحسب معمول  قریش در خانه آمنه برقرار شد، و مدتی عبدا... 
ــام  ــوی ش و آمنه با هم بودند، تا آنکه عبدا... برای  تجارت به س
رهسپار شد و در موقع مراجعت -به شرحی که خواهید شنید- 

از جهان  رخت بربست.
دستهای مرموز در تاریخ اسالم

ــیله برای حفظ حیات و شئون  ــت که بهترین وس شکی نیس
ــتگان تاریخ است  که در صفحات خود نقاط روشنی را از  گذش
زندگانی رجال منعکس می سازد و یا تاریخچه  سیاه گروهی را 
ــرای آیندگان به عنوان درس عبرت ضبط می کند ولی با این  ب
اهمیت  در تمام قرون حب و بغض، دوستی و دشمنی، مسامحه 
و سهل انگاری و اظهار ابتکار و بی سابقه گویی، اظهار قدرت در 
ــندگی و دهها عامل دیگر در تدوین  تاریخ دخالت کرده؛  نویس
و حقایق واقعی را از مجرای طبیعی خود منحرف ساخته اند؛ و 
این خود مشکلی است برای آیندگان که باید با موازین فنی و 
ممارست کامل در کتب مختلف تاریخ، راست و دروغ را از هم 

تشخیص دهند. 
ــالمی بطور روشن بچشم  ــته در تدوین تاریخ اس عوامل گذش
میخورد دست های  مرموزی در تحریف آن حقایق در کار بوده 
و احیانا از جانب دوستان بمنظور تجلیل و تعظیم از مقام نبی 
ــت که آثار ساختگی  از  ــته شده اس اکرم)ص( پیرایه هایی بس

جبین آنها نمایان است. 
ــدا...« نور  ــانی »عب ــالمی می خوانیم که در پیش ــخ اس در تاری

نبوت طالع و ظاهر بوده است . در »سیره ی حلبیه« )ص 70( 
می نویسد که در سالهای خشکسالی »عبدالمطلب« دست فرزند 
ــوی کوه می رفت و نور جبین »عبدا...«  خود را می گرفت و بس

را وسیله قرار داده و از خداوند جهان طلب رحمت می نمود. 
این مطلبی است که بسیاری از دانشمندان شیعه و سنی آن را 
نوشته اند و ما هم  هیچگونه دلیل بر عدم صحت آن نداریم ولی 
در صفحات بعضی تواریخ همین مطلب  اساس افسانه ای شده 

است که هرگز ما نمی توانیم آن پیرایه ها را بپذیریم.
داستان فاطمه ی خثعمیه

ــگویان  ــت که از دانایان و پیش وی خواهر »ورقة بن نوفل« اس
عرب بود، و اطالعاتی  درباره ی »انجیل« داشت چنانچه سخن 
گفتن او با خدیجه در آغاز بعثت و با خود پیغمبر اکرم در همان 
ــاره  ــت، و ما در جای خود به آن اش ــل در تاریخ ضبط اس اوای

خواهیم کرد. 

ــردی از فرزندان  ــنیده بود که م ــر »ورقه« از برادرش ش خواه
»اسماعیل« به مقام  پیامبری خواهد رسید، از این جهت همواره 
در تکاپو و جستجو بود. روزی که عبدالمطلب  دست در دست 
عبدا... کرده و از قربانگاه بسوی خانه »آمنه« می رفت، فاطمه ی 
ــتاده بود، چشمش به نوری  خثعمی در کنار خانه ی خود ایس
ــراغ آن بود؛ گفت عبدا...! کجا می روی؟  افتاد که مدت ها در س
ــترانی را که پدرت در راه نجات تو قربانی کرده  من حاضرم ش
است بدهم، به شرط اینکه با من به سر بری! عبدا... گفت: فعال 
ــتم این مطلب  برای من ممکن و میسور  چون همراه پدرم هس
نیست؛ پس از آنکه »عبدا...« همان روز با آمنه تزویج کرد و یک 

ــر برد، فردای آن؛ به سوی خانه فاطمه شتافت و  شب با او بس
آمادگی خود را اعالم  نمود، فاطمه گفت امروز من به تو نیازی 
ندارم، زیرا نوری که در جبین تو مشاهده  می کردم امروز دیگر 

نیست و در محل دیگر جای گرفته است!
و گاهی این افسانه را به صورت دیگر نوشته اند و آن اینکه چون 
فاطمه عرض  حاجت نمود، عبدا... فی البداهه این دو بیت شعر 

را خواند:
اما الحرام فالممات دونه  * و الحل ال حل فاستبینه 

فکیف باالمر الذی تبغینه  * یحمی الکریم عرضه و دینه
 )اما اقدام به عمل حرام، مردن از آن بهتر است و اما حالل راهی 
بر آن نیست که آشکارا تشخیص دهم، بنابراین چگونه ممکن 
است به تقاضای تو تن در دهم؟ شخص بزرگوار آبرو و دین خود 

را حفظ می کند(
ــی آمنه نگذشته بود که تمایالت  ــه روز از عروس ولی هنوز س
نفسانی او را به سوی  خانه فاطمه کشانید، دختر خثعمی گفت 
عالقه من به تو بر اثر نوری بود که فعال در جبین تو نیست، و 
ــته قرار داده است؛ عبدا... گفت:  خدا آن را در محلی که خواس

آری با آمنه تزویج کرده ام. 
آثار ساختگی بودن داستان فوق

سازنده این داستان از جهاتی غفلت کرده و نتوانسته است آثار 
مصنوعی بودن آن را از بین ببرد و اگر همین قدر اکتفا می کرد 
ــس کوچه ای با عبدا... مالقات  ــه »روزی فاطمه در بازار در پ ک
ــاهده کرد و این نور  ــانی عبدا... مش کرد و نور نبوت را در پیش
ــت« باز ممکن بود قبول  ــه فکر نزدیکی با عبدا... انداخ او را ب
گردد، ولی متن داستان می رساند که  هنگامی که دختر خثعمی 
ــت عبدا... در دست پدر قرار داشت آیا با  عرض حال نمود دس
ــود را بیان کرد و از بزرگ  ــن وضع  دخترک چطور مقصد خ ای
ــه در راه  طاعت و بندگی خدا  ــش مانند »عبدالمطلب« ک قری
ــرم و حیا ننمود؟ و اگر بگوییم   ــتن فرزند باکی ندارد ش از کش
ــروع بوده با آن دو شعری که »عبدا...« به  منظورش ازدواج مش
ــازگار نیست. از آن مشکل تر  عنوان رد تقاضا برای او خواند، س
ــر حد  ــت، زیرا فرزندی که برای پدر تا به س جریان عبدا... اس
کشته شدن احترام قائل است، چطور می تواند در پیشگاه پدر 
ــخنان مزبور را بگوید؟ اساسا مردی که چند دقیقه است از  س
ــته آیا با آن احساسات تلخ  و با آن نارحتی های  زیر تیغ برخاس
روحی چطور می تواند به تمایالت یک زن پاسخ بدهد؟ آیا آن  
زن وقت شناس بود یا اینکه سازنده ی داستان از این نقاط ضعف 

روشن غفلت ورزیده است؟!
صورت دوم داستان رسواییش بیشتر است زیرا چنانکه مالحظه 
ــعر دست رد به سینه  فرمودید در مرتبه  اول عبدا... با آن دو ش
ــانتر از این عمل حرام است  وی زد و گفت: مرگ برای من آس
ــد که  که دین و ناموس را بر باد می دهد، پس از آن چطور ش
این جوان پاک و باغیرت، دستخوش چنین افکار انحرافی شد، 
ــه شب  نگذشته بود  در صورتی که هنوز از ازدواج او بیش از س

یک مرتبه تمایالت جنسی او را بسوی خانه خثعمی کشانید؟
ــدا... که در  ــی مانند عب ــم بپذیریم جوان ــز نمی توانی ــا هرگ م
خانواده ای مانند بنی هاشم تربیت یافته، چنین افکار دور از تقوا 
ــمندان سنی  را به دماغ راه دهد، عالوه بر این ادله ای که  دانش
و شیعه در طهارت اصالب و ارحام نیاکان پیغمبر اکرم در این 
باب اقامه  نموده اند، برای تکذیب داستان فوق کافی است و اگر 
این داستان دروغی را در دسترس  افراد بی خبر قرار نداده بودند 

اصال احتیاجی به این بحث نبود.
نظری به کتاب »پیامبر« 

ــنده  یک نظر به کتاب »پیامبر« بیاندازید و فصولی را که نویس
ــتان ترتیب داده است عمیقانه  آن برای پرورش دادن  این داس
مورد دقت قرار دهید تا هدف نویسنده این کتاب به دست  بیاید؛ 
ــنده این کتاب که هدفش این است که زندگانی پیغمبر  نویس
ــتان« درآورد تا جوانانی که به خواندن  اکرم را به صورت »داس
رمان عالقه دارند بدینوسیله تشویق شوند، و حقایق  دینی را از 
ــت، مورد مطالعه قرار  ــی که برای آنان لذت بخش اس آن طریق

این فتح و پیروزی بی دردسر که 
بدون ریخته شدن قطره ی خونی از 
قریش صورت  گرفت، افکار تازه ای 
را در دل قریش به وجود آورد، 
نخوت و تکبر و بی اعتنایی آنان را 
روزافزون ساخت و به این فکر 
افتادند که محدودیت هایی برای 
غیر خود قائل شوند زیرا خود را 
طبقه ممتاز عرب می دانستند و فکر 
می کردند که آنان فقط مورد توجه 
سیصد و شصت  بت واقعند، و از 
حمایت آنها برخوردارند! 
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دهند، این خود هدفی است مقدس و قابل تقدیر، ولی به شرط 
ــنده است  اینکه با موازین مذهبی و دینی که البد هدف  نویس

تطبیق نماید. 
ــهادت می دهد که  ــور ش ــات کتاب مزب ــفانه صفح ــا متأس ام
ضعیف ترین روایات  و خرافی ترین داستانها مدرک نویسنده بوده 

و گاهی چند برابر نیز از طرف وی بر آن افزوده شده است. 
ــتان »فاطمه ی خثعمی« همان بود که از نظر خوانندگان  داس
گذراندیم و بر فرض  اینکه یک داستان اساسی باشد متن جریان 

همانست که از منابع اولیه ی تاریخی  نگارش یافت. 
ــه در مقام  ــا آن توانایی ای ک ــاب »پیامبر« ب ــنده ی کت نویس
داستان سرائی دارد دهها پیرایه ی زننده که بالنتیجه از عظمت 
و منزلت خاندان بنی هاشم و باالخص از تقوی و پرهیزکاری  پدر 
ــول اکرم)ص( می کاهد، اضافه نموده و بدینوسیله  ارجمند رس
ــت و بصیرت  ــتانی را که در نظر اهل دق ــت  داس ــته اس خواس
بی اساس است بیشتر جلوه دهد. اطوار دخترک  ساده لوح عرب 
»فاطمه ی خثعمی« را چنان توصیف کرده که گویا وی مدتها 
نقش بازیگری  را در یکی از اماکن فساد به عهده داشته است. 

عشق و عالقه ی »عبدا...« را نسبت به این دختر چنان توصیف 
ــب با مقام رفیع »عبدا...« که دست  کرده که کوچکترین  تناس
تقدیر نور نبوت و تقوی را در صلب وی به ودیعت نهاده  است، 

ندارد. 
ــا عالقمندان به این کتاب را توصیه می نماییم که نقاط قوت  م
ــاره ای از مطالب آن از  ــت، پ ــف این کتاب  با هم توأم اس و ضع
روی مدارک تاریخی نوشته شده و برخی از مقدمات و مؤخرات 
ــاره ای از مطالب آن از  ــتانی و رمانی دارد و پ ــه ی داس آن جنب
نوشته های  غربیان گرفته شده که هیچگونه وضع روشنی پیش 
ما ندارد مثال درهمین فصول صفحه  102 مراسم شب عروسی 
»عبدا...« و کیفیت رقص های عربی و اینکه در شب عروسی وی  
ــت دختر باکره به واسطه ی عشق به عبدا... از  با »آمنه« دویس
حسادت جان دادند-تمام اینها را از-کتاب: »انحطاط و سقوط 
ــت از این  جهت  امپراتوری روم« تألیف گیبون-نقل نموده اس
ــفارش می کنیم که هنگام مطالعه  خوانندگان این کتاب را س
در تشخیص نقاط ضعف  و قوت آن کتاب دقت بیشتری بعمل 

آورند. 
مرگ عبدا... در »یثرب« 

ــس از آنکه »عبدا...« فصل جدیدی از زندگی را به روی خود  پ
ــتان زندگانی خود را با داشتن همسری مانند  باز کرد، و شبس
ــام را همراه  ــد به منظور تجارت راه ش ــن گردانی »آمنه« روش
ــی که از مکه حرکت می کرد، پیش گرفت، زنگ  حرکت  کاروان
نواخته شد و کاروان به راه افتاد و صدها دل را همراه خود نیز 
برد، در این وقت آمنه دوران حمل خود را آغاز کرده بود. پس 
ــت . عده ای به منظور  ــکار گش از چند ماهی طالئع کاروان آش
استقبال از خویشان و کسان خود، تا بیرون شهر رفتند، پدر پیر 
»عبدا...« در انتظار پسر است، دیدگان کنجکاو عروسش عبدا... 
را در میان کاروان جستجو می کرد، متأسفانه اثری از او در میان 
ــدند که »عبدا...« موقع  مراجع در  نبود پس از تحقیق مطلع ش
ــده و برای استراحت و رفع خستگی میان  »یثرب« مریض ش
ــان خود توقف کرده است، استماع این خبر آثار اندوه و  خویش
تاثر را در پیشانی او پدیدآورد و پرده هایی  از اشک در چشمان 

وی به وجود آمد. 
عبدالمطلب بزرگترین فرزند خود )حارث( را مأمور کرد که به 
یثرب برود و عبدا... را همراه خود بیاورد؛ وقتی وی وارد مدینه 
شد اطالع یافت که عبدا... یک ماه پس  از حرکت کاروان با همان 
بیماری چشم از جهان بربسته است، »حارث« پس از مراجعت  
ــاند، و همسر عزیزش را نیز  جریان را به عرض عبدالمطلب رس
از سرگذشت شوهرش مطلع  ساختند، آنچه از عبدا... باقی ماند 
فقط پنج شتر و یک گله گوسفند و یک کنیز به نام »ام ایمن« 

بود که بعدها پرستار پیغمبر)ص(شد.  
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پدر خوبی و جوانمردی

گزارشی کوتاه از زندگی و زمانه هاشم بن عبد مناف 
جد گرامی پیامبر اعظم)ص(

محمد اصغری نژاد

بنی هاشم و بنی امیه از مهم ترین کلیدواژگان مجالس دینی و دانشگاهی ای هستند که به موضوعات صدر 
اسالم می پردازند. بنی هاشم چگونه شکل گرفت و شخصیتی به نام هاشم چه کارنامه ای در تاریخ دارد؟ 
برای پاسخ به این پرسش به سراغ دانشنامه جهان اسالم رفتیم و مقاله زیر را از آقای دکتر »محمد اصغری 

نژاد« از محققین کمتر شناخته شده تاریخ اسالم برای آشنایی نسل جوان تقدیم می کنیم. 

»هاشم بن عبد مناف  بن ُقَصّی  بن ِکالب  بن ُمرَّه«، از 
ــول خدا)ص(  ــتة قریش و جد دوم رس مردان برجس
است. سال تولد و وفات و کیفیت عبادت وی نامعلوم است. نام 
اصلی او َعمرو بود.1 ظاهراً در مکه به دنیا آمد و به قولی بزرگ ترین 
ــه اش را، به  ــول خدا بود. کنی ــوم رس فرزند عبد مناف2 جد س
ــته اند. هاشم، بعد از  ــد4 نوش اختالف، ابونَْضله3 و ابوزید یا ابواََس
پدرش، شرافت و بزرگی یافت و بلند آوازه شد.5 چهره ای نورانی 
و درخشان داشت6 و برترین فرد در قبیله ی قریش از نظر حسب 
ــب و مکارم اخالق بود؛7 بزرگوار، بخشنده و مهمان نواز، و  و نس
ــخاوت مثل بود.8 هاشم چهار برادر به نامهای عبد  نامش در س
لِب، نَْوَفل و ابوعمرو، و شش خواهر داشت. مادرش  ــمس، ُمطَّ ش

عاتِکه بنت ُمرَّة بن هالل بود9
گفته شده است هاشم و برادرش، عبدشمس، هنگام تولد به هم 
چسبیده بودند و با تیغ آنان را از هم جدا کردند و ازاین رو، برخی 
گفتند میان فرزندان آنان نزاع رخ خواهد داد.10 به روایتی، بعدها، 
به سبب سخاوت و مهمان نوازی های هاشم، اُمّیة بن عبد شمس 
ــادت ورزید و میانشان عداوت افتاد،11 اما این داستان  به او حس

اساساً ساختگی است.12
ــم با َسلمی، دختر َعمرو بن َزید )یا  در بارة چگونگی ازدواج هاش
ــد، از طایفة بنی نّجار قبیلة َخْزَرج )مادر  زید  بن عمرو(  بن لَبی
عبدالمطلب بن هاشم(، گفته اند هاشم همیشه برای تجارت به 
شام سفر می کرد. هرگاه به یثرب می رسید، برای استراحت نزد 
عمرو بن زید ــ که دوست او و پدرش بود ــ می رفت. در یکی 
از سفرهایش، در بازگشت از شام، وقتی نزد عمرو رفت، سلمی 

ــیفته ی او شد. سلمی قبالً ازدواج کرده و صاحب دو  را دید و ش
ــته بودند و به قولی،  ــوهر و فرزندانش درگذش فرزند بود، اما ش
سلمی از او جدا شده بود. هاشم او را از پدرش خواستگاری کرد. 
ــب وی را دانست، پذیرفت. عمرو نیز  ــلمی چون شرف و نس س
ــلمی را با هاشم مشروط بر آن کرد که هنگام والدت  ازدواج س
فرزندش، سلمی کنار خانواده اش باشد.13 هاشم بعد از عروسی 
با سلمی، با تهیه ی غذا و دعوت از چهل تن از افراد قریش - که 
ــام بودند - و جمعی از خزرجیان،  همراه او برای تجارت عازم ش
جشنی برپا کرد. او چند روز کنار سلمی ماند و آنگاه با همراهانش 
به سوی شام رفت.14 به روایتی، هاشم دو سال در کنار سلمی در 
مدینه ماند و سپس او را با خود به مکه برد. در آن مدت، سلمی 
باردار شد. چون ایام والدت فرزندش نزدیک گردید، هاشم او را 
ــوی شام  به یثرب نزد خانواده اش برد و خود برای تجارت به س

رفت.15 
ملقب شدن وی به هاشم از آن رو بود که قریش طی چند سال 
اموال خود را از دست داده و دچار قحط شده بودند. هاشم، برای 
رفع این مشکل، به شام سفر کرد و دستور داد نان فراوانی بپزند. 
ــپس نانها را بر شتران بار کرد و به مکه برد. در آن جا نانها را  س
ــت و ترید نمود16 و شتران را نحرکرد و پخت و مّکیان را  شکس
ــتین فراوانی نعمت قریش پس ازآن دوران  سیر کرد. این نخس
سخت بود. از این رو، به وی هاشم )خرد کننده، تکه تکه کننده( 
گفتند.17 برخی گفته اند او برای رفع قحط و گرسنگی از قریش، 
به فلسطین رفت و آرد تهیه نمود و در مکه از آن آرد، نان پخت 

و با آب گوشت شتر به قوم خود، قریش، اطعام کرد.18
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ــبب ویژگیها و صفات  ــه او عمرو العال هم می گفتند که به س ب
ــعث الشجّیات نام دیگر هاشم  ــته و واالیش بود.19 ابو الش برجس
لب، داده  بود.20 بدران لقبی بود که مردم به هاشم و برادرش، ُمطَّ
ـ  بودند، که به سبب جمال و زیبایی آن دو بود.21 اقداح النضارـ 
ـ نیز عنوان هاشم و برادران او، یعنی عبد شمس  به معنای طالـ 
ــود.22 مجیرون )پناه دهندگان(  یا مجیزون  و مطلب و نَوَفل، ب
)اجازه دهندگان، گذردهندگان( عنوان دیگر هاشم و برادرانش 
بود، زیرا بخشنده بودند و بر دیگر اعراب فخر و سیادت داشتند 
و از آن میان، هاشم با پادشاهان شام و روم و َغّسان پیمان بست 
ــه و ایران و یمن پیمان بستند و  و برادرانش با زمامداران حبش
بدین ترتیب برای قبیلة خود، قریش، امان نامه گرفتند تا بتوانند 
با آسودگی و امنیت، به تجارت در آن مناطق بپردازند. به روایت 
ــاع بحرانی قریش را  ــدا از این طریق فقر و اوض ــر، چون خ دیگ

جبران کرد، آنان را ُمَجبِّرون )جبران کنندگان( خواندند.23
به نوشتة مورخان، هاشم نخستین فردی بود که سفرهای تجاری 
ــه، یا یمن و حبشه( و تابستانی )به  زمستانی )به یمن یا حبش
ــم  ــام( قریش را پایه گذاری کرد.24 طبق برخی روایات، هاش ش
ــره )آنکارا(  ــام، تا غزه و از آنجا به اَنق ــتانی به ش ــفر تابس در س
ــم برای عقد  ــد اقدام برادران هاش هم می رفت.25 به نظر می رس
قرارداد تجاری با کشورهای مجاور ــ که در پاره ای روایات ذکر 
ــم بوده است و پس از درگذشت او،  ـ تحت ریاست هاش ــدهـ  ش
مطلّب و بعد از درگذشت او، عبد شمس و بعد از وفات او نوفل، 
پیمانهای تجاری قریش را با کشورهای مجاور تجدید نمودند.26 
هاشم همچنین با رؤسا و بزرگان قبایل عرب میان مکه تا شام،  
قراردادهایی بست تا قریش بتواند با امنیت از مناطق آنان عبور 
کند و در مقابل، کاروان قریش، کاالهای آنان را بدون اخذ کرایه 
حمل کند.27 پیش از این مناسبات، قریش در مبادالت تجاری 
خود از مکه فراتر نمی رفت و مکه صرفاً محل تردد تجار غیرعرب 
و بازاری برای کاالهای آنان بود و از سوی دیگر، بر اثر چند سال 

خشکسالی، قریش در فقر و مضیقه ی مالی به سر می برد.28 
ــش نیز، بر اثر  ــی بعضی خانواده های قری ــه اند وضع زندگ گفت
ــرگاه دچار  ــخت و رقت انگیز بود که ه ــالی، چنان س خشکس
ــدند، به جایی می رفتند و خیمه ای بر پا  ــنگی زیاد می ش گرس
می کردند و درون آن می ماندند تا بمیرند. هاشم که از این وضع 
متأثر شده بود،  به میان قریش رفت و سخن گفت و با یادآوری 
ــاکنان حرم الهی و شریف ترین فرزندان حضرت  اینکه آنان س
آدم هستند، در صدد برآمد در نحوة زندگی قریش تحول ایجاد 
کند. در پی آن، قریشیان آمادگی خود را برای تبعیت از هاشم 
اعالم نمودند. هاشم که پیش از آن برای تجارت به شام و یمن 
ــازمان دهی پرداخت و با  ــیار سفر می کرد، به س می رفت و بس
تشویق او، قبیلة قریش به سفرهای بازرگانی در دو فصل از سال 

روی آورد.29
ــم برای بهبود وضع اقتصادی قریش و نجات آنان از  تالش هاش
ــنگی30 بزرگ ترین افتخار برای او )یا او و برادرانش(  فقر و گرس
بود. هاشم، که در آن هنگام جوان بود، با مالحظة اوضاع بحرانی 

ــام سفر کرد و در اطراف کاخ قیصر )ِهَرقل( سکنا  قریش، به ش
گزید و در مدت اقامتش، روزی یک گوسفند ذبح می کرد و بعد 
از پختن آن، آب گوشت آن را در کاسه ای بزرگ می ریخت و در 
ــانی که در آن حوالی بودند، دعوت  آن نان ترید می کرد و ازکس
ــم را برای قیصر  می نمود از آن بخورند. وقتی خصوصیات هاش
ــم و  ــد، به دیدن او تمایل پیدا کرد و از دیدن هاش ــو کردن بازگ
شنیدن سخنانش، شگفت زده شد و پس از آن نیز او را نزد خود 
ــم از قیصر خواست با نگارش  می خواند. در دیداری دیگر،  هاش
ــوم او، که از تاجران عرب بودند،  ــی، امنیت الزم را برای ق فرمان
ــام  ــت و جامة  حجازی را به ش تضمین کند تا آنان بتوانند پوس
ببرند. در پی موافقت قیصر، هاشم آنجا را ترک گفت. پس از آن، 
هاشم در میان قریش جایگاه ارزشمندی یافت.31 همچنین هاشم 
در نامه ای از نجاشی، حاکم حبشه، درخواست کرد که قریشیان 

بتوانند برای امور تجاری به مناطق تحت فرمان او وارد شوند.32
ــم برای آنکه قریش و قبایل عرب مسیر او به شام، در این  هاش
ــان را همراه  ــوند، کاروان آن ــفرها متحمل هیچ هزینه ای نش س
کاروان خود حرکت می داد. همچنین بخشی از درآمد حاصل از 
تجارت را به قبایل عرب می داد و در مقابل، از آنان می خواست 
ــر دشمنان در هنگام رفت و برگشت حفظ کنند و با  او را از ش
این سیاست،  در مسیرهای تجاری امنیت برقرار کرد و کاروانها 
را از تعرض قبایل عرب بادیه نشین – که برای َحَرم و ماه حرام، 

حرمت قائل نبودند – حفظ کرد.33 
هاشم را، به سبب ایجاد الفت و ائتالف با سران قبایل و پادشاهان 
مجاور، صاحب ایالف قریش لقب دادند.34 بنا براین گذاشته شده 
بود که هر تاجر قریشی، سودش را با یک فقیر تقسیم کند. با این 
سیاست – که ظاهراً بنیان گذارش هاشم بوده – همة فقیران، 
مانند اغنیا، توانگر شدند. این سیاست تا ظهور اسالم ادامه داشت. 
در نتیجه، در میان قبایل عرب هیچ قبیله ای مانند قریش متمکن 
و عزیز نبود.35 قریشیان با رهنمودهای هاشم و همکاری با او از 
زندگی راحتی برخوردار شدند.36 هاشم عامل اساسی شوکت و 
عظمت و امنیت خاطر مردم قریش بود و آنان به او بسیار وابسته 
بودند، به حدی که وقتی در گذشت، نگران بودند که دیگر قبایل 
عرب بر آنان چیره شوند.37 وی کارهای دیگری نیز کرد؛ در کعبه 
را از طال  قرارداد38 و چاههای بَّذر و َسْجله را در مکه حفر نمود،39 
متولی سقایت )آب دادن( و رفادت )پذیرایی کردن از حاجیان( در 
موسم حج بود.40 درباره ی اینکه چگونه سقایت و رفادت به هاشم 
واگذار شد، گفته اند زمانی هاشم و عبد شمس و مطلب و نوفل، 
فرزندان عبد َمناف، به پیشگامی هاشم مصمم شدند پرده داری 
ــقایت و دارالندوه راـ   کعبه و پرچم داری )جنگ( و رفادت و س
ــذار کرده و بعد از  ــرش، عبد الدار، واگ که ُقَصیّ بن ِکالب به پس
ــیده بودـ  از عموزادگان  او به فرزندانش، یعنی بنی عبدالدار، رس
خود، بنی عبد الدار، بگیرند، زیرا خود را شایسته تر می دانستند. 
ــی قبایل از فرزندان عبد مناف و عده ای نیز از بنی عبدالدار  برخ
پشتیبانی کردند. بنی عبد مناف و موافقان آنان ظرفی را که در 
آن مایعی خوشبو وجود داشت، آوردند و دستهای خود را در آن 

ــیله هم پیمان شدند و  فرو بردند و به کعبه مالیدند و بدین وس
ــت از یاری هم برندارند. از این رو،  سوگند خوردند هیچ گاه دس
به آنان ُمَطیَّبین گفتند. در مقابل، بنی عبد الدار و طرف دارانشان 
دستهای خود را در ظرفی که حاوی خون بود، فرو بردند و قسم 
خوردند هیچ گاه یکدیگر را رها نکنند. به آنان »احالف« و »لََعَقة 
ــده است دو گروه آماده ی نبرد شدند، اما  م« گفتند. گفته ش الدَّ
سرانجام مصالحه کردند و پذیرفتند رفادت و سقایت را به بنی 
عبد مناف واگذارند و پرده داری و پرچم داری و دار الندوه را به 
بنی عبدالدار. وقتی این دو منصب به فرزندان عبد مناف واگذار 
ــد، با توافق یا از طریق قرعه در اختیارهاشم قرار گرفت.41 اما  ش
ــها، قصی بن کالب دار الندوه و پرچم داری  طبق برخی گزارش
ــقایت و رفادت را به عبد مناف  و پرده داری را به عبد الدار، و س
واگذار کرد42 و پس از وی، قریش ریاست و سقایت و وفادت را به 
هاشم دادند.43 بنا براین روایت، به نظر می رسد در این خصوص 

نزاعی درنگرفته است.
ــم در بزرگداشت مراسم حج، سخت کوشا بود و به حجاج  هاش
ــال در نخستین روز ماه  ــته ای می کرد. هر س مکه توجه شایس
ذیحجه به در کعبه تکیه می زد و برای قریش خطبه می خواند 
ــایگان و  ــه چند امر توجه می داد. او قریش را همس ــان را ب و آن
ــان خداوند می خواند و از  ــل بیت ا... الحرام و حجاج را مهمان اه
قریش می خواست از مهمانان خدا با شایستگی و احترام و از مال 
حالل خود از آنان پذیرایی کنند، زیرا خداوند قریش را برای این 
مسئولیت برگزیده است. هاشم، که توانگرترین شخص قریش 
بود، مال فراوانی برای این کار کنار می گذاشت و قریشیان نیز هر 
یک، به تناسب وضع مالی اش، از اموال پاکی که داشت، در این 
ــم می داد. بعضی خانواده های  راه هزینه می کرد و آن را به هاش
ــی به این منظور اختصاص  ــن، هر کدام صد مثقال هرقل متمک
می دادند و هاشم آن اموال را، برای ضیافت حجاج، در دارالندوه 
قرار می داد.44 در ایام حج، کنار چاه زمزم )پیش از بازگشایی آن( 
ــت می نهاد و از آب چاههای مکه، آنها  حوضهایی از جنس پوس
را با آب شیرین پرمی کرد و حاجیان را آب می داد. همچنین از 
هفتم ذیحجه تا وقتی که حجاج از منی باز می گشتند، در مکه 
ــعر الحرام وعرفه به حاجیان غذا می داد و با نان و  و منی و مش
ترید و گوشت و روغن و خرما و سویق از آنان پذیرایی می کرد.45

ــم در آخرین سفر خود، به همراه چهل تن از تجار قریش،  هاش
به سوی شام رفت. چون به غّزه رسید، بیمار شد و از دنیا رفت. 
وی نخستین پسر عبدمناف بود که درگذشت. همراهان هاشم، 
ــد از دفن او در غزه، اموال او را برای فرزندانش بردند.46 بنا بر  بع
قول درست، هاشم در آن زمان 25 ساله و به قولی دیگر بیست 
ساله بود.47 هاشم برادرش، مطلب، را وصی خود قرار داده بود و 
بعدها بنوهاشم و بنومطلب همواره متحد بودند.48 نسب تیره های 
بنی هاشم به او می رسد. هاشم از چند همسر، صاحب چهار پسر 
و پنج دختر شد49 که سرآمد آنان عبدالمطلب، جد دوم پیامبر 

اکرم، بود. 
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 تاریخ اسالم آنچنان با دروغ و تحریف آغشته شده است 
ــناد و مدارک  ــت آوردن حقیقت از میان اس که به دس

موجود، کاری بسیار دشوار و دور از دسترس می باشد. 
ــالم باید حقیقت تاریخی را از دل چندین و  محقق در تاریخ اس
چند، بلکه گاه دهها و صدها دروغ و جعل و تحریف، بیرون بکشد. 
ــن است که این کار حوصله بسیار می خواهد و با عجله های  روش
ــازگار نیست. اما صبر و حوصله  ــوم زمان ما به هیچ وجه س مرس
هم به تنهایی کافی نیست و عالوه بر آن اهلیت علمی الزم است، 
که بدون سالها تحصیل جدی و درک محضر اساتید خبیر امکان 
ندارد. مثال کسی که بعد از تحصیل مقدمات، حد اقل ده پانزده 
ــال درس فقه اجتهادی خوانده و قدرت اجتهاد و توانایی حل  س
ــکالت فقهی را بدست آورده است، می تواند به کار  مسایل و مش
ــالم بپردازد. البته این سالیان تحصیل تنها  تحقیق در تاریخ اس
ــت، و بعد از این باید با ممارست و مطالعه پی گیر در  مقدمه اس
متون تاریخی به کشف قواعد تحقیق و تحلیل تاریخ که بعضاً با 
قواعد حل مسایل فقهی بی شباهت نیست، بپردازد. درک محضر 
استاد صاحب نظر در این رشته برای آشنایی با این قواعد کمک کاِر 
بسیار خوبی است و راه را نزدیک و نزدیکتر می کند. بعد از طی این 
مراحل است که شخص می تواند به تحقیق در اسالم و حل مسایل 

و مشکالت آن پردازد. 
ــکل دستیابی به حقایق تاریخی – صرف نظر از دشواری هر  مش
تحقیق و پژوهش علمی – معمول موانعی است که به طور عمد بر 

سر این راه پدید آورده اند. 
البته همیشه در تاریخ دستیابی به حقایق، مشکالت خاص خود 
ــالف افق فرهنگ دو دوره یعنی دوره ای که  را دارد از جمله اخت
ــد و دوره ای که به تحقیق در مورد  ــق در آن زندگی می کن محق
ــت و از جمله از دست رفتن منابع اصیل؛ اما اگر  آن مشغول اس
ــاهدان  ــر راه پدید بیاید مثال: دهان ش موانعی به طور عمد بر س
بسته و قلمشان شکسته شود یا دروغ و جعل به طور عموم با به 
کار گرفتن قدرت و بودجه های بزرگ نشر یابد، مشکالت چندین 
و چند برابر خواهد شد؛ و اینها چیزهایی است که در تاریخ اسالم 

متاسفانه اتفاق افتاده است. 
ــار و کافر کیش برای خاموش  ــر بنی امیه این دولت جب در عص
ساختن گلبانگ محمدی)ص( به طور وسیع به جعل و تحریف 

اسالم و تاریخ آن دست یازیده است. 
زبیر بن بّکار، مورخ بسیار کهن در کتاب خویش »الموفقیات«1 از 
ُمطَرف فرزند ُمغیره بن ُشعبه نقل می کند: من همراه پدرم مغیره 

به مسافرت شام رفته و بر معاویه وارد شده بودیم. پدرم هر روز به 
نزد معاویه می رفت و مدتی با او سخن می گفت و هنگامی که به 
خانه باز می گشت، با شگفتی فراوان از معاویه و فراست و کیاست 
او نقل می کرد و از آنچه از وی دیده بود، با تعجب یاد می نمود. اما 
یک شب پس از اینکه از نزد معاویه به خانه بازگشت، از غذا خوردن 
امتناع ورزید و من او را سخت ناراحت دیدم، ساعتی درنگ کردم؛ 
زیرا می پنداشتم ناراحتی پدرم به خاطر سرنوشتی است که برای 
ما پیش آمده است. هنگامی که از او سوال کردم که چرا در این 

شب،  این قدر ناراحت هستی؟
گفت: فرزندم من از نزد خبیث ترین و کافرترین مردم بازگشته ام!

گفتم: هان! برای چه؟
گفت: مجلس معاویه خالی از اغیار بود. من بدو اظهار داشتم:  ای 
امیرالمومنین تو به آرزوها و آمالت رسیده ای، حال اگر با این سن 
کهولت به عدل و داد دست زنی، و با خویشاوندانت – بنی هاشم 
– مهربانی پیشه کنی و صله رحم نمایی نام نیکی از خود به یادگار 
خواهی گذاشت. به خدا سوگند! امروز اینان هیچ چیز که ترس و 
هراس تو را بر انگیزد، ندارند! )یعنی بنی هاشم تمام توانایی خویش 
را برای به دست آوردن قدرت از دست داده اند( معاویه پاسخ داد: 

هیهات، هیهات، آنچه می گویی امکان ندارد. 
ــد! و آن همه زحمتها را  ــید و عدالت ورزی ابوبکر به حکومت رس
تحمل کرد! به خدای سوگند تا مرد، نامش نیز به همراهش مرد، 
ــر آنکه گوینده ای روزی بگوید: ابوبکر!! آنگاه عمر به حکومت  مگ
ــید، کوششها کرد و در طول ده سال، رنجها کشید چند روز  رس
بیش از مرگش نگذشت که هیچ چیز از او باقی نماند، جز اینکه 

گاه و بی گاه گوینده ای بگوید: عمر!!
سپس برادر ما عثمان به خالفت رسید. مردی از نظر نسب چون 
ــت!! و کرد آنچه کردند؛ اما تا کشته شد، به خدای  او وجود نداش
ــوگند! نامش نیز مرد، و اعمال و رفتارش نیز فراموش گشت!!  س
ــر  ــمی )=پیامبر( را هر روز پنج بار، در سراس اما نام این مرد هاش
ــر مأذنه ها( به فریاد بر می دارند، و به بزرگی  ــالم )بر س جهان اس
ــهد ان محمداً رسول اهلل« تو فکر می کنی چه  یاد می کنند: »اش
ــرایط ماندگار و چه نامی نیکی پایدار است؟  ای  عملی در این ش
ــوگند آرام نخواهم نشست، تا اینکه این  بی مادر! نه! به خدای س

نام را دفن کنم. 
در واقع سینه معاویه از شهرت عام نام پیامبر)ص(، که برادر، جد، 
ــانی دیگر از خویشانش که در جنگ بدر کشته شده  دایی و کس
ــعله ور بود، کینه ای که هرگز  بودند چون کانونی از آتش کینه ش

ــت آن را فراموش کند گر چه جنگ بدر را خود ایجاد  نمی توانس
ــازد. برای رسیدن به  ــت این نام را نابود س کرده بود، او می خواس
ــت: برنامه اول معاویه در این خالصه  این مقصود، دو برنامه داش

می گشت که: »نبایستی حتی یک تن از بنی هاشم زنده بماند!«
برنامه دوم معاویه این بود که نام اینان را به فراموشی سپارد و به 
خاطر رسیدن بدین مقصود بود که دستگاه عظیم حدیث سازی و 
جعل سیره و تاریخ را برای بدنام ساختن آن پاکان، و در مقابل رفع 
ــه و عیوب، از قریش به طور عموم و از خاندان بنی امیه به  نقیص

طور خصوص بر پا کرد. 
دلیل ما بر این دو ادعا اسناد معتبر تاریخی است: 

1 - اما اینکه گفتیم معاویه می خواست که از بنی هاشم حتی یک 
تن نماند دالیل روشن تاریخی دارد: ابو مخنف، مورخ بزرگ کوفه 
ــه: در دوران جنگ صفین روزی  از ابواالعز تیمی نقل می کند ک
عباس بن ربیعه2 )که از خویشاوندان حضرت امیر)ع( بود( از کنارم 
گذشت، لباس کامل رزم بر تن داشت. بر سرش کاله خودی قرار 
گرفته و رو بند آهنین روی او پوشانیده بود و تنها چشمهایش از 
ــد که مانند دو شعله آتش می درخشید. در  ورای آن دیده می ش

دست او یک شمشیر بود که آن را جوالن می داد. 
ناگهان صدایی به گوش رسید. کسی از لشگر اهل شام، عباس را 
به جنگ دعوت می کرد. مردی که او را به جنگ می خواند عرار بن 

ادهم از اهل شام بود. 
ــوی هماورد خویش رفت. بعد از  عباس به میدان رو کرد و به س
ــدند مرد شامی به عباس پیشنهاد کرد که  اینکه این دو روبرو ش
از اسب پیاده شود عباس جواب داد آری پیاده می شویم نبرد به 
ــره می کند. در چنین جنگی امید زنده  صورت پیاده، کار را یکس
ماندن نیست. عباس پیاده شده و اسب خود را به غالمش سپرد و 

آنگاه هر کدام به دیگری حمله آورد. 
دو لشگر دست از جنگ و حرکت کشیده و مردان جنگی دهانه 
ــت گرفتند تا بتوانند جنگ این دو مرد را  ــبان را محکم بدس اس
مشاهده کنند. آن دو مدتی با شمشیر با یکدیگر نبرد کردند؛ اما 
ضربات شمشیر اثری نداشت زیرا زره هر دو زرهی تمام و محکم 
ــه ای از زره رقیب خویش  ــود. اما در یک لحظه عباس در گوش ب
ــاهده کرد، آنجا را هدف قرار داد و شمشیرش را در  ــتی مش سس
همان نقطه فرود آورد. اسلحه تا میان سینه دشمن فرو رفت و مرد 
دالور شامی بر زمین غلطید مردمان یکباره تکبیر گفتند آنچنان 

که زمین بلرزد. 
ــت، من صدایی را از پشت سر خود  عباس از میان لشگر بازگش

ضرورت تحقیق در تاریخ اسالم و شرایط آن

درنگی در برنامه های عملیاتی بنی امیه در رویارویی با بنی هاشم 

آیت ا... محمد علی جاودان

محققین علم تاریخ به صورت ویژه ای به درایه، رجال و حدیث می پردازند اما برای تفسیر و تحلیل تاریخ و 
تطبیق آن با مسائل امروز نیاز به دانش های پیرامونی است. 

آیت ا... محمدعلی جاودان یکی از دانشمندان زبردست علم تاریخ است که اشراف ایشان بر همه جوانب 
منظومه دانش های اسالمی مورد تصدیق و گواه اهل فن است و بسیاری از طالب و دانشجویان که محضر 

ایشان را در فقه، اصول، فلسفه و اخالق دریافته اند، به استاد خویش مباهات می کنند. 
در فقدان اساتیدی چون »عالمه سیدمرتضی عسگری« و »آیت ا... عبدالکریم حق شناس« و »استاد مدیر 
شانه چی« می توان از خرمن دانش استاد جاودان خوشه ها چید. متن زیر که مقدمه استاد بر کتاب »نقش 
عایشه در اسالم« نوشته عالمه عسگری می باشد، به صورت یادداشت تاریخی مستقل در پایگاه اطالع رسانی 

وی منتشر شده است و نظر به اهمیت آن به باز نشر آن پرداخته ایم. 

w
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بُهُم اهللُ بِایِدیُکم َو یُخِزِهم و  ــنیدم که می فرمود: »َقاتُِلوُهم یَُعذِّ ش
یَنُصرُکم َعلَیِهم و یَشِف ُصُدورَ َقوٍم ُمؤِمنیَن«3 )با آنها پیکار کنید 
که خداوند آنان را بدست شما مجازات می کند و آنان را رسوامی 
سازد...( بعد به من فرمود:  ای فرزند اعّز چه کسی بود که با دشمن 

ما  می جنگید؟ 
من گفتم: او خویشاوند شما عباس بن ربیعه بود! فرمود: آیا او همان 
عباس بود؟ گفتم: آری! آنگاه به عباس روی آورد و فرمود: آیا من، 
تو و عبدا... بن عباس را نهی نکرده بودم که به صف اول نیایید و به 
میدان نروید؟ عرض کرد: بله چنین است. حضرت فرمود: پس چرا 
چنین کردید؟ عباس گفت: آیا مرا به مبارزه دعوت کنند و من آن 
را جواب نگویم؟ حضرت فرمود: اطاعت از امام خویش برای تو بهتر 

بود از پاسخ دادن به دشمن. 
امام)ع( این کالم را فرمود و خشم در سیمای مبارک او دیده شد. 
ــکل گذشت، اما رفته رفته آرام شدند. آنگاه با  لحظاتی به این ش
حال تضرع دست به دعا برداشت: »بار الها، زحمت و رنج عباس را 
پاداش بده و از گناه او )مخالفت با امامش( درگذر. بار الها من از او 

در گذشتم پس تو نیز او را ببخشای.« 
ــام، معاویه از کشته شدن عرار بن ادهم  ــگر ش از آن طرف در لش
هماورد عباس بسیار متأسف شد و گفت: چه وقت مردی همانند 
او خونش چنین هدر رفته است؟! بعد اضافه کرد: آیا کسی هست 
که فداکاری کند و خون عرار را انتقام بگیرد؟ دو مرد از قبیله لخم 
از بزرگان شام از جای حرکت کردند. معاویه گفت: بروید، هر کدام 
عباس را بُکشد، صد پیمانه طال و صد پیمانه نقره و صد طاقه بُرد 

یمانی نصیب او خواهد شد. 
آن دو، میدان آمدند و عباس را به جنگ با خویش دعوت کردند. 
در میان دو صف فریاد بر آوردند عباس! عباس! به میدان بیا. عباس 
در جواب گفت: من بایستی از آقای خویش اجازه بخواهم، پس به 
نزد امیرالمؤمنین)ع( آمد. آن حضرت در جناح چپ لشگر خویش 
ــاخت، جریان را برای حضرت  بود و آن را برای جنگ آماده می س

عرض کرد، امام)ع( فرمود: 
َُّه ما بَقَی ِمن بنی هاشم نَافُِخ ضرمٍة االّ َطَعَن فی  »و اهللِ لََودَّ معاویة أن
بَطِنِه اِطَفاءً لِنورِ اهللِ أالّ أن یُِتمَّ نوَرُه َو لَو َکِرهَ الَکافِروَن« )واهلل معاویه 
می خواهد که از بنی هاشم حتی یک تن نیز نماند مگر اینکه با نیزه 
به شکم او بکوبد و نابودش کند. این نیست جز برای اینکه نور خدا 
را خاموش سازد، اما خدا ابا دارد مگر اینکه نور خود را تمام کند، و 

لو اینکه کافران کراهت داشته باشند.(
آنگاه فرمود:  ای عباس سالح خود را به من بده و سالح مرا بگیر. 
عباس چنین کرد، سپس بر اسب عباس سوار شد و به سوی آن 
دو عرب لخمی حرکت کرد، آن دو هیچ شک نکردند که او عباس 
است؛ زیرا عباس از نظر قد و قامت و هیکل و نیز از نظر سواری 
بسیار شباهت به امیرالمؤمنین داشت، و گفتند: آیا فرماندة تو به 
ــداد، اما این آیه  ــوال را ن ــو اجازه داد؟ آن حضرت جواب این س ت
َُّهم ُظلُِموا واِنَّ اهللَ  شریفه را تالوت فرمود: »اُِذَن لِلَّذیَن یَُقاتُِلوَن بِأَن
َعلی نَصِرِهم لََقِدیٌر«4 )به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده، 
اجازه ی جهاد داده شده است، چرا که مورد ستم قرار گرفته اند، و 

خدا بر یاری آنها تواناست.(
بعد یکی از آن دو به میدان امام آمد، و با ضربتی دفع شد. سپس 
دومی به مقابله آمد او هم به اولی پیوست. امام به لشگرگاه خویش 
هُر  بازگشت در حالی که این آیه ی شریفه را تالوت می فرمود: »الشَّ
هِر الَحراِم و الُحُرَماُت قَِصاٌص َفَمِن اعَتدی َعلَیُکم َفاعَتُدوا  الَحراُم بِالشَّ
َعلَیِه بِِمثِل َما اعَتدی َعلَیُکم« ] ماه حرام، در برابر ماه حرام! )اگر 
دشمنان احترام آن را شکستند، و در آن با شما جنگیدند، شما نیز 
حق دارید مقابله به مثل کنید( و تمام حرامها )قابِل( قصاص است. 
و )به طور کلی( هر کس به شما تجاور کرد، همانند آن بر او تعدی 

کنید و از خدا بپرهیزید )و زیاده روی ننمایید( [
بعد فرمود: عباس سالح خود را باز گیر، و سالح مرا پس بده، و اگر 

دیگری تو را به جنگ دعوت کرد، باز مرا در جریان بگذار.5
ــت و در این حادثه نشان داده شد  ــر داش فکری که معاویه در س
ــد که حضرت  ــح می یابد، باعث می ش ــام)ع( تصری و در کالم ام
ــم در صف اول  امیرالمؤمنین)ع( به طور جدی از حضور بنی هاش

جنگ صفین و شرکت در معرکه ی قتال جلوگیری کند. در حالی 
که در جمل، گردش جنگ به دست بنی هاشم بود و برجسته ترین 

شخصیت های علوی و هاشمی در این جنگ، میداندار بودند. 
اگر چه با تمهیدات امیرالمؤمنین)ع( در جنگ صفین، بنی هاشم 
ــدند و اگر چه با همت حضرت مجتبی)ع( و تحمل و  کشته نش
صبر عظیم ایشان در قبول صلح با معاویه، بنی هاشم از قتل عام 
نجات یافتند،6 اما سرانجام سیاست و فکر شوم معاویه عملی شد 
و قتل عام بنی هاشم حتی اطفال صغیر و طفل شیرخوارشان با 

فجیع ترین صورت اتفاق افتاد. 
این اتفاق در کربال تقریباً شش ماه بعد از مرگ معاویه پیش آمد 
ــت کسانی انجام یافت که خود او آنها را به شخصه برای  و به دس
چنین روزی مشخص کرده بود.7 بنابراین باالخره بنی امیه و معاویه 
تا اندازه ی زیادی به هدف اولیه ی خویش در این زمینه نایل آمدند. 
2 - اما اینکه گفتیم معاویه می خواست نام مقدس پیامبر)ص( و 
بنی هاشم نابود بشود و نام های مرده ی دیگران احیا شود، به دالیل 

معتبری است که در اسناد تاریخی وجود دارد. 
مدائنی، مورخ قرن سوم در »کتاب االحادیث« می نویسد: »معاویه 
پس از بدست آوردن خالفت، فرمانی به همه ی عمال و کارگزاران 
خویش نگاشت: »هر کس که چیزی در فضل ابوتراب و خاندانش 
بازگوید، حرمتی برای خون و مالش نیست و خونش هدر خواهد 

بود.« 
»در این دوران مردم کوفه و دوستداران علویان، بیش از دیگران بال 
و مصیبت دیدند.« دیگر بار معاویه به کارگزاران خویش در تمام 
ــت که از آن پس شهادت هیچ یک از شیعیان  بالد فرمانی نوش
ــتان  علی)ع( و خاندانش را نپذیرند و نیز فرمان داد آنچه از دوس
ــرزمین تحت  عثمان و عالقمندان او و ناقالن فضایل وی، در س
فرمانروایی شما زندگی می کنند، شناسایی کنید و آنگاه آنها را به 
خود نزدیک کنید و اکرام نمایید، و آنچه اینگونه افراد در فضیلت 
عثمان نقل می کنند، برای من بنویسید و البته اسم گوینده و نام 

پدر و خاندانش را ذکر کنید. 
آنچنان این فرمان اجرا گشت و مردمان به خاطر رسیدن به حطام 
دنیوی و مال و منال، حدیث جعل کردند که نقل فضایل عثمان 
فراوانی گرفت! معاویه نیز پول، خلعت، امالک و خالصه ی آنچه در 

اختیار داشت، در این راه به کار گرفته بود. 
هر شخص ناشناخته و بی قدری که نزد مأموران و کارگزاران معاویه 
رفته و چیزی را به عنوان منقبت و فضیلت عثمان نقل می کرد، 
مورد توجه قرار می دادند و نامش را گزارش می کردند. بدین ترتیب 
او در دستگاه حکومت اموی، مقام و منزلت می یافت. مدتی بعد 
فرمان دیگر معاویه صادر شد که به کارگزاران خویش دستور داده 
بود: »اینک روایات و فضایل عثمان فراوان شده و در همه ی شهرها 
ــما برسد مردم را  ــد، پس چون نامه ی من به ش به گوش می رس
ــه و خلفای اولیه را روایت کنند و  دعوت کنید که فضایل صحاب
حدیثی در فضیلت ابوتراب نباشد مگر اینکه روایتی همانند آن در 
فضل خلفای نخستین و صحابه یا ضد و مخالف آن را بیاورید. این 
کار نزد من محبوب تر است و مرا بیشتر شادمان می کند، زیرا برای 
شکستن دالیل و براهین ابوتراب و شیعیان وی، قویتر و برنده تر 
است و تحمل آن برای ایشان دشوارتر از روایت های فضایل عثمان 

بوده و کوبندگی بیشتری خواهد داشت.«8 
فرمان معاویه بر مردم خوانده شد و به دنبال آن، روایات دروغین 
فراوان در فضایل صحابه به وجود آمد که هیچ بهره ای از حقیقت 
نداشت. مردم ساده دل نیز این احادیث را به دیده ی قبول پذیرفتند 
و جوانان با آن خو گرفتند و همان طور که قرآن را می آموختند، این 

احادیث جعلی را نیز حفظ می کردند. 
کم کم از مجامع مردان گذشته و به مکاتب و مجامع درسی زنان 
رسید و معلمان، آن احادیث را به دختران و زنان مسلمان آموزش 
ــردگان و خادمان نفوذ یافت.  ــکل در میان ب دادند و به همین ش
ــالمی، سالیانی دراز از حیات خویش را به این شکل  »اجتماع اس
گذرانید. نسل های متعددی گرفتار احادیث جعلی و دروغین این 

دوران بود. دانشمندان زیادی آنها را نقل کرده و باور داشتند.«
ــه  انبوه روایات جعلی و تاریخ دروغین عصر اموی که با اهداف س

ــتن و نابود کردن بیت نبوت و علویان، بزرگداشت  گانه: »شکس
ــی عثمان و ترویج مجموعه ی صحابه به ویژه خلفا« به  اختصاص
وجود آمد و به همه ی مدارک و مراجع بعدی نفوذ یافت، مشکلی 
است که برای همیشه شناخت اسالم و تحقیق در زمینه ی تاریخ 
اسالم را سد ساخته است و تا محقق از این سّد سکندر عبور نکند، 
نمی تواند به روشنایی در تاریخ صدر اسالم پای نهد و اسالم و تاریخ 

آن را بشناسد. 
چنانکه دیدیم، معاویه در رسیدن به هر دو هدف خود، هیچگونه 
ــور که می خواهد به  ــت آنها را آن ط کوتاهی نکرد و اگر نتوانس
ــاند و همه چیز را برای همیشه نابود سازد،  سرانجام نهایی برس
ــت خدای متعال بود و تقدیر ازلی او برای حفظ اسالم. در  خواس
هر صورت راه شناخت اسالم و تاریخ آن از این گردنه های بسیار 
صعب العبور می گذرد و محقق تا اسباب و وسایل و آمادگی های 
ــد و تن به رنج دراز مدت طی این راه ندهد،  ــته باش الزم را نداش

امکان دست یافتن به حقیقت را ندارد. 
ــأله مورد بحث در این رساله، یکی از مشکالت بزرگ تاریخ  مس
صدر اسالم است و بنای عقاید دسته ی بزرگی از مسلمانان بر آن 

نهاده شده است. 
در یک طرف انبوه روایاتی است که قریب به اتفاق آنها از عایشه نقل 
شده است، و می گویند پیامبر)ص( به خاطر عالقه اش به عایشه 
ــایر زوجات خود در خواست می کند یا اینکه آنها با دریافت  از س
عالقه ی شدید وی نسبت به عایشه، به او اجازه می دهند که دوران 
ــه بگذراند، و در همانجاست که  مریضی خویش را در خانه عایش
ــاعات عمر را گذرانید و به لقای حق رفته  پیامبر)ص( آخرین س
ــت. این روایات می گوید پیامبر در آخرین روزی که زنده بود  اس
ــتاد و حتی وقتی  برای نماز صبح، ابوبکر را به جای خویش فرس
عایشه به خاطر رقت قلب پدرش ایشان را از این کار منع کرد، به 
شدت مقاومت کرد و این در واقع نشانه ی خواست ایشان نسبت به 

خالفت ابوبکر بعد از خودشان بود.9 
این انبوه بزرگ روایات که تقریباً همه از عایشه نقل شده است، در 
یک طرف و تمام زندگی پیامبر)ص( که به طور جدی با این مسأله 
تقابل و تضاد دارد، در سوی دیگر است؛ حال چه کسی می تواند 
ــکل این روایات که به ظاهر  ــکل بزرگ را حل کند؟ مش این مش
ــنت آمده اما با همه ی زندگی  در معتبرترین کتب روایی اهل س
و کلمات و اعمال و خالصه با همه ی سیرت و سنت پیامبر)ص( 

تضاد دارد.
این رساله ی کوچک اما گرانقدر، عهده دار حّل این مشکل بزرگ 
ــت و اگر خواننده به انصاف بیاید ، به انجام وظیفه ی خویش  اس

موفق شده است.
ــخصیت های بزرگ علمی و  ــید مرتضی عسکری از ش عاّلمه س
ــده در جهان اسالم است، کارهای علمی و تحقیقی  شناخته ش
ــان از کتاب »عبدا... بن سبأ« در سال 1375 ه.ق  بی همتای ایش
شروع شده و به فضل و رحمت الهی هنوز ادامه دارد. این رساله هم 
بخشی از یک کتاب تحقیقی بزرگ و دو جلدی است که به بررسی 
زندگی نامه ی عایشه و روایات مهمی که از او در موارد مختلف از 
سیره و سنت نقل شده است، می پردازد. البته این بخش که در آن 
کتاب تا حدودی به اختصار آمده است، در اینجا تفصیل بیشتری 
داشته و بحمداهلل، حّل نهایی یافته است. ما به ترجمه ی این رساله، 
خدا را شکر می کنیم و ادامه ی توفیق مترجم فاضل را که به دقت 
به کار ترجمه ی این رساله پرداختند، از خداوند متعال خواستاریم.

والحمدهلل أوالً و آخراً و ظاهراً و باطناً 
 http://javedan.ir/post.php?id=202

پانوشتها: 
1 - االخبار الموفقیات ص577-576 و 
مروج الذهب3/454 و شرح نهج البالغه 

ابن ابی الحدید 2/176و5/129
بن  حارث  بن  ربیعه  بن  عباس   -  2

عبدالمطلب پسرعموی حضرت علی)ع(
3 - سوره توبه: 14
4 - سوره حج: 39

5 - سوره بقره: 194
6 - مروج الذهب مسعودی-3/18 20

7 - حضرت امام مجتبی)ع( در جمله ای 
میکنندو  بیان  را  خودشان  صلح  علت 
میفرمایند همانا من صلح کردم برای رهایی 
بر  ترس که  به خاطر  و  از کشته شدن 
خودم و خانواده ام و خالصینی از اصحابم 

داشتم... بحاراالنوار44/20و27
8 - ر.ك الکامل ابن اثیر 2/535، چاپ 

اول داراحیاءالتراث العربی
اسالم  در  عایشه  نقش  به  ر.ك   -  9

ص286-266، چاپ پنجم 
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شهیدی از تبار فضیلت و بخشندگی

ــه اش  ــدی، کنی ــه ِکن ــن َجَبل ــدی ب ــن َع ُحْجرب
ــر، صحابی  ــروف به حجرالخی ــان، مع ابوعبدالرحم
ــی)ع( و از بزرگان و  ــر)ص( و از یاران خاص حضرت عل پیامب
ــالم  فضالی کوفه. او و برادرش، هانی، در زمان پیامبر اکرم اس
ــالمی، از جمله نبرد  آوردند و پس از آن، حجر در فتوحات اس
ــیه1، حضور یافت. 2 در نبرد جلوالء3 نیز فرماندهی دست  قادس
راست لشکر عمروبن مالک )سردارِ سعدبن ابی وّقاص( را برعهده 
داشت. 4 در فتح شام نیز شرکت کرد و جزو لشکریانی بود که 
ــرج َعذراء را فتح کردند. در روایتی از وی به عنوان فاتح آنجا  َم
یاد شده است. 5 حجربن عدی پس از فتوحات، ظاهرا در کوفه 

اقامت گزید. 6 
حضرت علی)ع( می خواست او را به ریاست قبیله ِکْنَده بگمارد 
و هم قبیله ای او، اشعث بن قیس، را از آن منصب عزل کند، اما 
حجر از اینکه تا زنده بودن اشعث، سرپرستی کنده را قبول کند، 

خودداری کرد. 7 
ــی اشعری، فرماندار کوفه،  در جنگ جمل، هنگامی که ابوموس
از شرکت کردن مردم در جنگ برای یاری امام علی جلوگیری 
کرد، حجربن عدی همراه حسن بن علی)ع( و عماربن یاسر به 
مسجد کوفه رفت، ابوموسی را بیرون راند و مردم را به شرکت 
ــویق کرد. در این جنگ حضرت علی، حجر را به  در جنگ تش
ــت قبایل کنده، حضرموت، ُقضاعه و َمْهره گمارد. 8 حجر  ریاس
در جنگ صّفین )سال 37( از امرای لشکر امام علی و فرمانده 
مردان جنگی قبیله کنده بود. 9 در ماجرای حکمیت، 10 وی از 

سوی مردم عراق، جزو گواهان عهدنامه میان ابوموسی اشعری 
ــال 38( نیز  و عمروبن عاص بود. 11 حجر در جنگ نهروان )س
فرمانده دست راست سپاه امام علی)ع( در نبرد با خوارج بود. 12 
هنگامی که معاویه برای ایجاد رعب در مردم عراق، ضّحاک بن 
َقیس را روانه آنجا کرد تا با حمله به صحرانشینان ایجاد ناامنی 
ــد، امام علی)ع(، حجربن عدی را با چهار هزار تن به مقابله  کن
ــان پرداخت و  ــا تَْدُمر به تعقیب مهاجم ــتاد. حجر ت آنان فرس
سرانجام، آنان را شکست داد. سپس، دو شبانه روز در آن نواحی 

ماند. 13 
پس از شهادت امیرمؤمنان و به امامت رسیدن امام حسن)ع( و 
اقدام آن حضرت برای جنگ با معاویه، جریان به سمتی پیش 
رفت که امام مصلحت را در پذیرش صلح با معاویه دید، حجر 
ــی بود که به دیدار امام رفت و با لحنی تند اعتراض  اولین کس
کرد و حضرت را به ادامه جنگ فراخواند. پاسخ امام حسن)ع( 
این بود که چون رغبت بیشتر مردم عراق بر صلح است، تن به 
ــت تا جان شیعیان خاص ایشان محفوظ بماند.  صلح داده اس
ــت و دیدگاه خود را  ــین)ع( رف پس از آن، حجر نزد امام حس
درباره جنگ با معاویه مطرح کرد، اما ایشان او را به متابعت از 

امام حسن)ع( فراخواند. 14 
ــعبه )حاکم کوفه( به دستور معاویه، علی)ع(  چون مغیرةبن ش
ــماری  را بر منبر لعن می کرد، حجر و عمروبن حمق همراه ش
از یاران خود، با او مخالفت نمودند15 و به وی سنگ ریزه پرتاب 
کردند. مغیره با فرستادن مبلغی برای او کوشید وی را به خود 

نزدیک سازد. 16 
ــال 50 که زیاد بن ابیه حکومت کوفه را، عالوه بر بصره،  در س
از طرف معاویه به دست گرفت، با وجود دوستی اش با حجربن 
ــاع از علی بن ابی طالب و انتقاد از معاویه  ــدی، به او درباره دف ع
ــردم را برضد معاویه  ــدار داد، اما حجر همچنان بی پروا م هش
ــر می برد،  ــک می کرد. 17 هنگامی که زیاد در بصره به س تحری
ــاد در کوفه،  ــین زی ــر و یارانش به َعْمروبن ُحَریث، جانش حج
ــه امیرمؤمنان)ع(  ــزا ب هنگام ایراد خطبه که با بدگویی و ناس
ــنگ ریزه پرتاب کردند. عمرو به زیاد گزارش داد  همراه بود، س
ــت و مأموران خود را فرستاد  ــرعت به کوفه بازگش و زیاد به س
ــتگیر کنند. 18 گروهی از ایشان کشته  تا حجر و یارانش را دس
ــیزده تن دیگر  ــدند و عده ای گریختند. حجربن عدی و س ش
ــدند. زیاد آنان را همراه صد تن از لشکریانش نزد  ــتگیر ش دس
ــتاد و درباره ایشان نوشت که در لعن ابوتراب )امام  معاویه فرس
ــت ورزیده و در نتیجه از فرمان  ــی)ع(( با »جماعت« مخالف عل
خلیفه سرپیچی کرده اند. وی شهادت برخی بزرگان کوفه مبنی 
ــر با بدگویی از علی بن ابی طالب، را نیز  بر مخالفت صریح حج
بر ضد حجر ضمیمه نامه کرد. 19 چون حجر و یارانش به قریه 
مرج عذراء در دوازده میلی دمشق رسیدند، معاویه فرمان قتل 
ــفاعت کسانی21 به حجر و شش  آنان را صادر کرد، 20 اما به ش
نفر دیگر فرصت داده شد تا جان خود را با َسّب علی)ع( نجات 
دهند، اما آنان نپذیرفتند و تن به کشته شدن دادند. هفت تن 
از یاران حجر نجات یافتند. 22 به روایت مسعودی، 23 هفت تن 

فریده حشمتی

 »قبر حجربن عدی صحابی جلیل القدر 
پیامبر)ص( و امام علی)ع( به دست 
جریانهای تکفیری در سوریه تخریب 
شد« این خبری بود که در روزهای 
شد  اعالم  رسانه ها  توسط  گذشته 
را  اسالم  جهان  دلسوزان  قلب  و 
جریحه دار کرد. غیر از تلخی اهانت 
به یکی از اصحاب بزرگ پیامبر)ص(، 
خود اینکه این کار به نام اسالم و به 
عنوان یک عمل عقیدتی و در جهت 
تفرقه در جهان اسالم -توسط کسانی 
که در پشت پرده توسط سازمان های 
جاسوسی آمریکا و انگلیس حمایت 
و تقویت می شوند- اتفاق افتاد، بسیار 
این  مناسبت  به  بود.  انگیز  تأسف 
واقعه زشت و برای پاسداشت مقام 
این صحابی بزرگ که امام علی)ع( 
بود  کرده  پیش بینی  را  وی  شهادت 
و برای ادای دین به مقام شامخ وی 
جهان  دانشنامه  در  که  زیر  مقاله 
منتشر  صفحه 5849  جلد1  اسالم، 

شده، تقدیم خوانندگان می شود. 
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 امیرالمومنین علی)ع(: 
ــت که گفت:  ــَوی وارد اس در کتاب »معرفت و تاریخ« از نَس
ــنیدم که  ــن غافقی گفت: من از علی بن أبی طالب)ع( ش َرزی
ــما هفت نفر در عذراء  می  گفت: »ای اهل عراق بزودی از ش
ــان مانند َمَثل أصحاب اخدود  ــوند، َمَثل ایش ــته می  ش کش
ــت«. و ُحجر بن عدی و اصحاب او در عذراء کشته شدند.  اس

)امام شناسی عالمه طهرانی جلد 12 ص 163(

 امام حسین)ع(: 
امام حسین)ع( در نامه  ای به معاویه به شهادت ُحجر و یارانش 
ــَت َقاتَِل ُحْجٍر، َو أَْصحابَُه  ــاره می  کند و می  فرماید: »أَلَْس اش
َِّذیَن َکانُوا یَْسَتْفِظُعوَن الِْبَدَع، َو یَأُْمُروَن  الْعابِِدیَن الُمْخِبِتیَن، ال
بِالَْمْعُروِف، َو یَْنَهْوَن َعِن الُْمْنَکِر، َفَقَتلَْتُهْم ُظلْماً َو ُعْدواناً، ِمْن 
َدَة، ُجْرأًَة  ــَة، َو الُْعُهوِد الُْمَؤکَّ بَْعِد ما أَْعَطْیَتُهُم الَْمواثِیَق الَْغلِیَظ
ِ َواْسِتْخَفافاً بَِعْهِدهِ؛ )ای معاویه!( آیا تو همان نیستی  َعلَی اهللَّ
که حجر و یارانش را که عابد و در برابر خدا متواضع بودند، به 
قتل رساندی؟ آنان که از بدعت  ها بیزار بودند؛ امر به معروف و 
نهی از منکر می  کردند؛ ولی تو آنان را از روی ستم و عداوت- 
پس از پیمان  های محکم )در عدم تعّرض به آنان(- کشتی و 
این عمل را از روی  نافرمانی در برابر خداوند و سبک شمردن 
ــة ج1 ص 203؛  ــام دادی«. )االمامة و السیاس پیمان او انج

بحاراالنوار ج 44 ص 213(

 ام المؤمنین عایشه:
ــت که من از عائشه شنیدم  ــروق بن أْجَدع روایت اس از َمس

که می گفت:
ــم به خداوند که اگر معاویه در میان اهل   »آگاه باشید، قس
ــی را پیدا  ــت چنین جرأت ــه عّزت و قدرتی را می  دانس کوف
نمی  کرد تا آنکه ُحجر و اصحاب او را از میان کوفیان دستگیر 
کند و در شام آنها را بکشد. ولیکن این پسر خورنده جگرها 
)هند جگر خوار زوجه أبو سفیان، و مادر معاویه که در غزوه 
ــهداء را جوید( دانسته  ــّید الّش احد، جگر حضرت حمزه س
ــخّصیت  ها همه از بین رفته  اند )و کسی  است که مردم و ش
با شخصّیت باقی نمانده است(. آگاه باشید سوگند به خداوند 
که حّقاً آنها برای سران عرب مایه عّزت و بزرگواری و فقاهت 

بودند. )امام شناسی عالمه طهرانی جلد 12 ص 165(

 معاویه:
ماجرای شهادت حجر به قدری مظلومانه بود که خود معاویه 
نیز- به ظاهر- از پی آمد اخروی آن وحشت داشت! در کامل 
ابن اثیر به نقل از ابن سیرین آمده است که معاویه به هنگام 
ــرگ می گفت: »یَوِمی ِمنَک یا ُحجُر طویٌل؛ ای حجر روزی  م
طوالنی )برای محاکمه نزد خدا(با تو خواهم داشت«. )کامل 

ابن اثیر ج 3 ص 487(

ــتن از علی را پذیرفتند و جان به در بردند و  از آنان بیزاری جس
هفت تن دیگر کشته شدند. کشتگان را کنار قبرهایی که کنده 
و کفنهایی که گشوده بودند، به شهادت رساندند، سپس بر آنها 
نماز گزاردند و اجسادشان را به خاک سپردند. 24 حجر و یارانش 
شب قبل از شهادت را به نماز خواندن گذراندند و حجر قبل از 
ــهادت نیز دو رکعت نماز گزارد. 25 حتی عایشه نیز کسی را  ش
ــتاد تا مانع از کشته شدن حجر شود، اما پیک  نزد معاویه فرس

عایشه پس از شهادت حجر رسید. 26 
به روایت مسعودی، 27 حجربن عدی نخستین مسلمانی بود که 
ــارت، کشته شد. 28 او نخستین مسلمانی  دست بسته و به اس
بود که در زمان فتوحات وارد مرج عذراء شد و آنجا را فتح کرد 
ــلمانی بود که در آنجا کشته شد. درباره تاریخ  و نخستین مس
ــده است. 29 در روایتی  ــهادت او، روایتهای متعددی ذکر ش ش
ــت. 30 به روایت  ــال 50 ذکر شده اس ضعیف، قتل حجر در س
ابن قتیبه، 31 عبیدا... و عبدالرحمان، دو پسر حجربن عدی که 

به تشیع گرایش داشتند، نیز بعداً به دست مصعب بن زبیر اسیر 
و کشته شدند. 

قتل حجر و یارانش چندان قبیح بود که انتقاد و اعتراض برخی 
ــاران معاویه را نیز برانگیخت؛ حتی مالک  بن  از نزدیک ترین ی
ــت دست زده است و آنان  ُهَبیره به وی گفت که به کاری زش
ــتوجب قتل باشد مرتکب نشده بودند، اما معاویه  کاری که مس
ــه فتنه را برکند. مردم کوفه نیز  ــته است ریش گفت که خواس
ــمردند. شنیدن  ــاندن حجر را کاری شنیع ش ــهادت رس به ش
ــیار گران آمد و در نامه ای  ــین)ع( بس این خبر برای امام حس
ــتن حجر قلمداد  ــتیهای رفتار او را کش به معاویه، یکی از زش
ــهور و  کرد. 32 به روایت ابن اثیر، 33 قبر حجر در مرج عذراء مش
محل اجابت دعا بود. مسجدی نیز کنار قبر وی ساخته شد. 34 
حجربن عدی را موثق و عابد دانسته اند. وی فقط از امام علی)ع( 

روایت کرده است. 35 

پی نوشت ها:
1 - سال 14 یا 15 یا 16 هجری

2 - ابن سعد، ج 6، ص 217؛ ابن قتیبه، ص 334؛ ابن اثیر، ج 1، ص 
461

3 - سال 16 یا 17 یا 19 هری
4 - رجوع کنید به بالذری، ص 264؛ طبری، ج 4، ص 27

5 - رجوع کنید به ابن عساکر، ج 12، ص 207، 210ـ211
 6 -رجوع کنید به دینوری، ص 145

7 - همان، ص 224
8 - رجوع کنید به همان، ص 144ـ146؛ طبری، ج 4، ص 485؛ 

مفید، ص 255ـ 256، 320
9 - رجوع کنید به نصربن مزاحم، ص 103ـ104، 195، 205، 243؛ 

ابن عساکر، ج 12، ص 208

10 - رجوع کنید به تحکیم
11 - رجوع کنید به نصربن مزاحم، ص 506ـ507؛ دینوری، ص 

195ـ196؛ طبری، ج 5، ص 54
12 - دینوری، ص 210؛ طبری، ج 5، ص 85

13 - یعقوبی، ج 2، ص 195ـ 196؛ طبری، ج 5، ص 135
14 - دینوری، ص 220؛ برای توضیح وجه این اظهارات رجوع 

کنید به شوشتری، ج 3، ص 131
15 - رجوع کنید به یعقوبی، ج 2، ص230؛ طبری، ج 5، ص 254

16 - دینوری، ص 223
17 - رجوع کنید به ابن سعد، ج 6، ص 218؛ یعقوبی، ج 2، ص 230

18 - دینوری، ص 223؛ قس ابن سعد، همانجا
19 - رجوع کنید به دینوری، ص 223ـ224؛ یعقوبی، همانجا؛ نیز 
رجوع کنید به ابن سعد، ج 6، ص 219؛ طبری، ج 5، ص 269ـ270، 

که عده آنان را هفتاد تن ذکر کرده اند
20 - ابن سعد، همانجا؛ مسعودی، ج 3، ص 189

21 - یعقوبی، ج 2، ص 231
22 - رجوع کنید به طبری، ج 5، ص 275ـ278؛ قس ابن سعد، ج 
6، ص220؛ یعقوبی، همانجا، که عده مقتوالن را هفت نفر نوشته، اما 

فقط از شش تن، نام برده که حجر نیز یکی از آنهاست
23 - ج 3، ص 188ـ 189

ص   ،5 ج  طبری،  به  کنید  رجوع  نیز  همانجا؛  یعقوبی،   -  24
275ـ277

25 - طبری، ج 5، ص 275
26 - ابن سعد، ج 6، ص 219ـ220؛ دینوری، همانجا؛ ابن اثیر، ج 1، 

ص 462
27 - ج 3، ص 188 - 189

28 - ابن سعد، ج 6، ص 217؛ یعقوبی؛ ابن اثیر، همانجاها
29 - رجوع کنید به طبری، ج5، ص253 به بعد؛ ابن اثیر، همانجا: 
سال 51؛ یعقوبی، همانجا: سال 52؛ ابن قتیبه، ص334؛ مسعودی، 

ج3، ص:188 سال 53
30 - رجوع کنید به مسعودی، ج 3، ص 190

31 - همانجا
32 - دینوری، همانجا؛ نیز رجوع کنید به طبری، ج 5، ص 279؛ 

کشی، ص 99
33 - همانجا

34 - ابن عساکر، ج 12، ص 208
35 - رجوع کنید به ابن سعد، ج 6، ص 220؛ ابن عساکر، ج 12، 

ص210

 »حجر« در نگاه
صحابه
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مقدمه
ــینی حضرت  ــار مادلونگ کتاب »جانش در میان آث
محمد)ص(« ویژگی برجسته ای دارد؛ زیرا درون مایه گرانبهای 
این کتاب و دیدگاه محققانه و ارزشمند مؤلف، همه پژوهشگران 
را به سوی این امر سوق می دهد که بازنگری در متون تاریخی، 
می توان از رخداد های آن عصر پرحادثه، یعنی زمان جانشینی 
حضرت محمد)ص( را تحلیلی دوباره نمود. اثر مادلونگ از آن 
نظر بی نظیر است که او کوشیده تا حقیقت را از اعماق آثار کهن 
تاریخی کشف کند. این نگاه مادلونگ موجب شد تا حقایقی که 
ــیده بود، مشخص گردد و  تاکنون بر دیگر مؤلفان اروپایی پوش
در این میان روشن شود که آرای شیعیان نیز در تحلیل برخی 

رخداد های تاریخی، مطابق با واقعیت است. 
ــالم از طریق  ــان اروپایی به اس ــالم شناس تقریبا ً نگاه همه اس
ــه می دانیم تمامی  ــان طور ک ــت. هم ــنت اس مذاهب اهل س
ــت.  ــنت بوده و هس ــالم با اروپا متعلق به اهل س مرزهای اس
ــتین رویارویی های اروپاییان با اسالم نیز چه در اسپانیا و  نخس
ــمال آفریقا، چه در دوران جنگهای صلیبی و چه در  چه در ش
دوران حکومت عثمانی با اهل سنت بوده است؛ از این رو از نظر 
ــالم رسمی همان تسنن است و مابقی مسلمانان  اروپاییان اس
ــیعیان از فَِرق منشعب از این بدنه اصلی محسوب  همچون ش
ــوند. بنابراین بدیهی است که به هنگام بررسی هر گونه  می ش
ــالمی از سوی خاورشناسان در درجه نخست منابع  مطلب اس
ــمی در نظر قرار گرفته باشد. البته در دهه های  مسلمانان رس
ــایر مذاهب  ــود و توجه به س اخیر این مطلب کمرنگ تر می ش
ــیعه و از آن میان در سالهای اخیر شیعه  ــالمی به ویژه ش اس

امامیه را بیشتر می بینیم. )رحیمی، 1382: ص27(

چكیده
ویلفرد مادلونگ )متولد 1930م.( محقق و اسالم شناس نامدار 
آلمانی در دانشگاه آکسفرد با بازنگری و نقد آثار خاورشناسان 
ــتناد به متون کالسیک نویسندگان و مورخان مسلمان  و با اس
ــت. او با  ــه عمل آورده اس ــدی در این زمینه ب ــش جدی پژوه
ــر، پیامبر)ص(  ــت که حتی اگ ــری در قرآن معتقد اس ژرفنگ
ــینی تعیین نکرده بود، در نظر نداشت و راضی نبود که  جانش

ابوبکر جانشین طبیعی او باشد و به نظر نویسنده محروم کردن 
ــروع خود و انتخاب ابوبکر و روی کار  خاندان نبوت از حق مش
ــروع و  آمدن عمر و عثمان پس از وی مقدمات حکومت نامش
خودکامه اموی را فراهم آورد، امری که با دعوت جهانی اسالم 

تعارضی اساسی داشت. 

