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 فمؤل مقدمه

صگر ن   شا سگهه ×رگه علگي هگد رگردادرنگ  صصگد خ   بي ×مسلمان منصفي با مطالعه زندگاني اميرالمؤمنين هر

دانسگهه مگي تب ده است   هم اره ا  نيز،   د را ال خ   صاحب حگخ  ففگ |ص انمندصر ن فرد براي جانشيني پيامبر

به ناحخ بر منصگب  ففگت  |پس از رحلت پيامبرره  بارها به ص رت صر ح  ا با زبان رنا ه به رساني  شانا .است

عثمان را بگه جانشگيني  ليفگه د    ره اعضاي ش را صكيه زده ب دند، اعهراض   انهقاد ررد   در ش راي عمر هنگامي

 فرم د: با ناراحهي ،برگز دند

سل من  ما سلمت  لا ي أحق  الن اس بها من غيري، و وهللامتم أن  عل   لقد

ألجر ذلک  يکن جور إل علي  خاص ه، إلتماسا   أمور المسلمين، ولم

خوبب  1؛بر جنهفيما تنافستموه منن زاخراف نه و ز ِ ِ   ، و زهدا  و فضله

ه راه و به خدا سبگند تا هنگامي که اوضاع مسلمين رو بو ،ترممن از هر کس به خالفت شايستهدانيد که مي

و اين کار را به خاطر  ؛نان خامبش خباهم ببدهمچ ،و به غير از من به ديگري ستم نشبد باشد و درهم نريزد

 پارسايي ورزيده باشم. ،دويدزيبرهايي که شما به سبيش مي و از زر و نجام مي دهم تا اجر و پاداش ببرمآن ا

در جامعه  |اما همين شخصيهي ره عمر    ش را در راه گسهرش اسف    پياده شدن احكا  قرآن   سنت پيامبر

دانست   اصفح ام ر جامعه اسفمي بر مبناي صعاليم آسماني  ففت را حخ مسلم    ش مي اسفمي سپري ررده  

آمد   به  اطر همين منظ ر   اهان صصدي حك مت اسفمي ب د،  قهي هاي جدي زندگي ا  به حساب مياز دغدغه

ر جدي از ا  صقاضا رردند پس از قهل عثمان  يل جمعيت از شهرهاي مهم جهان اسف  گرداگرد ا  را گرفهه   به ط 

 صا حارميت جامعه را بپذ رد، فرم د:

 و به دنبال ديگري برويد.واگذاريد مرا  2؛دعوني و التمسوا غيري

                                                                                              

 .167، ص 6  ابن ابي الحد د، شرح نهج البفغه، ج  74خ  . نهج البفغه،1
 .92نهج البفغه، خ . 2



    7   عدالت در گرداب

همچنانكه گفهيم آن  ز را ؛صرد د ا ن سخن اميرالمؤمنين از سر ناص اني    ا دلخ ري   ناراحهي از مسلمانان نب دبي

د د   بارها در د ران سه  ليفه ا ل، آنجا ره حك مگت   جامعگه بگه  ففت ميصر ن فرد براي حضرت   د را ال خ

در  ،داشگترا از قبگ ل  ففگت بگاز مگي ×از حما ت   راهنما ي آنان در غ ن رز د. آنچه علي ،رمك ا  احهياج داشت

 ؛پد د آمده بگ دها   صح الت   مشكفت اجهماعي شگرفي ب ده ره در زمان  ففت سه  ليفه ا ل حقيقت نابساماني

 مشكفصي ره حل آنها نيازمند عز    مجاهدة همگاني ب د.

دانا   ص انا   دلس ز   امين  قدر هر  ك حارم،اسهعداد   قابليت اصفح    ش را از دست بدهد، جامعه زماني ره 

 ص ان بهسازي   ساماندهي آن جامعه را نخ اهد داشت. ،باشد

 ا ن سخنش فرم د:به دنبال  ×نامؤمن امير ز ا ن ر ا

و الوان لتقنو  لنه القلنو  و  هوجو هفإنا مستقبلون امرا  ل

رت قد تنك   ةفاق قد أغامت و المحجلتثبت عليه العقول و إن اآل

، و لم أصن  إلني ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم أن ي و اعلموا

العاتب و إن ترکتموني فأنا کأحدکم ولعل ي  قول القائل و عتب

خير  ،و أنا لکم وزيرا ،م لمن ول يتموه أمرکمأسمعکم و أطوعک

هواي  ندگانوه و ]مرا رها کنيد زيورا  موا اموري را در پويش داريوم کوه   وره 1؛ لکم من ي أميرا

آلوبد اسوت و ها موهسازد و افقها را متزلزل ميافكند و عقلها را به شك ميرنگارنگي دارد به طبري که دل

دانوم برايتوان بدانيد من اگر دعبت شما را اجابت کنم آنچه را که خبد مي ؛شاهراه به کبره راه مبدل گرديده

اگر مرا رهوا کنيود  ؛و به سخن اين و آن و سرزنش سرزنش کنندگان گبش فرا نخباهم داد پياده خباهم کرد

و  ،شايد من شنباتر و مطيع تر از شوما نسوبت بوه ر ويس تكبموت باشوم ،من هم  بن يكي از شما هستم

 تالي من وزير و مشاورتان باشم ب تر از آن است که امير و رهبرتان گردم. در نان 

بگه  ،مشكفت بزرگي است ره در دل جامعه پد د آمده ،دارداي ره مرا از پذ رش  ففت بر حذر ميلهأ عني مس

حگخ    عم   مرد  ص انا ي صمييگز ؛ط ري ره صشخيص حخ   باطل دش ار گرد ده   مسا ل درهم پيچيده شده است

اگگر مگن اقگدامي در  ز ا گن ر ا ؛ ابددست  صحليل ر شني از ح ادثبه ص اند اند، رمهر رسي ميباطل را از دست داده

رنيگد   لذا در درسهي رار من شك مگي ؛ص انيد فلسفة آن را درك رنيدجهت اصفح انجا  بدهم بسياري از شما نمي

آمد ا ن   آن   ره بر حسب   ش ذر    مطابخ ر ش رسانيآمد شما از حخ درگمن هم رسي نيسهم ره براي   ش

 من مطابخ اجههاد   د عمل   اهم ررد. ؛رنند عمل رنم ا حفظ م قعيت شخصي    ش رار مي

با چه مشكفصي ر بر  بگ ده رگه آن  ×حال جاي ا ن پرسش است ره ادارة جامعه اسفمي در زمان حك مت علي

 را نيافهه است؟ هاص فيخ حل آننم د ، صفش  سال پنجا نكه ده   در عين  رز حضرت از پذ رش آن امهناع مي

الگب در ق را رگه در ا ن ن شهار بر ي از مشكفت بنيگاد ن حك مگت آن بزرگگ ارق ّه الهي  به ح ل  ما برآنيم صا 

ميگد اسگت بگا . ا دهگيمم رد بررسي قگرار  ،اندصجلي ررده ×حك مت امير مؤمنان سياسي   فرهنگيِ ،دشمنان فكري

 هاي ا ن ن شهار  اري فرما يد.ما را در جبران راسهي ،مطالعه نقادانه   د

 ارم إن شاء اهلل أعاذنا اهلل   إ ّ

  ق1428/ محرّ  /25برابر با  ش15/10/1386    

                                                                                              

 .. همان1
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 مقدمه 

هنگا  بازگشت از حجه ال داع به برره اي در نزد كي جحفه رسيد  | دارس ل ،حجه سال دهم هجريهجدهم ذي  

ربّگك   إن لگم صفعگل   ا أ ّها الرّس ل بلّغ ما أنزل إليك مگن» ، در ا ن هنگا  آ ه مي گفهند  2 م1ره نامش را غد ر

دسه ر داد علي )ع( را به پيامبر )ص( ( نازل گرد د،   جبرئيل أمين از س ي  دا ند به 67)مائده/ 3«فمابلّغت رسالهه.... 

