گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در مورد دولتهای نهم و دهم
روایتی از مظلومیت رئیس جمهوری که به والیت گریزی متهم شد
درمسلک نهروانی «نقد» به رسمیت شناخته نمیشود
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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اتهام والیت گریزی به مالک اشتر

www.ourpresident.ir

با آثار و گفتاری از:
استاد شهید مرتضی مطهری
حضرت آیتا ...جعفر سبحانی
آیتا ...محمد علی جاودان
آیتا ...علی نظری منفرد
محمدحسینرجبیدوانی
محمدعلیچلونگر
محمد اصغری نژاد
بهمن شریف زاده
ویلفرید مادلونگ
غالمحسنمحرمی
علی اکبر جوانفکر
فریدهحشمتی

www.ourpresident.ir

www.ourpresident.ir

!بدون شرح
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:lyoBPuAõg| |þìçuA ú×éOõì Jrc êÞpýGk

óBüApãèõ¾A Rlcô
oBñÞok
òýÖpdñì qA ÿpHO
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ÿpHøo óBâpHg wéXì lyoA õÃÎ ôk oAlzø
:ÙApdðA óBüpW óõìApýK ”Bíy“ úìBð úP×ø BG õâô Q×âok

lülW QýGBG
:ÿlùèA îéÎ úéèA Qü@
JBG lídì þéÎ àü êHÚ ëBu 200
kõWô úG Ao QýDBùG úÚpÖ ô ly AlýK
BƒG oBíÏPuA úÞ ÿoBÞ ô koô@
QÚô aýø ,ûkAk ïBXðA QýDBƒùG
ûkAlð ïBXðA þuBƒýu Jrc àü
Anè ,lølG ïBXðA lðAõO þíð ô QuA
Jrƒc àü Ñõð qA Bì þðApãð
Ñõƒð àüqA úƒßéG ,Qvýð þƒuBƒýu
QuA òük Bü úÚpÖ
14ô | 15RBd×¾

QüæôqA wÞpø lyQGBS
lyløAõg ÿôrñì kpýãG úé¾BÖ

: ÿkrü fBH¿ì úéèA Qü@
lüBýG ÿqôo úÞ Qvýð lýÏG aýø
pGApG ok QìôBÛì úíø òüA úÞ
}A ûõýì }pg@,ïçuA óBñíyk
JBG lídì þéÎ úÞ kõy òüA
úPHèA !kõy AlýK oõzÞ ok ÿlülW
òüA lýñÞ ÅpÖ ïkpÞ ÅpÎ
BìA ,lyBG óõýéýì ok àü ëBíPcA
| QuA òýãñu ó@êíPdì
8ô | 9RBd×¾

;BíéÎ Ùnc ÿApG þÖApdðA óBüpW }çO

úèBÛìpu

QuAoô úÆõÒ ÿkB¿PÚA luB×ìok þÖApdðA óBüpW :þðBXüoæ

óBý`ìAkBG úéèluA pPÞk*

 احمد- ۹۰  اردیبهشت30
 در موضوع وزیر:توکلی
 احمدی نژاد،اطالعات
خواست در برابر رهبری
6
!!بایستد که نشد

,  ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ,  وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ, 88 ﻧﺎﻣﻪ,  دوﻟﺖ ﻧﮫﻢ,  ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺤﺮاﻓﯽ,  اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد, آﯾﺖ ﷲ ھﺎﺷﻤﯽ

:ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی

در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ

ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﺳﯽ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻣﺎم از اﻧﺤﺮاف اﻣﺮوز
ﻧﻈﺮ ﮐﯿﮫﺎن درﺑﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ھﺎﺷﻤﯽ
رواﯾﺖ ھﺎﺷﻤﯽ از ﻣﮫﺪوﯾﺖ اﻧﺤﺮاﻓﯽ

 مصطفی- 90  خرداد10
 احمدینژاد:کواکبیان
جرات عدم پذیرش حكم
رهبری را داشت اما آیا
 هاشمی رفسنجانی،خاتمی
و غیره از این دست اقدامات
7
انجام دادهاند؟
... آیتا- 90  خرداد17
 ابلیس با تمام توان:مصباح
به یاری جریان انحرافی
شخص منحرف/آمده است
به بهانه ارتباطات معنوی
با امام زمان (عج) تأثیر
عجیبی بر رئیس جمهور
بعضی وقت/ گذاشته است
 در تفكر/ها غیبت کردن واجب می شود
جریان انحرافی مسئله انسان كامل به جای
8
.امام زمان (عج) مطرح می شود

4

ô ldéì ûBâ ô oæõßu óApƒß×ñyôo
ÑõWo o k ,lñPvø kAq@ Bùð@ BG ólüpK
BƒG ,lƒðkAq@ ëBƒƒìo ô pƒƒýƒâ òƒƒW úƒƒG
QƒuA òƒƒüA Bƒƒü@ ,lƒƒðkAq@ {ƒƒüôAo k
RBìpƒc QƒuA òƒüA ?þƒùèA kôlƒc
?þùèA
óBüpƒW òƒüA :kpƒÞ lƒýÞCBƒO ÿô
îƒø ÿkBƒ¿PÚA lƒuBƒ×ì o k «BƒÚBƒƒ×ƒOA
.lðôo þì õéW óBìA þG ô lðoô|úÆõÒ
kAk Quk qA Ao AõÛO óBvðA úÞ þPƒÚô
ëBXì úíø o k ô ÿoBXƒì úƒíƒø o k
.lñÞ þì AlýK êßzì
:kpÞ eüp¿O þðBXƒüoæ þƒéì@
úßýèBc o k þƒÖApƒdƒðA óBƒüpƒW òƒüA
ÿpß×ñyôo Ao þèBƒìo ô ÿpƒýƒâ|òƒW
{Ûð ókpÞ äðpíÞ o k lñðq|þì BƒW
ïõéÎ óB¿¿hPì ô þñük óBƒíƒèBƒÎ
«Bƒíƒévƒì .lƒñƒñƒÞ þƒì }çƒO úƒÛƒc
îèAõÎ ô òÆBG îèAõÎ þ×ð Bì kõ¿Ûì
pTÞ A îüoAk òƒýÛü BƒìA .Qƒvýð BƒñÏì
pãì .lðkBýy BùñüA ÝB×OA úG IƒüpƒÚ
,koAk óBƒßìA îƒèBƒÎ o k ÿrƒý^ pƒƒø
ÁBg Àhƒy koõƒì o k {ƒÎõƒÚô
þvÞ QuA òßíì ?QuA QGBS îø
þÏýHÆ ÝõÖBì ÿBø RolÚ lƒðAõƒPƒG
úÞ þvÞ pƒø BƒìA lƒyBƒG úƒPƒyAk îø
òýñ^ òì lüõãG ô lñÞ qBƒG þƒðBƒÞk
?koAk RolƒƒƒÚ Bƒƒƒü@ ïoAk þƒƒƒOolƒƒƒÚ
îø ,þðBƒÇƒýy RolƒÚ pƒø þƒùãðAô
?QuA Qñu ô JBPÞ lýüBCO koõì

ô ly pzð oõzÞ òüA o k BùGBPÞ òüA
úÞ ÿoõzÞ ,QuBhðpG îø þüAl¾
ô QƒuA ÐƒýzO ô ïçƒuA {ƒƒuBƒƒuA
xBuA pG QƒuA þƒìBƒËƒð {ƒìBƒËƒð
úðõã^ ,Qñu ô JBƒPƒÞ ô lƒýƒcõƒO
.lñÞ êídO Ao oõìA òüA lðAõO|þì
:kpÞ lýÞCBO úýüBÃÚ ûõÚ wýƒDo
îø Bì óBìq o k Q×â lüBG úðB×uBCPƒì
ïBíO Büõƒâ úƒÞ þƒÖApƒdƒðA þƒðBƒüpƒW
o k îø BG Ao úPynâ RBÖApdðA RBßð
äƒðpƒíƒÞ o k ,koAk ÐƒíƒW BƒW àƒü
YƒüôpƒO o k ô BƒƒíƒéÎ {ƒƒÛƒð ókpƒƒÞ
oBývG þüApâ QýìõÚ ô ÿpâ|þƒðApƒüA
þì ÑBWoA Ao ïkpì ô lñÞ þì }çO
ô {ƒñƒìBƒhƒø ô }ôoõƒÞ úƒG lƒƒøk
YüôpO o k ÙpÆ ó@ qA lÏG ô óApãük
ô ÿpýâ òW o k ,JmBÞ ÿBùðBƒÖpƒÎ
úƒÞ ,lƒñƒÞ þƒƒì }çƒO îƒø þƒƒèBƒƒìo
BG þPHvð ú^ BùñüA Qvýð Àhzì
qA ïk îø BùñüA úßýèBc o k .koAk òük
Bøoæõßu BG ô lñðq þì ÿpß×ñyôo
ô lðõy þƒì ÐƒíƒW QƒcAo þƒéýƒg
qA ÿA|ûlÎ BG îø ô lññÞ þì þøApíø
ô lñPvø oõg ïk þèBGAæ óAlñìpñø
lññÞ þì YüôpO Ao JmBÞ ÿBùðBÖpƒÎ
þðBùñK îø IðBWA BG úßñüA qA úPHèA ô
.lðoAlð þDBGA þéýg lðpýãG ÉBHOoA
ûlýÛÎ úðB×ƒuCBƒPƒì :kôrƒÖA ÿô
BG ÈGAôo o k úÞ QuA úðõãñüA BùƒñƒüA
BƒƒG xBƒƒíƒO o k ,lƒƒðkAq@ ïpƒƒdƒìBƒƒð

ÿpýâ QùW þñük îùÖ óB¿¿hPì
pK ïAo@ ïAo@ Bì oõzÞ òýíø o k .lññÞ
úÞ þüBW BO BƒùƒñƒüA úƒG lƒðkAk ëBƒG ô
þé¾A rO QýðBcôo ÿBƒùƒñƒì ïçƒuA
.ly Bø þgpG
:kôrÖA úƒýƒüBƒÃƒÚ ûõƒÚ wƒýƒüo
þðBìq o k úÞ QuA oô@ ØuBCO «BÏÚAô
Qèôk óBƒìq úƒG pƒPƒzƒýƒG úƒPƒHƒèA úƒÞ
ÿBø|JBPÞ ,kkpâ þì pG RBcçƒ¾A
JmBƒÞ ÿBƒùƒðBƒÖpƒƒÎ o k ÿklƒƒÏƒPƒì
qA qõXì oõƒzÞ òƒýíø o k þƒOAkoAô
þƒPÚô .QƒuA úƒPÖpƒâ kBƒyoA RoAqô
þì lðAõg þì Ao Bùð@ ÿBùGBPÞ óBvðA
ô kBýy ô êøBW ÿA ûlƒÎ úƒÞ lƒñƒýƒG
ô QüõñÏì ô òÆBƒG þƒÎlƒì ûoBƒHƒðq
þðBÖpÎ ú^ òƒüA .lƒðA ûlƒy óBƒÖpƒÎ
þƒPƒupƒKBƒýƒðk úƒíƒø BƒƒG úƒƒÞ QƒƒuA
BG úÞ þPuõLgpu óBÖpÎ .kqBƒu|þƒì
aƒýø îƒø ó@ ëBƒTìA ô olƒhì kAõƒƒì
îø þüAkõG óBÖpÎ .koAlð þƒOBƒÖBƒñƒì
úÞ koõg ØuBCO lüBG .ÿpãük oõW

: منصور ارضی- 89  مهر2
من زمانی از احمدی نژاد
حمایت می کردم که
احساس می کردم و می
دیدم که در خط والیت و
1
.امام زمان (عج) است

:Qƒ×â úƒýüBƒÃÚ ûõƒƒÚ wƒƒýƒDo
luB×ì o k «BÚB×OA þƒÖApƒdƒðA óBƒüpƒW
óBìA þG ô lðoô úÆõÒ îø ÿkB¿PÚA
.lðôo þì õéW
þƒƒƒéì@ ÝkBƒƒƒ¾ úƒƒƒƒéèA Qƒƒƒƒü@
þèBÎ óæõEvì úvéW o k þðBXüoæ
qA þƒƒgpƒƒG }çƒO úƒƒƒG þƒƒƒüBƒƒƒÃƒÚ
iüoBO ëõÆ o k þÖApdðA ÿBø|óBüpW
úÛ×O qA ïçuA QìA ókpÞ oôk ÿApƒG
ûoByA òýPuAo óBíèBƒÎ qA ô òƒük o k
QýðBcôo ÿBùñì ïçuA" ûlüA ô kpÞ
ô QƒvðAk }çO òƒüA ûlƒƒýƒüAq Ao "
ÿA ûoBƒK {ƒýƒK Bƒø|ópƒƒÚ qA :Qƒƒ×ƒâ
{Ûð êGBÛì o k þÖApdðA RBðBƒüpƒW
ô QuA úPyAk kõWô òük o k óBíèBÎ
ÿBø|úøpG o k úÞ îýðAk þƒì Bƒì úƒíø
þìçuA úÏìBW òýíø o k ÿklƒÏPì
êGBÛì o k Ao úýÖõƒ¾ ô {ƒüôAo k Bƒì
úðBùG ô lƒðkAk þƒì oApƒÚ Bƒì ÿBƒíéÎ
ô þüApâ òÆBG ô òÆBG úG ÑõWo óBð@
BìA kõG QüõñÏì ô BñÏì îèBÎ QýíøA
Ao òƒƒük ÿBƒƒíƒéÎ {ƒƒÛƒð ÐƒƒÚAô o k
.lññÞ ØýÏÃO lñPuAõg|þì
oõƒƒùƒÊ þƒƒƒðBƒƒƒXƒüoæ þƒƒƒéì@
òƒüA úƒìAkA Ao oæõƒßu óApƒß×ñƒyôo
ô kpÞ Øý¾õO þÖApdðA ÿBø óBüpW
ô îvƒüoæõƒßƒu óBƒƒüpƒƒW :Qƒƒ×ƒâ
o k Ao oæõƒƒƒßƒƒu óApƒƒƒƒßƒƒ×ƒƒñƒƒyôo
þì QüõƒÛƒO þƒìçƒuA ÿBƒøoõƒzƒÞ
ô BƒíƒéÎ êƒGBƒÛƒì o k qBƒG BƒO lƒðkpƒÞ

ÿA úðBuo RBzÚBñì ïôAlO
JpÎ ûBykBK QuAõgok ô
þìçuA ÿlùì lídì
ok úÞ kpÞ þì êÛð ,AõÚ ÜHuA óæõEvì qA þßü êHƒÚ úƒøk àƒü úƒG àƒükrƒð
úÞ lüõâ þì ôA úG úéèAlHÎ àéì ;QuA úPyAk óBPvGpÎ ûBƒykBƒK BƒG úƒÞ ÿoAlƒük
ok RBÖçPgA ûBâpø ,kõy ÿA úðBuo oõzÞ ûoAkA ok Bíy RBÖçPgA úÞ lüoAnãð
.løk þì {üArÖA Bì pG Ao }oBzÖ Bßüpì@kõy þì kBüq Bíy óBýì
QuA þdÂAô pìA óApüA pGApG ok ôA fBñW ô Bßüpì@BG óBPvGpÎ oõzÞQHvð
RBÖçPgA þPÚô úÞ QuA ó@ ÿBüõâ þGõg úG ô koAlð pO úÖBÂA fpy úG qBýð úƒÞ
pG ô úÛÇñì ok QìôBÛì úùHW pG ó@pSA ,koAk óBPvGpÎ pG ÿpSA òýñ^ Bì þégAk
óAõñÎ úG óApüA RBÞpdO òüpO þDrW .kõG løAõg ú^ "þìçuA ÿoAlýG QÃùð"
pGApG ok oBHßPuA ØèBhì ÿBøoõzÞÿApG õãèA oõzÞàü ô ïçuA óBùW ÿApÛèA ïA
þìçuA ÿoAlýG Zõì ô úÛÇñì pýÇg QýÏÚõì eýÂõO .QuA óBùW ïkpƒì lƒük
}BgpK løBy ØuæA Ðì þüBÃÖ òýñ^ok .QuA eüpzOqAqBýð þGrýð ûlì@lülK
pHøo úÞQuA þèBcok òüA .îýPvø ØéPhì ÿBø ûqõcok òýèõEvì þgpGopßì
RõÎk òüA pGApG ok ô lðkõíð Ðñì Ao RBÖçPgA ókõíð þƒñƒéÎ JçƒÛƒðA îËƒÏƒì
Rçßzì qA ÿoBývG þgpG ô ûkõíð QÖBüok þèõHÚ ûpíð òýèõEvì þgpG ,óBzüA
ûpùG þÊB×èA qA þPc ô lðkõíð fpÇì óByoBýPgA ok ÿBø óõHüpO ÜüpÆ qA BùñO Ao
òýñ^ ÐÖo ÿApG úÞ kõG þèBc ok òüA .kõG ëõEvì àü qA oBËPðA qA oôk úÞ lñPÖpâ
QuA úPÖBü ïôAlOôqBÒ@ïBìA QÞpGpK RBýc óAoôkqA ,AõÚ óApu úvéW þOBÖçPgA
.lyBG ÿA úðBuo ÿõøBýø qA oôlG RBÖçPgA ÐÖo ÿApG þHuBñì ÿBÃÖ lðAõO þì ô
úßð@Qvhð .QuA úP×ùð rý^ ôk ok ,kõy þuopG BøkAlgo òüA úzüo pâA lüBy
álðA ok ,ÿpHg ÿBø QüBu úðõâboBÚ lyo QÞpG úG ô þìçuA îýèBÏO Ùçg pG
pGApG ok Ao RBuBvcA qA þWõì ô úPzâ çì pG þ¾õ¿g RBvéW oBHgA þðBìq
þuBýu óæBÏÖ ô òýèõEvì úíø ÐÚAõG pâA .lüBƒíƒð þƒì þƒüAo@ Øƒ¾ pƒãƒülƒßƒü
þìçuA ê¾A ô lƒñƒøk oApƒÚ pƒËƒð lƒì Ao óBƒâorƒG úƒðAoAlƒì ÝçƒgA ÿBƒøoAlƒzƒø
opßì êÛðokpOoAõâBð ó@qAô kkpãð óBýGoApuAô kkpâQüBÎo "RBðBìA wèBXíèA"
iuBK úG óly àüpdO qA BvG ú^ ,kõzð ûkôrÖA ó@ åpG ô jBy þPðpPñüA Bü þøB×y
| .kkpâÿoAkkõg rýð þñéÎ þüõâ
óAoAlíPuBýu ÿApG ÿlW þÛzì Ao ÿoAk òPzüõg òüpíO lüBG úßð@pãük
QuA òßíì ,lükpâ fpÇì úðBuo ok ÿkpÖ úýéÎ pG þñhu pâA .QvðAk qôpƒìA
ô ly løAõg }õìApÖ ó@ pÞm ápO BG êÆBG,koAõì qA ÿoBývG ok úÞ lyBG êÆBƒG
úðBuo pGApG ok Øüpc ØÏÂ ÉBÛð fpÆ ó@ ûAo úÞ lyBG eýd¾ QuA òßƒíƒì
ïBÛìpËð BG úÞkAk jo oõzÞpýgA ÐüBÚô ok ,pìA òüA ÜÖõì úGpXO àü .kõG løAõhð
JnÞ ô Ýl¾ oBHgA úG úPzÒ@ RBƒÏƒüBƒy oApƒßƒO qA ÿoBƒýƒvƒG ,ÿpƒHƒøo îËƒÏƒì
úG pXñì úÞ þOBuBvcA qA òPuBÞ ÿApG Ao BÃÖ pìA òýíø ô lƒðkõƒíƒð ÿoAkkõƒg
ÿBø Iy ok ÿA úñìBg ïBìA pÞnO pâA .kõíð Býùƒì kõƒG ûlƒükpƒâ ÈƒéÒ îýƒíƒ¿ƒO
óly pO úPgôpÖApG BG BvG ú^ ;kõHð ÿoAk òPzüõg úG óBzüA pPÖk ok ÿoAkArƒÎ
.QÖpâþì oApÚ Bì pGApG ok ÿpOoAõâBð VkAõc òýèõEvì RBuBvcA
úG êÚAlc ,lðA úPÖpâ ûlýñzð Ao JçÛðA úðAqpÖ pHøo oAlzø úÞ Bùð@ }BÞ ÿA
ok Bì qôpìA ÿApG oBývG ÿBø RpHÎ úÞlñzülðBýG úéèAlHÎ àéì QuAõgok ÜíÎ
.QuA úP×ùð ó@

حجت- 90  اردیبهشت21
:االسالم صادق الریجانی
جریانی انحرافی گویا تمام
نكات انحرافات گذشته را با
2
!!هم در یك جا جمع دارد
...آیتا- 90  اردیبهشت21
90  بیش از:مصباح یزدی
درصد معتقدم كه او سحر
شخص مسئله/!شده است
3
ّ
!مسخر كرده
 این آقا را،دار
- 90  اردیبهشت24
 عضو،حجتاالسالم کعبی
 اگر در خانه:شورای نگهبان
نشستی و زانوی غم بغل
 یعنی والیت فقیه را،گرفتی
4
نشناختی
 سردار- 90  خرداد9
 معاون فرهنگی،مقدمفر
 جریان:فرمانده سپاه
انحرافی در پی ایستادگی
رهبر انقالب در برابر عزل
آقای مصلحی شکست
سنگینی خورد و انتظار
5
.نداشت که ایشان اینگونه ایستادگی کنند

 هاشمی...آیتا- 88  خرداد19
 اینجانب قصد ندارم که:رفسنجانی
دولت موجود را مثل دولت بنیصدر
!!معرفی کنم
هاش��می در نامه خود به رهب��ری در خرداد
 متأس��فانه اظهارات عاری: چنین نوشت88
از حقیقت و غیرمس��ئوالنه آقای احمدینژاد
در جری��ان مناظ��ره با مهندس موس��وی و
 خاط��رات تلخ اظهارات و،مقدمهچینیه��ای قبل و ح��وادث بعد از آن
اقدام��ات منافقان و گروهکه��ای ضدانقالب در س��الهای اول بعد از
 و انتخابات مجلس84 پی��روزی انقالب و نیز تهمتزدنها در انتخابات
شش��م و لجنپراکنیهای باند پالیزدار که در دادگاه محکوم ش��ده را به
ً نمایش گذاشت و از آنجا که بخشی از این اظهارات قب
ال در رسانههای
 ادعای،دولتی و آتش تهیه آن در س��خنرانی مشهد مقدس مطرح شده
اینکه مطالب او تحت تأثیر فضای مناظره گفته شده و فاقد برنامهریزی
 پذیرفتنی نیست و گویا برای تحتالشعاع قرادادن گزارشهای،قبلی است
مستند و مکرر دیوان محاسبات در خصوص مفقوداالثر بودن یک میلیارد
دالر و ارتکاب چند هزار تخلّف در اجرای بودجهها میباشد و شاید هم
.رقیب اصلی خود را افتخارات ربع قرن انقالب اسالمی میداند
دهها میلیون نفر در داخل و خارج ناظر دروغپردازیها و خالفگوییهایی
 افتخارات نظام،بودن��د که برخالف ش��رع و قانون و اخالق و انص��اف
.اسالمیمان را نشانه گرفته بود
زیر سئوال بردن تصمیمات بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و تالشهای
امام راحل و مردم مسلمان و متعهد و روحانیت عظیمالقدر که در نیم قرن
گذشته با مجاهدتهای خویش توانستند بنای باشکوه نظام اسالمی را
 دوران مشعشعی که. از این بدتر نمیشد،ایجاد و مس��تقر و بالنده کنند
 رئیسجمهور و،خود ش��ما پشت س��ر امام (ره) در قامت مجاهد پیشتاز
.نهایت ًا رهبری نظام نقش و مسئولیتهای ممتازی بعهده داشتهاید
 مقام والیت،نقطه قابل توجه دراین تهمتها این است که غیرمستقیم
در زم��ان رهبری امام راحل و جنابعالی که هادی دولتها بودهاید و با
 نشانه، مدیریتها را مورد تأیید و تحس��ین قراردادهاید،اظهارات صریح
.گرفته است
 با ارشاد امام و بنیانگذار جمهوری1359  اسفندماه14 بعد از جریان شوم
 ش��هید مظلوم دکتر بهش��تی و جنابعالی و اینجانب که در،اس�لامی
 با،شعارهای مردمی به عنوان «س��ه یاور خمینی» شناخته شده بودیم
همراهی نیروهای انقالبی و بخصوص نمایندگان متعهد مجلس اول و
حزب جمهوری اسالمی توانستیم در جهت زدودن غبارهای ابهامات و
سمپاشیها اقدامات مؤثری انجام دهیم و امام راحل درد آشنا با تشکیل
، نتایج آن. بخش��ی از حقایق را آش��کارکردند،گروه حقیقتیاب و داور
آگاهی بیش��تر مردم و رس��وایی فتنهگران 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 بنیصدر معرفی
 بلکه،کنم و یا سرنوش��تی ش��بیه آن دولت را برای این دولت بخواهم
مقصود این است که باید مانع گرفتار شدن کشور به سرنوشت آن روزگار
*
.شد
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: علی مطهری- 90  تیر20
 والیت،هاشمی وخاتمی
مدارتر از احمدینژاد
آقای احمدی نژاد/!بودند
دو جا به صراحت در مقابل
حکم حکومتی رهبری
کار اخیر آقای/ایستاد
احمدی نژاد شبیه کاری بود
9
.که آقای موسوی کرد

ô óBùW okqôo lñ^ òüAô ûBì lñ^ òüA ok úÞþüBøkAlüôo
þðBùW RæõdO ok þ×ÇÎ úƒÇƒÛð kAk jo óApƒüA ô úƒðBƒýìoôBƒg
| .QuA
äƒñøpƒÖ óBƒýñG ,JpƒÒ ÿkBƒ¿ƒPƒÚA – þƒƒuBƒƒýƒu óApƒƒdƒG
ÿoAlýG .lðAqpè Ao þGpÒ óApHßPvì ÿpâú|Çéu ô ÿoBƒíƒÏƒPƒuA
oBHßPuA ô ïçuA óBñíyk JAõg ,úƒÛƒÇƒñƒì ÿBƒùƒPƒéì þƒìçƒuA
ó@Ao þGpÒ óApHßPvì þÏÚAô ûpù^ô kpÞúP×y@þéÞúG Ao þðBùW
óBíÞBc úýéÎ Bßüpì@ô BK ôoA ïkpì ÿoAlýG úÞ kpÞoBßy@ óBñ^
ô òýðõg VkAõc. QuA úPgBu ÜÛdì Ao oôpK îèBÊ ôpãíPu
ô wðõO ô p¿ì ÿBøkAlüôo ô þHýè ô òíü ô òüpƒdƒG oô@Y|ƒðo
úÞ QuA þìçuA JçÛðA àü ÿBƒøI
| ƒýƒzƒð ô qApƒÖ ,ÿkõƒÏƒu
RApøBËO ô úðBðBìpùÚ QìôBÛì pývì qA óApüA JçÛðA lƒñƒðBƒíƒø
Bøû|kAõðBg Yðo ô Bøó|ly þðAlðq ô BøR
| kBùy êídO ô þìkpì
lñðBì Bøû|qõc úG úéíc óõ^ þñýãñu ÿBøú|GpXO ô konâþ|ƒì
17 ô kAkpg 15 lñðBì þÏíW ÿBøoBPzÞ ô lWBvƒì ,úƒýƒÃƒýƒÖ
ÿBùPéì ÿBùüqôpƒýƒK ,ó@ ûpƒíƒS BƒìA .koAk {ƒýƒK ok Ao oõƒüpƒùƒy
Épy úG QuA þéÏÖ ópÚ ok qBu Qyõðpu þèõdO ô óBíévì
óApüA ÿBøkAlüôo .lññÞ QìBÛPuA ô lñüõãG úéèA BñGo AõèBÚ ,úßñüA
Qüæô ê¾A ÿæAô QýíøA pãük oBG qôo lñ^ òüA ok þìçuA
| .kpÞRBHSA Ao ó@þü@oBÞô ëkBÎ úýÛÖ
ïBËð oAlPÚA oõdì úƒÞ Qƒüæô oAlƒPƒÚAqA ÿpƒãƒük úƒðõƒíƒð
ok þðBãíø Rlcô oBßy@ kõíð ô QuA þìçuA ÿoõùƒíƒW
Ì×c òýÎ ok RçÃÏì pýGlO ô òýíévìpìA þèô qA QƒýƒÏƒHƒO
þÏíW ô ÿkpÖ ÿBøpýGlO úíø ÿpýâoBßG ô ÝçgA ô {ƒìAo@
kAk óBzð kõG ûkAk jo úÞ þâorG ûBHPyA ÐÖo ok qõvèk óæõEvì
ÿoAlýG ô ÿoBýyõø ô ,ûko pø ok óæõEvì ú^oBLßü QƒýƒÏƒHƒO
Ì×c BG Ao þüæô þéì Rlcô úðõã^ ,ïkpì rýãðApG òývdƒO
êc úñürø òüpPíÞBG Ao Bøê|ßzì ô lñÞþ|ì òýìBO Bøú|Ûýéu úíø
ô óBùW óApHßPvì ô ïçuA óBñíyk þøAô ÿBølýìA ô lüBíðþ|ì
óçøABð ô óBñíyk løkþ|íð ûqBWA ô løkþ|ì kBG úG Ao óAlðBÏƒì
.lññÞûkB×PuA Fõu
2 úd×¾ ok úìAkA
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تجزیه و تحلیل در تاریخ اسالم

سوء استفاده قریش از شکست ابرهه!
آیتا ...جعفر سبحانی تبریزی

www.ourpresident.ir

مجله «مکتب اسالم» یکی از فاخرترین نشریات حوزه علمیه قم بود که در سالهای آغازین مرجعیت
آیتا   ...بروجردی متولد شد و با معرفی نویسندگانی دانشمند و فرهیخته در محافل حوزوی و دانشگاهی
جهان اسالم مورد توجه قرار گرفت.
«آیتا ...جعفر سبحانی» این روزها به عنوان یکی از مراجع معظم تقلید در حوزه علمیه قم مورد توجه همه
شیعیان جهان اسالم میباشند .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 میشود .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 عالقهمندان
تاریخ اسالم میتواند مفید و آموزنده باشد.
غوغای عام الفیل ،کشته شدن ابرهه و از هم پاشیدن
ن کعبه و قریش ،مکیان و
سازمان زندگانی دش��منا 
ی جرأت
کعب��ه را در انظار جهان عرب بزرگ نمود ،دیگر کس�� 
نداشت ،فکر حمله به قریش و آزار آنان و یا ویران ساختن خانه
ل بپروراند ،افکار عمومی چنین قضاوت میکرد
توحید را در د 
که« :خدا به پاس احترام خانه خود ،و احترام و عظمت قریش،
دشمن شمارهی یک آنان را به خاک و خون کشید» روی این
قضاوت ،قریش و کعبه در نظر عموم بزرگ شدند ،کمتر کسی
ن فقط به منظور حفاظت از کعبه بود،
فکر میکرد که این جریا 
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.
این فتح و پیروزی بیدردس��ر که بدون ریخته ش��دن قطرهی
ت گرفت ،افکار تازهای را در دل قریش به
خونی از قریش صور 
وجود آورد ،نخوت و تکبر و بیاعتنایی آنان را روزافزون ساخت
و باین فکر افتادند که محدودیتهایی برای غیر خود قائل شوند
زیرا خود را طبقه ممتاز عرب میدانستند و فکر میکردند که
ت بت واقعند ،و از حمایت
آنان فقط مورد توجه سیصد و شص 
آنها برخوردارند.
از آن روز بیبندوب��اری آنان آغاز گردید؛ در این صدد برآمدند
ش و طرب و خوش��گذرانی را یکی پس از
ک��ه برنامههای عی�� 
دیگری اجرا کنند .از این لحاظ جامهای پر از ش��راب خرما را
سر میکشیدند و احیانا بساط میگساری را در اطراف کعبه پهن
میکردند و به اصطالح در جوار بتان سنگی و چوبی که متعلق
ت عمر خود را میگذراندند و
به قبایل عرب بود ،بهترین ساعا 
ن
هرکس هر داس��تانی را که دربارهی منذرین حیره ،و غسانیا 
ش��ام و قبائل یمن ش��نیده بود ،برای حضار تعریف میکرد ،و
ی ش��یرین بر اثر توجهات بتان
عقیدهمن��د بودند که این زندگ 
است که عموم عرب را در برابر آنها ذلیل کرده ،و آنان را بر همه
برتری داده است.
مرزهای خیالی قریش
خ��دا نکند این موجود دو پ��ا روزی افق زندگی را صاف و پاک
ببیند ،و برای خود یک مصونیت خیالی قائل گردد زیرا آن روز
اس��ت که دایره حیات را به خود اختصاص داده و برای همنوع
خود کوچکترین حق حیات و ارزش قائل نمیشود ،در صفح ه

وجود هس��تی و عیش و نوش خود را فوق همه چیز میداند.
آن روز قری��ش برای اینکه تفوق و عظم��ت خود را بر دیگران
ل
ثابت کنند ،تصمیم گرفتند ک��ه کوچکترین احترامی به اه 
«حل» (چهار فرس��نگ از چهار طرف کعب��ه را حرم و بقیه را
حل مینامند) قائل نش��وند زی��را میگفتند که عموم عرب به
معبد ما نیازمند هستند و با چشم خود دیدند ک ه ما مورد توجه
خدایان کعبه هستیم ،از این پس سختگیریها شروع شد ،و
ل مردم حل را مجبور کردند که هر موقع به
ی کام 
با دیکتاتور 
منظور بجا آوردن حج و عمره وارد «مکه» شوند ،نبایست از آن
غذایی که همراه خود آوردهاند ،بخورند ،و باید از غذای اهل حرم
بخورند ،موقع طواف همه باید از لباسهای محلی «مکه» -که
جنبهی ملیت و قومیت داشت -استفاده کنند و اگر کسی موفق
ت به طور عریان دور کعبه طواف کند،
به تهیهی آن نشود ،بایس 
و برخی از بزرگان عرب که به این کار تن نمیدادند مقرر شده
بود که پس از طواف ،لباسهای خود را بکنند و به دور افکنند ،و
ی حق نداشت به آن دست بزند .ولی زنان درهرحال مجبور
کس 
ف کنند ،فقط بایس��ت اطراف سر را با
بودند لخت و عریان طوا 
ی زمزمه کنند.
یک پارچهای بپوشانند و با شعر مخصوص 
پس از جریان ابرهه که خود از مسیحیان بود هیچ فردی از یهود
ق نداش��ت وارد مکه شود مگر اینکه مزدور یکی از
و نصاری ح 
مکیان گردد ،در اینصورت نیز الزم بود کوچکترین س��خنی از
آیین و کیش خود نگوید.
کار به جایی رس��یده بود که برخی از آداب حج را که بایس��ت
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
ب به س��ر
باید حاجیان روز نهم ماه حج ،در آنجا تا غروب آفتا 
برند) انجام دهند ،در صورتی که نیاکان آنان (فرزندان اسماعیل)
وقوف در عرفه را جزء مراسم حج میدانستند و تمام عظمت و
ن کعبه و همین وظایف حج بود که
بزرگی ظاهری قریش مرهو 
ک و بیآب
مردم مجبور بودند در هر سال به این نقطهی خش 
سری بزنند؛ و اگر در نقطهی مطاف و مشاعی نبود ،کسی مایل
نب��ود ک ه در دوران عمر خود از آن نقطه عبور کند .اما با طلوع
ستاره اسالم تمام این مرزها و خرافات از بین رفت.
از نظ��ر جامعهشناس��ان پیدای��ش این فس��ادها و تبعیضها
اجتنابناپذیر اس��ت .باید محیط مکه غرق در فساد و آلودگی

ی و جنبش ریشهدار آماده
شود تا جهان برای یک انقالب اساس 
گردد.
تمام این محرومیتها و عیشه��ا و نوشها و بیبندوباریها،
ک مصلح جهانی آماده میس��اخت ،و
محی��ط را برای ظهور ی 
بیجهت نیست که هر موقع فرعون عرب «ابوسفیان» از دانای
ع��رب «ورقة بن نوفل» که در آخر عمرش مس��یحی ش��ده و
ل به دست آورده بود ،از خدا و پیامبران سخن
اطالعاتی از انجی 
به میان میآورد با ش��عله خش��م و غضب «ابوسفیان» مواجه
میشد .او میگفت« :ما مکیان به چنین خدا و پیامبری نیازمند
نیستم ،زیرا از مراحم و الطاف بتان برخورداریم»!
ازدواج عبدا ...و آمنه
روزی که عبدالمطلب جان فرزند خود را با دادن صد ش��تر در
ی نمود ،هنوز بیش از بیس��ت و چهار بهار از
راه خ��دا خریدار 
عمر «عبدا »...نگذشته بود و این جریان سبب شد که «عبدا»...
عالوه بر اینکه میان قریش ش��هرت بسزایی پیدا کرد ،در میان
ل خود و بالخصوص ن��زد عبدالمطلب هم مقام و منزلت
فامی�� 
بزرگی به دس��ت آورد .زیرا چیزی ک ه برای انس��ان گران تمام
ش��ود و دربارهی آن رنج بیشتر ببرد ،بیش از معمول به او مهر
میورزد .از این لحاظ «عبدا »...در میان خویش��ان و دوستان و
نزدیکان خود فوقالعاده مورد احترا م و مورد رغبت تمام بود.
ناگفته پیداست ،روزی که «عبدا »...همراه پدر به سوی قربانگاه
میرفت! در آنوقت با س��ختترین احساسات متضاد روبرو بود
حس احترام ب��ه پدر و قدردانی از زحمات توانفرس��ای او در
ی جز
سراسر کشور وجود وی حکمفرما بود از این جهت چارها 
تس��لیم و انقیاد نداش��ت ولی از طرف دیگر چون دست تقدیر
ی بهار زندگی او را مثل برگ خزان پژمرده
میخواست که گلها 
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
ی جبرانناپذیر را به وجود آورده ولی
دو یک سلسله ناراحتیها 
چون مشکل حل گردید (به طوریکه در شماره اول از سال دوم
بیان ش��د) «عبدالمطلب» به این فک��ر افتاد که فیالفور بدون
اینکه ساعتی بگذرد این احساسات تلخ را با شیرینترین کارها
(ازدوج عبدا ...با آمنه)جبران کند و رش��ت ه زندگی او را که بسر
حد گسستن رسیده بود ،با اساسیترین رشته حیات پیوند دهد.
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لذا عبدالمطلب هنگام مراجعت از قربانگاه- ،درحالیکه دست
فرزند خود را در دست داشت -یکسر به سوی خانه «وهب بن
عب��د مناف بن زهره» رفته و دخت��رش «آمنه» را که به پاکی
و عف��ت معروف بود ،به عقد «عب��دا »...درآورد ،و نیز در همان
مجل��س «داللة» دخت��ر عموی «آمنه» را خ��ود تزویج کرد و
«حمزه» عمو و همسال پیغمبر اکرم از او متولد گشت.
مورخ معاصر «عبدالوهاب» (اس��تاد قسمت تاریخ در دانشگاه
ی مفیدی بر تاریخ ابن اثیر نوشته است)جریان
مصر که پاورقیها 
ف��وق را یک امر غیر عادی تلقی کرده و مینویس��د که :رفتن
عبدالمطلب در همان روز که احساس��ات م��ردم موج میزد و
اشک شوق و سرور از دیدگان مردم سرازیر بود به خانه «وهب»
ی دو دختر یکی برای خود و دیگری
آن هم به منظور خواستگار 
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
خس��تگی بود تا هر دو از تعبهای روحی خود بکاهند سپس
سراغ کار دیگر بروند.
ولی ما معتقدیم که اگر مورخ مزبور موضوع را به آن طریقی که
ما مطالعه کردیم ،مورد دقت قرار میداد ،تصدیق آن برای وی
ف ضرباالجل تعیین
سهل و آسان بود« .عبدالمطلب» برای زفا 
کرده پس از چند روز وقت آن فرا رس��ید ،و مراس��م عروس��ی
ل قریش در خانه آمنه برقرار شد ،و مدتی عبدا...
برحسب معمو 
ی تجارت به س��وی ش��ام
و آمنه با هم بودند ،تا آنکه عبدا ...برا 
رهسپار شد و در موقع مراجعت -به شرحی که خواهید شنید-
ن رخت بربست.
از جها 
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شکی نیس��ت که بهترین وس��یله برای حفظ حیات و شئون
ت که در صفحات خود نقاط روشنی را از
گذش��تگان تاریخ اس 
زندگانی رجال منعکس میسازد و یا تاریخچ ه سیاه گروهی را
ب��رای آیندگان به عنوان درس عبرت ضبط میکند ولی با این
ت در تمام قرون حب و بغض ،دوستی و دشمنی ،مسامحه
اهمی 
و سهلانگاری و اظهار ابتکار و بیسابقهگویی ،اظهار قدرت در
ن تاریخ دخالت کرده؛
نویس��ندگی و دهها عامل دیگر در تدوی 
و حقایق واقعی را از مجرای طبیعی خود منحرف ساختهاند؛ 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.
عوامل گذش��ته در تدوین تاریخ اس�لامی بطور روشن بچشم
ی مرموزی در تحریف آن حقایق در کار بوده
میخورد دستها 
و احیانا از جانب دوستان بمنظور تجلیل و تعظیم از مقام نبی
ی از
اکرم(ص) پیرایههایی بس��ته شده اس��ت که آثار ساختگ 
جبین آنها نمایان است.
در تاری��خ اس�لامی میخوانیم که در پیش��انی «عب��دا »...نور
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نبوت طالع و ظاهر بوده است  .در «سیرهی حلبیه» (ص )70
مینویسد که در سالهای خشکسالی «عبدالمطلب» دست فرزند
خود را میگرفت و بس��وی کوه میرفت و نور جبین «عبدا»...
را وسیله قرار داده و از خداوند جهان طلب رحمت مینمود.
این مطلبی است که بسیاری از دانشمندان شیعه و سنی آن را
نوشتهاند و ما ه م هیچگونه دلیل بر عدم صحت آن نداریم ولی
ب اساس افسانهای شده
در صفحات بعضی تواریخ همین مطل 
است که هرگز ما نمیتوانیم آن پیرایهها را بپذیریم.
داستان فاطمهی خثعمیه
وی خواهر «ورقة بن نوفل» اس��ت که از دانایان و پیش��گویان
ی دربارهی «انجیل» داشت چنانچه سخن
عرب بود ،و اطالعات 
گفتن او با خدیجه در آغاز بعثت و با خود پیغمبر اکرم در همان
اوای��ل در تاریخ ضبط اس��ت ،و ما در جای خود به آن اش��اره
خواهیم کرد.

این فتح و پیروزی بیدردسر که
بدون ریخته شدن قطرهی خونی از
ت گرفت ،افکار تازهای
قریش صور 
را در دل قریش به وجود آورد،
نخوت و تکبر و بیاعتنایی آنان را
روزافزون ساخت و به این فکر
افتادند که محدودیتهایی برای
غیر خود قائل شوند زیرا خود را
طبقه ممتاز عرب میدانستند و فکر
میکردند که آنان فقط مورد توجه
ت بت واقعند ،و از
سیصد و شص 
حمایت آنها برخوردارند!
خواه��ر «ورقه» از برادرش ش��نیده بود که م��ردی از فرزندان
«اسماعیل» به مقا م پیامبری خواهد رسید ،از این جهت همواره
ب دست در دست
در تکاپو و جستجو بود .روزی که عبدالمطل 
عبدا ...کرده و از قربانگاه بسوی خانه «آمنه» میرفت ،فاطمهی
خثعمی در کنار خانهی خود ایس��تاده بود ،چشمش به نوری
افتاد که مدتها در س��راغ آن بود؛ گفت عبدا !...کجا میروی؟
من حاضرم ش��ترانی را که پدرت در راه نجات تو قربانی کرده
است بدهم ،به شرط اینکه با من به سر بری! عبدا ...گفت :فعال
ب برای من ممکن و میسور
چون همراه پدرم هس��تم این مطل 
نیست؛ پس از آنکه «عبدا »...همان روز با آمنه تزویج کرد و یک

شب با او بس��ر برد ،فردای آن؛ به سوی خانه فاطمه شتافت و
آمادگی خود را اعال م نمود ،فاطمه گفت امروز من به تو نیازی
ندارم ،زیرا نوری که در جبین تو مشاهده میکردم امروز دیگر
نیست و در محل دیگر جای گرفته است!
و گاهی این افسانه را به صورت دیگر نوشتهاند و آن اینکه چون
ض حاجت نمود ،عبدا ...فیالبداهه این دو بیت شعر
فاطمه عر 
را خواند:
اما الحرام فالممات دون ه * و الحل ال حل فاستبین ه
فکیف باالمر الذی تبغین ه * 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 میکند)
ولی هنوز س��ه روز از عروس��ی آمنه نگذشته بود که تمایالت
ی خانه فاطمه کشانید ،دختر خثعمی گفت
نفسانی او را به سو 
عالقه من به تو بر اثر نوری بود که فعال در جبین تو نیست ،و
خدا آن را در محلی که خواس��ته قرار داده است؛ عبدا ...گفت:
آری با آمنه تزویج کردهام.
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 میکرد
ک��ه «روزی فاطمه در بازار در پ��س کوچهای با عبدا ...مالقات
کرد و نور نبوت را در پیش��انی عبدا ...مش��اهده کرد و این نور
او را ب��ه فکر نزدیکی با عبدا ...انداخ��ت» باز ممکن بود قبول
گردد ،ولی متن داستان میرساند ک ه هنگامی که دختر خثعمی
عرض حال نمود دس��ت عبدا ...در دست پدر قرار داشت آیا با
ای��ن وض ع دخترک چطور مقصد خ��ود را بیان کرد و از بزرگ
قری��ش مانند «عبدالمطلب» ک��ه در راه طاعت و بندگی خدا
از کش��تن فرزند باکی ندارد ش��رم و حیا ننمود؟ و اگر بگویی م
منظورش ازدواج مش��روع بوده با آن دو شعری که «عبدا »...به
عنوان رد تقاضا برای او خواند ،س��ازگار نیست .از آن مشکلتر
جریان عبدا ...اس��ت ،زیرا فرزندی که برای پدر تا به س��ر حد
کشته شدن احترام قائل است ،چطور میتواند در پیشگاه پدر
س��خنان مزبور را بگوید؟ اساسا مردی که چند دقیقه است از
خ و با آن نارحتیهای
زیر تیغ برخاس��ته آیا با آن احساسات تل 
ن
روحی چطور میتواند به تمایالت یک زن پاسخ بدهد؟ آیا آ 
زن وقتشناس بود یا اینکه سازندهی داستان از این نقاط ضعف
روشن غفلت ورزیده است؟!
صورت دوم داستان رسواییش بیشتر است زیرا چنانکه مالحظه
فرمودید در مرتب ه اول عبدا ...با آن دو ش��عر دست رد به سینه
وی زد و گفت :مرگ برای من آس��انتر از این عمل حرام است
که دین و ناموس را بر باد میدهد ،پس از آن چطور ش��د که
این جوان پاک و باغیرت ،دستخوش چنین افکار انحرافی شد،
ب نگذشته بود
در صورتی که هنوز از ازدواج او بیش از س��ه ش 
یک مرتبه تمایالت جنسی او را بسوی خانه خثعمی کشانید؟
م��ا هرگ��ز نمیتوانی��م بپذیریم جوان��ی مانند عب��دا ...که در
خانوادهای مانند بنیهاشم تربیت یافته ،چنین افکار دور از تقوا
را به دماغ راه دهد ،عالوه بر این ادلهای ک ه دانش��مندان سنی
و شیعه در طهارت اصالب و ارحام نیاکان پیغمبر اکرم در این
باب اقام ه نمودهاند ،برای تکذیب داستان فوق کافی است و اگر
س افراد بیخبر قرار نداده بودند
این داستان دروغی را در دستر 
اصال احتیاجی به این بحث نبود.
نظری به کتاب «پیامبر»
یک نظر به کتاب «پیامبر» بیاندازید و فصولی را که نویس��نده
ن این داس��تان ترتیب داده است عمیقانه
آن برای پرورش داد 
ت بیاید؛
مورد دقت قرار دهید تا هدف نویسنده این کتاب به دس 
نویس��نده این کتاب که هدفش این است که زندگانی پیغمبر
اکرم را به صورت «داس��تان» درآورد تا جوانانی که به خواندن
ق دینی را از
رمان عالقه دارند بدینوسیله تشویق شوند ،و حقای 
آن طریق��ی که برای آنان لذتبخش اس��ت ،مورد مطالعه قرار
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دهند ،این خود هدفی است مقدس و قابل تقدیر ،ولی به شرط
ف نویس��نده است
اینکه با موازین مذهبی و دینی که البد هد 
تطبیق نماید.
ام��ا متأس��فانه صفح��ات کتاب مزب��ور ش��هادت میدهد که
ت و خرافیترین داستانها مدرک نویسنده بوده
ضعیفترین روایا 
و گاهی چند برابر نیز از طرف وی بر آن افزوده شده است.
داس��تان «فاطمهی خثعمی» همان بود که از نظر خوانندگان
ض اینکه یک داستان اساسی باشد متن جریان
گذراندیم و بر فر 
ی نگارشیافت.
همانست که از منابع اولیهی تاریخ 
نویس��ندهی کت��اب «پیامبر» ب��ا آن تواناییای ک��ه در مقام
داستانسرائی دارد دهها پیرایهی زننده که بالنتیجه از عظمت
ی پدر
و منزلت خاندان بنیهاشم و باالخص از تقوی و پرهیزکار 
ارجمند رس��ول اکرم(ص) میکاهد ،اضافه نموده و بدینوسیله
ت داس��تانی را که در نظر اهل دق��ت و بصیرت
خواس��ته اس�� 
ک سادهلوح عرب
بیاساس است بیشتر جلوه دهد .اطوار دختر 
«فاطمهی خثعمی» را چنان توصیف کرده که گویا وی مدتها
ی را در یکی از اماکن فساد به عهده داشته است.
نقش بازیگر 
عشق و عالقهی «عبدا »...را نسبت به این دختر چنان توصیف
ن تناس��ب با مقام رفیع «عبدا »...که دست
کرده که کوچکتری 
تقدیر نور نبوت و تقوی را در صلب وی به ودیعت نهاده است،
ندارد.
م��ا عالقمندان به این کتاب را توصیه مینماییم که نقاط قوت
ب با هم توأم اس��ت ،پ��ارهای از مطالب آن از
و ضع��ف این کتا 
روی مدارک تاریخی نوشته شده و برخی از مقدمات و مؤخرات
آن جنب��هی داس��تانی و رمانی دارد و پ��ارهای از مطالب آن از
ی غربیان گرفته شده که هیچگونه وضع روشنی پیش
نوشتهها 
ما ندارد مثال درهمین فصول صفح ه  102مراسم شب عروسی
ی
«عبدا »...و کیفیت رقصهای عربی و اینکه در شب عروسی و 
با «آمنه» دویس��ت دختر باکره به واسطهی عشق به عبدا ...از
حسادت جان دادند-تمام اینها را از-کتاب« :انحطاط و سقوط
ن جهت
امپراتوری روم» تألیف گیبون-نقل نموده اس��ت از ای 
خوانندگان این کتاب را س��فارش میکنیم که هنگام مطالعه
ف و قوت آن کتاب دقت بیشتری بعمل
در تشخیص نقاط ضع 
آورند.
مرگ عبدا ...در «یثرب»
پ��س از آنکه «عبدا »...فصل جدیدی از زندگی را به روی خود
باز کرد ،و شبس��تان زندگانی خود را با داشتن همسری مانند
«آمنه» روش��ن گردانی��د به منظور تجارت راه ش��ام را همراه
گ حرکت
کاروان��ی که از مکه حرکت میکرد ،پیش گرفت ،زن 
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
از چند ماهی طالئع کاروان آش��کار گش��ت .عدهای به منظور
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 میکرد ،متأسفانه اثری از او در میان
نبود پس از تحقیق مطلع ش��دند که «عبدا »...موق ع مراجع در
«یثرب» مریض ش��ده و برای استراحت و رفع خستگی میان
خویش��ان خود توقف کرده است ،استماع این خبر آثار اندوه و
ی از اشک در چشمان
تاثر را در پیشانی او پدیدآورد و پردههای 
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
س از حرکت کاروان با همان
شد اطالع یافت که عبدا ...یک ماه پ 
ت
بیماری چشم از جهان بربسته است« ،حارث» پس از مراجع 
جریان را به عرض عبدالمطلب رس��اند ،و همسر عزیزش را نیز
از سرگذشت شوهرش مطل ع 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.

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

پدر خوبی و جوانمردی
محمد اصغری نژاد

بنیهاشم و بنی امیه از مهم ترین کلیدواژگان مجالس دینی و دانشگاهیای هستند که به موضوعات صدر
اسالم میپردازند .بنیهاشم چگونه شکل گرفت و شخصیتی به نام هاشم چه کارنامهای 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 میکنیم.

ب بن ُم َّره» ،از
«هاشم بن عبد منافبن ُق َص ّیبن کِال 
مردان برجس��تۀ قریش و جد دوم رس��ول خدا(ص)
است .سال تولد و وفات و کیفیت عبادت وی نامعلوم است .نام
اصلی او َعمرو بود 1.ظاهرا ً در مکه به دنیا آمد و به قولی بزرگترین
فرزند عبد مناف 2جد س��وم رس��ول خدا بود .کنی��هاش را ،به
اختالف ،ابون َضْ له 3و ابوزید یا ابوا َ َس��د 4نوش��تهاند .هاشم ،بعد از
پدرش ،شرافت و بزرگی یافت و بلند آوازه شد 5.چهرهای نورانی
و درخشان داشت 6و برترین فرد در قبیلهی قریش از نظر حسب
و نس��ب و مکارم اخالق بود؛ 7بزرگوار ،بخشنده و مهماننواز ،و
نامش در س��خاوت مثل بود 8.هاشم چهار برادر به نامهای عبد
ش��مسُ ،م َّطل ِب ،ن َ ْو َفل و ابوعمرو ،و شش خواهر داشت .مادرش
9
عات ِکه بنت ُم َّرةبن هالل بود
گفته شده است هاشم و برادرش ،عبدشمس ،هنگام تولد به هم
چسبیده بودند و با تیغ آنان را از هم جدا کردند و ازاینرو ،برخی
گفتند میان فرزندان آنان نزاع رخ خواهد داد 10.به روایتی ،بعدها،
میةبن عبد شمس
به سبب سخاوت و مهماننوازیهای هاشم ،ا ُ ّ
به او حس��ادت ورزید و میانشان عداوت افتاد 11،اما این داستان
12
اساساً ساختگی است.
دربارۀ چگونگی ازدواج هاش��م با َسلمی ،دختر َعمروبن َزید (یا
نجار قبیلۀ خَ ْز َرج (مادر
زی د بن عمرو)بن لَبی��د ،از طایفۀ بنی ّ
عبدالمطلببن هاشم) ،گفتهاند هاشم همیشه برای تجارت به
شام سفر میکرد .هرگاه به یثرب میرسید ،برای استراحت نزد
عمرو بن زید ــ که دوست او و پدرش بود ــ میرفت .در یکی
از سفرهایش ،در بازگشت از شام ،وقتی نزد عمرو رفت ،سلمی

را دید و ش��یفتهی او شد .سلمی قب ً
ال ازدواج کرده و صاحب دو
فرزند بود ،اما ش��وهر و فرزندانش درگذش��ته بودند و به قولی،
سلمی از او جدا شده بود .هاشم او را از پدرش خواستگاری کرد.
س��لمی چون شرف و نس��ب وی را دانست ،پذیرفت .عمرو نیز
ازدواج س��لمی را با هاشم مشروط بر آن کرد که هنگام والدت
فرزندش ،سلمی کنار خانواده اش باشد 13.هاشم بعد از عروسی
با سلمی ،با تهیهی غذا و دعوت از چهل تن از افراد قریش  -که
همراه او برای تجارت عازم ش��ام بودند  -و جمعی از خزرجیان،
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
به یثرب نزد خانوادهاش برد و خود برای تجارت به س��وی شام
15
رفت.
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.
س��پس نانها را بر شتران بار کرد و به مکه برد .در آن جا نانها را
شکس��ت و ترید نمود 16و شتران را نحرکرد و پخت و م ّکیان را
سیر کرد .این نخس��تین فراوانی نعمت قریش پس ازآن دوران
سخت بود .از اینرو ،به وی هاشم (خردکننده ،تکهتکه کننده)
گفتند 17.برخی گفتهاند او برای رفع قحط و گرسنگی از قریش،
به فلسطین رفت و آرد تهیه نمود و در مکه از آن آرد ،نان پخت
18
و با آب گوشت شتر به قوم خود ،قریش ،اطعام کرد.
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ب��ه او عمرو العال هم میگفتند که به س��بب ویژگیها و صفات
الشجیات نام دیگر هاشم
برجس��ته و واالیش بود 19.ابوالش��عث
ّ
بود 20.بدران لقبی بود که مردم به هاشم و برادرشُ ،م َّطلب ،داده
بودند ،که به سبب جمال و زیبایی آن دو بود 21.اقداح النضار ــ
به معنای طال ــ نیز عنوان هاشم و برادران او ،یعنی عبد شمس
و مطلب و ن َو َفل ،ب��ود 22.مجیرون (پناه دهندگان) یا مجیزون
(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 َغ ّسان پیمان بست
و برادرانش با زمامداران حبش��ه و ایران و یمن پیمان بستند و
بدین ترتیب برای قبیلۀ خود ،قریش ،اماننامه گرفتند تا بتوانند
با آسودگی و امنیت ،به تجارت در آن مناطق بپردازند .به روایت
دیگ��ر ،چون خ��دا از این طریق فقر و اوض��اع بحرانی قریش را
23
جبران کرد ،آنان را ُم َج ِّبرون (جبرانکنندگان) خواندند.
به نوشتۀ مورخان ،هاشم نخستین فردی بود که سفرهای تجاری
زمستانی (به یمن یا حبش��ه ،یا یمن و حبشه) و تابستانی (به
ش��ام) قریش را پایه گذاری کرد 24.طبق برخی روایات ،هاش��م
در س��فر تابس��تانی به ش��ام ،تا غزه و از آنجا به اَنق��ره (آنکارا)
هم میرفت 25.به نظر میرس��د اقدام برادران هاش��م برای عقد
قرارداد تجاری با کشورهای مجاور ــ که در پارهای روایات ذکر
ش��ده ــ تحت ریاست هاش��م بوده است و پس از درگذشت او،
مطلّب و بعد از درگذشت او ،عبد شمس و بعد از وفات او نوفل،
26
پیمانهای تجاری قریش را با کشورهای مجاور تجدید نمودند.
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 نمیرفت و مکه صرفاً محل تردد تجار غیرعرب
و بازاری برای کاالهای آنان بود و از سوی دیگر ،بر اثر چند سال
28
خشکسالی ،قریش در فقر و مضیقهی مالی به سر میبرد.
گفت��ه اند وضع زندگ��ی بعضی خانوادههای قری��ش نیز ،بر اثر
خشکس��الی ،چنان س��خت و رقتانگیز بود که ه��رگاه دچار
گرس��نگی زیاد میش��دند ،به جایی میرفتند و خیمهای بر پا
میکردند و درون آن میماندند تا بمیرند .هاشم که از این وضع
متأثر شده بود ،به میان قریش رفت و سخن گفت و با یادآوری
اینکه آنان س��اکنان حرم الهی و شریف ترین فرزندان حضرت
آدم هستند ،در صدد برآمد در نحوۀ 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
میرفت و بس��یار سفر میکرد ،به س��ازمان دهی پرداخت و با
تشویق او ،قبیلۀ قریش به سفرهای بازرگانی در دو فصل از سال
29
روی آورد.
تالش هاش��م برای بهبود وضع اقتصادی قریش و نجات آنان از
فقر و گرس��نگی 30بزرگ ترین افتخار برای او (یا او و برادرانش)
بود .هاشم ،که در آن هنگام جوان بود ،با مالحظۀ اوضاع بحرانی
پی نوشت ها:
 - 1ابنهشام ،ج ،1ص1؛ طبری ،تاریخ ،ج ،2ص251
 - 2ابناثیر ،ج ،2ص16؛ قس ابنهشام ،ج ،1ص138؛ ابنسعد ،ج،1
ص75
 - 3بالذری ،1959 ،ص64
 - 4ابنسعد ،ج ،1ص80
 - 5یعقوبی ،ج ،1ص242
 - 6ابنحجر عسقالنی ،ج ،3ص96
 - 7باعونی ،ج ،1ص26
 - 8رجوع کنید به ثعالبی609 ،؛ نیز رجوع کنید به ادامۀ مقاله
 - 9رجوع کنید به ابنهشام ،ج ،1ص111ـ112؛ بالذری ،1959 ،ج،1
ص61
 - 10یعقوبی ،ج ،1ص242
 - 11ابنسعد ،ج ،1ص76
ماده
 - 12د .اسالم ،چاپ دوم ،ذیل ّ
 - 13رجوع کنید به بالذری ،1959 ،ج ،1ص64؛ طبری ،ج،2
ص250 ،247؛ قس ابنسعد ،ج ،1ص79
 - 14ابنسعد ،همانجا
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قریش ،به ش��ام سفر کرد و در اطراف کاخ قیصر (ه َِرقل) سکنا
گزید و در مدت اقامتش ،روزی یک گوسفند ذبح میکرد و بعد
از پختن آن ،آب گوشت آن را در کاسهای بزرگ میریخت و در
آن نان ترید میکرد و ازکس��انی که در آن حوالی بودند ،دعوت
مینمود از آن بخورند .وقتی خصوصیات هاش��م را برای قیصر
بازگ��و کردن��د ،به دیدن او تمایل پیدا کرد و از دیدن هاش��م و
شنیدن سخنانش ،شگفت زده شد و پس از آن نیز او را نزد خود
میخواند .در دیداری دیگر ،هاش��م از قیصر خواست با نگارش
فرمان��ی ،امنیت الزم را برای ق��وم او ،که از تاجران عرب بودند،
تضمین کند تا آنان بتوانند پوس��ت و جامۀ حجازی را به ش��ام
ببرند .در پی موافقت قیصر ،هاشم آنجا را ترک گفت .پس از آن،
هاشم در میان قریش جایگاه ارزشمندی یافت 31.همچنین هاشم
در نامهای از نجاشی ،حاکم حبشه ،درخواست کرد که قریشیان
32
بتوانند برای امور تجاری به مناطق تحت فرمان او وارد شوند.
هاش��م برای آنکه قریش و قبایل عرب مسیر او به شام ،در این
س��فرها متحمل هیچ هزینهای نش��وند ،کاروان آن��ان را همراه
کاروان خود حرکت میداد .همچنین بخشی از درآمد حاصل از
تجارت را به قبایل عرب میداد و در مقابل ،از آنان میخواست
او را از ش��ر دشمنان در هنگام رفت و برگشت حفظ کنند و با
این سیاست ،در مسیرهای تجاری امنیت برقرار کرد و کاروانها
را از تعرض قبایل عرب بادیهنشین – که برای َح َرم و ماه حرام،
33
حرمت قائل نبودند – حفظ کرد.
هاشم را ،به سبب ایجاد الفت و ائتالف با سران قبایل و پادشاهان
مجاور ،صاحب ایالف قریش لقب دادند 34.بنابراین گذاشته شده
بود که هر تاجر قریشی ،سودش را با یک فقیر تقسیم کند .با این
سیاست – که ظاهرا ً بنیان گذارش هاشم بوده – همۀ فقیران،
مانند اغنیا ،توانگر شدند .این سیاست تا ظهور اسالم ادامه داشت.
در نتیجه ،در میان قبایل عرب هیچ قبیلهای 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
39
را از طال قرارداد 38و چاههای ب َ ّذر و َس ْجله را در مکه حفر نمود،
متولی سقایت (آب دادن) و رفادت (پذیرایی کردن از حاجیان) در
موسم حج بود 40.دربارهی اینکه چگونه سقایت و رفادت به هاشم
واگذار شد ،گفتهاند زمانی هاشم و عبد شمس و مطلب و نوفل،
فرزندان عبد َمناف ،به پیشگامی هاشم مصمم شدند پردهداری
کعبه و پرچم داری (جنگ) و رفادت و س��قایت و دارالندوه را ـ
که ُق َص ّیبن کِالب به پس��رش ،عبدالدار ،واگ��ذار کرده و بعد از
او به فرزندانش ،یعنی بنیعبدالدار ،رس��یده بود ـ از عموزادگان
خود ،بنیعبد الدار ،بگیرند ،زیرا خود را شایستهتر میدانستند.
برخ��ی قبایل از فرزندان عبد مناف و عدهای نیز از بنیعبدالدار
پشتیبانی کردند .بنی عبد مناف و موافقان آنان ظرفی را که در
آن مایعی خوشبو وجود داشت ،آوردند و دستهای خود را در آن

 - 15رجوع کنید به بالذری1/64 ،1959 ،؛ ابن ابیالحدید ،ج،15
ص213
بز
ریدُ /
َ - 16ه َشمال َث َ
الخ َ
 - 17ابنسعد1/75 ،ـ76؛ ابنحبیب ،ص219
 - 18ابنجوزی ،ج ،2ص210
 - 19ابنسعد ،ج ،1ص76؛ ابن ابی الحدید ،ج ،15ص210؛ حلبی،
ج ،1ص7
 - 20رجوع کنید به ابنهشام ،ج ،1ص148ـ150؛ ابن ابیالحدید،
ج ،15ص212
 - 21بالذری ،1959 ،ج ،1ص61؛ رجوع کنید به ابناثیر ،ج،2
ص17
 - 22حلبی ،ج ،1ص7
 - 23رجوع کنید به طبری ،ج ،2ص252؛ ابنکثیر ،ج،2
ص253؛ صالحی شامی ،ج ،1ص269؛ حلبی ،همانجا
 - 24برای نمونه ،رجوع کنید به ابنهشام ،ج ،1ص143؛ ابنسعد،
ج ،1ص75؛ نیز رجوع کنید به یعقوبی ،ج ،1ص242؛ طبرسی ،ذیل
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فرو بردند و به کعبه مالیدند و بدین وس��یله هم پیمان شدند و
سوگند خوردند هیچگاه دس��ت از یاری هم برندارند .از این رو،
به آنان ُم َط َّیبین گفتند .در مقابل ،بنیعبدالدار و طرفدارانشان
دستهای خود را در ظرفی که حاوی خون بود ،فرو بردند و قسم
خوردند هیچگاه یکدیگر را رها نکنند .به آنان «احالف» و «ل َ َعقَة
الدم» گفتند .گفته ش��ده است دو گروه آمادهی نبرد شدند ،اما
َّ
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
بنیعبدالدار .وقتی این دو منصب به فرزندان عبد مناف واگذار
ش��د ،با توافق یا از طریق قرعه در اختیارهاشم قرار گرفت 41.اما
طبق برخی گزارش��ها ،قصی بن کالب دارالندوه و پرچم داری
و پرده داری را به عبدالدار ،و س��قایت و رفادت را به عبد مناف
واگذار کرد 42و پس از وی ،قریش ریاست و سقایت و وفادت را به
هاشم دادند 43.بنا براین روایت ،به نظر میرسد در این خصوص
نزاعی درنگرفته است.
هاش��م در بزرگداشت مراسم حج ،سخت کوشا بود و به حجاج
مکه توجه شایس��تهای میکرد .هر س��ال در نخستین روز ماه
ذیحجه به در کعبه تکیه میزد و برای قریش خطبه میخواند
و آن��ان را ب��ه چند امر توجه میداد .او قریش را همس��ایگان و
اه��ل بیتا ...الحرام و حجاج را مهمان��ان خداوند میخواند و از
قریش میخواست 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 میگذاشت و قریشیان نیز هر
یک ،به تناسب وضع مالی اش ،از اموال پاکی که داشت ،در این
راه هزینه میکرد و آن را به هاش��م میداد .بعضی خانوادههای
متمک��ن ،هر کدام صد مثقال هرقل��ی به این منظور اختصاص
میدادند و هاشم آن اموال را ،برای ضیافت حجاج ،در دارالندوه
قرار میداد 44.در ایام حج ،کنار چاه زمزم (پیش از بازگشایی آن)
حوضهایی از جنس پوس��ت مینهاد و از آب چاههای مکه ،آنها
را با آب شیرین پرمیکرد و حاجیان را آب میداد .همچنین از
هفتم ذیحجه تا وقتی که حجاج از منی باز میگشتند ،در مکه
و منی و مش��عر الحرام وعرفه به حاجیان غذا میداد و با نان و
45
ترید و گوشت و روغن و خرما و سویق از آنان پذیرایی میکرد.
هاش��م در آخرین سفر خود ،به همراه چهل تن از تجار قریش،
به سوی شام رفت .چون به غ ّزه رسید ،بیمار شد و از دنیا رفت.
وی نخستین پسر عبدمناف بود که درگذشت .همراهان هاشم،
بع��د از دفن او در غزه ،اموال او را برای فرزندانش بردند 46.بنا بر
قول درست ،هاشم در آن زمان  25ساله 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 تیرههای
بنیهاشم به او میرسد .هاشم از چند همسر ،صاحب چهار پسر
و پنج دختر شد 49که سرآمد آنان عبدالمطلب ،جد دوم پیامبر
اکرم ،بود.
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درنگی در برنامههای عملیاتی بنی امیه در رویارویی با بنیهاشم

ضرورت تحقیق در تاریخ اسالم و شرایط آن
آیتا ...محمد علی جاودان
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محققین علم تاریخ به صورت ویژهای به درایه ،رجال و حدیث میپردازند اما برای تفسیر و تحلیل تاریخ و
تطبیق آن با مسائل امروز نیاز به دانشهای پیرامونی است.
آیتا ...محمدعلی جاودان یکی از دانشمندان زبردست علم تاریخ است که اشراف ایشان بر همه جوانب
منظومه دانشهای 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 میکنند.
در فقدان اساتیدی چون «عالمه سیدمرتضی عسگری» و «آیتا ...عبدالکریم حق شناس» و «استاد مدیر
شانه چی» میتوان از خرمن دانش استاد جاودان خوشهها چید .متن زیر که مقدمه استاد بر کتاب «نقش
عایشه در اسالم» نوشته عالمه عسگری میباشد ،به صورت یادداشت تاریخی مستقل در پایگاه اطالع رسانی
وی منتشر شده است و نظر به اهمیت آن به باز نشر آن پرداخته ایم.
تاریخ اسالم آنچنان با دروغ و تحریف آغشته شده است
كه به دس��ت آوردن حقیقت از میان اس��ناد و مدارك
موجود ،كاری بسیار دشوار و دور از دسترس میباشد.
محقق در تاریخ اس�لام باید حقیقت تاریخی را از دل چندین و
چند ،بلكه گاه دهها و صدها دروغ و جعل و تحریف ،بیرون بكشد.
روش��ن است كه این كار حوصله بسیار میخواهد و با عجلههای
مرس��وم زمان ما به هیچ وجه س��ازگار نیست .اما صبر و حوصله
هم به تنهایی كافی نیست و عالوه بر آن اهلیت علمی الزم است،
كه بدون سالها تحصیل جدی و درك محضر اساتید خبیر امكان
ندارد .مثال كسی كه بعد از تحصیل مقدمات ،حد اقل ده پانزده
س��ال درس فقه اجتهادی خوانده و قدرت اجتهاد و توانایی حل
مسایل و مش��كالت فقهی را بدست آورده است ،میتواند به كار
تحقیق در تاریخ اس�لام بپردازد .البته این سالیان تحصیل تنها
مقدمه اس��ت ،و بعد از این باید با ممارست و مطالعه پیگیر در
متون تاریخی به كشف قواعد تحقیق و تحلیل تاریخ كه بعضاً با
قواعد حل مسایل فقهی بیشباهت نیست ،بپردازد .درك محضر
استاد صاحبنظر در این رشته برای آشنایی با این قواعد كمك كا ِر
بسیار خوبی است و راه را نزدیك و نزدیكتر می كند .بعد از طی این
مراحل است كه شخص میتواند به تحقیق در اسالم و حل مسایل
و مشكالت آن پردازد.
مش��كل دستیابی به حقایق تاریخی – صرف نظر از دشواری هر
تحقیق و پژوهش علمی – معمول موانعی است كه به طور عمد بر
سر این راه پدید آورده اند.
البته همیشه در تاریخ دستیابی به حقایق ،مشكالت خاص خود
را دارد از جمله اخت�لاف افق فرهنگ دو دوره یعنی دورهای كه
محق��ق در آن زندگی می كن��د و دورهای كه به تحقیق در مورد
آن مشغول اس��ت و از جمله از دست رفتن منابع اصیل؛ اما اگر
موانعی به طور عمد بر س��ر راه پدید بیاید مثال :دهان ش��اهدان
بسته و قلمشان شكسته شود یا دروغ و جعل به طور عموم با به
كار گرفتن قدرت و بودجههای بزرگ نشر یابد ،مشكالت چندین
و چند برابر خواهد شد؛ و اینها چیزهایی است كه در تاریخ اسالم
متاسفانه اتفاق افتاده است.
در عص��ر بنی امیه این دولت جب��ار و كافر كیش برای خاموش
ساختن گلبانگ محمدی(ص) به طور وسیع به جعل و تحریف
اسالم و تاریخ آن دست یازیده است.
زبیر بن ب ّكار ،مورخ بسیار كهن در كتاب خویش «الموفقیات» 1از
طرف فرزند ُمغیره بن شُ عبه نقل می كند :من همراه پدرم مغیره
ُم َ

به مسافرت شام رفته و بر معاویه وارد شده بودیم .پدرم هر روز به
نزد معاویه میرفت و مدتی با او سخن میگفت و هنگامی كه به
خانه باز میگشت ،با شگفتی فراوان از معاویه و فراست و كیاست
او نقل می كرد و از آنچه از وی دیده بود ،با تعجب یاد مینمود .اما
یك شب پس از اینكه از نزد معاویه به خانه بازگشت ،از غذا خوردن
امتناع ورزید و من او را سخت ناراحت دیدم ،ساعتی درنگ كردم؛
زیرا میپنداشتم ناراحتی پدرم به خاطر سرنوشتی است كه برای
ما پیش آمده است .هنگامی كه از او سوال كردم كه چرا در این
شب،این قدر ناراحت هستی؟
گفت :فرزندم من از نزد خبیثترین و كافرترین مردم بازگشتهام!
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
كهولت به عدل و داد دست زنی ،و با خویشاوندانت – بنیهاشم
– مهربانی پیشه كنی و صله رحم نمایی نام نیكی از خود به یادگار
خواهی گذاشت .به خدا سوگند! امروز اینان هیچ چیز كه ترس و
هراس تو را بر انگیزد ،ندارند! (یعنی بنیهاشم تمام توانایی خویش
را برای به دست آوردن قدرت از دست دادهاند) معاویه پاسخ داد:
هیهات ،هیهات ،آنچه میگویی امكان ندارد.
ابوبكر به حكومت رس��ید و عدالت ورزی��د! و آن همه زحمتها را
تحمل كرد! به خدای سوگند تا مرد ،نامش نیز به همراهش مرد،
مگ��ر آنكه گویندهای روزی بگوید :ابوبكر!! آنگاه عمر به حكومت
رس��ید ،كوششها كرد و در طول ده سال ،رنجها كشید چند روز
بیش از مرگش نگذشت كه هیچ چیز از او باقی نماند ،جز اینكه
گاه و بی گاه گویندهای بگوید :عمر!!
سپس برادر ما عثمان به خالفت رسید .مردی از نظر نسب چون
او وجود نداش��ت!! و كرد آنچه كردند؛ اما تا كشته شد ،به خدای
س��وگند! نامش نیز مرد ،و اعمال و رفتارش نیز فراموش گشت!!
اما نام این مرد هاش��می (=پیامبر) را هر روز پنج بار ،در سراس��ر
جهان اس�لام (بر س��ر مأذنهها) به فریاد بر میدارند ،و به بزرگی
یاد می كنند« :اش��هد ان محمدا ً رسول اهلل» تو فكر می كنی چه
عملی در این ش��رایط ماندگار و چه نامی نیكی پایدار است؟ ای
بی مادر! نه! به خدای س��وگند آرام نخواهم نشست ،تا اینكه این
نام را دفن كنم.
در واقع سینه معاویه از شهرت عام نام پیامبر(ص) ،که برادر ،جد،
دایی و کس��انی دیگر از خویشانش که در جنگ بدر کشته شده
بودند چون کانونی از آتش کینه ش��علهور بود ،کینهای که هرگز