جانشینی حضرت محمد)ص(؛ )پژوهشی پیرامون 
خالفت نخستین(

کتاب جانشینی حضرت محمد)ص( تحلیلی دقیق از مسائلی 
است که پس از رحلت پیامبر بر سر مسئله جانشینی رخ داد، 
ویلفرد مادلونگ مورخ و اسالم شناس مسیحی، با نگرش جامع 
وبدیع بدون تعصب نسبت به شیعه و سنی، به تحقیق در تاریخ 
ــالم می پردازد. مادلونگ بر خالف دیگر خاورشناسان  صدر اس

ــتند و اختالف بر سر جانشینی  ــنی تکیه داش که به منابع س
ــد)ص( را پدیده ای متآخر و از پیامدهای دعوت  حضرت محم
ــتند، با تکیه  ــبا به وصایت امام علی)ع( می دانس عبدا... ابن س
ــاء این اختالف را در سالهای  ــه وران شیعی منش بر آثار اندیش
ــول گرامی اسالم جستجو می کند. او بر خالف  آخر حیات رس
روایت و تحلیل های اهل سنت امام علی )ع( را سزاوار جانشینی 
ــط پیامبر اعتقاد ندارد.  می داند گر چه به تعیین صریح او توس

)مادلونگ، 1385:ص16(
در تاریخ اسالم مسئله جانشینی حضرت محمد)ص( و به دست 
ــس از حضرت، مهمترین  ــور امت در دوران پ ــن زمام ام گرفت
مساله ای است که تا به امروز شیعیان و سنیان در آن اختالف 
ــنیان ابوبکر نخستین خلیفه منتخب و از  نظر دارند. از نظر س

جالل موسوی

گزیده ای از کتاب جانشینی حضرت محمد)ص(

»ویلفرید فردیناند مادلونگ«، اسالم شناس معاصر آلمانی )متولد 1930( است. وی در 
سال 1953 لیسانس خود را در رشته تاریخ و ادبیات اسالمی از دانشگاه قاهره دریافت 
کرده و دوره دکترای خود را در سال 1957 از دانشگاه هامبورگ در رشته مطالعات 
اسالمی به پایان برد و از سال 1969 تا 1978 استاد اسالم شناسی دانشگاه شیکاگو بود و 

در سال 1978 استاد ممتاز عربی دانشگاه آکسفورد شد.
کتاب  اما  است  نوشته  اسالمی  مذاهب  و  فرق  باب  در  را  زیادی  کتاب های  مادلونگ 
»جانشینی حضرت محمد)ص(« جایگاه ویژه ای در آثار او دارد، چرا که بررسی تحلیلی 
متون قدیمی، دیدگاههای معاصر مسلمانان و آثار سایر مستشرقین در این اثر بر سر مسأله 
جانشینی پیامبر، آن را از سایر کتب نوشته شده در غرب  در باب اسالم، متمایز ساخته 
است. همین امر نیز موجب شد کتاب وی به عنوان کتاب برگزیده سال 1377 از سوی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انتخاب شود. متن زیر  چکیده ای است از این کتاب که 
پیش از این در »وبالگ شیعه شناسی« و به قلم »جالل موسوی« منتشر شده است و از این 
جهت که در تعامل و آشنایی غرب با اسالم می تواند به عنوان یک مرجع توسط غربیان 

استفاده شود، به باز نشر آن پرداخته ایم.
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ــیعیان امام علی )ع( پسر عمو و داماد پیامبر)ص(، تنها  نظر ش
ــرت محمد)ص( به  ــته این مقام بود. هر چند حض فرد شایس
صراحت ابوبکر را به جانشینی منسوب نکرد اما انتخاب ابوبکر 
به امام جماعت مسلمانان در زمان آخرین بیماری اش دلیل بر 
ــلمانان در حمایت از ابوبکر صحه ای  اولویت او بود و اجماع مس
بر انتخاب او بود. امام علی)ع( نیز به خاطر خویشاوندی نزدیک 
ــالم و همراهیش با پیامبر از همان  با پیامبر، آگاهی اش از اس
ــت از آرمان های آن حضرت به  ــتگی اش در مراقب آغاز و شایس

مشروعیت خویش یقین داشت. )مادلونگ، 1385:ص27(
مادلونگ نظر خاورپژوهان گذشته را مورد تردید قرار می دهد 
ــقم این که حضرت  ــرای ارزیابی صحت و س ــت ب و معتقد اس
محمد)ص( چه نظری داشته و اصحابش چه نکاتی را خطوط 
ــتند، باید به منابع  ــد از رحلت او می دانس ــی هدایتش بع اصل
مربوط و آثار کهن تاریخی و از جمله قرآن رجوع کرد. اگر چه 
قرآن اشاره ای به مسئله جانشینی حضرت محمد)ص( نشده و 
ــم پوشیدند، اما قرآن  به همین علت مورخان غربی از آن چش
شامل دستور های خاصی در مورد حفظ پیوند های خویشاوندی 
و وراثت و نیز داستان هایی درباره خالفت پیامبران سلف است 

که بی ارتباط با جانشینی حضرت محمد)ص( نیست. 
ــان پیشین معتقد است که  مادلونگ با نقد دیدگاه خاورشناس
ــد به آن رجوع کرد و با  ــت که بای قرآن بنیانی ترین منبعی اس
ــیاری از موضوعات از جمله جایگاه  تحلیل محتوایی قرآن بس
ــود. مادلونگ معتقد است که حتی اگر  اهل بیت آشکار می ش
ــد، راضی نبوده که ابوبکر  ــینی تعیین نکرده باش پیامبر جانش
جانشین طبیعی او باشد و محروم کردن خاندان نبوت از حق 
ــروع خود و انتخاب ابوبکر و روی کار آمدن عمر و عثمان  مش
ــروع و خودکامه اموی را  ــات حکومت نامش ــس از وی مقدم پ
ــالم تعارضی اساسی  فراهم آورد، امری که با دعوت جهانی اس
ــوء رفتار و سرکوبهای امویان اقلیت طرفدار امام را  داشت و س
ــام علی)ع(، صادق، بااخالص،  تبدیل به اکثریت کرد. چون ام
ــالمی، ثابت قدم و دارای  ــبت به حکومت اس و انعطاف پذیر نس
تساوی رفتار نسبت به پیروان و گذشت و جوانمردی در مقابل 
ــمنان بود. اما امویان با ادعای باطل و فریبکاری، حکومت  دش
ــتبد و تفرقه افکن، مجازاتهای انتقام جویانه از مردم  غدار و مس

در خاطره نسلها نمایان شدند. 
ــنی که بارزترین آنها »سیف بن عمر« است بر  وقایع نگاران س
ــن عقیده اند که علی)ع( بعد از انتخاب ابوبکر بدون روپوش  ای
و ردا شتابان خود را به او رساند تا در بیعت تاخیر نشود و با او 
بیعت کرد و پیش او نشست و فرستاد تا جامه او را بیاورند، تا 
ــبا، یهودی تازه مسلمان مبارزه با عثمان  این که عبدا... ابن س
خلیفه سوم را آغاز کرد و بعد از قتل عثمان بیان داشت که هر 
ــت و علی)ع( وصی محمد)ص( است و  پیامبری را وصی ای اس
ــت. به این ترتیب سبا بنیانگذار تشیع  اجرا کننده وصیت اوس
ــیعیان بعد از شهادت علی)ع( و بر  ــد!! نظر دیگر این که ش ش
ــش این اختالف را آفریدند  ــالف میل خود او در زمان حیات خ
موضوعی است که مورد قبول همگان است که اگر این اختالف 
ــد که دیگر نیازی  ــی)ع( به وجود آمده باش ــد از خالفت عل بع
ــی عمیق در باب جانشینی و تاسیس خالفت نیست.  به بررس

)مادلونگ، 1385: ص28(
ــدرت المنس هم تردید می کند.  مادلونگ در فرضیه مثلث ق
»هنری المنس« مستشرق بلژیکی و روحانی مسیحی کینه توز 
با اسالم بود. او در مقاله مثلث قدرت )ابوبکر، عمر و ابوعبیده( 
ــترک این سه تن بحث می کند.  درباره همکاری و اهداف مش
به خصوص ابوبکر و عمر از طریق دخترانشان عایشه و حفصه 
سعی می کردند از اندیشه های شوهرشان حضرت محمد)ص( 
ــده و نفوذ زیادی در کار های آن حضرت داشته باشند.  آگاه ش
ــم به  به نظر المنس هدف از این مثلث قدرت حذف بنی هاش
ــاوندان نزدیک پیامبر از کسب  ویژه حضرت علی)ع( و خویش

ــوره  مقام خالفت بود و تاکید می کند که با توجه به آیه 33 س
ــران پیامبر هستند. )مادلونگ،  احزاب اهل بیت منظور همس

1385:ص29(
»کایتانی« دیگر خاورشناس ایتالیایی هم عقیده با المنس که 
دشمنی شدید با اسالم داشت در تحقیق تاریخ اسالم به عمق 
ــاره دارد و این که بنی هاشم از  ــم اش اختالف ابوبکر و بنی هاش
ــناختن ابوبکر سر باززدند و به تنهایی پیامبر را  به رسمیت ش
ــم تدفین راه  ــه را در مراس ــپردند و خلیفه و عایش به خاک س
ندادند. از نظر کایتانی استدالل ابوبکر برای جانشینی به خاطر 
ــهای فردی اش بود و  ــتمداری و ارزش ــته سیاس صفات برجس
مخالفت بنی هاشم و و دیگر اصحاب پیامبر به خاطر جاه طلبی 
ــخصی بود. اما کایتانی در یکی از مجالت بعدی  و کینه های ش
تاریخ اسالم نظر المنس را درباره مثلث قدرت تایید می کند و 
عمر را پایه گذار اصلی خالفت با تدبیر سیاسی معرفی می کند. 
ــینی انتخاب می کرد به  ــن عقیده که اگر محمد)ص( جانش ای
ــالم مورد  ــال زیاد، ابوبکر به خاطر قدر و اعتبارش در اس احتم

تایید بود، عقیده رایج در بین تاریخ نگاران غیر مسلمان شد. 
ــی را از  ــول دودمان ــدرت موروثی و اص ــس ق ــن المن همچنی
منفورترین مفهوم ها در ذهن اعراب می داند، در حالی که تیان 
در کتاب نهادهای حقوق عمومی در اسالم و »مونتگمری وات« 
ــالم با توجه به اهمیت علم  ــه های سیاسی اس در کتاب اندیش
ــاب در بین اعراب به خصوص قریش جانشینی موروثی را  انس
ــینی حضرت  ــته اند ولی جانش عرف اعراب و امری ثابت دانس
محمد)ص( را نمی توان با جانشینی فرمانروایان باستانی مقایسه 

کرد. )مادلونگ، 1385: ص32_30(
ــک از حادثه غدیر چیزی  ــا از همه اینها که بگذریم هیچ ی ام
ــت آنچه که در جامعه  ــد اما مادلونگ خود معتقد اس نگفته ان
ــت چون  ــالمی رخ داد با دید و زاویه دید قرآن موافق نیس اس
ــه او معتقد به  ــت نه اجماع. گر چ ــرآن، اصل وصایت اس در ق
ــط پیامبر نیست با آنکه انتخاب امام  جانشینی امام علی توس

علی)ع( بر مبنای وصایت بوده نه ساختار قبیله ای. 
در قرآن به هر جا بنگریم جانشینی در خاندان پیامبران بوده، 
ــود باید یکی  ــی برای خالفت تعیین ش پس اگر قرار بوده کس
ــوارد که در قرآن  ــد و این م از خاندان پیامبران انتخاب می ش
ــیعیان مطابقت بیشتری دارد. با توجه به حقوق  آمده با نظر ش
ــرآن، اهل بیت از  ــای پیامبران در ق ــاوندی و خاندان ه خویش
یاران اصلی پیامبرند که در جامعه در مقابل مخالفان از پیامبر 
ــام خاندانهای پیامبران را همچون  حمایت می کنند. قرآن مق
ــلف برتر از مقام هر مؤمن دیگری قرار داده  جایگاه پیامبران س

است و آنان را پاک گردانید، لطف و مهربانی به آنها و حمایت 
مادی از آنها را یک الزام دینی می داند و آنان را وارثان مادی و 

معنوی پیامبر تلقی می کند. 
ــان پیامبر هست. شیعیان  داللت های مختلفی در باب خویش
غالبا آیه 23 سوره شوری را شاهد می گیرند: »بگو بر این رسالت 
ــتن خویشاوندان نمی خواهم«.  ــما جز دوست داش مزدی از ش
ــاره دیگر به خویشاوندان نسبی در قرآن آمده که بخشی از  اش
ــمتی از فیء یعنی مال و ملکی که  خمس و غنیمت و نیز قس
مسلمانان بدون جنگ از کفار می گیرند به خویشاوندان حضرت 
محمد)ص( و به خود او اختصاص می یابد. همچنین مکتب های 
ــیعه هر دو بر ممنوعیت بنی هاشم از سهیم  ــنی و ش فقهی س

شدن با مسلمانان عادی در گرفتن ذکات متفق اند. 
ــول)ص(  ــن مادلونگ تاکید می کند که اهل بیت رس همچنی
ــوره احزاب خطاب به  ــا هستند. در آیه 33 س همان اهل کس
همسران پیامبر نسبت به سایر زنان است که باید شأن خاندان 
ــان حفظ کنند: »در خانه های خود بمانید  پیامبر را در اعمالش
و چنان چه زنهای پیشین جاهلیت می کردند زینتهای خود را 
آشکار نسازید و نماز بگذارید و زکات بدهید و از خدا و پیروانش 
ــما  ــت کنید.  ای اهل بیت، خدا می خواهد پلیدی را از ش اطاع
دور کند و شما را چنان که باید پاک دارد.« )مادلونگ، 1385: 

ص34_33(

ــتند؟ چون ضمیر  ــانی هس این جا منظور از اهل بیت چه کس
ــت و  ــه خطاب به زنان پیامبر و جمع مونث اس ــش اول آی بخ
ضمیر بخش دوم جمع مذکر آمده درباره شخصیت های مشهور 
اهل کسا یعنی محمد)ص(، علی)ع(، فاطمه )س( و حسن)ع( و 

حسین)ع( روایت های گوناگونی نقل شده است. 
سپس مادلونگ به ماجرای مباهله می پردازد. برخی از سنیان 
ــرکت  ــدان پیامبر را که قرار بوده در مباهله ش ــرادی از خان اف
ــخص نکرده، برخی هم از فاطمه و حسن و حسین  کنند مش
نام می برند و بعضی موافق با احادیث شیعه حاضران این جمع 
را اهل کسا از جمله امام علی)ع( می دانند و چون این پیشنهاد 
ــمند بود تایید آن  ــر بود و از لحاظ دینی نیز ارزش خود پیامب
ــزود. )مادلونگ، 1385:  ــام خاندانش اف ــق قرآن به مق از طری

)35_36

ــته مثال زن و یکی از فرزندان  البته در خاندان پیامبران گذش
ــر لوط نبی  ــدند یا همس ــرکان بودند، غرق ش ــوح که از مش ن
ــد و کافران  ــوهرش را فاش می کرد، مجازات ش ــرار ش که اس
خاندان پیامبر نیز از لطف خدا محروم گشتند. ابولهب عموی 
ــرش حتی با نزول سوره ای در قران در ذم  محمد)ص( و همس
ــدند و چنین استثناءهایی  ــت نمای خاص و عام ش آنان، انگش
تاثیری بر لطف خداوند بر اهل بیت نداشت. همچنین در باب 
ــین، مثال به حضرت  خالفت و وصایت در میان پیامبران پیش
ابراهیم)ع( در هنگام پیری اش فرزندی به نام اسحاق و نوه اش 
یعقوب مژده داده شد. »برای موسی یار و برادری چون هارون 
و کتابی )فرقان( دادیم.« »خدا به داوود پیامبر پسرش سلیمان 
ــد.« در قرآن همچنین جایگاه  ــا کرد تا یار و یاور او باش را عط
ــازی برای خاندان پیامبر گرامی به مفهومی برتر از معنی  ممت

مطلق خانواده نام برده شده است. )مادلونگ، 1385:ص43(

ــین  تا آنجا که قرآن افکار محمد)ص( را بیان می کند، او جانش
ــین  ــود را در نور هدایت قرآن می دید، چون پیامبران پیش خ
کمال لطف خدا را در این می دانستند که جانشینان از فرزندان 
ــان نسبی شان باشند. مدافعان معاصر سنی بر اساس  یا خویش
ــوره شوری محمد)ص( را خاتم پیامبران قرار داده  آیه چهل س
و این بحث را در مورد پیامبر حضرت محمد)ص( نمی پذیرند. 
مادلونگ با طرح سؤالی که چرا محمد)ص( در تنظیم برنامه ای 
برای جانشینی کوتاهی کرده این چنین می گوید: پیامبر صریحا 
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جانشینی انتخاب نکرده است و هر پاسخی به سؤال جانشینی 
بر پایه حدس و گمان است. یک تبیین ساده اسالمی این است 
که در چنین تصمیم خطیری منتظر وحی بود اما چنین وحیی 

نشد! )مادلونگ، 1385:ص45(

مورخان غیر مسلمان بر این نظرند که شاید تردید محمد)ص( 
ــبب بود که می دانست جانشینی یکی از بنی هاشم با  به این س
ــویی  ــای دامنه دار در بین قریش برای رهبری و از س رقابت ه
ــم ممکن است با مشکالت  ــبی بنی هاش با توجه به ضعف نس
ــود. محمد)ص( در سال دهم هجری علی)ع(  زیادی مواجه ش
را به نمایندگی از طرف خود به یمن فرستاد و رفتار او موجب 
برانگیختن عده ای شد که از او نزد پیامبر شکایت بردند و پس 
از بازگشت سه ماه بعد پیامبر در اجتماعی عظیم خواست تا او 
را به عنوان جانشین معرفی کند که موقعیت را مناسب ندید و 
ــد که موقعیتی را  به امید این که طول عمرش به اندازه ای باش
فراهم کند تعیین جانشین را به تاخیر انداخت و رحلت جانکاه 

او برای امتش غیر منتظره بود. )مادلونگ، 1385:ص48(

همچنین روایت هایی از دو شاهد عایشه و ابن عباس نقل شده 
که عایشه گفته: پیامبر در دامان او فوت کرد و ابن عباس گفته 
که پیامبر بر سینه امام علی)ع( جان سپرد. روایت دیگر این که 
ابن عباس نقل می کند که پیامبر خواست تا پیش از رحلتش 
ــانی که در حضور او بودند، مکتوبی بنویسد که عمر  برای کس
ــرآن را دارید وکتاب  ــما ق گفت: درد بر پیامبر غلبه کرده و ش
خدا ما را کفایت می کند. ابن عباس معتقد است فتنه از همین 
ــد، چون پیامبر می خواست علی)ع( را به جانشینی  جا آغاز ش
ــد که پیامبر وصیت نکرد. روایتی دیگر  برگزیند و این گونه ش
در باب ابوبکر بود که وقتی پیامبر بیمار بود بانگ نماز دادند و 
ــت: ابوبکر با مردم نماز بخواند اما برای پیامبر فرقی  پیامبر گف
نمی کرد که ابوبکر امام جماعت باشد یا عمر و برای پیامبر امام 
جماعت دلیلی برای خالفت نبود و چون ابوبکر تعلل کرد پیامبر 
خودش ادامه نماز را قرائت کرد. )مادلونگ، 1384:ص-60 49(

ابوبكر، جانشینی رسول خدا و خالفت قریش
ــین رسول خدا و  فصل اول کتاب، تحت عنوان »ابوبکر، جانش
خلیفه قریش«، طی 29 صفحه بازگو کننده حوادثی است که 
در سقیفه بنی ساعده گذشت و ماجرای بیعت با ابوبکر، آنان که 
با او بیعت نکردند و دیگر حوادث مربوط به سقیفه را به تفصیل 

ذکر می کند. 
ــتنتاج  نکته عمده ای که مادلونگ از تحلیل زندگانی ابوبکر اس
می کند این است که او به عنوان یک تاجر و سیاستمدار کامل 
ــامد های رحلت را از پیش با دقت  و خونسرد مکی، قطعا پیش
بررسی کرده بوده است و می دانسته که برای حفظ یکپارچگی 
ــی و خلیفه داشته باشد.  ــین سیاس جامعه، پیامبر باید جانش
ــه او بی تردید پیش از رحلت  ــان می دهد ک حوادث بعدی نش
ــند تکیه زند بدون  ــت خود بر این مس تصمیم گرفته بوده اس
اینکه از سوی پیامبر برای این کار نامزد شده باشد و در این راه 
مخالفان قدرتمند خود را از میان برمی دارد. اقدام انصار در گرد 
آمدن در سقیفه بنی ساعده این فرصت طالیی را برای او فراهم 
ــی دو نامزد )عمر و ابوعبیده(  ــاخت تا در یک عمل نمایش س
ــنهاد قرار دهد و به  ــا خود را در معرض پیش ــی کند ت را معرف
ــت یابد. به  ــده خود دس این ترتیب به هدف از پیش تعیین ش
همین جهت است که ابوبکر پس از استقرار خویش، به شدت 
بر اشراف قدیم مکه تأکید می کند و مناصب کلیدی را به آنها 
می سپارد تا از این طریق انصار را به طور کامل حذف کند و از 

نقش مهاجرین اولیه نیز بکاهد. 
ــت محمد)ص(  ــد از رحل ــامد های بع ــه ندرت به پیش عمر ب
ــیده بود و فقط به خاطر ترس از تجمع انصار بود که او  اندیش
ــقیفه کشاند که نکند انصار آنها را از حکومت  را به ماجرای س
ــود با طرح و نقشه هایی برای جانشینی  باز دارند. تصور نمی ش
ــد. لیکن قضیه ابوبکر کامال متفاوت با این  او موافقت کرده باش

ــئله است. گر چه او در موقع رحلت محمد)ص( انتظار آن  مس
ــنح  ــت و این از اقامت او در خانه خانوادگی خود در س را نداش
ــت(  )خانه ابوبکر میان خانه های بنی حارث خزرجی قرار داش
آشکار می شود، او هیچ شک و تردیدی نداشت که محمد)ص( 
ــت مداری  ــت خواهد کرد. او به عنوان تاجر و سیاس روزی رحل
کامل و حسابگِر آراِم مکه در مدیریت و برنامه ریزی امور جامعه 
مسلمین، هم به عنوان مشاور قابل اعتماد پیامبر)ص( از نزدیک 
ــت و با دقت پیشامد های بعد از رحلت  ــرکت داش در کار ها ش
ــبینی کرده بود. خیلی مشتاق بود که این اقتدار  پیامبر را پیش
ــعه داده و آن را بر همه اعراب و حتی فراتر از آنها  خود را توس
هم بگستراند. اگر قرار بود جامعه مسلمین از هم نپاشد، پیامبر 
ــی انتخاب می کرد و ابوبکر بدون تردید  ــینی سیاس باید جانش
ــود.  قبل از رحلت پیامبر تصمیم گرفته بود که خود خلیفه ش
ــزدی از جانب پیامبر این تصمیم را گرفت و برای  او بدون نام
ــیدن به این آرزو مخالفان را باید از سر راه برمی داشت. به  رس
ــن خاطر باید از اهل بیت محمد)ص( که در قرآن به آنان  همی
مرتبه ای باالتر از سایر مسلمانان عطا شده بود جلو گیری شود 
ــا ادعای خود را پیش نیندازند. ابتکار عمل انصار فرصتی بود  ت
که ابوبکر منتظر آن بود که این اشتباه عجوالنه را با پیشنهاد دو 
نامزد برای انتخاب شدن مطرح کرد و این نمایشی بود تا خود 
ــنهادی قرار گیرد. او در پیشنهاد خود جدی  او در معرض پیش

نبود و این واضح است با پیشنهاد دو شخص مورد نظر در جمع، 
ــاجره وادار کرد. ابوبکر خوب می دانست که این  مردم را به مش
دو شخص مورد نظر هیچ احتمال پیروزی ندارند. »ابوعبیده«، 
ــت  ــتعداد را نداش گر چه از صحابه اولیه بود اما آن برتری و اس
ــه عمر عمدتاً به عنوان دوست  که به توجه درآید. در این جلس
ــران نزدیک پیامبر  محمد)ص( حاضر بود. عمر گر چه از معاش
ــن در همان لحظه اول با  ــراد قدرتمند جامعه بود، لیک و از اف
ــد)ص( در بین مردم خود را  ــب کردن خبر رحلت محم تکذی
بدنام کرده بود. ابوبکر یقین داشت که با محروم شدن از وجود 
پیامبر)ص( خرد شده و بعد از آنکه دو دفعه از جانب ابوبکر کنار 
گذاشته شده، این بار نیز در برابر او تسلیم خواهد شد. بنابراین 
ــت بیعت به ابوبکر داد. ابوبکر در  عمر تذکر او را پذیرفت و دس
ــون اگر علی به عنوان  ــرش بیعت لحظه ای تأمل نکرد. چ پذی
جانشین مطرح می شد اکثر مطلق انصار از او حمایت می کردند، 
ــتند. در  ــون که آنها او را مانند محمد و جزئی از او می دانس چ
بین قریش اوضاع به این روشنی نبود. ارزیابی بعدی عمر از این 
ــئله بنا بر نقل ابن عباس که قریش از اقتدار موروثی یک  مس
ــده اند، راضی  طایفه که قبال از جانب خدا به نبوت مفتخر ش
ــت. یقینا ًتعدادی هم بودند  نیستند تا حدی حائز اهمیت اس

که از دور نمای حکومت انحصاری خاندان پیامبر راضی نبودند 
ــده بودند که قریش حق دسته  و از ادعای اولیه ابوبکر اغفال ش
جمعی برای حکومت دارد و ابوبکر به عنوان نماینده آنها عمل 
ــدن این ادعا و کسب حمایت از چند  می کند. بعد از مطرح ش
نفر الزم بود اکثر قریش را با خود هم نظر کند. اگر اسم علی)ع( 
مطرح می شد، »عبد شمس« یکی از دو طایفه قدرتمند قریش، 
ــق قوانین اخالقی قبیله ای برای حفاظت از حیثیت خود  مطاب
ــه اختالفات بین  ــا وجود این ک ــی حمایت می کردند. ب از عل
ــمس« از اسالم هم قدیمی تر بود  »بنی هاشم« و »بنی عبد ش
و اکثریت بنی عبد شمس تحت رهبری ابوسفیان نقش تعیین 
کننده ای در مخالفت با محمد)ص( ایفا کرده بودند. به هر حال 
ــمس امید معرفی کاندیدا از بین خود  تا زمانی که بنی عبد ش
را نداشت برای ابوسفیان خیلی شرم آور بود که از علی حمایت 
ــفیان و طایفه اش بعد از  نکند، در حالی که پیامبر)ص( با ابوس
فتح مکه با کرم رفتار کرده بود. شواهد معتبری در دست است 
که ابوسفیان بعد از انتخاب ابوبکر پیشنهاد حمایت خود برای 
این تصمیم را به علی)ع( اعالم کرد. بعداً علی)ع( در نامه خود 
به معاویه از این پیشنهاد پدر او یاد و تصریح کرد که پیشنهاد 
ابوسفیان را از بیم پراکندگی امت نپذیرفت، زیرا مردم هنوز به 
دوره جاهلیت نزدیک بودند. نقل شده که خالد برادر »ابان بن 
سعید« برای همبستگی با بنی هاشم از بیعت با ابوبکر خودداری 
کرد، ولی بعد دوباره با او بیعت کرد. سابقه مداخله علی)ع( در 
روابط زناشویی پیامبر)ص( با هر انگیزه ای که بود برای او خیلی 
ــد و ابوبکر و عایشه را نسبت به خود بدبین کرد  گران تمام ش
ــوان رقیب خود نگاه می کرد. )مادلونگ،  و ابوبکر علی را به عن

1385:ص81-61(
به رغم ادعای عمر که نظر همه مسلمانان به سوی ابوبکر بود، 
وضع خلیفه در ابتدا متزلزل بود تا جایی که عمر که مسئولیت 
مدینه را برای بیعت بر عهده داشت در آغاز به کمک بنی اسلم 
ــد و زبیر و چند تن از صحابه را که در  ــلط ش بر کوچه ها مس
ــل به زور کنار زد  خانه فاطمه)س( تجمع کرده بودند، با توس
ــه فاطمه)س( را مورد تفتیش قرار داد. امام علی)ع( بعدا  و خان
نقل می کند که: اگر چهل نفر همراهم بودند مقاومت می کردم. 

)مادلونگ، 1385:ص84(
ــتها و سنتهای  ابوبکر اعالم کرد که در تمام زمینه ها از سیاس
ــه همین خاطر لقب خلیفه  ــد)ص( پیروی خواهد کرد ب محم
ــول ا... را اختیار کرد. همچنین ابوبکر تقاضای فوری خود  رس
مبنی بر این که تمامی قبایل عرب باید زکات را به او بپردازند به 
منزله تکلیفی توجیه می کرد که در مقام جانشینی محمد)ص( 
و پیروی از آن حضرت بر دوش او نهاده شده بود. بنابراین ابوبکر 
به بهانه وظیفه اش در مقام خالفت تغییرات اصلی در خط مشی 
اسالم به وجود آورد. اصرار ابوبکر که خلیفه حتما باید از قریش 
ــلیم دیگری نخواهد شد-  ــد -زیرا عرب غیر از قریش تس باش
ــن می شود. خلیفه نباید بیشتر رهبر دینی  اکنون کامال ً روش
ــد، آنگونه که محمد بود، بلکه باید  ــالمی باش امت و جامعه اس
ــالم از  ــد، و آنان به نام اس حاکم مطلق تمامی قبایل عرب باش
خلیفه اطاعات کنند. به همین دلیل مسلمانان صلح جو که به 
خلیفه زکات پرداخت نمی کردند، مرتدان واقعی و دیگر اعراب 
که هنوز اسالم نیاورده بودند، همه در زمره مرتدان قرار گرفتند 
و می بایست با آنان جنگید تا همه آنان در برابر اسالم و حکومت 

خلیفه قریشی تسلیم شوند. )مادلونگ، 1385:ص88-85(
در بین القاب رسمی خلفای بعدی لقب امیرالمومنین ترجیح 
داده می شد و عموماً مورد استفاده قرار می گرفت. مطابق روایات 
ــی بود که این لقب را برای خود اختیار  تاریخی عمر اولین کس
ــیس کرد به خوبی  ــرد. این عنوان خالفتی را که ابوبکر تاس ک
ــه اول امیر مومنان بود. قریش  تبیین می کند. خلیفه در درج
ــیس کرد و قبایل دیگر عرب  طبقه حاکمی برای یارانش تاس
ــلط او قرار می گرفتند. ابوبکر هم با اراده  ــت تحت تس می بایس
تسلیم نشدنی خود، مقهور ساختن آنها را آغاز کرد. از آنجا که 

حوادث بعدی نشان می دهد که 
ابوبکر بی تردید پیش از رحلت 

تصمیم گرفته بوده است خود بر 
این مسند تکیه زند بدون اینکه از 

سوی پیامبر برای این کار نامزد 
شده باشد و در این راه مخالفان 

قدرتمند خود را از میان برمی دارد. 
اقدام انصار در گرد آمدن در سقیفه 

بنی ساعده این فرصت طالیی را 
برای او فراهم ساخت تا در یک 

عمل نمایشی دو نامزد )عمر و 
ابوعبیده( را معرفی کند تا خود را 
در معرض پیشنهاد قرار دهد و به 

این ترتیب به هدف از پیش تعیین 
شده خود دست یابد.
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ابوبکر خالفت را منصبی انتخابی نمی دانست، برای او طبیعی 
بود که بدون مشورت قبلی، عمر بن خطاب را به جانشینی خود 

تعیین کند. )مادلونگ، 1385:ص89(

عمر: شایسته ساالری اسالمی، شورا و امپراتوری 
عربی

ــته  فصل دوم کتاب، تحت عنوان »عمر، امیرالمومنان، شایس
ــورا، و امپراطوری عربی«، طی 21 صفحه  ساالری اسالمی، ش
ــمنی سرسختانه اکثر قریش  ضمن بیان اینکه با توجه به دش
ــیدن به آنان از سوی ابوبکر هیچ  با پیامبر)ص( حاکمیت بخش
توجیه قرآنی نداشت در حالی که برتری بخشیدن به مهاجران 
ــالم آورندگان پیش از فتح مکه بر دیگران به  ــتین و اس نخس
صراحت در قرآن ذکر شده است، نیز ادعای این که عمر همواره 
ــرطی از اصول اسالم دفاع کرده و در زمان  و بی هیچ قید و ش
پیامبر بارها با برقراری روابط سیاسی با دشمنان مکی مسلمانان 
ــخصا بر دو  ــت کرده بوده، نتیجه می گیرد که: »عمر ش مخالف
اصل قرآنی تکیه کرد: سابقه و شورا در جامعه اسالمی« آنگاه به 
تفصیل تالشهای عمر برای محدود کردن قدرت اشراف مکه به 
نفع صحابه، توجه او به شورا، تالش هایش برای محدود ساختن 
ــم از یک سو و جلب آنان به سوی خود از سوی دیگر  بنی هاش

اشاره می کند و فصل را با ستایش از عمر به پایان می برد.
ــعی کرد تا با اجرای اصول اسالمی و  عمر در زمان خالفتش س
محدود کردن قدرت بیش از اندازه اشراف جاهلی مکه، ماهیت 
ــالمی حکومت را تقویت کند و بر دو اصل اسالمی سابقه و  اس
ــابقه افراد تقسیم  ــورا تاکید می کرد. عمر عایدات را برای س ش
ــانی که در کنار پیامبر جنگیدند و کسانی که بر  می کرد و کس
ضد او جنگیدند سهم یکسانی نداشتند. تصمیم او در واگذاری 
ــین پس از مرگ خود به شورایی از نخستین  امر تعیین جانش
ــتای روش او در اتخاذ تصمیمات مهم بود. تنها  صحابه در راس
ــه او بود  تفاوت این مورد آن بود که در دوران خالفتش همیش
ــدام خلیفه دوم برکناری  ــتین اق که حرف آخر را می زد. نخس
خالدبن ولید و برگماری ابوعبیده به فرماندهی سپاهیان اسالم 
در شام بود. او همچنین دستور داد اسرای »جنگ رّده« را آزاد 
کنند و ممنوعیت پیوستن آنان به سپاهیان اسالم را لغو کرد. 

)مادلونگ، 1385: ص 102(
ــت جمعی صحابه ی  ــر مبنی بر حاکمی ــه برای طرح عم آنچ
ــارکت هر چند ظاهری  ــتین ضرورت حیاتی داشت، مش نخس
ــر حق خالفت  ــر بدون مصالحه کردن بر س ــی)ع( بود. عم عل
قریش، برای آشتی کردن با بنی هاشم از هیچ تالشی فروگذاری 
ــالمی و به  ــم را با جامعه اس نمی کرد. عمر مایل بود بنی هاش
ویژه با قریش، یعنی طبقه حاکم، یکپارچه کند. ابن عباس نقل 
ــت تو علی، شایسته ترین فرد  می کند که عمر به او گفت: دوس
برای حکومت بر مردم پس از پیامبر خدا بود اما »از دو چیز بر او 
ترسیدم«. عمر در پاسخ به سوال مصرانه ابن عباس در این باره، 
ــن و محبت او به خاندان عبدالمطلب را برشمرد. عمر  کمی س
برای تعیین خالفت بعد از خود شورایی را تعیین کرد تا خلیفه 
از میان آنها انتخاب شود. هدف شورای خالفت، بی طرف نشان 
دادن دستگاه خالفت بود، ولی چینش نیرویی و اساسنامه شورا 
ــه ی آن،  خالفت عثمان بود.  ــد که نتیج به گونه ای تدوین ش
ترکیب شورا عبارت است از: علی)ع(،  عثمان، طلحه،  زبیر، سعد 
ــورای خالفت  بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عوف. ترکیب ش
عمر، شش نفره است. در شورایی که ترکیب زوج باشد،  احتمال 
ــیدن بسیار زیاد است. بنابراین به دستورالعملی  به نتیجه نرس
نیازمند خواهد شد. او از پیش دستورالعملی تعیین می کند و 
ــت که می گوید: »اگر در اختالف سه گروه دو نفره  آن این اس
شدند، گردن همه را بزنید. اگر شش گروه یک نفره شدند و تا 
ــه روز خلیفه معین نکردند،  همه را بکشید. اگر دو گروه سه  س
ــدند،  عبدا... بن عمر را حکم قرار دهند که یک گروه را  نفره ش
انتخاب کند، اگر به حکمیت عبدا... راضی نشدند،  رای گروهی 

مقدم است که عبدالرحمن بن عوف در آن است و اگر گروهی 
دیگر آن را نپذیرفتند و بر خواست خود اصرار کردند،  گردن آنها 
ــعد، طلحه و عثمان به یقین به علی  را بزنید.« عبدالرحمن، س
رای نخواهند داد. تنها زبیر است که احتمال می رود به علی)ع( 
رای دهد. عبدالرحمن،  شوهر خواهر عثمان است. سعد هم پسر 
ــت و هم رأی اوست زیرا علی )ع( قاتل  عموی عبدالرحمن اس
ــعد است و طلحه نیز با علی معاند و از بستگان  پدر و برادر س
عثمان است. با توجه به امتیاز خاصی که در این جمع عمر برای 
عبدالرحمن قائل شد نتیجه ی قطعی این دستورالعمل عثمان 
ــت. عمر با دادن امتیاز ویژه به عبدالرحمن عمال عثمان را  اس

انتخاب کرد. )مادلونگ، 1385:ص122 - 105(
عمر با فتوحات بزرگی در خارج از عربستان، توده های عرب را 
ــان جنگ رده تا حد رعایایی محروم  ــه قریش آنها را در زم -ک
از آزادی و صرفا خراجگذار تنزل داده بود- به طبقه ای نظامی 
تبدیل کرد. پایبندی عمیق عمر به همبستگی قریش و اعراب 
را پایبندی عمیقتر او به اسالم تعادل بخشید. او کامال ًآگاه بود 
که تنها اسالم بوده که او را بدین جایگاه رسانده و اعراب را به 
سروران امپراتوری وسیعی بدل کرده است. )مادلونگ، 1385: 

ص 124(

عثمان، آغاز فرمانروایی بنی عبد شمس
فصل سوم کتاب، تحت عنوان »عثمان، خلیفه خدا و سلطه بنی 
ــمس«، طی 63 صفحه با اشاره به موقعیت برتر عثمان  عبد ش
ــه دو بار داماد پیامبر  ــبت به ابوبکر و عمر – بدان جهت ک نس
ــده بود و بیان اینکه اعضای شورا عثمان بازرگان و ثروتمند  ش
ــته نه برای  ــر نداش ــی در س را که هیچ گونه جاه طلبی سیاس
بهره گیری از ضعف و عدم قابلیت او بلکه به عنوان تنها رقیب 
قدرتمند علی پیش انداختند- می گوید که عثمان با اعتقاد به 
ــت، لقب خلیفة ا... – ونه خلیفه  ــه مورد تأیید خداوند اس اینک
رسول ا...- را برای خود برگزید و در نتیجه این باور، از هر گونه 
ــتفاده از ثروت و قدرت  اعتراضی به رفتار آزادانه خویش در اس

اظهار نارضایتی می کرد. 
مادلونگ آنگاه به بیان خویشاوندگرایی افراطی عثمان و اینکه 
او احتماال در صدد بوده است با برداشتن موانع موجود خالفت 
را در خاندان خود موروثی کند و سپس ذکر تفصیلی حوادثی 
که منجر به نارضایتی مردم و شورش علیه عثمان و سر انجام 

کشته شدن او شد، می پردازد. 
ــال، بر اثر شورش و قتل فجیه  خالفت عثمان پس از دوازده س
ــید. اعتراضات علیه اعمال مستبدانه او، بنا  خلیفه به پایان رس
به معیار های آن زمان اساسی و گسترده بود. در منابع تاریخی 

اشتباهاتی که او به آنها متهم بود به تفصیل بیان شده است. در 
اواخر حکومت عثمان نارضایتی و مخالفت با رفتار او تقریبا در 
میان همگان به جز خویشاوندان و نزدیکانش، فراگیر شد. تنها 
ــونت آمیز او بود که، با تبدیل شدن به ابزار سیاسی،  مرگ خش
ــهید و  ــنیان از تمام احداث تبرئه و او را به ش وی را در نظر س
سومین کس از خلفای راشدین تبدیل کرد. )مادلونگ، 1385: 

ص127(
ــد بازرگان مکی،  ــرافیت قریش، فرزن عثمان که از اعضای اش
عفان، و نوه عمه محمد)ص( ام حکیم دختر عبد المطلب بود، 
جایگاه ویژه ای در میان نخستین اصحاب پیامبر احراز کرده بود. 
ــالم  ــالم و دفاع صادقانه اش از اس محمد)ص( گرویدن او به اس
ــه  ــدت برای ریش ــمس به ش را، در زمانی که اکثر بنی عبد ش
ــیدند، بسیار ارج می نهاد و با او  کن کردن دین جدید می کوش
رفتاری آمیخنه با ادب و متفاوت با دیگر صحابه داشت. روایت 
شده که پیامبر به محض ورود عثمان به اتاق پاهای برهنه اش 
ــاند، حال آنکه در حضور ابوبکر و عمر چنین نکرده بود.  را پوش
زمانی که عثمان به اسالم گروید، پیامبر دختر خود رقیه را به 
ــه مهاجرت  ــوهرش به حبش ازدواج او در آورده و وی همراه ش
ــرد. پس از مرگ او در مدینه بعد از جنگ بدر، پیامبر دختر  ک
ــود ام کلثوم را به عقد عثمان در آورد. این امر عثمان  دیگر خ
ــئون اجتماعی به روشنی برتر از ابوبکر و عمر قرار  را از نظر ش
ــه محمد)ص( دخترانش را به ازدواج او در آورده بود، اما  داد ک
ــت عمر  هیچ یک از دختران خود را به آنان نداده بود. درخواس
ــرای ازدواج با ام کلثوم نوه محمد)ص( و  در دوران خالفتش ب
ــر علی)ع( در حقیقت گویای این مطلب بود که او از نظر  دخت
اجتماعی به جایگاهی برسد که در زمان حیات پیامبر فاقد آن 

بود. )مادلونگ، 1385: ص 128(
ــان و حمایت قاطع قریش از  ــف خاص محمد)ص( به عثم لط
ــه وجود آورد که جایگاهش  ــاس را در او ب انتخاب او این احس
ــتوارتر از دو خلیفه پیشین  ــیار اس در خالفت محمد)ص( بس
ــت. همین که او بدون هیچ تالشی از سوی خودش به این  اس
ــید ظاهراً این اعتقاد را در او تقویت کرد که برگزیده  مقام رس
ــت. او با خالص کردن خود از سنت دست  و مورد تأیید خداس
ــدا« می نامید عنوان  ــول خ و پا گیری که عمر را »خلیفه رس
ــد. این لقب جدید در  ــمی »خلیفةا...« را برای خود برگزی رس
ــد. خلیفه اینک با لطف خدا و  زمان حکومت امویان تثبیت ش
در مقام نماینده او بر زمین حکومت می راند، نه به نام جانشین 
ــاس، زمانی که عثمان پیشانی کسانی  ــول خدا. بر این اس رس
ــت داد، اصالً   ــاب او حمایت کرده بودند از دس ــه از انتخ را ک
بحث کناره گیری او نمی توانست مطرح شود. )مادلونگ، 1385: 

ص130(
ــت فیء عمومی و تبدیل آن به زمین های خلصه  انتقال مالکی
ــر انگیخت و خلیفه و والیان  ــهر های نظامی ب اعتراضاتی در ش
ــاختند که مال مسلمین را با عنوان مال ا... حیف  او را متهم س
ــان در تبدیل زمین های عمومی  ــل می کنند. تالش عثم و می
ــود در جهت تبدیل خالفت به  ــوال خالصه گام بزرگی ب به ام
ــاهی سنتی. این هدف او را معاویه در زمان خالفت خود  پادش
کامال محقق ساخت، به این صورت که تمام امالک خالصه در 
ــر قلمرو خالفت و نیز واگذاری و باز پس گیری اقطاعات  سراس
ــود درآورد. همچنین خط  ــتقیم خ را کامال ً تحت نظارت مس
مشی در گماشتن افراد طایفه خود به والیت شهرها در سراسر 
ــالها ی حکومت او نیز کامالً   ــتین س امپراتوری حتی در نخس
آشکار بود. عثمان که دچار غرور خانوادگی شده بود، احتماالً در 
ابتدا سعی می کرد راهی بیابد تا خالفت را در خاندانش موروثی 
کند. نارضایی از حکومت خودکامه عثمان و والیان او به والیت 
خارج از حجاز منحصر نمی شد. در مدینه پسر عموی عثمان، 
حارث ابن حکم که وی او را به ریاست بازار گمارده بود، خشم 
و اعتراض مردم را برانگیخت چرا که از قدرت خود برای خرید 
تمام کاالهای وارداتی و فروش آنها با سود بسیار زیاد استفاده 

عبدالرحمن، سعد، طلحه و عثمان 
به یقین به علی رأی نخواهند داد. 
تنها زبیر است که احتمال می رود 
به علی)ع( رای دهد. عبدالرحمن، 
 شوهر خواهر عثمان است. سعد هم 
پسر عموی عبدالرحمن است و هم 
رأی اوست زیرا علی)ع( قاتل پدر و 
برادر سعد است و طلحه نیز با علی 
معاند و از بستگان عثمان است. با 
توجه به امتیاز خاصی که در این 
جمع عمر برای عبدالرحمن قایل 
شد نتیجه ی قطعی این دستورالعمل 
عثمان است. عمر با دادن امتیاز 
ویژه به عبدالرحمن عمال عثمان را 
انتخاب کرد.
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می کرد. )مادلونگ، 1385: ص143-133(
ــی  ــتین کس ــهم نخس در بین قریش، عمرو عاص از طایفه س
ــود که، پس از برکناری خود از حکومت مصر، در مدینه علم  ب
ــت. »کایتانی« شورش علیه عثمان  مخالفت با خلیفه را برداش
ــی از آزردگی قبایل از سلطه قریش می داند. به  ــاً ناش را اساس
ــر چه خود از قریش بودند،  ــاد او علی)ع( طلحه و زبیر، گ اعتق
این اعتراضات علیه قریش را در والیات بر می انگیختند. عایشه، 
ــاوند خود، طلحه،  ــه از جاه طلبی های خویش ــر ابوبکر، ک دخت
ــتیبانی می کرد. ظاهرا ً عایشه از آغاز حکومت عثمان با او  پش
ــت، زیرا طبق روایت یعقوبی عثمان حقوق او را  خصومت داش
به سطح دیگر همسران پیامبر کاهش داد. احتماال او نخستین 
ــخن گفت.  ــجد علیه عثمان س ــی بود که صراحتا در مس کس
ــر محمد)ص( و دختر پایه گذار خالفت بود،  ــه که همس عایش
بهترین موقعیت را برای انجام این کار داشت. مطمئناً دشمنی 
ــه با عثمان فقط انگیزه شخصی نداشت. او که  روزافزون عایش
أم المومنین و دختر خلیفه اول بود، برای حفظ اصول و اساسی 
خالفت که پدرش بنیاد نهاده بود، احساس مسئولیت می کرد. 
ــرعت به  ــه در زمان عثمان، خالفت قریش به س او می دید ک
ــود.  ــاهی موروثی به نفع خاندان اموی تبدیل می ش یک پادش

)مادلونگ، 1385: ص159-151(
ــر بدرفتاری های خلیفه به  ــعی می کرد در براب اما علی)ص( س
ــته ای  ــلمانان شایس حمایت از مردانی برخیزد که آنان را مس
ــت. پیوند خویشاوندی علی)ع( با عثمان طبیعتا ً او را  می دانس
ــطه ای بین مخالفان و عثمان تبدیل کرده بود. علی)ع(  به واس
در مقام سخنگوی مردم با او گفتگو کرد، اما عثمان حاضر نبود 
ــدار های علی)ع( توجه کند. علی بارها به دیدار عثمان  به هش
ــن  رفت و او را نصیحت کرد ولی او توجه نکرد. تا آنجا که روش
است علی)ع( برای مدتی طوالنی در کشاکش دو احساس تعهد 
درگیر بود: از یک سو احساس وظیفه سنتی نسبت به خویشان 
نزدیکش و از سوی دیگر احساس تعهد نسبت به اصول اسالمی 
می کرد. به نظر می رسد که او در اواخر کار با ناامیدی از عثمان 
قطع امید کرد، چرا که نتوانسته بود نفوذ فاجعه آفرین مروان را 

بر خلیفه از بین ببرد. )مادلونگ، 1385: ص173(
در سال سی و چهارم، نارضایتی علیه عثمان به جایی رسید که 
ــتند و در آنها یکدیگر را به  صحابیان نامه هایی به یکدیگر نوش
جهاد علیه خلیفه فرا خواندند. مسؤولیت اصلی دفاع از عثمان 
ــاس معیار های قبیله ای، بر عهده خویشاوندان  و خانه او بر اس
اموی او، موالی و همپیمانان آنان بود. اما خلیفه که می کوشید 
ــزی جلوگیری کند در این مرحله مایل نبود خیلی بر  از خونری
آنان تکیه کند و درنتیجه این کشمکش را به جنگی بین امویان 
و مخالفان آنان مبدل کند، بلکه در پی کسب حمایت اخالقی 
ــالم و همسران پیامبر بود که امید داشت نفوذ آنان  بزرگان اس
مانع حمله شورشیان شود. به این دلیل، هر کاری توانست انجام 
داد تا عایشه را از رفتن به حج منصرف کند. او برخی از بزرگان 
اسالم را در اطراف خود گرد آورد. شواهد دال بر حضور حسن 
ــت که نمی توان  بن علی)ع( در بین مدافعان به قدری زیاد اس

در آن تردید کرد. در روز پنج شنبه، هفدهم ذی الحجه، دوران 
ــید. حمله، که آغازگر جنگ داخلی بود از  آرامش به پایان رس
سوی خانه عثمان شروع شد. یکی از مخالفان در آن روز »نیار 
ــلمی«، از اصحاب سالخورده پیامبر)ص( بود که  بن عیاض اس
برخاست و عثمان را صدا کرد. وقتی عثمان بر بام خانه نمودار 
شد، نیاز او را قسم داد که از خالفت کناره گیرد در این هنگام 
ابو حفصه یمانی، بنده عربی که مروان او را آزاد کرده بود، تیری 
انداخت و او را کشت. سرطانی که عثمان به علت عالقه بی حد 
ــاوندی فاسد و آزمند در پیکره خالفت رشد  و حصر به خویش
ــه کن کند، او را به نابودی  ــت آن را ریش داده بود و نمی توانس
ــاالری عمر را به کلی کنار زد  ــاند. این اعمال او شایسته س کش
ــینان عثمان، خالفت را همانگونه که پیامبر  و معاویه و جانش
نیز پیش بینی کرده بود به سلطنتی استبدادی و سنتی تبدیل 

کردند. )مادلونگ، 1385: ص -204 200(

امام علی)ع( و واکنش بنی هاشم نسبت به خالفت 
قریش

ــت، تحت عنوان  فصل چهارم، که مفصلترین بخش کتاب اس
ــت قریش« طی  ــبت به خالف ــم نس ــی، واکنش بنی هاش »عل
ــائل  ــه با ذکر بیعت مردم با امیرالمومنین)ع( و مس 169صفح
مربوط به آن، از جمله عدم استفاده از خشونت در بیعت گرفتن 
ــوادث دوران کوتاه خالفت  ــود؛ با بیان تفصیلی ح آغاز می ش
ظاهری آن حضرت و جنگ های جمل، صفین، و نهروان ادامه 
می یابد؛ و با شرح اموری که به شهادت ایشان انجامید به پایان 
ــخ، در مجموع به  ــد. این فصل با نگاهی علمی به تاری می رس
ــرت امیر)ع( را  ــع دوران حکومت حض ــه ای منصفانه وقای گون

تحلیل و بررسی می کند. 
ــروعیت ادعای خویش که بر خویشاوندی  امام علی)ع( به مش
نزدیک با پیامبر)ص( آگاهی اش از اسالم، همراهیش با پیامبر 
ــتین و شایستگیش در مراقبت از آرمانهای آن  از روزگار نخس
ــت و تأخیرش در بیعت با خلفای  مبتنی بود، یقین کامل داش
ــین از این روی بود که بر تقدم حق خویش باور داشت و  پیش
ــلمانان تن به بیعت داد. وقتی امت  فقط برای حفظ اتحاد مس
ــلمانان یا بخش اعظم آن، به او روی آوردند، نه فقط حق  مس
ــری آنان را بر عهده  ــروع او که تکلیف اقتضا می کرد رهب مش

گیرد. )مادلونگ، 1385: ص212(
در هر حال، مراسم رسمی در مسجد در روز شنبه نوزدهم ذی 
حجه سال 35 بر گذار شد. طلحه اولین صحابی برجسته ای بود 
ــه با علی بیعت کرد. انتخاب علی)ع( بر خالف رویه معمول،  ک
ــیان والیات و انصار حمایت شد – انصاری  که از طرف شورش
ــه  ــان کرده بود – امت را به س که ابوبکر از حق رأی محرومش
دسته تقسیم کرده بود. در برابر جناحی که از علی)ع( حمایت 
ــتند که خالفت از  می کرد، امویان و طرفداران آنها عقیده داش
طریق عثمان به تملک آنها در آمده است. جناح دیگر اکثریت 
ــتند خالفت قریش را به اصولی که  قریش بودند که امید داش
ــد. هنگامی که هر  ــر وضع کرده بودند باز گردانن ــر و عم ابوبک

گروهی برای گرفتن حق مورد نظر خود آماده جنگ شد، اسالم 
در کشاکش جنگی بی رحمانه و و داخلی قرار گرفت که پس از 
علی)ع( نیز ادامه داشت. آتش مصیبت )فلته( که، به نظر عمر 
خداوند شر آن را از بین برد، اکنون همراه با حس انتقام جویی 

شعله ور شده بود. )مادلونگ، 1385: ص219(
ــتین خطبه اش، بی پرده لب به سرزنش امت  علی)ع( در نخس
گشود، و به مواردی از مخالفت آنان با وی پس از مرگ پیامبر 
ــت که که  ــاره کرد. او برای آنان هیچ تردیدی باقی نگذاش اش
تنها از طریق او و خاندان پیامبر است که می توانند راه هدایت 
حقیقی دین را بیابند و از این که از آنان روی گردان شده بودند 

مالمتشان می کرد. )مادلونگ، 1385: ص223(
ــورش طلحه و زبیر بینشان درباره این که چه کسی  بعد از ش
ــد. زبیر را چون  ــد امامت نماز را بر عهده بگیرد، اختالف ش بای
کهنسال تر بود مقدم داشتند. اما بعد از آن به نوبت هر روز یک 
ــه در مکه  ــورش عایش نفر نماز می خواند. علی)ع( از ابتدا از ش
باخبر شده بود و به احتمال یقین تحوالت را به دقت زیر نظر 
ــت در ربذه، در راه مکه به عراق، توقف کرد.  داشت. علی نخس
ــت که مکیان پیشتر آنجا بودند و  وی به احتمال زیاد می دانس
ــی همچنین در ربذه خبر  ــتراحت برگذید. عل ربذه را برای اس
یافت که بصره به دست شورشیان افتاده و حکیم و یاور دیگرش 
عبد قیس و یک نفر دیگر از ربیعه کشته شده اند. هنگامی که 
ــی کوشید  مخالفان بصره را به فرمان خود درآوردند و ابوموس
ــت علی در ربذه  ــه بی طرف نگه دارد، موقعی ــردم را در کوف م

سخت شد. )مادلونگ، 1385: ص243(
امام حسن)ع( توانست سپاهی بیش از هفت هزار نفر از قبایل 
ــدند و به امام  اطراف کوفه جمع آوری کند و راهی »ذوقار« ش
ــکاف پیش آمد.  ــتند. در بصره نیز بین مردم ش علی)ع( پیوس
حضور عایشه تکلیف شدیدی را در میان مردم به طرفداری از 
ام المومنین بر انگیخت. ابوموسی هم به بی طرفی تمایل داشت 
و مردم را به خوشتنداری توصیه می کرد. فرماندهی کل سپاه 
بصره به زبیر داده شد، اما عایشه تأکید کرد که او را امیر صدا 
ــاره خالفت پس از پیروزی تصمیم گرفته  زنند نه خلیفه، درب
ــد. قبل از جنگ علی و طلحه و زبیر در خیمه ای با  خواهد ش
ــیدند و بعد از ظهر روز  هم صحبت کردند اما به نتیجه ای نرس
ــوم علی گوشه خیمه را باال زد و فرمان جنگ را اعالم کرد.  س

)مادلونگ، 1385: ص 247(
بی گمان راهی برای توافق باقی نمانده بود. عایشه و طرفدارانش 
ــکیل شورا بودند. علی خود را  خواهان برکناری علی)ع( و تش
ــت و به مخالفت گسترده قریش توجه  خلیفه بر حق می دانس
نمی کرد. در حالی که قریش علی)ع( را از نظر اخالقی مسئول 
قتل خشونت بار عثمان می دانستند، او طلحه و عایشه را متهم 
می کرد. هیچ کدام از دوطرف مایل نبودند بررسی کنند که واقعاً 
چه کسی دست به شمشیر برده است. به بصریان چنان باورانده 
ــعار خونخواهی  ــالن عثمان می جنگند و »ش ــد که با قات بودن
ــعار خود ساخته بودند. زبیر ظاهرا ً بدون آن که  عثمان« را ش
جنگ کرده باشد میدان را ترک کرد و به سمت حجاز گریخت 

و در »وادی اسباع« کشته شد. )مادلونگ، 1385: ص 249(
ــد و به دست مروان  پس از مدت کوتاهی طلحه نیز زخمی ش
ــدن دو فرمانده شکست قطعی شد و  ــته شد. با کشته ش کش
احتماال درگیری مسلحانه می توانست متوقف شود. اما با حضور 
عایشه سپاهی گرد آمد در دفاع از او و جنگی سخت در گرفت 
تا این که مغلوب شدند. وقتی علی)ع( با عایشه مواجه شد، او را 
به سبب مصیبتی که برای مسلمانان به ارمغان آورده بود سخت 
ــرزنش کرد. شکست عایشه در جنگ جمل به فعالیت های  س

سیاسی اش پایان داد. )مادلونگ، 1385: ص253(
علی می توانست با مخالفان بر اساس سنت ابوبکر برخورد کند، 
ــتور داد تا اسیران  ــپاهیان خود دس اما در ابتدای جنگ به س
ــالح خود را بر زمین  ــانی که س ــند و با کس و زخمیان را نکش
نهادند، نجنگند و آنان را که از صحنه جنگ گریختند، تعقیب 

آنتونی کوین در نقش حمزه سید الشهدا، جنگ احد / فیلم سینمایی محمد رسول ا...

w
w

w
.ourpresident.ir

http://www.ourpresident.ir


19

ــالح های به چنگ آمده را باید جزو  نکنند. تنها چهارپایان و س
غنایم جنگی محسوب دارند. و موارد دیگر که تجربه جدیدی 
در اسالم بود. همچنین علی)ع( اسیران جنگی را وقتی بیعت 
کردند آزاد کرد و در اولین خطبه اش کسانی را که در جنگ وی 

را همراهی نکردند سرزنش کرد. )مادلونگ، 1385: ص261(
ــد، در این  ــی به نفع علی تمام ش چون جنگ با مکیان قریش
هنگام او توجه خویش را به سوی معاویه معطوف داشت. معاویه 
نیز در ابتدا مصلحت خود را در آن دید که رویدادها را زیر نظر 
داشته باشد و فعال از گرفتن هر گونه تصمیمی خودداری ورزد. 
پیروزی علی در بصره معاویه را به تحریک واداشت. معاویه در 
ــام معزول دارد  ــت او را از والیات ش این که علی تصمیم داش
دچار پندار واهی نشده بود و عزم خود را جزم کرده بود که در 
ــین برادرش یزید، آنچه را اموال موروثی سفیانیان  مقام جانش
می دانست، حفظ کند. معاویه تبلیغات خود را افزایش داد، علی 
را به کشتن عثمان متهم کرد و نامه ای به والی مصر نوشت تا 
ــوی خود جلب کند. علی در نامه اش  او را با وعده و وعید به س
ــت کرده اند، در  ــت که مردم در مدینه با او بیع ــه معاویه گف ب
ــت که با او بیعت کند. علی در ادامه از  ــام نیز بر معاویه اس ش
ــن که به روی حق با  ــکنی طلحه و زبیر گفت و از ای پیمان ش
ــلمانان بپیوندد  ــت. معاویه نیز باید به مس آنان بیعت کرده اس
ــا او بیعت کند و گرنه با او نیز خواهد جنگید. او باید حکم  و ب
ــاس کتاب  ــاره قاتالن عثمان را به علی واگذارد تا او بر اس درب
ــخ داد ولی تصمیم  خدا با آنان رفتار کند. معاویه به تأخیر پاس
ــت درخواست او را رد کند، اما در انتظار این بود تا فرصت  داش
بیشتری برای جلب حمایت مردم داشته باشد و سعی کرد تا در 
خطبه اش احساسات قوم پرستی مردم را بر انگیزد. )مادلونگ، 

1385: ص 282(
معاویه بی درنگ نامه ای به عمر و عاص نوشت. عمرو چون دید 
ــت، بر معاویه موثر افتاده  ــه او، به گونه ای که انتظار داش توصی
خرسند شد و دعوت را پذیرفت. او می خواست به آرزوی خود 
که حکومت مصر برای همیشه بود، برسد. عمرو با معاویه پیمان 
بست که در جنگ با علی از امویان پشتیبانی کند، و معاویه او 
ــاری کند و تصاحب کامل او را برایش  ــاز گرفتن مصر ی را در ب

تضمین کند. )مادلونگ، 1385: ص 284(
پیوند میان معاویه و عمرو عاص نیروی سیاسی وحشتناکی را 
ــید که در مملکت داری، هر  به وجود آورد. او به این نتیجه رس
جا رشوه و ارعاب، دشمن را فرو ننشاند، کشتن نهان یا آشکار، 
ــت. عمرو عاص در طراحی و  آسانترین و موثرترین وسیله اس
بازیگری و به کار بردن فنون و شگرد های سیاسی مهارت داشت 
ــها و آز های درونی  ــا دالیل ظاهرفریب که به آتش خواهش و ب
ــت می گرفت.  ــن می زد، زیرکانه مهار آنان را به دس مردم دام
ــلطه اش مستحکم نشده  معاویه هنگامی که هنوز پایه های س

بود به او نیاز داشت. )مادلونگ، 1385: ص286(
ــر نزد معاویه آنقدر  ــتاد، اما جری علی جریر را نزد معاویه فرس
ــبت به وفاداری او تردید کردند  درنگ کرد که مردم کوفه نس
ــتادن جریر  ــتر بود؛ فرس ــود ناکام ماند. حق با اش و در کار خ
ــتر، که از زمان تبعیدش به  ــتباه بزرگی بود. اش نزد معاویه اش
ــق به فرمان عثمان، منفور معاویه بود، بهترین شخصی  دمش
ــود و او را با تهدید های  ــت با او وارد عمل ش بود که می توانس
گستاخانه خود به دادن پاسخ فوری وادار سازد. اما چندی بعد 
معاویه توانست به راحتی اشتر را مسموم کند و به خود ببالد. 

)مادلونگ، 1385: ص299(
آتش جنگ با فریاد های عمومی برای خونخواهی عثمان خلیفه 
ــام را فرا گرفت. »ابومسلم خوالنی« با نامه  مظلوم سرتا سر ش
ــت که  ــت و در این نامه از علی)ع( خواس ــه نزد علی رف معاوی
ــد. علی  ــالن خلیفه مظلوم را تحویل دهد تا امیر آنان باش قات
فرمود: »به خدا سوگند عزم تحویل آنان را ندارم. من زیر و روی 
ــوع را کاویدم؛ و روا نمی دانم آنان را به تو یا هر کس  این موض

ــلم نامه علی را همراه برد و گفت:  دیگری تحویل دهم.« ابومس
»اینک جنگ سزا است.«. وقتی معاویه از فرماندهی علی برای 
ــپاهیان شام را بر عهده  ــپاهش آگاه شد، خود فرماندهی س س

گرفت. )مادلونگ، 1385: ص303(
ــت، سپاهیان دریافتند  وقتی علی)ع( اردوگاه خود را برپا داش
که شامیان آب فرات را بر آنها بسته اند. پس جنگی سخت در 
ــیار شیرین بود و  گرفت و روز فرات برای کوفیان و بصریان بس
ــیدند. ابتدا اجازه ندادند شامیان آب بردارند. اما  به پیروزی رس
علی)ع( به آنها دستور داد که هر چه آب نیاز دارند بردارند و به 
ــامیان  اردوگاه خود بازگردند. او هنوز مایل به متقاعد کردن ش
ــتاد تا او را به فرمان بری امت  بود و چند تن را نزد معاویه فرس
دعوت کنند. تا اواخر ماه ذی حجه همه روزه جنگ و گریز هایی 
ــد و  ــان رخ می داد. در آغاز ماه محرم آتش بس اعالم ش میانش
ــاید به راهی  ــوالنی بین دو اردوگاه رفت و آمد کردند تا ش رس
برای آشتی و صلح دست یابند. اما در روز آخر محرم علی)ع( به 
شامیان گفت که فرمان او را برای دعوت به کتاب خدا نپذیرفتند 

پس برای جنگ مهیا شوند. )مادلونگ، 1385: ص329(
پس از جنگ های سختی که بین دو سپاه در گرفت جنگ به 
ــامیان که در مرکز  نفع علی)ع( پیش می رفت که برخی از ش
سپاه علی قرار گرفته بودند قرآن هایی را که بر سر نیزه ها بسته 
شده بود، باال بردند. سپس جنگ متوقف شد. باال بردن قرآن ها 
ــت حل منازعه بر اساس کتاب خدا  بر نیزه به معنای در خواس
بود. این پیشنهاد شامیان را می توان به عنوان درخواست تسلیم 
دانست. این حیله عمرو عاص در سپاه علی موجب آشفتگی و 
اختالف شد. علی)ع( مردانش را به ادامه جنگ ترغیب کرد. او 
ــاص و طرفدارانش مرد دین و  ــدار داد که معاویه، عمرو ع هش
قرآن نیستند، بلکه از سر مکر و نیرنگ است که قرآن را بر باالی 
نیزه بردند اما مقابله با کتاب خدا برای بسیاری از قاریان قرآن 
مقاومت ناپذیر می نمود. معاویه به او پیشنهاد کرد که هر یک از 
دو طرف نماینده ای انتخاب کنند و بر اساس کتاب خدا منازعه 
ــد دو  ــند و هر چه ش ــترکی برس و داوری کنند تا به رأی مش
طرف به آن وفادار باشند. علی)ع( از آنچه روی داده بود خشنود 
نبود؛ اما به اکثریت تمایل داشت از بیم این که مبادا ناخواسته 
متحمل خسارت های جانی شود و مخالفان داوری با خشم او را 

رها کردند. )مادلونگ، 1385: ص 243-240(
ــه اکثریت  ــدید صلح جویان ــات ش ــی)ع( در برابر احساس عل
ــنهاد  ــپاهیانش، تصمیم گرفت، بر خالف نظر خودش پیش س
ــی به  ــوی معاویه و ابوموس داوری را بپذیرد. عمرو عاص از س
اصرار سپاهیان علی به عنوان دو نماینده برگزیده شدند گرچه 
علی)ع( از انتخاب ابوموسی راضی نبود و هشدار داد که او آنان 
را به مهلکه خواهد انداخت اما به اصرار سپاه مجبور به انتخاب 

او شد... )مادلونگ، 1385: ص346(
ــد برای علی)ع(  ــرایط توافقی که گروه صلح تحمیل کردن ش

ــود و از آن رنج می برد.  رضایت بخش نب
اشعث متن توافق نامه را در برابر شامیان 
ــپس در  ــان پذیرفتند و س ــرار داد و آن ق
ــپاه علی قرار داد  مقابل »بنی عنزه« از س
و آنان ناخشنودانه فریاد »ال حکم اال هلل« 
ــر دادند و همینان نخستین کسانی  را س
بودند که شعار جنگ خوارج را سر دادند. 
پس از جنگ، کشته شدگان را دفن کردند 
ــد. علی به کوفه  ــیران را آزاد نمودن و اس
رفت و شکاف عمیقی در بین سپاهیانش 
ــپاهیانش در کوفه او را  ــه وجود آمد، س ب
ــهر،  ــد و در حروراء خارج از ش رها کردن
ــتند؛  ــراض به داوری، عقب نشس در اعت
ــپس برای جنگ در راه آرامان خویش  س
بسیج شدند. علی ابتدا ابن عباس را برای 

ــان به میان مارقین فرستاد.  میانجی گری و پاسخ به سواالتش
ــتادن ابوموسی آشکار  هنگامی که تصمیم علی)ع( برای فرس
شد، مخالفان تندرو با هم به بحث نشستند و برای جنگ مهیا 

شدند. )مادلونگ، 1385: ص 254(
بدین سان، کشمکش در داوری، اختالفات عقیدتی گسترده ای 
ــخص نبود،  را به صحنه آورد. از نظر خوارج بیعت مبتنی بر ش
بلکه مبتنی بر چنگ زدن به کتاب خدا، سنت صالحان، پیامبر 
اکرم)ص(، ابوبکر و عمر. وظیفه داوران بنا بر توافق صفین این 
ــلمانان را به گونه ای همه جانبه  ــمکش میان مس بود که کش
برطرف کنند، نه این که فقط بی گناهی یا گناه عثمان را مورد 
ــی قرار دهند. ابوموسی فرد بی طرف و در پی بازگرداندن  بررس
ــته شدن  ــالم بود. و اعتراف به مظلومانه کش صلح به امت اس
ــرد و در واقع این  ــتی جویانه تلقی می ک عثمان را حرکتی آش
ــی بود نه بر پایه قضاوت قضایی. زیرا معاویه در  توافقی سیاس
مقام نامزد جدی خالفت ظاهر شد و کوفیان خشمگین شدند 
و ابوموسی بدنام شد و به مکه گریخت. در مقابل عمروعاص و 
ــامیان پیروزمندانه نزد معاویه رفتند و او را »امیرالمومنین«  ش
خواندند و سپس معاویه بیعت عمومی شامیان را گرفت. وقتی 
این اخبار توسط ابن عباس به گوش علی)ع( رسید هر دو داور 
ــد. وقتی از  را محکوم کرد. علی برای جنگ با معاویه آماده ش
بیعت گرفتن معاویه از شامیان آگاه شد، در خطبه اش معاویه و 
دست اندرکارانش را نفرین کرد و به خوارج هم نامه نوشت و از 
آنان خواست تا به او ملحق شوند اما خوارج در بین راه علی)ع( 
ــام مقابل او قرار گرفتند و او مجبور به برخورد با  ــمت ش به س
شورشیان داخلی شد، ابتدا جنگ را خوارج شروع کردند. کشتار 
ــازترین حادثه در دوران فرمانروایی  خوارج در نهروان مشکل س
علی بود. چون شورشیان از حامیان سرسخت حاکمیت قرآن 
ــکاف بین شیعه و خوارج را مسجل کرد.  بودند و این جنگ ش

)مادلونگ، 1385: ص372-361(
ــت بالفاصله بعد از جنگ نهروان به سمت شام  علی می خواس
ــتگی از  ــت کند ولی یارانش او را همراهی نکردند و خس حرک
ــتار تجدید قوا شدند. علی فهمید  جنگ را بهانه کرده و خواس
ــت. در این  ــتند لذا به کوفه برگش ــه مایل به همکاری نیس ک
ــکاف  ــت معاویه افتاد و وقتی از ش ــکار عمل به دس ــان ابت می
ــپاهیان علی آگاه شد به  ــیدگی س عمیق کوفیان و در هم پاش
ــتور داد بر عربهای بدوی وفادار به علی  »ضحاک بن قیس« دس
ــپاه بزرگ  ــپاه های کوچک بجنگد ولی با س یورش برد و با س
ــه دزدی و راهزنی عادی و قتل در این  ــود. این گون روبه رو نش
هنگام ویژگی معمول غارتهایی شد که معاویه در سرزمین های 
ــت ایجاد کند. همچنین  علی)ع( انجام می داد تا رعب و وحش
ــتر به  ــرف مصر بود و از انتصاب مالک اش ــه در فکر تص معاوی
ــد و زمینه ای برای کشتن مالک اشتر شد.  والیت مصر آگاه ش
معاویه ابتدا هر ترفندی برای تفرقه در مصر که محمد ابن ابی 
ــپس به کمک عمرو  ــت به کار برد و س بکر والیت آنجا را داش

نقشه جنگ صفین
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عاص و ضحاک بن قیس به آنجا حمله برد. محمدبن ابی بکر 
ــت که یارانش او را  هم از اوضاع خود نامه ای برای علی)ع( نوش
رها کردند. او با همان نیروی اندکش با مهاجمان مبارزه کرد و 
نیروهای کمکی علی)ع( به او نرسید. علی در غم از دست رفتن 
پسر خوانده اش و در غم از دست دادن مصر سخت اندوهگین 

شد... )مادلونگ، 1385: ص283-273(
علی)ع( که از شکست در مصر رنجیده بود، توان خود را صرف 
ــنیدن سخنان او بودند.  ــتاق ش تعلیم پیروانی کرد که که مش
ــای داخلی بین  ــی حکومت علی)ع( جنگه ــال های پایان درس
مسلمانان روز به روز وخیم تر شد و به بدترین مرحله انجامید و 
ابتکار عمل با امویان بود... معاویه ادعا می کرد که علی از خالفت 
ــده و در ماجرای داوری فقط او را خلیفه دانسته اند. با  خلع ش
ــوی  ــکری تهاجمی به س این وجود هیچ وقت جرأت نکرد لش
ــت  ــای دیگر برای ایجاد رعب و وحش ــتد و از ترفند ه او بفرس
ایجاد می کرد. حمله های غافلگیرانه به مردم و کشتن کسانی 
ــتند و غارت و تخریب شهر ها از  که او را به خالفت قبول نداش

ــعی  جمه این کارها بود. معاویه از این طریق س
ــی)ع( را ضعیف  ــرد پایه های حکومت عل می ک

کند. )مادلونگ، 1385: ص412(
ــهادت علی)ع( در  در آخرین ماه های قبل از ش
رمضان سال 40، دامنه مبارزه با معاویه گسترش 
یافت. علی مصمم شد که بار دیگر به شام حمله 
کند و یارانش نیز او را یاری می کردند... اما در روز 
ــال 40هنگامی که علی)ع(  جمعه 17رمضان س
ــجد کوفه شد، با قاتل خود روبه رو شد  وارد مس
که این شعار را بر زبان داشت: »ای علی داوری از 
آن خداست نه از آن تو« و با شمشیری زهرآلود 
ــل، »ابن ملجم مرادی«، از  ضربتی بر او زد. قات
خوارج مصر بود. دوروز بعد، در شب یکشنبه 19 
رمضان علی)ع( از دنیا رفت. )مادلونگ، 1385: 

ص440(

بخش نتیجه گیری کتاب، تحت عنوان 
بازگشت نظم به جامعه و تشكیل 

سلطنت خودکامه
ــهادت حضرت  ــن بخش به حوادث پس از ش ای
ــن)ع( و معاویه  ــه میان امام حس امیر)ع(، آنچ
گذشت، شهادت امام حسن)ع(، سرنوشت چند 
ــه در زمان امویان  ــالم ک تن از بزرگان صدر اس
می زیستند، تالش معاویه برای جانشینی یزید، 
و استقرار حکومت امویان و مسائل مربوط بدان 
می پردازد و در این میان بطالن برخی افسانه های 
تاریخی )همچون تعداد زیاد زنان و فرزندان امام 

حسن)ع(( را آشکار می سازد. 
شهادت علی)ع( زمانی اتفاق افتاد که سپاهش در حال تجهیز 
برای حمله به شام بود که شهادت ایشان، آن را مسکوت کرد. 
ــبط پیامبر)ص( بی هیچ گفت و گویی به جانشینی  حسن س
ــد. بیعت با امام حسن)ع( عالوه بر پیروی  علی)ع( انتخاب ش
ــروط بود به جنگیدن با  ــنت پیامبر وی مش از کتاب خدا و س
ــن)ع( بجنگد و صلح با هر که او صلح کند. امام  هر که با حس
حسن در فکر صلح بود و درپی جنگیدن با معاویه نبود و وقتی 
ــپاهیانش به این تصمیم او پی بردند گفتند به خدا این مرد  س
ــده و آنگاه شورش به پا شد و سرا پرده امام را به تاراج  کافر ش
ــجاده زیر پایش را ربودند و حتی ردایش را از  بردند و حتی س
روی دوشش کشیدند. او از یارانش خواست تا همراه با قبایلی 
ــد او را همراهی کنند اما با وجود این  ــه طرفدار پدرش بودن ک
هنگامی که از مظلم ساباط می گذشت، یکی از خوارج ضربتی 
ــرد و حضرت را زمین گیر کرد  ــنگین به ران حضرت وارد ک س
وقتی خبر شورش در سپاهیان امام حسن)ع( به گوش معاویه 

ــید جنگ منتفی شد و معاویه در نامه ای صلح را با شرایط  رس
ــن گفت و حسن نیز در جوابش گفت: حکومت بر  آن به حس
مسلمانان را به او واگذار می کند با این شرط که او به کتاب خدا 
سنت پیامبر او و رفتار خلفای صالحین عمل کند و او تصریح 
کرد که معاویه حق ندارد جانشینی بعد از خود انتخاب کند و 
باید این امر را به شورا واگذارد و مردم بر جان و مال و فرزندان 
خود ایمن باشند و معاویه در نهان و آشکار در صدد بد خواهی 
ــن بن علی برنیاید و یاران او را نیازارد. حسن به مردمش  حس
یادآوری کرد که او برای خیر امت و جلوگیری از ریختن خون 
مسلمانان حکومت را به معاویه واگذارده است. سال 41 هجری 
ــال جماعت )وحدت(، معروف شد. در این  به عام الجماعه، س
ــید و اتحاد مسلمانان زیر فرمان یک  ــال جنگ به پایان رس س
خلیفه دوباره تحقق یافت... )مادلونگ، 1385: ص263-245(

ــداد و روایت های  ــچ یک از تعهدات خود را انجام ن معاویه هی
ــایع کرد. معاویه بعد از دسیسه  مغرضانه ای نیز در باره امام ش
ــموم کردن امام حسن)ع(، با خوشحالی از آن یاد می کند  مس

ــر والیت عهدی یزید قرار  ــدی بود که بر س ــتن س زیرا شکس
ــن)ع( به تحریک معاویه توسط زنش جعده  ــت. امام حس داش
مسموم شد و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. )مادلونگ، 

1385: ص471(
ــود در دوران  ــده ب ــه اکنون حاکم مطلق جهان ش ــه ک معاوی
ــوه، نیرنگ،  ــت خود بی درنگ به هر کاری از قبیل رش حاکمی
ــتار دست می زد تا بر  ــت و کش زورگویی، ایجاد رعب و وحش
ــتحکم  ــرش را مس ــینی پس پول و قدرت پنجه افکند و جانش
ــالمی بی بهره بود و ادعای  ــروعیت اس کند. حکومت او از مش
ــت آویز مشروعیتش  خون خواهی خلیفه مظلوم عثمان را دس

قرار داد... )مادلونگ، 1385: ص474(

پیوست کتاب:
ــب و به تفصیل این  ــت 32 صفحه ای کتاب که به ترتی پیوس

هفت مسأله را مورد بررسی قرار می دهد: تدفین محمد )ص(، 
میراث محمد)ص(، ازدواج های عثمان بن عفان، اراضی خالصه 
ــت هایی در باب منابع  در عراق در زمان حاکمیت عمر، یادداش
در ارتباط با بحران خالفت عثمان، موسی بن طلحه و امویان، و 
ازدواج ها و فرزندان حسن بن علی)ع(. )هدایتی، 1378، ص7(

ویژگی های کتاب
ــامی و اصطالحات عربی، از خصوصیات این  ضبط صحیح اس
کتاب است، همچنین گاه شماری نسبتاً جامعی در آغاز کتاب 
ــالم از هجرت مسلمانان  ــت که حوادث مهم صدر اس آمده اس
ــخ قمری و میالدی آن باز  ــه تا مرگ مروان را به تاری به حبش
ــله انساب هاشمیان و امویان ارائه  می گوید. دو نمودار از سلس

می دهد که بسیار مفید است. 
ــاختار و متن روایات و اخبار تاریخی با عنایت  نقد و تحلیل س
به تعصبات و اختالفات خاندان ها و تیره ها و موضع گیری های 
سیاسی و دینی، تفکیک و تشخیص فقرات صحت و سقم آنها 
از یکدیگر و استنتاج های درست و گاه نادرست، ولی به هر حال 

روشمند در این کتاب ارزشمندند. 
استناد به منابع شیعه، خاصه استناد به تحقیقات 
پژوهشگران معاصر شیعی و استشهاد به آرای آنها 

در مسئله جانشینی؛
ــهاد به زندگی پیامبر)ص( بر پایه  استناد و استش

آیات قرآنی در مسئله جانشینی پیامبر)ص(؛
ــتواری و شیوایی متن، استناد به منابع اصیل و  اس

معتبر و نیز تحقیقات جدید؛
آوانویسی واژه های عربی و ارائه ضبط صحیح اعالم 
ــی و برخی  ــه و اصطالحات فقهی و سیاس و امکن
دیگر از تعابیر اسالمی و نیز چندین پیوست بسیار 
ــتن  ــور مالحظه در آخر کتاب، داش مهم و در خ

کتاب شناسی کامل، واژه نامه و فهرست کارساز. 
ــتفاده مادلونگ، که  ــورد اس ــتردگی منابع م گس
ــی جامع پایان کتاب  ــت آنها در کتابشناس فهرس
ــان از بررسی وسیع او در این باب  آمده است، نش
ــای مختلف کتاب غنایی قابل  دارد که به بحث ه
ــد. نزدیک به یکصد و پنجاه کتاب  توجه می بخش
ــلمان –البته اغلب سنی –  و مقاله از عالمان مس
ــع تحقیقی کتاب را  ــالم پژوهان غربی، مناب و اس
تشکیل می دهند که از این میان فقط یازده منبع، 

شیعی است. 
مادلونگ اغلب منابع مربوط به هر واقعه یا تحلیل 
ــت های هر  ــا توضیح، در پانوش ــا همراه ب را، بعض
ــان بر اعتبار علمی  صفحه ذکر می کند و بدین س
کتاب می افزاید.)پور طباطبایی، 1387 ص-111

 )110

منابع:
ــرت محمد)ص(  ــینی حض ــگ. ویلفرد، 1384، جانش مادلون
ــتین(، ترجمه جواد قاسمی،  )پژوهشی پیرامون خالفت نخس
ــدر رضا ضابط،  ــواد مهدی، دکتر حی ــد نمایی، محمد ج احم

مشهد، نشر بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی. 
ــوالی:  ــه، 1382، مقاله تاریخ قرآن نولد که – ش رحیمی، ریس

معرفی، بررسی و نقد منابع، فصلنامه سفینه، شماره 1
ــرت محمد)ص(،  ــینی حض هدایتی، علی رضا، 1378، جانش

کتاب ماه دین، خرداد، شماره 20ص7
پور طباطبایی، مجید، 1387، جانشینی حضرت محمد)ص( از 
منظر برون دینی، نشریه آینه پژوهش، خرداد –شهریور 1387
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در این مقاله ابتدا به صورت کلی به اقدامات معاویه در 
جهت ساختن چهره ای دینی و با عزت از خود در بین 
ــام و همچنین جاهل نگه داشتن این مردم نسبت به  مردم ش
ــپس در دو بخش ابتدا به اقدامات  حقایق دینی می پردازیم، س
ــپس در دوران امام  ــر)ع( و س ــرت امی ــه در دوران حض معاوی
حسن)ع( خواهیم پرداخت. قبل از آن، خواندن جمله ای از امیر 
مومنان در باب مکرهای معاویه مورد نیاز است تا برخی گمان 
نبرند که امام توان مکار بودن در حد معاویه را نداشته اند، بلکه 
ــود را در بند نگه  ــت خ ــت از حق، دس ــه خاطر صیان ــط ب فق

می داشتند.
ــتمدار تر نیست بلکه او  ــوگند معاویه از من سیاس »به خدا س
ــت. اگر نیرنگ ناپسند نبود، من زیرک  حیله گر و جنایتکار اس
ــاه، و هر گناهی نوعی  ــودم، ولی هر نیرنگی گن ــن مردم ب تری
ــتاخیز، در دست هر حیله گری  ــت. در روز رس کفر و انکار اس
ــناخته می شود. به خدا سوگند من  ــت که با آن ش پرچمی اس
با فریبکاری غافلگیر نمی شوم، و با سختگیری ناتوان نخواهم 

شد.« )نهج البالغه، خطبه 200( 
ــن تبلیغات برای  ــاختن مخاطبی ــش تبلیغات«، آماده س »پی
پذیرش تحریک های بعدی است که در این مسیر معاویه یکی 
ــام از طریق  ــت. او با حصرفرهنگی ش از فریبکارترین افراد اس
ــایر سرزمین های اسالمی  جلوگیری از رفت و آمد محدثین س
ــام، جلوگیری از خروج و اقامت شامیان در خارج شام به  به ش
مدت طوالنی، جلوگیری از کتابت و نقل احادیث نبوی در شام 
و ترویج علوم و فنون دیگر به جای علم حدیث، شامیان را که 
عمده ترین مخاطبین تبلیغات او بودند، نا آگاه از حقایق دین 

نگاه داشت تا در آینده بتواند از این نا آگاهی سود جوید.