آن حضرت  معرفي نم ده    ال ت آن حضرت    ج ب اطاعت از ا شان را به مرد  ابفغ رند. ن ناعن ان رهبر مسلما
                                                                                              

 غد ر به برره   آبگيره گفهه مي ش د. رك: المنجد - 1
 نه  از هم جدا مي شدند.غد ر  م جا ي ب د ره رار انهاي حجاج مصر   عراق   مد  - 2
  نگاه اي پيامبر! آنچه از طرف پر ردگارت برص  نازل شده ابفغ رن،   اگر نكني رسالت ا  را انجا  نداده اي !    دا ند ص  را از ]گزند[ مرد  - 3

 مي دارد.  دا گر ه رافران را هدا ت نمي رند.
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در آن سال حد د  كصد   بيست   چهار  را به  ففت   جانشيني پس از   د برگز د، ×انبه فرمان  دا ند اميرمؤمن

ها النناس اي  »ابهدا از مسلمانان پرسيد: رس ل ارر  )ص(   1هزار نفر از مكّه با پيامبر)ص(  ارج شده ب دند.

گيگري دربگاره اي مرد ! در صگ ص صصگميم ؛ن أنفسهم؟بالمؤمنين م   الن اس ن أوليم  

 2سگه بگار |سگپس پيگامبر .داننگدآنها گفهند  دا   رس لش بههر مي ؛« ؟ن چه رسي سزا ارصر از   د آنان استمؤمنا

هللا مولي و أنا مولي المؤمنين و أننا أولني بهنم منن  إن  »فرم دنگد: 

بگيش از  ؛مؤمنگان هسگهم  دا م الي مگن   مگن  لگيّ ؛موله أنفسهم فمن كنت موله فعلي  

 هنم  الل  »سپس فرم دنگد: «. پس هر رس من م الي ا  م، علي م الي ا ست ؛ ت دار   دشان بر جانشان  ال

، وأحب  من أحب ه، أبغض من أبعضه، من عاداه ن واله و عاد  م   وال  

 گدا ا  ؛معنه حيند دار ر الحنق  أد   وانصر من نصره، واخذل من خذله،

 ست دارد د ست بدار،   نسبت به رسي ره به ،   رسي را ره ا  را دد ست ]علي[ را د ست   دشمن ا  را دشمن دار

 ا  رينه مي  رزد رينه ب رز،   رسي را ره ا  را  اري مي رند  اري رن،   رسي را ره ا  را ذليل مي رند ذليل رگن،

الينو  » در ا گن آ گه ؛ «رند با ا  باشد]علي را مح ر حخ قرار بده به ط ري ره[ حخ هر گ نه ره ا  سير مي

و أتممت علنيکم نعمتنو و رتنيت لکنم السن    مأکملت لکم دينک

 4سپس مسلمانان آمدند   به آن حضرت صبر ك   صهنيت گفهند. (3مائده/)3«دينا...

حمد بن حنبل آمده است   امامان شيعه   بر ي از  اصحاب پيامبر )ص( أا ن حد ث در منابع اهل سنّت مانند مسند 

 ي سر ده شده است.به آن اسهناد ررده اند   در باره آن اشعار

به عن ان  لي   سرپرسگت مؤمنگان    ×در ر ز غد ر بر سر  ال ت الهي   آسماني عليرس ل  دا )ص( پيداست 

در ر ز غد ر به عن ان محگ ر حگخ معرفگي گرد گد   دشگمنان ا   ×علي .فرم ده اند  صأريدحارم بر جان   مال آنان 

 .صص  ر بي نظيري به شمار مي آمد  صص  ري از  ك صحابهچنين  ؛دشمن  دا   د سهانش د ست  دا معرفي شدند

به صأسگي حكا ت مي ررد. مقامي ره ما  ي  امير مؤمنان )ع(ده   شخصيت الهي   معن ي بي همهااز مقا  ف ق العا  

 آن را مقا   ال ت مي ناميم.از رس ل  دا)ص( 

 عنگي  ،ن  ال هي ره   د پيامبر)ص( داشهههما ،داراي  ال ت  اص الهي است )ع(علي ،)ص(از منظر پيامبر  دا

بيش از   دشان بر جانشان  ؛ دا م الي من   من  لي مؤمنان هسهم» ز را فرم د :  حارم بر جان   مال مرد  است

 «  .پس هر رس من م الي ا  م، علي م الي ا ست ؛ ال ت دار 

به آن اشگاره د گر رس ل  دا )ص(   ث  احادف ق رلمات  ره دراز منزلت  ال ت همان حقيقهي است  مقص د ما

 عني مقاماصي چ ن عصگمت ،  اسگطه فگيل الهگي  رلمات اهل بيت )ع( به آن صصر ح شده است،   دراست ،  هشد

سيّاس ب دن ،   قرآن ناطخ مفسّر قرآن برصر ن  منص ب ب دن از س ي  دا ند براي رهبري   هدا ت جامعه ، ب دن ،

شجاعهر ن مرد  ب دن ،  بيرصر ن مرد  در حل دعا ي   درگيري ها  ، عالمهر ن مرد   داره حك مت صر ن مرد  در ا

  به آن صصر ح شده است.   ام ر د گري ره در رلمات اهل بيت )ع(ب دن   فصل  ص مت ها 
                                                                                              

عفمگه  د از ن د هزار صا بيش از صگد   بيسگت   چهگار هگزار صگن گفهگه انگد. ) رك:صعداد حجاجي را ره از مكه با پيامبر)ص(  ارج شده ان - 1

 ( 9، ص1الغد ر، جعبدالحسين اميني، 
 به گفهه احمد بن حنبل اما  فرقه حنابله چهار بار فرم دند. - 2
 ] به عن ان [ آ ين برگز د .امر ز د ن شما را برا هان رامل   نعمت   د را بر شما صما  گردانيد    اسف  را براي شما »  - 3

 .11 -10، ص1 ج ، الغدير. 4
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 در ادبيات خلفاواليت مسئله حذف  

را حگذف   بعگد  تد آسگماني  ففگعبراي صثبيت مقا    د سعي رردند بُ ×رقباي عليبعد از رحلت پيامبر )ص( 

 بخشند. ب ارج رنند   به قدرت   د اعهبار مسير  ال ت زميني آنرا صق  ت رنند   با صكيه بر بيعت،  ففت را از 

رردند ره گ  ي انهصاب الهي هيچ گ نه نقشي در صعيگين اي اسهدالل مي  د به گ نه آنها در م رد اعهبار  ففت    

صعيين نكرده ده   هيچ سرپرسهي براي مرد  نم مرد   اگذار  رار حك مت را به  |د پس از پيامبر ليفه ندارد    دا ن

  :، گفت|به عباس، عم ي پيامبرجند ر ز بعد از رحلت نبي ارر  )ص( ن  سد  ليفه ا ل است.  عق بي مي

اس ا ... فخل ي علني الن نا  و للمؤمنين ولي  دا  نبي  هللا بعد محم   إن  

ختناروني األنفسنهم فني مصنلحتهم مينفقين، ف تاروامورا  ليخأ

خدا محمد را به پيامبري برگزيد  1؛عليهم واليا  و ألمورهم راعيا ، فول يت ذلك

کارها را به خبد مردم واگذار نمبد تا براي انجام امبر خبد افراد  ]اما پس از پيامبر  …و ولي مؤمنان قرار داد

، و من نيز آنرا پذيرفته کارهاي خبد برگزيدندو سرپرست عنبان والي  بهو آن ا مرا  ،دلسبزي را انتخاب کنند

 ام .