نمیتوانس��ت آن را فراموش کند گر چه جنگ بدر را خود ایجاد
کرده بود ،او میخواس��ت این نام را نابود س��ازد .برای رسیدن به
این مقصود ،دو برنامه داش��ت :برنامه اول معاویه در این خالصه
میگشت که« :نبایستی حتی یک تن از بنیهاشم زنده بماند!»
برنامه دوم معاویه این بود که نام اینان را به فراموشی سپارد و به
خاطر رسیدن بدین مقصود بود که دستگاه عظیم حدیثسازی و
جعل سیره و تاریخ را برای بدنام ساختن آن پاکان ،و در مقابل رفع
نقیص��ه و عیوب ،از قریش به طور عموم و از خاندان بنی امیه به
طور خصوص بر پا کرد.
دلیل ما بر این دو ادعا اسناد معتبر تاریخی است:
 - 1اما اینکه گفتیم معاویه میخواست که از بنیهاشم حتی یک
تن نماند دالیل روشن تاریخی دارد :ابو مخنف ،مورخ بزرگ کوفه
از ابواالعز تیمی نقل میکند ک��ه :در دوران جنگ صفین روزی
عباس بن ربیعه( 2که 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
ورای آن دیده میش��د که مانند دو شعله آتش میدرخشید .در
دست او یک شمشیر بود که آن را جوالن میداد.
ناگهان صدایی به گوش رسید .کسی از لشگر اهل شام ،عباس را
به جنگ دعوت میکرد .مردی که او را به جنگ میخواند عرار بن
ادهم از اهل شام بود.
عباس به میدان رو کرد و به س��وی هماورد خویش رفت .بعد از
اینکه این دو روبرو ش��دند مرد شامی به عباس پیشنهاد کرد که
از اسب پیاده شود عباس جواب داد آری پیاده میشویم نبرد به
صورت پیاده ،کار را یکس��ره میکند .در چنین جنگی امید زنده
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
اس��بان را محکم بدس��ت گرفتند تا بتوانند جنگ این دو مرد را
مشاهده کنند .آن دو مدتی با شمشیر با یکدیگر نبرد کردند؛ اما
ضربات شمشیر اثری نداشت زیرا زره هر دو زرهی تمام و محکم
ب��ود .اما در یک لحظه عباس در گوش��های از زره رقیب خویش
سس��تی مش��اهده کرد ،آنجا را هدف قرار داد و شمشیرش را در
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.
عباس از میان لشگر بازگش��ت ،من صدایی را از پشت سر خود
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ش��نیدم که میفرمودَ « :قات ِ ُلو ُهم یُ َع ِّذب ُه ُم ا ُ
هلل ب ِاید ُ
ِیکم َو یُخ ِزهِم و
نصر ُکم َعلَی ِهم و یَ ِ
ِنین»( 3با آنها پیکار کنید
ور َقو ٍم ُمؤم َ
یَ ُ
شف ُص ُد َ
که خداوند آنان را بدست شما مجازات میکند و آنان را رسوامی
سازد )...بعد به من فرمود :ای فرزند اع ّز چه کسی بود که با دشمن
ما میجنگید؟
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.
لحظاتی به این ش��کل گذشت ،اما رفته رفته آرام شدند .آنگاه با
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».
از آن طرف در لش��گر ش��ام ،معاویه از کشته شدن عرار بن ادهم
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
بود و آن را برای جنگ آماده میس��اخت ،جریان را برای حضرت
عرض کرد ،امام(ع) فرمود:
قی مِن بنیهاشم ن َافِخُ ضرم ٍة ا ّال َط َع َن فی
«و اهللِ ل َ َو َّد معاویة أن َّ ُه ما ب َ َ
َ
َ
َ
ِرون» (واهلل معاویه
ف
ا
ک
ال
ه
ر
ک
و
ل
و
ه
نور
ِم
ت
َ
بَط ِن ِه ا ِط َفا ًء ل ِنو ِر اهلل ِ أ ّال أن یُ َّ َ ُ َ ِ َ
میخواهد که از بنیهاشم 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 فرماندۀ تو به
ت��و اجازه داد؟ آن حضرت جواب این س��وال را ن��داد ،اما این آیه
ون ب َِأن َّ ُهم ُظل ُِموا وا َِّن اهللَ
ذین یُقَات ِ ُل َ
شریفه را تالوت فرمود« :اُذ َِن لِلَّ َ
ِیر»( 4به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده،
َعلی ن َص ِرهِم ل َ َقد ٌ
اجازهی 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
هر
بازگشت در حالی که این آیهی شریفه را تالوت میفرمود« :الشَّ ُ
اص َف َم ِن اعتَدی َعلَ ُ
یکم َفاعت َُدوا
الح ُر َم ُ
الحرا ِم و ُ
الحرا ُم ب ِالشَّ ه ِر َ
َ
ات ق َِص ٌ
ِثل َما اعتَدی َعلَ ُ
یکم» [ ماه حرام ،در برابر ماه حرام! (اگر
َعلَی ِه بِم ِ
دشمنان احترام آن را شکستند ،و در آن با شما جنگیدند ،شما نیز
(قابل) قصاص است.
حق دارید مقابله به مثل کنید) و تمام حرامها ِ
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
5
دیگری تو را به جنگ دعوت کرد ،باز مرا در جریان بگذار.
فکری که معاویه در س��ر داش��ت و در این حادثه نشان داده شد
و در کالم ام��ام(ع) تصری��ح مییابد ،باعث میش��د که حضرت
امیرالمؤمنین(ع) به طور جدی از حضور بنیهاش��م در صف اول
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جنگ صفین و شرکت در معرکهی قتال جلوگیری کند .در حالی
که در جمل ،گردش جنگ به دست بنیهاشم بود و برجستهترین
شخصیتهای علوی و هاشمی در این جنگ ،میداندار بودند.
اگر چه با تمهیدات امیرالمؤمنین(ع) در جنگ صفین ،بنیهاشم
کشته نش��دند و اگر چه با همت حضرت مجتبی(ع) و تحمل و
صبر عظیم ایشان در قبول صلح با معاویه ،بنیهاشم از قتل عام
نجات یافتند 6،اما سرانجام سیاست و فکر شوم معاویه عملی شد
و قتل عام بنیهاشم حتی اطفال صغیر و طفل شیرخوارشان با
فجیعترین صورت اتفاق افتاد.
این اتفاق در کربال تقریباً شش ماه بعد از مرگ معاویه پیش آمد
و به دس��ت کسانی انجام یافت که خود او آنها را به شخصه برای
چنین روزی مشخص کرده بود 7.بنابراین باالخره بنیامیه و معاویه
تا اندازهی زیادی به هدف اولیهی خویش در این زمینه نایل آمدند.
 - 2اما اینکه گفتیم معاویه میخواست نام مقدس پیامبر(ص) و
بنیهاشم نابود بشود و نامهای مردهی دیگران احیا شود ،به دالیل
معتبری است که در اسناد تاریخی وجود دارد.
مدائنی ،مورخ قرن سوم در «کتاب االحادیث» مینویسد« :معاویه
پس از بدست آوردن خالفت ،فرمانی به همهی 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
بالد فرمانی نوش��ت که از آن پس شهادت هیچ یک از شیعیان
علی(ع) و خاندانش را نپذیرند و نیز فرمان داد آنچه از دوس��تان
عثمان و عالقمندان او و ناقالن فضایل وی ،در س��رزمین تحت
فرمانروایی شما زندگی میکنند ،شناسایی کنید و آنگاه آنها را به
خود نزدیک کنید و اکرام نمایید ،و آنچه اینگونه افراد در فضیلت
عثمان نقل میکنند ،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 خالصهی آنچه در
اختیار داشت ،در این راه به کار گرفته بود.
هر شخص ناشناخته و بیقدری که نزد مأموران و کارگزاران معاویه
رفته و چیزی را به عنوان منقبت و فضیلت عثمان نقل میکرد،
مورد توجه قرار میدادند و نامش را گزارش میکردند .بدین ترتیب
او در دستگاه حکومت اموی ،مقام و منزلت مییافت .مدتی بعد
فرمان دیگر معاویه صادر شد که به کارگزاران خویش دستور داده
بود« :اینک روایات و فضایل عثمان فراوان شده و در همهی شهرها
به گوش میرس��د ،پس چون نامهی من به ش��ما برسد مردم را
دعوت کنید که فضایل صحاب��ه و خلفای اولیه را روایت کنند و
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 محبوبتر است و مرا بیشتر شادمان میکند ،زیرا برای
شکستن دالیل و براهین ابوتراب و شیعیان وی ،قویتر و برندهتر
است و تحمل آن برای ایشان دشوارتر از روایتهای فضایل عثمان
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بوده و کوبندگی بیشتری خواهد داشت».
فرمان معاویه بر مردم خوانده شد و به دنبال آن ،روایات دروغین
فراوان در فضایل صحابه به وجود آمد که هیچ بهرهای از حقیقت
نداشت .مردم ساده دل نیز این احادیث را به دیدهی قبول پذیرفتند
و جوانان با آن خو گرفتند و همانطور که قرآن را میآموختند ،این
احادیث جعلی را نیز حفظ میکردند.
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
دادند و به همین ش��کل در میان ب��ردگان و خادمان نفوذ یافت.
«اجتماع اس�لامی ،سالیانی دراز از حیات خویش را به این شکل
گذرانید .نسلهای متعددی گرفتار احادیث جعلی و دروغین این
دوران بود .دانشمندان زیادی آنها را نقل کرده و باور داشتند».
انبوه روایات جعلی و تاریخ دروغین عصر اموی که با اهداف س��ه

گانه« :شکس��تن و نابود کردن بیت نبوت و علویان ،بزرگداشت
اختصاص��ی عثمان و ترویج مجموعهی صحابه به ویژه خلفا» به
وجود آمد و به همهی مدارک و مراجع بعدی نفوذ یافت ،مشکلی
است که برای همیشه شناخت اسالم و تحقیق در زمینهی تاریخ
سد سکندر عبور نکند،
اسالم را سد ساخته است و تا محقق از این ّ
نمیتواند 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
کوتاهی نکرد و اگر نتوانس��ت آنها را آن ط��ور که میخواهد به
سرانجام نهایی برس��اند و همه چیز را برای همیشه نابود سازد،
خواس��ت خدای متعال بود و تقدیر ازلی او برای حفظ اسالم .در
هر صورت راه شناخت اسالم و تاریخ آن از این گردنههای بسیار
صعبالعبور میگذرد و محقق تا اسباب و وسایل و آمادگیهای
الزم را نداش��ته باش��د و تن به رنج دراز مدت طی این راه ندهد،
امکان دست یافتن به حقیقت را ندارد.
مس��أله مورد بحث در این رساله ،یکی از مشکالت بزرگ تاریخ
صدر اسالم است و بنای عقاید دستهی 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 میگویند پیامبر(ص) به خاطر عالقه اش به عایشه
از س��ایر زوجات خود در خواست میکند یا اینکه آنها با دریافت
عالقهی شدید وی نسبت به عایشه ،به او اجازه میدهند که دوران
مریضی خویش را در خانه عایش��ه بگذراند ،و در همانجاست که
پیامبر(ص) آخرین س��اعات عمر را گذرانید و به لقای حق رفته
اس��ت .این روایات میگوید پیامبر در آخرین روزی که زنده بود
برای نماز صبح ،ابوبکر را به جای خویش فرس��تاد و حتی وقتی
عایشه به خاطر رقت قلب پدرش ایشان را از این کار منع کرد ،به
شدت مقاومت کرد و این در واقع نشانهی خواست ایشان نسبت به
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خالفت ابوبکر بعد از خودشان بود.
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 میتواند
این مش��کل بزرگ را حل کند؟ مش��کل این روایات که به ظاهر
در معتبرترین کتب روایی اهل س��نت آمده اما با همهی زندگی
و کلمات و اعمال و خالصه با همهی سیرت و سنت پیامبر(ص)
تضاد دارد.
این رسالهی کوچک اما گرانقدر ،عهدهدار ّ
حل این مشکل بزرگ
اس��ت و اگر خواننده به انصاف بیاید  ،به انجام وظیفهی خویش
موفق شده است.
علاّ مه س��ید مرتضی عسکری از ش��خصیتهای بزرگ علمی و
شناخته ش��ده در جهان اسالم است ،کارهای علمی و تحقیقی
بی همتای ایش��ان از کتاب «عبدا ...بن سبأ» در سال  1375ه.ق
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 نامهی 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 بحمداهللّ ،
حل نهایی یافته است .ما به ترجمهی این رساله،
خدا را شکر می کنیم و ادامهی توفیق مترجم فاضل را که به دقت
به کار ترجمهی این رساله پرداختند ،از خداوند متعال خواستاریم.
والحمدهلل أوالً و آخرا ً و ظاهرا ً و باطناً
http://javedan.ir/post.php?id=202
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از كشته شدن و به خاطر ترس كه بر
خودم و خانواده ام و خالصینی از اصحابم
داشتم...بحاراالنوار44/20و27
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«قبر حجربنعدی صحابی جلیلالقدر
پیامبر(ص) و امام علی(ع) به دست
جریانهای تکفیری در سوریه تخریب
شد» این خبری بود که در روزهای
گذشته توسط رسانهها اعالم شد
و قلب دلسوزان جهان اسالم را
جریحهدار 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 سازمانهای
جاسوسی آمریکا و انگلیس حمایت
و تقویت میشوند -اتفاق افتاد ،بسیار
تأسف انگیز بود .به مناسبت این
واقعه زشت و برای پاسداشت مقام
این صحابی بزرگ که امام علی(ع)
شهادت وی را پیشبینی کرده بود
و برای ادای دین به مقام شامخ وی
مقاله زیر که در دانشنامه جهان
اسالم ،جلد 1صفحه  5849منتشر
شده ،تقدیم خوانندگان میشود.
ُح ْجرب��ن َع��دى ب��ن َج َبل��ه كِن��دى ،كنی��هاش
ابوعبدالرحم��ان ،مع��روف به حجرالخی��ر ،صحابى
پیامب��ر(ص) و از یاران خاص حضرت عل��ى(ع) و از بزرگان و
فضالى كوفه .او و برادرش ،هانى ،در زمان پیامبر اكرم اس�لام
آوردند و پس از آن ،حجر در فتوحات اس�لامى ،از جمله نبرد
قادس��یه ،1حضور یافت 2 .در نبرد جلوالء 3نیز فرماندهى دست
راست لشكر عمروبن مالك (سردا ِر سعدبن ابیو ّقاص) را برعهده
داشت 4 .در فتح شام نیز شركت كرد و جزو لشكریانى بود كه
َم��رج َعذراء را فتح كردند .در روایتى از وى به عنوان فاتح آنجا
یاد شده است 5 .حجربن عدى پس از فتوحات ،ظاهرا در كوفه
6
اقامت گزید.
حضرت على(ع) میخواست او را به ریاست قبیله ِك ْن َده بگمارد
و همقبیلهاى او ،اشعثبن قیس ،را از آن منصب عزل كند ،اما
حجر از اینكه تا زنده بودن اشعث ،سرپرستى كنده را قبول كند،
7
خوددارى كرد.
در جنگ جمل ،هنگامى كه ابوموس��ى اشعرى ،فرماندار كوفه،
از شركت كردن مردم در جنگ براى یارى امام على جلوگیرى
كرد ،حجربن عدى همراه حسنبن على(ع) و عماربن یاسر به
مسجد كوفه رفت ،ابوموسى را بیرون راند و مردم را به شركت
در جنگ تش��ویق كرد .در این جنگ حضرت على ،حجر را به
ریاس��ت قبایل كنده ،حضرموتُ ،قضاعه و َم ْهره گمارد 8 .حجر
در جنگ ص ّفین (سال  )37از امراى لشكر امام على و فرمانده
مردان جنگى قبیله كنده بود 9 .در ماجراى حكمیت 10 ،وى از

سوى مردم عراق ،جزو گواهان عهدنامه میان ابوموسى اشعرى
و عمروبن عاص بود 11 .حجر در جنگ نهروان (س��ال  )38نیز
12
فرمانده دست راست سپاه امام على(ع) در نبرد با خوارج بود.
ضحاكبن
هنگامیكه معاویه براى ایجاد رعب در مردم عراقّ ،
َقیس را روانه آنجا كرد تا با حمله به صحرانشینان ایجاد ناامنى
كن��د ،امام على(ع) ،حجربن عدى را با چهار هزار تن به مقابله
آنان فرس��تاد .حجر ت��ا ت َْد ُمر به تعقیب مهاجم��ان پرداخت و
سرانجام ،آنان را شكست داد .سپس ،دو شبانهروز در آن نواحى
13
ماند.
پس از شهادت امیرمؤمنان و به امامت رسیدن امام حسن(ع) و
اقدام آن حضرت براى جنگ با معاویه ،جریان به سمتى پیش
رفت كه امام مصلحت را در پذیرش صلح با معاویه دید ،حجر
اولین كس��ى بود كه به دیدار امام رفت و با لحنى تند اعتراض
كرد و حضرت را به ادامه جنگ فراخواند .پاسخ امام حسن(ع)
این بود كه چون رغبت بیشتر مردم عراق بر صلح است ،تن به
صلح داده اس��ت تا جان شیعیان خاص ایشان محفوظ بماند.
پس از آن ،حجر نزد امام حس��ین(ع) رف��ت و دیدگاه خود را
درباره جنگ با معاویه مطرح كرد ،اما ایشان او را به متابعت از
14
امام حسن(ع) فراخواند.
چون مغیرةبن ش��عبه (حاكم كوفه) به دستور معاویه ،على(ع)
را بر منبر لعن میكرد ،حجر و عمروبن حمق همراه ش��مارى
از یاران خود ،با او مخالفت نمودند 15و به وى سنگریزه پرتاب
كردند .مغیره با فرستادن مبلغى براى او كوشید وى را به خود

نزدیك سازد.
در س��ال  50كه زیاد بن ابیه حكومت كوفه را ،عالوه بر بصره،
از طرف معاویه به دست گرفت ،با وجود دوستیاش با حجربن
ع��دى ،به او درباره دف��اع از علیبن ابیطالب و انتقاد از معاویه
هش��دار داد ،اما حجر همچنان بیپروا م��ردم را برضد معاویه
تحری��ك میكرد 17 .هنگامى كه زیاد در بصره بهس��ر میبرد،
حج��ر و یارانش به َع ْمروبن ُح َریث ،جانش��ین زی��اد در كوفه،
هنگام ایراد خطبه كه با بدگویى و ناس��زا ب��ه امیرمؤمنان(ع)
همراه بود ،س��نگریزه پرتاب كردند .عمرو به زیاد گزارش داد
و زیاد به س��رعت به كوفه بازگش��ت و مأموران خود را فرستاد
تا حجر و یارانش را دس��تگیر كنند 18 .گروهى از ایشان كشته
ش��دند و عدهاى گریختند .حجربن عدى و س��یزده تن دیگر
دس��تگیر ش��دند .زیاد آنان را همراه صد تن از لشكریانش نزد
معاویه فرس��تاد و درباره ایشان نوشت كه در لعن ابوتراب (امام
عل��ى(ع)) با «جماعت» مخالف��ت ورزیده و در نتیجه از فرمان
خلیفه سرپیچى كردهاند .وى شهادت برخى بزرگان كوفه مبنى
بر مخالفت صریح حج��ر با بدگویى از علیبن ابیطالب ،را نیز
بر ضد حجر ضمیمه نامه كرد 19 .چون حجر و یارانش به قریه
مرج عذراء در دوازده میلى دمشق رسیدند ،معاویه فرمان قتل
آنان را صادر كرد 20 ،اما به ش��فاعت كسانى 21به حجر و شش
نفر دیگر فرصت داده شد تا جان خود را با َس ّب على(ع) نجات
دهند ،اما آنان نپذیرفتند و تن به كشته شدن دادند .هفت تن
از یاران حجر نجات یافتند 22 .به روایت مسعودى 23 ،هفت تن
16
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از آنان بیزارى جس��تن از على را پذیرفتند و جان بهدر بردند و
هفت تن دیگر كشته شدند .كشتگان را كنار قبرهایى كه كنده
و كفنهایى كه گشوده بودند ،به شهادت رساندند ،سپس بر آنها
نماز گزاردند و اجسادشان را به خاك سپردند 24 .حجر و یارانش
شب قبل از شهادت را به نماز خواندن گذراندند و حجر قبل از
ش��هادت نیز دو ركعت نماز گزارد 25 .حتى عایشه نیز كسى را
نزد معاویه فرس��تاد تا مانع از كشته شدن حجر شود ،اما پیك
26
عایشه پس از شهادت حجر رسید.
به روایت مسعودى 27 ،حجربن عدى نخستین مسلمانى بود كه
دست بسته و به اس��ارت ،كشته شد 28 .او نخستین مسلمانى
بود كه در زمان فتوحات وارد مرجعذراء شد و آنجا را فتح كرد
و نخستین مس��لمانى بود كه در آنجا كشته شد .درباره تاریخ
ش��هادت او ،روایتهاى متعددى ذكر ش��ده است 29 .در روایتى
ضعیف ،قتل حجر در س��ال  50ذكر شده اس��ت 30 .به روایت
ابنقتیبه 31 ،عبیدا ...و عبدالرحمان ،دو پسر حجربن عدى كه

به تشیع گرایش داشتند ،نیز بعدا ً بهدست مصعببن زبیر اسیر
و كشته شدند.
قتل حجر و یارانش چندان قبیح بود كه انتقاد و اعتراض برخى
از نزدیكترین ی��اران معاویه را نیز برانگیخت؛ حتى مالك بن
ُه َبیره به وى گفت كه به كارى زش��ت دست زده است و آنان
كارى كه مس��توجب قتل باشد مرتكب نشده بودند ،اما معاویه
گفت كه خواس��ته است ریش��ه فتنه را بركند .مردم كوفه نیز
بهش��هادت رس��اندن حجر را كارى شنیع ش��مردند .شنیدن
این خبر براى امام حس��ین(ع) بس��یار گران آمد و در نامهاى
به معاویه ،یكى از زش��تیهاى رفتار او را كش��تن حجر قلمداد
كرد 32 .به روایت ابناثیر 33 ،قبر حجر در مرجعذراء مش��هور و
34
محل اجابت دعا بود .مسجدى نیز كنار قبر وى ساخته شد.
حجربن عدى را موثق و عابد دانستهاند .وى فقط از امام على(ع)
35
روایت كرده است.

«حجر» در نگاه
صحابه
امیرالمومنین علی(ع):
در کتاب «معرفت و تاریخ» از ن َس�� َوى وارد اس��ت که گفت:
َرزی��ن غافقى گفت :من از علىبنأبىطالب(ع) ش��نیدم که
مىگفت« :اى اهل عراق بزودى از ش��ما هفت نفر در عذراء
کش��ته مىش��وندَ ،مثَل ایش��ان مانند َمثَل أصحاب اخدود
اس��ت» .و ُحجر بن عدى و اصحاب او در عذراء کشته شدند.
(امام شناسی عالمه طهرانی جلد  12ص )163
امام حسین(ع):
امام حسین(ع) در نامهاى به معاویه به شهادت ُحجر و یارانش
��ت َقات َِل ُح ْج ٍرَ ،و أَ ْصحاب َ ُه
اش��اره مىکند و مىفرماید« :أَل َ ْس َ
ْ
ْ
ون
ون الب َِد َعَ ،و یَأ ُم ُر َ
ِین َکان ُوا یَ ْس َتفْظِ ُع َ
ِین ،الَّذ َ
ِین الُمخْ ِبت َ
الْعابِد َ
ُ
ً
ً
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ب ِال ْ َم ْع ُروفِ َ ،و یَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُم ْنک ِر ،ف َق َتل َت ُه ْم ظلما َو ُع ْدوانا ،م ِْن
ب َ ْع ِد ما أَ ْع َط ْی َت ُه ُم ال ْ َمواثِیقَ ال ْ َغل َ
ِیظ�� َةَ ،و ال ْ ُع ُهو ِد ال ْ ُم َؤ َّک َدةَُ ،ج ْرأَ ًة
استِخْ فَافاً ب ِ َع ْه ِدهِ؛ (اى معاویه!) آیا تو همان نیستى
َعلَى اللهَّ ِ َو ْ
که حجر و یارانش را که عابد و در برابر خدا متواضع بودند ،به
قتل رساندى؟ آنان که از بدعتها بیزار بودند؛ امر به معروف و
نهى از منکر مىکردند؛ ولى تو آنان را از روى ستم و عداوت-
تعرض به آنان) -کشتى و
پس از پیمانهاى محکم (در عدم ّ
این عمل را از روى نافرمانى در برابر خداوند و سبک شمردن
پیمان او انج��ام دادى»( .االمامة و السیاس��ة ج 1ص 203؛
بحاراالنوار ج  44ص )213
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ام المؤمنین عایشه:
أج َدع روایت اس��ت که من از عائشه شنیدم
از َمس��روق بن ْ
که مىگفت:
«آگاه باشید ،قس��م به خداوند که اگر معاویه در میان اهل
کوف��ه ع ّزت و قدرتى را مىدانس��ت چنین جرأت��ى را پیدا
نمىکرد 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
س��ید الشّ ��هداء را جوید) دانسته
احد ،جگر حضرت حمزه ّ
ش��خصیتها همه از بین رفتهاند (و کسى
است که مردم و
ّ
شخصیت باقى نمانده است) .آگاه باشید سوگند به خداوند
با
ّ
که ح ّقاً آنها براى سران عرب مایه ع ّزت و بزرگوارى و فقاهت
بودند( .امام شناسی عالمه طهرانی جلد  12ص )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
ٌ
م��رگ میگفت« :یَومِی م َ
طویل؛ای حجر روزی
جر
ِنک یا ُح ُ
طوالنی (برای محاکمه نزد خدا)با تو خواهم داشت»( .کامل
ابن اثیر ج  3ص )487

پی نوشت ها:
 - 1سال  14یا  15یا  16هجری
 - 2ابنسعد ،ج  ،6ص 217؛ ابنقتیبه ،ص 334؛ ابناثیر ،ج  ،1ص
461
 - 3سال  16یا  17یا  19هری
 - 4رجوع کنید به بالذرى ،ص 264؛ طبرى ،ج  ،4ص 27
 - 5رجوع کنید به ابنعساكر ،ج  ،12ص 210 ،207ـ211
- 6رجوع کنید به دینورى ،ص 145
 - 7همان ،ص 224
 - 8رجوع کنید به همان ،ص 144ـ146؛ طبرى ،ج  ،4ص 485؛
مفید ،ص 255ـ 320 ،256
 - 9رجوع کنید به نصربن مزاحم ،ص 103ـ243 ،205 ،195 ،104؛
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 - 11رجوع کنید به نصربن مزاحم ،ص 506ـ507؛ دینورى ،ص
195ـ196؛ طبرى ،ج  ،5ص 54
 - 12دینورى ،ص 210؛ طبرى ،ج  ،5ص 85
 - 13یعقوبى ،ج  ،2ص 195ـ 196؛ طبرى ،ج  ،5ص 135
 - 14دینورى ،ص 220؛ براى توضیح وجه این اظهارات رجوع
کنید به شوشترى ،ج  ،3ص 131
 - 15رجوع کنید به یعقوبى ،ج  ،2ص230؛ طبرى ،ج  ،5ص 254
 - 16دینورى ،ص 223
 - 17رجوع کنید به ابنسعد ،ج  ،6ص 218؛ یعقوبى ،ج  ،2ص 230
 - 18دینورى ،ص 223؛ قس ابنسعد ،همانجا
 - 19رجوع کنید به دینورى ،ص 223ـ224؛ یعقوبى ،همانجا؛ نیز
رجوع کنید به ابنسعد ،ج  ،6ص 219؛ طبرى ،ج  ،5ص 269ـ،270

كه عده آنان را هفتاد تن ذكر كردهاند
 - 20ابنسعد ،همانجا؛ مسعودى ،ج  ،3ص 189
 - 21یعقوبى ،ج  ،2ص 231
 - 22رجوع کنید به طبرى ،ج  ،5ص 275ـ278؛ قس ابنسعد ،ج
 ،6ص220؛ یعقوبى ،همانجا ،كه عده مقتوالن را هفت نفر نوشته ،اما
فقط از شش تن ،نام برده كه حجر نیز یكى از آنهاست
 - 23ج  ،3ص 188ـ 189
 - 24یعقوبى ،همانجا؛ نیز رجوع کنید به طبرى ،ج  ،5ص
275ـ277
 - 25طبرى ،ج  ،5ص 275
 - 26ابنسعد ،ج  ،6ص 219ـ220؛ دینورى ،همانجا؛ ابناثیر ،ج ،1
ص 462
 - 27ج  ،3ص 189 - 188

 - 28ابنسعد ،ج  ،6ص 217؛ یعقوبى؛ ابناثیر ،همانجاها
 - 29رجوع کنید به طبرى ،ج ،5ص 253بهبعد؛ ابناثیر ،همانجا:
سال 51؛ یعقوبى ،همانجا :سال 52؛ ابنقتیبه ،ص334؛ مسعودى،
ج ،3ص 188:سال 53
 - 30رجوع کنید به مسعودى ،ج  ،3ص 190
 - 31همانجا
 - 32دینورى ،همانجا؛ نیز رجوع کنید به طبرى ،ج  ،5ص 279؛
كشى ،ص 99
 - 33همانجا
 - 34ابنعساكر ،ج  ،12ص 208
 - 35رجوع کنید به ابنسعد ،ج  ،6ص 220؛ ابنعساكر ،ج ،12
ص210

«ویلفرید فردیناند مادلونگ» ،اسالم شناس معاصر آلمانی (متولد  )1930است .وی در
سال  1953لیسانس خود را در رشته تاریخ و ادبیات اسالمی از دانشگاه قاهره دریافت
کرده و دوره دکترای خود را در سال  1957از دانشگاه هامبورگ در رشته مطالعات
اسالمی به پایان برد و از سال  1969تا  1978استاد اسالم شناسی دانشگاه شیکاگو بود و
در سال  1978استاد ممتاز عربی دانشگاه آکسفورد شد.
مادلونگ کتابهای زیادی را در باب فرق و مذاهب اسالمی نوشته است اما کتاب
«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  1377از 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.

گزیدهای از کتاب جانشینی حضرت محمد(ص)
جالل موسوی

مقدمه
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در میان آث��ار مادلونگ کتاب «جانش��ینی حضرت
محمد(ص)» ویژگی برجستهای دارد؛ زیرا درون مایه گرانبهای
این کتاب و دیدگاه محققانه و ارزشمند مؤلف ،همه پژوهشگران
را به سوی این امر سوق میدهد که بازنگری در متون تاریخی،
میتوان از رخدادهای آن عصر پرحادثه ،یعنی زمان جانشینی
حضرت محمد(ص) را تحلیلی دوباره نمود .اثر مادلونگ از آن
نظر بینظیر است که او کوشیده تا حقیقت را از اعماق آثار کهن
تاریخی کشف کند .این نگاه مادلونگ موجب شد تا حقایقی که
تاکنون بر دیگر مؤلفان اروپایی پوش��یده بود ،مشخص گردد و
در این میان روشن شود که آرای شیعیان نیز در تحلیل برخی
رخدادهای تاریخی ،مطابق با واقعیت است.
تقریبا ً نگاه همه اس�لام شناس��ان اروپایی به اس�لام از طریق
مذاهب اهل س��نت اس��ت .هم��ان طور ک��ه میدانیم تمامی
مرزهای اس�لام با اروپا متعلق به اهل س��نت بوده و هس��ت.
نخس��تین رویاروییهای اروپاییان با اسالم نیز چه در اسپانیا و
چه در ش��مال آفریقا ،چه در دوران جنگهای صلیبی و چه در
دوران حکومت عثمانی با اهل سنت بوده است؛ از این رو از نظر
اروپاییان اس�لام رسمی همان تسنن است و مابقی مسلمانان
همچون ش��یعیان از ف َِرق منشعب از این بدنه اصلی محسوب
میش��وند .بنابراین بدیهی است که به هنگام بررسی هر گونه
مطلب اس�لامی از سوی خاورشناسان در درجه نخست منابع
مسلمانان رس��می در نظر قرار گرفته باشد .البته در دهههای
اخیر این مطلب کمرنگتر میش��ود و توجه به س��ایر مذاهب
اس�لامی به ویژه ش��یعه و از آن میان در سالهای اخیر شیعه
امامیه را بیشتر میبینیم( .رحیمی :1382 ،ص)27

ابوبکر جانشین طبیعی او باشد و به نظر نویسنده محروم کردن
خاندان نبوت از حق مش��روع خود و انتخاب ابوبکر و روی کار
آمدن عمر و عثمان پس از وی مقدمات حکومت نامش��روع و
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
صدر اس�لام میپردازد .مادلونگ بر خالف دیگر خاورشناسان

که به منابع س��نی تکیه داش��تند و اختالف بر سر جانشینی
حضرت محم��د(ص) را پدیدهای متآخر و از پیامدهای دعوت
عبدا ...ابن س��با به وصایت امام علی(ع) میدانس��تند ،با تکیه
بر آثار اندیش��هوران شیعی منش��اء این اختالف را در سالهای
آخر حیات رس��ول گرامی اسالم جستجو میکند .او بر خالف
روایت و تحلیلهای اهل سنت امام علی (ع) را سزاوار جانشینی
میداند گر چه به تعیین صریح او توس��ط پیامبر اعتقاد ندارد.
(مادلونگ:1385 ،ص)16
در تاریخ اسالم مسئله جانشینی حضرت محمد(ص) و به دست
گرفت��ن زمام ام��ور امت در دوران پ��س از حضرت ،مهمترین
مسالهای است که تا به امروز شیعیان و سنیان در آن اختالف
نظر دارند .از نظر س��نیان ابوبکر نخستین خلیفه منتخب و از

چکیده

ویلفرد مادلونگ (متولد 1930م ).محقق و اسالم شناس نامدار
آلمانی در دانشگاه آکسفرد با بازنگری و نقد آثار خاورشناسان
و با اس��تناد به متون کالسیک نویسندگان و مورخان مسلمان
پژوه��ش جدی��دی در این زمینه ب��ه عمل آورده اس��ت .او با
ژرفنگ��ری در قرآن معتقد اس��ت که حتی اگ��ر ،پیامبر(ص)
جانش��ینی تعیین نکرده بود ،در نظر نداشت و راضی نبود که
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است و آنان را پاک گردانید ،لطف و مهربانی به آنها و حمایت
مادی از آنها را یک الزام دینی میداند و آنان را وارثان مادی و
معنوی پیامبر تلقی میکند.

نظر ش��یعیان امام علی (ع) پسر عمو و داماد پیامبر(ص) ،تنها
فرد شایس��ته این مقام بود .هر چند حض��رت محمد(ص) به
صراحت ابوبکر را به جانشینی منسوب نکرد اما انتخاب ابوبکر
به امام جماعت مسلمانان در زمان آخرین بیماریاش دلیل بر
اولویت او بود و اجماع مس��لمانان در حمایت از ابوبکر صحهای
بر انتخاب او بود .امام علی(ع) نیز به خاطر خویشاوندی نزدیک
با پیامبر ،آگاهی اش از اس�لام و همراهیش با پیامبر از همان
آغاز و شایس��تگیاش در مراقب��ت از آرمانهای آن حضرت به
مشروعیت خویش یقین داشت( .مادلونگ:1385 ،ص)27

داللتهای مختلفی در باب خویش��ان پیامبر هست .شیعیان
غالبا آیه  23سوره شوری را شاهد میگیرند« :بگو بر این رسالت
مزدی از ش��ما جز دوست داش��تن خویشاوندان نمیخواهم».
اش��اره دیگر به خویشاوندان نسبی در قرآن آمده که بخشی از
خمس و غنیمت و نیز قس��متی از فیء یعنی مال و ملکی که
مسلمانان بدون جنگ از کفار میگیرند به خویشاوندان حضرت
محمد(ص) و به خود او اختصاص مییابد .همچنین مکتبهای
فقهی س��نی و ش��یعه هر دو بر ممنوعیت بنیهاشم از سهیم
شدن با مسلمانان عادی در گرفتن ذکات متفق اند.

مادلونگ نظر خاورپژوهان گذشته را مورد تردید قرار میدهد
و معتقد اس��ت ب��رای ارزیابی صحت و س��قم این که حضرت
محمد(ص) چه نظری داشته و اصحابش چه نکاتی را خطوط
اصل��ی هدایتش بع��د از رحلت او میدانس��تند ،باید به منابع
مربوط و آثار کهن تاریخی و از جمله قرآن رجوع کرد .اگر چه
قرآن اشارهای به مسئله جانشینی حضرت محمد(ص) نشده و
به همین علت مورخان غربی از آن چش��م پوشیدند ،اما قرآن
شامل دستورهای خاصی در مورد حفظ پیوندهای خویشاوندی
و وراثت و نیز داستانهایی درباره خالفت پیامبران سلف است
که بیارتباط با جانشینی حضرت محمد(ص) نیست.
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مادلونگ با نقد دیدگاه خاورشناس��ان پیشین معتقد است که
قرآن بنیانیترین منبعی اس��ت که بای��د به آن رجوع کرد و با
تحلیل محتوایی قرآن بس��یاری از موضوعات از جمله جایگاه
اهل بیت آشکار میش��ود .مادلونگ معتقد است که حتی اگر
پیامبر جانش��ینی تعیین نکرده باش��د ،راضی نبوده که ابوبکر
جانشین طبیعی او باشد و محروم کردن خاندان نبوت از حق
مش��روع خود و انتخاب ابوبکر و روی کار آمدن عمر و عثمان
پ��س از وی مقدم��ات حکومت نامش��روع و خودکامه اموی را
فراهم آورد ،امری که با دعوت جهانی اس�لام تعارضی اساسی
داشت و س��وء رفتار و سرکوبهای امویان اقلیت طرفدار امام را
تبدیل به اکثریت کرد .چون ام��ام علی(ع) ،صادق ،بااخالص،
و انعطافپذیر نس��بت به حکومت اس�لامی ،ثابتقدم و دارای
تساوی رفتار نسبت به پیروان و گذشت و جوانمردی در مقابل
دش��منان بود .اما امویان با ادعای باطل و فریبکاری ،حکومت
غدار و مس��تبد و تفرقهافکن ،مجازاتهای انتقام جویانه از مردم
در خاطره نسلها نمایان شدند.
وقایعنگاران س��نی که بارزترین آنها «سیف بن عمر» است بر
ای��ن عقیده اند که علی(ع) بعد از انتخاب ابوبکر بدون روپوش
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
این که عبدا ...ابن س��با ،یهودی تازه مسلمان مبارزه با عثمان
خلیفه سوم را آغاز کرد و بعد از قتل عثمان بیان داشت که هر
پیامبری را وصیای اس��ت و علی(ع) وصی محمد(ص) است و
اجرا کننده وصیت اوس��ت .به این ترتیب سبا بنیانگذار تشیع
ش��د!! نظر دیگر این که ش��یعیان بعد از شهادت علی(ع) و بر
خ�لاف میل خود او در زمان حیات��ش این اختالف را آفریدند
موضوعی است که مورد قبول همگان است که اگر این اختالف
بع��د از خالفت عل��ی(ع) به وجود آمده باش��د که دیگر نیازی
به بررس��ی عمیق در باب جانشینی و تاسیس خالفت نیست.
(مادلونگ :1385 ،ص)28
مادلونگ در فرضیه مثلث ق��درت المنس هم تردید میکند.
«هنری المنس» مستشرق بلژیکی و روحانی مسیحی کینه توز
با اسالم بود .او در مقاله مثلث قدرت (ابوبکر ،عمر و ابوعبیده)
درباره همکاری و اهداف مش��ترک این سه تن بحث میکند.
به خصوص ابوبکر و عمر از طریق دخترانشان عایشه و حفصه
سعی میکردند از اندیشههای شوهرشان حضرت محمد(ص)
آگاه ش��ده و نفوذ زیادی در کارهای آن حضرت داشته باشند.
به نظر المنس هدف از این مثلث قدرت حذف بنیهاش��م به
ویژه حضرت علی(ع) و خویش��اوندان نزدیک پیامبر از کسب
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مقام خالفت بود و تاکید میکند که با توجه به آیه  33س��وره
احزاب اهل بیت منظور همس��ران پیامبر هستند( .مادلونگ،
:1385ص)29
«کایتانی» دیگر خاورشناس ایتالیایی هم عقیده با المنس که
دشمنی شدید با اسالم داشت در تحقیق تاریخ اسالم به عمق
اختالف ابوبکر و بنیهاش��م اش��اره دارد و این که بنیهاشم از
به رسمیت ش��ناختن ابوبکر سر باززدند و به تنهایی پیامبر را
به خاک س��پردند و خلیفه و عایش��ه را در مراس��م تدفین راه
ندادند .از نظر کایتانی استدالل ابوبکر برای جانشینی به خاطر
صفات برجس��ته سیاس��تمداری و ارزش��های فردیاش بود و
مخالفت بنیهاشم و و دیگر اصحاب پیامبر به خاطر جاهطلبی
و کینههای ش��خصی بود .اما کایتانی در یکی از مجالت بعدی
تاریخ اسالم نظر المنس را درباره مثلث قدرت تایید میکند و
عمر را پایه گذار اصلی خالفت با تدبیر سیاسی معرفی میکند.
ای��ن عقیده که اگر محمد(ص) جانش��ینی انتخاب میکرد به
احتم��ال زیاد ،ابوبکر به خاطر قدر و اعتبارش در اس�لام مورد
تایید بود ،عقیده رایج در بین تاریخنگاران غیر مسلمان شد.
همچنی��ن المن��س ق��درت موروثی و اص��ول دودمان��ی را از
منفورترین مفهومها در ذهن اعراب میداند ،در حالی که تیان
در کتاب نهادهای حقوق عمومی در اسالم و «مونتگمری وات»
در کتاب اندیش��ههای سیاسی اس�لام با توجه به اهمیت علم
انس��اب در بین اعراب به خصوص قریش جانشینی موروثی را
عرف اعراب و امری ثابت دانس��تهاند ولی جانش��ینی حضرت
محمد(ص) را نمیتوان با جانشینی فرمانروایان باستانی مقایسه
کرد( .مادلونگ :1385 ،ص)30_32
ام��ا از همه اینها که بگذریم هیچ ی��ک از حادثه غدیر چیزی
نگفتهان��د اما مادلونگ خود معتقد اس��ت آنچه که در جامعه
اس�لامی رخ داد با دید و زاویه دید قرآن موافق نیس��ت چون
در ق��رآن ،اصل وصایت اس��ت نه اجماع .گر چ��ه او معتقد به
جانشینی امام علی توس��ط پیامبر نیست با آنکه انتخاب امام
علی(ع) بر مبنای وصایت بوده نه ساختار قبیله ای.
در قرآن به هر جا بنگریم جانشینی در خاندان پیامبران بوده،
پس اگر قرار بوده کس��ی برای خالفت تعیین ش��ود باید یکی
از خاندان پیامبران انتخاب میش��د و این م��وارد که در قرآن
آمده با نظر ش��یعیان مطابقت بیشتری دارد .با توجه به حقوق
خویش��اوندی و خاندانه��ای پیامبران در ق��رآن ،اهل بیت از
یاران اصلی پیامبرند که در جامعه در مقابل مخالفان از پیامبر
حمایت میکنند .قرآن مق��ام خاندانهای پیامبران را همچون
جایگاه پیامبران س��لف برتر از مقام هر مؤمن دیگری قرار داده

همچنی��ن مادلونگ تاکید میکند که اهل بیت رس��ول(ص)
همان اهل کس��ا هستند .در آیه  33س��وره احزاب خطاب به
همسران پیامبر نسبت به سایر زنان است که باید شأن خاندان
پیامبر را در اعمالش��ان حفظ کنند« :در خانههای خود بمانید
و چنان چه زنهای پیشین جاهلیت میکردند زینتهای خود را
آشکار نسازید و نماز بگذارید و زکات بدهید و از خدا و پیروانش
اطاع��ت کنید .ای اهل بیت ،خدا میخواهد پلیدی را از ش��ما
دور کند و شما را چنان که باید پاک دارد( ».مادلونگ:1385 ،
ص)33_34
این جا منظور از اهل بیت چه کس��انی هس��تند؟ چون ضمیر
بخ��ش اول آی��ه خطاب به زنان پیامبر و جمع مونث اس��ت و
ضمیر بخش دوم جمع مذکر آمده درباره شخصیتهای مشهور
اهل کسا یعنی محمد(ص) ،علی(ع) ،فاطمه (س) و حسن(ع) و
حسین(ع) روایتهای گوناگونی نقل شده است.
سپس مادلونگ به ماجرای مباهله میپردازد .برخی از سنیان
اف��رادی از خان��دان پیامبر را که قرار بوده در مباهله ش��رکت
کنند مش��خص نکرده ،برخی هم از فاطمه و حسن و حسین
نام میبرند و بعضی موافق با احادیث شیعه حاضران این جمع
را اهل کسا از جمله امام علی(ع) میدانند و چون این پیشنهاد
خود پیامب��ر بود و از لحاظ دینی نیز ارزش��مند بود تایید آن
از طری��ق قرآن به مق��ام خاندانش اف��زود( .مادلونگ:1385 ،
)35_36
البته در خاندان پیامبران گذش��ته مثال زن و یکی از فرزندان
ن��وح که از مش��رکان بودند ،غرق ش��دند یا همس��ر لوط نبی
که اس��رار ش��وهرش را فاش میکرد ،مجازات ش��د و کافران
خاندان پیامبر نیز از لطف خدا محروم گشتند .ابولهب عموی
محمد(ص) و همس��رش حتی با نزول سورهای در قران در ذم
آنان ،انگش��تنمای خاص و عام ش��دند و چنین استثناءهایی
تاثیری بر لطف خداوند بر اهل بیت نداشت .همچنین در باب
خالفت و وصایت در میان پیامبران پیش��ین ،مثال به حضرت
ابراهیم(ع) در هنگام پیریاش فرزندی به نام اسحاق و نوهاش
یعقوب مژده داده شد« .برای موسی یار و برادری چون هارون
و کتابی (فرقان) دادیم« ».خدا به داوود پیامبر پسرش سلیمان
را عط��ا کرد تا یار و یاور او باش��د ».در قرآن همچنین جایگاه
ممت��ازی برای خاندان پیامبر گرامی به مفهومی برتر از معنی
مطلق خانواده نام برده شده است( .مادلونگ:1385 ،ص)43
تا آنجا که قرآن افکار محمد(ص) را بیان میکند ،او جانش��ین
خ��ود را در نور هدایت قرآن میدید ،چون پیامبران پیش��ین
کمال لطف خدا را در این میدانستند که جانشینان از فرزندان
یا خویش��ان نسبیشان باشند .مدافعان معاصر سنی بر اساس
آیه چهل س��وره شوری محمد(ص) را خاتم پیامبران قرار داده
و این بحث را در مورد پیامبر حضرت محمد(ص) نمیپذیرند.
مادلونگ با طرح سؤالی که چرا محمد(ص) در تنظیم برنامهای
برای جانشینی کوتاهی کرده این چنین میگوید :پیامبر صریحا

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 ،ص)45
مورخان غیر مسلمان بر این نظرند که شاید تردید محمد(ص)
به این س��بب بود که میدانست جانشینی یکی از بنیهاشم با
رقابته��ای دامنهدار در بین قریش برای رهبری و از س��ویی
با توجه به ضعف نس��بی بنیهاش��م ممکن است با مشکالت
زیادی مواجه ش��ود .محمد(ص) در سال دهم هجری علی(ع)
را به نمایندگی از طرف خود به یمن فرستاد و رفتار او موجب
برانگیختن عدهای 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
به امید این که طول عمرش به اندازهای باش��د که موقعیتی را
فراهم کند تعیین جانشین را به تاخیر انداخت و رحلت جانکاه
او برای امتش غیر منتظره بود( .مادلونگ:1385 ،ص)48
همچنین روایتهایی 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 میکند که پیامبر خواست تا پیش از رحلتش
برای کس��انی که در حضور او بودند ،مکتوبی بنویسد که عمر
گفت :درد بر پیامبر غلبه کرده و ش��ما ق��رآن را دارید وکتاب
خدا ما را کفایت میکند .ابن عباس معتقد است فتنه از همین
جا آغاز ش��د ،چون پیامبر میخواست علی(ع) را به جانشینی
برگزیند و این گونه ش��د که پیامبر وصیت نکرد .روایتی دیگر
در باب ابوبکر بود که وقتی پیامبر بیمار بود بانگ نماز دادند و
پیامبر گف��ت :ابوبکر با مردم نماز بخواند اما برای پیامبر فرقی
نمیکرد 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)49 60-
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ابوبکر ،جانشینی رسول خدا و خالفت قریش

فصل اول کتاب ،تحت عنوان «ابوبکر ،جانش��ین رسول خدا و
خلیفه قریش» ،طی  29صفحه بازگو کننده حوادثی است که
در سقیفه بنیساعده گذشت و ماجرای بیعت با ابوبکر ،آنان که
با او بیعت نکردند و دیگر حوادث مربوط به سقیفه را به تفصیل
ذکر میکند.
نکته عمدهای که مادلونگ از تحلیل زندگانی ابوبکر اس��تنتاج
میکند این است که او به عنوان یک تاجر و سیاستمدار کامل
و خونسرد مکی ،قطعا پیش��امدهای رحلت را از پیش با دقت
بررسی کرده بوده است و میدانسته که برای حفظ یکپارچگی
جامعه ،پیامبر باید جانش��ین سیاس��ی و خلیفه داشته باشد.
حوادث بعدی نش��ان میدهد ک��ه او بیتردید پیش از رحلت
تصمیم گرفته بوده اس��ت خود بر این مس��ند تکیه زند بدون
اینکه از سوی پیامبر برای این کار نامزد شده باشد و در این راه
مخالفان قدرتمند خود را از میان برمیدارد .اقدام انصار در گرد
آمدن در سقیفه بنیساعده این فرصت طالیی را برای او فراهم
س��اخت تا در یک عمل نمایش��ی دو نامزد (عمر و ابوعبیده)
را معرف��ی کند ت��ا خود را در معرض پیش��نهاد قرار دهد و به
این ترتیب به هدف از پیش تعیین ش��ده خود دس��ت یابد .به
همین جهت است که ابوبکر پس از استقرار خویش ،به شدت
بر اشراف قدیم مکه تأکید میکند و مناصب کلیدی را به آنها
میسپارد تا از این طریق انصار را به طور کامل حذف کند و از
نقش مهاجرین اولیه نیز بکاهد.
عمر ب��ه ندرت به پیش��امدهای بع��د از رحل��ت محمد(ص)
اندیش��یده بود و فقط به خاطر ترس از تجمع انصار بود که او
را به ماجرای س��قیفه کشاند که نکند انصار آنها را از حکومت
باز دارند .تصور نمیش��ود با طرح و نقشههایی برای جانشینی
او موافقت کرده باش��د .لیکن قضیه ابوبکر کامال متفاوت با این

مس��ئله است .گر چه او در موقع رحلت محمد(ص) انتظار آن
را نداش��ت و این از اقامت او در خانه خانوادگی خود در س��نح
(خانه ابوبکر میان خانههای بنیحارث خزرجی قرار داش��ت)
آشکار میشود ،او هیچ شک و تردیدی نداشت که محمد(ص)
روزی رحل��ت خواهد کرد .او به عنوان تاجر و سیاس��تمداری
کامل و حسابگ ِر آرا ِم مکه در مدیریت و برنامهریزی امور جامعه
مسلمین ،هم به عنوان مشاور قابل اعتماد پیامبر(ص) از نزدیک
در کارها ش��رکت داش��ت و با دقت پیشامدهای بعد از رحلت
پیامبر را پیش��بینی کرده بود .خیلی مشتاق بود که این اقتدار
خود را توس��عه داده و آن را بر همه اعراب و حتی فراتر از آنها
هم بگستراند .اگر قرار بود جامعه مسلمین از هم نپاشد ،پیامبر
باید جانش��ینی سیاس��ی انتخاب میکرد و ابوبکر بدون تردید
قبل از رحلت پیامبر تصمیم گرفته بود که خود خلیفه ش��ود.
او بدون نام��زدی از جانب پیامبر این تصمیم را گرفت و برای
رس��یدن به این آرزو مخالفان را باید از سر راه برمیداشت .به
همی��ن خاطر باید از اهل بیت محمد(ص) که در قرآن به آنان
مرتبهای باالتر از سایر مسلمانان عطا شده بود جلو گیری شود
ت��ا ادعای خود را پیش نیندازند .ابتکار عمل انصار فرصتی بود
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
او در معرض پیش��نهادی قرار گیرد .او در پیشنهاد خود جدی

حوادث بعدی نشان میدهد که
ابوبکر بیتردید 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 برمیدارد.
اقدام انصار در گرد آمدن در سقیفه
بنیساعده 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.
نبود و این واضح است با پیشنهاد دو شخص مورد نظر در جمع،
مردم را به مش��اجره وادار کرد .ابوبکر خوب میدانست که این
دو شخص مورد نظر هیچ احتمال پیروزی ندارند« .ابوعبیده»،
گر چه از صحابه اولیه بود اما آن برتری و اس��تعداد را نداش��ت
که به توجه درآید .در این جلس��ه عمر عمدتاً به عنوان دوست
محمد(ص) حاضر بود .عمر گر چه از معاش��ران نزدیک پیامبر
و از اف��راد قدرتمند جامعه بود ،لیک��ن در همان لحظه اول با
تکذی��ب کردن خبر رحلت محم��د(ص) در بین مردم خود را
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
عمر تذکر او را پذیرفت و دس��ت بیعت به ابوبکر داد .ابوبکر در
پذی��رش بیعت لحظهای تأمل نکرد .چ��ون اگر علی به عنوان
جانشین مطرح میشد اکثر مطلق انصار از او حمایت میکردند،
چ��ون که آنها او را مانند محمد و جزئی از او میدانس��تند .در
بین قریش اوضاع به این روشنی نبود .ارزیابی بعدی عمر از این
مس��ئله بنا بر نقل ابن عباس که قریش از اقتدار موروثی یک
طایفه که قبال از جانب خدا به نبوت مفتخر ش��ده اند ،راضی
نیستند تا حدی حائز اهمیت اس��ت .یقینا ًتعدادی هم بودند

که از دور نمای حکومت انحصاری خاندان پیامبر راضی نبودند
و از ادعای اولیه ابوبکر اغفال ش��ده بودند که قریش حق دسته
جمعی برای حکومت دارد و ابوبکر به عنوان نماینده آنها عمل
میکند .بعد از مطرح ش��دن این ادعا و کسب حمایت از چند
نفر الزم بود اکثر قریش را با خود همنظر کند .اگر اسم علی(ع)
مطرح میشد« ،عبد شمس» یکی از دو طایفه قدرتمند قریش،
مطاب��ق قوانین اخالقی قبیلهای برای حفاظت از حیثیت خود
از عل��ی حمایت میکردند .ب��ا وجود این ک��ه اختالفات بین
«بنیهاشم» و «بنیعبد ش��مس» از اسالم هم قدیمیتر بود
و اکثریت بنیعبد شمس تحت رهبری ابوسفیان نقش تعیین
کنندهای در مخالفت با محمد(ص) ایفا کرده بودند .به هر حال
تا زمانی که بنیعبد ش��مس امید معرفی کاندیدا از بین خود
را نداشت برای ابوسفیان خیلی شرمآور بود که از علی حمایت
نکند ،در حالی که پیامبر(ص) با ابوس��فیان و طایفهاش بعد از
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 .بعدا ً 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 بنیهاشم از بیعت با ابوبکر خودداری
کرد ،ولی بعد دوباره با او بیعت کرد .سابقه مداخله علی(ع) در
روابط زناشویی پیامبر(ص) با هر انگیزهای که بود برای او خیلی
گران تمام ش��د و ابوبکر و عایشه را نسبت به خود بدبین کرد
و ابوبکر علی را به عن��وان رقیب خود نگاه میکرد( .مادلونگ،
:1385ص)81-61
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 بنیاسلم
بر کوچهها مس��لط ش��د و زبیر و چند تن از صحابه را که در
خانه فاطمه(س) تجمع کرده بودند ،با توس��ل به زور کنار زد
و خان��ه فاطمه(س) را مورد تفتیش قرار داد .امام علی(ع) بعدا
نقل میکند که :اگر چهل نفر همراهم بودند مقاومت میکردم.
(مادلونگ:1385 ،ص)84
ابوبکر اعالم کرد که در تمام زمینهها از سیاس��تها و سنتهای
محم��د(ص) پیروی خواهد کرد ب��ه همین خاطر لقب خلیفه
رس��ول ا ...را اختیار کرد .همچنین ابوبکر تقاضای فوری خود
مبنی بر این که تمامی قبایل عرب باید زکات را به او بپردازند به
منزله تکلیفی توجیه میکرد که در مقام جانشینی محمد(ص)
و پیروی از آن حضرت بر دوش او نهاده شده بود .بنابراین ابوبکر
به بهانه وظیفهاش در مقام خالفت تغییرات اصلی در خط مشی
اسالم به وجود آورد .اصرار ابوبکر که خلیفه حتما باید از قریش
باش��د -زیرا عرب غیر از قریش تس��لیم دیگری نخواهد شد-
اکنون کامال ً روش��ن میشود .خلیفه نباید بیشتر رهبر دینی
امت و جامعه اس�لامی باش��د ،آنگونه که محمد بود ،بلکه باید
حاکم مطلق تمامی قبایل عرب باش��د ،و آنان به نام اس�لام از
خلیفه اطاعات کنند .به همین دلیل مسلمانان صلحجو که به
خلیفه زکات پرداخت نمیکردند ،مرتدان واقعی و دیگر اعراب
که هنوز اسالم نیاورده بودند ،همه در زمره مرتدان قرار گرفتند
و میبایست با آنان جنگید تا همه آنان در برابر اسالم و حکومت
خلیفه قریشی تسلیم شوند( .مادلونگ:1385 ،ص)88-85
در بین القاب رسمی خلفای بعدی لقب امیرالمومنین ترجیح
داده میشد و عموماً مورد استفاده قرار میگرفت .مطابق روایات
تاریخی عمر اولین کس��ی بود که این لقب را برای خود اختیار
ک��رد .این عنوان خالفتی را که ابوبکر تاس��یس کرد به خوبی
تبیین میکند .خلیفه در درج��ه اول امیر مومنان بود .قریش
طبقه حاکمی برای یارانش تاس��یس کرد و قبایل دیگر عرب
میبایس��ت تحت تس��لط او قرار میگرفتند .ابوبکر هم با اراده
تسلیم نشدنی خود ،مقهور ساختن آنها را آغاز کرد .از آنجا که
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ابوبکر خالفت را منصبی انتخابی نمیدانست ،برای او طبیعی
بود که بدون مشورت قبلی ،عمر بن خطاب را به جانشینی خود

تعیین کند( .مادلونگ:1385 ،ص)89

عمر :شایستهساالری اسالمی ،شورا و امپراتوری
عربی

فصل دوم کتاب ،تحت عنوان «عمر ،امیرالمومنان ،شایس��ته
ساالری اسالمی ،ش��ورا ،و امپراطوری عربی» ،طی  21صفحه
ضمن بیان اینکه با توجه به دش��منی سرسختانه اکثر قریش
با پیامبر(ص) حاکمیت بخش��یدن به آنان از سوی ابوبکر هیچ
توجیه قرآنی نداشت در حالی که برتری بخشیدن به مهاجران
نخس��تین و اس�لام آورندگان پیش از فتح مکه بر دیگران به
صراحت در قرآن ذکر شده است ،نیز ادعای این که عمر همواره
و بی هیچ قید و ش��رطی از اصول اسالم دفاع کرده و در زمان
پیامبر بارها با برقراری روابط سیاسی با دشمنان مکی مسلمانان
مخالف��ت کرده بوده ،نتیجه میگیرد که« :عمر ش��خصا بر دو
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
بنیهاش��م از یک سو و جلب آنان به سوی خود از سوی دیگر
اشاره میکند و فصل را با ستایش از عمر به پایان میبرد.
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عمر در زمان خالفتش س��عی کرد تا با اجرای اصول اسالمی و
محدود کردن قدرت بیش از اندازه اشراف جاهلی مکه ،ماهیت
اس�لامی حکومت را تقویت کند و بر دو اصل اسالمی سابقه و
ش��ورا تاکید میکرد .عمر عایدات را برای س��ابقه افراد تقسیم
میکرد و کس��انی که در کنار پیامبر جنگیدند و کسانی که بر
ضد او جنگیدند سهم یکسانی نداشتند .تصمیم او در واگذاری
امر تعیین جانش��ین پس از مرگ خود به شورایی از نخستین
صحابه در راس��تای روش او در اتخاذ تصمیمات مهم بود .تنها
تفاوت این مورد آن بود که در دوران خالفتش همیش��ه او بود
که حرف آخر را میزد .نخس��تین اق��دام خلیفه دوم برکناری
خالدبن ولید و برگماری ابوعبیده به فرماندهی سپاهیان اسالم
در شام بود .او همچنین دستور داد اسرای «جنگ ر ّده» را آزاد
کنند و ممنوعیت پیوستن آنان به سپاهیان اسالم را لغو کرد.
(مادلونگ :1385 ،ص )102
آنچ��ه برای طرح عم��ر مبنی بر حاکمی��ت جمعی صحابهی
نخس��تین ضرورت حیاتی داشت ،مش��ارکت هر چند ظاهری
عل��ی(ع) بود .عم��ر بدون مصالحه کردن بر س��ر حق خالفت
قریش ،برای آشتی کردن با بنیهاشم از هیچ تالشی فروگذاری
نمیکرد .عمر مایل بود بنیهاش��م را با جامعه اس�لامی و به
ویژه با قریش ،یعنی طبقه حاکم ،یکپارچه کند .ابن عباس نقل
میکند که عمر به او گفت :دوس��ت تو علی ،شایستهترین فرد
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،
کمی س��ن و محبت او به خاندان عبدالمطلب را برشمرد .عمر
برای تعیین خالفت بعد از خود شورایی را تعیین کرد تا خلیفه
از میان آنها انتخاب شود .هدف شورای خالفت ،بیطرف نشان
دادن دستگاه خالفت بود ،ولی چینش نیرویی و اساسنامه شورا
به گونهای تدوین ش��د كه نتیج��هی آن،خالفت عثمان بود.
تركیب شورا عبارت است از :علی(ع)،عثمان ،طلحه،زبیر ،سعد
بن ابی وقاص ،عبدالرحمن بن عوف .تركیب ش��ورای خالفت
عمر ،شش نفره است .در شورایی كه تركیب زوج باشد،احتمال
به نتیجه نرس��یدن بسیار زیاد است .بنابراین به دستورالعملی
نیازمند خواهد شد .او از پیش دستورالعملی تعیین می كند و
آن این اس��ت كه میگوید« :اگر در اختالف سه گروه دو نفره
شدند ،گردن همه را بزنید .اگر شش گروه یك نفره شدند و تا
س��ه روز خلیفه معین نكردند،همه را بكشید .اگر دو گروه سه
نفره ش��دند،عبدا ...بن عمر را حكم قرار دهند كه یك گروه را
انتخاب كند ،اگر به حكمیت عبدا ...راضی نشدند،رای گروهی
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مقدم است كه عبدالرحمن بن عوف در آن است و اگر گروهی
دیگر آن را نپذیرفتند و بر خواست خود اصرار كردند،گردن آنها
را بزنید ».عبدالرحمن ،س��عد ،طلحه و عثمان به یقین به علی
رای نخواهند داد .تنها زبیر است كه احتمال میرود به علی(ع)
رای دهد .عبدالرحمن،شوهر خواهر عثمان است .سعد هم پسر
عموی عبدالرحمن اس��ت و هم رأی اوست زیرا علی (ع) قاتل
پدر و برادر س��عد است و طلحه نیز با علی معاند و از بستگان
عثمان است .با توجه به امتیاز خاصی كه در این جمع عمر برای
عبدالرحمن قائل شد نتیجهی قطعی این دستورالعمل عثمان
اس��ت .عمر با دادن امتیاز ویژه به عبدالرحمن عمال عثمان را
انتخاب كرد( .مادلونگ:1385 ،ص)105 - 122
عمر با فتوحات بزرگی در خارج از عربستان ،تودههای عرب را
ک��ه قریش آنها را در زم��ان جنگ رده تا حد رعایایی محروماز آزادی و صرفا خراجگذار تنزل داده بود -به طبقهای 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

عبدالرحمن ،سعد ،طلحه و عثمان
به یقین به علی رأی نخواهند داد.
تنها زبیر است كه احتمال میرود
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 كه در این
جمع عمر برای عبدالرحمن قایل
شد نتیجهی قطعی این دستورالعمل
عثمان است .عمر با دادن امتیاز
ویژه به عبدالرحمن عمال عثمان را
انتخاب كرد.
عثمان ،آغاز فرمانروایی بنی عبد شمس

فصل سوم کتاب ،تحت عنوان «عثمان ،خلیفه خدا و سلطه بنی
عبد ش��مس» ،طی  63صفحه با اشاره به موقعیت برتر عثمان
نس��بت به ابوبکر و عمر – بدان جهت ک��ه دو بار داماد پیامبر
ش��ده بود و بیان اینکه اعضای شورا عثمان بازرگان و ثروتمند
را که هیچ گونه جاه طلبی سیاس��ی در س��ر نداش��ته نه برای
بهره گیری از ضعف و عدم قابلیت او بلکه به عنوان تنها رقیب
قدرتمند علی پیش انداختند -میگوید که عثمان با اعتقاد به
اینک��ه مورد تأیید خداوند اس��ت ،لقب خلیفة ا – ...ونه خلیفه
رسولا -...را برای خود برگزید و در نتیجه این باور ،از هر گونه
اعتراضی به رفتار آزادانه خویش در اس��تفاده از ثروت و قدرت
اظهار نارضایتی میکرد.
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 ،میپردازد.
خالفت عثمان پس از دوازده س��ال ،بر اثر شورش و قتل فجیه
خلیفه به پایان رس��ید .اعتراضات علیه اعمال مستبدانه او ،بنا
به معیارهای 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
مرگ خش��ونتآمیز او بود که ،با تبدیل شدن به ابزار سیاسی،
وی را در نظر س��نیان از تمام احداث تبرئه و او را به ش��هید و
سومین کس از خلفای راشدین تبدیل کرد( .مادلونگ:1385 ،
ص)127
عثمان که از اعضای اش��رافیت قریش ،فرزن��د بازرگان مکی،
عفان ،و نوه عمه محمد(ص) ام حکیم دختر عبد المطلب بود،
جایگاه ویژهای در میان نخستین اصحاب پیامبر احراز کرده بود.
محمد(ص) گرویدن او به اس�لام و دفاع صادقانهاش از اس�لام
را ،در زمانی که اکثر بنی عبد ش��مس به ش��دت برای ریش��ه
کن کردن دین جدید میکوش��یدند ،بسیار ارج مینهاد و با او
رفتاری آمیخنه با ادب و متفاوت با دیگر صحابه داشت .روایت
شده که پیامبر به محض ورود عثمان به اتاق پاهای برهنهاش
را پوش��اند ،حال آنکه در حضور ابوبکر و عمر چنین نکرده بود.
زمانی که عثمان به اسالم گروید ،پیامبر دختر خود رقیه را به
ازدواج او در آورده و وی همراه ش��وهرش به حبش��ه مهاجرت
ک��رد .پس از مرگ او در مدینه بعد از جنگ بدر ،پیامبر دختر
دیگر خ��ود ام کلثوم را به عقد عثمان در آورد .این امر عثمان
را از نظر ش��ئون اجتماعی به روشنی برتر از ابوبکر و عمر قرار
داد ک��ه محمد(ص) دخترانش را به ازدواج او در آورده بود ،اما
هیچ یک از دختران خود را به آنان نداده بود .درخواس��ت عمر
در دوران خالفتش ب��رای ازدواج با ام کلثوم نوه محمد(ص) و
دخت��ر علی(ع) در حقیقت گویای این مطلب بود که او از نظر
اجتماعی به جایگاهی برسد که در زمان حیات پیامبر فاقد آن
بود( .مادلونگ :1385 ،ص )128
لط��ف خاص محمد(ص) به عثم��ان و حمایت قاطع قریش از
انتخاب او این احس��اس را در او ب��ه وجود آورد که جایگاهش
در خالفت محمد(ص) بس��یار اس��توارتر از دو خلیفه پیشین
اس��ت .همین که او بدون هیچ تالشی از سوی خودش به این
مقام رس��ید ظاهرا ً این اعتقاد را در او تقویت کرد که برگزیده
و مورد تأیید خداس��ت .او با خالص کردن خود از سنت دست
و پا گیری که عمر را «خلیفه رس��ول خ��دا» مینامید عنوان
رس��می «خلیفةا »...را برای خود برگزی��د .این لقب جدید در
زمان حکومت امویان تثبیت ش��د .خلیفه اینک با لطف خدا و
در مقام نماینده او بر زمین حکومت میراند ،نه به نام جانشین
رس��ول خدا .بر این اس��اس ،زمانی که عثمان پیشانی کسانی
را ک��ه از انتخ��اب او حمایت کرده بودند از دس��ت داد ،اصال ً
بحث کنارهگیری او نمیتوانست مطرح شود( .مادلونگ:1385 ،
ص)130
انتقال مالکی��ت فیء عمومی و تبدیل آن به زمینهای خلصه
اعتراضاتی در ش��هرهای نظامی ب��ر انگیخت و خلیفه و والیان
او را متهم س��اختند که مال مسلمین را با عنوان مالا ...حیف
و می��ل میکنند .تالش عثم��ان در تبدیل زمینهای عمومی
به ام��وال خالصه گام بزرگی ب��ود در جهت تبدیل خالفت به
پادش��اهی سنتی .این هدف او را معاویه در زمان خالفت خود
کامال محقق ساخت ،به این صورت که تمام امالک خالصه در
سراس��ر قلمرو خالفت و نیز واگذاری و باز پسگیری اقطاعات
را کامال ً تحت نظارت مس��تقیم خ��ود درآورد .همچنین خط
مشی در گماشتن افراد طایفه خود به والیت شهرها در سراسر
امپراتوری حتی در نخس��تین س��الها ی حکومت او نیز کامال ً
آشکار بود .عثمان که دچار غرور خانوادگی شده بود ،احتماالً در
ابتدا سعی میکرد راهی بیابد تا خالفت را در خاندانش موروثی
کند .نارضایی از حکومت خودکامه عثمان و والیان او به والیت
خارج از حجاز منحصر نمیشد .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

گروهی برای گرفتن حق مورد نظر خود آماده جنگ شد ،اسالم
در کشاکش جنگی بیرحمانه 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
شعلهور شده بود( .مادلونگ :1385 ،ص)219
علی(ع) در نخس��تین خطبهاش ،بیپرده لب به سرزنش امت
گشود ،و به مواردی از مخالفت آنان با وی پس از مرگ پیامبر
اش��اره کرد .او برای آنان هیچ تردیدی باقی نگذاش��ت که که
تنها از طریق او و خاندان پیامبر است که میتوانند راه هدایت
حقیقی دین را بیابند و از این که از آنان روی گردان شده بودند
مالمتشان میکرد( .مادلونگ :1385 ،ص)223
آنتونی کوین در نقش حمزه سید الشهدا ،جنگ احد  /فیلم سینمایی محمد رسول ا...
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میکرد( .مادلونگ :1385 ،ص)143-133
در بین قریش ،عمرو عاص از طایفه س��هم نخس��تین کس��ی
ب��ود که ،پس از برکناری خود از حکومت مصر ،در مدینه علم
مخالفت با خلیفه را برداش��ت« .کایتانی» شورش علیه عثمان
را اساس��اً ناش��ی از آزردگی قبایل از سلطه قریش میداند .به
اعتق��اد او علی(ع) طلحه و زبیر ،گ��ر چه خود از قریش بودند،
این اعتراضات علیه قریش را در والیات بر میانگیختند .عایشه،
دخت��ر ابوبکر ،ک��ه از جاهطلبیهای خویش��اوند خود ،طلحه،
پش��تیبانی میکرد .ظاهرا ً عایشه از آغاز حکومت عثمان با او
خصومت داش��ت ،زیرا طبق روایت یعقوبی عثمان حقوق او را
به سطح دیگر همسران پیامبر کاهش داد .احتماال او نخستین
کس��ی بود که صراحتا در مس��جد علیه عثمان س��خن گفت.
عایش��ه که همس��ر محمد(ص) و دختر پایهگذار خالفت بود،
بهترین موقعیت را برای انجام این کار داشت .مطمئناً دشمنی
روزافزون عایش��ه با عثمان فقط انگیزه شخصی نداشت .او که
أمالمومنین و دختر خلیفه اول بود ،برای حفظ اصول و اساسی
خالفت که پدرش بنیاد نهاده بود ،احساس مسئولیت میکرد.
او میدید ک��ه در زمان عثمان ،خالفت قریش به س��رعت به
یک پادش��اهی موروثی به نفع خاندان اموی تبدیل میش��ود.
(مادلونگ :1385 ،ص)159-151
اما علی(ص) س��عی میکرد در براب��ر بدرفتاریهای خلیفه به
حمایت از مردانی برخیزد که آنان را مس��لمانان شایس��تهای
میدانس��ت .پیوند خویشاوندی علی(ع) با عثمان طبیعتا ً او را
به واس��طهای بین مخالفان و عثمان تبدیل کرده بود .علی(ع)
در مقام سخنگوی مردم با او گفتگو کرد ،اما عثمان حاضر نبود
به هش��دارهای علی(ع) توجه کند .علی بارها به دیدار عثمان
رفت و او را نصیحت کرد ولی او توجه نکرد .تا آنجا که روش��ن
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
میکرد .به نظر میرسد که او در اواخر کار با ناامیدی از عثمان
قطع امید کرد ،چرا که نتوانسته بود نفوذ فاجعهآفرین مروان را
بر خلیفه از بین ببرد( .مادلونگ :1385 ،ص)173
در سال سی و چهارم ،نارضایتی علیه عثمان به جایی رسید که
صحابیان نامههایی به یکدیگر نوش��تند و در آنها یکدیگر را به
جهاد علیه خلیفه فرا خواندند .مسؤولیت اصلی دفاع از عثمان
و خانه او بر اس��اس معیارهای قبیلهای ،بر عهده خویشاوندان
اموی او ،موالی و همپیمانان آنان بود .اما خلیفه که میکوشید
از خونری��زی جلوگیری کند در این مرحله مایل نبود خیلی بر
آنان تکیه کند و درنتیجه این کشمکش را به جنگی بین امویان
و مخالفان آنان مبدل کند ،بلکه در پی کسب حمایت اخالقی
بزرگان اس�لام و همسران پیامبر بود که امید داشت نفوذ آنان
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
بن علی(ع) در بین مدافعان به قدری زیاد اس��ت که نمیتوان

در آن تردید کرد .در روز پنج شنبه ،هفدهم ذی الحجه ،دوران
آرامش به پایان رس��ید .حمله ،که آغازگر جنگ داخلی بود از
سوی خانه عثمان شروع شد .یکی از مخالفان در آن روز «نیار
بن عیاض اس��لمی» ،از اصحاب سالخورده پیامبر(ص) بود که
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 بیحد
و حصر به خویش��اوندی فاسد و آزمند در پیکره خالفت رشد
داده بود و نمیتوانس��ت آن را ریش��ه کن کند ،او را به نابودی
کش��اند .این اعمال او شایستهس��االری عمر را به کلی کنار زد
و معاویه و جانش��ینان عثمان ،خالفت را همانگونه که پیامبر
نیز پیشبینی کرده بود به سلطنتی استبدادی و سنتی تبدیل
کردند( .مادلونگ :1385 ،ص )200 204-

امام علی(ع) و واکنش بنیهاشم نسبت به خالفت
قریش

فصل چهارم ،که مفصلترین بخش کتاب اس��ت ،تحت عنوان
«عل��ی ،واکنش بنیهاش��م نس��بت به خالف��ت قریش» طی
169صفح��ه با ذکر بیعت مردم با امیرالمومنین(ع) و مس��ائل
مربوط به آن ،از جمله عدم استفاده از خشونت در بیعت گرفتن
آغاز میش��ود؛ با بیان تفصیلی ح��وادث دوران کوتاه خالفت
ظاهری آن حضرت و جنگهای جمل ،صفین ،و نهروان ادامه
مییابد؛ و با شرح اموری که به شهادت ایشان انجامید به پایان
میرس��د .این فصل با نگاهی علمی به تاری��خ ،در مجموع به
گون��های منصفانه وقای��ع دوران حکومت حض��رت امیر(ع) را
تحلیل و بررسی میکند.
امام علی(ع) به مش��روعیت ادعای خویش که بر خویشاوندی
نزدیک با پیامبر(ص) آگاهیاش از اسالم ،همراهیش با پیامبر
از روزگار نخس��تین و شایستگیش در مراقبت از آرمانهای آن
مبتنی بود ،یقین کامل داش��ت و تأخیرش در بیعت با خلفای
پیش��ین از این روی بود که بر تقدم حق خویش باور داشت و
فقط برای حفظ اتحاد مس��لمانان تن به بیعت داد .وقتی امت
مس��لمانان یا بخش اعظم آن ،به او روی آوردند ،نه فقط حق
مش��روع او که تکلیف اقتضا میکرد رهب��ری آنان را بر عهده
گیرد( .مادلونگ :1385 ،ص)212
در هر حال ،مراسم رسمی در مسجد در روز شنبه نوزدهم ذی
حجه سال  35بر گذار شد .طلحه اولین صحابی برجستهای بود
ک��ه با علی بیعت کرد .انتخاب علی(ع) بر خالف رویه معمول،
که از طرف شورش��یان والیات و انصار حمایت شد – انصاری
که ابوبکر از حق رأی محرومش��ان کرده بود – امت را به س��ه
دسته تقسیم کرده بود .در برابر جناحی که از علی(ع) حمایت
میکرد ،امویان و طرفداران آنها عقیده داش��تند که خالفت از
طریق عثمان به تملک آنها در آمده است .جناح دیگر اکثریت
قریش بودند که امید داش��تند خالفت قریش را به اصولی که
ابوبک��ر و عم��ر وضع کرده بودند باز گردانن��د .هنگامی که هر