ــوی بود. در بین  ــه تحریف احادیث نب ــی از اقدامات معاوی یک
ــال های اول خالفتش از دارایی خود  ــا، عثمان چون در س خلف
ــبت به دیگر خلفا از  ــتی و مردم داری می کرد، نس گشاده دس
محبوبیت بیشتری برخوردار بود. معاویه از این فرصت استفاده 
ــعی در اسطوره سازی از  کرده ضمن بیان کرامات و احادیثی س
عثمان، خلیفه اموی می کند. ازجمله روایاتی که معاویه در شأن 
عثمان از خاطرات تک نفره با پیامبر ذکر می کرد این روایت بود: 
ــول خدا)ص( را دیدم که می فرمود:  »نیمروزی داغ بود که رس
فتنه ای در پیش خواهد بود، پس در این حال مردی که نقاب 
ــت بر ما گذشت، پیامبر)ص( ادامه داد: در آن روز این مرد  داش
بر هدایت است. پس بلند شدم و شانه هایش را گرفتم و پوشش 
ــرش برگرفتم که ناگاه عثمان را دیدم، از پیامبر پرسیدم:  ازس
آیا مقصودتان همین مرد است یا رسول ا...؟ ایشان فرمود: بله، 

مقصودم همین است.« )وقعه الصفین، ص 81(
همچنین از جمله دیگر روایاتی که در فضل عثمان در شام نقل 

می شد این روایت است:
»جنازه ای را آوردند که رسول خدا)ص( بر او نماز بگذارد، ولی 
آن حضرت بر او نماز نخواند، پرسیدند  ای رسول خدا، تا کنون 
ــی امتناع کنید، آن  ــابقه نداشته است از نماز کردن بر کس س
ــمن می داشت، پس خدا  حضرت فرمود: این مرد عثمان را دش

نیز او را دشمن داشت« )البدایه و النهایه، ج7، ص 212(
ــی در منقبت و برتری  ــر این، به جعل احادیث ــه عالوه ب معاوی

شامیان پرداخت:
ــت.«  ــام اس »زمانی که فتنه ها روی آورند، پایگاه ایمان در ش

)تاریخ مدینه دمشق، ج1،ص 31(
ــام است.« )تاریخ  ــاهی ام در ش »خالفت من در مدینه و پادش

مدینه دمشق، ج1، ص 143(

ــن را جعل می نمود، از جمله  ــرای خود نیز روایاتی دروغی او ب
اینکه:

»جبرئیل بر پیامبر نازل شد در حالی که قلمی طالیی به همراه 
داشت، پس گفت: خداوند به تو سالم می رساند و می گوید این 
هدیه ای است از من به معاویه، او را بگو با آن بنویسد.« )تاریخ 

مدینه دمشق، ج16،ص679(
»رسول خدا)ص( تیری از تیردان بیرون آورد و به معاویه داد، و 
فرمود: در بهشت آن را به من پس بده.« )تاریخ مدینه دمشق، 

ج16،ص691(
ــف ترین اقدامات معاویه پخش اکاذیب و تهمت هایی بر  از کثی
ــه امام علی)ع( بود. تهمت های معاویه به علی)ع( مبنی بر  علی
ــار، فتنه گری و گمراهی،  ــول خدا)ص(، قتل عم قصد قتل رس
ــرانجام خروج از دین، تحت عنوان  ــد و ملک خواهی و س حس
ــات مذهبی مردم بر ضد علی)ع( در مجموعه  تحریک احساس
ــرار دارند. جالب این  ــات تخریبی معاویه علیه علی)ع( ق تبلیغ
ــب و روز به خدمت به اسالم  ــت که معاویه کسی را که ش اس
پرداخته و با عمل، بیان درست و ادبیات صحیح از پیامبر دفاع 
ــرار داده و او را فردی  ــخص ولی امت ق ــوده را در مقابل ش نم

مصمم به قتل رسول خدا)ص( نشان می دهد. 
ــی)ع( به عنوان قاتل عثمان بزرگترین بهانه را برای  معرفی عل
ــوخ و مّزاح )بسیار  جنگ با حضرت به معاویه داد. همچنین ش
ــزاح کننده( خواندن و عبث کار نامیدن علی)ع( جزء دیگری  م
ــد از ماجرای صلح با امام  ــات تخریبی معاویه بود و بع از تبلیغ
ــن)ع( نیز به تمام نقاط سرزمین های اسالمی فرمان سّب  حس
ــر را داد و هدفش این بود  ــن علی)ع( بر روی مناب امیرالمومنی
آنقدر این دروغ ها بر منابر تکرار شود که مردم آن را باور کنند. 
ــکل خوارج برای انحراف  ــن با بزرگ جلوه دادن مش او همچنی

از کدو تا ِپپسی!
حامد قزوینی

جنگ روانی معاویه از عصر امیرالمومنین)ع( تا صلح امام حسن)ع(

مقاله پیش رو به واکاوی عملیات های روانی معاویه از ابتدای به خالفت 
رسیدن امام علی)ع( تا پذیرفتن صلح توسط فرزند ایشان امام حسن 
مجتبی)ع( می پردازد. بررسی اقدامات معاویه و نیز شایعاتی که برای به 
ضعف کشاندن جبهه حق به کار می بست، ما را کمک می کند تا بتوانیم با مقایسه ی 
نسبی آن با شرایط امروز جامعه، از مورد بازیچه قرار گرفتن در مقابل حجم اخبار 
و تحلیل ها و شایعات در رسانه های گوناگون داخلی و خارجی، جلوگیری نماییم. 
تاریخ عبرت است و برای امروز ما راهگشا، گرچه می دانیم که ممکن است هر 
اتفاق تاریخی با جزئیات تمام و با همان شکل، در زندگی امروز ما رخ ندهد اما مگر 
تمدن و فرهنگی بدون تاریخ خود و بدون ارزش گذاری به رخداد های گذشته خود 
زنده مانده است؟ گرچه کسی که با روان آدمی آشنا بوده و کمی هم در تاریخ به 
ویژه تارخ صدر اسالم تعمق کرده باشد، می داند که همان رذالت ها و یا حسنات 
اخالقی و شخصیتی، در انسان های این دوره نیز موجود است و این خصوصیات در 
طول تاریخ تغییر چندانی نداشته اند. همچنان که اعمال معاویه به تبلیغات دروغین 
چندی پیش شرکت پپسی مبنی بر انعکاس تصویر آرم این شرکت بر روی کره 

ماه!  و شایعه پایان جهان در انتهای سال 2012 بی شباهت نیست.
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نظامی عراقیان از شام به سوی نهروان و تضعیف ایشان، سعی 
در تخریب جریان مخالف و دشمن خود داشت. 

همچنین او در سال های آخر حکومت امیرالمومنین با حمله و 
ــرزمین های تحت سیطره امام به دنبال القای ذهنیت  غارت س
ــردم بود. دکتر  ــی امام در نزد م ــی تدبیری و ضعف مدیریت ب
ــنده کتاب علی و فرزندانش تحلیل جالبی  ــین، نویس طه حس
ــت که هنوز موقع  از عملیات روانی معاویه دارد: »معاویه دانس
آن نرسیده که در عراق علناً با علی جنگ کند، بنابراین نقشه 
ــری اتخاذ کرد که از جنگ علنی کم ضررتر و بی اهمیت  دیگ
ــرس واضطراب از آن  ــاید از حیث ایجاد بیم و ت ــر نبود، و ش ت
ــاید این رویه را برای این اتخاذ کرد تا مردم  خطرناکتر بود و ش
عراق را در ترس و هراس همیشگی قرار دهد. و به آنها بفهماند 
ــت و در مانده شده که  که قدرت علی به قدری ضعیف و سس
سودی برایشان ندارد و شری از آنها دور نمی کند و قادر بر دفع 
ــد بنابراین همیشه در معرض تاخت و تاز  بدی از آنها نمی باش
ــد و هر قدر بخواهد می تواند به جان، ِعرض و  معاویه قرار دارن

ناموس تعرض کند« )علی و فرزندانش، ص211 و 212(.
یکی دیگر از اقدامات معاویه در جهت تخریب چهره علی)ع( در 
بین شامیان تحریک عواطف مردم بر ضد علی)ع( با ظالم جلوه 
ــت  ــبت به برادر خود بود. پس از درخواس دادن آن حضرت نس
عقیل برادر امام از آن حضرت برای مساعدت مالی از بیت المال 
مسلمین و عدم قبول درخواست او از طرف امام، عقیل به نزد 
معاویه رفت. معاویه نیز با تبلیغات فراوان عدل امام را پوشانده و 
امام را فردی معرفی نمود که به برادر خود نیز رحم نمی کند. 
معاویه در شام منبر رفت و خطبه ای خواند که: »ای مردم شام، 
راجع به مردی که با برادر خویش نیز به نیکی رفتار نکرد، چه 

گمان دارید؟« )شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج1،ص 172(
ــتفاده های مالی عده ای از  ــن رفتار معاویه، سوء اس نتیجه ی ای
ــه معاویه بود. از جمله؛  ــان ب کارگزاران علی)ع( و پناهندگی ش
مصقلة بن هبیره که 300 هزار درهم بدهکار به بیت المال بود و 
به معاویه پناه برد و همچنین یزید بن حجیه عامل امام)ع( در 
ــری که 100 هزار درهم از بیت المال را مهریه زنش  ری و دیگ

قرار داد و به معاویه پناهنده شد. 
ــام علی)ع( و یارانش را  ــرا تر از این ها معاویه و اصحابش، ام ف
ــی می نمایند. »کعب بن جعیل«  ــذاران در دین معرف بدعت گ
ــعری خالفت امام)ع( و حاکمیت عراقی ها  مداح معاویه، در ش
را انکار می کند و عیب آنان را همراهی با بدعت گزاران دانسته 

است. )اخبارالطوال، ص 99(
ــی رود که مردم  ــی)ع( تا آنجا پیش م ــخصیت امام عل ترور ش
عراق او را به دروغگویی متهم می کنند. در خطبه هفتاد و یکم 
ــتایش پروردگار!  ای مردم  ــت: »پس از س نهج البالغه آمده اس
عراق! ... آگاه باشید! من با اختیار خود به سوی شما نیامدم بلکه 
به طرف دیار شما کشانده شدم، به من خبر دادند که می گویید 

علی دروغ می گوید!«
ــامیان بود.  ــتن ش بزرگترین کمک کار معاویه، جاهل نگه داش
نقل است که در جنگ صفین یکی از شامیان دلیل نبرد خود 
با سپاه کوفه را چنین بیان می دارد؛ »با شما می جنگم چرا که 
ــما نیز  به من گفته اند یارتان )امام علی( نماز نمی خواند و ش
نماز نمی خوانید و یارتان خلیفه ما را کشته است.« از این نقل، 
جهل شامیان به مقام حضرت را می توان فهمید و این برخورد 
ــت. اما برخورد علی)ع( با جهل مردم  ــام اس معاویه با مردم ش
عراق آنگونه است که معاویه پس از شهادت علی)ع( و به دست 
ــد: »هیهات،  ای اهل عراق!  گرفتن خالفت با ناراحتی می گوی
ــت، پس تاب و  ــما را بیدار کرده اس همانا علی بن ابی طالب ش

تحمل کار مرا ندارید.«
اما معاویه در قلمرو خود یکصد هزار یار داشت که می توانست 
نماز جمعه را با ایشان در روز چهارشنبه اقامه کند، افرادی که 
ــاوندی علی)ع( با پیامبر)ص( آگاه نبودند و معاویه را  از خویش
کاتب وحی پیامبر می شناختند. معاویه برای اعزام سپاه شام به 
سوی جنگ با امیرالمومنین علی)ع( به اندازه ای شتاب داشت 

ــت داد و در همان  ــنبه حرک ــپاه خود را در روز چهارش که س
ــامیان نماز جمعه را بر پا کرد.  روز به جای روز جمعه، برای ش
تعجب آمیز تر در شناخت جهل شامیان، نقل مسعودی است. 
مسعودی نقل کرده که پس از جنگ صفین مردی از اهل کوفه 
بر شتر نر خود که در لغت عرب بدان »جمل« گویند سوار بود 
و وارد دمشق شد. مردی شامی او را دید و مهار شتر را گرفته، 
ــتر ماده گویند( من  گفت: این ناقه ی )ناقه در لغت عرب به ش

است که در صفین از من گرفته ای! و باید بدهی؟ 
ــوا را نزد معاویه  ــزاع میان آن دو باال گرفت و دع ــه، ن در نتیج
بردند، و از آن سو پنجاه مرد شامی نزد معاویه رفتند و شهادت 
دادند که این ناقه متعلق به مرد شامی است! معاویه نیز به نفع 
مرد شامی حکم کرده و دستور داد فورا آن ناقه را تحویل مرد 

شامی بدهد! 
ــاهده می کرد، پس از  ــرد عراقی که با تعجب آن وضع را مش م
حکم معاویه گفت: خدایت اصالح کند این شتر »جمل« است 

نه »ناقة«؟!
معاویه هم در جواب می گوید: حکمی است که گذشته )و باید 

اجرا شود(! 
و بدین ترتیب مرد عراقی مجبور می شود که شتر را بدهد، پس 
از اتمام جلسه معاویه آن مرد عراقی را می خواهد و دو برابر پول 
آن شتر را به او داده و به او می گوید: برو به علی بگو »من با صد 

هزار لشکر به جنگ با او برخاسته ام که افراد آن بین »جمل« و 
»ناقه« فرق نمی گذارند!« 

از آنجا که میزان تلقین پذیری فرد و جامعه در شرایط بحرانی 
ــوب زده به مراتب افزایش می یابد معاویه برای دستیابی  و آش
ــه مظلوم« و اتهام آن به  ــر به اهدافش با طرح »قتل خلیف بهت
ــوب فکری عجیبی نمود.  ــالمی را دچار آش علی)ع( حوزه اس
ــنج آفرینی نظامی- ابتدا با  ــت بعدی خود -یعنی تش در حرک
ایراد خطبه هایی در شام، امام را به عنوان فاتحی معرفی نمود 
ــایی خود قصد به اسارت بردن زنان و کودکان  که با کشورگش
مسلمانان را دارد. بدین طریق آشوبی در میان مردم خویش به 
پا کرد که طی آن بیش از 80 هزار سپاهی به قصد خونخواهی 
ــان، با او  ــام و زن و فرزندش ــه مظلوم و دفاع از قلمرو ش خلیف
ــی دقیق تر اقدامات معاویه از زمانی که  بیعت کردند. اما بررس
شورش بر علیه عثمان شکل گرفت تا لحظه ای که امام حسن 
مجتبی)ع( صلح را پذیرفتند نکات جالب تری را برای مخاطب 
ــن می کند، در این راستا به بررسی فعالیت های معاویه از  روش

زمان شورش مسلمین بر علیه عثمان می پردازیم.
عكس العمل معاویه در برابر شورش مسلمانان بر 

علیه عثمان

 عثمان پس از مواجهه با شورش عمومی، از استانداران خویش 
که معاویه نیز یکی از آنها بود، درخواست کمک کرد، اّما معاویه 
ــت های پی در پی  ــل ورزید و پس از درخواس ــاری او تعل در ی
ــد با توصیه به  ــکری را به فرماندهی یزید بن أس عثمان، او لش
عدم ورود به مدینه، گسیل داشت. ابن َشبَّه )د 262 ق( روایات 
ــپاه خود  ــت که ثابت می کند، معاویه به س متعددی آورده اس
ــتور داد تا در ذی ُخُشب و یا وادی القری  اردو بزنند و وارد  دس

مدینه نشوند... 
ابو ایوب انصاری بعدها در پاسخ نامه ای به معاویه می نویسد: »و 
ــا نحن و قتل عثمان، إنَّ الذی تربص بعثمان و ثبط یزید بن  م
أسد و أهل شام فی نصرته ألنَت و إنَّ الذین قتلوه لغیر االنصار« 
ــتن عثمان کجا؟ کسی که منتظر وقوع پیشامد  )ما کجا و کش
برای عثمان بود و یزید بن اسد و مردم شام را از یاری رساندن 
ــانی که او را  ــت، همانا  ای معاویه تو بودی و کس ــه او بازداش ب

کشتند غیر از انصار بودند.(
معاویه با فرستادن چنین سپاهی دو خواسته را دنبال می کرد: 
ــام وانمود کند که به خلیفه یاری  ــت آن که به مردم ش نخس
رسانده و در کمک به او کوتاهی نکرده است؛ دوم از همین راه 
اخبار حوادث مدینه را در کوتاهترین زمان به دست آورد. چرا 
ــت برای  که او از همه به قتل عثمان راضی تر بود و می خواس
خود جایگاه خالفت را غصب کند و به همین دلیل اجازه ورود 
لشگرش به مدینه را نداد. او پس از آگاهی از خالفت علی )ع(، 
بی درنگ دست به اقداماتی زد که می توان آن را زمینه ساز پیکار 

جمل دانست.
 ابن أبی الحدید به نقل از موفقیات آورده است که وقتی عثمان 
ــام و یمن  ــد، مروان بن حکم دو نامه به ش در محاصره واقع ش
ــمنی مردم )صحابه( با  ــتاد. محتوای نامه ها اشاره به دش فرس
بنی امّیه و درخواست یاری از معاویه و یعلی بن منیه، استانداران 
ــام و یمن بود. او در نامه آورده بود که عثمان ستون خانه ی  ش
ــت و در صورت عدم یاری او، این خانه فرو خواهد  بنی امّیه اس
ــکایات  ــت. از جمله اعتراضاتی که مروان آن را در ِعداد ش ریخ
ــام و یمن به معاویه  ــمرد، واگذاری ش مردم بر ضد عثمان برش
ــروان در این دو نامه آمادگی خود  ــی بود. با وجود این، م و یعل
ــرای دفاع از عثمان اعالم کرد. هنگامی که نامه ی مروان به  را ب
معاویه رسید، دستور داد تا مردم در مسجد جامع جمع شوند. 
ــیده است و یاری  ــی که ستمی به او رس آن گاه همچون کس
دهنده ای ندارد، خطبه خواند و فریادرس طلبید. در اثناء خطبه 
ــید که خبر قتل عثمان در  نامه ای دیگر از مروان به معاویه رس
آن آمده بود. مروان واقعه ی قتل عثمان را در نامه شرح داده و 
در پایان آن نوشته بود: »... مردم خانه اش را غارت کردند، هتک 
ــتند و همچون ابری که باران خود را  حرمت نمودند، او را کش
ــود از او دور شدند و به سوی علی بن أبی طالب  بریزد و دور ش
رفتند، همانند ملخ هایی که مرتع ببینند«. معاویه بالفاصله پس 
ــنیدن خبر بیعت مردم با علی)ع(، فتنه گری خود را آغاز  از ش
ــتن نامه هایی به برخی از خواص و بعضی از  می کند و با نوش
نزدیکان بنی امیه ای خود، اولین گام های مقابله و رودررویی با 

خلیفه مسلمین را بر می دارد.
نامه به طلحة بن عبیدا...

ــراد را به قتل  ــش کمترین اف ــو از میان قری ــه! ت »... ای طلح
ــود که طلحه در جنگ های  ــانده ای - مقصود معاویه این ب رس
صدر اسالم عده ی کمی از قریش را کشته است - نیکو صورتی 
و بخشنده و زبانی فصیح داری، سابقه ی تو در اسالم با دیگران 
برابری می کند، تو پنجمین نفری هستی که به بهشت بشارت 
ــت، تو در جنگ أحد شرکت داشتی، پس بشتاب به  یافته اس
سوی آنچه مردم به تو واگذار کرده اند نباید از آنان چشم بپوشی 
ــز آنکه قیام کنی و به  ــد نیز از تو نخواهد پذیرفت ج و خداون
این امر )خالفت( دست یازی، زمینه ی کار تو را هموار کرده ام، 
ــی بگیرید، امام خواهید  زبیر بر تو فضیلتی ندارد، هر یک پیش
بود.« طلحه اگر اندک انگیزه ای برای کسب مقام خالفت داشت، 
ــد تا  ــور و امیدی مضاعف در او حاصل ش اکنون با این نامه، ش
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به رسول فرمود: چه خبر؟
گفت: من گروهی را ترک کردم که جز قصاص، به چیز دیگری 

راضی نمی شوند.
حضرت فرمود: از چه کسی؟

گفت: از خودت و سپس افزود: من شام را در حالی ترک کردم 
که 60 هزار نفر )پیرمرد( زیر پیراهن عثمان که بر منبر دمشق 

پوشیده شده، گریه می کنند. 
این اولین برخورد علنی معاویه با علی)ع( می باشد که عالوه بر 
ــود در همان ابتدای حکومت علی)ع(، با  این که حاضر نمی ش
آن حضرت همکاری کند، بلکه طوماری با آن وضعّیت نوشته، 
به فرستاده خود می گوید که مسأله خونخواهی عثمان را مطرح 
کند و به گونه ای عمل می کند که مردم اجتماع کنند و این 
ــوم خود را به آنها نیز برساند. بدیهی است که رساندن  پیام ش
چنین نامه ای، آن هم در مقابل دیدگان مردم و نیز اعالم اینکه 
ــامی، زیر پیراهن عثمان گریه می کردند، مردم  60 هزار نفر ش

بیعت کننده با امیرالمومنین را دچار رعب می کند. 
جعل نامه قیس بن سعد

ــویش اذهان و جنگ  ــه دیگر اقدامات معاویه برای تش از جمل
ــاب نامه ای جعلی به قیس  روانی در قبل از جنگ صفین، انتس

بن سعد، حاکم مصر از طرف امیرالمومنین)ع( بود. هنگامی که 
قیس بن سعد از طرف حضرت امیر، حاکم مصر گردید، معاویه 
نامه ای برای او نوشت تا او را با خود همراه کند، قیس نیز برای 
ــعی  اینکه بتواند پایه های دولت خود در مصر را محکم کند س
ــتقیم با معاویه بپرهیزد و در نتیجه نامه ای  کرد از مواجه مس
ــت. معاویه نیز نامه دیگری به او  دوپهلو در جواب معاویه نوش
ــت تا وضع خود را از جانب قیس به صورت قطعی تعیین  نوش
نماید. این بار قیس نامه ای محکم برای او فرستاد و معاویه نیز 
ــت که نمی تواند او را با خود همراه کند. معاویه چون از  دانس
فریب دادن قیس مأیوس شد )برای او گران بود که قیس همراه 
با علی)ع( باشد، چرا که دور اندیشی و شجاعت او را به خوبی 
می دانست( و هر حیله ای که برای دور ساختن او از علی )ع( 
ــودی نبخشید، ناچار به مردم شام به دروغ گفت:  به کاربرد، س
قیس با شما هم داستان و هم عقیده شده است.او را به خیر یاد 
ــنامش مدهید و مردم را از نبرد با او بازدارید. او از  کنید و دش
پیروان ماست و نامه هایش که شامل خیر اندیشی های نهانی 

اوست، به ما می رسد.

پرچم مخالفت با علی )ع( برافرازد.
نامه به زبیر بن عوام 

ــر عّمه ی  ــت: »...زبیر! تو پس معاویه در نامه به زبیر چنین نوش
رسول خدا)ص( و از حواریون او و داماد ابوبکر هستی! رزمنده ای 
که در راه خدا جان خود را در َطَبِق اخالص نهادی، تو از بشارت 
داده شدگان به بهشت هستی، ُعَمر تو را یکی از اعضاء شورای 
تعیین خلیفه قرار داد. بدان که مردم مانند گوسفندان بی چوپان 
ــده اند، پس بشتاب برای حفظ خون مسلمین و گرد آوردن  ش
ــالح ذات البین، مقدمات خالفت  ــردم بر وحدت کلمه و اص م
ــی بگیرید، امام  تو را آماده کرده ام، تو و یا طلحه هر کدام پیش

خواهد بود.«
از آنجا که شام تحت سلطه ی کامل معاویه بود و حکم او روا و 
سخن او مطاع، طلحه و زبیر با این سخن معاویه دلشاد شده و 
هر یک تالش کردند تا هر چه سریع تر زمینه را برای مخالفت 
با علی )ع(، فراهم کرده و از آن حضرت جدا شوند. آنان تا قبل 
ــه راضی بودند، ولی با  ــه ی معاویه، به امارت بصره و کوف از نام
دریافت نامه ی اغواگرانه به این باور رسیدند که راه دست یابی به 

خالفت چندان دشوار نخواهد بود.
ــعید بن عاص، عبدا... بن عامر،  معاویه برای مروان بن حکم، س
ولید بن عقبه و یعلی بن منیه نیز نامه هایی می فرستد تا آنان 
را نیز برای شورش بر علیه خلیفه مسلمین تهییج کند. آن چه 
ــد، مکر معاویه است.  ــن می باش در این نامه ها به وضوح روش
ــدن نقطه قوتی، شخص را  ــت تا با یادآور ش معاویه قصد داش
ــمت  ــویق و ترغیب به انجام امر دلخواهش نماید و در قس تش
ــدن نکته ای، همه را شریک ماجرا  پایانی نامه هم با یاد آور ش
ــته ها بیم  می کند و از عواقب عدم دنبال کردن این این خواس
می دهد و لحن وی نیز برای اشخاص گوناگون، متفاوت است. 
ــیدن به خالفت بود،  ــه نّیت واقعی خود را که همان رس معاوی
پنهان می کرد و اقدامات خود را با برچسب خونخواهی خلیفه ی 
مقتول عرضه می داشت. طلحه و زبیر گرچه از علی )ع( ناخشنود 
ــود که بر ضد امام  ــنودی به اندازه ای نب بودند، ولی این ناخش
ــر به شورش بردارند. استقامت معاویه در فریبکاری و به دام  س
انداختن دیگران، کالم علی )ع( درباره ی او را به یاد می آورد که 
ــاَن ِمْن بین یدیه و ِمْن َخلِْفه و  فرمودند:»إنَّ معاویة یأتی االنس
ــماله...« )معاویة از روبه رو، از پشت  ِمْن َعْن یَمینه و ِمْن َعْن ِش
ــت و از جانب چپ انسان را احاطه می کند(  ــر، از جانب راس س

)نهج البالغه حکمت 262(. 
تأثیر تبلیغات بلندمدت درباره عثمان بر شامیها

همانگونه که شیطان بدینگونه عمل می کند و به ویژه خواص را 
فریب می دهد و یاران گذشته را از طریق عجب و یا غرور بر علیه 
توحید و عدالت و حقیقت می شوراند. متأسفانه یکی از عوامل 
همراهی برخی با حرکت طلحه و زبیر را باید شبهه تقدس افراد 
دانست. مردم باور نمی کردند که مگر می شود طلحه و زبیر، دو 
ــه ام المومنین، با یکدیگر بر  صحابی بزرگ پیامبر)ص( و عایش

باطل همدست شوند. 
 معاویه از همان ابتدا سعی نمود تا به طرق گوناگون بذر رعب و 
وحشت از خود را در دل مردِم همراه علی)ع( بکارد و این کار را 
از اولین نامه خود به امام آغاز نمود. معاویه سه ماه بعد از مرگ 
ــان، در ماه صفر، مردی از بنی عبس را به همراه مردی از  عثم
بنی رواحه که قبیضه خوانده می شد، خواست و یک طومار مهر 
ــده را که روی آن نوشته بود: »از معاویه به علی« به او داد و  ش

گفت: طومار را گرفته، در کوچه های مدینه می گردانی.
ــع االول وارد مدینه  ــدند و در ماه ربی ــام خارج ش این دو از ش
گردیدند. پس از ورود، مرد عبسی، طومار را گرفته، طبق دستور 
معاویه، در کوچه ها گردش داد. مردم نیز از منازل خود خارج 
ــده، به او نگاه می کردند. البته مردم می دانستند که معاویه  ش
به علی)ع( معترض است. این مرد گذشت تا این که خود را نزد 
علی)ع( رساند و طومار را به حضرت داد )در حالی که مردم هم 

برای فهمیدن ماجرا جمع شده بودند(.
حضرت مهر طومار را شکست، اما در آن نوشته ای نیافت، پس 

ــام  ــپس نامه ای از قول قیس جعل کرد و در حضور اهل ش س
خواند. متن نامه چنین بود:

ــعد به امیر معاویه  ــم اهلّل الّرحمن الّرحیم؛ از قیس بن س »بس
ــد و ثنای خداوند، که  ــفیان؛ درود بر تو. پس از حم بن ابی س
ــت؛ من چون فکر کردم و بامیزان دین خود  جز او خدایی نیس
سنجیدم، دانستم که برای من زیبنده نیست از گروهی پیروی 
ــطه مسلمانی خونش  کنم که امام پرهیزگار خود را که به واس
محترم بود، کشتند. پس از خدای عزوجل آمرزش می طلبم که 
مرا از گناهان محفوظ بدارد و در امر دینمان سالم باشیم. بدانید 
که من دوستی و سازش خود را با شما اعالم می کنم و در نبرد 

با قاتالن پیشوای مظلوم )عثمان( همراه شمایم.
ــاز و برگ و مردان جنگجو که صالح می دانی  پس هرگونه س
ــام مقصود بپردازیم.  ــتاب به انج در اختیار من قرارده که باش

والسالم.«
ــموم و شایعات بی اساس، به  گزارش این تبلیغات کذب و مس
ــر« و »محمد بن  ــید؛ »محمد بن ابی بک حضرت علی)ع( رس
ــاختند  ــر بن ابی طالب«، حضرت را از این وضع مطلع س جعف
ــز تحت تاثیر  ــام نی ــای اطالعاتی آن حضرت در ش و ماموره
برنامه های تبلیغی معاویه قرار گرفته و به ایشان پیام رساندند: 
ــن روند را  ــت . امام، ای ــان تمایل پیدا کرده اس ــس به اموی قی
ــمرد و دو فرزندش حسن و حسین)علیهما السالم( و  گران ش
ــان را از این وقایع  ــر« را فرا خوانده و آن ــز »عبدا... بن جعف نی
مطلع کرد؛ عبدا... بن جعفر نیز عنوان کرد: »ای سرور موحدان 
ــت که قیس را از حکومت مصر عزل کنی و به  نظر من آن اس
جایش فرد دیگری را به سمت استانداری این سامان منصوب 
بفرمائی.« اما حضرت با شگفتی و ناباوری با این ماجرا برخورد 
ــکل بود که بپذیرد قیس بن سعد، با معاویه  کرد و برایش مش
ــایعات مطرح شده در  ــت. امام به هیچ عنوان ش صلح کرده اس
ــت اما یارانش سخت به حضرت فشار  مورد قیس را قبول نداش
آوردند که در عزل این استاندار اقدام کند و این امر و نامه های 
دیگر حضرت به قیس موجب شد تا ایشان قیس را عزل نمایند. 
ــل حکم عزل قیس به امام  این تبلیغات معاویه موجب تحمی
گردید در حالی که ایشان به این امر راضی نبودند و جالب اینکه 
همین عدم بصیرت اطرافیان و یاران در روزگار حال نیز موجب 

فشار و تحمیل اموری به ولی جامعه می شوند.
شایعه تخریب بند فرات

ــتای ارعاب یاران علی بن  یکی دیگر از اقدامات معاویه در راس
ابی طالب)ع(، القای شایعه تخریب بند فرات از طرف معاویه در 
جنگ صفین بود. در جنگ صفین پس از تسخیر راه دسترسی 
به شریعه فرات، شرایط جنگ به نفع سپاهیان امام تغییر کرد. 
ــرایط جنگ را به نفع خود  ــه ای اندیشید تا ش معاویه نیز نقش

تغییر دهد.
ــربازان امام)ع( در قسمت  سرازیری دشت صفین و  اردوگاه س
ــمت  بلندتری قرار داشت. در منطقه ای  اردوگاه معاویه در قس
از دشت، بندی بود که بر آب فرات بسته بودند. ناگهان خبری 
ــر شد که معاویه  ــربازان امام منتش دهان به دهان در میان س
ــوی اردوگاه  ــد بند فرات را تخریب کند و آب را به س می خواه
عراقیان سرازیر سازد. نحوه انتشار این خبر به این صورت بود که 
معاویه مخفیانه دستور داد تیری به اردوگاه سربازان امام پرتاب 
ــت و در آن نوشته بود: از  کنند که اخطار نامه ای به همراه داش
ــده خیر خواه خدا! من گزارش می کنم که معاویه قصد دارد  بن
بند فرات را تخریب سازد تا همه شما را غرق کند. هرچه زودتر 

تصمیم بگیرید و احتیاط را از دست مدهید.
این اخطار به دست  یکی از سربازان امام)ع( افتاد و سپس دست  
ــت تا آنجا که جریان در میان اردوگاه شایع شد  ــت گش به دس
ــار این شایعه،  و غالبا صحت آن را باور کردند. همزمان با انتش
ــت نفر کلنگ و بیل و  معاویه برای فریفتن مردم عراق، دویس
ــت، به جانب بند فرات فرستاد تا وانمود کند که  زنبیل به دس
قصد تخریب آن را دارد و به این ترتیب برای خبر دروغین خود 

به قرینه سازی دست زد.

یکی دیگر از اقدامات معاویه 
در راستای ارعاب یاران علی بن 
ابی طالب)ع(، القای شایعه تخریب 
بند فرات از طرف معاویه در جنگ 
صفین بود.

w
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امام)ع( از مکر و حیله معاویه آگاه بود، لذا به سران سپاه خود 
فرمود: معاویه قدرت تخریب بند را ندارد. بلکه می خواهد شما را 
از این طریق مرعوب سازد، تا جایگاه خود را ترک کنید و شریعه 

فرات را مجددا در اختیار بگیرد.
ــران سپاه گفتند: چنین نیست.کار جدی است و هم اکنون  س
ــغول کندن حفره هایی هستند که آب را به سوی  گروهی مش

ما سرازیر سازند.
امام فرمود: ای مردم عراق، با من مخالفت مکنید.

سران سپاه نیز بیان کردند: به خدا سوگند که ما کوچ می کنیم. 
اگر شما مایلید که بمانید، بمانید.

آن گاه همگی اردوگاه را ترک کردند و نقطه بلندتری را انتخاب 
ــه ناگزیر منطقه را ترک  ــد. امام)ع( آخرین نفری بود ک نمودن
ــد و  ــکار ش ــت که صدق گفتار امام آش کرد. اما چیزی نگذش
معاویه با خیزشی برق آسا اردوگاه امام را اشغال کرد و سربازان 
عراقی را در حیرت فرو برد. شایعات کذب و برنامه ریزی شده 
رسانه های امروز نیز، آدمی را در حیرت فرو می برد و موجبات 
ــک در دوستداران و همراهان عدالت را به بار می آورد. روزی  ش
از دست داشتن در فسادهای مالی گفته می شود و روزی نیز از 

دستگیری دروغین افراد به بهانه هایی واهی. 
به نیزه رفتن قرآن ها

 در ادامه جنگ صفین، واقعه ای عظیم تر رخ داد و معاویه چهره 
مکار خود را بیشتر آشکار کرد. در شب موسوم به »لیله الهریر«، 
ــتر به همراه دیگر فرماندهان لشگر حضرت، همقسم  مالک اش
ــدند که کار جنگ را یکسره کنند و به این ترتیب جنگ تا  ش
ــپاه بالغ  صبح روز بعد به طول انجامید، به طوری که هر دو س
بر هفتاد هزار نفر تلفات دادند. در صبح لیله الهریر یعنی بامداد 
ـ سال 38  ـ یا ماه صفرـ  ــنبه سیزدهم ربیع االولـ  روز پنج ش
ــپاه امام علی)ع( با نیرنگ بی سابقه ای رو به رو شد.  هجری، س
ــتور عمرو عاص قرآن ها را بر نوک نیزه ها  ــپاه شام طبق دس س
بستند و قرآن بزرگ دمشق را نیز به کمک ده نفر به هوا بردند.

آن گاه همگی یکصدا شعار سر دادند که:»حکم میان ما و شما 
کتاب خداست.«

سپاه عراق )سپاه امام علی)ع( متوجه فریادها شد و چشم هایشان 
ــامیان می گفتند: »ای مردم، به خاطر  به نوک نیزه ها افتاد. ش
ــامیان چه  ــدا، مراعات زنان و دخترانتان را بکنید. غیر از ش خ
کسی از مرزهای شام پاسداری خواهد کرد و غیر از عراقیان چه 

کسی از مرزهای عراق حفاظت خواهد نمود؟«
ــر  ــا و هم چنین ناله ها، هوش را از س ــره غم انگیز قرآن ه منظ
ــربازان امام)ع( بیرون برد. آنها که در یک قدمی  بسیاری از س
پیروزی کامل قرار داشتند، طلسم شده بر جای خود میخکوب 
ــنگری افرادی چون عدی بن حاتم و  ــدند؛ آن قدر که روش ش
مالک اشتر و عمرو بن حمق و از همه مهم تر سخنان خود امام 

علی)ع( نیز در آن ها تأثیری نکرد.
جمعیت 20 هزار نفری سپاه عراق رودرروی امام علی)ع( قرار 
گرفتند و وی را به جای »یا امیرالمؤمنین« با »یا علی« خطاب 
ــیم،  ــد: »یا علی! دعوت آنها را بپذیر و گرنه تو را می کش کردن
همچنان که عثمان را کشتیم. به خدا سوگند اگر دعوت آنان را 

اجابت نکنی تو را می کشیم.«
ــه به همراه  ــی بود که معاوی ــه از بزرگترین مکرهای ــن حرب ای
ــت جنگ و شاید  ــت و با این کار سرنوش عمروعاص به کار بس
ــریت تا به امروز را تغییر داد. چرا که اگر معاویه  سرنوشت بش
شکست می خورد، پایه های حکومت عدل حضرت امام علی)ع( 
ــاهد حوادث جانسوز بعدی تاریخ نبودیم.  پایدار گشته و ما ش
ــط برخی خواص،  ــر به خمینی کبیر، توس ــاید اگر جام زه ش
ــریع تر رقم  ــد، سرنوشت تغییرات جهان س ــانده نمی ش نوش

می خورد.
***

ــی  ــا این جا، دوران حکومت امام علی)ع( بود که مورد بررس ت
ــد اّما  ــت و چهره مکار معاویه در این عصر نمایان ش واقع گش
ــن)ع( نیز برهه ای است که از تبلیغات  دوره حکومت امام حس

و شایعات دروغ معاویه در امان نمانده و شاید بعد از دنیاطلبی 
کوفیان، جنگ روانی معاویه مهم ترین عامل در تصمیم گیری 
ــایعات از همان ابتدای  ــرای صلح بود. ش ــن بن علی)ع( ب حس
ــن)ع( در کوفیان رخ نمایانده بود. اما پس از  خالفت امام حس
تشکیل سپاه توسط حسن بن علی)ع( شایعه ی صلح ایشان با 
معاویه، پیچیده ترین شایعه ای بود که در میان سپاهیان پیچید.

پس از شهادت علی بن ابی طالب)ع( یاران آن حضرت و مردم 
ــن بن علی)ع( بیعت نمودند و افرادی چون عبیدا... بن  با حس
عباس، عدی بن حاتم، قیس بن سعد و باقی یاران امیرالمومنین 
مردم را به بیعت دعوت نمودند و قیس بن سعد اولین نفری بود 
ــنیدن خبر شهادت  که با امام بیعت کرد. معاویه نیز پس از ش
ــریعا سپاه خود را تشکیل داد و به سمت کوفه  امام علی)ع( س
ــیل داشت. امام  ــانی را نیز به عراق گس حرکت کرد و جاسوس
ــایی شدن جاسوسان حکم قتل آنان را صادر  نیز پس از شناس
ــد، مردم را به  ــوده و بعد از اینکه متوجه حرکت معاویه ش نم
ــه در ابتدا تنها چهار هزار نفر در  ــه با معاویه فرا خواند ک مقابل
نخیله )پادگان نظامی کوفه( اجتماع کردند و امام پس از تالش 
فراوان و گسیل افراد مختلف برای تشویق مردم سپاهی بیست 
ــکیل داده و به سمت معاویه حرکت کرد و پس  هزار نفری تش
ــدا... بن عباس را  ــیدن به منطقه دیر عبدالرحمن، عبی از رس

ــمت منطقه مسکن فرستاد و  به همراه دوازده هزار نیرو به س
فرمانده پس از او را قیس بن سعد معرفی کرد و خود حضرت با 

باقی سپاه ماند تا بتواند سپاه بیشتری فراهم کند.
ــیدن به منطقه مسکن اردو زد. از  عبیدا... بن عباس پس از رس
ــت که جنگ روانی ای که معاویه آغاز نمود، توانست  این جاس
زمینه تحمیل صلح بر امام را فراهم آورد. نیروهای معاویه شایعه 
ــود را آغاز نمودند و آن این بود که معاویه به امام  خطرناک خ
ــنهاد را پذیرفته است.  ــنهاد صلح داده و امام هم این پیش پیش
چون شب شد معاویه کسی را به نزد عبیدا... فرستاد که حسن 
بن علی به من پیشنهاد صلح داده و کار خالفت را به من واگذار 
خواهد کرد، پس اگر هم اکنون فرمانبردار من شوی و در تحت 
ــود، وگر نه، در  ــن درآیی رئیس و فرمانروا خواهی ب اطاعت م
ــد که تو تابع باشی! و  زمانی فرمانبردار و مطیع من خواهی ش
ــر اطاعت فرو نهی و مطیع من شوی من  بدان که اگر اینک س
ــم به تو خواهم داد که نیمی از آن را نقدا به تو  ــزار هزار دره ه
ــدم خواهم  می پردازم و نیم دیگر را هنگامی که داخل کوفه ش
پرداخت. عبیدا... به طمع مبلغ مزبور و تحت تأثیر شایعه صلح 
ــکر خویش گریخت و به لشکر معاویه  ــبانه از میان لش امام، ش
ــد، و او نیز بدانچه وعده کرده بود عمل کرد و پانصد  ملحق ش

ــزار درهم به او داد و بنا به نقل یعقوبی در تاریخ خود )ج 2،  ه
ص 191( عبیدا... با هشت هزار نفر از لشکریانش رفتند، و صبح 
ــکر وی مانده بود. همین که  ــد تنها چهار هزار نفر از لش که ش
بامداد شد مردم هر چه انتظار کشیدند که عبیدا... از خیمه ی 
خویش بیرون آید و با آنان نماز بخواند بیرون نیامد، چون هوا 
روشن شد و به جستجویش رفتند او را نیافتند، از این رو قیس 
بن سعد بن عباده با ایشان نماز به جای آورد و فرماندهی سپاه 

را در دست گرفت. 
ــت معاویه ایجاب می کرد که وی در باب صلح پیش قدم  سیاس
ــت  ــد و بر آن اصرار بورزد و هر اندازه که برای او ممکن اس باش
ــام و دیگر نقاط که صدای وی  از مردم دو منطقه ی عراق و ش
بدانجا می رسید، بر این صلح طلبی گواه گیرد. وی در ورای این 
ظاهر صلح جویانه منظور دیگری را تعقیب می کرد و آن اینکه 
برای آینده ی نزدیک خود که سرنوشت جنگ آن را مشخص 
می ساخت، زمینه ای فراهم کند. اگر جنگ با پیروزی شام ختم 
ــین و خاندان و یارانشان به طور دسته  ــد و حسن و حس می ش
ــدند، در این صورت هیچ عذری در مورد  ــته می ش جمعی کش
این جنایت بزرگ بهتر از این نبود که وی مسئولیت فاجعه را 
ــن نموده و بی آنکه دروغ گفته باشد به مردم  متوجه امام حس
ــدم ولی او به هیچ چیز جز  ــن را به صلح خوان بگوید: من حس
جنگ رضایت نداد، من زندگی او را می خواستم و او مرگ مرا، 
ــردم بودم و او طالب قتل مردمی که  ــن در پی حفظ خون م م
در میان من و او می جنگیدند. همچنین او با اینکه از وضعیت 
ــه و جنگ با امام  ــت اما باز از مواج ــزل کوفه آگاهی داش متزل
می ترسید چرا که یک بار جنگ با پدر امام یعنی امیرالمومنین 
ــی)ع( را تجربه کرده بود و ثانیا خود امام نوه پیامبر و مورد  عل
احترام مردم بود و مواجهه مستقیم با ایشان برای معاویه خوش 
ــت، همچنین شایعه کردن پذیرش صلح  نامی به همراه نداش
ــط امام نیز موجب دودستگی و یا شک و تردید در میان  توس

لشکر امام می گشت. 
ــایعه در حالی مطرح شده بود که معاویه سفیرانی را به  این ش
سمت امام برای ارائه پیشنهاد صلح فرستاده بود و امام به جدیت 
با آن مخالفت کرده بودند. مکری که سفیران معاویه در ارائه این 

پیشنهاد به کار بردند نیز قابل توجه است. یعقوبی می نویسد: 
»معاویه هیئتی را مرکب از مغیرة بن شعبة، عبدا... بن عامر و 
عبدالرحمن بن ام الحکم در مدائن به نزد امام حسن)ع( فرستاد 
ــات با آن حضرت مذاکره کنند...  ــا درباره ی پاره ای از موضوع ت
ــام)ع( بیرون آمدند بلند بلند به  ــان هنگامی که از نزد ام و این
طوری که مردم می شنیدند به همدیگر می گفتند: »خداوند به 
ــول خدا)ص( خونها را حفظ کرد و فتنه را  وسیله ی فرزند رس
ــاخت و حسن بن علی صلح را پذیرفت!« و این سخنان  آرام س
لشکر امام حسن)ع( را مضطرب ساخت، و کسی در راستگویی 
ــت، و به همین جهت بود که به خیمه ی امام  ــک نداش آنها ش
ــد و اثاثیه ی خیمه را به غارت بردند و آن حضرت ناچار  ریختن
ــاباط برود... و به دنبال آن در  ــود و به س ــد از آنجا سوار ش ش
ــنان که کمین کرده بود آن  ــاباط جراح بن س تاریکی های س

حضرت را خنجر زد.« 
ــایعه صلح امام با معاویه به شدت روحیه سپاه همراه امام را  ش
تضعیف نموده بود و به عالوه خبر خیانت عبیدا... بن عباس نیز 
ــپاه رسید. در این حال معاویه لشکری بیست  به گوش این س
هزار نفری به فرماندهی بسر بن ارطاه به جنگ سپاه چهار هزار 
نفری باقی مانده در مسکن و تحت فرماندهی قیس فرستاد و 
ــپاه مقابل هم قرار گرفتند، بسر آواز برآورد که:  زمانی که دو س
»ای مردم این امیر شماست که با معاویه بیعت کرده )عبیدا... 
بن عباس(، و این هم حسن بن علی است که صلح کرده، پس 

شما چرا بیهوده خود را به کشتن می دهید؟«
قیس نیز به سپاه خود اعالم کرد که یکی از این دو راه را انتخاب 
ــد و یا بیعت کنید که بیعت  ــامیان بجنگی کنید؛ یا اینکه با ش
ضاللت و گمراهی است. مردم نیز گفتند بدون امام نبرد کنیم، 
سپس با سپاه بسر جنگیدند و او را شکست دادند. معاویه برای 

فرستادگان معاویه هنگامی که از 
نزد امام)ع( بیرون آمدند بلند بلند به 

طوری که مردم می شنیدند به همدیگر 
می گفتند: »خداوند به وسیله ی فرزند 
رسول خدا)ص( خونها را حفظ کرد و 
فتنه را آرام ساخت و حسن بن علی 

صلح را پذیرفت!« و این سخنان لشکر 
امام حسن)ع( را مضطرب ساخت، و 

کسی در راستگویی آنها شک نداشت، 
و به همین جهت بود که به خیمه ی 

امام ریختند و اثاثیه ی خیمه را به 
غارت بردند و آن حضرت ناچار شد 
از آنجا سوار شود و به ساباط برود... 
و به دنبال آن در تاریکی های ساباط 
جراح بن سنان که کمین کرده بود 

آن حضرت را خنجر زد.
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قیس نیز نامه ای فرستاده بود و در آن سعی کرده بود که قیس 
ــع کند و قیس نیز در جواب او نامه ای به این مضمون  را تطمی
فرستاده بود: »نه، به خدا سوگند هرگز مرا مالقات نخواهی کرد 

مگر در میدان نبرد که میان من و تو نیزه باشد.«
ــایعه صلح را به گونه  ای دیگر بین  معاویه وقتی چنین دید، ش
ــایعه  ــوس های معاویه در بین مردم ش مردم پخش کرد. جاس
کردند که: »امام حسن پیشنهاد صلح به معاویه داده است؛ ولی 

هنوز معاویه این پیشنهاد را نپذیرفته است.«
ــرایطی، حق داشت که لشکرش را از راه های  امام در چنین ش
ــد. صبح دومین روز ورودش به  مختلف امتحان و آزمایش کن
ــتور داد که مردم را جمع کنند. وقتی همه جمع  ــاباط، دس س
شدند، امام بر منبر رفت و پس از ستایش خدا و درود و سالم 

بر رسول ا... و علی و فاطمه - پدر و مادرش - فرمود:
»سوگند به اهلل که آرزوی من این است که خدا را ستایش کنم 
ــکرش را به جا آورم. شکر برای این همه نعمت بی شماری  و ش
که به ما بخشیده است. دلم می خواهد که با پند و اندرز، شما 
ــت کوچ دهم.  ای مردم  ــردم را از جهل و گمراهی به راه راس م
عراق! بدانید و آگاه باشید، آن گونه که من خیر و خوبی تان را 
ــما خود خیرتان را نمی خواهید. پس با من ساز  می خواهم، ش
مخالفت مزنید. خداوند همه ی ما را به راه راست هدایت فرماید 

و همه ی ما را بیامرزد. ان شاءا... ...«
ــخنان، از منبر پایین آمد. مردم با حیرت و  امام پس از این س
ــویش به یکدیگر نگاه می کردند و می گفتند: »این گونه که  تش
ــل دارد که با حاکمان  ــن برمی آید، گویا می از حرف های حس
ــتی کند و صلح را بین خود و معاویه برقرار  ــتمکار شام آش س

سازد و به این ترتیب، خالفت را به دست بنی امیه بسپارد!«
ــتدار علی و  ــتند و دوس گروهی که قلبا مذهب خوارج را داش
فرزندانش نبودند، بلکه در ظاهر خود را دوستدار اهل بیت نشان 
ــه این مرد با این  ــوگند ک می دادند، می گفتند: »به خداوند س
ــخن سازشکارانه اش به راه کفر و شرک قدم گذاشته... و بذر  س

سازش با دشمنان خدا و قرآن را در دل خود کاشته است!«
ــید و با صدای بلند و  ــن زمان ناگهان مردی از راه رس در همی
ــید که  به دروغ فریاد برآورد: »ای مردم عراق! بدانید و آگاه باش
ــکر عراق از لشکر معاویه شکست سختی خورد و قیس بن  لش
سعد به دست سپاهیان شام کشته شد!« )طبری در تاریخ خود 

می نویسد: »هنگامی که امام حسن)ع( در مدائن بود، مردی 
ــکر آن حضرت فریاد زد: »أال إّن قیس بن سعد  در میان لش
قد ُقتل فانفروا« )هان ای مردم! قیس بن سعد کشته شده، 
فرار کنید!( در حالی که این خبر دروغ بود و از سوی معاویه 
ــاخته و پرداخته شده بود و اصل خبر، بر عکس بود؛ چرا  س
که قیس با سپاهش، لشکر معاویه را به سختی شکست داده 
ــت خود را از مردم  ــوایی شکس بود. معاویه برای آن که رس
بپوشاند، این شایعه دروغ را ساخته بود. با شنیدن آن، یأس 
و ناامیدی بر دل مردم عراق چنگ انداخت. گروهی ناگهان 
ــتند و یکباره به استراحتگاه آن حضرت  ــر به شورش برداش س
ــیدند و  ــرش امام را از زیر پایش کش ــوم بردند، مصال و ف هج
مردی با خشم وحشیانه ای پیش آمد و با گستاخی تمام، ردای 
ــا خود برد. ناگهان  ــید و ب آن حضرت را از دوش مبارکش کش
ــورش بردند و عده ای، امام  ــاران نزدیک امام بر آن جماعت ی ی
ــی ها و آشوبگران نجات  ــت شورش را در میان گرفتند و از دس
دادند. پیش از آن که آن جماعت بتوانند آسیبی به آن حضرت 
ــوار بر اسبی از ساباط بردند و راه مداین را در  برسانند، او را س

پیش گرفتند.
در بین راه مداین، مردی ناگاه از کمینگاه بیرون جست و لگام 
اسب امام را گرفت. سپس با صدایی بلند و گستاخانه گفت: »ای 
حسن! پدرت علی بن ابیطالب، مشرک و کافر شد. تو نیز اکنون 

از خدا برگشتی و کافر شدی!«
ــت، پس از گفتن  ــنان نام داش آن مرد خبیث که جراح بن س
این سخن، با تیشه ی تیزی که در دست داشت، با شدت تمام 
ضربتی بر ران امام فرود آورد. چنان که ران آن حضرت شکاف 
خورد و استخوانش هم آسیب دید. امام در همان حال با زیرکی 
و رشادت، شمشیر خود را در آورد و ضربتی بر او زد. آن گاه هر 
ــد. یکی از یاران امام  ــت در گریبان هم بر زمین افتادن دو، دس
پیش دوید و تیشه را از دست جراح بن سنان بیرون کشید. یار 
ــپس آجری سنگین  دیگری روی او افتاد و بینی او را برید. س
ــت و راهی  ــرش، او را کش ــت و با زدن چند ضربه بر س برداش

جهنم کرد.
امام را که زخم مهلکی برداشته بود بر سریری نشاندند و دوباره 
ــورش مردم، حمله شان به  ــوی مداین نهادند. خبر ش رو به س
ــخصی آن حضرت و نیز زخمی که  چادر امام و غارت اموال ش
ــید. او با همراهانش مشورت  ــته بود، به گوش قیس رس برداش
ــد که سپاه را به سوی کوفه برگرداند؛ زیرا  کرد و قرار بر این ش
قیس دریافت که جان امام در خطر می باشد و با این موقعیت، 

جنگ بیهوده است.
و این چنین بود که امام با مشاهده چنین لشگری که به گفته 
ــان در پیش رو و دینشان در پشت و  خود آن حضرت دنیایش
حاشیه بود و اطالع از نامه های سران کوفه برای تسلیم ایشان 
ــگر و تعداد دیگری از  به معاویه و نیز خیانت فرمانده اصلی لش
ــه در میان مردم  ــایعات معاوی آنان و اضطراب و تزلزلی که ش

ــتار  ــاد کرده بود و با توجه به آگاهی از اراده معاویه به کش ایج
تمام شیعیان و یاران، صلح را پذیرفتند تا بتوانند جان مسلمین 
و یاران خود را حفظ نمایند و راه هدایت را بر امت باز بگذارند.

در اینجا الزم است قسمتی از نظر شهید مطهری در باب صلح 
ــن)ع( را بیان نماییم: »اتفاقا قضیه این طور است که  امام حس
مردم معاویه را بد آدمی شناخته بودند و خوب حاکمی، و اینکه 
ــت  شدند یکی به همین خاطر بود، می گفتند  مردم کوفه سس
ــت ولی با رعیت  خیلی  ــت که معاویه آدم بدی اس درست اس
خوب است، ببین با شامیها چگونه رفتار می کند! چقدر شامی ها 
ــتند! آنهایی که معاویه را شناخته بودند به این  از او راضی هس
ــناخته بودند که درست است که آدم بدی است اما  صورت ش
ــود هیچ فرقی میان مردم  ــت، اگر او حاکم ش حاکم خوبی اس
ــت. مخصوصا معروف شده بود  کوفه و غیر کوفه نخواهد گذاش
به حلم و بردباری.« )مجموعه آثار شهید مطهری، ج16 - صلح 

امام حسن)ع((
ــایعات و اخبار کذب رسانه های امروزی نیز اگر توسط افراد  ش
ــود و در کنار  ــنام غافل، طرح ش ــالح و یا افراد خوش ظاهرالص
ــیر ایجاد شک  عنصری چون خوارج قرار گیرد و بتواند در مس
ــد و یا بدبینی افراد جامعه قرار گیرد و عامل دنیاطلبی  و تردی
ــود، می تواند  ــر مذهبی تر جامعه و یا بی بصیرتی آنان، ش قش
ــی و  ــن نظام ها و حاکمان دینی را از درون متالش پرقدرت تری
ــرنگون کند و نظام ما و صالحان نظام ما نیز از این قاعده  یا س

مستثنی نیستند. 
منابع:

مقاله فضاسازی معاویه در شام علیه امام علی)ع(-محمد حسین انتصاری
مقاله عملیات روانی در جنگ های دوره امام علی )ع(- صباح قنبری کالشی 

مقاله ارتباطات،اطالع رسانی و تبلیغات در زمان امویان-رضا کاوش
مقاله معاویه و جنگ جمل -مصطفی معلّمی - فصلنامه تاریخ اسالمـ  شماره 20ـ   زمستان 83

مقاله پیشنهاد آشتی-جعفر ابراهیمی
سیاست تبلیغاتی معاویه در مقابله با حضرت علی)ع( و تأثیر آن در بی ثمر ماندن کوششهای 

اصلی آن حضرت- علیرضا عسگری
زندگانی امام حسن مجتبی-  سید هاشم رسولی محالتی 

سیمای کارگزاران امام علی)ع(-علی اکبر ذاکری خمی-جلد1 و 2
فروغ والیت - آیت ا... جعفر سبحانی

صلح امام حسن)ع(-شیخ راض آل یاسین- ترجمه حضرت آیت ا... سید علی خامنه ای

تحمیق مردم از دیگر شگردهای تبلیغاتی معاویه بود. معاویه 
ــید تا تمام  ــردم، به گونه ای می کوش ــتن م با جاهل نگهداش
گرایش ها، استعدادها و توانمندی های مردم را بدون آن که ِخَرد مردم 
ــد، در اختیار خود بگیرد. روایتی داریم که  در آن دخالت داشته باش
مرحوم شیخ طوسی از امیرالمؤمنین)ع( ذکر کرده است که از حضرت 
ــرد و خورد؟!  ــدو را آیا باید ذبح ک ــیدند. ک ــاره ی ذبح کدو پرس درب
امیرالمؤمنین)ع(گفتند: »کدو شیئ قابل ذبح نیست. کدو را بخورید و 
شیطان هم شما را بازی ندهد.« یکی از ُمَحّشین )حاشیه زنندگان( به 

نقل از »ابن شهرآشوب« پیشینه ی این مطلب را چنین ذکر کرده 
که وقتی معاویه می خواست در برابر امیرالمؤمنین)ع( ایستادگی 
کند،  خواست مردم شام را بیازماید، َعمرو عاص به او پیشنهاد داد 
که اگر می خواهی بیازمایی مردم تا چه اندازه از تو تبعیت کورکورانه 
دارند، به مردم بگو از این پس هرکس می خواهد کدو بخورد، باید 
ــد و بسم ا... بگوید و آن را ذبح کند. معاویه هم این  رو به قبله باش

موضوع را اعالم کرد و مردم شام هم اطاعت کردند. 
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حجت االسالم علی نظری منفرد از محققین تاریخ اسالم است که سالها بدون هیچ ادعایی در این حوزه و دیگر علوم اسالمی به تحقیق و پژوهش مشغول است. در پایگاه اندیشوران 
متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی وابسته به دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم خود را اینچنین معرفی نموده است: »در سال 1326 در شهر قم در خانواده ای روحانی متولد 
شدم و پس از گذراندن تحصیالت ابتدایی در سال هزار و سیصد و چهل، وارد حوزه علمیه قم شدم و پس از گذراندن )ادبیات، دروس مقدماتی، فقه و اصول( به نجف اشرف در سال 
1346 و 1347 رفتم و سپس به ایران و شهر قم بازگشتم و سطح را به پایان بردم. سپس در آزمون دارالفنون تهران در رشته )معقول و منقول( شرکت نمودم و قبول شدم و پس 
از اتمام دروس سطح، در درس خارج اساتیدی مثل: »مرحوم آیت ا... محقق داماد«، »مرحوم آیت ا... میرزا هاشم آملی«، و »مرحوم آیت ا... اراکی« شرکت کردم و فلسفه و حکمت 
را از محضر »شهید مفتح«، »شهید مطهری« و دیگر اساتید حوزه بهره بردم. در همان وقت به کار تبلیغ نیز مشغول بودم و در منزل، جلسات بحث و گفتگو پیرامون مسائل کالمی و 
اعتقادی هر هفته برقرار بود که تحت تعقیب ساواک قرار گرفته و منجر به تعطیل آن مجالس گردید تا پیروزی انقالب و در همان اوایل پیروزی و انتخابات دوره اول و دوم مجلس 
از طرف مردم )آباده فارس( به نمایندگی مجلس شورای اسالمی انتخاب گردیدم و پس از اتمام دوره نمایندگی به قم و حوزه علمیه بازگشتم و به تدریس و تالیف پرداختم و اکنون 

به تدریس درس خارج فقه و اصول مشغول هستم«
از وی کتب بسیاری در زمینه تاریخ اسالم به چاپ رسیده است که از آن جمله می توان به » امام علی امیرالمومنین)ع( از حکومت تا شهادت«،  »واقعه کربال«، » امام مهدی از تولد 
تا رجعت«، » تاریخ اسالم رسول اکرم)ص(«،  »فاطمه از تولد تا شهادت«،  »قصه کوفه« و » صلح خونین« اشاره نمود؛ که کتاب اخیر به تحلیل و بررسی موضوع صلح امام حسن)ع( و 
معاویه می پردازد. صلح امام حسن)ع(با معاویه یکی از بحث برانگیزترین و البته پر درس ترین مقاطع تاریخ اسالم است که امام)ع( درآن به بهترین شکل جامعه اسالمی را هدایت 
نمود و با تصمیم خود  به صلح با معاویه، شجره طیبه شیعه را که در دوران امام علی)ع( پایه گذاری شده بود، از گزند شمشیر معاویه حفظ نمود تا زمینه ساز قیام تاریخ ساز عاشورا 
و بعدها پایه گذار مکتب امام صادق)ع( باشند.  در خانه ساده و مردمی ایشان  به سراغش رفتیم تا با وی حول همین موضوع به بحث و گفت وگو بنشینیم. او سستی و دنیاطلبی مردم 

و شایعات و عملیات روانی پیچیده معاویه بر روی مردم را از مهمترین عوامل تحمیل صلح بر امام حسن)ع( توسط معاویه عنوان نمود.

ابتدا مقدمه ای را راجع به شخصیت 
امام     حسن)ع( بفرمایید تا در ادامه بتوانیم به 

ماجرای صلح با معاویه بپردازیم.
ابتدا باید شخصیت امام حسن را شناخت چون در صلح ایشان 
نقش دارد. ایشان فرزند بزرگ امام علی)ع( و فاطمه زهرا و نوه 
دختری پیامبر اکرم)ص( هستند، در نیمه ماه رمضان سال سوم 
هجرت در مدینه متولد شده اند و در سال 50 هجری هم از دنیا 
رفته اند، که حدود 47 سال و چند ماه می شود و عمر مبارکشان 
ــال هم نمی رسد. پیغمبر خدا در زمان حیاتشان که  به 48 س
شاید 7 سال از عمر مبارک امام حسن)ع( در زمان ایشان بود، به 
امام حسن بسیار ابراز عالقه و محبت می کرد که این پیام داشت 
وگرنه کسی در جامعه به فرزندش محبت نمی کند بلکه در منزل 
ــد و خود انجام این کار پیام دارد. چون  این کار را انجام می ده
ــن)ع( را به عنوان امام بعد از خودشان معرفی  پیامبر امام حس
می کنند در حدیثی که فرمودند: »الحسن و الحسین امامان قاما 
ــن و حسین در همه احوال امام و پیشوایند؛ چه  او قعدا« )حس
ــا این حدیث که خاص و عام قبول  ــام کنند، چه نکنند.( و ب قی
ــن و الحسین سیدی شباب  دارند که پیامبر فرموده اند: »الحس
ــت کسی که بهشتی خواهد بود، نباید  اهل الجنه«، طبیعی اس
در دنیا راه انحرافی داشته باشد، و گرنه پیامبر این خبر را نمی 
دادند که حسن و حسین سید جوانان بهشتی هستند. پیداست 

شایعه صلح، در روحیه یاران امام)ع( 
تأثیر زیادی گذاشت

ابراهیم محمدیـ  موسی شهابیان

مصاحبه با حجت االسالم و المسلمین علی نظری منفرد در مورد علل تحمیل 
صلح به امام حسن)ع(:

که این ها خط مستقیمی را طی می کنند که به بهشت می رسد. 
البته این در حدیث ثقلین و جاهای دیگر هم بیان می شود. امام 
ــن عالوه بر اینکه فرزند پیامبر بود یک انسانی است که از  حس
نظر روحی نیز فوق العاده می باشد. می دانید که شخصیت را چند 
مساله رقم می زند، یکی نسب است دیگری تحصیالت فرد است 
گاهی اخالق، گاهی سخاوتمندی انسان و غیره، امام حسن)ع( 
شخصیتی داشت جامع این ها، یعنی هم با اصل و نسب و هم 
بذول، عالم و غیره بود. ایشان در عمر مبارکشان سه بار مالشان 
ــت و چند بار پیاده به حج  ــان بیس ــیم کرد. ایش را با فقرا تقس
رفته اند که تعهد این بزرگوار را نشان می دهد. امیرالمومنین)ع( 
ــتند آیا بخاطر اینکه انسان بدی بود؟ نه، عدل علی  را چرا کش
ــهادت رساند. امام حسن)ع( هم اینگونه  وی را در محراب به ش
ــان نیز بود. طبیعی است که  بود و این ویژگی ها در وجود ایش
تمام افراد دور و بر ایشان هماهنگ با ایشان نبودند و می گویند 
»الحق الثقیل« حق سنگین است به ویژه برای کسانی که حق 
ــود جویی های خود می بینند. به هر حال این از  را در مقابل س

ویژگی های امام مجتبی)ع( که به صورت مقدمه عرض شد.
چون موضوع بحث ما »صلح« است اگر امكان دارد 

اجماال توضیحی در این باره بفرمایید.
خداوند متعال در رابطه با صلح در قرآن مجید در سوره حجرات 
می فرماید: »َو إِْن َطائَِفَتاِن ِمْن الُْمْؤِمِنیَن اْقَتَتُلوا َفأَْصلُِحوا بَْیَنُهَما« 

اگر دو طایفه از مومنین با هم نزاع کردند خداوند دستور می دهد 
که بین این ها را صلح کنید. بنابراین ما این را از اسالم می توانیم 
ــریفه و غیره از جمله »اَصلِح )خیر(«که در  دریابیم، این آیه ش
برخی آیات هست »َو إِن َجَنُحوا لِلسلِْم َفاْجَنْح لَه« )اگر دشمن 
حتی کافر را دیدید میل به سازش دارد تو هم سازش کن - انفال 
61( ما این را از اسالم با مراجعه به آیات قرآن به دست می آوریم 
که اسالم دین خون ریزی و آدم کشی نیست. اگر کسی دقیقا به 
آیات قرآن نگاه کند، می فهمد که خدای متعال صلح و سازش 
ــته در جامعه برقرار کند اما در برخی موارد ایجاب  را می خواس
ــود، البته یک نظریه راجع به جنگ های  می کند که جنگ بش
ــت که جنگ های حضرت در بیشتر موارد جنبه  پیامبر این اس
ــت تا تهاجمی، قطعا همین گونه است. شما  ــته اس دفاعی داش
جنگ احد، بدر و احزاب را ببینید، این ها دفاعی بوده اند. صلح 
چیزی است که اسالم می خواهد، خصوصا میان مسلمانان آیات 
زیادی داریم. مثال آن »وال تنازعوا فتفشلوا« )نزاع نکنید فشل 
-سست- می شوید و آن ابهت و عظمتتان از بین می رود(، پس 

صلح فی حد نفسه و در جای خود مطلوب وخوب است.
چرا جنگ با معاویه به صلح ختم شد؟ از این جهت 

که ابتدا امام لشكر تشكیل دادند و تصمیم جنگ 
داشتند.

ــته  ــن داش برای اینکه ما یک داوری صحیح راجع به امام حس
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ــیم، چون برخی فکر می کنند امام حسن صلح طلب بوده  باش
ــهادت طلب بود، زمانی که انسان  ــجاع و ش ــین ش و امام حس
می خواهد راجع به چیزی داوری کند باید از تمام زوایا و جوانب 
آن آگاه باشد تا بتواند داوری درستی داشته باشد. ما این داوری 
را، هم براساس شرایط آن زمان و هم بر اساس صحبت های امام 
ــی می کنیم، اما داوری از نظر  ــن که چه فرموده اند، بررس حس
ــی. وقتی به تاریخ مراجعه می کنیم می بینیم که خالفت  تاریخ
ایشان در سال 40 هجری بعد از شهادت امیرمومنان)ع(، دقیقا 
در زمانی بود که مردم کوفه اختالف و دو دستگی بینشان بوجود 
ــهر استراتژیک و نظامی بود و اساساً احداثش  آمد. کوفه یک ش
هم بر همین مبنا بود چون شهر نظامی است طبیعی است که 
گروههای مختلف، با فرهنگ و نژاد های متفاوت در آنجا بودند. 
از حجازی، یمنی، عراقی و شامی، طبیعتاً اینچنین شهر بزرگ 
ــواری است، به همین  با نژادهای متنوع هماهنگی اش کار دش
ــت که امیرالمومنین با اینکه آنجا را مقر حکومت اش  دلیل اس
ــت، گاهی آن ها را مذمت و سرزنش می کند،  انتخاب کرده اس
چون تابع حق نبودند. البته گروه اندکی از یاران و نزدیکان امام 
بودند که تابع حق بودند، ولی همه اینگونه نبودند. برای روشن 
شدن مطلب، کوفه زمان امام حسن را بررسی می کنیم که چند 

دسته متفاوت بودند:
1 - گروه خوارج که در صفین از امیرمومنان جدا شده بودند،

ــته دادنشان در جنگ های  2 - عده ای بی تفاوت که بدلیل کش
قبلی مانند نهروان و جمل، دیگر از جنگ خسته شده بودند و 

این دلیل بی تفاوتیشان بود.
 3 - یک گروهی بودند که از قبل طرفدار بنی امیه بودند و زمان 
خالفت عثمان، خلیفه با آن ها ارتباط نزدیکی داشت و این ها 

اموی و طرفدار معاویه بودند.
 4 - یک گروه اندکی هم مومن و طرفدار حق بودند.

ترکیب کوفه این چنین بود. االن هم به شهرها نگاه کنیم یک 
ــود برخی دارای تعهد باال، برخی  حالت این چنینی دیده می ش
ــی بی تعهد و یک عده هم دنبال موقعیتی  با تعهد کمتر، برخ
ــتند تا نظام را از هستی ساقط کنند. امام مجتبی)ع( وارث  هس
ــان شد. جمعیتی که در  چنین جمعیتی بعد از پدر بزرگوارش
جایی می فرمایند شما دل من را خون کردید. مشخص است که 
ــت. مردم بستر حکومت اند، ما  این خطابه به تمام اصحاب نیس
از نظر اعتقادی چون پیرو مکتب اهل بیت هستیم، اعتقاد داریم 
مشروعیت ائمه از خداوند است نه از مردم، اما مردم بستر هستند 
و در این بستر، امام حکومت می کنند. اگر مردم مخالف باشند 
نمی شود. امام حسن)ع( بعد از پدر بزرگوارشان حکومت را در 
دست گرفتند و یک عده از یاران با ایشان بیعت کردند. اما انگیزه 
همه بیعت کنندگان الهی نبود، زیرا برخی برای گرفتن حقوق 
ــن)ع( بعد از پدر  ــتند. امام حس از بیت المال نیاز به بیعت داش
تصمیم گرفت تا راه پدر را ادامه دهد، بنابراین در نخیله که مقر 
سپاه بود، سپاه را تشکیل داد و فرمانده انتخاب کرده و فرمانده 
هم سپاه را حرکت داد که در میان راه فریب معاویه را خورد و به 
معاویه ملحق شد. این از نظر عملی، پس حضرت آمادگی برای 
ادامه دادن راه امیرالمومنین)ع( را داشتند. اما چرا صلح کردند، 
بهتر است از زبان حضرت بشنویم. یک مطلب اساسی را کسی از 
حضرت پرسید و ایشان هم اینگونه پاسخ داد و آن این بود که آن 
فرد پرسید که پدر شما با معاویه جنگید، آیا راه شما با راه پدرتان 
ــده است یا راه پدر را قبول ندارید  فرق دارد؟ یا معاویه عوض ش

یا دلیل دیگری دارد؟ بفرمایید که چرا حاضر به صلح شدید؟
امام حسن در پاسخ این گونه فرمودند: نه معاویه عوض شده نه 
ــم غیر از روش پدرم است، این شما هستید که عوض  من روش
شده اید. آن روز که پدرم برای جنگ صفین می رفت دین برای 
شما محور و دنیا در حاشیه بود، اما امروز دنیا محور شده و دین 
در حاشیه است. پس نه من از راه پدرم تغییر عقیده داده ام، نه 
معاویه دشمنی اش کم شده است، شما عوض شده اید. آن روز 
برای خدا می جنگیدید اما امروز دنیا برای شما محور است و دین 
در حاشیه، با شما مردم نمی شود جنگید. این سخن آقا بود و 

به نظر من این سخن پاسخگوی همه تحلیل هایی است که ما 
می خواهیم راجع به صلح امام حسن)ع( داشته باشیم.

بسیاری از افراد صلح را نتیجه تطمیع فرماندهان 
به وسیله معاویه می دانند مثال در پیوستن عبیدا... 
بن عباس به معاویه، اما باید گفت شایعه صلحی که 
معاویه راه اندخت در روحیه افراد و ناگزیری صلح 

امام بسیار تاثیر داشت. در این رابطه توضیحاتی 
بفرمایید.

ــپاه می دهد و برای رزم می فرستد، تا حد  کسی که تشکیل س
ممکن سعی به پیروزی دارد و وقتی که دید نمی شود، تسلیم 
ــود. تسلیم آخرین گزینه است برای کسی که سپاه برای  می ش
ــان دهنده این  ــگ فراهم کرده و بعد صلح می کند. این نش جن
است که شرایط به گونه ای رقم خورده که نمی شود جنگید. اما 

معاویه از چه شیوه هایی برای موفقیت استفاده کرد:
1 - افرادی که طرفدار بنی امیه در کوفه بودند با این ها ارتباطش 
را نزدیک کرد و برای آن ها پول زیادی فرستاد تا از مردم کوفه 
برای معاویه یارگیری کنند و شایعه کنند که حسن صلح کرده و 

این طبیعتا در روحیه یاران امام تاثیر زیادی گذاشت.
 2 - منافقین کوفه که این ها حتی به امام سر نماز تیر زدند و 
برای معاویه نامه نوشتند که نیازی به جنگ نیست و ما حسن 
بن علی)ع( را دست بسته به تو تحویل می دهیم. خوب حضرت 
این ها را می دانست و برای اینکه حجت را تمام کنند و آیندگان 

ــتی تقدیم کرده، بعد از شهادت  نگویند چرا حکومت را دو دس
امیرمومنان در مسجد کوفه خطبه ای خواندند و مردم را دعوت 

به جهاد کردند.
بعد از ایراد خطبه یک عده مانند عبیدا... بن عباس و قیس بن 
سعد و اصحاب امیر با ایشان بیعت کردند و قرار شد که در نخیله 
جمع شوند و در آنجا سپاه آماده شود و حرکت کنند. این ها هم 
آمدند، خود حضرت هم با یک سپاه دیگر که بیشتر هم بودند 
بعد از این ها راه افتادند تا به ایشان بپیوندند. در گذشته این گونه 
بود که یک سپاه جلوتر حرکت می کرد و سپاه بزرگتر که فرمانده 

در آن بود از پشت سر می آمد.
خالصه سپاه حرکت کرد و نامه به شهرها و طوایف اطراف دادند 
و درخواست کمک برای جنگ کردند. این جنگ در واقع همان 
ادامه جنگ امیرالمومنین)ع( بود، معاویه هم با عبیدا... بن عباس 
نامه نگاری کرده و او را با پول زیاد تطمیع کرد. معموال اینگونه 
بود که فرمانده با مردم و سپاهیانش نماز را می خواند. شب را که 
به صبح رساندند، دیدند عبیدا... بن عباس، فرمانده، نیست و به 
ــده است. طبیعی است که پیوستن فرمانده به  معاویه ملحق ش
دشمن تاثیر بسیار بدی روی افرد و سپاهیان می گذارد، چنان 
ــت و حدود هشت هزار نفر از لشکر دوازده هزار نفری  که گذاش
همراه عبیدا... نیز متواری شدند و امام حسن)ع( هم از قبل قیس 
ــعد را به عنوان جایگزین عبیدا... بن عباس معرفی کرده  بن س
بود. معاویه هر کاری کرد که ایشان را تطمیع کند نشد، ایشان 
انسان بزرگواری بود و نقل است که برای معاویه نامه ای نوشت و 
گفت اگر من را می خواهی مالقات کنی فقط در میدان جنگ، 
ــن شرایط و  ولی همه اصحاب این طور نبودند. وقتی امام حس
روحیه افراد را دیدند، یک سخنرانی برای اصحاب کردند تا میزان 

ــنجند. یک وقت از میان افراد  آمادگی آن ها را برای جنگ بس
فریاد بلند شد، البقیه البقیه، یعنی به این باقی مانده های صفین 
ــرایط را دیدند  ــتیم. امام این ش رحم کنید، ما آمده جنگ نیس
ــتادند، مثال چهار هزار نفر را به  و یکی دو نفر دیگر را هم فرس
ــمت معاویه فرستادند که  همراه فرمانده ای از قبیله ِکنده به س
معاویه شخصی را با نامه ای نزد او فرستاد و او را تطمیع کردند 
و او هم به معاویه ملحق شد. بعد که خبر به امام رسید امام فرد 
دیگری را از قبیله مراد به همراه چهار هزار نفر به سمت معاویه 
فرستاد و از او عهد گرفت که خیانت نکند و البته امام در حضور 
ــط سفیری  مردم فرمودند که او نیز خیانت می کند، او هم توس
از معاویه تطمیع شد و به معاویه پیوست. عثمان بن شرحبیل 
بزرگ قبیله بنی تمیم هم هست که خبر خیانتش در میان سپاه 

عراق شایع شد.
 همه را معاویه تطمیع کرد با این شرایط حضرت دیدند نمی شود 
جنگید. این ها را معاویه تطمیع می کند و از آن طرف هم مردم 
شام با معاویه هماهنگ هستند. بنابراین حضرت ناگزیر صلح را 

پذیرفت.
در کتب گوناگون عالوه بر بحث تطمیع، در باب 

اینكه عبیدا... بن عباس را با این خبر که امام 
حسن)ع( دیگر صلح کرده و تو هم از بزرگانی و در 
این مورد پیشقدم شو فریفتند، راجع به این مبحث 

اگر ممكن است توضیحاتی بفرمایید.
ــه شایعه پراکنی بوده و همین شایعه ها باعث  در تاریخ همیش
تضعیف روحیه افراد شد. گمان کردند درست است و نکند که 
در آینده برایشان مشکلی پیش بیاید، خصوصا یک فردی مثل 
ــان امیرالمومنان در یمن بود و دو  ــدا... بن عباس که در زم عبی
پسرش را در حمله بسر بن ابی ارطاه از سوی معاویه به یمن، از 
دست داده بود، از طرفی اقتدار معاویه را می بیند، می گوید نکند 
شایعه درست باشد و با خود فکر کرد بهتر است این پول ها را 

بپذیرد و به معاویه بپیوندد.
می خواستم روی بحث شایعه بیشتر تمرکز کنیم، 
وقتی شایعه ای قابل باورتر است و به راحتی قبول 
می شود که یك عده از نزدیكان خود امام، کسانی 
که نسبتی با وی داشتند این را مطرح کنند تا مثال 
کسی که با معاویه در ارتباط است، چقدر از افرادی 

که به ظاهر منتسب به امام بودند در این امر نقش 
داشتند؟

ــتند،  ــان چون افراد که پختگی و دانایی الزم را نداش در آن زم
سریع شایعه را قبول می کردند، مثل انسان های پخته نیستند 
که هر حرفی را از هر کسی قبول نکنند. خصوصا دشمن از یک 
سری ترفندها که صبغه دینی نداشت برای فریب مردم استفاده 
می کرد. به حضرت علی)ع( گفتند که معاویه خیلی زیرک است. 
ایشان فرمودند: اگر تقوا نبود من از همه زیرک تر بودم زیرا تقوا 
ــایعه پراکنی  ــازه نمی دهد که هر کاری را انجام دهم. او ش اج

می کند اما من نمی کنم.
 از جمله شایعات معروفی که شده، بعد از شهادت امام حسین)ع( 
بود که می گفتند امام شهید نشده بلکه مانند حضرت عیسی به 
معراج رفته، زیرا شهادت امام حسین)ع( برای آن ها خیلی گران 
تمام می شد و آن کسی هم که در کربال کشته شده حنظلة بن 
ــعد شبامی است. 40 سال گریه امام سجاد برای این بود که  س

این شایعه را از بین ببرد و جلوی پراکنده شدن آن را بگیرد.
مقصود اینکه نقش شایعه در گذشته بسیار زیاد بود چون وسایل 
ارتباط جمعی نبود و مردم هم نمی توانستند اطالعات بدست 
ــیله عوامل زیادی که در کوفه داشت  بیاورند و معاویه هم بوس
سعی می کرد این شایعات را در میان سپاهیان امام حسن منتشر 
کند. برای مثال در میان سپاه همراه امام شایعه کردند که قیس 
ــایعه باعث شد مردم دچار  ــته شده است. این ش بن سعد کش
اضطراب شوند و اموال یکدیگر را غارت کنند و به چادر و خیمه 
ــن)ع( نیز حمله کردند و فرش زیر پای حضرت را نیز  امام حس

افرادی که طرفدار بنی امیه در 
کوفه بودند با این ها ارتباطش را 
نزدیک کرد و برای آن ها پول 
زیادی فرستاد تا از مردم کوفه برای 
معاویه یارگیری کنند و شایعه کنند 
که حسن صلح کرده و این طبیعتا 
در روحیه یاران امام تاثیر زیادی 
گذاشت.
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به غارت بردند.
ممكن است از نزدیكان امام کسی در شایعه پراکنی 

نقش داشته باشد؟
ــته، اما جزء منافقین  فقط عبیدا... بن عباس را می گویند پیوس
ــایعه صلح، او را فریب داد و او هم  نبود و معاویه با تطمیع و ش

بخاطر ترس از آینده به معاویه پیوست.
در تاریخ هست که سلیمان بن صرد خزاعی بعد از صلح خدمت 
ــتیم و کمک  ــد و می گوید چرا صلح کردید ما هس امام می رس

می کنیم.
ــلیمان بن صرد خزاعی یا حجر بن عدی  ببینید یارانی چون س
کندی و دیگران هم بودند. این ها معاویه را می شناختند و معتقد 
ــان را از دست  ــتاد، حتی اگر جانش بودند باید در مقابل او ایس
دهند. اما امام با یک دید درست و وسیعی که داشتند احساس 
می کردند که جنگ جز از دست دادن یاران و اهل بیت نتیجه ای 
به بار ندارد و امام حیف شان می آمد که این یاران را برای هیچ، 
خونشان را بدهند و اینجا با قضیه صفین فرق می کرد. در صفین 
سپاه علی)ع( پیروز شد، اما سرنوشت جنگ به دلیل ترفند عمرو 
ــدگاه دیگر آنهایی که ماندند، در  ــد و در یک دی عاص عوض ش
ــینی نقش ایفا کردند و این دید وسیع امام را  نهضت موثر حس
ــان می دهد که ایشان می دانستند جنگ فقط باعث کشته  نش
ــود و در آخر چیزی جز تسلیم شدن هم  ــدن اصحاب می ش ش
ــلیم شدن آزاد  ــت و تس ندارد و اگر معاویه امام را پس از شکس
ــبت به آل  می کرد، آنگاه امویان تا ابد فخر می فروختند که نس

پیامبر ترحم کرده اند.
عواملی که موجب شد امام تن به صلح بدهند به 

صورت اجمالی و تیتر وار چه عواملی بودند؟
به غیر از بحث شایعات که به آن پرداخته شد و البته مهم تر از 
ــتی مردم کوفه بود که باعث شد هم علی  آن به نظر بنده، سس
ــن بن علی علیهما السالم نتوانند این  بن ابی طالب و هم حس
جرثومه، یعنی معاویه را از سر راه بردارند. همین سستی مردم 
باعث شد که طبق آن چیزی که در تواریخ آمده تقریبا بیست 
هزار نفر سپاه برای امام تشکیل شود که هشت هزار نفر آن هم 
به همراه عبیدا... بن عباس متواری شوند در حالی که عددی که 
برای سپاه معاویه آمده است حدود شصت هزار نفر است. باقی 
مانده سپاه حضرت هم متشکل از شکاکان و سست عنصران و یا 
خوارجی بود که به اسم جنگ با معاویه آمده بودند و عده کمی 
ــت. اگر قرار بود کاری از دست  را می توان از یاران حضرت دانس
سپاه کوفه برآید، در جریان غارت های لشکریان معاویه در دوره 
خود امیرالمومنین به سرزمین های عراق رخ می داد و عده ای از 

همین سپاه بودند که بر ران حضرت خنجر زدند و معاویه هم به 
راحتی فرماندهان آنان را تطمیع می کرد. 