داد.  ي معهقد ب د  ففت با اجماع   رأي اصحاب اعهبار عمر نيز درست همين د دگاه را درباره  ففت ارائه مي

 فت: گهاشم ميبه بني از ا ن ر  ؛رندپيدا مي

ما لكن كرها  أ إليكم و ةنأتكم لحاجإن ا لم ن يكون الطعنن في

بوراي موا  2؛اجتمع عليه المسلمون منكم فيتفاقم الخطب بكم و بهنم

ولي خبش نداريم شما در مبرد  يزي که مسلمانان بر آن اتفوا  نرور  ؛براي رفع تاجت نزد شما نيامده ايم

 رخ دهد.تادثه ناگباري  دارند اعتراض کنيد و بين شما و آن ا 

 گدا را امگري  پافشاري حضرت بر رأي  گ د بگه عنگ ان  لگي  رردند، ا انكار مير ×آنها نصب الهي اميرمؤمنان

گفت ا شگان بگه مي ×عمر در م رد علي دانسهند؛ را محك   مي صلقي ررده   آن ساالري مرد بر  فف مسهبدانه   

مناسب «  مرد نك هش رردن اسهبداد رأي    3؛كيت للناستباستبداد الرأي و ال»دليل 

 .سپرد  عثماندست   ففت را به  شده، هاي حسابسازيمر با زمينهدر ا ا ر عُاز ا ن ر   ؛ ففت نيست

باب اجههاد را ص سعه دادند  عني براي   دشان حخ افهاء قائل شدند   در مقابل اميگر مؤمنگان )ع( احكگامي آنان 

ح مي رردند. چنانكه عثمان در   رأي   د را به عن ان مفك صشر ع مطر 4 ففت سنّت پيامبر)ص(  ضع مي رردند

ا ن نظگر،  -5رأي رأ هه »  اطر بر ي بدعت ها ي ره در د ن  ارد ررد مي گفت به   مؤمنان )ع(پاسخ اعهراض امير

درعصگر ا ن اقدا  مشهرك  لفا به مقا   ال ت لطمه مي زد، ز گرا  كگي از شگ  ن  ال گت « نظر اجههادي من است

  با بگدعت هگاي  لفگا در امگ ر د نگي  رعي به مقهضاي زمان   مكان ب د،صد ر احكا  جد د شحخ انحصار حض ر 

  سط ت حكم  ال ي اميرمؤمنان )ع( از بين رفت.   رأي آن حضرت در رنار سا ر آراء صحابه قرار داده شد.  

                                                                                              

 .125 ، ص2 ، جتاريخ اليعقوبي. احمد  عق بي، 1

 . همان.2
 .159، ص 2صار خ  عق بي، ج . 3
 براي اطفع بيشهر از ا ن م ض ع به فصل بدعت هاي فراگير ا مراجعه ش د. - 4
الکاملل فلي اثيگر، الكگر  ابگنابگيبنهجري   بنگر د به: علي 29، ح ادث سال 606 ، ص2 ، جاالمم و الملوكتاريخجر رطبري، محمدبن - 5

 .گ ه 29، ح ادث سال 244 ، ص2 ، جالتاريخ
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 د ففهش با ا نكه  قين ررده بگ  حهي در زمان ررد.را صعقيب مي ×عثمان نيز هم اره سياست حذف اميرمؤمنان

معا  ه درصدد بدست آ ردن قدرت   حارميت است در عين حال حاضر نب د علي)ع( به حك مت برسد. حهي  كبار در 

ا ن   د شاهدي گ  گاي مخالفگت  جلسه اي به حضرت گفت ا ن حك مت به هر رسي برسد به شما نخ اهد رسيد.

  ي با  ال ت   حارميت  افهن اميرمؤمنان )ع( است.

از صگحنه جامعگه   جلگ گيري از  ×سياست دسهگاه  ففت حذف علگيش از اميرمؤمنان)ع( در د ران  لفاي پي

آشنا ي نسل ن  با مقا    منزلت الهي آن حضرت ب د. از ا ن ر  رفهه رفهه نه صنها  ال هگي رگه  گدا   رسگ ل بگراي 

 شانده شد.بلكه س ابخ در شان حضرت در نصرت اسف  بر طاق نسيان ن ،فرم ده ب دند فرام ش شد ×علي

 نمادهاي تاريخي بيگانگي از شأن واليت

دهد  اران آن حضرت مقا   ال ت آن بزرگ ار   منزلت آسماني ا شگان را ش اهد مهعددي  ج د دارد ره نشان مي    

 اند.رردهدرك نمي

جگب اي بگه  اهاي ميان  گاران حضگرت، اشگارهاز جمله بسيار رم د ده شده است در مشاجرات   بحث   گفهگ 

   ا اطاعت از آن  ؛رفهه باشد |ارر االطاعه ب دن آن بزرگ ار   انهصاب الهي آن حضرت براي  ففت    صا ت نبي

حضگرت مشگاهده از اگگر اقگدامي  ×  انده ش د. غالبگا  اصگحاب    گاران علگي | داحضرت اطاعت از  دا   رس ل

رردند. ا ن   د گ اه ر شني است دند، با آن مخالفت ميرردند ره با فهم قاصرشان قادر به ص جيه   صحليل آن نب مي

بگراي آنهگا  ،هاي آن حضرت بگا رضگاي الهگيبا  دا ند مهعال   ربط مسهقيم م اضع   فرمان ×بر ا نكه ارصباط علي

بگه معرفگي  گ د  ،لذا حضرت براي ر شن رردن مخالفان    ادار نم دنشان به انقيگاد   اطاعگت است. ناشنا هه ب ده

ها رردند. ارن ن به چند نم نه صار خي از ا ن مخالفتدا ت    ا بر ي از  ارانش بر عصمت آن حضرت صكيه ميپرمي

 رنيم:اشاره مي ×هاي اميرمؤمنان  پاسخ

حضرت صنها غنائمي را ره در ميدان جن  باقي مانده ب د، در ميان سپاهيانش صقسيم نم د  ،پس از جن  جملگ 

فرزندان بصر ان را ممن ع اعف  نم د. ا ن عمل بر فف سيرة معم ل گذشهه در صصگاحب  صصاحب ام ال   زنان    

هاي رفار، در ص رت مقا مت آنان   بر ز جنگ ، مسگلمانان عگف ه بگر ام ال فه حات ب د؛ ز را در فه حات سرزمين

 لگي  .رردنگدر را صصاحب مگيرليه ام ال دا ل شهر  ا ر سها    ا محل زندگي رفا ،مانده در ميدان جن ام ال باقي

حضرت در جن  جمل به ا ن ر ش عمل ننم د؛ ز را اصحاب جمل اهگل بغگي )مسگلمانان سگهمگر   طغيگانگر( بگه 

لذا حضرت با آنان مثل رفار معامله ننم د   ام ال م ج د در شهر بصره   زنان   فرزندانشان  ؛آمدند نه رافرحساب مي

 را صصاحب ننم د.