بعد از ش��ورش طلحه و زبیر بینشان درباره این که چه کسی
بای��د امامت نماز را بر عهده بگیرد ،اختالف ش��د .زبیر را چون
کهنسالتر بود مقدم داشتند .اما بعد از آن به نوبت هر روز یک
نفر نماز میخواند .علی(ع) از ابتدا از ش��ورش عایش��ه در مکه
باخبر شده بود و به احتمال یقین تحوالت را به دقت زیر نظر
داشت .علی نخس��ت در ربذه ،در راه مکه به عراق ،توقف کرد.
وی به احتمال زیاد میدانس��ت که مکیان پیشتر آنجا بودند و
ربذه را برای اس��تراحت برگذید .عل��ی همچنین در ربذه خبر
یافت که بصره به دست شورشیان افتاده و حکیم و یاور دیگرش
عبد قیس و یک نفر دیگر از ربیعه کشته شدهاند .هنگامی که
مخالفان بصره را به فرمان خود درآوردند و ابوموس��ی کوشید
م��ردم را در کوف��ه بیطرف نگه دارد ،موقعی��ت علی در ربذه
سخت شد( .مادلونگ :1385 ،ص)243
امام حسن(ع) توانست سپاهی بیش از هفت هزار نفر از قبایل
اطراف کوفه جمع آوری کند و راهی «ذوقار» ش��دند و به امام
علی(ع) پیوس��تند .در بصره نیز بین مردم ش��کاف پیش آمد.
حضور عایشه تکلیف شدیدی را در میان مردم به طرفداری از
امالمومنین بر انگیخت .ابوموسی هم به بیطرفی تمایل داشت
و مردم را به خوشتنداری توصیه میکرد .فرماندهی کل سپاه
بصره به زبیر داده شد ،اما عایشه تأکید کرد که او را امیر صدا
زنند نه خلیفه ،درب��اره خالفت پس از پیروزی تصمیم گرفته
خواهد ش��د .قبل از جنگ علی و طلحه و زبیر در خیمهای با
هم صحبت کردند اما به نتیجهای نرس��یدند و بعد از ظهر روز
س��وم علی گوشه خیمه را باال زد و فرمان جنگ را اعالم کرد.
(مادلونگ :1385 ،ص )247
بیگمان راهی برای توافق باقی نمانده بود .عایشه و طرفدارانش
خواهان برکناری علی(ع) و تش��کیل شورا بودند .علی خود را
خلیفه بر حق میدانس��ت و به مخالفت گسترده قریش توجه
نمیکرد .در حالی که قریش علی(ع) را از نظر اخالقی مسئول
قتل خشونتبار عثمان میدانستند ،او طلحه و عایشه را متهم
میکرد .هیچ کدام از دوطرف مایل نبودند بررسی کنند که واقعاً
چه کسی دست به شمشیر برده است .به بصریان چنان باورانده
بودن��د که با قات�لان عثمان میجنگند و «ش��عار خونخواهی
عثمان» را ش��عار خود ساخته بودند .زبیر ظاهرا ً بدون آن که
جنگ کرده باشد میدان را ترک کرد و به سمت حجاز گریخت
و در «وادی اسباع» کشته شد( .مادلونگ :1385 ،ص )249
پس از مدت کوتاهی طلحه نیز زخمی ش��د و به دست مروان
کش��ته شد .با کشته ش��دن دو فرمانده شکست قطعی شد و
احتماال درگیری مسلحانه میتوانست 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
س��رزنش کرد .شکست عایشه در جنگ جمل به فعالیتهای
سیاسیاش پایان داد( .مادلونگ :1385 ،ص)253
علی میتوانست با مخالفان بر اساس سنت ابوبکر برخورد کند،
اما در ابتدای جنگ به س��پاهیان خود دس��تور داد تا اسیران
و زخمیان را نکش��ند و با کس��انی که س�لاح خود را بر زمین
نهادند ،نجنگند و آنان را که از صحنه جنگ گریختند ،تعقیب
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نکنند .تنها چهارپایان و س�لاحهای به چنگ آمده را باید جزو
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 خطبهاش کسانی را که در جنگ وی
را همراهی نکردند سرزنش کرد( .مادلونگ :1385 ،ص)261
چون جنگ با مکیان قریش��ی به نفع علی تمام ش��د ،در این
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
این که علی تصمیم داش��ت او را از والیات ش��ام معزول دارد
دچار پندار واهی نشده بود و عزم خود را جزم کرده بود که در
مقام جانش��ین برادرش یزید ،آنچه را اموال موروثی سفیانیان
میدانست ،حفظ کند .معاویه تبلیغات خود را افزایش داد ،علی
را به کشتن عثمان متهم کرد و نامهای به والی مصر نوشت تا
او را با وعده و وعید به س��وی خود جلب کند .علی در نامهاش
ب��ه معاویه گف��ت که مردم در مدینه با او بیع��ت کرده اند ،در
ش��ام نیز بر معاویه اس��ت که با او بیعت کند .علی در ادامه از
پیمانش��کنی طلحه و زبیر گفت و از ای��ن که به روی حق با
آنان بیعت کرده اس��ت .معاویه نیز باید به مس��لمانان بپیوندد
و ب��ا او بیعت کند و گرنه با او نیز خواهد جنگید .او باید حکم
درب��اره قاتالن عثمان را به علی واگذارد تا او بر اس��اس کتاب
خدا با آنان رفتار کند .معاویه به تأخیر پاس��خ داد ولی تصمیم
داش��ت درخواست او را رد کند ،اما در انتظار این بود تا فرصت
بیشتری برای جلب حمایت مردم داشته باشد و سعی کرد تا در
خطبهاش احساسات قومپرستی مردم را بر انگیزد( .مادلونگ،
 :1385ص )282
معاویه بیدرنگ نامهای به عمر و عاص نوشت .عمرو چون دید
توصی��ه او ،به گونهای که انتظار داش��ت ،بر معاویه موثر افتاده
خرسند شد و دعوت را پذیرفت .او میخواست 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
را در ب��از گرفتن مصر ی��اری کند و تصاحب کامل او را برایش
تضمین کند( .مادلونگ :1385 ،ص )284
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پیوند میان معاویه و عمرو عاص نیروی سیاسی وحشتناکی را
به وجود آورد .او به این نتیجه رس��ید که در مملکتداری ،هر
جا رشوه و ارعاب ،دشمن را فرو ننشاند ،کشتن نهان یا آشکار،
آسانترین و موثرترین وسیله اس��ت .عمرو عاص در طراحی و
بازیگری و به کار بردن فنون و شگردهای سیاسی مهارت داشت
و ب��ا دالیل ظاهرفریب که به آتش خواهش��ها و آزهای درونی
مردم دام��ن میزد ،زیرکانه مهار آنان را به دس��ت میگرفت.
معاویه هنگامی که هنوز پایههای س��لطه اش مستحکم نشده
بود به او نیاز داشت( .مادلونگ :1385 ،ص)286
علی جریر را نزد معاویه فرس��تاد ،اما جری��ر نزد معاویه آنقدر
درنگ کرد که مردم کوفه نس��بت به وفاداری او تردید کردند
و در کار خ��ود ناکام ماند .حق با اش��تر بود؛ فرس��تادن جریر
نزد معاویه اش��تباه بزرگی بود .اش��تر ،که از زمان تبعیدش به
دمش��ق به فرمان عثمان ،منفور معاویه بود ،بهترین شخصی
بود که میتوانس��ت با او وارد عمل ش��ود و او را با تهدیدهای
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 ،ص)299
آتش جنگ با فریادهای عمومی برای خونخواهی عثمان خلیفه
مظلوم سرتا سر ش��ام را فرا گرفت« .ابومسلم خوالنی» با نامه
معاوی��ه نزد علی رف��ت و در این نامه از علی(ع) خواس��ت که
قات�لان خلیفه مظلوم را تحویل دهد تا امیر آنان باش��د .علی
فرمود« :به خدا سوگند عزم تحویل آنان را ندارم .من زیر و روی
این موض��وع را کاویدم؛ و روا نمیدانم آنان را به تو یا هر کس
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دیگری تحویل دهم ».ابومس��لم نامه علی را همراه برد و گفت:
«اینک جنگ سزا است .».وقتی معاویه از فرماندهی علی برای
س��پاهش آگاه شد ،خود فرماندهی س��پاهیان شام را بر عهده
گرفت( .مادلونگ :1385 ،ص)303

میانجیگری و پاسخ به سواالتش��ان به میان مارقین فرستاد.
هنگامی که تصمیم علی(ع) برای فرس��تادن ابوموسی آشکار
شد ،مخالفان تندرو با هم به بحث نشستند و برای جنگ مهیا
شدند( .مادلونگ :1385 ،ص )254

وقتی علی(ع) اردوگاه خود را برپا داش��ت ،سپاهیان دریافتند
که شامیان آب فرات را بر آنها بستهاند .پس جنگی سخت در
گرفت و روز فرات برای کوفیان و بصریان بس��یار شیرین بود و
به پیروزی رس��یدند .ابتدا اجازه ندادند شامیان آب بردارند .اما
علی(ع) به آنها دستور داد که هر چه آب نیاز دارند بردارند و به
اردوگاه خود بازگردند .او هنوز مایل به متقاعد کردن ش��امیان
بود و چند تن را نزد معاویه فرس��تاد تا او را به فرمانبری امت
دعوت کنند .تا اواخر ماه ذی حجه همه روزه جنگ و گریزهایی
میانش��ان رخ میداد .در آغاز ماه محرم آتشبس اعالم ش��د و
رس��والنی بین دو اردوگاه رفت و آمد کردند تا ش��اید به راهی
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 ،ص)329

بدین سان ،کشمکش در داوری ،اختالفات عقیدتی گستردهای
را به صحنه آورد .از نظر خوارج بیعت مبتنی بر ش��خص نبود،
بلکه مبتنی بر چنگ زدن به کتاب خدا ،سنت صالحان ،پیامبر
اکرم(ص) ،ابوبکر و عمر .وظیفه داوران بنا بر توافق صفین این
بود که کش��مکش میان مس��لمانان را به گونهای همه جانبه
برطرف کنند ،نه این که فقط بیگناهی یا گناه عثمان را مورد
بررس��ی قرار دهند .ابوموسی فرد بیطرف و در پی بازگرداندن
صلح به امت اس�لام بود .و اعتراف به مظلومانه کش��ته شدن
عثمان را حرکتی آش��تیجویانه تلقی میک��رد و در واقع این
توافقی سیاس��ی بود نه بر پایه قضاوت قضایی .زیرا معاویه در
مقام نامزد جدی خالفت ظاهر شد و کوفیان خشمگین شدند
و ابوموسی بدنام شد و به مکه گریخت .در مقابل عمروعاص و
ش��امیان پیروزمندانه نزد معاویه رفتند و او را «امیرالمومنین»
خواندند و سپس معاویه بیعت عمومی شامیان را گرفت .وقتی
این اخبار توسط ابن عباس به گوش علی(ع) رسید هر دو داور
را محکوم کرد .علی برای جنگ با معاویه آماده ش��د .وقتی از
بیعت گرفتن معاویه از شامیان آگاه شد ،در خطبهاش معاویه و
دستاندرکارانش 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)
به س��مت ش��ام مقابل او قرار گرفتند و او مجبور به برخورد با
شورشیان داخلی شد ،ابتدا جنگ را خوارج شروع کردند .کشتار
خوارج در نهروان مشکلس��ازترین حادثه در دوران فرمانروایی
علی بود .چون شورشیان از حامیان سرسخت حاکمیت قرآن
بودند و این جنگ ش��کاف بین شیعه و خوارج را مسجل کرد.
(مادلونگ :1385 ،ص)372-361

پس از جنگهای سختی که بین دو سپاه در گرفت جنگ به
نفع علی(ع) پیش میرفت که برخی از ش��امیان که در مرکز
سپاه علی قرار گرفته بودند قرآنهایی را که بر سر نیزهها بسته
شده بود ،باال بردند .سپس جنگ متوقف شد .باال بردن قرآنها
بر نیزه به معنای در خواس��ت حل منازعه بر اساس کتاب خدا
بود .این پیشنهاد شامیان را میتوان 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
هش��دار داد که معاویه ،عمرو ع��اص و طرفدارانش مرد دین و
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
مقاومتناپذیر مینمود .معاویه به او پیشنهاد کرد که هر یک از
دو طرف نمایندهای انتخاب کنند و بر اساس کتاب خدا منازعه
و داوری کنند تا به رأی مش��ترکی برس��ند و هر چه ش��د دو
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 خسارتهای جانی شود و مخالفان داوری با خشم او را
رها کردند( .مادلونگ :1385 ،ص )243-240
عل��ی(ع) در برابر احساس��ات ش��دید صلح جویان��ه اکثریت
س��پاهیانش ،تصمیم گرفت ،بر خالف نظر خودش پیش��نهاد
داوری را بپذیرد .عمرو عاص از س��وی معاویه و ابوموس��ی به
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 ،ص)346
ش��رایط توافقی که گروه صلح تحمیل کردن��د برای علی(ع)
رضایت بخش نب��ود و از آن رنج میبرد.
نقشه جنگ صفین
اشعث متن توافقنامه را در برابر شامیان
ق��رار داد و آن��ان پذیرفتند و س��پس در
مقابل «بنیعنزه» از س��پاه علی قرار داد
و آنان ناخشنودانه فریاد «ال حکم اال هلل»
را س��ر دادند و همینان نخستین کسانی
بودند که شعار جنگ خوارج را سر دادند.
پس از جنگ ،کشتهشدگان را دفن کردند
و اس��یران را آزاد نمودن��د .علی به کوفه
رفت و شکاف عمیقی در بین سپاهیانش
ب��ه وجود آمد ،س��پاهیانش در کوفه او را
رها کردن��د و در حروراء خارج از ش��هر،
در اعت��راض به داوری ،عقب نشس��تند؛
س��پس برای جنگ در راه آرامان خویش
بسیج شدند .علی ابتدا ابن عباس را برای

علی میخواس��ت بالفاصله بعد از جنگ نهروان به سمت شام
حرک��ت کند ولی یارانش او را همراهی نکردند و خس��تگی از
جنگ را بهانه کرده و خواس��تار تجدید قوا شدند .علی فهمید
ک��ه مایل به همکاری نیس��تند لذا به کوفه برگش��ت .در این
می��ان ابت��کار عمل به دس��ت معاویه افتاد و وقتی از ش��کاف
عمیق کوفیان و در هم پاش��یدگی س��پاهیان علی آگاه شد به
«ضحاکبنقیس» دس��تور داد بر عربهای بدوی وفادار به علی
یورش برد و با س��پاههای کوچک بجنگد ولی با س��پاه بزرگ
روبهرو نش��ود .این گون��ه دزدی و راهزنی عادی و قتل در این
هنگام ویژگی معمول غارتهایی شد که معاویه در سرزمینهای
علی(ع) انجام میداد تا رعب و وحش��ت ایجاد کند .همچنین
معاوی��ه در فکر تص��رف مصر بود و از انتصاب مالک اش��تر به
والیت مصر آگاه ش��د و زمینهای برای کشتن مالک اشتر شد.
معاویه ابتدا هر ترفندی برای تفرقه در مصر که محمد ابن ابی
بکر والیت آنجا را داش��ت به کار برد و س��پس به کمک عمرو

عاص و ضحاک بن قیس به آنجا حمله برد .محمدبن ابی بکر
هم از اوضاع خود نامهای برای علی(ع) نوش��ت که یارانش او را
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 خواندهاش و در غم از دست دادن مصر سخت اندوهگین
شد( ...مادلونگ :1385 ،ص)283-273
علی(ع) که از شکست در مصر رنجیده بود ،توان خود را صرف
تعلیم پیروانی کرد که که مش��تاق ش��نیدن سخنان او بودند.
درس��الهای پایان��ی حکومت علی(ع) جنگه��ای داخلی بین
مسلمانان روز به روز وخیمتر شد و به بدترین مرحله انجامید و
ابتکار عمل با امویان بود ...معاویه ادعا میکرد که علی از خالفت
خلع ش��ده و در ماجرای داوری فقط او را خلیفه دانستهاند .با
این وجود هیچ وقت جرأت نکرد لش��کری تهاجمی به س��وی
او بفرس��تد و از ترفنده��ای دیگر برای ایجاد رعب و وحش��ت
ایجاد میکرد .حملههای غافلگیرانه به مردم و کشتن کسانی
که او را به خالفت قبول نداش��تند و غارت و تخریب شهرها از
جمه این کارها بود .معاویه از این طریق س��عی
میک��رد پایههای حکومت عل��ی(ع) را ضعیف
کند( .مادلونگ :1385 ،ص)412

رس��ید جنگ منتفی شد و معاویه در نامهای صلح را با شرایط
آن به حس��ن گفت و حسن نیز در جوابش گفت :حکومت بر
مسلمانان را به او واگذار میکند 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
حس��ن بن علی برنیاید و یاران او را نیازارد .حسن به مردمش
یادآوری کرد که او برای خیر امت و جلوگیری از ریختن خون
مسلمانان حکومت را به معاویه واگذارده است .سال  41هجری
به عام الجماعه ،س��ال جماعت (وحدت) ،معروف شد .در این
س��ال جنگ به پایان رس��ید و اتحاد مسلمانان زیر فرمان یک
خلیفه دوباره تحقق یافت( ...مادلونگ :1385 ،ص)263-245
معاویه هی��چ یک از تعهدات خود را انجام ن��داد و روایتهای
مغرضانهای نیز در باره امام ش��ایع کرد .معاویه بعد از دسیسه
مس��موم کردن امام حسن(ع) ،با خوشحالی از آن یاد میکند

در آخرین ماههای قبل از ش��هادت علی(ع) در
رمضان سال  ،40دامنه مبارزه با معاویه گسترش
یافت .علی مصمم شد که بار دیگر به شام حمله
کند و یارانش نیز او را یاری میکردند ...اما در روز
جمعه 17رمضان س��ال 40هنگامی که علی(ع)
وارد مس��جد کوفه شد ،با قاتل خود روبه رو شد
که این شعار را بر زبان داشت« :ای علی داوری از
آن خداست نه از آن تو» و با شمشیری زهرآلود
ضربتی بر او زد .قات��ل« ،ابن ملجم مرادی» ،از
خوارج مصر بود .دوروز بعد ،در شب یکشنبه 19
رمضان علی(ع) از دنیا رفت( .مادلونگ:1385 ،
ص)440
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ای��ن بخش به حوادث پس از ش��هادت حضرت
امیر(ع) ،آنچ��ه میان امام حس��ن(ع) و معاویه
گذشت ،شهادت امام حسن(ع) ،سرنوشت چند
تن از بزرگان صدر اس�لام ک��ه در زمان امویان
میزیستند ،تالش معاویه برای جانشینی یزید،
و استقرار حکومت امویان و مسائل مربوط بدان
میپردازد و در این میان بطالن برخی افسانههای
تاریخی (همچون تعداد زیاد زنان و فرزندان امام
حسن(ع)) را آشکار میسازد.
شهادت علی(ع) زمانی اتفاق افتاد که سپاهش در حال تجهیز
برای حمله به شام بود که شهادت ایشان ،آن را مسکوت کرد.
حسن س��بط پیامبر(ص) بی هیچ گفت و گویی به جانشینی
علی(ع) انتخاب ش��د .بیعت با امام حسن(ع) عالوه بر پیروی
از کتاب خدا و س��نت پیامبر وی مش��روط بود به جنگیدن با
هر که با حس��ن(ع) بجنگد و صلح با هر که او صلح کند .امام
حسن در فکر صلح بود و درپی جنگیدن با معاویه نبود و وقتی
س��پاهیانش به این تصمیم او پی بردند گفتند به خدا این مرد
کافر ش��ده و آنگاه شورش به پا شد و سرا پرده امام را به تاراج
بردند و حتی س��جاده زیر پایش را ربودند و حتی ردایش را از
روی دوشش کشیدند .او از یارانش خواست تا همراه با قبایلی
ک��ه طرفدار پدرش بودن��د او را همراهی کنند اما با وجود این
هنگامی که از مظلم ساباط میگذشت ،یکی از خوارج ضربتی
س��نگین به ران حضرت وارد ک��رد و حضرت را زمینگیر کرد
وقتی خبر شورش در سپاهیان امام حسن(ع) به گوش معاویه

زیرا شکس��تن س��دی بود که بر س��ر والیت عهدی یزید قرار
داش��ت .امام حس��ن(ع) به تحریک معاویه توسط زنش جعده
مسموم شد و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد( .مادلونگ،
 :1385ص)471
معاوی��ه ک��ه اکنون حاکم مطلق جهان ش��ده ب��ود در دوران
حاکمی��ت خود بیدرنگ به هر کاری از قبیل رش��وه ،نیرنگ،
زورگویی ،ایجاد رعب و وحش��ت و کش��تار دست میزد تا بر
پول و قدرت پنجه افکند و جانش��ینی پس��رش را مس��تحکم
کند .حکومت او از مش��روعیت اس�لامی بیبهره بود و ادعای
خونخواهی خلیفه مظلوم عثمان را دس��تآویز مشروعیتش
قرار داد( ...مادلونگ :1385 ،ص)474

پیوست کتاب:

پیوس��ت  32صفحهای کتاب که به ترتی��ب و به تفصیل این

هفت مسأله را مورد بررسی قرار میدهد :تدفین محمد (ص)،
میراث محمد(ص) ،ازدواجهای عثمان بن عفان ،اراضی خالصه
در عراق در زمان حاکمیت عمر ،یادداش��تهایی در باب منابع
در ارتباط با بحران خالفت عثمان ،موسی بن طلحه و امویان ،و
ازدواجها و فرزندان حسن بن علی(ع)( .هدایتی ،1378 ،ص)7

ویژگیهای کتاب

ضبط صحیح اس��امی و اصطالحات عربی ،از خصوصیات این
کتاب است ،همچنین گاهشماری نسبتاً جامعی در آغاز کتاب
آمده اس��ت که حوادث مهم صدر اس�لام از هجرت مسلمانان
به حبش��ه تا مرگ مروان را به تاری��خ قمری و میالدی آن باز
میگوید .دو نمودار از سلس��له انساب هاشمیان و امویان ارائه
میدهد که بسیار مفید است.
نقد و تحلیل س��اختار و متن روایات و اخبار تاریخی با عنایت
به تعصبات و اختالفات خاندانها و تیرهها و موضع گیریهای
سیاسی و دینی ،تفکیک و تشخیص فقرات صحت و سقم آنها
از یکدیگر و استنتاجهای 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؛
استناد و استش��هاد به زندگی پیامبر(ص) بر پایه
آیات قرآنی در مسئله جانشینی پیامبر(ص)؛
اس��تواری و شیوایی متن ،استناد به منابع اصیل و
معتبر و نیز تحقیقات جدید؛
آوانویسی واژههای عربی و ارائه ضبط صحیح اعالم
و امکن��ه و اصطالحات فقهی و سیاس��ی و برخی
دیگر از تعابیر اسالمی و نیز چندین پیوست بسیار
مهم و در خ��ور مالحظه در آخر کتاب ،داش��تن
کتاب شناسی کامل ،واژهنامه و فهرست کارساز.
گس��تردگی منابع م��ورد اس��تفاده مادلونگ ،که
فهرس��ت آنها در کتابشناس��ی جامع پایان کتاب
آمده است ،نش��ان از بررسی وسیع او در این باب
دارد که به بحثه��ای مختلف کتاب غنایی قابل
توجه میبخش��د .نزدیک به یکصد و پنجاه کتاب
و مقاله از عالمان مس��لمان –البته اغلب سنی –
و اس�لام پژوهان غربی ،مناب��ع تحقیقی کتاب را
تشکیل میدهند که از این میان فقط یازده منبع،
شیعی است.
مادلونگ اغلب منابع مربوط به هر واقعه یا تحلیل
را ،بعض��ا همراه ب��ا توضیح ،در پانوش��تهای هر
صفحه ذکر میکند و بدین س��ان بر اعتبار علمی
کتاب میافزاید(.پور طباطبایی 1387 ،ص111-
)110

منابع:

مادلون��گ .ویلفرد ،1384 ،جانش��ینی حض��رت محمد(ص)
(پژوهشی پیرامون خالفت نخس��تین) ،ترجمه جواد قاسمی،
احم��د نمایی ،محمد ج��واد مهدی ،دکتر حی��در رضا ضابط،
مشهد ،نشر بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
رحیمی ،ریس��ه ،1382 ،مقاله تاریخ قرآن نولد که – ش��والی:
معرفی ،بررسی و نقد منابع ،فصلنامه سفینه ،شماره 1
هدایتی ،علی رضا ،1378 ،جانش��ینی حض��رت محمد(ص)،
کتاب ماه دین ،خرداد ،شماره 20ص7
پور طباطبایی ،مجید ،1387 ،جانشینی حضرت محمد(ص) از
منظر برون دینی ،نشریه آینه پژوهش ،خرداد –شهریور 1387
http://durehsevvom.blogfa.com/post/4
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جنگ روانی معاویه از عصر امیرالمومنین(ع) تا صلح امام حسن(ع)

از کدو تا ِپپسی!
حامد قزوینی
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مقاله پیش رو به واکاوی عملیاتهای روانی معاویه از ابتدای به خالفت
رسیدن امام علی(ع) تا پذیرفتن صلح توسط فرزند ایشان امام حسن
مجتبی(ع) میپردازد .بررسی اقدامات معاویه و نیز شایعاتی که برای به
ضعف کشاندن جبهه حق به کار میبست ،ما را کمک میکند تا بتوانیم با مقایسهی
نسبی آن با شرایط امروز جامعه ،از مورد بازیچه قرار گرفتن در مقابل حجم اخبار
و تحلیلها و شایعات در رسانههای گوناگون داخلی و خارجی ،جلوگیری نماییم.
تاریخ عبرت است و برای امروز ما راهگشا ،گرچه میدانیم 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 ارزشگذاری به رخدادهای 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 ،میداند که همان رذالت ها و یا حسنات
اخالقی و شخصیتی ،در انسانهای 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  2012بیشباهت نیست.

در این مقاله ابتدا به صورت کلی به اقدامات معاویه در
جهت ساختن چهرهای دینی و با عزت از خود در بین
مردم ش��ام و همچنین جاهل نگه داشتن این مردم نسبت به
حقایق دینی میپردازیم ،س��پس در دو بخش ابتدا به اقدامات
معاوی��ه در دوران حض��رت امی��ر(ع) و س��پس در دوران امام
حسن(ع) خواهیم پرداخت .قبل از آن ،خواندن جملهای 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
فق��ط ب��ه خاطر صیان��ت از حق ،دس��ت خ��ود را در بند نگه
میداشتند.
«به خدا س��وگند معاویه از من سیاس��تمدار تر نیست بلکه او
حیله گر و جنایتکار اس��ت .اگر نیرنگ ناپسند نبود ،من زیرک
تری��ن مردم ب��ودم ،ولی هر نیرنگی گن��اه ،و هر گناهی نوعی
کفر و انکار اس��ت .در روز رس��تاخیز ،در دست هر حیله گری
پرچمی اس��ت که با آن ش��ناخته میشود .به خدا سوگند من
با فریبکاری غافلگیر نمی شوم ،و با سختگیری ناتوان نخواهم
شد( ».نهجالبالغه ،خطبه )200
«پی��ش تبلیغات» ،آماده س��اختن مخاطبی��ن تبلیغات برای
پذیرش تحریکهای بعدی است که در این مسیر معاویه یکی
از فریبکارترین افراد اس��ت .او با حصرفرهنگی ش��ام از طریق
جلوگیری از رفت و آمد محدثین س��ایر سرزمینهای اسالمی
به ش��ام ،جلوگیری از خروج و اقامت شامیان در خارج شام به
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.
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یک��ی از اقدامات معاوی��ه تحریف احادیث نب��وی بود .در بین
خلف��ا ،عثمان چون در س��الهای اول خالفتش از دارایی خود
گشاده دس��تی و مردمداری میکرد ،نس��بت به دیگر خلفا از
محبوبیت بیشتری برخوردار بود .معاویه از این فرصت استفاده
کرده ضمن بیان کرامات و احادیثی س��عی در اسطورهسازی از
عثمان ،خلیفه اموی میکند .ازجمله روایاتی که معاویه در شأن
عثمان از خاطرات تک نفره با پیامبر ذکر میکرد این روایت بود:
«نیمروزی داغ بود که رس��ول خدا(ص) را دیدم که میفرمود:
فتنهای در پیش خواهد بود ،پس در این حال مردی که نقاب
داش��ت بر ما گذشت ،پیامبر(ص) ادامه داد :در آن روز این مرد
بر هدایت است .پس بلند شدم و شانههایش را گرفتم و پوشش
ازس��رش برگرفتم که ناگاه عثمان را دیدم ،از پیامبر پرسیدم:
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
میشد این روایت است:
«جنازهای را آوردند که رسول خدا(ص) بر او نماز بگذارد ،ولی
آن حضرت بر او نماز نخواند ،پرسیدند ای رسول خدا ،تا کنون
س��ابقه نداشته است از نماز کردن بر کس��ی امتناع کنید ،آن
حضرت فرمود :این مرد عثمان را دش��من میداشت ،پس خدا
نیز او را دشمن داشت» (البدایه و النهایه ،ج ،7ص )212
معاوی��ه عالوه ب��ر این ،به جعل احادیث��ی در منقبت و برتری
شامیان پرداخت:
«زمانی که فتنهها روی آورند ،پایگاه ایمان در ش��ام اس��ت».
(تاریخ مدینه دمشق ،ج،1ص )31
«خالفت من در مدینه و پادش��اهیام در ش��ام است( ».تاریخ
مدینه دمشق ،ج ،1ص )143

او ب��رای خود نیز روایاتی دروغی��ن را جعل مینمود ،از جمله
اینکه:
«جبرئیل بر پیامبر نازل شد در حالی که قلمی طالیی به همراه
داشت ،پس گفت :خداوند به تو سالم میرساند و میگوید این
هدیهای است از من به معاویه ،او را بگو با آن بنویسد( ».تاریخ
مدینه دمشق ،ج،16ص)679
«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،
ج،16ص)691
از کثی��ف ترین اقدامات معاویه پخش اکاذیب و تهمتهایی بر
علی��ه امام علی(ع) بود .تهمتهای معاویه به علی(ع) مبنی بر
قصد قتل رس��ول خدا(ص) ،قتل عم��ار ،فتنهگری و گمراهی،
حس��د و ملکخواهی و س��رانجام خروج از دین ،تحت عنوان
تحریک احساس��ات مذهبی مردم بر ضد علی(ع) در مجموعه
تبلیغ��ات تخریبی معاویه علیه علی(ع) ق��رار دارند .جالب این
اس��ت که معاویه کسی را که ش��ب و روز به خدمت به اسالم
پرداخته و با عمل ،بیان درست و ادبیات صحیح از پیامبر دفاع
نم��وده را در مقابل ش��خص ولی امت ق��رار داده و او را فردی
مصمم به قتل رسول خدا(ص) نشان میدهد.
معرفی عل��ی(ع) به عنوان قاتل عثمان بزرگترین بهانه را برای
جنگ با حضرت به معاویه داد .همچنین ش��وخ و م ّزاح (بسیار
م��زاح کننده) خواندن و عبثکار نامیدن علی(ع) جزء دیگری
از تبلیغ��ات تخریبی معاویه بود و بع��د از ماجرای صلح با امام
سب
حس��ن(ع) نیز به تمام نقاط سرزمینهای اسالمی فرمان ّ
امیرالمومنی��ن علی(ع) بر روی مناب��ر را داد و هدفش این بود
آنقدر این دروغ ها بر منابر تکرار شود که مردم آن را باور کنند.
او همچنی��ن با بزرگ جلوه دادن مش��کل خوارج برای انحراف
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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 سالهای آخر حکومت امیرالمومنین با حمله و
غارت س��رزمینهای تحت سیطره امام به دنبال القای ذهنیت
ب��ی تدبیری و ضعف مدیریت��ی امام در نزد م��ردم بود .دکتر
طه حس��ین ،نویس��نده کتاب علی و فرزندانش تحلیل جالبی
از عملیات روانی معاویه دارد« :معاویه دانس��ت که هنوز موقع
آن نرسیده که در عراق علناً با علی جنگ کند ،بنابراین نقشه
دیگ��ری اتخاذ کرد که از جنگ علنی کم ضررتر و بی اهمیت
ت��ر نبود ،و ش��اید از حیث ایجاد بیم و ت��رس واضطراب از آن
خطرناکتر بود و ش��اید این رویه را برای این اتخاذ کرد تا مردم
عراق را در ترس و هراس همیشگی قرار دهد .و به آنها بفهماند
که قدرت علی به قدری ضعیف و سس��ت و در مانده شده که
سودی برایشان ندارد و شری از آنها دور نمی کند و قادر بر دفع
بدی از آنها نمی باش��د بنابراین همیشه در معرض تاخت و تاز
معاویه قرار دارن��د و هر قدر بخواهد میتواند به جان ،عِرض و
ناموس تعرض کند» (علی و فرزندانش ،ص 211و .)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
دادن آن حضرت نس��بت به برادر خود بود .پس از درخواس��ت
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 خطبهای خواند که« :ای مردم شام،
راجع به مردی که با برادر خویش نیز به نیکی رفتار نکرد ،چه
گمان دارید؟» (شرح نهجالبالغه ابنابیالحدید ،ج،1ص )172
نتیجهی ای��ن رفتار معاویه ،سوءاس��تفادههای مالی عدهای از
کارگزاران علی(ع) و پناهندگیش��ان ب��ه معاویه بود .از جمله؛
مصقلةبنهبیره که  300هزار درهم بدهکار به بیتالمال بود و
به معاویه پناه برد و همچنین یزید بنحجیه عامل امام(ع) در
ری و دیگ��ری که  100هزار درهم از بیتالمال را مهریه زنش
قرار داد و به معاویه پناهنده شد.
ف��را تر از این ها معاویه و اصحابش ،ام��ام علی(ع) و یارانش را
بدعتگ��ذاران در دین معرف��ی مینمایند« .کعب بن جعیل»
مداح معاویه ،در ش��عری خالفت امام(ع) و حاکمیت عراقیها
را انکار میکند و عیب آنان را همراهی با بدعتگزاران دانسته
است( .اخبارالطوال ،ص )99
ترور ش��خصیت امام عل��ی(ع) تا آنجا پیش م��یرود که مردم
عراق او را به دروغگویی متهم میکنند .در خطبه هفتاد و یکم
نهجالبالغه آمده اس��ت« :پس از س��تایش پروردگار! ای مردم
عراق!  ...آگاه باشید! من با اختیار خود به سوی شما نیامدم بلکه
به طرف دیار شما کشانده شدم ،به من خبر دادند که میگویید
علی دروغ میگوید!»
بزرگترین کمک کار معاویه ،جاهل نگه داش��تن ش��امیان بود.
نقل است که در جنگ صفین یکی از شامیان دلیل نبرد خود
با سپاه کوفه را چنین بیان میدارد؛ «با شما میجنگم چرا كه
به من گفته اند یارتان (امام علی) نماز نمی خواند و ش��ما نیز
نماز نمی خوانید و یارتان خلیفه ما را كشته است ».از این نقل،
جهل شامیان به مقام حضرت را میتوان فهمید و این برخورد
معاویه با مردم ش��ام اس��ت .اما برخورد علی(ع) با جهل مردم
عراق آنگونه است كه معاویه پس از شهادت علی(ع) و به دست
گرفتن خالفت با ناراحتی میگوی��د« :هیهات ،ای اهل عراق!
همانا علی بن ابیطالب ش��ما را بیدار كرده اس��ت ،پس تاب و
تحمل كار مرا ندارید».
اما معاویه در قلمرو خود یكصد هزار یار داشت كه میتوانست
نماز جمعه را با ایشان در روز چهارشنبه اقامه كند ،افرادی كه
از خویش��اوندی علی(ع) با پیامبر(ص) آگاه نبودند و معاویه را
كاتب وحی پیامبر میشناختند .معاویه برای اعزام سپاه شام به
سوی جنگ با امیرالمومنین علی(ع) به اندازهای شتاب داشت

که س��پاه خود را در روز چهارش��نبه حرک��ت داد و در همان
روز به جای روز جمعه ،برای ش��امیان نماز جمعه را بر پا کرد.
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،
گفت :این ناقهی (ناقه در لغت عرب به ش��تر ماده گویند) من
است که در صفین از من گرفتهای! و باید بدهی؟
در نتیج��ه ،ن��زاع میان آن دو باال گرفت و دع��وا را نزد معاویه
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!
م��رد عراقی که با تعجب آن وضع را مش��اهده میکرد ،پس از
حکم معاویه گفت :خدایت اصالح کند این شتر «جمل» است
نه «ناقة»؟!
معاویه هم در جواب میگوید :حکمی است که گذشته (و باید
اجرا شود)!
و بدین ترتیب مرد عراقی مجبور میشود که شتر را بدهد ،پس
از اتمام جلسه معاویه آن مرد عراقی را میخواهد و دو برابر پول
آن شتر را به او داده و به او میگوید :برو به علی بگو «من با صد

هزار لشکر به جنگ با او برخاستهام که افراد آن بین «جمل» و
«ناقه» فرق نمیگذارند!»
از آنجا كه میزان تلقین پذیری فرد و جامعه در شرایط بحرانی
و آش��وب زده به مراتب افزایش مییابد معاویه برای دستیابی
بهت��ر به اهدافش با طرح «قتل خلیف��ه مظلوم» و اتهام آن به
علی(ع) حوزه اس�لامی را دچار آش��وب فكری عجیبی نمود.
در حرك��ت بعدی خود -یعنی تش��نج آفرینی نظامی -ابتدا با
ایراد خطبه هایی در شام ،امام را به عنوان فاتحی معرفی نمود
كه با كشورگش��ایی خود قصد به اسارت بردن زنان و كودكان
مسلمانان را دارد .بدین طریق آشوبی در میان مردم خویش به
پا كرد كه طی آن بیش از  80هزار سپاهی به قصد خونخواهی
خلیف��ه مظلوم و دفاع از قلمرو ش��ام و زن و فرزندش��ان ،با او
بیعت كردند .اما بررس��ی دقیقتر اقدامات معاویه از زمانی که
شورش بر علیه عثمان شکل گرفت تا لحظهای که امام حسن
مجتبی(ع) صلح را پذیرفتند نکات جالبتری را برای مخاطب
روش��ن میکند ،در این راستا به بررسی فعالیتهای معاویه از
زمان شورش مسلمین بر علیه عثمان میپردازیم.

عکس العمل معاویه در برابر شورش مسلمانان بر
علیه عثمان

عثمان پس از مواجهه با شورش عمومى ،از استانداران خویش
كه معاویه نیز یكى از آنها بود ،درخواست كمك كرد ،ا ّما معاویه
در ی��ارى او تعل��ل ورزید و پس از درخواس��تهاى پى در پى
عثمان ،او لش��كرى را به فرماندهى یزید بن أس��د با توصیه به
عدم ورود به مدینه ،گسیل داشت .ابن شَ َّبه (د  262ق) روایات
متعددى آورده اس��ت كه ثابت مىكند ،معاویه به س��پاه خود
دس��تور داد تا در ذى خُ شُ ب و یا وادىالقرى اردو بزنند و وارد
مدینه نشوند...
ابو ایوب انصارى بعدها در پاسخ نامهاى به معاویه مینویسد« :و
إن الذى تربص بعثمان و ثبط یزید بن
م��ا نحن و قتل عثمانَّ ،
إن الذین قتلوه لغیر االنصار»
أسد و أهل شام فى نصرته ألن َت و َّ
(ما کجا و کش��تن عثمان کجا؟ کسی که منتظر وقوع پیشامد
برای عثمان بود و یزید بن اسد و مردم شام را از یاری رساندن
ب��ه او بازداش��ت ،همانا ای معاویه تو بودی و کس��انی که او را
کشتند غیر از انصار بودند).
معاویه با فرستادن چنین سپاهى دو خواسته را دنبال مىكرد:
نخس��ت آن كه به مردم ش��ام وانمود كند كه به خلیفه یارى
رسانده و در كمك به او كوتاهى نكرده است؛ دوم از همین راه
اخبار حوادث مدینه را در كوتاهترین زمان به دست آورد .چرا
که او از همه به قتل عثمان راضی تر بود و میخواس��ت برای
خود جایگاه خالفت را غصب کند و به همین دلیل اجازه ورود
لشگرش به مدینه را نداد .او پس از آگاهى از خالفت على(ع)،
بىدرنگ دست به اقداماتى زد كه مىتوان آن را زمینهساز پیكار
جمل دانست.
ابن أبى الحدید به نقل از موفقیات آورده است كه وقتى عثمان
در محاصره واقع ش��د ،مروان بن حكم دو نامه به ش��ام و یمن
فرس��تاد .محتواى نامهها اشاره به دش��منى مردم (صحابه) با
بنىامیه و درخواست یارى از معاویه و یعلى بن منیه ،استانداران
ّ
ش��ام و یمن بود .او در نامه آورده بود كه عثمان ستون خانهى
بنىامیه اس��ت و در صورت عدم یارى او ،این خانه فرو خواهد
ّ
ریخ��ت .از جمله اعتراضاتى كه مروان آن را در عِداد ش��كایات
مردم بر ضد عثمان برش��مرد ،واگذارى ش��ام و یمن به معاویه
و یعل��ى بود .با وجود این ،م��روان در این دو نامه آمادگى خود
را ب��راى دفاع از عثمان اعالم كرد .هنگامى كه نامهى مروان به
معاویه رسید ،دستور داد تا مردم در مسجد جامع جمع شوند.
آن گاه همچون كس��ى كه ستمى به او رس��یده است و یارى
دهندهاى ندارد ،خطبه خواند و فریادرس طلبید .در اثناء خطبه
نامهاى دیگر از مروان به معاویه رس��ید كه خبر قتل عثمان در
آن آمده بود .مروان واقعهى قتل عثمان را در نامه شرح داده و
در پایان آن نوشته بود ...« :مردم خانهاش را غارت كردند ،هتك
حرمت نمودند ،او را كش��تند و همچون ابرى كه باران خود را
بریزد و دور ش��ود از او دور شدند و به سوى على بن أبىطالب
رفتند ،همانند ملخهایى كه مرتع ببینند» .معاویه بالفاصله پس
از ش��نیدن خبر بیعت مردم با علی(ع) ،فتنه گری خود را آغاز
میکند و با نوش��تن نامه هایی به برخی از خواص و بعضی از
نزدیکان بنی امیهای خود ،اولین گامهای مقابله و رودررویی با
خلیفه مسلمین را بر میدارد.

نامه به طلحة بن عبیدا...

« ...اى طلح��ه! ت��و از میان قری��ش كمترین اف��راد را به قتل
رس��اندهاى  -مقصود معاویه این ب��ود كه طلحه در جنگهاى
صدر اسالم عدهى كمى از قریش را كشته است  -نیكو صورتى
و بخشنده و زبانى فصیح دارى ،سابقهى تو در اسالم با دیگران
برابرى مىكند ،تو پنجمین نفرى هستى كه به بهشت بشارت
یافته اس��ت ،تو در جنگ أحد شركت داشتى ،پس بشتاب به
سوى آنچه مردم به تو واگذار كردهاند نباید از آنان چشم بپوشى
و خداون��د نیز از تو نخواهد پذیرفت ج��ز آنكه قیام كنى و به
این امر (خالفت) دست یازى ،زمینهى كار تو را هموار كردهام،
زبیر بر تو فضیلتى ندارد ،هر یك پیش��ى بگیرید ،امام خواهید
بود ».طلحه اگر اندك انگیزهاى براى كسب مقام خالفت داشت،
اكنون با این نامه ،ش��ور و امیدى مضاعف در او حاصل ش��د تا
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پرچم مخالفت با على(ع) برافرازد.

نامه به زبیر بن عوا م

عمهى
معاویه در نامه به زبیر چنین نوش��ت...« :زبیر! تو پس��ر ّ
رسول خدا(ص) و از حواریون او و داماد ابوبكر هستى! رزمندهاى
كه در راه خدا جان خود را در َط َب ِق اخالص نهادى ،تو از بشارت
داده شدگان به بهشت هستىُ ،ع َمر تو را یكى از اعضاء شوراى
تعیین خلیفه قرار داد .بدان كه مردم مانند گوسفندان بىچوپان
ش��دهاند ،پس بشتاب براى حفظ خون مسلمین و گرد آوردن
م��ردم بر وحدت كلمه و اص�لاح ذات البین ،مقدمات خالفت
تو را آماده كردهام ،تو و یا طلحه هر كدام پیش��ى بگیرید ،امام
خواهد بود».
از آنجا كه شام تحت سلطهى كامل معاویه بود و حكم او روا و
سخن او مطاع ،طلحه و زبیر با این سخن معاویه دلشاد شده و
هر یك تالش كردند تا هر چه سریع تر زمینه را براى مخالفت
با على(ع) ،فراهم كرده و از آن حضرت جدا شوند .آنان تا قبل
از نام��هى معاویه ،به امارت بصره و كوف��ه راضى بودند ،ولى با
دریافت نامهى اغواگرانه به این باور رسیدند كه راه دستیابى به
خالفت چندان دشوار نخواهد بود.
معاویه برای مروان بن حکم ،س��عید بن عاص ،عبدا ...بن عامر،
ولید بن عقبه و یعلی بن منیه نیز نامه هایی میفرستد تا آنان
را نیز برای شورش بر علیه خلیفه مسلمین تهییج کند .آن چه
در این نامه ها به وضوح روش��ن میباش��د ،مکر معاویه است.
معاویه قصد داش��ت تا با یادآور ش��دن نقطه قوتی ،شخص را
تش��ویق و ترغیب به انجام امر دلخواهش نماید و در قس��مت
پایانی نامه هم با یاد آور ش��دن نکته ای ،همه را شریک ماجرا
میکند و از عواقب عدم دنبال کردن این این خواس��ته ها بیم
میدهد و لحن وی نیز برای اشخاص گوناگون ،متفاوت است.
معاوی��ه ّنیت واقعی خود را كه همان رس��یدن به خالفت بود،
پنهان میكرد و اقدامات خود را با برچسب خونخواهی خلیفهی
مقتول عرضه میداشت .طلحه و زبیر گرچه از علی(ع) ناخشنود
بودند ،ولی این ناخش��نودی به اندازهای نب��ود كه بر ضد امام
س��ر به شورش بردارند .استقامت معاویه در فریبكاری و به دام
انداختن دیگران ،كالم علی(ع) دربارهی او را به یاد میآورد كه
االنس��ان م ِْن بین یدیه و م ِْن خَ لْفِه و
فرمودند«:إن معاویة یأتی
َّ
َ
م ِْن َع ْن یَمینه و م ِْن َع ْن شِ ��ماله( »...معاویة از روبهرو ،از پشت
س��ر ،از جانب راس��ت و از جانب چپ انسان را احاطه میكند)
(نهجالبالغه حکمت .)262
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تأثیر تبلیغات بلندمدت درباره عثمان بر شامیها

همانگونه که شیطان بدینگونه عمل میکند و به ویژه خواص را
فریب میدهد و یاران گذشته را از طریق عجب و یا غرور بر علیه
توحید و عدالت و حقیقت میشوراند .متأسفانه یکی از عوامل
همراهی برخی با حرکت طلحه و زبیر را باید شبهه تقدس افراد
دانست .مردم باور نمی کردند که مگر میشود طلحه و زبیر ،دو
صحابی بزرگ پیامبر(ص) و عایش��ه ام المومنین ،با یکدیگر بر
باطل همدست شوند.
معاویه از همان ابتدا سعی نمود تا به طرق گوناگون بذر رعب و
وحشت از خود را در دل مرد ِم همراه علی(ع) بکارد و این کار را
از اولین نامه خود به امام آغاز نمود .معاویه سه ماه بعد از مرگ
عثم��ان ،در ماه صفر ،مردى از بنى عبس را به همراه مردى از
بنى رواحه كه قبیضه خوانده مى شد ،خواست و یك طومار مهر
ش��ده را كه روى آن نوشته بود« :از معاویه به على» به او داد و
گفت :طومار را گرفته ،در كوچه هاى مدینه میگردانى.
این دو از ش��ام خارج ش��دند و در ماه ربی��ع االول وارد مدینه
گردیدند .پس از ورود ،مرد عبسى ،طومار را گرفته ،طبق دستور
معاویه ،در كوچه ها گردش داد .مردم نیز از منازل خود خارج
ش��ده ،به او نگاه مى كردند .البته مردم مى دانستند كه معاویه
به على(ع) معترض است .این مرد گذشت تا این كه خود را نزد
على(ع) رساند و طومار را به حضرت داد (در حالی که مردم هم
برای فهمیدن ماجرا جمع شده بودند).
حضرت مهر طومار را شكست ،اما در آن نوشته اى نیافت ،پس
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به رسول فرمود :چه خبر؟
گفت :من گروهى را ترك كردم كه جز قصاص ،به چیز دیگرى
راضى نمى شوند.
حضرت فرمود :از چه كسى؟
گفت :از خودت و سپس افزود :من شام را در حالى ترك كردم
كه  60هزار نفر (پیرمرد) زیر پیراهن عثمان كه بر منبر دمشق
پوشیده شده ،گریه مى كنند.
این اولین برخورد علنى معاویه با على(ع) مى باشد كه عالوه بر
این كه حاضر نمى ش��ود در همان ابتداى حكومت على(ع) ،با
وضعیت نوشته،
آن حضرت همكارى كند ،بلكه طومارى با آن
ّ
به فرستاده خود مى گوید كه مسأله خونخواهى عثمان را مطرح
كند و به گونه اى عمل مى كند كه مردم اجتماع كنند و این
پیام ش��وم خود را به آنها نیز برساند .بدیهی است که رساندن
چنین نامه ای ،آن هم در مقابل دیدگان مردم و نیز اعالم اینکه
 60هزار نفر ش��امی ،زیر پیراهن عثمان گریه میکردند ،مردم
بیعت کننده با امیرالمومنین را دچار رعب میکند.

جعل نامه قیس بن سعد

از جمل��ه دیگر اقدامات معاویه برای تش��ویش اذهان و جنگ
روانی در قبل از جنگ صفین ،انتس��اب نامهای جعلی به قیس

س��پس نامه اى از قول قیس جعل كرد و در حضور اهل ش��ام
خواند .متن نامه چنین بود:
«بس��م اللهّ الّرحمن الّرحیم؛ از قیس بن س��عد به امیر معاویه
بن ابى س��فیان؛ درود بر تو .پس از حم��د و ثناى خداوند ،كه
جز او خدایى نیس��ت؛ من چون فكر كردم و بامیزان دین خود
سنجیدم ،دانستم كه براى من زیبنده نیست از گروهى پیروى
كنم كه امام پرهیزگار خود را كه به واس��طه مسلمانى خونش
محترم بود ،كشتند .پس از خداى عزوجل آمرزش میطلبم كه
مرا از گناهان محفوظ بدارد و در امر دینمان سالم باشیم .بدانید
كه من دوستى و سازش خود را با شما اعالم مى كنم و در نبرد
با قاتالن پیشواى مظلوم (عثمان) همراه شمایم.
پس هرگونه س��از و برگ و مردان جنگجو كه صالح مى دانى
در اختیار من قرارده كه باش��تاب به انج��ام مقصود بپردازیم.
والسالم».
گزارش این تبلیغات کذب و مس��موم و شایعات بی اساس ،به
حضرت علی(ع) رس��ید؛ «محمد بن ابی بک��ر» و «محمد بن
جعف��ر بن ابی طالب» ،حضرت را از این وضع مطلع س��اختند
و ماموره��ای اطالعاتی آن حضرت در ش��ام نی��ز تحت تاثیر
برنامههای تبلیغی معاویه قرار گرفته و به ایشان پیام رساندند:
قی��س به اموی��ان تمایل پیدا کرده اس��ت  .امام ،ای��ن روند را
گران ش��مرد و دو فرزندش حسن و حسین(علیهما السالم) و
نی��ز «عبدا ...بن جعف��ر» را فرا خوانده و آن��ان را از این وقایع
مطلع کرد؛ عبدا ...بن جعفر نیز عنوان کرد« :ای سرور موحدان
نظر من آن اس��ت که قیس را از حکومت مصر عزل کنی و به
جایش فرد دیگری را به سمت استانداری این سامان منصوب
بفرمائی ».اما حضرت با شگفتی و ناباوری با این ماجرا برخورد
کرد و برایش مش��کل بود که بپذیرد قیس بن سعد ،با معاویه
صلح کرده اس��ت .امام به هیچ عنوان ش��ایعات مطرح شده در
مورد قیس را قبول نداش��ت اما یارانش سخت به حضرت فشار
آوردند که در عزل این استاندار اقدام کند و این امر و نامههای
دیگر حضرت به قیس موجب شد تا ایشان قیس را عزل نمایند.
این تبلیغات معاویه موجب تحمی��ل حکم عزل قیس به امام
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 میشوند.

شایعه تخریب بند فرات

یکی دیگر از اقدامات معاویه
در راستای ارعاب یاران علی بن
ابیطالب(ع) ،القای شایعه تخریب
بند فرات از طرف معاویه در جنگ
صفین بود.
بن سعد ،حاکم مصر از طرف امیرالمومنین(ع) بود .هنگامی که
قیس بن سعد از طرف حضرت امیر ،حاکم مصر گردید ،معاویه
نامهای برای او نوشت تا او را با خود همراه کند ،قیس نیز برای
اینکه بتواند پایههای دولت خود در مصر را محکم کند س��عی
کرد از مواجه مس��تقیم با معاویه بپرهیزد و در نتیجه نامهای
دوپهلو در جواب معاویه نوش��ت .معاویه نیز نامه دیگری به او
نوش��ت تا وضع خود را از جانب قیس به صورت قطعی تعیین
نماید .این بار قیس نامهای محکم برای او فرستاد و معاویه نیز
دانس��ت که نمی تواند او را با خود همراه کند .معاویه چون از
فریب دادن قیس مأیوس شد (براى او گران بود كه قیس همراه
با على(ع) باشد ،چرا كه دور اندیشى و شجاعت او را به خوبى
مى دانست) و هر حیله اى كه براى دور ساختن او از على (ع)
به كاربرد ،س��ودى نبخشید ،ناچار به مردم شام به دروغ گفت:
قیس با شما هم داستان و هم عقیده شده است.او را به خیر یاد
كنید و دش��نامش مدهید و مردم را از نبرد با او بازدارید .او از
پیروان ماست و نامه هایش كه شامل خیر اندیشیهاى نهانى
اوست ،به ما مى رسد.

یکی دیگر از اقدامات معاویه در راس��تای ارعاب یاران علی بن
ابی طالب(ع) ،القای شایعه تخریب بند فرات از طرف معاویه در
جنگ صفین بود .در جنگ صفین پس از تسخیر راه دسترسى
به شریعه فرات ،شرایط جنگ به نفع سپاهیان امام تغییر كرد.
معاویه نیز نقش��هاى اندیشید تا ش��رایط جنگ را به نفع خود
تغییر دهد.
ت سرازیرى دشت صفین و
اردوگاه س��ربازان امام(ع) در قسم 
ت بلندترى قرار داشت .در منطقهاى
اردوگاه معاویه در قس��م 
از دشت ،بندى بود كه بر آب فرات بسته بودند .ناگهان خبرى
دهان به دهان در میان س��ربازان امام منتش��ر شد كه معاویه
مىخواه��د بند فرات را تخریب كند و آب را به س��وى اردوگاه
عراقیان سرازیر سازد .نحوه انتشار این خبر به این صورت بود كه
معاویه مخفیانه دستور داد تیرى به اردوگاه سربازان امام پرتاب
کنند كه اخطار نامهاى به همراه داش��ت و در آن نوشته بود :از
بن��ده خیر خواه خدا! من گزارش مىكنم كه معاویه قصد دارد
بند فرات را تخریب سازد تا همه شما را غرق كند .هرچه زودتر
تصمیم بگیرید و احتیاط را از دست مدهید.
ت
این اخطار به دستیكى از سربازان امام(ع) افتاد و سپس دس 
به دس��ت گش��ت تا آنجا كه جریان در میان اردوگاه شایع شد
و غالبا صحت آن را باور كردند .همزمان با انتش��ار این شایعه،
معاویه براى فریفتن مردم عراق ،دویس��ت نفر كلنگ و بیل و
زنبیل به دس��ت ،به جانب بند فرات فرستاد تا وانمود كند كه
قصد تخریب آن را دارد و به این ترتیب برای خبر دروغین خود
به قرینه سازی دست زد.

امام(ع) از مكر و حیله معاویه آگاه بود ،لذا به سران سپاه خود
فرمود :معاویه قدرت تخریب بند را ندارد .بلكه مىخواهد شما را
از این طریق مرعوب سازد ،تا جایگاه خود را ترك كنید و شریعه
فرات را مجددا در اختیار بگیرد.
س��ران سپاه گفتند :چنین نیست.كار جدى است و هم اكنون
گروهى مش��غول كندن حفره هایى هستند كه آب را به سوى
ما سرازیر سازند.
امام فرمود :اى مردم عراق ،با من مخالفت مكنید.
سران سپاه نیز بیان کردند :به خدا سوگند كه ما كوچ مىكنیم.
اگر شما مایلید كه بمانید ،بمانید.
آن گاه همگى اردوگاه را ترك کردند و نقطه بلندترى را انتخاب
نمودن��د .امام(ع) آخرین نفرى بود ك��ه ناگزیر منطقه را ترك
کرد .اما چیزى نگذش��ت كه صدق گفتار امام آش��كار ش��د و
معاویه با خیزشى برق آسا اردوگاه امام را اشغال كرد و سربازان
عراقى را در حیرت فرو برد .شایعات کذب و برنامه ریزی شده
رسانههای امروز نیز ،آدمی را در حیرت فرو میبرد و موجبات
ش��ک در دوستداران و همراهان عدالت را به بار میآورد .روزی
از دست داشتن در فسادهای مالی گفته میشود و روزی نیز از
دستگیری دروغین افراد به بهانههایی واهی.
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به نیزه رفتن قرآن ها

در ادامه جنگ صفین ،واقعهای عظیم تر رخ داد و معاویه چهره
مکار خود را بیشتر آشکار کرد .در شب موسوم به «لیلهالهریر»،
مالک اش��تر به همراه دیگر فرماندهان لشگر حضرت ،همقسم
ش��دند که کار جنگ را یکسره کنند و به این ترتیب جنگ تا
صبح روز بعد به طول انجامید ،به طوری که هر دو س��پاه بالغ
بر هفتاد هزار نفر تلفات دادند .در صبح لیله الهریر یعنی بامداد
روز پنج ش��نبه سیزدهم ربیع االول ــ یا ماه صفر ــ سال 38
هجری ،س��پاه امام علی(ع) با نیرنگ بیسابقهای رو به رو شد.
س��پاه شام طبق دس��تور عمرو عاص قرآنها را بر نوک نیزهها
بستند و قرآن بزرگ دمشق را نیز به کمک ده نفر به هوا بردند.
آنگاه همگی یکصدا شعار سر دادند که«:حکم میان ما و شما
کتاب خداست».
سپاه عراق (سپاه امام علی(ع) متوجه فریادها شد و چشمهایشان
به نوک نیزهها افتاد .ش��امیان میگفتند« :ای مردم ،به خاطر
خ��دا ،مراعات زنان و دخترانتان را بکنید .غیر از ش��امیان چه
کسی از مرزهای شام پاسداری خواهد کرد و غیر از عراقیان چه
کسی از مرزهای عراق حفاظت خواهد نمود؟»
منظ��ره غمانگیز قرآنه��ا و هم چنین نالهها ،هوش را از س��ر
بسیاری از س��ربازان امام(ع) بیرون برد .آنها که در یک قدمی
پیروزی کامل قرار داشتند ،طلسم شده بر جای خود میخکوب
ش��دند؛ آنقدر که روش��نگری افرادی چون عدی بن حاتم و
مالک اشتر و عمرو بن حمق و از همه مهمتر سخنان خود امام
علی(ع) نیز در آنها تأثیری نکرد.
جمعیت  20هزار نفری سپاه عراق رودرروی امام علی(ع) قرار
گرفتند و وی را به جای «یا امیرالمؤمنین» با «یا علی» خطاب
کردن��د« :یا علی! دعوت آنها را بپذیر و گرنه تو را میکش��یم،
همچنان که عثمان را کشتیم .به خدا سوگند اگر دعوت آنان را
اجابت نکنی تو را میکشیم».
ای��ن حرب��ه از بزرگترین مکرهای��ی بود که معاوی��ه به همراه
عمروعاص به کار بس��ت و با این کار سرنوش��ت جنگ و شاید
سرنوشت بش��ریت تا به امروز را تغییر داد .چرا که اگر معاویه
شکست میخورد ،پایههای حکومت عدل حضرت امام علی(ع)
پایدار گشته و ما ش��اهد حوادث جانسوز بعدی تاریخ نبودیم.
ش��اید اگر جام زه��ر به خمینی کبیر ،توس��ط برخی خواص،
نوش��انده نمی ش��د ،سرنوشت تغییرات جهان س��ریع تر رقم
میخورد.

***

ت��ا این جا ،دوران حکومت امام علی(ع) بود که مورد بررس��ی
واقع گش��ت و چهره مکار معاویه در این عصر نمایان ش��د ا ّما
دوره حکومت امام حس��ن(ع) نیز برههای است که از تبلیغات

و شایعات دروغ معاویه در امان نمانده و شاید بعد از دنیاطلبی
کوفیان ،جنگ روانی معاویه مهم ترین عامل در تصمیمگیری
حس��ن بن علی(ع) ب��رای صلح بود .ش��ایعات از همان ابتدای
خالفت امام حس��ن(ع) در کوفیان رخ نمایانده بود .اما پس از
تشکیل سپاه توسط حسن بن علی(ع) شایعه ی صلح ایشان با
معاویه ،پیچیده ترین شایعهای بود که در میان سپاهیان پیچید.
پس از شهادت علی بن ابی طالب(ع) یاران آن حضرت و مردم
با حس��ن بن علی(ع) بیعت نمودند و افرادی چون عبیدا ...بن
عباس ،عدی بن حاتم ،قیس بن سعد و باقی یاران امیرالمومنین
مردم را به بیعت دعوت نمودند و قیس بن سعد اولین نفری بود
که با امام بیعت کرد .معاویه نیز پس از ش��نیدن خبر شهادت
امام علی(ع) س��ریعا سپاه خود را تشکیل داد و به سمت کوفه
حرکت کرد و جاسوس��انی را نیز به عراق گس��یل داشت .امام
نیز پس از شناس��ایی شدن جاسوسان حکم قتل آنان را صادر
نم��وده و بعد از اینکه متوجه حرکت معاویه ش��د ،مردم را به
مقابل��ه با معاویه فرا خواند ک��ه در ابتدا تنها چهار هزار نفر در
نخیله (پادگان نظامی کوفه) اجتماع کردند و امام پس از تالش
فراوان و گسیل افراد مختلف برای تشویق مردم سپاهی بیست
هزار نفری تش��کیل داده و به سمت معاویه حرکت کرد و پس
از رس��یدن به منطقه دیر عبدالرحمن ،عبی��دا ...بن عباس را

فرستادگان معاویه هنگامی که از
نزد امام(ع) بیرون آمدند بلند بلند به
طوری که مردم میشنیدند به همدیگر
میگفتند« :خداوند به وسیلهی 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 خیمهی
امام ریختند و اثاثیهی خیمه را به
غارت بردند و آن حضرت ناچار شد
از آنجا سوار شود و به ساباط برود...
و به دنبال آن در تاریکیهای ساباط
جراح بن سنان که کمین کرده بود
آن حضرت را خنجر زد.
به همراه دوازده هزار نیرو به س��مت منطقه مسکن فرستاد و
فرمانده پس از او را قیس بن سعد معرفی کرد و خود حضرت با
باقی سپاه ماند تا بتواند سپاه بیشتری فراهم کند.
عبیدا ...بن عباس پس از رس��یدن به منطقه مسکن اردو زد .از
این جاس��ت که جنگ روانیای که معاویه آغاز نمود ،توانست
زمینه تحمیل صلح بر امام را فراهم آورد .نیروهای معاویه شایعه
خطرناک خ��ود را آغاز نمودند و آن این بود که معاویه به امام
پیش��نهاد صلح داده و امام هم این پیش��نهاد را پذیرفته است.
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
اطاعت م��ن درآیی رئیس و فرمانروا خواهی ب��ود ،وگر نه ،در
زمانی فرمانبردار و مطیع من خواهی ش��د که تو تابع باشی! و
بدان که اگر اینک س��ر اطاعت فرو نهی و مطیع من شوی من
ه��زار هزار دره��م به تو خواهم داد که نیمی از آن را نقدا به تو
میپردازم و نیم دیگر را هنگامی که داخل کوفه ش��دم خواهم
پرداخت .عبیدا ...به طمع مبلغ مزبور و تحت تأثیر شایعه صلح
امام ،ش��بانه از میان لش��کر خویش گریخت و به لشکر معاویه
ملحق ش��د ،و او نیز بدانچه وعده کرده بود عمل کرد و پانصد

ه��زار درهم به او داد و بنا به نقل یعقوبی در تاریخ خود (ج ،2
ص  )191عبیدا ...با هشت هزار نفر از لشکریانش رفتند ،و صبح
که ش��د تنها چهار هزار نفر از لش��کر وی مانده بود .همین که
بامداد شد مردم هر چه انتظار کشیدند که عبیدا ...از خیمهی
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.
سیاس��ت معاویه ایجاب میکرد كه وى در باب صلح پیشقدم
باش��د و بر آن اصرار بورزد و هر اندازه كه براى او ممكن اس��ت
از مردم دو منطقه ى عراق و ش��ام و دیگر نقاط كه صداى وى
بدانجا مى رسید ،بر این صلحطلبى گواه گیرد .وى در وراى این
ظاهر صلحجویانه منظور دیگرى را تعقیب می كرد و آن اینكه
براى آینده ى نزدیك خود كه سرنوشت جنگ آن را مشخص
مى ساخت ،زمینهاى فراهم کند .اگر جنگ با پیروزى شام ختم
میش��د و حسن و حس��ین و خاندان و یارانشان بهطور دسته
جمعى كش��ته میش��دند ،در این صورت هیچ عذرى در مورد
این جنایت بزرگ بهتر از این نبود كه وى مسئولیت فاجعه را
متوجه امام حس��ن نموده و بى آنكه دروغ گفته باشد به مردم
بگوید :من حس��ن را به صلح خوان��دم ولى او به هیچ چیز جز
جنگ رضایت نداد ،من زندگى او را میخواستم و او مرگ مرا،
م��ن در پى حفظ خون م��ردم بودم و او طالب قتل مردمى كه
در میان من و او مى جنگیدند .همچنین او با اینکه از وضعیت
متزل��زل کوفه آگاهی داش��ت اما باز از مواج��ه و جنگ با امام
میترسید چرا که یک بار جنگ با پدر امام یعنی امیرالمومنین
عل��ی(ع) را تجربه کرده بود و ثانیا خود امام نوه پیامبر و مورد
احترام مردم بود و مواجهه مستقیم با ایشان برای معاویه خوش
نامی به همراه نداش��ت ،همچنین شایعه کردن پذیرش صلح
توس��ط امام نیز موجب دودستگی و یا شک و تردید در میان
لشکر امام میگشت.
این ش��ایعه در حالی مطرح شده بود که معاویه سفیرانی را به
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 مینویسد:
«معاویه هیئتی را مرکب از مغیرة بن شعبة ،عبدا ...بن عامر و
عبدالرحمن بن امالحکم در مدائن به نزد امام حسن(ع) فرستاد
ت��ا دربارهی پارهای از موضوع��ات با آن حضرت مذاکره کنند...
و این��ان هنگامی که از نزد ام��ام(ع) بیرون آمدند بلند بلند به
طوری که مردم میشنیدند به همدیگر میگفتند« :خداوند به
وسیلهی فرزند رس��ول خدا(ص) خونها را حفظ کرد و فتنه را
آرام س��اخت و حسن بن علی صلح را پذیرفت!» و این سخنان
لشکر امام حسن(ع) را مضطرب ساخت ،و کسی در راستگویی
آنها ش��ک نداش��ت ،و به همین جهت بود که به خیمهی امام
ریختن��د و اثاثیهی خیمه را به غارت بردند و آن حضرت ناچار
ش��د از آنجا سوار ش��ود و به س��اباط برود ...و به دنبال آن در
تاریکیهای س��اباط جراح بن س��نان که کمین کرده بود آن
حضرت را خنجر زد».
ش��ایعه صلح امام با معاویه به شدت روحیه سپاه همراه امام را
تضعیف نموده بود و به عالوه خبر خیانت عبیدا ...بن عباس نیز
به گوش این س��پاه رسید .در این حال معاویه لشکری بیست
هزار نفری به فرماندهی بسر بن ارطاه به جنگ سپاه چهار هزار
نفری باقی مانده در مسکن و تحت فرماندهی قیس فرستاد و
زمانی که دو س��پاه مقابل هم قرار گرفتند ،بسر آواز برآورد که:
«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 میدهید؟»
قیس نیز به سپاه خود اعالم کرد که یکی از این دو راه را انتخاب
کنید؛ یا اینکه با ش��امیان بجنگی��د و یا بیعت کنید که بیعت
ضاللت و گمراهی است .مردم نیز گفتند بدون امام نبرد کنیم،
سپس با سپاه بسر جنگیدند و او را شکست دادند .معاویه برای
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قیس نیز نامهای فرستاده بود و در آن سعی کرده بود که قیس
را تطمی��ع کند و قیس نیز در جواب او نامهای به این مضمون
فرستاده بود« :نه ،به خدا سوگند هرگز مرا مالقات نخواهی کرد
مگر در میدان نبرد که میان من و تو نیزه باشد».
معاویه وقتی چنین دید ،ش��ایعه صلح را به گونهای دیگر بین
مردم پخش کرد .جاس��وسهای معاویه در بین مردم ش��ایعه
کردند که« :امام حسن پیشنهاد صلح به معاویه داده است؛ ولی
هنوز معاویه این پیشنهاد را نپذیرفته است».
امام در چنین ش��رایطی ،حق داشت که لشکرش را از راههای
مختلف امتحان و آزمایش کن��د .صبح دومین روز ورودش به
س��اباط ،دس��تور داد که مردم را جمع کنند .وقتی همه جمع
شدند ،امام بر منبر رفت و پس از ستایش خدا و درود و سالم
بر رسولا ...و علی و فاطمه  -پدر و مادرش  -فرمود:
«سوگند به اهلل که آرزوی من این است که خدا را ستایش کنم
و ش��کرش را به جا آورم .شکر برای این همه نعمت بیشماری
که به ما بخشیده است .دلم میخواهد که با پند و اندرز ،شما
م��ردم را از جهل و گمراهی به راه راس��ت کوچ دهم .ای مردم
عراق! بدانید و آگاه باشید ،آن گونه که من خیر و خوبیتان را
میخواهم ،ش��ما خود خیرتان را نمیخواهید .پس با من ساز
مخالفت مزنید .خداوند همهی ما را به راه راست هدایت فرماید
و همهی ما را بیامرزد .انشاءا»... ...
امام پس از این س��خنان ،از منبر پایین آمد .مردم با حیرت و
تش��ویش به یکدیگر نگاه میکردند و میگفتند« :اینگونه که
از حرفهای حس��ن برمیآید ،گویا می��ل دارد که با حاکمان
س��تمکار شام آش��تی کند و صلح را بین خود و معاویه برقرار
سازد و به این ترتیب ،خالفت را به دست بنیامیه بسپارد!»
گروهی که قلبا مذهب خوارج را داش��تند و دوس��تدار علی و
فرزندانش نبودند ،بلکه در ظاهر خود را دوستدار اهل بیت نشان
میدادند ،میگفتند« :به خداوند س��وگند ک��ه این مرد با این
س��خن سازشکارانهاش به راه کفر و شرک قدم گذاشته ...و بذر
سازش با دشمنان خدا و قرآن را در دل خود کاشته است!»
در همی��ن زمان ناگهان مردی از راه رس��ید و با صدای بلند و
به دروغ فریاد برآورد« :ای مردم عراق! بدانید و آگاه باش��ید که
لش��کر عراق از لشکر معاویه شکست سختی خورد و قیس بن
سعد به دست سپاهیان شام کشته شد!» (طبری در تاریخ خود

مینویسد« :هنگامی که امام حسن(ع) در مدائن بود ،مردی
إن قیس بن سعد
در میان لش��کر آن حضرت فریاد زد« :أال ّ
قد ُقتل فانفروا» (هانای مردم! قیس بن سعد کشته شده،
فرار کنید!) در حالی که این خبر دروغ بود و از سوی معاویه
س��اخته و پرداخته شده بود و اصل خبر ،بر عکس بود؛ چرا
که قیس با سپاهش ،لشکر معاویه را به سختی شکست داده
بود .معاویه برای آن که رس��وایی شکس��ت خود را از مردم
بپوشاند ،این شایعه دروغ را ساخته بود .با شنیدن آن ،یأس
و ناامیدی بر دل مردم عراق چنگ انداخت .گروهی ناگهان
س��ر به شورش برداش��تند و یکباره به استراحتگاه آنحضرت
هج��وم بردند ،مصال و ف��رش امام را از زیر پایش کش��یدند و
مردی با خشم وحشیانهای پیش آمد و با گستاخی تمام ،ردای
آنحضرت را از دوش مبارکش کش��ید و ب��ا خود برد .ناگهان
ی��اران نزدیک امام بر آن جماعت ی��ورش بردند و عدهای ،امام
را در میان گرفتند و از دس��ت شورش��یها و آشوبگران نجات
دادند .پیش از آنکه آن جماعت بتوانند آسیبی به آنحضرت
برسانند ،او را س��وار بر اسبی از ساباط بردند و راه مداین را در
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!»
آن مرد خبیث که جراح بن س��نان نام داش��ت ،پس از گفتن
این سخن ،با تیشهی 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 .آنگاه هر
دو ،دس��ت در گریبان هم بر زمین افتادن��د .یکی از یاران امام
پیش دوید و تیشه را از دست جراح بن سنان بیرون کشید .یار
دیگری روی او افتاد و بینی او را برید .س��پس آجری سنگین
برداش��ت و با زدن چند ضربه بر س��رش ،او را کش��ت و راهی
جهنم کرد.
امام را که زخم مهلکی برداشته بود بر سریری نشاندند و دوباره
رو به س��وی مداین نهادند .خبر ش��ورش مردم ،حملهشان به
چادر امام و غارت اموال ش��خصی آن حضرت و نیز زخمی که
برداش��ته بود ،به گوش قیس رس��ید .او با همراهانش مشورت
کرد و قرار بر این ش��د که سپاه را به سوی کوفه برگرداند؛ زیرا
قیس دریافت که جان امام در خطر میباشد و با این موقعیت،
جنگ بیهوده است.
و این چنین بود که امام با مشاهده چنین لشگری که به گفته
خود آن حضرت دنیایش��ان در پیش رو و دینشان در پشت و
حاشیه بود و اطالع از نامههای سران کوفه برای تسلیم ایشان
به معاویه و نیز خیانت فرمانده اصلی لش��گر و تعداد دیگری از
آنان و اضطراب و تزلزلی که ش��ایعات معاوی��ه در میان مردم

ایج��اد کرده بود و با توجه به آگاهی از اراده معاویه به کش��تار
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
امام حس��ن(ع) را بیان نماییم« :اتفاقا قضیه این طور است كه
مردم معاویه را بد آدمى شناخته بودند و خوب حاكمى ،و اینكه
ت شدند یكى به همین خاطر بود ،مىگفتند
مردم كوفه سس�� 
درست اس��ت كه معاویه آدم بدى اس��ت ولى با رعیتخیلى
خوب است ،ببین با شامیها چگونه رفتار مىكند! چقدر شامیها
از او راضى هس��تند! آنهایى كه معاویه را شناخته بودند به این
صورت ش��ناخته بودند كه درست است كه آدم بدى است اما
حاكم خوبى اس��ت ،اگر او حاكم ش��ود هیچ فرقى میان مردم
كوفه و غیر كوفه نخواهد گذاش��ت .مخصوصا معروف شده بود
به حلم و بردبارى( ».مجموعه آثار شهید مطهری ،ج - 16صلح
امام حسن(ع))
ش��ایعات و اخبار کذب رسانههای امروزی نیز اگر توسط افراد
ظاهرالص�لاح و یا افراد خوش��نام غافل ،طرح ش��ود و در کنار
عنصری چون خوارج قرار گیرد و بتواند در مس��یر ایجاد شک
و تردی��د و یا بدبینی افراد جامعه قرار گیرد و عامل دنیاطلبی
قش��ر مذهبیتر جامعه و یا بیبصیرتی آنان ،ش��ود ،میتواند
پرقدرتتری��ن نظامها و حاکمان دینی را از درون متالش��ی و
یا س��رنگون کند و نظام ما و صالحان نظام ما نیز از این قاعده
مستثنی نیستند.