ــایعات بود که شیرازه سپاه را گسست.  بعد از آن هم همین ش
ــاران خود را حفظ می کرد،  ــرف دیگر هم امام باید جان ی از ط
ــک از آنان را  ــام، معاویه هیچ ی ــرا که در صورت جنگ با ش چ
زنده نمی گذاشت. در کنار اینها هم باید عدم امنیت جان امام 
ــر گرفت. امام  ــکر و مردم کوفه را هم در نظ ــرف خود لش از ط
ــدند که معاویه به عده ای از  زمانی که در کوفه بودند خبردار ش
بزرگان کوفه مانند اشعث بن قیس و شبث بن ربعی و عمرو بن 
حریث و غیره، نامه نوشته و پیشنهاد دویست هزار درهم و عقد 
دخترانش را به آن ها داده است. به همین علت هم امام هنگام 
ــیدند و با مردم نماز می گزاردند که در یکی از  نماز زره می پوش

ــد که کارگر  همین نمازها نیز تیری به جانب حضرت پرتاب ش
نیفتاد. هنگامی هم که سپاهیان امام بعد از شایعه شهادت قیس 
ــت به طغیان زدند و چادر ایشان را غارت کردند،  ــعد دس بن س
ــاباط یکی از خوارج به نام جراح بن سنان حضرت  در مسیر س
ــرک و کافر خطاب کرد و سپس خنجری بر ران حضرت  را مش
ــب دست بر گردن او انداخت  وارد نمود که بعد امام از روی اس
ــان پست را به هالکت رساندند و امام را  و یاران آمدند و آن انس
برای درمان جراحت به مدائن بردند. به همین دلیل هم هست 
ــس از مجروحیت امام از  ــه وقتی زید بن وهب در مدائن و پ ک
ایشان در باب جنگ سوال می کند، حضرت می گویند که به خدا 
ــوگند اگر من قصد جنگ با معاویه را داشته باشم، اینان مرا  س

گرفته و تسلیم معاویه می کنند. 
نقلی در تاریخ هست که می گوید احتمال حمله 

امپراطوری روم شرقی به سرزمین های اسالمی هم 

وجود داشته، شاید این عامل هم در صلح بی تأثیر 
نبوده است.

بله نقلی از تاریخ یعقوبی وجود دارد که معاویه پس از بازگشت 
از ماجرای صلح، از کوفه به شام، متوجه شد که امپراطوری روم 
شرقی سپاهی منظم برای حمله به سرزمین های اسالمی آماده 
کرده است که معاویه با اهدای صد هزار دینار به پادشاهی روم 
ــان می دهد که خطر  ــرقی با او صلح می کند که این نقل نش ش
ــرزمین های اسالمی در آن دوره مطرح  حمله روم شرقی به س

بوده است.   
نکته پایانی اینکه دو امامی که ما به ایشان معتقدیم که بعد از 
ــان دارای وظیفه ای است که در آن  ــول خدا هر یک از ایش رس
ــت، براساس وظیفه مشخصی  لوح حضرت زهرا )س( آمده اس
ــت که ما وقتی زمان امام حسن را  عمل می کردند. از این رو اس
بررسی می کنیم، اگر یک داوری صحیح بخواهیم داشته باشیم، 
می بینیم که ایشان راه سومی نداشته، حضرت امیرالمومنین در 
ــوگند معاویه از من سیاستمدار  جایی می فرمایند که به خدا س
تر نیست بلکه او حیله گر است و جنایتکار، اگر نیرنگ ناپسند 
ــر نیرنگی گناه و هر  ــن زیرک ترین مردم بودم ولی ه نبود، م
ــت. بدون تردید اگر امام حسن)ع(  گناهی نوعی کفر و انکار اس
می خواست از شیوه پدرش روی گردانی کند و همان شیوه های 
معاویه را استفاده کند، مانند پرداخت اموال در مصارف نامشروع 
ــار معاویه قرار نمی گرفت اما آن  ــره، قدرت هرگز در اختی و غی

زمان هم دیگر امام حسن پسر علی)ع( نبود.
ــد، راهی که مانع  ــان بهترین راه ممکن را انتخاب کرده ان ایش
ــلمین شد و هم زمینه ای شد تا  از ریختن بی نتیجه خون مس
فرزندان ایشان در همان جا باقی بمانند تا مکتب امام صادق)ع( 
ــام باقر)ع( در همان جا یعنی کوفه به کمک این بزرگواران  و ام

رشد کند و شکوفا شود.
یعنی در همین 20 سال از صلح امام حسن)ع( 

تا شهادت امام حسین)ع( یك جریان سازی 
انجام شد و ادامه اش آن شد که امام باقر)ع( و 

امام      صادق)ع( انجامش دادند؟
بله دقیقا همین طور است. برای ساختن یک مکتب فرهنگی و 
اسالمی، یعنی همان مکتب شیعی در زمان حضور امیرمومنان 
ــیع  ــد که مکتب تش در کوفه، یکی از آثار و برکاتش همین ش
ــما می بینید که بیشتر روات و شاگردان  پایه گذاری شود و ش
امام       صادق)ع( و امام باقر)ع( اهل کوفه بودند. امام حسین)ع( هم 

اگر در آن عصر امام بود همین کار را می کرد. 

بازاری و عابر
ــتخوان و بلند قامت، که اندامی ورزیده و چهرهای آفتاب خورده  ــت اس  مردی درش
داشت و زد و خوردهای میدان جنگ یادگاری بر چهره اش گذاشته و گوشه چشمش 
را دریده بود، با قدمهای مطمئن و محکم از بازار کوفه می گذشت. از طرف دیگر مردی بازاری 
در دکانش نشسته بود. او برای آنکه موجب خنده رفقا را فراهم کند، مشتی زباله به طرف آن 
ــرد پرت کرد. مرد عابر بدون اینکه خم به ابرو بیاورد و التفاتی بکند، همان طور با قدم های  م
محکم و مطمئن به راه خود ادامه داد. همین که دور شد یکی از رفقای مرد بازاری به او گفت: 

»هیچ شناختی که این مرد عابر که تو به او اهانت کردی که بود؟!«
- »نه، نشناختم! عابری بود مثل هزارها عابر دیگر، که هر روز از جلو چشم ما عبور می کنند، 

مگر این شخص که بود؟«
- »عجب! نشناختی؟! این عابر همان فرمانده و سپهساالر معروف، مالک اشتر نخعی، بود.«

- »عجب! این مرد مالک اشتر بود؟! همین مالکی که دل شیر از بیمش آب می شود  و نامش 
لرزه براندام دشمنان می اندازد؟«

- »بلی مالک خودش بود.«
- »ای و ای به حال من! این چه کاری بود که کردم، االن دستور خواهد داد که مرا سخت تنبیه 
و مجازات کنند. همین حاال می دوم و دامنش را می گیرم و التماس می کنم تا مگر از تقصیر 

من صرف نظر کند.«
به دنبال مالک اشتر روان شد. دید او راه خود را به طرف مسجد کج کرد. به دنبالش به مسجد 
رفت، دید به نماز ایستاد. منتظر شد تا نمازش را سالم داد. رفت و با تضرع و البه خود را معرفی 

کرد  و گفت: »من همان کسی هستم که نادانی کردم و به تو جسارت نمودم.«
- مالک: »ولی من به خدا قسم به مسجد نیامدم، مگر به خاطر تو، زیرا فهمیدم تو خیلی نادان 
ــوخت. آمدم درباره تو  ــانی. دلم به حالت س و جاهل و گمراهی، بی جهت به مردم آزار می رس
ــت بخواهم. نه، من آن طور قصدی که تو گمان  دعا کنم  و از خداوند هدایت تو را به راه راس

کرده ای درباره تو نداشتم.« 
منبع: داستان راستان، جلد1 - صفحه 91

گوشه ای از مظلومیت و تواضع مالک اشتر نخعی به روایت  استاد شهید مرتضی مطهری

در میان سپاه همراه امام شایعه 
کردند که قیس بن سعد کشته 

شده است. این شایعه باعث شد 
مردم دچار اضطراب شوند و اموال 
یکدیگر را غارت کنند و به چادر 

و خیمه امام حسن)ع( نیز حمله 
کردند و فرش زیر پای حضرت را 

نیز به غارت بردند!
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مالک اشتر
به روایت ویکی پدیا

ــارث نخعی( از  ــل: مالک بن ح ــَتر )نام کام مالِک اَش
ــران بر ضد عثمان و از  ــورش گ جنگاوران و یکی از ش
ــر اثر ضربه  ــتر بود. وی ب ــود و ملقب به االش ــان علی ب حامی
شمشیری در جنگ یرموک در سال 15 هجری )636 میالدی( 
از ناحیه چشم آسیب دید و از این رو وی را »اشتر« می گفتند. 

دوران جوانی 
ــرقی( بر سر زبانها افتاد و  نام او پس از جنگ بیزانتین )روم ش
در آن جنگ نقشی برجسته داشت و با شهامت، فراتر از منطقه 

»درب« در سرزمین دشمن پیش روی نمود. 
دوران خالفت عثمان 

او یکی از سرسخت ترین شورش گران بر ضد عثمان بود و 
مخالف شیوه های حکومت داری عثمان بود و مدعی بود که 
جنگاوران نیز باید از اموال فیء بهره مند گردند. بعد از یک 
درگیری در حضور حاکم کوفه سعید بن عاص در سال 33 
هجری )4 - 653 میالدی(، مالک به همراه ده تن دیگر که 
شورش کرده بودند به شام تبعید شد. معاویه آنان را پس از 
مدتی دوباره به عراق فرستاد اما سعید بن عاص آنان را سوی 
حاکم حمص در جزیزه فرستاد. با باال گرفتن شورش ها در 
کوفه، وی بالفاصله به کوفه بازگشته و در تحریک توده های 
ــت. او در راس شورش گرانی  مردم کوفه نقش موثری داش
ــعید بن عاص به کوفه شدند و  ــت س بود که مانع از بازگش

ابوموسی اشعری را امیر خود می دانستند. 
مالک در هنگامی که بر علیه عثمان شورش کرده بود، عروه 
بن زید خیل را مسئول نگهداری از مدائن نمود. مالک پس 
ــال 656، یزید بن هیجبه تیمی را به حکومت  از آن، در س

مدائن و ارض جوقه گماشت. 
در هنگام ورود شورشیان به مدینه و محاصره خانه عثمان 
ــالدی(، مالک 200 نفر را از  ــال 35 هجری )656 می در س
کوفه به همراه خود به مدینه آورد و جزو محاصره کنندگان 
ــه او در میان  ــود. برخی نیز بر این باورند ک ــه عثمان ب خان

قاتلین عثمان بوده است. 
دوران خالفت علی 

ــان محاصره عثمان به  ــک که رهبر کوفیانی بود که در زم مال
مدینه آمده بودند، به نظر می رسد که نقش اصلی را در تامین 

امنیت برای خلیفه شدن علی داشته است. 
ــد پس از کشته شدن عثمان، وقتی  ویلفرد مادلونگ می نویس
علی به سمت بازار رفت، با اصرار مردم مبنی بر پذیرش خالفت 
مواجه شد و وقتی به کنار خانه عمر بن محصن انصاری رسید، 
اولین بیعت ها را دریافت کرد. روایات کوفی حاکی از این هستند 

که مالک اشتر اولین کسی بود که با وی بیعت نمود. 
او چندین نفر را که از بیعت با علی تمرد کرده بودند، با خشونت 

مجبور به بیعت با علی می کرد. 
ــه را به زور برای بیعت  ــعبی، مالک، طلح بر طبق روایتی از ش
آورد، اما طلحه گفت که مرا رها کن تا ببینم مردم با کی بیعت 

می کنند. 
وقتی عبدا... بن عمر برای بیعت با علی آورده شد. وی نیز گفت 
که قبل از اجماع مردم بر علی، با وی بیعت نمی کند. علی از وی 
ضامنی خواست تا عبدا... پس از بیعت مردم، فرار نکند و عبدا... 
ــت علی را رد کرد. مالک اشتر به علی گفت که عبدا...  درخواس

از شالق و شمشیر تو در امان است. او را به من واگذار. علی به 
مالک گفت که رهایش کن که من ضامن او هستم. 

ــیا وگلییری بر این باور است که مالک علی رغم اینکه  الرا وس
خود را هوادار علی می نامید، همواره تمایل داشت که عقایدش 

را بر علی تحمیل کند. 
علی به خاطر دیدگاه سرسخت خود در مخالفت با رویکرد قوم 
ــاالری عثمان در توزیع مناصب حکومتی، تمامی  و خویش س
ــی اشعری عوض کرد. ظاهرا ابقا  والیان قبلی را به جز ابوموس

ابوموسی به پیشنهاد مالک اشتر بوده است. 
جنگ جمل 

در هنگام لشکر کشی علی بر ضد طلحه و زبیر و عایشه، مالک 
به همراه تنی چند از یاران برجسته علی به کوفه فرستاده شد 
ــردم کوفه را به یاری علی متقاعد کنند. او موفق به انجام  تا م
این کار شد و سپاهی تقویتی برای علی آورد. مالک در جنگ 
ــت و در منابع  جمل )36 هجری - 656 میالدی( حضور داش
ــن وی و عبدا... بن زبیر و  ــن جنگ، نبردی تن به تن بی در ای
ــجاعت های دیگری از مالک ذکر شده است. پس از جنگ،  ش
مردم بصره با علی بیعت کردند. علی، ابن عباس را والی بصره 
ــتیاری ابن عباس گماشت. مالک  نمود و زیاد بن ابیه را به دس
اشتر به خاطر این موضوع خشمگین شد. چرا که پسران عباس، 
یکی والی بصره، یکی والی مکه و دیگری والی یمن شده بودند. 

جنگ صفین 
مالک که طالیه دار سپاه علی در جنگ صفین بود، اهالی رقه 
ــازند تا لشکریان علی  ــت که پلی بر فراز رود فرات بس را واداش
ــد از روی آن عبور کنند. در جنگ صفین فرماندهی بال  بتوانن
ــت سپاه علی با وی بود و شجاعت زیادی در این جنگ از  راس

خود نشان داد. 

ــت مالک را به  ــاله حکمیت، علی می خواس در هنگام بروز مس
ــپاه علی مخالفت  عنوان حکم اهالی عراق انتخاب کند، اما س
ــد چرا که معتقد بودند که این انتخاب یعنی همان ادامه  کردن
جنگ. وقتی مالک خبر وانهادن جنگ را شنید، دست از جنگ 
ــت به جنگ ادامه دهد چرا که پیروزی را  ــید و می خواس نکش
ــک در این مقطع بیان  ــخنانی که مال نزدیک می دید و کل س
ــعی کرد که توافق نامه متارکه  ــیده است. او س کرده به ما رس

جنگ را امضا نکند. 
بعد از جنگ صفین و ماجرای حكمیت 

بعد از حکمیت، مالک به حکومت خود در مناطق باالیی بین 
النهرین بازگشت. 

ــت که احتماال به خاطر  ــیا وگلییری بر این باور اس الرا وس
ــه، علی که  ــا معاوی ــر مالک ب ــازش ناپذی ــای س دیدگاهه
ــوده گردد ابتدا وی را به امارت  ــت از دستش آس می خواس
موصل و سپس به امارت مصر گماشت. مالک به جای محمد 
ــت  ــن ابوبکر )که به خاطر جوانی، در امور جنگ و سیاس ب
ــد. علی وی را  ــه والیت مصر انتخاب ش ــت( ب تجربه نداش
ــام را  ــت دومین حمله خود به ش در هنگامی که می خواس
سامان دهد، به سوی مصر فرستاد و این مهم نشانگر اهمیت 
مساله مصر برای علی بود. اگر چه تمامی شهرهای عراق و 
ــوب می شد، اما مالک وقتی با  شام تحت قلمرو علی محس
مقاومت ضحاک بن قیس فهری، عامل معاویه روبرو شد، به 
سمت موصل عقب نشینی کرد. دقیقا معلوم نیست که این 
ــد از حمله ضحاک بن قیس صورت گرفت یا بعد  وقایع بع
ــته  از عزل محمد بن ابی بکر از امارت مصر )محمد نتوانس
ــتگی اش را به اثبات برساند(. مالک پیش از آنکه  بود شایس
به مصر برسد، توسط جایستار، حاکم قلزم در آنجا مسموم 
شد. علی و معاویه وقتی خبر مرگ اشتر را شنیدند جمالتی 
گفتند که بعدها مشهور شد. علی گفت: للیدین و الفم )یعنی 
از جانب دستان و صورت بر زمین افتاد( و معاویه گفت که 
ــربازانی از زنبور عسل دارد. معاویه را عامل مسموم  خداوند س
ــدن اشتر دانسته اند و معاویه گفته بود که علی دو بازو دارد،  ش

یکی مالک اشتر و دیگری عمار بن یاسر. 
ویلفرد مادلونگ می نویسد مالک گرچه همیشه تسلیم محض 
علی نبود، اما به عنوان وفادارترین و الیق ترین یار علی مطرح 
ــیار ناراحت کرد و علی این ناراحتی  بود. مرگ وی، علی را بس
را ابراز کرد و در دیدار خود با شیوخ قبیله نخع، مالک را مورد 
ستایش قرار داد. علی به محمد بن ابوبکر که از فرستادن اشتر 
ــده بود، نامه ای نوشت و گفت که  به حکومت مصر، ناراحت ش
ــمنان یا عدم  ــر کم طاقتی در جنگ با دش ــد را به خاط محم
ــه حکومت جایی خواهد  ــرده، بلکه وی را ب جدیت برکنار نک
ــد. وی در نامه خود  ــتاد که برایش اداره آن آسان تر باش فرس
ــه وی یاری مخلص برای علی،  ــاره کرد و گفت ک به مالک اش
ــمنان بود و در رکابم کشته شد و  ــخت سر در جنگ با دش س
ــد و پاداشش را  من از او رضایت دارم و خدا نیز از او راضی باش

دو چندان کند. 
مشخصات ظاهری مالك 

ــنده  ــیرش به نام لج )درخش ــوی هیکل بود و شمش مالک ق
همچون آب روان( معروف بود. 

ویکی پدیا یکی از پایگاه های اینترنتی تأثیرگذار در اطالعات عمومی  مردم ما و جهانیان می 
باشد که به نوعی می تواند یکی از شاخص ها برای ارزیابی تلقی عمومی فارسی زبانان از 
شصیت مالک اشتر نخعی پیش روی محققین تاریخ اسالم بگذارد تا بتوانند در انتخاب جهت 
گیری های تحقیقاتی برای پاسخ به سؤاالت شایع در بین نسل جوان که درباره شخصیت 
این سردار بزرگ اسالم از آن استفاده کنند. البته توجه به حرف و حدیث های اثبات نشده 
درباره پشت پرده این سایت خواهد توانست به خواننده جهت رسیدن به حقیقت شخصیت 

مالک اشتر کمک کند.
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باید فرسنگ ها از »عدالت زدگی منهای 
والیت« فاصله بگیریم

و  واعظان  توسط  بیت  اهل  سیره  در  که  اسالم  تاریخ  نمادهای  از  یکی 
روحانیون دینی بارها به عنوان الگو معرفی شده است، مالک اشتر نخعی 
است، گرچه در این سالهای اخیر نگاههای متفاوتی نیز به مالک اشتر شده 

است. 
علیرضا پناهیان از روحانیونی است که می تواند با قشر جوان به خوبی ارتباط 
بر قرار کند و البته یکی از منبری های معروف کشور هم هست. اما بیش 
ترین چیزی که در این سال ها از او شنیده شده، تاکیداتش بر امر ظهور 
است که می توان آن را یکی از نکات قابل تقدیر او دانست. او همان کسی 
است که تا نیمه ی عمر دولت دهم، زمزمه های حمایتش از مواضع فرهنگی 

دولت در بعضی محافل فرهنگی و رسانه ای، بارها به گوش رسیده بود. 
خبرها اینگونه بود که به یکباره در سخنرانی ای به مناسبت ایام سوگواری 
حضرت فاطمه زهرا )س( در سال 90 و در حضور مقام معظم رهبری و 
رئیس جمهور، سخن از کسانی به میان آورد که شیرینی عدالت آن ها را 
بر والیت شورانده است و تلویحا مالک اشتر را مصداق آن عنوان نمود و 
همین امر در محافل سیاسی به اینگونه تعبیر شد که مخاطب او احمدی 

نژاد است. 
اما آن چیزی که در مورد نشستگاه سیاسی او پس از این سخنرانی قابل 
توجه است، موضع گیری های او در انتخابات مجلس نهم می باشد. فردی 

پایداری«، که  که میان جلسات و همایش های »جبهه متحد« و »جبهه 
مرزبندی قابل توجهی در آن مقطع زمانی با هم داشتند و یکدیگر را به بر 
هم زدن وحدت و سکوت مقابل فتنه متهم می کردند، به رفت و برگشت 
درآمد و هم در همایش جبهه پایداری شرکت کرد و هم معتقد به فصل 

الخطاب بودن جامعتین -که جبهه متحد را حمایت می کرد- شد. 
پناهیان در این سخنرانی ولیجه را اینگونه معنا کرد: »ولیجه یعنی کسی که 
در قلب آدم نفوذ می کند. فکر و دل آدم را تحت تأثیر قرار می دهد. ممکن 
است رفیق باشد، ممکن است فامیل باشد...«، اما شاید همین لفظ »فامیل 
بودن« بود که او را متحیر بین »متحد« بودن یا »پایداری« کردن نمود و 
شاید همین بود که باعث شد در »دانشگاه امام صادق)ع(« و در محرم 
91، »توحید و عدالت« را از سخنان رئیس جمهور پیرامون کرامت انسانی 
حذف کند و آن را به صفاتی چون شجاعت و صبر و غیره تقلیل دهد و 
سپس به تخطئه نگاه فرهنگی دولتی بپردازد که به گفته مخالفان، شروع و 
پایان چهار ساله اش یکی است و متفاوت است با شروع و پایان دولت نهم. 
 باید منتظر بود و دید بصیرتی که وی در سخنرانی سال 90 اش به آن 
پرداخت و هنوز می پردازد، در آینده، رفتار وی را به چه سمتی خواهد برد. 
متن زیر، سخنان کامل وی در مراسم مذکور در اردیبهشت ماه سال 90 

است. 

نـگـاه مـنـتـقـد
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ــور و فرج  ــمت ظه ــه جامعه ی نورانِی ما به س هرچ
موالیمان حرکت می کند، شایستگی های خودش را 
ــتر نشان می دهد، که ان شاءا... همان قوم مقدمه ساز فرِج  بیش
ــد، و به  ــرت ولی عصر )عج( باش ــدی فاطمه، حض ــِب مه قری
ــود. در هر نعمت و هر  ــتری هم نائل  ش ــتگی های بیش شایس
ــتر  ــه یک نتیجه بیش ــادی، همیش گرفتاری، در هر غم و ش
ــدس جمهوری  ــت نظام مق ــود و آن »تثبی ــل نمی ش حاص
ــالمی« و »اعتالی روح انقالب« که »احیای امر اهل بیت و  اس

تحکیم والیت ائمه ی هدی)ع(« است. 

ــبت هایی فرصتی پیش می آید که ما با مرور  در چنین مناس
ــفارش کرده: َو  ــه خداوند متعال س ــوادث مهم تاریخی ک ح
ــد یاد بکنیم. این  ــاِم اهللَّ )ابراهیم/5( ایام ا... را بای ــْم بَِأیَّ ْرُه َذکِّ
ــه اهل بیت)ع(  ــه های بزرگ ک ــوادث تاریخی و این حماس ح

آفریدند را مرور کنیم، و از آنها درس بگیریم. 
ــن مقدمه ی کالم، نکته ای را عرض کنم که بعضی از  در همی
اوقات از میان مذهبی ها متأسفانه حرف هایی شنیده می شود، 
ــان به این کالم امیرالمؤمنین  ــت در این رابطه انس خوب اس
ــد از واقعه ی  ــد. وقتی حضرت بع ــته باش علی)ع( توّجه داش
ــرای جنگ با معاویه دعوت کردند،  نهروان، مجددا مردم را ب
مردم اجابت نکردند و عده ی بسیار اندکی در اردوگاه حضرت 
ــدند. حضرت متأثر شدند و کلماتی را بیان فرمودند،  جمع ش
ــدیدی در چهره ی  ــد حزن و اندوه به صورت خیلی ش گفته ان

حضرت مشاهده می شد. 
ــالم. حاال  ــروع کردند به بیان مطالبی از تاریخ اس حضرت ش
ــالم، فاصله ی  ــی)ع( تا تاریخ اس ــه ی امیرالمؤمنین عل فاصل
ــروع کردند به بیان نکاتی از آن زمان.  ــت، اما ش کوتاهی اس
فرمودند: آن زمان ما ضعیف تر بودیم، تعدادمان کمتر بود، اما 
ــتاد و کار  قیام کردیم؛ به مرور خداوند متعال نصرتش را فرس
به نفع حق تمام شد. داشتند چنین مطالبی را بیان می کردند، 
یک آدم ضعیف الّنفسی ـ آدم های این جوری زیاد هستندـ بلند 
ــد گفت: یا علی! نه تو پیغمبر هستی، نه ما اصحاب رسول  ش

خدا هستیم، تاریخ برای ما برای چه می گویی؟
آقا امیرالمؤمنین علی)ع( غضب در چهره و کلمات شان شدیداً 
مشاهده شد؛ فرمودند: مادرت به عزایت بنشیند! من ِکی گفتم 
ــتم یا شما انصار رسول خدا هستید؟ بعد این  من پیامبر هس
جمله را فرمودند »إنَّما َضَربُت لَُکم َمثاًل« من یک مثالی برای 
شما زدم، »و إنَّما اَرجوا اَن تََتأّسوا بِهم« من امید دارم شما به 
ــه در مقابل بهره گیری از تاریخ ناب  آنها تأّسی بکنید. همیش
ــالم، از حیات مبارک ائمه ی هدی و اولیاء خدا، یک  صدر اس
موانعی با بهانه های مختلف پیش می آورند. )فقام علی خطیبا 
ــل مصرکم فی األمصار،  ــال: أما بعد أیها الناس فو اهلل أله فق
أکثر من األنصار فی العرب... فأنتم فی الناس أکثر من أولئک 
فی أهل ذلک الزمان من العرب. فقام إلیه رجل فقال: ما أنت 
بمحمد و ال نحن بأولئک الذین ذکرت... فقال له علی ع: ثکلتکم 
ــواکل ما تَزیُدونَِنی إال غماً. هل أخَبرتُُکم أنی محمد)ص( و  الث
ــوا  ــُم األنصار؟ إنما ضربت لکم مثل، و إنما أرجو أن تتأس َُّک أن
بهم.( )الغارات/331 و شرح نهج البالغه ی ابن ابی الحدید/2/88 و 

موسوعه یالتاریخ االسالمی/5/368(
ــما اینقدر به تاریخ حیات  اخیراً بعضی ها می گویند آقا! چرا ش

ــد و می خواهید درس  ــاره و تصریح می کنی امیرالمؤمنین اش
ــته،  ــرایط خاص خودش را داش و عبرت بگیرید؟ آن زمان ش
رفتار ائمه ی هدی هم حکمت خاص خودش را داشته، ما هم 
ــان در قلوِب امامان مان را نداریم.  که توان درک حکمت پنه
هیچی! به این بهانه های خیلی قشنگ می خواهند رابطه ی ما 

را با تاریخ قطع کنند. 
ــان نشان می دهند که  امیرالمؤمنین علی)ع( با برخورد تندش
ــخن ها که ما نباید از تاریخ صدر اسالم استفاده کنیم،  این س
ــخن باطلی است. در این بحثی که خدمت شما می خواهم  س
ــالم مراجعه کنیم،  عرض کنم، می خواهیم برویم به تاریخ اس
ببینیم چه مسائلی گاهی از اوقات موجب می شد، والیت که 
ــت، تضعیف بشود. چه  ــالمی اس نجات دهنده ی جامعه ی اس
مسائلی در تاریخ اسالم موجب می شد که علی بن ابیطالب)ع( 

غریب بماند. 
ابتدا عرض کنم هر امری از امور معنوی، هر فضیلتی از فضایل 
ــهولت می تواند  اخالقی و حتی هر عبادتی از عبادات ما، به س
ــا را از حقیقت عبادت باز بدارد.  ــنگ راه ما قرار بگیرد و م س
روز اولی که داستان خلقت انسان آغاز شد، در آغاز ماجرا خدا 
ــتان کوچکی طراحی کرد و اثراتش را هم تا امروز برای  داس
ــته. یعنی در سریال خلقت آدم و حیات بشر  ما باقی نگه داش
ــتان کوچک برای همیشه حضور  و زندگی و بندگی، این داس

خواهد داشت. 
ــَتْکَبَر« - استکبار  ــتان این بود که ابلیس - »أَبَی َواْس آن داس
کرد و به آدم سجده نکرد. »َفَسَجُدوا إاِلَّ إِبْلیَس أَبی  َو اْسَتْکَبَر« 
)بقره/34( والیت گریزِی ابلیس وقتی به نمایش گذاشته شد، 
ــش هزار سال  ــد که این والیت گریزی با تکیه به ش دیده ش
ــت حضرت آدم، ما  ــتان خلق ــت. در اول داس عبادت بوده اس
داریم با پدیده ای مواجه می شویم: با پدیده ی مخالفت با ولّی 

خدا، حضرت آدم، توسط کسی که اهل عبادت است. 
عبادت می تواند به معنای حقیقِی کلمه مانع راه عبادت شود. 
و آنجا بود که وقتی خدا نهیب زد به ابلیس، ابلیس گفت: من 
ــه  کار می کنی؟ گفت: به  ــران می کنم، خداوند فرمود: چ جب
مقداری برایت نماز می خوانم که تا حاال کسی نخوانده باشد. 
ــختی از پروردگار عالم دریافت  ــخ س این مقدس مآبی ها پاس
ــرد. فرمود: »إنّی اُِحبُّ َمن اُطاَع َحیُث اُرید، ال َحیُث تُرید«  ک
من دوست دارم عبادت بشوم آن جوری که خودم می خواهم، 
اِدُق ع:... َفَقاَل إِبْلِیُس:  نه آن جوری که تو می خواهی. )َقاَل الصَّ
ُجوِد آلَِدَم َو أَنَا أَْعُبُدَک ِعَباَدًة لَْم یَْعُبْدَکَها  یَا َربِّ أَْعِفِنی ِمَن السُّ
ــَة لِی إِلَی  ُ اَل َحاَج ــاَل اهللَّ ــٌل َفَق ٌب َو اَل نَِبیٌّ ُمْرَس ــٌک ُمَقرَّ َملَ

ََّما أُِریُد أَْن أُْعَبَد ِمْن َحْیُث أُِریُد اَل ِمْن َحْیُث تُِریُد(  ِعَباَدتَِک إِن
)تفسیرقمی/1/42(

ــی  ــتان، هر عبادتی، هر عالقه ای  - یک کس پس ببینند دوس
ــی عالقه به نماز دارد- هرکس  ــه به قرآن دارد، یک کس عالق
ــد این عالقه های خوب  هر عالقه ای که دارد، باید مواظب باش
مانعی بر سِر راهش قرار نگیرند. ظاهراً اصل موضوع امتحانات 
ــت  ــاءا... پش ــان و یا مهمترین امتحانات که ما باید ان ش انس
ــر بگذاریم، بتوانیم فرج را در آغوش بگیریم، این است که  س
خوب ها باید مراقبت کنند خوبی هایشان مانع حقیقت نورانِی 

خوبی نشود. 
ابلیس به سختی می تواند خوبان را به گناه وادار کند، خودش 
هم گفته، در روایتی هست که یکی از تأسف های ابلیس این 
ــاه وادار می کنم، بعد  ــدگان خوب خدا را به گن ــت: من بن اس
اینها با توبه من را هالک می کنند. من آنها را وادار می کنم به 
معصیت، وجدان شان درد می گیرد؛ بعد ابلیس می گوید: باید 

آنها را وادار کنم به یک گناهی که وجدان شان درد نگیرد. 
ــود، برای اینکه وجدانش درد نگیرد  خودش هم همین جور ب
ــی،  گفت: من جایش نماز می خوانم! نگفت می روم عرق فروش
ــوم؛ گفت من  نگفت می روم دزدی، نگفت می روم قاتل می ش

کارهای خوبی کردم و کارهای خوبی هم خواهم کرد. 
ــریف حضور داریم، تک تک  تک تک ما که در این مجلس ش
ما بچه شیعه ها که تأّسی به امیرالمؤمنین علی)ع( داریم، باید 
مسأله ی عاقبت به خیری را مّدنظر قرار بدهیم و از آن فاصله 

نگیریم. 

ــه مذهبی ها. اصل امتحان  ــل امتحان برمی گردد به ما بچ اص
ــاءا...  ــابقه ی خوبی داریم و ان ش ــه مایی که س ــردد ب برمی گ
ــته باشیم. یک وقت کسی خودش را  الحقه ی خوبی هم داش
ــایش نبیند که؛ بله، حاال ما که الحمدهلل بچه  در امنّیت و آس
ــتثناء همه ی ما باید متأثر از این معنا  مذهبی هستیم. بالاس

مفهوم عدالت، مفهوم قشنگی 
است، مفهوم دلچسبی است، مفهوم 
دلنشینی است، ولی باید مواظب 
باشیم این مفهوم یک وقت عامل 
والیت گریزی یا والیت ستیزی ما 
نشود. یکی یکی همه ی مفاهیم را 
باید برویم سراغش.

مالک اشتر گاهی بوده سِر عدالت 
داشتن و رعایت عدالت از علی  بن 
ابیطالب)ع( سؤال کرده. گفته: »آقا! 
این عدالت است ابن عبّاس را شما 
گذاشتی؟ فامیل گذاشتی آقا؟!« 
آقای مالک!
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ــت در بین همه ی  ــیم. در قنوت نمازمان چقدر خوب اس باش
َّنا  ــا این دعا را تکرار بکنیم که خدا به ما هدیه داده. »َرب دعاه
ــا َو َهب لَنا ِمن لَُدنَک َرحَمة إنَّک  ــِزغ قلوبنا بعَد اذ َهَدیتن ال تُ
أنَت الَوّهاب« )آل عمران/8( خدایا! بعد از اینکه من را هدایتم 
ــت از هدایتم برندار، قلب من را خراب نکن، من را  کردی دس

محافظتم بکن. 
تک تک ما باید به صورت خیلی جدی این سؤال را از خودمان 
ــیم. ما که ریزه خور خان امیرالمؤمنین هستیم و  ــته باش داش
خاک کف پای غالم امیرالمؤمنین، قنبر هم نمی شویم، خیلی 
ــی امشب یا زهرا می گوید، هر  فاصله داریم با حضرت. هر کس
ــب یا علی می گوید، باید در این اخالق و در این  ــی امش کس
ویژگی شباهت به حضرت داشته باشد؛ که: تا رسول خدا صدا 
ــن تو به  ــم! می بینم در یک ماه رمضانی محاس زد: »علی جان
ــرت خضاب می شود« آقا بالفاصله پرسیدند: »آیا آن  خون س

موقع من دین دارم؟« 

علی جانم! تو مولود کعبه هستی، تو تضمینی هستی، این همه 
ــده ای همه ی وحی را و  ــنیده ای، می دانی، دی کلمات را تو ش
ــیم الجّنة و الّنار« هستی؛  همه ی مراتب عالِی معنوی را. »قس
ــون در روح علی بن ابیطالب  ــؤال را می کنی؟ چ ــرا این س چ

ــر خدا در قلب  ــت. ام ــت، ذّره ای تکّبر نیس ذّره ای غرور نیس
ــِهْم َفَصُغَر  ــَم الَْخالُِق فِی أَنُْفِس ــت. »َعُظ علی)ع( باعظمت اس

َماُدونَُه فِی أَْعُیِنِهْم« )نهج البالغه/خطبه193(
ــول خدا باز ضمانت داد به علی بن ابیطالب، بله علی جانم!  رس
ــاز خواهی بود، تو آن موقع بر دین خواهی  تو آن موقع بر نم
ِ َما یُْبِکیَک؟ َفَقاَل: یَا َعلِیُّ أَبِْکی لَِما  ــوَل اهللَّ بود. )َفُقلُْت: یَا َرُس
َِّک...  ِّی بَِک َو أَنَْت تَُصلِّی لَِرب ْهِر َکأَن ــَتَحلُّ ِمْنَک فِی َهَذا الشَّ یُْس
ــا لِْحَیَتَک. َقاَل أَِمیُر  ــًة َعلَی َقْرنَِک َفَخَضَب ِمْنَه َ َفَضَربََک َضْرب
ِ َو َذلَِک فِی َساَلَمٍة ِمْن ِدیِنی؟  الُْمْؤِمِنیَن ع: َفُقلُْت یَا َرُسوَل اهللَّ

َفَقاَل ص: فِی َساَلَمٍة ِمْن ِدیِنَک( )امالی صدوق/93(
ــن دیگر خیالش راحت  ــما فکر می کنید امیرالمؤمنی حاال ش
ــری از مجموعه ی  ــث نگرانی از عاقبت  به خی ــد و دیگر بح ش
ــده باشد؟  ــرفصل های مناجات های امیرالمؤمنین خارج ش س
ــرق علی اصابت کرد، صدا زد  ــا ضربت ابن ملجم ملعون به ف ت
»ُفْزُت َو َربِّ الَْکْعَبِة« )مناقب ابن شهرآشوب/2/119( این فزُت، 
ــا گاهی ترجمه می کنیم در زبان حال،  ما می گوییم »راحت  م
ــت امیرالمؤمنین از غم دنیا راحت شد،  شدم«، بله معلوم اس
ولی فزُت یعنی فائز شدم، سعادتمند شدم، الحمدهلل، سِر نماز 

بودم. 
ــران عاقبت به خیرِی  ــی تو تا لحظه ی آخر نگ علی جان، یعن
ــی نگرانِی از  ــه  کار باید بکنیم؟ هر کس ــودت بودی؟ ما چ خ
ــد، در روایات هست او حتماً  عاقبت به خیری اش نداشته باش
ــاًل خوِد این  ــده. )تحف العقول/364( اص ــر الهی ش دچار مک
ــم آدم. ائمه  نگرانی، عیب های این آدم را می آورد جلوی چش

فرموده اند نگران باش، آرامش نداشته باش برای عاقبت. 
یکی از اطرافیان حضرت امام )ره( که ایشان هم فوت کردند، 
نقل می کنند یک بار هنگامی که با حضرت امام در حال قدم 
ــان می فرماید: »اگر جبرئیل  زدن بودند، حضرت امام به ایش
ــتجاب داری،  امین االن بیاید از تو بخواهد که یک دعای مس
دعا کن، چی می گویی؟« ایشان مثاًل عرضه می دارد که »امام! 
من می گویم که خدا معرفت به کائنات و همه ی حقایق عالم 
ــکوت می کنند.  ــن عنایت بکند« بعد حضرت امام س را به م
ایشان می گوید: »من از امام پرسیدم: امام! ببخشید. جسارت 
ــما بپرسد،  ــما اگر جبرئیل امین بیاید از ش می کنم، خوِد ش
ــما چه می گویید؟« بالفاصله امام می فرمایند: »من از خدا  ش

می خواهم عاقبتم را ختم به خیر کند.« 
ــی را دارند، و این  ــه این نگران ــان های بزرگ همیش روح انس

ــی را در او احتمال خطا  ــالمت بخش است. هر کس نگرانی س
دیدید، او را سفارش کنید به عاقبت به خیری و هر کسی را در 
او احتمال خطا هم ندیدید، مطمئن باشید او نگران عاقبتش 
ــت. فرض دیگری قابل تصّور نیست. بحث بر سِر ما بچه  هس

مذهبی هاست. امام زمان)ع( هم برای عاقبت  به خیری ما دعا 
می کنند. التماس به خدا باید بکنیم. 

ــه آینده ی پیِش روی ما را  ــی را می خواهم عرض کنم ک بحث
ان شاءا... یک گوشه ایش را بتواند برای ما روشن کند، بصیرت 
ــیم، بعضی ها بصیرت به گذشته  ــبت به آینده داشته باش نس
دارند، بعضی ها بصیرت نسبت به حال دارند، بعضی ها بصیرت 

ــرت به آینده در فضایی  ــبت به آینده هم دارند. ولی بصی نس
پدید می آید که دل پاک باشد و پاکی دل با نگرانِی نسبت به 

آینده پدید خواهد آمد. 
ــت که امیرالمؤمنین  ــأله ی عاقبت به خیری مسأله ای اس مس
ــده، آثار خوف  ــارش پری ــد، که رنگ از رخس ــی را دیدن کس
ــت؟ گفت: آقا!  ــت، فرمود: حالت چگونه اس در صورتش هس
ــرس، گناه نکن نترس! مگر  ــم از خدا. آقا فرمود: »نت می ترس
ــی«  البته کالم طوالنی است،  اینکه از عاقبت به خیری بترس
مختصر عرض کردم . ببینید، اگر از عدل خدا می ترسی، گناه 
ــی. )نََظَر أَِمیُر  نکن نترس، مگر اینکه از عاقبت به خیری بترس
)ع( إِلَی َرُجٍل َفَرأی أَثََّر الَْخْوُف َعلَْیِه،... َفَقاَل یَا  ــَن َعلِیٌّ الُْمْؤِمِنی
َُّه اَل یَْظلُِم  َ بَْعَد َذلَِک َفإِن ِ َخْف ُذنُوبََک َو... ثُمَّ اَل تََخِف اهللَّ َعْبَد اهللَّ
بُُه َفْوَق اْسِتْحَقاقِِه أَبَداً. إاِلَّ أَْن تََخاَف ُسوَء الَْعاقَِبِة(  أََحداً َو اَل یَُعذِّ

)میزان الحکمة/حدیث54588(
ــوق توأمان این  حاال دعا کنم، همه با قلب نگران، خوف و ش
دعا را آمین بگویند. آقا هم برای تک تک ما از سوز دل آمین 
ــد گفت، چه توفیق بزرگی، خدایا، عاقبت همه ی ما را  خواهن

ختم به خیر بگردان!
ــد و جامعه ای اگر این روحیه را  ــن صفا اگر در دلی پیدا ش ای
ــد، روح سالمت  پیدا کرد، آماده ی دریافت بصیرت خواهد ش
ــت کار خواهد کرد. با این مقدمه ی  ــه هم درس ــد، اندیش ش

روحی، می شود بصیرت افزایی کرد. 
قبل از اینکه بحث اصلی را عرض کنم، نکته ی دیگری عرض 
کنم. خیلی وقت ها غیرمذهبی ها از بچه مذهبی ها خوش شان 
ــا از دور فکر  ــویم، ام ــاال زیاد وارد جزئیاتش نش نمی آید؛ ح
می کنند که بچه مذهبی ها خودشان را می گیرند. ممکن است 
اشتباه هم بکنند، ولی یک دالیل روانی ای وجود دارد که این 

تصّور را می کنند. 
مثاًل می بیند خودش که نماز نمی خواند، و تو نماز می خوانی. 
پس او پیش خودش خودبه خود داوری می کند که تو که نماز 
ــاب نمی کنی، پس این  می خوانی، البد نمازنخوان را آدم حس
من را آدم حساب نمی کند، پس او علی القاعده دارد برای من 

قیافه می گیرد. 
ــته باشند. ما چه  کار کنیم  ــتری داش باید مؤمنین تواضع بیش
ــاءا... به راه بیایند؟ چه بسا بیایند از ما  غیرمذهبی ها هم ان ش
ــتیم، بنده خودم  بزنند جلو. ما که خودمان خیلی ضعیف هس
ــت  را عرض می کنم. چه کار کنیم؟ یکی از راه هایش این اس
ــت به خیری ُعجب را در  ــه بچه  مذهبی ها با نگرانی از عاقب ک
ــان از بین ببرند. ُعجب، خودش را در اطراف پلک آدم  خودش
نشان می دهد. زیاد هم نمی خواهد کسی چشم برزخی داشته 

باشد. 
ــی را می بینند و می گویند: »این آقا مطمئن  گاهی مردم کس
ــردم هم  ــت.« م ــکر اس ــودش. چه از خودمتش ــت به خ اس

معاویه هم مشکلش با علی بن 
ابیطالب عدالت بود. برگشت گفت 
قاتلین عثمان را به من تحویل بده، 

من خودم را تسلیم تو می کنم، من با 
تو بیعت می کنم

والیت بر عدالت مقدم است، و اول 
باید والیت در جامعه تثبیت شود.

والیت بر عدالت مقدم است و مبادا 
تو یک  دفعه ای بهانه کنی عدالت را 

علیه والیت بشوری. »أَْن اَل یَْعَملُوا 
« وقتی امر والیت تثبیت شد،  َعَمالاً
بعدااً. االن چه وقِت از عدالت دم 

زدن است؟ 
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ــم برزخی ندارند روح  ــد، مردم مثل اولیاء خدا چش می فهمن
ــرای مردم عادی  ــفاتی که ب ــا را ببینند، ولی یکی از مکاش م
ــت. گاهی یک  ــت، همین اس ــم ممکن اس ــی ه و غیرمذهب
ــوند. بعضی هایشان درست فکر  ــفه می ش دفعه ای اهل مکاش
ــما نگران  ــم. وقتی که من و ش ــا قیافه می گیری ــد م می کنن
ــیم، او احساس آرامش می کند پیش  عاقبت به خیری مان باش
ــودش را برتر از  ــا! این همه نماز خوانده، خ ــا. می گوید: »باب م
ــوخی هایش را دارد، اما این هم نگران عاقبت  من نمی داند. ش
ــتر دارد گریه می کند.« اگر ما  ــت. از من بیش به خیری اش اس

نگران عاقبت به خیری مان باشیم،... 
بچه مذهبی ها محافل دعا را رونق ببخشند، مذهبی بودن که 
کافی نیست، کجا گریه می کنی؟ کجا ضّجه می زنی؟ در کدام 
جلسه؟ کدام نمازشب؟ »نه! ما کالًاّ بچه مذهبی هستیم« کالًاّ 
بچه مذهبی فایده ندارد. بچه مذهبی  یعنی از گنهکار بیشتر 
ــتر تمّنا می کند. اگر  ــتر توبه می کند، بیش گریه می کند، بیش
این فرهنگ ما باشد، یکی از نتایجش همین است که دیگران 
پیش ما راحت تر خواهند بود. احساس راحتی می کنند. کم کم 

شاید به راه آمدند و احتماالً از ما هم جلو بزنند. 
ــابی جا بیفتد.  ــد، در فرهنگ جامعه حس این نگرانی باید باش
ــه در فرهنگ جامعه جا  ــم باید چه طرحی ریخت ک نمی دان
ــانه ها چگونه باید عمل بکنند؟ چون رسانه ها خب  بیفتد، رس
ــت که احترام بگذارند به مردم، تشویق  ــان بر این اس دأب ش
ــانه معموالً  ــان بگیرند. در رس ــد، تقدیر کنند، تحویل م کنن

این جوری است. 

ــت!  ــتباه نگیریم که اینها همه اش مال ماس یک دفعه ای ما اش
ــت و چهار ساعت داریم از  ــتیم . می بینی که بیس ما این هس
خودمان تعریف می کنیم؛ نمی شود هم که تعریف نکرد، باید 
ــانه  ــمندی می خواهد. نه اینکه در رس چه  کار کرد؟ این هوش
ــم همه زمین بزنند،  ــم بیایند مدام مؤمنین را جلوی چش ه

خرابی هایشان را نشان بدهند. ظرافت دارد. 
ــت. فقط این  ــا برای تضمین آینده، فقط نگرانی کافی نیس ام
ــت. ما باید  ــت. عقل نورانی هم الزم اس دل نورانی کافی نیس
ــینیم با همدیگر فکر کنیم ببینیم چه امتحانات دیگری  بنش
ــه مراحل دیگری را باید  ــود. چ مانده که از ما باید گرفته بش
پشت سر بگذاریم؟ به تاریخ برگردیم، مثاًل ببینیم علل غربت 
امیرالمؤمنین علی)ع( چی بوده. یکی یکی ریشه هایش را در 

وجود خودمان و در جان جامعه نابود کنیم. 
وقتی به تاریخ برمی گردیم، یکی از صحنه های عجیب و غریبی 
ــت که گاهی از اوقات از همان  که در تاریخ می بینیم این اس

ــس اتفاقاتی که عرض کردم، یک کار خوب، یک فضیلت،  جن
ــتن قرآن، دوست داشتن نماز، می آید سنگ سر  دوست داش
ــود و آدم یک دفعه ای از حقیقت خوب بودن باز  راه آدم می ش
ــد، یکی از این جور موانع که البته خودش خیلی خوب  می مان

است، عدالت است. 
ــنگی است، مفهوم دلچسبی است،  مفهوم عدالت، مفهوم قش
ــت، ولی باید مواظب باشیم این مفهوم  ــینی اس مفهوم دلنش
ــتیزی ما نشود. یکی  یک وقت عامل والیت گریزی یا والیت س
ــراغش. همه ی خوبی ها  یکی همه ی مفاهیم را باید برویم س
می توانند مانع بشوند، در هر کسی، در هر مقطعی نگاه بکنی 

همین طور است. 
این امتحانی که ما داریم با هم از آن صحبت می کنیم، امتحان 
ــت. تک تک ما هم  فوق العاده پیچیده، دقیق و قابل تأملی اس
در معرضش هستیم، هیچ کس نمی تواند بگوید که این حرف 
ــتر گاهی بوده سِر عدالت داشتن و  مال من نیست. مالک اش
رعایت عدالت از علی  بن ابیطالب)ع( سؤال کرده. گفته: »آقا! 
این عدالت است ابن عّباس را شما گذاشتی؟ فامیل گذاشتی 

آقا؟!« آقای مالک!
ــتر توضیح دادند. فرمودند اوالً من  حضرت هم برای مالک اش
ــینم، یا فرزندان برادرم جعفر یا عقیل را که  که حسن و حس
ــتم، فامیل درجه یک آن جوری که تو فکر می کنی که  نگذاش
ــراغ دارم؟ و  ــت، ثانیاً حاال من از ابن عّباس بهتر مگر س نیس
ــات دیگری دادند که به تفصیل به جای خودش باید  توضیح
َّْیُت  )ع( بَِنی الَْعبَّاِس... َفَهْل َول ا َولَّی َعلِیٌّ ــود. )َقاَل لَمَّ بحث بش
ــناً أَْو ُحَسْیناً أَْو أََحداً ِمْن ُولِْد َجْعَفٍر أَِخی أَْو َعِقیاًل أَْو أََحداً  َحَس
ــَو َخْیٌر ِمْنُهْم َفْأتِِنی بِِه(  ــْن ُولِْدهِ... َو بَْعُد َفإِْن َعلِْمَت أََحداً ُه ِم
ــرح ابن ابی الحدید/15/99( ببینید ما کارمان دارد به کجا  )ش
ــه دقت هایی در  ــد جامعه ی ما دارد ما را به چ ــد، رش می رس

تاریخ می رساند. 
ــود، تا اینکه خوارج گیر می دادند به  ــروع می ش از اینجاها ش
علی بن ابیطالب)ع( که شما فالن جا عدالت را رعایت نکردید؛ 
ــعث یک منافق  ــت که پیش شماست؟ اش ــعث کیس این اش
ــت، اصاًل آدم ویژه ای است؛ بعد از رسول خدا هم  حرفه ای اس
ــده بود، بعد دوباره برگشت مسلمان شد. کسی است  کافر ش
ــته،  ــن مجتبی)ع( دخالت داش که دخترش در قتل امام حس
ــعث آدم ویژه ای است.  فرزندانش در کربال جنایت کردند. اش
آن وقت خوارج گیر می دادند به امیرالمؤمنین)ع(، یکی از دالیل 
ــان از حضرت، اشعث بود. )نامه ی رئیس خوارج به  ناراحتی ش

امیرالمؤمنین)ع(:... فلما حمیت الحرب و ذهب الصالحون عمار 
بن یاسر و أبو الهیثم بن التیهان و أشباههم اشتمل علیک من 
ــعث  ال فقه له فی الدین و ال )له( رغبة فی الجهاد، مثل األش
ــتنزلوک حتی رکنت إلی الدنیا حین  بن قیس و أصحابه و اس
رفعت لک المصاحف مکیدة، فتسارع إلیهم الذین استنزلوک( 
ــالمی/5/240(  ــراف/2/370( )موسعة التاریخ االس )انساب االش
ــاٍد َکاَن  ــعث: ُکلُّ َفَس )ابن ابی الحدید در مورد نقش ویژه ی اش
ــَراٍب َحَدَث َفَأْصُلُه  ــِر الُْمْؤِمِنیَن)ع( َو ُکلُّ اْضِط فِی ِخاَلَفِة أَِمی
األَأْْشَعُث( )شرح ابن ابی الحدید/2/278( )برای توضیحات بیشتر 

در مورد شخصیت اشعث، رک: مکاتیب االئمة/1/226(
ــت کرد. این دوتا  ــت، خیلی باید مراقب این قّصه همه جا هس
مفهوم را کمی با همدیگر مقایسه بکنیم. تا می رود به آن اوج 
که می رسد، یک دفعه ای می بینی حضرت موسی بن عمران با 
خضر همراه است، همین جور سؤال ها را از خضر می کند. آقای 
ــی بن عمران! مگر بهت نگفتم  خضر هم می گوید: آقای موس
ــای نازنین که نتوانست سؤال  ــؤال نکن؟ آخر سر هم موس س
ــی  ــتی!« موس ــد. گفت: »آخر تو زدی یک بچه ای را ُکش نکن
عدالت گرایی اش را چه  کار کند؟ یک دفعه ای متوقف شد. آقای 
ــی...، آقای خضر هم فرمود خداحافظ شما. )کهف/-66 موس

)78
اصاًل این خودش یک امتحان است عزیز دل من! عدالت را آدم 
ــت دارد، عاشقش است؛ یک جاهایی، یا نمی شود عدالت  دوس
ــی، یک جاهایی اصاًل آن  را اجرا کرد، باید با والیت همراه باش
چیزی که تو فکر می کنی عدالت نیست و باید همراه باشی. 

ــکلش با علی بن ابیطالب عدالت بود. برگشت  معاویه هم مش
گفت قاتلین عثمان را به من تحویل بده، من خودم را تسلیم 
تو می کنم، من با تو بیعت می کنم. )َفَأْمِکنِّی ِمْن َقَتلَِة ُعْثَماَن 
َحتَّی أَْقُتلَُهْم َو أَُسلَِّم األَأْْمَر لََک َو أُبَایَِعَک أَنَا َو َجِمیُع َمْن قَِبلِی ِمْن 
اِم( )مستدرک الوسائل/7/123 و بحاراالنوار/33/143(  أَْهِل الشَّ
ــن پیغام را ابودرداء و ابوهریره از جانب معاویه برای علی بن  ای

ابیطالب)ع(آوردند. بعد حضرت پاسخ می دهند. 
ــون عثمان  ــه می گوید من ولّی خ ــد! آقای معاوی ــت کنی دق
ــد بعد  ــما باش ــتم، می خواهم قصاص کنم. بیعت ما با ش هس
ــان را تحویل ما بده.  ــما اول قاتلین عثم از اجرای عدالت. ش
البته همه ی شما بزرگواران می دانید که چقدر امیرالمؤمنین 
مخالفت می کردند با آن شورشی که علیه عثمان شد، به ویژه 
ــخن علی بن  ــا قتل عثمان مخالفت می کردند، ولی مردم س ب
ــت  ــذا معاویه اگر می توانس ــوش ندادند. ل ــب)ع( را گ ابیطال

از اینجاها شروع می شود، تا اینکه 
خوارج گیر می دادند به علی بن 
ابیطالب)ع( که شما فالن جا عدالت 
را رعایت نکردید؛ این اشعث 
کیست که پیش شماست؟ اشعث 
یک منافق حرفه ای است، اصالاً 
آدم ویژه ای است؛ بعد از رسول 
خدا هم کافر شده بود، بعد دوباره 
برگشت مسلمان شد. کسی است 
که دخترش در قتل امام حسن 
مجتبی)ع( دخالت داشته، فرزندانش 
در کربال جنایت کردند. اشعث آدم 
ویژه ای است. آن وقت خوارج گیر 
می دادند به امیرالمؤمنین)ع(، یکی 
از دالیل ناراحتی شان از حضرت، 
اشعث بود.
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ــتی. ولی نمی چسبید این حرف. لذا  ــما قاتل هس می گفت ش
می گفت عدالت را اجرا کن. آن وقت ببینید حضرت چه دقتی 

در این کالم دارند؛ می فرمایند:
ِ  َو ُحْکِم اْلِْساَلِم َعلَی الُْمْسلِِمیَن بَْعَد َما   »والَْواِجُب فِی  ُحْکمِ  اهللَّ
یَُموتُ  إَِماُمُهمْ ؛ آن چیزی که واجب است در حکم خدا و حکم 
ــالم، بعد از اینکه امام شان فوت می کند یا کشته می شود،  اس
چه آن امام مقتول خوب باشد یا بد برای یک همچین عدالت 
ــرای عدالت یک چیز خیلی مهمی  ــی؛ یعنی موضوع اج مهم
ُموا یَداً َو اَل  است أَْن اَل یَْعَمُلوا َعَماًل َو اَل یُْحِدثُوا َحَدثاً َو اَل یَُقدِّ
ــیْ ءٍ َقْبَل أَْن یَْخَتاُروا أِلَنُْفِسِهْم إَِماماً َعِفیفاً  ِرْجاًل َو اَل یَْبَدُءوا بَِش
نَِّة یَْجَمُع أَْمَرُهْم؛ هیچ کس نباید  َعالِماً َوِرعاً َعاِرفاً بِالَْقَضاءِ َو السُّ
هیچ کاری بکند، قتل اتفاق افتاده، از این باالتر؟ اما هیچ کس 
ــد اول باید با یک امام بیعت کنند. اول  ــد هیچ کاری بکن نبای

باید وضع آن امام جامعه را تثبیت کنند. )همان منبع(
اینجاست که من عرض می کنم والیت بر عدالت مقدم است و 
مبادا تو یک  دفعه ای بهانه کنی عدالت را علیه والیت بشوری. 
ــد، بعداً. االن  »أَْن اَل یَْعَمُلوا َعَماًل« وقتی امر والیت تثبیت ش
ــت؟ البته حضرت در جاهای  ــه وقِت از عدالت دم زدن اس چ
ــت. ابوهریره  ــر کلمات دیگری هم دارند که فرصت نیس دیگ
ــت که معرفی می کنم. اما بعد از  و ابودرداء را هم فرصت نیس
ــاکت  اینکه حضرت همین کالم را توضیح می دهند، اینها س

شدند. 
ــد که طوالنی  ــدی، جمالتی دارن ــرت در فراز بع ــی حض حت
می شود اگر بخواهم برای شما بخوانم. می فرمایند: این امامی 
ــتقرار والیت بر اجرای  ــا او بیعت می کنند که اس ــه مردم ب ک
ــت، این امام از طرف خدا انتخاب شده باشد،  عدالت مقدم اس
یا مردم خودشان جمع شده باشند و این امام را انتخاب کرده 
ــند، فرقی نمی کند. حتی این بحث مال امام معصوم هم  باش
ــت. )إِنَّ أَوََّل َما یَْنَبِغی لِلُْمْسلِِمیَن..... أَْن یَْخَتاُروا إَِماماً إِْن  نیس
ِ َعزَّ َو َجلَّ َو  ــی اهللَّ َ ــْم... َو إِْن َکانَِت الِْخَیَرُة إِل ــِت الِْخَیَرُة لَُه َ َکان
ــَک َو ااِلْخِتَیاَر(  ِ ــدْ َکَفاُهُم النََّظَر فِی َذل َ َق ــولِِه َفإِنَّ اهللَّ إِلَی َرُس
ــاال معاویه کدام را قبول دارد؟  )همان منبع( بعد فرمودند: ح

ــن را هم مردم انتخاب کردند هم خدا. پس معاویه اول باید  م
ــخص کند، بعد برویم سراغ عدالت.  تکلیفش با والیت را مش
ِة... َفَقْد تََشاَوُروا  ُ َجلَّ اْسُمُه َجَعَل ااِلْخِتَیاَر إِلَی اأْلُمَّ )َفإِْن َکاَن اهللَّ
ُ َجلَّ َو َعزَّ ُهَو الَِّذی  فِیَّ َو اْخَتاُرونِی بِإِْجَماٍع ِمْنُهْم، َو إِْن َکاَن اهللَّ
ْخلََفِنی َعلَْیِهْم...(  ــتَ ِة َو اْس یَْخَتاُر َو لَُه الِْخَیَرُة، َفَقِد اْخَتاَرنِی لِْلُمَّ

)همان منبع(
ــت می گویید.  ــما راس ابودرداء و ابوهریره همان جا گفتند ش
ــن را به او هم گفتند؛  ــخ امیرالمؤمنی رفتند پیش معاویه پاس

معاویه هم حرفی نزد و سؤال های دیگری کرد. آن دو نفر هم 
گفتند پس ما دیگر رفتیم، خداحافظ. حرف علی حق بود. 

ــد والیت در جامعه  ــت، و اول بای ــت بر عدالت مقدم اس والی
تثبیت شود. اشتباهات را من دیگر ریز و درشتش را برشمردم 

دیگر. در تاریخ مراجعه می کنیم. 
ــتادند، در صلح  ــالم ایس ــه جلوی پیامبر اس ــن جایی ک اولی
حدیبیه، طرف بلند شد که حاال اسمش را نمی برم، گفت: آقا! 
ــما صلح را قبول کردید؟ خدا دستور داد بیعت  یعنی چی ش
ــا آن آدم معترض را راضی  ــجره. آقا! مردم ت بکنند، تحت الّش
ــرد. چقدر غریب بود  ــی با پیغمبر اکرم بیعت نک نکردند کس

حضرت. )تفسیرقمی/2/309(
ــتان غزوه ی حنین، در تقسیم غنایمی که بعدش رخ  در داس
ــی غنایم را زیاد و  ــالم به مصلحت های ــر گرامی اس داد، پیامب
کم تقسیم می کردند، آن وقت یک نفر به نام ابن ُزهیر برگشت 

گفت: »آقا! این عدالت است؟« ببین! دارد به پیغمبر می گوید: 
ــُجوِد،  ــت؟« )أَْقَبَل َرُجٌل... بَْیَن َعْیَنْیِه أَثَُر السُّ »این عدالت اس
ــلََّم َو لَْم یَُخصَّ النَِّبیَّ ص، ثُمَّ َقاَل: َقْد َرأَیُْتَک َو َما َصَنْعَت  َفَس
ــی َهِذهِ الَْغَنائِِم. َقاَل ص: َو َکْیَف َرأَیَْت؟ َقاَل: لَْم أََرَک َعَدلَْت.  فِ
ِ)ص( َو َقاَل: َویْلََک إَِذا لَْم یَُکِن الَْعْدُل ِعْنِدی  َفَغِضَب َرُسوُل اهللَّ
ــاد با ترجمه  ــاد مفید/1/148 و ارش ــَد َمْن یَُکوُن؟( )ارش َفِعْن
محالتی/1/135( می چسبد آقا! می چسبد آدم با کلمه، مفهوم 
و حتی مصداق عدالت بخواهد با مقام منیع ولّی خدا و والیت 

دربیفتد. ما باید از این امتحان ها عبور کنیم. 
ــن بعید می دانم  ــرد، دیگر م ــن مرحله عبور ک ــس از ای هرک
ــخت تر از این باقی  ــه ی دیگری باقی بماند، امتحانی س مرحل
ــاده ای دارد،  ــیرینِی فوق الع ــت که ش بماند. عدالت امری اس
ــر )س( می فرمایند: عدالت را خدا واجب  حضرت زهرای اطه
ــت. )َفَرَض  ــکیناً لِلقلوب« مایه ی آرامش دل هاس کرده، »تس
ــکینا لِلُقلوِب( )من الیحضره الفقیه/3/567(  اهللُ... و الَعدَل تَس
ــرای آدم  ــت از آب گوارا ب ــادق)ع( می فرماید: عدال ــام ص ام
ْمآُن(  ــت. )الَْعْدُل أَْحلَی ِمَن الَْماءِ یُِصیُبُه الظَّ تشنه، لذیذتر اس
ــادق)ع( در کالم دیگری می فرماید:  ــی/2/146( امام ص )کاف
ــان، شیرین است. )الَعدُل  ــهد عسل برای انس عدالت مانند ش
هِد( )کافی/1/385( قرآن هم شیرین است، نماز  أحلی ِمَن الشَّ
ــیرین است. ولی همه ی این شیرینی ها  هم برای اهل نماز ش

را باید مواظبت کرد. 
ــند، عموم مردم یا خواص  ــته باش جامعه ای که بصیرت داش
ــرعت  ــان را به س ــند، خودش ــته باش جامعه که بصیرت داش
ان شاءا... می رسانند به وجود حضرت. چیزی نیست فلسفه ی 
ــالب ما، جز اینکه محیطی، کارگاهی پدید آمده، به تاریخ  انق
ــم جلو. و تا حاال هم  ــگاه کنیم، درس و عبرت بگیریم بروی ن

همین جور بوده، ِمن بعد هم همین جور خواهد بود. 
ــی را اجازه  ــی ـ من یک کلمه ی زدگ ــرف عدالت زدگ از آن ط
ــتفاده کنم ـ منهای والیت، کار را به جاهای خیلی  بدهید اس
ــه ی عجیب و غریب این نوع  ــاند. خوارج نمون ناجوری می رس
ــال را می زنم، تا  ــتند. من این مث ــی در تاریخ هس عدالت زدگ

همه ی خوبان هزاران فرسنگ از این بدی فاصله بگیرند. 
ــام ندادی کافی  ــتند همین که انج آخر بعضی از بدی ها هس
ــت. ولی بعضی از بدی ها را باید ازشون فاصله گرفت. اینها  اس
ــت. مثاًل یک جایی  ــت. طراحی های قرآن اس ــده نیس ذوق بن
ــد: »َوال تَقَربوا َماَل الَیِتِیم« )انعام/152( به مال یتیم  می فرمای
ــرو آن طرف تر، برو  ــه بگیر، ب ــو. ببین! فاصل اصاًل نزدیک نش
ــن. تقوا یعنی گناه  ــر. اصاًل کلمه ی ورع یعنی همی آن طرف ت
ــن، اما ورع یعنی فاصله بگیر. در توصیف اصحاب حضرت،  نک

گفته اند اینها اهل ورع هستند. 
ــه ی خودمان  ــا را در جامع ــن بدی ه ــه داریم ای ــا برای چ م
می گوییم؟ واقعاً مردم ما، نخبگان و خواص جامعه ی ما از این 
ــتند. ولی بحث سر فاصله است . االن دشمن  بدی ها بری هس
ــما فاصله ات را از  ــته فاصله اندازه بگیرد. اگر ش سانت گذاش
هزار کیلومتر بکنی نهصد کیلومتر، او رویش حساب می کند. 
ــتند، البته می دانید  ــن عدالت گرایِی عجیب را داش خوارج ای

خوارج قرآن زدگی هم داشتند؛ چه قرآنی می خواندند!
ــت می رفت، ایستاد برای یک  کمیل دنبال امیرالمؤمنین داش
ــب، آقا فرمود: کمیل! ایستادی؟ برویم  مناجات قرآنی نیمه ش
آقا. گفت آقا! نگاه کن چه قرآنی است. دلم را برده، نیمه شب 
ــه می کند قرآن می خواند. چه صفایی. آقا فرمود: بیا  دارد گری
ــته شده های خوارج را نشان  برویم! بعدها حضرت یکی از کش
دادند، فرمودند: »این را می شناسی؟ آن صدای قرآن آن شب 

مال این بود« 
ِریِق إِلَی بَاِب َرُجٍل یَْتُلو الُْقْرآَن فِی َذلَِک الَْوْقِت   )َفَوَصَل فِی الطَّ
ــاِجداً َو قائِماً  ــُه تََعالَی »أَمَّْن ُهَو قانٌِت آناَء اللَّْیِل س َ ــَرأُ َقْول َو یَْق
َِّذیَن یَْعلَُموَن  ِِّه ُقْل َهْل یَْسَتِوی ال یَْحَذُر اآْلِخَرَة َو یَْرُجوا َرْحَمَة َرب

ما برای چه داریم این بدی ها را در 
جامعه ی خودمان می گوییم؟ واقعااً 

مردم ما، نخبگان و خواص جامعه ی 
ما از این بدی ها بری هستند. ولی 

بحث سر فاصله است . االن دشمن 
سانت گذاشته فاصله اندازه بگیرد. 

اگر شما فاصله ات را از هزار 
کیلومتر بکنی نهصد کیلومتر، او 

رویش حساب می کند. خوارج این 
عدالت گرایِی عجیب را داشتند، 

البته می دانید خوارج قرآن زدگی هم 
داشتند؛ چه قرآنی می خواندند!

هرکس از این مرحله عبور کرد، 
دیگر من بعید می دانم مرحله ی 

دیگری باقی بماند، امتحانی 
سخت تر از این باقی بماند. عدالت 

امری است که شیرینِی فوق العاده ای 
دارد.

حجت االسالم پناهیان در کنار اعضای جمعیت رهپویان )اردوگاه اصولگرایان تحول خواه(
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یٍّ  ــجِ ُر أُولُوا األَأْلْباِب« بَِصْوٍت َش َّما یََتَذکَّ ــَن ال یَْعلَُموَن إِن َِّذی َو ال
ُجِل  َحِزیٍن. َفاْسَتْحَسَن ُکَمْیٌل َذلَِک فِی بَاِطِنِه َو أَْعَجَبُه َحاُل الرَّ
ِ َعلَْیِه َو آلِِه إِلَْیِه َو  ــْیئاً. َفالَْتَفَت َصلََواُت اهللَّ ِمْن َغْیِر أَْن یَُقوَل َش
َُّه ِمْن أَْهِل النَّاِر َو  ُجِل. إِن ــَک َطْنَطَنُة الرَّ َقاَل: یَا ُکَمْیُل اَل تُْعِجْب
ٌة ُمَتَطاِولٌَة إِلَی أَْن آَل )رسید(  َسُأنَبُِّئَک فِیَما بَْعُد.... َو َمَضی ُمدَّ
َحاُل الَْخَواِرِج إِلَی َما آَل َو َقاتَلَُهْم أَِمیُر الُْمْؤِمِنیَن.... َفالَْتَفَت أَِمیُر 
ــْیِف َعلَی  ــَن)ع( إِلَی ُکَمْیِل بِْن ِزیَاٍد... َفَوَضَع َرأَْس السَّ الُْمْؤِمِنی

ــُل »أَمَّْن ُهَو قانٌِت آناَء  ــْن تِلَْک الرُُّءوِس َو َقاَل: یَا ُکَمْی َرأٍْس ِم
اللَّْیِل ساِجداً َو قائِماً«( )ارشادالقلوب/2/226(

خوب شد سه مرتبه برای عاقبت به خیری مان دعا کردیم. و ااّل 
رفقا! هر خوبی ای که داریم سنگ راه ما خواهد شد. 

ــارز بودند، ضّد  ــانی مبارز بودند، مب ــتیم کس اول انقالب داش
ــان شد سنگ  آمریکا بودند، همین مبارزه ی ضّدآمریکایی ش
ــدند ضّد امام. همه  چیز می تواند سنگ راه باشد.  راه شان؛ ش
ما الحمدهلل امشب دعا کردیم، یک چند دقیقه ای است نگران 
نیستیم، اما از این جلسه بیرون رفتیم باز هم باید دعا کنیم. 
خوارج داشتند رد می شدند، سر راه عبدا... بن خباب را گرفتند، 
گفتند: پدر تو از اصحاب پیغمبر بود، از پیامبر حدیثی برای ما 
نقل کن. نکاتی را بیان کرد. اینها وقتی دیدند محّبت علی بن 
ابیطالب در دل ایشان هست، گفتند: می ُکشیمت. همان وقتی 
ــند چه بدجوری هم کشتند  ــتند ایشان را بُکش که می خواس
ــت رد می شد، ) خدا را نگاه کن، وقتی  یک خوکی از آنجا داش
ــد، چگونه حّجت را تمام  ــه می خواهد تاریخ را طراحی کن ک
می کند( یک خوکی داشت رد می شد، یکی از آنها نیزه ای زد 

به این خوک و آن را کشت. مال یک نصرانی بود. 
ــردم بوده،  ــت: »این حیوان مال م ــه ای آن یکی گف یک دفع
ــا! خوک از کجا آوردی  ــرا زدی؟« حاال خوک بوده، )خدای چ
ــا پیدا کردی آنجا؟  ــدا کردی آوردی؟ نصرانی از کج آنجا پی
ــت  ــود، همه ی مقدرات را درس ــت جور بش می خواهی جنس
می کنی.( گفتند: آقا از صاحبش اجازه بگیریم، حالل بکند. به 
ــید ما حیوان شما را زدیم، گفت نه  نصاری گفتند: آقا! ببخش

اشکالی ندارد؛ گفتند: نه! باید پولش را بدهیم؛... 
ــما که  ــت گفت: »آقا! خب پس ش بعد عبدا... بن خباب برگش
ــد دیگر.« گفتند:  ــت دارید، خب من را هم نزنی اینقدر عدال
ــوب هم می زنیم.  ــو را که اتفاقاً خیلی خ ــرا تو را نزنیم؟ ت چ
ــرش را گوش تا  ــوک، س ــد همان خ ــتنش روی جس گذاش
ــد. خانمش ضّجه، ناله، آخر به چه گناهی؟ فقط  گوش بریدن
ــاردار، با آن وضع  ــه محّبت علی بن ابیطالب؟ خانمش هم ب ب
ــاندند. )فطلب صاحب الخنزیر  فجیعی که نگویم به قتل رس
ــی أرضاه، فقال ابن خباب: لئن کنتم صادقین فیما أری و  حت
أسمع إنی آلمن من شّرکم. قال: فجاؤا به فأضجعوه علی شفیر 

ــوه علیه، فصار دمه  ــوه علی الخنزیر المقتول فذبح نهر و الق
مثل الشراک قد امذ قّر فی الماء و أخذوا امرأته فبقروا بطنها 
ــوة کّن معها(  ــا تتقون ا...؟!! و قتلوا ثالث نس ــی تقول: أم و ه

)انساب االشراف/2/368( )شرح ابن ابی الحدید/2/279(
ــاند!  ــی بی والیت گاهی کار آدم را به اینجا می رس عدالت زدگ
ــوزن می خواهد رد  ــه ای از دروازه نمی رود، از یک س یک دفع
شود. حساس است. اگر حساس نبود که باید به دستگاه خدا 

ــان  ــک می کردیم، اگر اینقدر دقیق نبود که اصاًل روح انس ش
ــندید. اگر مسائل اینقدر موشکافانه نبود،  این خدا را نمی پس
پس این عقل را خدا برای چه به ما داده؟ عدالت گرایِی بدون 

والیتمداری گاهی مسائل را به یک جاهایی می رساند. 
ــای اتمام حّجت وجود دارد و خدا لطف  البته همه جا محل ه
خواهد کرد و خدا لطفش را هم شامل حال بندگانش می کند

ــن امتحانات از  ــام کنم. آیا واقعاً ای ــم را با این نکته تم عرض
ــد؟ بله از کوچکترین خصلت های ما هم  ما گرفته خواهد ش
استفاده خواهد شد. باید مواظب باشیم. راه حلی وجود دارد، 

یک راه حلی که در قرآن هست، در زیارت جامعه هست. 
ِ َعزَّ َو َجلَّ ِمْن  ــه می خوانیم »بَِرئُْت إِلَی اهللَّ ما در زیارت جامع
ــت عصمت و طهارت! ما برائت می جوییم  أَْعَدائُِکْم؛ای اهل بی
ــٍة ُدونَُکْم؛ از هر ولیجه ای غیر  ــما... َو ِمْن ُکلِّ َولِیَج از اعداء ش
ــه/2/615 و مفاتیح الجنان/زیارت  ــما )من الیحضره الفقی از ش
ــانی  ــت: کس ــه( این ولیجه در آیه ی قرآن هم آمده اس جامع
ِ َو ال َرُسولِِه َو الَ  که مؤمن هستند، »َو لَْم یَتَِّخُذوا ِمْن ُدوِن اهللَّ

ُ َخبیٌر بِما تَْعَمُلوَن« )توبه/16(.  الُْمْؤِمنیَن َولیَجًة َو اهللَّ
ــم این ولیجه یعنی چی که مؤمنین  در لغت نگاه کردم ببین
نباید غیر از خدا و رسولش و مؤمنین ـ مؤمنین در روایت دارد 
اهل بیت عصمت و طهارت ـ و کسانی که در آن مسیر هستند 
)کافی/1/415(، ولیجه ای انتخاب بکند. ولیجه عبارت عجیبی 
ــت. در جاهای دیگر هم مدام وقتی ما در خانه ی اهل بیت  اس
می رویم، می گوییم: »ما از هر ولیجه ای بیزاری می جوییم.« 

ــته: »ولیجه  در لغت که نگاه می کنی می بینی این جوری نوش
ــوذ می کند. فکر و دل آدم را  ــی که در قلب آدم نف یعنی کس

تحت تأثیر قرار می دهد. ممکن است رفیق باشد، ممکن است 
ــد، هر کسی ممکن است باشد. )الولیجة بمعنی ما  فامیل باش
یّتصف بالولوج و االتّصال و االرتباط القلبّی الباطنّی بالنفوذ و 
ــی الخواّص من األحباب و األصحاب و  اللقاء و التأثیر، کما ف
األرحام. یراد منها ما یکون نافذا فی قلوبهم و مؤثّرا فی أفکارهم و 
ملّقنا فیهم خالف قول اهلّل و رسوله( )التحقیق فی کلمات القرآن، 
عالمه ی سیدحسن مصطفوی/ 13/198( اینها را به شّدت باید 
مراقبت کرد. آدم گاهی مقابل رفیقش نمی تواند بگوید نه. آدم 
باید راه ها را ببندد. این یکی از تضمین هاست برای اینکه مبادا 

انسان از مسیر خارج بشود. 
بعد امام باقر)ع( می فرماید: »إیَّاُکم َوالَوالئِج َفإنَّ ُکلَّ َولِیَجٍة ُدونَنا 
َفِهَی طاغوت«   )تفسیرعیاشی/2/83 و وسائل الشیعه/27/133( 
ــت، امام باقر  ــب و غریبی نیس ــارت خیلی عجی ــوت عب طاغ
ــود طاغوت.  می فرمایند: هر ولیجه ای غیر از ما اهل بیت می ش
اصاًل اگر تو خیلی تحت تأثیر رفیقت هستی، می شود طاغوت. 

این یک نکته برای راه نجات. 
ــام. امتحان های ما  ــم تم ــرض کنم و عرض ــک مژده هم ع ی
سخت تر خواهد شد؟ بله. چون شایستگی اش را داریم. همه ی 
ما تحت فشار بیشتر قرار می گیریم؟ بله. این زیباست، عالمت 
ظهور حضرت است، اینها قواعد ظهور حضرت است، نه اینکه 
ــیم دیگر، و  ــیه ای بپردازیم. ما باید الیق باش به حوادث حاش

اینها راهش است. 
خب در این امتحان های سخت، چه عاملی ما را نجات خواهد 
ــای مختلفی هم که وجود  ــش را عرض کردم، راه ه داد؟ یکی
ــث عرض کردم که نگرانی از  ــه می دانید. ابتدای بح دارد، هم
عاقبت به خیری خودش خیلی تطهیر کننده است. »ِمن ُکلِّ 

َولیَجٍة« هم خیلی تطهیر کننده است. 
ولی یک نکته ای هم عرض کنم و بر بال عرشِی چنین مژده ای 
ــوار بشوید و پرواز کنید به کوچه ی بنی هاشم. خدا خودش  س
ــابقه  کمک می کند! خدا مگر بندگان خودش را که خوش س
ــخت از  ــد کرد؟ خدا هم وقتی امتحان س ــتند رها خواه هس
ــیار روشنی هم بهش  بنده اش می کند، یک دفعه ای آیه ی بس
ــه آن خوارج هم خدا رحم  ــان می دهد. حتی دیدید که ب نش

کرد. 
ــتان خوب را اجرا کرد، بعد آن  ــم خوارج آن داس جلوی چش
ــتند روز  ــتند. دیگر آن خوارجی که آنجا هس ــاه را کش بی گن
قیامت حرفی ندارند به خدا بزنند. به او می گویند: »چرا اغفال 

شدید؟ خوک رحم دارد، بعد او رحم ندارد؟« 
خدا کمک های عجیب و غریب می کند. نگاه کنید، می بینید. 
خدا مهربان است، خدا به فرعون مهربان بود، موسای عمران 
را فرستاد به سمت فرعون، بهش فرمود: »موسای من، باهاش 
َُّه  ــرم صحبت بکنی ها! او طغیان کرده.« )اْذَهبا إِلی  فِْرَعْوَن إِن ن
ــی( )طه/43و44(  ُر أَْو یَْخش َطغی . َفُقوال لَُه َقْوالً لَیِّناً لََعلَُّه یََتَذکَّ

خدایا! تو طرفدار فرعون هستی یا موسی؟
ــزرگ خواهد کرد، محّبت فراوان  ــدا به تک تک ما کمک ب خ
خواهد کرد. و ما به این محّبت مستظهر هستیم. پشتیبان ما 

این محّبت ویژه ی خداست. 
ــه. خدا در امتحان  ــاد کردم یا نه؟ حاال روض دل هایتان را ش
ــختی که از مردم مدینه گرفت، و واقعاً آن امتحان سخت  س
بود، یک کمکی بهشون کرد که در کّل عالم خلقت خدا چنین 

کمکی به کسی نکرده. چه کمکی کرد؟
ــوم، برای اتمام حّجت در  ــما فکر کنید برای هدایت یک ق ش
ــر امکان دارد؟  ــا کمکی از این باالت ــخت ترین بحران ها آی س
ــرّدد، آن مردم  ــه، در میان آن مردم م ــه ای در مدین یک دفع
ــد، صدای  ــق فاصله گرفته، صدای ناله ی فاطمه بلند ش از ح
گریه ی فاطمه ی زهرا بین در و دیوار بلند شد و همه ی مردم 

از این صدا باخبر شدند. 

http://www.rajanews.com/Detail.asp?id=88083

ولیجه یعنی کسی که در قلب 
آدم نفوذ می کند. فکر و دل آدم 
را تحت تأثیر قرار می دهد. ممکن 
است رفیق باشد، ممکن است فامیل 
باشد، هر کسی ممکن است باشد. 
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اتهام والیت گریزی به مالک اشتر
گزارشی تاریخی از مقاومت »مالک اشتر« در برابر

»تحمیل حکمیت به والیت« توسط منافقین و نهروانی ها

سعید امیریـ  علی وناییـ  مرتضی سیف الهی

در جنگ صفین و فرآیند تحمیل حکمیت به امیرالمؤمنین)ع( شخصیت های مختلفی نقش آفرینی می کنند. 
در آن برهه مقاومت مالک اشتر نخعی در برابر تحمیلگران بویژه اَشَعث بن قِیس ِکندی ستودنی و عبرت آموز 
است. در متن پیش رو سعی شده تا با بیان برخی رخدادهای مرتبط با اعمال و تحرکات این دو شخصیت 
تأثیرگذار در عصر حکومت حضرت علی)ع( زمینه ای جهت فهم بهتر تاریخ سیاسی صدر اسالم ایجاد شود.

پرده اول: 
 انتساب به خلیفه؛ ترفندی سیاسی و یا 

نیتی خیر؟! 
ــده که  ــده آم ــا جع ــن)ع( ب ــام حس ــان ازدواج ام »در جری
ــعث( را  ــعید بن قیس )برادر اش ــن)ع( دختر س امیرالمؤمنی
ــتگاری نمود، وقتی اشعث از این  ــن)ع( خواس برای امام حس
ــد نزد سعید رفت و او را از این کار منصرف  جریان مطلع ش
ــعید را به عقد پسر خود درآورد، سپس نزد  نموده و دختر س
امیرالمؤمنین)ع( آمد و اعالم کرد، دختری که برای حسن)ع( 
ــتگاری نموده اید، زن پسر من است. اشعث در آنجا با  خواس

اصرار دختر خود را به عقد امام حسن)ع( درآورد.«1
»امام علی)ع( نقل می کنند که در نیمه شبی، اشعث ظرفی 
سرپوشیده، پر از حلوای خوش طعم و لذیذ به خانه ما آورد... 

به او گفتم:
ــت یا زکات یا صدقه؟ زکات و صدقه بر ما اهل  این هدیه اس

بیت حرام است.
گفت: صدقه و زکات نیست، هدیه است.