ينا اميرالمنؤمنين »قيس گفت: شدت با ا ن ر ش مخالفت نم دند. عبادبنلشكر ان حضرت به 

 گدا غنگائم را بگه ه اي اميرمؤمنان! قسم بگ ؛ةفي الرعي   ه و لعدلت  بالسوي   وهللا ماقسمت  

 .«به عدالت رفهار نكرديدر ميان رعيت    ط ر مسا ي صقسيم نكرده

را از آغاز بعثگت  ×ار، رسي ره عليندارند؛ لذا جناب عمّ داد ره آنها اعهقادي به عصمت آن بزرگ ارا ن نشان مي

ها عد  درك شخصگيت الهگي   شنا ت، پس از مشاهده ا ن مشاجرات احساس ررد ر شه ا ن اعهراضبه   بي مي

 فرم د: ، است ×مقا   ال ي اميرمؤمنان

بعتموه و أطعتموه لم يضل  بكم عننن كم إن إت  اس إن  ها الن  يا أي  

و كيف ل يكنون ذلنك، و قند اسنتودعه  رة  يس ش عكم قمنهاج نبي  

رسول هللا ]علم[ المنايا و الوصايا و فصل الخطا  علني منهناج 
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هارون من  ةي بمنزلأنت من  : »|هللاعمران، إذ قال له رسولبنهارون

 |فض  خص ه هللا به اكراما  مننه لنبيننه« بعدي موسي إل أنه ل نبي  

اگور شوما از او پيوروي کنيود و  !اي موردم 1؛خلقه يعطه أحدا  منلم حيد أعطاه ما

 گبنوه  نوين نمايود در  ؛اندازه سرمبيي منحرف نخباهود سواخته اطاعت نماييد شما را از راه پيامبرتان ب

علم  گبنگي مرگ و مير افراد و وصايا و داوري بوه توق و فيهوله دادن ميوان توق و  |خداکه رسبل تالي

توب نسوبت بوه مون »فرموبد   |خدا را که رسبل ؛ن در او به وديعه ن اده استعمرابنباطل را همانند هارون

اين تفضّلي ببد که خداونود  .«إال اينكه بعد از من پيامبري نخباهد آمد ،مانند هارون نسبت به مبسي هستي

ك از آنرا به علي به خاطر بزرگداشت پيامبرش اختهاص داده؛  را که به او  يزي را عطا فرمبد که به هيچ ي

 مخلبقاتش نبخشيده است.

 ×ار گ اه ر شني است بر ا نكه عد  معرفت جامعه از شخصيت الهگي    ال گت آسگماني أميرمؤمنگانسخنان عمّ

. لذا عمار سعي ررد صا با صشبيه ه ها   اعهراضات در حك مت حضرت ب دگيري مخالفت كي از مشكفت جدي شكل

مقا  آسماني حضرت را صبيين نما د   سخنان آن حضرت را مرضي الهي  ،گذشهه ×پيامبران يبه أ صيا ×أميرمؤمنان

 بشمارد.

رنگد  كگي از رردند.  عق بي نقل مگيررد، به قضا ت آن حضرت اعهراض ميبر ي  قهي حضرت قضا ت ميگ 

 علني   يا أميرالمؤمنين قضيت  »رساني ره حضرت بر عليه ا  حكم ررده ب د به حضرت گفگت: 

اي ره مالم نگاب د بر عليه من قضا صي ررده ؛مالي، تاع فيها عياليهلك فيها  ة  قضيب

 «.ا  به  اسطه آن ضا ع گرد د  حخ  ان اده

به ط ري ره آثار  شم در سيماي مباررش ظاهر گرد د. بگه  ؛ شمگين شد ا حضرت سخت از بر  رد جاهفنه 

رفت   سخنان مهمي در شأن ملك صي   مقامات قنبر فرم دند به مرد  اطفع دهد در مسجد گرد آ ند. سپس بر منبر 

 :ا راد فرم دند ×بيتهاي  دادادي اهل  ص انا ي

من  فأين يتاه بكم؟ بل أين تذهبون عن أهل بينت نبيكم؟أننا 

و كما ن جا في هاتيك من ن جا، ينجننو  ةسنخ أص   أصحا  السفين

 ي فيكم كنالكهففي هذه من ينجو، ويٌل رهين لمن تخل ف عن ي. إن  

من دخله نجا و من تخلف عنه  ة  ألهل الكهف، و إني فيكم با  حط  

إنني قند تركنت بنين » :الوداعةجنفي ح   ةالحجمن ذي ةجحا  ،هلك

أظهركم ما إن تمسكتم به لنن تضنلوا بعندي ابندا  كتنا  هللا و 

بوه  بيت پيامبرتان فاصله گرفتهاز اهل ؟برد]شيطان  شما را متحيرانه کجا مي 2؛«بيتيعترتي أهل

هاي اصحاب سفينه ]نبح  هستم و  نانكه در آن کشتي نجات يافوت، آنكوه رويد؟ من از سنخ صلبکجا مي

نجات يافت، هر کس در اين ]کشتي  قرار گيرد نجات خباهود يافوت. هور کوس از مون تخلوو کنود واي و 

ن در بوين شوما م ؛من در ميان شما مانند پناهگاهي براي اصحاب ک و هستم پشيماني قرينش خباهد ببد.

کوه  ،هسوتم( شدگذشت، گناهش آمرزيده ميآن مياسرا يل از قبم بنيبابي که هر کس از ) ه بن باب تطّ

هايم  دليلي از مواه ]براي گفته هر کس داخل آن شبد، نجات يابد و هر کس از آن تخلو کند، هالك گردد.

 ؛امبواقي گوذارده ميوان شوما ]دو  يوز را من در »دارم ]آنجا که فرمبد    |تجه در واپسين تج پيامبرذي

 «.بيتمکتاب خدا و عترت من أهل  پس از من هرگز گمراه نخباهد شد ،مادامي که به آن دو تمسك کنيد

بخگش جامعگه  را بگه عنگ ان رشگهي نجگات ^بيگتبينيم حضرت از ا نكه مرد  منزلت حقيقي أهگلچنانكه مي
                                                                                              

، 1 ، جالسلعادهنهجنقل از محمد باقر محم دي،  ،246 ، ص1 ، جاالحتجاجحسن طبرسي،   فضل بن 3529 ، ح215 ، ص8 ، جکنزل العمال. 1

 .379   377، 374 ص
  شيخ مفيد ا ن جمگفت را بگا رمگي صغييگر آ رده اسگت،  187 ، ص1   محم دي، پيشين، ج 211 ، ص2 ، جتاريخ اليعقوبيحمد  عق بي، . ا2

 .233   231، ص 1 ، جاالرشادبنگر د به: 
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انگارنگد، بگه شگدت ن سگاده مگيامخالفت با آنان را مانند مخالفت با سا ربرد   از ا نكه شناسند، سخت رنج مينمي

  د را مح ر حخ   اطاعت از  گ د را صنهگا  ،  آ ات قرآن مجيدثقلين رند با صكيه بر حد ث ناراحت است   سعي مي

 راه نجات امت معرفي نما د.