منابع:
مقاله فضاسازی معاویه در شام علیه امام علی(ع)-محمد حسین انتصاری
مقاله عملیات روانی در جنگهای دوره امام علی (ع) -صباح قنبری کالشی
مقاله ارتباطات،اطالع رسانی و تبلیغات در زمان امویان-رضا کاوش
مقاله معاویه و جنگ جمل-مصطفى معلّمى  -فصلنامه تاریخ اسالم ـ شماره  20ـ زمستان 83
مقالهپیشنهادآشتی-جعفرابراهیمی
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-جلد 1و 2
فروغ والیت  -آیتا ...جعفر سبحانى
صلح امام حسن(ع)-شیخ راض آل یاسین -ترجمه حضرت آیتا ...سید علی خامنهای

ذبح کدو!
تحمیق مردم از دیگر شگردهای تبلیغاتی معاویه بود .معاویه
با جاهلنگهداش��تن م��ردم ،به گونهای میكوش��ید تا تمام
گرایشها ،استعدادها و توانمندیهای مردم را بدون آنكه خِ َرد مردم
در آن دخالت داشته باش��د ،در اختیار خود بگیرد .روایتی داریم كه
مرحوم شیخ طوسی از امیرالمؤمنین(ع) ذكر كرده است كه از حضرت
درب��ارهی ذبح كدو پرس��یدند .ك��دو را آیا باید ذبح ك��رد و خورد؟!
امیرالمؤمنین(ع)گفتند« :كدو شیئ قابل ذبح نیست .كدو را بخورید و
شیطان هم شما را بازی ندهد ».یكی از ُم َحشّ ین (حاشیه زنندگان) به
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نقل از «ابن شهرآشوب» پیشینهی این مطلب را چنین ذكر كرده
كه وقتی معاویه میخواست در برابر امیرالمؤمنین(ع) ایستادگی
كند،خواست مردم شام را بیازمایدَ ،عمرو عاص به او پیشنهاد داد
كه اگر میخواهی بیازمایی مردم تا چه اندازه از تو تبعیت كوركورانه
دارند ،به مردم بگو از این پس هركس میخواهد كدو بخورد ،باید
رو به قبله باش��د و بسما ...بگوید و آن را ذبح كند .معاویه هم این
موضوع را اعالم كرد و مردم شام هم اطاعت كردند.
http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=21723

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

شایعه صلح ،در روحیه یاران امام(ع)
تأثیر زیادی گذاشت
ابراهیم محمدی ـ موسی شهابیان

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  1326در 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
 1346و  1347رفتم 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 آیتا ...محقق داماد»« ،مرحوم آیتا ...میرزا هاشم آملی» ،و «مرحوم آیتا ...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 گفتوگو 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.
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ابتدا مقدمهای 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  50هجری هم از دنیا
رفته اند ،که حدود  47سال و چند ماه میشود و عمر مبارکشان
به  48س��ال هم نمی رسد .پیغمبر خدا در زمان حیاتشان که
شاید  7سال از عمر مبارک امام حسن(ع) در زمان ایشان بود ،به
امام حسن بسیار ابراز عالقه و محبت میکرد که این پیام داشت
وگرنه کسی در جامعه به فرزندش محبت نمی کند بلکه در منزل
این کار را انجام میده��د و خود انجام این کار پیام دارد .چون
پیامبر امام حس��ن(ع) را به عنوان امام بعد از خودشان معرفی
میکنند در حدیثی که فرمودند« :الحسن و الحسین امامان قاما
او قعدا» (حس��ن و حسین در همه احوال امام و پیشوایند؛ چه
قی��ام کنند ،چه نکنند ).و ب��ا این حدیث که خاص و عام قبول
دارند که پیامبر فرموده اند« :الحس��ن و الحسین سیدی شباب
اهل الجنه» ،طبیعی اس��ت کسی که بهشتی خواهد بود ،نباید
در دنیا راه انحرافی داشته باشد ،و گرنه پیامبر این خبر را نمی
دادند که حسن و حسین سید جوانان بهشتی هستند .پیداست

که این ها خط مستقیمی را طی میکنند که به بهشت میرسد.
البته این در حدیث ثقلین و جاهای دیگر هم بیان میشود .امام
حس��ن عالوه بر اینکه فرزند پیامبر بود یک انسانی است که از
نظر روحی نیز فوق العاده میباشد .میدانید که شخصیت را چند
مساله رقم میزند ،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
را با فقرا تقس��یم کرد .ایش��ان بیس��ت و چند بار پیاده به حج
رفته اند که تعهد این بزرگوار را نشان میدهد .امیرالمومنین(ع)
را چرا کش��تند آیا بخاطر اینکه انسان بدی بود؟ نه ،عدل علی
وی را در محراب به ش��هادت رساند .امام حسن(ع) هم اینگونه
بود و این ویژگی ها در وجود ایش��ان نیز بود .طبیعی است که
تمام افراد دور و بر ایشان هماهنگ با ایشان نبودند و میگویند
«الحق الثقیل» حق سنگین است به ویژه برای کسانی که حق
را در مقابل س��ود جوییهای خود میبینند .به هر حال این از
ویژگیهای امام مجتبی(ع) که به صورت مقدمه عرض شد.

اگر دو طایفه از مومنین با هم نزاع کردند خداوند دستور میدهد
که بین این ها را صلح کنید .بنابراین ما این را از اسالم میتوانیم
دریابیم ،این آیه ش��ریفه و غیره از جمله «اَصل ِح (خیر)»که در
اج َن ْح ل َه» (اگر دشمن
برخی آیات هست « َو إِن َج َن ُحوا ل ِلسلْ ِم َف ْ
حتی کافر را دیدید میل به سازش دارد تو هم سازش کن  -انفال
 )61ما این را از اسالم با مراجعه به آیات قرآن به دست میآوریم
که اسالم دین خونریزی و آدمکشی نیست .اگر کسی دقیقا به
آیات قرآن نگاه کند ،میفهمد که خدای متعال صلح و سازش
را میخواس��ته در جامعه برقرار کند اما در برخی موارد ایجاب
میکند که جنگ بش��ود ،البته یک نظریه راجع به جنگهای
پیامبر این اس��ت که جنگهای حضرت در بیشتر موارد جنبه
دفاعی داش��ته اس��ت تا تهاجمی ،قطعا همین گونه است .شما
جنگ احد ،بدر و احزاب را ببینید ،این ها دفاعی بوده اند .صلح
چیزی است که اسالم میخواهد ،خصوصا میان مسلمانان آیات
زیادی داریم .مثال آن «وال تنازعوا فتفشلوا» (نزاع نکنید فشل
سست -میشوید و آن ابهت و عظمتتان از بین میرود) ،پسصلح فی حد نفسه و در جای خود مطلوب وخوب است.

ِین ا ْق َت َت ُلوا َف َأ ْصل ُِحوا ب َ ْی َن ُه َما»
میفرمایدَ « :و إ ِ ْن َطائ ِ َفت ِ
َان م ِْن ال ْ ُم ْؤ ِمن َ

برای اینکه ما یک داوری صحیح راجع به امام حس��ن داش��ته

چون موضوع بحث ما «صلح» است اگر امکان دارد چرا جنگ با معاویه به صلح ختم شد؟ از این جهت
که ابتدا امام لشکر تشکیل دادند و تصمیم جنگ
اجماال توضیحی در این باره بفرمایید.
خداوند متعال در رابطه با صلح در قرآن مجید در سوره حجرات داشتند.
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باش��یم ،چون برخی فکر میکنند امام حسن صلح طلب بوده
و امام حس��ین ش��جاع و ش��هادتطلب بود ،زمانی که انسان
میخواهد 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 صحبتهای امام
حس��ن که چه فرموده اند ،بررس��ی میکنیم ،اما داوری از نظر
تاریخ��ی .وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم میبینیم که خالفت
ایشان در سال  40هجری بعد از شهادت امیرمومنان(ع) ،دقیقا
در زمانی بود که مردم کوفه اختالف و دو دستگی بینشان بوجود
آمد .کوفه یک ش��هر استراتژیک و نظامی بود و اساساً احداثش
هم بر همین مبنا بود چون شهر نظامی است طبیعی است که
گروههای مختلف ،با فرهنگ و نژادهای متفاوت در آنجا بودند.
از حجازی ،یمنی ،عراقی و شامی ،طبیعتاً اینچنین شهر بزرگ
با نژادهای متنوع هماهنگی اش کار دش��واری است ،به همین
دلیل اس��ت که امیرالمومنین با اینکه آنجا را مقر حکومت اش
انتخاب کرده اس��ت ،گاهی آن ها را مذمت و سرزنش میکند،
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 میکنیم که چند
دسته متفاوت بودند:
 - 1گروه خوارج که در صفین از امیرمومنان جدا شده بودند،
 - 2عده ای بیتفاوت که بدلیل کش��ته دادنشان در جنگهای
قبلی مانند نهروان و جمل ،دیگر از جنگ خسته شده بودند و
این دلیل بی تفاوتیشان بود.
 - 3یک 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.
 - 4یک گروه اندکی هم مومن و طرفدار حق بودند.
ترکیب کوفه این چنین بود .االن هم به شهرها نگاه کنیم یک
حالت این چنینی دیده میش��ود برخی دارای تعهد باال ،برخی
با تعهد کمتر ،برخ��ی بی تعهد و یک عده هم دنبال موقعیتی
هس��تند تا نظام را از هستی ساقط کنند .امام مجتبی(ع) وارث
چنین جمعیتی بعد از پدر بزرگوارش��ان شد .جمعیتی که در
جایی میفرمایند شما دل من را خون کردید .مشخص است که
این خطابه به تمام اصحاب نیس��ت .مردم بستر حکومت اند ،ما
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 میکنند .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
از بیت المال نیاز به بیعت داش��تند .امام حس��ن(ع) بعد از پدر
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
فرق دارد؟ یا معاویه عوض ش��ده است یا راه پدر را قبول ندارید
یا دلیل دیگری دارد؟ بفرمایید که چرا حاضر به صلح شدید؟
امام حسن در پاسخ این گونه فرمودند :نه معاویه عوض شده نه
من روش��م غیر از روش پدرم است ،این شما هستید که عوض
شده اید .آن روز که پدرم برای جنگ صفین میرفت 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 میجنگیدید اما امروز دنیا برای شما محور است و دین
در حاشیه ،با شما مردم نمی شود جنگید .این سخن آقا بود و
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به نظر من این سخن پاسخگوی همه تحلیل هایی است که ما
میخواهیم راجع به صلح امام حسن(ع) داشته باشیم.

بسیاری از افراد صلح را نتیجه تطمیع فرماندهان
به وسیله معاویه میدانند 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.

کسی که تشکیل س��پاه میدهد و برای رزم میفرستد ،تا حد
ممکن سعی به پیروزی دارد و وقتی که دید نمی شود ،تسلیم
میش��ود .تسلیم آخرین گزینه است برای کسی که سپاه برای
جن��گ فراهم کرده و بعد صلح میکند .این نش��ان دهنده این
است که شرایط به گونهای رقم خورده که نمی شود جنگید .اما
معاویه از چه شیوه هایی برای موفقیت استفاده کرد:
 - 1افرادی 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.
 - 2منافقین 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 میدهیم .خوب حضرت
این ها را میدانست و برای اینکه حجت را تمام کنند و آیندگان

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.
نگویند چرا حکومت را دو دس��تی تقدیم کرده ،بعد از شهادت
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 میکرد و سپاه بزرگتر که فرمانده
در آن بود از پشت سر میآمد.
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 میخواند .شب را که
به صبح رساندند ،دیدند عبیدا ...بن عباس ،فرمانده ،نیست و به
معاویه ملحق ش��ده است .طبیعی است که پیوستن فرمانده به
دشمن تاثیر بسیار بدی روی افرد و سپاهیان میگذارد ،چنان
که گذاش��ت و حدود هشت هزار نفر از لشکر دوازده هزار نفری
همراه عبیدا ...نیز متواری شدند و امام حسن(ع) هم از قبل قیس
بن س��عد را به عنوان جایگزین عبیدا ...بن عباس معرفی کرده
بود .معاویه هر کاری کرد که ایشان را تطمیع کند نشد ،ایشان
انسان بزرگواری بود و نقل است که برای معاویه نامهای نوشت و
گفت اگر من را میخواهی مالقات کنی فقط در میدان جنگ،
ولی همه اصحاب این طور نبودند .وقتی امام حس��ن شرایط و
روحیه افراد را دیدند ،یک سخنرانی برای اصحاب کردند تا میزان

آمادگی آن ها را برای جنگ بس��نجند .یک وقت از میان افراد
فریاد بلند شد ،البقیه البقیه ،یعنی به این باقی ماندههای صفین
رحم کنید ،ما آمده جنگ نیس��تیم .امام این ش��رایط را دیدند
و یکی دو نفر دیگر را هم فرس��تادند ،مثال چهار هزار نفر را به
همراه فرماندهای از قبیله کِنده به س��مت معاویه فرستادند که
معاویه شخصی را با نامهای 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
مردم فرمودند که او نیز خیانت میکند ،او هم توس��ط سفیری
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 نمیشود
جنگید .این ها را معاویه تطمیع میکند 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
اینکه 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 ممکن است توضیحاتی بفرمایید.

در تاریخ همیش��ه شایعه پراکنی بوده و همین شایعه ها باعث
تضعیف روحیه افراد شد .گمان کردند درست است و نکند که
در آینده برایشان مشکلی پیش بیاید ،خصوصا یک فردی مثل
عبی��دا ...بن عباس که در زم��ان امیرالمومنان در یمن بود و دو
پسرش را در حمله بسر بن ابی ارطاه از سوی معاویه به یمن ،از
دست داده بود ،از طرفی اقتدار معاویه را میبیند ،میگوید 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 شایعهای قابل باورتر است و به راحتی قبول
میشود که یک عده از نزدیکان 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؟

در آن زم��ان چون افراد که پختگی و دانایی الزم را نداش��تند،
سریع شایعه را قبول میکردند ،مثل انسانهای 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
میکرد .به حضرت علی(ع) گفتند که معاویه خیلی زیرک است.
ایشان فرمودند :اگر تقوا نبود من از همه زیرک تر بودم زیرا تقوا
اج��ازه نمی دهد که هر کاری را انجام دهم .او ش��ایعه پراکنی
میکند اما من نمی کنم.
از جمله شایعات معروفی که شده ،بعد از شهادت امام حسین(ع)
بود که میگفتند امام شهید نشده بلکه مانند حضرت عیسی به
معراج رفته ،زیرا شهادت امام حسین(ع) برای آن ها خیلی گران
تمام میشد و آن کسی هم که در کربال کشته شده حنظلة بن
س��عد شبامی است 40 .سال گریه امام سجاد برای این بود که
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
بیاورند و معاویه هم بوس��یله عوامل زیادی که در کوفه داشت
سعی میکرد این شایعات را در میان سپاهیان امام حسن منتشر
کند .برای مثال در میان سپاه همراه امام شایعه کردند که قیس
بن سعد کش��ته شده است .این ش��ایعه باعث شد مردم دچار
اضطراب شوند و اموال یکدیگر را غارت کنند و به چادر و خیمه
امام حس��ن(ع) نیز حمله کردند و فرش زیر پای حضرت را نیز

به غارت بردند.

ممکن است از نزدیکان امام کسی در شایعه پراکنی
نقش داشته باشد؟

فقط عبیدا ...بن عباس را میگویند پیوس��ته ،اما جزء منافقین
نبود و معاویه با تطمیع و ش��ایعه صلح ،او را فریب داد و او هم
بخاطر ترس از آینده به معاویه پیوست.
در تاریخ هست که سلیمان بن صرد خزاعی بعد از صلح خدمت
امام میرس��د و میگوید چرا صلح کردید ما هس��تیم و کمک
میکنیم.
ببینید یارانی چون س��لیمان بن صرد خزاعی یا حجر بن عدی
کندی و دیگران هم بودند .این ها معاویه را میشناختند و معتقد
بودند باید در مقابل او ایس��تاد ،حتی اگر جانش��ان را از دست
دهند .اما امام با یک دید درست و وسیعی که داشتند احساس
میکردند که جنگ جز از دست دادن یاران و اهل بیت نتیجهای
به بار ندارد و امام حیف شان میآمد که این یاران را برای هیچ،
خونشان را بدهند و اینجا با قضیه صفین فرق میکرد .در صفین
سپاه علی(ع) پیروز شد ،اما سرنوشت جنگ به دلیل ترفند عمرو
عاص عوض ش��د و در یک دی��دگاه دیگر آنهایی که ماندند ،در
نهضت موثر حس��ینی نقش ایفا کردند و این دید وسیع امام را
نش��ان میدهد که ایشان میدانستند جنگ فقط باعث کشته
ش��دن اصحاب میش��ود و در آخر چیزی جز تسلیم شدن هم
ندارد و اگر معاویه امام را پس از شکس��ت و تس��لیم شدن آزاد
میکرد ،آنگاه امویان تا ابد فخر میفروختند که نس��بت به آل
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
آن به نظر بنده ،سس��تی مردم کوفه بود که باعث شد هم علی
بن ابی طالب و هم حس��ن بن علی علیهما السالم نتوانند این
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
را میتوان از یاران حضرت دانس��ت .اگر قرار بود کاری از دست
سپاه کوفه برآید ،در جریان غارتهای لشکریان معاویه در دوره
خود امیرالمومنین به سرزمینهای عراق رخ میداد و عدهای از

همین سپاه بودند که بر ران حضرت خنجر زدند و معاویه هم به وجود داشته ،شاید این عامل هم در صلح بی تأثیر
راحتی فرماندهان آنان را تطمیع میکرد.
نبوده است.

بعد از آن هم همین ش��ایعات بود که شیرازه سپاه را گسست.
از ط��رف دیگر هم امام باید جان ی��اران خود را حفظ میکرد،
چ��را که در صورت جنگ با ش��ام ،معاویه هیچ ی��ک از آنان را
زنده نمی گذاشت .در کنار اینها هم باید عدم امنیت جان امام
از ط��رف خود لش��کر و مردم کوفه را هم در نظ��ر گرفت .امام
زمانی که در کوفه بودند خبردار ش��دند که معاویه به عدهای از
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
نماز زره میپوش��یدند و با مردم نماز میگزاردند که در یکی از

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!
همین نمازها نیز تیری به جانب حضرت پرتاب ش��د که کارگر
نیفتاد .هنگامی هم که سپاهیان امام بعد از شایعه شهادت قیس
بن س��عد دس��ت به طغیان زدند و چادر ایشان را غارت کردند،
در مسیر س��اباط یکی از خوارج به نام جراح بن سنان حضرت
را مش��رک و کافر خطاب کرد و سپس خنجری بر ران حضرت
وارد نمود که بعد امام از روی اس��ب دست بر گردن او انداخت
و یاران آمدند و آن انس��ان پست را به هالکت رساندند و امام را
برای درمان جراحت به مدائن بردند .به همین دلیل هم هست
ک��ه وقتی زید بن وهب در مدائن و پ��س از مجروحیت امام از
ایشان در باب جنگ سوال میکند ،حضرت میگویند که به خدا
س��وگند اگر من قصد جنگ با معاویه را داشته باشم ،اینان مرا
گرفته و تسلیم معاویه میکنند.

نقلی در تاریخ هست که میگوید احتمال حمله
امپراطوری روم شرقی به سرزمینهای اسالمی هم

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 سرزمینهای اسالمی آماده
کرده است که معاویه با اهدای صد هزار دینار به پادشاهی روم
ش��رقی با او صلح میکند که این نقل نش��ان میدهد که خطر
حمله روم شرقی به س��رزمینهای اسالمی در آن دوره مطرح
بوده است.
نکته پایانی اینکه دو امامی که ما به ایشان معتقدیم که بعد از
رس��ول خدا هر یک از ایش��ان دارای وظیفه ای است که در آن
لوح حضرت زهرا (س) آمده اس��ت ،براساس وظیفه مشخصی
عمل میکردند .از این رو اس��ت که ما وقتی زمان امام حسن را
بررسی میکنیم ،اگر یک داوری صحیح بخواهیم داشته باشیم،
میبینیم که ایشان راه سومی نداشته ،حضرت امیرالمومنین در
جایی میفرمایند که به خدا س��وگند معاویه از من سیاستمدار
تر نیست بلکه او حیله گر است و جنایتکار ،اگر نیرنگ ناپسند
نبود ،م��ن زیرک ترین مردم بودم ولی ه��ر نیرنگی گناه و هر
گناهی نوعی کفر و انکار اس��ت .بدون تردید اگر امام حسن(ع)
میخواست از شیوه پدرش روی گردانی کند و همان شیوههای
معاویه را استفاده کند ،مانند پرداخت اموال در مصارف نامشروع
و غی��ره ،قدرت هرگز در اختی��ار معاویه قرار نمی گرفت اما آن
زمان هم دیگر امام حسن پسر علی(ع) نبود.
ایش��ان بهترین راه ممکن را انتخاب کرده ان��د ،راهی که مانع
از ریختن بی نتیجه خون مس��لمین شد و هم زمینهای شد تا
فرزندان ایشان در همان جا باقی بمانند تا مکتب امام صادق(ع)
و ام��ام باقر(ع) در همان جا یعنی کوفه به کمک این بزرگواران
رشد کند و شکوفا شود.

یعنی در همین  20سال از صلح امام حسن(ع)
تا شهادت امام حسین(ع) یک 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
در کوفه ،یکی از آثار و برکاتش همین ش��د که مکتب تش��یع
پایه گذاری شود و ش��ما میبینید که بیشتر روات و شاگردان
امام       صادق(ع) و امام باقر(ع) اهل کوفه بودند .امام حسین(ع) هم
اگر در آن عصر امام بود همین کار را میکرد.

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

www.ourpresident.ir

بازاری و عابر

مردی درش��ت اس��تخوان و بلند قامت ،كه اندامی ورزیده و چهرهای آفتاب خورده
داشت و زد و خوردهای میدان جنگ یادگاری بر چهره اش گذاشته و گوشه چشمش
را دریده بود ،با قدمهای مطمئن و محكم از بازار كوفه میگذشت .از طرف دیگر مردی بازاری
در دكانش نشسته بود .او برای آنكه موجب خنده رفقا را فراهم كند ،مشتی زباله به طرف آن
م��رد پرت كرد .مرد عابر بدون اینكه خم به ابرو بیاورد و التفاتی بكند ،همان طور با قدمهای
محكم و مطمئن به راه خود ادامه داد .همین كه دور شد یكی از رفقای مرد بازاری به او گفت:
«هیچ شناختی كه این مرد عابر كه تو به او اهانت كردی كه بود؟!»
 «نه ،نشناختم! عابری بود مثل هزارها عابر دیگر ،كه هر روز از جلو چشم ما عبور می كنند،مگر این شخص كه بود؟»
 «عجب! نشناختی؟! این عابر همان فرمانده و سپهساالر معروف ،مالك اشتر نخعی ،بود». «عجب! این مرد مالك اشتر بود؟! همین مالكی كه دل شیر از بیمش آب میشود و نامشلرزه براندام دشمنان میاندازد؟»

 «بلی مالك خودش بود». «ای وای به حال من! این چه كاری بود كه كردم ،االن دستور خواهد داد كه مرا سخت تنبیهو مجازات كنند .همین حاال میدوم و دامنش را میگیرم و التماس می كنم تا مگر از تقصیر
من صرف نظر كند».
به دنبال مالك اشتر روان شد .دید او راه خود را به طرف مسجد كج كرد .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
كرد و گفت« :من همان كسی هستم كه نادانی كردم و به تو جسارت نمودم».
 مالك« :ولی من به خدا قسم به مسجد نیامدم ،مگر به خاطر تو ،زیرا فهمیدم تو خیلی نادانو جاهل و گمراهی ،بی جهت به مردم آزار میرس��انی .دلم به حالت س��وخت .آمدم درباره تو
دعا كنم و از خداوند هدایت تو را به راه راس��ت بخواهم .نه ،من آن طور قصدی كه تو گمان
كردهای درباره تو نداشتم».
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ویکی پدیا یکی از پایگاههای 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
گیریهای 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 حدیثهای اثبات نشده
درباره پشت پرده این سایت خواهد توانست به خواننده جهت رسیدن به حقیقت شخصیت
مالک اشتر کمک کند.
مال ِک اَش��تَر (نام کام��ل :مالک بن ح��ارث نخعی) از
جنگاوران و یکی از ش��ورش گ��ران بر ضد عثمان و از
حامی��ان علی ب��ود و ملقب به االش��تر بود .وی ب��ر اثر ضربه
شمشیری در جنگ یرموک در سال  ۱۵هجری ( ۶۳۶میالدی)
از ناحیه چشم آسیب دید و از اینرو وی را «اشتر» میگفتند.

دوران جوانی

نام او پس از جنگ بیزانتین (روم ش��رقی) بر سر زبانها افتاد و
در آن جنگ نقشی برجسته داشت و با شهامت ،فراتر از منطقه
«درب» در سرزمین دشمن پیش روی نمود.

مالک اشتر
به روایت ویکی پدیا

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.
الرا وس��یا وگلییری بر این باور است که مالک علی رغم اینکه
خود را هوادار علی مینامید ،همواره تمایل داشت که عقایدش
را بر علی تحمیل کند.
علی به خاطر دیدگاه سرسخت خود در مخالفت با رویکرد قوم
و خویش س��االری عثمان در توزیع مناصب حکومتی ،تمامی
والیان قبلی را به جز ابوموس��ی اشعری عوض کرد .ظاهرا ابقا

دوران خالفت عثمان

او یکی از سرسخت ترین شورش گران بر ضد عثمان بود و
مخالف شیوههای 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 ۳۳
هجری ( ۶۵۳ - ۴میالدی) ،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 شورشها در
کوفه ،وی بالفاصله به کوفه بازگشته و در تحریک تودههای
مردم کوفه نقش موثری داش��ت .او در راس شورش گرانی
بود که مانع از بازگش��ت س��عید بن عاص به کوفه شدند و
ابوموسی اشعری را امیر خود میدانستند.
مالک در هنگامی که بر علیه عثمان شورش کرده بود ،عروه
بن زید خیل را مسئول نگهداری از مدائن نمود .مالک پس
از آن ،در س��ال  ،۶۵۶یزید بن هیجبه تیمی را به حکومت
مدائن و ارض جوقه گماشت.
در هنگام ورود شورشیان به مدینه و محاصره خانه عثمان
در س��ال  ۳۵هجری ( ۶۵۶می�لادی) ،مالک  ۲۰۰نفر را از
کوفه به همراه خود به مدینه آورد و جزو محاصره کنندگان
خان��ه عثمان ب��ود .برخی نیز بر این باورند ک��ه او در میان
قاتلین عثمان بوده است.
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دوران خالفت علی

مال��ک که رهبر کوفیانی بود که در زم��ان محاصره عثمان به
مدینه آمده بودند ،به نظر میرسد که نقش اصلی را در تامین
امنیت برای خلیفه شدن علی داشتهاست.
ویلفرد مادلونگ مینویس��د پس از کشته شدن عثمان ،وقتی
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 بیعتها 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 میکرد.
بر طبق روایتی از ش��عبی ،مالک ،طلح��ه را به زور برای بیعت
آورد ،اما طلحه گفت که مرا رها کن تا ببینم مردم با کی بیعت
میکنند.
وقتی عبدا ...بن عمر برای بیعت با علی آورده شد .وی نیز گفت
که قبل از اجماع مردم بر علی ،با وی بیعت نمیکند .علی از وی
ضامنی خواست تا عبدا ...پس از بیعت مردم ،فرار نکند و عبدا...
درخواس��ت علی را رد کرد .مالک اشتر به علی گفت که عبدا...
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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
تا م��ردم کوفه را به یاری علی متقاعد کنند .او موفق به انجام
این کار شد و سپاهی تقویتی برای علی آورد .مالک در جنگ
جمل ( ۳۶هجری  ۶۵۶ -میالدی) حضور داش��ت و در منابع
در ای��ن جنگ ،نبردی تن به تن بی��ن وی و عبدا ...بن زبیر و
ش��جاعتهای دیگری از مالک ذکر شده است .پس از جنگ،
مردم بصره با علی بیعت کردند .علی ،ابن عباس را والی بصره
نمود و زیاد بن ابیه را به دس��تیاری ابن عباس گماشت .مالک
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
را واداش��ت که پلی بر فراز رود فرات بس��ازند تا لشکریان علی
بتوانن��د از روی آن عبور کنند .در جنگ صفین فرماندهی بال
راس��ت سپاه علی با وی بود و شجاعت زیادی در این جنگ از
خود نشان داد.

در هنگام بروز مس��اله حکمیت ،علی میخواس��ت مالک را به
عنوان حکم اهالی عراق انتخاب کند ،اما س��پاه علی مخالفت
کردن��د چرا که معتقد بودند که این انتخاب یعنی همان ادامه
جنگ .وقتی مالک خبر وانهادن جنگ را شنید ،دست از جنگ
نکش��ید و میخواس��ت به جنگ ادامه دهد چرا که پیروزی را
نزدیک میدید و کل س��خنانی که مال��ک در این مقطع بیان
کرده به ما رس��یده است .او س��عی کرد که توافق نامه متارکه
جنگ را امضا نکند.

بعد از جنگ صفین و ماجرای حکمیت

بعد از حکمیت ،مالک به حکومت خود در مناطق باالیی بین
النهرین بازگشت.
الرا وس��یا وگلییری بر این باور اس��ت که احتماال به خاطر
دیدگاهه��ای س��ازش ناپذی��ر مالک ب��ا معاوی��ه ،علی که
میخواس��ت از دستش آس��وده گردد ابتدا وی را به امارت
موصل و سپس به امارت مصر گماشت .مالک به جای محمد
ب��ن ابوبکر (که به خاطر جوانی ،در امور جنگ و سیاس��ت
تجربه نداش��ت) ب��ه والیت مصر انتخاب ش��د .علی وی را
در هنگامی که میخواس��ت دومین حمله خود به ش��ام را
سامان دهد ،به سوی مصر فرستاد و این مهم نشانگر اهمیت
مساله مصر برای علی بود .اگر چه تمامی شهرهای عراق و
شام تحت قلمرو علی محس��وب میشد ،اما مالک وقتی با
مقاومت ضحاک بن قیس فهری ،عامل معاویه روبرو شد ،به
سمت موصل عقب نشینی کرد .دقیقا معلوم نیست که این
وقایع بع��د از حمله ضحاک بن قیس صورت گرفت یا بعد
از عزل محمد بن ابی بکر از امارت مصر (محمد نتوانس��ته
بود شایس��تگی اش را به اثبات برساند) .مالک پیش از آنکه
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
خداوند س��ربازانی از زنبور عسل دارد .معاویه را عامل مسموم
ش��دن اشتر دانستهاند و معاویه گفته بود که علی دو بازو دارد،
یکی مالک اشتر و دیگری عمار بن یاسر.
ویلفرد مادلونگ مینویسد مالک گرچه همیشه تسلیم محض
علی نبود ،اما به عنوان وفادارترین و الیق ترین یار علی مطرح
بود .مرگ وی ،علی را بس��یار ناراحت کرد و علی این ناراحتی
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
به حکومت مصر ،ناراحت ش��ده بود ،نامهای نوشت و گفت که
محم��د را به خاط��ر کم طاقتی در جنگ با دش��منان یا عدم
جدیت برکنار نک��رده ،بلکه وی را ب��ه حکومت جایی خواهد
فرس��تاد که برایش اداره آن آسان تر باش��د .وی در نامه خود
به مالک اش��اره کرد و گفت ک��ه وی یاری مخلص برای علی،
س��خت سر در جنگ با دش��منان بود و در رکابم کشته شد و
من از او رضایت دارم و خدا نیز از او راضی باش��د و پاداشش را
دو چندان کند.

مشخصات ظاهری مالک

مالک ق��وی هیکل بود و شمش��یرش به نام لج (درخش��نده
همچون آب روان) معروف بود.

نـتـقـد

گـاه مـ

نـ
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باید فرسنگها از «عدالتزدگی منهای
والیت» فاصله بگیریم

یکی از نمادهای تاریخ اسالم که در سیره اهل بیت توسط واعظان و
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 میتواند با قشر جوان به خوبی ارتباط
بر قرار کند و البته یکی از منبریهای معروف کشور هم هست .اما بیش
ترین چیزی که در این سالها از او شنیده شده ،تاکیداتش بر امر ظهور
است که میتوان آن را یکی از نکات قابل تقدیر او دانست .او همان کسی
است که تا نیمه ی عمر دولت دهم ،زمزمههای حمایتش از مواضع فرهنگی
دولت در بعضی محافل فرهنگی و رسانه ای ،بارها به گوش رسیده بود.
خبرها اینگونه بود که به یکباره در سخنرانیای به مناسبت ایام سوگواری
حضرت فاطمه زهرا (س) در سال  90و در حضور مقام معظم رهبری و
رئیس جمهور ،سخن از کسانی به میان آورد که شیرینی عدالت آنها 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 گیریهای او در انتخابات مجلس نهم میباشد .فردی

که میان جلسات و همایشهای «جبهه متحد» و «جبهه پایداری» ،که
مرزبندی قابل توجهی در آن مقطع زمانی با هم داشتند و یکدیگر را به بر
هم زدن وحدت و سکوت مقابل فتنه متهم میکردند ،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 میکرد -شد.
پناهیان در این سخنرانی ولیجه را اینگونه معنا کرد« :ولیجه یعنی کسی که
در قلب آدم نفوذ میکند .فکر و دل آدم را تحتتأثیر قرار میدهد .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
« ،91توحید 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  90اش به آن
پرداخت و هنوز میپردازد ،در آینده ،رفتار وی را به چه سمتی خواهد برد.
متن زیر ،سخنان کامل وی در مراسم مذکور در اردیبهشت ماه سال 90
است.
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نورانی ما بهس��مت ظه��ور و فرج
هرچ��ه جامعهی
ِ
موالیمان حرکت میکند ،شایستگیهای خودش را
فرج
بیش��تر نشان میدهد ،که انشاءا ...همان قوم مقدمهساز ِ
قری��ب مه��دی فاطمه ،حض��رت ولیعصر (عج) باش��د ،و به
ِ
شایس��تگیهای بیش��تری هم نائلش��ود .در هر نعمت و هر
گرفتاری ،در هر غم و ش��ادی ،همیش��ه یک نتیجه بیش��تر
حاص��ل نمیش��ود و آن «تثبی��ت نظام مق��دس جمهوری
اس�لامی» و «اعتالی روح انقالب» که «احیای امر اهلبیت و
تحکیم والیت ائمهی هدی(ع)» است.
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مفهوم عدالت ،مفهوم قشنگی
است ،مفهوم دلچسبی است ،مفهوم
دلنشینی است ،ولی باید مواظب
باشیم این مفهوم یکوقت عامل
والیتگریزی یا والیتستیزی ما
نشود .یکی یکی همهی مفاهیم را
باید برویم سراغش.
در چنین مناس��بتهایی فرصتی پیش میآید که ما با مرور
ح��وادث مهم تاریخی ک��ه خداوند متعال س��فارش کردهَ :و
��م ب َِأیَّ��ا ِم اللهَّ (ابراهیم )5/ایاما ...را بای��د یاد بکنیم .این
َذ ِّك ْر ُه ْ
ح��وادث تاریخی و این حماس��ههای بزرگ ک��ه اهلبیت(ع)
آفریدند را مرور کنیم ،و از آنها درس بگیریم.
در همی��ن مقدمهی کالم ،نکتهای را عرض کنم که بعضی از
اوقات از میان مذهبیها متأسفانه حرفهایی شنیده میشود،
خوب اس��ت در این رابطه انس��ان به این کالم امیرالمؤمنین
توجه داش��ته باش��د .وقتی حضرت بع��د از واقعهی
علی(ع) ّ
نهروان ،مجددا مردم را ب��رای جنگ با معاویه دعوت کردند،
مردم اجابت نکردند و عدهی بسیار اندکی در اردوگاه حضرت
جمع ش��دند .حضرت متأثر شدند و کلماتی را بیان فرمودند،
گفتهان��د حزن و اندوه بهصورت خیلی ش��دیدی در چهرهی
حضرت مشاهده میشد.
حضرت ش��روع کردند به بیان مطالبی از تاریخ اس�لام .حاال
فاصل��هی امیرالمؤمنین عل��ی(ع) تا تاریخ اس�لام ،فاصلهی
کوتاهی اس��ت ،اما ش��روع کردند به بیان نکاتی از آن زمان.
فرمودند :آن زمان ما ضعیفتر بودیم ،تعدادمان کمتر بود ،اما
قیام کردیم؛ به مرور خداوند متعال نصرتش را فرس��تاد و کار
به نفع حق تمام شد .داشتند چنین مطالبی را بیان میکردند،
یک آدم ضعیفال ّنفسی ـآدمهای اینجوری زیاد هستندـ بلند
ش��د گفت :یا علی! نه تو پیغمبر هستی ،نه ما اصحاب رسول
خدا هستیم ،تاریخ برای ما برای چه میگویی؟
آقا امیرالمؤمنین علی(ع) غضب در چهره و کلماتشان شدیدا ً
مشاهده شد؛ فرمودند :مادرت به عزایت بنشیند! من کِی گفتم
من پیامبر هس��تم یا شما انصار رسول خدا هستید؟ بعد این
بت ل َ ُکم َمث ً
ال» من یک مثالی برای
جمله را فرمودند «إن َّما ضَ َر ُ
َأسوا ب ِهم» من امید دارم شما به
شما زدم« ،و إن َّما اَرجوا اَن تَت ّ
تأسی بکنید .همیش��ه در مقابل بهرهگیری از تاریخ ناب
آنها ّ
صدر اس�لام ،از حیات مبارک ائمهی هدی و اولیاء خدا ،یک
موانعی با بهانههای مختلف پیش میآورند( .فقام علی خطیبا
فق��ال :أما بعد أیها الناس فو اهلل أله��ل مصركم فی األمصار،
أكثر من األنصار فی العرب ...فأنتم فی الناس أكثر من أولئك
فی أهل ذلك الزمان من العرب .فقام إلیه رجل فقال :ما أنت
بمحمد و ال نحن بأولئك الذین ذكرت ...فقال له علی ع :ثكلتكم
أخبرت ُُكم أنی محمد(ص) و
الث��واكل ما ت ُ
َزیدونَنِی إال غماً .هل َ
��م األنصار؟ إنما ضربت لكم مثل ،و إنما أرجو أن تتأس��وا
أن َُّك ُ
بهم( ).الغارات 331/و شرحنهجالبالغ هیابنابیالحدید 2/88/و
موسوعهیالتاریخاالسالمی)5/368/
اخیرا ً بعضیها میگویند آقا! چرا ش��ما اینقدر به تاریخ حیات
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امیرالمؤمنین اش��اره و تصریح میکنی��د و میخواهید درس
و عبرت بگیرید؟ آن زمان ش��رایط خاص خودش را داش��ته،
رفتار ائمهی هدی هم حکمت خاص خودش را داشته ،ما هم
که توان درک حکمت پنه��ان در قلوبِ امامانمان را نداریم.
هیچی! به این بهانههای خیلی قشنگ میخواهند رابطهی ما
را با تاریخ قطع کنند.
امیرالمؤمنین علی(ع) با برخورد تندش��ان نشان میدهند که
این س��خنها که ما نباید از تاریخ صدر اسالم استفاده کنیم،
س��خن باطلی است .در این بحثی که خدمت شما میخواهم
عرض کنم ،میخواهیم برویم به تاریخ اس�لام مراجعه کنیم،
ببینیم چه مسائلی گاهی از اوقات موجب میشد ،والیت که
نجاتدهندهی جامعهی اس�لامی اس��ت ،تضعیف بشود .چه
مسائلی در تاریخ اسالم موجب میشد که علیبن ابیطالب(ع)
غریب بماند.
ابتدا عرض کنم هر امری از امور معنوی ،هر فضیلتی از فضایل
اخالقی و حتی هر عبادتی از عبادات ما ،به س��هولت میتواند
س��نگ راه ما قرار بگیرد و م��ا را از حقیقت عبادت باز بدارد.
روز اولی که داستان خلقت انسان آغاز شد ،در آغاز ماجرا خدا
داس��تان کوچکی طراحی کرد و اثراتش را هم تا امروز برای
ما باقی نگه داش��ته .یعنی در سریال خلقت آدم و حیات بشر
و زندگی و بندگی ،این داس��تان کوچک برای همیشه حضور
خواهد داشت.
َ
ْ
اس�� َتک َب َر»  -استکبار
آن داس��تان این بود که ابلیس « -أبَى َو ْ
اس َت ْك َب َر»
لیس أَبى َو ْ
کرد و به آدم سجده نکردَ « .ف َس َج ُدوا إِالَّ إِب ْ َ
(بقره )34/والیتگریزیِ ابلیس وقتی به نمایش گذاشته شد،
دیده ش��د که این والیتگریزی با تکیه به ش��ش هزار سال
عبادت بوده اس��ت .در اول داس��تان خلق��ت حضرت آدم ،ما
ولی
داریم با پدیدهای مواجه میشویم :با پدیدهی مخالفت با ّ
خدا ،حضرت آدم ،توسط کسی که اهل عبادت است.
حقیقی کلمه مانع راه عبادت شود.
عبادت میتواند به معنای
ِ
و آنجا بود که وقتی خدا نهیب زد به ابلیس ،ابلیس گفت :من
جب��ران میکنم ،خداوند فرمود :چ��هکار میکنی؟ گفت :به
مقداری برایت نماز میخوانم که تا حاال کسی نخوانده باشد.
این مقدسمآبیها پاس��خ س��ختی از پروردگار عالم دریافت
یث تُرید»
یث اُرید ،ال َح ُ
طاع َح ُ
ب َمن ا ُ َ
ک��رد .فرمود« :إن ّی اُحِ ُّ
من دوست دارم عبادت بشوم آنجوری که خودم میخواهم،
الصا ِدقُ عَ ...:فق َ
نه آنجوری که تو میخواهیَ ( .ق َ
ِیس:
ال َّ
َال إِبْل ُ
الس ُجو ِد آلِ َد َم َو أَن َا أَ ْع ُب ُد َ
ك ع َِبا َد ًة ل َ ْم یَ ْع ُب ْد َك َها
یَا َر ِّب أَ ْع ِفنِی م َِن ُّ
��ك ُمق ََّر ٌب َو لاَ نَب ٌِّی ُم ْر َس ٌ
��ل َفق َ
َملَ ٌ
اج�� َة ل ِی إِلَى
َ��ال اللهَّ ُ لاَ َح َ

ع َِبا َدت َ
ید)
ید لاَ م ِْن َح ْی ُث تُ ِر ُ
ید أَ ْن أُ ْع َب َد م ِْن َح ْی ُث أُ ِر ُ
ِك إِن ََّما أُ ِر ُ
(تفسیرقمی)1/42/
پس ببینند دوس��تان ،هر عبادتی ،هر عالقهای -یک کس��ی
عالق��ه به قرآن دارد ،یک کس��ی عالقه به نماز دارد -هرکس
هر عالقهای که دارد ،باید مواظب باش��د این عالقههای خوب
مانعی بر س ِر راهش قرار نگیرند .ظاهرا ً اصل موضوع امتحانات
انس��ان و یا مهمترین امتحانات که ما باید انش��اءا ...پش��ت
س��ر بگذاریم ،بتوانیم فرج را در آغوش بگیریم ،این است که
نورانی
خوبها باید مراقبت کنند خوبیهایشان مانع حقیقت
ِ
خوبی نشود.
ابلیس به سختی میتواند خوبان را به گناه وادار کند ،خودش
هم گفته ،در روایتی هست که یکی از تأسفهای ابلیس این
اس��ت :من بن��دگان خوب خدا را به گن��اه وادار میکنم ،بعد
اینها با توبه من را هالک میکنند .من آنها را وادار میکنم به
معصیت ،وجدانشان درد میگیرد؛ بعد ابلیس میگوید :باید
آنها را وادار کنم به یک گناهی که وجدانشان درد نگیرد.
خودش هم همینجور ب��ود ،برای اینکه وجدانش درد نگیرد
گفت :من جایش نماز میخوانم! نگفت میروم عرقفروش��ی،
نگفت میروم دزدی ،نگفت میروم قاتل میش��وم؛ گفت من
کارهای خوبی کردم و کارهای خوبی هم خواهم کرد.
تک تک ما که در این مجلس ش��ریف حضور داریم ،تک تک
تأسی به امیرالمؤمنین علی(ع) داریم ،باید
ما بچه شیعهها که ّ
مدنظر قرار بدهیم و از آن فاصله
مسألهی عاقبت بهخیری را ّ
نگیریم.

مالک اشتر گاهی بوده س ِر عدالت
داشتن و رعایت عدالت از علیبن
ابیطالب(ع) سؤال کرده .گفته« :آقا!
این عدالت است ابن عبّاس را شما
گذاشتی؟ فامیل گذاشتی آقا؟!»
آقای مالک!
اص��ل امتحان برمیگردد به ما بچ��ه مذهبیها .اصل امتحان
برمیگ��ردد ب��ه مایی که س��ابقهی خوبی داریم و انش��اءا...
الحقهی خوبی هم داش��ته باشیم .یکوقت کسی خودش را
امنیت و آس��ایش نبیند که؛ بله ،حاال ما که الحمدهلل بچه
در ّ
مذهبی هستیم .بالاس��تثناء همهی ما باید متأثر از این معنا

باش��یم .در قنوت نمازمان چقدر خوب اس��ت در بین همهی
«ربَّنا
دعاه��ا این دعا را تکرار بکنیم که خدا به ما هدیه دادهَ .
بعد اذ َه َدیتن��ا َو َهب لَنا مِن ل َ ُد َ
حمة إن َّک
ال تُ�� ِزغ قلوبنا َ
نک َر َ
أنت ال َو ّهاب» (آلعمران )8/خدایا! بعد از اینکه من را هدایتم
َ
کردی دس��ت از هدایتم برندار ،قلب من را خراب نکن ،من را
محافظتم بکن.
تک تک ما باید بهصورت خیلی جدی این سؤال را از خودمان
داش��ته باش��یم .ما که ریزهخور خان امیرالمؤمنین هستیم و
خاک کف پای غالم امیرالمؤمنین ،قنبر هم نمیشویم ،خیلی
فاصله داریم با حضرت .هر کس��ی امشب یا زهرا میگوید ،هر
کس��ی امش��ب یا علی میگوید ،باید در این اخالق و در این
ویژگی شباهت به حضرت داشته باشد؛ که :تا رسول خدا صدا
زد« :علیجان��م! میبینم در یک ماه رمضانی محاس��ن تو به
خون س��رت خضاب میشود» آقا بالفاصله پرسیدند« :آیا آن
موقع من دین دارم؟»

معاویه هم مشکلش با علیبن
ابیطالب عدالت بود .برگشت گفت
قاتلین عثمان را به من تحویل بده،
من خودم را تسلیم تو میکنم ،من با
تو بیعت میکنم
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علیجانم! تو مولود کعبه هستی ،تو تضمینی هستی ،اینهمه
کلمات را تو ش��نیدهای ،میدانی ،دی��دهای همهی وحی را و
عالی معنوی را« .قس��یمالج ّنة و ال ّنار» هستی؛
همهی مراتب ِ
چ��را این س��ؤال را میکنی؟ چ��ون در روح علیبن ابیطالب

َال ص :فِی َسلاَ َم ٍة م ِْن دِین َ
َفق َ
ِك) (امالیصدوق)93/
حاال ش��ما فکر میکنید امیرالمؤمنی��ن دیگر خیالش راحت
ت بهخی��ری از مجموعهی
ش��د و دیگر بح��ث نگرانی از عاقب 
س��رفصلهای مناجاتهای امیرالمؤمنین خارج ش��ده باشد؟
ت��ا ضربت ابنملجم ملعون به ف��رق علی اصابت کرد ،صدا زد
فزت،
« ُف ْز ُت َو َر ِّب ال ْ َك ْع َبةِ» (مناقبابنشهرآشوب )2/119/این ُ
م��ا گاهی ترجمه میکنیم در زبانحال ،ما میگوییم «راحت
شدم» ،بله معلوم اس��ت امیرالمؤمنین از غم دنیا راحت شد،
فزت یعنی فائز شدم ،سعادتمند شدم ،الحمدهلل ،س ِر نماز
ولی ُ
بودم.
علیجان ،یعن��ی تو تا لحظهی آخر نگ��ران عاقبت بهخیریِ
نگرانی از
خ��ودت بودی؟ ما چ��هکار باید بکنیم؟ هر کس��ی
ِ
عاقبت بهخیریاش نداشته باش��د ،در روایات هست او حتماً
دچار مک��ر الهی ش��ده( .تحفالعقول )364/اص ً
�لا خو ِد این
نگرانی ،عیبهای این آدم را میآورد جلوی چش��م آدم .ائمه
فرمودهاند نگران باش ،آرامش نداشته باش برای عاقبت.
یکی از اطرافیان حضرت امام (ره) که ایشان هم فوت کردند،
نقل میکنند یک بار هنگامی که با حضرت امام در حال قدم
زدن بودند ،حضرت امام به ایش��ان میفرماید« :اگر جبرئیل
امین االن بیاید از تو بخواهد که یک دعای مس��تجاب داری،
دعا کن ،چی میگویی؟» ایشان مث ً
ال عرضه میدارد که «امام!
من میگویم که خدا معرفت به کائنات و همهی حقایق عالم
را به م��ن عنایت بکند» بعد حضرت امام س��کوت میکنند.
ایشان میگوید« :من از امام پرسیدم :امام! ببخشید .جسارت
میکنم ،خو ِد ش��ما اگر جبرئیل امین بیاید از ش��ما بپرسد،
ش��ما چه میگویید؟» بالفاصله امام میفرمایند« :من از خدا
میخواهم عاقبتم را ختم بهخیر کند».
روح انس��انهای بزرگ همیش��ه این نگران��ی را دارند ،و این
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تکبر نیس��ت .ام��ر خدا در قلب
ذرهای ّ
ذرهای غرور نیس��تّ ،
ّ
َ
ُ
ْ
َ
��م الخَ الِقُ فِی أنْفُسِ �� ِه ْم ف َصغ َُر
علی(ع) باعظمت اس��تَ « .عظ َ
َما ُدون َ ُه فِی أَ ْع ُی ِن ِه ْم» (نهجالبالغه/خطبه)193
رس��ول خدا باز ضمانت داد به علیبن ابیطالب ،بله علیجانم!
تو آن موقع بر نم��از خواهی بود ،تو آن موقع بر دین خواهی
ِیك؟ َفق َ
��ول اللهَّ ِ َما یُ ْبك َ
بودَ ( .ف ُقلْ ُت :یَا َر ُس َ
َال :یَا َعل ُِّی أَبْكِی ل َِما
َ
ك فِی َه َذا الشَّ ْه ِر َك َأن ِّی ب َِك َو أن َْت ت َُصلِّی ل َِرب ِّ َ
یُ ْس��ت ََح ُّل ِم ْن َ
ك...
َ
َ
َ
َ
َ
َفضَ َرب َ َ
ً
َ
َ
َ
خَ
ِیر
ك ضَ ْربَ��ة َعلى ق ْرن ِك ف ضَ َب ِم ْن َه��ا ل ِْح َیتَك .قال أم ُ
للهَّ
ِین عَ :ف ُقلْ ُت یَا َر ُس َ
ول ا ِ َو َذل َِك فِی َسلاَ َم ٍة م ِْن دِینِی؟
ال ْ ُم ْؤ ِمن َ

والیت بر عدالت مقدم است ،و اول
باید والیت در جامعه تثبیت شود.
نگرانی س�لامتبخش است .هر کس��ی را در او احتمال خطا
دیدید ،او را سفارش کنید به عاقبت بهخیری و هر کسی را در
او احتمال خطا هم ندیدید ،مطمئن باشید او نگران عاقبتش
هس��ت .فرض دیگری قابل تص ّور نیست .بحث بر س ِر ما بچه

ت بهخیری ما دعا
مذهبیهاست .امام زمان(ع) هم برای عاقب 
میکنند .التماس به خدا باید بکنیم.
پیش روی ما را
بحث��ی را میخواهم عرض کنم ک��ه آیندهی ِ
انشاءا ...یک گوشهایش را بتواند برای ما روشن کند ،بصیرت
نس��بت به آینده داشته باش��یم ،بعضیها بصیرت به گذشته
دارند ،بعضیها بصیرت نسبت به حال دارند ،بعضیها بصیرت

والیت بر عدالت مقدم است و مبادا
تو یکدفعهای بهانه کنی عدالت را
علیه والیت بشوری« .أَ ْن لاَ یَ ْع َملُوا
َع َم اًل» وقتی امر والیت تثبیت شد،
بعداً .االن چه ِ
وقت از عدالت دم
زدن است؟
نس��بت به آینده هم دارند .ولی بصی��رت به آینده در فضایی
نگرانی نسبت به
پدید میآید که دل پاک باشد و پاکی دل با
ِ
آینده پدید خواهد آمد.
مس��ألهی عاقبت بهخیری مسألهای اس��ت که امیرالمؤمنین
کس��ی را دیدن��د ،که رنگ از رخس��ارش پری��ده ،آثار خوف
در صورتش هس��ت ،فرمود :حالت چگونه اس��ت؟ گفت :آقا!
میترس��م از خدا .آقا فرمود« :نت��رس ،گناه نکن نترس! مگر
اینکه از عاقبت بهخیری بترس��ی»البته کالم طوالنی است،
مختصر عرض کردم .ببینید ،اگر از عدل خدا میترسی ،گناه
َ
ِیر
نکن نترس ،مگر اینکه از عاقبت بهخیری بترس��ی( .ن ََظ َر أم ُ
ِی��ن َعل ٌِّی(ع) إِلَى َر ُج ٍل َف َرأی أَثَّ َر الْخَ ْو ُف َعلَ ْیهَِ ...،فق َ
َال یَا
ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
للهَّ
َ
ْ
لاَ
لاَ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
خَ
ْ
َع ْب َد اللهَّ ِ خَ ف ذن ُوبَك َو ...ث َّم تَ ِ
ف ا ب َ ْع َد ذل ِك فإِن َّ ُه یَظل ُِم
َ
است ِْحقَاقِ ِه أَبَداً .إِلاَّ أ ْن تَخَ َ
اف ُسو َء ال ْ َعاق َِبةِ)
أَ َحدا ً َو لاَ یُ َع ِّذب ُ ُه َف ْوقَ ْ
(میزانالحکمة/حدیث)54588
حاال دعا کنم ،همه با قلب نگران ،خوف و ش��وق توأمان این
دعا را آمین بگویند .آقا هم برای تک تک ما از سوز دل آمین
خواهن��د گفت ،چه توفیق بزرگی ،خدایا ،عاقبت همهی ما را
ختم بهخیر بگردان!
ای��ن صفا اگر در دلی پیدا ش��د و جامعهای اگر این روحیه را
پیدا کرد ،آمادهی دریافت بصیرت خواهد ش��د ،روح سالمت
ش��د ،اندیش��ه هم درس��ت کار خواهد کرد .با این مقدمهی
روحی ،میشود بصیرتافزایی کرد.
قبل از اینکه بحث اصلی را عرض کنم ،نکتهی دیگری عرض
کنم .خیلی وقتها غیرمذهبیها از بچه مذهبیها خوششان
نمیآید؛ ح��اال زیاد وارد جزئیاتش نش��ویم ،ام��ا از دور فکر
میکنند که بچه مذهبیها خودشان را میگیرند .ممکن است
اشتباه هم بکنند ،ولی یک دالیل روانیای وجود دارد که این
تص ّور را میکنند.
مث ً
ال میبیند خودش که نماز نمیخواند ،و تو نماز میخوانی.
پس او پیش خودش خودبهخود داوری میکند که تو که نماز
میخوانی ،البد نمازنخوان را آدم حس��اب نمیکنی ،پس این
من را آدم حساب نمیکند ،پس او علیالقاعده دارد برای من
قیافه میگیرد.
باید مؤمنین تواضع بیش��تری داش��ته باشند .ما چهکار کنیم
غیرمذهبیها هم انش��اءا ...بهراه بیایند؟ چه بسا بیایند از ما
بزنند جلو .ما که خودمان خیلی ضعیف هس��تیم ،بنده خودم
را عرض میکنم .چه کار کنیم؟ یکی از راههایش این اس��ت
ک��ه بچ ه مذهبیها با نگرانی از عاقب��ت بهخیری ُعجب را در
خودش��ان از بین ببرندُ .عجب ،خودش را در اطراف پلک آدم
نشان میدهد .زیاد هم نمیخواهد کسی چشم برزخی داشته
باشد.
گاهی مردم کس��ی را میبینند و میگویند« :این آقا مطمئن
اس��ت به خ��ودش .چه از خودمتش��کر اس��ت ».م��ردم هم
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میفهمن��د ،مردم مثل اولیاء خدا چش��م برزخی ندارند روح
م��ا را ببینند ،ولی یکی از مکاش��فاتی که ب��رای مردم عادی
و غیرمذهب��ی ه��م ممکن اس��ت ،همین اس��ت .گاهی یک
دفعهای اهل مکاش��فه میش��وند .بعضیهایشان درست فکر
میکنن��د م��ا قیافه میگیری��م .وقتی که من و ش��ما نگران
عاقبت بهخیریمان باش��یم ،او احساس آرامش میکند پیش
م��ا .میگوید« :باب��ا! اینهمه نماز خوانده ،خ��ودش را برتر از
من نمیداند .ش��وخیهایش را دارد ،اما این هم نگران عاقبت
بهخیریاش اس��ت .از من بیش��تر دارد گریه میکند ».اگر ما
نگران عاقبت بهخیریمان باشیم...،
بچه مذهبیها محافل دعا را رونق ببخشند ،مذهبی بودن که
ضجه میزنی؟ در کدام
کافی نیست ،کجا گریه میکنی؟ کجا ّ
کل بچه مذهبی هستیم» کلًاّ
جلسه؟ کدام نمازشب؟ «نه! ما ًاّ
ی یعنی از گنهکار بیشتر
بچه مذهبی فایده ندارد .بچه مذهب 
گریه میکند ،بیش��تر توبه میکند ،بیش��تر تم ّنا میکند .اگر
این فرهنگ ما باشد ،یکی از نتایجش همین است که دیگران
پیش ما راحتتر خواهند بود .احساس راحتی میکنند .کمکم
شاید به راه آمدند و احتماالً از ما هم جلو بزنند.
این نگرانی باید باش��د ،در فرهنگ جامعه حس��ابی جا بیفتد.
نمیدان��م باید چه طرحی ریخت ک��ه در فرهنگ جامعه جا
بیفتد ،رس��انهها چگونه باید عمل بکنند؟ چون رسانهها خب
دأبش��ان بر این اس��ت که احترام بگذارند به مردم ،تشویق
کنن��د ،تقدیر کنند ،تحویلم��ان بگیرند .در رس��انه معموالً
اینجوری است.

www.ourpresident.ir

از اینجاها شروع میشود ،تا اینکه
خوارج گیر میدادند به علیبن
ابیطالب(ع) که شما فالنجا عدالت
را رعایت نکردید؛ این اشعث
کیست که پیش شماست؟ اشعث
یک منافق حرفهای است ،اص ً
ال
آدم ویژهای 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
ویژهای است .آنوقت خوارج گیر
میدادند به امیرالمؤمنین(ع) ،یکی
از دالیل ناراحتیشان از حضرت،
اشعث بود.
یکدفعهای ما اش��تباه نگیریم که اینها همهاش مال ماس��ت!
ما این هس��تیم .میبینی که بیس��ت و چهار ساعت داریم از
خودمان تعریف میکنیم؛ نمیشود هم که تعریف نکرد ،باید
چهکار کرد؟ این هوش��مندی میخواهد .نه اینکه در رس��انه
ه��م بیایند مدام مؤمنین را جلوی چش��م همه زمین بزنند،
خرابیهایشان را نشان بدهند .ظرافت دارد.
ام��ا برای تضمین آینده ،فقط نگرانی کافی نیس��ت .فقط این
دل نورانی کافی نیس��ت .عقل نورانی هم الزم اس��ت .ما باید
بنش��ینیم با همدیگر فکر کنیم ببینیم چه امتحانات دیگری
مانده که از ما باید گرفته بش��ود .چ��ه مراحل دیگری را باید
پشت سر بگذاریم؟ به تاریخ برگردیم ،مث ً
ال 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 برمیگردیم ،یکی از صحنههای عجیب و غریبی
که در تاریخ میبینیم این اس��ت که گاهی از اوقات از همان
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جن��س اتفاقاتی که عرض کردم ،یک کار خوب ،یک فضیلت،
دوست داش��تن قرآن ،دوست داشتن نماز ،میآید سنگ سر
راه آدم میش��ود و آدم یکدفعهای از حقیقت خوب بودن باز
میمان��د ،یکی از اینجور موانع که البته خودش خیلی خوب
است ،عدالت است.
مفهوم عدالت ،مفهوم قش��نگی است ،مفهوم دلچسبی است،
مفهوم دلنش��ینی اس��ت ،ولی باید مواظب باشیم این مفهوم
یکوقت عامل والیتگریزی یا والیتس��تیزی ما نشود .یکی
یکی همهی مفاهیم را باید برویم س��راغش .همهی خوبیها
میتوانند مانع بشوند ،در هر کسی ،در هر مقطعی نگاه بکنی
همینطور است.
این امتحانی که ما داریم با هم از آن صحبت میکنیم ،امتحان
فوقالعاده پیچیده ،دقیق و قابل تأملی اس��ت .تک تک ما هم
در معرضش هستیم ،هیچکس نمیتواند بگوید که این حرف
مال من نیست .مالک اش��تر گاهی بوده س ِر عدالت داشتن و
رعایت عدالت از علیبن ابیطالب(ع) سؤال کرده .گفته« :آقا!
عباس را شما گذاشتی؟ فامیل گذاشتی
این عدالت است ابن ّ
آقا؟!» آقای مالک!
حضرت هم برای مالک اش��تر توضیح دادند .فرمودند اوالً من
که حسن و حس��ینم ،یا فرزندان برادرم جعفر یا عقیل را که
نگذاش��تم ،فامیل درجه یک آنجوری که تو فکر میکنی که
عباس بهتر مگر س��راغ دارم؟ و
نیس��ت ،ثانیاً حاال من از ابن ّ
توضیح��ات دیگری دادند که به تفصیل به جای خودش باید
بحث بش��ودَ ( .ق َ
اسَ ...ف َه ْل َول َّ ْی ُت
ال ل َ َّما َولَّى َعل ٌِّی(ع) بَنِی ال ْ َع َّب ِ
َح َس��ناً أَ ْو ُح َس ْیناً أَ ْو أَ َحدا ً م ِْن ُول ْ ِد َج ْع َف ٍر أَخِ ی أَ ْو َع ِقیلاً أَ ْو أَ َحدا ً
ِ��ن ُول ْ ِدهَِ ...و ب َ ْع ُد َفإِ ْن َعل ِْم َت أَ َحدا ً ُه�� َو خَ ْی ٌر ِم ْن ُه ْم َف ْأتِنِی بِهِ)
م ْ
(ش��رحابنابیالحدید )15/99/ببینید ما کارمان دارد به کجا
میرس��د ،رش��د جامعهی ما دارد ما را به چ��ه دقتهایی در
تاریخ میرساند.
از اینجاها ش��روع میش��ود ،تا اینکه خوارج گیر میدادند به
علیبن ابیطالب(ع) که شما فالنجا عدالت را رعایت نکردید؛
این اش��عث کیس��ت که پیش شماست؟ اش��عث یک منافق
حرفهای اس��ت ،اص ً
ال آدم ویژهای است؛ بعد از رسول خدا هم
کافر ش��ده بود ،بعد دوباره برگشت مسلمان شد .کسی است
که دخترش در قتل امام حس��ن مجتبی(ع) دخالت داش��ته،
فرزندانش در کربال جنایت کردند .اش��عث آدم ویژهای است.
آنوقت خوارج گیر میدادند به امیرالمؤمنین(ع) ،یکی از دالیل
ناراحتیش��ان از حضرت ،اشعث بود( .نامهی رئیس خوارج به

امیرالمؤمنین(ع) ...:فلما حمیت الحرب و ذهب الصالحون عمار
بن یاسر و أبو الهیثم بن التیهان و أشباههم اشتمل علیك من
ال فقه له فی الدین و ال (له) رغبة فی الجهاد ،مثل األش��عث
بن قیس و أصحابه و اس��تنزلوك حتى ركنت إلى الدنیا حین
رفعت لك المصاحف مكیدة ،فتسارع إلیهم الذین استنزلوك)
(انساباالش��راف( )2/370/موسعةالتاریخاالس�لامی)5/240/
ان
(ابنابیالحدید در مورد نقش ویژهی اش��عثُ :ك ُّل َف َس��ا ٍد َك َ
��رابٍ َح َد َث َف َأ ْص ُل ُه
فِی خِ لاَ َف ِة أَمِی�� ِر ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ِین(ع) َو ُك ُّل اضْ طِ َ
الَأْشْ َع ُث) (شرحابنابیالحدید( )2/278/برای توضیحات بیشتر
در مورد شخصیت اشعث ،رک :مكاتیباالئمة)1/226/
قصه همهجا هس��ت ،خیلی باید مراقب��ت کرد .این دوتا
این ّ
مفهوم را کمی با همدیگر مقایسه بکنیم .تا میرود به آن اوج
که میرسد ،یکدفعهای میبینی حضرت موسیبن عمران با
خضر همراه است ،همینجور سؤالها را از خضر میکند .آقای
خضر هم میگوید :آقای موس��یبن عمران! مگر بهت نگفتم
س��ؤال نکن؟ آخر سر هم موس��ای نازنین که نتوانست سؤال
نکن��د .گفت« :آخر تو زدی یک بچهای را ُکش��تی!» موس��ی
عدالتگراییاش را چهکار کند؟ یکدفعهای متوقف شد .آقای
موس��ی ،...آقای خضر هم فرمود خداحافظ شما( .کهف66-/
)78
اص ً
ال این خودش یک امتحان است عزیز دل من! عدالت را آدم
دوس��ت دارد ،عاشقش است؛ یکجاهایی ،یا نمیشود عدالت
را اجرا کرد ،باید با والیت همراه باش��ی ،یکجاهایی اص ً
ال آن
چیزی که تو فکر میکنی عدالت نیست و باید همراه باشی.
معاویه هم مش��کلش با علیبن ابیطالب عدالت بود .برگشت
گفت قاتلین عثمان را به من تحویل بده ،من خودم را تسلیم
ان
تو میکنم ،من با تو بیعت میکنمَ ( .ف َأ ْم ِكنِّی م ِْن َق َتلَ ِة ُعث َْم َ
ك َو أُبَای ِ َع َ
َحتَّى أَ ْق ُتلَ ُه ْم َو أُ َسل ِّ َم الَأْ ْم َر ل َ َ
ِیع َم ْن ق َِبل ِی م ِْن
ك أَن َا َو َجم ُ
أَ ْه ِل الشَّ ا ِم) (مستدرکالوسائل 7/123/و بحاراالنوار)33/143/
ای��ن پیغام را ابودرداء و ابوهریره از جانب معاویه برای علیبن
ابیطالب(ع)آوردند .بعد حضرت پاسخ میدهند.
ولی خ��ون عثمان
دق��ت کنی��د! آقای معاوی��ه میگوید من ّ
هس��تم ،میخواهم قصاص کنم .بیعت ما با ش��ما باش��د بعد
از اجرای عدالت .ش��ما اول قاتلین عثم��ان را تحویل ما بده.
البته همهی شما بزرگواران میدانید که چقدر امیرالمؤمنین
مخالفت میکردند با آن شورشی که علیه عثمان شد ،بهویژه
ب��ا قتل عثمان مخالفت میکردند ،ولی مردم س��خن علیبن
ابیطال��ب(ع) را گ��وش ندادند .ل��ذا معاویه اگر میتوانس��ت

میگفت ش��ما قاتل هس��تی .ولی نمیچسبید این حرف .لذا
میگفت عدالت را اجرا کن .آنوقت ببینید حضرت چه دقتی
در این کالم دارند؛ میفرمایند:
ِین ب َ ْع َد َما
«وال ْ َواجِ ُب فِ 
ی ُح ْك ِم اللهَّ ِ َو ُح ْك ِم إْالِ ْسلاَ ِم َعلَى ال ْ ُم ْسلِم َ
وت إ ِ َما ُم ُه ْم؛ آن چیزی که واجب است در حکم خدا و حکم
یَ ُم ُ
اس�لام ،بعد از اینکه امامشان فوت میکند یا کشته میشود،
چه آن امام مقتول خوب باشد یا بد برای یک همچین عدالت
مهم��ی؛ یعنی موضوع اج��رای عدالت یک چیز خیلی مهمی
است أَ ْن لاَ یَ ْع َم ُلوا َع َملاً َو لاَ یُ ْح ِدثُوا َح َدثاً َو لاَ یُ َق ِّد ُموا یَدا ً َو لاَ
َ
َاروا لأِ َنْفُسِ ِه ْم إ ِ َماماً َعفِیفاً
ِر ْجلاً َو لاَ یَ ْب َد ُءوا ب ِشَ ْ 
��ی ٍء َق ْب َل أ ْن یَخْ ت ُ
َ
ِ
الس َّن ِة یَ ْج َم ُع أ ْم َر ُه ْم؛ هیچکس نباید
و
ء
َعال ِماً َو ِرعاً َعا ِرفاً ب ِالْقَضَ ا َ ُّ
هیچ کاری بکند ،قتل اتفاق افتاده ،از این باالتر؟ اما هیچکس
نبای��د هیچ کاری بکن��د اول باید با یک امام بیعت کنند .اول
باید وضع آن امام جامعه را تثبیت کنند( .همانمنبع)
اینجاست که من عرض میکنم والیت بر عدالت مقدم است و
مبادا تو یکدفعهای بهانه کنی عدالت را علیه والیت بشوری.
«أَ ْن لاَ یَ ْع َم ُلوا َع َملاً » وقتی امر والیت تثبیت ش��د ،بعداً .االن
چ��ه ِ
وقت از عدالت دم زدن اس��ت؟ البته حضرت در جاهای
دیگ��ر کلمات دیگری هم دارند که فرصت نیس��ت .ابوهریره
و ابودرداء را هم فرصت نیس��ت که معرفی میکنم .اما بعد از
اینکه حضرت همین کالم را توضیح میدهند ،اینها س��اکت
شدند.
حت��ی حض��رت در فراز بع��دی ،جمالتی دارن��د که طوالنی
میشود اگر بخواهم برای شما بخوانم .میفرمایند :این امامی
ک��ه مردم ب��ا او بیعت میکنند که اس��تقرار والیت بر اجرای
عدالت مقدم اس��ت ،این امام از طرف خدا انتخاب شده باشد،
یا مردم خودشان جمع شده باشند و این امام را انتخاب کرده
باش��ند ،فرقی نمیکند .حتی این بحث مال امام معصوم هم
نیس��ت( .إ ِ َّن أَ َّو َل َما یَ ْنبغِی لِلْ ُمسلِم َ َ
َاروا إ ِ َماماً إ ِ ْن
َ
ْ
ِین .....أ ْن یَخْ ت ُ
للهَّ
َكان ِ
��مَ ...و إ ِ ْن َكان َِت الْخِ َی َر ُة إِلَ��ى ا ِ َع َّز َو َج َّل َو
َ��ت الْخِ َی َر ُة ل َ ُه ْ
للهَّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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(همانمنبع) بعد فرمودند :ح��اال معاویه کدام را قبول دارد؟

معاویه هم حرفی نزد و سؤالهای دیگری کرد .آن دو نفر هم
گفتند پس ما دیگر رفتیم ،خداحافظ .حرف علی حق بود.
والی��ت بر عدالت مقدم اس��ت ،و اول بای��د والیت در جامعه
تثبیت شود .اشتباهات را من دیگر ریز و درشتش را برشمردم
دیگر .در تاریخ مراجعه میکنیم.
اولی��ن جایی ک��ه جلوی پیامبر اس�لام ایس��تادند ،در صلح
حدیبیه ،طرف بلند شد که حاال اسمش را نمیبرم ،گفت :آقا!
یعنی چی ش��ما صلح را قبول کردید؟ خدا دستور داد بیعت
بکنند ،تحتالشّ ��جره .آقا! مردم ت��ا آن آدم معترض را راضی
نکردند کس��ی با پیغمبر اکرم بیعت نک��رد .چقدر غریب بود
حضرت( .تفسیرقمی)2/309/
در داس��تان غزوهی حنین ،در تقسیم غنایمی که بعدش رخ
داد ،پیامب��ر گرامی اس�لام به مصلحتهای��ی غنایم را زیاد و
ن ُزهیر برگشت
کم تقسیم میکردند ،آنوقت یکنفر به نام اب 

ما برای چه داریم این بدیها را در
جامعهی خودمان میگوییم؟ واقع ًا
مردم ما ،نخبگان و خواص جامعهی
ما از این بدیها بری هستند .ولی
بحث سر فاصله است .االن دشمن
سانت گذاشته فاصله اندازه بگیرد.
اگر شما فاصلهات را از هزار
کیلومتر بکنی نهصد کیلومتر ،او
رویش حساب میکند .خوارج این
عدالتگراییِ عجیب را داشتند،
البته میدانید خوارج قرآنزدگی هم
داشتند؛ چه قرآنی میخواندند!