به او گفتم: آیا آمده ای از راه دین خدا ما را بفریبی؟ آیا درک 
نداری، نمی فهمی و یا دیوانه و جن زده ای و یا بیهوده سخن 

می گویی؟
آنگاه امام قسم یاد کرد که اگر هفت اقلیم را با هر چه در زیر 
آسمان آن هاست به من بدهند که خداوند را با گرفتن پوست 

جوی از دهان مورچه ای نافرمانی کنم، هرگز نخواهم کرد«2

پرده دوم: 
اشعث منافقانه دم از والیت می زند 

»حضرت علی)ع( پس از فراغت از جنگ جمل، طی نامه ای 

ــت تا  ــعث، که در آن هنگام والی آذربایجان بود، خواس از اش
بیت المال را به خزانه مرکزی بازگرداند«3

ــعث بود؛ چرا  ــه معنای عزل اش ــت نامه حضرت ب در حقیق
ــروع  ــه معلوم بود علی)ع( کارگزار غاصب بیت المال را مش ک
نمی داند. به طور طبیعی این برخورد حضرت موجب ناراحتی 

و بغض اشعث نسبت به موال گردید.
ــاز مواجه   پس از نامه حضرت، او با یک تصمیم سرنوشت س
ــد. اگر به نفع امیرالمؤمنین)ع( تغییر رنگ می داد، منافع  ش
ــت می داد و اگر به طرف معاویه  خود را در آذربایجان از دس
ــان قبیله اش از کف  ــت، موقعیت خویش را در می می گریخ
ــات، که در این مواقع  ــانهای ملون و بی ثب می داد. مانند انس
ــند تا  ــه کار می اندازند و می اندیش ــابگر خود را ب عقل حس
ببینند انتخاب کدام گزینه به سود دنیایشان است، به تردید 
افتاد و به دوستانش گفت: »نامه علی مرا به وحشت انداخته، 
او دارایی آذربایجان را خواهد گرفت؛ من می خواهم به معاویه 

ملحق شوم«4
ــتند؛ زیرا بین عراقیها و  ــش او را از این کار بر حذر داش یاران
ــر به دست گرفتن حاکمیت  ــامیها رقابت دیرینه ای بر س ش
ــتن اشعث به شامیها  ــالم بود، به این جهت پیوس جهان اس
ــد و نفوذش در  ــه ننگ و عار وی در میان عراقیها می ش مای
ــان قبیله اش از بین می رفت. از این رو اطرافیان وی به او  می
گفتند »اگر بمیری بهتر است تا اینکه دست به این کار بزنی؛ 
ــهر و مردم قومت را رها می کنی و دنباله رو و فرمانبر  آیا ش

شامیان می شوی؟!«5
ــعث به ناچار نزد موال در کوفه آمد و  به دنبال این قضیه اش

به قوم خود پیوست. 

ستایش فضایل امام علی)ع( در قالب شعر 
ــعث در میان حامیان دو آتشه والیت درآمد.  از این پس، اش
ــتن به معاویه بود، در وصف  ــه پیش از آن، به فکر پیوس او ک
امیرالمؤمنین)ع( و کرامتها و فضایل موال و جانشینی به حق 
ــبت به نبی اکرم)ص(، اشعاری سرود که مضمون یکی  او نس

از شعرهایش چنین است:
ــتاده علی نزد من آمد؛ علی همان کسی است که وصی  فرس
پیامبر)ص( و انسانی مهذب و بهترین خلق خداست. او وزیر 
پیامبر)ص( و داماد آن جناب به شمار می آید و او انسانی برتر 
ــگام بوده، به روش و  ــرو و پیش و در اعمال صالح، فردی پیش
سیره پیامبر)ص( اقتدا می کند. به سبب فضیلت علی ما از او 
ــت کرده ایم، اطاعت مخلصانه دائمی. ما به خاطر برتری  اطاع
علی با او بیعت کرده ایم، او فقیه و بردبار بوده و در عین حال 
ــه است که شجاعتش  ــت، مانند شیر بیش قدرتمند و تواناس
ــا عفت و در عین حال مردی  ــت. حلیم و ب را حفظ کرده اس
جنگاور و دالور است و از پیمان شکنی و خیانت و گناهکاری 

به دور است. 
جلب اعتماد یاران امیرالمؤمنین برای تثبیت 

جایگاه سیاسی
ــده، یعنی خودداری از  ــعث با یک موضعگیری حساب ش اش
ــتن به معاویه و بیعت با موال، به دو هدف دست یافت.  پیوس
ــود را در میان افراد قبیله  ــت خ یکی آنکه محبوبیت و ریاس
ــیاری  خود )یعنی کنده( حفظ نمود؛ دیگر اینکه اعتماد بس
ــیله نطفه  ــرت را به خود جلب کرد. بدین وس ــاران حض از ی
ــتانه جنگ صفین بسته شد؛ به گونه ای که  خطرناکی در آس
ــیار دشوار گردید. اگر  ــعث و افشای نفاق او بس مبارزه با اش
ــت، هم نفوذش در میان یمنی ها  اشعث به معاویه می پیوس
ــکار  ــت و هم ماهیتش برای یاران حضرت آش از بین می رف
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ــتن به حضرت و تعریف و تمجید از  ــد؛ ولی او با پیوس می ش
امیرالمؤمنین)ع(، خود را از یک چهره خائن، به یک عنصر با 
غیرت و مؤمِن به موال مبدل ساخت و همین امر کاِر حضرت 

را در برخورد با او بسیار دشوار کرد.
حضرت به دو طریق می توانست با اشعث برخورد کند؛ یکی 
ــارکت او در حکومت پرهیز  ــه بیعت او را نپذیرد و از مش آنک
ــی آن روز قابل توجیه  ــا این برخورد در افکار عموم کند؛ ام
نبود؛ چرا که در نظر یمنی های کوفه، این به معنای مجازات 

قبل از ارتکاب جرم بود.
ــپردن پست  راه دوم این بود که بیعت او را بپذیرد، ولی از س
کلیدی به او خودداری نماید. این برخورد می توانست تا حد 
زیادی از خطر توطئه اشعث جلوگیری کند؛ ولی کاری بسیار 
ــای یمن بود و ریاست  ــعث جزو رؤس ــخت بود؛ چون اش س
ــت؛ بنابراین عزل او از این  ــی از قبایل را به عهده داش بخش
مقام خالف فرهنگ اعراب بود. با این حال حضرت راه دوم را 

برگزید و اشعث را از فرماندهی کنار گذاشت.
ــعث از رده فرماندهی،  ــذف اش ــت ح ــه دنبال اتخاذ سیاس ب
حضرت از جبهه های مختلف مورد حمله قرار گرفت. پیشتر 
فرماندهی دو قبیله کنده و ربیعه که از قبایل مهم و نیرومند 
ــاب می آمدند، با اشعث بود. حضرت در  جنگی کوفه به حس
ــعث را از ریاست این دو  ــتانه حرکت به سوی صفین، اش آس
قبیله عزل کرد و به جای او حسان بن مخدوج را در رأس این 

دو قبیله قرار داد.6
خرده گیری نزدیكان امام)ع( به ایشان به دلیل 

عزل اشعث
ــعث در میان افراد این دو  ــت از نفوذ اش این اقدام می توانس
ــت او برای  ــد؛ به گونه ای که دس ــا حد زیادی بکاه قبیله ت
اعمال نفوذ در جریان جنگ صفین کوتاه شود. ولی اشعث با 
ــی از این اقدام حضرت، یمنی ها را تحریک کرد؛  ابراز ناراحت
ــوری که برخی از یاران یمنی نزدیک و ناب حضرت، به  به ط
ــان خرده گرفتند و گفتند: » ای امیرالمؤمنین! مدیریت  ایش
ــخصی  ــت؛ هر ش ــوص مثل خودش اس ــعث تنها مخص اش
ــان بن مخدوج مانند  ــت کند و حس ــد مثل او ریاس نمی توان

اشعث نیست«7
ــی آمدند؛ به  ــاب م ــن افراد از یاران بیدار حضرت به حس ای
ــار می کرد. اعتراض آنها به  ــه ای که حضرت به آنها افتخ گون
ــواری مبارزه با جریان نفاق است؛ زیرا  ــانگر دش حضرت نش
ــعث آن قدر پیچیده است که  ــناخت و مبارزه با امثال اش ش
ــالمی را  گاه خواص اهل حق را نیز می فریبد و کار حاکم اس
ــوار می کند. به دنبال مخالفت یمنی ها  در برخورد با آنها دش
با اقدام حضرت، افراد قبیله ربیعه که »حسان بن مخدوج« از 
ــفتند و »حریث بن جابر« گفت: »حسان  میان آنها بود، برآش
در شرافت، دالوری و توانایی ریاست، نسبت به اشعث چیزی 

کم ندارد.« 
ــی« یکی از شعرای یمنی سپاه حضرت به حمایت از  »نجاش
ــعری در وصف برتری و لیاقت اشعث  ــعث برخاست و ش اش
برای ریاست سرود. وی خطاب به حریث بن جابر گفت: »اگر 
ــی که امیرالمؤمنین)ع( بر گردن ما دارد در بین نبود، ما  حق

حریث بن جابر را از گفته اش پیشمان می کردیم.«
ــی- ــعث به یک بحران سیاس ــدک اندک ماجرای عزل اش ان

ــه روز بر دامنه اش  ــی جدی تبدیل گردید که روز ب اجتماع
ــروز اختالفات قبیلگی و  ــد؛ به گونه ای که خطر ب افزوده ش
ــجام سپاه کوفه را  ــی و قومی، وحدت و انس رقابتهای سیاس
ــان آغاز راه، برخی باب  ــد می کرد و نزدیک بود در هم تهدی
ــپاه  ــایند. این امر در حالی بود که س مخالفت با موال را بگش
ــپاه  ــوی صفین در حال حرکت بود؛ ولی هنوز س ــام به س ش
ــکنی از  ــت در نیامده بود. مخالفت و کارش حضرت به حرک
ــت و کار از دلخوری و  ــعث و یارانش افزایش یاف ــوی اش س
انتقاد گذشت. طبق نقل »ِمنقری« رزمندگان یمنی از اقدام 
حضرت خشمگین شدند؛ از این رو »سعید بن قیس همدانی« 

نزدشان رفته، ضمن سرزنش آنها گفت: »شما گمان می کنید 
ــتور علی)ع( سرپیچی کنید، نزد دشمن او پناهگاه  اگر از دس
و مفّری خواهید یافت؟ آیا معاویه پاداش به شما می دهد...؟ 
کالم درست همان است که علی گفته و نظر حق همان است 

که او بدان گراییده«.

ظاهرسازی سیاسی با ابراز ارادت دروغین به 
»موال«

ــعث توسط امیرمؤمنان)ع(  در همین گیر و دار خبر عزل اش
ــرد و به  ــتفاده ک ــز از فرصت اس ــید. او نی ــه رس ــه معاوی ب
ــعث بگو که او را علیه  ــره« گفت چیزی به اش »مالک بن هبی
علی)ع( تحریک کند. مالک بن هبیره که خود فردی ِکندی و 
از دوستان اشعث بود، از شاعری خواست شعری تحریک آمیز 
ــعث را مایه  ــعث بگوید؛ او نیز در چند بیت عزل اش برای اش
ــکوت قبیله کنده در  ننگ و عار مردان دالور کوفه خواند، س
ــتی و دنائت آنها شمرد و آن را  ــانه پس برابر این اقدام را نش

نوعی غصب حق قبیله کنده توسط ربیعه قلمداد کرد. 
ــه فرمانبری از  ــه زمین ــید ک ــر حال کار به جایی رس ــه ه ب
ــان پرچم  ــود حّس ــت و خ ــان رف ــان بن مخدوج از می حس
ــعث نصب کرد؛  ــت خویش بر در خانه اش فرماندهی را با دس
ولی او با زیرکی از قبول ریاست خودداری کرد و گفت: »اگر 
ــت، و اهلل برایم از پر  این پرچم )فرماندهی( نزد علی بزرگ اس
ــت؛ پناه بر خدا که این کار  ــترمرغ کم ارزشتر اس کوچک ش

علی موجب دشمنی من با شما شود«.
ــعث در حالی این جمالت را می گفت که پیشتر با اظهار  اش
ناراحتی های خود موجب تحریک یمنی ها شده تا بر حضرت 

سریال امام علی)ع(/ داریوش ارجمند در نقش مالک اشتر

اشعث با یک موضعگیری حساب 
شده، یعنی خودداری از پیوستن به 
معاویه و بیعت با موال، به دو هدف 
دست یافت. یکی آنکه محبوبیت 
و ریاست خود را در میان افراد 
قبیله خود )یعنی کنده( حفظ نمود؛ 
دیگر اینکه اعتماد بسیاری از یاران 
حضرت را به خود جلب کرد. بدین 
وسیله نطفه خطرناکی در آستانه 
جنگ صفین بسته شد؛ به گونه ای 
که مبارزه با اشعث و افشای نفاق او 
بسیار دشوار گردید. 
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ــان را از تصمیم خود پشیمان نماید؛ ولی  ــار آورده و ایش فش
ــده به قیمت علنی  ــت کن ــون که می دید پذیرفتن ریاس اکن
شدن ضعف او در مقابل جاه و مقام دنیا تمام می شود؛ برای 
حفظ عزت و کرامت نفسانی خویش، ژست بزرگواری به خود 
ــت بی اعتنایی به ریاست را برگزید. از این رو،  گرفت و سیاس
وقتی حضرت پیشنهاد تقسیم ریاست ربیعه و کنده را بین او 
و حسان مطرح کرد، بدون اینکه از خود حرص و ولعی نشان 
دهد، گفت: »امر، امر شماست؛ هر طوری که شما بفرمایید«8

سرانجام حضرت برای جلب رضایت و دلگرمی خیل کثیری 
از رزمندگان یمنی که دل هاشان از این ماجرا آزرده بود، به 
ــت لشکر عراقیها را به اشعث سپرد و او را به  ناچار جناح راس
ــعث در رأس سمتی  فرماندهی کنده برگزید. بدین طریق اش

بسیار حساس قرار گرفت.

پرده سوم: 
شروع جنگ صفین و هماهنگی غیابی اشعث با 

معاویه
جنگ صفین از مهمترین نبردهای زمان خالفت امام علی)ع( 
بود که در سال 37 هجری بین آن حضرت و معاویه در ناحیه 
غربی عراق بین رقه و بالس به نام صفین رخ داد، و از همین 

رو به جنگ صفین شهرت یافت.
ــام علی)ع( در آغاز خالفت، معاویه را که کارگزار حکومت  ام
ــری را به جای  ــخص دیگ ــام بود، از مقامش عزل و ش در ش
ــام را تحت  وی منصوب کرد ولی معاویه نپذیرفت و ناحیه ش
ــت. امیرالمؤمنین خلیفه وقت مسلمانان  قلمرو خود نگه داش
ــدا...« را برای  ــرد جمل، »جریر ابن عب ــار دیگر، پس از نب ب
ــام فرستاد، اما معاویه  مذاکره و گرفتن بیعت از معاویه به ش
این بار هم تسلیم نشد بلکه به بهانه خونخواهی عثمان، سپاه 
شام را برای مقابله با امام علی)ع( آماده ساخت. امیرمؤمنان 
ــد، با سپاهی عظیم از  نیز چون چاره ای ندید آماده جنگ ش
ــپاه شام مواجه شد  کوفه حرکت کرد و در بیابان صفین با س
و به این ترتیب، نبردی سخت و طوالنی بین سپاهیان عراق 

و شام درگرفت.
لیله الهریر و خطبه ای که منشأ تفرقه شد!

ــبی که کار بر اصحاب معاویه در صفین  در »لیله الهریر«، ش
تنگ  شده بود و شکست سپاه شام نزدیک می نمود، تحرکاتی 
از سوی اشعث انجام شد که جاسوسان خبر آن را به معاویه 
ــر »عمرو عاص«  ــرایط را برای اجرای تدبی ــاندند و او ش رس
ــب دید. اشعث فردای آن  جهت باالی نیزه کردن قرآن مناس
ــدت جنگ  روز  برای یارانش خطابه ای خواند و گفت:»اگر ش
ــد، عرب نابود خواهد شد. من این  ــته باش همانند روز گذش
ــویم،  ــگ نمی گویم بلکه اگر ما نابود ش ــخن را از باب جن س
ــت دارم. و سپس برای اینکه  من برای زنان و فرزندان وحش
ــت که  ــی گمان بد درباره او نبرد گفت: »این نظری اس کس

من دارم.«9
ــید و او با صدای بلند گفت:  »اصاب و  این خبر به معاویه رس
رب الکعبه « به خدای کعبه  سوگند اشعث درست گفته است.

به گواهی تاریخ، حمله برق آسای لشگریان موال بویژه مالک 
ــه اعتراف خودش در  ــتر به حدی کاری بود که معاویه ب اش

آستانه تقاضای امان از امام علی)ع( قرار گرفته بود: 
ــع المصاحف و انا ارید ان  ــتر یوم رف »و ا...لقد رجع عنی االش

اساله ان یاخذ لی االمان من علی«10
ــیار تعیین کننده با شیطنت عمروعاص  ــرایط بس در این ش
ــع یاران امام  ــی از چهره های منافق در جم ــی برخ و همراه

علی)ع( باالخص اشعث، شرایط علیه موال تغییر یافت. 

پرده چهارم: 
نهروانی ها با مدیریت پشت پرده اشعث، ندای 

»قرآن قرآن« سر می دهند

»بامداد روز پنجشنبه سیزدهم صفر، سپاه امام)ع( با نیرنگ 
ــابقه ای روبه رو شد و خدمتی که فرزند عاص به  کاماًل بی س
ــت  ــامیان کرد بحق مایه حیات مجدد تیره اموی و بازگش ش

آنان به صحنه اجتماع شد. 
ــتور عمرو عاص، پوست های چرم قرآن  سپاه شام، طبق دس
ــام را که زمان عثمان به عنوان »مصحف امام« برای شام  ش

ــده بود، از همدیگر جدا کرده و بر نوک نیزه ها  ــتاده ش فرس
ــتند آن گاه همگی  ــتند و صفوف خود را با مصاحف آراس بس
ــر دادند که: »حاکم میان ما و شما کتاب  ــعار س یک صدا ش

خداست.«
گوشهای عراقیان متوجه فریادها شد و چشمهایشان به نوک 
نیزه ها افتاد. از سپاه شام جز شعارها و فریادهای ترحم انگیز 
چیزی شنیده نمی شد. همگی می گفتند: »ای مردم عرب، به 

خاطر زنان و دخترانتان، خدا را در نظر بگیرید!
- خدا را خدا را، به خاطر دینتان! 

ــام پاسداری  ــی از مرزهای ش ــام چه کس - پس از مردم ش
ــی از مرزهای عراق  خواهد کرد و پس ازمردم عراق چه کس

حفاظت  خواهد نمود؟«
این حیله کارگر شد و گروهی از سپاه امام که از قاریان قرآن 
بودند نزد او رفتند و گفتند: »ما را نسزد با این مردم بجنگیم 
بلکه باید آنچه را می گویند بپذیریم«. هر چه علی)ع( فرمود: 

ــت که می خواهند با به کار بردن آن از جنگ  این حیله ای اس
برهند، بر آنها اثر نکرد.«11

اشعث: حكم قرآن را قبول کن که تو از معاویه به 
آن سزاوارتری!

ــتر« و  ــام)ع( همچون  »مالک اش ــاب ام ــن جا اصح »در ای
»عمرو بن حمق « و »عدی  بن حاتم « آمدند و اطاعت  خود را 

از امام)ع( اعالم کردند تا بتواند از پذیرش نیرنگ معاویه سر 
باز زند، ولی اشعث، خشمناک برخاست و گفت: 

ــی از من عالقه مندتر به عراقیان و دشمن تر نسبت  به  »کس
شامیان نیست اما حکم کتاب خدا را قبول کن که تو از آنها 
ــزاوارتری، چرا که آنها دوست دارند زنده باشند  به این امر س

و از جنگ ناراحتند«12
ــت اتفاق افتاد، زیرا میان سپاه  همان که معاویه، انتظار داش
ــر و صداهایی برخاست،آنان آتش بس و پذیرفتن  امام)ع( س

حکم قرآن را خواستار شدند.
ــانی که آتش بس می خواستند سه دسته بودند، هر کدام  کس
ــتند. گروهی مقدس مآب  ــری مخالف با نظر دیگران داش نظ
ــاب خدا و ادامه جنگ  ــد بودند نپذیرفتن دعوت به کت معتق
گناهی بزرگ است و جایز نیست که مسلمانان مرتکب چنان 
ــوای  ــن گروه فراموش کرده بودند که پیش ــوند. ای گناهی ش
ــت و  ــه قرآن و حالل و حرام آن اس ــان، داناترین فرد ب ایش

پایبندی او به قوانین قرآن از همه مسلمانان، بیشتر است. 
در میان این دسته، تعداد زیادی از قاریان قرآن بودند که به 
دلیل کوته فکری تصور می کردند به تمام علم شریعت آگاهند 

و خود را در مقام حامی آن می دیدند. 
ــری توطئه گران علیه  ــته دوم منافقانی بودند که به رهب دس
ــریعت، می کوشیدند تا جنگ را متوقف سازند. آنان  حق و ش
هواخواه باطل بودند و به خاطر آن می کوشیدند و به دشمن 
ــمن از  کمک می کردند، چون می دیدند که در کمک به دش

سود مادی برخوردار خواهند شد. 
ــد که حرکت  خود را  ــوم نیز افراد عافیت طلبی بودن گروه س
پشت  سر امام در جنگهای بصره و کوفه بسی گران می دیدند، 
ــاوندان خود، بهای  ــدان، برادران و خویش ــرا از خون فرزن زی
ــتند خودشان باقی  زیادی پرداخته بودند و اکنون می خواس
ــالم و  ــر اس ــد و برای آنها مهم نبود که در آینده بر س بمانن

مسلمانان چه بیاید. 
ــپاه امام)ع(، گروهی اهل بصیرت بودند )که شمار  البته در س
ــان نظر  ــر بود( که نه تنها نظرش ــا از دیگر گروهها کمت آنه
ــتند تا جنگ ادامه یابد  ــام)ع( بود، بلکه به امام اصرار داش ام

سریال امام علی)ع(/ انوشیروان ارجمند در نقش اشعث بن قیس کندی

اشعث، خشمناک برخاست و 
گفت: »کسی از من عالقه مندتر 
به عراقیان و دشمن تر نسبت  به 

شامیان نیست اما حکم کتاب 
خدا را قبول کن که تو از آنها به 
این امر سزاوارتری، چرا که آنها 

دوست دارند زنده باشند و از جنگ 
ناراحتند« 

همان که معاویه، انتظار داشت اتفاق 
افتاد، زیرا میان سپاه امام)ع( سر و 
صداهایی برخاست،آنان آتش بس 
و پذیرفتن حکم قرآن را خواستار 

شدند.
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ــر و صدای زیاد کسانی که خواستار توقف جنگ بودند،  و س
نشنیده گرفته شود. رهبری این دسته را مالک اشتر بر عهده 
ــانی که توقف جنگ را خواستار  ــت، ولی فریادهای کس داش

بودند، پیگیری نبرد را تحت الشعاع قرار داد.«13

پرده پنجم: 
با تحریك منافقان، فشار نهروانی ها بر امام)ع( 

جهت تحمیل َحَكمیت کلید می خورد
ــت  ــیر به دس ــت هزار نفر شمش ــن حال حدود بیس »در ای
ــته بود و  ــجده پینه بس ــان از کثرت س ــانی هایش ــه پیش ک
ــعر بن فدکی« و »زیدبن حصین« و »اشعث ابن قیس«  »مس
ــکیل دادند، پیش  و گروهی از قاریان که بعدها خوارج را تش
آمدند و امام را به اسم، و نه به عنوان امیرالمؤمنین صدا زدند 
ــوم را اجابت کن و گرنه تو را به آنان  ــد: یا علی این ق و گفتن

تحویل می دهیم و یا چون عثمان می کشیم!«14
ــاری می کرد و چون او  ــعث بن قیس پیش از همه، پافش »اش

یمنی بود، قاریان یمن هم طرف او را گرفته بودند.«15
ــتادگی کرد  ــار این افراد ایس به هر حال امام)ع( در برابر فش

و فرمود: 
ــوی کتاب  ــتین دعوت کننده به س ــما! من نخس »وای بر ش
ــتم که آن را اجابت می کنم و بر من  ــی هس خدا و اولین کس
ــت و دین من نیز اجازه نمی دهد که به سوی کتاب  روا نیس
خدا دعوت شوم و آن را نپذیرم، من با آنان جنگ می کنم تا 
ــان خدا را معصیت کرده اند و  ــه حکم قرآن عمل کنند و آن ب
پیمان او را شکسته اند و کتاب او را ترک کرده اند و من شما 
را آگاه می کنم که آنان شما را فریب داده اند و خواستار عمل 

به قرآن نیستند«16
ــن اطاعت می کنید، با آنان بجنگید  امام)ع( گفت: »اگر از م
ــر نافرمانی می کنید، آنچه را که می خواهید بکنید! آنان  و اگ

گفتند: به مالک اشتر پیغام بده که برگردد.«17

پرده ششم: 
مالك باز گرد!

»در آن هنگام مالک اشتر بشدت مشغول نبرد بود و به خیمه 
معاویه نزدیک شده بود و در چند قدمی پیروزی قرار داشت. 
تحمیلگران سپاه امام)ع( با اصرار و تهدید از ایشان خواستند 
ــار »یزید بن هانی« را نزد  ــه مالک را بازگرداند، امام به ناچ ک

مالک فرستاد و به او پیغام داد که برگردد«18
پرده هفتم: 

مسكوت ماندن پیام امام توسط مالك اشتر 
ــناخت عمیق از والیت و تحلیل درست از شرایط  مالک با ش
ــان ترتیب اثر نمی دهد و آن را  ــار بر امام)ع(، به امر ایش فش

مسکوت می گذارد.
مالک به فرستاده امام گفت: »این لحظه لحظه ای نیست که 
ــت از جنگ بردارم، من اکنون امید پیروزی دارم به  من دس
ــت و سخن مالک را به امام  امام بگو عجله نکند. یزید برگش

رسانید.«18

پرده هشتم: 
دومین پیام خطاب به مالك: فتنه ای برپا شده 

برگرد!
ــه امیرالمؤمنین)ع( گفتند: »حتماً تو  تحمیل گران خطاب ب
خودت دستور مقاومت داده ای! امام)ع( فرمود: دیدید که من 
به قاصد، مطلب پنهانی نگفتم. آنها گفتند: بگو برگردد و گرنه 
ــو را عزل می کنیم! امام)ع( به »یزید بن هانی« گفت: برو به  ت
ــده برگرد، یزید نزد مالک رفت  مالک بگو که فتنه ای برپا ش
ــوگند که من این  ــان را گفت. مالک گفت: به خدا س و جری
وضع را پیش بینی می کردم. این توطئه عمروعاص است. آیا 
ــت که من در چنین موقعیتی که دارم برگردم؟  شایسته اس
ــوی ولی  ــت داری که تو اینجا پیروز ش یزید گفت: آیا دوس

امیرالمؤمنین را دستگیر و به معاویه تسلیم کنند؟«19

پرده نهم: 
برخورد قاطعانه مالك با تحمیلگران به والیت

ــت از جنگ  ــد بن هانی دس ــخن یزی ــنیدن س »مالک با ش
برداشت و به سوی امیرالمؤمنین)ع( آمد.«20

ــوی آنان بازگشت و چون به ایشان رسید  »مالک اشتر به س
ــتی! آیا اکنون که در  ــر آورد: ای گروه خواری و سس بانگ ب
ــتید فریب آنها را می خورید؟! اندکی به  ــتانه پیروزی هس آس
ــا گفتند: ما در  ــره کنم. آنه ــن مهلت دهید تا کار را یکس م
ــرکت نمی کنیم. مالک گفت: بهترین های شما  خطای تو ش
ــما باقی مانده اند. شما چه  ــده و پست ترین های ش کشته ش
زمانی بر حق بودید؟ آیا آن زمان که با شامیان می جنگیدید 
ــد،  ــیده اید؟ اگر چنین باش ــت کش یا اکنون که از جنگ دس
باید کشته شدگان شما در آتش باشند. آنها گفتند: ای مالک 
ــخنان را رها کن، برای خدا جنگ کردیم و برای خدا  این س
ــوگند که  ــیدیم. مالک گفت: به خدا س ــت از جنگ کش دس

فریب خورده اید. 
ــانی های پینه بسته، ما گمان می کردیم که  ای صاحبان پیش
نماز شما برای زهد در دنیا و شوق به مالقات پروردگار است 
ولی اکنون شما را نمی بینیم جز اینکه از مرگ به سوی دنیا 

فرار می کنید.«21

پرده دهم: 
علی جان! همه امت به فدایت که مظلومانه سر به 

زیر انداختی
»مالک و تحمیل گران یکدیگر را دشنام می دادند و با تازیانه 
به صورت مرکب های همدیگر می زدند و نزدیک بود اختالف 
ــعله بکشد. درگیری و نزاع لفظی  ــپاه امام)ع( ش داخلی در س
ــته  در میان یاران حضرت آنچنان باال گرفت که یک نفر کش
ــت بردارید. آنها در  ــام فریاد زد: دس ــد و در این هنگام ام ش
میان صفوف سپاه فریاد زدند که امیرالمؤمنین به حکم قرآن 
ــر خود را به زیرانداخته  ــاکت بود و س رضایت داده و امام س

بود.«22

پرده یازدهم: 
قبیله گرایی، عامل تعیین ابوموسی اشعری به 

عنوان َحَكم 
ــد، سندی را که دستور  پس از آنکه قضیه حکمیت تثبیت ش
عملی برای دوَحَکم مشتمل بر روش کار، محل و مدت اعالم 
ــند که به امضای  ــاس این س ــم بود، تنظیم کردند. براس ُحک
بزرگان دوطرف رسید،َحَکمین میبایست در »دومه الجندل« 
درنزدیکی دمشق، گرد آیند و تا آخرماه رمضان، بر وفق آنچه 
مقتضای کتاب خدا و سّنت رسول خدا)ص( است، اعالم نظر 
ــام، عمروعاص انتخاب شد و امام نیز  ــپاه ش کنند. از طرف س
ابتدا »عبد ا.. بن عباس« و یا مالک اشتر را برگزید، اّما دستهای 
ــتگاه معاویه، از  آستین گروهی از یاران  پنهان و حیله گر دس
ــنهاد اشعث و جمعی از قّراء ظاهربین،  امام)ع( برآمد و با پیش
قرار شد که »ابوموسی اشعری« از جانب لشکر عراق به عنوان 

َحَکم منصوب گردد.
ــن عباس  را برای  داوری  ــت  عبد ا...ب »وقتی   امام)ع( قصد داش
ــد که نباید دو َحَکم از   قبیله  ــعث بلند  ش برگزیند، صدای اش
ــی یمن را انتخاب کنیم.  ــند و  باید فردی از اهال ر« باش »ُمضِّ
ــعث این بود که  اگردو  َحَکم به ضرر مسلمانان  ــتدالل اش اس
حکم کنند ولی یمنی باشند، بهتراست  تا به نفع ما ُحکم کنند 

ولی   از قبیله مضر و قریش باشند.«23
ابوموسی از جمله بزرگان قّراء یمن و حاکم کوفه بود که پس 
ــط ایشان عزل  ــیدن حضرت علی)ع( توس از به حکومت رس
ــده بود و در دل دشمنی مخفیانه ای با آن حضرت داشت.  ش

سریال امام علی)ع(/ عباس امیری در نقش ابوموسی اشعری

»وقتی   امام)ع( قصد داشت  عبد ا...
بن عباس  را برای  داوری برگزیند، 
صدای اشعث بلند  شد که نباید دو 
ر« باشند و  باید  َحَکم از   قبیله »ُمضِّ
فردی از اهالی یمن را انتخاب کنیم. 
استدالل اشعث این بود که  اگردو 
 َحَکم به ضرر مسلمانان حکم کنند 
ولی یمنی باشند، بهتراست  تا به نفع 
ماُحکم کنند ولی   از قبیله مضر و 
قریش باشند.«

w
w

w
.ourpresident.ir

http://www.ourpresident.ir


40

در جنگهای جمل و صفین نیز شرکت نکرد و حتی یمنی های 
ــت و خود را به قرائت و  کوفه را از همراهی با امام)ع( بازداش
ــغول نموده بود و از این روی وجهه ای برای  آموزش قرآن مش

خود ایجاد کرده بود.
هشدارهای متعدد امیرالمؤمنین)ع( در رابطه با عدم بصیرت 
ــاده لوحی ابوموسی مؤثر واقع نشد و بدین ترتیب خوارج  و س
ــد؛ یکی اصل حکمیت و  ــته را بر امام تحمیل کردن دوخواس

دیگری شخص َحَکم.

پرده دوازدهم: 
مالك متهم به والیت ُگریزی می شود

ــته  ــکوت گذاش به این بهانه که مالک پیام اول امام)ع( را مس
ــته و همچنین سند حکمیت را امضا نکرده  و از جنگ بازنگش
ــکل گرفته و متهم به  ــت، آرام آرام فضایی علیه مالک ش اس

والیت گریزی می گردد.
»هنگامی که ماجرای ننگین حکمیت، بر اثر فشار نهروانی ها و 
مدیریت منافقین رخ داد و ابوموسی اشعری فریب عمروعاص 
ــعث  ــوان خلیفه معرفی گردید، اش ــورد و معاویه به عن را خ
ــه و در کاغذی ثبت شده  ماجرای حکمیت را که صورت جلس

بود نزد مالک اشتر آورد و اصرار کرد که آن را امضا کند.
مالک گفت: من هرگز پای این نوشته و به اصطالح صلحنامه 
ــتم و به  ــتوار هس ــم. من در عقیده خود اس ــا نمی کن را امض
ــمنان یقین دارم و با شمشیر من  حقانیت خود و ضاللت دش
خون هایی از دشمنان ریخته شده که تو بهتر از آنها نیستی و 

خون تو محترمتر از خون آنها نیست. 
ولی باز مالک اشتر که خشنودی علی)ع( را بر همه چیز مقدم 

می داشت، در پایان گفت: 
ولی من به آنچه که امیرالمؤمنین علی)ع( انجام دهد، راضی 
ــتم و در همان راهی که علی)ع( وارد گردد، وارد می شوم  هس
و از همان راهی که آن حضرت خارج شود، خارج خواهم شد؛ 
ــود، مگر اینکه آن کار قطعاً بر اساس  زیرا او در کاری وارد نش

مالک در بازگشت به نزد امام)ع( پس از به نیزه رفتن قرآن ها و دستور امام به بازگشت

حضرت علی)ع( در پاسخ فرمود: 
»همانا مالک اشتر، همان را که من 

راضی شوم، راضی خواهد شد.... 
اما اینکه می گویی او از تحت امر 
من خارج شده، چنین نیست. من 
او را این گونه نمی شناسم.« آنگاه 

حضرت علی)ع( در شأن مالک 
اشتر، این جمله معروف را فرمود: 

»ای کاش! در میان شما دو نفر 
مانند او بود؛ بلکه ای کاش در میان 
شما یک نفر مثل او بود که در مورد 

دشمنانم مانند نظر او را داشت.«

پی نوشتها: 
عبدالرحمن بن جوزی،  الفرج  ابی   -1

ص 27
قم،  نهج البالغه،  صالح،  صبحی   -2
 ،1395 االسالمیه،  البحوث  مرکز 

خطبه 224، ص 346 
3- منقری، همان، ص 20 و ابن قتیبه 
دینوری، االمامه و السیاسه، ص 111 و 

ابن اعثم، الفتوح،ج 1 و 2، ص503 
4- منقری، همان، ص 21. بنگرید به: 

االمامه و السیاسه
5- ر.ك: منقری، همان، ص 21 و ابن 
قتیبه، همان، ج 1، ص 112 و ابن اعثم، 

همان، ج 1 و 2، ص 503 و 50
6- ر.ك: منقری، همان، ص 137
7- ر.ك: منقری، همان، ص 137

8- منقری، همان، ص 139
9- شرح ابن ابی الحدید جلد 2 صفحه 
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االخبار  481؛  ص  صفین،  وقعه   -10
الطوال، ص 188؛ مروج الذهب، ج 2، 
جزء6،  ج 3،  طبری،  تاریخ  400؛  ص 

ص 26؛ کامل ابن اثیر، ج 3، ص 160. 
فروغ والیت ص 640 

 /162 الموازنه،ص  و  المعیار   -11
زندگانی  یا  علی  زبان  از  علی 
امیرالمؤمنین)ع( صفحه 122/ دکتر 

سید جعفر شهیدی

12- شرح ابن ابی الحدید، جلد2، ص 
216

ص  وحدت  اسوه  امیرالمؤمنین   -13
450 / محمد جواد شری

101؛  ص   ،3 ج  طبری،  تاریخ   -14
وقعه صفین، ص 49؛ مروج الذهب، ج 

2، ص.391
15- وقعه صفین، ص.21

16- وقعه صفین، ص.490
17- تاریخ طبری، ج 3، ص.101

تاریخ  490؛  ص  صفین،  وقعه   -18
طبری، ج 3، ص 102؛ الفتوح، ج 3، 
ص 184؛ االخبار الطوال ص 190؛ ابن 

شهر آشوب، المناقب ج 2 ص . 365
19- همان

20- وقعه صفین، ص 491
تاریخ  491؛  ص  صفین،  وقعه   -21
جوزی،  ابن  102؛  ص   ،3 ج  طبری، 
اسکافی،  365؛  ص   ،3 ج  المنتظم، 
المعیار و الموازنه ص 156؛ تاریخ ابن 

خلدون ج 2 ص .175
22- اعیان الشیعه، ج 9، ص 39، و 40، 

بحار ج 32، ص 544، 
-23 تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 178

24- همان
25- بحار، ج 32، ص 547

26- همان

تفاوت عمده امیرالمؤمنین در دوران حکومت خود با پیامبر اکرم در دوران حکومت و حیات مبارکش، این بود که در زمان پیامبر، صفوِف مشّخص وجود داشت:..... اما در زمان امیرالمؤمنین، 
همان مخالفان هم از قرآن استفاده می کردند؛ همان ها هم از آیات قرآن بهره می بردند. لذا کار امیرالمؤمنین به مراتب از این جهت دشوارتر بود. امیرالمؤمنین دوران حکومت کوتاه خود را 
با این سختیها گذراند. در مقابل اینها، جبهه خوِد علی است؛ یک جبهه حقیقتاً قوی. کسانی مثل عّمار، مثل مالک اشتر، مثل عبداهللَّ بن عّباس، مثل محّمدبن ابی بکر، مثل میثم تّمار، مثل 
ُحجربن عدی بودند؛ شخصیتهای مؤمن و بصیر و آگاهی که در هدایت افکار مردم چقدر نقش داشتند! یکی از بخشهای زیبای دوران امیرالمؤمنین - البته زیبا از جهت تالش هنرمندانه این 
بزرگان؛ اما درعین حال تلخ از جهت رنجها و شکنجه هایی که اینها کشیدند - این منظره حرکت اینها به کوفه و بصره است. وقتی که طلحه و زبیر و امثال اینها آمدند صف آرایی کردند و 
بصره را گرفتند و سراغ کوفه رفتند، حضرت، امام حسن و بعضی از اصحاب را فرستاد. مذاکراتی که آنها با مردم کردند، حرفهایی که آنها در مسجد گفتند، محاّجه هایی که آنها کردند، یکی 
از آن بخشهای پرهیجان و زیبا و پرمغز تاریخ صدر اسالم است. لذا شما می بینید که عمده تهاجمهای دشمنان امیرالمؤمنین هم متوّجه همین ها بود. علیه مالک اشتر، بیشترین توطئه ها بود؛ 
علیه عّمار یاسر، بیشترین توطئه ها بود؛ علیه محّمدبن ابی بکر، توطئه بود. علیه همه آن کسانی که از اّول کار در ماجرای امیرالمؤمنین امتحانی داده بودند و نشان داده بودند که چه  ایمانهای 
مستحکم و استوار و چه بصیرتی دارند، از طرف دشمنان، انواع و اقساِم سهام تهمت پرتاب می گردید و به جان آنها سوء قصد می شد و لذا اغلبشان هم شهید می شدند. عّمار در جنگ شهید 

شد؛ لیکن محّمدبن ابی بکر با حیله شامیها به شهادت رسید. مالک اشتر با حیله شامیها شهید شد. بعضی دیگر هم ماندند، اما بعدها به نحو شدیدی به شهادت رسیدند. 

*بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران-1377/10/18

هدایت و راستی و درستی است.«24
ــتر، صحیفه  »در این حال به علی)ع( عرض کردند: مالک اش
ــت و از  ــه را امضا نمی کند و نظرش ادامه جنگ اس صلحنام

تحت امر شما خارج شده است!«25

پرده سیزدهم: 
حضرت علی)ع(: مالك تحت امر من است/کاش 

یك نفر مثل او بود
»حضرت علی)ع( در پاسخ فرمود: همانا مالک اشتر، همان را 
که من راضی شوم، راضی خواهد شد.... اما اینکه می گویی او 
ــده، چنین نیست. من او را این گونه  از تحت امر من خارج ش
ــم. آنگاه حضرت علی)ع( در شأن مالک اشتر، این  نمی شناس

جمله معروف را فرمود: 
ــما دو نفر مانند او بود؛ بلکه ای کاش  »ای کاش! در میان ش
در میان شما یک نفر مثل او بود که در مورد دشمنانم مانند 

نظر او را داشت.«26 

علیه مالک اشتر، بیشترین توطئه ها بود
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رئیس جمهوری که مظلوم بود
و توسط تحمیلگران، به مخالفت با والیت متهم شد

روایتی مستند از ماجرای انتخاب میرحسین موسوی
به عنوان نخست وزیر در دوره دوم ریاست جمهوری حضرت آیت ا... خامنه ای

محمدسعید رضویـ  مجتبی محمدی

این گزارش تحلیلی-تحقیقی، فرآیندی را نشان می دهد که در آن حضرت آیت ا... خامنه ای به دلیل انتقاداتی که به نوع عملکرد میرحسین موسوی در دور اول 
نخست وزیری او داشتند، تصمیم گرفته بودند به جای او فرد دیگری را برای پست نخست وزیری دولت به مجلس معرفی کنند و در این مورد بعد از مشورتهایی 
که با امام امت )ره( انجام می دهند به هماهنگی با ایشان می رسند. ولی با فعال شدن تحمیلگران و فشار و چانه زنی آنان با امام خمینی )ره(، ایشان برای حفظ 
مصالح عالی امت و اتحاد نیروهای انقالبی و حفظ وحدت کشور در شرایط جنگ، به گونه ای دیگر تصمیم گیری می کنند. در این شرایط آیت ا... خامنه ای که از 
رأی حقیقی و مطلوب امام )ره( مطلع بودند در مقابل تحمیلگران به مقاومت می پردازند. از این رهگذر تحمیلگران با سوء استفاده از بی بصیرتی و بی خبری های 
موجود، این گونه تصویرسازی می کنند که آیت ا... خامنه ای با نظر امام مخالف است و ایشان را متهم به والیت گریزی می کنند که تا مدتها این موضوع در ذهن 

خیلی ها تأثیر گذاشته بود. بدین ترتیب برگ دیگری از تاریخ مظلومیت والیت و والیتمداران رقم می خورد.
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پرده اول:
 عدم رضایت رئیس جمهور وقت )مقام 

معظم رهبری( از میرحسین موسوی و موافقت 
امام )ره( با تغییر نخست وزیر

ــوی از نظر فکری و عملی گرایشات چپی  ــین موس  میرحس
ــت. تأکید بر اقتصاد بسته، محدود بودن سقف داراییهای  داش
مردمی، دولتی سازی گسترده، حجیم کردن دولت و... موجب 
ــال 62 تصمیم به  ــط س ــد 7 تن از اعضای کابینه در اواس ش
ــوم و چهارم، با حمایت  ــتعفا بگیرند. موسوی در دولت س اس
ــازمان مجاهدین انقالب اسالمی، کابینه ای  عناصر کلیدی س
ــت انتخاب نمود که عمدتاً از طیف موسوم به  ــبتاً یکدس نس
ــع مورد انتقاد  ــن انحصارگرایی در همان موق چپها بودند. ای
ــوی و  ــز قرار گرفت. این انحصارگرایی موس رئیس جمهور نی
ــت ا... خامنه ای  ــد که آی ــش با رئیس جمهور باعث ش اختالف
ــت وزیر  ــرط حضور مجدد خود در انتخابات را تغییر نخس ش

قرار دهند.
»دکتر علیرضا اسالمی« از اعضای وقت حزب جمهوری در این 
ــت جمهوری آیت ا...خامنه ای،  باره می گوید: »در دور دوم ریاس
ــرکت نداشتند. امام گفتند بر شما واجب است  ایشان قصد ش
ــوید. ایشان عرض می کنند: من به  نامزد ریاست جمهوری ش
ــرطی قبول می کنم که نخست وزیر جدیدی معرفی کنم و  ش
امام این شرط را پذیرفتند. آقا در فرودگاه مشهد به خبرنگاران 

گفتند: بزودی نخست وزیر جدید را معرفی می کنم....«1 
ــد: »در  »دکت�ر محمد علی رامین« در این مورد می نویس
ــرادی مانند  ــت وزیر در دوره اول که اف ــاب نخس ــورد انتخ م
ــورد نظر رئیس جمهور  ــلیم و دکتر والیتی م مهندس میرس
ــین  ــت وزیر تحمیلی مانند میرحس ــان یک نخس بودند، ایش
ــرای تک تک وزرا  ــکوت کردند. ب ــوی را پذیرفتند و س موس
ــور در یک طرف و  ــات فراوانی میان نظر رئیس جمه اختالف
ــوی و هاشمی رفسنجانی از طرف دیگر وجود داشت که  موس
ــود و امروز با مراجعه به  ــاً از منظر افکار عمومی پنهان ب غالب

یادداشتهای آقای هاشمی رفسنجانی آشکار می شود...«2 
»حجت االسالم علی اکبر ناطق نوری« می گوید: »وقتی 
برای بار دوم مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری برگزیده 
ــتند کاندیدا شوند.  ــدند، )ایشان قبل از انتخابات بنا نداش ش
ــان را  ــد تا این که امام ایش ــان به من فرمودن ــن را خودش ای
ــان و امام یک بحثی در مورد انتخاب  تکلیف کردند( بین ایش
نخست وزیر بود، ایشان می گفت اگر من رئیس جمهور بشوم، 
ــی را که بخواهم، خودم باید  ــت وزیر هر کس در انتخاب نخس

ــرم و این عالمت را هم امام ظاهراً داده بودند که  تصمیم بگی
ــدند و پس از  ــان کاندیدا ش ــما تصمیم بگیر، لذا ایش خود ش
انتخابات، به مشهد رفتند. سخنرانی ایشان در آنجا، حاکی از 
این بود که ایشان نمی خواهد مهندس موسوی را معرفی کند. 
ــان در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری  از سخنرانی ایش

در دفتر امام در جماران نیز این موضوع استنباط می شد.«3 
ــمت از  ــاره به این قس ــالم ناطق نوری اش عبارت حجت االس
سخنان آیت ا... خامنه ای در مراسم تحلیف ریاست جمهوری 
در مجلس دارد که می فرمایند: »قانون اساسی ابزارهای الزم 
ــوگند را مشخص کرده است. در صورتی  برای عمل به این س
که رئیس جمهور این ابزارها را در اختیار داشته باشد، خواهد 
ــوگند عمل کند وگرنه این سوگند، حکم  ــت به این س توانس

فقهی اش برای فقها روشن است.«4 

پرده دوم: 
بعد از فشار و چانه زنی گسترده جریان 

تحمیلگری، لحن امام عوض شد...
ــاره می گوید:  »آیت ا... س�یدمحمد خامن�ه ای« در این ب
ــین موسوی سراسر  ــت وزیری میرحس »چون دوره اول نخس
ــت و ناهماهنگی آن با  ــا مصالح ملی و مذهبی برخورد داش ب
ــتقیم مجلس و روحانیت مشهود  رئیس جمهوری و خط مس
و مسلم شد، پس از انتخاب مجدد رئیس جمهور این موضوع 
ــه انتخاب مجدد  ــوری مایل ب ــلم بود که نه رئیس جمه مس
ــت و نه قشر اصلی مجلس  ــوی برای نخست وزیری اس موس
ــام )ره( هم  ــان می داد که ام ــه اکثریت ملت و قراین نش و ن
ــان  ــت هم نش با وی موافقت ندارند. بنابراین دورنمای سیاس

ــدداً از طرف رئیس جمهوری  ــخص مذکور مج نمی داد که ش
معرفی شود و مجلس به آن رأی بدهد، از این رو همه عوامل 
ــتهای مخّرب وی به کار افتادند که میرحسین  طرفدار سیاس
ــون از انصراف مجلس و  ــد. چ ــوی دوباره به قدرت برس موس
ــه امام خمینی روی آوردند  رئیس جمهوری مأیوس بودند، ب
ــر مؤثر در توطئه به کار افتادند و با حضور مکرر  و همه عناص
ــوی چنین وانمود کردند که جوانان  نزد امام )ره( و مدح موس
جبهه جنگ با صدام، طرفدار موسوی هستند و انتخاب نشدن 

وی صدمه محسوسی به جبهه خواهد زد.«5 
ــس در نامه ای به امام با این  ــر از نمایندگان مجل **135 نف
ادعا که »تغییر دولت مستلزم تغییری عظیم در سطح کشور 
ــور به  ــدید در ارکان دولت و اداره کش خواهد بود و تزلزلی ش
ــم در بر دارد«و  ــلّماً عواقبی وخی ــود خواهد آورد که مس وج
اتهام به رئیس جمهور که »جریانی خاص و گسترده و طیفی 
معلوم و مشخص، تغییر دولت را حمایت و همراهی میکند« 
تهدید کردند که »چون دولت جدید تجربه و تالش و امکانات 
ــتن اکثریتی قاطع در مجلس و بین  فراوانتری ندارد و از داش
ــت به موفقیتهای الزم دست نخواهد  مردم )!!!( برخوردار نیس
ــود. )!!!(« )برای  ــور دچار بحران میش یافت و در نتیجه کش

دیدن متن کامل نامه به پی نوشت رجوع کنید(6 
 حجت االسالم ناطق نوری در خصوص معرفی دوباره موسوی 
می گوید: »چند روزی که گذشت، نظر امام عوض شد. علتش 
ــی« به عنوان فرمانده  ــن رضای این بود که گویا آقای »محس
سپاه خدمت امام رسیده و گفته بود:... اگر ایشان نخست وزیر 
ــن  ــوند، جنگ لطمه می خورد... لذا بعد از گزارش محس نش
ــد. ایشان احساس کرد که جنگ  رضایی، لحن امام عوض ش
ــوی به عنوان نخست وزیر  نباید لطمه بخورد. باید آقای موس
ــود... مقام معظم رهبری در مقام رئیس جمهوری  معرفی ش
ــه بودند. از یک طرف  ــک محذوریت عجیبی قرار گرفت در ی
احساس می کردند از نظر شرعی و وظیفه به مصلحت کشور 
نیست مهندس موسوی را معرفی کنند و از طرف دیگر نظر 
ــرت امام نامه ای  ــوی بود. بنابراین برای حض امام آقای موس
ــخیص می دهید که باید  ــتند که »اگر حضرت عالی تش نوش
ــما رهبر  ــی کنم، حکم کنید، ش ــوی را معرف مهندس موس
ــما روز قیامت جواب دارید، ولی من جواب ندارم  هستید. ش
کسی را که مصلحت نمی دانم، نخست وزیر کنم، مگر این که 
ــر او باشد. حضرت عالی حکم کنید  حکم ولی فقیه باالی س
ــم می فرمودند: »من حکم  ــان را بگذارم«، امام ه تا من ایش
نمی کنم. من حرف خودم را می زنم«  بن بست عجیبی پیش 

آمده بود....«7 
ــخ معاصر در این  ــگر تاری »عباس س�لیمی نمین« پژوهش
ــتند هر 3 قوه را  ــمی... می خواس ــاره می گوید: »آقای هاش ب
ــوری جزو عناصر اصلی  ــت کنند و هم در حزب جمه مدیری
ــمی یک نقش رسمی برای  ــاب شوند... یعنی آقای هاش حس
ــمی که در مجموع  ــود قلمداد می کرد و یک نقش غیررس خ
ــوری تعیین کرده بود،  ــی که قانون برای رئیس جمه با نقش
ــد... حضرت  ــته باش ــت همراهی و هماهنگی داش نمی توانس
آیت ا... خامنه ای، خدمت امام )ره( رسیدند و... گفتند، اگر در 
مقام ریاست جمهوری انتخاب شوم، با نخست وزیر اختالفاتی 
ــم. امام هم فرمودند  ــت وزیر کار کن دارم و نمی توانم با نخس
ــالح می دانید کار کنید... جریان چپ  که خودتان هرجور ص
ــازی علیه رئیس جمهور. قبل از آن  ــروع کرد به جوس هم ش
ــبنامه هایی را برای ایشان منتشر کرده  هم آقای هاشمی ش
ــدید بود، اما  ــیار ش ــد و در این ایام موضع گیری ها بس بودن
ــمی گفت اگر کس  ــه حائز اهمیت بود اینکه آقای هاش آنچ
ــوی نخست وزیر شود جنگ  ــین موس دیگری غیر از میرحس
ــود. در این ایام آقای محسن رضایی نیز  ــکل می ش دچار مش
ــه این بود که  ــت که مضمون نام ــه ای خدمت امام نوش نام
تغییر نخست وزیر لطمه جدی به جنگ می زند و امام به این 
ــوی در پست نخست وزیری بماند....  نتیجه رسیدند که موس

پوستر تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری

وقتی برای بار دوم مقام معظم رهبری 
به ریاست جمهوری برگزیده شدند، 
بین ایشان و امام یک بحثی در مورد 

انتخاب نخست وزیر بود، ایشان 
می گفت اگر من رئیس جمهور بشوم، 
در انتخاب نخست وزیر هر کسی را 

که بخواهم، خودم باید تصمیم بگیرم 
و این عالمت را هم امام ظاهرااً داده 
بودند که خود شما تصمیم بگیر، لذا 

ایشان کاندیدا شدند.
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ــأت گرفته از همان صفبندی هایی بود  ــئله البته نش این مس
ــتند که  ــان عرض کردم یعنی امام )ره( می دانس که خدمتت
اگر نخست وزیر تغییر کند، جریان متصل به موسوی مسلماً 
مشکالتی را برای کشور و اداره جنگ به وجود می آورند چون 
ــت همین جریان به اصطالح چپ بود؛ دولت  اکثریت در دس
در دستشان بود، قوه قضائیه هم تقریباً همین گرایش را کم 
ــت، بنابراین تعداد آرایشان بیشتر بود... این عین  و بیش داش
ــی امام بود که با عدم تغییر نخست وزیر،  درایت و دوراندیش
ــد که مثاًل دولت  ــپاه هم بهانه ای نباش دیگر برای فرمانده س
ــراه بوده، رفته. از  ــد همراهی نمی کند یا دولتی که هم جدی
ــم اکثریت با جناح چپ بود  ــوم ه طرفی چون در مجلس س
ــته بودند که در صورت معرفی نخست وزیر جدید  قرار گذاش

به او رأی ندهند.« 8
ــنجانی از مراجعه بهزاد نبوی و محسن  ــمی رفس  آقای هاش
ــه او و اظهار نگرانی آنها از احتمال تعویض دولت  نوربخش ب
ــد: »از من خواستند دخالت کنم و مانع  یاد کرده و می نویس

شوم.«9 
ــاره می گوید: »به نقلی  ــالمی نیز در این ب  دکتر علیرضا اس
ــتم. امام  ــن نگران قیامت هس ــای خامنه ای می گویند م آق
ــد: به اجداد مطهرتان اقتدا کنید که دو نفر از آنها  می فرماین

همین رویه را داشتند...« 
وی درباره علت تغییر نظر امام می افزاید: »بخشی از این علت 
ــاطت آقای  ــن رضایی گفتند که من دوبار وس را آقای محس
ــود،  ــان عوض ش ــوی را نزد امام کردم. چرا که اگر ایش موس

روحیه رزمنده ها ضعیف می شود.«10 
ــخ به نامه   در انتها امام خمینی در 5 مهرماه 1364 در پاس
135 تن از نمایندگان مجلس فرمودند: »با تشکر از حضرات 
آقایان، اینجانب چون خود را موظف به اظهار نظر میدانم، به 
آقایانی که نظر خواسته اند، از آن جمله جناب حجت االسالم 
آقای مهدوی )کنی( و بعضی آقایان دیگر، عرض کردم آقای 
مهندس موسوی را شخص متدین و متعهد، و در وضع بسیار 
ــم، و در حال  ــان را موفق میدان ــور، دولت ایش پیچیده کش
حاضر، تغییر آن را صالح نمیدانم. ولی حق انتخاب با جناب 

آقای رئیس جمهور و مجلس شورای اسالمی است.«11

پرده سوم:
 موسوی نخست وزیر ماند

ــه علنی 179  ــالمی در جلس ــورای اس  نمایندگان مجلس ش
ــورخ 1364/7/21 با 162 رأی موافق از 262 نفر حاضر در  م
ــه، به نخست وزیری مجدد مهندس میرحسین موسوی  جلس
ــاد دادند. 73 نفر نیز رأی مخالف و 26 نفر هم رأی  رأی اعتم
ممتنع دادند که این ماجرا خود سرآغاز بحثهای مفصل بعدی 

گردید.

پرده چهارم: 
ماجرای 99 نفر و القای ضدوالیت فقیه 

بودن رئیس جمهور )آیت ا... خامنه ای( و 
مخالفین موسوی

»آقای هاشمی رفسنجانی« در خاطرات خود 
از فشار به رئیس جمهور و فضاسازی علیه مخالفان 
نخست وزیر خبر می دهد و می نویسد: »صبح زود 
ــواده امام هم، برای  ــه مجلس رفتم. عفت و خان ب
شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور به مجلس 
آمدند... من به خاطر اقداماتی که هفته های اخیر 
در تضعیف آقای خامنه ای شده، از ایشان تمجید 
ــلی  و تجلیل زیاد کردم.« آقای ]محمدرضا[ توس
ــنبه  ــئول دفتر امام[ از اظهارات روز پنجش ]مس
آقای خامنه ای در مراسم تحلیف گله داشت که به 
نحوی اعالن تحمیل دولت بود. حاج احمد آقا آمد 

و گفت: امام از اظهارات پریروز آقای خامنه ای ناراحت شده اند 
ــیطنت اطرافیان ایشان می دانند و می خواهند به  و معلول ش
ــد.«12 »به مجلس رفتم.  ــان در این خصوص پیغام بدهن ایش
ــمی شدن مجلس به نمایندگان تذکر داده شد که  قبل از رس
ــت وزیر، باعث رنجش امام از مجلس  با قلت آرای موافق نخس
ــوند )!(. آقای  ــوذ امام نش ــمنان از عدم نف ــحالی دش و خوش
ــته اند که تعداد آرای موافق به خاطر امام  منتظری هم خواس
ــف و ممتنع که ]به رغم تذکر  ــد )!(... 99 رأی مخال کم نباش

قبلی[ برخالف نظریه امام بود، باعث ناراحتی شدید اکثریت 
نماینده ها شد و وسیله ای برای بدنام شدن و ضد والیت فقیه 

معرفی شدن جریان محافظه کار گردید.«13 
ــت که او هم مخالف  ــمی بیانگر این اس  این بیان آقای هاش

تغییر نخست وزیر بوده است.
ــای وقت هیأت  »آی�ت ا... س�یدمحمد خامنه ای« از اعض
رئیسه مجلس از جلسه رأی اعتماد می گوید: »این موضوع در 
میان نمایندگان غلغله ای راه انداخت و روح و وجدان عده ای 
ــه تجربه و علم خود  ــار قرار گرفت که آیا ب از مجلس در فش
عمل کنند یا به میل امام؟ من یکی از افرادی بودم که بشدت 
در فشار روحی بودم، از طرفی نمی خواستم خاطر امام آزرده 
شود و از طرف دیگر وظیفه شرعی و قانونی خود می دانستم 
که به میرحسین رأی ندهم و تا صبح روز رأی گیری در همین 
ــیاری از نمایندگان که با من مشورت  تردید بودم و برای بس
می کردند، جوابی نداشتم و این حالت اکثریت مجلس بود که 
خیرخواه بودند و با میرحسین عقد مودت نداشتند. نتیجه این 
ــرانجام 99 نفر به میرحسین موسوی رأی نداند و  شد که س
بقیه که عده ای طرفدار میرحسین و عده ای در شک و تردید 
بودند، به وی رأی دادند و او نخست وزیر شد. پس شکل گیری 
ــاس نوعی جبهه گیری و  ــر در واقع اتفاقی بود و بر اس 99 نف
ــن 99 نفر از رأی و  ــیون و مانند آن نبود و اکثر ای ــا فراکس ی
اقدام دیگری خبر نداشتند ولی وجدانشان راحت بود که کار 
ــکل آخرتی ندارند. موضوع رأی  ــتی انجام داده اند و مش درس
ــوک بزرگی بود چون امام ارادت  ــدادن 99 نفر برای امام ش ن
ــمندی زیادی که  ــتند و با هوش این افراد به خود را می دانس

بهزاد نبوی

135 نفر از نمایندگان مجلس در 
نامه ای به امام مدعی شدند که 
تغییر دولت تزلزل شدیدی در 
ارکان اداره کشور به وجود خواهد 
آورد و جریانی خاص و گسترده و 
طیفی معلوم و مشخص تغییر دولت 
را حمایت و همراهی می کنند. پس 
از آن محسن رضایی به عنوان 
فرمانده سپاه خدمت امام رسید و 
گفت اگر میرحسین نخست وزیر 
نشود، جنگ لطمه می خورد؛ بعد از 
گزارش محسن رضایی، لحن امام 
عوض شد.
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ایشان داشتند زود متوجه موضوع شدند و بعدها هم حقیقت 
ــد. اّما این قضیه پیراهن عثمان و  ــان روشن ش قضیه بر ایش
ــین در مجلس تا مخالفان  ــد برای گروه میرحس تبلیغاتی ش
سنتی خودشان را از عرصه سیاست بیرون و آنها را ضد امام و 
مخالف خط امام معرفی کنند و تهمت و افترا و سخنرانیها و 
مصاحبه ها و توهین های این دسته علیه 99 نفر شروع شد و 

تا توانستند بداخالقی و سیاه نمایی کردند...«14 
ــت که با این  ــوی به حدی اس  انحصارگرایی باند حامی موس
که جلسه رأی اعتماد مخفیانه بوده است، با حدس و تخمین 
اسم 99 نفر از نمایندگان مجلس به عنوان 99 نفر ضد والیت 
ــانه ها منتشر می شود و فضاسازی علیه مخالفان  فقیه در رس
ــت وزیر به حدی زیاد می شود که هر کس علیه موسوی  نخس
ــود به این که جزو 99 نفر است  ــخن می گوید متهم می ش س

حتی اگر نماینده نباشد! 
ــورد می گوید:  »حجت االس�الم ناط�ق ن�وری« در این م
»طرفداران آقای موسوی در مجلس و دولت هر جا که بودند، 
ــد و این 99 نفر از  ــان رأی دهی گفتند: »امام فرموده به ایش
ــت چه کسانی  امام تمرد کردند.« اوالً این 99 نفر معلوم نیس
ــما معرفی کن، معنای  ــتند و ثانیاً وقتی امام فرمودند ش هس
ــار رأی بدهد. امام هیچ  ــن نبود که مجلس همه باالجب آن ای
وقت این طوری حرف نمی زد؛ لذا طرفداران آقای موسوی این 
ــم را پیراهن عثمان کردند و هر کس را می خواستند  99 اس
ــت. تقریباً 200 نفر را اینها  بکوبند می گفتند جزو 99 نفر اس
ــاب کردند )!!( منجمله خود من را؛ حال  جزو آن 99 نفر حس
ــودم )!!!( بعضی جاها که من  ــن اصاًل در مجلس نب آن که م
ــدند و می گفتند که  ــخنرانی می کردم، افرادی بلند می ش س
ــتید. اصاًل توجه نمی کردند که من آن  شما جزو 99 نفر هس

موقع نماینده مجلس نبودم و بعضی که زیرکی آنها گل 
می کرد می گفتند ما می دانیم که تو جزو 99 نفر نبودی، 
ــان در مجلس  ــت که اگر در آن زم ــا ذات تو این اس ام
ــودی )!!!( البته این را  ــا می ب ــتی، جزو اینه حضور داش
بگویم که رأی مجلس به دولت مخفی است و هیچ کس 
ــی رأی داد و چه کسی رأی  نمی تواند بگوید که چه کس
نداد. قائل به امر مولوی و ارشادی بودم و اآلن هم هستم. 
ــابقاً وقتی به مجلس می رفتم، شوخی می کردم و به  س
ــتان می گفتم: »امام از پیغمبر باالتر است.« جناح  دوس
ــی امام از پیغمبر  ــل می گفتند: »تو چطور می گوی مقاب
ــا در اصول خوانده ایم  ــت؟« می گفتم: »آخر م باالتر اس
ــت و یا ارشادی. اگر  امری که موال می کند یا مولوی اس
امر مولوی باشد و تخلف بکند، عقاب دارد و اگر ارشادی 

ــت، معنای ارشادی این است که انجام نده، برای تو خوب  اس
ــت، ضرر می بینی، اما عقاب ندارد؛ اما شما قائل هستید  نیس
هر چه امام بگوید مولوی است. آن وقت از خدا باالتر است. ما 
امر مولوی و ارشادی داریم و امام امر مولوی نکرده است. اوالً 
امام به رئیس جمهور امر مولوی نکرد، حکم نکرده است. ثانیاً 
اگر به ایشان هم امر مولوی کند، امر مولوی به رئیس جمهور 

لزوماً امر به نمایندگان که حق اختیار و انتخاب دارند، نیست. 
خود مقام معظم رهبری هم اآلن قائل به امر مولوی و ارشادی 
ــت.« جمعی خدمت ایشان بودند، آقا فرمودند: »وقتی آن  اس
ــتم.« آقا  موقع گفتند 99 نفر، من هم گفتم صدمین آنها هس
در واقع می خواست بگوید اصل پروژه، مال من است. عده ای 

ــتند  ــان را این طور مطیع امام می دانس ــه آن موقع خودش ک
ــه اصاًل امام نیازی  ــی یکی از همین آقایان گفته بود ک و حت
نیست چیزی را بگویند همین که از قلب امام چیزی بگذرد، 
دیگر واجب است که اطاعت کنیم )!!( اآلن در برابر ولی فقیه 
ــد؟ وقتی که آقای  ــی با ولی فرق می کن ــتاده اند، مگر ول ایس
»محتشمی پور« به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شد و 

ــد که مجلس به ایشان رأی بدهد، در مجلس گفتند  مقرر ش
که امام فرموده به ایشان رأی دهید و هر کس به ایشان رأی 
ــت. در واقع آن زمان رأی ندادن  ندهد، تخلف از امام کرده اس
به وزیر، تخلف از امام تلقی می شد )!!( من نامه ای خدمت امام 
نوشتم و عرض کردم که آقای محتشمی را به مجلس معرفی 
کردند. می گویند نظر شما این است که هر کس به ایشان رأی 

ــت. امام جواب دادند: »خیر،  ندهد، تخلف از امر امام کرده اس
من شما را هم قبول دارم و فرد انقالبی و متدین می دانم. وای 
به آن روزی که بنا شود مردم نتوانند تصمیم بگیرند. مجلس 
ــود. نظر من هرگز این  نتواند تصمیم بگیرد و رأی تحمیلی ش

نیست.««15 
 

پرده پنجم:
 وقتی خادم ملت مهر سكوت می شكند:           

من صدمین نفرم
 حضرت آیت ا... خامنه ای در انتقاد به دیکتاتوری ایجاد شده 
ــت وزیر و حامیانش در مجلس و نهادهای دیگر  ــط نخس توس
ــان از عنوان والیت و والیت پذیری طی  ــوء استفاده ایش و س
ــال 1365 در جمع 650 نفر از اعضای حزب  ــخنانی در س س
ــتانها به مناسبت سالگرد  ــالمی تهران و شهرس جمهوری اس
ــکوت از لب برداشته و می گویند: »....  تشکیل حزب، مهر س
اما آن دسته غوغاگر که در مجلس هم مشخص هستند بسیار 
ــه می بینید، حاضر  ــتند و همان طور ک هم انحصارطلب هس
ــان نیست در آنجا  ــتند حتی یک نفر اگر هم عقیده ایش نیس
ــته باشند و سر هر موضوعی سر و  یا جاهای دیگر حضور داش
ــدا راه بیندازند مثاًل در مورد آن 8 نفر می بینید که چگونه  ص
ــت16... اینها  عمل می کنند که البته باید گفت 8 نفر بهانه اس
آن 8 نفر را بهانه کرده اند... اینها در حقیقت با 99 نفر مخالف 
ــتند که چندی پیش من به یکی از آنها که دائم 99 نفر  هس
ــؤال می برد گفتم اگر ساکت ننشینی، خواهم گفت  را زیر س
که اینها 99 نفر نیستند و با من 100 نفر هستیم، اینها آنقدر 
ــچ کس را حاضر  ــان هی ــتند که جز خودش انحصارطلب هس
ــتند بپذیرند. تا به حال چندین بار هم ریاست جمهوری  نیس
را زیر سؤال برده اند. مثال در همین مسافرت به حراره که هر 
ــان بی تفاوتی هم از این مملکت می فهمید که چقدر آبرو  انس
برای جمهوری اسالمی بود ولی یکی از اینها اصل سفر را هم 
زیر سؤال برده که این مسافرت چه لزومی داشته... به هرحال 
چند بار خواسته اند که هیأت دولت را تغییر دهند و همه وزرا 
ــت مثل خودشان کنند که من مخالفت کرده ام و  را یک دس
البته اگر چنین می شد ضربه سختی بود چرا که مثال به طور 
ــور )سیدعلی اکبر محتشمی پور( را که از  نمونه اگر وزیر کش
ــان به وزارت  ــت، در نظر آوریم از وقتی که ایش این گروه اس
ــتانداران و مسئوالن مهم وزارتخانه را تغییر  رسیدند تمام اس
دادند و هم خط خود انتخاب کردند. در حالی که زمان برادر 
محترممان آقای ناطق نوری استاندارها از هر خطی بودند. به 
هر صورت شما باید دقت کنید بخصوص در مجلس آینده که 
اینها از همین حاال نقشه دارند که نگذارند غیر از خط 
ــی به مجلس راه یابد و شما در هرکجا  خودشان کس
که هستید نیروهای مؤمن و مخلص را شناسایی کنید 
ــید و ضمناً  ــته باش و برای مجلس آینده در نظر داش
ــه کنید چرا که  ــروه غوغاگر و فتنه گر مقابل با این گ
ــر توطئه می کنند...  ــخنرانیها و مناب اینها غالباً در س
ــا امروز بنا به توصیه  ــت م همان طور که گفتم سیاس
ــت و ما بنا نداریم  ــام حمایت از دولت اس حضرت ام
که با دولت مخالفت کنیم بنابراین با همین سیاست 
ــری پیش می رویم تا این که باالخره دوره  و موضعگی
و زمان اینها تمام شود... و ما می دانیم که دولت کند 
ــت و باید حمایتش کرد... در  است ولی چاره ای نیس
انتخاب آقای موسوی من به امام عرض کردم که من 
ایشان را برای نخست وزیری شایسته نمی دانم اگرچه 
ــت مسلمان و متدیّن... و من در هر کجا  که ایشان فردی اس
که باشم، از ایشان به عنوان یک دستیار استفاده خواهم کرد 
اما برای نخست وزیری انتخاب ایشان را صالح نمی دانم و امام 
ــما هر طور میل دارید، عمل کنید و این حق  فرمودند که ش
شماست و واقعاً این حق من بود. البته حق شخصی نبود که 

هاشمی می خواست هر سه قوه را مدیریت کند
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ــام، خود حاج آقا مصطفى بود كه به طور  بيت حضرت ام
ــگراوالدى رابطه برقرار مى شد  مستقيم توسط آقاى عس
كه ايشان از جمله طلبه هايى بودند كه با آقايان خرازى و 
ــتادى همدوره بودند و در درس خارج امام هم شركت  اس
ــوراى مركزى حزب مؤتلفه مركب از دوازده  مى كردند. ش
ــود. يكى فعاالن  ــده ب ــه گروه تركيب ش نفر بود كه از س
ــيخ على مثل شهيد صادق امانى، شهيد صادق  مسجد ش
ــالمى، مرحوم حاج حسين رحمانى وشهيد سيد اسد  اس
ــجد امين الدوله بودند مثل  اهللا الجوردى. يك گروه ازمس
آقاى عسگراوالدى و آقاى حاج حبيب اهللا شفيق و توكلي 
ــجد اصفهانى ها مثل آقاى ميرمحمد  و گروه ديگر از مس
صادقى و آقاى ميرفندرسكى و مرحوم آقاى بهادران. شهيد 
اسالمى در جريان ترور حسنعلى منصور به دليل فعاليت 
سياسى، همراه ديگر اعضاى مؤتلفه دستگيرشدند. ايشان 
ــال در زندان بودند. بعد از آزادى همكارى خود را با  دو س
ــه ادامه دادند. مدتى نيز با مجاهدين خلق همكارى  مؤتلف
ــدند و  ــال 56 متوجه انحراف اين گروه ش كردند تا در س
ــتان پرداختند. ايشان يكى از افراد  ــازى دوس به آگا  ه  س
ــال 56 بودند.  ــارزات مردمى بعد از س ــته مركزى مب هس
ــتقبال از امام  ــد ايشان در كميته اس انقالب كه پيروز ش
بودند. سپس عضو شوراى مركزى حزب جمهورى اسالمى 
ــتان هاى حزب. سپس از طرف  ــدند و مسئول امور اس ش
شهيد رجايى به عنوان وزير بازرگانى معرفى شدند كه بنى 
صدر قبول نكرد. نهايتاً به عنوان سرپرست و سپس معاون 
پارلمانى وزارت بازرگانى منصوب شدند. شهيد اسالمى آدم 
عجيبى بود. نصفى از درآمدش را در راه خدا براى مبارزات 
مى گذاشت و هيچ ابايى هم نداشت. مثًال براى ختم حاج 
آقا مصطفى در مسجد ارك ايشان رفت از علما يكى يكى 
امضاء گرفت، بعد رفت كالنترى و گفت مسئوليتش با من. 
ــجد ارك آقاى روحانى منبر  همان جلسه  اى كه در مس
ــد و ريختند و گرفتند و  ــد و لفظ امام را به كار بردن رفتن
زدند. در راه امام يك آدم واقعاً جان باخته اى بود. ساواك 
هم دنبالش بود. يك كتابى هم چاپ شده با عنوان شهيد 
ــناد مبارزاتى ايشان در ساواك است. ايشان  صادق كه اس
ــريفات نبود. با يك دوچرخه رفت و آمد مى كرد.  اهل تش
بعد هم كه به وزارت رفت يك شورلت ايشان را مى برد و 
مى آورد. هيچ وقت براى خانواده استفاده نمى كرد. راننده 
ــان را مى آورد و مى برد. ما را هم اينطور تربيت  فقط ايش
ــته  ــتش شكس كردند. برادر من از نردبان افتاده بود ودس
ــين پژو  ــتانى بودم و يك ماش بود. من آن زمان در دادس
دراختيارم بود. مادرم گفتند: او را به دكتر ببر. گفتم: بيت 
المال است نمى برمش. من آدم خوبى نيستم كه بخواهم 
ــى خواهم بگويم اين فرهنگ در  ــم، اما م جانماز آب بكش
ــاتى كه با شهيد بهشتى داشتند  خانواده ما بود. آن جلس
ــت، محمود كريمي،  ــفيق، رجايي، رفيق دوس و آقايان ش
ــايى و دكتر توحيدى  ــان، فقيهى، مقصودى، رس بادامچي
ــان منزل ما مى افتاد. پس از آن  ــه ش بودند، گاهى جلس
بحثهايى كه انجام مى دادند، يك غذاى مختصر ساده اى 
مثل نان وپنير و گردو يا پنير و سبزى با هم مى خوردند و 

جلسه شان تمام مى شد. 
 :شوراى مركزى حزب چگونه تشكيل شد و افراد 

بر اساس چه معيارهايى انتخاب شده بودند؟
ــخ اين مطلب بايد باز گرديم به آن گروهى كه  براى پاس
گفتم قبل از انقالب با هم ارتباط داشتند وهسته مركزى 
ــئول  ــى و راهپيمايى ها بودند. مثًال مس ــارزات مردم مب
ــه  ــات راهپيمايى ها ابوى ما بود. در خانه ما جلس انتظام

حزبـى و  مّلـى  تعهـد  عـدم 
نقـدى تاريخى بر مواضع حزبى و اجرايى ميرحسـين موسـوى

در حالى كه ميرحسين موسوى، همواره سعى دارد خود را نخست وزير موفق دوران دفاع مقدس ناميده 
و از عملكرد چپ گرايانه خود در حزب و روزنامه جمهورى اسالمى، به شدت دفاع نمايد؛ اما افرادى كه 
در آن دوران مديريت و مواضع سياسى موسوى را از نزديك لمس كرده و با آن برخورد داشته اند، بعضًا 
نظراتى كامًال متفاوت دارند. يكى از اين افراد عليرضا اسـالمى فرزند شهيد محمد صادق اسالمى است 
كه از دوران نوجوانى به دليل فعاليت هاى مبارزاتى بسـيار وسـيع پدرش ، زندگى گره خورده با انقالب 
داشـته و خود نيز در طول سـال هاى پس ازانقالب در ِسَمت هاى گوناگون، مشغول فعاليت بوده  است. 
ايشـان درحال اخذ دكتراى امنيت ملى مى باشـند و از رفتارهاى حزبى و برخورد هاى اجرايى مهندس 

موسوى خاطراتى دارند كه در ذيل به بخشى از آن ها اشاره شده است:

  محمـد نهاونـدى فـر

 :قبـل از شـروع بحث لطفاً مختصـرى در مورد 
سوابق مبارزاتى شهيد اسالمى توضيح بفرمائيد. 

پدر بنده تقريباً از سال 1326 در گروهى به نام "شيعيان" 
با مرحوم حاج صادق امانى فعاليت هاى خود را آغاز كردند. 
دفترى در ضلع جنوبى پارك شهر داشتند كه درآن عليه 
ــترش اسالم  ــعى در گس بى دينى فعاليت مى كردند و س
ــان در ادامه مبارزات خود، به همراه شهيد  ــتند. ايش داش
ــان وديگر دوستان با نهضت آزادى  رجايى، شهيد درخش
ــده از جبهه ملى  ــلمان جدا ش ــاخه مس به عنوان يك ش

ــان و  ــروع نهضت امام، ايش همكارى مى كردند. بعداز ش
ــان به صف مجاهدين خط امام پيوستند.  بقيه همرزمانش
شهيد اسالمى عضو شوراى مركزى مؤتلفه شدند. مؤتلفه 
اسالمى به دستور امام و در منزل ايشان شكل گرفت. اينها 
ــان، كسى را معرفى  ــتند در صورت نبود ايش از امام خواس
ــان هماهنگ باشد. امام پس از بررسى افراد  كنند تا با ايش
ــهيد بهشتى و شهيد  مختلف در جواب فرمودند من به ش
ــاى انوارى وآقاى مواليى. اين  مطهرى اطمينان دارم و آق
چهار نفر بعنوان شوراى فقهاى مؤتلفه بودند. رابط اينها با 
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حجت االسالم ناطق نوری: »آقا در 
واقع می خواست بگوید اصل پروژه، 
مال من است...عده ای که آن موقع 

خودشان را این طور مطیع امام 
می دانستند و حتی یکی از همین 

آقایان گفته بود که اصالاً امام نیازی 
نیست چیزی را بگویند همین که از 

قلب امام چیزی بگذرد، دیگر واجب 
است که اطاعت کنیم، اآلن در برابر 
ولی فقیه ایستاده اند! مگر ولی با ولی 

فرق می کند؟!«
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ــخصی بود من از آن می گذشتم بلکه حق ریاست  اگر حق ش
جمهوری بود و تکلیفی بود بر دوش من که من نمی توانستم 
نسبت به آن بی تفاوت باشم. اما به هر حال رفتند خدمت امام 
ــگ لطمه می خورد و چون  ــان کنار رود جن و گفتند اگر ایش
جنگ برای امام بسیار اهمیت دارد لذا ایشان هم آن طور نظر 

دادند در حالی که جنگ هم لطمه نمی خورد...«17

 آقای علیرضا اسالمی از اعضای وقت حزب جمهوری اسالمی 
ــن باره می گوید: »پس از  ــه فوق در ای و از حاضرین در جلس
این قضیه با اعضای شورای مرکزی حزب و مؤتلفه خدمت آقا 
رسیدیم. در آن مجلس آقا فرمودند: اینها 99 نفر نبودند بلکه 

100 نفر بودند یعنی من هم جزو آنها هستم...«18 

در انتخاب آقای موسوی من به امام 
عرض کردم که من ایشان را برای 
نخست وزیری شایسته نمی دانم 
اگرچه که ایشان فردی است مسلمان 
و متدیّن... و من در هر کجا که باشم، 
از ایشان به عنوان یک دستیار استفاده 
خواهم کرد اما برای نخست وزیری 
انتخاب ایشان را صالح نمی دانم و 
امام فرمودند که شما هر طور میل 
دارید، عمل کنید و این حق شماست 
و واقعااً این حق من بود. البته حق 
شخصی نبود که اگر حق شخصی 
بود من از آن می گذشتم بلکه حق 
ریاست جمهوری بود و تکلیفی بود بر 
دوش من که من نمی توانستم نسبت 
به آن بی تفاوت باشم. اما به هر حال 
رفتند خدمت امام و گفتند اگر ایشان 
کنار رود جنگ لطمه می خورد و چون 
جنگ برای امام بسیار اهمیت دارد لذا 
ایشان هم آن طور نظر دادند در حالی 
که جنگ هم لطمه نمی خورد.