  مقا  امامت بيگانه ب دند. آنان به  اطر  ن از شأن   ارج بيش از سا ر ،×در ميان مخالفان دا لي اميرمؤمنانگ 

را در حد  ك مسلمان ملهز  به دسه رات  ×بلكه حهي علي ،نه صنها در درك مفه    ال ت عاجز ماندند ،الهقاط فكري

 گفهند:   اندند   به حضرت ميپذ رفهند. آنها اميرمؤمنان را گمراه مينميهم  شر عت 

مل و صفين ثم شككت في أمرهللا قد قتلت في طاعتك قت نا يو  الج

لي  و حك مت عدو ك و نحن علي األمر الذي تركت و أننت الينو  ع

 ة؛ض للل أن تتو  منه و تيهد علي نفسك باإغيره، فلسنا منك 
ولي بعد در کار خودا شوك کورده و  ،هايمان را به کشتن داديدر جنگ جمل و صفين در رکاب خبد کشته

نرور  اي و اموروز را ترك کورده که ما خباهان جنگي هستيم که تب آندر تالي ،كم قرار داديدشمنت را تَ

 پس ما از تب نيستيم مگر آنكه از عملت تببه کني و به گمراهي خبد گباهي دهي. ؛ديگري داري

  برند؛ لذا فرم دند: دانست مشكل آنها ا ن است ره از فلسفه امامت   منزلت  ال ت بيمي ×اميرمؤمنان

نذ ةض للشهد علي نفسي باأما أن أ ، فمعاذهللا أن أكون ارتبت م

و  ةاهتديت بل بنا هنداكم هللا منن الضن لذ تللت من أسلمت، أو

اما اينكه بوه گمراهوي خوبد  1ة...؛استنقذكم من الكفر و عصمكم من الجهال

شوك کورده باشوم و يوا ام، برم از اينكه پس از آنكه اسالم آوردهگباهي بدهم ]بايد بگبيم نه  به خدا پناه مي

بلكه به وسيله ما خدا شما را از گمراهي هدايت نمبد و از کفر  ؛باشم ام، گمراه شدهپس از اينكه هدايت شده

 از ج الت تفظ کرد. و نجات داد

د ده   هيچ گ نه قداسهي براي فگرامين آن حضگرت قائگل  ك حارم را اطاعت از  ×  ارج اطاعت از أميرمؤمنان

دانسهند   اساسا  هر گ نه صقليد در امر د ن را نفي   د را در مسائل سياسي   اجهماعي   د ني مجههد مينب دند. آنها 

معننا فني موتنعنا  أرأيت لنو كنان علني  »ص حان گفهند: بنرردند. به صعصعهمي

 .«پذ رفت، با ا  ب دي؟آ ا اگر علي م ضع ما را مي ؛!؟أتكون معه

بلي.  لي آنها بگه محگل  رأي آن حضرت ، گفت:  اعهقادش به   ×ت الهي علي ال ا مان به  دليل ه صعصعه ب

رجع إعليا  دينك،  ل دفأنت إذا  مق»  گفهند:  هد ني رردا  را مههم به بي ،شنيدن ا ن پاسخ

 «.برگرد، ص  د ن نداري پس ص  در د نت مقلد علي هسهي، ؛دين لك ف 

 :لگذا گفگت ؛ررده   بين صقليد علي   اطاعت از د گن صفگا ت قائلنگدرا از د ن جدا  ×صعصعه د د آنها رردار علي

آ ا از رسي ره از  گدا بگه  ! اي برشما 2؛د هللا فأحسن التقليدن قل  د م  أقل   ويلكم أل»

 .«؟بههر ن  جه پير ي ررد، صقليد نكنم

 واليتويژگي هاي مؤمنان )ع( در باب تذکرات امير

اي ر شگه مشگكل  كجامعه نسبت به مق لة امامت را ار ضعف بينش دهد آن بزرگ هاي حضرت نشان مي طبه

هاي نخست  ففت صفش نم د مرد  را با صعر ف  اقعگي  ففگت    ال گت دانست. لذا در همان ر زميعصر   د 
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14         عدالت در گرداب 

 رند.     ش آشنا

يگان در صبيين شخصيت آسماني   د بگه عنگ ان  ليفگه برگز گدة الهگي بحضرت آن ها ي ره صر ن   ژگيعمده

   رش در فهگم قگرآن   عصگمهش از گمراهگي   انحگرافمنهها ش به اسرار عالم   صبحّگفرم د، بر مح ر علم بيمي

مؤمنان)ع( صنها رسي اسگت نشان مي داد امير هاا ن   ژگي .زدد ر مي انهصاب الهي اش براي جانشيني پيامبر )ص(

ارن ن به بر ي از ا گن سگخنان  ؛را داردا ر ي جامعه    صأمين سعادت دني ي  پيامبر )ص( ص انا ي نجات امت  ره 

  رنيم.اشاره مي

 بیان منزلت اهل بیت )ع(

 را چنين مطرح فرم دند: ×بيت، منزلت الهي اهلاي طبه  طيشش ر ز پس از بيعت مرد ، 

 سيله مگا  گدا هب 1؛عن أعناقكم و بنا يفتح و يختم لبكم بق الذل  هللا ر  بنا نفي

نه  به انجا  مي رساند،گشا ش ا جاد ررده     ا[ها هان برداشت   ب اسطه ما ] دا ند در رارها از گردنر سمان ذلت ر

 ب اسطه شما.

چنگين ص صگيف  منظ مگه  هسگهي را براي بشر ت   جا گاه آنگان را در  ^بيتر زي در مسجد ر فه ف ائد اهل 

مكننون  و فيننا ةنحن أنوار السماوات و الرض، سفن النجا »فرم د: 

العلم، و إلينا مصير األمور و بمهدينا تاقطع الحجج فهو خنناتم 

ك بعروتنا و ن تمس  و منتهي النور فليهنئ م   ةو منقذ األم ةالئم

هاي نجات هسهيم   گنجينه علم در در ن ماست ها   زمين، رشهيما ن رهاي آسمان 2؛تنار علي محب  ي  حا 

بخگش ش د، ا  آ ر ن امامان   نجاتمي صما ها تبه  سيله مهدي ما، حجّ گردد  مي   جر ان رارها به س ي ما باز

 «. د ش ما چن  زند   با محبت ما محش ر ت   آ ر ن ن رست، پس   شا به حال رسي ره به ر سمانامّ

پس از بازگشت از جن  صفين زماني ره مرد  به  اطر عگد  شگنا ت صگحيح از منزلگت اميرمؤمنگان)ع( ، آن 

 دار به پذ رش صحكيم رردند ، ضمن  طبه اي در م رد اهل بيت )ع( چنين فرم دند:حضرت را  ا

ليقاس بآل محمد صل و هللا عليه من هذه األم ننه أحنند، وليسننو   » 

بهم من جرت نعمتهم عليه أبنندا. هننم أسنناس النند ين ، و عمنناد 

اليقين، إليهم يفئا الغالو، و بهم يالح ق التالو، و لهم خصائصا 

هيچ  ك از ا ن امّت با  اندان محمد )ص(  3؛ليه، و فيهم الوصي ه و الوراثهحق   الو

قابل قياس نيست، هيج  ك از رساني ره نعمت آل محمد بر ا  جاري شده است هرگز با آنان برابر نخ اهد ب د. آنها 

رس ل  گدا )ص(      آنها  صيّ مخص ص آنهاست،حك مت بر مسلمانان پا ه هاي د ن ، سه نهاي  قين، است . ... 