دربیفتد .ما باید از این امتحانها عبور کنیم.
هرک��س از ای��ن مرحله عبور ک��رد ،دیگر م��ن بعید میدانم
مرحل��هی دیگری باقی بماند ،امتحانی س��ختتر از این باقی
ش��یرینی فوقالع��ادهای دارد،
بماند .عدالت امری اس��ت که
ِ
حضرت زهرای اطه��ر (س) میفرمایند :عدالت را خدا واجب
کرده« ،تس��کیناً ل ِلقلوب» مایهی آرامش دلهاس��تَ ( .ف َر َ
ض
ا ُ
هلل ...و ال َع َ
دل تَس��كینا ل ِل ُقلوبِ ) (منالیحضرهالفقیه)3/567/
ام��ام ص��ادق(ع) میفرماید :عدال��ت از آب گوارا ب��رای آدم
َ
یب ُه َّ
آن)
الظ ْم ُ
تشنه ،لذیذتر اس��ت( .ال ْ َع ْد ُل أ ْحلَى م َِن ال ْ َما ِء یُصِ ُ
(کاف��ی )2/146/امام ص��ادق(ع) در کالم دیگری میفرماید:
عدالت مانند ش��هد عسل برای انس��ان ،شیرین است( .ال َع ُ
دل
أحلى م َِن الشَّ هدِ) (کافی )1/385/قرآن هم شیرین است ،نماز
هم برای اهل نماز ش��یرین است .ولی همهی این شیرینیها
را باید مواظبت کرد.
جامعهای که بصیرت داش��ته باش��ند ،عموم مردم یا خواص
جامعه که بصیرت داش��ته باش��ند ،خودش��ان را به س��رعت
انشاءا ...میرسانند به وجود حضرت .چیزی نیست فلسفهی
انق�لاب ما ،جز اینکه محیطی ،کارگاهی پدید آمده ،به تاریخ
ن��گاه کنیم ،درس و عبرت بگیریم بروی��م جلو .و تا حاال هم
همینجور بودهِ ،منبعد هم همینجور خواهد بود.
از آنط��رف عدالتزدگ��ی ـمن یک کلمهی زدگ��ی را اجازه
بدهید اس��تفاده کنمـ منهای والیت ،کار را به جاهای خیلی
ناجوری میرس��اند .خوارج نمون��هی عجیب و غریب این نوع
عدالتزدگ��ی در تاریخ هس��تند .من این مث��ال را میزنم ،تا
همهی خوبان هزاران فرسنگ از این بدی فاصله بگیرند.
آخر بعضی از بدیها هس��تند همینکه انج��ام ندادی کافی
اس��ت .ولی بعضی از بدیها را باید ازشون فاصله گرفت .اینها
ذوق بن��ده نیس��ت .طراحیهای قرآن اس��ت .مث ً
ال یکجایی
َقربوا َم َ
الی ِتِیم» (انعام )152/به مال یتیم
ال َ
میفرمای��دَ « :وال ت َ
اص ً
ال نزدیک نش��و .ببین! فاصل��ه بگیر ،ب��رو آنطرفتر ،برو
آنطرفت��ر .اص ً
ال کلمهی ورع یعنی همی��ن .تقوا یعنی گناه
نک��ن ،اما ورع یعنی فاصله بگیر .در توصیف اصحاب حضرت،
گفتهاند اینها اهل ورع هستند.
م��ا برای چ��ه داریم ای��ن بدیه��ا را در جامع��هی خودمان
میگوییم؟ واقعاً مردم ما ،نخبگان و خواص جامعهی ما از این
بدیها بری هس��تند .ولی بحث سر فاصله است .االن دشمن
سانت گذاش��ته فاصله اندازه بگیرد .اگر ش��ما فاصلهات را از
هزار کیلومتر بکنی نهصد کیلومتر ،او رویش حساب میکند.
گرایی عجیب را داش��تند ،البته میدانید
خوارج ای��ن عدالت
ِ
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هرکس از این مرحله عبور کرد،
دیگر من بعید میدانم مرحلهی
دیگری باقی بماند ،امتحانی
سختتر از این باقی بماند .عدالت
امری است که شیرینیِ فوقالعادهای
دارد.
حجت االسالم پناهیان در کنار اعضای جمعیت رهپویان (اردوگاه اصولگرایان تحولخواه)

م��ن را هم مردم انتخاب کردند هم خدا .پس معاویه اول باید
تکلیفش با والیت را مش��خص کند ،بعد برویم سراغ عدالت.
ار إِلَى الأْ ُ َّمةَِ ...فق َْد تَشَ ا َو ُروا
( َفإِ ْن َك َ
ان اللهَّ ُ َج َّل ْ
اس ُم ُه َج َع َل الاِ خْ ت َِی َ
للهَّ
ُ
َّ
َّ
َ
ان ا َجل َو َع َّز ُه َو الذِی
َارون ِی بِإِ ْج َما ٍع ِم ْن ُه ْمَ ،و إ ِ ْن ك َ
ف َِّی َو اخْ ت ُ
ْ
َ
اخْ
َ
ِ
خِ
اس َ��تخْ لَ َفنِی َعلَ ْی ِه ْم)...
ت
د
ق
ف
ُ،
ة
ر
ی
ل
ا
َارن ِی ل أْ ُِل َّم ِة َو ْ
َ
یَخْ ت ُ
َار َو ل َ ُه َ َ
(همانمنبع)
ابودرداء و ابوهریره همانجا گفتند ش��ما راس��ت میگویید.
رفتند پیش معاویه پاس��خ امیرالمؤمنی��ن را به او هم گفتند؛

گفت« :آقا! این عدالت است؟» ببین! دارد به پیغمبر میگوید:
��جودِ،
الس ُ
«این عدالت اس��ت؟» (أَ ْق َب َل َر ُج ٌل ...ب َ ْی َن َع ْی َن ْی ِه أَثَ ُر ُّ
الَ :ق ْد َرأَیْت َ
ص ال َّنب َِّی ص ،ثُ َّم َق َ
ُك َو َما َص َن ْع َت
َف َس��لَّ َم َو ل َ ْم یَخُ َّ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
فِ��ی َه ِذ ِه ال ْ َغ َنائ ِِم .قال صَ :و ك ْی َف َرأیْ َت؟ قال :ل ْم أ َرك َع َدل َت.
الَ :ویْلَ َ
ول اللهَّ ِ(ص) َو َق َ
َفغَضِ َب َر ُس ُ
ك إ ِ َذا ل َ ْم یَ ُك ِن ال ْ َع ْد ُل ِع ْندِی
ُ
ون؟) (ارش��اد مفید 1/148/و ارش��اد با ترجمه
ك
َف ِع ْن َ
��د َم ْن یَ ُ
محالتی )1/135/میچسبد آقا! میچسبد آدم با کلمه ،مفهوم
ولی خدا و والیت
و حتی مصداق عدالت بخواهد با مقام منیع ّ

خوارج قرآنزدگی هم داشتند؛ چه قرآنی میخواندند!
کمیل دنبال امیرالمؤمنین داش��ت میرفت ،ایستاد برای یک
مناجات قرآنی نیمهش��ب ،آقا فرمود :کمیل! ایستادی؟ برویم
آقا .گفت آقا! نگاه کن چه قرآنی است .دلم را برده ،نیمهشب
دارد گری��ه میکند قرآن میخواند .چه صفایی .آقا فرمود :بیا
برویم! بعدها حضرت یکی از کش��ته شدههای خوارج را نشان
دادند ،فرمودند« :این را میشناسی؟ آن صدای قرآن آن شب
مال این بود»
َّ
ُ
َ
ْ
آن فِی َذل َِك ال ْ َو ْق ِ
ت
ُر
ق
ل
ا
و
ل
ت
ی
ل
ج
ر
ب
ى
ل
إ
یق
ر
الط
( َف َو َص َل فِی
ابِ
ْ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ْ َ
َ َُ َ
ْ��رأُ َق ْولَ�� ُه تَ َعالَى «أَ َّم ْن ُه َو قان ٌِت آنا َء اللَّ ْی ِل س��اجِ دا ً َو قائ ِماً
َو یَق َ
ون
ِین یَ ْعلَ ُم َ
یَ ْح َذ ُر الآْ خِ َر َة َو یَ ْر ُجوا َر ْح َم َة َرب ِّ ِه ُق ْل َه ْل یَ ْس َت ِوی الَّذ َ
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ون إِن َّما یَت ََذ َّك ُر أُولُوا الَأْلْبابِ » ب َِص ْوتٍ شَ ِ��ج ٍّی
ِی��ن ال یَ ْعلَ ُم َ
َو الَّذ َ
َ
ٌ
َ
ُ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
الر ُج ِل
ال
ح
ه
ب
ج
ع
أ
و
ه
ن
ط
ا
ب
ِی
ف
ِك
ل
ذ
ل
ی
م
ك
ن
س
َح
ت
اس
َح ِز ٍ
َ ْ َ َُ َ
َ
َّ
ینَ .ف ْ ْ َ َ َ ْ
َ
للهَّ
َ
َ
َ
ً
ْ
َ
َ
ات ا ِ َعل ْی ِه َو آل ِ ِه إِل ْی ِه َو
��یئا .فال َت َف َت َصل َو ُ
م ِْن َغ ْی ِر أ ْن یَقُول شَ ْ
َ
َ
َ
َق َ
ُ
الر ُج ِل .إِن َّ ُه م ِْن أَ ْه ِل ال َّنا ِر َو
ة
ن
ط
ن
ط
��ك
ال :یَا ُك َم ْی ُل لاَ تُ ْعجِ ْب
َ
ْ
َّ
ِیما ب َ ْع ُدَ ....و َمضَ ى ُم َّد ٌة ُمت ََطا ِول َ ٌة إِلَى أَ ْن َ
َ
آل (رسید)
ف
ك
ئ
ب
ن
َ
ُ
َس ُأ ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َح ُ
َ
َ
ِیر
ِیر ال ُم ْؤ ِمن َ
ِین ....فال َت َف َت أم ُ
ال الخَ َوا ِر ِج إِلى َما آل َو قاتَل ُه ْم أم ُ
ْ
��ی ِ
ف َعلَى
ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ِی��ن(ع) إِلَى ُك َم ْی ِل ب ْ ِن ِزیَادٍَ ...ف َوضَ َع َرأ َ
س َّ
الس ْ

ال :یَا ُك َم ْی ُ
وس َو َق َ
ِ��ن تِلْ َ
��ل «أَ َّم ْن ُه َو قان ٌِت آنا َء
ك ال ُّر ُء ِ
َرأْ ٍ
سم ْ
اللَّ ْی ِل ساجِ دا ً َو قائ ِماً») (ارشادالقلوب)2/226/
خوب شد سه مرتبه برای عاقبت بهخیریمان دعا کردیم .و الاّ
رفقا! هر خوبیای که داریم سنگ راه ما خواهد شد.
ضد
اول انقالب داش��تیم کس��انی مبارز بودند ،مب��ارز بودندّ ،
ضدآمریکاییش��ان شد سنگ
آمریکا بودند ،همین مبارزهی ّ
ضد امام .هم ه چیز میتواند سنگ راه باشد.
راهشان؛ ش��دند ّ
ما الحمدهلل امشب دعا کردیم ،یک چند دقیقهای است نگران
نیستیم ،اما از این جلسه بیرون رفتیم باز هم باید دعا کنیم.
خوارج داشتند رد میشدند ،سر راه عبدا...بن خباب را گرفتند،
گفتند :پدر تو از اصحاب پیغمبر بود ،از پیامبر حدیثی برای ما
محبت علیبن
نقل کن .نکاتی را بیان کرد .اینها وقتی دیدند ّ
ی ُکشیمت .همان وقتی
ابیطالب در دل ایشان هست ،گفتند :م 
که میخواس��تند ایشان را ُبکش��ند چه بدجوری هم کشتند
یک خوکی از آنجا داش��ت رد میشد( ،خدا را نگاه کن ،وقتی
حجت را تمام
ک��ه میخواهد تاریخ را طراحی کن��د ،چگونه ّ
میکند) یک خوکی داشت رد میشد ،یکی از آنها نیزهای زد
به این خوک و آن را کشت .مال یک نصرانی بود.
یکدفع��های آن یکی گف��ت« :این حیوان مال م��ردم بوده،
چ��را زدی؟» حاال خوک بوده( ،خدای��ا! خوک از کجا آوردی
آنجا پی��دا کردی آوردی؟ نصرانی از کج��ا پیدا کردی آنجا؟
میخواهی جنس��ت جور بش��ود ،همهی مقدرات را درس��ت
میکنی ).گفتند :آقا از صاحبش اجازه بگیریم ،حالل بکند .به
نصاری گفتند :آقا! ببخش��ید ما حیوان شما را زدیم ،گفت نه
اشکالی ندارد؛ گفتند :نه! باید پولش را بدهیم؛...
بعد عبدا...بن خباب برگش��ت گفت« :آقا! خب پس ش��ما که
اینقدر عدال��ت دارید ،خب من را هم نزنی��د دیگر ».گفتند:
چ��را تو را نزنیم؟ ت��و را که اتفاقاً خیلی خ��وب هم میزنیم.
گذاش��تنش روی جس��د همان خ��وک ،س��رش را گوش تا
ضجه ،ناله ،آخر به چه گناهی؟ فقط
گوش بریدن��د .خانمش ّ
محبت علیبن ابیطالب؟ خانمش هم ب��اردار ،با آن وضع
ب��ه ّ
فجیعی که نگویم به قتل رس��اندند( .فطلب صاحب الخنزیر
حت��ى أرضاه ،فقال ابن خباب :لئن كنتم صادقین فیما أرى و
شركم .قال :فجاؤا به فأضجعوه على شفیر
أسمع إنی آلمن من ّ
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نهر و الق��وه على الخنزیر المقتول فذبح��وه علیه ،فصار دمه
قر فی الماء و أخذوا امرأته فبقروا بطنها
مثل الشراك قد امذ ّ
كن معها)
و ه��ی تقول :أم��ا تتقون ا...؟!! و قتلوا ثالث نس��وة ّ
(انساباالشراف( )2/368/شرحابنابیالحدید)2/279/
عدالتزدگ��ی بیوالیت گاهی کار آدم را به اینجا میرس��اند!
یکدفع��های از دروازه نمیرود ،از یک س��وزن میخواهد رد
شود .حساس است .اگر حساس نبود که باید به دستگاه خدا

ولیجه یعنی کسی که در قلب
آدم نفوذ میکند .فکر و دل آدم
را تحتتأثیر قرار میدهد .ممکن
است رفیق باشد ،ممکن است فامیل
باشد ،هر کسی ممکن است باشد.
ش��ک میکردیم ،اگر اینقدر دقیق نبود که اص ً
ال روح انس��ان
این خدا را نمیپس��ندید .اگر مسائل اینقدر موشکافانه نبود،
گرایی بدون
پس این عقل را خدا برای چه به ما داده؟ عدالت
ِ
والیتمداری گاهی مسائل را به یکجاهایی میرساند.
حجت وجود دارد و خدا لطف
البته همهجا محله��ای اتمام ّ
خواهد کرد و خدا لطفش را هم شامل حال بندگانش میکند
عرض��م را با این نکته تم��ام کنم .آیا واقعاً ای��ن امتحانات از
ما گرفته خواهد ش��د؟ بله از کوچکترین خصلتهای ما هم
استفاده خواهد شد .باید مواظب باشیم .راه حلی وجود دارد،
یک راه حلی که در قرآن هست ،در زیارت جامعه هست.
ما در زیارت جامع��ه میخوانیم «ب َ ِرئ ُْت إِلَى اللهَّ ِ َع َّز َو َج َّل م ِْن
أَ ْع َدائ ُِك ْم؛ای اهلبی��ت عصمت و طهارت! ما برائت میجوییم
ِیج�� ٍة ُدون َُك ْم؛ از هر ولیجهای غیر
از اعداء ش��ماَ ...و م ِْن ُك ِّل َول َ
از ش��ما (منالیحضره الفقی��ه 2/615/و مفاتیحالجنان/زیارت
جامع��ه) این ولیجه در آیهی قرآن هم آمده اس��ت :کس��انی
ون اللهَّ ِ َو ال َر ُسول ِ ِه َو الَ
که مؤمن هستندَ « ،و ل َ ْم یَ َّتخِ ُذوا م ِْن ُد ِ
ون» (توبه.)16/
بیر ب ِما تَ ْع َم ُل َ
ال ْ ُم ْؤم َ
ِنین َو َ
لیج ًة َو اللهَّ ُ خَ ٌ
در لغت نگاه کردم ببین��م این ولیجه یعنی چی که مؤمنین
نباید غیر از خدا و رسولش و مؤمنین ـمؤمنین در روایت دارد
اهلبیت عصمت و طهارتـ و کسانی که در آن مسیر هستند
(کافی ،)1/415/ولیجهای انتخاب بکند .ولیجه عبارت عجیبی
اس��ت .در جاهای دیگر هم مدام وقتی ما در خانهی اهلبیت
میرویم ،میگوییم« :ما از هر ولیجهای بیزاری میجوییم».
در لغت که نگاه میکنی میبینی اینجوری نوش��ته« :ولیجه
یعنی کس��ی که در قلب آدم نف��وذ میکند .فکر و دل آدم را

تحتتأثیر قرار میدهد .ممکن است رفیق باشد ،ممکن است
فامیل باش��د ،هر کسی ممکن است باشد( .الولیجة بمعنى ما
الباطنى بالنفوذ و
القلبى
یتّصف بالولوج و االتّصال و االرتباط
ّ
ّ
الخواص من األحباب و األصحاب و
اإللقاء و التأثیر ،كما ف��ی
ّ
األرحام .یراد منها ما یكون نافذا فی قلوبهم و مؤثّرا فی أفكارهم و
ملقّنا فیهم خالف قول اللهّ و رسوله) (التحقیقفیکلماتالقرآن،
شدت باید
عالمهی سیدحسنمصطفوی/ )13/198اینها را به ّ
مراقبت کرد .آدم گاهی مقابل رفیقش نمیتواند بگوید نه .آدم
باید راهها را ببندد .این یکی از تضمینهاست برای اینکه مبادا
انسان از مسیر خارج بشود.
ِیج ٍة ُدون َنا
بعد امام باقر(ع) میفرماید« :إیَّا ُکم َوال َوالئ ِج َف َّ
إن ُک َّل َول َ
َف ِه َی طاغوت» (تفسیرعیاشی 2/83/و وسائلالشیعه)27/133/
طاغ��وت عب��ارت خیلی عجی��ب و غریبی نیس��ت ،امام باقر
میفرمایند :هر ولیجهای غیر از ما اهلبیت میش��ود طاغوت.
اص ً
ال اگر تو خیلی تحت تأثیر رفیقت هستی ،میشود طاغوت.
این یک نکته برای راه نجات.
ی��ک مژده هم ع��رض کنم و عرض��م تم��ام .امتحانهای ما
سختتر خواهد شد؟ بله .چون شایستگیاش را داریم .همهی
ما تحت فشار بیشتر قرار میگیریم؟ بله .این زیباست ،عالمت
ظهور حضرت است ،اینها قواعد ظهور حضرت است ،نه اینکه
به حوادث حاش��یهای بپردازیم .ما باید الیق باش��یم دیگر ،و
اینها راهش است.
خب در این امتحانهای سخت ،چه عاملی ما را نجات خواهد
داد؟ یکی��ش را عرض کردم ،راهه��ای مختلفی هم که وجود
دارد ،هم��ه میدانید .ابتدای بح��ث عرض کردم که نگرانی از
عاقبت بهخیری خودش خیلی تطهیر کننده است« .مِن ُک ِّل
لیجةٍ» هم خیلی تطهیر کننده است.
َو َ
عرشی چنین مژدهای
بال
بر
و
کنم
عرض
هم
ای
ه
نکت
یک
ولی
ِ
س��وار بشوید و پرواز کنید به کوچهی بنیهاشم .خدا خودش
کمک میکند! خدا مگر بندگان خودش را که خوش س��ابقه
هس��تند رها خواه��د کرد؟ خدا هم وقتی امتحان س��خت از
بندهاش میکند ،یک دفعهای آیهی بس��یار روشنی هم بهش
نش��ان میدهد .حتی دیدید که ب��ه آن خوارج هم خدا رحم
کرد.
جلوی چش��م خوارج آن داس��تان خوب را اجرا کرد ،بعد آن
بیگن��اه را کش��تند .دیگر آن خوارجی که آنجا هس��تند روز
قیامت حرفی ندارند به خدا بزنند .به او میگویند« :چرا اغفال
شدید؟ خوک رحم دارد ،بعد او رحم ندارد؟»
خدا کمکهای عجیب و غریب میکند .نگاه کنید ،میبینید.
خدا مهربان است ،خدا به فرعون مهربان بود ،موسای عمران
را فرستاد به سمت فرعون ،بهش فرمود« :موسای من ،باهاش
ن��رم صحبت بکنیها! او طغیان کرده( ».ا ْذ َهبا إِلى ف ِْر َع ْو َن إِن َّ ُه
َطغىَ .فقُوال ل َ ُه َق ْوالً ل َ ِّیناً ل َ َعلَّ ُه یَت ََذ َّك ُر أَ ْو یَخْ ش��ى) (طه43/و)44
خدایا! تو طرفدار فرعون هستی یا موسی؟
محبت فراوان
کرد،
خ��دا به تک تک ما کمک ب��زرگ خواهد
ّ
محبت مستظهر هستیم .پشتیبان ما
خواهد کرد .و ما به این ّ
محبت ویژهی خداست.
این ّ
دلهایتان را ش��اد کردم یا نه؟ حاال روض��ه .خدا در امتحان
س��ختی که از مردم مدینه گرفت ،و واقعاً آن امتحان سخت
بود ،یک کمکی بهشون کرد که در ّ
کل عالم خلقت خدا چنین
کمکی به کسی نکرده .چه کمکی کرد؟
حجت در
ش��ما فکر کنید برای هدایت یک ق��وم ،برای اتمام ّ
س��ختترین بحرانها آی��ا کمکی از این باالت��ر امکان دارد؟
یکدفع��های در مدین��ه ،در میان آن مردم م��ر ّدد ،آن مردم
از ح��ق فاصله گرفته ،صدای نالهی فاطمه بلند ش��د ،صدای
گریهی فاطمهی زهرا بین در و دیوار بلند شد و همهی مردم
از این صدا باخبر شدند.
http://www.rajanews.com/Detail.asp?id=88083

اتهام والیتگریزی به مالک اشتر
گزارشی تاریخی از مقاومت «مالک اشتر» در برابر
«تحمیل حکمیت به والیت» توسط منافقین و نهروانیها
سعید امیری ـ علی ونایی ـ مرتضی سیف الهی

در جنگ صفین و فرآیند تحمیل حکمیت به امیرالمؤمنین(ع) شخصیتهای مختلفی نقشآفرینی میکنند.
در آن برهه مقاومت مالک اشتر نخعی در برابر تحمیلگران بویژه اَش َعثبنقِیس ِکندی ستودنی و عبرتآموز
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) زمینهای جهت فهم بهتر تاریخ سیاسی صدر اسالم ایجاد شود.

پرده اول:
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انتساب به خلیفه؛ ترفندی سیاسی و یا
نیتی خیر؟!

«در جری��ان ازدواج ام��ام حس��ن(ع) ب��ا جع��ده آم��ده که
امیرالمؤمنی��ن(ع) دختر س��عید بن قیس (برادر اش��عث) را
برای امام حس��ن(ع) خواس��تگاری نمود ،وقتی اشعث از این
جریان مطلع ش��د نزد سعید رفت و او را از این کار منصرف
نموده و دختر س��عید را به عقد پسر خود درآورد ،سپس نزد
امیرالمؤمنین(ع) آمد و اعالم کرد ،دختری که برای حسن(ع)
خواس��تگاری نموده اید ،زن پسر من است .اشعث در آنجا با
1
اصرار دختر خود را به عقد امام حسن(ع) درآورد».
«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:
این هدیه اس��ت یا زکات یا صدقه؟ زکات و صدقه بر ما اهل
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
میگویی؟
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
2
جوی از دهان مورچه ای نافرمانی کنم ،هرگز نخواهم کرد»

پرده دوم:

اشعث منافقانه دم از والیت می زند

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

از اش��عث ،که در آن هنگام والی آذربایجان بود ،خواس��ت تا ستایش فضایل امام علی(ع) در قالب شعر

بیت المال را به خزانه مرکزی بازگرداند»
در حقیق��ت نامه حضرت ب��ه معنای عزل اش��عث بود؛ چرا
ک��ه معلوم بود علی(ع) کارگزار غاصب بیت المال را مش��روع
نمی داند .به طور طبیعی این برخورد حضرت موجب ناراحتی
و بغض اشعث نسبت به موال گردید.
پس از نامه حضرت ،او با یک تصمیم سرنوشت س��از مواجه
ش��د .اگر به نفع امیرالمؤمنین(ع) تغییر رنگ می داد ،منافع
خود را در آذربایجان از دس��ت می داد و اگر به طرف معاویه
می گریخ��ت ،موقعیت خویش را در می��ان قبیله اش از کف
می داد .مانند انس��انهای ملون و بی ثب��ات ،که در این مواقع
عقل حس��ابگر خود را ب��ه کار می اندازند و می اندیش��ند تا
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
4
ملحق شوم»
یاران��ش او را از این کار بر حذر داش��تند؛ زیرا بین عراقیها و
ش��امیها رقابت دیرینه ای بر س��ر به دست گرفتن حاکمیت
جهان اس�لام بود ،به این جهت پیوس��تن اشعث به شامیها
مای��ه ننگ و عار وی در میان عراقیها می ش��د و نفوذش در
می��ان قبیله اش از بین می رفت .از این رو اطرافیان وی به او
گفتند «اگر بمیری بهتر است تا اینکه دست به این کار بزنی؛
آیا ش��هر و مردم قومت را رها می کنی و دنباله رو و فرمانبر
شامیان می شوی؟!»5
به دنبال این قضیه اش��عث به ناچار نزد موال در کوفه آمد و
به قوم خود پیوست.
3

از این پس ،اش��عث در میان حامیان دو آتشه والیت درآمد.
او ک��ه پیش از آن ،به فکر پیوس��تن به معاویه بود ،در وصف
امیرالمؤمنین(ع) و کرامتها و فضایل موال و جانشینی به حق
او نس��بت به نبی اکرم(ص) ،اشعاری سرود که مضمون یکی
از شعرهایش چنین است:
فرس��تاده علی نزد من آمد؛ علی همان کسی است که وصی
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
و در اعمال صالح ،فردی پیش��رو و پیش��گام بوده ،به روش و
سیره پیامبر(ص) اقتدا می کند .به سبب فضیلت علی ما از او
اطاع��ت کرده ایم ،اطاعت مخلصانه دائمی .ما به خاطر برتری
علی با او بیعت کرده ایم ،او فقیه و بردبار بوده و در عین حال
قدرتمند و تواناس��ت ،مانند شیر بیش��ه است که شجاعتش
را حفظ کرده اس��ت .حلیم و ب��ا عفت و در عین حال مردی
جنگاور و دالور است و از پیمان شکنی و خیانت و گناهکاری
به دور است.

جلب اعتماد یاران امیرالمؤمنین برای تثبیت
جایگاه سیاسی

اش��عث با یک موضعگیری حساب ش��ده ،یعنی خودداری از
پیوس��تن به معاویه و بیعت با موال ،به دو هدف دست یافت.
یکی آنکه محبوبیت و ریاس��ت خ��ود را در میان افراد قبیله
خود (یعنی کنده) حفظ نمود؛ دیگر اینکه اعتماد بس��یاری
از ی��اران حض��رت را به خود جلب کرد .بدین وس��یله نطفه
خطرناکی در آس��تانه جنگ صفین بسته شد؛ به گونه ای که
مبارزه با اش��عث و افشای نفاق او بس��یار دشوار گردید .اگر
اشعث به معاویه می پیوس��ت ،هم نفوذش در میان یمنی ها
از بین می رف��ت و هم ماهیتش برای یاران حضرت آش��کار

36

می ش��د؛ ولی او با پیوس��تن به حضرت و تعریف و تمجید از
امیرالمؤمنین(ع) ،خود را از یک چهره خائن ،به یک عنصر با
مؤمن به موال مبدل ساخت و همین امر کا ِر حضرت
غیرت و
ِ
را در برخورد با او بسیار دشوار کرد.
حضرت به دو طریق می توانست با اشعث برخورد کند؛ یکی
آنک��ه بیعت او را نپذیرد و از مش��ارکت او در حکومت پرهیز
کند؛ ام��ا این برخورد در افکار عموم��ی آن روز قابل توجیه
نبود؛ چرا که در نظر یمنی های کوفه ،این به معنای مجازات
قبل از ارتکاب جرم بود.
راه دوم این بود که بیعت او را بپذیرد ،ولی از س��پردن پست
کلیدی به او خودداری نماید .این برخورد می توانست تا حد
زیادی از خطر توطئه اشعث جلوگیری کند؛ ولی کاری بسیار
س��خت بود؛ چون اش��عث جزو رؤس��ای یمن بود و ریاست
بخش��ی از قبایل را به عهده داش��ت؛ بنابراین عزل او از این
مقام خالف فرهنگ اعراب بود .با این حال حضرت راه دوم را
برگزید و اشعث را از فرماندهی کنار گذاشت.
ب��ه دنبال اتخاذ سیاس��ت ح��ذف اش��عث از رده فرماندهی،
حضرت از جبهه های مختلف مورد حمله قرار گرفت .پیشتر
فرماندهی دو قبیله کنده و ربیعه که از قبایل مهم و نیرومند
جنگی کوفه به حس��اب می آمدند ،با اشعث بود .حضرت در
آس��تانه حرکت به سوی صفین ،اش��عث را از ریاست این دو
قبیله عزل کرد و به جای او حسان بن مخدوج را در رأس این
6
دو قبیله قرار داد.
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خرده گیری نزدیکان امام(ع) به ایشان به دلیل
عزل اشعث

این اقدام می توانس��ت از نفوذ اش��عث در میان افراد این دو
قبیله ت��ا حد زیادی بکاه��د؛ به گونه ای که دس��ت او برای
اعمال نفوذ در جریان جنگ صفین کوتاه شود .ولی اشعث با
ابراز ناراحت��ی از این اقدام حضرت ،یمنی ها را تحریک کرد؛
به ط��وری که برخی از یاران یمنی نزدیک و ناب حضرت ،به
ایش��ان خرده گرفتند و گفتند « :ای امیرالمؤمنین! مدیریت
اش��عث تنها مخص��وص مثل خودش اس��ت؛ هر ش��خصی
نمی توان��د مثل او ریاس��ت کند و حس��ان بن مخدوج مانند
7
اشعث نیست»
ای��ن افراد از یاران بیدار حضرت به حس��اب م��ی آمدند؛ به
گون��ه ای که حضرت به آنها افتخ��ار می کرد .اعتراض آنها به
حضرت نش��انگر دش��واری مبارزه با جریان نفاق است؛ زیرا
ش��ناخت و مبارزه با امثال اش��عث آن قدر پیچیده است که
گاه خواص اهل حق را نیز می فریبد و کار حاکم اس�لامی را
در برخورد با آنها دش��وار می کند .به دنبال مخالفت یمنی ها
با اقدام حضرت ،افراد قبیله ربیعه که «حسان بن مخدوج» از
میان آنها بود ،برآش��فتند و «حریث بن جابر» گفت« :حسان
در شرافت ،دالوری و توانایی ریاست ،نسبت به اشعث چیزی
کم ندارد».
«نجاش��ی» یکی از شعرای یمنی سپاه حضرت به حمایت از
اش��عث برخاست و ش��عری در وصف برتری و لیاقت اشعث
برای ریاست سرود .وی خطاب به حریث بن جابر گفت« :اگر
حق��ی که امیرالمؤمنین(ع) بر گردن ما دارد در بین نبود ،ما
حریث بن جابر را از گفته اش پیشمان می کردیم».
ان��دک اندک ماجرای عزل اش��عث به یک بحران سیاس��ی-
اجتماع��ی جدی تبدیل گردید که روز ب��ه روز بر دامنه اش
افزوده ش��د؛ به گونه ای که خطر ب��روز اختالفات قبیلگی و
رقابتهای سیاس��ی و قومی ،وحدت و انس��جام سپاه کوفه را
تهدی��د می کرد و نزدیک بود در هم��ان آغاز راه ،برخی باب
مخالفت با موال را بگش��ایند .این امر در حالی بود که س��پاه
ش��ام به س��وی صفین در حال حرکت بود؛ ولی هنوز س��پاه
حضرت به حرک��ت در نیامده بود .مخالفت و کارش��کنی از
س��وی اش��عث و یارانش افزایش یاف��ت و کار از دلخوری و
انتقاد گذشت .طبق نقل «مِنقری» رزمندگان یمنی از اقدام
حضرت خشمگین شدند؛ از این رو «سعید بن قیس همدانی»
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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 گونهای
که مبارزه با اشعث و افشای نفاق او
بسیار دشوار گردید.
نزدشان رفته ،ضمن سرزنش آنها گفت« :شما گمان می کنید
اگر از دس��تور علی(ع) سرپیچی کنید ،نزد دشمن او پناهگاه
مفری خواهید یافت؟ آیا معاویه پاداش به شما می دهد...؟
و ّ
کالم درست همان است که علی گفته و نظر حق همان است
که او بدان گراییده».

ظاهرسازی سیاسی با ابراز ارادت دروغین به
«موال»

در همین گیر و دار خبر عزل اش��عث توسط امیرمؤمنان(ع)
ب��ه معاوی��ه رس��ید .او نی��ز از فرصت اس��تفاده ک��رد و به
«مالک بن هبی��ره» گفت چیزی به اش��عث بگو که او را علیه
علی(ع) تحریک کند .مالک بن هبیره که خود فردی کِندی و
از دوستان اشعث بود ،از شاعری خواست شعری تحریک آمیز
برای اش��عث بگوید؛ او نیز در چند بیت عزل اش��عث را مایه
ننگ و عار مردان دالور کوفه خواند ،س��کوت قبیله کنده در
برابر این اقدام را نش��انه پس��تی و دنائت آنها شمرد و آن را
نوعی غصب حق قبیله کنده توسط ربیعه قلمداد کرد.
ب��ه ه��ر حال کار به جایی رس��ید ک��ه زمین��ه فرمانبری از
حس��ان پرچم
حس��ان بن مخدوج از می��ان رف��ت و خ��ود ّ
فرماندهی را با دس��ت خویش بر در خانه اش��عث نصب کرد؛
ولی او با زیرکی از قبول ریاست خودداری کرد و گفت« :اگر
این پرچم (فرماندهی) نزد علی بزرگ اس��ت ،و اهلل برایم از پر
کوچک ش��ترمرغ کم ارزشتر اس��ت؛ پناه بر خدا که این کار
علی موجب دشمنی من با شما شود».
اش��عث در حالی این جمالت را می گفت که پیشتر با اظهار
ناراحتی های خود موجب تحریک یمنی ها شده تا بر حضرت

فش��ار آورده و ایش��ان را از تصمیم خود پشیمان نماید؛ ولی
اکن��ون که می دید پذیرفتن ریاس��ت کن��ده به قیمت علنی
شدن ضعف او در مقابل جاه و مقام دنیا تمام می شود؛ برای
حفظ عزت و کرامت نفسانی خویش ،ژست بزرگواری به خود
گرفت و سیاس��ت بی اعتنایی به ریاست را برگزید .از این رو،
وقتی حضرت پیشنهاد تقسیم ریاست ربیعه و کنده را بین او
و حسان مطرح کرد ،بدون اینکه از خود حرص و ولعی نشان
8
دهد ،گفت« :امر ،امر شماست؛ هر طوری که شما بفرمایید»
سرانجام حضرت برای جلب رضایت و دلگرمی خیل کثیری
از رزمندگان یمنی که دل هاشان از این ماجرا آزرده بود ،به
ناچار جناح راس��ت لشکر عراقیها را به اشعث سپرد و او را به
فرماندهی کنده برگزید .بدین طریق اش��عث در رأس سمتی
بسیار حساس قرار گرفت.

«بامداد روز پنجشنبه سیزدهم صفر ،سپاه امام(ع) با نیرنگ
کام ً
ال بى س��ابقهاى روبه رو شد و خدمتى که فرزند عاص به
ش��امیان کرد بحق مایه حیات مجدد تیره اموى و بازگش��ت
آنان به صحنه اجتماع شد.
سپاه شام ،طبق دس��تور عمرو عاص ،پوست های چرم قرآن
ش��ام را که زمان عثمان به عنوان «مصحف امام» برای شام

این حیله ای اس��ت که مىخواهند با به کار بردن آن از جنگ
11
برهند ،بر آنها اثر نکرد».

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

«در ای��ن جا اصح��اب ام��ام(ع) همچون«مالک اش��تر» و
ت خود را
«عمرو بن حمق» و «عدىبن حاتم» آمدند و اطاع 

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  37هجری 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.
ام��ام علی(ع) در آغاز خالفت ،معاویه را که کارگزار حکومت
در ش��ام بود ،از مقامش عزل و ش��خص دیگ��ری را به جای
وی منصوب کرد ولی معاویه نپذیرفت و ناحیه ش��ام را تحت
قلمرو خود نگه داش��ت .امیرالمؤمنین خلیفه وقت مسلمانان
ب��ار دیگر ،پس از نب��رد جمل« ،جریر ابن عب��دا »...را برای
مذاکره و گرفتن بیعت از معاویه به ش��ام فرستاد ،اما معاویه
این بار هم تسلیم نشد بلکه به بهانه خونخواهی عثمان ،سپاه
شام را برای مقابله با امام علی(ع) آماده ساخت .امیرمؤمنان
نیز چون چاره ای ندید آماده جنگ ش��د ،با سپاهی عظیم از
کوفه حرکت کرد و در بیابان صفین با س��پاه شام مواجه شد
و به این ترتیب ،نبردی سخت و طوالنی بین سپاهیان عراق
و شام درگرفت.
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لیله الهریر و خطبه ای که منشأ تفرقه شد!

در «لیله الهریر» ،ش��بى که کار بر اصحاب معاویه در صفین
تنگشده بود و شکست سپاه شام نزدیک می نمود ،تحرکاتی
از سوی اشعث انجام شد که جاسوسان خبر آن را به معاویه
رس��اندند و او ش��رایط را برای اجرای تدبی��ر «عمرو عاص»
جهت باالی نیزه کردن قرآن مناس��ب دید .اشعث فردای آن
روزبراى یارانش خطابهاى خواند و گفت«:اگر ش��دت جنگ
همانند روز گذش��ته باش��د ،عرب نابود خواهد شد .من این
س��خن را از باب جن��گ نمىگویم بلکه اگر ما نابود ش��ویم،
من براى زنان و فرزندان وحش��ت دارم .و سپس براى اینکه
کس��ى گمان بد درباره او نبرد گفت« :این نظرى اس��ت که
9
من دارم».
این خبر به معاویه رس��ید و او با صدای بلند گفت:«اصاب و
رب الکعبه» به خداى کعب ه سوگند اشعث درست گفته است.
به گواهی تاریخ ،حمله برق آسای لشگریان موال بویژه مالک
اش��تر به حدی کاری بود که معاویه ب��ه اعتراف خودش در
آستانه تقاضای امان از امام علی(ع) قرار گرفته بود:
«و ا...لقد رجع عنی االش��تر یوم رف��ع المصاحف و انا ارید ان
10
اساله ان یاخذ لی االمان من علی»
در این ش��رایط بس��یار تعیین کننده با شیطنت عمروعاص
و هم راه��ی برخ��ی از چهره های منافق در جم��ع یاران امام
علی(ع) باالخص اشعث ،ش رایط علیه موال تغییر یافت.

پرده چهارم:

نهروانیها با مدیریت پشت پرده اشعث ،ندای
«قرآن قرآن» سر می دهند

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

اشعث ،خشمناک برخاست و
گفت« :کسى از من عالقه مندتر
به عراقیان و دشمنتر نسبتبه
شامیان نیست اما حکم کتاب
خدا را قبول کن که تو از آنها به
این امر سزاوارترى ،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
صداهایى برخاست،آنان آتشبس
و پذیرفتن حکم قرآن را خواستار
شدند.
فرس��تاده ش��ده بود ،از همدیگر جدا کرده و بر نوک نیزه ها
بس��تند و صفوف خود را با مصاحف آراس��تند آن گاه همگى
یک صدا ش��عار س��ر دادند که« :حاکم میان ما و شما کتاب
خداست».
گوشهاى عراقیان متوجه فریادها شد و چشمهایشان به نوک
نیزهها افتاد .از سپاه شام جز شعارها و فریادهاى ترحم انگیز
چیزى شنیده نمىشد .همگى مىگفتند« :اى مردم عرب ،به
خاطر زنان و دخترانتان ،خدا را در نظر بگیرید!
 خدا را خدا را ،به خاطر دینتان! پس از مردم ش��ام چه کس��ى از مرزهاى ش��ام پاسدارىخواهد کرد و پس ازمردم عراق چه کس��ى از مرزهاى عراق
حفاظتخواهد نمود؟»
این حیله کارگر شد و گروهى از سپاه امام که از قاریان قرآن
بودند نزد او رفتند و گفتند« :ما را نسزد با این مردم بجنگیم
بلکه باید آنچه را مىگویند بپذیریم» .هر چه على(ع) فرمود:

از امام(ع) اعالم کردند تا بتواند از پذیرش نیرنگ معاویه سر
باز زند ،ولى اشعث ،خشمناک برخاست و گفت:
«کس��ى از من عالقه مندتر به عراقیان و دشمنتر نسبتبه
شامیان نیست اما حکم کتاب خدا را قبول کن که تو از آنها
به این امر س��زاوارترى ،چرا که آنها دوست دارند زنده باشند
12
و از جنگ ناراحتند»
همان که معاویه ،انتظار داش��ت اتفاق افتاد ،زیرا میان سپاه
امام(ع) س��ر و صداهایى برخاست،آنان آتش بس و پذیرفتن
حکم قرآن را خواستار شدند.
کس��انى که آتش بس مىخواستند سه دسته بودند ،هر کدام
نظ��رى مخالف با نظر دیگران داش��تند .گروهى مقدس مآب
معتق��د بودند نپذیرفتن دعوت به کت��اب خدا و ادامه جنگ
گناهى بزرگ است و جایز نیست که مسلمانان مرتکب چنان
گناهى ش��وند .ای��ن گروه فراموش کرده بودند که پیش��واى
ایش��ان ،داناترین فرد ب��ه قرآن و حالل و حرام آن اس��ت و
پایبندى او به قوانین قرآن از همه مسلمانان ،بیشتر است.
در میان این دسته ،تعداد زیادى از قاریان قرآن بودند که به
دلیل کوته فکرى تصور مىکردند به تمام علم شریعت آگاهند
و خود را در مقام حامى آن مىدیدند.
دس��ته دوم منافقانی بودند که به رهب��رى توطئهگران علیه
حق و ش��ریعت ،مىکوشیدند تا جنگ را متوقف سازند .آنان
هواخواه باطل بودند و به خاطر آن مىکوشیدند و به دشمن
کمک مىکردند ،چون مىدیدند که در کمک به دش��من از
سود مادى برخوردار خواهند شد.
گروه س��وم نیز افراد عافیت طلبی بودن��د که حرکتخود را
ت سر امام در جنگهاى بصره و کوفه بسى گران مىدیدند،
پش 
زی��را از خون فرزن��دان ،برادران و خویش��اوندان خود ،بهاى
زیادى پرداخته بودند و اکنون مىخواس��تند خودشان باقى
بمانن��د و براى آنها مهم نبود که در آینده بر س��ر اس�لام و
مسلمانان چه بیاید.
البته در س��پاه امام(ع) ،گروهى اهل بصیرت بودند (که شمار
آنه��ا از دیگر گروهها کمت��ر بود) که نه تنها نظرش��ان نظر
ام��ام(ع) بود ،بلکه به امام اصرار داش��تند تا جنگ ادامه یابد
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و س��ر و صداى زیاد کسانی که خواستار توقف جنگ بودند،
نشنیده گرفته شود .رهبرى این دسته را مالک اشتر بر عهده
داش��ت ،ولى فریادهاى کس��انى که توقف جنگ را خواستار
13
بودند ،پیگیرى نبرد را تحت الشعاع قرار داد».

مالک فرستاد و به او پیغام داد که برگردد»

18

پرده نهم:

پرده هفتم:

مسکوت ماندن پیام امام توسط مالک اشتر

مالک با ش��ناخت عمیق از والیت و تحلیل درست از شرایط
فش��ار بر امام(ع) ،به امر ایش��ان ترتیب اثر نمی دهد و آن را

پرده دهم:

علی جان! همه امت به فدایت که مظلومانه سر به
زیر انداختی

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

پرده پنجم:
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با تحریک منافقان ،فشار نهروانی ها بر امام(ع)
جهت تحمیل َح َکمیت کلید می خورد

«در ای��ن حال حدود بیس��ت هزار نفر شمش��یر به دس��ت
ک��ه پیش��انى هایش��ان از کثرت س��جده پینه بس��ته بود و
«مس��عر بن فدکى» و «زیدبن حصین» و «اشعث ابن قیس»
و گروهى از قاریان که بعدها خوارج را تش��کیل دادند ،پیش
آمدند و امام را به اسم ،و نه به عنوان امیرالمؤمنین صدا زدند
و گفتن��د :یا على این ق��وم را اجابت کن و گرنه تو را به آنان
14
تحویل مىدهیم و یا چون عثمان مىکشیم!»
«اش��عث بن قیس پیش از همه ،پافش��ارى مىکرد و چون او
15
یمنى بود ،قاریان یمن هم طرف او را گرفته بودند».
به هر حال امام(ع) در برابر فش��ار این افراد ایس��تادگى کرد
و فرمود:
«واى بر ش��ما! من نخس��تین دعوت کننده به س��وى کتاب
خدا و اولین کس��ی هس��تم که آن را اجابت مىکنم و بر من
روا نیس��ت و دین من نیز اجازه نمىدهد که به سوى کتاب
خدا دعوت شوم و آن را نپذیرم ،من با آنان جنگ مىکنم تا
ب��ه حکم قرآن عمل کنند و آن��ان خدا را معصیت کردهاند و
پیمان او را شکستهاند و کتاب او را ترک کردهاند و من شما
را آگاه مىکنم که آنان شما را فریب دادهاند و خواستار عمل
16
به قرآن نیستند»
امام(ع) گفت« :اگر از م��ن اطاعت مىکنید ،با آنان بجنگید
و اگ��ر نافرمانى مىکنید ،آنچه را که مىخواهید بکنید! آنان
17
گفتند :به مالک اشتر پیغام بده که برگردد».

پرده ششم:

مالک باز گرد!

«در آن هنگام مالک اشتر بشدت مشغول نبرد بود و به خیمه
معاویه نزدیک شده بود و در چند قدمى پیروزى قرار داشت.
تحمیلگران سپاه امام(ع) با اصرار و تهدید از ایشان خواستند
ک��ه مالک را بازگرداند ،امام به ناچ��ار «یزید بن هانى» را نزد

39

برخورد قاطعانه مالک با تحمیلگران به والیت

«مالک با ش��نیدن س��خن یزی��د بن هانی دس��ت از جنگ
20
برداشت و به سوى امیرالمؤمنین(ع) آمد».
«مالک اشتر به س��وی آنان بازگشت و چون به ایشان رسید
بانگ ب��ر آورد :اى گروه خوارى و سس��تى! آیا اکنون که در
آس��تانه پیروزى هس��تید فریب آنها را مىخورید؟! اندکى به
م��ن مهلت دهید تا کار را یکس��ره کنم .آنه��ا گفتند :ما در
خطاى تو ش��رکت نمىکنیم .مالک گفت :بهترینهاى شما
کشته ش��ده و پستترینهاى ش��ما باقى مانده اند .شما چه
زمانى بر حق بودید؟ آیا آن زمان که با شامیان مىجنگیدید
یا اکنون که از جنگ دس��ت کش��یدهاید؟ اگر چنین باش��د،
باید کشته شدگان شما در آتش باشند .آنها گفتند :اى مالک
این س��خنان را رها کن ،براى خدا جنگ کردیم و براى خدا
دس��ت از جنگ کش��یدیم .مالک گفت :به خدا س��وگند که
فریب خوردهاید.
اى صاحبان پیش��انى های پینه بسته ،ما گمان مىکردیم که
نماز شما براى زهد در دنیا و شوق به مالقات پروردگار است
ولى اکنون شما را نمىبینیم جز اینکه از مرگ به سوى دنیا
21
فرار مىکنید».

«وقتىامام(ع) قصد داشتعبدا...
بن عباسرا براىداورى برگزیند،
صداى اشعث بلندشد که نباید دو
از قبیله « ُمضِّ ر» باشند وباید
َح َکم 
فردى از اهالى یمن را انتخاب کنیم.
استدالل اشعث این بود کهاگردو
ح َکم به ضرر مسلمانان حکم کنند
َ
ولى یمنى باشند ،بهتراستتا به نفع
ماحکم کنند ولیاز قبیله مضر و
ُ
قریش باشند».
مسکوت می گذارد.
مالک به فرستاده امام گفت« :این لحظه لحظهاى نیست که
من دس��ت از جنگ بردارم ،من اکنون امید پیروزى دارم به
امام بگو عجله نکند .یزید برگش��ت و سخن مالک را به امام
18
رسانید».

پرده هشتم:

دومین پیام خطاب به مالک :فتنه ای برپا شده
برگرد!

تحمیل گران خطاب ب��ه امیرالمؤمنین(ع) گفتند« :حتماً تو
خودت دستور مقاومت دادهاى! امام(ع) فرمود :دیدید که من
به قاصد ،مطلب پنهانى نگفتم .آنها گفتند :بگو برگردد و گرنه
ت��و را عزل مىکنیم! امام(ع) به «یزید بنهانی» گفت :برو به
مالک بگو که فتنهاى برپا ش��ده برگرد ،یزید نزد مالک رفت
و جری��ان را گفت .مالک گفت :به خدا س��وگند که من این
وضع را پیش بینى مىکردم .این توطئه عمروعاص است .آیا
شایسته اس��ت که من در چنین موقعیتى که دارم برگردم؟
یزید گفت :آیا دوس��ت دارى که تو اینجا پیروز ش��وى ولى
امیرالمؤمنین را دستگیر و به معاویه تسلیم کنند؟»

19

«مالک و تحمیل گران یکدیگر را دشنام مىدادند و با تازیانه
به صورت مرکبهاى همدیگر مىزدند و نزدیک بود اختالف
داخلی در س��پاه امام(ع) ش��عله بکشد .درگیری و نزاع لفظی
در میان یاران حضرت آنچنان باال گرفت که یک نفر کش��ته
ش��د و در این هنگام ام��ام فریاد زد :دس��ت بردارید .آنها در
میان صفوف سپاه فریاد زدند که امیرالمؤمنین به حکم قرآن
رضایت داده و امام س��اکت بود و س��ر خود را به زیرانداخته
22
بود».

پرده یازدهم:

قبیله گرایی ،عامل تعیین ابوموسی اشعری به
عنوان َح َکم

پس از آنکه قضیه حکمیت تثبیت ش��د ،سندى را که دستور
دوح َکم مشتمل بر روش کار ،محل و مدت اعالم
عملى براى َ
ُحک��م بود ،تنظیم کردند .براس��اس این س��ند که به امضاى
رسید،ح َکمین مىبایست در «دومهالجندل»
بزرگان دوطرف
َ
درنزدیکى دمشق ،گرد آیند و تا آخرماه رمضان ،بر وفق آنچه
مقتضاى کتاب خدا و س ّنت رسول خدا(ص) است ،اعالم نظر
کنند .از طرف س��پاه ش��ام ،عمروعاص انتخاب شد و امام نیز
ابتدا «عبدا..بنعباس» و یا مالک اشتر را برگزید ،ا ّما دستهای
پنهان و حیلهگر دس��تگاه معاویه ،ازآستین گروهی از یاران
قراء ظاهربین،
امام(ع) برآمد و با پیش��نهاد اشعث و جمعی از ّ
قرار شد که «ابوموسى اشعرى» از جانب لشکر عراق به عنوان
َح َکم منصوب گردد.
«وقتىامام(ع) قصد داش��تعبدا...ب��ن عباسرا براىداورى
برگزیند ،صداى اش��عث بلندش��د که نباید دو َح َکم از قبیله
« ُم ِّضر» باش��ند وباید فردى از اهال��ى یمن را انتخاب کنیم.
ح َکم به ضرر مسلمانان
اس��تدالل اش��عث این بود کهاگردو َ
حکم کنند ولى یمنى باشند ،بهتراستتا به نفع ما ُحکم کنند
23
ولیاز قبیله مضر و قریش باشند».
قراء یمن و حاکم کوفه بود که پس
ابوموسی از جمله بزرگان ّ
از به حکومت رس��یدن حضرت علی(ع) توس��ط ایشان عزل
ش��ده بود و در دل دشمنی مخفیانهای با آن حضرت داشت.

هدایت و راستى و درستى است».
«در این حال به على(ع) عرض کردند :مالک اش��تر ،صحیفه
صلحنام��ه را امضا نمىکند و نظرش ادامه جنگ اس��ت و از
25
تحت امر شما خارج شده است!»
24

پرده سیزدهم:

حضرت علی(ع) :مالک تحت امر من است/کاش
یک نفر مثل او بود

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

حضرت على(ع) در پاسخ فرمود:
«همانا مالک اشتر ،همان را که من
راضى شوم ،راضى خواهد شد....
اما اینکه مىگویى او از تحت امر
من خارج شده ،چنین نیست .من
او را این گونه نمىشناسم ».آنگاه
حضرت على(ع) در شأن مالک
اشتر ،این جمله معروف را فرمود:
«اى کاش! در میان شما دو نفر
مانند او بود؛ بلکه اى کاش در میان
شما یک نفر مثل او بود که در مورد
دشمنانم مانند نظر او را داشت».
در جنگهای جمل و صفین نیز شرکت نکرد و حتی یمنیهای
کوفه را از همراهی با امام(ع) بازداش��ت و خود را به قرائت و
آموزش قرآن مش��غول نموده بود و از این روی وجههای برای
خود ایجاد کرده بود.
هشدارهای متعدد امیرالمؤمنین(ع) در رابطه با عدم بصیرت
و س��اده لوحی ابوموسی مؤثر واقع نشد و بدین ترتیب خوارج
دوخواس��ته را بر امام تحمیل کردن��د؛ یکى اصل حکمیت و
دیگرى شخص َح َکم.

پرده دوازدهم:

مالک متهم به والیت ُگریزی میشود

به این بهانه که مالک پیام اول امام(ع) را مس��کوت گذاش��ته
و از جنگ بازنگش��ته و همچنین سند حکمیت را امضا نکرده
اس��ت ،آرام آرام فضایی علیه مالک ش��کل گرفته و متهم به
والیتگریزی میگردد.
«هنگامى که ماجراى ننگین حکمیت ،بر اثر فشار نهروانیها و
مدیریت منافقین رخ داد و ابوموسى اشعرى فریب عمروعاص
را خ��ورد و معاویه به عن��وان خلیفه معرفى گردید ،اش��عث
ماجراى حکمیت را که صورتجلس��ه و در کاغذى ثبت شده
بود نزد مالک اشتر آورد و اصرار کرد که آن را امضا کند.
مالک گفت :من هرگز پاى این نوشته و به اصطالح صلحنامه
را امض��ا نمىکن��م .من در عقیده خود اس��توار هس��تم و به
حقانیت خود و ضاللت دش��منان یقین دارم و با شمشیر من
خونهایى از دشمنان ریخته شده که تو بهتر از آنها نیستى و
خون تو محترمتر از خون آنها نیست.
ولى باز مالک اشتر که خشنودى على(ع) را بر همه چیز مقدم
مىداشت ،در پایان گفت:
ولى من به آنچه که امیرالمؤمنین على(ع) انجام دهد ،راضى
هس��تم و در همان راهى که على(ع) وارد گردد ،وارد مىشوم
و از همان راهى که آن حضرت خارج شود ،خارج خواهم شد؛
زیرا او در کارى وارد نش��ود ،مگر اینکه آن کار قطعاً بر اساس

«حضرت على(ع) در پاسخ فرمود :همانا مالک اشتر ،همان را
که من راضى شوم ،راضى خواهد شد ....اما اینکه مىگویى او
از تحت امر من خارج ش��ده ،چنین نیست .من او را این گونه
نمىشناس��م .آنگاه حضرت على(ع) در شأن مالک اشتر ،این
جمله معروف را فرمود:
«اى کاش! در میان ش��ما دو نفر مانند او بود؛ بلکه اى کاش
در میان شما یک نفر مثل او بود که در مورد دشمنانم مانند
26
نظر او را داشت».
پینوشتها:
 -1ابی الفرج عبدالرحمنبنجوزی،
ص 27
 -2صبحی صالح ،نهجالبالغه ،قم،
مرکز البحوث االسالمیه،1395 ،
خطبه  ،224ص 346
 -3منقری ،همان ،ص  20و ابن قتیبه
دینوری ،االمامه و السیاسه ،ص  111و
ابن اعثم ،الفتوح،ج  1و  ،2ص503
 -4منقری ،همان ،ص  .21بنگرید به:
االمامه و السیاسه
 -5ر.ک :منقری ،همان ،ص  21و ابن
قتیبه ،همان ،ج  ،1ص  112و ابن اعثم،
همان ،ج  1و  ،2ص  503و 50
 -6ر.ک :منقری ،همان ،ص 137
 -7ر.ک :منقری ،همان ،ص 137
 -8منقری ،همان ،ص 139
 -9شرح ابن ابى الحدید جلد  2صفحه
214
 -10وقعه صفین ،ص 481؛ االخبار
الطوال ،ص 188؛ مروج الذهب ،ج،2
ص 400؛ تاریخ طبرى ،ج ،3جزء،6
ص26؛ کامل ابن اثیر ،ج ،3ص .160
فروغ والیت ص640
 -11المعیار و الموازنه،ص /162
على از زبان على یا زندگانى
امیرالمؤمنین(ع) صفحه  /122دکتر
سید جعفر شهیدى

 -12شرح ابن ابی الحدید ،جلد ،2ص
216
 -13امیرالمؤمنین اسوه وحدت ص
 / 450محمد جواد شرى
 -14تاریخ طبرى ،ج  ،3ص 101؛
وقعه صفین ،ص 49؛ مروج الذهب ،ج
 ،2ص391.
 -15وقعه صفین ،ص21.
 -16وقعه صفین ،ص490.
 -17تاریخ طبرى ،ج  ،3ص101.
 -18وقعه صفین ،ص 490؛ تاریخ
طبرى ،ج  ،3ص 102؛ الفتوح ،ج ،3
ص 184؛ االخبار الطوال ص 190؛ ابن
شهر آشوب ،المناقب ج 2ص365 .
 -19همان
 -20وقعه صفین ،ص 491
 -21وقعه صفین ،ص 491؛ تاریخ
طبرى ،ج  ،3ص 102؛ ابن جوزى،
المنتظم ،ج  ،3ص 365؛ اسکافى،
المعیار و الموازنه ص156؛ تاریخ ابن
خلدون ج  2ص175.
 -22اعیان الشیعه ،ج  ،9ص  ،39و ،40
بحار ج  ،32ص ،544
 23تاریخ یعقوبی ،ج  ،2ص 178 -24همان
 -25بحار ،ج  ،32ص 547
 -26همان

www.ourpresident.ir

علیه مالک اشتر ،بیشترین توطئهها بود
تفاوت عمده امیرالمؤمنین در دوران حکومت خود با پیامبر اکرم در دوران حکومت و حیات مبارکش ،این بود که در زمان پیامبر ،صفوفِ مشخّ ص وجود داشت .....:اما در زمان امیرالمؤمنین،
همان مخالفان هم از قرآن استفاده میکردند؛ همانها هم از آیات قرآن بهره میبردند .لذا کار امیرالمؤمنین به مراتب از این جهت دشوارتر بود .امیرالمؤمنین دوران حکومت کوتاه خود را
تمار ،مثل
محمدبنابیبکر ،مثل میثم ّ
عباس ،مثل ّ
با این سختیها گذراند .در مقابل اینها ،جبهه خو ِد علی است؛ یک جبهه حقیقتاً قوی .کسانی مثل ّ
عمار ،مثل مالکاشتر ،مثل عبداللهَّبن ّ
ُ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 درعینحال تلخ از جهت رنجها و شکنجههایی که اینها کشیدند  -این منظره حرکت اینها به کوفه و بصره است .وقتی که طلحه و زبیر و امثال اینها آمدند صفآرایی کردند و
محاجههایی که آنها کردند ،یکی
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،
ّ
متوجه همینها بود .علیه مالک اشتر ،بیشترین توطئهها بود؛
از آن بخشهای پرهیجان و زیبا و پرمغز تاریخ صدر اسالم است .لذا شما میبینید که عمده تهاجمهای دشمنان امیرالمؤمنین هم ّ
محمدبنابیبکر ،توطئه بود .علیه همه آن کسانی که از ا ّول کار در ماجرای امیرالمؤمنین امتحانی داده بودند و نشان داده بودند که چهایمانهای
عمار یاسر ،بیشترین توطئهها بود؛ علیه ّ
علیه ّ
عمار در جنگ شهید
شدند.
می
شهید
هم
اغلبشان
لذا
و
شد
می
قصد
سوء
آنها
جان
به
و
گردید
ی
م
پرتاب
تهمت
سهام
م
اقسا
و
انواع
دشمنان،
طرف
از
دارند،
بصیرتی
چه
و
استوار
و
مستحکم
ِ
ّ
محمدبنابیبکر 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.
شد؛ لیکن ّ
*بیانات مقام معظم رهبری در خطبههای نماز جمعه تهران1377/10/18-
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رئیسجمهوری که مظلوم بود
و توسط تحمیلگران ،به مخالفت با والیت متهم شد

روایتی مستند از ماجرای انتخاب میرحسین موسوی
به عنوان نخستوزیر در دوره دوم ریاست جمهوری حضرت آیتا ...خامنهای
محمدسعید رضوی ـ مجتبی محمدی

www.ourpresident.ir

این گزارش تحلیلی-تحقیقی ،فرآیندی را نشان میدهد که در آن حضرت آیتا ...خامنهای به دلیل انتقاداتی که به نوع عملکرد میرحسین موسوی در دور اول
نخستوزیری او داشتند ،تصمیم گرفته بودند به جای او فرد دیگری را برای پست نخستوزیری دولت به مجلس معرفی کنند و در این مورد بعد از مشورتهایی
که با امام امت (ره) انجام میدهند به هماهنگی با ایشان میرسند .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 گونهای دیگر تصمیمگیری میکنند .در این شرایط آیتا ...خامنهای که از
رأی حقیقی و مطلوب امام (ره) مطلع بودند در مقابل تحمیلگران به مقاومت میپردازند .از این رهگذر تحمیلگران با سوء استفاده از بیبصیرتی و بیخبریهای
موجود ،این گونه تصویرسازی میکنند که آیتا ...خامنهای با نظر امام مخالف است و ایشان را متهم به والیتگریزی میکنند که تا مدتها این موضوع در ذهن
خیلیها تأثیر گذاشته بود .بدین ترتیب برگ دیگری از تاریخ مظلومیت والیت و والیتمداران رقم میخورد.
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پوسترتبلیغاتیانتخاباتریاستجمهوری

پرده اول:
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عدم رضایت رئیسجمهور وقت (مقام
معظم رهبری) از میرحسین موسوی و موافقت
امام (ره) با تغییر نخستوزیر

میرحس��ین موس��وی از نظر فکری و عملی گرایشات چپی
داش��ت .تأکید بر اقتصاد بسته ،محدود بودن سقف داراییهای
مردمی ،دولتی سازی گسترده ،حجیم کردن دولت و ...موجب
ش��د  ۷تن از اعضای کابینه در اواس��ط س��ال  ۶۲تصمیم به
اس��تعفا بگیرند .موسوی در دولت س��وم و چهارم ،با حمایت
عناصر کلیدی س��ازمان مجاهدین انقالب اسالمی ،کابینهای
نس��بتاً یکدس��ت انتخاب نمود که عمدتاً از طیف موسوم به
چپها بودند .ای��ن انحصارگرایی در همان موق��ع مورد انتقاد
رئیسجمهور نی��ز قرار گرفت .این انحصارگرایی موس��وی و
اختالف��ش با رئیسجمهور باعث ش��د که آی��تا ...خامنهای
ش��رط حضور مجدد خود در انتخابات را تغییر نخس��توزیر
قرار دهند.
«دکتر علیرضا اسالمی» از اعضای وقت حزب جمهوری در این
باره میگوید« :در دور دوم ریاس��ت جمهوری آیتا...خامنهای،
ایشان قصد ش��رکت نداشتند .امام گفتند بر شما واجب است
نامزد ریاست جمهوری ش��وید .ایشان عرض میکنند :من به
ش��رطی قبول میکنم که نخستوزیر جدیدی معرفی کنم و
امام این شرط را پذیرفتند .آقا در فرودگاه مشهد به خبرنگاران
1
گفتند :بزودی نخستوزیر جدید را معرفی میکنم»....
«دکت�ر محمد علی رامین» در این مورد مینویس��د« :در
م��ورد انتخ��اب نخس��توزیر در دوره اول که اف��رادی مانند
مهندس میرس��لیم و دکتر والیتی م��ورد نظر رئیسجمهور
بودند ،ایش��ان یک نخس��توزیر تحمیلی مانند میرحس��ین
موس��وی را پذیرفتند و س��کوت کردند .ب��رای تک تک وزرا
اختالف��ات فراوانی میان نظر رئیسجمه��ور در یک طرف و
موس��وی و هاشمی رفسنجانی از طرف دیگر وجود داشت که
غالب��اً از منظر افکار عمومی پنهان ب��ود و امروز با مراجعه به
2
یادداشتهای آقای هاشمی رفسنجانی آشکار میشود»...
«حجت االسالم علی اکبر ناطق نوری» میگوید« :وقتی
برای بار دوم مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری برگزیده
ش��دند( ،ایشان قبل از انتخابات بنا نداش��تند کاندیدا شوند.
ای��ن را خودش��ان به من فرمودن��د تا این که امام ایش��ان را
تکلیف کردند) بین ایش��ان و امام یک بحثی در مورد انتخاب
نخستوزیر بود ،ایشان میگفت اگر من رئیسجمهور بشوم،
در انتخاب نخس��توزیر هر کس��ی را که بخواهم ،خودم باید

وقتی برای بار دوم مقام معظم رهبری
به ریاست جمهوری برگزیده شدند،
بین ایشان و امام یک بحثی در مورد
انتخاب نخستوزیر بود ،ایشان
میگفت اگر من رئیسجمهور بشوم،
در انتخاب نخستوزیر هر کسی را
که بخواهم ،خودم باید تصمیم بگیرم
و این عالمت را هم امام ظاهرا ً داده
بودند که خود شما تصمیم بگیر ،لذا
ایشان کاندیدا شدند.
تصمیم بگی��رم و این عالمت را هم امام ظاهرا ً داده بودند که
خود ش��ما تصمیم بگیر ،لذا ایش��ان کاندیدا ش��دند و پس از
انتخابات ،به مشهد رفتند .سخنرانی ایشان در آنجا ،حاکی از
این بود که ایشان نمیخواهد مهندس موسوی را معرفی کند.
از سخنرانی ایش��ان در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری
3
در دفتر امام در جماران نیز این موضوع استنباط میشد».
عبارت حجت االس�لام ناطق نوری اش��اره به این قس��مت از
سخنان آیتا ...خامنهای در مراسم تحلیف ریاست جمهوری
در مجلس دارد که میفرمایند« :قانون اساسی ابزارهای الزم
برای عمل به این س��وگند را مشخص کرده است .در صورتی
که رئیسجمهور این ابزارها را در اختیار داشته باشد ،خواهد
توانس��ت به این س��وگند عمل کند وگرنه این سوگند ،حکم
4
فقهیاش برای فقها روشن است».

پرده دوم:

بعد از فشار و چانهزنی گسترده جریان
تحمیلگری ،لحن امام عوض شد...

«آیتا ...س�یدمحمد خامن�های» در این ب��اره میگوید:
«چون دوره اول نخس��توزیری میرحس��ین موسوی سراسر
ب��ا مصالح ملی و مذهبی برخورد داش��ت و ناهماهنگی آن با
رئیسجمهوری و خط مس��تقیم مجلس و روحانیت مشهود
و مسلم شد ،پس از انتخاب مجدد رئیسجمهور این موضوع
مس��لم بود که نه رئیسجمه��وری مایل ب��ه انتخاب مجدد
موس��وی برای نخستوزیری اس��ت و نه قشر اصلی مجلس
و ن��ه اکثریت ملت و قراین نش��ان میداد که ام��ام (ره) هم
با وی موافقت ندارند .بنابراین دورنمای سیاس��ت هم نش��ان

نمیداد که ش��خص مذکور مج��ددا ً از طرف رئیسجمهوری
معرفی شود و مجلس به آن رأی بدهد ،از این رو همه عوامل
مخرب وی بهکار افتادند که میرحسین
طرفدار سیاس��تهای ّ
موس��وی دوباره به قدرت برس��د .چ��ون از انصراف مجلس و
رئیسجمهوری مأیوس بودند ،ب��ه امام خمینی روی آوردند
و همه عناص��ر مؤثر در توطئه بهکار افتادند و با حضور مکرر
نزد امام (ره) و مدح موس��وی چنین وانمود کردند که جوانان
جبهه جنگ با صدام ،طرفدار موسوی هستند و انتخاب نشدن
5
وی صدمه محسوسی به جبهه خواهد زد».
** 135نف��ر از نمایندگان مجل��س در نامهای به امام با این
ادعا که «تغییر دولت مستلزم تغییرى عظیم در سطح کشور
خواهد بود و تزلزلى ش��دید در ارکان دولت و اداره کش��ور به
وج��ود خواهد آورد که مس��لّماً عواقبى وخی��م در بر دارد»و
اتهام به رئیسجمهور که «جریانى خاص و گسترده و طیفى
معلوم و مشخص ،تغییر دولت را حمایت و همراهى مىکند»
تهدید کردند که «چون دولت جدید تجربه و تالش و امکانات
فراوانترى ندارد و از داش��تن اکثریتى قاطع در مجلس و بین
مردم (!!!) برخوردار نیس��ت به موفقیتهاى الزم دست نخواهد
یافت و در نتیجه کش��ور دچار بحران مىش��ود( »)!!!( .برای
6
دیدن متن کامل نامه به پینوشت رجوع کنید)
حجت االسالم ناطق نوری در خصوص معرفی دوباره موسوی
می گوید« :چند روزی که گذشت ،نظر امام عوض شد .علتش
این بود که گویا آقای «محس��ن رضای��ی» به عنوان فرمانده
سپاه خدمت امام رسیده و گفته بود ...:اگر ایشان نخست وزیر
نش��وند ،جنگ لطمه می خورد ...لذا بعد از گزارش محس��ن
رضایی ،لحن امام عوض ش��د .ایشان احساس کرد که جنگ
نباید لطمه بخورد .باید آقای موس��وی به عنوان نخست وزیر
معرفی ش��ود ...مقام معظم رهبری در مقام رئیس جمهوری
در ی��ک محذوریت عجیبی قرار گرفت��ه بودند .از یک طرف
احساس می کردند از نظر شرعی و وظیفه به مصلحت کشور
نیست مهندس موسوی را معرفی کنند و از طرف دیگر نظر
امام آقای موس��وی بود .بنابراین برای حض��رت امام نامه ای
نوش��تند که «اگر حضرت عالی تش��خیص می دهید که باید
مهندس موس��وی را معرف��ی کنم ،حکم کنید ،ش��ما رهبر
هستید .ش��ما روز قیامت جواب دارید ،ولی من جواب ندارم
کسی را که مصلحت نمی دانم ،نخست وزیر کنم ،مگر این که
حکم ولی فقیه باالی س��ر او باشد .حضرت عالی حکم کنید
تا من ایش��ان را بگذارم» ،امام ه��م می فرمودند« :من حکم
نمی کنم .من حرف خودم را می زنم» بن بست عجیبی پیش
7
آمده بود»....
«عباس س�لیمی نمین» پژوهش��گر تاری��خ معاصر در این
ب��اره می گوید« :آقای هاش��می ...می خواس��تند هر  3قوه را
مدیری��ت کنند و هم در حزب جمه��وری جزو عناصر اصلی
حس��اب شوند ...یعنی آقای هاش��می یک نقش رسمی برای
خ��ود قلمداد می کرد و یک نقش غیررس��می که در مجموع
با نقش��ی که قانون برای رئیس جمه��وری تعیین کرده بود،
نمی توانس��ت همراهی و هماهنگی داش��ته باش��د ...حضرت
آیت ا ...خامنه ای ،خدمت امام (ره) رسیدند و ...گفتند ،اگر در
مقام ریاست جمهوری انتخاب شوم ،با نخست وزیر اختالفاتی
دارم و نمی توانم با نخس��ت وزیر کار کن��م .امام هم فرمودند
که خودتان هرجور ص�لاح می دانید کار کنید ...جریان چپ
هم ش��روع کرد به جوس��ازی علیه رئیس جمهور .قبل از آن
هم آقای هاشمی ش��بنامه هایی را برای ایشان منتشر کرده
بودن��د و در این ایام موضع گیری ها بس��یار ش��دید بود ،اما
آنچ��ه حائز اهمیت بود اینکه آقای هاش��می گفت اگر کس
دیگری غیر از میرحس��ین موس��وی نخست وزیر شود جنگ
دچار مش��کل می ش��ود .در این ایام آقای محسن رضایی نیز
نام��ه ای خدمت امام نوش��ت که مضمون نام��ه این بود که
تغییر نخست وزیر لطمه جدی به جنگ می زند و امام به این
نتیجه رسیدند که موس��وی در پست نخست وزیری بماند....
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این مس��ئله البته نش��أت گرفته از همان صفبندی هایی بود
که خدمتت��ان عرض کردم یعنی امام (ره) می دانس��تند که
اگر نخست وزیر تغییر کند ،جریان متصل به موسوی مسلماً
مشکالتی را برای کشور و اداره جنگ به وجود می آورند چون
اکثریت در دس��ت همین جریان به اصطالح چپ بود؛ دولت
در دستشان بود ،قوه قضائیه هم تقریباً همین گرایش را کم
و بیش داش��ت ،بنابراین تعداد آرایشان بیشتر بود ...این عین
درایت و دوراندیش��ی امام بود که با عدم تغییر نخست وزیر،
دیگر برای فرمانده س��پاه هم بهانه ای نباش��د که مث ً
ال دولت
جدی��د همراهی نمی کند یا دولتی که هم��راه بوده ،رفته .از
طرفی چون در مجلس س��وم ه��م اکثریت با جناح چپ بود
قرار گذاش��ته بودند که در صورت معرفی نخست وزیر جدید
8
به او رأی ندهند».
آقای هاش��می رفس��نجانی از مراجعه بهزاد نبوی و محسن
نوربخش ب��ه او و اظهار نگرانی آنها از احتمال تعویض دولت
یاد کرده و می نویس��د« :از من خواستند دخالت کنم و مانع
9
شوم».
دکتر علیرضا اس�لامی نیز در این ب��اره می گوید« :به نقلی
آق��ای خامنه ای می گویند م��ن نگران قیامت هس��تم .امام
می فرماین��د :به اجداد مطهرتان اقتدا کنید که دو نفر از آنها
همین رویه را داشتند»...
وی درباره علت تغییر نظر امام می افزاید« :بخشی از این علت
را آقای محس��ن رضایی گفتند که من دوبار وس��اطت آقای
موس��وی را نزد امام کردم .چرا که اگر ایش��ان عوض ش��ود،
10
روحیه رزمنده ها ضعیف می شود».
در انتها امام خمینی در  5مهرماه  1364در پاس��خ به نامه
 135تن از نمایندگان مجلس فرمودند« :با تشکر از حضرات
آقایان ،اینجانب چون خود را موظف به اظهار نظر مىدانم ،به
آقایانى که نظر خواسته اند ،از آن جمله جناب حجت االسالم
آقاى مهدوى (کنی) و بعضى آقایان دیگر ،عرض کردم آقاى
مهندس موسوى را شخص متدین و متعهد ،و در وضع بسیار
پیچیده کش��ور ،دولت ایش��ان را موفق مىدان��م ،و در حال
حاضر ،تغییر آن را صالح نمىدانم .ولى حق انتخاب با جناب
11
آقاى رئیس جمهور و مجلس شوراى اسالمى است».

پرده سوم:

موسوی نخستوزیر ماند

نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در جلس��ه علنی ۱۷۹
م��ورخ  1364/7/21با  ۱۶۲رأی موافق از  ۲۶۲نفر حاضر در
جلس��ه ،به نخستوزیری مجدد مهندس میرحسین موسوی
رأی اعتم��اد دادند ۷۳ .نفر نیز رأی مخالف و  ۲۶نفر هم رأی
ممتنع دادند که این ماجرا خود سرآغاز بحثهای مفصل بعدی
گردید.
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پرده چهارم:

ماجرای  99نفر و القای ضدوالیت فقیه
بودن رئیسجمهور (آیتا ...خامنه ای) و
مخالفین موسوی

«آقای هاشمی رفسنجانی» در خاطرات خود
از فشار به رئیسجمهور و فضاسازی علیه مخالفان
نخستوزیر خبر میدهد و مینویسد« :صبح زود
ب��ه مجلس رفتم .عفت و خان��واده امام هم ،برای
شرکت در مراسم تحلیف رئیسجمهور به مجلس
آمدند ...من به خاطر اقداماتی که هفتههای اخیر
در تضعیف آقای خامنهای شده ،از ایشان تمجید
و تجلیل زیاد کردم ».آقای [محمدرضا] توس��لی
[مس��ئول دفتر امام] از اظهارات روز پنجش��نبه
آقای خامنهای در مراسم تحلیف گله داشت که به
نحوی اعالن تحمیل دولت بود .حاج احمد آقا آمد
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و گفت :امام از اظهارات پریروز آقای خامنهای ناراحت شدهاند
و معلول ش��یطنت اطرافیان ایشان میدانند و میخواهند به
ایش��ان در این خصوص پیغام بدهن��د« 12».به مجلس رفتم.
قبل از رس��می شدن مجلس به نمایندگان تذکر داده شد که
با قلت آرای موافق نخس��توزیر ،باعث رنجش امام از مجلس
و خوش��حالی دش��منان از عدم نف��وذ امام نش��وند (!) .آقای
منتظری هم خواس��تهاند که تعداد آرای موافق به خاطر امام
کم نباش��د (!) 99 ...رأی مخال��ف و ممتنع که [به رغم تذکر

 135نفر از نمایندگان مجلس در
نامهای 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 میکنند .پس
از آن محسن رضایی به عنوان
فرمانده سپاه خدمت امام رسید و
گفت اگر میرحسین نخستوزیر
نشود ،جنگ لطمه میخورد؛ بعد از
گزارش محسن رضایی ،لحن امام
عوض شد.