پی نوشتها:
روزنامه  انتخابات  ویژه نامه  اولین  با  وگو  گفت   )1

ایران در سال -1388 صص 65 و 66
یادداشت دکتر محمدعلی رامین در سایت مشرق   )2
میبرند-کد 41775  بن  شاخ  سر  بر  همه  عنوان  با 
)ادامه(: چهار سال دوم ریاست جمهوری معظم له حتی 
پیچیده تر از چهار سال اول بود. اداره جنگ، هماهنگی 
با  نخست وزیر  که  حالی  در  کشور  مدیریت  و  قوا 
فشار هاشمی و نمایندگان مجلس از سوی امام خمینی 
کتباً و رسماً توصیه شد و غالب اعضای هیأت دولت 
بر  نخست وزیر  و  مجلس  رئیس  میان  هماهنگی  با 
حقوق  ابتدایی ترین  می شدند،  تحمیل  رئیس جمهور 
قانونی مجری قانون اساسی تحت تأثیر توافقات رئیس 
مجلس، نخست وزیر و هماهنگی با برخی افراد بیت 

رهبری یا قائم مقام رهبری قرار می گرفت.«
3( خاطرات حجت االسالم ناطق نوری/ جلد دوم- 

ص 75
ایران  روزنامه   1389 سال  نوروزی  ویژه نامه   )4

)رمز عبور1( ص86
5( گفت وگو با همشهری ماه/شماره -73 صص50 
و 51 )ادامه(: »و این همان نقطه حساسی بود که امام 
نسبت به آن فوق العاده حساسیت داشتند و اطرافیان هم 
این را به خوبی می دانستند؛ درست همان وضعی که 
بعد درباره جام زهر دادن به امام تکرار شد و یکی دو 
نفر مؤثر جنگ چنین به عرض امام رسانده بودند که 
جبهه امکان دفاع بیشتر ندارد و امام ناگزیر به سختی 
و به تلخی برای حفظ نظام و جان جوانان، جام زهر 
را نوشیدند و با متارکه جنگ موافقت کردند ولی بعد 
که خالف گفته امنای خائن برایشان ثابت شد، جبران 
آن ممکن نبود و امام نتوانست حکم خود را پس بگیرد. 
از این رو نه به صورت حکم شرعی یا قانونی بلکه 
به صورت نقل قول از ایشان توسط یک نفر اعالم شد 
که امام )ره( به مجلس پیام داده اند که میرحسین را 

انتخاب کنند.«
6( متن کامل نامه 135 نماینده به حضرت امام )ره( 

بدین شرح است: 

»بسم ا... الرحمن الرحیم 
اسالمی،  انقالب  عظیم الّشأن  رهبر  مبارك  محضر 

حضرت آیت ا...العظمی امام خمینی- مّدظلّه 
پس از سالم و آرزوی طول عمر با عزت و برکت 

برای آن حضرت به عرض میرسانیم: 
قریب الوقوعی  و دگرگونی  مملکت  وضعیت حساس 
که نسبت به دولت در پیش است، ما نمایندگان مجلس 
تصدیع  موجب  که  داشت  آن  بر  را  اسالمی  شورای 
شویم. با این امید که از نفس قدسی و نظر بلند شما که 
همواره به جانهای مشتاق حقیقت، اطمینان بخشیده است 
و منشأ برکات برای اسالم و جمهوری اسالمی بوده 

است، مدد بگیریم. 
همان طور که خاطر خطیر مستحضر است، در پی 
انجام انتخابات ریاست جمهوری، دولت تازه ای معرفی 
خواهد شد. این واقعه در هنگامه ای رخ میدهد که ملت 
ایثارگر و انقالبی ما، پنجمین سالگرد جنگ تحمیلی را 
با همه آثار و تبعاتش صبورانه به پشت سر گذاشته و 
تحت رهبری آن حضرت، سربلند و مقتدر، دفاع مقدس 
برنامه ها و  انقالب اسالمی را سرلوحه  از اسالم و 
تالشهای خود قرار داده است و تنگناهای سخت مالی 
و اقتصادی را بزرگوارانه با همتی الهی تحمل میکند. 
از  تقدیر  ضمن  الشأن  عظیم  مردم  این  نمایندگان  ما 
نخست وزیر متعهد و دولت تالشگر او که جوانمردانه 
با موفقیت، در دورانی بسیار سخت به انجام وظیفه 
همت گماشته اند و خدمات ارزنده شان همواره مورد 
عنایت حضرت امام و امت بزرگ اسالمی بوده است، 
انتظار و توقع خود را در این مقطع حساس از تاریخ 
انقالب اسالمی نسبت به معرفی نخست  وزیر و دولت 
پیشگاه  از  و  میرسانیم  عزیز  امام  عرض  به  جدید 

مقدسشان درخواست ارشاد میکنیم: 
1- سابقه انقالبی )!!( و ارزندگی، حقیقت درخشانی 
اسالمی  جمهوری  دولت  چهره  بر  بایستی  که  است 
بدرخشد تا همه نیروهای انقالبی و کافه مردم فداکار 
ما با امید و نشاط به حمایت آن برخیزند و حضرت امام 
هم بر این نکته تأکیدی فراوان دارند بنابراین چنانچه 
دولتی فاقد چنین امتیاز بوده و یا خدای نخواسته نکاتی 

منفی داشته باشد ضربه ای به انقالب وارد خواهد آمد. 
2- اکنون ملت و کشور ما یکی از بحرانی ترین مواقع 

تاریخی را میگذراند. 
نفتی،  دامنه جنگ و خطر ضربه یابی مخازن  اشتعال 
اقتصادی،  شدید  فشارهای  امریکا،  نظامی  تهدیدات 
توطئه های خطرناك سیاسی و تحریکات ضد انقالب 
آن  طاقت فرسای  فشار  که  است  مهمه ای  عوامل  از 
و  میکند  سنگینی  ما  مظلوم  و  صبور  مردم  بردوش 
مستلزم  مشهود  قرار  به  متأسفانه  که  دولت  تغییر 
تغییری عظیم در سطح کشور خواهد بود، تزلزلی 
شدید در ارکان دولت و اداره کشور به وجود خواهد 

آورد که مسلّماً عواقبی وخیم )!!( در بر دارد. 
و  خاص  جریانی  است  مشهود  متأسفانه  آنچه   -3
گسترده و طیفی معلوم و مشخص )!!(، تغییر دولت 
را حمایت و همراهی میکند که در صورت موفقیت 
گذاشته  کنار  انقالبی  فراوان  نیروهای  است  ممکن 
بحران و خسران  و  کنار روند  به  یا  و   )!!( شوند 
فراوان در سازمان اداره مملکت که اکنون قشرهای 
مؤمن و انقالبی ارزنده ای در متن آن مشغول خدماتی 

صادقانه اند پدید آید. 
4- مردم محروم و پرتوان و صبور ما با معرفی دولتی 
خواهند  انتظاراتی  و  توقعات  طبیعی  طور  به  جدید 
داشت و چون دولت جدید فاقد امکاناتی تازه و گسترده 

است موجبات یأس مردم فراهم خواهد شد. )!!( 
امکانات  و  تالش  و  تجربه  جدید  دولت  چون   -5
فراوانتری ندارد و از داشتن اکثریتی قاطع در مجلس 
و بین مردم )!!( برخوردار نیست به موفقیتهای الزم 
دست نخواهد یافت و در نتیجه کشور دچار بحران 

میشود. )!!!( 
6- آنچه صادقانه به عنوان نمایندگان مردم دریافته 
و معروض میداریم، این است که دولت آقای مهندس 
با وجود مشکالت فراوان داخلی و خارجی  موسوی 
و علیرغم جوسازیها و ایجاد موانع و ناهماهنگیهای 
عمدی )!!(، دولتی موفق بوده است و این حقیقت را 
شخص حضرت امام و مسئوالن مهم و متعهد کشور و 
نهادهای انقالبی و مردم آگاه درك کرده اند و تعویض 

مصالح  با  مغایر  حساس  موقعیت  این  در  دولتی  چنین 
مملکت و ملت است. 

7- چون به فرموده حضرت عالی، مسئله اصلی جنگ 
است و دولت فعلی با قوای رزمنده و فداکار ما در ادامه 
جنگ و تالش برای حصول پیروزی توافق و همکاری 
برنامه ریزی شده گرم و صمیمانه ای دارد، کنار رفتن 
خواهد  وارد  صدماتی  و  ضایعات  جنگ  مسئله  به  آن 

ساخت. 
و اینک که مجلس در آستانه تصمیمی سرنوشت ساز 
قرار گرفته است، بدون شک راهنماییهای آن حضرت 
و  امتنان  موجب  لذا  باشد.  ما  راه  روشنگر  میتواند 
افتخار خواهد بود. اگر اجازه فرمایید بعضی از ما 
نمایندگان مجلس لحظاتی شرفیاب شوند و از هدایتهای 

آن حضرت در این مورد کسب فیض نمایند. 
والّسالم علیکم و رحمه ا...و برکاته«

دوم-  نوری/جلد  ناطق  7( خاطرات حجت االسالم 
ص 75 و 76 

8( گفت وگو با روزنامه وطن امروز
9( امید و دلواپسی، خاطرات سال 1364 آقای هاشمی 
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ــه با تبیین و  ــد به روح بزرگمردی ک ــوان خداون رض
ــالم را پس از  ــان والیت فقیه، اس ترویج اصل درخش
قرن ها مهجوریت، از انزوا بیرون آورد و به عرصه های اجتماع و 
ــت بازگرداند که اسالم به فرموده شیخ طریقت و استاد  سیاس
معرفتش، عارف کامل »آیت ا... شاه آبادی«، دین اجتماعی است 
نه انفرادی. و هم او بود که پشتیبانی از این اصل اصیل و رکن 
رکین را رمز مصونیت از آسیب ها نامید، چه آنکه مضامین دین، 
ــودی می گذارد و  ــودگی و ناب ــدون فعلیت والیت، رو به فرس ب
آسیب ها یکی پس از دیگری رخ می نماید؛ لکن تحکیم رأی و 
اندیشه مصلحان بزرگ در ذهن و حافظه جامعه نیازمند دقت و 
توجه بسیار و مرور و تکرار است، به ویژه وقتی که آن اندیشه، 

فراگیر بوده و بر زندگی همگان تأثیر به سزا داشته باشد.
ــت که رکن والیت تا چه اندازه در باور  ــش این اس اکنون پرس
مردم تحکیم یافته و در رفتارشان ظهور و بروز پیداکرده است؟ 
ــتی فقیهی گفته می شود که واجد  اگر والیت فقیه به سرپرس
ــرایط زعامت بر امت اسالمی است و حفظ نظام یک جامعه  ش
ــت، پس  ــیار، ممکن اس فقط با رهبری و زعامت واحد و نه بس
فقط زعامتی واحد بر جامعه، والیت بالفعل خواهد یافت اگرچه 
برای دیگر فقیهان استعداد و قوه والیت مفروض باشد. مدیریت 
جامعه برعهده او و دراختیار او است و هیچکس جز او، مجاز به 

اِعمال والیت نیست. 
ــتقیم یا  ــکل مس همه مدیران و گردانندگان جامعه نیز به ش
ــتقیم، زیرمجموعه او بوده و بازوی او به شمار می روند  غیرمس
ــان از او است و برای همین، فقط مجاز به تالش  و مشروعیتش
ــده از سوی او بوده و حق تخلف ندارند.  در چارچوب تعیین ش
ــوند که این  آنها نباید مغلوِب الزاِم هیچ فرد یا گروه دیگری ش
همانند به حرکت درآمدن بازو به دستور غیرصاحبش است. در 
نظام والیی، فقط ولی امر فرمان می راند و والیتمداری در گرو 
انحصار فرمانبرداری از فرامین او است؛ از این رو اوامر و الزامات 
هر فرد یا گروه یا نهادی به مدیران قوای نظام، آنگاه که بیرون 
از حوزه اختیارشان )اختیار آن فرد یا نهاد( باشد، پیشی گرفتن 
ــات دارد. مدیران  ــی بوده و با حرکت بر مدار والیت مناف از ول

ــند که جز فرمان ولی امر  قوا هم آنگاه بر مدار والیت در گردش
ــی اطاعت نکنند و به الزام کسی تن در ندهند. گردش  از کس

ــناختی عمیق و دقیق از حقیقت والیت و  بر مدار والیت به ش
گونه های انحراف از آن بستگی دارد. ترسیم سه گروه »ناکثین« 
»قاسطین« و »مارقین« از سوی امیرمؤمنان علی)ع(، تصویری 
ــت و مخالفت با مقام والیت و  ــای انحراف از راه والی از گونه ه
ــت. امیرمؤمنان که آینه علم بیکران  زعامت درجامعه دینی اس
خداوندی است در تصویر و ترسیم آنچه از معلم و مربی بزرگ 
بشر، پیامبر اعظم)ص( آموخته، چنان زیبا، کامل و دقیق سخن 
ــده که آموختن از او، درکی بی نقص از حقیقت والیتمداری  ران
ــان می کند. روایت شده که رسول خدا)ص(خود  را نصیب انس
به او)ع( فرمود: »َستَُقاتُِل النَّاکِِثینَ  َوالَْقاِسِطیَن َو الَْمرِِقیَن« )به زودی 
ــکنان و بیدادگران و بیرون شدگان از دین، مقاتله  با پیمان  ش

خواهی کرد(1 
 از این رو بر دوستداران والیت الزم است در آشفته بازار آراء و 

ــده و از مدار والیت، خارج  انظار رنگارنگ به بیراهه متمایل نش
ــعبان، و نظری بر  ــوند. همچنین با گذری از ماه مبارک ش نش
ادعیة ارزندة آن، با درودنامة حضرت زین العابدین)ع( بر پیامبر 
و خاندان پاکش رو به رو  می شویم که خود درسنامه ای درباب 
ــت. از گفتار ارزنده حضرت)ع( توصیفی از حرکت بر  والیت اس
ــا است، آنجا که می فرماید:  مدار والیت می آموزیم که راهگش

رَُعْنُهْم زَاِهٌق َوالالزُِم لَُهْم الِحق.«2 ُم لَُهْم َمارٌِق َوالُْمتَأَخِّ »الُْمتََقدِّ
ــا که از او عقب  ــی گیرند، مارقند و آنه ــا که از زعیم، پیش آنه
ــده و  ــند به او ملحق ش بمانند، زاهق؛ و آنها که همراهش باش
نشان افتخار »ِمنَّا أَْهَل الْبَیِْت« می گیرند. آنها که خود را چندان 
ــم گام برمی دارند و پیش  ــدار می پندارند که جلوتر از زعی دین
از او تصمیم می گیرند و بر اِعمال تصمیمشان چنان پافشاری 
ــم را برای حفظ مصلحت، مجبور به پذیرش  می کنند که زعی
ــازند، مارق شده و ازجماعت مارقان شمرده  رأی خویش می س
ــطحی و ناصواب خویش از  ــوند. آنها بر برداشت های س می ش
دین تعصب می ورزند و همیشه داعیه قداست و حقانیت دارند. 
ــد و به زعم خویش، نهی از  ــته بر دیگران خرده می گیرن پیوس
ــد و به گفتة امیرمؤمنان علی)ع( »ُجَفاٌة طََغام «  منکر می کنن
هستند، مردمی خشن که فاقد اندیشة عالی و احساسات لطیف 
هستند. تنگ نظری مذهبی از ویژگی های آنها است و به گفتة 
ــیار معدود مانند  ــهید مطهری )ره(: »جز خود و عده ای بس ش
ــود، همه مردم جهان را با دید کفر و الحاد می نگرند و دایرة  خ

اسالم و مسلمانی را بسیار محدود خیال می کنند.«3 
این نغمه حزین، برآمده از قلب متألم و حلقوم گرفتة علی)ع( 
ــر می پندارید من  ــن زمانش می گفت: »اگ ــت که به مارقی اس
ــه اّمت محّمد)ص( را  ــدم، پس چرا هم خطا کرده و گمراه ش
ــاب آنان  به گمراهی من گمراه می دانید؟ و خطای مرا به حس

می گذارید؟ و آنان را برای خطای من کافر می شمارید؟«4 
ــتاد  ــن تنگ نظری و کوته بینی آنها بود که به گفتة اس آری ای
ــن و المذهب  ــه را بی دی ــد که »هم ــبب ش مطهری )ره( س
ــه های  ــلمانی را در چهاردیواری اندیش ــد« و »مس می خواندن
محدود خود محصور کرده بودند. مانند همة کوته نظران دیگر، 

مـتــقـد مـین،  مـتأخـــرین،  مـالزمــــین
بهمن شریف زاده

آنها مردمانی تنگ نظرند که 
مسلمانی را درچهاردیواری 

اندیشه های محدود خود محصور 
ساخته اند و اغلب مردمان را 

دوزخی می بینند و حکم به انحراف 
و کفرشان می دهند. اگر هم کسی 

میلیاردها مردم کره زمین را 
انسان بنامد و قابل احترام بداند، 

گمراهش می دانند، انگ  پلورالیست 
و اومانیست و سکوالریست به او 

می زنند و درعقیده، بی  بند و بارش 
می خوانند!

حجت االسالم بهمن شریف زاده 21 ساله بود که تدریس دوره ی سطح حوزوی را به 
صورت رسمی آغاز کرد و هنوز در حالی که 25 سال را به اتمام نرسانده بود به دلیل 
نبوغ باال از طرف آیت ا... مهدوی کنی، رئیس کنونی مجلس خبرگان به مدت ده سال 
مدیریت مدرسه مروی را به عهده گرفت. شریف زاده که سابقه تدریس در دانشگاه 
امام صادق، 29 سال تدریس علوم حوزوی و تدریس دروس تربیت کودک را دارد، 
هم اکنون مشغول تدریس خارج است. در سوابق اجرایی وی مدیریت گروه اخالق و 
عرفان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و سردبیری فصلنامه کتاب نقد هر دو به 
مدت 5 سال نیز به چشم می خورد. اما همه اینها باعث نشد که وی مانند عده ای دیگر 
که حفظ موقعیت فرهنگی و سیاسی خود را بر آرمانشان ترجیح می دهند خود را هم 
رنگ جماعت کند، او حمایت از آرمانهای دولت که همان آرمان های انقالب است را 
بر همه اینها ترجیح داد. البته احتماال همین امر هم باعث شد که در انتخابات مجلس 

نهم)در سال 90( و در انتخابات شورای شهر سال 92 رد صالحیت شود.
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مدعی بودند که همه بد می فهمند یا اصال نمی فهمند و همگان 
راه خطا می روند و همه جهنمی هستند... رحمت خدا را محدود 
می کنند، خداوند را همواره بر کرسی غضب می نشانند و منتظر 
اینکه از بنده اش لغزشی پیدا شود و به عذاب ابد کشیده شود.« 
علت پیش افتادن آنها از ولی و زعیم جامعه نیز همین بود. آنها 
ــطحی نگر بودند و هم از این رو بر برداشت های  بی بصیرت و س
ناصواب خویش، پافشاری می کردند و گوش بر منطق حضرت 
امیر)ع( می بستند. دریافت های خود را بی نقص می پنداشتند 
ــود را اینگونه باور کردند؛ به جای فرمانبری از علی،  و چون خ
ــتند و بر مدار رأی خود گردیدند  فرمانبردار هوای خویش گش
ــام خویش نبردند که به او فرمان  ــا آنجا که نه فقط فرمان ام ت
ــرد، تکفیرش کردند؛ »ننگ بر  ــان نُب هم دادند و چون فرمانش
ــخنان  ــا که چه بد مردمانی بودند.« از دقت و درنگ در س آنه
ــنا  حضرت امیر)ع( دربارة خوارج، با گونة مهمی از انحراف آش
می شویم که تهدیدی جدی برای تفکر والیی به شمار می رود؛ 
تهدیدی که سرانجام، حضرت امیر)ع( را به میدان نبرد کشاند 
و به مقاتله واداشت. بزرگی و پیچیدگی این تهدید برای این بود 
که تهدیدکنندگان، دیندارانی بودند که بصیرت دینی و عملی 
ــخت پایبند بودند. قداست و  ــتند؛ ولی به ظواهر دین، س نداش
ــود که هر مؤمنی را به تردید  ــوای ظاهری آنها به گونه ای ب تق
ــک و دو ِدلی به وجود می آورد و به  ــه و فضایی پر از ش انداخت
گفتة خود حضرت:»لَْم یَُکْن لِیَْجَتِئَ َعلَیَْها أََحٌد َغیْرِی« )هیچکس جز 
من، جرئت بر چنین کاری-جنگ و نبرد با خوارج- نداشت.(5 

 اما حضرتش که از بزرگی تهدید مارقین و پیچیدگی فتنه آنها 
به نیکی آگاه بود، پس از روشنگری های پیوسته، ذوالفقار از نیام 
کشید و همه را به هالکت رساند تا آتش فتنه خاموش شده و 
ــود؛ چنانکه فرمود: »أَیَُّها النَّاُس فَإِنِّی فََقأُْت  جمود و تحجر نابود ش

َعیَْن الِْفتَْنة« )ای مردم! همانا من چشم فتنه را درآوردم.(6

ــالق و رفتاری همچون  ــاب این تفکر در زمان ما، به اخ  اصح
ــا مردمانی تنگ  ــوند. آنه مارقین زمان علی)ع( نزدیک می ش
نظرند که مسلمانی را درچهاردیواری اندیشه های محدود خود 
محصور ساخته اند و اغلب مردمان را دوزخی می بینند و حکم به 
انحراف و کفرشان می دهند. اگر هم کسی میلیاردها مردم کره 
ــان بنامد و قابل احترام بداند، گمراهش می دانند،  زمین را انس
ــت به او می زنند و  ــت و اومانیست و سکوالریس انگ  پلورالیس
ــت  ــده، بی  بند و بارش می خوانند! چه زیبا و ارزنده اس درعقی
سخن استاد شهید مطهری )ره( که: »خوارج، شعارشان از بین 
رفته و مرده است؛ اما روح مذهبشان کم وبیش در میان بعضی 

افراد و طبقات همچنان زنده و باقی است.«7 
ــته ایشان را از تعبد به والیت دور   تعصِب بدون بصیرت، آهس
ــازد تا آنجا که  ــاخته و بر دریافت های خویش متکی می س س
ــان نسبت به فرمان ولی و زعیم فقیه، فرع  پذیرش و تعبد ایش
ــان می شود، پس درسراشیبی سقوط به جایی  باور های خودش
می رسند که نخست افکار و احکام خود را باورمی کنند و آنگاه 
ــن رو تا آنجا با ولی همراه  ــوند؛ از ای مطیع فرامین رهبر می ش
ــد و با بروز کوچکترین  ــتند که او را همفکر خویش ببینن هس
زاویه ای بین باورهایشان با منویات ولی فقیه، راه خود را پیش 
می گیرند و به سخنان رهبر، بی توجه می شوند و اینگونه از چلة 
کمان رها شده و مارق می شوند، از رهبر پیشی می گیرند و به 
حدس و تخمین مبتال می شوند. اگرچه خود را فریب می دهند 
و می پندارند که از مواضع ناگفتة رهبر باخبرند و گاه در مسیر 
توهم و پندار، چنان پیش می روند که علت  ها و حکمت هایی را 
هم برای ناگفته هایی که رأی و نظر رهبر می پندارند، تخمین 
زده و به رهبر منتسب می سازند؛ چنانکه دریکی ازسایت های 
ــش شایع  مخالف جبهة فرهنگی دولت می خوانیم: »یک پرس
ــت که چرا مقام معظم رهبری دربارة جریان انحرافی،  این اس
دست به افشاگری و روشنگری نمی زنند؟! پاسخ این است که 
ــد مترتب بر روشنگری مقام معظم رهبری بیشتر  چون مفاس
ــت. این مفاسد مسلم، به شرح زیر است: سوء  از مصالح آن اس
استفاده گسترده ی رسانه های بیگانه با توجه به سرمایه گذاری 

نظام اسالمی بر روی احمدی نژاد، تضعیف روحیه ی توده های 
ــاهدة اختالف در سطوح عالی کشور، جسارت  مردم در اثر مش
یافتن بیشتر جریان انحرافی در ساختارشکنی و عبور از خطوط 
قرمز نظام، خارج شدن جامعه و دولت از مسیر جهاد اقتصادی 
ــه خوردن  ــی، صدم ــوب سیاس ــدن به ورطة آش و افکنده ش
ــالمی ایران  ــالمی که از انقالب اس ــورهای اس انقالب های کش
الگو گرفته اند، روشن نشدن ماهّیت حقیقی جریان انحرافی بر 
ــدود  همگان و وجود برخی پندارهای مثبت دربارة آن ها، مس
نکردن پل های پشت سر احمدی نژاد با توجه به وجود احتمال 

ــت وی. از این رو، ایشان روشنگری از جانب خودشان را  بازگش
ــی کشور نمی دانند و در این باره به  مطابق مصالح کلی و اساس

بیان معیارها و اصول انقالب و نظام بسنده می کنند.«8 
ــوان علل عدم  ــگفته به عن ــردن تخمین های پیش ــرح ک مط
افشاگری رهبرمعظم انقالب نسبت به جریان پنداری انحراف، 
ــاب باورهای خویش به زعیم و سرپرست  پندار در پندار و انتس
ــت که مصداق آشکار پیش افتادن از ولی امر است؛  جامعه اس
ــته  ــه ویژه آنگاه که بدانیم رهبری جامعه تصریح بر این داش ب
است که برداشتی متفاوت با برداشت مخالفان از گفته های لیدر 
این جریان دارد که در اینجا اگر نگوییم علت سازان مخالف، به 
ــل اجتهاد دربرابر نص کرده اند؛  ولی جامعه افترا زده اند، حداق
ــخن صریح، برداشتی متفاوت ارائه کرده اند  چرا که در برابر س
ــت را به او نسبت داده اند و این  و آنچه مخالف تصریح رهبر اس
ــت. همچنین تهمت زدن و  ــش افتادن از ولی اس به قطع، پی
ــارة شفاف رهبر  ــباندن مارک انحراف بر تفکری که به اش چس
ــین)ع( دربرابر نظام قرار  ــالد امام حس ــالروز می در فرخنده س
نگرفته، بلکه برداشتی متفاوت با برداشت دیگران است، طفره 
رفتن از پذیرش فرمایش ولی است؛ به ویژه آنگاه که حضرتش 
ــفارش کرده اند. آنها که با  ــن منطقی افکار و عقاید س بر تبیی
ــت نمی کشند  وجود تصریحات ولی فقیه، از اتهام و بهتان دس
ــای او تخلف می کنند یا به  ــتة رهبر از گفته ه آیا طبق خواس
ــت و رأی خویش چنین می کنند؟ آیا تخطی مارقین از  خواس
ــت خود  ــتند به خواس فرامین صریح علی)ع( در صفین را مس
ــت خودشان؟ باالتراز این  موال می دانند یا به پندارهای نادرس
پیشتازی ها، اِعمال والیت از سوی مارقین درعرض مقام والیت 
و زعامت جامعه است که در الزام امیرمؤمنان به »توقف جنگ 
ــی اشعری« به عنوان َحَکم  و قبول حکمیت« و »نصب ابوموس
ــار آوردن بر بازوان رهبری برای عزل و  ــود. آیا فش دیده می ش
نصب ها را اِعمال والیت نمی دانند؟ در نظام سیاسی یک جامعه، 
فرامینی از قبیل: »باید فالنی را عزل کنی و نباید فالنی را نصب 

ــتی دارد؟ اِعمال  کنی« چه معنایی جز اِعمال والیت و سرپرس
ــلمین از آن با عنوان حاکمیت  والیت یعنی آنچه ولی امر مس
ــدی نژاد را منحصرا از آن  ــه یاد کرده و دولت دکتر احم دوگان
ــت، آنجا که می فرماید: »بنده از همه دولتها  ــته اس مبرا دانس
حمایت کرده ام ولی این دولت با دولتهای گذشته تفاوت دارد و 
فرق اساسی در این است که تالش نمی کنند حاکمیت دوگانه 
ــت کند... در شرایط کنونی اختالف نظر هست و من هم  درس
برخی مسائل را قبول ندارم؛ اما االن اگر رهبری چیزی بگوید، 

رئیس جمهور می پذیرد و به آن عمل می کند.«9 
ــژاد در دوری از تالش برای  ــتن دولت احمدی ن منحصر دانس
حاکمیت دوگانه، نشانگر درک عمیق او از اندیشة تابناک امام 
ــخ او به والیت فقیه است. همچنین  خمینی )ره( و اعتقاد راس
مقاومت او دربرابر تحکم و الزام دیگران به عزل و نصب ها و دیگر 
تصمیمات، حکایتی دیگر از والیتمداری او است که برای عافیت 
خویش، زیر بار اِعمال والیت دیگران نمی رود و به آنچه درست 
تشخیص می دهد، عمل می کند، مگر آنکه تشخیص او با رهبر 
متفاوت شود که در این صورت به تصریح رهبری، او می پذیرد 
و عمل می کند و این برخالف برداشت سطحی کسانی است که 
خود در موارد متعدد بر رهبر، پیشی گرفته اند و احمدی نژاد را 
به خاطر عدم پذیرش اِعمال والیت دیگران، به خودرأیی متهم 
ــا وجود رهبری در جامعه، احمدی نژاد را  می کنند. آیا آنانکه ب
مکلف به رفتارهای گوناگون از قبیل عزل و نصب ها می کنند، بر 
مدار والیت سخن می رانند یا احمدی نژاد که به اِعمال والیت 
ــارج از حوزة  ــد؟ چرا در جامعة ما برخی خ ــا اعتنا نمی کن آنه
اختیاراتشان، احکام اجتماعی صادر کرده و مقامات گوناگون را 
ــازند؟! مگر کسی جز مقام زعامت و والیت جامعه  مکلف می س
حق الزام رئیس جمهور را دارد؟ اگر حق ارشاد، نصیحت و انتقاد 
ــرای آحاد مردم وجود دارد، که دارد، حق الزام و تکلیف برای  ب
هیچکس جز ولی فقیه و آنکه او اختیار دهد، وجود ندارد؛ هم 
ــند فردی واالمقام یا  ــن رو اگر رویه ای در دولت، مورد پس از ای
ــان روا  ــوی ایش نهادی انقالبی قرار نگرفت، تحکم و الزام از س
ــمرده  ــت و اِعمال والیتی در عرض والیت ولی جامعه ش نیس
می شود که خود ستمی بر ولی جامعه است؛ زیرا سبب تضعیف 
ــه الزامات به حدی  ــه ویژه آنگاه ک ــود؛ ب رهبری جامعه می ش
ــترش یابد که رهبری را جهت حفظ مصلحت، مجبور به  گس
خواستة ایشان سازد. درود بر زبان حق گوی سیدحسن نصر ا... 
ــت و گفت که امام خامنه ای در  که پرده از واقعیتی تلخ برداش
ایران هم مظلوم است. چه مظلومیتی باالتر از این که در حوزة 
والیت زعیم جامعه، شاهد اِعمال والیت از سوی برخی عالمان، 
ــتیم؟ اکنون وقتی سخن از  ــازمانها و صاحب منصبان هس س
ــة والیت فقیه به میان می آید، باید به  تحکیم و تثبیت اندیش
ــرف هر نهاد و گروهی جز ولی  ــوی ترک اِعمال والیت از ط س
فقیه کوشید؛ باید با مصادیق حاکمیت دوگانه  که از سوی برخی 
ــود، مقابله کرد؛ چرا که  ــازمانها و نهادها ایجاد می ش افراد یا س
ــة تابناک امام خمینی )ره( نهادینه  فقط در این صورت اندیش
ــود و ما ملتزم و پایبند به والیت فقیه مانده ایم و از ولی  می ش
فقیه، پیشی نمی گیریم. با پذیرش اصل والیت فقیه، هیچکس 
مجاز به اِعمال والیت نیست و از آنجا که الزام ارکاِن قوا از شؤون 
ولی امر و زعیم جامعه است، پس هیچکس را نشاید و نباید که 
ــازد که این اِعمال والیت  ارکان قوا را ملزم به عزل یا نصبی س
در برابر ولی فقیه است. البته خیرخواهی و نصیحت هرکس در 
هر رتبه و منزلتی مجاز، بی ایراد و حتی الزم است؛ لکن تفاوتی 

فاحش و فاصله ای بسیار بین الزام و نصیحت وجود دارد. 
 

پی نوشت ها: 
1( شیخ صدوق، خصال، ج2، ص574، ح1. 

2( شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، صلوات شعبانیه.
3( جاذبه و دافعه ی علی)ع(.

4( صبحی صالح، نهج البالغه، ص184، خطبۀ127. 
5( صبحی صالح، نهج البالغه، ص137، خطبۀ93. 

6( همان. 
7( جاذبه و دافعه ی علی)ع(.

8( پایگاه تبیینی- تحلیلی برهان، کد1671، تاریخ: 1390/5/31. 
9( پایگاه مؤسسۀ فرهنگی و اطالع رسانی تبیان، تاریخ: 1389/8/18.

 منحصردانستن دولت احمدی نژاد 
در دوری از تالش برای حاکمیت 
دوگانه، نشانگر درک عمیق او از 
اندیشۀ تابناک امام خمینی )ره( و 
اعتقاد راسخ او به والیت فقیه است. 
همچنین مقاومت او دربرابر تحکم 
و الزام دیگران به عزل و نصب ها 
و دیگر تصمیمات، حکایتی دیگر 
از والیتمداری او است که برای 
عافیت خویش، زیر بار اِعمال والیت 
دیگران نمی رود و به آنچه درست 
تشخیص می دهد، عمل می کند، مگر 
آنکه تشخیص او با رهبر متفاوت 
شود که دراینصورت به تصریح 
رهبری، او می پذیرد و عمل می کند.
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اشعث با نقاب علی دوستی مالک را متهم به جنگ طلبی می کرد
مهدی زارعیـ  سلمان سیدی

 می توان جنگ صفین را به عنوان یکی از مهمترین 
در  نتایجش  که  برد  نام  صدراسالم  رخدادهای 
انکاری داشت، در  قابل  تأثیر غیر  آینده سیاسی مسلمین 

ابتدای صحبت درباره این پیکار توضیح بفرمایید.
ــن حکومت، پیامی را  ــت گرفت ــن)ع( بعد از به دس  امیرالمؤمنی
ــر و بعد، عثمان به  ــط عم ــاب به معاویه که قبل از آن توس خط
ــتادند و طی آن از وی  ــام منصوب شده بود، فرس عنوان والی ش
ــتند تا حکومت آن دیار را به شخص تعیین شده از سوی  خواس
ــام کنار برود. اما معاویه از قبول  ــپارد و خود از امیری ش امام بس
ــگ با خود فرا خواند.  ــرپیچی کرد و امام را به جن این فرمان س
معاویه خود را خونخواه عثمان می دانست و ادعای این را داشت 
امام افرادی را که او قاتالن خلیفه می نامید در اختیار او بگذارد. 
نتیجه این سرکشی و عدم تبعیت از فرمان امام علی)ع( به وجود 
آمدن جنگ در اطراف منطقه صفین بود. جنگی که ماهها طول 
کشید و نتیجه آن بعد از ماجرای قرآن به نیزه کردِن سپاه شام، 

مسئله حکمیت بود.
نیز  امیرالمؤمنین)ع(  مقابل  در  خوارج  ظهور  و  نهروان  جنگ 
معلول همین جنگ است. البته شکست در صفین به هیچ وجه 
از لحاظ نظامی نبود. در تاریخ آمده است که در روزهای پایانی 
جنگ، سپاه کوفه به پیروزی های چشمگیری دست یافته بود. 
ولی به علت اختالفاتی که در سپاه حضرت علی)ع( بوجود آمد 

شکست سیاسی ایشان در انتهای نبرد رقم خورد.
 یکی از شخصیتهای پیچیده ای که به عنوان فرمانده سپاه 
حضرت امیر)ع( در تاریخ از او نام برده می شود »اشعث« 

است. لطفااً شخصیت او را برای ما تحلیل کنید.
 اشعث بن قیس از قبایل کندی است. کنده یکی از قبایل بزرگ 
یمنی محسوب می شد که پس از فتح مکه اسالم آوردند. درباره 
آنها اخبار معتبری وجود دارد که بعد از فوت پیامبر)ص( مرتد 
شدند. اشعث در آن زمان رئیس قبیله کنده بود. در این شرایط 
مسلمانان با آن قبایل وارد جنگ شدند و شکستشان دادند و 
آوردند.  ابوبکر  پیش  بود، دستگیر کرده،  فرمانده  را که  اشعث 
وقتی که اشعث را نزد ابوبکر بردند او درخواست کرد تا با خلیفه 
تنها صحبت کنند. وقتی مالزمان ابوبکر بازگشتند در ناباوری 
تمام دیدند که دستان اشعث بازشده و او داماد خلیفه گشته 
است! قضیه از این قرار بود که اشعث با قول ازدواج با خواهر 
کور ابوبکر و کمک به او در امر حکومت آزاد شد. این پیچیدگی 
فتوحات شروع  آن عصر  از  بعد  را می رساند.  اشعث  شخصیت 
می شود. او به کوفه می رود و به دلیل ریاستش بر قبیله کنده 
از بزرگان کوفه به شمار می رود. زمانی که حضرت علی)ع( به 
از طرفی  نادیده بگیرند.  او را  کوفه می روند نمی توانند جایگاه 
هم حضرت به او حکم نداده بودند که بخواهند عزلش کنند. 
در یکی از روزهای جنگ صفین او و قبیله اش خوب می جنگند 
و پیروزی های چشمگیری را برای سپاه به ارمغان می آورند. اما 
حضرت در توصیف این واقعه می فرمایند که »امروز با عصبیت 

پیروز شدیم«.
 با وجود آشکار بودن نفاق اشعث برای امیرالمؤمنین، ایشان 
دختر  با جعده  امام حسن)ع(  که  می شوند  چگونه حاضر 
مسموم  او  دست  با  هم  نهایت  در  و  کنند  ازدواج  اشعث 

شوند؟
در پاسخ به این سؤال باید یک مسئله کالمی را حل کنیم. وقتی 
ــود، مسئله تاریخی آن هم  قصه کالمی این نوع ماجراها حل ش
ــنت الهی بر این قرار ندارد که پیامبر یا امامی  ــود. س حل می ش
ــرش مسموم  ــط همس را تا ابد زنده نگه دارد. باالخره یکی توس
می شود و دیگر بزرگوار در محراب ضربت می خورد. اینها مشیت 
ــت و ائمه نیز با آن مخالفت نمی کنند. از طرفی ائمه در  خدا اس
ــتفاده نمی کنند. چون در  زندگی روزمره خویش از علم غیب اس
صورت استفاده از توانایی های خارق العاده خویش، وجود اختیار 

از بین می رود. 
  و تحلیل تاریخی این مسئله؟

 در ابتدا امیرالمؤمنین دختر »سعید بن قیس همدانی« را برای 
از  سعید بن قیس  کردند.  خواستگاری  مجتبی)ع(  حسن  امام 
حضرت فرصت خواستند تا با دختر خود مشورت کند. اشعث با 
استفاده از این فرصت، دختر سعید را برای پسرش خواستگاری 
امام  تا  خواست  ایشان  از  و  رسید  امام)ع(  خدمت  بعد  کرد. 
قبول  در  البته  درآورد.  عقد  به  را  حسن)ع( دختر خود جعده 
خواسته اشعث توسط امام علی)ع( مصلحت سیاسی هم نهفته 
است. در وصلت فرزند امیرالمؤمنین با دختری از قبیله بزرگ 

کنده هم مصلحت سیاسی وجود دارد هم مصلحت دینی.
مهمترین فردی که در برابر اعمال سیاسی اشعث بر ضد 
امام علی)ع( ایستادگی کرد، مالک اشتر بود. ایشان را برای 

ما بیشتر معرفی کنید.
ــتر، از   »مالک بن حارث عبد یغوث نخعی«، معروف به مالک اش
ــجاع و یاوران و اصحاب  فرماندهان نظامی بزرگ و از دالوران ش
خاص امیرالمؤمنین است. از لحاظ طبقه بندی رجال، جزو تابعان 
محسوب می شود. یعنی کسانی که شخص پیامبر را درک نکرده 

باشند. او از قبیله نخع یکی از مهمترین قبایل یمن است.
در  است.  همگان  زبانزد  مختلف  جنگهای  در  او  دالوری های 
صفین سپاه شام را مغلوب خود کرده بود، که اگر نبودند فریب 
خوردگان قرآنهای بر سر نیزه شده و نبود تهدید امیرالمؤمنین 
ارمغان  به  را  نبرد  آن  در  نهایی  پیروزی  پذیرش حکمیت،  به 
به  از سوی حضرت)ع(  قمری  در سال 38 هجری  بود.  آورده 
حکومت مصر منصوب گردید تا فتنه ای که توسط معاویه برضد 
محمد بن ابی بکر برپا شده بود را خاموش کند ولی در راه رسیدن 
به مصر مسموم شده و به شهادت رسید. از زبان حضرت امیر)ع( 
داریم که در وصف او فرمودند: »مالک برای من چنان بود که من 
برای رسول خدا)ص(«. همین حدیث به تنهایی مقام واالی او را 
نشان می دهد. مالک در حکومت امیرالمؤمنین جایگاه خیلی واال 

و مهمی داشت؛ یعنی مثل وزیر اعظم. 

سپاه  نیزه کردن«  به  »قرآن  مسئله  در  مالک  که  چه شد 
معاویه، تسلیم شد؟ 

 بعد از اینکه عده زیادی از سپاهیان امام در اثر ظاهرگرایی به 
امام فشار می آورند حضرت هرچه قدر اینها را نصیحت می کند و 
می گوید معاویه در اصل قرآن را قبول ندارد و با این شیوه می خواهد 
از شکست فرار کند، قبول نمی کنند. لذا امام مجبور می شود که 
پیکی را برای مالک بفرستد تا مالک برگردد. مالک به پیک امام 
می گوید: به امام سالم برسان و بگو تا 10ضربه شمشیر دیگر پیروز 
خواهیم شد اندکی صبر کنید. ولی وقتی پیک برای بار دوم می آید 
و به مالک می گوید اگر برنگردی امام را زنده نخواهی دید مالک 

خیلی سریع برمی گردد.
 مالک با چه منطقی به فرمان امام مبنی بر بازگشت از میدان 

نبرد برای نخستین بار عمل نکرد؟
 بین امرهای مختلف تفاوت هست. این امر، امر شریعتی نبوده است. 
اینها یک سری از اوامری هستند که امام یا پیغمبر به صورت عادی 
صادر می کنند و از امر غیبی در این زمینه استفاده نمی کنند. اینها 
امر مولوی نیست. فرض کنید امام به شما بگوید درِ خانه خود را 
از آهن بساز تا ایمن تر باشد. حال اگر من پیش خود حساب کردم 
که با این کار نمی توانم یک کار واجب مثل دادن خرج زن و بچه 
را انجام دهم، عقل و دین و حتی خود امام هم راضی نیست که 
این کار را بکنم. حال مالک هم انسانی است که توانایی تحلیل 
شرایط و نیرنگ دشمن را دارد و می فهمد که امام را تحت فشار 
گذاشته اند، می خواسته با اینکار زمان بگیرد و کار خوبی هم کرده 
است. از همین جا معلوم می شود مسئله والیت پذیری و پیروی از 
والیت گاهی اوقات ظرافتها و پیچیدگی های خاصی دارد. یعنی 
گاهی اوقات حرکت در مسیر واقعی والیت یک هوشمندی خاصی 
می خواهد. و در این جاها است که دست منافقین و کسانی که 

خیلی سطحی با اوامر والیت برخورد می کنند رو می شود. 
یعنی جمع بندی مالک این بود؟

ــا آخر هم حکمیت را امضا نکرد هر چند امام)ع( در ظاهر به   او ت
ــک از دنیا رفت، امیرالمؤمنین  ــده بود. وقتی مال این کار راضی ش
آرام نمی گرفت و می گفت: »مالک... مالک.... و چه کسی می فهمد 
که مالک کیست؟« خیلی سخنان بلند باالیی درمورد مالک دارد. 
ببینید این عهدنامه مالک اشتر امیرالمؤمنین شاهکار حکومت داری 

است شاید تا اآلن در عالم انسانیت این جور چیزی نوشته نشده.
در جریان حکمیت رابطه بین اشعث و مالک چگونه بود؟

 متأسفانه اشعث که نقاب علی دوستی به چهره داشت در جریان 
به جنگ طلبی متهم می کرد. مالک  را  موضوع حکمیت، مالک 
اشتری که دست راسِت علی بود و ساده لوحان هم باور می کردند. 
البته به این سادگی نبود. در ظاهر اشعث دروغ نمی گفت. او نفوذ 
داشت. اشعث در جناحی قرار داشته که هر چیزی را در مورد مالک 
قبول می کرده اند. هرچیزی در مورد مالک پخش شده از طرف اینها 

بوده است. اشعث تنها نبود و جناح و جریان داشت. 

آنچه در ادامه می آید مصاحبه با حجت االسالم غالمحسن محرمی مسئول گروه تاریخ در دانشنامه قرآن و حلقه تاریخ 
در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه قم است. ایشان به مدت نه سال در درس خارج فقه آیت ا... العظمی شیخ جواد تبریزی 
حاضر بوده و نیز دو سال در درس اصول ایشان و نیز سه سال درس خارج حضرات آیات سبحانی، وحید خراسانی، هاشمی 
شاهرودی، محمد حسن احمدی فقیه و جناتی شرکت داشته اند. تدریس دروس رسائل و مکاسب از اشتغاالت وی در 
حوزه های علمیه در سالیان اخیر است. وی به مدت 20 سال نیز در گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( 
قم عضویت داشته است. از تالیفات ایشان می توان کتاب های »پژوهشی پیرامون انصار«، »دفاع از حقانیت شیعه«، »تاریخ 
تشیع از آغاز تا پایان غیبت صغری« و »نهضت عاشورا« را نام برد. در مورد جنگ صفین و نقش آفرینی شخصیت های مختلف 

در این جنگ، با وی به گفت وگو نشستیم.
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محمدحسن رجبی دوانی

ــگ در صفین به پیروزی نهایی  »در حالی که جن
ــطه  ــپاه امیر المومنین)ع( نزدیک بود، به واس س
ــر نیزه کردند و  ــگ عمروعاص و معاویه، قرآنها را بر س نیرن
ــگ نمی خواهیم.  ــا پیرو قرآنیم و جن ــعار می دادند که م ش
ــعث بن قیس« و  ــرکردگی »اش ــده ای از مردم عراق به س ع
»مسعر بن فدکی تمیمی« و »زید بن حصین طایی سنبسی« 
فریب خوردند و با گروهی از قاریان که هم رأیشان بودند و 
بعد از آن، خوارج نام گرفتند، گفتند: »ای علی! اینک که تو 
ــن و گرنه تو و  ــوت می کنند، قبول ک ــه کتاب خدا دع را ب
ــو همان کاری  ــلیم وادار می کنیم یا با ت ــه تس ــت را ب یاران
می کنیم که با پسر عّفان )عثمان( کردیم. ما مکلف به عمل 
ــتیم که در قرآن است و آن را می پذیریم.  به آن چیزی هس
ــه خدا اگر نپذیری با تو همان که گفتیم خواهیم کرد«. با  ب
اصرار و پا فشاری این گروه، حضرت به اجبار و اکراه، توقف 
ــن داور را پذیرفت. آنگاه به علی)ع(  جنگ و مذاکره و تعیی
ــتر بفرستد و دستور عقب  ــی را در پی مالک اش گفتند کس
نشینی دهد. حضرت به »یزید بن هانی« فرمود برو نزد مالک 
ــزد من بازگردد. یزید،  ــتر و بگو جنگ را رها کند و به ن اش
پیغام را به مالک اشتر داد. مالک که در پهلوی راست سپاه 
ــغول جنگ بود به یزید گفت: به امیرالمومنین)ع( بگو  مش
ــت و بازگشت در این موقع صحیح  کار جنگ باال گرفته اس
نیست. یزید بن هانی به حضور علی)ع( رسید و پاسخ مالک 
را به اطالع آن حضرت رسانید. در این موقع سرو صدا و گرد 
ــت.کوفیان به  ــی که مالک در حال نبرد بود، برخاس از محل
ــدا تصور می کنیم تو به او  ــن)ع( گفتند: »به خ امیرالمومنی
ــی«. حضرت فرمود: »چطور  ــتور ادامه جنگ داده باش دس
ــخن  ــم در حالی که س ــان نبرد داده باش ــکان دارد فرم ام
مخفیانه به او نگفته ام.« سپس به یزید فرمود: »به مالک بگو 
ــد مرا زنده  ــت. اگر می خواه ــاز گرد که فتنه رخ داده اس ب
ــت و نزد آن  ــد، باز گردد«. مالک از صحنه نبرد بازگش ببین
ــل ذلت و  ــردم عراق!  ای اه ــت: »ای م ــید و گف گروه رس
ــمن برتری یافتید و آنان  ــما بر دش ناپایداری! زمانی که ش
ــوید، قرآنها را باال  ــن پیدا کردند که بر آنها پیروز می ش یقی
ــما را به آن دعوت کردند، در حالی که خودشان  بردند و ش
ــنت پیغمبر را رها  ــت و نیز س آنچه را قرآن فرمان داده اس
کردند. به آنها گوش ندهید و به اندازه یک اسب دواندن به 
ــت دهید که امید پیروزی دارم.« آنها گفتند: »در  من فدص
ــتیم.« مالک گفت:  ــریک گناه تو هس این صورت ما نیز ش
ــده و اراذلتان باقی  ــان شما کشته ش »اکنون که سرشناس
مانده اند بگویید چه زمانی بر حق بوده اید؟ آیا هنگامی که 
می جنگیدید و خوبان شما کشته می شدند؟ اگر چنین باشد 

و شما دست از جنگ بردارید بر باطل خواهید بود، یا اینکه 
بر حق هستید و کشته شدگانتان، که منکر فضیلت و برتری 
ــتند؟«،  ــما بودند درجهنم هس ــتید و بهتر از ش ــا نیس آنه
ــدا با آنها  ــن؛ به خاطر خ ــا را رها ک ــک م ــد:»ای مال گفتن
ــت  ــه خاطر خدا از جنگ با آنها دس ــم و اکنون ب جنگیدی
می کشیم؛ چرا که فرمانبردار تو و یارانت نیستیم، از ما حذر 

ــگ زدند و فریب  ــما نیرن کن«. مالک گفت: »به خدا به ش
خوردید. شما را به ترک جنگ دعوت کردند و پذیرفتید.  ای 
پیشانی سیاهان! تصور می کردم نمازتان از بی رغبتی به دنیا 
و شوق دیدار خدا بود، اما می بینم که از مرگ به سوی دنیا 
ــما که چون شتران سرگین خوارید!  می گریزید. لعنت بر ش
ــید  ــر بلندی نخواهید دید، ملعون باش پس از این دیگر س
همانگونه که قوم ستمگران به لعنت دچارند«. پس از قبول 
ــعث بن قیس و آنها که بعد ها به  حکمیت و توقف جنگ، اش
ــتند، گفتند: »ما ابوموسی را برای حکمیت بر  خوارج پیوس
می گزینیم«. حضرت فرمود: »در آغاز نافرمانی کردید اکنون 
دیگر نافرمانی نکنید. رأی من این نیست که ابوموسی را به 
ــعث بن قیس و زید بن حصین و  ــارم«. اش ــه گم ــن کار ب ای
مسعربن فدکی گفتند: »ما بجز او به شخص دیگری رضایت 
ــی ما را از آنچه در آن افتاده ایم بر  نمی دهیم، زیرا ابوموس
حذر داشت«. آنگاه این گروه پس از رد حکمیت ابن عباس 
و مالک اشتر، که از طرف امیرالمؤمنین)ع( برای شرکت در 
حکمیت پیشنهاد شده بودند، ابوموسی را به عنوان نماینده 
ــام و عراق در  ــد که نمایندگان ش عراق اعالم کردند. بنا ش
محلی اجتماع و در فرصت مناسب گفتگو کنند و ببینند چه 
کسی باید خلیفه مسلمانان باشد و هر نظری که آنان دادند، 
ــدام از نمایندگان  ــر ک ــد. ه ــورد قبول همگان باش باید م
ــپاهیان را همراه داشتند. پس از چهار ماه  چهارصد نفر از س
ــه و نیرنگ عمروعاص، نماینده معاویه،  مذاکره بر اثر دسیس
نتیجه ای که مورد قبول همه مسلمانان باشد به دست نیامد 
ــام بازگشتند. امیر المومنین)ع( در  و دو طرف به عراق و ش
ــمی و منتخب از جانب مردم، و معاویه در  عراق، خلیفه رس
ــام دعوی خالفت داشت. پس از نیرنگ عمروعاص، مردم  ش
ــه »امیرالمومنین« خطاب  ــام، معاویه را به عنوان خلیف ش

می کردند.
ــاهیر بزرگان کوفه باعث  بدین ترتیب، تجاهل عده ای از مش
شد که با جسارت در مقابل خلیفه ای که با او پیمان وفاداری 
ــته بودند، بایستند و او را به پذیرش آتش بس  و اطاعت بس
ــور کنند که تا آن زمان  ــمنانی مجب و مذاکرات صلح با دش
ــزار نفر در صفین بودند.  ــدن خون هفتاد ه باعث ریخته ش
ــن با تحمیل حکمیت به  ــپس بر خالف نظر امیرالمومنی س
آن حضرت موجب شدند پایه های حکومت معاویه استحکام 
ــتر مردم از پیرامون علی)ع(  یابد و خوارج پدید آیند و بیش

پراکنده شوند.«* 

*کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسالمی، محمد حسین 
رجبی )دوانی(، فصل2، ص205و206و207 

مالک: به علی)ع( بگو بازگشت در این موقع صحیح نیست!

»دکتر محمدحسین رجبی دوانی« مورخ و پژوهشگر تاریخ اسالم است که در سال 1339 در شهر قم در خانواده ای روحانی به دنیا آمد. وی که فرزند مورخ 
مشهور »استاد علی دوانی« است، تحصیالت ابتدایی را در قم و دوره دبیرستان را در سال 1350 در تهران طی کرد. وی دارای دکتری تاریخ و تمدن ملل اسالمی 
از دانشگاه تهران بوده و مدت 20 سال است که عضو هیأت علمی دانشگاه می باشد. وی همچنین معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی و استادیار 
تاریخ اسالم دانشگاه نیز بوده است. از آثار وی که خصوصیات بارزشان بیان شیوا، توام با مستندات تاریخی است، می توان به »کوفه و نقش آن در قرون نخستین 
اسالمی«، »تاریخ تحلیلی دوران امامت امیر المومنین علی)ع(«، »پشتیبانی نظامی در سپاه  های صدر اسالم« و ترجمه و تلخیص و بازنویسی »لحوف« سید بن طاوس 
اشاره کرد. رجبی دوانی همچنین مقاالتی هم در دانش نامه امام علی)ع( و برخی مجالت علمی پژوهشی و تخصصی تاریخی داشته است. متن زیر بخشی از کتاب 
ارزشمند و محققانه »کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسالمی« است. وی در این بخش از کتاب به روایت موضوع تحمیل حکومت به امیرالمومنین علی)ع( 

می پردازد که به دلیل اهمیت این کتاب در تحقیقات تاریخی مربوط به شهر کوفه و موضوع حکمیت آورده شده است.
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 مالک اشتر نخعی در بین یاران و صحابه امام علی)ع( از 
ــت. او در دوران خالفت  برجستگی خاصی برخوردار اس
امام)ع( از شخصیت های تاثیرگذاری بود که در بیشتر حوادث، در 
ــا امام)ع( بود. روابط و تعامالت مالک با امام به  کنار و در تعامل ب
صورتی نزدیک و تنگاتنگ بود که به طور قطع هیچ کدام از یاران و 
سرداران دیگر امام با وی در این زمینه هماوردی نمی کنند. اعتماد 
امام به مالک موجب گردیده که ماموریت های مهم دوران خالفت 
ــن و فرمانروائی بر  ــای جمل و صفی ــون فرماندهی در نبرده چ
والیت های مهمی چون جزیره و مصر به وی سپرده شود. سخنان 
مالک در توصیف امام و گفتارهای امام در مورد مالک، نشان از روابط 
نزدیک آنان است؛ »مالک؛ چه مالکی؟ به خدا اگر کوه بود، کوهی 
که در سرفرازی یگانه بود و اگر سنگ بود؛ سنگی سخت و محکم 
بود. هیچ دونده ای به اوج قله او نمی رسید و هیچ پرنده ای بر فراز آن 

پرواز نمی کرد.«
ــی و تحلیل روابط و تعامالت این سردار با وفا  این مقاله به بررس
ــالم تا لحظه  ــتن مالک به اس و پرتالش با موالیش، از آغاز پیوس
شهادت می پردازد. روابط نزدیک و تنگاتنگ مالک با امام، با رسیدن 
امام به خالفت گسترش می یابد که این دوره در مقاله به تفصیل 
ــت. روایت هایی روابط مالک و امام را در لحظات  بررسی شده اس
سرنوشت ساز جمل و حکمیت، سیاه به تصویر کشیده اند. نقد این 

روایت ها در بخش پایانی مقاله آمده است.

روابط مالک از آغاز تا خالفت امام)ع(
ــنایی مالک با امیرالمومنین علی)ع( مربوط به  آغاز ارتباط و آش
سال های پایانی حیات رسول ا...)ص( می باشد. امام)ع( در سال دهم 
هجری بنا به دستور رسول ا...)ص( به یمن رفت و توانست اسالم 
را در میان قبایل یمانی چون مدحج گسترش دهد، و مالک نیز از 

افراد مدحج بود.
پس از آن در عهد خالفت ابوبکر، مالک به مدینه آمد و در آن جا با 
علی)ع( دیدار کرد. خطبه مالک درباره امام علی)ع( در آغاز خالفت 
علی)ع( نشان از آشنایی مالک با امام و اندیشه های ایشان قبل از 

سال 36 هجری است.
ــاره به موقعیت ممتاز علی)ع( در جامعه  وی در این خطبه با اش
اسالمی؛ درباره ایشان می گوید: »ای مردم این است وصی اوصیاء 
ــید و نیک  و وارث علم انبیا؛ آن که در راه خدا بس گرفتاری کش
ــان گواهی داد و  ــرای او کتاب خدا به ایم ــان داد. آن که ب امتح
پیامبرش به بهشت رضوان، کسی که فضایل در او به کمال رسیده 

و در سابقه و علم و برتریش نه اواخر شک دارند و نه اوائل.«
روابط و تعامالت نزدیک مالک با امام از زمان والیت »سعید بن عاص« 
بر کوفه آغاز می گردد. مالک در جریان مخالفت با سعید به جرگه 
ــه های  ــت. ریش مخالفان خالفت عثمان و طرفداران علی پیوس
ــت، اما  طرفداری مالک از امام علی)ع( به مدت ها قبل برمی گش
زمینه برای بروز آن تا اواخر خالفت عثمان ایجاد نشده بود. مخالفان 
ــعید بن عاص که در راس آنان مالک بود و به شام تبعید شدند،  س

کامال به امام گرایش داشتند. برخی از آنان که زنده ماندند، مانند 
»کمیل بن زیاد«، از نخستین چهره های برجسته و ماندگار شیعه 
شدند. طرفداری مالک و یارانش از امام احتماال در آغاز، خودجوش 
بود و تا زمان قتل عثمان انسجامی نداشت. البته مدرکی در دست 
نیست که امام به طور مستقیم فعالیت های آنان را جهت دهی یا 
رهبری می کرده است، ولی بی تردید از وجود آنان و اهداف و عالئق 

و جهت گیری های آنان اطالع داشته است. 
تعامل مالک با امام در شورشی که منجر به قتل عثمان شد بیشتر 
گردید. امام علی)ع( نسبت به اقدامات عثمان و عملکرد والیانش 
ناراضی بود و اعتراض مالک و یارانش را حق می دید. این مسئله 
به وضوح در گفتارهای امام دیده می شود؛ »به خدا کوشیدم آزار 
مردم را از او باز دارم، چندان که ترسیدم در این کار گناه کار باشم.« 
ــته و اقدامی از  مالک در دوران محاصره خانه عثمان حضور داش
ــت داشته، دیده نشده است.  او دال بر این که در قتل خلیفه دس

بعضی روایات در مورد این شورش، در پی متهم کردن مالک در 
قتل عثمان و نشان دادن دوری مواضع وی از مواضع امام هستند. 
در یکی از این روایت ها آمده است، زمانی صفیه، همسر رسول ا...

)ص(، خواست محاصره کنندگان را تشویق به ترک محاصره منزل 
عثمان کند؛ مالک با تازیانه بر صورت قاطر صفیه زد تا وی را از این 
کار باز دارد. به اعتقاد »مادلونگ«، این روایات از روایاتی است که 
با جهت گیری خاصی نوشته شده است. روایات دیگر نشان از آن 
دارد که مالک اشتر، مخالفت علی)ع( در به کارگیری خشونت را 
مد نظر داشته است و تالش می کرده است در این زمینه مخالفتی 

با امام نکند. 
مالک در یوم الدار )روز محاصره خانه عثمان( به دیدن »اُم حبیبه«، 
ــول ا... و خواهر معاویه، رفت و به او پیشنهاد کرد که  ــر رس همس
ــالمت از محاصره بیرون ببرد، اما  ــان را در هودج خود به س عثم

امویان که تمایلی در خاتمه یافتن این حادثه به آرامش نداشتند، 
این پیشنهاد را نپذیرفتند و تاکید کردند که هیچ کاری به مالک 

ندارند.

روابط و تعامالت مالک با امام)ع( در جریان 
تبعیت

ــهادت مالک  روابط و تعامل مالک با امام از آغاز خالفت امام تا ش
ــی را در جریان  ــت. نقش پررنگ این تعامل و همراه تداوم داش
انتخاب و بیعت با امام به عنوان خلیفه می توان مشاهده کرد. مالک 
اشتر به عنوان رهبر شورشیان کوفه در فراهم کردن زمینه انتخاب 
امام علی)ع( به عنوان خلیفه، سهم بسزایی داشت. به روایت طبری 
از اهل کوفه، اشتر نخعی نخستین کسی بود که با علی)ع( بیعت 

کرد.
ــک برای تثبیت بیعت امام تالش کرد. وی به امام گفت:  »ای  مال
امیرمومنان با تو بیعت می کنم که بیعت مردم کوفه بر عهده من 

باشد.«

 وی صحابه و بزرگان حاضر در مدینه را ترغیب به بیعت با امام کرد. 
بعضی از راویان و منابع، این شوق و عالقه مالک برای بیعت با امام 
علی)ع( را با تعابیری بیان کرده اند که نشان از به کار بردن زور و 
تهدید از سوی مالک بوده است و از زبان بعضی از این افراد بیان 
می کنند که از ترس مالک، تن به بیعت با امام داده اند. »بالذری« 
از قول »شعبی« بیان می کند که مالک اشتر، طلحه را کشان کشان 
آورد، در حالی که طلحه می گفت: بگذار ببینم مردم چه می کنند، 

ولی مالک او را رها نکرد تا بیعت کرد.
واقدی از قول »هاشم بن عاصم بن منذر بن جهم« نقل می کند که 
گفته از »عبد ا... بن ثعلبه« پرسیدم: »بیعت علی)ع( چگونه بود؟«  
گفت: »بیعتی دیدم که سردسته آن اشتر نخعی بود و می گفت: 
ــم و »حکیم بن جبله« و  ــد گردنش را می زن هر کس بیعت نکن

وابستگانش نیز او را یاری می کردند.«
 به نظر می رسد روایت هایی که نشان از این دارد که مالک، بیعت 
را تحمیل کرده است و امام هم شاهد و ناظر آن بوده است، محل 

تردید و خدشه است و تحریفی در آنها صورت پذیرفته است.
تالش مالک و یارانش برای ترغیب مردم به بیعت، مسلم است، اما 
درباره تحمیل بیعت یا تهدید به قتل باید گفت که واقعیت های 

مالک، قهرمان مشاورت و متابعت از والیت

مالک؛ چه مالکی؟ به خدا اگر کوه 
بود، کوهی که در سرفرازی یگانه 

بود و اگر سنگ بود؛ سنگی سخت و 
محکم بود. هیچ دونده ای به اوج قله 
او نمی رسید و هیچ پرنده ای بر فراز 

آن پرواز نمی کرد.

مشاورت و متابعت دو ساحت از ارتباطات بین امام و مأموم است. خلط بین این دو معنا ممکن است بزرگترین بازوان والیت را والیت گریز و افراد سطحی و 
بی خاصیت در مسیر والیت را به نام زیبای تبعیت محض از والیت، والیتمدار معرفی نماید. چرا که والیت مدار حقیقی آن است که در مقام مشاورت، بهترین و 
دلسوزترین مشاور برای والیت و در مقام متابعت دقیق ترین تبعیت کننده باشد. مالک اشتر یکی از شخصیت های بزرگ صدر اسالم است که قربانی این خلط 
قرار گرفته است و از این رو بعضی مجادالت درباره ی ارتباط وی با امام علی)ع( و والیت مدار بودن وی بین محققین تاریخ اسالم بوجود آمده است. متن زیر 
مقاله ای است از جناب آقای »دکتر محمد علی چلونگر«، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان که با عنوان »روابط و تعامالت مالک اشتر نخعی با امام 
علی)ع(« حول موضوع فوق در همایش مالک اشتر نخعی ارائه شده است. این همایش در سال 1387 توسط موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی )ره( با پیام 

ریاست محترم جمهور برگزار گردیده و مجموعه ای از مقاالت آن در کتابی با عنوان »مجموعه مقاالت همایش مالک اشتر نخعی« به چاپ رسیده است.

دکتر محمد علی چلونگر
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تاریخی، خالف آن را می رساند، زیرا اوال علی)ع( تمایلی به بیعت 
ــت مردم تن به این کار داد و ثانیا آزاد  ــت و با فشار و خواس نداش
ــده و هیچ گونه تهدیدی هم  بودن افرادی که حاضر به بیعت نش
از جانب مالک ندیدند، گواه دیگری بر تردید نسبت به صحت این 

روایات است.

تعامل مالک با امام در بسیج کردن کوفیان
بعد از انجام بیعت، مالک از نزدیک ترین افراد به امام در حوادث و 
وقایع بود. وقتی امام)ع( به طرف بصره حرکت کرد، تصمیم گرفت 
نمایندگانی به کوفه اعزام کند تا آنان را برای مقابله با اهل جمل 

بسیج کنند.
امام علی)ع( در آغاز، نمایندگانی به کوفه ارسال کرد، ولی با وجود 
تالش آنان موفقیت چندانی حاصل نشد و مردم کوفه آن چنان که 
ــاید جواب مساعد در همراهی با امام ندادند. دلیل اصلی  باید و ش
این عدم همراهی، تبلیغات ابوموسی بود که مردم را از شرکت در 
این نبرد باز می داشت و به مردم کوفه می گفت: »وقتی فتنه پیش 
آمد، شمشیرهای خود را غالف کنید و سرنیزه های خود را بیرون 
کشید و کمان های خود را پاره کنید و در گوشه منزل های خود 
بنشینید.  ای مردم، کسی که در فتنه در خواب باشد بهتر از فردی 
است که ایستاده باشد و فردی که ایستاده و متوقف است، بهتر از 

فردی است که در آن بدود.«

ــون امام نتیجه مورد نظر را در همراهی کوفیان در نبرد جمل  چ
ندید، مالک را مامور بسیج کوفیان کرد. امام به مالک فرمود: »کار 
ابوموسی را تو ترتیب دادی؛ اکنون خود برو تباهی هایش را اصالح 

کن.«
ــنهاد کرد که او را برای بسیج  ــاس روایتی دیگر، مالک پیش براس
کوفیان به آن شهر اعزام کند. وی به امام گفت: »ای امیرمومنین بار 
اول فردی را به کوفه اعزام کردی که ندیدم کاری از او ساخته باشد 
و این دو تن دیگر را اعزام کردی که کاری را که دوست می داری 
ــت آنان بر نمی آید و من نمی دانم سرانجام این کار چگونه  از دس
خواهد شد. اکنون فدایت گردم، اگر صالح می دانی مرا از پی آنان 
روانه کن؛ مردم کوفه از من بهتر اطاعت می کنند، اگر من به کوفه 
ــم امیدوارم هیچ فردی از آنان با من مخالفت نکند.« امام به  برس

ایشان اجازه رفتن داد.
مالک در این جا تمام هم و غم خود را به کار برد که به غائله پایان 
دهد. تصور مالک این بود که با توجه به نفوذش در بین مردم کوفه؛ 
می تواند مردم را از اطراف ابوموسی بپراکند و برای یاری امام بسیج 
کند. مالک، کوفه را نیک می شناخت و در فراز و فرودها، به علت 
پیوندی ستایش انگیز با مردم، سرنوشت شهر و شهروندان را رقم 

می زد. 
ــا آمدن مالک به کوفه اوضاع به کلی تغییر یافت. او در راه قصر،  ب
از مردم طوایف مختلف درخواست می کرد به قصر بیایند. غالمان 
ابوموسی به کاخ آمدند و از ورود مالک به شهر خبر دادند. مردم با 
دیدن مالک و یاران او به غارت وسایل ابوموسی پرداختند که مالک 
آنان را از این عمل بازداشت. جو مردم کوفه که قبال با سخنان و 
ــی در دفاع از امام مردد بودند، با حضور مالک و  تبلیغات ابوموس
سخنان او تغییر یافت و آماده یاری امام)ع( شدند. با توجه به نفوذ 
فوق العاده مالک در کوفه و زمینه سازی های قبلی امام حسن)ع( و 
عمار، کوفیان دعوت امام را اجابت کردند و در نبرد جمل، عمده 

نیروهای جبهه امام را تشکیل دادند.

ــیج کوفیان برای همراهی با امام، موقعیت  موفقیت مالک در بس
مالک را در نظر امام مستحکم تر کرد. به اعتقاد »واگلیری«، توفیق 
مالک در این ماموریت موجب گردید که جایگاه وی به عنوان وزیر 

علی)ع( مستحکم گردد.

چرا مالک بر ابقاء ابوموسی اصرار کرده بود؟
ــید، در کنار تعویض کارگزاران  ــد از آن که امام به خالفت رس بع
مناطق مختلف، قصد تعویض ابوموسی از والیت کوفه را داشت. 
ــن رو، در گزارش های  ــام را از عزل او منصرف کرد. از ای مالک ام
مربوط به حوادث آغازین جنگ جمل، سخن از نهیب امام به مالک 
ــتر است که مشکل ابوموسی با حمایت تو شکل گرفته است،  اش

اینک تو خود این گره را بگشای.
اگر در آغاز خالفت علی)ع( مالک پیشنهاد ابقاء ابوموسی بر والیت 
کوفه را به امام داد، براساس سابقه ابوموسی و نفوذ او در بین قبایل 
یمنی و مردم کوفه بود. مالک، عزل ابوموسی در آن زمان را ناصواب 
می پنداشت و این عمل را به مصلحت امام نمی دید. او بر پایه این 
ــی را به گونه ای ارزیابی می کرد که از  فرض، اعتبار جایگاه ابوموس

پی آمدهای عزل او بیم داشت.
عملکرد بعدی ابوموسی و ایستادن او در مقابل امام علی)ع( چیزی 
ــدا تصورش آن بود که  ــت. او ابت نبود که مالک انتظار آن را داش
ــت، در خدمت  ــرف امام)ع( هس ــی چون منصوب از ط ابوموس
آرمان های امام خواهد بود، ولی چون در مقابل امام صف آرایی کرد، 
ــه ای درنگ نکرد و اولین فردی بود که به مخالفت با  مالک لحظ

ابوموسی پرداخت و با قاطعیت او را از امارت کوفه پایین آورد.

روابط مالک با امام در نبرد جمل
مالک در نبرد جمل، از آغاز تا پایان آن، همراه و در تعامل با امام 
ــته ترین یاران امام در این نبرد بود که نقش  بود. یقینا او از برجس
ــئولیت مالک در نبرد  ــت. مس بی بدیلی در پیروزی این نبرد داش

جمل، فرماندهی جناح راست سپاه امام بود.
مالک با شجاعت خاص خویش، بسیاری از فرماندهان و قهرمانان 
لشگر مقابل را در نبردهای تن به تن به هالکت رسانید. از جمله 
فرماندهان سپاه جمل که در نبرد تن به تن به دست مالک کشته 
شد »محمد بن طلحه«، فرمانده سوران سپاه جمل، بود. طلحه که از 
شجاعت مالک مطلع بود، فرزند را از رویارویی با مالک برحذر داشته 
بود. »هالل بن وکیع«، از سرداران جناح چپ سپاه جمل را نیز مالک 
به قتل رساند. »عبدالرحمن بن عتاب بن اسید«، فرمانده قبیله قریش 

و کنانه در جنگ جمل را نیز مالک کشت. 
ــارزه او با  ــن مالک در نبرد جمل، مب ــن مبارزه تن به ت مهمتری
»عبد ا... بن زبیر« است. منابع بیان می دارند وقتی عایشه خبر نبرد 
تن به تن مالک و خواهر زاده اش، عبد ا...، را شنید گفت:  »ای وای 

ــدن اسماء.« مالک در این نبرد تن به تن، عبد ا... را  بر بی فرزند ش
زخمی کرد، ولی موفق به کشتن او نشد.

از اقدام مالک مبنی بر خریدن شتری گرانقیمت و اهدا کردن آن 
به عایشه به جای شتری که در جنگ از دست داده بود، می توان 
ــرای فرمان امام علی)ع( مبنی بر  ــتنباط کرد که مالک در اج اس
پی کردن شتر عایشه به عنوان چشم فتنه، احتماال او شتر عایشه را 
پی کرده است. آن چه به هر حال روشن است، ارتباطی است میان 
از پای در آمدن شتر عایشه و نقشی از مالک، اگر او در قربانی شدن  
شتر نقشی نداشت، احساس مسئولیتش به لحاظ عاطفی و اخالقی 

در جبران آن خسارت، چه توجیه دیگری دارد؟
ــه به خاطر بغض و کینه ای که با مالک داشت شتر اهدایی  عایش
مالک را نپذیرفت و سخن هایی را زیر لب زمزمه کرد که نشان از 
رنجش فراموش نشدنی او، به ویژه از نقش مالک در کشتن محمد 
فرزند طلحه، داشت که برایش سخت عزیز بود. عایشه در چهره 
مالک علی)ع( را می دید و چون با علی)ع( بغض و کینه داشت با 

مالک هم، چنین بود. 

بن  امام و مالک در سفارت »جریر  روابط 
عبد ا...«

در روابط مالک با امام و موالیش به مواردی برمی خوریم که دیدگاه 
ــد. از این موارد، انتخاب  مالک با حضرت یکسان به نظر نمی رس
جریربن عبد ا... به عنوان سفیر و نماینده به نزد معاویه، قبل از آغاز 
نبرد صفین است. مالک فرستادن جریر را به صالح نمی دانست و 
چون احساس دلسوزی و مسئولیت نسبت به امام داشت، تصورش 
ــن بود که این فردی نخواهد بود که در برابر ترفندهای معاویه  ای
ــاوت کند. برخالف نظر مالک، امام جریر بن عبد ا... را به همین  مق

مالک اشتر به عنوان رهبر شورشیان 
کوفه در فراهم کردن زمینه انتخاب 
امام علی)ع( به عنوان خلیفه، سهم 
بسزایی داشت. به روایت طبری 
از اهل کوفه، اشتر نخعی نخستین 
کسی بود که با علی)ع( بیعت کرد.

عملکرد بعدی ابوموسی و ایستادن 
او در مقابل امام علی)ع( چیزی نبود 
که مالک انتظار آن را داشت. او 
ابتدا تصورش آن بود که ابوموسی 
چون منصوب از طرف امام)ع( 
هست، در خدمت آرمان های امام 
خواهد بود، ولی چون در مقابل امام 
صف آرایی کرد، مالک لحظه ای 
درنگ نکرد و اولین فردی بود که 
به مخالفت با ابوموسی پرداخت و با 
قاطعیت او را از امارت کوفه پایین 
آورد.
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ماموریت فرستاد. وقتی جریر از ماموریت بازگشت بیشتر از همه 
ــتر از عمل کرد او در این ماموریت ناراضی بود و خطاب  مالک اش
به امام گفت: » ای امیرمومنان، اگر مرا نزد معاویه فرستاده بودی از 
این شخص برایت بهتر بودم که دچار خناق شده و دم نزده است 
و دیری ]نزد او[ ماند تا وی هیچ دری را که امید فعالیت و تکاپوی 
در آن می رفت )یا انتظار راحتی در آن می برد( ناگشوده رها نکرد و 
هر دری را که از گشوده شدن آن نگران بود و بیم داشت، ببست.«

ــگر نشان داده شده است  در ادامه روایت، مالک با حالتی پرخاش
ــا من از این که جریر را به  ــه به امام گفت: » ای امیرمومنان، آی ک
ــته بودم و از دشمنی و بدخواهی او  ــفیری فرستی، بازت نداش س

آگاهت نکردم؟«
در بررسی و نقد این روایت، دو مسئله قابل ذکر است؛ یکی علل 
ــاب جریر و مخالفت مالک و دوم بخش هایی از روایت که از  انتخ

مالک چهره ای پرخاشگر در مقابل امام ارائه شده است.
امام، جریر را براساس مصالح و شناختی که از او داشت، برای این 
ماموریت انتخاب کرد. جریر از نظر فکری نسبت به سایر همراهان 
علی)ع( به معاویه نزدیکتر بود و امکان برقراری ارتباط برای او بیشتر 
بود. امام با انتخاب جریر در واقع حسن نیت خود را نشان می داد. 
در مقابل، مالک در نزد شامیان یکی از قاتالن عثمان معرفی شده 
ــتادن او به منزله مسدود ساختن راه حل های سیاسی  بود و فرس

محسوب می شد. 
مالک براساس دلسوزی و احساس مسئولیتی که نسبت به امام 
ــناختی که از عالیق و گرایش های جریر  ــت و با توجه به ش داش
ــت، ولی در برابر تصمیم نهایی امام سر  داشت، نظر مخالف داش
تسلیم داشت و این را بارها در عمل نشان داده بود. در واقع اختالف 
و اظهار نظرهای مالک مربوط به قبل از اتخاذ تصمیم نهایی امام 
علی)ع( بود. مالک در این زمینه خطاب به امام می گوید: »بر ماست 
قبل از این که عزم بر انجام کاری کنی، سخن بگوییم و چون عازم 

شدی دیگر سخن نگوییم.«
اما بخش هایی از روایت که چهره ای پرخاشگر از مالک در مقابل 
ــان می دهد، در حجاب ابهامی حیرت انگیز است. با توجه  امام نش
به سیره و روش و سخنان مالک در سرتاسر حیاتش، به هیچ روی 
چهره پرخاشگر مالک در تقابل با امام، قابل پذیرش نیست. چون 
ــا وفای امام با چهره ای پرخاش گر، نه در  ــن روایت، آن یار ب در ای
تقابل با جریر، بلکه با امام معرفی می شود، ناگزیر باید بپذیریم آن 
ــود و دور از ادب  ــخن از تقابل پرخاش آل روایت هایی که در آن س
مالک اشتر است، جز تیرهای دو پهلو و مسموم بنی امیه چیزی 

نیست.

روابط مالک با امام در آستانه نبرد صفین
اوج همراهی و تعامل ماندگار با امام، در نبرد صفین است. امام از 
نفوذ مالک جهت آماده کردن کوفیان برای نبرد با معاویه بیشترین 
ــر و موالیش علی)ع(  ــروی از رهب ــرد. مالک به پی ــتفاده را ک اس

می دانست که معاویه کانون اصلی فساد است و به همین علت در 
هدم این کانون فساد، پافشاری داشت.

مالک در برابر افرادی که مخالف جنگ صفین بودند و با سخنان و 
اقدامات خویش مانع همراهی کوفیان با امام می شدند، ایستاد. از 
این نمونه می توان به برخورد مالک با »اربد فزاری« اشاره کرد. اربد با 
فرمان امام برای بسیج کوفیان بر ضد شامیان، به مخالفت پرداخت 
و خطاب به امام گفت: »می خواهی ما را به سوی برادرانمان به شام 
گسیل داری تا خون آنان را بریزیم، چنان که بر سر برادرانمان در 

بصره راندی؟! به خدا دیگر چنین نخواهیم کرد.«
ــخنان اربد، مالک در تالشی ستایش انگیز برای جبران  پس از س
ــوم و تنهای خویش، با هدف تقویت روحیه  تلخکامی رهبر مظل
ــی ایستاد و  ــیب دیده اردوگاه علوی، به بیان گفتاری حماس آس
ــی مالک را با امام  ــخنانی بیان کرد که نهایت تعامل و همراه س

می رساند؛ او گفت: » ای امیرمومنان، آن چه از این خائن شنیدی، 
تو را از یاری و نصرت ما ناامید نکند. جمیع کسانی که می بینی، 
پیروان شمایند و هرگز از جان خویش مضایقه ندارند و بعد از شما 
زندگی را دوست ندارند. همراه ما به سوی دشمنان خود حرکت 

کن.«
ــتیبانی مالک از امام در آن موقعیت زمانی، به گونه ای بود که  پش
تفکر اربد و همفکران او مجال ظهور و خودنمایی نیافت و در نهایت، 
ــتاخی سبب شد که موافقان مالک، به  مخالفت مالک با آن گس

مخصوص افراد قبیله همدان، با شتاب و هیجان او را کشتند. 
مالک در نبرد صفین از فرماندهان اصلی بود و ماموریت های مهم 
ــد که پیشقراوالن سپاه  بر دوش وی بود. زمانی که اطالع داده ش
معاویه را دیده اند، امام به سرعت مالک را به سمت آنان اعزام کرد.

مالک در کنار امام، هنگام نیرنگ شامیان
ــت، اما اوج  مالک در طول نبرد صفین، لحظه ای آرام و قرار نداش
تالش وی در راه اهداف امام در روزهای پایانی جنگ، به خصوص 
در »لیله الهریر«، شب سرنوشت ساز صفین بود. در این شب برای 
ــگریاِن امام، به سخنرانی پرداخت و جمالتی بیان کرد  تهیج لش
که اعتقاد سخت مالک را نسبت به امام نشان می دهد؛ »سپاس 

ــت  ــرعم پیامبر)ص( خود را در میان ما نهاده اس خدای را که پس
که در هجرت، پیشگام ترین مردم و در پذیرفتن اسالم، نخستین 
کس است. او تیغی از تیغهای خداست که بر ضد دشمنان او فرو 

می آید.«
ــب بین جناح راست و جناح چپ لشکر در تکاپو  مالک در آن ش
ــه پایمردی بر ادامه  ــید او را ب ــود و به هر فرد یا گروهی می رس ب
چنگ تشویق می کرد. حاالت او در این نبرد مشابه حاالت موالیش 
علی)ع( بود و جالب توجه است طبری حالتی که »نصر بن مزاحم« 

برای مالک آورده است را، برای امام علی)ع( آورده است.
وقتی قرآن ها بر سر نیزه ها برای فریب سپاه امام رفت، مالک همانند 
امامش آن را خدعه پسر عاص می دانست و معتقد بود باید جنگ 
ادامه پیدا کند و افسوس می خورد از این که ناچار است از جنگ در 

لحظه پیروزی دست بکشد. 
امام در یک دم شاهد پایمال شدن خون بیست و پنج هزار همرزم 
مخلص بود. مجاهدانی جان بر کف که با حماسه خویش معاویه 
ــا یک قدمی نابودی پس رانده بودند. اگر فقط زمانی کوتاه به  را ت
مالک فرصت داده می شد، سرنوشت نبرد به سود حقیقت و عدالت 

رقم می خورد.
ــق مالک به امام را می توان در رها کردن صحنه  اوج ارادت و عش
نبردی که تا پیروزی بر سپاه، چند قدم بیشتر فاصله نداشت، دید. 
مالک با احساس خطر برای جان امام مظلوم)ع( تیغ خویش را در 
نیام کرد و به خدمت او بازگشت. وقتی یزید بن هانی به مالک گفت: 
ــوی، ولی امیرالمومنین را به  ــت می داری که تو پیروز ش آیا دوس
دشمن تسلیم کنند یا کشته شود، به او گفت: نه به خدا، سبحان ا....

گفتارهای مالک در اوج حسرت و اندوه، به هنگام چشم فروبستن 
ــت از اندیشه  بر چنان فتح و پیروزی بزرگ و تاریخی، بازتابی اس
عاشقی عارف، که عزت اسالم و سربلندی مسلمانان را در پیروزی 

امام خود می شناخته است.

تعامل مالک با امام در جریان حکمیت
مالک با وجودی که از طرفداران ادامه نبرد صفین بود، ولی چون 
دید حرف و دیدگاه او در سپاه خریداری ندارد، ناچار سکوت کرد؛ 
ــی که او مانند امامش به هیچ وجه راضی به وضع موجود  در حال
ــود. او به مخالفان ادامه نبرد گوش زد کرد که هرگز روی عزت  نب

نبینید.
با وجود این، او به آن چه موالیش علی)ع( انجام داده بود، خشنود 
و راضی بود و راه راستی را در پیروی از علی)ع( می دید. او ضمن 
ابراز نارضایتی از جریان حکمیت و تحمیلی دانستن آن، در برابر 

خواست امام مخالفتی از خود نشان نداد.
روابط امام و مالک در طول نبرد صفین، بیشتر از قبل مستحکم 
ــاس به عنوان حکم- به  ــد. وقتی کوفیان از پذیرش ابن عب گردی
علت ُمضری بودن- خودداری کردند، امام مالک را به عنوان حکم 
ــان از اعتماد خاص امام به مالک بود و به  معرفی کرد که این نش
اعتقاد امام، مالک بود که می توانست در برابر شخص مکاری چون 

عمرو بن عاص فائق آید.
چون مالک از به نتیجه نرسیدن جنگ و پذیرش حکمیت به شدت 

به نیزه رفتن قرآنها، سریال امام علی)ع(

اوج ارادت و عشق مالک به امام را 
می توان در رها کردن صحنه نبردی 

که تا پیروزی بر سپاه، چند قدم 
بیشتر فاصله نداشت، دید. مالک 

با احساس خطر برای جان امام 
مظلوم)ع( تیغ خویش را در نیام 

کرد و به خدمت او بازگشت.