    ارث مال    ففهش هسهند.

 علم بی منتها

لني ينو  القيامنه إل إتسألوني عن شئ يكنون لسلوني فوهللا  » گ 

إل و أنننا  ةحدثتكم ]به[ و سلوني عن كتا  هللا، فوهللا ما منه آينن

                                                                                              

 .236 ، ص1 ، به نقل از محم دي، همان، ج128 ، صطالبأمالي السيد أبي. 1

  .138 ، ص 6 ، بابتذکره الخواص، به نقل از 486 ، ص1 . محم دي، پيشين، ج2
 2نهج البفغه، خ - 3



    15   عدالت در گرداب

از مگن  1؛أو بنهار أو بسهل  نزلت أو فني جبنل أعلم أين نزلت بليل  

از  .صا ر ز قيامت نخ اهيد پرسيد إال ا نكه من در م رد آن سگخن  گ اهم گفگت  اقعه اي ا از قسم بخد ؛سؤال رنيد

 گا  ]نازل شگده[ دانم رجا نازل شده، شباي از آن نيست مگر آنكه من ميقسم به  دا آ ه ؛رهاب  دا از من بپرسيد

 « .ر ز، در دشت نازل شده  ا در ر ه

قبل از جن  نهر ان نزد ما آمد      صفينجن  علي بعد از  ؛نشسهه ب د مگ  د: ما در مسجد قيس مي بن سليم 

 فرم د:

ني  ةو برأ الن سم ةسلوني قبل أن تفقدوني فوالذي فلق الحب إ

هل  ةمن أهل التورا ةألعلم بالتورا و إني ألعلم باإلنجيل من أ

لق  اإلنجيل و إني ألعلم بالقرآن منن أهنل القنرآن و النذي ف

رجنل  الني ينو   ةتبلن  منأ ة ِ  ما من فئ ةمالنس أو بر ةالحب

ا... و انا من رسول هإل و أنا عارف بقائدها و سائق ةالقيام

بننا إلني أن تقننو  ق  هارون من موسي و العلم فني ع   ةبمنزل |هللا

قبل از آنكه مرا از دست دهيد از من سؤال کنيد. قسم به کسي که دانه را شكافت و انسوان را  2؛ةالساع

ه تبرات بيش از پيروان تبرات و به انجيل بيش از پيروان انجيل آگاهي دارم و به قورآن بويش از من ب !آفريد

تا روز قيامت هيچ گروهي نيسوت  !قسم به کسي که دانه را شكافت و انسان را خلق کرد اهل قرآن علم دارم.

مانند نسبت  |خدابا رسبل شناسم... نسبتمکه به صد نفر مرد برسد، مگر اينكه من رهبر و راهنمايشان را مي

 است و علم تا روز قيامت در نسل ما قرار دارد. ×هارون نسبت به مبسي

 عصمت از انحراف 

حضگرت  ،رردنگدشگك مگيبگا سگا ر مسگلمانان هاي   د در حقانيت جن علي )ع( بر ي از  اران هنگامي ره 

حقانيت اقداماصش شك مي رردند ص بيخ مگي مص نيت    ش از انحراف را مطرح مي ررد   آنان را بخاطر ا نكه در 

 فرم د. 

ينا  »گفگت:  ×ن  سد پس از جن  جمل شخصي از جگا ش بر اسگت    طگاب بگه علگيالحد د ميابيابن

ي بعضها يليم ةفتنه أعظم من هذه؟ إن البدري   اميرالمؤمنين أي  

جن  بدر، بر گي بگا  اهدان[ش د ره ]مجاي اميرمؤمنان ردا  فهنه از ا ن بزرگهر مي ؛يف!لي بعض بالس  إ

 «؟ حمله رنند د گربر ي س ي ه شمشير ب

آميز عصمت    ش از گناه   انحراف   محگ ر هش بگراي حضرت از سخن ا  سخت برآشفت   با جمفصي عهاب

 : فرم د   صشخيص حخ   باطل را مطرح نم د

]و[ أنا أميرهنا و قائندها و النذي بعند  ةويحك أتكون ]الحر [ فتن

ي ت ول تللت ول تال  بي... و إن ن  وجهه ماكذبت و لكذب  و كر   بالحق  محمدا  

نها رسوله لني، و سنأدعي ينو  هللا لرسوله و بي   نهاي بي  من رب   ةنلعلي بي  

ي ذنوبي ما أنا فيه منن و لذنب لي، و لو كان لي ذنب لكفر عن   ةالقيام

قسم به رسگي رگه محمگد را بگه حگخ  نه است!؟جنگي ره من امير   فرماندهش باشم فه ! اي بر ص  3؛قتالهم

 اسطة من ه ا ، نه گمراه گرد ده   نه با    نه صكذ ب شدهاش را بزرگ داشهه، من نه در غ گفههمبع ث ررده   چهره

ره ابهگدا[  گدا آن را بگراي برهاني ا  ]پر ردگار  حررت رردهبرهان ... من هم اره بر اساس  رسي گمراه شده است

ره هيچ گناهي ندار    انگده  گ اهم بز دي ر ز قيامت در حالي ؛داشت   رس لش آنرا برا م بيان نم د رس لش بيان
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16         عدالت در گرداب 

گگي  اسگطه جنه ب ،داشهمفرم د[ البهه اگر گناهي هم ميطلحه   زبير حقانيهش در جن  بر ]سپس براي صأريد  ؛شد

   .شدا  بخشيده ره با ا نها ررده

ول نسيت ما عهد  بي  تللت و ل تل  ت و لوهللا ما كذبت و ل كذب   »

نهننا ]النبنني[ فبي   ×هنها لنبي  ي بي  من رب   ة  ني بي  عل  ي ل  و إن   الي  

ا ، نگه   نگه صكگذ ب شگده ا  قسم به  دا نه در غ گفهه 1؛علي الطريق الواتحي ل  لي، و إن  

ا ، من هم اره بر رام ش نكردهب اسطة من گمراه شده است،   سفارشي را ره به من شده فرسي گمراه گرد ده   نه 

  رسگ لش آن را  ه دا ند آن را براي رس لش بيان فرم د ا  ]هدا هي ره ابهدا[اساس هدا ت پر ردگار  حررت ررده

 «.دار من در مسير ر شني گا  بر مي ؛برا م بيان داشت

 جانشینی پیامبر)ص(

 |پيگامبرانشگيني جبگراي اش د انهصاب الهي ها در م ردر صفين هنگا  صحر ك سپاهش براي حمله به غساني 

 فرم دند: 

تر  قدامنه بسنيفي...  |رسول هللا لي  إنظر ذي نفسي بيده ل  وال   أ

 ه ل نبي  هارون من موسي غير أن   ةي بمنزليا علي أنت من  »قال: 

 !قسم به کسوي کوه جوانم در دسوت اوسوت 2؛«بعدي و موتك و حياتك يا علي معي

به من تب اي علي نسبت »  زدم به من نگريست... فرمبدن پيش رويش شمشير ميکه م در تالي |خدارسبل

 .« ات با من استإال اينكه بعد از من پيامبري نيست و مرگ و زندگي ،هارون به مبسي استنسبت مانند 

 عني همان گ نه ره حضرت هار ن با در   است حضرت م سي   به اذن  الهي به عن ان  ز ر حضگرت م سگي 

سپس همان سخناني من ) علي ( نيز از س ي  دا ند به  زارت   جانشيني پيامبر)ع( نصب شده ا   نصب گرد د،)ع( 

وهللا ما كذبت و ل  » :  د فرم ده ب د، صكرار نمگ د  رسم را ره برفراز منبر مبني بر راسهي   درسهي راه 

 « كذبت...