قبلی] برخالف نظریه امام بود ،باعث ناراحتی شدید اکثریت
نمایندهها شد و وسیلهای برای بدنام شدن و ضد والیت فقیه
13
معرفی شدن جریان محافظهکار گردید».
این بیان آقای هاش��می بیانگر این اس��ت که او هم مخالف
تغییر نخستوزیر بوده است.
«آی�تا ...س�یدمحمد خامنهای» از اعض��ای وقت هیأت
رئیسه مجلس از جلسه رأی اعتماد میگوید« :این موضوع در
میان نمایندگان غلغلهای راه انداخت و روح و وجدان عدهای
از مجلس در فش��ار قرار گرفت که آیا ب��ه تجربه و علم خود
عمل کنند یا به میل امام؟ من یکی از افرادی بودم که بشدت
در فشار روحی بودم ،از طرفی نمیخواستم خاطر امام آزرده
شود و از طرف دیگر وظیفه شرعی و قانونی خود میدانستم
که به میرحسین رأی ندهم و تا صبح روز رأیگیری در همین
تردید بودم و برای بس��یاری از نمایندگان که با من مشورت
میکردند ،جوابی نداشتم و این حالت اکثریت مجلس بود که
خیرخواه بودند و با میرحسین عقد مودت نداشتند .نتیجه این
شد که س��رانجام  99نفر به میرحسین موسوی رأی نداند و
بقیه که عدهای طرفدار میرحسین و عدهای در شک و تردید
بودند ،به وی رأی دادند و او نخستوزیر شد .پس شکلگیری
 99نف��ر در واقع اتفاقی بود و بر اس��اس نوعی جبههگیری و
ی��ا فراکس��یون و مانند آن نبود و اکثر ای��ن  99نفر از رأی و
اقدام دیگری خبر نداشتند ولی وجدانشان راحت بود که کار
درس��تی انجام دادهاند و مش��کل آخرتی ندارند .موضوع رأی
ن��دادن  99نفر برای امام ش��وک بزرگی بود چون امام ارادت
این افراد به خود را میدانس��تند و با هوش��مندی زیادی که
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ایشان داشتند زود متوجه موضوع شدند و بعدها هم حقیقت
قضیه بر ایش��ان روشن ش��د .ا ّما این قضیه پیراهن عثمان و
تبلیغاتی ش��د برای گروه میرحس��ین در مجلس تا مخالفان
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
مصاحبهها و توهینهای این دسته علیه  99نفر شروع شد و
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تا توانستند بداخالقی و سیاه نمایی کردند»...
انحصارگرایی باند حامی موس��وی به حدی اس��ت که با این
که جلسه رأی اعتماد مخفیانه بوده است ،با حدس و تخمین
اسم  99نفر از نمایندگان مجلس به عنوان  99نفر ضد والیت
فقیه در رس��انهها منتشر میشود و فضاسازی علیه مخالفان
نخس��توزیر به حدی زیاد میشود که هر کس علیه موسوی
س��خن میگوید متهم میش��ود به این که جزو  99نفر است
حتی اگر نماینده نباشد!
«حجتاالسلام ناط�ق ن�وری» در این م��ورد میگوید:
«طرفداران آقای موسوی در مجلس و دولت هر جا که بودند،
گفتند« :امام فرموده به ایش��ان رأی دهی��د و این  99نفر از
امام تمرد کردند ».اوالً این  99نفر معلوم نیس��ت چه کسانی
هس��تند و ثانیاً وقتی امام فرمودند ش��ما معرفی کن ،معنای
آن ای��ن نبود که مجلس همه باالجب��ار رأی بدهد .امام هیچ
وقت این طوری حرف نمیزد؛ لذا طرفداران آقای موسوی این
 99اس��م را پیراهن عثمان کردند و هر کس را میخواستند
بکوبند میگفتند جزو  99نفر اس��ت .تقریباً  200نفر را اینها
جزو آن  99نفر حس��اب کردند (!!) منجمله خود من را؛ حال
آن که م��ن اص ً
ال در مجلس نب��ودم (!!!) بعضی جاها که من
س��خنرانی میکردم ،افرادی بلند میش��دند و میگفتند که
شما جزو  99نفر هس��تید .اص ً
ال توجه نمیکردند که من آن
موقع نماینده مجلس نبودم و بعضی که زیرکی آنها گل
میکرد میگفتند ما میدانیم که تو جزو  99نفر نبودی،
ام��ا ذات تو این اس��ت که اگر در آن زم��ان در مجلس
حضور داش��تی ،جزو اینه��ا میب��ودی (!!!) البته این را
بگویم که رأی مجلس به دولت مخفی است و هیچ کس
نمیتواند بگوید که چه کس��ی رأی داد و چه کسی رأی
نداد .قائل به امر مولوی و ارشادی بودم و اآلن هم هستم.
س��ابقاً وقتی به مجلس میرفتم ،شوخی میکردم و به
دوس��تان میگفتم« :امام از پیغمبر باالتر است ».جناح
مقاب��ل میگفتند« :تو چطور میگوی��ی امام از پیغمبر
باالتر اس��ت؟» میگفتم« :آخر م��ا در اصول خواندهایم
امری که موال میکند یا مولوی اس��ت و یا ارشادی .اگر
امر مولوی باشد و تخلف بکند ،عقاب دارد و اگر ارشادی
اس��ت ،معنای ارشادی این است که انجام نده ،برای تو خوب
نیس��ت ،ضرر میبینی ،اما عقاب ندارد؛ اما شما قائل هستید
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 رئیسجمهور امر مولوی نکرد ،حکم نکرده است .ثانیاً
اگر به ایشان هم امر مولوی کند ،امر مولوی به رئیسجمهور

ندهد ،تخلف از امر امام کرده اس��ت .امام جواب دادند« :خیر،
من شما را هم قبول دارم و فرد انقالبی و متدین میدانم .وای
ﺑﻴﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣــﺎﻡ ،ﺧﻮﺩ ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ
شودﻣﻰ ﺷﺪ
بناﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ
ﻋﺴــﮕﺮﺍﻭﻻﺩﻯ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻗﺎﻯ
مردم نتوانند تصمیم بگیرند .مجلس
روزی که
به آن
ﻛﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺧﺮﺍﺯﻯ ﻭ
ﺍﺳــﺘﺎﺩﻯ ﻫﻤﺪﻭﺭﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺭﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻣﺎﻡ ﻫﻢ
ﺷﺮﻛﺖ تحمیلی ش��ود .نظر من هرگز این
رأی
و
بگیرد
تصمیم
نتواند
ﻣﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺣﺰﺏ ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ
ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷــﺪﻩ ﺑــﻮﺩ .ﻳﻜﻰ ﻓﻌﺎﻻﻥ
ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳــﻪ15
نیست»».
ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻣﺎﻧﻰ ،ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺎﺩﻕ
ﻣﺴﺠﺪ ﺷــﻴﺦ
ﺍﺳــﻼﻣﻰ ،ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺣﻤﺎﻧﻰ ﻭﺷﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﺍﺳﺪ
ﺍﷲ ﻻﺟﻮﺭﺩﻯ .ﻳﻚ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯﻣﺴــﺠﺪ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻣﺜﻞ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺴﮕﺮﺍﻭﻻﺩﻯ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺎﺝ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﷲ ﺷﻔﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﻛﻠﻲ
ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﺴــﺠﺪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪ
ﺻﺎﺩﻗﻰ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻴﺮﻓﻨﺪﺭﺳﻜﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﺎﺩﺭﺍﻥ .ﺷﻬﻴﺪ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺗﺮﻭﺭ ﺣﺴﻨﻌﻠﻰ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺳﻴﺎﺳﻰ ،ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﻧﺪ .ﺍﻳﺸﺎﻥ
ﺩﻭ ﺳــﺎﻝ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﻣﺆﺗﻠﻔــﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻧﺪ .ﻣﺪﺗﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ
ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  56ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺷــﺪﻧﺪ ﻭ
ﺑﻪ ﺁﮔﺎ ﻩ ﺳــﺎﺯﻯ ﺩﻭﺳــﺘﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ .ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﻫﺴــﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻣﺒــﺎﺭﺯﺍﺕ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳــﺎﻝ  56ﺑﻮﺩﻧﺪ.
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻛﻪ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺷــﺪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﺳــﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ
ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺣﺰﺏ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺷــﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﺣﺰﺏ .ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ
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 ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺁﺩﻡ
ﻋﺠﻴﺒﻰ ﺑﻮﺩ .ﻧﺼﻔﻰ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ
ﻣﻰ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺍﺑﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺷﺖ .ﻣﺜ ً
ﻼ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺘﻢ ﺣﺎﺝ
ﺁﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﺭﻙ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﻓﺖ ﺍﺯ ﻋﻠﻤﺎ ﻳﻜﻰ ﻳﻜﻰ
ﺍﻣﻀﺎء ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺖ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﺶ ﺑﺎ ﻣﻦ.
ﻫﻤﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺴــﺠﺪ ﺍﺭﻙ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻣﻨﺒﺮ
ﺭﻓﺘﻨــﺪ ﻭ ﻟﻔﻆ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩﻧــﺪ ﻭ ﺭﻳﺨﺘﻨﺪ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ
ﺯﺩﻧﺪ .ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﻳﻚ ﺁﺩﻡ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻯ ﺑﻮﺩ .ﺳﺎﻭﺍﻙ
ﻫﻢ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻮﺩ .ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻫﻢ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻬﻴﺪ
ﺻﺎﺩﻕ ﻛﻪ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺗﻰ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻭﺍﻙ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﺸﺎﻥ
ﺍﻫﻞ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻧﺒﻮﺩ .ﺑﺎ ﻳﻚ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻣﻰ ﻛﺮﺩ.
ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﻓﺖ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﻟﺖ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺑﺮﺩ ﻭ
ﻣﻰ ﺁﻭﺭﺩ .ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻰ ﻛﺮﺩ .ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ
ﻓﻘﻂ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﻣﻰ ﺑﺮﺩ .ﻣﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺍﻳﻨﻄﻮﺭ ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻧﺮﺩﺑﺎﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭﺩﺳــﺘﺶ ﺷﻜﺴــﺘﻪ
ﺑﻮﺩ .ﻣﻦ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺎﺷــﻴﻦ ﭘﮋﻭ
ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻡ ﺑﻮﺩ .ﻣﺎﺩﺭﻡ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻛﺘﺮ ﺑﺒﺮ .ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻴﺖ
ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﻰ ﺑﺮﻣﺶ .ﻣﻦ ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ
ﺟﺎﻧﻤﺎﺯ ﺁﺏ ﺑﻜﺸــﻢ ،ﺍﻣﺎ ﻣــﻰ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺭ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ .ﺁﻥ ﺟﻠﺴــﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
ﻭ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺷــﻔﻴﻖ ،ﺭﺟﺎﻳﻲ ،ﺭﻓﻴﻖ ﺩﻭﺳــﺖ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻛﺮﻳﻤﻲ،
ﺑﺎﺩﺍﻣﭽﻴــﺎﻥ ،ﻓﻘﻴﻬﻰ ،ﻣﻘﺼﻮﺩﻯ ،ﺭﺳــﺎﻳﻰ ﻭ ﺩﻛﺘﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪﻯ
ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﮔﺎﻫﻰ ﺟﻠﺴــﻪ ﺷــﺎﻥ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺎ ﻣﻰ ﺍﻓﺘﺎﺩ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ
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؟
ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺎﺳــﺦ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰﻯ
ﻣﺒــﺎﺭﺯﺍﺕ ﻣﺮﺩﻣــﻰ ﻭ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻰ ﻫﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﻣﺜ ً
ﻼ ﻣﺴــﺌﻮﻝ
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣــﺎﺕ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻰ ﻫﺎ ﺍﺑﻮﻯ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ .ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺟﻠﺴــﻪ

پرده پنجم:

وقتی خادم ملت مهر سکوت میشکند:
من صدمین نفرم

حضرت آیتا ...خامنهای در انتقاد به دیکتاتوری ایجاد شده
توس��ط نخس��توزیر و حامیانش در مجلس و نهادهای دیگر
و س��وء استفاده ایش��ان از عنوان والیت و والیتپذیری طی
س��خنانی در س��ال  ۱۳۶۵در جمع  ۶۵۰نفر از اعضای حزب
لزوماً امر به نمایندگان که حق اختیار و انتخاب دارند ،نیست .جمهوری اس�لامی تهران و شهرس��تانها به مناسبت سالگرد
خود مقام معظم رهبری هم اآلن قائل به ّامر مولوی و ارشادی تشکیل حزب ،مهر س��کوت از لب برداشته و میگویند....« :
ﻋـﺪﻡ ﺗﻌﻬـﺪ ﻣﻠـﻰ ﻭ ﺣﺰﺑـﻰ
ﻣﻮﺳـﻮﻯاما آن دسته غوغاگر که در مجلس هم مشخص هستند بسیار
آقا ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﺣﺰﺑﻰ
ایشانﻣﻮﺍﺿﻊ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﺑﺮ
اس��ت ».جمعیﻧﻘـﺪﻯ
ﻣﻴﺮﺣﺴـﻴﻦ آن
فرمودند« :وقتی
بودند،
خدمت
موقع گفتند  99نفر ،من هم گفتم صدمین آنها هس��تم ».آقا هم انحصارطلب هس��تند و همان طور ک��ه میبینید ،حاضر
ﻣﻘﺪﺱ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩنیس��تند حتی یک نفر اگر هم عقیده ایش��ان نیست در آنجا
ﺩﻓﺎﻉای
است.ﺩﻭﺭﺍﻥعده
خواست ﻛﻪبگوید
در واقع می
من ﻭﺯﻳﺮ ﻣﻮﻓﻖ
مالﺭﺍ ﻧﺨﺴﺖ
پروژه،ﺩﺍﺭﺩ ﺧﻮﺩ
اصلﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺳﻌﻰ
ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻯ،
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ
ﻭ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﭼﭗ ﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺰﺏ ﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ،ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ ﺍﻣﺎ
ﺍﻓﺮﺍﺩﻯﺑﻌﻀ ًﺎﻛﻪیا جاهای دیگر حضور داش��ته باشند و سر هر موضوعی سر و
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻟﻤﺲ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ،
ﻧﻈﺮﺍﺗﻰ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﺳـﻼﻣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﺳﺖ
ﺍﻧﻘﻼﺏص��دا راه بیندازند مث ً
ال در مورد آن  ۸نفر میبینید که چگونه
ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺗﻰ ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﻭﺳـﻴﻊ ﭘﺪﺭﺵ  ،ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﺮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎ
ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳـﺎﻝ ﻫﺎﻯ ﭘﺲ ﺍﺯﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺳِ َﻤﺖ ﻫﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ،ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
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ﺍﻳﺸـﺎﻥ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺍﺧﺬ ﺩﻛﺘﺮﺍﻯ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﺣﺰﺑﻰ
ﺍﺳﺖ :ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻣﻬﻨﺪﺱعمل میکنند که البته باید گفت  ۸نفر بهانه اس��ت  ...اینها
در
نوری:
ناطق
االسالم
حجت
ﺷﺪﻩ
«آقاﺍﺷﺎﺭﻩ
ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻣﻮﺳﻮﻯ
:ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﺷـﺮﻭﻉ ﺑﺤﺚ ﻟﻄﻔ ًﺎ ﻣﺨﺘﺼـﺮﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺑﻌﺪﺍﺯ ﺷــﺮﻭﻉ ﻧﻬﻀﺖ ﺍﻣﺎﻡ ،ﺍﻳﺸــﺎﻥ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ.ﻭآن  ۸نفر را بهانه کردهاند ...اینها در حقیقت با  ۹۹نفر مخالف
پروژه،
اصل
بگوید
ﻫﻤﺮﺯﻣﺎﻧﺸــﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻂ ﺍﻣﺎﻡ
ﺑﻘﻴﻪ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ.
خواستﺷﻬﻴﺪ ﺍﺳﻼﻣﻰ
واقع می ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺗﻰ
ﭘﺪﺭ ﺑﻨﺪﻩ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  1326ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ "ﺷﻴﻌﻴﺎﻥ" ﺷﻬﻴﺪ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺆﺗﻠﻔﻪهس��تند که چندی پیش من به یکی از آنها که دائم  ۹۹نفر
ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻣﺎﻧﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺍﻳﻨﻬﺎ
مال من است...عدهای که آن موقع
ﺩﻓﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﭘﺎﺭﻙ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ،ﻛﺴﻰ ﺭﺍ
ﻣﻌﺮﻓﻰرا زیر س��ؤال میبرد گفتم اگر ساکت ننشینی ،خواهم گفت
ﺑﻰ ﺩﻳﻨﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺳــﻌﻰ ﺩﺭ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺍﺳﻼﻡ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻣﺎﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ
امامﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻭ ﺷﻬﻴﺪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﺧﻮﺩ ،ﺑﻪ
ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ
مطیع
طور
ﺩﺍﺷــﺘﻨﺪ.این
خودشان را
ﺭﺟﺎﻳﻰ ،ﺷﻬﻴﺪ ﺩﺭﺧﺸــﺎﻥ ﻭﺩﻳﮕﺮ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﻬﻀﺖ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺁﻗــﺎﻯ ﺍﻧﻮﺍﺭﻯ ﻭﺁﻗﺎﻯ
ﻣﻮﻻﻳﻰ.ﺍﻳﻨﻬﺎﺍﻳﻦﺑﺎکه اینها  ۹۹نفر نیستند و با من  ۱۰۰نفر هستیم ،اینها آنقدر
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺷــﺎﺧﻪ ﻣﺴــﻠﻤﺎﻥ ﺟﺪﺍ ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻰ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻓﻘﻬﺎﻯ ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺭﺍﺑﻂ
میدانستند و حتی یکی از همین
انحصارطلب هس��تند که جز خودش��ان هی��چ کس را حاضر
[
آقایان گفته بود] 62که اص ً
ال امام نیازی
نیس��تند بپذیرند .تا به حال چندین بار هم ریاست جمهوری
را زیر سؤال بردهاند .مثال در همین مسافرت به حراره که هر
نیست چیزی را بگویند همین که از
انس��ان بیتفاوتی هم از این مملکت میفهمید که چقدر آبرو
قلب امام چیزی بگذرد ،دیگر واجب
برای جمهوری اسالمی بود ولی یکی از اینها اصل سفر را هم
است که اطاعت کنیم ،اآلن در برابر
زیر سؤال برده که این مسافرت چه لزومی داشته ...به هرحال
ولی فقیه ایستاده اند! مگر ولی با ولی
چند بار خواستهاند که هیأت دولت را تغییر دهند و همه وزرا
فرق می کند؟!»
را یک دس��ت مثل خودشان کنند که من مخالفت کردهام و
البته اگر چنین میشد ضربه سختی بود چرا که مثال به طور
ک��ه آن موقع خودش��ان را این طور مطیع امام میدانس��تند نمونه اگر وزیر کش��ور (سیدعلی اکبر محتشمی پور) را که از
ال امام نیازی این گروه اس��ت ،در نظر آوریم از وقتی که ایش��ان به وزارت
و حت��ی یکی از همین آقایان گفته بود ک��ه اص ً
نیست چیزی را بگویند همین که از قلب امام چیزی بگذرد ،رسیدند تمام اس��تانداران و مسئوالن مهم وزارتخانه را تغییر
دیگر واجب است که اطاعت کنیم (!!) اآلن در برابر ولی فقیه دادند و هم خط خود انتخاب کردند .در حالی که زمان برادر
ایس��تادهاند ،مگر ول��ی با ولی فرق میکن��د؟ وقتی که آقای محترممان آقای ناطق نوری استاندارها از هر خطی بودند .به
«محتشمیپور» به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شد و هر صورت شما باید دقت کنید بخصوص در مجلس آینده که
اینها از همین حاال نقشه دارند که نگذارند غیر از خط
خودشان کس��ی به مجلس راه یابد و شما در هرکجا
که هستید نیروهای مؤمن و مخلص را شناسایی کنید
و برای مجلس آینده در نظر داش��ته باش��ید و ضمناً
با این گ��روه غوغاگر و فتنهگر مقابل��ه کنید چرا که
اینها غالباً در س��خنرانیها و مناب��ر توطئه میکنند...
همان طور که گفتم سیاس��ت م��ا امروز بنا به توصیه
حضرت ام��ام حمایت از دولت اس��ت و ما بنا نداریم
که با دولت مخالفت کنیم بنابراین با همین سیاست
و موضعگی��ری پیش میرویم تا این که باالخره دوره
و زمان اینها تمام شود ...و ما میدانیم که دولت کند
هاشمی می خواست هر سه قوه را مدیریت کند
است ولی چارهای نیس��ت و باید حمایتش کرد ...در
انتخاب آقای موسوی من به امام عرض کردم که من
ایشان را برای نخستوزیری شایسته نمیدانم اگرچه
مقرر ش��د که مجلس به ایشان رأی بدهد ،در مجلس گفتند
که امام فرموده به ایشان رأی دهید و هر کس به ایشان رأی که ایشان فردی اس��ت مسلمان و متدیّن ...و من در هر کجا
ندهد ،تخلف از امام کرده اس��ت .در واقع آن زمان رأی ندادن که باشم ،از ایشان به عنوان یک دستیار استفاده خواهم کرد
به وزیر ،تخلف از امام تلقی میشد (!!) من نامهای خدمت امام اما برای نخستوزیری انتخاب ایشان را صالح نمیدانم و امام
نوشتم و عرض کردم که آقای محتشمی را به مجلس معرفی فرمودند که ش��ما هر طور میل دارید ،عمل کنید و این حق
کردند .میگویند نظر شما این است که هر کس به ایشان رأی شماست و واقعاً این حق من بود .البته حق شخصی نبود که
ﻣﺤﻤـﺪ ﻧﻬﺎﻭﻧـﺪﻯ ﻓـﺮ
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اگر حق ش��خصی بود من از آن میگذشتم بلکه حق ریاست
جمهوری بود و تکلیفی بود بر دوش من که من نمیتوانستم
نسبت به آن بیتفاوت باشم .اما به هر حال رفتند خدمت امام
و گفتند اگر ایش��ان کنار رود جن��گ لطمه میخورد و چون
جنگ برای امام بسیار اهمیت دارد لذا ایشان هم آن طور نظر
17
دادند در حالی که جنگ هم لطمه نمیخورد»...
پینوشتها:
 )1گفت وگو با اولین ویژهنامه انتخابات روزنامه
ایران در سال  1388-صص  65و 66
 )2یادداشت دکتر محمدعلی رامین در سایت مشرق
با عنوان همه بر سر شاخ بن میبرند-کد 41775
(ادامه) :چهار سال دوم ریاست جمهوری معظمله حتی
پیچیدهتر از چهار سال اول بود .اداره جنگ ،هماهنگی
قوا و مدیریت کشور در حالی که نخستوزیر با
فشار هاشمی و نمایندگان مجلس از سوی امام خمینی
کتب ًا و رسم ًا توصیه شد و غالب اعضای هیأت دولت
با هماهنگی میان رئیس مجلس و نخستوزیر بر
رئیسجمهور تحمیل میشدند ،ابتداییترین حقوق
قانونی مجری قانون اساسی تحت تأثیر توافقات رئیس
مجلس ،نخستوزیر و هماهنگی با برخی افراد بیت
رهبری یا قائم مقام رهبری قرار میگرفت».
 )3خاطرات حجتاالسالم ناطق نوری /جلد دوم-
ص 75
 )4ویژهنامه نوروزی سال  1389روزنامه ایران
(رمز عبور )1ص86
 )5گفت وگو با همشهری ماه/شماره  73-صص50
و ( 51ادامه)« :و این همان نقطه حساسی بود که امام
نسبت به آن فوقالعاده حساسیت داشتند و اطرافیان هم
این را به خوبی میدانستند؛ 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 دادهاند که میرحسین را
انتخابکنند».
 )6متن کامل نامه  135نماینده به حضرت امام (ره)
بدین شرح است:
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آقای علیرضا اسالمی از اعضای وقت حزب جمهوری اسالمی
و از حاضرین در جلس��ه فوق در ای��ن باره میگوید« :پس از
این قضیه با اعضای شورای مرکزی حزب و مؤتلفه خدمت آقا
رسیدیم .در آن مجلس آقا فرمودند :اینها  99نفر نبودند بلکه
18
 100نفر بودند یعنی من هم جزو آنها هستم»...

«بسما ...الرحمن الرحیم
الشأن انقالب اسالمى،
محضر مبارک رهبر عظیم ّ
مدظلّه
حضرت آیتا...العظمى امام خمینىّ -
پس از سالم و آرزوى طول عمر با عزت و برکت
براى آن حضرت به عرض مىرسانیم:
وضعیت حساس مملکت و دگرگونى قریبالوقوعى
که نسبت به دولت در پیش است ،ما نمایندگان مجلس
شوراى اسالمى را بر آن داشت که موجب تصدیع
شویم .با این امید که از نفس قدسى و نظر بلند شما که
همواره به جانهاى مشتاق حقیقت ،اطمینان بخشیده است
و منشأ برکات براى اسالم و جمهورى اسالمى بوده
است ،مدد بگیریم.
همان طور که خاطر خطیر مستحضر است ،در پى
انجام انتخابات ریاست جمهورى ،دولت تازهاى معرفى
خواهد شد .این واقعه در هنگامهاى رخ مىدهد که ملت
ایثارگر و انقالبى ما ،پنجمین سالگرد جنگ تحمیلى را
با همه آثار و تبعاتش صبورانه به پشت سر گذاشته و
تحت رهبرى آن حضرت ،سربلند و مقتدر ،دفاع مقدس
از اسالم و انقالب اسالمى را سرلوحه برنامهها و
تالشهاى خود قرار داده است و تنگناهاى سخت مالى
و اقتصادى را بزرگوارانه با همتى الهى تحمل مىکند.
ما نمایندگان این مردم عظیم الشأن ضمن تقدیر از
نخستوزیر متعهد و دولت تالشگر او که جوانمردانه
با موفقیت ،در دورانى بسیار سخت به انجام وظیفه
همت گماشتهاند و خدمات ارزندهشان همواره مورد
عنایت حضرت امام و امت بزرگ اسالمى بوده است،
انتظار و توقع خود را در این مقطع حساس از تاریخ
انقالب اسالمى نسبت به معرفى نخست وزیر و دولت
جدید به عرض امام عزیز مىرسانیم و از پیشگاه
مقدسشان درخواست ارشاد مىکنیم:
 -1سابقه انقالبى (!!) و ارزندگى ،حقیقت درخشانى
است که بایستى بر چهره دولت جمهورى اسالمى
بدرخشد تا همه نیروهاى انقالبى و کافه مردم فداکار
ما با امید و نشاط به حمایت آن برخیزند و حضرت امام
هم بر این نکته تأکیدى فراوان دارند بنابراین چنانچه
دولتى فاقد چنین امتیاز بوده و یا خداى نخواسته نکاتى

در انتخاب آقای موسوی من به امام
عرض کردم که من ایشان را برای
نخستوزیریشایستهنمیدانم
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 نخستوزیری
انتخاب ایشان را صالح نمیدانم و
امام فرمودند که شما هر طور میل
دارید ،عمل کنید و این حق شماست
و واقع ًا این حق من بود .البته حق
شخصی نبود که اگر حق شخصی
بود من از آن میگذشتم بلکه حق
ریاست جمهوری بود و تکلیفی بود بر
دوش من که من نمیتوانستم نسبت
به آن بیتفاوت باشم .اما به هر حال
رفتند خدمت امام و گفتند اگر ایشان
کنار رود جنگ لطمه میخورد و چون
جنگ برای امام بسیار اهمیت دارد لذا
ایشان هم آن طور نظر دادند در حالی
که جنگ هم لطمه نمیخورد.

منفى داشته باشد ضربهاى به انقالب وارد خواهد آمد.
 -2اکنون ملت و کشور ما یکى از بحرانیترین مواقع
تاریخى را مىگذراند.
اشتعال دامنه جنگ و خطر ضربهیابى مخازن نفتى،
تهدیدات نظامى امریکا ،فشارهاى شدید اقتصادى،
توطئههاى خطرناک سیاسى و تحریکات ضد انقالب
از عوامل مهمهاى است که فشار طاقتفرساى آن
بردوش مردم صبور و مظلوم ما سنگینى مىکند و
تغییر دولت که متأسفانه به قرار مشهود مستلزم
تغییرى عظیم در سطح کشور خواهد بود ،تزلزلى
شدید در ارکان دولت و اداره کشور به وجود خواهد
آورد که مسلّم ًا عواقبى وخیم (!!) در بر دارد.
 -3آنچه متأسفانه مشهود است جریانى خاص و
گسترده و طیفى معلوم و مشخص (!!) ،تغییر دولت
را حمایت و همراهى مىکند که در صورت موفقیت
ممکن است نیروهاى فراوان انقالبى کنار گذاشته
شوند (!!) و یا به کنار روند و بحران و خسران
فراوان در سازمان اداره مملکت که اکنون قشرهاى
مؤمن و انقالبى ارزندهاى در متن آن مشغول خدماتى
صادقانهاند پدید آید.
 -4مردم محروم و پرتوان و صبور ما با معرفى دولتى
جدید به طور طبیعى توقعات و انتظاراتى خواهند
داشت و چون دولت جدید فاقد امکاناتى تازه و گسترده
است موجبات یأس مردم فراهم خواهد شد)!!( .
 -5چون دولت جدید تجربه و تالش و امکانات
فراوانترى ندارد و از داشتن اکثریتى قاطع در مجلس
و بین مردم (!!) برخوردار نیست به موفقیتهاى الزم
دست نخواهد یافت و در نتیجه کشور دچار بحران
مىشود)!!!( .
 -6آنچه صادقانه به عنوان نمایندگان مردم دریافته
و معروض مىداریم ،این است که دولت آقاى مهندس
موسوى با وجود مشکالت فراوان داخلى و خارجى
و علیرغم جوسازیها و ایجاد موانع و ناهماهنگیهاى
عمدى (!!) ،دولتى موفق بوده است و این حقیقت را
شخص حضرت امام و مسئوالن مهم و متعهد کشور و
نهادهاى انقالبى و مردم آگاه درک کردهاند و تعویض

چنین دولتى در این موقعیت حساس مغایر با مصالح
مملکت و ملت است.
 -7چون به فرموده حضرت عالى ،مسئله اصلى جنگ
است و دولت فعلى با قواى رزمنده و فداکار ما در ادامه
جنگ و تالش براى حصول پیروزى توافق و همکارى
برنامهریزى شده گرم و صمیمانهاى دارد ،کنار رفتن
آن به مسئله جنگ ضایعات و صدماتى وارد خواهد
ساخت.
و اینک که مجلس در آستانه تصمیمى سرنوشتساز
قرار گرفته است ،بدون شک راهنماییهاى آن حضرت
مىتواند روشنگر راه ما باشد .لذا موجب امتنان و
افتخار خواهد بود .اگر اجازه فرمایید بعضى از ما
نمایندگان مجلس لحظاتى شرفیاب شوند و از هدایتهاى
آن حضرت در این مورد کسب فیض نمایند.
والسالم علیکم و رحمها...و برکاته»
ّ
 )7خاطرات حجتاالسالم ناطق نوری/جلد دوم-
ص  75و 76
 )8گفت وگو با روزنامه وطن امروز
 )9امید و دلواپسی ،خاطرات سال  1364آقای هاشمی
 25 /شهریور/ص251
 )10گفت وگو با اولین ویژهنامه انتخابات روزنامه
ایران در سال  1388-صص  65و 66
 )11امید و دلواپسی ،خاطرات سال  1364آقای هاشمی
 /پنجشنبه  18مهر
 )12همان /شنبه  20مهر
 )13همان /یکشنبه  21مهر
 )14گفت وگو با همشهری ماه/شماره  73-صص50
و 51
 )15خاطرات حجتاالسالم ناطق نوری/جلد دوم-
صص  81و 82
 )16سؤال  ۸نفر از نمایندگان درخصوص مسائل
خارجی از وزیر امورخارجه
http://hasanroozi.blogfa.com/)17
post-52.aspx
 )18گفت وگو با اولین ویژهنامه انتخابات روزنامه
ایران در سال  1388-صص  65و 66

مـتــقـد مـین ،مـتأخـــرین ،مـالزمــــین
بهمن شریف زاده
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حجت االسالم بهمن شریف زاده  21ساله بود که تدریس دوره ی سطح حوزوی را به
صورت رسمی آغاز کرد و هنوز در حالی که  25سال را به اتمام نرسانده بود به دلیل
نبوغ باال از طرف آیتا ...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  5سال نیز به چشم می خورد .اما همه اینها باعث نشد که وی مانند عدهای دیگر
که حفظ موقعیت فرهنگی و سیاسی خود را بر آرمانشان ترجیح میدهند خود را هم
رنگ جماعت کند ،او حمایت از آرمانهای دولت که همان آرمانهای انقالب است را
بر همه اینها ترجیح داد .البته احتماال همین امر هم باعث شد که در انتخابات مجلس
نهم(در سال  )90و در انتخابات شورای شهر سال  92رد صالحیت شود.

رض��وان خداون��د به روح بزرگمردی ک��ه با تبیین و
ترویج اصل درخش��ان والیت فقیه ،اس�لام را پس از
قرنها مهجوریت ،از انزوا بیرون آورد و به عرصههای اجتماع و
سیاس��ت بازگرداند که اسالم به فرموده شیخ طریقت و استاد
معرفتش ،عارف کامل «آیتا ...شاه آبادی» ،دین اجتماعی است
نه انفرادی .و هم او بود که پشتیبانی از این اصل اصیل و رکن
رکین را رمز مصونیت از آسیبها نامید ،چه آنکه مضامین دین،
ب��دون فعلیت والیت ،رو به فرس��ودگی و ناب��ودی میگذارد و
آسیبها یکی پس از دیگری رخ مینماید؛ 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.
اکنون پرس��ش این اس��ت که رکن والیت تا چه اندازه در باور
مردم تحکیم یافته و در رفتارشان ظهور و بروز پیداکرده است؟
اگر والیت فقیه به سرپرس��تی فقیهی گفته میشود که واجد
ش��رایط زعامت بر امت اسالمی است و حفظ نظام یک جامعه
فقط با رهبری و زعامت واحد و نه بس��یار ،ممکن اس��ت ،پس
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
ا ِعمال والیت نیست.
همه مدیران و گردانندگان جامعه نیز به ش��کل مس��تقیم یا
غیرمس��تقیم ،زیرمجموعه او بوده و بازوی او به شمار میروند
و مشروعیتش��ان از او است و برای همین ،فقط مجاز به تالش
در چارچوب تعیین ش��ده از سوی او بوده و حق تخلف ندارند.
آنها نباید مغلوبِ الزا ِم هیچ فرد یا گروه دیگری ش��وند که این
همانند به حرکت درآمدن بازو به دستور غیرصاحبش است .در
نظام والیی ،فقط ولی امر فرمان میراند 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
از ول��ی بوده و با حرکت بر مدار والیت مناف��ات دارد .مدیران

قوا هم آنگاه بر مدار والیت در گردش��ند که جز فرمان ولی امر
از کس��ی اطاعت نکنند و به الزام کسی تن در ندهند .گردش

آنها مردمانی تنگ نظرند که
مسلمانی را درچهاردیواری
اندیشههای محدود خود محصور
ساختهاند و اغلب مردمان را
دوزخی میبینند و حکم به انحراف
و کفرشان میدهند .اگر هم کسی
میلیاردها مردم کره زمین را
انسان بنامد و قابل احترام بداند،
گمراهش میدانند ،انگ پلورالیست
و اومانیست و سکوالریست به او
میزنند و درعقیده ،بی بند و بارش
میخوانند!
بر مدار والیت به ش��ناختی عمیق و دقیق از حقیقت والیت و
گونههای انحراف از آن بستگی دارد .ترسیم سه گروه «ناکثین»
«قاسطین» و «مارقین» از سوی امیرمؤمنان علی(ع) ،تصویری
از گونهه��ای انحراف از راه والی��ت و مخالفت با مقام والیت و
زعامت درجامعه دینی اس��ت .امیرمؤمنان که آینه علم بیکران
خداوندی است در تصویر و ترسیم آنچه از معلم و مربی بزرگ
بشر ،پیامبر اعظم(ص) آموخته ،چنان زیبا ،کامل و دقیق سخن
ران��ده که آموختن از او ،درکی بینقص از حقیقت والیتمداری
را نصیب انس��ان میکند .روایت شده که رسول خدا(ص)خود
«ستُقَاتِ ُل ال َّناکِ ِثی َن َوالْق ِ
َاس ِطی َن َو ال اَْم ِر ِقی َن» (به زودی
به او(ع) فرمودَ :
با پیمان ش��کنان و بیدادگران و بیرون شدگان از دین ،مقاتله
1
خواهی کرد)
از این رو بر دوستداران والیت الزم است در آشفته بازار آراء و

انظار رنگارنگ به بیراهه متمایل نش��ده و از مدار والیت ،خارج
نش��وند .همچنین با گذری از ماه مبارک ش��عبان ،و نظری بر
ادعیۀ ارزندۀ آن ،با درودنامۀ حضرت زینالعابدین(ع) بر پیامبر
و خاندان پاکش رو به رو میشویم که خود درسنامهای درباب
والیت اس��ت .از گفتار ارزنده حضرت(ع) توصیفی از حرکت بر
مدار والیت میآموزیم که راهگش��ا است ،آنجا که میفرماید:
2
«الْ ُمتَ َق ِّد ُم لَ ُه ْم َمار ٌِق َوالْ ُمتَأَ ِّخ ُر َع ْن ُه ْم زَا ِه ٌق َوالال ِز ُم لَ ُه ْم ِ
الحق».
آنه��ا که از زعیم ،پیش��ی گیرند ،مارقند و آنه��ا که از او عقب
بمانند ،زاهق؛ و آنها که همراهش باش��ند به او ملحق ش��ده و
نشان افتخار « ِم َّنا أَه َْل الْبَیْ ِت» میگیرند .آنها که خود را چندان
دین��دار میپندارند که جلوتر از زعی��م گام برمیدارند و پیش
از او تصمیم میگیرند و بر ا ِعمال تصمیمشان چنان پافشاری
میکنند که زعی��م را برای حفظ مصلحت ،مجبور به پذیرش
رأی خویش میس��ازند ،مارق شده و ازجماعت مارقان شمرده
میش��وند .آنها بر برداشتهای س��طحی و ناصواب خویش از
دین تعصب میورزند و همیشه داعیه قداست و حقانیت دارند.
پیوس��ته بر دیگران خرده میگیرن��د و به زعم خویش ،نهی از
منکر میکنن��د و به گفتۀ امیرمؤمنان علی(ع) « ُجفَا ٌة طَغَام»
هستند ،مردمی خشن که فاقد اندیشۀ عالی و احساسات لطیف
هستند .تنگ نظری مذهبی از ویژگیهای آنها است و به گفتۀ
ش��هید مطهری (ره)« :جز خود و عدهای بس��یار معدود مانند
خ��ود ،همه مردم جهان را با دید کفر و الحاد مینگرند و دایرۀ
3
اسالم و مسلمانی را بسیار محدود خیال میکنند».
این نغمه حزین ،برآمده از قلب متألم و حلقوم گرفتۀ علی(ع)
اس��ت که به مارقی��ن زمانش میگفت« :اگ��ر مىپندارید من
محمد(ص) را
خطا کرده و گمراه ش��دم ،پس چرا هم��ه ا ّمت ّ
به گمراهى من گمراه مىدانید؟ و خطاى مرا به حس��اب آنان
4
مىگذارید؟ و آنان را براى خطاى من کافر مىشمارید؟»
آری ای��ن تنگنظری و کوتهبینی آنها بود که به گفتۀ اس��تاد
مطهری (ره) س��بب ش��د که «هم��ه را بیدی��ن و المذهب
میخواندن��د» و «مس��لمانی را در چهاردیواری اندیش��ههای
محدود خود محصور کرده بودند .مانند همۀ کوته نظران دیگر،
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مدعی بودند که همه بد میفهمند یا اصال نمیفهمند و همگان
راه خطا میروند و همه جهنمی هستند ...رحمت خدا را محدود
میکنند ،خداوند را همواره بر کرسی غضب مینشانند و منتظر
اینکه از بندهاش لغزشی پیدا شود و به عذاب ابد کشیده شود».
علت پیش افتادن آنها از ولی و زعیم جامعه نیز همین بود .آنها
بیبصیرت و س��طحینگر بودند و هم از این رو بر برداشتهای
ناصواب خویش ،پافشاری میکردند و گوش بر منطق حضرت
امیر(ع) میبستند .دریافتهای خود را بینقص میپنداشتند
و چون خ��ود را اینگونه باور کردند؛ به جای فرمانبری از علی،
فرمانبردار هوای خویش گش��تند و بر مدار رأی خود گردیدند
ت��ا آنجا که نه فقط فرمان ام��ام خویش نبردند که به او فرمان
هم دادند و چون فرمانش��ان ُنب��رد ،تکفیرش کردند؛ «ننگ بر
آنه��ا که چه بد مردمانی بودند ».از دقت و درنگ در س��خنان
حضرت امیر(ع) دربارۀ خوارج ،با گونۀ مهمی از انحراف آش��نا
میشویم که تهدیدی جدی برای تفکر والیی به شمار میرود؛
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
نداش��تند؛ ولی به ظواهر دین ،س��خت پایبند بودند .قداست و
تق��وای ظاهری آنها به گونهای ب��ود که هر مؤمنی را به تردید
انداخت��ه و فضایی پر از ش��ک و دو دِلی به وجود میآورد و به
گفتۀ خود حضرت«:لَ ْم یَ ُک ْن لِ َی ْج رَ ِتئَ َعلَ ْی َها أَ َح ٌد َغ ْیرِی» (هیچکس جز
5
من ،جرئت بر چنین کاری-جنگ و نبرد با خوارج -نداشت).
اما حضرتش که از بزرگی تهدید مارقین و پیچیدگی فتنه آنها
به نیکی آگاه بود ،پس از روشنگریهای پیوسته ،ذوالفقار از نیام
کشید و همه را به هالکت رساند تا آتش فتنه خاموش شده و
اس فَ ِإنِّی فَ َقأْتُ
جمود و تحجر نابود ش��ود؛ چنانکه فرمود« :أَیُّ َها ال َّن ُ
6
َع ْی َن الْ ِفتْ َنة» (ای مردم! همانا من چشم فتنه را درآوردم).
اصح��اب این تفکر در زمان ما ،به اخ�لاق و رفتاری همچون
مارقین زمان علی(ع) نزدیک میش��وند .آنه��ا مردمانی تنگ
نظرند که مسلمانی را درچهاردیواری اندیشههای محدود خود
محصور ساختهاند و اغلب مردمان را دوزخی میبینند و حکم به
انحراف و کفرشان میدهند .اگر هم کسی میلیاردها مردم کره
زمین را انس��ان بنامد و قابل احترام بداند ،گمراهش میدانند،
انگ پلورالیس��ت و اومانیست و سکوالریس��ت به او میزنند و
درعقی��ده ،بی بند و بارش میخوانند! چه زیبا و ارزنده اس��ت
سخن استاد شهید مطهری (ره) که« :خوارج ،شعارشان از بین
رفته و مرده است؛ اما روح مذهبشان کم وبیش در میان بعضی
7
افراد و طبقات همچنان زنده و باقی است».
تعصب بدون بصیرت ،آهس��ته ایشان را از تعبد به والیت دور
ِ
س��اخته و بر دریافتهای خویش متکی میس��ازد تا آنجا که
پذیرش و تعبد ایش��ان نسبت به فرمان ولی و زعیم فقیه ،فرع
باورهای خودش��ان میشود ،پس درسراشیبی سقوط به جایی
میرسند که نخست افکار و احکام خود را باورمیکنند و آنگاه
مطیع فرامین رهبر میش��وند؛ از ای��ن رو تا آنجا با ولی همراه
هس��تند که او را همفکر خویش ببینن��د و با بروز کوچکترین
زاویهای بین باورهایشان با منویات ولی فقیه ،راه خود را پیش
میگیرند و به سخنان رهبر ،بیتوجه میشوند و اینگونه از چلۀ
کمان رها شده و مارق میشوند ،از رهبر پیشی میگیرند و به
حدس و تخمین مبتال میشوند .اگرچه خود را فریب میدهند
و میپندارند که از مواضع ناگفتۀ رهبر باخبرند و گاه در مسیر
توهم و پندار ،چنان پیش میروند که علت  ها و حکمتهایی را
هم برای ناگفتههایی که رأی و نظر رهبر میپندارند ،تخمین
زده و به رهبر منتسب میسازند؛ چنانکه دریکی ازسایتهای
مخالف جبهۀ فرهنگی دولت میخوانیم« :یک پرس��ش شایع
این اس��ت که چرا مقام معظم رهبری دربارۀ جریان انحرافی،
دست به افشاگری و روشنگری نمیزنند؟! پاسخ این است که
چون مفاس��د مترتب بر روشنگری مقام معظم رهبری بیشتر
از مصالح آن اس��ت .این مفاسد مسلم ،به شرح زیر است :سوء
استفاده گستردهی رسانههای بیگانه با توجه به سرمایهگذاری
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نظام اسالمی بر روی احمدینژاد ،تضعیف روحیهی تودههای
مردم در اثر مش��اهدۀ اختالف در سطوح عالی کشور ،جسارت
یافتن بیشتر جریان انحرافی در ساختارشکنی و عبور از خطوط
قرمز نظام ،خارج شدن جامعه و دولت از مسیر جهاد اقتصادی
و افکنده ش��دن به ورطۀ آش��وب سیاس��ی ،صدم��ه خوردن
انقالبهای کش��ورهای اس�لامی که از انقالب اس�لامی ایران
ماهیت حقیقی جریان انحرافی بر
الگو گرفتهاند ،روشن نشدن ّ
همگان و وجود برخی پندارهای مثبت دربارۀ آنها ،مس��دود
نکردن پلهای پشت سر احمدینژاد با توجه به وجود احتمال

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 نصبها
و دیگر تصمیمات ،حکایتی دیگر
از والیتمداری او است که برای
عافیت خویش ،زیر بار اِعمال والیت
دیگران نمیرود و به آنچه درست
تشخیص میدهد ،عمل میکند ،مگر
آنکه تشخیص او با رهبر متفاوت
شود که دراینصورت به تصریح
رهبری ،او میپذیرد و عمل میکند.
بازگش��ت وی .از این رو ،ایشان روشنگری از جانب خودشان را
مطابق مصالح کلی و اساس��ی کشور نمیدانند و در این باره به
8
بیان معیارها و اصول انقالب و نظام بسنده میکنند».
مط��رح ک��ردن تخمینهای پیش��گفته به عن��وان علل عدم
افشاگری رهبرمعظم انقالب نسبت به جریانپنداری انحراف،
پندار در پندار و انتس��اب باورهای خویش به زعیم و سرپرست
جامعه اس��ت که مصداق آشکار پیش افتادن از ولی امر است؛
ب��ه ویژه آنگاه که بدانیم رهبری جامعه تصریح بر این داش��ته
است که برداشتی متفاوت با برداشت مخالفان از گفتههای لیدر
این جریان دارد که در اینجا اگر نگوییم علتسازان مخالف ،به
ولی جامعه افترا زدهاند ،حداق��ل اجتهاد دربرابر نص کردهاند؛
چرا که در برابر س��خن صریح ،برداشتی متفاوت ارائه کردهاند
و آنچه مخالف تصریح رهبر اس��ت را به او نسبت دادهاند و این
به قطع ،پی��ش افتادن از ولی اس��ت .همچنین تهمت زدن و
چس��باندن مارک انحراف بر تفکری که به اش��ارۀ شفاف رهبر
در فرخنده س��الروز می�لاد امام حس��ین(ع) دربرابر نظام قرار
نگرفته ،بلکه برداشتی متفاوت با برداشت دیگران است ،طفره
رفتن از پذیرش فرمایش ولی است؛ به ویژه آنگاه که حضرتش
بر تبیی��ن منطقی افکار و عقاید س��فارش کردهاند .آنها که با
وجود تصریحات ولی فقیه ،از اتهام و بهتان دس��ت نمیکشند
آیا طبق خواس��تۀ رهبر از گفتهه��ای او تخلف میکنند یا به
خواس��ت و رأی خویش چنین میکنند؟ آیا تخطی مارقین از
فرامین صریح علی(ع) در صفین را مس��تند به خواس��ت خود
موال میدانند یا به پندارهای نادرس��ت خودشان؟ باالتراز این
پیشتازیها ،ا ِعمال والیت از سوی مارقین درعرض مقام والیت
و زعامت جامعه است که در الزام امیرمؤمنان به «توقف جنگ
و قبول حکمیت» و «نصب ابوموس��ی اشعری» به عنوان َح َکم
دیده میش��ود .آیا فش��ار آوردن بر بازوان رهبری برای عزل و
نصبها را ا ِعمال والیت نمیدانند؟ در نظام سیاسی یک جامعه،
فرامینی از قبیل« :باید فالنی را عزل کنی و نباید فالنی را نصب

کنی» چه معنایی جز ا ِعمال والیت و سرپرس��تی دارد؟ ا ِعمال
والیت یعنی آنچه ولی امر مس��لمین از آن با عنوان حاکمیت
دوگان��ه یاد کرده و دولت دکتر احم��دی نژاد را منحصرا از آن
مبرا دانس��ته اس��ت ،آنجا که میفرماید« :بنده از همه دولتها
حمایت کردهام ولی این دولت با دولتهای گذشته تفاوت دارد و
فرق اساسی در این است که تالش نمیکنند حاکمیت دوگانه
درس��ت کند ...در شرایط کنونی اختالف نظر هست و من هم
برخی مسائل را قبول ندارم؛ اما االن اگر رهبری چیزی بگوید،
9
رئیسجمهور میپذیرد و به آن عمل میکند».
منحصر دانس��تن دولت احمدی ن��ژاد در دوری از تالش برای
حاکمیت دوگانه ،نشانگر درک عمیق او از اندیشۀ تابناک امام
خمینی (ره) و اعتقاد راس��خ او به والیت فقیه است .همچنین
مقاومت او دربرابر تحکم و الزام دیگران به عزل و نصبها و دیگر
تصمیمات ،حکایتی دیگر از والیتمداری او است که برای عافیت
خویش ،زیر بار ا ِعمال والیت دیگران نمیرود و به آنچه درست
تشخیص میدهد ،عمل میکند ،مگر آنکه تشخیص او با رهبر
متفاوت شود که در این صورت به تصریح رهبری ،او میپذیرد
و عمل میکند و این برخالف برداشت سطحی کسانی است که
خود در موارد متعدد بر رهبر ،پیشی گرفتهاند و احمدی نژاد را
به خاطر عدم پذیرش ا ِعمال والیت دیگران ،به خودرأیی متهم
میکنند .آیا آنانکه ب��ا وجود رهبری در جامعه ،احمدینژاد را
مکلف به رفتارهای گوناگون از قبیل عزل و نصبها میکنند ،بر
مدار والیت سخن میرانند یا احمدی نژاد که به ا ِعمال والیت
آنه��ا اعتنا نمیکن��د؟ چرا در جامعۀ ما برخی خ��ارج از حوزۀ
اختیاراتشان ،احکام اجتماعی صادر کرده و مقامات گوناگون را
مکلف میس��ازند؟! مگر کسی جز مقام زعامت و والیت جامعه
حق الزام رئیسجمهور را دارد؟ اگر حق ارشاد ،نصیحت و انتقاد
ب��رای آحاد مردم وجود دارد ،که دارد ،حق الزام و تکلیف برای
هیچکس جز ولی فقیه و آنکه او اختیار دهد ،وجود ندارد؛ هم
از ای��ن رو اگر رویهای در دولت ،مورد پس��ند فردی واالمقام یا
نهادی انقالبی قرار نگرفت ،تحکم و الزام از س��وی ایش��ان روا
نیس��ت و ا ِعمال والیتی در عرض والیت ولی جامعه ش��مرده
میشود که خود ستمی بر ولی جامعه است؛ زیرا سبب تضعیف
رهبری جامعه میش��ود؛ ب��ه ویژه آنگاه ک��ه الزامات به حدی
گس��ترش یابد که رهبری را جهت حفظ مصلحت ،مجبور به
خواستۀ ایشان سازد .درود بر زبان حقگوی سیدحسن نصرا...
که پرده از واقعیتی تلخ برداش��ت و گفت که امام خامنهای در
ایران هم مظلوم است .چه مظلومیتی باالتر از این که در حوزۀ
والیت زعیم جامعه ،شاهد ا ِعمال والیت از سوی برخی عالمان،
س��ازمانها و صاحب منصبان هس��تیم؟ اکنون وقتی سخن از
تحکیم و تثبیت اندیش��ۀ والیت فقیه به میان میآید ،باید به
س��وی ترک ا ِعمال والیت از ط��رف هر نهاد و گروهی جز ولی
فقیه کوشید؛ باید با مصادیق حاکمیت دوگانه که از سوی برخی
افراد یا س��ازمانها و نهادها ایجاد میش��ود ،مقابله کرد؛ چرا که
فقط در این صورت اندیش��ۀ تابناک امام خمینی (ره) نهادینه
میش��ود و ما ملتزم و پایبند به والیت فقیه ماندهایم و از ولی
فقیه ،پیشی نمیگیریم .با پذیرش اصل والیت فقیه ،هیچکس
ارکان قوا از شؤون
مجاز به ا ِعمال والیت نیست و از آنجا که الزام
ِ
ولی امر و زعیم جامعه است ،پس هیچکس را نشاید و نباید که
ارکان قوا را ملزم به عزل یا نصبی س��ازد که این ا ِعمال والیت
در برابر ولی فقیه است .البته خیرخواهی و نصیحت هرکس در
هر رتبه و منزلتی مجاز ،بیایراد و حتی الزم است؛ لکن تفاوتی
فاحش و فاصلهای بسیار بین الزام و نصیحت وجود دارد.
پی نوشت ها:
 )1شیخ صدوق ،خصال ،ج ،2ص ،574ح.1
 )2شیخ عباس قمی ،مفاتیح الجنان ،صلوات شعبانیه.
 )3جاذبه و دافعهی علی(ع).
 )4صبحی صالح ،نهجالبالغه ،ص ،184خطبۀ.127
 )5صبحی صالح ،نهجالبالغه ،ص ،137خطبۀ.93
 )6همان.
 )7جاذبه و دافعهی علی(ع).
 )8پایگاه تبیینی -تحلیلی برهان ،کد ،1671تاریخ.1390/5/31:
 )9پایگاه مؤسسۀ فرهنگی و اطالع رسانی تبیان ،تاریخ.1389/8/18 :

اشعث با نقاب علی دوستی مالک را متهم به جنگ طلبی میکرد
مهدی زارعی ـ سلمان سیدی
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آنچه در ادامه میآید مصاحبه با حجتاالسالم 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 آیتا ...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
حوزههای علمیه در سالیان اخیر است .وی به مدت  20سال نیز در گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
قم عضویت داشته است .از تالیفات ایشان می توان کتابهای «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 شخصیتهای مختلف
در این جنگ ،با وی به گفت وگو نشستیم.
میتوان جنگ صفین را به عنوان یکی از مهمترین
رخدادهای صدراسالم نام برد که نتایجش در
آینده سیاسی مسلمین تأثیر غیر قابل انکاری داشت ،در
ابتدای صحبت درباره این پیکار توضیح بفرمایید.
امیرالمؤمنی��ن(ع) بعد از به دس��ت گرفت��ن حکومت ،پیامی را
خط��اب به معاویه که قبل از آن توس��ط عم��ر و بعد ،عثمان به
عنوان والی ش��ام منصوب شده بود ،فرس��تادند و طی آن از وی
خواس��تند تا حکومت آن دیار را به شخص تعیین شده از سوی
امام بس��پارد و خود از امیری ش��ام کنار برود .اما معاویه از قبول
این فرمان س��رپیچی کرد و امام را به جن��گ با خود فرا خواند.
معاویه خود را خونخواه عثمان میدانست و ادعای این را داشت
امام افرادی را که او قاتالن خلیفه مینامید در اختیار او بگذارد.
نتیجه این سرکشی و عدم تبعیت از فرمان امام علی(ع) بهوجود
آمدن جنگ در اطراف منطقه صفین بود .جنگی که ماهها طول
کردن سپاه شام،
کشید و نتیجه آن بعد از ماجرای قرآن به نیزه
ِ
مسئله حکمیت بود.
جنگ نهروان و ظهور خوارج در مقابل امیرالمؤمنین(ع) نیز
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 پیروزیهای 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 پیچیدهای که به عنوان فرمانده سپاه
حضرت امیر(ع) در تاریخ از او نام برده میشود «اشعث»
است .لطف ًا شخصیت او را برای ما تحلیل کنید.
اشعثبنقیس از قبایل کندی است .کنده یکی از قبایل بزرگ
یمنی محسوب میشد 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
اشعث را که فرمانده بود ،دستگیر کرده ،پیش ابوبکر آوردند.
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
شخصیت اشعث را میرساند .بعد از آن عصر فتوحات شروع
میشود .او به کوفه میرود و به دلیل ریاستش بر قبیله کنده
از بزرگان کوفه به شمار میرود .زمانی که حضرت علی(ع) به
کوفه میروند نمیتوانند جایگاه او را نادیده بگیرند .از طرفی
هم حضرت به او حکم نداده بودند که بخواهند عزلش کنند.
در یکی از روزهای جنگ صفین او و قبیلهاش خوب میجنگند
و پیروزیهای چشمگیری را برای سپاه به ارمغان میآورند .اما
حضرت در توصیف این واقعه میفرمایند که «امروز با عصبیت

پیروز شدیم».
با وجود آشکار بودن نفاق اشعث برای امیرالمؤمنین ،ایشان
چگونه حاضر میشوند که امام حسن(ع) با جعده دختر
اشعث ازدواج کنند و در نهایت هم با دست او مسموم
شوند؟
در پاسخ به این سؤال باید یک مسئله کالمی را حل کنیم .وقتی
قصه کالمی این نوع ماجراها حل ش��ود ،مسئله تاریخی آن هم
حل میش��ود .س��نت الهی بر این قرار ندارد که پیامبر یا امامی
را تا ابد زنده نگه دارد .باالخره یکی توس��ط همس��رش مسموم
میشود و دیگر بزرگوار در محراب ضربت میخورد .اینها مشیت
خدا اس��ت و ائمه نیز با آن مخالفت نمیکنند .از طرفی ائمه در
زندگی روزمره خویش از علم غیب اس��تفاده نمیکنند .چون در
صورت استفاده از تواناییهای خارقالعاده خویش ،وجود اختیار
از بین میرود.
و تحلیل تاریخی این مسئله؟
در ابتدا امیرالمؤمنین دختر «سعیدبنقیس همدانی» را برای
امام حسن مجتبی(ع) خواستگاری کردند .سعیدبنقیس از
حضرت فرصت خواستند تا با دختر خود مشورت کند .اشعث با
استفاده از این فرصت ،دختر سعید را برای پسرش خواستگاری
کرد .بعد خدمت امام(ع) رسید و از ایشان خواست تا امام
حسن(ع) دختر خود جعده را به عقد درآورد .البته در قبول
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.
«مالکبنحارث عبد یغوث نخعی» ،معروف به مالک اش��تر ،از
فرماندهان نظامی بزرگ و از دالوران ش��جاع و یاوران و اصحاب
خاص امیرالمؤمنین است .از لحاظ طبقهبندی رجال ،جزو تابعان
محسوب میشود .یعنی کسانی که شخص پیامبر را درک نکرده
باشند .او از قبیله نخع یکی از مهمترین قبایل یمن است.
دالوریهای او در جنگهای مختلف زبانزد همگان است .در
صفین سپاه شام را مغلوب خود کرده بود ،که اگر نبودند فریب
خوردگان قرآنهای بر سر نیزه شده و نبود تهدید امیرالمؤمنین
به پذیرش حکمیت ،پیروزی نهایی در آن نبرد را به ارمغان
آورده بود .در سال  38هجری قمری از سوی حضرت(ع) به
حکومت مصر منصوب گردید تا فتنهای که توسط معاویه برضد
محمدبنابی 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 میدهد .مالک در حکومت امیرالمؤمنین جایگاه خیلی واال
و مهمی داشت؛ یعنی مثل وزیر اعظم.

چه شد که مالک در مسئله «قرآن به نیزه کردن» سپاه
معاویه ،تسلیم شد؟
بعد از اینکه عده زیادی از سپاهیان امام در اثر ظاهرگرایی به
امام فشار میآورند حضرت هرچه قدر اینها را نصیحت میکند و
میگوید معاویه در اصل قرآن را قبول ندارد و با این شیوه میخواهد
از شکست فرار کند ،قبول نمیکنند .لذا امام مجبور میشود که
پیکی را برای مالک بفرستد تا مالک برگردد .مالک به پیک امام
میگوید :به امام سالم برسان و بگو تا 10ضربه شمشیر دیگر پیروز
خواهیم شد اندکی صبر کنید .ولی وقتی پیک برای بار دوم میآید
و به مالک میگوید اگر برنگردی امام را زنده نخواهی دید مالک
خیلی سریع برمیگردد.
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 میکنند و از امر غیبی در این زمینه استفاده نمیکنند .اینها
امر مولوی نیست .فرض کنید امام به شما بگوید د ِر خانه خود را
از آهن بساز تا ایمنتر باشد .حال اگر من پیش خود حساب کردم
که با این کار نمیتوانم 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 میفهمد که امام را تحت فشار
گذاشته اند ،میخواسته با اینکار زمان بگیرد و کار خوبی هم کرده
است .از همین جا معلوم میشود مسئله والیتپذیری و پیروی از
والیت گاهی اوقات ظرافتها و پیچیدگیهای خاصی دارد .یعنی
گاهی اوقات حرکت در مسیر واقعی والیت یک هوشمندی خاصی
میخواهد .و در این جاها است که دست منافقین و کسانی که
خیلی سطحی با اوامر والیت برخورد میکنند رو میشود.
یعنی جمع بندی مالک این بود؟
او ت��ا آخر هم حکمیت را امضا نکرد هر چند امام(ع) در ظاهر به
این کار راضی ش��ده بود .وقتی مال��ک از دنیا رفت ،امیرالمؤمنین
آرام نمیگرفت و میگفت« :مالک ...مالک ....و چه کسی میفهمد
که مالک کیست؟» خیلی سخنان بلند باالیی درمورد مالک دارد.
ببینید این عهدنامه مالک اشتر امیرالمؤمنین شاهکار حکومتداری
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
موضوع حکمیت ،مالک را به جنگطلبی متهم میکرد .مالک
ِ
راست علی بود و سادهلوحان هم باور میکردند.
اشتری که دست
البته به این سادگی نبود .در ظاهر اشعث دروغ نمیگفت .او نفوذ
داشت .اشعث در جناحی قرار داشته که هر چیزی را در مورد مالک
قبول میکردهاند .هرچیزی در مورد مالک پخش شده از طرف اینها
بوده است .اشعث تنها نبود و جناح و جریان داشت.
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مالک :به علی(ع) بگو بازگشت در این موقع صحیح نیست!
محمدحسن رجبی دوانی
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«دکتر محمدحسین رجبی دوانی» مورخ و پژوهشگر تاریخ اسالم است که در سال  ۱۳۳۹در 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  ۱۳۵۰در تهران طی کرد .وی دارای دکتری تاریخ و تمدن ملل اسالمی
از دانشگاه تهران بوده و مدت  ۲۰سال است که عضو هیأت علمی دانشگاه میباشد .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)
میپردازد که به دلیل اهمیت این کتاب در تحقیقات تاریخی مربوط به شهر کوفه و موضوع حکمیت آورده شده است.
«در حالی که جن��گ در صفین به پیروزی نهایی
س��پاه امیر المومنین(ع) نزدیک بود ،به واس��طه
نیرن��گ عمروعاص و معاویه ،قرآنها را بر س��ر نیزه کردند و
ش��عار می دادند که م��ا پیرو قرآنیم و جن��گ نمی خواهیم.
ع��ده ای از مردم عراق به س��رکردگی «اش��عث بن قیس» و
«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
را ب��ه کتاب خدا دع��وت میکنند ،قبول ک��ن و گرنه تو و
یاران��ت را ب��ه تس��لیم وادار می کنیم یا با ت��و همان کاری
می کنیم که با پسر ع ّفان (عثمان) کردیم .ما مکلف به عمل
به آن چیزی هس��تیم که در قرآن است و آن را می پذیریم.
ب��ه خدا اگر نپذیری با تو همان که گفتیم خواهیم کرد» .با
اصرار و پا فشاری این گروه ،حضرت به اجبار و اکراه ،توقف
جنگ و مذاکره و تعیی��ن داور را پذیرفت .آنگاه به علی(ع)
گفتند کس��ی را در پی مالک اش��تر بفرستد و دستور عقب
نشینی دهد .حضرت به «یزید بن هانی» فرمود برو نزد مالک
اش��تر و بگو جنگ را رها کند و به ن��زد من بازگردد .یزید،
پیغام را به مالک اشتر داد .مالک که در پهلوی راست سپاه
مش��غول جنگ بود به یزید گفت :به امیرالمومنین(ع) بگو
کار جنگ باال گرفته اس��ت و بازگشت در این موقع صحیح
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
از محل��ی که مالک در حال نبرد بود ،برخاس��ت.کوفیان به
امیرالمومنی��ن(ع) گفتند« :به خ��دا تصور می کنیم تو به او
دس��تور ادامه جنگ داده باش��ی» .حضرت فرمود« :چطور
ام��کان دارد فرم��ان نبرد داده باش��م در حالی که س��خن
مخفیانه به او نگفته ام ».سپس به یزید فرمود« :به مالک بگو
ب��از گرد که فتنه رخ داده اس��ت .اگر می خواه��د مرا زنده
ببین��د ،باز گردد» .مالک از صحنه نبرد بازگش��ت و نزد آن
گروه رس��ید و گف��ت« :ای م��ردم عراق! ای اه��ل ذلت و
ناپایداری! زمانی که ش��ما بر دش��من برتری یافتید و آنان
یقی��ن پیدا کردند که بر آنها پیروز می ش��وید ،قرآنها را باال
بردند و ش��ما را به آن دعوت کردند ،در حالی که خودشان
آنچه را قرآن فرمان داده اس��ت و نیز س��نت پیغمبر را رها
کردند .به آنها گوش ندهید و به اندازه یک اسب دواندن به
من فدص��ت دهید که امید پیروزی دارم ».آنها گفتند« :در
این صورت ما نیز ش��ریک گناه تو هس��تیم ».مالک گفت:
«اکنون که سرشناس��ان شما کشته ش��ده و اراذلتان باقی
مانده اند بگویید چه زمانی بر حق بوده اید؟ آیا هنگامی که
می جنگیدید و خوبان شما کشته می شدند؟ اگر چنین باشد
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و شما دست از جنگ بردارید بر باطل خواهید بود ،یا اینکه
بر حق هستید و کشته شدگانتان ،که منکر فضیلت و برتری
آنه��ا نیس��تید و بهتر از ش��ما بودند درجهنم هس��تند؟»،
گفتن��د«:ای مال��ک م��ا را رها ک��ن؛ به خاطر خ��دا با آنها
جنگیدی��م و اکنون ب��ه خاطر خدا از جنگ با آنها دس��ت
می کشیم؛ چرا که فرمانبردار تو و یارانت نیستیم ،از ما حذر

کن» .مالک گفت« :به خدا به ش��ما نیرن��گ زدند و فریب
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
می گریزید .لعنت بر ش��ما که چون شتران سرگین خوارید!
پس از این دیگر س��ر بلندی نخواهید دید ،ملعون باش��ید
همانگونه که قوم ستمگران به لعنت دچارند» .پس از قبول
حکمیت و توقف جنگ ،اش��عث بن قیس و آنها که بعد ها به
خوارج پیوس��تند ،گفتند« :ما ابوموسی را برای حکمیت بر
می گزینیم» .حضرت فرمود« :در آغاز نافرمانی کردید اکنون
دیگر نافرمانی نکنید .رأی من این نیست که ابوموسی را به
ای��ن کار ب��ه گم��ارم» .اش��عث بن قیس و زید بن حصین و
مسعربن فدکی گفتند« :ما بجز او به شخص دیگری رضایت
نمی دهیم ،زیرا ابوموس��ی ما را از آنچه در آن افتاده ایم بر
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
عراق اعالم کردند .بنا ش��د که نمایندگان ش��ام و عراق در
محلی اجتماع و در فرصت مناسب گفتگو کنند و ببینند چه
کسی باید خلیفه مسلمانان باشد و هر نظری که آنان دادند،
باید م��ورد قبول همگان باش��د .ه��ر ک��دام از نمایندگان
چهارصد نفر از س��پاهیان را همراه داشتند .پس از چهار ماه
مذاکره بر اثر دسیس��ه و نیرنگ عمروعاص ،نماینده معاویه،
نتیجه ای که مورد قبول همه مسلمانان باشد به دست نیامد
و دو طرف به عراق و ش��ام بازگشتند .امیر المومنین(ع) در
عراق ،خلیفه رس��می و منتخب از جانب مردم ،و معاویه در
ش��ام دعوی خالفت داشت .پس از نیرنگ عمروعاص ،مردم
ش��ام ،معاویه را به عنوان خلیف��ه «امیرالمومنین» خطاب
میکردند.
بدین ترتیب ،تجاهل عده ای از مش��اهیر بزرگان کوفه باعث
شد که با جسارت در مقابل خلیفه ای که با او پیمان وفاداری
و اطاعت بس��ته بودند ،بایستند و او را به پذیرش آتش بس
و مذاکرات صلح با دش��منانی مجب��ور کنند که تا آن زمان
باعث ریخته ش��دن خون هفتاد ه��زار نفر در صفین بودند.
س��پس بر خالف نظر امیرالمومنی��ن با تحمیل حکمیت به
آن حضرت موجب شدند پایه های حکومت معاویه استحکام
یابد و خوارج پدید آیند و بیش��تر مردم از پیرامون علی(ع)
*
پراکنده شوند».
*کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسالمی ،محمد حسین
رجبی (دوانی) ،فصل ،2ص205و206و207

مالک ،قهرمان مشاورت و متابعت از والیت
دکتر محمد علی چلونگر

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 شخصیتهای 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
مقالهای 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  1387توسط موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) با پیام
ریاست محترم جمهور برگزار گردیده و مجموعهای از مقاالت آن در کتابی با عنوان «مجموعه مقاالت همایش مالک اشتر نخعی» به چاپ رسیده است.
مالک اشتر نخعی در بین یاران و صحابه امام علی(ع) از
برجستگی خاصی برخوردار اس��ت .او در دوران خالفت
امام(ع) از شخصیتهای تاثیرگذاری بود که در بیشتر حوادث ،در
کنار و در تعامل ب��ا امام(ع) بود .روابط و تعامالت مالک با امام به
صورتی نزدیک و تنگاتنگ بود که به طور قطع هیچ کدام از یاران و
سرداران دیگر امام با وی در این زمینه هماوردی نمیکنند .اعتماد
امام به مالک موجب گردیده که ماموریتهای مهم دوران خالفت
چ��ون فرماندهی در نبرده��ای جمل و صفی��ن و فرمانروائی بر
والیتهای 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 دوندهای به اوج قله او نمیرسید و هیچ پرندهای بر فراز آن
پروازنمیکرد».
این مقاله به بررس��ی و تحلیل روابط و تعامالت این سردار با وفا
و پرتالش با موالیش ،از آغاز پیوس��تن مالک به اس�لام تا لحظه
شهادت میپردازد .روابط نزدیک و تنگاتنگ مالک با امام ،با رسیدن
امام به خالفت گسترش مییابد که این دوره در مقاله به تفصیل
بررسی شده اس��ت .روایتهایی روابط مالک و امام را در لحظات
سرنوشتساز جمل و حکمیت ،سیاه به تصویر کشیده اند .نقد این
روایتها در بخش پایانی مقاله آمده است.

کامال به امام گرایش داشتند .برخی از آنان که زنده ماندند ،مانند
«کمیلبنزیاد» ،از نخستین چهرههای 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 فعالیتهای آنان را جهتدهی یا
رهبری میکرده است ،ولی بیتردید از وجود آنان و اهداف و عالئق
و جهتگیریهای 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 میدید .این مسئله
به وضوح در گفتارهای امام دیده میشود؛ «به خدا کوشیدم آزار
مردم را از او باز دارم ،چندان که ترسیدم در این کار گناه کار باشم».
مالک در دوران محاصره خانه عثمان حضور داش��ته و اقدامی از
او دال بر این که در قتل خلیفه دس��ت داشته ،دیده نشده است.
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روابط و تعامالت مالک با امام(ع) در جریان
تبعیت

روابط و تعامل مالک با امام از آغاز خالفت امام تا ش��هادت مالک
تداوم داش��ت .نقش پررنگ این تعامل و همراه��ی را در جریان
انتخاب و بیعت با امام به عنوان خلیفه میتوان 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.
مال��ک برای تثبیت بیعت امام تالش کرد .وی به امام گفت« :ای
امیرمومنان با تو بیعت میکنم که بیعت مردم کوفه بر عهده من
باشد».

مالک؛ چه مالکی؟ به خدا اگر کوه
بود ،کوهی که در سرفرازی یگانه
بود و اگر سنگ بود؛ سنگی سخت و
محکم بود .هیچ دوندهای به اوج قله
او نمیرسید و هیچ پرندهای بر فراز
آن پرواز نمیکرد.

روابط مالک از آغاز تا خالفت امام(ع)

آغاز ارتباط و آش��نایی مالک با امیرالمومنین علی(ع) مربوط به
سالهای پایانی حیات رسولا(...ص) میباشد .امام(ع) در سال دهم
هجری بنا به دستور رسولا(...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 اندیشههای ایشان قبل از
سال  36هجری است.
وی در این خطبه با اش��اره به موقعیت ممتاز علی(ع) در جامعه
اسالمی؛ درباره ایشان میگوید« :ای مردم این است وصی اوصیاء
و وارث علم انبیا؛ آن که در راه خدا بس گرفتاری کش��ید و نیک
امتح��ان داد .آن که ب��رای او کتاب خدا به ایم��ان گواهی داد و
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».
روابطوتعامالتنزدیکمالکبااماماززمانوالیت«سعیدبنعاص»
بر کوفه آغاز میگردد .مالک در جریان مخالفت با سعید به جرگه
مخالفان خالفت عثمان و طرفداران علی پیوس��ت .ریش��ههای
طرفداری مالک از امام علی(ع) به مدتها قبل برمی گش��ت ،اما
زمینه برای بروز آن تا اواخر خالفت عثمان ایجاد نشده بود .مخالفان
س��عیدبنعاص که در راس آنان مالک بود و به شام تبعید شدند،

امویان که تمایلی در خاتمه یافتن این حادثه به آرامش نداشتند،
این پیشنهاد را نپذیرفتند و تاکید کردند که هیچ کاری به مالک
ندارند.

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 روایتها آمده است ،زمانی صفیه ،همسر رسولا...
(ص) ،خواست محاصرهکنندگان 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 جهتگیری 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 میکرده است در این زمینه مخالفتی
با امام نکند.
مالک در یوم الدار (روز محاصره خانه عثمان) به دیدن «اُم حبیبه»،
همس��ر رس��ولا ...و خواهر معاویه ،رفت و به او پیشنهاد کرد که
عثم��ان را در هودج خود به س�لامت از محاصره بیرون ببرد ،اما

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
میکنند که از ترس مالک ،تن به بیعت با امام داده اند« .بالذری»
از قول «شعبی» بیان میکند که مالک اشتر ،طلحه را کشان کشان
آورد ،در حالی که طلحه میگفت :بگذار ببینم مردم چه میکنند،
ولی مالک او را رها نکرد تا بیعت کرد.
واقدی از قول «هاشمبنعاصمبنمنذربنجهم» نقل میکند که
گفته از «عبدا...بنثعلبه» پرسیدم« :بیعت علی(ع) چگونه بود؟»
گفت« :بیعتی دیدم که سردسته آن اشتر نخعی بود و میگفت:
هر کس بیعت نکن��د گردنش را میزن��م و «حکیمبنجبله» و
وابستگانش نیز او را یاری میکردند».
به نظر میرسد روایتهایی 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 واقعیتهای

50

تاریخی ،خالف آن را میرساند ،زیرا اوال علی(ع) تمایلی به بیعت
نداش��ت و با فشار و خواس��ت مردم تن به این کار داد و ثانیا آزاد
بودن افرادی که حاضر به بیعت نش��ده و هیچ گونه تهدیدی هم
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
بسیجکنند.
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
باید و ش��اید جواب مساعد در همراهی با امام ندادند .دلیل اصلی
این عدم همراهی ،تبلیغات ابوموسی بود که مردم را از شرکت در
این نبرد باز میداشت و به مردم کوفه میگفت« :وقتی فتنه پیش
آمد ،شمشیرهای خود را غالف کنید و سرنیزههای خود را بیرون
کشید و کمانهای خود را پاره کنید و در گوشه منزلهای 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».
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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.
چ��ون امام نتیجه مورد نظر را در همراهی کوفیان در نبرد جمل
ندید ،مالک را مامور بسیج کوفیان کرد .امام به مالک فرمود« :کار
ابوموسی را تو ترتیب دادی؛ اکنون خود برو تباهیهایش را اصالح
کن».
براس��اس روایتی دیگر ،مالک پیش��نهاد کرد که او را برای بسیج
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 میداری
از دس��ت آنان بر نمیآید و من نمیدانم سرانجام این کار چگونه
خواهد شد .اکنون فدایت گردم ،اگر صالح میدانی مرا از پی آنان
روانه کن؛ مردم کوفه از من بهتر اطاعت میکنند ،اگر من به کوفه
برس��م امیدوارم هیچ فردی از آنان با من مخالفت نکند ».امام به
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؛
میتواند مردم را از اطراف ابوموسی بپراکند و برای یاری امام بسیج
کند .مالک ،کوفه را نیک میشناخت و در فراز و فرودها ،به علت
پیوندی ستایشانگیز با مردم ،سرنوشت شهر و شهروندان را رقم
میزد.
ب��ا آمدن مالک به کوفه اوضاع به کلی تغییر یافت .او در راه قصر،
از مردم طوایف مختلف درخواست میکرد 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
تبلیغات ابوموس��ی در دفاع از امام مردد بودند ،با حضور مالک و
سخنان او تغییر یافت و آماده یاری امام(ع) شدند .با توجه به نفوذ
فوقالعاده مالک در کوفه و زمینهسازیهای قبلی امام حسن(ع) و
عمار ،کوفیان دعوت امام را اجابت کردند و در نبرد جمل ،عمده
نیروهای جبهه امام را تشکیل دادند.
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موفقیت مالک در بس��یج کوفیان برای همراهی با امام ،موقعیت
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)مستحکمگردد.