در واقع اختالف و اظهار نظرهای 
مالک مربوط به قبل از اتخاذ تصمیم 
نهایی امام علی)ع( بود. مالک در این 

زمینه خطاب به امام می گوید: »بر 
ماست قبل از این که عزم بر انجام 

کاری کنی، سخن بگوییم و چون 
عازم شدی دیگر سخن نگوییم.«
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عصبانی بود، نسبت به پیمان حکمیت هم نظر انفعالی گرفته بود. او 
به نتیجه صلح، خوشبین نبود. وقتی پیمان نامه نوشته شد و نظر او 
را نسبت به آن پرسیدند، گفت: »از هیچ کران، راست و چپ، روی 
خوش نبینم اگر در این پیمان نامه که درباره صلح و سازش است 
نامی از من برده باشد. مگر نه این است که من از پروردگارم برهانی 
ــکار )بر لزوم جنگ( و نیز یقینی قطعی بر گمراهی دشمنم  آش
دارم؟ و مگر نه این که اگر شما بر سست کوشی و شکست اتفاق 
نمی کردید، پیروزی )بسیار نزدیک( را به عیان می دیدیم؟« مالک با 
ابراز نارضایتی، برای آن که مخالفت وی، مخالفت با موالیش تلقی 
نشود به اشعث بن قیس که آتش بیار این معرکه بود، گفت: »با این 
همه بدان من به آن چه که علی، امیرمومنان کند، رضایت دارم و 
به هر جا درون شود، درون شوم و از هر جا برون آید، برون آیم، زیرا 

او جز به راه راستی و هدایت نرود.«
در این میان عناصر مشکوکی کوشیده اند ناخشنودی مالک را از 
پذیرش حکمیت بر محمل هایی نادرست بنشانند؛ چنان که گویی 
او نیز با همان فتنه انگیزانی همسو و همجهت است که خون به دل 
امام می کردند. امام با دفاعی محکم و قاطع از مالک، باب بدگویی 
ــه بستند. آن پاسخ تاریخی، دور باشی به  از مالک را برای همیش
منافقانی بود که در اردوگاه امام خزیده بودند و از هر فرصت برای 
ــموم کردن فضا با هدف تفرقه افکنی بهره کشی  ــعایت و مس س
ــد که اشتر  می کردند. ابن اثیر بیان می کند: »به علی)ع( گفته ش
محتوای پیمان نامه را نمی پذیرد و به هیچ راه حلی جز جنگ نظر 
ندارد.« علی)ع( در پاسخ فرمود: »به خداوند قسم من هم به این 
حکمیت راضی نیستم و دوست نداشتم که شما این چنین ابراز 
ــوش حالی کنید. با وجود این، چون اصرارتان را در این موضع  خ
گیری چنان دیدم که جز با قبول حکمیت راضی نمی شوید، ناگزیر 

آن را پذیرفتم.«
در ادامه امام می فرماید عده ای می خواهند ناخشنودی مالک را بر 
محمل های نادرستی نشانند و او را متهم به نافرمانی و تقابل کنند. 
این افراد بدانند که مالک در شمار چنین افرادی نیست که چنین 
ــتی دارند: »ای کاش در میان همه شما، ده تن  رفتارهای ناشایس

چون او داشتم. چه می گویم؟ کاش در همه شما، دو تن چون او 
داشتم. چه می گویم؟ کاش در همه شما، یک تن چون مالک بود. 
چنان که نسبت به دشمن دیدگاهی چون من داشت.« ستایش 
ــخنان نشان از بلندای جایگاهی است که  امام از مالک در این س

کمتر کسی را می توان با او مقایسه کرد.
با تامل و تفکر در این روایت این نکته روشن می شود که امام در 
این سخنان از افرادی انتقاد می کند که با خاستگاهی نادرست از 
مواضع مالک سخن می گفتند؛ همان اشخاصی که مدتی قبل، آن 
یار با وفای امام را با دلی پرخون ناگزیر کرده بودند که از چند قدمی 
پیروزی با دست خالی برگردد، هم اکنون همان دستجات با اصرار 
و هیاهو از امام می خواستند که پیمان خود را نقض کند و جنگ 

را از سر بگیرد.
این افراد چون با موضع محکم امام)ع( در پایبندی به پیمان خویش 
رو به رو بودند، پای مالک را پیش می کشیدند که او نیز چون ما با 
محتوای پیمان حکمیت مشکل دارد، ولی امام با این گفتار، صف 

مالک را از صف آنان جدا دانست.

تا  نبرد صفین  از  بعد  امام  با  مالک  روابط 
شهادت

ــتحکم تر گردید و اطاعت  ــط مالک با امام بعد از صفین مس رواب
ــتر از قبل گردید. او  ــوزی مالک از موالیش بیش و اخالص و دلس

مظلومیت امام را بعد از صفین بیشتر درک می کرد.
مالک هم مشاور و هم کارگزار مورد اعتماد امام بود. او بعد از پایان 
نبرد صفین به عنوان والی به جزیره اعزام گردید. قبل از نبرد صفین 
هم مالک به عنوان والی این منطقه حساس انتخاب شده بود، ولی 
به علت پیش آمدن نبرد صفین و حضور مالک در این نبرد، فترتی 

در والیت مالک در جزیره به وجود آمده بود.
ــیت این منطقه علت انتخاب مالک بود. جزیره  اهمیت و حساس
ــرداری توانا و هوشیار را  ــام بود و حضور س منطقه ای مرزی با ش
می طلبید که بتواند در مقابل وسوسه ها و تجاوزات معاویه مقاومت 

کند.
ــته،  »واگلیری« علت این انتخاب را نارضایتی امام از مالک دانس
می نویسد: »احتمال می رود علی)ع( برای خالص شدن از شرایطی 
ــبت به متارکه جنگ با معاویه به  که طرز تلقی منفی مالک نس
وجود آورده بود، او را به عنوان حاکم موصل همراه تعداد دیگری 
ــهرهای بین عراق و شام که در تصرف علی)ع( بود، انتخاب  از ش

کرده باشد.«
در پاسخ به این دیدگاه باید بیان کرد:

اوال مالک قبل از جنگ صفین به والیت جزیره انتخاب شده بود و 
همان طور که بیان شد اما بعد از اتمام جنگ او را به محل ماموریت 
قبلی اش که بیش از پیش به وجود او احساس نیاز می شد، اعزام 

کرد.
ثانیا: امام به هیچ وجه از عملکرد مالک در نبرد صفین و حکمیت 
ناراضی نبود و با بیانات خیلی صریح- همان طور که گذشت- از او 

دفاع سخت و بی پرده ای کرد.
ــعث و هم فکرانش بود و از ناحیه  ثالثا: امام ناراضی از عملکرد اش

مالک احساس خطری نمی کرد. 
رابعا: با توجه به اهمیت این منطقه، مالک به عنوان والی انتخاب 
شد. مالک اشتر مانند سدی مانع هجوم غارتگران شامی و حمله 
احتمالی و غافلگیرانه معاویه به حوزه حکومت امام بود. در واقع امام 

شخصی غیر از مالک را شایسته این ماموریت خطیر نمی دانست.
ــخیرناپذیر بر سر راه مهاجمانی بود که پس  مالک چون دژی تس
از او قلمرو امام را به آشوب کشیدند. اگر با ضرورت پیشگیری از 
فاجعه سقوط مصر، امام)ع( ناگزیر نمی شدند که آن بازوی توانای 
خود را مامور نجات مصر کنند، هرگز دشمن فرصت نمی یافت که 
در جای جای قلمرو حکومت امام)ع( بتازد. آن چه »بالذری« در 
نخستین تاخت و تاز سپاهیان معاویه به جزیره آورده، گویای همین 

واقعیت است.
مالک ضمن آنکه حاکم جزیره بود، طرف مشورت امام در امور مهم 
جهان اسالم نیز بود. وقتی فرار اشراف و کوفیان به طرف معاویه 
افزایش می یابد، امام نزد مالک اشتر از کوتاهی و یاری ندادن یاران 

خویش و پیوستن برخی به معاویه شکایت کرد و اشتر علل این 
اتفاق را از دیدگاه خویش برای امام توضیح می دهد و امام، مالک 

را امین ترین و خیرخواه ترین افراد در نزد خویش معرفی می کند.
در روابط و تعامالت مالک با امام، آخرین ماموریت مالک از جانب 
امام، والیت مصر است. بعد از نبرد صفین، موقعیت امام)ع( در مصر 
تضعیف شده بود. عثمانیان مصر بر »محمد ابن ابی بکر«، والی امام، 
گستاخ شدند و شروع به عهدشکنی کردند و کار را بر محمد بن ابی 
بکر سخت کردند. از نظر امام با توجه به شرایط پیش آمده در مصر، 

جز مالک یا »قیس بن سعد« شایسته والیت مصر نیستند. 
ــت و گوش زد کرد:  امام به مالک که در »نصیبین« بود نامه نوش
»تو از جمله کسانی هستی که در کار اقامت دین بر آنها تکیه دارم 
ــان غرور بدکار را سرکوب می کنم و مرز خطرناک را  و به کمکش

استوار می کنم، محمدبن ابی بکر را عامل مصر کرده بودم. جمعی 
از خوارج بر ضد وی برخاستند. وی جوانی نوکار بود و تجربه جنگ 
نداشت و چیزها نیازموده بود. پیش من آی تا در این کار بنگرم که 

چه باید کرد.«
ــان دهنده روابط تنگاتنگ امام با مالک بعد از نبرد  این گفتار نش
صفین و دلیلی آشکار بر رد گفتار افرادی چون واگلیری است. مالک 
در کوفه به نزد امام آمد و امام موقعیت مصر را برای او توضیح داد و 
متذکر شد کسی جز تو برای حکومت مصر شایسته نیست. مالک 

هم پذیرفت و عازم حرکت به طرف مصر شد.
ــجاعت و توانایی های مالک را می شناخت،  معاویه که ارادت و ش
وقتی از این خبر آگاه شد، ناراحت گردید. او می دانست اگر مالک 
وارد مصر شود همه مخالفان را سرکوب خواهد کرد و عمال معاویه 

و طرفداران عثمان را شکست خواهد داد.
عوامل نقابدار معاویه بسیج شده بودند تا از آن چه امام)ع( راجع به 
مصر می خواست، پیشگیری کنند. اگر مالک اشتر به مصر می رسید 
همه رشته های معاویه پنبه می شد. با اتحاد مصر و عراق، زمینه 

پرواز برای اصالحات علوی فراهم می شد. 
اقدام معاویه بر شهادت مالک، حاکی از شناخت معاویه نسبت به 

مالک با وجود این که از طرفداران 
ادامه نبرد صفین بود، ولی چون 
دید حرف و دیدگاه او در سپاه 
خریداری ندارد، ناچار سکوت کرد؛ 
در حالی که او مانند امامش به هیچ 
وجه راضی به وضع موجود نبود.

تو از جمله کسانی هستی که در کار 
اقامت دین بر آنها تکیه دارم و به 
کمکشان غرور بدکار را سرکوب 
می کنم و مرز خطرناک را استوار 
می کنم، محمدبن ابی بکر را عامل 
مصر کرده بودم. جمعی از خوارج بر 
ضد وی برخاستند. وی جوانی نوکار 
بود و تجربه جنگ نداشت و چیزها 
نیازموده بود. پیش من آی تا در این 
کار بنگرم که چه باید کرد.

صحنه ای از سریال امام علی)ع( که اشعث  سپاهیان را فریب می دهد و مالک تنها می ماند
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مالک است. بازتاب خبر شهادت مالک و سخنان امام)ع( گویای آن 
است که انتخاب او برای پیشگیری از سقوط مصر تا چه حد دارای 
اهمیت بوده است. در میان سخن هایی که از امام علی)ع( در آن 
لحظه های جانگداز به یادگار مانده است، این تعبیر کوتاه و ژرف از 
هر تحلیلی روشن گرتر می باشد: »به خدا قسم شهادت او مردم 

مغرب )شام( را عزیز، و مردم مشرق )عراق( را ذلیل کرد.«
در این سخن این راز نهفته است که پس از امام)ع( تنها معاویه بود 
که می دانست که رفتن مالک به مصر یعنی چه؛ به بیانی روشن تر، 
تنها امام علی)ع( و معاویه می دانستند که با فاجعه شهادت مالک، 

چه رخ داده است.

روابط مالک و امام، آماج تهمت ها
ــی روابط و تعامالت مالک با امام، به روایت هایی برخورد  در بررس
ــم که در آنها مخالفت ها و اعتراض هایی را از جانب مالک  می کنی
نسبت به عملکرد امام می بینیم. در این روایت ها مالک با نافرمانی 
ــده است؛ اتهام تندروی و سرکشی در برابر اراده و  از امام متهم ش

تصمیم امام با تعبیرهای بسیار تند و زننده.
ــل بیان می کند که  ــوزی« در بیان حوادث جنگ جم ــن ج »اب
ــرو« به مذاکره با اهل جمل پرداخت و همه آماده  »قعقعاع بن عم
صلح شدند و جهت انجام مقدمات صلح، هیئت هایی نیز از بصره به 

سوی امام)ع( شتافتند.
ــف عثمان،  ــه ی مخال ــزرگان کوف ــر به جمع ب ــی این خب وقت
ــی،  ــالم بن ثعلبه قیس ــم، عدی بن حاتم، س ــد علباء بن هیث مانن
شریح بن اوفی بن ضبیعه و اشتر نخعی و جمعی از مصریان از جمله 
ــباء( و خالد بن ملجم رسید، به مشورت  ــوداء )عبد ا... بن س ابن س
پرداختند. مالک اشتر گفت: »جریان طلحه و زبیر برای ما کامال 
شناخته شده است. آن چه که برای ما تا امروز مبهم و ناشناخته 
است، دیدگاه علی)ع( در زمینه قاتالن عثمان است. نظر مردم در 
مورد ما یکسان است. اگر آنان همدست در ریختن خون ما باشند، 
بهتر است ما پیشدستی کنیم و علی)ع( را نیز به عثمان ملحق 

کنیم!«
ــخن از رایزنی هایی در لشکرگاه امام  ابن جوزی در این روایت س
می کند که جایگاه آن برافروختن شعله های جنگ بوده است. گویی 
ــتی بر هر دو اردوگاه امام و  ــته صلح و دوس ــب که فرش در آن ش
اصحاب جمل پر و بال گسترده بود، شخصیت هایی از اصحاب امام 
همچون مالک با وسوسه های فرد مشکوکی به نام ابن سوداء، جز به 

جنگ و خشونت فکر نمی کردند!
در بررسی این روایت باید بیان کرد کسی که کوچک ترین آشنایی 
ــیره و تاریخ مالک اشتر نخعی و روابط و تعامالت وی با امام  با س
علی)ع( داشته باشد، متوجه جعلی و غیرواقعی بودن آن می شود 
ــد. آنان که اندک  ــن آن در نظرش امکان پذیر نمی باش و پذیرفت

اطالعی از سرنوشت و سرگذشت مالک داشته باشند، از چنان اتهام 
ناروایی دچار شگفتی می گردند. چگونه امکان پذیر است شخصیتی 
ــته خود ابن جوزی در صفحات مختلف، فداکاری ها و  که به نوش
جانفشانی های غیرقابل توصیفی نسبت به امام خویش در طول 
حیاتش داشته، چنان بی تقوا ترسیم شود که به آسانی از ریختن 
خون امام علی)ع( سخن گوید؟ چگونه باورکردنی است که مالک 
انبوه حدیث های نبوی پیرامون شخصیت علی)ع( را نشنیده باشد؛ 
بگذریم که برای شخصیتثی چون مالک ریختن خون شهروندی 

عادی نیز چنان ساده نبوده است.
ــگفت انگیز است متهم شدن مالک به این  با این همه آن چه ش
ــبت ناروا است که با یهودی مشکوک و مجهول الهویه و تازه  نس
ــده ای به نام ابن سوداء )عبد ا...بن سباء( چنان پیوند  مسلمان ش
ــت به سادگی با او در ریختن خون  صمیمی داشته که آماده اس

شخصیتی هم دست شود که ده ها بلکه صدها روایت از پیامبر در 
ــنیده که در آنها علی را پدر امت، برادر خود،  مدح و فضیلت او ش

وصی خویش و... معرفی کرده است.
ــب را دو چندان  ــت که تعج ــز دیگر این روای ــه حیرت انگی نکت
می کند، نقش ابن سوداء )عبد ا...بن سبا( در این مسئله است که 
ــت. با حضور  ــی بزرگان یاران امام را نیز رهبری می کرده اس گوی
شخصیتی هایی چون مالک، عمار، عدی بن حاتم چگونه می توان 

چنین تهمتی به آن نخبگان زد؟

ــهمگینی از جانب  ــت که چنین تهمت های س جای تردید نیس
تبلیغات بنی امیه بوده که محورهای اساسی آنان، آسیب زدن به 

مالک اشتر بوده است.
ــدن افرادی از یاران امام مثل مالک به تندروی در مقابل  متهم ش
امام، معلول نشناختن کانون اصلی آتش افروزی و خشونت است که 
در راس آنان معاویه و جناح بنی امیه بوده است. واقعیت این است 
که بزرگانی چون مالک هیچ وقت در تقابل با امام و مراد خویش 
ــته در تعامل با ایشان بوده اند و صلح جویی  نبوده اند، بلکه پیوس
رهبر خویش را به سازش تعبیر نمی کردند. مطمئنا القای این باور 
غلط که بزرگان یاران علی)ع( گوش به فرمان شخصیت موهوم و 
ــانه ای همچون ابن سوداء )عبد ا...بن سیاء( بوده اند، ساخته و  افس

پرداخته جبهه آتش افروز بنی امیه است.
روایتی دیگر که مالک را در روابط خویش با امام علی)ع( متهم به 
تندروی و مخالفت و سرکشی در مقابل ایشان می کند، مربوط به 
اعتراض مالک نسبت به انتخاب عبد ا...بن عباس به والیت بصره 
است. طبری می نویسد: »وقتی مالک خبر انتخاب ابن عباس به 
والیت بصره را شنید، در اوج خشم قرار گرفت و با حالتی پرخاش 
گونه گفت: چرا آن پیرمرد را در مدینه کشتیم؟ ]چه تفاوتی میان 
سیاست عثمان با آن چه امروز در شیوه و روش علی)ع( می بینیم؟[ 
او اینک یمن را به عبید ا...، حجاز را به قثم و بصره را به عبد ا...سپرده 
ــی)ع( خواهد بود. این بگفت و  ــت. کوفه هم که در اختیار عل اس
ــت بر آن سوار شود«.  مرکب خویش را طلبید تا به آهنگ بازگش
کلیب جرمی مدعی است که مالک قصد داشت به معاویه بپیوندد، 
ولی امام علی)ع( تاریخ عزیمت خویش را پیش انداخت تا از حرکت 

اشتر با مردانش جلوگیری کند.
این روایت همانند روایت قبلی از اتهاماتی است که امکان تحقق 
ــوی شخصیتی چون مالک وجود ندارد. هرگاه شناختی  آن از س
از سبک رفتار شخصیتی داشته باشیم، هرگز نمی توانیم پذیرای 
درستی روایتی شویم که با آن سبک در تعارض آشکاری است. آیا 
با شناخت سبک رفتاری مالک و ارادت خالصانه او نسبت به امام و 
دشمنی همیشگی او نسبت به دشمنان امام علی)ع( و در راس آنان 
معاویه، پذیرش چنین رفتاری از مالک- پیوستن به معاویه- قابل 
تصور است؟ آیا معاویه که در نمازهایش در کنار امام علی)ع( مالک 

را نیز لعنت می کرد مالک می خواست به او بپیوندد؟
ــی به نافرمانی در  ــن روایت هایی که در آن مالک نخع ــن چنی ای
مقابل فرامین امام متهم شده، حاصل دروغ پردازی های معاویه یا 
زورمداران و جیره خواران او بوده است. تالش راویان این روایت و 
مشابه آن این است که تصویری نادرست از مالک در نگاه نشانند 

که گویی در هر زمینه و اقدام با رهبر خویش مخالف بوده است.
ــخن از تقابل  ــد، روایت های که در آن س همان گونه که گفته ش
پرخاش آلوده و دور از ادب شخصیتی چون مالک اشتر است، جز 
تیرهای دو پهلو و مسموم بنی امیه چیزی نیست. همان تیرهای 
سهمگین که هم زمان، امام و عزیزترین یاران او مثل مالک را در 
آماج نشانده اند. از یک سو به هیاهویی دامن زده اند که نزدیک ترین 
یاران امام علی)ع( به وی انتقاد دارند، از دیگر سو به اعتبار عزیزترین 

یاران، در نگاه شیفتگان آن حضرت آسیب زده اند.
آیا جای تردید است که شخصیتی چون مالک اشتر به نزاکت و 
ــت؟ اگر امام در  ــت و گو با امام خود پای بند بوده اس ادب در گف
بیان اندیشه و حتی انتقاد سیاسی به یاران آزادی داده است، هرگز 
ــخصیتی چون مالک، از آن فضای آزاد سوء استفاده نمی کرده  ش

است.

 آیا با شناخت سبک رفتاری مالک 
و ارادت خالصانه او نسبت به امام 

و دشمنی همیشگی او نسبت به 
دشمنان امام علی)ع( و در راس 

آنان معاویه، پذیرش چنین رفتاری 
از مالک- پیوستن به معاویه- قابل 

تصور است؟ آیا معاویه که در 
نمازهایش در کنار امام علی)ع( 

مالک را نیز لعنت می کرد مالک 
می خواست به او بپیوندد؟

این چنین روایت هایی که در آن 
مالک نخعی به نافرمانی در مقابل 

فرامین امام متهم شده، حاصل دروغ 
پردازی های معاویه یا زورمداران و 

جیره خواران او بوده است.

متهم شدن افرادی از یاران امام مثل 
مالک به تندروی در مقابل امام، 

معلول نشناختن کانون اصلی آتش 
افروزی و خشونت است که در 

راس آنان معاویه و جناح بنی امیه 
بوده است.
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در ارتباط با این روایت اگر همه فضایل مالک نخعی را نادیده بگیریم 
باز هم نشانه های دروغ پردازی را در متن روایت می توانیم ببینیم؛ 
»چه واگذاری بصره به عبد ا...بن عباس در شمار رخدادهایی است 
که ظرف زمانی آن پس از پیروزی امام علی)ع( است. مگر خردپذیر 
است که امام علی)ع( پیش از آن که سرنوشت بصره روشن شود، 
حاکم آن سرزمین را تعیین کرده باشد. رسواتر از این، تهمتی است 
که در پیوند با کوفه- به مالک اشتر- فرا بسته اند. گزینش کوفه 
به عنوان مرکز خالفت اسالمی، رخدادی نیست که پیش از پایان 
آشوب بصره پیش آمده باشد. چگونه ممکن است که مالک اشتر را 

پیش از آن رخداد، چنان واکنش تندی باشد.«
نکته دیگری که در نقد این روایت قابل ذکر است این است که علت 
اعتراض مالک به انتصاب ابن عباس به والیت بصره، به خاطر توقع 
و چشم داشت مالک به حکومت بصره بوده است و مادلونگ از قول 
طبری می نویسد: »اانتصاب عبد ا...بن عباس، خشم مالک اشتر را 
برانگیخت. او انتظار داشت که والیت بصره به او بخشیده شود، زیرا 

در جنگ شرکت فعال داشت.«
با بررسی جوانب این مسئله از نظر تاریخی، چنین درخواستی از 
مالک بعید به نظر می رسد، زیرا مالک در بصره خیلی صاحب نفوذ 
نبود و از طرف دیگر کشتن تعدادی از سران برجسته قبائل ساکن 
ــهر، امارت وی را بر بصره مشکل می کرد. نکته آخر در  در این ش
نقد این روایت آن که اگر مالک قصد پیوستن به معاویه را داشت، 
امام بعد از ورود به کوفه وی را حاکم جزیره نمی کرد. این منطقه 
بسیار حساس و هم مرز با شام بود. از طرفی معاویه که همواره در 
راه صید سران سپاه و قبائل هوادار امام بود، هیچ گاه حتی اندیشه 
نامه نوشتن و جذب مالک را به سر راه نداد، چرا که خیلی خوب 

مالک را می شناخت.
روایت دیگری که در آن، روابط مالک با امام آماج تهمت قرار گرفته 
ــت مربوط به برخورد امام با جسد عبدالرحمن بن عتاب است. در این  اس
ــت، وقتی امام بر کشته عبدالرحمن بن عتاب بن اسید، از  روایت آمده اس
فرماندهان قریشی سپاه اهل جمل که به دست مالک کشته شده بود، 
گذشت، خطاب به جسد عبدالرحمن جمالتی بیان کرد که تعریض به 
اقدامات مالک و قبیله او، مذجح، در جنگ جمل و تعریف از قریش بوده 

است.

مسعودی می نویسد: »امام خطاب به جسد عبدالرحمن گفت: افسوس 
ــجاعانی از بنی عبد مناف را کشتی، مرا تیره  بر تو قهرمان قریش، تو ش
روز و آشفته حال کردی. اشتر گفت:  ای امیرالمومنین، سخت غم آنان 
را می خوری؛ آنان سرنوشت خویش را برای تو می خواستند. امام فرمود: 

»زنانی من و آنان را به دنیا آورده اند که تو را نیاورده اند!«
ابن ابی الحدید این روایت را با تغییراتی جزئی می آورد که در آن باز هم 
تعریض به مالک و قبیله مذحج است. او می نویسد: »وقتی امام از کنار 
جسد عبدالرحمن گذشت، ایستاد و گفت: او را بنشانید. بعد خطاب به 
جسد فرمود: این بزرگ و سرور قریش و خرد محض خاندان عبد مناف 
بود. هر چند نفس خود را آرامش بخشیدم، ولی طایفه خویش کشتم. 
سران عبد مناف کشته شدند و سران قبیله مذحج از دست من گریختند.

فردی به امام گفت:  ای امیرالمومنین، امروز این جوان را خیلی ستودی. 
ــخ گفت: »من و او را زنانی پرورش داده اند که در مورد تو چنان  در پاس

نبوده است.«
از قرائن و مقایسه این روایت با روایت مسعودی استنباط می شود 
که منظور از کسی که به امام گفت: »این جوان را ستایش می کنی« 
مالک بوده است و ابن ابی الحدید که تحت تاثیر شخصیت مالک 

است، نام وی را نیاورده و لفظ »کسی« را، آورده است.

ــن روایت هم مانند دو روایت قبلی، مالک آماج تهمت قرار  در ای
ــت. با این تفاوت که در آن دو روایت آن یار باوفای امام  گرفته اس
چهره ای پرخاشگر و در تقابل با امام توصیف شده بود، اما در این 
ــت امام از عمل کرد مالک و قبیله او مذحج اظهار نارضایتی  روای

می کند.
ــه آن با گفتارهای  ــت و با مقایس این روایت هم محل تردید اس
ستایش آمیز امام در توصیف مالک، دروغ بودن آن آشکار می شود.

ــت با  ــوط به تعریف از قریش اس ــن روایت که مرب ــی از ای بخش
گفتارهای دیگر امام و عمل کرد ایشان در تضاد است. امام نه تنها 

نسبت به قبیله اش قریش تعصب نداشت، بلکه از دست آنان و عمل 
کرد ایشان بارها اظهار ناراحتی کرده است و آنان را مشکل ساز و 
طرفدار باطل دانسته است: »خدایا برای پیروزی بر قریش و یارانش 
ــاوندی را بریدند و کار مرا  از تو کمک می خواهم که پیوند خویش
ــون کردند و همگی برای مبارزه با من در حقی که از همه  دگرگ

آنان سزاوارترم، متحد گردیدند.«
ــن روایت، ابن ابی الحدید از قول امام بیان می کند:  این که در ای
ــت من گریختند« با واقعیت های تاریخی  ــران مذحج از دس »س
تطبیق نمی کند و نمی تواند چنین سخنی از طرف امام بیان شده 
باشد، زیرا سران این قبیله در جنگ جمل در کنار امام بودند و این 

قبیله از قبائل شیعی و حامی و وفادار به امام)ع( بودند.
مهم تر از همه، آیا می توان پذیرفت که امام در مقابل فداکاری های 
ــهم را در پیروزی امام در جمل  ــردار وفادارش که بیشترین س س
ــرانش را نکوهش کند ولی  ــته، وی و قبیله اش مذحج و س داش
ــمنان خویش از قریش را ستایش کند؟ مالک  از طرف دیگر دش
محبوب ترین سردار امام بوده است. گفتارهایی که امام در وصف 
ــرداران دیگرش نفرموده  ــه، در وصف هیچ کدام از س مالک گفت
است؛ »مالک اشتر شمشیری از شمشیرهای خداست که کندی 
نمی پذیرد و اشتباه نمی کند زیرا او جز به امر من پیشروی یا عقب 
نشینی نمی کند.« »تو امین ترین و مورد اعتمادترین اصحاب من و 
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  مقبره مالک اشتر در نزدیکی قاهره

ای کاش در میان همه شما، ده تن 
چون او داشتم. چه می گویم؟ کاش 
در همه شما، دو تن چون او داشتم. 
چه می گویم؟ کاش در همه شما، 
یک تن چون مالک بود. چنان که 
نسبت به دشمن دیدگاهی چون من 
داشت.

مالک اشتر شمشیری از شمشیرهای 
خداست که کندی نمی پذیرد و 
اشتباه نمی کند زیرا او جز به امر من 
پیشروی یا عقب نشینی نمی کند...
...به خدا قسم شهادت او مردم 
مغرب )شام( را عزیز، و مردم 
مشرق )عراق( را ذلیل کرد.

ناصح ترین و خوش فکرترین آنها نزد من هستی.«
یقینا این روایت از دروغ پردازی های بنی امیه است که در جهت 
ــت.  ــده اس ــدوش کردن چهره این یار با وفای امام، جعل ش مخ
شخصیتی که لحظه ای در یاری امام خویش تردید نکرد و پیوسته 

در تعامل کامل با رهبر خویش بود.
نتیجه

روابط و تعامالت مالک با امام از روابط معمولی یک سردار نظامی 
با فرمانده مافوقش یا یک والی با رهبرش باالتر بود. این روابط بر 
ــب)ع( و از ارادت و  مبنای اعتقاد مالک به وصایت علی بن ابی طال
ــبت به امام شکل گرفته است. این روابط  ایمان خالصانه وی نس
ــالت تحت تاثیر عواملی چونه پیوندهای قومی و قبیلگی  و تعام
ــی- اقتصادی که در جامعه ای چون کوفه بسیار  یا منافع سیاس
گسترده بود، ایجاد نشده بود. در روابط و تعامالت مالک با امام اصل 
اطاعت پذیری کامل مالک از امام در همه حال حاکم بود و همین 
موجب گردید که دشمنان امام لحظه ای نتوانند در روابط او با امام 
ــبت به حقانیت امام در او ایجاد  خللی وارد کنند و یا تردیدی نس
کنند. معاویه از طریق بخشش اموال، نامه نگاری و طرق دیگر به 
وسوسه یاران امام می پرداخت، ولی هیچ وقت به فکر نامه نوشتن 
ــت روابط مالک با امام یک رابطه  به مالک نیفتاد، چون می دانس
مستحکم اعتقادی است و مالک هرگز از علی)ع( جدا نخواهد شد؛ 
در حالی که برای اشخاص دیگری مثل اشعث بن قیس، زیاد بن ابیه، 

حتی ابن عباس و قیس بن سعد بارها نامه نگاشت.
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خطرناک ترین دشمنان داخلی اسالم
بررسی اندیشه نهروانی به روایت استاد شهید مرتضی مطهری

چرا باید به نهروانی ها پرداخت؟  
ــوارج به عنوان یک بحث  ــث از خارجیگری و خ »بح
ــرا امروز چنین  ــت زی ــی، بحثی بدون مورد و فاقد اثر اس مذهب
ــال بحث درباره  ــود ندارد. اما در عین ح ــی در جهان وج مذهب
خوارج و ماهیت کارشان برای ما و اجتماع ما آموزنده است، زیرا 
مذهب خوارج هر چند منقرض شده است اما روحاً نمرده است، 
ــیاری از ما حلول کرده است1...  روح »خارجیگری« در پیکر بس
ممکن است مذهبی مرده باشد ولی روح آن مذهب در میان مردم 
دیگری که به حسب ظاهر پیرو آن مذهب نیستند بلکه خود را 
ــد. مذهب خوارج، امروزه  مخالف آن مذهب می دانند، زنده باش
مرده است یعنی دیگر امروز در روی زمین گروه قابل توجهی به 
نام »خوارج« که عده ای تحت همین نام از آن پیروی کنند وجود 
ندارد، ولی آیا روح مذهب خارجی هم مرده است؟ آیا این روح در 
پیروان مذاهب دیگر حلول نکرده است؟ آیا مثالً - خدای نکرده 
- در میان ما، مخصوصاً در میان طبقه به اصطالح مقدس مآب ما، 
این روح حلول نکرده است؟ اینها مطلبی است که جداگانه باید 
بررسی شود. ما اگر روح مذهب خارجی را درست بشناسیم، شاید 
ــش پاسخ دهیم. ارزش بحث درباره خوارج از  بتوانیم به این پرس

همین نظر است.«2
ــا تاریخچه ای آموزنده و  ــده اند ام »خوارج و لو اینکه منقرض ش
عبرت انگیز دارند. افکارشان در میان سایر مسلمین ریشه دوانیده 
و در نتیجه در تمام طول این 14قرن با اینکه اشخاص و افرادشان 
ــان در کالبد  ــت ولی روحش ــان از میان رفته اس ــی نامش و حت
مقدس نماها همواره وجود داشته و دارد و مزاحمی سخت برای 

پیشرفت اسالم و مسلمین به شمار می رود.«3
ــود دارند و مانند عصر و  ــون »نهروانیهای« فراوان وج »هم اکن
ــمن داخلی اسالم همینها هستند،  عهد علی خطرناکترین دش
همچنانکه معاویه ها و عمروعاصها نیز همواره وجود داشته و وجود 
دارند و از وجود »نهروانیها« - که دشمن آنها شمرده می شوند - 

بموقع استفاده می کنند.«4
 مؤلفه های اندیشه نهروانی:

1 -جداکردن تعقل از تدین
استاد شهید در توضیح علت این که امیرالمؤمنین به ابن عباس 
فرمود: »با خوارج با قرآن استدالل نکن بلکه با سنت پیامبر)ص( 
سخن بگو«، می گوید: »آنان آن مقدار درک ندارند که بتوانند از 
حقایق قرآن چیزی بفهمند و آنها را با مصادیق راستینش تطبیق 
دهند، بلکه با آنها با سنت سخن بگو که جزئی است و دست روی 
مصداق گذاشته است. در اینجا حضرت به جمود و خشک مغزی 

آنان در عین تدینشان اشاره کرده است که نمایشگر انفکاک تعقل 
از تدین است. خوارج تنها زاییده جهالت و رکود فکری بودند. آنها 
قدرت تجزیه و تحلیل نداشتند و نمی توانستند کلی را از مصداق 
جدا کنند. خیال می کردند وقتی حکمیت در موردی اشتباه بوده 

است، دیگر اساس آن باطل و نادرست است.«5
ــه آنان )جمود فکری و انفکاک  »طرز تفکر خوارج و روح اندیش
ــالم به صورتهای گوناگونی در  تعقل از تدین( در طول تاریخ اس
داخل جامعه اسالمی رخنه کرده است. هر چند سایر فرق خود را 
مخالف با آنان می پندارند اما باز روح خارجیگری را در طرز اندیشه 
آنان می یابیم... همواره عده ای خارجی مسلک بوده و هستند که 
ــیء جدید است. حتی وسایل زندگی  شعارشان مبارزه با هر ش
را - که گفتیم هیچ وسیله مادی و شکل ظاهری در اسالم رنگ 
ــتفاده از هر وسیله نو  تقدس ندارد- رنگ تقدس می دهند و اس
ــر و زندقه می پندارند. در بین مکتبهای اعتقادی و علمی  را کف
اسالمی و همچنین فقهی نیز مکتبهایی را می بینیم که مولود 
ــت و درست مکتبشان جلوه گاه  روح تفکیک تعقل از تدین اس
اندیشه خارجیگری است، عقل در راه کشف حقیقت و یا استخراج 
ــده است، پیروی از آن را بدعت  قانون فرعی به طور کلی طرد ش
و بی دینی خوانده اند و حال اینکه قرآن در آیاتی بسیار بشر را به 
سوی عقل خوانده و بصیرت انسانی را پشتوانه دعوت الهی قرار 

داده است.«6
»همه آنها جاهل مسلک و ناآشنا به فرهنگ اسالمی بودند، همه 
ــری های خود را می خواستند با فشار آوردن بر روی رکوع و  کس

سجودهای طوالنی جبران کنند.«7 
ــان بود. از  ــی از بارزترین ممیزات خوارج جهالت و نادانیش »یک
ــان، عدم تفکیک میان ظاهر یعنی خط و جلد  مظاهر جهالتش
قرآن و معنی قرآن بود. لذا فریب نیرنگ ساده معاویه و عمروعاص 

را خوردند.
ــت با  در این مردم جهالت و عبادت توأم بود. علی)ع( می خواس
ــود جنبه زهد و تقوا و  ــت آنها بجنگد. اما چگونه ممکن ب جهال
عبادت اینها را از جنبه جهالتشان تفکیک کرد، بلکه عبادتشان 
ــت از نظر علی)ع( - که  ــت بود. عبادت توأم با جهال عین جهال
اسالم شناس درجه اول است - ارزشی نداشت. لهذا آنها را کوبید 
ــان نتوانست سپری در مقابل علی  و وجهه زهد و تقوا و عبادتش

قرار گیرد.«8
2- مشروط ندانستن امر به معروف و نهی از منكر:

»مذهب خوارج تحت عنوان وظیفه امر به معروف و نهی از منکر 
به وجود آمد. وظیفه امر به معروف و نهی از منکر قبل از هر چیز 
دو شرط اساسی دارد: یکی بصیرت در دین و دیگری بصیرت در 
عمل. بصیرت در دین اگر نباشد زیان این کار از سودش بیشتر 
ــت و اما بصیرت در عمل الزمه دو شرطی است که در فقه از  اس
آنها به »احتمال تأثیر« و »عدم ترتب مفسده« تعبیر شده است 
و مآل آن به دخالت دادن منطق است در این دو تکلیف. خوارج 
نه بصیرت دینی داشتند و نه بصیرت عملی. مردمی نادان و فاقد 
بصیرت بودند بلکه اساساً منکر بصیرت در عمل بودند، زیرا این 
تکلیف را امری تعبدی می دانستند و مدعی بودند باید با چشم 

بسته انجام داد.«9
ــتاد در توصیف بصیرت در دین و در عمل می گوید: »امر به  اس
معروف و نهی از منکر برای این است که »معروف« رواج گیرد و 
»منکر« محو شود. پس در جایی باید امر به معروف کرد و نهی 
از منکر نمود که احتمال ترتب این اثر در بین باشد. اگر می دانیم 
که قطعاً بی اثر است دیگر وجوب چرا؟ و دیگر اینکه اصل تشریع 
این عمل برای این است که مصلحتی انجام گیرد. قهراً در جایی 
باید صورت بگیرد که مفسده باالتری بر آن مترتب نشود. الزمه 
این دو شرط بصیرت در عمل است. آدمی که بصیرت در عمل را 
فاقد است نمی تواند پیش بینی کند که آیا اثری بر این کار مترتب 
ــده باالتری را در بردارد یا ندارد؟ این  هست یا نیست و آیا مفس
است که امر به معروف های جاهالنه همان طوری که در حدیث 

مذهب خوارج تحت عنوان وظیفه 
امر به معروف و نهی از منکر به 

وجود آمد. وظیفه امر به معروف و 
نهی از منکر قبل از هر چیز دو شرط 
اساسی دارد: یکی بصیرت در دین 
و دیگری بصیرت در عمل. بصیرت 
در دین اگر نباشد زیان این کار از 
سودش بیشتر است. و اما بصیرت 
در عمل الزمه دو شرطی است که 

در فقه از آنها به »احتمال تأثیر« 
و »عدم ترتب مفسده« تعبیر شده 

است و مآل آن به دخالت دادن 
منطق است در این دو تکلیف. 

خوارج نه بصیرت دینی داشتند و نه 
بصیرت عملی.

متن زیر برگرفته از جلد شانزدهم مجموعه آثار 
شهید مطهری است که در آن شاخصه های اندیشه 
نهروانی از نگاه ایشان جمع آوری شده است. استاد 
با تأکید بر اینکه اندیشه نهروانی در حال حاضر هم 
زنده است به بیان نکات قابل تأملی از مؤلفه های 

این طرز تفکر می پردازد.
آن شهید با خون خود در معرفی خوارج زمان که 
برداشتی سطحی از عدالت و فهمی ناقص از قرآن 

کریم داشتند، خطی روشن را ترسیم کرد
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است افسادش بیش از اصالح است.... در باب امر به معروف و نهی 
از منکر این قید هست که باید دید چه اثر و چه عکس العملی دارد 
و آیا این عمل در جهت صالح اسالم و مسلمین است یا نه، یعنی 
تشخیص مصلحت بر عهده خود عامالن اجراست. در این تکلیف 
هر کسی حق دارد بلکه واجب است که منطق و عقل و بصیرت 
ــد، و این عمل تعبدی  ــل و توجه به فایده را دخالت ده در عم
ــرط که اعمال بصیرت در امر به معروف و  صرف نیست. این ش
نهی از منکر واجب است، مورد اتفاق جمیع فرق اسالمی است به 
استثنای خوارج. آنها روی همان جمود و خشکی و تعصب خاصی 
که داشتند می گفتند امر به معروف و نهی از منکر تعبد محض 
است، شرط احتمال اثر و عدم ترتب مفسده ندارد، نباید نشست 
در اطرافش حساب کرد. طبق همین عقیده با علم به اینکه کشته 
می شوند و خونشان هدر می رود و با علم به اینکه هیچ اثر مفیدی 

بر قیامشان مترتب نیست، قیام می کردند و یا ترور می کردند.«10
»خوارج می گفتند: امر به معروف و نهی از منکر مشروط به چیزی 
ــت و در همه جا بدون استثناء باید این دستور الهی انجام  نیس

گیرد.«11 
شهید مطهری همین ویژگی خوارج را که منجر به کنار گذاشتن 
اصل عقلی تقیه توسط آنها شده، علت اصلی انقراضشان می داند: 
ــر تهورها و بی باکیهای جنون آمیز مورد تعقیب خلفا قرار  »در اث
گرفتند و خود و مذهبشان را به نابودی و اضمحالل کشاندند و 
در اوایل تأسیس دولت عباسی یکسره منقرض گشتند. منطق 
خشک و بی روح آنها و خشکی و خشونت رفتار آنها، مباینت روش 
ــا با زندگی و باالخره تهور آنها که »تقیه« را حتی به مفهوم  آنه

صحیح و منطقی آن کنار گذاشته بودند، آنها را نابود ساخت.«12
3- محدود کردن دایره اسالم و مسلمین و تكفیر 

افراد: 
»ریشه اصلی خارجیگری را چند چیز تشکیل می داد:

1- تکفیر علی)ع( و عثمان و معاویه و اصحاب جمل و اصحاب 
تحکیم )کسانی که به حکمیت رضا دهند( عموماً، مگر آنان که به 

حکمیت رأی داده و سپس توبه کرده اند. 
2- تکفیر کسانی که قائل به کفر علی و عثمان و دیگران - که 

یاد آور شدیم - نباشند.
ــل به اوامر و ترک  ــت، بلکه عم 3- ایمان تنها عقیده قلبی نیس

نواهی جزء ایمان است. ایمان امر مرکبی است از اعتقاد و عمل.
4- وجوب بال شرط شورش بر والی و امام ستمگر. می گفتند: امر 
به معروف و نهی از منکر مشروط به چیزی نیست و در همه جا 

بدون استثناء باید این دستور الهی انجام گیرد.
اینها به واسطه این عقاید، صبح کردند در حالی که تمام مردم روی 
زمین را کافر و همه را مهدورالدم و مخلد در آتش می دانستند.«13

شهید مطهری نگاه تکفیری خوارج را معلول تنگ نظری و کوته 
ــد بودند. در  ــد: »مردمی تنگ نظر و کوته دی ــری آنها می دان فک
ــیار پست فکر می کردند. اسالم و مسلمانی را در چهار  افقی بس
دیواری اندیشه های محدود خود محصور کرده بودند. مانند همه 
ــر مدعی بودند که همه بد می فهمند و یا اصاًل  کوته نظران دیگ
ــتند.  نمی فهمند و همگان راه خطا می روند و همه جهنمی هس
ــت که تنگ  این گونه کوته نظران اول کاری که می کنند این اس
ــری خود را به صورت یک عقیده دینی در می آورند، رحمت  نظ
ــی غضب  ــد، خداوند را همواره بر کرس ــدا را محدود می کنن خ
می نشانند و منتظر اینکه از بنده اش لغزشی پیدا شود و به عذاب 
ابد کشیده شود. یکی از اصول عقاید خوارج این بود که مرتکب 
ــرب خمر( کافر است و از  گناه کبیره )مثالً دروغ یا غیبت یا ش
ــالم بیرون است و مستحق خلود در آتش است. علی هذا جز  اس
عده بسیار معدودی از بشر، همه مخلد در آتش جهنم اند... تنگ 
ــا امروز آن را باز  ــت ام نظری مذهبی از خصیصه های خوارج اس
ــالمی می بینیم. این همان است که گفتیم خوارج  در جامعه اس
شعارشان از بین رفته و مرده است اما روح مذهبشان کم و بیش 
در میان بعضی افراد و طبقات همچنان زنده و باقی است. بعضی 
ــک مغزان را می بینیم که جز خود و عده ای بسیار معدود  از خش
ــان را با دید کفر و الحاد می نگرند و  مانند خود، همه مردم جه

دایره اسالم و مسلمانی را بسیار محدود خیال می کنند... خوارج با 
روح فرهنگ اسالمی آشنا نبودند ولی شجاع بودند. چون جاهل 
بودند، تنگ نظر بودند و چون تنگ نظر بودند زود تکفیر و تفسیق 
می کردند تا آنجا که اسالم و مسلمانی را منحصر به خود دانستند 
ــلمانان را که اصول عقاید آنها را نمی پذیرفتند کافر  و سایر مس
ــجاع بودند غالباً به سراغ صاحبان قدرت  می خواندند و چون ش
ــا را امر به معروف و نهی از منکر  ــد و به خیال خود آنه می رفتن

می کردند و خود کشته می شدند.«14
ــری در نهروانی ها  ــث ایجاد نگاه تکفی ــه فکری نه تنها باع کوت
می شود بلکه باعث می شود بازیچه معاویه صفتها قرار گیرند: »در 
اثر کوته بینی و کج فهمی بود که از سیاست قرآن به نیزه کردن 
گول خوردند و بزرگترین خطرات را برای اسالم به وجود آوردند 
و علی را که می رفت تا ریشه نفاقها را برکند و معاویه و افکار او 
را برای همیشه نابود سازد، از جنگ بازداشتند و به دنبال آن چه 
ــومی که بر جامعه اسالمی رو آورد! خوارج در اثر این  حوادث ش
کوته نظری، سایر مسلمانان را عمالً مسلمان نمی دانستند، ذبیحه 
آنها را حالل نمی شمردند، خونشان را مباح می دانستند، با آنها 

ازدواج نمی کردند.«15
ــک و مقدس مآبی و  ــود و جهالت و تنس ــای بعد، جم »دوره ه
ــجاعت و شهامت  تنگ نظری آنها برای دیگران باقی ماند اما ش
ــهامت یعنی مقدس مآبان  و فداکاری از میان رفت. خوارج بی ش
ترسو، شمشیر پوالدین را به کناری گذاشتند و از امر به معروف و 

نهی از منکر صاحبان قدرت که برایشان خطر ایجاد می کرد صرف 
نظر کردند و با شمشیر زبان به جان صاحبان فضیلت افتادند. هر 
صاحب فضیلتی را به نوعی متهم کردند، به طوری که در تاریخ 
اسالم کمتر صاحب فضیلتی را می توان یافت که هدف تیر تهمت 
ــد. یکی را گفتند منکر خدا، دیگری  ــده باش این طبقه واقع نش
ــومی را گفتند منکر معراج جسمانی و  را گفتند منکر معاد، س
ــی را چیز دیگر و همین طور،  چهارمی را گفتند صوفی، پنجم
به طوری که اگر نظر این احمقان را مالک قرار دهیم هیچ وقت 
هیچ دانشمند واقعی مسلمان نبوده است. وقتی که علی تکفیر 
بشود، تکلیف دیگران روشن است. بوعلی سینا، خواجه نصیرالدین 
طوسی، صدر المتألهین شیرازی، فیض کاشانی، سید جمال الدین 
اسد آبادی و اخیراً محمد اقبال پاکستانی از کسانی هستند که از 

این جام جرعه ای به کامشان ریخته شده است.
بوعلی در همین معنی می گوید:

کفر چو منی گزاف و آسان نبود/ محکمتر از ایمان من ایمان نبود 
در دهر یکی چو من و آنهم کافر/ پس در همه دهر یک مسلمان 

نبود
خواجه نصیرالدین طوسی که از طرف شخصی مسمی به »نظام 

العلماء« مورد تکفیر واقع شد، می گوید:
نظام بی نظام ار کافرم خواند /چراغ کذب را نبود فروغی

مسلمان خوانمش زیرا که نبود/ دروغی را جوابی جز دروغی«16
ــلط چنین افرادی بر جامعه اسالمی ابراز  شهید مطهری از تس
نگرانی کرده و می گوید: »وای به حال جامعه مسلمین از آن وقت 
که گروهی خشکه مقدس یک دنده جاهل بی خبر، پا را به یک 
ــش کنند و به جان این و آن بیفتند. چه قدرتی می تواند در  کف
مقابل این مارهای افسون ناپذیر ایستادگی کند؟ کدام روح قوی و 
نیرومند است که در مقابل این قیافه های زهد و تقوا تکان نخورد؟ 
ــت است که بخواهد برای فرود آوردن شمشیر بر فرق  کدام دس

اینها باال رود و نلرزد؟«17
4- برخورد با تمدن سازی

ــت در مقابل این طرز تعلیم قرآنی که می خواست  »خوارج درس
فقه اسالمی برای همیشه متحرک و زنده بماند، جمود و رکود را 
آغاز کردند، معارف اسالمی را مرده و ساکن درک کردند و شکل 
ــالم کشاندند. اسالم هرگز به شکل  و صورتها را نیز به داخل اس
و صورت و ظاهر زندگی نپرداخته است. تعلیمات اسالمی همه 
متوجه روح و معنی و راهی است که بشر را به آن هدفها و معانی 
می رساند. اسالم هدفها و معانی و ارائه طریقه رسیدن به آن هدفها 
را در قلمرو خود گرفته و بشر را در غیر این امر آزاد گذاشته است 
ــیله از هر گونه تصادمی با توسعه تمدن و فرهنگ  و به این وس
پرهیز کرده است. در اسالم یک وسیله مادی و یک شکل ظاهری 
نمی توان یافت که جنبه »تقدس« داشته باشد و مسلمان وظیفه 
ــکل و ظاهر را حفظ نماید. از این رو، پرهیز  خود بداند که آن ش
ــعه علم و تمدن یکی از جهاتی است که  از تصادم با مظاهر توس
کار انطباق این دین را با مقتضیات زمان آسان کرده و مانع بزرگ 
جاوید ماندن را از میان بر می دارد. این همان درهم آمیختن تعقل 
ــت. از طرفی اصول را ثابت و پایدار گرفته و از طرفی  و تدین اس
آن را از شکلها جدا کرده است. کلیات را به دست داده است. این 
کلیات مظاهر گوناگونی دارند و تغییر مظاهر، حقیقت را تغییر 
نمی دهد. اما تطبیق حقیقت بر مظاهر و مصادیق خود هم آنقدر 
ساده نیست که کار همه کس باشد، بلکه نیازمند درکی عمیق و 

فهمی صحیح است.«18 

پی نوشتها:
 16 ج  مطهری/  شهید  آثار  -مجموعه   1

ص 305
2- همان/ص 309

3- همان/ص 293
4- همان/ص 304

5- همان/ص329
6- همان/ص332

7- همان/ ص 322
8- همان/ص323

9- همان/ص299

10- همان/ص2299
11- ضحی االسالم، ج 3/ص 330، به نقل 

از کتاب الفرق بین الفرق
آثار شهید مطهری/ج 16  12- مجموعه 

ص 304
13- همان/ص300

14- همان/صص325 - 326
15- همان/ص327
16- همان/ص326
17- همان/ص320

18- همان/ص 328

در اسالم یک وسیله مادی و یک 
شکل ظاهری نمی توان یافت که 
جنبه »تقدس« داشته باشد و 
مسلمان وظیفه خود بداند که آن 
شکل و ظاهر را حفظ نماید. از 
این رو، پرهیز از تصادم با مظاهر 
توسعه علم و تمدن یکی از جهاتی 
است که کار انطباق این دین را با 
مقتضیات زمان آسان کرده و مانع 
بزرگ جاوید ماندن را از میان بر 
می دارد.این همان درهم آمیختن 
تعقل و تدین است. از طرفی اصول 
را ثابت و پایدار گرفته و از طرفی 
آن را از شکل ها جدا کرده است.
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مغز اینها را از مطالب غلط پُر کرده اند و 
شمشیر هم به دستشان داده اند و می گویند 

جلو بروید
ــابق، روی تاریخ و  ــم. در س من درباره این خوارج، خیلی حساس
ــردم. در زبان معروف، خوارج  زندگی اینها، خیلی هم مطالعه ک
را به مقدسهای متحجر تشبیه می کنند؛ اما اشتباه است. مسئله 
خوارج، اصالً این طوری نیست. مقدِس متحجِر گوشه گیری که به 
کسی کاری ندارد و حرف نو را هم قبول نمی کند، این کجا، خوارج 
کجا؟ خوارج می رفتند سر راه می گرفتند، می کشتند، می دریدند 
و می زدند؛ این حرفها چیست؟ اگر اینها آدمهایی بودند که یک 
گوشه نشسته بودند و عبا را بر سر کشیده بودند، امیرالمؤمنین که 
با اینها کاری نداشت. عده ای از اصحاب عبدا...بن مسعود در جنگ 
ــت که آیا عبدا... ــد: »اللک و العلیک«. حاال خدا عالم اس گفتن

بن مسعود هم خودش جزو اینها بود، یا نبود؛ اختالف است. من در 
ذهنم این است که خود عبدا...بن مسعود هم متأسفانه جزو همین 
عده بوده است. اصحاب عبد ا...بن مسعود، مقدس مآبها بودند. به 
ــی که تو بخواهی بروی با کفار و  امیرالمؤمنین گفتند: در جنگ
ــایر جاها بجنگی، ما با تو می آییم و در خدمتت  مردم روم و س
ــلمانان بجنگی - با اهل بصره و  ــتیم؛ اما اگر بخواهی با مس هس
اهل شام - ما در کنار تو نمی جنگیم؛ نه با تو می جنگیم، نه بر تو 

می جنگیم. حاال امیرالمؤمنین اینها را چه کار کند؟
ــت؟ ابداً، حّتی بداخالقی هم نکرد.  آیا امیرالمؤمنین اینها را کش
خودشان گفتند ما را به مرزبانی بفرست. امیرالمؤمنین قبول کرد 
و گفت لب مرز بروید و مرزداری کنید. عده ای را طرف خراسان 
ــهد -  ــتاد. همین ربیع بن خثیم - خواجه ربیع معروف مش فرس
ظاهراً آن طور که نقل می کنند، جزو اینهاست. با مقدس مآبهای 
این طوری، امیرالمؤمنین که بداخالقی نمی کرد؛ رهایشان می کرد 
بروند. اینها مقدس مآِب آن طوری نبودند؛ اما جهل مرکب داشتند؛ 
یعنی طبق یک بینش بسیار تنگ نظرانه و غلط، چیزی را برای 
ــد و در راه آن دین، می زدند و  ــاذ کرده بودن ــان دین اتخ خودش

می کشتند و مبارزه می کردند!

ــان خود را عقب می کشیدند. اشعث بن قیس ها و  البته رؤسایش
ــعث ها همیشه عقب جبهه اند؛ اما در جلو، یک عده  محّمدبن اش
آدمهای نادان و ظاهربین قرار دارند که مغز اینها را از مطالب غلط 
ــیر هم به دستشان داده اند و می گویند جلو  پُر کرده اند و شمش
بروید؛ اینها هم جلو می آیند، می زنند، می کشند و کشته می شوند؛ 
مثل ابن ملجم. خیال نکنید که ابن ملجم مرد خیلی هوشمندی 
بود؛ نه، آدم احمقی بود که ذهنش را علیه امیرالمؤمنین پُر کرده 
ــل امیرالمؤمنین به کوفه  ــده بود. او را برای قت ــد و کافر ش بودن
ــتادند. اتفاقاً یک حادثه عشقی هم مصادف شد و او را چند  فرس
برابر مصمم کرد و دست به این کار زد. خوارج این گونه بودند و تا 

بعد هم همین طور ماندند.1 

خوارج شبیه یك عّده از انقالبی نماهای افراطی ما 
بودند که هیچ کس را هم قبول نداشتند

دشمنان دین، که امیرالمؤمنین قبل از زمان خالفت و در زمان 
خالفتش، دست از آنها برنداشت، مگر قدرت نداشتند؟! قدرتهای 
سیاسی داشتند، قدرتهای نظامی داشتند. بعضی، قدرتهای مردمی 
ــتند، اّدعای معنویت می کردند، مقّدس مآب  داشتند، نفوذ داش
بودند. بعضی مثل خوارج شبیه یک عّده از انقالبی نماهای افراطی 
ــان را  ــتند. فقط خودش ما بودند که هیچ کس را هم قبول نداش
ــتند؛ هیچ کس دیگر را  ــتند و طرفدار دین می دانس قبول داش
ــانی که اّول انقالب، امام را هم به  ــتند. مثل کس هم قبول نداش
انقالبیگری قبول نداشتند! امیرالمؤمنین، با اینها روبه رو شد؛ تار 
و مارشان کرد و فرمود: »اگر من با اینها درنمی افتادم، هیچ کس 
جرأت نمی کرد با اینها دربیفتد.« طرفهای امیرالمؤمنین، این طور 

افراد بودند.2 

خوارج را به خشكه مقّدسها تعبیر می کنند؛ این، 
غلط است

ــروان؛ آن جایی که یک عّده  ــن امیرالمؤمنین در قضیه نه همی
ــانهای کج اندیش و متعّصب تصمیم دارند اساس حکومت  انس

ــان قرار می گیرد،  را با بهانه های واهی براندازند، وقتی در مقابلش
نصیحت می کند و فایده ای نمی بخشد؛ احتجاج می کند، فایده ای 
نمی بخشد؛ واسطه می فرستد، فایده ای نمی بخشد؛ کمک مالی 
ــد؛ در آخر  می کند و وعده همراهی می دهد، فایده ای نمی بخش
ــت می کند، فایده ای  ــر که صف آرایی می کند، باز هم نصیح س

ــذارد..... چون می بیند که  ــر قاطعیت می گ ــد؛ بنا را ب نمی بخش
ــانهای بد و خبیثی هستند و مثل کژدم  طرفهای مقابلش، انس

عمل می کنند، قاطعیت به خرج می دهد.
»خوارج« را درست ترجمه نمی کنند. من می بینم که متأسفانه 
ــز، خوارج را  ــخنرانی و فیلم و همه چی ــعر و س در صحبت و ش
به خشکه مقّدسها تعبیر می کنند. این، غلط است. خشکه مقّدس 

من درباره این خوارج 
خیلی حساسم

اشعث بن قیس ها و محّمدبن اشعث ها 
همیشه عقب جبهه اند؛ اما در جلو، 
یک عده آدمهای نادان و ظاهربین 
قرار دارند که مغز اینها را از مطالب 
غلط پُر کرده اند و شمشیر هم به 
دستشان داده اند و می گویند جلو 
بروید؛ اینها هم جلو می آیند، می زنند، 
می کشند و کشته می شوند؛ مثل 
ابن ملجم. خیال نکنید که ابن ملجم 
مرد خیلی هوشمندی بود؛ نه، آدم 
احمقی بود که ذهنش را علیه 
امیرالمؤمنین پُر کرده بودند و کافر 
شده بود. او را برای قتل امیرالمؤمنین 
به کوفه فرستادند.

صالح صانعی
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کدام است؟! در زمان امیرالمؤمنین خیلی بودند که برای خودشان 
کار می کردند. اگر می خواهید خوارج را بشناسید، نمونه اش را من 
در زمان خودمان به شما معرفی می کنم. گروه منافقین که یادتان 
ــت؟ آیه قرآن می خواندند، خطبه نهج البالغه می خواندند،  هس
ــلمان تر و  ــان را از همه مس ــای دینداری می کردند، خودش اّدع
انقالبی تر می دانستند؛ آن وقت بمب گذاری می کردند و ناگهان 
ــزرگ و کوچک و بچه و صغیر و همه کس را به  ــک خانواده، ب ی
هنگام افطارِ ماه رمضان می کشتند! چرا؟ چون اعضای آن خانواده 
طرفدار امام و انقالب بودند. ناگهان بمب گذاری می کردند و یک 
ــهر نابود می کردند.  جمعیتی بی گناه را مثالً در فالن میدان ش
ــاله، پیرمرد نورانی مؤمِن مجاهِد فی  ــهید محراب هشتاد س ش
ــیله بمب گذاری می کشتند. اینها چهار، پنج  ــبیل ا... را به وس س

شهید محراب از علمای مؤمِن عالِم فاضِل برجسته را کشتند. 
نوع کارها، این طور کارهایی است. خوارج، اینها بودند. عبدا... بن خّباب 
را می کشند؛ شکم عیالش را که حامله بود، می شکافند، جنین او را 
هم که یک جنین مثالً چند ماهه بود، نابود و مغزش را نیز متالشی 
می کنند! چرا؟ چون طرفدار علی بن ابی طالبند و باید نابود و کشته 

شوند! خوارج اینهایند.
خوارج را درست بشناسید: کسانی با تمّسِک ظاهر به دین، با تمّسک 
به آیات قرآن، حفظ کردن قرآن، حفظ کردن نهج البالغه )البته آن 
روز فقط قرآن بود؛ ولی در دوره های بعد، هر چه که مصلحت باشد 
و ظاهر دینی آنها را حفظ کند( به برخی از امور دینی ظاهراً اعتقاد 
ــتند؛ اما با آن لُّب و اساس دین مخالفت می کردند و روی این  داش
حرف تعّصب داشتند. دم از خدا می زدند؛ اما نوکری حلقه به گوش 
ــتند. دیدید که منافقین یک روز آن طور اّدعاهایی  شیطان را داش
داشتند؛ بعد هم وقتی الزم شد، برای مبارزه با انقالب و امام و نظام 
جمهوری اسالمی، با امریکا و صهیونیستها و صّدام و با هر کس دیگر 
ــان را انجام دهند! خوارج، این طور  حاضر بودند کار کنند و نوکریش

موجوداتی بودند.3 

خوارج آن عنصری است که شورش طلبی می کند 
ــمیه اینها به مارق، این گونه گفته اند که  مارق، یعنی گریزان. در تس
ــر از کمان گریزان  ــان از دین گریزان بودند که یک تی ــا آن چن اینه
می شود! وقتی شما تیر را در چلّه کمان می گذارید و پرتاب می کنید، 
چطور آن تیر می گریزد، عبور می کند و دور می شود! اینها همین گونه 
از دین دور شدند. البته اینها متمّسک به ظواهر دین هم بودند و اسم 
دین را هم می آوردند. اینها همان خوارج بودند؛ گروهی که مبنای کار 
خود را بر فهم ها و درکهای انحرافی -که چیز خطرناکی است- قرار 
داده بودند. دین را از علی بن ابی طالب که مفّسر قرآن و عالم به علم 
کتاب بود یاد نمی گرفتند؛ اما گروه شدنشان، متشّکل شدنشان و به 
اصطالح امروز، گروهک تشکیل دادنشان سیاست الزم داشت. این 
سیاست از جای دیگری هدایت می شد. نکته مهم این جاست که این 
ــی که اعضای آن تا کلمه ای می گفتی، یک آیه قرآن برایت  گروهک
می خواندند؛ در وسط نماز جماعت امیرالمؤمنین می آمدند و آیه ای 
را می خواندند که تعریضی به امیرالمؤمنین داشته باشد؛ پای منبر 
امیرالمؤمنین بلند می شدند آیه ای می خواندند که تعریضی داشته 
« بود؛ یعنی ما حکومت شما را قبول  باشد؛ شعارشان »الحکم اال هللَّ
ــتیم؛ این آدمهایی که ظواهر کارشان  نداریم، ما اهل حکومت  ا...هس
این گونه بود، سازماندهی و تشّکل سیاسی شان، با هدایت و رایزنی 
بزرگان دستگاه قاسطین و بزرگان شام - یعنی عمروعاص و معاویه 
- انجام می گرفت! اینها با آنها ارتباط داشتند. اشعث بن قیس، آن گونه 
ــادی بر آن داللت می کند، فرد ناخالصی بود. یک عّده  که قرائن زی
ــان بیچاره ضعیف از لحاظ فکری هم دنبال اینها راه افتادند و  مردم
حرکت کردند. بنابراین، گروه سومی که امیرالمؤمنین با آنها مواجه 
شد و البته بر آنها هم پیروز گردید، مارقین بودند. در جنگ نهروان 
ضربه قاطعی به اینها زد؛ منتها اینها در جامعه بودند، که باالخره هم 

حضورشان به شهادت آن بزرگوار منتهی شد.
من در سال گذشته عرض کردم که در شناخت خوارج اشتباه نشود. 
ــِک مقّدسها تشبیه می کنند؛ نه. بحث سِر  بعضی خوارج را به خش
»خشِک مقّدس« و »مقّدس مآب« نیست. مقدس مآب که در کناری 
ــت و برای خودش نماز و دعا می خواند. این که معنای  ــته اس نشس
خوارج نیست. خوارج آن عنصری است که شورش طلبی می کند؛ 
بحران ایجاد می کند، وارد میدان می شود، بحث جنگ با علی دارد و 
با علی می جنگد؛ منتها مبنای کار غلط است؛ جنگ غلط است؛ ابزار 
غلط است؛ هدف باطل است. این سه گروه بودند که امیرالمؤمنین 

با اینها مواجه بود.4 

عدم توجه به روح عبادت، تحجر را پدید می آورد
اگر در حال عبادت، توجه نبود و روح عبادت - که همان عبودیت و 
انس به خدا و تسلیم در مقابل اوست - مورد توجه قرار نگرفت، آن 
ــر راه انسان قرار می گیرد، که تحجر  وقت خطرهای گوناگونی در س

یکی از آنهاست.
ــان را زیاد شنیدید،  بعضی از همین خوارجی که در این ایام اسمش
آن چنان عبادت می کردند و آیات قرآن و نماز را باحال می خواندند، 
ــه حّتی اصحاب امیرالمؤمنین)ع( را تحت تأثیر قرار می دادند! در  ک
همان ایام جنگ نهروان، یکی از یاران امیرالمؤمنین عبور می کرد، 
دید که یکی از آنها عبادت می کند و نصف شب، این آیات را با صدای 
ــد و پیش  ــی می خواند: »اّمن هو قانت اناء اللّیل«5 منقلب ش خوش
ــمند و زیرک و آگاه - که  ــانهای هوش امیرالمؤمنین آمد. حّتی انس

ــتباه  اصحاب نزدیک امیرالمؤمنین)ع( غالباً این طور بودند - نیز اش
می کردند.

ــالم( فرمود: هیچ کس  ــت که امیرالمؤمنین )علیه الّس بی مورد نیس
نمی توانست این کاری را که من کردم، بکند و این فتنه را بخواباند. این 
کار، واقعاً شمشیر و آگاهی و آن ایمان علی به خودش و راه خودش را 
می خواست. حّتی گاهی خواص متزلزل می شدند. امیرالمؤمنین)ع( 
به آن صحابه خود فرمود - طبق این نقلی که شده است - فردا به 
ــد و کمتر از ده نفر از  تو خواهم گفت. فردا وقتی که جنگ تمام ش
مجموعه خوارج زنده ماندند و بقیه در جنگ کشته شدند، حضرت 

به عنوان وسیله ای برای عبرت و موعظه یاران و اصحاب خودش، در 
بین کشته ها راه افتاد و با بعضی از آنان به مناسبتی حرف زد. به یکی 
از این کشته ها که به پشت افتاده بود، رسیدند. حضرت گفت، این 
را برگردانید؛ برگرداندند. شاید فرمود، او را بنشانید؛ نشاندند. بعد به 
همین کسی که از یاران نزدیکش بود، فرمود: او را می شناسی؟ گفت: 
نه، یا امیرالمؤمنین. فرمود: او همان کسی است که دیشب آن آیات 

را می خواند و دل تو را ربوده بود!
این، چه قرآن خواندنی است؟! این، چه نوع عبادت کردنی است؟! 
ــت. اگر انسان با روح عبادت و نماز  این، دوری از روح عبادت اس
و قرآن آشنا باشد، می فهمد که وقتی موجودیت و حقیقت و لّب 
ــت - در یک طرف  ــالم - که در علی بن ابی طالب مجسم اس اس
ــت، همه شبهه ها را از خودش دور می کند و به او  قرار گرفته اس
می پیوندد. این دوری از قرآن و دوری از دین است که کسی نتواند 
این موضوع را تشخیص بدهد و نتیجتاً به روی علی)ع( شمشیر 
بلند کند... اگر روح اعمال و عبادات - که عبارت از همان توجه به 
خدا و عبودیت اوست - برای انسان حل و روشن نشود و انسان 
ــعی نکند که در هریک از این واجبات، خودش را به عبودیت  س
ــت. کار و ایمان سطحی،  ــطحی اس خدا نزدیک کند، کارش س
همیشه مورد خطر است و این چیزی است که ما در تاریخ اسالم 

دیده ایم.6 

قدرت تحلیل خوارج ضعیف بود
ــابق مکرر گفته ام که اگر ملتی قدرت تحلیل خودش را از  من از س
دست بدهد، فریب و شکست خواهد خورد. اصحاب امام حسن)ع(، 
قدرت تحلیل نداشتند؛ نمی توانستند بفهمند که قضیه چیست و چه 
ــذرد. اصحاب امیرالمؤمنین)ع(، آنهایی که دل او را خون  دارد می گ
کردند، همه مغرض نبودند؛ اما خیلی از آنها - مثل خوارج - قدرت 
تحلیل نداشتند. قدرت تحلیل خوارج ضعیف بود. یک آدم ناباب، یک 
ــد و مردم را به یک طرف  آدم بدجنس، یک آدم زبان دار پیدا می ش
می کشاند؛ شاخص را گم می کردند. در جاده، همیشه باید شاخص 
ــاخص را گم کردید، زود اشتباه می کنید.  ــد. اگر ش مورد نظر باش
ــود: »أال و الیحمل هذا العلم ااّل اهل البصر و  امیرالمؤمنین می فرم
الّصبر«؛7 اول، بصیرت، هوشمندی، بینایی، قدرت فهم و تحلیل، و 
بعد صبر و مقاومت و ایستادگی. از آنچه که پیش می آید، انسان زود 

دلش آب نشود. راه حق، راه دشواری است.8
 

اگر عوام، گیر چنین آدمی بیفتند، مجذوبش می شوند
در برخورد خوارج با خلفای بعد - مثل حجاج بن یوسف - جریانی را 
یادداشت کرده ام که برایتان نقل می کنم... حجاج حافظ قرآن بود؛ اما 
مردی خبیث و دشمن عدل و دشمن اهل بیت و پیامبر و آل پیامبر 
ــوارج را پیش حجاج آوردند.  ــود؛ چیز عجیبی بود. یکی از این خ ب
ــخص، حافظ قرآن است. به او گفت:  ــنیده بود که این ش حجاج ش
»أجمعت القرآن«؛ قرآن را جمع کرده ای؟ منظورش این بود که آیا 
قرآن را در ذهن خودت جمع کرده ای؟ اگر به جوابهای سرباال و تند 
این خارجی توجه کنید، طبیعت اینها معلوم می شود. پاسخ داد: »أ 
ــا کان فاجمعه«؛ مگر قرآن پراکنده بود که من جمعش کنم؟  مفرق
ــت جواب ندهد. حجاج با  البته مقصود او را می فهمید، اما می خواس
ــیگریش، حلم بخرج داد و گفت: »أفتحفظه«؛ آیا قرآن  همه وحش
ــخ شنید که: »أخشیت فراره فاحفظه«؛ مگر  را حفظ می کنی؟ پاس
ترسیدم قرآن فرار کند که حفظش کنم؟ دوباره یک جواب درشت! 
دید که نه، مثل این که بنا ندارد جواب بدهد. حجاج پرسید: »ما تقول 
فی امیرالمؤمنین عبدالملک«؛ درباره امیرالمؤمنین عبدالملک چه 
می گویی؟ عبدالملک مروان خبیث؛ خلیفه اموی. آن خارجی گفت: 
ــه اهللَّ و لعنک معه«؛ خدا او را لعنت کند و تو را هم با او لعنت  »لعن
ــن و صریح و روشن حرف می زدند.  کند! ببینید، اینها این طور خش
ــردی گفت: تو کشته خواهی شد؛ بگو ببینم خدا را  حجاج با خونس
چگونه مالقات خواهی کرد؟ پاسخ شنید که: »القی اهللَّ بعملی و تلقاه 
ــت بدمی«؛ من خدا را با عملم مالقات می کنم، تو خدا را با خون  ان
من مالقات می کنی! ببینید، برخورد با این گونه آدمها مگر آسان بود؟ 
اگر آدمهای عوام، گیر چنین آدمی بیفتند، مجذوبش می شوند. اگر 
آدمهای غیر اهل بصیرت، چنین انسانی را ببینند، محوش می شوند؛ 

کمااین که در زمان امیرالمؤمنین)ع( شدند.9 
چیزی که فتنه خوارج را به وجود آورد، نبودن تحلیل سیاسی در مردم 

بود
بنده در قضایای تاریخ اسالم این مطلب را مکرراً گفته ام که، چیزی 

مسعود رجوی، سرکرده منافقین در کنار صدام معدوم

مسئله این است که کسانی تفکر و 
دیدی دارند که با ظواهر دین هم 

سازگار است، اما ریشه معرفتی 
ندارد و عمیق نیست. اینها شناخت 

ندارند تا بتوانند در موارد اشتباه، 
خود را از انحراف نجات دهند. 

یک جا آن قدر تند می ایستند که 
می گویند چون قرآن سر نیزه است، 

نباید به آن تیراندازی کرد؛ زیرا 
قرآن مقدس است.... از آن طرف 

آن قدر دچار تفریط شدند که گفتند 
همه ما کافر شده ایم و علی هم کافر 

شده است؛ لذا باید توبه و استغفار 
کند!
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ــالم را شکست داد، نبودن تحلیل  ــن مجتبی علیه الّس که امام حس
سیاسی در مردم بود. مردم، تحلیل سیاسی نداشتند. چیزی که فتنه 
ــالم( را آن طور زیر  خوارج را به وجود آورد و امیرالمؤمنین )علیه الّس
فشار قرار داد و قدرتمندترین آدم تاریخ را آن گونه مظلوم کرد، نبودن 
تحلیل سیاسی در مردم بود وااِّل همه مردم که بی دین نبودند. تحلیل 
سیاسی نداشتند. یک شایعه دشمن می انداخت؛ فوراً این شایعه همه 

جا پخش می شد و همه آن را قبول می کردند!
ــیاری الزم را داشته باشد،  ــد؟! اگر ملت، هوش چرا باید این طور باش
شایعه دشمن مثل برف و یخی زیر آفتاب است. چه کسی باید این 
ــما جوانان باید بکنید. بنده با شما جوانان عزیزمان،  کار را بکند؟ ش

حّجت خدا را تمام می کنم. من به شما عرض کردم و گفتم.10
 

تفکر و دیدی دارند که با ظواهر دین هم سازگار است، اما ریشه 
معرفتی ندارد

به اشتباه، مارقین را افراد مقدس مآب می نامند. مسئله مقدس مآبی 
ــت - در بین اصحاب امیرالمؤمنین)ع( کسانی بودند که از آنها  نیس
ــتر بودند - مسئله این است که کسانی تفکر و دیدی  خیلی مقدس
ــازگار است، اما ریشه معرفتی ندارد و  دارند که با ظواهر دین هم س
عمیق نیست. اینها شناخت ندارند تا بتوانند در موارد اشتباه، خود را از 
انحراف نجات دهند. یک جا آن قدر تند می ایستند که می گویند چون 
ــت، نباید به آن تیراندازی کرد؛ زیرا قرآن مقدس  قرآن سر نیزه اس
است. در جنگ صفین به مجرد این که با حیله شامیها قرآنها سر نیزه 
شد - چون احساس شکست کرده بودند، مجبور شدند قرآنها را سر 
نیزه کنند - اینها آن قدر نسبت به قرآن متعصب و عالقه مند و افراطی 
شدند که از امیرالمؤمنین)ع( -که قرآن ناطق بود- برای قرآن اهمیت 
بیشتری قائل شدند. آمدند به امیرالمؤمنین)ع( فشار آوردند و گفتند 
ــلمانند؛ با اینها نباید بجنگی! با تهدید،  اینها اهل قرآنند، برادر مس
امیرالمؤمنین را وادار کردند جنگ را نیمه کاره رها کند. همینها بعد از 
آن که فهمیدند فریب خورده اند و سرشان کاله رفته است، از آن طرف 
آن قدر دچار تفریط شدند که گفتند همه ما کافر شده ایم و علی هم 
کافر شده است؛ لذا باید توبه و استغفار کند! این افراد به خاطر این که 
ریشه معرفتی و اعتقادی درستی ندارند، به راحتی 180 درجه مسیر 
انحراف را طی می کنند. اگر بخواهید نمونه این قضیه را در انقالب ما 
پیدا کنید، منافقین هستند؛ همین هایی که اول انقالب در مبارزه با 
امریکا امام را هم قبول نداشتند، بعد رفتند زیر دامن امریکا مخفی 

شدند و از امریکا پول گرفتند و به صدام پناهنده شدند! وقتی ریشه 
ــد، غرور ناشی از نادانی به یافته های ذهنی خود باشد  معرفتی نباش
و تمسک به ظواهر دین هم وجود داشته باشد، نتیجه این می شود؛ 

مارقین.11 

مفاهیم مشتبه چطور می تواند یک جامعه را دچار دودستگی کند؟
ــما  ــن با مراجعه به تاریخ دو نمونه را عرض کنم، برای این که ش م

توجه کنید که این مفاهیم مشتبه چطور می تواند یک جامعه را دچار 
دودستگی کند:

یک نمونه، نمونه جنگ صّفین است. همان طور که می دانید بعد از 
آن که لشکر امیرالمؤمنین علیه الّصاله والّسالم بر لشکر معاویه غلبه 
ظاهری پیدا کرد، آنها قرآنها را سِر نیزه کردند. دیدن قرآنها، در لشکر 
امیرالمؤمنین علیه الّصاله والّسالم دودستگی انداخت؛ چون معنای آن 
ــما قرآن قرار دارد. عّده ای متزلزل شدند  کار این بود که بین ما و ش
و گفتند نمی شود ما با قرآن بجنگیم! یک دسته دیگر گفتند اصل 
ــت! جلد قرآن و صورت ظاهر قرآن را آورده  جنگ اینها با قرآن اس
بودند، اما با معنای قرآن - که امیرالمؤمنین علیه الّصاله والّسالم بود 
- می جنگیدند! باالخره در سپاه مسلمین دودستگی افتاد و تزلزل به 
وجود آمد. این کارِ دشمن بود. یک نمونه دیگر، باز در همان جنگ 
اتّفاق افتاد. بعد از آن که حکمّیت بر امیرالمؤمنین علیه الّصاله والّسالم 
تحمیل شد، عّده ای از داخل اردوگاه آن حضرت - اینها دیگر خودی 
«؛  بودند؛ از بیرون نبودند - بلند شدند و شعار دادند: »ال حکم اال هلِلَّ
یعنی حکومت فقط از آِن خداست. آری؛ معلوم است و در قرآن هم 
هست که حکومت از آِن خداست؛ اما اینها چه می خواستند بگویند؟ 
اینها می خواستند با این شعار، امیرالمؤمنین علیه الّصاله والّسالم را 
ــه آنها را افشا کرد و گفت  از حکومت خلع کنند. آن حضرت، نقش
ُحکم و حکومت مال خداست؛ اما اینها این را نمی خواهند بگویند. 
اینها می خواهند بگویند »ال امره«؛ می خواهند بگویند بایستی خدا 
بیاید مجّسم شود و امور زندگی شما را اداره کند. یعنی امیرالمؤمنین 
ــّده ای را از اردوگاه امیرالمؤمنین علیه الّصاله  ــعار، ع ــد! این ش نباش
والّسالم خارج کرد و به آن جماعِت بدبخِت ناداِن غافِل ظاهربین و 

احیاناً مغرض ملحق نمود و قضیه خوارج به وجود آمد. 12

سختی پرچم امیرالمؤمنین از پرچم پیغمبر، از جهاتی بیشتر بود
بصیرت خودتان را باال ببرید، آگاهی خودتان را باال ببرید. من مکرر 
این جمله امیرالمؤمنین را به نظرم در جنگ صفین در گفتارها بیان 
ــود: »اال و الیحمل هذا العلم اال اهل البصر و الّصبر«.  کردم که فرم
ــختی پرچم امیرالمؤمنین از پرچم پیغمبر، از جهاتی  می دانید، س
ــمن معلوم بود، دوست هم  ــتر بود؛ چون در پرچم پیغمبر دش بیش
ــت آنچنان  ــمن و دوس معلوم بود؛ در زیر پرچم امیرالمؤمنین دش
ــمن همان حرفهایی را می زد که دوست می زند؛  واضح نبودند. دش
ــان نماز جماعت را که در اردوگاه امیرالمؤمنین می خواندند، در  هم
ــن و نهروان -  ــل هم - در جنگ جمل و صفی ــرف مقاب اردوگاه ط
می خواندند. حاال شما باشید، چه کار می کنید؟ به شما می گویند: 
آقا! این طرِف مقابل، باطل است. شما می گویید: اِ، با این نماز، با این 
عبادت! بعضی شان مثل خوارج که خیلی هم عبادتشان آب و رنگ 
داشت؛ خیلی. امیرالمؤمنین از تاریکی شب استفاده کرد و از اردوگاه 
خوارج عبور کرد، دید یکی دارد با صدای خوشی می خواند: »أّمن هو 
قانت ءاناء اللّیل« - آیه قرآن را نصفه شب دارد می خواند؛ با صدای 
ــرم و تکان دهنده ای - یک نفر کنار حضرت بود، گفت: یا  خیلی گ
ــی که دارد این آیه را به  امیرالمؤمنین! به به! خوش به حال این کس
این قشنگی می خواند.  ای کاش من یک مویی در بدن او بودم؛ چون 
او به بهشت می رود؛ حتماً، یقیناً؛ من هم با برکت او به بهشت می روم. 