بيگت اسگهفاده اهل  ال گيصبيين شخصيت براي رصهي از هر ف ×دهد اميرمؤمنانش اهد ف ق به ر شني نشان مي

 ن سخنان در جامعه رارگر نيفهگد   هيچ  ك از ا لجاجت   اص در پذ رش ا ن حقا خ م جب گرد د   لي  ؛نم دمي

 مهح ل نش د. معرفت قلبي جامعه   ا مان مرد  نسبت به آن حضرت 

  از زبان ياران خاص علي )ع( تبيين  مفهوم واليت  

  گاص، صعدادي از شيعيانبلكه  است، مس له بيگاني از منزلت  ال ت همگاني نب دهنشانگر آن است ره  ش اهد 

همين گر ه  قهي حضگرت  ففگت را بگه عهگده  .دانسهندميدسه ارصش را  اجب اطاعت از حضرت را معص     آن 

بگا  لفگاي )ع( ت بفهماننگد علگي به مخالفان حضر ،×اميرمؤمنان  ال تِ صحيح رردند با صبيين مفه  سعي گرفت، 

از سخنان آنها پيداست ره آنگان مگي   اسگهند  اطاعت از  داست.ا شان عين گذشهه صفا ت بسيار دارد   اطاعت از 

به عن ان نم نه به بر ي از ا ن م ارد اشگاره مگي مرد  را به صسليم شدن در مقابل ا امر اميرمؤمنان )ع(  ادار نما ند، 

  رنيم : 
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 بن حارث أشتر مالک سخن 

مؤمنان )ع(  طاب به مگرد  علگي )ع( را  صگيّ أ صگياء    ي به نما ندگي از مرد  ر فه در هنگا  بيعت با امير

  ارث علم پيامبران   انده   گفت:
أي ها الناس، هذا وصو  األوصياء، و وارث علم األنبياء، العظيم الب ء، 

ن، و رسوله بجن ة الرتنوان، الحسن الغناء، ال ذ  شهد له کتا  هللا باإليما

من کملت فيه الفضائل، ولم ييک  فو سابقته و علمه و فضنله األواخنر، و 

لاألوائل؛
1
رفتاري کشيد و نيك امتحان كه ) در راه خدا( بس گصياء و وارث علم انبياء، آناين است وصي او ای مردم 

رضبان، کسي که فضايل در او بكمال رسيده و در سابقه و  كه براي او کتاب خدا بايمان گباهي داد و پيامبرش بب شتداد، آن

 علم و برتريش نه اواخر شك دارند و نه اوا ل.

 براي نيروهاي تحت فرمانش اميرمؤمنان )ع( را  نين تبصيو کرد   2مالك در راه جنگ صفين در قناصرين

 معنا ابن عم   نبي  نا، و سيف من سيوف هللا، علو  بن أبو طالنب، صنل و هللا» 

عليه ، لم يسبقه بالص  ة ذ ک ر حت و کان شيخا، لم يکن له صبوة و لنبنوة 

و لهفوة . فقيه فو دين هللا ، عالم بحدود هللا، ذو رأ  أصيل، صبر جميل، و 

پسر عمبي پيامبرما با مااست، او شمشيري از شمشيرهاي خدا است، علي پسر أببطالب، با رسبل خدا که  3.عفاف قديم

، و کبتواهي ا براو باد نماز خبانده است، کسي در نماز خباندن بر او سبقت نگرفته مگر اينكه پير ببده، ناداني جباني،درود خد

اشتباه ] لغزش  ندارد. در دين خدا فقيه است، به تدود ال ي علم دارد، نررش صا ب، و صبرش زيبا، و پاکودامنيش ديرينوه 

 «است.

 سخن حصین بن منذر

مخالفت رردند، ج اني به نا   علي )ع(با حضرت  با معا  ه، اي در اسهمرار جن ين  قهي عدهصفميدان جن  در 

 گفت: در م رد مقا  حضرت چنين منذر بر است   بنحصين

ي التسنليم ف تندفعوه ين عل ني هنذا الند  ن  ا با اس إنم  ها الن  أي  

هو  بالقياس... إن   لنا راعينا  قند حمندنا وروده و صندره و 

علي ما قال و فعل، فإن قال: ل، قلنا: ل و إن قال: المأمون 

...  قياس از آن دست نكشويد ا ن دين بر تسليم بنا گرديده، پس باي مردم اي 4؛نعم، قلنا: نعم

او در گفتوار و کوردار از انحوراف مهوبن  ؛ايمرا ستبده م که خبد ورودش در خالفت و صدارتما رهبري داري

 گبييم آري.ما هم مي ،گبييم نه و اگر گفت آرياگر گفت نه، ما هم مي ؛است

 سخن عدی بن حاتم

 گفت: ميدر شأن امير مؤمنان )ع( حاصم طا ي بنعدي    ا گ

 ةدعانا إلي قتال أهل الصن  ه وهللا لو غير علي   اس، إن  ها الن  أي  

ن هللا ديه م  ن هللا برهان و في ي   و معه م  ماأجبناه و لوقع بأمر إل  

خبانود، هوا موياي مردم قسم به خدا اگر غير از علي شخص ديگري ما را بوه جنوگ بوا نموازخبان 5؛سبب

پذيرفتيم ]ولي او کسي است که  هرگز دست به کاري نزد مگر آنكه تجتوي از خودا بوا خوبد داشوت و نمي

 .دليلي از خدا در دستش ببد

                                                                                              

 179، ص  2صار خ اليعق بي، ج - 1
 منطقه اي در سرزمين شا  است. - 2
 238 قعه صفين، ص - 3

 .140 ، ص1 ، جالسياسه االمامه وقهيبه، بن مسلم ابن. عبداهلل4

 .141 ، ص1 همان، ج. 5
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 سخن زیدبن صوحان

دانست.  ي قبل از جن  جمل درميگان مگرد  ر فگه فت مي فمنحصر به فرد را مح ر  )ع( ص حان عليز دبن

غير از ]علي[ چگه رسگي سگه ن ] يمگه[  1؛هو؟ن عمود هذا األمر و نظامه إل  فم   »گفت: 

 « حك مت   ناظم آن است؟

 شعراء شیعه در جنگ جمل و صفین

آن حضگرت بگراي  بگر مسگ له  صگا تدر د  جن  جمل   صگفين افراد ف ق بر ي از  اران اميرمؤمنان از غير 

حجگربن پيامبر)ص( صأريد مي رردند،   از ا ن طر خ به جانشيني آن حضرت نسبت به پيامبر)ص( اشاره مي رردند. 

زحگربن قگيس   زحربن قيس جعفگيّ،  ل بن  رقاء  زاعي ، عمر  بن أحيحهبن ثابت انصاري، ابن بد  عدي ،  ز مه

دالمطلب،  در ميدان جن  جمل   صفين حضرت علي )ع( را جعفي، نعمان بن عجفن أنصاري،  مغيره بن حارث عب

 2به لقب  صيّ رس ل  دا)ص(  طاب رردند.