چرا مالک بر ابقاء ابوموسی اصرار کرده بود؟

بع��د از آن که امام به خالفت رس��ید ،در کنار تعویض کارگزاران
مناطق مختلف ،قصد تعویض ابوموسی از والیت کوفه را داشت.
مالک ام��ام را از عزل او منصرف کرد .از ای��ن رو ،در گزارشهای
مربوط به حوادث آغازین جنگ جمل ،سخن از نهیب امام به مالک
اش��تر است که مشکل ابوموسی با حمایت تو شکل گرفته است،
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
میپنداشت و این عمل را به مصلحت امام نمیدید .او بر پایه این
فرض ،اعتبار جایگاه ابوموس��ی را به گونهای ارزیابی میکرد که از
پیآمدهای عزل او بیم داشت.
عملکرد بعدی ابوموسی و ایستادن او در مقابل امام علی(ع) چیزی
نبود که مالک انتظار آن را داش��ت .او ابت��دا تصورش آن بود که
ابوموس��ی چون منصوب از ط��رف امام(ع) هس��ت ،در خدمت
آرمانهای امام خواهد بود ،ولی چون در مقابل امام صفآرایی کرد،
مالک لحظ��های درنگ نکرد و اولین فردی بود که به مخالفت با
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
بود .یقینا او از برجس��تهترین یاران امام در این نبرد بود که نقش
بیبدیلی در پیروزی این نبرد داش��ت .مس��ئولیت مالک در نبرد
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 «محمدبنطلحه» ،فرمانده سوران سپاه جمل ،بود .طلحه که از
شجاعت مالک مطلع بود ،فرزند را از رویارویی با مالک برحذر داشته
بود« .هاللبنوکیع» ،از سرداران جناح چپ سپاه جمل را نیز مالک
بهقتلرساند«.عبدالرحمنبنعتاببناسید»،فرماندهقبیلهقریش
و کنانه در جنگ جمل را نیز مالک کشت.
مهمتری��ن مبارزه تن به ت��ن مالک در نبرد جمل ،مب��ارزه او با
«عبدا...بنزبیر» است .منابع بیان میدارند وقتی عایشه خبر نبرد
تن به تن مالک و خواهر زاده اش ،عبدا ،...را شنید گفت« :ای وای

بر بیفرزند ش��دن اسماء ».مالک در این نبرد تن به تن ،عبدا ...را
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 ،میتوان
اس��تنباط کرد که مالک در اج��رای فرمان امام علی(ع) مبنی بر
پیکردن 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؟
عایش��ه به خاطر بغض و کینهای که با مالک داشت شتر اهدایی
مالک را نپذیرفت و سخنهایی 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 میدید و چون با علی(ع) بغض و کینه داشت با
مالک هم ،چنین بود.

روابط امام و مالک در سفارت «جریر بن
عبدا»...

در روابط مالک با امام و موالیش به مواردی برمی خوریم که دیدگاه
مالک با حضرت یکسان به نظر نمیرس��د .از این موارد ،انتخاب
جریربن عبدا ...به عنوان سفیر و نماینده به نزد معاویه ،قبل از آغاز
نبرد صفین است .مالک فرستادن جریر را به صالح نمیدانست و
چون احساس دلسوزی و مسئولیت نسبت به امام داشت ،تصورش
ای��ن بود که این فردی نخواهد بود که در برابر ترفندهای معاویه
مق��اوت کند .برخالف نظر مالک ،امام جریربنعبدا ...را به همین

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 آرمانهای امام
خواهد بود ،ولی چون در مقابل امام
صف آرایی کرد ،مالک لحظهای
درنگ نکرد و اولین فردی بود که
به مخالفت با ابوموسی پرداخت و با
قاطعیت او را از امارت کوفه پایین
آورد.

ماموریت فرستاد .وقتی جریر از ماموریت بازگشت بیشتر از همه
مالک اش��تر از عمل کرد او در این ماموریت ناراضی بود و خطاب
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 میرفت (یا انتظار راحتی در آن میبرد) ناگشوده رها نکرد و
هر دری را که از گشوده شدن آن نگران بود و بیم داشت ،ببست».
در ادامه روایت ،مالک با حالتی پرخاش��گر نشان داده شده است
ک��ه به امام گفت« :ای امیرمومنان ،آی��ا من از این که جریر را به
س��فیری فرستی ،بازت نداش��ته بودم و از دشمنی و بدخواهی او
آگاهتنکردم؟»
در بررسی و نقد این روایت ،دو مسئله قابل ذکر است؛ یکی علل
انتخ��اب جریر و مخالفت مالک و دوم بخشهایی از روایت که از
مالک چهرهای 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 میداد.
در مقابل ،مالک در نزد شامیان یکی از قاتالن عثمان معرفی شده
بود و فرس��تادن او به منزله مسدود ساختن راهحلهای سیاسی
محسوبمیشد.
مالک براساس دلسوزی و احساس مسئولیتی که نسبت به امام
داش��ت و با توجه به ش��ناختی که از عالیق و گرایشهای جریر
داشت ،نظر مخالف داش��ت ،ولی در برابر تصمیم نهایی امام سر
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 میگوید« :بر ماست
قبل از این که عزم بر انجام کاری کنی ،سخن بگوییم و چون عازم
شدی دیگر سخن نگوییم».
اما بخشهایی از روایت که چهرهای پرخاشگر از مالک در مقابل
امام نش��ان میدهد ،در حجاب ابهامی حیرتانگیز است .با توجه
به سیره و روش و سخنان مالک در سرتاسر حیاتش ،به هیچ روی
چهره پرخاشگر مالک در تقابل با امام ،قابل پذیرش نیست .چون
در ای��ن روایت ،آن یار ب��ا وفای امام با چهرهای پرخاش گر ،نه در
تقابل با جریر ،بلکه با امام معرفی میشود ،ناگزیر باید بپذیریم آن
روایتهایی که در آن س��خن از تقابل پرخاشآل��ود و دور از ادب
مالک اشتر است ،جز تیرهای دو پهلو و مسموم بنیامیه چیزی
نیست.

روابط مالک با امام در آستانه نبرد صفین
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اوج همراهی و تعامل ماندگار با امام ،در نبرد صفین است .امام از
نفوذ مالک جهت آماده کردن کوفیان برای نبرد با معاویه بیشترین
اس��تفاده را ک��رد .مالک به پی��روی از رهب��ر و موالیش علی(ع)

میدانست 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 میشدند ،ایستاد .از
این نمونه میتوان 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».
پس از س��خنان اربد ،مالک در تالشی ستایشانگیز برای جبران
تلخکامی رهبر مظل��وم و تنهای خویش ،با هدف تقویت روحیه
آس��یبدیده اردوگاه علوی ،به بیان گفتاری حماس��ی ایستاد و
س��خنانی بیان کرد که نهایت تعامل و همراه��ی مالک را با امام

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 میگوید« :بر
ماست قبل از این که عزم بر انجام
کاری کنی ،سخن بگوییم و چون
عازم شدی دیگر سخن نگوییم».
میرساند؛ او گفت« :ای امیرمومنان ،آن چه از این خائن شنیدی،
تو را از یاری و نصرت ما ناامید نکند .جمیع کسانی که میبینی،
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».
پش��تیبانی مالک از امام در آن موقعیت زمانی ،به گونهای بود که
تفکر اربد و همفکران او مجال ظهور و خودنمایی نیافت و در نهایت،
مخالفت مالک با آن گس��تاخی سبب شد که موافقان مالک ،به
مخصوص افراد قبیله همدان ،با شتاب و هیجان او را کشتند.
مالک در نبرد صفین از فرماندهان اصلی بود و ماموریتهای مهم
بر دوش وی بود .زمانی که اطالع داده ش��د که پیشقراوالن سپاه
معاویه را دیده اند ،امام به سرعت مالک را به سمت آنان اعزام کرد.

مالک در کنار امام ،هنگام نیرنگ شامیان

مالک در طول نبرد صفین ،لحظهای آرام و قرار نداش��ت ،اما اوج
تالش وی در راه اهداف امام در روزهای پایانی جنگ ،به خصوص
در «لیلهالهریر» ،شب سرنوشتساز صفین بود .در این شب برای
لش��گریان امام ،به سخنرانی پرداخت و جمالتی بیان کرد
تهیج
ِ
که اعتقاد سخت مالک را نسبت به امام نشان میدهد؛ «سپاس

خدای را که پس��رعم پیامبر(ص) خود را در میان ما نهاده اس��ت
که در هجرت ،پیشگامترین مردم و در پذیرفتن اسالم ،نخستین
کس است .او تیغی از تیغهای خداست که بر ضد دشمنان او فرو
میآید».
مالک در آن ش��ب بین جناح راست و جناح چپ لشکر در تکاپو
ب��ود و به هر فرد یا گروهی میرس��ید او را ب��ه پایمردی بر ادامه
چنگ تشویق میکرد .حاالت او در این نبرد مشابه حاالت موالیش
علی(ع) بود و جالب توجه است طبری حالتی که «نصربنمزاحم»
برای مالک آورده است را ،برای امام علی(ع) آورده است.
وقتی قرآنها بر سر نیزهها برای فریب سپاه امام رفت ،مالک همانند
امامش آن را خدعه پسر عاص میدانست و معتقد بود باید جنگ
ادامه پیدا کند و افسوس میخورد 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
را ت��ا یک قدمی نابودی پس رانده بودند .اگر فقط زمانی کوتاه به
مالک فرصت داده میشد ،سرنوشت نبرد به سود حقیقت و عدالت
رقم میخورد.
اوج ارادت و عش��ق مالک به امام را میتوان 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 .وقتی یزیدبنهانی به مالک گفت:
آیا دوس��ت میداری که تو پیروز ش��وی ،ولی امیرالمومنین را به
دشمن تسلیم کنند یا کشته شود ،به او گفت :نه به خدا ،سبحانا....
گفتارهای مالک در اوج حسرت و اندوه ،به هنگام چشم فروبستن
بر چنان فتح و پیروزی بزرگ و تاریخی ،بازتابی اس��ت از اندیشه
عاشقی عارف ،که عزت اسالم و سربلندی مسلمانان را در پیروزی
امام خود میشناخته 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؛
در حال��ی که او مانند امامش به هیچ وجه راضی به وضع موجود
نب��ود .او به مخالفان ادامه نبرد گوش زد کرد که هرگز روی عزت
نبینی .د
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) میدید .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
گردی��د .وقتی کوفیان از پذیرش ابنعب��اس به عنوان حکم -به
علت ُمضری بودن -خودداری کردند ،امام مالک را به عنوان حکم
معرفی کرد که این نش��ان از اعتماد خاص امام به مالک بود و به
اعتقاد امام ،مالک بود که میتوانست در برابر شخص مکاری چون
عمروبنعاص فائق آید.
چون مالک از به نتیجه نرسیدن جنگ و پذیرش حکمیت به شدت

اوج ارادت و عشق مالک به امام را
میتوان 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.
به نیزه رفتن قرآنها ،سریال امام علی(ع)
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عصبانی بود ،نسبت به پیمان حکمیت هم نظر انفعالی گرفته بود .او
به نتیجه صلح ،خوشبین نبود .وقتی پیماننامه نوشته شد و نظر او
را نسبت به آن پرسیدند ،گفت« :از هیچ کران ،راست و چپ ،روی
خوش نبینم اگر در این پیماننامه که درباره صلح و سازش است
نامی از من برده باشد .مگر نه این است که من از پروردگارم برهانی
آش��کار (بر لزوم جنگ) و نیز یقینی قطعی بر گمراهی دشمنم
دارم؟ و مگر نه این که اگر شما بر سستکوشی و شکست اتفاق
نمیکردید ،پیروزی (بسیار نزدیک) را به عیان میدیدیم؟» مالک با
ابراز نارضایتی ،برای آن که مخالفت وی ،مخالفت با موالیش تلقی
نشود به اشعثبنقیس که آتشبیار 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 محملهایی نادرست بنشانند؛ چنان که گویی
او نیز با همان فتنهانگیزانی همسو و همجهت است که خون به دل
امام میکردند .امام با دفاعی محکم و قاطع از مالک ،باب بدگویی
از مالک را برای همیش��ه بستند .آن پاسخ تاریخی ،دور باشی به
منافقانی بود که در اردوگاه امام خزیده بودند و از هر فرصت برای
س��عایت و مس��موم کردن فضا با هدف تفرقه افکنی بهره کشی
میکردند .ابن اثیر بیان میکند« :به علی(ع) گفته ش��د که اشتر
محتوای پیماننامه را نمیپذیرد 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
خ��وش حالی کنید .با وجود این ،چون اصرارتان را در این موضع
گیری چنان دیدم که جز با قبول حکمیت راضی نمیشوید ،ناگزیر
آن را پذیرفتم».
در ادامه امام میفرماید عدهای میخواهند ناخشنودی مالک را بر
محملهای نادرستی نشانند و او را متهم به نافرمانی و تقابل کنند.
این افراد بدانند که مالک در شمار چنین افرادی نیست که چنین
رفتارهای ناشایس��تی دارند« :ای کاش در میان همه شما ،ده تن
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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.
چون او داشتم .چه میگویم؟ کاش در همه شما ،دو تن چون او
داشتم .چه میگویم؟ کاش در همه شما ،یک تن چون مالک بود.
چنان که نسبت به دشمن دیدگاهی چون من داشت ».ستایش
امام از مالک در این س��خنان نشان از بلندای جایگاهی است که
کمتر کسی را میتوان با او مقایسه کرد.
با تامل و تفکر در این روایت این نکته روشن میشود که امام در
این سخنان از افرادی انتقاد میکند که با خاستگاهی نادرست از
مواضع مالک سخن میگفتند؛ 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 میخواستند 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 میکشیدند که او نیز چون ما با
محتوای پیمان حکمیت مشکل دارد ،ولی امام با این گفتار ،صف
مالک را از صف آنان جدا دانست.
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صحنه ای از سریال امام علی(ع) که اشعث سپاهیان را فریب می دهد و مالک تنها می ماند

روابط مالک با امام بعد از نبرد صفین تا
شهادت

رواب��ط مالک با امام بعد از صفین مس��تحکم تر گردید و اطاعت
و اخالص و دلس��وزی مالک از موالیش بیش��تر از قبل گردید .او
مظلومیت امام را بعد از صفین بیشتر درک میکرد.
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.
اهمیت و حساس��یت این منطقه علت انتخاب مالک بود .جزیره
منطقهای مرزی با ش��ام بود و حضور س��رداری توانا و هوشیار را
میطلبید که بتواند در مقابل وسوسهها و تجاوزات معاویه مقاومت
کند.
«واگلیری» علت این انتخاب را نارضایتی امام از مالک دانس��ته،
مینویسد« :احتمال میرود علی(ع) برای خالص شدن از شرایطی
که طرز تلقی منفی مالک نس��بت به متارکه جنگ با معاویه به
وجود آورده بود ،او را به عنوان حاکم موصل همراه تعداد دیگری
از ش��هرهای بین عراق و شام که در تصرف علی(ع) بود ،انتخاب
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
قبلیاش که بیش از پیش به وجود او احساس نیاز میشد ،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 بیپردهای کرد.
ثالثا :امام ناراضی از عملکرد اش��عث و هم فکرانش بود و از ناحیه
مالک احساس خطری نمیکرد.
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 نمیدانست.
مالک چون دژی تس��خیرناپذیر بر سر راه مهاجمانی بود که پس
از او قلمرو امام را به آشوب کشیدند .اگر با ضرورت پیشگیری از
فاجعه سقوط مصر ،امام(ع) ناگزیر نمیشدند که آن بازوی توانای
خود را مامور نجات مصر کنند ،هرگز دشمن فرصت نمییافت که
در جای جای قلمرو حکومت امام(ع) بتازد .آن چه «بالذری» در
نخستین تاخت و تاز سپاهیان معاویه به جزیره آورده ،گویای همین
واقعیتاست.
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 مییابد ،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 میدهد و امام ،مالک
را امینترین و خیرخواهترین افراد در نزد خویش معرفی میکند.
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 محمدبنابی
بکر سخت کردند .از نظر امام با توجه به شرایط پیش آمده در مصر،
جز مالک یا «قیسبنسعد» شایسته والیت مصر نیستند.
امام به مالک که در «نصیبین» بود نامه نوش��ت و گوش زد کرد:
«تو از جمله کسانی هستی که در کار اقامت دین بر آنها تکیه دارم
و به کمکش��ان غرور بدکار را سرکوب میکنم و مرز خطرناک را

تو از جمله کسانی هستی که در کار
اقامت دین بر آنها تکیه دارم و به
کمکشان غرور بدکار را سرکوب
میکنم و مرز خطرناک را استوار
میکنم ،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.
استوار میکنم ،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».
این گفتار نش��ان دهنده روابط تنگاتنگ امام با مالک بعد از نبرد
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.
معاویه که ارادت و ش��جاعت و تواناییهای مالک را میشناخت،
وقتی از این خبر آگاه شد ،ناراحت گردید .او میدانست 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 میخواست،پیشگیریکنند .اگر مالک اشتر به مصر میرسید
همه رشتههای معاویه پنبه میشد .با اتحاد مصر و عراق ،زمینه
پرواز برای اصالحات علوی فراهم میشد.
اقدام معاویه بر شهادت مالک ،حاکی از شناخت معاویه نسبت به

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 سخنهایی که از امام علی(ع) در آن
لحظههای جانگداز به یادگار مانده است ،این تعبیر کوتاه و ژرف از
هر تحلیلی روشن گرتر میباشد« :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 میدانست که رفتن مالک به مصر یعنی چه؛ به بیانی روشن تر،
تنها امام علی(ع) و معاویه میدانستند که با فاجعه شهادت مالک،
چه رخ داده است.

روابط مالک و امام ،آماج تهمت ها
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در بررس��ی روابط و تعامالت مالک با امام ،به روایتهایی برخورد
میکنی��م که در آنها مخالفتها و اعتراضهایی را از جانب مالک
نسبت به عملکرد امام میبینیم .در این روایتها مالک با نافرمانی
از امام متهم ش��ده است؛ اتهام تندروی و سرکشی در برابر اراده و
تصمیم امام با تعبیرهای بسیار تند و زننده.
«اب��ن ج��وزی» در بیان حوادث جنگ جم��ل بیان میکند که
«قعقعاعبنعم��رو» به مذاکره با اهل جمل پرداخت و همه آماده
صلح شدند و جهت انجام مقدمات صلح ،هیئتهایی نیز از بصره به
سوی امام(ع) شتافتند.
وقت��ی این خب��ر به جمع ب��زرگان کوف��هی مخال��ف عثمان،
مانن��د علباءبنهیث��م ،عدیبنحاتم ،س��المبنثعلبه قیس��ی،
شریحبناوفیبنضبیعه و اشتر نخعی و جمعی از مصریان از جمله
ابن س��وداء (عبدا...بنس��باء) و خالدبنملجم رسید ،به مشورت
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!»
ابن جوزی در این روایت س��خن از رایزنیهایی در لشکرگاه امام
میکند که جایگاه آن برافروختن شعلههای جنگ بوده است .گویی
در آن ش��ب که فرش��ته صلح و دوس��تی بر هر دو اردوگاه امام و
اصحاب جمل پر و بال گسترده بود ،شخصیتهایی از اصحاب امام
همچون مالک با وسوسههای فرد مشکوکی به نام ابن سوداء ،جز به
جنگ و خشونت فکر نمیکردند!
در بررسی این روایت باید بیان کرد کسی که کوچکترین آشنایی
با س��یره و تاریخ مالک اشتر نخعی و روابط و تعامالت وی با امام
علی(ع) داشته باشد ،متوجه جعلی و غیرواقعی بودن آن میشود
و پذیرفت��ن آن در نظرش امکانپذیر نمیباش��د .آنان که اندک

اطالعی از سرنوشت و سرگذشت مالک داشته باشند ،از چنان اتهام
نارواییدچارشگفتیمیگردند.چگونهامکانپذیراستشخصیتی
که به نوش��ته خود ابن جوزی در صفحات مختلف ،فداکاریها و
جانفشانیهای 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 حدیثهای نبوی پیرامون شخصیت علی(ع) را نشنیده باشد؛
بگذریم که برای شخصیتثی چون مالک ریختن خون شهروندی
عادی نیز چنان ساده نبوده است.
با این همه آن چه ش��گفت انگیز است متهم شدن مالک به این
نس��بت ناروا است که با یهودی مشکوک و مجهول الهویه و تازه
مسلمان ش��دهای به نام ابن سوداء (عبدا...بن سباء) چنان پیوند
صمیمی داشته که آماده اس��ت به سادگی با او در ریختن خون

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 میکرد مالک
میخواست به او بپیوندد؟
این چنین روایتهایی که در آن
مالک نخعی به نافرمانی در مقابل
فرامین امام متهم شده ،حاصل دروغ
پردازیهای معاویه یا زورمداران و
جیره خواران او بوده است.
شخصیتی هم دست شود که دهها بلکه صدها روایت از پیامبر در
مدح و فضیلت او ش��نیده که در آنها علی را پدر امت ،برادر خود،
وصی خویش و ...معرفی کرده است.
نکت��ه حیرتانگی��ز دیگر این روای��ت که تعج��ب را دو چندان
میکند ،نقش ابن سوداء (عبدا...بن سبا) در این مسئله است که
گوی��ی بزرگان یاران امام را نیز رهبری میکرده اس��ت .با حضور
شخصیتیهایی چون مالک ،عمار ،عدیبنحاتم چگونه میتوان
چنین تهمتی به آن نخبگان زد؟

جای تردید نیس��ت که چنین تهمتهای س��همگینی از جانب
تبلیغات بنیامیه بوده که محورهای اساسی آنان ،آسیب زدن به
مالک اشتر بوده است.
متهم ش��دن 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 .واقعیت این است
که بزرگانی چون مالک هیچ وقت در تقابل با امام و مراد خویش
نبوده اند ،بلکه پیوس��ته در تعامل با ایشان بوده اند و صلحجویی
رهبر خویش را به سازش تعبیر نمیکردند .مطمئنا القای این باور
غلط که بزرگان یاران علی(ع) گوش به فرمان شخصیت موهوم و
افس��انهای همچون ابن سوداء (عبدا...بن سیاء) بوده اند ،ساخته و
پرداخته جبهه آتشافروز 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 میکند ،مربوط به
اعتراض مالک نسبت به انتخاب عبدا...بن عباس به والیت بصره
است .طبری مینویسد« :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) میبینیم؟]
او اینک یمن را به عبیدا ،...حجاز را به قثم و بصره را به عبدا...سپرده
اس��ت .کوفه هم که در اختیار عل��ی(ع) خواهد بود .این بگفت و
مرکب خویش را طلبید تا به آهنگ بازگش��ت بر آن سوار شود».
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
آن از س��وی شخصیتی چون مالک وجود ندارد .هرگاه شناختی
از سبک رفتار شخصیتی داشته باشیم ،هرگز نمیتوانیم 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 میکرد مالک میخواست به او بپیوندد؟
ای��ن چنی��ن روایتهایی که در آن مالک نخع��ی به نافرمانی در
مقابل فرامین امام متهم شده ،حاصل دروغ پردازیهای 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.
همان گونه که گفته ش��د ،روایتهای که در آن س��خن از تقابل
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 نزدیکترین
یاران امام علی(ع) به وی انتقاد دارند ،از دیگر سو به اعتبار عزیزترین
یاران ،در نگاه شیفتگان آن حضرت آسیب زدهاند.
آیا جای تردید است که شخصیتی چون مالک اشتر به نزاکت و
ادب در گف��ت و گو با امام خود پای بند بوده اس��ت؟ اگر امام در
بیان اندیشه و حتی انتقاد سیاسی به یاران آزادی داده است ،هرگز
ش��خصیتی چون مالک ،از آن فضای آزاد سوء استفاده نمیکرده
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 نشانههای دروغ پردازی را در متن روایت میتوانیم ببینیم؛
«چه واگذاری بصره به عبدا...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 مینویسد« :اانتصاب عبدا...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 میرسد ،زیرا مالک در بصره خیلی صاحبنفوذ
نبود و از طرف دیگر کشتن تعدادی از سران برجسته قبائل ساکن
در این ش��هر ،امارت وی را بر بصره مشکل میکرد .نکته آخر در
نقد این روایت آن که اگر مالک قصد پیوستن به معاویه را داشت،
امام بعد از ورود به کوفه وی را حاکم جزیره نمیکرد .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 میشناخت.
روایت دیگری که در آن ،روابط مالک با امام آماج تهمت قرار گرفته

مالک اشتر شمشیری از شمشیرهای
خداست که کندی نمیپذیرد و
اشتباه نمیکند زیرا او جز به امر من
پیشروی یا عقب نشینی نمیکند...
...به خدا قسم شهادت او مردم
مغرب (شام) را عزیز ،و مردم
مشرق (عراق) را ذلیل کرد.
در ای��ن روایت هم مانند دو روایت قبلی ،مالک آماج تهمت قرار
گرفته اس��ت .با این تفاوت که در آن دو روایت آن یار باوفای امام
چهرهای پرخاشگر و در تقابل با امام توصیف شده بود ،اما در این
روای��ت امام از عمل کرد مالک و قبیله او مذحج اظهار نارضایتی
میکند.
این روایت هم محل تردید اس��ت و با مقایس��ه آن با گفتارهای
ستایش آمیز امام در توصیف مالک ،دروغ بودن آن آشکار میشود.
بخش��ی از ای��ن روایت که مرب��وط به تعریف از قریش اس��ت با
گفتارهای دیگر امام و عمل کرد ایشان در تضاد است .امام نه تنها
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مسعودی مینویسد« :امام خطاب به جسد عبدالرحمن گفت :افسوس
بر تو قهرمان قریش ،تو ش��جاعانی از بنی عبد مناف را کشتی ،مرا تیره
روز و آشفته حال کردی .اشتر گفت :ای امیرالمومنین ،سخت غم آنان
را میخوری؛ آنان سرنوشت خویش را برای تو میخواستند .امام فرمود:
«زنانی من و آنان را به دنیا آورده اند که تو را نیاوردهاند!»
ابن ابی الحدید این روایت را با تغییراتی جزئی میآورد که در آن باز هم
تعریض به مالک و قبیله مذحج است .او مینویسد« :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.
در پاس��خ گفت« :من و او را زنانی پرورش داده اند که در مورد تو چنان
نبوده است».

از قرائن و مقایسه این روایت با روایت مسعودی استنباط میشود
که منظور از کسی که به امام گفت« :این جوان را ستایش میکنی»
مالک بوده است و ابن ابی الحدید که تحت تاثیر شخصیت مالک
است ،نام وی را نیاورده و لفظ «کسی» را ،آورده است.
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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
مبنای اعتقاد مالک به وصایت علیبنابی طال��ب(ع) و از ارادت و
ایمان خالصانه وی نس��بت به امام شکل گرفته است .این روابط
و تعام�لات تحت تاثیر عواملی چونه پیوندهای قومی و قبیلگی
یا منافع سیاس��ی -اقتصادی که در جامعهای چون کوفه بسیار
گسترده بود ،ایجاد نشده بود .در روابط و تعامالت مالک با امام اصل
اطاعتپذیری کامل مالک از امام در همه حال حاکم بود و همین
موجب گردید که دشمنان امام لحظهای نتوانند در روابط او با امام
خللی وارد کنند و یا تردیدی نس��بت به حقانیت امام در او ایجاد
کنند .معاویه از طریق بخشش اموال ،نامهنگاری و طرق دیگر به
وسوسه یاران امام میپرداخت ،ولی هیچ وقت به فکر نامه نوشتن
به مالک نیفتاد ،چون میدانس��ت روابط مالک با امام یک رابطه
مستحکم اعتقادی است و مالک هرگز از علی(ع) جدا نخواهد شد؛
در حالی که برای اشخاص دیگری مثل اشعثبنقیس ،زیادبنابیه،
حتی ابن عباس و قیسبنسعد بارها نامه نگاشت.
کتابنامه

اس��ت مربوط به برخورد امام با جسد عبدالرحمنبنعتاب است .در این
روایت آمده اس��ت ،وقتی امام بر کشته عبدالرحمنبنعتاببناسید ،از
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.

ای کاش در میان همه شما ،ده تن
چون او داشتم .چه میگویم؟ کاش
در همه شما ،دو تن چون او داشتم.
چه میگویم؟ کاش در همه شما،
یک تن چون مالک بود .چنان که
نسبت به دشمن دیدگاهی چون من
داشت.

ناصح ترین و خوش فکرترین آنها نزد من هستی».
یقینا این روایت از دروغ پردازیهای بنی امیه است که در جهت
مخ��دوش کردن چهره این یار با وفای امام ،جعل ش��ده اس��ت.
شخصیتی که لحظهای در یاری امام خویش تردید نکرد و پیوسته
در تعامل کامل با رهبر خویش بود.

مقبره مالک اشتر در نزدیکی قاهره

نسبت به قبیلهاش قریش تعصب نداشت ،بلکه از دست آنان و عمل
کرد ایشان بارها اظهار ناراحتی کرده است و آنان را مشکلساز و
طرفدار باطل دانسته است« :خدایا برای پیروزی بر قریش و یارانش
از تو کمک میخواهم که پیوند خویش��اوندی را بریدند و کار مرا
دگرگ��ون کردند و همگی برای مبارزه با من در حقی که از همه
آنان سزاوارترم ،متحد گردیدند».
این که در ای��ن روایت ،ابن ابی الحدید از قول امام بیان میکند:
«س��ران مذحج از دس��ت من گریختند» با واقعیتهای تاریخی
تطبیق نمیکند و نمیتواند 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 میتوان پذیرفت که امام در مقابل فداکاریهای
س��ردار وفادارش که بیشترین س��هم را در پیروزی امام در جمل
داش��ته ،وی و قبیله اش مذحج و س��رانش را نکوهش کند ولی
از طرف دیگر دش��منان خویش از قریش را ستایش کند؟ مالک
محبوبترین سردار امام بوده است .گفتارهایی که امام در وصف
مالک گفت��ه ،در وصف هیچ کدام از س��رداران دیگرش نفرموده
است؛ «مالک اشتر شمشیری از شمشیرهای خداست که کندی
نمیپذیرد و اشتباه نمیکند زیرا او جز به امر من پیشروی یا عقب
نشینی نمیکند« ».تو امین ترین و مورد اعتمادترین اصحاب من و

.1نهجالبالغه.
 .2ابن ابی الحدید ،عبدالحمید ،جلوه تاریخ
در شرح نهجالبالغه ،ترجمه محمود مهدوی
دامغانی،تهران،نشرنی.67-1374،
.3ابن ابی ش��بیه ،المصنف،تصحیح سعید
محمد اللحام ،بیروت1989،م.
.4ابن اثی��ر ،عزالدین،الکامل ف��ی التاریخ،
تصحیح علی ش��یری ،بی��روت ،دار احیاء
التراث العربی1989،م.
 ،------------.5اس��دالغابه ف��ی معرفه
الصحابه ،تحقیق علی محمد عوض و عادل
احمد،بیروت،دارالکتبالعلمیه،بیتا.
.6ابن اعثم کوفی ،ابو محمد احمد ،الفتوح،
بیروت،دارالکتب العلمیه 1986،م.
.7ابنجوزی،ابوالفرجعبدالرحمن،المنتظم
ف��ی تاریخ االمم و الملوک ،تحقیق محمد
عبدالقادر عط��ا و مصطفی عبدالقادر عطا،
بیروت ،دارالکتب العلمیه 1992،م.
.8ابن ش��به ،ابوزید ،تاریخ المدینه المنوره،
تحقی��ق فهی��م محم��د ش��لتوت ،ق��م،
دارالفکر.1368،
.9ابن کثیر الدمش��قی ،ابوالفداء ،البدایه و
النهایه ،بیروت ،مؤسسه النور للمطبوعات،
 2005م.
 .10ابو مخنف ازدی،لوطبنیحیی ،نصوص
من تاریخ ابی مخنف ،تحقیق کامل سلیمان
الجبوری،بیروت،دارالمحجهالسیفاء1999،
م.
 .11اس��کافی ،ابو جعفر ،المعیار و الموازنه
فی فضای��ل امیر المومنی��ن(ع) ،تحقیق
محمدبنعبدا...المعتزل��ی و محم��د باقر
محمودی ،بیجا 1998،م.
 .12امین ،س��ید محس��ن ،عیان الشیعه،
تحقیق حس��ن امین ،بیروت ،دارالتعارف
للمطبوعات 1983،م.
 .13البالذری،احمدبنیحی��ی ،انس��اب
االش��راف ،تحقیق محمد باقر محمودی،
بیروت ،مؤسس��ه االعلم��ی للمطبوعات،
 1974م.
.14ثقفیکوفی،ابواسحاقابراهیمبنمحمد،
الغ��ارات ،تحقیق س��ید جاللدین محدث
ارموی،تهران ،انجمن آثار ملی/1355،
 .15الدینوری،ابو حنیف��ه ،االخبار الطوال،
تحقیقعبدالمنعمعامر،قم،الشریفالرضی،
.1370
 .16الذهبی ،ش��مس الدین محمد ،س��یر
اعالم النبالء ،تحقیق ابراهیم االبیاری و طه
حسین ،مصر ،دارالمعارف ،بی تا.

 .17شوش��تری ،قاض��ی نورال��ه ،مجالس
المومنین ،تهران ،کتابفروش��ی اس�لامیه،
.1377
 .18طبری ،ابو جعفر محمدبنجریر،تاریخ
طبری ،ترجمه ابوالقاس��م پاین��ده ،تهران،
اساطیر.1375،
 .19عباسی ،علی اکبر ،پژوهشی پیرامون
زندگی و عملکرد مالک اشتر ،مشهد ،بنیاد
پژوهشهای آستان قدس رضوی.1385 ،
 .20قاضی نعمان ،ابو حنیفه ،شرح االخبار
فی فضایل االئمه االطهار ،تحقیق الس��ید
محمدالحسینیالجاللی،قم،مؤسسهالنشر
االسالمی 1409 ،ق.
 .21قیس عطار ،دیوان مالک اشتر ،ترجمه
سید مرتضی موسوی گرمارودی ،قم ،دلیل،
.1379
 .22مادلونگ ،ویلفرد ،جانش��ین حضرت
محمد(ص) ،ترجمه احمد نمایی و دیگران،
مشهد ،آستان قدس رضوی.1385 ،
 .23مجلسی ،محمد باقر ،بحاراالنوار ،بیروت،
مؤسسه الوفاء 1983،م.
 .24المسعودی ،ابوالحسن علیبنالحسین،
مروج الذهب ،بیروت ،داراالندلس 1965 ،م.
.25مسکویه الرازی ،ابو علی ،تجارب االمم،
تحقیق ابوالقاسم امامی ،تهران ،دارسروش،
.1380
 .26معاد یخواه ،عبدالحمید ،تاریخ اسالم،
عرصه داگراندیشی گفت و گو (عصر علوی)،
تهران ،ذره.1384 ،
 .27المفید ،ابو عبدا...محمد ،االختصاص،
تصحیح علی اکبر غفاری ،قم ،مؤسسه النشر
االسالمی،بیتا.
 ،--------------.28الجم��ل ،تحقی��ق
السید علی میر شرفی ،قم ،مکتب االعالم
االسالمی.1374 ،
 .29منق��ری ،نصربنمزاحم ،پیکار صفین،
ترجمه پرویز اتابکی ،تصحیح عبدالس�لام
محمد ه��ارون ،تهران ،انتش��ارات آموزش
انقالباسالمی.1370،
 .30نویری ،شهاب الدین احمد ،نهایه االرب
فی فن��ون االدب ،ترجمه محمود مهدوی
دامغانی ،تهران ،امیرکبیر.1364،
 .31الواقدی ،ابو عبدا...محمدبنعمر ،فتوح
الشام ،بیروت ،دارالجلیل،بیتا.
 .32واگلیری ،وچیا« ،مالک اشتر» ،ترجمه
علی اکبر عباسی ،مجله رشد آموزش تاریخ،
شماره  ،19تهران ،تابستان .1384
 .33یعقوبی ،احمدبناب��ی یعقوب ،تاریخ
یعقوبی ،ترجمه محمد ابراهیم آیتی ،تهران،
علمی و فرهنگی.1378،

متن زیر برگرفته از جلد شانزدهم مجموعه آثار
شهید مطهری است که در آن شاخصههای اندیشه
نهروانی از نگاه ایشان جمعآوری شده است .استاد
با تأکید بر اینکه اندیشه نهروانی در حال حاضر هم
زنده است به بیان نکات قابل تأملی از مؤلفههای
این طرز تفکر میپردازد.
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

خطرناک ترین دشمنان داخلی اسالم
بررسی اندیشه نهروانی به روایت استاد شهید مرتضی مطهری
آزاده حاج اسماعیل لواسانی
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چرا باید به نهروانیها پرداخت؟

«بح��ث از خارجیگری و خ��وارج به عنوان یک بحث
مذهب��ی ،بحثی بدون مورد و فاقد اثر اس��ت زی��را امروز چنین
مذهب��ی در جهان وج��ود ندارد .اما در عین ح��ال بحث درباره
خوارج و ماهیت کارشان برای ما و اجتماع ما آموزنده است ،زیرا
مذهب خوارج هر چند منقرض شده است اما روحاً نمرده است،
روح «خارجیگری» در پیکر بس��یاری از ما حلول کرده است...1
ممکن است مذهبی مرده باشد ولی روح آن مذهب در میان مردم
دیگری که به حسب ظاهر پیرو آن مذهب نیستند بلکه خود را
مخالف آن مذهب میدانند ،زنده باش��د .مذهب خوارج ،امروزه
مرده است یعنی دیگر امروز در روی زمین گروه قابل توجهی به
نام «خوارج» که عدهای 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 مث ً
ال  -خدای نکرده
 در میان ما ،مخصوصاً در میان طبقه به اصطالح مقدسمآب ما،این روح حلول نکرده است؟ اینها مطلبی است که جداگانه باید
بررسی شود .ما اگر روح مذهب خارجی را درست بشناسیم ،شاید
بتوانیم به این پرس��ش پاسخ دهیم .ارزش بحث درباره خوارج از
2
همین نظر است».
«خوارج و لو اینکه منقرض ش��دهاند ام��ا تاریخچهای آموزنده و
عبرتانگیز دارند .افکارشان در میان سایر مسلمین ریشه دوانیده
و در نتیجه در تمام طول این 14قرن با اینکه اشخاص و افرادشان
و حت��ی نامش��ان از میان رفته اس��ت ولی روحش��ان در کالبد
مقدسنماها همواره وجود داشته و دارد و مزاحمی سخت برای
3
پیشرفت اسالم و مسلمین به شمار میرود».
«هم اکن��ون «نهروانیهای» فراوان وج��ود دارند و مانند عصر و
عهد علی خطرناکترین دش��من داخلی اسالم همینها هستند،
همچنانکه معاویهها و عمروعاصها نیز همواره وجود داشته و وجود
دارند و از وجود «نهروانیها»  -که دشمن آنها شمرده میشوند -
4
بموقع استفاده میکنند».

مؤلفههای اندیشه نهروانی:

- 1جداکردن 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» ،میگوید« :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 خشکمغزی

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 نمیتوانستند کلی را از مصداق
جدا کنند .خیال میکردند وقتی حکمیت در موردی اشتباه بوده
5
است ،دیگر اساس آن باطل و نادرست است».
«طرز تفکر خوارج و روح اندیش��ه آنان (جمود فکری و انفکاک
تعقل از تدین) در طول تاریخ اس�لام به صورتهای گوناگونی در
داخل جامعه اسالمی رخنه کرده است .هر چند سایر فرق خود را
مخالف با آنان میپندارند اما باز روح خارجیگری را در طرز اندیشه
آنان مییابیم ...همواره عدهای خارجیمسلک بوده و هستند که
شعارشان مبارزه با هر ش��یء جدید است .حتی وسایل زندگی
را  -که گفتیم هیچ وسیله مادی و شکل ظاهری در اسالم رنگ
تقدس ندارد -رنگ تقدس میدهند و اس��تفاده از هر وسیله نو
را کف��ر و زندقه میپندارند .در بین مکتبهای اعتقادی و علمی
اسالمی و همچنین فقهی نیز مکتبهایی را میبینیم که مولود
روح تفکیک تعقل از تدین اس��ت و درست مکتبشان جلوهگاه
اندیشه خارجیگری است ،عقل در راه کشف حقیقت و یا استخراج
قانون فرعی بهطور کلی طرد ش��ده است ،پیروی از آن را بدعت
و بیدینی خواندهاند و حال اینکه قرآن در آیاتی بسیار بشر را به
سوی عقل خوانده و بصیرت انسانی را پشتوانه دعوت الهی قرار

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.

داده است».
«همه آنها جاهل مسلک و ناآشنا به فرهنگ اسالمی بودند ،همه
کس��ریهای خود را میخواستند با فشار آوردن بر روی رکوع و
7
سجودهای طوالنی جبران کنند».
«یک��ی از بارزترین ممیزات خوارج جهالت و نادانیش��ان بود .از
مظاهر جهالتش��ان ،عدم تفکیک میان ظاهر یعنی خط و جلد
قرآن و معنی قرآن بود .لذا فریب نیرنگ ساده معاویه و عمروعاص
را خوردند.
در این مردم جهالت و عبادت توأم بود .علی(ع) میخواس��ت با
جهال��ت آنها بجنگد .اما چگونه ممکن ب��ود جنبه زهد و تقوا و
عبادت اینها را از جنبه جهالتشان تفکیک کرد ،بلکه عبادتشان
عین جهال��ت بود .عبادت توأم با جهال��ت از نظر علی(ع)  -که
اسالمشناس درجه اول است  -ارزشی نداشت .لهذا آنها را کوبید
و وجهه زهد و تقوا و عبادتش��ان نتوانست سپری در مقابل علی
8
قرار گیرد».
6

 -2مشروط ندانستن امر به معروف و نهی از منکر:

«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
اس��ت 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 .مردمی نادان و فاقد
بصیرت بودند بلکه اساساً منکر بصیرت در عمل بودند ،زیرا این
تکلیف را امری تعبدی میدانستند و مدعی بودند باید با چشم
9
بسته انجام داد».
اس��تاد در توصیف بصیرت در دین و در عمل میگوید« :امر به
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 میدانیم
که قطعاً بیاثر است دیگر وجوب چرا؟ و دیگر اینکه اصل تشریع
این عمل برای این است که مصلحتی انجام گیرد .قهرا ً 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 نمیتواند پیشبینی کند که آیا اثری بر این کار مترتب
هست یا نیست و آیا مفس��ده باالتری را در بردارد یا ندارد؟ این
است که امر به معروفهای جاهالنه همان طوری که در حدیث

56

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 عکسالعملی 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
در عم��ل و توجه به فایده را دخالت ده��د ،و این عمل تعبدی
صرف نیست .این ش��رط که اعمال بصیرت در امر به معروف و
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 میگفتند 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
میشوند و خونشان هدر میرود و با علم به اینکه هیچ اثر مفیدی
10
بر قیامشان مترتب نیست ،قیام میکردند و یا ترور میکردند».
«خوارج میگفتند :امر به معروف و نهی از منکر مشروط به چیزی
نیس��ت و در همه جا بدون استثناء باید این دستور الهی انجام
11
گیرد».
شهید مطهری همین ویژگی خوارج را که منجر به کنار گذاشتن
اصل عقلی تقیه توسط آنها شده ،علت اصلی انقراضشان میداند:
«در اث��ر تهورها و بیباکیهای جنونآمیز مورد تعقیب خلفا قرار
گرفتند و خود و مذهبشان را به نابودی و اضمحالل کشاندند و
در اوایل تأسیس دولت عباسی یکسره منقرض گشتند .منطق
خشک و بیروح آنها و خشکی و خشونت رفتار آنها ،مباینت روش
آنه��ا با زندگی و باالخره تهور آنها که «تقیه» را حتی به مفهوم
12
صحیح و منطقی آن کنار گذاشته بودند ،آنها را نابود ساخت».

www.ourpresident.ir

 -3محدود کردن دایره اسالم و مسلمین و تکفیر
افراد:

«ریشه اصلی خارجیگری را چند چیز تشکیل میداد:
 -1تکفیر 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 کردهاند.
 -2تکفیر کسانی که قائل به کفر علی و عثمان و دیگران  -که
یاد آور شدیم  -نباشند.
 -3ایمان تنها عقیده قلبی نیس��ت ،بلکه عم��ل به اوامر و ترک
نواهی جزء ایمان است .ایمان امر مرکبی است از اعتقاد و عمل.
 -4وجوب بال شرط شورش بر والی و امام ستمگر .میگفتند :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
13
زمین را کافر و همه را مهدورالدم و مخلد در آتش میدانستند».
شهید مطهری نگاه تکفیری خوارج را معلول تنگنظری و کوته
فک��ری آنها میدان��د« :مردمی تنگنظر و کوتهدی��د بودند .در
افقی بس��یار پست فکر میکردند .اسالم و مسلمانی را در چهار
دیواری اندیشههای محدود خود محصور کرده بودند .مانند همه
کوتهنظران دیگ��ر مدعی بودند که همه بد میفهمند و یا اص ً
ال
نمیفهمند و همگان راه خطا میروند و همه جهنمی هس��تند.
این گونه کوتهنظران اول کاری که میکنند این اس��ت که تنگ
نظ��ری خود را به صورت یک عقیده دینی در میآورند ،رحمت
خ��دا را محدود میکنن��د ،خداوند را همواره بر کرس��ی غضب
مینشانند و منتظر اینکه از بندهاش لغزشی پیدا شود و به عذاب
ابد کشیده شود .یکی از اصول عقاید خوارج این بود که مرتکب
گناه کبیره (مث ً
ال دروغ یا غیبت یا ش��رب خمر) کافر است و از
اس�لام بیرون است و مستحق خلود در آتش است .علیهذا جز
عده بسیار معدودی از بشر ،همه مخلد در آتش جهنم اند ...تنگ
نظری مذهبی از خصیصههای خوارج اس��ت ام��ا امروز آن را باز
در جامعه اس�لامی میبینیم .این همان است که گفتیم خوارج
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
از خش��کمغزان را میبینیم که جز خود و عدهای بسیار معدود
مانند خود ،همه مردم جه��ان را با دید کفر و الحاد مینگرند و
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در اسالم یک وسیله مادی و یک
شکل ظاهری نمیتوان 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
میدارد.این همان درهم آمیختن
تعقل و تدین است .از طرفی اصول
را ثابت و پایدار گرفته و از طرفی
آن را از شکلها جدا کرده است.
دایره اسالم و مسلمانی را بسیار محدود خیال میکنند ...خوارج با
روح فرهنگ اسالمی آشنا نبودند ولی شجاع بودند .چون جاهل
بودند ،تنگنظر بودند و چون تنگنظر بودند زود تکفیر و تفسیق
میکردند تا آنجا که اسالم و مسلمانی را منحصر به خود دانستند
و سایر مس��لمانان را که اصول عقاید آنها را نمیپذیرفتند کافر
میخواندند و چون ش��جاع بودند غالباً به سراغ صاحبان قدرت
میرفتن��د و به خیال خود آنه��ا را امر به معروف و نهی از منکر
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میکردند و خود کشته میشدند».
کوت��ه فکری نه تنها باع��ث ایجاد نگاه تکفی��ری در نهروانیها
میشود بلکه باعث میشود بازیچه معاویهصفتها قرار گیرند« :در
اثر کوتهبینی 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 میرفت تا ریشه نفاقها را برکند و معاویه و افکار او
را برای همیشه نابود سازد ،از جنگ بازداشتند و به دنبال آن چه
حوادث ش��ومی که بر جامعه اسالمی رو آورد! خوارج در اثر این
کوتهنظری ،سایر مسلمانان را عم ً
ال مسلمان نمیدانستند ،ذبیحه
آنها را حالل نمیشمردند ،خونشان را مباح میدانستند ،با آنها
15
ازدواج نمیکردند».
«دورهه��ای بعد ،جم��ود و جهالت و تنس��ک و مقدسمآبی و
تنگنظری آنها برای دیگران باقی ماند اما ش��جاعت و شهامت
و فداکاری از میان رفت .خوارج بیش��هامت یعنی مقدسمآبان
ترسو ،شمشیر پوالدین را به کناری گذاشتند و از امر به معروف و

نهی از منکر صاحبان قدرت که برایشان خطر ایجاد میکرد صرف
نظر کردند و با شمشیر زبان به جان صاحبان فضیلت افتادند .هر
صاحب فضیلتی را به نوعی متهم کردند ،بهطوری که در تاریخ
اسالم کمتر صاحب فضیلتی را میتوان یافت که هدف تیر تهمت
این طبقه واقع نش��ده باش��د .یکی را گفتند منکر خدا ،دیگری
را گفتند منکر معاد ،س��ومی را گفتند منکر معراج جسمانی و
چهارمی را گفتند صوفی ،پنجم��ی را چیز دیگر و همین طور،
بهطوری 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 جمالالدین
اسد آبادی و اخیرا ً محمد اقبال پاکستانی از کسانی هستند که از
این جام جرعهای به کامشان ریخته شده است.
بوعلی در همین معنی میگوید:
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 ،میگوید:
نظام بینظام ار کافرم خواند /چراغ کذب را نبود فروغی
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مسلمان خوانمش زیرا که نبود /دروغی را جوابی جز دروغی»
شهید مطهری از تس��لط چنین افرادی بر جامعه اسالمی ابراز
نگرانی کرده و میگوید« :وای به حال جامعه مسلمین از آن وقت
که گروهی خشکه مقدس یک دنده جاهل بیخبر ،پا را به یک
کف��ش کنند و به جان این و آن بیفتند .چه قدرتی میتواند در
مقابل این مارهای افسونناپذیر ایستادگی کند؟ کدام روح قوی و
نیرومند است که در مقابل این قیافههای زهد و تقوا تکان نخورد؟
کدام دس��ت است که بخواهد برای فرود آوردن شمشیر بر فرق
17
اینها باال رود و نلرزد؟»

 -4برخورد با تمدن سازی

«خوارج درس��ت در مقابل این طرز تعلیم قرآنی که میخواست
فقه اسالمی برای همیشه متحرک و زنده بماند ،جمود و رکود را
آغاز کردند ،معارف اسالمی را مرده و ساکن درک کردند و شکل
و صورتها را نیز به داخل اس�لام کشاندند .اسالم هرگز به شکل
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
میرساند .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
و به این وس��یله از هر گونه تصادمی با توسعه تمدن و فرهنگ
پرهیز کرده است .در اسالم یک وسیله مادی و یک شکل ظاهری
نمیتوان یافت که جنبه «تقدس» داشته باشد و مسلمان وظیفه
خود بداند که آن ش��کل و ظاهر را حفظ نماید .از این رو ،پرهیز
از تصادم با مظاهر توس��عه 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 میدارد .این همان درهم آمیختن تعقل
و تدین اس��ت .از طرفی اصول را ثابت و پایدار گرفته و از طرفی
آن را از شکلها جدا کرده است .کلیات را به دست داده است .این
کلیات مظاهر گوناگونی دارند و تغییر مظاهر ،حقیقت را تغییر
نمیدهد .اما تطبیق حقیقت بر مظاهر و مصادیق خود هم آنقدر
ساده نیست که کار همه کس باشد ،بلکه نیازمند درکی عمیق و
18
فهمی صحیح است».
پینوشتها:
- 1مجموعه آثار شهید مطهری /ج 16
ص 305
 -2همان/ص 309
 -3همان/ص 293
 -4همان/ص 304
 -5همان/ص329
 -6همان/ص332
 -7همان /ص 322
 -8همان/ص323
 -9همان/ص299

 -10همان/ص2299
 -11ضحی االسالم ،ج /3ص  ،330به نقل
از کتاب الفرق بین الفرق
 -12مجموعه آثار شهید مطهری/ج 16
ص 304
 -13همان/ص300
 -14همان/صص326 - 325
 -15همان/ص327
 -16همان/ص326
 -17همان/ص320
 -18همان/ص 328

من درباره این خوارج
خیلی حساسم

صالح صانعی
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مغز اینها را از مطالب غلط پُر کردهاند و
شمشیر هم به دستشان دادهاند و میگویند
جلو بروید

من درباره این خوارج ،خیلی حساس��م .در س��ابق ،روی تاریخ و
زندگی اینها ،خیلی هم مطالعه ک��ردم .در زبان معروف ،خوارج
را به مقدسهای متحجر تشبیه میکنند؛ اما اشتباه است .مسئله
خوارج ،اص ً
مقدس متحج ِر گوشهگیری که به
ال اینطوری نیست.
ِ
کسی کاری ندارد و حرف نو را هم قبول نمیکند ،این کجا ،خوارج
کجا؟ خوارج میرفتند سر راه میگرفتند ،میکشتند ،میدریدند
و میزدند؛ 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 .عدهای از اصحاب عبدا...بنمسعود در جنگ
گفتن��د« :اللک و العلیک» .حاال خدا عالم اس��ت که آیا عبدا...
بنمسعود هم خودش جزو اینها بود ،یا نبود؛ اختالف است .من در
ذهنم این است که خود عبدا...بنمسعود هم متأسفانه جزو همین
عده بوده است .اصحاب عبدا...بن مسعود ،مقدسمآبها بودند .به
امیرالمؤمنین گفتند :در جنگ��ی که تو بخواهی بروی با کفار و
مردم روم و س��ایر جاها بجنگی ،ما با تو میآییم و در خدمتت
هس��تیم؛ اما اگر بخواهی با مس��لمانان بجنگی  -با اهل بصره و
اهل شام  -ما در کنار تو نمیجنگیم؛ نه با تو میجنگیم ،نه بر تو
میجنگیم .حاال امیرالمؤمنین اینها را چهکار کند؟
آیا امیرالمؤمنین اینها را کش��ت؟ ابداً ،حتّی بداخالقی هم نکرد.
خودشان گفتند ما را به مرزبانی بفرست .امیرالمؤمنین قبول کرد
و گفت لب مرز بروید و مرزداری کنید .عدهای را طرف خراسان
فرس��تاد .همین ربیعبنخثیم  -خواجه ربیع معروف مش��هد -
ظاهرا ً آنطور که نقل میکنند ،جزو اینهاست .با مقدسمآبهای
اینطوری ،امیرالمؤمنین که بداخالقی نمیکرد؛ رهایشان میکرد
بروند .اینها مقدسمآبِ آنطوری نبودند؛ اما جهل مرکب داشتند؛
یعنی طبق یک بینش بسیار تنگنظرانه و غلط ،چیزی را برای
خودش��ان دین اتخ��اذ کرده بودن��د و در راه آن دین ،میزدند و
میکشتند و مبارزه میکردند!

البته رؤسایش��ان خود را عقب میکشیدند .اشعثبنقیسها و
محمدبناش��عثها همیشه عقب جبههاند؛ اما در جلو ،یک عده
ّ
آدمهای نادان و ظاهربین قرار دارند که مغز اینها را از مطالب غلط
پُر کردهاند و شمش��یر هم به دستشان دادهاند و میگویند جلو
بروید؛ اینها هم جلو میآیند ،میزنند ،میکشند و کشته میشوند؛
مثل ابنملجم .خیال نکنید که ابنملجم مرد خیلی هوشمندی
بود؛ نه ،آدم احمقی بود که ذهنش را علیه امیرالمؤمنین پُر کرده
بودن��د و کافر ش��ده بود .او را برای قت��ل امیرالمؤمنین به کوفه
فرس��تادند .اتفاقاً یک حادثه عشقی هم مصادف شد و او را چند
برابر مصمم کرد و دست به این کار زد .خوارج اینگونه بودند و تا
1
بعد هم همینطور ماندند.

عده از انقالبینماهای افراطی ما
خوارج شبیه یک ّ
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
سیاسیداشتند،قدرتهاینظامیداشتند.بعضی،قدرتهایمردمی
مقدسمآب
داشتند ،نفوذ داش��تند ،ا ّدعای معنویت میکردندّ ،
عده از انقالبینماهای افراطی
بودند .بعضی مثل خوارج شبیه یک ّ
ما بودند که هیچ کس را هم قبول نداش��تند .فقط خودش��ان را
قبول داش��تند و طرفدار دین میدانس��تند؛ هیچ کس دیگر را
هم قبول نداش��تند .مثل کس��انی که ا ّول انقالب ،امام را هم به
انقالبیگری قبول نداشتند! امیرالمؤمنین ،با اینها روبهرو شد؛ تار
و مارشان کرد و فرمود« :اگر من با اینها درنمیافتادم ،هیچ کس
جرأت نمیکرد با اینها دربیفتد ».طرفهای امیرالمؤمنین ،این طور
2
افراد بودند.

مقدسها تعبیر میکنند؛ این،
خوارج را به خشکه ّ
غلط است

عده
همی��ن امیرالمؤمنین در قضیه نه��روان؛ آن جایی که یک ّ
متعصب تصمیم دارند اساس حکومت
انس��انهای کجاندیش و
ّ

را با بهانههای واهی براندازند ،وقتی در مقابلش��ان قرار میگیرد،
نصیحت میکند و فایدهای نمیبخشد؛ احتجاج میکند ،فایدهای
نمیبخشد؛ واسطه میفرستد ،فایدهای نمیبخشد؛ کمک مالی
میکند و وعده همراهی میدهد ،فایدهای نمیبخش��د؛ در آخر
س��ر که صفآرایی میکند ،باز هم نصیح��ت میکند ،فایدهای

محمدبناشعثها
اشعثبنقیسها و ّ
همیشه عقب جبههاند؛ اما در جلو،
یک عده آدمهای نادان و ظاهربین
قرار دارند که مغز اینها را از مطالب
غلط پُر کردهاند و شمشیر هم به
دستشان دادهاند و میگویند جلو
بروید؛ اینها هم جلو میآیند ،میزنند،
میکشند و کشته میشوند؛ مثل
ابنملجم .خیال نکنید که ابنملجم
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.
نمیبخش��د؛ بنا را ب��ر قاطعیت میگ��ذارد .....چون میبیند که
طرفهای مقابلش ،انس��انهای بد و خبیثی هستند و مثل کژدم
عمل میکنند ،قاطعیت بهخرج میدهد.
«خوارج» را درست ترجمه نمیکنند .من میبینم که متأسفانه
در صحبت و ش��عر و س��خنرانی و فیلم و همه چی��ز ،خوارج را
مقدس
مقدسها تعبیر میکنند .این ،غلط است .خشکه ّ
به خشکه ّ

58

کدام است؟! در زمان امیرالمؤمنین خیلی بودند که برای خودشان
کار میکردند .اگر میخواهید خوارج را بشناسید ،نمونهاش را من
در زمان خودمان به شما معرفی میکنم .گروه منافقین که یادتان
هس��ت؟ آیه قرآن میخواندند ،خطبه نهجالبالغه میخواندند،
ا ّدع��ای دینداری میکردند ،خودش��ان را از همه مس��لمانتر و
انقالبیتر میدانستند؛ آن وقت بمبگذاری میکردند و ناگهان
ی��ک خانواده ،ب��زرگ و کوچک و بچه و صغیر و همه کس را به
هنگام افطا ِر ماه رمضان میکشتند! چرا؟ چون اعضای آن خانواده
طرفدار امام و انقالب بودند .ناگهان بمبگذاری میکردند و یک
جمعیتی بیگناه را مث ً
ال در فالن میدان ش��هر نابود میکردند.
مؤمن مجاه ِد فی
ش��هید محراب هشتاد س��اله ،پیرمرد نورانی
ِ
س��بیلا ...را به وس��یله بمبگذاری میکشتند .اینها چهار ،پنج
فاضل برجسته را کشتند.
عالم
شهید محراب از علمای
ِ
ِ
مؤمن ِ
خباب
نوع کارها ،این طور کارهایی است .خوارج ،اینها بودند .عبدا...بن ّ
را میکشند؛ شکم عیالش را که حامله بود ،میشکافند ،جنین او را
هم که یک جنین مث ً
ال چند ماهه بود ،نابود و مغزش را نیز متالشی
میکنند! چرا؟ چون طرفدار علیبنابیطالبند و باید نابود و کشته
شوند! خوارج اینهایند.
تمس ِ
تمسک
ک ظاهر به دین ،با ّ
خوارج را درست بشناسید :کسانی با ّ
به آیات قرآن ،حفظ کردن قرآن ،حفظ کردن نهجالبالغه (البته آن
روز فقط قرآن بود؛ ولی در دورههای بعد ،هر چه که مصلحت باشد
و ظاهر دینی آنها را حفظ کند) به برخی از امور دینی ظاهرا ً اعتقاد
داش��تند؛ اما با آن ل ُ ّب و اساس دین مخالفت میکردند و روی این
تعصب داشتند .دم از خدا میزدند؛ اما نوکری حلقه به گوش
حرف ّ
شیطان را داش��تند .دیدید که منافقین یک روز آن طور ا ّدعاهایی
داشتند؛ بعد هم وقتی الزم شد ،برای مبارزه با انقالب و امام و نظام
صدام و با هر کس دیگر
جمهوری اسالمی ،با امریکا و صهیونیستها و ّ
حاضر بودند کار کنند و نوکریش��ان را انجام دهند! خوارج ،این طور
3
موجوداتی بودند.

با اینها مواجه بود.

4

عدم توجه به روح عبادت ،تحجر را پدید میآورد

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
وقت خطرهای گوناگونی در س��ر راه انسان قرار میگیرد ،که تحجر
یکی از آنهاست.
بعضی از همین خوارجی که در این ایام اسمش��ان را زیاد شنیدید،
آنچنان عبادت میکردند و آیات قرآن و نماز را باحال میخواندند،
ک��ه حتّی اصحاب امیرالمؤمنین(ع) را تحت تأثیر قرار میدادند! در
همان ایام جنگ نهروان ،یکی از یاران امیرالمؤمنین عبور میکرد،
دید که یکی از آنها عبادت میکند و نصف شب ،این آیات را با صدای
خوش��ی میخواند« :ا ّمن هو قانت اناء اللّیل» 5منقلب ش��د و پیش
امیرالمؤمنین آمد .حتّی انس��انهای هوش��مند و زیرک و آگاه  -که

قدرت تحلیل خوارج ضعیف بود

www.ourpresident.ir

خوارج آن عنصری است که شورش طلبی میکند

مارق ،یعنی گریزان .در تس��میه اینها به مارق ،اینگونه گفتهاند که
اینه��ا آنچن��ان از دینگریزان بودند که یک تی��ر از کمان گریزان
میشود! وقتی شما تیر را در چلّه کمان میگذارید و پرتاب میکنید،
چطور آن تیر میگریزد ،عبور میکند و دور میشود! اینها همینگونه
متمسک به ظواهر دین هم بودند و اسم
از دین دور شدند .البته اینها
ّ
دین را هم میآوردند .اینها همان خوارج بودند؛ گروهی که مبنای کار
خود را بر فهمها و درکهای انحرافی -که چیز خطرناکی است -قرار
مفسر قرآن و عالم به علم
داده بودند .دین را از علیبنابیطالب که ّ
کتاب بود یاد نمیگرفتند؛ اما گروه شدنشان ،متش ّکل شدنشان و به
اصطالح امروز ،گروهک تشکیل دادنشان سیاست الزم داشت .این
سیاست از جای دیگری هدایت میشد .نکته مهم اینجاست که این
گروهک��ی که اعضای آن تا کلمهای میگفتی ،یک آیه قرآن برایت
میخواندند؛ در وسط نماز جماعت امیرالمؤمنین میآمدند و آیهای
را میخواندند که تعریضی به امیرالمؤمنین داشته باشد؛ پای منبر
امیرالمؤمنین بلند میشدند آیهای میخواندند که تعریضی داشته
باشد؛ شعارشان «الحکم اال للهَّ » بود؛ یعنی ما حکومت شما را قبول
نداریم ،ما اهل حکومت ا...هس��تیم؛ این آدمهایی که ظواهر کارشان
اینگونه بود ،سازماندهی و تش ّکل سیاسیشان ،با هدایت و رایزنی
بزرگان دستگاه قاسطین و بزرگان شام  -یعنی عمروعاص و معاویه
 انجام میگرفت! اینها با آنها ارتباط داشتند .اشعثبنقیس ،آنگونهعده
که قرائن زی��ادی بر آن داللت میکند ،فرد ناخالصی بود .یک ّ
مردم��ان بیچاره ضعیف از لحاظ فکری هم دنبال اینها راه افتادند و
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.
ِ
مقدسها تشبیه میکنند؛ نه .بحث س ِر
بعضی خوارج را به
خش��ک ّ
ِ
«مقدسمآب» نیست .مقدس مآب که در کناری
مقدس» و ّ
«خشک ّ
نشس��ته اس��ت و برای خودش نماز و دعا میخواند .اینکه معنای
خوارج نیست .خوارج آن عنصری است که شورش طلبی میکند؛
بحران ایجاد میکند ،وارد میدان میشود ،بحث جنگ با علی دارد و
با علی میجنگد؛ منتها مبنای کار غلط است؛ جنگ غلط است؛ ابزار
غلط است؛ هدف باطل است .این سه گروه بودند که امیرالمؤمنین

59

به عنوان وسیلهای برای عبرت و موعظه یاران و اصحاب خودش ،در
بین کشتهها راه افتاد و با بعضی از آنان به مناسبتی حرف زد .به یکی
از این کشتهها 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 میشناسی؟ گفت:
نه ،یا امیرالمؤمنین .فرمود :او همان کسی است که دیشب آن آیات
را میخواند و دل تو را ربوده بود!
این ،چه قرآن خواندنی است؟! این ،چه نوع عبادت کردنی است؟!
این ،دوری از روح عبادت اس��ت .اگر انسان با روح عبادت و نماز
لب
و قرآن آشنا باشد ،میفهمد که وقتی موجودیت و حقیقت و ّ
اس�لام  -که در علیبنابیطالب مجسم اس��ت  -در یک طرف
قرار گرفته اس��ت ،همه شبههها را از خودش دور میکند و به او
میپیوندد .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
س��عی نکند که در هریک از این واجبات ،خودش را به عبودیت
خدا نزدیک کند ،کارش س��طحی اس��ت .کار و ایمان سطحی،
همیشه مورد خطر است و این چیزی است که ما در تاریخ اسالم
6
دیدهایم.

مسعود رجوی ،سرکرده منافقین در کنار صدام معدوم

اصحاب نزدیک امیرالمؤمنین(ع) غالباً اینطور بودند  -نیز اش��تباه
میکردند.
الس�لام) فرمود :هیچکس
ه
(علی
امیرالمؤمنین
که
نیس��ت
بیمورد
ّ
نمیتوانست 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
میخواست .حتّی گاهی خواص متزلزل میشدند .امیرالمؤمنین(ع)
به آن صحابه خود فرمود  -طبق این نقلی که شده است  -فردا به
تو خواهم گفت .فردا وقتی که جنگ تمام ش��د و کمتر از ده نفر از
مجموعه خوارج زنده ماندند و بقیه در جنگ کشته شدند ،حضرت

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.
یکجا آنقدر تند میایستند که
میگویند چون قرآن سر نیزه است،
نباید به آن تیراندازی کرد؛ زیرا
قرآن مقدس است ....از آنطرف
آنقدر دچار تفریط شدند که گفتند
همه ما کافر شدهایم و علی هم کافر
شده است؛ لذا باید توبه و استغفار
کند!

من از س��ابق مکرر گفتهام که اگر ملتی قدرت تحلیل خودش را از
دست بدهد ،فریب و شکست خواهد خورد .اصحاب امام حسن(ع)،
قدرت تحلیل نداشتند؛ نمیتوانستند بفهمند که قضیه چیست و چه
دارد میگ��ذرد .اصحاب امیرالمؤمنین(ع) ،آنهایی که دل او را خون
کردند ،همه مغرض نبودند؛ اما خیلی از آنها  -مثل خوارج  -قدرت
تحلیل نداشتند .قدرت تحلیل خوارج ضعیف بود .یک آدم ناباب ،یک
آدم بدجنس ،یک آدم زباندار پیدا میش��د و مردم را به یک طرف
میکشاند؛ شاخص را گم میکردند .در جاده ،همیشه باید شاخص
مورد نظر باش��د .اگر ش��اخص را گم کردید ،زود اشتباه میکنید.
امیرالمؤمنین میفرم��ود« :أال و الیحمل هذا العلم الاّ اهل البصر و
الصبر»؛ 7اول ،بصیرت ،هوشمندی ،بینایی ،قدرت فهم و تحلیل ،و
ّ
بعد صبر و مقاومت و ایستادگی .از آنچه که پیش میآید ،انسان زود
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دلش آب نشود .راه حق ،راه دشواری است.
اگر عوام ،گیر چنین آدمی بیفتند ،مجذوبش میشوند

در برخورد خوارج با خلفای بعد  -مثل حجاجبنیوسف  -جریانی را
یادداشت کردهام که برایتان نقل میکنم ...حجاج حافظ قرآن بود؛ اما
مردی خبیث و دشمن عدل و دشمن اهلبیت و پیامبر و آل پیامبر
ب��ود؛ چیز عجیبی بود .یکی از این خ��وارج را پیش حجاج آوردند.
حجاج ش��نیده بود که این ش��خص ،حافظ قرآن است .به او گفت:
«أجمعت القرآن»؛ قرآن را جمع کردهای؟ منظورش این بود که آیا
قرآن را در ذهن خودت جمع کردهای؟ اگر به جوابهای سرباال و تند
این خارجی توجه کنید ،طبیعت اینها معلوم میشود .پاسخ داد« :أ
مفرق��ا کان فاجمعه»؛ مگر قرآن پراکنده بود که من جمعش کنم؟
البته مقصود او را میفهمید ،اما میخواس��ت جواب ندهد .حجاج با
همه وحش��یگریش ،حلم بخرج داد و گفت« :أفتحفظه»؛ آیا قرآن
را حفظ میکنی؟ پاس��خ شنید که« :أخشیت فراره فاحفظه»؛ مگر
ترسیدم قرآن فرار کند که حفظش کنم؟ دوباره یک جواب درشت!
دید که نه ،مثل اینکه بنا ندارد جواب بدهد .حجاج پرسید« :ما تقول
فی امیرالمؤمنین عبدالملک»؛ درباره امیرالمؤمنین عبدالملک چه
میگویی؟ عبدالملک مروان خبیث؛ خلیفه اموی .آن خارجی گفت:
«لعن�� هاللهَّ و لعنک معه»؛ خدا او را لعنت کند و تو را هم با او لعنت
کند! ببینید ،اینها اینطور خش��ن و صریح و روشن حرف میزدند.
حجاج با خونس��ردی گفت :تو کشته خواهی شد؛ بگو ببینم خدا را
یاللهَّ بعملی و تلقاه
چگونه مالقات خواهی کرد؟ پاسخ شنید که« :الق 
ان��ت بدمی»؛ من خدا را با عملم مالقات میکنم ،تو خدا را با خون
من مالقات میکنی! ببینید ،برخورد با اینگونه آدمها مگر آسان بود؟
اگر آدمهای عوام ،گیر چنین آدمی بیفتند ،مجذوبش میشوند .اگر
آدمهای غیر اهل بصیرت ،چنین انسانی را ببینند ،محوش میشوند؛
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کمااینکه در زمان امیرالمؤمنین(ع) شدند.

چیزی که فتنه خوارج را بهوجود آورد ،نبودن تحلیل سیاسی در مردم
بود

بنده در قضایای تاریخ اسالم این مطلب را مکررا ً گفتهام که ،چیزی

الس�لام را شکست داد ،نبودن تحلیل
که امام حس��ن مجتبی علیه ّ
سیاسی در مردم بود .مردم ،تحلیل سیاسی نداشتند .چیزی که فتنه
الس�لام) را آنطور زیر
خوارج را بهوجود آورد و امیرالمؤمنین (علیه ّ
فشار قرار داد و قدرتمندترین آدم تاریخ را آنگونه مظلوم کرد ،نبودن
تحلیل سیاسی در مردم بود واِلاّ همه مردم که بیدین نبودند .تحلیل
سیاسی نداشتند .یک شایعه دشمن میانداخت؛ فورا ً این شایعه همه
جا پخش میشد و همه آن را قبول میکردند!
چرا باید اینطور باش��د؟! اگر ملت ،هوش��یاری الزم را داشته باشد،
شایعه دشمن مثل برف و یخی زیر آفتاب است .چه کسی باید این
کار را بکند؟ ش��ما جوانان باید بکنید .بنده با شما جوانان عزیزمان،
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حجت خدا را تمام میکنم .من به شما عرض کردم و گفتم.
ّ
تفکر و دیدی دارند که با ظواهر دین هم سازگار است ،اما ریشه
معرفتیندارد

www.ourpresident.ir

به اشتباه ،مارقین را افراد مقدسمآب مینامند .مسئله مقدسمآبی
نیس��ت  -در بین اصحاب امیرالمؤمنین(ع) کسانی بودند که از آنها
خیلی مقدس��تر بودند  -مسئله این است که کسانی تفکر و دیدی
دارند که با ظواهر دین هم س��ازگار است ،اما ریشه معرفتی ندارد و
عمیق نیست .اینها شناخت ندارند تا بتوانند در موارد اشتباه ،خود را از
انحراف نجات دهند .یکجا آنقدر تند میایستند که میگویند چون
قرآن سر نیزه اس��ت ،نباید به آن تیراندازی کرد؛ زیرا قرآن مقدس
است .در جنگ صفین بهمجرد اینکه با حیله شامیها قرآنها سر نیزه
شد  -چون احساس شکست کرده بودند ،مجبور شدند قرآنها را سر
نیزه کنند  -اینها آنقدر نسبت به قرآن متعصب و عالقهمند 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
اینها اهل قرآنند ،برادر مس��لمانند؛ با اینها نباید بجنگی! با تهدید،
امیرالمؤمنین را وادار کردند جنگ را نیمهکاره رها کند .همینها بعد از
آنکه فهمیدند فریب خوردهاند و سرشان کاله رفته است ،از آنطرف
آنقدر دچار تفریط شدند که گفتند همه ما کافر شدهایم و علی هم
کافر شده است؛ لذا باید توبه و استغفار کند! این افراد بهخاطر اینکه
ریشه معرفتی و اعتقادی درستی ندارند ،بهراحتی  180درجه مسیر
انحراف را طی میکنند .اگر بخواهید نمونه این قضیه را در انقالب ما
پیدا کنید ،منافقین هستند؛ همینهایی که اول انقالب در مبارزه با
امریکا امام را هم قبول نداشتند ،بعد رفتند زیر دامن امریکا مخفی

یکی از خصوصیات دیگر این
بزرگوار هم این است که رفتارش
با مخالفان و معارضان یک جور
نیست؛ همه را به یک چوب
نمیراند ...لذا فرمود« :التقاتلوا
الخوارج بعدی»؛ بعد از من با خوارج
نجنگید؛ جنگ با خوارج نکنید؛
الحق فاخطأه کمن
«فلیس من طلب
ّ
طلب الباطل فأدرکه»؛ آن کسی
که دنبال حق هست ،منتها اشتباه
میکند  -دنبال حق است؛ از روی
جهالت ،از روی قشریگری خطا
میکند ،اشتباه میکند  -او مثل
کسی نیست که دنبال باطل میرود
و به باطل میرسد؛ اینها یک جور
نیستند.
شدند و از امریکا پول گرفتند و به صدام پناهنده شدند! وقتی ریشه
معرفتی نباش��د ،غرور ناشی از نادانی به یافتههای ذهنی خود باشد
و تمسک به ظواهر دین هم وجود داشته باشد ،نتیجه این میشود؛
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مارقین.
مفاهیم مشتبه چطور میتواند یک جامعه را دچار دودستگی کند؟

م��ن با مراجعه به تاریخ دو نمونه را عرض کنم ،برای اینکه ش��ما

معاویه و عمروعاص (سریال امام علی(ع))

توجه کنید که این مفاهیم مشتبه چطور میتواند یک جامعه را دچار
دودستگی کند:
یک نمونه ،نمونه جنگ ص ّفین است .همانطور که میدانید بعد از
والسالم بر لشکر معاویه غلبه
آنکه لشکر امیرالمؤمنین علیه ّ
الصاله ّ
ظاهری پیدا کرد ،آنها قرآنها را س ِر نیزه کردند .دیدن قرآنها ،در لشکر
والسالم دودستگی انداخت؛ چون معنای آن
امیرالمؤمنین علیه ّ
الصاله ّ
عدهای متزلزل شدند
کار این بود که بین ما و ش��ما قرآن قرار داردّ .
و گفتند نمیشود ما با قرآن بجنگیم! یک دسته دیگر گفتند اصل
جنگ اینها با قرآن اس��ت! جلد قرآن و صورت ظاهر قرآن را آورده
والسالم بود
بودند ،اما با معنای قرآن  -که امیرالمؤمنین علیه ّ
الصاله ّ
 میجنگیدند! باالخره در سپاه مسلمین دودستگی افتاد و تزلزل بهوجود آمد .این کا ِر دشمن بود .یک نمونه دیگر ،باز در همان جنگ
والسالم
اتّفاق افتاد .بعد از آنکه
حکمیت بر امیرالمؤمنین علیه ّ
ّ
الصاله ّ
عدهای از داخل اردوگاه آن حضرت  -اینها دیگر خودی
تحمیل شدّ ،
بودند؛ از بیرون نبودند  -بلند شدند و شعار دادند« :ال حکم اال للِهَّ »؛
آن خداست .آری؛ معلوم است و در قرآن هم
یعنی حکومت فقط از ِ
آن خداست؛ اما اینها چه میخواستند بگویند؟
هست که حکومت از ِ
والسالم را
اینها میخواستند با این شعار ،امیرالمؤمنین علیه ّ
الصاله ّ
از حکومت خلع کنند .آن حضرت ،نقش��ه آنها را افشا کرد و گفت
ُحکم و حکومت مال خداست؛ اما اینها این را نمیخواهند بگویند.
اینها میخواهند بگویند «ال امره»؛ میخواهند بگویند بایستی خدا
مجسم شود و امور زندگی شما را اداره کند .یعنی امیرالمؤمنین
بیاید ّ
الصاله
نباش��د! این ش��عارّ ،
ع��دهای را از اردوگاه امیرالمؤمنین علیه ّ
ِ
ِ
غافل ظاهربین و
جماعت
والسالم خارج کرد و به آن
نادان ِ
بدبخت ِ
ّ
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احیاناً مغرض ملحق نمود و قضیه خوارج به وجود آمد.
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
الصبر».
کردم که فرم��ود« :اال و الیحمل هذا العلم اال اهل البصر و ّ
میدانید ،س��ختی پرچم امیرالمؤمنین از پرچم پیغمبر ،از جهاتی
بیش��تر بود؛ چون در پرچم پیغمبر دش��من معلوم بود ،دوست هم
معلوم بود؛ در زیر پرچم امیرالمؤمنین دش��من و دوس��ت آنچنان
واضح نبودند .دش��من همان حرفهایی را میزد که دوست میزند؛
هم��ان نماز جماعت را که در اردوگاه امیرالمؤمنین میخواندند ،در
اردوگاه ط��رف مقاب��ل هم  -در جنگ جمل و صفی��ن و نهروان -
میخواندند .حاال شما باشید ،چه کار میکنید؟ به شما میگویند:
آقا! این طرفِ مقابل ،باطل است .شما میگویید :اِ ،با این نماز ،با این
عبادت! بعضیشان 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 میخواند« :أ ّمن هو
قانت ءاناء اللّیل»  -آیه قرآن را نصفه شب دارد میخواند؛ با صدای
خیلی گ��رم و تکان دهندهای  -یک نفر کنار حضرت بود ،گفت :یا
امیرالمؤمنین! بهبه! خوش به حال این کس��ی که دارد این آیه را به
این قشنگی میخواند .ای کاش من یک مویی در بدن او بودم؛ چون
او به بهشت میرود؛ حتماً ،یقیناً؛ من هم با برکت او به بهشت میروم.