این گذشت، جنگ نهروان شروع شد. بعد که دشمنان کشته شدند 
ــر کشته های دشمن،  ــدند، امیرالمؤمنین آمد باالی س و مغلوب ش
همین طور عبور می کرد و می گفت بعضی ها را که به رو افتاده بودند، 
بلندشان کنید؛ بلند می کردند، حضرت با اینها حرف می زد. آنها مرده 
بودند، اما می خواست اصحاب بشنوند. یکی را گفت بلند کنید، بلند 
کردند. به همان کسی که آن شب همراهش بود، حضرت فرمود: این 
شخص را می شناسی؟ گفت: نه. گفت: این همان کسی است که تو 
آرزو کردی یک مو از بدن او باشی، که آن شب داشت آن قرآن را با 
آن لحن سوزناک می خواند! اینجا در مقابل قرآن ناطق، امیرالمؤمنین 
ــتد، شمشیر می کشد! چون  )علیه افضل صلوات المصلّین( می ایس

بصیرت نیست؛ بصیرت نیست، نمی تواند اوضاع را بفهمد.13

رفتار امیرالمؤمنین با مخالفان و معارضان یک جور نبود
ــت که رفتارش با  یکی از خصوصیات دیگر این بزرگوار هم این اس
مخالفان و معارضان یک جور نیست؛ همه را به یک چوب نمی راند. 
امیرالمؤمنین فرق می گذارد بین افرادی و جریان هایی، با افرادی و 
جریان های دیگری. درباره خوارج - البته در مقابل انحراف و انحطاط 
ــل به ظواهر دینی - بدون اعتقاد، علی ایستاد؛ هم در مقابل  و توس
معاویه ایستاد - آن وقتی که قرآنها را سر نیزه کردند، امیرالمؤمنین 
ــت، این خدعه است، این فریب است؛ اینها  فرمود: واهللَّ این مکر اس
ــم در آن وقتی که خوارج با آن ظواهر  ــه قرآن اعتقادی ندارند - ه ب
دینی، با آن صوت حزین قرآن     خوانی در مقابل حضرت قرار گرفتند، 
حضرت ایستاد. یعنی آنجایی که کسانی بخواهند با ظواهر دینی کار 
بکنند و پیش بروند، امیرالمؤمنین می     ایستاد؛ حاال چه معاویه بود، 
ــه خوارج بود؛ تفاوتی نمی کرد. اما در عین حال یک جور با اینها  چ
برخورد نمی کرد. ایستادگی بود، اما نصیحت امیرالمؤمنین و رفتار 
خود او همیشه این بود. لذا فرمود »التقاتلوا الخوارج بعدی«؛ بعد از 
من با خوارج نجنگید؛ جنگ با خوارج نکنید؛ »فلیس من طلب الحّق 
فاخطأه کمن طلب الباطل فأدرکه«؛ آن کسی که دنبال حق هست، 
ــت؛ از روی جهالت، از روی  ــتباه می کند - دنبال حق اس منتها اش
قشری     گری خطا می کند، اشتباه می کند - او مثل کسی نیست که 

دنبال باطل می رود و به باطل می رسد؛ اینها یک جور نیستند.14 

معاویه و عمروعاص )سریال امام علی)ع((

پی نوشت ها:
1( بیانات در دیدار با مردم - 

1370/1/26
2( بیانات در دیدار با مردم-

1372/10/6
3( بیانات در خطبه های نماز جمعه 

تهران-1375/11/12
4( خطبه های نماز جمعه 

تهران- 1377/10/18
5( زمر: 9

6( بیانات در دیدار با مردم- 
1369/2/6

7( نهج البالغه، خطبه 173
8( بیانات در دیدار با مردم - 

1370/1/26
9( همان

10( بیانات در دیدار دانش آموزان و 
دانشجویان -1372/8/12

11( بیانات در خطبه های نماز جمعه 
تهران-1382/8/23

12( بیانات در خطبه های نماز جمعه 
تهران -1379/1/26

13( بیانات در دیدار اعضای دفتر 
رهبری و سپاه حفاظت ولی امر- 

1388/5/18
14( خطبه های نماز جمعه تهران )21 

رمضان(-1388/6/20

یکی از خصوصیات دیگر این 
بزرگوار هم این است که رفتارش 
با مخالفان و معارضان یک جور 
نیست؛ همه را به یک چوب 
نمی راند... لذا فرمود: »التقاتلوا 
الخوارج بعدی«؛ بعد از من با خوارج 
نجنگید؛ جنگ با خوارج نکنید؛ 
»فلیس من طلب الحّق فاخطأه کمن 
طلب الباطل فأدرکه«؛ آن کسی 
که دنبال حق هست، منتها اشتباه 
می کند - دنبال حق است؛ از روی 
جهالت، از روی قشری     گری خطا 
می کند، اشتباه می کند - او مثل 
کسی نیست که دنبال باطل می رود 
و به باطل می رسد؛ اینها یک جور 
نیستند.
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درمسلک نهروانی ها  »نقد« به رسمیت شناخته نمی شود

حمایت شعاری از رهبری و برخورد سطحی با خواسته های عمیق ایشان، ظلم به والیت فقیه است
ــده اند که همواره با رهنمودها و تأکیدات رهبر معظم انقالب در موضوعات مختلف  ــردمدار مدعیان دفاع از حریم والیت ش ــفانه افراد و جریانهایی س  متأس
برخورد شعاری، سطحی و گزینشی کرده اند. اینها با این که برای کشف، تبیین یا عملیاتی کردن منویات رهبری، غیرت و همت به خرج نمی دهند، اما دفاع از نظام و 

والیتمداری را منحصر به خود می دانند.
ــته های عمیق ایشان، ظلم به والیت فقیه است... بیشترین جفا را به آرمانهای امام راحل، کسانی کردند که در  ــطحی با خواس ــعاری از رهبری و برخورد س حمایت ش
زمان او خط امامی های دو آتشه بودند و با منتقدان خود تا مرز تکفیر و حذف برخورد می کردند. این روزها در مقابل بعضی ها که حمایت از والیت را در ادعا کردن و 
ــعار دادن خالصه کرده اند، کسانی مثل دکتر احمدی نژاد هستند که عماًل در جهت تقویت کارآمدی نظام والیی  ش

می اندیشند و میکوشند.

ایران در آینده، با فتنه گریهای جماعت نهروانی مواجه خواهد شد
ــیاری از مدعیان امروز پیروی از والیت و رهبری، کینه و فاصله خود را از دیدگاهها و  ــالهای آینده بس طی س
خواسته های رهبر انقالب برمال کرده و همانند خط امامی های قالبی، به فتنه گری خواهند پرداخت. جمهوری 
ــد که امروز یاران واقعی و بازوهای  ــالمی ایران در آینده با فتنه گریهای جماعت نهروانی مواجه خواهد ش اس
اجرایی نظام و رهبری را که بدون منت و هرگونه سروصدایی، مشغول تدبیر و کوشش برای اجرای منویات و 

افزایش کارآمدی نظام هستند، به انواع انحراف و آلودگی متهم می کنند.

نگاه و تعریف نهروانی ها درباره شاهکار آفرینش یعنی انسان، برخالف حقیقت دین و فلسفه خلقت جهان است
ــان درباره شاهکار آفرینش، یعنی انسان و اموری مثل دینداری  ــانی هستند که نگاه و تعریفش نهروانی ها کس
ــت سطحی و سلیقه ای و برخالف حقیقت دین و فلسفه خلقت جهان است و  ــاس یک برداش و عبادات، براس
ــتند که حتی به ظاهرگرایی و نگرش سطحی خود نیز ایمان ندارند و همین  نهروانی های بدخیم آنهایی هس
ــخاص و آرمانهایی خواهند ایستاد که امروز مدعی جاننثاری برای آنها  جماعت در آینده نزدیک در مقابل اش

هستند.

درمسلک نهروانی ها »نقد« به رسمیت شناخته نمی شود
ــتند وخطاکاری اهالی فرهنگ و سیاست با  ــی و فرهیختگان فرهنگی معصوم نیس هیچیک از فعاالن سیاس
ــت، اما در مسلک نهروانی ها، اصوالً چنین امری به رسمیت  ــوزانه و نقد عالمانه قابل جبران اس تذکرات دلس
ــی و انحصارطلبی  ــود و آنها به علت ظاهرگرای ــناخته نمی ش ش
بالفاصله طرف مقابل خود را به بی دینی یا حداقل به مشکوک 
بودن متهم می کنند، حال آنکه چنین برخورد غیراخالقی و 
بی منطق موجب وهن خداپرستی و دینداری است و مخالف 

روش رفتاری پیامبر اسالم)ص( و ائمه طاهرین)ع( است. 

متن زیر گزیده ای از صحبتهای یک عضو سابق کمیسیون فرهنگی دولت در 2 نوبت متفاوت است که یکی در 
زمستان 1388 در جمع عده ای از طالب و روحانیون قم، تهران، شیراز و سمنان و دیگری در حاشیه جشن نیمه 
شعبان مردادماه سال 89 ایراد شده است و »راوی« به دلیل اهمیت این سخنان در ادامه مسیر بالنده انقالب 

اسالمی و دفع خطرات پیش رو فارغ از نام این کارشناس، به بازنشر آنها می پردازد.
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 نبرد نهروان و چگونگی ظهور جریان خوارج، از حوادث عبرت انگیز و تنّبه 
 آفرین تاریخ اسالم است. چگونگی رفتار آنان، پیشینه دینداری و ظواهر 
اسالم  گرایانه آنان و رویارویی آنها با امام علی از جمله بحث های مهم و حّساس 
سیره علوی است. دشواری رویارویی با این جریان را می توان از این کالم حضرت 
دریافت که فرمودند: »َفأَنا َفَقأُت َعیَن الِفتَنِة، ولَم تَُکن لَِیجَتِرَئ َعلَیها أَحٌد َغیری« 
من چشم فتنه را درآوردم که جز من کسی جرئت آن را نداشت. )نهج البالغة، 

خطبه 93(
در این مقاله قصد داریم تا بیش از هر چیز بر روانشناسی اجتماعی خوارج در 
ــکل گیری اندیشه آنان و  ــناد تاریخی و حدیثی بپردازیم و چگونگی ش پرتو اس
موضِع سرسختانه و آمیخته به لجاجت و جهالت آنان را در برابر امیرالمومنین 

علی ) ع( بررسی نمایم.

1.تاریخچه شکل گیری جریان خوارج 
تاریخ  نگاران، سرچشمه پیدایش گروه خوارج را جنگ  صفین و   داستان حکمیت 
دانسته اند، ولی آیا باور کردنی  است که حزبی متشکل و سازمان یافته، بی   هیچ 
پیشینه و  به یکباره و در چند ساعت، متولد شود و شعارهایی تند  دهد و حتی 
امام   علی)ع( خلیفه بر حق مسلمانان و  همفکران وی را کافر به شمار آورد. ساده 
ــتن این   جریان، برازنده نیست؛ بلکه باید با ریشه یابی زمینه های فکری  انگاش
چنین   رویدادهایی به بررسی، نقد و  تحلیل گفتار و نظریات مورخان پرداخت و 

با قضاوت  عادالنه   حوادث تاریخی را تجزیه و تحلیل کرد .
از منابع تاریخی قدیم و جدید و تحقیقات محققان معاصر  به دست می  آید که 
ــین بودند. در سال های پایانی عمر   ــتین، بیشتر از اعراب بادیه  نش خوارج نخس
 پیامبر اسالم)ص(  بسیاری از قبایل عرب به میل خود و گروهی به اکراه،  اسالم 
ــد.  قرآن کریم در این باره می فرماید: »قالَِت األَأْْعراُب آَمنَّا ُقْل لَْم تُْؤِمُنوا َو  آوردن
َ َو َرُسولَُه ال  ا یَْدُخِل الِْیماُن فِی ُقُلوبُِکْم َو إِْن تُِطیُعوا اهللَّ ــلَْمنا َو لَمَّ لِکْن ُقولُوا أَْس
َ َغُفوٌر َرِحیٌم«؛ عرب های  بادیه نشین گفتند: ما  یَلِْتُکْم ِمْن أَْعمالُِکْم َشْیئاً إِنَّ اهللَّ
ایمان آوردیم، به   آنها بگو شما  ایمان نیاوردید؛ چون حقیقت ایمان هنوز در قلب 
شما  داخل نشده است، بلکه   بگویید که اسالم آوردیم و اگر از  خدا و رسول وی 
اطاعت کنید، از اجر اعمال شما هیچ   کاسته نخواهد شد؛ که خداوند آمرزنده و 

مهربان است . )حجرات / 14(
در زمان پیامبر اکرم)ص( برخی از این افراد به ظاهر  مسلمان، مخالفت و دشمنی 
خویش را با پیامبر اسالم در  جنگ ها یا مجالس عمومی اعالم می کردند و گاهی 
اهانت هایی به حضرتش روا می داشتند که با   دقت در گفتار و  کردارشان و نیز 
تأمل در وابستگی های قبیله ای و طایفه  ای این افراد،   می توان ردپایی از خوارج 
ــوان نمونه، طبق نقل  ــاهده نمود. به عن ــر خارجی گری را میان آنها مش و تفک
ــران  در ذیل آیه 58 سوره  ــی،   زمخشری   و دیگر مفس عالمه طباطبایی،   طبرس
توبه، در جریان جنگ  حنین، وقتی پیامبر  اسالم)ص( غنائم قبیله »هوازن« را 
ــیم   می کرد، مردی  از قبیله بنی تمیم به نام »حرقوص بن زهیر« معروف به  تقس

»ذوالخویصره« اعتراضش بلند  شد و گفت: »ای   محمد! عدالت را رعایت کن!«
پیامبر)ص( در  جواب وی فرمودند: »وای برتو! اگر من عدالت را رعایت   نکنم،  چه 

کسی مراعات خواهد کرد؟«
پس از این سخن عمر بن خطاب ناراحت شد و اجازه خواست تا وی را بکشد اما 
پیامبر مخالفت کردند و گفتند: »او را به حال خود بگذار، او اصحابی دارد که اگر 
نماز و روزه آنها را بنگرید، نماز و روزه خودتان را کوچک می شمرید. آنها همواره 
قرآن می خوانند، ولی قرآن از مرز گلوگاهشان بیرون نمی رود، از اسالم آنچنان 
ــتند. مرد  ــود و پوچ و توخالی هس خارج می گردند که تیر از کمان خارج می ش
ــیاه چهره ای که باالی یکی از بازوانش، گوشت اضافی مانند پستان زن قرار  س
دارد که اگر آن را حرکت دهی به جلو و عقب حرکت می کند، به سوی اصحابش 
می آید و آنها را از امت اسالمی جدا می سازد.« )اعالم الوری، ص 127 و 128(

این فرد در سال 38 هـ.ق پایه گذار مقدس نماهای خوارج نهروان و رئیس آنها 
ــتاد و گفت: »ای پسر  ــد که در جنگ نهروان در مقابل حضرت علی)ع( ایس ش
ابوطالب به خدا قسم که مقصود ما جنگ با تو برای رضای حق است« و حضرت 
نیز در پاسخ وی این آیه را تالوت فرمودند: »ُقْل َهْل نَُنبُِّئُکْم بِاألَأْْخَسِریَن أَْعماالً 
َُّهْم یُْحِسُنوَن ُصْنعاً« )بگو  نْیا َو ُهْم یَْحَسُبوَن أَن َِّذیَن َضلَّ َسْعُیُهْم فِی الَْحیاةِ الدُّ ال
آیا به شما خبر بدهم به پست ترین اعمال؟ آنان که در دنیا در مسیر گمراهی 
و ضاللت عمل می کنند ولی گمان می کنند که اعمال نیکو انجام می دهند.( 

)کهف / 103(
امام)ع( در خطبه قاصعه از حرقوص، با عبارت »شیطان ردهه« یاد کرده است 
ْدَهِة  ا َشْیَطاُن الرَّ زیرا او همچون شیطان، مردم را از راه حق گمراه می کرد. »َو أَمَّ

جریان شناسی خوارج

دکتر محمد جانی پور
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ُة َصْدرِهِ« )و رهبر  َفَقْد ُکِفیُتُه بَِصْعَقٍة ُسِمَعْت لََها َوْجَبُة َقلِْبِه َو َرجَّ
خوارج -شیطان ردهه- بانگ صاعقه ای قلبش را به تپش آورد و 
سینه اش را لرزاند و کارش را ساخت.( )نهج البالغه، خطبه 192(

2.ریشه های شکل گیری جریان خوارج
به نظر می رسد عوامل متعددی در شکل گیری این جریان نقش 
ــته است که در این قسمت تالش می شود تا برخی از این  داش
عوامل را کالبد شکافی کرده و پس از بیان سخنان حضرت)ع( 
در این رابطه، به تحلیل این عوامل در عصر حاضر و در جامعه 
اسالمی ایران پرداخته شود. امید است که از این رهگذر بتوان با 
عبرت گرفتن از تاریخ، مانع ایجاد مجدد این فرقه ها و انحرافات 

در جامعه اسالمی شویم.

2 - 1. تفرقه طلبی
اولین عامل در شکل گیری جریان خوارج را می توان یک عامل 
خارجی و بیرونی دانست که عبارت است از تالش دشمن برای 
ــب را از آنجا می توان  ــپاه اهل حق. این مطل ایجاد تفرقه در س
برداشت کرد که حضرت)ع( پیوسته در مواجهه با خوارج، ایشان 
را از تفرقه و تبعیت شیطان و عوامل او )معاویه( برحذر می دارد. 
ــاب به آنان می فرماید: »َو  ــخنی خط به عنوان نمونه امام در س
ــبٌّ ُمْفِرٌط یَْذَهُب بِِه  ــَیْهلُِک فِیَّ ِصْنَفاِن ُمِح َضَرَب بِِه تِیَهُه َو َس
الُْحبُّ إِلَی َغْیِر الَْحقِّ َو ُمْبِغٌض ُمْفِرٌط یَْذَهُب بِِه الُْبْغُض إِلَی َغْیِر 
َواَد  الَْحقِّ َو َخْیُر النَّاِس فِیَّ َحااًل النََّمُط األَأْْوَسُط َفالَْزُموُه َو الَْزُموا السَّ
ــاذَّ ِمَن  ِ َمَع الَْجَماَعِة َو إِیَّاُکْم َو الُْفْرَقَة َفإِنَّ الشَّ األَأْْعَظَم َفإِنَّ یََد اهللَّ
ئِْب أاََل َمْن َدَعا إِلَی  اذَّ ِمَن الَْغَنِم لِلذِّ ْیَطاِن َکَما أَنَّ الشَّ النَّاِس لِلشَّ
ــَعارِ َفاْقُتُلوُه َو لَْو َکاَن تَْحَت ِعَماَمِتی َهِذهِ«؛ )بزودی دو  َهَذا الشِّ
ــبب من هالک شوند. یکی، دوستی که در دوستی  گروه به س
ــتی او را از راه حق دور سازد و دیگر،  من افراط کند و این دوس

دشمنی که در دشمنی من افراط کند و دشمنی با من او را از 
راه حق دور سازد. بهترین مردم کسانی هستند که راه میانه را 
ــید، همراه جماعت بزرگتر؛ زیرا  برگزیدند، پس همراه آنان باش
دست خدا با جماعت است و از تفرقه حذر کنید، زیرا کسانی که 
از جماعت کناری می گیرند طعمه شیطان  اند مانند گوسفندی 
که از گله جدا می افتد و گرگ او را بر می درد. آگاه باشید، هر که 
مردم را به این شعار ]جدایی از حق[ دعوت کند، بکشیدش اگر 

چه زیر این عمامه باشد.( )نهج البالغه، خطبه 128(
ــت که جریان باطل بیش از آنکه  عبرت مهم این ماجرا آن اس
برای بقاء خود امیدوار به حرکات نظامی و سیاسی باشد، امیدوار 
به ایجاد اختالف در جبهه اهل حق است. امام در سخن دیگری 
ــنِّی لَُکْم ُطُرَقُه َو یُِریُد أَْن یَُحلَّ  َطاَن یَُس ــیْ می فرمایند: »إِنَّ الشَّ
ــْم ُعْقَدًة ُعْقَدًة َو یُْعِطَیُکْم بِالَْجَماَعِة الُْفْرَقَة َو بِالُْفْرَقِة الِْفْتَنَة  ِدیَنُک
ْن أَْهَداَها إِلَْیُکْم َو  َفاْصِدُفوا َعْن نََزَغاتِِه َو نََفَثاتِِه َو اْقَبُلوا النَِّصیَحَة ِممَّ
اْعِقُلوَها َعلَی أَنُْفِسُکم « )شیطان راه خود را برایتان هموار نموده، 
می خواهد گره رشته ایمانتان بگلسد و به جای اتحاد کارتان را به 

تفرقه کشد و فتنه و فساد برانگیزاند. از وسوسه ها و افسونهایش 
ــما هدیه می کند،  ــی را، که آن را به ش اعراض کنید. اندرز کس

بپذیرید و آویزه گوش جان سازید.( )نهج البالغه، خطبه 121(
ــه از آغاز پیروزی انقالب  ــت ک این حربه، از جمله اقداماتی اس
ــتفاده کرده و در  ــته دشمنان از آن اس ــالمی تاکنون پیوس اس
ــات، شعارهای  ــتفاده از تحریک احساس مقاطع مختلف با اس
ــروه و فرقه فرقه  ــالمی ایران را گروه گ ــی و... جامعه اس انحراف
ــن کار آنان در این رابطه، ایجاد  کرده اند. به عنوان نمونه آخری
ــت، چپ،  ــعارهای وارداتی راس ــالمی با ش تفرقه در جامعه اس
ــن واژه  ها ابزار بازی  ــت. همه ای محافظه کار و اصالح طلب اس
ــمنان با انقالب اسالمی است و بدین جهت است که مقام  دش
معظم رهبری )مدظله  العالی( به عنوان چشم بیدار امت، ملت 
ــیم بندی خودی و غیرخودی  را از این توطئه آگاه کرده و تقس
ــور وحدت امت و رهیدن از  ــرح می کنند که بهترین مح را مط

تقسیم بندی های مصنوعی دشمنان است.

2 - 2. جهالت و حماقت
ــوان اصلی ترین دلیل  ــوان از آن به عن ــن عامل که می ت دومی
شکل گیری جریان هایی مانند جریان خوارج نام برد، جهالت و 
حماقت است. خوارج مردمی جاهل و نادان بودند. آنان، حقایق 
را نمی فهمیدند و بد تفسیر می کردند و این کج فهمی ها کم کم 
برای آنان به صورت مذهب و آیینی درآمد که در راه تثبیت آن، 
بزرگ ترین فداکاری ها را از خویش نشان می دادند. آنان افرادی 
ــلک و ناآشنا به فرهنگ اسالمی بودند. می خواستند  جاهل مس
همه ی کاستی های خود را با افزایش عبادت و تکیه بر رکوع و 

سجودهای طوالنی جبران کنند. 
ــان علی)ع(  ــود. امیرمؤمن ــوارج، با هم ب ــت و عبادت خ جهال
ــنگرانه با بدنه خوارج داشت و نهایتاً  برخوردی ناصحانه و روش
در پایان کار وقتی روشنگری ها ثمر نبخشید با آنان برخوردی 
قاطع نمود چرا که می خواست با جهالت آنان بجنگد، اما چگونه 
ــان  ممکن بود جنبه ی زهد، تقوا و عبادت اینان را از جهالت ش

تفکیک کرد؟ 
ــراد عین  ــادت این اف ــوان گفت عب ــان کلی می ت ــک بی در ی
ــت از نظر امام علی  ــت. عبادت همراه با جهال جهالت بوده اس
ــناس درجه  اول بود، ارزشی نداشت. بر این اساس،  که اسالم ش
آنان را کوبید و وجهه  زهد و تقوا و عبادت شان نتوانست مانعی 
ــرت علی در تبیین این ویژگی خوارج  ــد. حض در برابر امام باش
ْیَطاُن َمَراِمَیُه َو  می فرماید: »ثُمَّ أَنُْتْم ِشَراُر النَّاِس َو َمْن َرَمی بِِه الشَّ
َضَرَب بِِه تِیَهه « )شما بدترین مردم و آلت دست شیطان و عامل 

گمراهی این و آن می باشید.( )نهج البالغه، خطبه 127(
ــت که حضرت بدان توجه کرده و از آن  این مطلب، نکته ای اس
ــاب به خوارج می فرماید:  ــه درد بی  درمان تعبیر کرده و خط ب

ْوَکِة َو ُهَو  ْوَکِة بِالشَّ »أُرِیُد أَْن أَُداوَِی بُِکْم َو أَنُْتْم َدائِی َکَناقِِش الشَّ
یَْعلَُم أَنَّ َضلَْعَها َمَعَها« )من می خواهم به وسیله شما دیگران را 
درمان کنم، اما متاسفانه خود شما برای من دردید همانگونه که 
ــاری، خاری را برون کنند در حالی که از  بخواهند به کمک خ

خار جز دریدن نیاید( )نهج البالغه، خطبه 121(
»وقتی جهالت و حماقت، با خودمحوری، غرور و والیت ناپذیری 
همراه شود، سرانجامی جز اینگونه حرکات سردرگم و متناقض 
ــیانه ندارد و این عبرتی است  برای همه دین باوران که  و وحش
ــته درصدد عمق بخشیدن به دین خود باشند همان که  پیوس
ــار)ع( از آن به »تفقه در دین «، »بصیرت«  در روایات ائمه اطه
و »والیت پذیری« تعبیر شده است.« )خاتمی، احمد، درسها و 
عبرتهای جنگ نهروان، مجله پاسدار اسالم، مهر1380، شماره 

)238

2 - 3.  تعصبات قبیله ای 
تعصبات قبیله ای از جمله عواملی است که باعث شده در تاریخ 
صدر اسالم شاهد ظهور و بروز حوادثی باشیم که در عصر حاضر 
ــوند. این تعصبات  اموری نامعقول و غیر منطقی قلمداد می ش
که در میان عرب ها بسیار رایج بود، در ظهور جریان خوارج نیز 

نقشی بسزا داشته است.
ــم« و »بنی  ــوارج از قبیله   »بنی تمی ــران خ ــیاری از رهب بس
ــبث بن  ربعی، حرقوص بن زهیر،  ــون؛ »ش ــه«  بودند همچ ربیع

مسعر بن فدکی، عروة بن أدیه و  مرداس بن   أدیه«. گرچه از قبایل 
ــتر  ــانی بودند اما بیش دیگر نیز کم و بیش در   میان خوارج کس
رهبران خوارج و هسته مرکزی  آنان را قبیله بنی تمیم تشکیل 
ــی در میان آنان نبود. )تاریخ  ــی داد و از طایفه   »قریش« کس م

المدینه المنوره، ج 4، ص1220(
ــوء تفاخر و تعصبات قبیله ای، نقشی بسزا  در   ــینه س این پیش
ــیر اسالم راستین داشته است که  نخستین   جدایی آنان از مس
نشانه های آن در ماجرای   سقیفه، بعد از رحلت  رسول اکرم)ص( 
ــت خدا   و  ــالم را  برخالف خواس ــت امت اس رخ نمود و سرنوش

جهالت و عبادت خوارج، باهم 
بود. امیرمؤمنان علی)ع( برخوردی 
ناصحانه و روشنگرانه با بدنه 
خوارج داشت و نهایتااً در پایان کار 
وقتی روشنگری ها ثمر نبخشید با 
آنان برخوردی قاطع نمود چرا که 
می خواست با جهالت آنان بجنگد، 
اما چگونه ممکن بود جنبه ی زهد، 
تقوا و عبادت اینان را از جهالت شان 
تفکیک کرد؟

 در جریان جنگ  حنین، وقتی پیامبر 
 اسالم)ص( غنائم قبیله »هوازن« 
را تقسیم   می کرد، مردی  از قبیله 
بنی تمیم به نام »حرقوص بن زهیر« 
معروف به »ذوالخویصره« 
اعتراضش بلند  شد و گفت: ای  
 محمد! عدالت را رعایت کن.

رهبر خوارج مکه )سریال مختارنامه(
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رسولش رقم زد و امت پیامبر را به  مسیری بیراهه سوق داد و از 
مسیر حق منحرف ساخت.

ــپاهیان حضرت امیر)ع( که از قبایل  مختلف و با انگیزه های  س
گوناگون   مانند تعصبات قبیله ای  در صحنه »صفین« حضور پیدا 
ــرده بودند، پس از مواجهه با حیله   عمروعاص  و قرآن های بر  ک
روی نیزه، در اندک زمانی شمشیر  بر زمین نهادند و حضرت را 
ــتند.  به داوری کتاب الهی و در   نهایت پذیرش حکمیت واداش
ــزایی در این  جریان  ــن میان،  تعصبات قبیله ای نقش بس در ای

کج اندیش  بخصوص به هنگام انتخاب َحَکمین داشت . 

2 - 4.ترک صحنه سیاست توسط خواص 
ــوارج، ترک صحنه  ــم در پیدایش گروه خ ــر عوامل مه از دیگ
ــه از روی  ــت.  گروهی از  صحاب ــوی خواص اس ــت از س  سیاس
ــی  اجتماعی   کناره  ــوء برداشت از صحنه سیاس کج فهمی و س
ــرباز  ــری کردند و بعضی حتی از بیعت با  امیرمؤمنان)ع( س گی
زدند و در جریان جنگ  های جمل و  صفین، خویش را از حوادث 
جاری جامعه اسالمی کنار  کشیدند. این عامل توانست   در ایجاد 
روزنه های شک و  تردید در میان توده مردم مؤثر واقع شود و به 
مخالفت ها و   شورش هایی ضد حاکم اسالمی بینجامد؛ چنان که 
در  جنگ جمل، سعدبن أبی وقاص، سردار فاتح   جنگ های  صدر 
اسالم، عبد ا...بن عمر بن خطاب، محمد بن مسلمه  و اسامة بن زید 
ــیدند و به  بهانه شرکت نکردن در  به حضور   امیرمومنان)ع( رس
ــلمانان، حضرت علی)ع(  را در   این جنگ همراهی  جنگ با مس
ــرد: »اگر  ــاص  به امام عرض ک ــعد بن أبی وق ــد. حتی س نکردن
شمشیری به من   بدهی که مؤمن  را از کافر تشخیص دهد، با تو 

همراه خواهم شد«. )االحتجاج، ج  2، ص 254(
ــدم درک صحیح از  ــت ع ــواص، به عل ــی از   خ ــن،  برخ بنابرای
ــانه  ــت ش ــی آن روز، از صحنه سیاس ــیت  های سیاس حساس
ــت را به روی یکه تازی انسان های  خالی   کردند و  صحنه سیاس
کج اندیش  و بدون تشخیص گشودند و در   چنین موقعیتی است 
ــد  خوارج و تفکر خارجی گری مهیا می شود و به  که زمینه رش
ــالمی با انبوه سؤاالت و  شبهات انتقادی  دنبال آن،  حکومت  اس
مواجه می گردد و در این موقعیت است که می بایست خواص با 
ــته باشند و پاسخگوی سواالت و  بصیرت در صحنه حضور داش

شبهات موجود باشند.
  

2 - 5.عدم تقویت بنیان های   عقیدتی 
سرزمین  عراق، خصوصاً دو مرکز اصلی آن یعنی بصره و کوفه، 
ــلمانان به   کشورهای دیگر از جمله ایران بود و  نقطه  هجوم مس
ــهر زندگی می کردند، اهل   جنگ بوده  مردمی که در  این دو ش

ــته در جبهه های نبرد و مناطق مرزی حضور داشتند،  و پیوس
ــن رو  از نظر   اعتقادی و مبانی فکری، از بنیان های ضعیفی  از ای
برخوردار بوده و غیر از   احکام نماز، روزه و  جنگ، از دیگر مبانی 

و آموزه های عقیدتی اطالعات  چندانی نداشتند.
شاید بتوان گفت یکی از عوامل اصلی این ضعف عقیده، تالش 
ــایی بوده است. اهتمام بیشتر  خلفای گذشته برای کشور گش
ــالم به روی ملت های دیگر  ــان بر باز کردن دروازه های اس ایش
بود در حالی که  می بایست به موازات کشورگشایی، فرهنگ و 

معارف   اسالمی را نیز به مسلمانان  تعلیم داد.
افزون بر این، مردم عراق از ابتدا دارای   رهبری  خاص و مشخص 
نبودند تا بنیان های فکری آنان را بر  اساس اصولی صحیح تربیت 
ــت  اهالی این دیار از طرف خلیفه  کند؛   زیرا همواره با درخواس
ــد و  وقت، حاکم این منطقه و به  خصوص   کوفه، تعویض می ش
اهل عراق به علت  کنجکاوی و هوشیاری، به عدم اطاعت و ایجاد  
 اختالف با  فرمانروایان خود معروف بودند و این خود در رشد و 
نمو  عقیده خارجیگری و طغیانگری سهمی چشمگیر  داشت؛ 
ــام که پس از فتح این سرزمین،  یزید بن   ابی  برخالف مردم ش
سفیان و سپس برادرش معاویة بن ابی  سفیان، مسلک اموی را 
ــالم حقیقی به   مردم آن  دیار باورانده بودند و آنان نیز  به نام اس

کورکورانه تقلید می کردند . 
ــده در میان برخی از یاران حضرت علی)ع( نیز   این ضعف عقی
رسوخ کرده بود و هرچند حضرت تالش داشت تا با ایراد خطبه، 

به تقویت بنیان های اعتقادی آنان بپردازد اما این مهم در اندک 
زمان پاسخگو نیست و نیازمند یک پروسه تعلیمی بلند مدت 
ــد. نمونه این ضعف عقیده را می توان در کالم  عبد ا...بن  می باش
ــلمانی و  ربیعة بن خثیم مشاهده کرده که به  مسعود، عبیده س
ــیدند  همراه   چهارصد تن از قاریان قرآن به  حضور حضرت رس
ــما معترف  ــن،  با آنکه به فضل ش ــد: »ای امیرالمؤمنی و گفتن
ــک و تردیدیم؛ ما را   ــتیم، ولی درباره این جنگ  گرفتار ش هس
 برای نگهداری یکی از مرزها  گسیل فرما تا در آنجا انجام وظیفه 
نماییم و ما را از جنگ با   مسلمانان معاف بدار«. حضرت نیز آنان 

را برای  مرزبانی سرزمین های ری و قزوین   فرستاد . 
ــانهایی اهل دین و دیانت شناسانده اند،    خوارج را در تاریخ، انس
ــتند. همین امر آنان را به  اّما دیندارانی که بینش الزم  را نداش
ــاند چرا که آگاهی و شناخت ژرف و  ــمنی با علی)ع( کش دش
ناکران پیدای او از دین و قرآن، زبانزد همگان  بود. امام)ع( وقتی 
ــنید که نماز شب می خواند و  صدای مردی از اهل حروراء را ش
قرآن تالوت می کرد، فرمود: »نَْوٌم َعلَی یَِقیٍن َخْیٌر ِمْن َصاَلةٍ فِی 
« )خوابیدن همراه با یقین، برتر از نمازگزاردن با شک و  ــکٍّ َش

تردید است.( )نهج البالغه، کمله قصار 97(
با این سخن، امام به گونه ای عذر آنان را در دشمنی با خویش، 
ــرای پس از خود در  ــد و حتی در وصّیتی که ب موّجه می نمای
ــنی پیداست که آن حضرت،   رویارویی با آنان می کند، به روش

خوارج را گروهی جویای حق، ولی بیراهه رو و گمراه می داند. 
ــخن پیامبر)ص( نیز سطحی نگری خوارج آمده بود و در  در س
ــن حال، آن حضرت، قتال با آنان را فرمان داده بود، چرا که  عی
ــه و غیرواقعی به دین، پایه های دین را  این  گونه نگرش عامیان

درهم می شکند. 

2 - 6.تندروی   و قرائت نادرست از دین 
ــل پیدایش فرقة خوارج، تندروی ها و   قرائت  یکی دیگر از عوام
ــت آنها از دین بود. این عامل در شکل گیری جریان های   نادرس
ــی بسزا دارد  و گویا همین کج فهمی ها سبب شد  انحرافی نقش
خوارج از والیت و رهبری  امیرمؤمنان)ع( خارج شده و به وادی 
گمراهی گام نهند؛  تا جایی که   امام زمان خویش را کافر پنداشته 
و از وی  خواستند از گناه ناکرده توبه کند. در مقابل،   آن حضرت 
ــی ها به مبارزه  ــن با این کج اندیش ــتدالل و منطق روش با  اس
ــروه که هیچ گونه دلیل و  حجت  ــت، اما   این گ  گفتاری برخاس
ــتند، ناآگاهانه و از سر تندروی دست به   شمشیر  روشنی نداش
ــی   بردند و قائله جنگ نهروان را به وجود آوردند. )تاریخ سیاس

 صدر اسالم، ص 206(
ــدة بی برنامه گی در  ــوارج که زایی ــت از دین خ ــت نادرس قرائ
ــده بود که از  ــاب زمان خلفا بودند، موجب ش فتوحات بی حس
ــتة آن را فهمیده و از دانش و بینش  ــالم فقط ظاهر و پوس اس
دینی حظی نبرند. اینان در جنگ صفین، بعد از آنکه شامیان به 
حیله قرآن ها را بر سر نیزه نمودند، چنین پنداشتند که شامیان 
نیز مثل آنها مسلمانند، پس نباید با آنها بجنگیم و علی)ع( را 
که راضی به سازش با امویان نبود مجبور کردند که به حکمیت 

تن دهد.
ــان دهند کج فهمی خوارج و  به عنوان مثال یکی از موارد نش
قرائت نادرست آنان از دین، اشکالی بود که بر امام)ع( می گرفتند 
«، حکمرانی  و می گفتند بر اساس آیة شریفة »إِِن الُْحْکُم إاِلَّ هلِلَّ
ــت و از این رو پذیرفتن رأی  ــت مخصوص خداوند اس و حکوم
ــم و حاکمیت خداوند  ــن یعنی بی توجهی به قرآن کری حکمی
متعال. )شرح  نهج  البالغه ابن  میثم بحرانی، ج 2، صفحة 220(

اگرچه امام)ع( در پاسخ به مسأله َحَکمین فرمود: ما در خصوص 
رفع اختالف و پایان جنگ؛ اشخاصی را حکم قرار نداده ایم، بلکه 
تنها قرآن را به حکمّیت انتخاب کردیم، و چون قرآن در میان 
ــیده در جلد است، با زبان سخن نمی گوید و  ما خطوطی پوش
نیازمند به ترجمان است و تنها انسان ها می توانند از آن سخن 
بگویند، وقتی آن قوم ما را دعوت کردند که قرآن میانمان حاکم 
باشد ما گروهی نبودیم که به کتاب خدای سبحان پشت کرده 

سنگ حوادث و بال بر شما ببارد، 
چنانکه اثری از شما باقی نگذارد. 
آیا پس از ایمانم به خدا و جهادم 
در رکاب رسول خدا)ص( به کفر 

خویش گواهی دهم. اگر چنین کنم 
گمراه شده و از هدایت شدگان 

نخواهم بود. پس به بدترین جایگاه 
رهسپار شوید و به راه گذشتگان 

باز گردید. آگاه باشید بزودی پس 
از من، به خواری و ذلّت گرفتار 
می شوید و شمشیر برنده بر شما 
مسلّط می گردد و به استبدادی 

دچار خواهید شد که برای دیگر 
ستمگران راه و رسم حکومت قرار 

خواهد گرفت.

اشعث و ابن ملجم مرادی )سریال امام علی)ع((
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باشیم در حالی که خدای بزرگ فرموده: »اگر در چیزی اختالف کردید آن را به 
خدا و رسولش ارجاع دهید«. 

ــیار محدود و کوتاه بود. اسالم و مسلمانی را در چهاردیواری  افق دید خوارج، بس
اندیشه های محدود خود محصور کرده بودند. مدعی بودند که همه بد می فهمند 
یا اصالً نمی فهمند و همگان راه خطا می روند و همه جهنمی هستند. این گونه 
کوته نظران، تنگ نظری خود را به صورت یک عقیده  دینی در می آورند. رحمت 

خدا را محدود می کنند و خداوند را همیشه بر کرسی غضب می نشانند. 

جمع بندی
ــای نادانی بودند که به نام عدالت خواهی و دین  باوری به  خوارج، مقدس مآب  ه
جنگ عدل و دین رفتند. البته در جای خود ثابت  شده   است که سران این گروه 
نه مقدس بودند و نه نادان، بلکه توطئه گرانی بودند که با   نقشه ای حساب شده، 
توانستند بر اسالم و  مسلمین ضربه وارد کنند. سخنان امام علی)ع( در رابطه با 
خوارج، تالش و مبارزه امام را نه در برابر یک فرد یا یک گروه، بلکه در برابر یک 
ــائل اجتماعی و کج  جریان و یک طرز تفّکر و نوعی تلّقی در برابر حوادث و مس
ــاند، و این مبارزه نه تنها برای دوره خود که برای  ــلیقگی و کج فهمی می رس س
همه روزگاران است، زیرا این طرز تفکر تنها در همان محیط به وجود نیامد که 
ــود، تا انسانهائی سطحینگر و ساده فکر و زودباور و  در همان محیط هم دفن ش
ــک و یک بعدی در جهان باشد، این طرز تفّکر هم وجود خواهد  متعّصب و خش
داشت، و لذا سخنان امام هم آموزشهایی است جاویدان، برای دیروز، برای امروز 

و برای فردا. 
خط خوارج، خّطی است که به صورت یک جریان در طول تاریخ دیده می شود و 
منحصر به زمان امیرمؤمنان نبوده است. آنها گروهی هستند که از دین و مذهب 
جز ظواهری ناچیز نمی دانند و به اعمال ظاهری خود مغرور و از تحلیل حوادث 
اجتماعی ناتوان و نسبت به افکار خود سخت دل بسته و دل باخته اند و هر کسی 
غیر از خود را تکفیر می کنند و در لجاجت و خیره سری حّدی نمی شناسند. به هر 
حال، خوارج، با باورهایی خاص، به خشم و خشونت روی کردند و پیروان اینان، 
هیچ گاه از صحنه تاریخ اسالم، ناپدید نشدند،  چرا که همیشه انسانهای کج فهم، 

متعّصب و دینداران خشک مغز نادان وجود خواهد داشت. 
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15.دینوری، ابو حنیفه احمد بن داود، اخبار الطوال، 

ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران: نشر نی، چ 
چهارم، 1371

16.سبحانی، جعفر، فروغ والیت، قم: موسسه علمی 
فرهنگی امام صادق)ع(، 1384

17.شهیدی، سیدجعفر، ترجمه  نهج البالغه، تهران: 
انتشارات  علمی  و فرهنگی، چاپ چهاردهم، 1378 

18.صبحی، صالح،  فرهنگ  نهج البالغه، مترجم 
مصطفی رحیمی نیا، تهران: انتشارات  اسالمی، 1370

19.طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری؛ تاریخ االمم 
و الملوك، ترجمه ابو القاسم پاینده، تهران: اساطیر، 

چ پنجم، 1375
20.عبدالمقصود، عبدالفتاح، امام علی بن ابی طالب )تاریخ 
تحلیلی نیم قرن اول اسالمی(، ترجمه سید محمد مهدی 

جعفری، تهران: چاپخانه مروی، 1354
21.کوفی، ابن اعثم، الفتوح )فتوحات امام علی در پنج 

سال حکومت(، ترجمه احمد روحانی، تهران: انتشارات 
دارالهدی، 1379

22.کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب، الکافی ، تهران: دار 
الکتب اإلسالمیۀ، 1407ق

23.مجلسی، محمد باقر بن مولی محمد تقی، بحار 
األنوار الجامعۀ لدرر أخبار األئمۀ األطهار )علیهم 

السالم(،  تهران: دار الکتب اإلسالمیۀ، 1412ق
24.محمودی، محمد باقر، نهج  السعادة فی  مستدرك  

نهج البالغه، مصحح عزیز آل  طالب، تهران: سازمان  چاپ 
و انتشارات  وزارت  فرهنگ  و ارشاد اسالمی، 1376

25.مسعودی، أبو الحسن علی بن الحسین بن علی، مروج 
الذهب و معادن الجوهر، ترجمه ابو القاسم پاینده، تهران: 

انتشارات علمی و فرهنگی، چ پنجم، 1374
26.معادیخواه، عبدالمجید، تاریخ اسالم، تهران: نشر 

ذره، 1377
27.منقری، نصر بن مزاحم، وقعه صفین )پیکار صفین(، 

ترجمه پرویز اتابکی، تهران: انتشارات و آموزش 
انقالب اسالمی، چ دوم، 1370

28.یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب ابن واضح، تاریخ یعقوبی، 
ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تهران: انتشارات علمی و 

فرهنگی، چ ششم، 1371
29.تاریخ سیاسی   صدر اسالم، یولیوس ولهوزن، 

ترجمه محمود افتخارزاده، قم:  دفتر نشر معارف 
 اسالمی، چاپ  اول، 1375. 

ــل انحراف و  ــي)ع( در مقاب ــام عل ام
ــه ظواهر دینِی  ــل ب انحطاط و توس
بدون اعتقاد، ایستاد. زماني که قرآن ها 
ــدام آنها را مکر، خدعه و  ــر نیزه کردند، اق را س
ــا به قرآن  ــد و تأکید کرد که اینه ــب خوان فری
ــس از آن در برابر خوارج  ــادی ندارند و پ اعتق
ــک  ــاني که در ظاهر به دین متمس یعني کس
ــوند، آیات قران کریم را حفظ و با صوت  مي ش
حزین تالوت مي کنند اما در باطن نوکر حلقه به 
گوش شیطان هستند و مثل کژدم به هر انسان 

بی گناهی نیش می زنند، قرار گرفت.
ــناخت خوارج زمان براي هر انسان مسلمان  ش
ــي است و این  و والیتمدار، امري مهم و اساس
ــورداري از  ــتلزم برخ ــز بیش از هر چیز مس نی
ــني  ــه منزله چراغ روش ــرت و معرفت، ب بصی
ــا راه را از  ــت ت ــش در ظلمت و تاریکي اس بخ
ــان هاي بي بصیرت مانند  ــان دهد. انس چاه نش
ــتند که در بیابان دچار سرگرداني  کساني هس
و حیرت شده و نمي دانند حرکت در کدام سو 
آنها را به سرمنزل مقصود خواهد رساند. بصیرت 
ــرط الزم براي موفقیت در راه حق است و از  ش
اساسی ترین پایه های بصیرت نیز آن است که 
مبارزه را تالشي مقدس و نه بر اساس بدبینی و 

بدخواهی بدانیم. 
حوادث را درست نگاه کردن، درست سنجیدن 
ــا تدبر کردن، موجب ایجاد بصیرت در  و در آنه
ــود، یعنی بینایی ایجاد مي کند و  انسان مي ش
انسان چشمش به حقیقت باز مي شود. اشکال 
ــت که  ــیاري از ما این اس ــي در کار بس اساس
حاضر به دیدن و شنیدن برخي از مسائل مهم 
نیستیم. گاهي اوقات اطالع از حقیقت، انسان 
ــري و اعتقادي  ــفتگي هاي عمیق فک ــا آش را ب
ــي را به هم  ــازد و باورهاي آدم ــه مي س مواج
ــت که انسان فرار از حقیقت  مي ریزد و اینجاس
را بر مواجه شدن با آن ترجیح مي دهد، حاضر 
است چیزي نبیند و نشنود،  حتي بیشتر مایل 
ــرد و بي بصیرت به  ــت فردي احمق،  بي خ اس
ــیب نبیند تا آنجا که  نظر آید اما باورهایش آس
براي باقي ماندن بر باورها و اعتقاداتش به دنبال 
دستاویزي مي گردد، در برابر حقیقت صف آرایي 
ــردازد و علیه آن به  ــد،  به یارگیري مي پ مي کن

قضاوت مي پردازد. 

ــا،  قضاوت هاي  ــخت روزگار م ــاي س از درده
ــت و این که  ــه و بدون تأمل و تدبر اس عجوالن
شخصیت هاي بانفوذي وجود دارند که عوامانه 
مي اندیشند و برپایه شنیده ها و اظهارات خالف 
ــد و درباره  ــهورات،  قضاوت مي کنن واقع و مش
ــم مي پردازند. حال آنکه  دیگران به صدور حک
اینگونه رفتارها از نشانه هاي غفلت و بي بصیرتي 

است.
ــت و براي  بصیر و خبیر بودن الزمه نجات اس
آن نیز باید گوش هاي خود را بر روي صداهاي 
ــم خود را به روي حقایق واضح  دیگران و چش
ــا دیده ایم،  تدبر  ــنیده ی نبندیم، درباره آنچه ش
ــش روي خویش را  ــم، صحنه پی و تعقل کنی
ــطحی عبور نکنیم  به وضوح ببینیم و از آنها س
و از قضاوت بر اساس مطالب سست و نادرست 
بپرهیزیم تا به ورطه اشتباه، خطا و لغزش فرو 

نیفتیم. 
ــت، ایمان  ــی نیس ــت و آگاه ــه معرف آنجا ک
ــت منافقان  ــان های نادان به ابزاری در دس انس
ــر در  ــود و هر بار که س ــل مي ش ــرک تبدی زی
ــوت خویش،   ــود مي بریم و در خل ــان خ گریب
ــؤال  ــم، به طرح این س ــر مي کنی ــر و تفک تدب
ــم که تا چه اندازه در ُملِک معرفت و  مي پردازی
ــته ایم و خداي ناکرده تا چه اندازه  آگاهی زیس
خواسته یا ناخواسته، به مثابه ابزاری در خدمت 
ــل کرده ایم؟ والیتمداریم و  منافقان زیرک عم
ــه دوباره ولی مان را تنها و  ترس از آن داریم ک
والیت مان را استحاله شده ببینیم. غور کردیم 
و به چشم خویش تلخي هاي زمانه را به نظاره 
ــتیم؛ هم تحمیل گری به والیت را دیدیم  نشس
ــدِن ولی و هم دهها 598 دیگر را.  و هم تنها ش
ریشه های تحمیل گری را باید بشناسیم چرا که 
اگر لحظه ای از آنها غافل شویم، بحرانی دیگر در 
انتظار این مرز و بوم و نهایتاً اسالم عزیز خواهد 
ــواره باید خودمان  ــت که هم بود. از این رو اس
ــبت به ظهور اندیشه نهروانی بیم دهیم،  را نس
ــه ای که با وارد کردن شکل و صورت ها  اندیش
ــالم عزیز، آن را تبدیل به اسالمی  به داخل اس
ساکن و راکد می کند، مقتضیات روز را از دین 
جدا کرده و اسالم را با جمود فکری خود، خالی 

از درکی عمیق و صحیح نشان مي دهد.    

اندیشه نهرواني نتیجه نبود 
معرفت و آگاهي

علی اکبر جوانفکر
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اشارات مقام معظم رهبری به نقاط مثبت دولت نهم و دهم در طول دولت دهم بسیار بارز بوده است 
مسئله ای که بارها در طی دو سه سال  اخیر مورد توجیه و حتی انکار بعضی مدعیان تبعیت از ایشان 
قرار گرفته است. مسائلی مانند حاکمیت دوگانه، انحراف از گفتمان انقالب اسالمی، ارتباط با ساحران 
و جادوگران، ارتباط با جریان فراماسونری و... که در بعضی رسانه ها در ارتباط با دولت مطرح شده 
است، با بررسی بیانات 4 سال اخیر ایشان کامالاً رنگ می بازند. در متن زیر مهمترین قسمتهای این 

بیانات از نظرتان می گذرد.

حسین صانعی

66

مخالفت  هم  باز  کردند،  مخالفت 
خواهند کرد

ــان  ــه رئیس جمهور محترم - که ایش ــار عالقه               مندان ب در کن
ــور  ــور، حّتی در خارج از کش عالقه               مندان زیادی در داخل کش
دارند - دو دسته               ی دیگر هم هستند که باید به اینها توجه کرد؛ 
یعنی حضور آنها را بایستی محاسبه کرد: یک دسته مخالفان 
ــا در این دوره               ی  ــتند. مطمئناً اینه عصبانی و زخم               خورده هس
چهارساله، در مقام معارضه               ی با دولت برخواهند آمد. مخالفت 
کردند، باز هم مخالفت خواهند کرد. لیکن یک دسته               ی دیگر 
هم هستند که اینها جزو نظامند، با رئیس جمهور، با نظام هیچ 
ــمنی               ای ندارند؛ ممکن است منتقد باشند. این منتقدان را  دش
بایستی به حساب آورد؛ نظرات آنها را باید شنید؛ آنچه که قابل 
ــت، قابل قبول است، آن را پذیرفت. و من امیدوارم که  فهم اس

همین جور عمل بشود و ان               شاءا... خواهد شد.
بیانات در مراسم تنفیذ حکم دهمین دوره ریاست جمهوری -1388/5/12

آقای  به  که  نیست  شبانه      روزی  هیچ   
رئیس جمهور دعا نکنم

آقای رئیس جمهور ما هم که بحمدا... پرانرژی و خستگی      نشناس 
حقاً؛ پابه      پای ایشان دویدن هم خیلی سخت است. خدا کمکتان 
ــان بدوید و برسید به مقاصدتان؛ واقعاً  کند بتوانید پابه      پای ایش
ــان خیلی زیاد زحمت می کشند، زیاد  ــواری است. ایش کار دش
ــتند؛ خدا را شکر. به  تالش می کنند، بحمدا... پرانرژی هم هس
ــاءا...  ــان هم این همه نمی      آید. الحمدهلل خداوند ان      ش ظاهر ایش
ــتر کمک کند، بیشتر انرژی بدهد، بیشتر توان بدهد. البته  بیش
ما مرتب دعا می کنیم؛ من هیچ شبانه      روزی نیست که به آقای 

رئیس جمهور و بعضی دیگر از مسئولین دعا نکنم...
بدانید سر راه، مشکالت خیلی زیاد خواهد بود، توطئه      ها خیلی 
ــماها، علیه این دولت و در باطن علیه  زیاد خواهد بود؛ علیه ش
ــت، خیلی تالشها و توطئه      ها هست  این نظام. خیلی فکرها هس
ــام بدخواهی      ها و  ــید برای مواجهه      ی با انواع و اقس ــاده باش و آم

بددلی      ها و بدبینی      ها که اثرش هم در بیرون بروز خواهد کرد...
از مسئله      ی عدالت دست برندارید؛ این قضیه      ی عدالت را دنبال 

ــت از طبقات ضعیف،  ــتیزی، حمای ــئله      ی فسادس کنید. و مس
ــروم، توجه به  ــت و مح ــگاه به مناطق دوردس ــتی، ن ساده      زیس
مشکالت گوناگون مردم. اینها اصولی است که اگر رعایت بشود 
و بر اینها پای فشرده بشود، هم خدا را راضی می کند، هم مردم 
ــئول و از هر نظامی خشنود و دلشاد می کند. اینها  را از هر مس

را ادامه بدهید...
این چند سال، خیلی اهانتها به شما شد، کینه      توزی شد، اهانت 
ــد. اینها را تحمل کردید. این تحملها هم پیش خدای متعال  ش
ــینه      مان تنگ  ــود که حاال ما س اجر دارد. لیکن این موجب نش
ــی  ــود، بگوئیم ما دیگر انتقاد را گوش نمی کنیم، یا اگر کس بش
اندک انتقادی در فالن گوشه از ما کرد، این را حمل بر دشمنی 
بکنیم؛ نه، نخیر؛ انتقاد را گوش کنیم؛ انتقاد خوب است. همین 
ــت که به انسان داده  ــده، این یک هدیه      ای اس طور که گفته ش

می شود؛ نقدهای غیر مغرضانه      ی بخصوص برخی نخبگان.
بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت -1388/6/18

به  الحمدهلل  افتخار بدانید که  این را شما 
مبانی انقالب پایبندید

ــختی  ــال خیلی س ــت، س ــالی که بر دولت دهم گذش این س
ــئولین و  ــوی مس ــی که در این مدت از س ــود و انصافاً تالش ب
دست اندرکاران در قوه ی مجریه نشان داده شد، تالش باارزشی 
ــکوری بود. این سال، هم  بود؛ حقاً و انصافاً تالش مأجور و مش
از لحاظ سیاسی و امنیتی سال دشواری بود، هم از لحاظ تأثیر 
ــور، مثل اقتصاد و  ــهای کش جریانهای بیگانه بر برخی از بخش
ــانی که فتنه ی سال 88 را شروع کردند -  فرهنگ و غیره. کس
حاال یا خودشان طراحی کرده بودند، یا دیگران طراحی کرده 
ــبتی بدهیم، ولی به هر حال این فتنه  بودند؛ نمی خواهیم نس انجیل و قرآن در دستان دکتر احمدی نژاد
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طراحی شده بود - به کار کشور ضربه ی سختی زدند. اگر این 
فتنه نبود، بالشک کارهای گوناگون کشور بهتر پیش می رفت. 
ــمنان را امیدوار کردند و روحیه دادند به کسانی که  اینها دش
علیه نظام اسالمی جبهه بندی کرده اند و یک جبهه ای تشکیل 
داده اند. البته خوشبختانه شماها با اعتقاد، با ایمان و با ایستادگی 
توانستید کارها را پیش ببرید؛ مشکالت را از پیش پای کشور 
و نظام بردارید و در بخشهای مختلفی که ما مشاهده کردیم، از 
گذرگاه های سخت و آن پیچهای دشوار به شکل مناسبی عبور 
کنید. به نظر ما این خیلی ارزش دارد و حاکی از توجه الهی و 
لطف الهی است. بخشی از این کارهائی که آقای رئیس جمهور 
ــوط خودشان ذکر کردند، کارهائی  در گزارش مشروح و مبس
است که در همین برهه - سال 88 - انجام گرفته و با همه ی 
مشکالت و گرفتاری ها الحمدهلل توفیقات خوبی به دست آمده.

این را شما افتخار بدانید که الحمدهلل به مبانی انقالب پایبندید 
ــعارهای انقالب را قبول دارید و می خواهید اجراء  و به اینکه ش
کنید، افتخار می کنید؛ این توفیق بزرگی است. یکی از مهمترین 
ــعارهای خودش را  ــت که ش ــن دولت این اس ــات ای خصوصی
شعارهای انقالب قرار داده و به این، احساس سربلندی و افتخار 
ــما اقبال کردند؛ این  ــد. مردم هم به خاطر همین به ش می کن
ــد. مردم به این شعارها دلبسته اند، عالقه مندند.  هم معلوم باش
ــعار عدالت طلبی، برای مردم جذاب است؛ شعار اجتناب از  ش
ــرافیگری، برای مردم شعار مطلوب و شعار جذابی است؛ یا  اش
شعار خدمت رسانی به مردم، یا شعار استکبارستیزی، یا شعار 
ــه مردم؛ اینها  ــعار کار و تالش و خدمت ب ــتی، یا ش ساده زیس
چیزهائی است که مردم دوست می دارند و اینها را می خواهند. 
ــور و یک ملت بیدار از مسئولینش این  یک جامعه و یک کش
ــا را مطالبه می کند: مطالبه ی عدالت، مطالبه ی انصاف،  چیزه
مطالبه ی خدمت، مطالبه ی ارتباط صمیمی با مردم، مطالبه ی 
دین، پایبندی به ارزشهای دینی، پایبندی به شرع. این چیزها 
ــت می دارند. شما هم بحمدا... این  را مردم می خواهند و دوس
شعارها را داده اید، مردم هم قبول و اقبال کرده اند؛ این را مغتنم 

بشمارید.
بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت -1389/6/8

عهده  به  میدانی  و  عملیاتی  وظیفه ی 
روحانیت است

ــالمی و انقالب اسالمی  ــئله ی دین و بّینات اس  یکی هم مس

ــت. از توحید و نبوت و امامت و والیت و از اینها بگیرید تا  اس
ــه ی چیزها؛ دائم دارد  ــرعیه و بقی احکام و حجاب و حدود ش
ــد که اینها روش  ــود. باید حواسمان باش ــبهه پراکنی می ش ش
ــت. باید در مقابل اینها تدبیر داشت، باید کار کرد.  دشمن اس
البته در اینجا و در این شبهه هائی که به طرق مختلف مطرح 
ــود، همه وظیفه دارند که در برابر این هنجارشکنی های  می ش
ــاهده می شود  ــایتها و در این اظهارات مش دینی که در این س
ــازی هائی که وجود دارد، و این هنجارشکنی های  و این فرقه س
ــاهده می کند و از این قبیل  ــی که انسان مش اخالقی و جنس
ــتند. اینها کارهائی است که نه اینکه همه ی این  چیزها، بایس
کارها را دشمن دارد از خارج می کند؛ نه، انگیزه های داخلی هم 
ــمن تقویت می کند، جهت می دهد، کمک  وجود دارد، اما دش
ــمن از این چیزها  می کند و اینها را هل می دهد به جلو و دش
ــت. باید این را مواظب باشیم. باید مواظبت کنیم.  خرسند اس
ــت؟ آیا به عهده ی دولت است؟ به  مسئولیت به عهده ی کیس
ــئولیتهائی دارد. من خودم بارها به  تنهائی، نه. دولت البته مس

ــما  ــورای انقالب فرهنگی در دوره های مختلف گفتم که ش ش
نمی توانید خود را از متدین کردن مردم و وظیفه ای که در این 
ــد، برکنار نگه دارید. اینها مخالف بودند. آن جریانهای  راه داری
بداخالق مخالف بودند، می گفتند نه، این دیِن دولتی می شود. 
من معتقدم دولت در این زمینه وظیفه دارد، اما وظیفه ی دولت 
چیست؟ وظیفه ی دولت درست کردن عقاید مردم است؟ نه، 
وظیفه ی دولت زمینه سازی است؛ وظیفه ی عملیاتی و میدانی 
ــت، به عهده ی زبدگان است، به عهده ی  به عهده روحانیت اس
نخبگان حوزه و دانشگاه است. این وظیفه ی میدانی است. من 
امروز نگاه می کنم جای این مجموعه ی مکرم دینی و علمی را 

در خیلی جاها خالی می بینم.
بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری  -1389/6/25

دولتمردان فعلی حرف حق و حرف نظام و 
حرف انقالب را می زنند.

ــن دولت با  ــرده ام ولی ای ــا حمایت ک ــه دولت ه ــده از هم بن
ــته تفاوت دارد و فرق اساسی در این است که  دولت های گذش
ــته  ــت کند... در گذش تالش نمی کنند حاکمیت دوگانه درس
ــود و در برخی ادوار  ــت دوگانه ب ــمن القای حاکمی حرف دش
ــور بودند که  ــم برخی افراد دنبال القای این وضعیت در کش ه
ــت،  ــت و مجلس در مقابل والیت فقیه که محور نظام اس دول
ــت... در شرایط کنونی اختالف  قرار دارد ولی االن اینگونه نیس
ــت و من هم برخی مسائل را قبول ندارم اما االن اگر  نظر هس
ــور می پذیرد و به آن عمل  ــری چیزی بگوید، رئیس جمه رهب
می کند... امروز وقتی رئیس جمهور یا مسئول ارشدی از دولت 
به خارج از کشور می رود، من نگرانی ندارم اما قبال نگران بودم 
که مسئوالن در خارج از کشور می خواهند چه بگویند؟... یک 
ــی کاغذی آوردند و  ــور اروپای بار در موضوع روابط با یک کش
ــود و من جلوی آنها  ــی مطرح کردند که خالف عزت ب مطالب
ــتادم و حتی در مورد مشابهی  گفتم اگر این کار را بکنید،   ایس
مخالفت خود را اعالم می کنم... دولتمردان فعلی حرف حق و 

حرف نظام و حرف انقالب را می زنند.
دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم- 6/8/ 1389

پیرها هم محتاج نصیحتند
ــن به بزرگان هم نصیحتی بکنم. این نصیحت به جوانها بود،  م
ــا هم محتاج نصیحتند؛ آنها هم باید توجه کنند. مواضع  پیره
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ــت گرفتن، حرف درست زدن، تحت تأثیر خبرهای دروغ  درس
قرار نگرفتن، این هم وظیفه است. هزاران نفر در نظام اسالمی 
ــند و تالش می کنند  دارند محض رضای خدا زحمت می کش
ــان را می ُکشند، برای اینکه طبق حرکت  و شب و روز خودش
اسالمی یک کاری انجام بگیرد، نظام اداره شود، وظائِف بسیار 
ــنگین انجام بگیرد؛ اما انسان یک خبر دروغی را بشنود، بنا  س
ــئولین دولتی را،  ــؤال بردن - مس ــد همه ی اینها را زیر س کن
دیگران را، دیگران را - این هم مصلحت نیست، این هم خالف 
ــم پیرها باید مراقبت  ــت. هم جوانها باید مراقبت کنند، ه اس
کنند. ما، هم در جوانی مان احتیاج به نصیحت داریم، هم حاال 

که پیر شدیم، احتیاج به نصیحت داریم.
بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری  -1389/12/19

تحلیلها را بردند به این سمت که حاکمیت 
دوگانه شده است

شما ببینید در همین پنج شش روز گذشته سر یک قضیه ای 
که آنچنان هم از اهمیت باالئی برخوردار نبود - سر مسئله ی 
ــا راه انداختند.  ــات و امثال اینها - چه جنجالی در دنی اطالع
تحلیلها را بردند به این سمت که بله، در داخل نظام جمهوری 
اسالمی شکاف ایجاد شده است، حاکمیت دوگانه شده است، 
رئیس جمهور حرف رهبری را گوش نکرده است! دستگاه های 
تبلیغاتِی خودشان را از این حرفهای سست و بی پایه پر کردند. 
ببینید چطور منتظر بهانه اند. ببینید چطور مثل گرگ در کمین 
نشسته اند که یک بهانه ای پیدا کنند، هر جور می توانند، حمله 
ــغول تالش و فعالیت و خدمت  ــد. می دانند که دولت مش کنن
است. خب، واقعاً در کشور دارد خدمت انجام می گیرد. هر جا 
ــد، هم مردم طرفدار هستند، هم رهبری طرفدار  خدمت باش
است. ما که راجع به شخص قضاوت نمی کنیم؛ ما کار را، خط 
را، جهتگیری را مالک و معیار قرار می دهیم. آنجائی که کار و 
خدمت و تالش هست، حمایت ما هست، حمایت مردم هست. و 
بحمدا... امروز کار دارد انجام می گیرد. مسئولین دولتی هم حقاً 
و انصافاً دارند تالش می کنند؛ هم اعضای دولت، هم بخصوص 
ــب و روز ندارند؛ من می بینم، من  خود رئیس جمهور. اینها ش
ــغول کارند، مشغول خدمت  ــاهدم. اینها دائم مش از نزدیک ش
ــند. خب، اینها برای کشور خیلی باارزش است. بنده ی  و تالش

ــق اصول بنا ندارم در کارها و تصمیمهای دولت  حقیر هم طب
ــئولیتها در قانون اساسی مشخص است؛  وارد شوم. خب، مس
ــاس کنم یک  ــئولیتی دارد؛ مگر آنجائی که احس هر کس مس
ــود؛ مثل اینکه در همین قضیه ی  مصلحتی دارد تفویت می ش
ــد یک مصلحت  ــاس می کن ــان احس اخیر اینجوری بود؛ انس
ــود؛ خب،  بزرگی دارد مورد غفلت قرار می گیرد، تفویت می ش
ــود که جلوی این تفویت مصلحت را بگیرد.  انسان وارد می ش
ــت، نظائرش هم اتفاق می افتد؛ اما  ــئله ی مهمی نیس این، مس
مخالفین، دشمنان بیرونی، تریبون دارهای بین المللی، بوقهای 
تبلیغاتی، از همین مسئله استفاده می کنند برای اینکه فضای 
ــلوغ کنند. عرض من به عناصر داخلی، به مردم  تبلیغاتی را ش
دلسوز، به برادران و خواهرانی که در داخل با مسائل تبلیغاتی 
سر و کار دارند، این است که سعی کنند به این آشفتگی کمک 
ــل بگذارند، یکی از آن طرف، یکی از این  نکنند. این که تحلی
طرف، این علیه آن، آن علیه این، برای هیچ و پوچ، چه لزومی 
ــتگاه بحمدا... دستگاه مقتدری است، مسئولین  دارد؟ نه، دس
مشغول کارشان هستند، رهبری هم که بنده ی حقیر هستم با 
همه ی حقارت، خدای متعال کمک کرده، ما در مواضع صحیِح 
خودمان محکم ایستاده ایم. تا من زنده هستم، تا من مسئولیت 
دارم، به حول و قوه ی الهی نخواهم گذاشت این حرکت عظیم 
ــود. تا مردم عزیزمان  ــوی آرمانها ذره ای منحرف ش ملت به س
ــخ در میدان  ــعور، با بصیرت، با عزم راس ــور، با ش اینجور با ش
هستند، لطف الهی شامل است؛ این را بدانید. تا ما توی میدان 
ــتیم، سایه ی لطف الهی هست. ماها - من یک جور، شما  هس
ــراغ  یک جور، آن دیگری یک جور، چهارمی یک جور - اگر س
مسائل شخصی خودمان برویم و اهداف را فراموش کنیم، البته 
ــا امروز مالحظه می کنید  ــد. ام کمک الهی هم کم خواهد ش
ــور در صحنه اند، در  ــبختانه در همه جای کش که مردم خوش
عرصه اند؛ مسئولین همین جور، قوای سه گانه بکلیتها همین 
ــه گانه - هم قوه ی مقننه، هم قوه ی مجریه، هم  جور. قوای س
قوه ی قضائیه - واقعاً وارد می دانند؛ من دارم از نزدیک مشاهده 
ــالش می کنند، دارند کار می کنند،  می کنم، می بینم؛ دارند ت
ــان در می آید. کارها کارهای  دارند مجاهدت می کنند، عرقش

سنگینی است؛ کارهای کوچکی نیست.
بیانات در دیدار هزاران نفر از مردم استان فارس -1390/2/3

آن چیزی که امروز در قوه ی مجریه وجود 
دارد، یک شاکله ی خوب و مطلوب است

ــت که من همیشه دارم  مطلب دیگر هم همین توصیه ای اس
ــت - قوه ی مجریه و قوه ی  و آن، هم افزائی با قوه ی مجریه اس
ــر و کار مجلس با  قضائیه، لیکن عمدتاً قوه ی مجریه؛ چون س
قوه ی مجریه است - باید هم افزایی کرد. نبایستی کار را جوری 
تنظیم کرد، جوری پیش برد که معنایش دعوا و اختالف باشد؛ 
ــت. گاهی  ــرون، روی مردم، خیلی تأثیراتش بد اس این در بی
دیده می شود که مثاًل در مجلس، در یک نطقی، در یک اظهار 
نظری، یک حرفی زده می شود. خب، حرف که زده شد، پرتاب 
شد دیگر. اگر خدای نکرده حرفی باشد که کسی را یا جمعی 
ــانی ممکن نیست؛ مردم را ناامید  را متهم کند، جبرانش به آس
ــئولین دارند تالش می کنند، کار می کنند.  می کند. امروز مس
ــف وجود دارد. بنده به ضعفها  نگویید فالن ضعف و فالن ضع
ــاید بنده بعضی از ضعفها را هم بدانم که خیلی های  آگاهم. ش
دیگر ندانند. با وجود این ضعفها، آن چیزی که امروز در قوه ی 
ــت. در  ــاکله ی خوب و مطلوب اس ــه وجود دارد، یک ش مجری

کشور دارد کار انجام می گیرد.
بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی -1390/3/8 

شعارهای دولت نهم و دهم شعارهایی بود 
و هست که این شعارها برای مردم مؤمن 

ما جاذبه دارد
ــعارهایی بود و هست که این  ــعارهای دولت نهم و دهم ش ش
ــعارها برای مردم مؤمن ما جاذبه دارد؛ مثاًل عدالتخواهی، یا  ش
استکبارستیزی، یا ساده زیستی و مقابله ی با منش اشرافیگری، 
ــتفاده ی از ارتباطات در  ــوء اس ــا مقابله ی با ویژه خواری و س ی
ــائل اقتصادی و غیر اقتصادی، یا خدمت رسانی صادقانه. و  مس
ــما هم این را می دانید؛ علت اقبال مردم به  من عرض بکنم، ش
دولت و به رئیس جمهور - چه در سال 84، چه در سال 88 - 
این شعارها بود. یعنی مردم به این شعارها دلبسته اند و نیاز به 
ــاس می کنند. از این شعارها دست  آنها و ضرورت آنها را احس
ــی ترین شعارها، پایبندی به اصول و  برندارید. از جمله ی اساس
ــا را وارد جامعه کرد و  ــه امام بزرگوار ما اینه ــهائی بود ک ارزش

تقدیر از محسن یگانه )خواننده پاپ( در سومین اجالس وحدت و انسجام ملی جوانان ایران اسالمی
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ــد عالقه مندی به  ــرح کرد؛ که اتفاقاً در دنیا هم عامل رش مط
انقالب اسالمی، همین شعارها بود.

بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت -1390/6/6

دست اندرکاران و مردم از صراط مستقیم 
و هدفهای اصلی منحرف نشده اند

ــعارهای روز اول است؛ که  ــعارهای انقالب، امروز همان ش ش
ــان دهنده ی سالمت انقالب است. شعارها مثل انگشت  این نش
اشاره ای هستند که به هدفها اشاره می کنند، هدفها را ترسیم 
ــده در یک نظامی، در یک  ــعارها تثبیت ش می کنند. وقتی ش
انقالبی باقی ماند، معنایش این است که هدفها در این نظام به 
شکل اول است؛ هدفها تغییر پیدا نکرده است؛ دست اندرکاران 
ــتقیم و هدفهای اصلی منحرف نشده اند.  و مردم از صراط مس

امروز شعارهای ملت ایران، همان شعارهای اول انقالب است.
خطبه های نماز جمعه تهران -1390/11/14

امروز مسئولین کشور ما حرفهای پخته، 
جامع، جالب و درست می زنند

خوشبختانه کشور در ادبیاِت برخورد با دنیای زورگوی مستکبر 
ــته است. امروز مسئولین  ــرفتهای خوبی داش و غربی هم پیش
ــون، در تریبونهای  ــرات گوناگ ــت میز مذاک ــور ما در پش کش
ــرف می زنند، حرفهای پخته، جامع، جالب  گوناگون، وقتی ح

و درست زده می شود.
بیانات در اجتماع نخبگان و مسئوالن استان خراسان شمالی -1391/7/25

عامل این دشمنی  ها، زنده شدن شعارهای 
انقالب است

این سال آخر دولت شما، سال مهمی هم هست؛ هم از جهت 
شرایط بین  المللی و شرایطی که وجود دارد، سال بسیار مهمی 
ــا زورآزمایی قدرتهای  ــما در حال مواجهه ب ــت - یعنی ش اس
ــتید که دارند همه  ی توانشان را خرج می کنند،  مستکبر هس
شاید بتوانند شما را به عقب  نشینی و قبول شکست وادار کنند؛ 
شما هم باید از همه  ی توانتان استفاده کنید تا بتوانید این توّهم 

باطل ذهن دشمن را به هم بزنید...
امروز در عرصه  ی سیاست خارجی، ثقل و وزنه  ی کشور با چند 
ــائل، تأثیرگذاریم؛ اینها مهم  ــال قبل تفاوت دارد؛ ما در مس س

است. در حوادثی هم که پیش آمده، ما تأثیرگذار بوده  ایم...
ــر من روی آن  ــر از این نقاط قّوتی که به نظ ــک بخش دیگ ی
باید تکیه کرد، مسئله  ی برجسته شدن ارزشهای انقالب است. 
ــر کار بودند  ــالهایی که دولت نهم و دولت دهم بر س در این س
ــهای  انقالب و چیزهایی که  ــان انقالب و ارزش ــا امروز، گفتم ت
ــا را از انقالب آموختیم،  ــام به آن توصیه می کردند و ما آنه ام
ــئله  ی ساده  زیستی  ــده: مس ــته ش ــبختانه کاماًل برجس خوش
مسئوالن، استکبارستیزی، افتخار به انقالبیگری. یک دوره  ای 
بر ما گذشت که اسم انقالب و انقالبیگری و اینها به انزوا افتاده 
ــعی می کردند به عنوان یک ارزش منفی یا ضد ارزش،  بود؛ س
از این چیزها یاد کنند؛ مقاله می نوشتند، حرف می زدند، گفته 
می شد. امروز خوشبختانه اینجور نیست، درست بعکس است؛ 
ــور به حرکت انقالبی،  ــئوالن کش گرایش عمومی مردم و مس
جهتگیری انقالبی، ارزشهای انقالبی و مبانی انقالب است. این 
را توجه داشته باشید که یکی از عوامل گرایش مردم به دولت، 
ــها اهمیت می دهند.  ــت؛ یعنی مردم به این ارزش همینها اس
ــئله  ی ساده  زیستی، دور بودن  مسئله  ی دعوت به عدالت، مس

مسئوالن از تجمل؛ اینها خیلی چیزهای مهمی است.
تالش دولت در جهت ارتباط با مردم، تالش فوق  العاده  ی است، 
کاری که خوشبختانه در دولت مشاهده می شود؛ اینها چیزهای 
ــت. البته توجه کنید که این تالش فراوانی که دارید  خوبی اس
ــِت خوب و با عمل کردن به آنچه که  انجام می دهید، با کیفی

می گویید، همراه باشد؛ روی این تکیه کنید...
هر بیننده  ای احساس می کند و می  بیند که تالش دشمنان در 
مقابله  ی با جمهوری اسالمی در این سالهای اخیر، بخصوص در 
همین شش هفت سال گذشته و بخصوص در این دو سه سال 
اخیر، بیشتر شده. به نظر من دو سه عامل تأثیر دارد که ما اگر 
بدانیم انگیزه  های دشمن از کجا ناشی می شود، تکلیف خود را 
در برنامه  ریزی  هامان بهتر می فهمیم. به نظر من یکی از علل این 
دشمنی  ها، همین پیشرفتهای شماست؛ یعنی می خواهند این 
پیشرفتها کند شود. جمهوری اسالمی با داعیه  ی اسالم  خواهی، 
ــاالری اسالمی، با داعیه  ی رد و نفی مستدل  با داعیه  ی مردم  س

لیبرال دموکراسی، برای تشکیالت استکباری دنیا یک خطری 
ــرفت کنید، این خطر برای آنها  است. هرچه شما بیشتر پیش

بیشتر خواهد شد. میخواهند جلوی این را بگیرند.
ــمنی  ها، زنده شدن شعارهای انقالب است.  عامل دوم این دش
ــود، پنهان شود، آنها طبعاً  وقتی شعارهای انقالب کمرنگ ش
ــری می گیرند؛  ــان می  آید و چهره  ی همراه  ت ــتر خوشش بیش
هرچه شما شعارهای انقالب را پررنگ  تر کنید، آنها چهره  شان 

عبوس  تر و خصمانه  تر می شود؛ این چیِز طبیعی است...
حاال البته بعضی  ها در روزنامه، در سایت، در تریبونهای گوناگون 
ــر می کنند؛ اینکه چرا ما در دنیا دشمن  تراشی  مطالبی منتش
کردیم که اینقدر با ما دشمنی کنند! به نظر من اینها حرفبافی 
ــود، متکی به یک تحلیل درست  ــت. آنچه که گفته می ش اس
ــت. وقتی که امام  ــمنی  ها خیلی طبیعی اس ــت. نه، دش نیس
بزرگوار بود، دشمنی  ها زیاد بود؛ برای خاطر مواضع قاطع امام. 
هرچه مواضع ما ضعیف  تر شود و عقب  نشینی کنیم، آنها طبعاً 
چهره  شان بظاهر متبسم  تر می شود. البته جلو می  آیند. یعنی 
چهره را متبسم می کنند، برای اینکه بتوانند جلو بیایند، مناطق 
ــرفت هدفهامان باز بدارند. هرچه  را تصرف کنند و ما را از پیش
ما در حرکت خودمان جدی  تر و مصمم  تر باشیم، آنها ناراحت 

می شوند و چهره  شان عبوس می شود....
به مردم هم باید واقعاً میدان داده شود. البته در بیانات دوستان 
به برخی از این حوادثی که ناشی از پیگیری مفسدین اقتصادی 
ــد. واقعاً نمی شود ما کار  ــت، اشاره ش ــد اقتصادی اس و مفاس
ــت و قوی بکنیم، اما با مفاسد اقتصادی مبارزه  اقتصادِی درس
ــدنی است. همان چند سال پیش هم که  نکنیم؛ این واقعاً نش
ــئولین  من راجع به این قضیه بحث کردم و مطالبی را به مس
ــور گفتم، به همین نکته توجه داشتم، که تصور نشود ما  کش
ــالم مردمی داشته  ــرمایه  گذاری مردمی و کار س می توانیم س

باشیم، بدون مبارزه  ی با مفاسد اقتصادی!...
ــاءا... بروید کارها را با  ــماها اجر بدهد. ان  ش خدای متعال به ش
ــناخته شده به  جدیت دنبال کنید. دولت نهم و دولت دهم ش
ــعی کنید این حالت را،  ــتکار و خسته نشدن؛ س پرکاری، پش
ــمعه  ی خوب را تا آخرین لحظات حفظ کنید؛ خدا هم  این ُس

ان  شاءا... کمکتان خواهد کرد. 
بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت -1391/6/2
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ما به صورت اعتقادی، منطقی و علمی با اساس استکبار و صهیونیسم مخالف هستیم و همه مطمئن باشند که احمدی نژاد تا نابودی استکبار و رژیم پلید 
صهیونیستی با آنها مقابله خواهد کرد. عده ای در خارج با مکاری و تزویر و عده ای جاهل و بعضا مغرض هم در داخل جشن و پایکوبی به راه انداختند که 
البته قصد پاسخگویی به آنها را ندارم. آنچه روشن است اینکه در طول 5 سال و 6 ماهی که در دولت در خدمت مردم بودیم شبانه روز با عشق و ایمان مشغول 

کار بودیم و همه وجودمان در مسیر والیت بوده است.
دولت حاضر، تنها دولتی است که همه اعضای آن بر موضوع والیت فقیه متفق القول هستند و میثاق بسته اند تا از آن تبعیت کنند.

کسانی که نمی توانند به قدرت اداره دولت، سیاست های اقتصادی و مدیریت آن ایراد بگیرند بازی جدیدی طراحی کرده اند ولی در اشتباه هستند.

دولت تا آخر پای پرچم والیت فقیه ایستاده است و وظایف خود را به طور کامل انجام خواهد داد. نظام سلطه و استکبار و رژیم صهیونیستی پلید و نامشروع بدانند 
که احمدی نژاد به فضل الهی، اعتقادی، سیاسی و براساس برنامه با آنها دشمنی می کند و تا آخر و نابودی آنها خواهد ایستاد. من تا لحظه آخر عمر در مسیر والیت، 

علیه استکبار و رژیم صهیونیستی خواهم بود و امیدوارم خدای متعال محو و نابودی این رژیم را به ما نشان دهد.

البته دورکاری و خانه نشینی چند روزه دالیلی دارد که این دالیل را در دل خود نگه می دارم چون بسیاری از حرف ها باید در دل انسان باقی بماند اما از خدای بزرگ 
می خواهم ملت، کشور، رهبر و انقالب را تا حرکت آخر محفوظ بدارد و همه بتوانیم در این مسیر نورانی و روشن، خدماتی ماندگار و خداپسند ارایه کنیم البته در 
این مدت آقایان رحیمی، رحیم مشایی، ثمره هاشمی و ضرغامی و باقی دوستان برای حل مسئله به دفعات به منزل ما آمدند که از همه آنها صمیمانه تشکر می کنم.

دولت تا آخر پای پرچم والیت فقیه ایستاده است
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ــت  ــذ دور دوم ریاس ــن حکم تنفی مت
جمهوری دکتر احمدی نژاد
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ــتر در حالی که حکم عمارت مصر )منشور  ــهادت مالک اش  لحظه ش
حکومت داری( در دستانش است/سریال امام علی)ع(
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