این گذشت ،جنگ نهروان شروع شد .بعد که دشمنان کشته شدند
و مغلوب ش��دند ،امیرالمؤمنین آمد باالی س��ر کشتههای دشمن،
همین طور عبور میکرد و میگفت بعضیها را که به رو افتاده بودند،
بلندشان کنید؛ بلند میکردند ،حضرت با اینها حرف میزد .آنها مرده
بودند ،اما میخواست اصحاب بشنوند .یکی را گفت بلند کنید ،بلند
کردند .به همان کسی که آن شب همراهش بود ،حضرت فرمود :این
شخص را میشناسی؟ 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 میخواند! اینجا در مقابل قرآن ناطق ،امیرالمؤمنین
(علیه افضل صلوات المصلّین) میایس��تد ،شمشیر میکشد! چون
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بصیرت نیست؛ بصیرت نیست ،نمیتواند اوضاع را بفهمد.
رفتار امیرالمؤمنین با مخالفان و معارضان یک جور نبود

یکی از خصوصیات دیگر این بزرگوار هم این اس��ت که رفتارش با
مخالفان و معارضان یک جور نیست؛ همه را به یک چوب نمیراند.
امیرالمؤمنین فرق میگذارد بین افرادی و جریانهایی ،با افرادی و
جریانهای دیگری .درباره خوارج  -البته در مقابل انحراف و انحطاط
و توس��ل به ظواهر دینی  -بدون اعتقاد ،علی ایستاد؛ هم در مقابل
معاویه ایستاد  -آنوقتی که قرآنها را سر نیزه کردند ،امیرالمؤمنین
فرمود :واللهَّ این مکر اس��ت ،این خدعه است ،این فریب است؛ اینها
ب��ه قرآن اعتقادی ندارند  -ه��م در آنوقتی که خوارج با آن ظواهر
دینی ،با آن صوت حزین قرآنخوانی در مقابل حضرت قرار گرفتند،
حضرت ایستاد .یعنی آنجایی که کسانی بخواهند با ظواهر دینی کار
بکنند و پیش بروند ،امیرالمؤمنین میایستاد؛ حاال چه معاویه بود،
چ��ه خوارج بود؛ تفاوتی نمیکرد .اما در عین حال یک جور با اینها
برخورد نمیکرد .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 الحقّ
فاخطأه کمن طلب الباطل فأدرکه»؛ آن کسی که دنبال حق هست،
منتها اش��تباه میکند  -دنبال حق اس��ت؛ از روی جهالت ،از روی
قشریگری خطا میکند ،اشتباه میکند  -او مثل کسی نیست که
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دنبال باطل میرود و به باطل میرسد؛ اینها یک جور نیستند.
پینوشتها:

 )1بیانات در دیدار با مردم -
1370/1/26
 )2بیانات در دیدار با مردم-
1372/10/6
 )3بیانات در خطبههای نماز جمعه
تهران1375/11/12-
 )4خطبههای نماز جمعه
تهران1377/10/18-
 )5زمر9 :
 )6بیانات در دیدار با مردم-
1369/2/6
 )7نهجالبالغه ،خطبه 173
 )8بیانات در دیدار با مردم -

1370/1/26
 )9همان
 )10بیانات در دیدار دانشآموزان و
دانشجویان1372/8/12-
 )11بیانات در خطبههاى نماز جمعه
تهران1382/8/23-
 )12بیانات در خطبههاى نماز جمعه
تهران1379/1/26-
 )13بیانات در دیدار اعضای دفتر
رهبری و سپاه حفاظت ولى امر-
1388/5/18
 )14خطبههای نماز جمعه تهران (21
رمضان)1388/6/20-
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درمسلک نهروانیها «نقد» به رسمیت شناخته نمیشود

متن زیر گزیدهای از صحبتهای یک عضو سابق کمیسیون فرهنگی دولت در  2نوبت متفاوت است که یکی در
زمستان  1388در جمع عدهای از طالب و روحانیون قم ،تهران ،شیراز و سمنان و دیگری در حاشیه جشن نیمه
شعبان مردادماه سال  89ایراد 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 میپردازد.
حمایت شعاری از رهبری و برخورد سطحی با خواستههای عمیق ایشان ،ظلم به والیت فقیه است

متأس��فانه افراد و جریانهایی س��ردمدار مدعیان دفاع از حریم والیت ش��دهاند که همواره با رهنمودها و تأکیدات رهبر معظم انقالب در موضوعات مختلف
برخورد شعاری ،سطحی و گزینشی کردهاند .اینها با این که برای کشف ،تبیین یا عملیاتی کردن منویات رهبری ،غیرت و همت به خرج نمیدهند ،اما دفاع از نظام و
والیتمداری را منحصر به خود میدانند.
حمایت ش��عاری از رهبری و برخورد س��طحی با خواس��تههای عمیق ایشان ،ظلم به والیت فقیه است ...بیشترین جفا را به آرمانهای امام راحل ،کسانی کردند که در
زمان او خط امامیهای دو آتشه بودند و با منتقدان خود تا مرز تکفیر و حذف برخورد میکردند .این روزها در مقابل بعضیها که حمایت از والیت را در ادعا کردن و
ش��عار دادن خالصه کردهاند ،کسانی مثل دکتر احمدینژاد هستند که عم ً
ال در جهت تقویت کارآمدی نظام والیی
میاندیشند و میکوشند.
ایران در آینده ،با فتنهگریهای جماعت نهروانی مواجه خواهد شد

طی س��الهای آینده بس��یاری از مدعیان امروز پیروی از والیت و رهبری ،کینه و فاصله خود را از دیدگاهها و
خواستههای رهبر انقالب برمال کرده و همانند خط امامیهای قالبی ،به فتنهگری خواهند پرداخت .جمهوری
اس�لامی ایران در آینده با فتنهگریهای جماعت نهروانی مواجه خواهد ش��د که امروز یاران واقعی و بازوهای
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 میکنند.
نگاه و تعریف نهروانیها درباره شاهکار آفرینش یعنی انسان ،برخالف حقیقت دین و فلسفه خلقت جهان است

نهروانیها کس��انی هستند که نگاه و تعریفش��ان درباره شاهکار آفرینش ،یعنی انسان و اموری مثل دینداری
و عبادات ،براس��اس یک برداش��ت سطحی و سلیقهای و برخالف حقیقت دین و فلسفه خلقت جهان است و
نهروانیهای بدخیم آنهایی هس��تند که حتی به ظاهرگرایی و نگرش سطحی خود نیز ایمان ندارند و همین
جماعت در آینده نزدیک در مقابل اش��خاص و آرمانهایی خواهند ایستاد که امروز مدعی جاننثاری برای آنها
هستند.
درمسلک نهروانیها «نقد» به رسمیت شناخته نمیشود
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هیچیک از فعاالن سیاس��ی و فرهیختگان فرهنگی معصوم نیس��تند وخطاکاری اهالی فرهنگ و سیاست با
تذکرات دلس��وزانه و نقد عالمانه قابل جبران اس��ت ،اما در مسلک نهروانیها ،اصوالً چنین امری به رسمیت
ش��ناخته نمیش��ود و آنها به علت ظاهرگرای��ی و انحصارطلبی
بالفاصله طرف مقابل خود را به بیدینی یا حداقل به مشکوک
بودن متهم میکنند ،حال آنکه چنین برخورد غیراخالقی و
بیمنطق موجب وهن خداپرستی و دینداری است و مخالف
روش رفتاری پیامبر اسالم(ص) و ائمه طاهرین(ع) است.

جریان شناسی خوارج
دکتر محمد جانی پور

تنبه
نبرد نهروان و چگونگی ظهور جریان خوارج ،از حوادث عبرتانگیز و ّ
آفرین تاریخ اسالم است .چگونگی رفتار آنان ،پیشینه دینداری و ظواهر
حساس
اسالمگرایانه آنان و رویارویی آنها با امام علی از جمله بحثهای مهم و ّ
سیره علوی است .دشواری رویارویی با این جریان را میتوان از این کالم حضرت
أح ٌد َغیری»
دریافت که فرمودندَ « :ف َأنا َفق ُ
َأت َع َ
ین الفِت َنةِ ،ولَم تَ ُکن ل َِیج َت ِر َئ َعلَیها َ
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
پرتو اس��ناد تاریخی و حدیثی بپردازیم و چگونگی ش��کلگیری اندیشه آنان و
موضع سرسختانه و آمیخته به لجاجت و جهالت آنان را در برابر امیرالمومنین
ِ
علی (ع) بررسی نمایم.
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.1تاریخچه شکل گیری جریان خوارج

تاریخنگاران ،سرچشمه پیدایش گروه خوارج را جنگصفین وداستان حکمیت
ىهیچ
دانستهاند ،ولى آیا باور کردنىاست که حزبى متشکل و سازمانیافته ،ب 
پیشینه وبه یکباره و در چند ساعت ،متولد شود و شعارهایى تنددهد و حتى
اما معلى(ع) خلیفه بر حق مسلمانان وهمفکران وى را کافر به شمار آورد .ساده
نجریان ،برازنده نیست؛ بلکه باید با ریشهیابى زمینههاى فکرى
انگاش��تن ای 
نرویدادهایى به بررسى ،نقد وتحلیل گفتار و نظریات مورخان پرداخت و
چنی 
با قضاوتعادالن هحوادث تاریخى را تجزیه و تحلیل کرد.
از منابع تاریخى قدیم و جدید و تحقیقات محققان معاصربه دست مى آید که
خوارج نخس��تین ،بیشتر از اعراب بادیه نش��ین بودند .در سالهای پایانى عم ر
پیامبر اسالم(ص)بسیارى از قبایل عرب به میل خود و گروهى به اکراه،اسالم
آوردن��د.قرآن کریم در این باره میفرماید« :قال َ ِ
راب آ َم َّنا ُق ْل ل َ ْم تُ ْؤ ِم ُنوا َو
ت األَْ ْع ُ
للهَّ
َ
یمان فِی ُق ُلوب ِ ُک ْم َو إ ِ ْن تُطِ ی ُعوا ا َو َر ُسول َ ُه ال
لک ِْن ُقولُوا أَ ْس��لَ ْمنا َو ل َ َّما یَ ْدخُ ِل اإلِْ ُ
َ
یم»؛ عربهایبادیهنشین گفتند :ما
ور َرحِ ٌ
یَل ِ ْت ُک ْم م ِْن أ ْعمال ُِک ْم شَ ْیئاً إ ِ َّن اللهَّ َ َغ ُف ٌ
ایمان آوردیم ،ب هآنها بگو شماایمان نیاوردید؛ چون حقیقت ایمان هنوز در قلب
شماداخل نشده است ،بلک هبگویید که اسالم آوردیم و اگر ازخدا و رسول وى
چکاسته نخواهد شد؛ که خداوند آمرزنده و
اطاعت کنید ،از اجر اعمال شما هی 
مهربان است( .حجرات )14 /
در زمان پیامبر اکرم(ص) برخى از این افراد به ظاهرمسلمان ،مخالفت و دشمنى
خویش را با پیامبر اسالم درجنگها یا مجالس عمومى اعالم میکردند و گاهى
اهانتهایى به حضرتش روا میداشتند که بادقت در گفتار وکردارشان و نیز
تأمل در وابستگى های قبیله اى و طایفهاى این افراد،مى توان ردپایى از خوارج
و تفک��ر خارجى گرى را میان آنها مش��اهده نمود .به عن��وان نمونه ،طبق نقل
ىو دیگر مفس��راندر ذیل آیه  58سوره
عالمه طباطبایى،طبرس��ى،زمخشر 
گ حنین ،وقتى پیامبراسالم(ص) غنائم قبیله «هوازن» را
توبه ،در جریان جن 
تقس��ی ممیکرد ،مردىاز قبیله بنى تمیم به نام «حرقوصبنزهیر» معروف به
ىمحمد! عدالت را رعایت کن!»
«ذوالخویصره» اعتراضش بلندشد و گفت« :ا 
تنکنم،چه
پیامبر(ص) درجواب وی فرمودند« :واى برتو! اگر من عدالت را رعای 
کسى مراعات خواهد کرد؟»
پس از این سخن عمربنخطاب ناراحت شد و اجازه خواست تا وی را بکشد اما
پیامبر مخالفت کردند و گفتند« :او را به حال خود بگذار ،او اصحابى دارد که اگر
نماز و روزه آنها را بنگرید ،نماز و روزه خودتان را کوچک میشمرید .آنها همواره
قرآن میخوانند ،ولى قرآن از مرز گلوگاهشان بیرون نمى رود ،از اسالم آنچنان
خارج میگردند که تیر از کمان خارج میش��ود و پوچ و توخالى هس��تند .مرد
س��یاه چهرهاى که باالى یکى از بازوانش ،گوشت اضافى مانند پستان زن قرار
دارد که اگر آن را حرکت دهى به جلو و عقب حرکت میکند ،به سوى اصحابش
میآید و آنها را از امت اسالمى جدا میسازد( ».اعالم الورى ،ص  127و )128
این فرد در سال  38هـ.ق پایهگذار مقدسنماهاى خوارج نهروان و رئیس آنها
ش��د که در جنگ نهروان در مقابل حضرت علی(ع) ایس��تاد و گفت« :ای پسر
ابوطالب به خدا قسم که مقصود ما جنگ با تو برای رضای حق است» و حضرت
ین أَ ْعماالً
نیز در پاسخ وی این آیه را تالوت فرمودندُ « :ق ْل َه ْل ن ُ َن ِّب ُئ ُک ْم ب ِاألَْخْ َس ِر َ
ً
ون ُص ْنعا» (بگو
ون أَن َّ ُه ْم یُ ْحسِ ُن َ
ِین ضَ َّل َس ْع ُی ُه ْم فِی ال ْ َحیا ِة ال ُّدن ْیا َو ُه ْم یَ ْح َس ُب َ
الَّذ َ
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 میدهند).
(کهف )103 /
امام(ع) در خطبه قاصعه از حرقوص ،با عبارت «شیطان ردهه» یاد کرده است
الر ْد َه ِة
زیرا او همچون شیطان ،مردم را از راه حق گمراه میکردَ « .و أَ َّما شَ ْی َط ُ
ان َّ
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َفق َْد ُکفِی ُت ُه ب َِص ْع َق ٍة ُس ِم َع ْت ل َ َها َو ْج َب ُة َقلْ ِب ِه َو َر َّج ُة َص ْد ِرهِ» (و رهبر
خوارج -شیطان ردهه -بانگ صاعقهاى قلبش را به تپش آورد و
سینهاش را لرزاند و کارش را ساخت( ).نهجالبالغه ،خطبه )192

.2ریشههای شکل گیری جریان خوارج

به نظر میرسد عوامل متعددی در شکل گیری این جریان نقش
داش��ته است که در این قسمت تالش میشود تا برخی از این
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 فرقهها و انحرافات
در جامعه اسالمی شویم.

 .1 - 2تفرقه طلبی

اولین عامل در شکل گیری جریان خوارج را میتوان یک عامل
خارجی و بیرونی دانست که عبارت است از تالش دشمن برای
ایجاد تفرقه در س��پاه اهل حق .این مطل��ب را از آنجا میتوان
برداشت کرد که حضرت(ع) پیوسته در مواجهه با خوارج ،ایشان
را از تفرقه و تبعیت شیطان و عوامل او (معاویه) برحذر میدارد.
به عنوان نمونه امام در س��خنی خط��اب به آنان میفرمایدَ « :و
��ی ْهل ُ
��ب ُم ْف ِر ٌط یَ ْذ َه ُب ب ِ ِه
ِک ف َِّی صِ ْن َف ِ
ان ُمحِ ٌّ
ضَ َر َب ب ِ ِه ت ِی َه ُه َو َس َ
ِض ُم ْف ِر ٌط یَ ْذ َه ُب ب ِ ِه ال ْ ُبغ ُ
ب إِلَى َغ ْی ِر ال ْ َحقِّ َو ُم ْبغ ٌ
ْض إِلَى َغ ْی ِر
ال ْ ُح ُّ
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ا َأْل ْع َظ َم َفإِ َّن یَ َد ا َم َع ال َج َما َعة َو إِیَّاک ْم َو الف ْرقة فإِ َّن الشَّ ��اذ م َِن
ان َک َما أَ َّن الشَّ ا َّذ م َِن ال ْ َغ َن ِم ل ِل ِّذئ ِْب أَلاَ َم ْن َد َعا إِلَى
اس ل ِلشَّ ْی َط ِ
ال َّن ِ
ان ت َْح َت ع َِما َمتِی َه ِذهِ»؛ (بزودى دو
َه َذا الشِّ �� َعا ِر َفا ْق ُت ُلو ُه َو ل َ ْو َک َ
گروه به س��بب من هالک شوند .یکى ،دوستى که در دوستى
من افراط کند و این دوس��تى او را از راه حق دور سازد و دیگر،

www.ourpresident.ir

جهالت و عبادت خوارج ،باهم
بود .امیرمؤمنان علی(ع) برخوردی
ناصحانه و روشنگرانه با بدنه
خوارج داشت و نهایت ًا در پایان کار
وقتی روشنگریها ثمر نبخشید با
آنان برخوردی قاطع نمود چرا که
میخواست با جهالت آنان بجنگد،
اما چگونه ممکن بود جنبهی زهد،
تقوا و عبادت اینان را از جهالتشان
تفکیک کرد؟
دشمنى که در دشمنى من افراط کند و دشمنى با من او را از
راه حق دور سازد .بهترین مردم کسانى هستند که راه میانه را
برگزیدند ،پس همراه آنان باش��ید ،همراه جماعت بزرگتر؛ زیرا
دست خدا با جماعت است و از تفرقه حذر کنید ،زیرا کسانى که
از جماعت کنارى مىگیرند طعمه شیطاناند مانند گوسفندى
که از گله جدا مىافتد و گرگ او را بر مىدرد .آگاه باشید ،هر که
مردم را به این شعار [جدایی از حق] دعوت کند ،بکشیدش اگر
چه زیر این عمامه باشد( ).نهجالبالغه ،خطبه )128
عبرت مهم این ماجرا آن اس��ت که جریان باطل بیش از آنکه
برای بقاء خود امیدوار به حرکات نظامی و سیاسی باشد ،امیدوار
به ایجاد اختالف در جبهه اهل حق است .امام در سخن دیگری
ید أَ ْن یَ ُح َّل
ان یُ َس��نِّی ل َ ُک ْم ُط ُر َق ُه َو یُ ِر ُ
میفرمایند« :إ ِ َّن الشَّ ْ��ی َط َ
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ا ْع ِقلو َها َعلى أنْفُسِ کم» (شیطان راه خود را برایتان هموار نموده،
مىخواهد گره رشته ایمانتان بگلسد و به جاى اتحاد کارتان را به
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تفرقه کشد و فتنه و فساد برانگیزاند .از وسوسهها و افسونهایش
اعراض کنید .اندرز کس��ى را ،که آن را به ش��ما هدیه مىکند،
بپذیرید و آویزه گوش جان سازید( ).نهجالبالغه ،خطبه )121
این حربه ،از جمله اقداماتی اس��ت ک��ه از آغاز پیروزی انقالب
اس�لامی تاکنون پیوس��ته دشمنان از آن اس��تفاده کرده و در
مقاطع مختلف با اس��تفاده از تحریک احساس��ات ،شعارهای
انحراف��ی و ...جامعه اس�لامی ایران را گروه گ��روه و فرقه فرقه
کردهاند .به عنوان نمونه آخری��ن کار آنان در این رابطه ،ایجاد
تفرقه در جامعه اس�لامی با ش��عارهای وارداتی راس��ت ،چپ،
محافظهکار و اصالح طلب اس��ت .همه ای��ن واژهها ابزار بازی
دش��منان با انقالب اسالمی است و بدین جهت است که مقام
معظم رهبری (مدظل ه العالی) به عنوان چشم بیدار امت ،ملت
را از این توطئه آگاه کرده و تقس��یم بندی خودی و غیرخودی
را مط��رح میکنند که بهترین مح��ور وحدت امت و رهیدن از
تقسیمبندیهای مصنوعی دشمنان است.

 .2 - 2جهالت و حماقت

ِش الشَّ ْو َک ِة ب ِالشَّ ْو َک ِة َو ُه َو
«أُ ِر ُ
ید أَ ْن أُ َدا ِو َی ب ِ ُک ْم َو أَنْت ُْم َدائ ِی َک َناق ِ
یَ ْعلَ ُم أَ َّن ضَ لْ َع َها َم َع َها» (من میخواهم به وسیله شما دیگران را
درمان کنم ،اما متاسفانه خود شما برای من دردید همانگونه که
بخواهند به کمک خ��اری ،خاری را برون کنند در حالی که از
خار جز دریدن نیاید) (نهجالبالغه ،خطبه)۱۲1
«وقتی جهالت و حماقت ،با خودمحوری ،غرور و والیت ناپذیری
همراه شود ،سرانجامی جز اینگونه حرکات سردرگم و متناقض
و وحش��یانه ندارد و این عبرتی استبرای همه دین باوران که
پیوس��ته درصدد عمق بخشیدن به دین خود باشند همان که
در روایات ائمه اطه��ار(ع) از آن به «تفقه در دین»« ،بصیرت»
و «والیت پذیری» تعبیر شده است( ».خاتمی ،احمد ،درسها و
عبرتهای جنگ نهروان ،مجله پاسدار اسالم ،مهر ،1380شماره
)238

ى
.3 - 2تعصبات قبیله ا 

تعصبات قبیلهاى از جمله عواملی است که باعث شده در تاریخ
صدر اسالم شاهد ظهور و بروز حوادثی باشیم که در عصر حاضر
اموری نامعقول و غیر منطقی قلمداد میش��وند .این تعصبات
که در میان عربها بسیار رایج بود ،در ظهور جریان خوارج نیز
نقشى بسزا داشته است.
بس��یارى از رهب��ران خ��وارج از قبیله«بنى تمی��م» و «بنى
ربیع��ه»بودند همچ��ون؛ «ش��بثبن ربعى ،حرقوصبنزهیر،

دومی��ن عامل که میت��وان از آن به عن��وان اصلیترین دلیل
شکلگیری جریانهایی مانند جریان خوارج نام برد ،جهالت و
حماقت است .خوارج مردمی جاهل و نادان بودند .آنان ،حقایق
را نمیفهمیدند و بد تفسیر میکردند و این کجفهمیها کم کم
برای آنان به صورت مذهب و آیینی درآمد که در راه تثبیت آن،
بزرگترین فداکاریها را از خویش نشان میدادند .آنان افرادی
جاهلمس��لک و ناآشنا به فرهنگ اسالمی بودند .میخواستند
همهی کاستیهای خود را با افزایش عبادت و تکیه بر رکوع و
گ حنین ،وقتى پیامبر
در جریان جن 
سجودهای طوالنی جبران کنند.
اسالم(ص) غنائم قبیله «هوازن»
علی(ع)
امیرمؤمن��ان
ب��ود.
هم
جهال��ت و عبادت خ��وارج ،با
ممى کرد ،مردىاز قبیله
را تقسی 
برخوردی ناصحانه و روش��نگرانه با بدنه خوارج داشت و نهایتاً
بنیتمیم به نام «حرقوصبنزهیر»
در پایان کار وقتی روشنگریها ثمر نبخشید با آنان برخوردی
معروف به «ذوالخویصره»
قاطع نمود چرا که میخواست با جهالت آنان بجنگد ،اما چگونه
ى
اعتراضش بلندشد و گفت :ا 
ممکن بود جنبهی زهد ،تقوا و عبادت اینان را از جهالتش��ان
محمد! عدالت را رعایت کن.
تفکیک کرد؟
در ی��ک بی��ان کلی میت��وان گفت عب��ادت این اف��راد عین
نأدیه» .گرچه از قبایل
جهالت بوده اس��ت .عبادت همراه با جهال��ت از نظر امام علی مسعربنفدکى ،عروةبنأدیه ومرداس ب 
که اسالمش��ناس درج ه اول بود ،ارزشی نداشت .بر این اساس ،دیگر نیز کم و بیش درمیان خوارج کس��انی بودند اما بیش��تر
آنان را کوبید و وجه ه زهد و تقوا و عبادتشان نتوانست مانعی رهبران خوارج و هسته مرکزىآنان را قبیله بنى تمیم تشکیل
در برابر امام باش��د .حض��رت علی در تبیین این ویژگی خوارج م��یداد و از طایفه«قریش» کس��ى در میان آنان نبود( .تاریخ
ان َم َرام َِی ُه َو المدینه المنوره ،ج  ،4ص)1220
میفرماید« :ثُ َّم أَنْت ُْم شِ َر ُار ال َّن ِ
اس َو َم ْن َر َمى ب ِ ِه الشَّ ْی َط ُ
ضَ َر َب ب ِ ِه ت ِی َهه» (شما بدترین مردم و آلت دست شیطان و عامل این پیش��ینه س��وء تفاخر و تعصبات قبیله اى ،نقشى بسزادر
جدایى آنان از مس��یر اسالم راستین داشته است کهنخستین
گمراهى این و آن مىباشید( ).نهجالبالغه ،خطبه )127
ىسقیفه ،بعد از رحلترسول اکرم(ص)
این مطلب ،نکتهای اس��ت که حضرت بدان توجه کرده و از آن نشانههای آن در ماجرا 
ب��ه درد بیدرمان تعبیر کرده و خط��اب به خوارج میفرماید :رخ نمود و سرنوش��ت امت اس�لام رابرخالف خواس��ت خداو

رهبرخوارجمکه(سریالمختارنامه)

اشعث و ابن ملجم مرادی (سریال امام علی(ع))

رسولش رقم زد و امت پیامبر را بهمسیرى بیراهه سوق داد و از
مسیر حق منحرف ساخت.
س��پاهیان حضرت امیر(ع) که از قبایلمختلف و با انگیزههای
نمانند تعصبات قبیلهاىدر صحنه «صفین» حضور پیدا
گوناگو 
ص و قرآنهای بر
ک��رده بودند ،پس از مواجهه با حیل هعمروعا 
روی نیزه ،در اندک زمانى شمشیربر زمین نهادند و حضرت را
به داورى کتاب الهى و درنهایت پذیرش حکمیت واداش��تند.
در ای��ن میان،تعصبات قبیلهاى نقش بس��زایی در اینجریان
کجاندیشبخصوص به هنگام انتخاب َح َکمین داشت.

www.ourpresident.ir
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.4 - 2ترک صحنه سیاست توسط خوا 

سنگ حوادث و بال بر شما ببارد،
چنانکه اثرى از شما باقى نگذارد.
آیا پس از ایمانم به خدا و جهادم
در رکاب رسول خدا(ص) به کفر
خویش گواهى دهم .اگر چنین کنم
گمراه شده و از هدایتشدگان
نخواهم بود .پس به بدترین جایگاه
رهسپار شوید و به راه گذشتگان
باز گردید .آگاه باشید بزودى پس
از من ،به خوارى و ذلّت گرفتار
مىشوید و شمشیر برنده بر شما
مسلّط مىگردد و به استبدادى
دچار خواهید شد که براى دیگر
ستمگران راه و رسم حکومت قرار
خواهد گرفت.

از دیگ��ر عوامل مه��م در پیدایش گروه خ��وارج ،ترک صحنه
سیاس��ت از س��وى خواص اس��ت .گروهى ازصحاب��ه از روى
ىکناره
کجفهمى و س��وء برداشت از صحنه سیاس��ىاجتماع 
گی��رى کردند و بعضى حتى از بیعت باامیرمؤمنان(ع) س��رباز
زدند و در جریان جنگهاى جمل وصفین ،خویش را از حوادث
تدر ایجاد
جارى جامعه اسالمى کنارکشیدند .این عامل توانس 
روزنههای شک وتردید در میان توده مردم مؤثر واقع شود و به
مخالفتها وشورشهایى ضد حاکم اسالمى بینجامد؛ چنان که
حجنگهایصدر و پیوس��ته در جبهههای نبرد و مناطق مرزی حضور داشتند،
درجنگ جمل ،سعدبن أبى وقاص ،سردار فات 
اسالم ،عبدا...بن عمربنخطاب ،محمدبنمسلمهو اسامةبنزید از ای��ن رواز نظ راعتقادى و مبانى فکرى ،از بنیانهای ضعیفی
به حضورامیرمومنان(ع) رس��یدند و بهبهانه شرکت نکردن در برخوردار بوده و غیر ازاحکام نماز ،روزه وجنگ ،از دیگر مبانى
جنگ با مس��لمانان ،حضرت على(ع)را دراین جنگ همراهى و آموزههای عقیدتى اطالعاتچندانى نداشتند.
نکردن��د .حتى س��عدبنأبى وق��اصبه امام عرض ک��رد« :اگر شاید بتوان گفت یکی از عوامل اصلی این ضعف عقیده ،تالش
نبدهى که مؤمنرا از کافر تشخیص دهد ،با تو خلفاى گذشته برای کشور گش��ایى بوده است .اهتمام بیشتر
شمشیرى به م 
ایش��ان بر باز کردن دروازههای اس�لام به روى ملتهای دیگر
همراه خواهم شد»( .االحتجاج ،ج ،2ص )254
بنابرای��ن،برخ��ى ازخ��واص ،به عل��ت ع��دم درک صحیح از بود در حالی کهمى بایست به موازات کشورگشایی ،فرهنگ و
فاسالمى را نیز به مسلمانانتعلیم داد.
حساس��یت هاى سیاس��ى آن روز ،از صحنه سیاس��ت ش��انه معار 
ىرهبرىخاص و مشخص
ىکردند وصحنه سیاس��ت را به روى یکهتازى انسانهای افزون بر این ،مردم عراق از ابتدا دارا 
خال 
کجاندیشو بدون تشخیص گشودند و درچنین موقعیتى است نبودند تا بنیانهای فکرى آنان را براساس اصولى صحیح تربیت
که زمینه رش��دخوارج و تفکر خارجى گرى مهیا میشود و به کند؛زیرا همواره با درخواس��تاهالى این دیار از طرف خلیفه
صکوفه ،تعویض میش��د و
دنبال آن،حکومتاس�لامى با انبوه سؤاالت وشبهات انتقادى وقت ،حاکم این منطقه و بهخصو 
مواجه میگردد و در این موقعیت است که میبایست خواص با اهل عراق به علتکنجکاوى و هوشیارى ،به عدم اطاعت و ایجا د
بصیرت در صحنه حضور داش��ته باشند و پاسخگوی سواالت و اختالف بافرمانروایان خود معروف بودند و این خود در رشد و
نموعقیده خارجىگری و طغیانگرى سهمى چشمگیرداشت؛
شبهات موجود باشند.
نابى
برخالف مردم ش��ام که پس از فتح این سرزمین،یزید ب 

سفیان و سپس برادرش معاویةبنابىسفیان ،مسلک اموى را
ى
ىعقیدت 
.5 - 2عدم تقویت بنیان ها 
سرزمینعراق ،خصوصاً دو مرکز اصلى آن یعنى بصره و کوفه ،به نام اس�لام حقیقى ب همردم آندیار باورانده بودند و آنان نیز
نقطههجوم مس��لمانان ب هکشورهاى دیگر از جمله ایران بود و کورکورانه تقلید میکردند.
لجنگ بوده این ضعف عقی��ده در میان برخی از یاران حضرت علی(ع) نیز
مردمى که دراین دو ش��هر زندگى میکردند ،اه 
رسوخ کرده بود و هرچند حضرت تالش داشت تا با ایراد خطبه،

به تقویت بنیانهای اعتقادی آنان بپردازد اما این مهم در اندک
زمان پاسخگو نیست و نیازمند یک پروسه تعلیمی بلند مدت
میباش��د .نمونه این ضعف عقیده را میتوان در کالمعبدا...بن
مسعود ،عبیده س��لمانى وربیعةبنخثیم مشاهده کرده که به
همراهچهارصد تن از قاریان قرآن بهحضور حضرت رس��یدند
و گفتن��د« :اى امیرالمؤمنی��ن،با آنکه به فضل ش��ما معترف
هس��تیم ،ولى درباره این جنگگرفتار ش��ک و تردیدیم؛ ما را
براى نگهدارى یکى از مرزهاگسیل فرما تا در آنجا انجام وظیفه
نماییم و ما را از جنگ بامسلمانان معاف بدار» .حضرت نیز آنان
نفرستاد.
را براىمرزبانى سرزمینهای رى و قزوی 
 خوارج را در تاریخ ،انس��انهایی اهل دین و دیانت شناساندهاند،
ا ّما دیندارانی که بینش الزمرا نداش��تند .همین امر آنان را به
دش��منی با علی(ع) کش��اند چرا که آگاهی و شناخت ژرف و
ناکران پیدای او از دین و قرآن ،زبانزد همگانبود .امام(ع) وقتی
صداى مردى از اهل حروراء را ش��نید که نماز شب مىخواند و
ِین خَ ْی ٌر م ِْن َصلاَ ٍة فِی
قرآن تالوت مىکرد ،فرمود« :ن َ ْو ٌم َعلَى یَق ٍ
شَ ٍّ
��ک» (خوابیدن همراه با یقین ،برتر از نمازگزاردن با شک و
تردید است( ).نهجالبالغه ،کمله قصار )97
با این سخن ،امام به گونهای عذر آنان را در دشمنی با خویش،
وصیتی که ب��رای پس از خود در
ّ
موجه مینمای��د و حتی در ّ
رویارویی با آنان میکند ،به روش��نی پیداست که آن حضرت،
خوارج را گروهی جویای حق ،ولی بیراههرو و گمراه میداند.
در س��خن پیامبر(ص) نیز سطحینگری خوارج آمده بود و در
عی��ن حال ،آن حضرت ،قتال با آنان را فرمان داده بود ،چرا که
اینگونه نگرش عامیان��ه و غیرواقعی به دین ،پایههای دین را
درهم میشکند.

ن
ىو قرائت نادرست از دی 
.6 - 2تندرو 

یکى دیگر از عوام��ل پیدایش فرقة خوارج ،تندروى ها وقرائت
نادرس��ت آنها از دین بود .این عامل در شکلگیری جریانهای
انحرافی نقش��ى بسزا داردو گویا همین کجفهمى ها سبب شد
خوارج از والیت و رهبرىامیرمؤمنان(ع) خارج شده و به وادى
گمراهى گام نهند؛تا جایى ک هامام زمان خویش را کافر پنداشته
و از وىخواستند از گناه ناکرده توبه کند .در مقابل،آن حضرت
بااس��تدالل و منطق روش��ن با این کج اندیش��ى ها به مبارزه
گفتارى برخاس��ت ،امااین گ��روه که هیچ گونه دلیل وحجت
روشنى نداش��تند ،ناآگاهانه و از سر تندروى دست ب هشمشیر
��ى
بردند و قائله جنگ نهروان را به وجود آوردند( .تاریخ سیاس 
صدر اسالم ،ص )206
قرائ��ت نادرس��ت از دین خ��وارج که زایی��دۀ بیبرنامه گی در
فتوحات بیحس��اب زمان خلفا بودند ،موجب ش��ده بود که از
اس�لام فقط ظاهر و پوس��تۀ آن را فهمیده و از دانش و بینش
دینی حظی نبرند .اینان در جنگ صفین ،بعد از آنکه شامیان به
حیله قرآنها 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.
به عنوان مثال یکی از موارد نش��ان دهند کج فهمی خوارج و
قرائت نادرست آنان از دین ،اشکالی بود که بر امام(ع) میگرفتند
و میگفتند بر اساس آیۀ شریفۀ «إ ِ ِن ال ْ ُح ْک ُم إِالَّ للِهَّ » ،حکمرانی
و حکوم��ت مخصوص خداوند اس��ت و از این رو پذیرفتن رأی
حکمی��ن یعنی بیتوجهی به قرآن کری��م و حاکمیت خداوند
متعال( .شر ح نهجالبالغه ابنمیثم بحرانی ،ج  ،2صفحۀ )220
اگرچه امام(ع) در پاسخ به مسأله َح َکمین فرمود :ما در خصوص
رفع اختالف و پایان جنگ؛ اشخاصى را حکم قرار ندادهایم ،بلکه
حکمیت انتخاب کردیم ،و چون قرآن در میان
تنها قرآن را به
ّ
ما خطوطى پوش��یده در جلد است ،با زبان سخن نمىگوید و
نیازمند به ترجمان است و تنها انسانها مىتوانند از آن سخن
بگویند ،وقتى آن قوم ما را دعوت کردند که قرآن میانمان حاکم
باشد ما گروهى نبودیم که به کتاب خداى سبحان پشت کرده
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باشیم در حالى که خداى بزرگ فرموده« :اگر در چیزى اختالف کردید آن را به
خدا و رسولش ارجاع دهید».
افق دید خوارج ،بس��یار محدود و کوتاه بود .اسالم و مسلمانی را در چهاردیواری
اندیشههای محدود خود محصور کرده بودند .مدعی بودند که همه بد میفهمند
یا اص ً
ال نمیفهمند و همگان راه خطا میروند و همه جهنمی هستند .این گونه
کوتهنظران ،تنگنظری خود را به صورت یک عقیده دینی در میآورند .رحمت
خدا را محدود میکنند و خداوند را همیشه بر کرسی غضب مینشانند.

جمع بندی

خوارج ،مقدس مآبه��ای نادانی بودند که به نام عدالتخواهی و دین باوری به
جنگ عدل و دین رفتند .البته در جای خود ثابتشدهاست که سران این گروه
نه مقدس بودند و نه نادان ،بلکه توطئهگرانی بودند که بانقشهای حساب شده،
توانستند بر اسالم ومسلمین 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
جریان و یک طرز تف ّکر و نوعى تلقّى در برابر حوادث و مس��ائل اجتماعى و کج
س��لیقگى و کجفهمى مىرس��اند ،و این مبارزه نه تنها براى دوره خود که براى
همه روزگاران است ،زیرا این طرز تفکر تنها در همان محیط به وجود نیامد که
در همان محیط هم دفن ش��ود ،تا انسانهائى سطحىنگر و ساده فکر و زودباور و
متعصب و خش��ک و یک بعدى در جهان باشد ،این طرز تف ّکر هم وجود خواهد
ّ
داشت ،و لذا سخنان امام هم آموزشهایى است جاویدان ،براى دیروز ،براى امروز
و براى فردا.
ّ
خط خوارج ،خطى است که به صورت یک جریان در طول تاریخ دیده مىشود و
منحصر به زمان امیرمؤمنان نبوده است .آنها گروهى هستند که از دین و مذهب
جز ظواهرى ناچیز نمىدانند و به اعمال ظاهرى خود مغرور و از تحلیل حوادث
اجتماعى ناتوان و نسبت به افکار خود سخت دل بسته و دل باختهاند و هر کسى
حدى نمىشناسند .به هر
غیر از خود را تکفیر مىکنند و در لجاجت و خیره سرى ّ
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،
متعصب و دینداران خشک مغز نادان وجود خواهد داشت.
ّ
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انديشهنهروانينتيجهنبود
معرفت و آگاهي

علی اکبر جوانفکر
ام��ام عل��ي(ع) در مقاب��ل انحراف و
دینی
انحطاط و توس��ل ب��ه ظواهر
ِ
بدون اعتقاد ،ایستاد .زماني که قرآنها
را س��ر نیزه کردند ،اق��دام آنها را مکر ،خدعه و
فری��ب خوان��د و تأكيد كرد كه اینه��ا به قرآن
اعتق��ادی ندارند و پ��س از آن در برابر خوارج
يعني كس��اني كه در ظاهر به دین متمس��ك
ميش��وند ،آيات قران كريم را حفظ و با صوت
حزين تالوت ميكنند اما در باطن نوکر حلقه به
گوش شیطان هستند و مثل کژدم به هر انسان
بیگناهی نیش میزنند ،قرار گرفت.
ش��ناخت خوارج زمان براي هر انسان مسلمان
و واليتمدار ،امري مهم و اساس��ي است و اين
ني��ز بيش از هر چيز مس��تلزم برخ��ورداري از
بصي��رت و معرفت ،ب��ه منزله چراغ روش��ني
بخ��ش در ظلمت و تاريكي اس��ت ت��ا راه را از
چاه نش��ان دهد .انس��انهاي بيبصيرت مانند
كساني هس��تند كه در بيابان دچار سرگرداني
و حيرت شده و نميدانند حركت در كدام سو
آنها را به سرمنزل مقصود خواهد رساند .بصيرت
ش��رط الزم براي موفقيت در راه حق است و از
اساسىترين پايههاى بصيرت نيز آن است كه
مبارزه را تالشي مقدس و نه بر اساس بدبينى و
بدخواهى بدانيم.
حوادث را درست نگاه كردن ،درست سنجيدن
و در آنه��ا تدبر كردن ،موجب ايجاد بصيرت در
انسان ميش��ود ،يعنى بينايى ايجاد ميكند و
انسان چشمش به حقيقت باز ميشود .اشكال
اساس��ي در كار بس��ياري از ما اين اس��ت كه
حاضر به ديدن و شنيدن برخي از مسائل مهم
نيستيم .گاهي اوقات اطالع از حقيقت ،انسان
را ب��ا آش��فتگيهاي عميق فك��ري و اعتقادي
مواج��ه ميس��ازد و باورهاي آدم��ي را به هم
ميريزد و اينجاس��ت كه انسان فرار از حقيقت
را بر مواجه شدن با آن ترجيح ميدهد ،حاضر
است چيزي نبيند و نشنود ،حتي بيشتر مايل
اس��ت فردي احمق ،بي خ��رد و بي بصيرت به
نظر آيد اما باورهايش آس��يب نبيند تا آنجا که
براي باقي ماندن بر باورها و اعتقاداتش به دنبال
دستاويزي ميگردد ،در برابر حقيقت صفآرايي
ميكن��د ،به يارگيري ميپ��ردازد و عليه آن به
قضاوت ميپردازد.

از درده��اي س��خت روزگار م��ا ،قضاوتهاي
عجوالن��ه و بدون تأمل و تدبر اس��ت و این که
شخصيتهاي بانفوذي وجود دارند كه عوامانه
ميانديشند و برپايه شنيدهها و اظهارات خالف
واقع و مش��هورات ،قضاوت ميكنن��د و درباره
ديگران به صدور حك��م ميپردازند .حال آنکه
اينگونه رفتارها از نشانههاي غفلت و بيبصيرتي
است.
بصير و خبير بودن الزمه نجات اس��ت و براي
آن نيز بايد گوشهاي خود را بر روي صداهاي
ديگران و چش��م خود را به روي حقايق واضح
نبنديم ،درباره آنچه ش��نيده ي��ا ديدهايم ،تدبر
و تعقل كني��م ،صحنه پي��ش روي خويش را
بهوضوح ببينيم و از آنها س��طحى عبور نكنيم
و از قضاوت بر اساس مطالب سست و نادرست
بپرهيزيم تا به ورطه اشتباه ،خطا و لغزش فرو
نيفتيم.
آنجا ک��ه معرف��ت و آگاه��ی نیس��ت ،ایمان
انس��انهای نادان به ابزاری در دس��ت منافقان
زی��رک تبدي��ل ميش��ود و هر بار كه س��ر در
گریب��ان خ��ود ميبريم و در خل��وت خويش،
تدب��ر و تفك��ر ميكني��م ،به طرح اين س��ؤال
ميپردازي��م كه تا چه اندازه در ُم ِ
لک معرفت و
آگاهی زیس��تهایم و خداي ناكرده تا چه اندازه
خواسته یا ناخواسته ،به مثابه ابزاری در خدمت
منافقان زیرک عم��ل کردهایم؟ والیتمداریم و
ترس از آن داريم ک��ه دوباره ولیمان را تنها و
والیتمان را استحاله شده ببینیم .غور کرديم
و به چشم خويش تلخيهاي زمانه را به نظاره
نشس��تيم؛ هم تحمیلگری به والیت را دیدیم
ش��دن ولی و هم دهها  598دیگر را.
و هم تنها
ِ
ریشههای تحمیلگری را بايد بشناسيم چرا كه
اگر لحظهای از آنها غافل شویم ،بحرانی دیگر در
انتظار این مرز و بوم و نهایتاً اسالم عزیز خواهد
بود .از این رو اس��ت که هم��واره باید خودمان
را نس��بت به ظهور اندیشه نهروانی بیم دهیم،
اندیش��های که با وارد کردن شکل و صورتها
به داخل اس�لام عزیز ،آن را تبدیل به اسالمی
ساکن و راکد میکند ،مقتضیات روز را از دین
جدا كرده و اسالم را با جمود فکری خود ،خالی
از درکی عمیق و صحیح نشان ميدهد.

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  4سال اخیر ایشان کام ً
ال رنگ می بازند .در متن زیر مهمترین قسمتهای این
بیانات از نظرتان می گذرد.
حسین صانعی

مخالفت کردند ،باز هم مخالفت
خواهند کرد

در کن��ار عالقهمندان ب��ه رئیسجمهور محترم  -که ایش��ان
عالقهمندان زیادى در داخل کش��ور ،حتّى در خارج از کش��ور
دارند  -دو دستهى دیگر هم هستند که باید به اینها توجه کرد؛
یعنى حضور آنها را بایستى محاسبه کرد :یک دسته مخالفان
عصبانى و زخمخورده هس��تند .مطمئناً اینه��ا در این دورهى
چهارساله ،در مقام معارضهى با دولت برخواهند آمد .مخالفت
کردند ،باز هم مخالفت خواهند کرد .لیکن یک دستهى دیگر
هم هستند که اینها جزو نظامند ،با رئیسجمهور ،با نظام هیچ
دش��منىاى ندارند؛ ممکن است منتقد باشند .این منتقدان را
بایستى به حساب آورد؛ نظرات آنها را باید شنید؛ آنچه که قابل
فهم اس��ت ،قابل قبول است ،آن را پذیرفت .و من امیدوارم که
همین جور عمل بشود و انشاءا ...خواهد شد.

رئیسجمهور و بعضى دیگر از مسئولین دعا نکنم...
بدانید سر راه ،مشکالت خیلى زیاد خواهد بود ،توطئهها خیلى
زیاد خواهد بود؛ علیه ش��ماها ،علیه این دولت و در باطن علیه
این نظام .خیلى فکرها هس��ت ،خیلى تالشها و توطئهها هست
و آم��اده باش��ید براى مواجههى با انواع و اقس��ام بدخواهىها و
بددلىها و بدبینىها که اثرش هم در بیرون بروز خواهد کرد...
از مسئلهى عدالت دست برندارید؛ این قضیهى عدالت را دنبال

بیانات در دیدار اعضاى هیئت دولت 1388/6/18-
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بیانات در مراسم تنفیذ حکم دهمین دوره ریاست جمهورى 1388/5/12-

این را شما افتخار بدانید که الحمدهلل به
مبانى انقالب پایبندید

هیچ شبانهروزى نیست که به آقاى
رئیسجمهور دعا نکنم

آقاى رئیسجمهور ما هم که بحمدا ...پرانرژى و خستگىنشناس
حقاً؛ پابهپاى ایشان دویدن هم خیلى سخت است .خدا کمکتان
کند بتوانید پابهپاى ایش��ان بدوید و برسید به مقاصدتان؛ واقعاً
کار دش��وارى است .ایش��ان خیلى زیاد زحمت میکشند ،زیاد
تالش میکنند ،بحمدا ...پرانرژى هم هس��تند؛ خدا را شکر .به
ظاهر ایش��ان هم این همه نمىآید .الحمدهلل خداوند انش��اءا...
بیش��تر کمک کند ،بیشتر انرژى بدهد ،بیشتر توان بدهد .البته
ما مرتب دعا میکنیم؛ من هیچ شبانهروزى نیست که به آقاى

کنید .و مس��ئلهى فسادس��تیزى ،حمای��ت از طبقات ضعیف،
سادهزیس��تى ،ن��گاه به مناطق دوردس��ت و مح��روم ،توجه به
مشکالت گوناگون مردم .اینها اصولى است که اگر رعایت بشود
و بر اینها پاى فشرده بشود ،هم خدا را راضى میکند ،هم مردم
را از هر مس��ئول و از هر نظامى خشنود و دلشاد میکند .اینها
را ادامه بدهید...
این چند سال ،خیلى اهانتها به شما شد ،کینهتوزى شد ،اهانت
ش��د .اینها را تحمل کردید .این تحملها هم پیش خداى متعال
اجر دارد .لیکن این موجب نش��ود که حاال ما س��ینهمان تنگ
بش��ود ،بگوئیم ما دیگر انتقاد را گوش نمیکنیم ،یا اگر کس��ى
اندک انتقادى در فالن گوشه از ما کرد ،این را حمل بر دشمنى
بکنیم؛ نه ،نخیر؛ انتقاد را گوش کنیم؛ انتقاد خوب است .همین
طور که گفته ش��ده ،این یک هدیهاى اس��ت که به انسان داده
میشود؛ نقدهاى غیر مغرضانهى بخصوص برخى نخبگان.

انجیل و قرآن در دستان دکتر احمدی نژاد

این س��الى که بر دولت دهم گذش��ت ،س��ال خیلى س��ختى
ب��ود و انصافاً تالش��ى که در این مدت از س��وى مس��ئولین و
دستاندرکاران در قوهى مجریه نشان داده شد ،تالش باارزشى
بود؛ حقاً و انصافاً تالش مأجور و مش��کورى بود .این سال ،هم
از لحاظ سیاسى و امنیتى سال دشوارى بود ،هم از لحاظ تأثیر
جریانهاى بیگانه بر برخى از بخش��هاى کش��ور ،مثل اقتصاد و
فرهنگ و غیره .کس��انى که فتنهى سال  88را شروع کردند -
حاال یا خودشان طراحى کرده بودند ،یا دیگران طراحى کرده
بودند؛ نمیخواهیم نس��بتى بدهیم ،ولى به هر حال این فتنه
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طراحى شده بود  -به کار کشور ضربهى سختى زدند .اگر این
فتنه نبود ،بالشک کارهاى گوناگون کشور بهتر پیش میرفت.
اینها دش��منان را امیدوار کردند و روحیه دادند به کسانى که
علیه نظام اسالمى جبههبندى کردهاند و یک جبههاى تشکیل
دادهاند .البته خوشبختانه شماها با اعتقاد ،با ایمان و با ایستادگى
توانستید کارها را پیش ببرید؛ مشکالت را از پیش پاى کشور
و نظام بردارید و در بخشهاى مختلفى که ما مشاهده کردیم ،از
گذرگاههاى سخت و آن پیچهاى دشوار به شکل مناسبى عبور
کنید .به نظر ما این خیلى ارزش دارد و حاکى از توجه الهى و
لطف الهى است .بخشى از این کارهائى که آقاى رئیسجمهور
در گزارش مشروح و مبس��وط خودشان ذکر کردند ،کارهائى
است که در همین برهه  -سال  - 88انجام گرفته و با همهى
مشکالت و گرفتارىها الحمدهلل توفیقات خوبى به دست آمده.
این را شما افتخار بدانید که الحمدهلل به مبانى انقالب پایبندید
و به اینکه ش��عارهاى انقالب را قبول دارید و میخواهید اجراء
کنید ،افتخار میکنید؛ این توفیق بزرگى است .یکى از مهمترین
خصوصی��ات ای��ن دولت این اس��ت که ش��عارهاى خودش را
شعارهاى انقالب قرار داده و به این ،احساس سربلندى و افتخار
میکن��د .مردم هم به خاطر همین به ش��ما اقبال کردند؛ این
هم معلوم باش��د .مردم به این شعارها دلبستهاند ،عالقهمندند.
ش��عار عدالتطلبى ،براى مردم جذاب است؛ شعار اجتناب از
اش��رافیگرى ،براى مردم شعار مطلوب و شعار جذابى است؛ یا
شعار خدمترسانى به مردم ،یا شعار استکبارستیزى ،یا شعار
سادهزیس��تى ،یا ش��عار کار و تالش و خدمت ب��ه مردم؛ اینها
چیزهائى است که مردم دوست میدارند و اینها را میخواهند.
یک جامعه و یک کش��ور و یک ملت بیدار از مسئولینش این
چیزه��ا را مطالبه میکند :مطالبهى عدالت ،مطالبهى انصاف،
مطالبهى خدمت ،مطالبهى ارتباط صمیمى با مردم ،مطالبهى
دین ،پایبندى به ارزشهاى دینى ،پایبندى به شرع .این چیزها
را مردم میخواهند و دوس��ت میدارند .شما هم بحمدا ...این
شعارها را دادهاید ،مردم هم قبول و اقبال کردهاند؛ این را مغتنم
بشمارید.
بیانات در دیدار رئیسجمهور و اعضاى هیئت دولت 1389/6/8-

وظیفهى عملیاتى و میدانى به عهده
روحانیت است
یکى هم مس��ئلهى دین و ّبینات اس�لامى و انقالب اسالمى
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اس��ت .از توحید و نبوت و امامت و والیت و از اینها بگیرید تا
احکام و حجاب و حدود ش��رعیه و بقی��هى چیزها؛ دائم دارد
ش��بههپراکنى میش��ود .باید حواسمان باش��د که اینها روش
دشمن اس��ت .باید در مقابل اینها تدبیر داشت ،باید کار کرد.
البته در اینجا و در این شبهههائى که به طرق مختلف مطرح
میش��ود ،همه وظیفه دارند که در برابر این هنجارشکنىهاى
دینى که در این س��ایتها و در این اظهارات مش��اهده میشود
و این فرقهس��ازىهائى که وجود دارد ،و این هنجارشکنىهاى
اخالقى و جنس��ى که انسان مش��اهده میکند و از این قبیل
چیزها ،بایس��تند .اینها کارهائى است که نه اینکه همهى این
کارها را دشمن دارد از خارج میکند؛ نه ،انگیزههاى داخلى هم
وجود دارد ،اما دش��من تقویت میکند ،جهت میدهد ،کمک
میکند و اینها را هل میدهد به جلو و دش��من از این چیزها
خرسند اس��ت .باید این را مواظب باشیم .باید مواظبت کنیم.
مسئولیت به عهدهى کیس��ت؟ آیا به عهدهى دولت است؟ به
تنهائى ،نه .دولت البته مس��ئولیتهائى دارد .من خودم بارها به

ش��وراى انقالب فرهنگى در دورههاى مختلف گفتم که ش��ما
نمیتوانید خود را از متدین کردن مردم و وظیفهاى که در این
راه داری��د ،برکنار نگه دارید .اینها مخالف بودند .آن جریانهاى
دین دولتى میشود.
بداخالق مخالف بودند ،میگفتند نه ،این ِ
من معتقدم دولت در این زمینه وظیفه دارد ،اما وظیفهى دولت
چیست؟ وظیفهى دولت درست کردن عقاید مردم است؟ نه،
وظیفهى دولت زمینهسازى است؛ وظیفهى عملیاتى و میدانى
به عهده روحانیت اس��ت ،به عهدهى زبدگان است ،به عهدهى
نخبگان حوزه و دانشگاه است .این وظیفهى میدانى است .من
امروز نگاه میکنم جاى این مجموعهى مکرم دینى و علمى را
در خیلى جاها خالى مىبینم.
بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 1389/6/25-

دولتمردان فعلی حرف حق و حرف نظام و
حرف انقالب را میزنند.

بن��ده از هم��ه دولته��ا حمایت ک��ردهام ولی ای��ن دولت با
دولتهای گذش��ته تفاوت دارد و فرق اساسی در این است که
تالش نمیکنند حاکمیت دوگانه درس��ت کند ...در گذش��ته
حرف دش��من القای حاکمی��ت دوگانه ب��ود و در برخی ادوار
ه��م برخی افراد دنبال القای این وضعیت در کش��ور بودند که
دول��ت و مجلس در مقابل والیت فقیه که محور نظام اس��ت،
قرار دارد ولی االن اینگونه نیس��ت ...در شرایط کنونی اختالف
نظر هس��ت و من هم برخی مسائل را قبول ندارم اما االن اگر
رهب��ری چیزی بگوید ،رئیسجمه��ور میپذیرد و به آن عمل
میکند ...امروز وقتی رئیسجمهور یا مسئول ارشدی از دولت
به خارج از کشور میرود ،من نگرانی ندارم اما قبال نگران بودم
که مسئوالن در خارج از کشور میخواهند چه بگویند؟ ...یک
بار در موضوع روابط با یک کش��ور اروپای��ی کاغذی آوردند و
مطالب��ی مطرح کردند که خالف عزت ب��ود و من جلوی آنها
ایس��تادم و حتی در مورد مشابهیگفتم اگر این کار را بکنید،
مخالفت خود را اعالم میکنم ...دولتمردان فعلی حرف حق و
حرف نظام و حرف انقالب را میزنند.
دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم۱۳۸۹ /۶/8 -

پیرها هم محتاج نصیحتند

م��ن به بزرگان هم نصیحتى بکنم .این نصیحت به جوانها بود،
پیره��ا هم محتاج نصیحتند؛ آنها هم باید توجه کنند .مواضع

درس��ت گرفتن ،حرف درست زدن ،تحت تأثیر خبرهاى دروغ
قرار نگرفتن ،این هم وظیفه است .هزاران نفر در نظام اسالمى
دارند محض رضاى خدا زحمت میکش��ند و تالش میکنند
و شب و روز خودش��ان را می ُکشند ،براى اینکه طبق حرکت
ِ
وظائف بسیار
اسالمى یک کارى انجام بگیرد ،نظام اداره شود،
س��نگین انجام بگیرد؛ اما انسان یک خبر دروغى را بشنود ،بنا
کن��د همهى اینها را زیر س��ؤال بردن  -مس��ئولین دولتى را،
دیگران را ،دیگران را  -این هم مصلحت نیست ،این هم خالف
اس��ت .هم جوانها باید مراقبت کنند ،ه��م پیرها باید مراقبت
کنند .ما ،هم در جوانىمان احتیاج به نصیحت داریم ،هم حاال
که پیر شدیم ،احتیاج به نصیحت داریم.
بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 1389/12/19-

تحلیلها را بردند به این سمت که حاکمیت
دوگانه شده است

بیانات در دیدار هزاران نفر از مردم استان فارس 1390/2/3-

مطلب دیگر هم همین توصیهاى اس��ت که من همیشه دارم
و آن ،همافزائى با قوهى مجریه اس��ت  -قوهى مجریه و قوهى
قضائیه ،لیکن عمدتاً قوهى مجریه؛ چون س��ر و کار مجلس با
قوهى مجریه است  -باید همافزایى کرد .نبایستى کار را جورى
تنظیم کرد ،جورى پیش برد که معنایش دعوا و اختالف باشد؛
این در بی��رون ،روى مردم ،خیلى تأثیراتش بد اس��ت .گاهى
دیده میشود که مث ً
ال در مجلس ،در یک نطقى ،در یک اظهار
نظرى ،یک حرفى زده میشود .خب ،حرف که زده شد ،پرتاب
شد دیگر .اگر خداى نکرده حرفى باشد که کسى را یا جمعى
را متهم کند ،جبرانش بهآس��انى ممکن نیست؛ مردم را ناامید
میکند .امروز مس��ئولین دارند تالش میکنند ،کار میکنند.
نگویید فالن ضعف و فالن ضع��ف وجود دارد .بنده به ضعفها
آگاهم .ش��اید بنده بعضى از ضعفها را هم بدانم که خیلىهاى
دیگر ندانند .با وجود این ضعفها ،آن چیزى که امروز در قوهى
مجری��ه وجود دارد ،یک ش��اکلهى خوب و مطلوب اس��ت .در
کشور دارد کار انجام میگیرد.
بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسالمى 1390/3/8-

شعارهاى دولت نهم و دهم شعارهایى بود
و هست که این شعارها براى مردم مؤمن
ما جاذبه دارد

ش��عارهاى دولت نهم و دهم ش��عارهایى بود و هست که این
ش��عارها براى مردم مؤمن ما جاذبه دارد؛ مث ً
ال عدالتخواهى ،یا
استکبارستیزى ،یا سادهزیستى و مقابلهى با منش اشرافیگرى،
ی��ا مقابلهى با ویژهخوارى و س��وء اس��تفادهى از ارتباطات در
مس��ائل اقتصادى و غیر اقتصادى ،یا خدمترسانى صادقانه .و
من عرض بکنم ،ش��ما هم این را میدانید؛ علت اقبال مردم به
دولت و به رئیسجمهور  -چه در سال  ،84چه در سال - 88
این شعارها بود .یعنى مردم به این شعارها دلبستهاند و نیاز به
آنها و ضرورت آنها را احس��اس میکنند .از این شعارها دست
برندارید .از جملهى اساس��ىترین شعارها ،پایبندى به اصول و
ارزش��هائى بود ک��ه امام بزرگوار ما اینه��ا را وارد جامعه کرد و
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شما ببینید در همین پنج شش روز گذشته سر یک قضیهاى
که آنچنان هم از اهمیت باالئى برخوردار نبود  -سر مسئلهى
اطالع��ات و امثال اینها  -چه جنجالى در دنی��ا راه انداختند.
تحلیلها را بردند به این سمت که بله ،در داخل نظام جمهورى
اسالمى شکاف ایجاد شده است ،حاکمیت دوگانه شده است،
رئیسجمهور حرف رهبرى را گوش نکرده است! دستگاههاى
تبلیغاتى خودشان را از این حرفهاى سست و بىپایه پر کردند.
ِ
ببینید چطور منتظر بهانهاند .ببینید چطور مثل گرگ در کمین
نشستهاند که یک بهانهاى پیدا کنند ،هر جور میتوانند ،حمله
کنن��د .میدانند که دولت مش��غول تالش و فعالیت و خدمت
است .خب ،واقعاً در کشور دارد خدمت انجام میگیرد .هر جا
خدمت باش��د ،هم مردم طرفدار هستند ،هم رهبرى طرفدار
است .ما که راجع به شخص قضاوت نمیکنیم؛ ما کار را ،خط
را ،جهتگیرى را مالک و معیار قرار میدهیم .آنجائى که کار و
خدمت و تالش هست ،حمایت ما هست ،حمایت مردم هست .و
بحمدا ...امروز کار دارد انجام میگیرد .مسئولین دولتى هم حقاً
و انصافاً دارند تالش میکنند؛ هم اعضاى دولت ،هم بخصوص
خود رئیسجمهور .اینها ش��ب و روز ندارند؛ من مىبینم ،من
از نزدیک ش��اهدم .اینها دائم مش��غول کارند ،مشغول خدمت
و تالش��ند .خب ،اینها براى کشور خیلى باارزش است .بندهى

حقیر هم طب��ق اصول بنا ندارم در کارها و تصمیمهاى دولت
وارد شوم .خب ،مس��ئولیتها در قانون اساسى مشخص است؛
هر کس مس��ئولیتى دارد؛ مگر آنجائى که احس��اس کنم یک
مصلحتى دارد تفویت میش��ود؛ مثل اینکه در همین قضیهى
اخیر اینجورى بود؛ انس��ان احس��اس میکن��د یک مصلحت
بزرگى دارد مورد غفلت قرار میگیرد ،تفویت میش��ود؛ خب،
انسان وارد میش��ود که جلوى این تفویت مصلحت را بگیرد.
این ،مس��ئلهى مهمى نیس��ت ،نظائرش هم اتفاق مىافتد؛ اما
مخالفین ،دشمنان بیرونى ،تریبوندارهاى بینالمللى ،بوقهاى
تبلیغاتى ،از همین مسئله استفاده میکنند براى اینکه فضاى
تبلیغاتى را ش��لوغ کنند .عرض من به عناصر داخلى ،به مردم
دلسوز ،به برادران و خواهرانى که در داخل با مسائل تبلیغاتى
سر و کار دارند ،این است که سعى کنند به این آشفتگى کمک
نکنند .این که تحلی��ل بگذارند ،یکى از آن طرف ،یکى از این
طرف ،این علیه آن ،آن علیه این ،براى هیچ و پوچ ،چه لزومى
دارد؟ نه ،دس��تگاه بحمدا ...دستگاه مقتدرى است ،مسئولین
مشغول کارشان هستند ،رهبرى هم که بندهى حقیر هستم با
صحیح
همهى حقارت ،خداى متعال کمک کرده ،ما در مواضع
ِ
خودمان محکم ایستادهایم .تا من زنده هستم ،تا من مسئولیت
دارم ،به حول و قوهى الهى نخواهم گذاشت این حرکت عظیم
ملت به س��وى آرمانها ذرهاى منحرف ش��ود .تا مردم عزیزمان
اینجور با ش��ور ،با ش��عور ،با بصیرت ،با عزم راس��خ در میدان
هستند ،لطف الهى شامل است؛ این را بدانید .تا ما توى میدان
هس��تیم ،سایهى لطف الهى هست .ماها  -من یک جور ،شما
یک جور ،آن دیگرى یک جور ،چهارمى یک جور  -اگر س��راغ
مسائل شخصى خودمان برویم و اهداف را فراموش کنیم ،البته
کمک الهى هم کم خواهد ش��د .ام��ا امروز مالحظه میکنید
که مردم خوش��بختانه در همه جاى کش��ور در صحنهاند ،در
عرصهاند؛ مسئولین همین جور ،قواى سه گانه بکلیتها همین
جور .قواى س��ه گانه  -هم قوهى مقننه ،هم قوهى مجریه ،هم
قوهى قضائیه  -واقعاً وارد میدانند؛ من دارم از نزدیک مشاهده
میکنم ،مىبینم؛ دارند ت�لاش میکنند ،دارند کار میکنند،
دارند مجاهدت میکنند ،عرقش��ان در مىآید .کارها کارهاى
سنگینى است؛ کارهاى کوچکى نیست.

آن چیزى که امروز در قوهى مجریه وجود
دارد ،یک شاکلهى خوب و مطلوب است
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مط��رح کرد؛ که اتفاقاً در دنیا هم عامل رش��د عالقهمندى به
انقالب اسالمى ،همین شعارها بود.
بیانات در دیدار رئیسجمهوری و اعضای هیئت دولت 1390/6/6-

دستاندرکاران و مردم از صراط مستقیم
و هدفهاى اصلى منحرف نشدهاند

ش��عارهاى انقالب ،امروز همان ش��عارهاى روز اول است؛ که
این نش��اندهندهى سالمت انقالب است .شعارها مثل انگشت
اشارهاى هستند که به هدفها اشاره میکنند ،هدفها را ترسیم
میکنند .وقتى ش��عارها تثبیتش��ده در یک نظامى ،در یک
انقالبى باقى ماند ،معنایش این است که هدفها در این نظام به
شکل اول است؛ هدفها تغییر پیدا نکرده است؛ دستاندرکاران
و مردم از صراط مس��تقیم و هدفهاى اصلى منحرف نشدهاند.
امروز شعارهاى ملت ایران ،همان شعارهاى اول انقالب است.
خطبههای نماز جمعه تهران 1390/11/14-

امروز مسئولین کشور ما حرفهاى پخته،
جامع ،جالب و درست میزنند

خوشبختانه کشور در ادبیاتِ برخورد با دنیاى زورگوى مستکبر
و غربى هم پیش��رفتهاى خوبى داش��ته است .امروز مسئولین
کش��ور ما در پش��ت میز مذاک��رات گوناگ��ون ،در تریبونهاى
گوناگون ،وقتى ح��رف میزنند ،حرفهاى پخته ،جامع ،جالب
و درست زده میشود.
بیانات در اجتماع نخبگان و مسئوالن استان خراسان شمالى 1391/7/25-

عامل این دشمنىها ،زنده شدن شعارهاى
انقالب است
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این سال آخر دولت شما ،سال مهمى هم هست؛ هم از جهت
شرایط بینالمللى و شرایطى که وجود دارد ،سال بسیار مهمى
اس��ت  -یعنى ش��ما در حال مواجهه ب��ا زورآزمایى قدرتهاى
مستکبر هس��تید که دارند همهى توانشان را خرج میکنند،
شاید بتوانند شما را به عقبنشینى و قبول شکست وادار کنند؛
شما هم باید از همهى توانتان استفاده کنید تا بتوانید این تو ّهم

باطل ذهن دشمن را به هم بزنید...
امروز در عرصهى سیاست خارجى ،ثقل و وزنهى کشور با چند
س��ال قبل تفاوت دارد؛ ما در مس��ائل ،تأثیرگذاریم؛ اینها مهم
است .در حوادثى هم که پیش آمده ،ما تأثیرگذار بودهایم...
ی��ک بخش دیگ��ر از این نقاط ق ّوتى که به نظ��ر من روى آن
باید تکیه کرد ،مسئلهى برجسته شدن ارزشهاى انقالب است.
در این س��الهایى که دولت نهم و دولت دهم بر س��ر کار بودند
ت��ا امروز ،گفتم��ان انقالب و ارزش��هاىانقالب و چیزهایى که
ام��ام به آن توصیه میکردند و ما آنه��ا را از انقالب آموختیم،
خوش��بختانه کام ً
ال برجس��ته ش��ده :مس��ئلهى سادهزیستى
مسئوالن ،استکبارستیزى ،افتخار به انقالبیگرى .یک دورهاى
بر ما گذشت که اسم انقالب و انقالبیگرى و اینها به انزوا افتاده
بود؛ س��عى میکردند به عنوان یک ارزش منفى یا ضد ارزش،
از این چیزها یاد کنند؛ مقاله مینوشتند ،حرف میزدند ،گفته
میشد .امروز خوشبختانه اینجور نیست ،درست بعکس است؛
گرایش عمومى مردم و مس��ئوالن کش��ور به حرکت انقالبى،
جهتگیرى انقالبى ،ارزشهاى انقالبى و مبانى انقالب است .این
را توجه داشته باشید که یکى از عوامل گرایش مردم به دولت،
همینها اس��ت؛ یعنى مردم به این ارزش��ها اهمیت میدهند.
مسئلهى دعوت به عدالت ،مس��ئلهى سادهزیستى ،دور بودن
مسئوالن از تجمل؛ اینها خیلى چیزهاى مهمى است.
تالش دولت در جهت ارتباط با مردم ،تالش فوقالعادهى است،
کارى که خوشبختانه در دولت مشاهده میشود؛ اینها چیزهاى
خوبى اس��ت .البته توجه کنید که این تالش فراوانى که دارید
ِ
کیفی��ت خوب و با عمل کردن به آنچه که
انجام میدهید ،با
میگویید ،همراه باشد؛ روى این تکیه کنید...
هر بینندهاى احساس میکند و مىبیند که تالش دشمنان در
مقابلهى با جمهورى اسالمى در این سالهاى 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 انگیزههاى دشمن از کجا ناشى میشود ،تکلیف خود را
در برنامهریزىهامان بهتر میفهمیم .به نظر من یکى از علل این
دشمنىها ،همین پیشرفتهاى شماست؛ یعنى میخواهند این
پیشرفتها کند شود .جمهورى اسالمى با داعیهى اسالمخواهى،
با داعیهى مردمس��االرى اسالمى ،با داعیهى رد و نفى مستدل

لیبرال دموکراسى ،براى تشکیالت استکبارى دنیا یک خطرى
است .هرچه شما بیشتر پیش��رفت کنید ،این خطر براى آنها
بیشتر خواهد شد .میخواهند جلوى این را بگیرند.
عامل دوم این دش��منىها ،زنده شدن شعارهاى انقالب است.
وقتى شعارهاى انقالب کمرنگ ش��ود ،پنهان شود ،آنها طبعاً
بیش��تر خوشش��ان مىآید و چهرهى همراهت��رى میگیرند؛
هرچه شما شعارهاى انقالب را پررنگتر کنید ،آنها چهرهشان
عبوستر و خصمانهتر میشود؛ این چی ِز طبیعى است...
حاال البته بعضىها در روزنامه ،در سایت ،در تریبونهاى گوناگون
مطالبى منتش��ر میکنند؛ اینکه چرا ما در دنیا دشمنتراشى
کردیم که اینقدر با ما دشمنى کنند! به نظر من اینها حرفبافى
اس��ت .آنچه که گفته میش��ود ،متکى به یک تحلیل درست
نیس��ت .نه ،دش��منىها خیلى طبیعى اس��ت .وقتى که امام
بزرگوار بود ،دشمنىها زیاد بود؛ براى خاطر مواضع قاطع امام.
هرچه مواضع ما ضعیفتر شود و عقبنشینى کنیم ،آنها طبعاً
چهرهشان بظاهر متبسمتر میشود .البته جلو مىآیند .یعنى
چهره را متبسم میکنند ،براى اینکه بتوانند جلو بیایند ،مناطق
را تصرف کنند و ما را از پیش��رفت هدفهامان باز بدارند .هرچه
ما در حرکت خودمان جدىتر و مصممتر باشیم ،آنها ناراحت
میشوند و چهرهشان عبوس میشود....
به مردم هم باید واقعاً میدان داده شود .البته در بیانات دوستان
به برخى از این حوادثى که ناشى از پیگیرى مفسدین اقتصادى
و مفاس��د اقتصادى اس��ت ،اشاره ش��د .واقعاً نمیشود ما کار
اقتصادىِ درس��ت و قوى بکنیم ،اما با مفاسد اقتصادى مبارزه
نکنیم؛ این واقعاً نش��دنى است .همان چند سال پیش هم که
من راجع به این قضیه بحث کردم و مطالبى را به مس��ئولین
کش��ور گفتم ،به همین نکته توجه داشتم ،که تصور نشود ما
میتوانیم س��رمایهگذارى مردمى و کار س��الم مردمى داشته
باشیم ،بدون مبارزهى با مفاسد اقتصادى!...
خداى متعال به ش��ماها اجر بدهد .انش��اءا ...بروید کارها را با
جدیت دنبال کنید .دولت نهم و دولت دهم ش��ناخته شده به
پرکارى ،پش��تکار و خسته نشدن؛ س��عى کنید این حالت را،
این ُس��معهى خوب را تا آخرین لحظات حفظ کنید؛ خدا هم
انشاءا ...کمکتان خواهد کرد.
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جشن جهانی نوروز ،تاجیکستان

بیانات در دیدار رئیسجمهوری و اعضاى هیئت دولت 1391/6/2-

دکتر احمدی نژاد:

دولت تا آخر پای پرچم والیت فقیه ایستاده است
ما بهصورت اعتقادی ،منطقی و علمی با اساس استکبار و صهیونیسم مخالف هستیم و همه مطمئن باشند که احمدینژاد تا نابودی استکبار و رژیم پلید
صهیونیستی با آنها مقابله خواهد کرد .عدهای در خارج با مکاری و تزویر و عدهای 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  5سال و  6ماهی که در دولت در خدمت مردم بودیم شبانهروز 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 متفقالقول هستند و میثاق بستهاند تا از آن تبعیت کنند.
کسانی که نمیتوانند به قدرت اداره دولت ،سیاستهای اقتصادی و مدیریت آن ایراد بگیرند بازی جدیدی طراحی کردهاند ولی در اشتباه هستند.
دولت تا آخر پای پرچم والیت فقیه ایستاده است و وظایف خود را بهطور کامل انجام خواهد داد .نظام سلطه و استکبار و رژیم صهیونیستی پلید و نامشروع بدانند
که احمدینژاد به فضل الهی ،اعتقادی ،سیاسی و براساس برنامه با آنها دشمنی میکند 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 خانهنشینی چند روزه دالیلی دارد که این دالیل را در دل خود نگه میدارم چون بسیاری از حرفها باید در دل انسان باقی بماند اما از خدای بزرگ
میخواهم 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 میکنم.
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مت��ن حکم تنفی��ذ دور دوم ریاس��ت
جمهوری دکتر احمدی نژاد
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لحظه ش��هادت مالک اش��تر در حالی که حکم عمارت مصر (منشور
حکومت داری) در دستانش است/سریال امام علی(ع)