دانگه پيرامگ ن  ال گت مّهع  پگنج سگال سگك ت م ص انسهند جهالت ناشي از بيسگتا ن گر ه اندك نميپيداست 

مسلمانان د ران حك مت آن اقبت به رغم همه صفشهاي به عمل آمده عر   از ا ن ؛را از ذهن مرد  بزدا ند ×بيتاهل

رردنگد اطاعگت از حك مگت آنهگا گمگان مگي .شخصيت الهي    ال ت  دادادي آن بزرگ ار را درك نكردند ،حضرت

فهگ اي لذا به آساني در مقابگل  ؛رس ل)ص(   دااطاعت از شخص آن حضرت است نه فرمانبرداري از   ×اميرمؤمنان

را  ×رردند.  قهي طلحه   زبير   عا شگه، اميرمؤمنگانبزرگ ار مخالفت مي آنرأي آن حضرت اجههاد د ني ررده   با 

 دا ب ده   مخالفهش با طلحگه    بد ن ص جه به ا نكه علي  ليّ ،مههم به قهل عثمان رردند،  يل رثيري از بصر ان

ات د ني مطرح شده    ا ر فيان فر ب شبه ؛زبير   عا شه   د بههر ن حجت بر باطل ب دن آنهاست، به آنها پي سهند

از س ي اب م سي اشعري را   رده   از شررت در جن    دداري  رز دند، لذا حضرت به ناچار سفرا ي را بگه ر فگه 

 فرسهاد   با صفش فرا ان آنها را به شررت در جن  مهما ل سا ت.

بگس به پگذ رش آصگش هاي غلط قرآني، حضرت را  اداردر صفين نيز جمع رثيري از عراقيان با صكيه بر برداشت

ي قا گل در  ال ت بر امت صما ز جدّ ×نم دند   پس از جن  از آن بزرگ ار جدا شدند. آنان بين  لفاي گذشهه با علي

از ا ن ر  به آساني به   د جرأت مخالفت   اعهراض   حهي  دانسهند.نب دند   اعهبار همة آنها را به بيعت اصحاب مي

 دادند.ميرارشكني در حك مت آن حضرت را 

                                                                                              

 .121 ، صالمعيار و الموازنهعبداهلل اسكافي، . محمدبن1
 به عن ان نم نه به اشعار ز ر ص جه رنيد:  - 2

 مردي از قبيله أزد در جن  جمل گفت:
 هذا عليّ   ه  ال صيّ    آ اه     النِّج ِة النبيُّ

 سعيد بن قيس همداني در ميدان جن  جمل گفت:
 ت قحطانُها        فادع بها صكفيكها همدانها قل لل صيّ أقبلَ

 عبدالرحمان بن ذؤ ب أسلمي در ميدان صفين ا ن گ نه رجز مي   اند:
 أال أبلغ معا  ه بن حرب    فمالك الصهشّ إلي الضَّراب !
  ق دهم ال صيُّ إليك حهّي     ردّك عن ضفل   ارصياب

 150-143، ص1رك: شرح نهج البفغه، ج
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 بيگانگي از منزلت واليتهاي پيامد 

  آمدیکارناتوهم 

چنان در هگم ممگز ج شگده حخ   باطل  .ها   د ران درهم آميخهن حخ   باطل ب دعصر فهنه ×عصر اميرمؤمنان

 ؛شگدنديمصقسيم ناگاه مرد  به چند دسهه  ،شداي بپا مير ب د.  قهي غائلهابسيار دش آنان از  كد گر ره صمييز  ند،ب د

در چنين  .ماندندمية ز ادي گيج   سردرگم رردند   عدّبا آنها مخالفت مي بر ي از  ك جناح طرفداري   بر ي د گر

ز را اساسا   كگي از راررردهگاي  ؛گيري  لي  دا   رهبري الهي جامعه ب دشرا طي بههر ن راه نجات ص جه به م ضع

ا هففات چند ر  ه    طاب الخ را داشهه   سخن   م ضع ا  فصل حخ   باطل مييزمهم  ال ت ا ن است ره قدرت ص

  صيره   صار است.

هگا   به علت ضعف بينش جامعه در م رد  ال ت، صعبگد مگرد  نسگبت بگه د گدگاه × لي در حك مت اميرمؤمنان

  به جگاي از ا ن ر  مرد ؛در حدي نب د صا آصش فهنه ها با رأي آن حضرت  ام ش ش دهاي آن حضرت گيريم ضع

صق  ت صعبّد   د نسبت به  ال ت ، حك مت عل ي را نا رارآمد مي انگاشهند. در حالي ره مشكل از عد  صبعيت شگان 

 مؤمنان )ع(.اميرسياسي از  ال ت ب د، نه ضعف مد ر ت   رفا ت 

 تردید و مخالفت 

صبليغات مسم   را درك رنند، لهي با رضاي ا ×ابيطالببنارصباط مسهقيم سيره   سخن عليند سهنه ان قهي مرد  

 بگا غافگل   نگادان    گا مخالفگت مردمگان رگج فكگر   گ اصگيگري رنگاره  برعليه علگي)ع( طلب عناصر فرصت

   ،نگدفهرگدست از حما هش برداشهه از ا  فاصله م جب صرد د آنان در حقانيت حضرت شد از ا ن ر  اميرمؤمنان)ع(، 

 ند. هسامخالفت    ش را به دشمني مبدل   اندك اندك  ؛گذارندرا صنها  ان شساز ازات  سرن شتدر رشارش مبار

در ميان راه د  نفگر نگزد  .،  بر از  ق ع جن  در رنار نهر را دادحررت رردبا   ارج  راي بر  رد قهي حضرت ب 

از آن عبگ ر  قسم به  گدا ؛وهللا ماعبروه »نهر  بر دادند، حضرت فرم دند:  حضرت آمده   از عب ر   ارج از

  اندك اندك ا ن شك   صرد د به  شم   غضب شك رردند پيشگ  ي  ا ن بر ي از  اران حضرت در  ؛«. اندنكرده

من نزد ك ]علگي[ بگ د ، پگيش  :گ  دبه ط ري ره  كي از ج انان سپاه حضرت مي ،نسبت به آن بزرگ ار مبدل شد

مگر ]علي[ ادعاي علگم  ؛فر  مي رنما ن نيزه را در چشم ا   من ن ك ،  د گفهم اگر   ارج از نهر عب ر ررده باشند

 1ر شن گرد د. ×گ  ي اميرمؤمنانبه غيب دارد؟!  قهي به نهر رسيدند صدق پيش

معرفت صحيحي از حضرت نداشهند  ،(به  ص ص ج انان ) ،مرد  ،دهد در عصر حك مت حضرتا نها نشان مي

گيري م ضع  شانشك ررده   عليه ا ×اي در اميرمؤمنان  ص ط هه  عشد در اثر ر چكهر ن شامي  همين امر م جب 

 رنند.

سگعد )حگارم بگن قهي معا  ه شگا عه نمگ د قگيس .رردا ن بيماري گاه به اصحاب  اص حضرت نيز سرا ت مي

جعفر بنهللحهي افرادي چ ن عبدا ؛بسياري از مرد  مد نه ا ن  بر را با ر رردند ،هه در مصر( به ا  پي س ×اميرمؤمنان

 .عزل رنگد ( حضرت را صحت فشار قرار دادند صا قيس را از فرمانداري مصر÷  ش هر حضرت ز نب ×برادرزاده علي )

سگرانجا   .پذ رفهند لي  اران حضرت نمي ؛حضرت با ا ن عمل م افخ نب د   معهقد ب د قيس رامف  به ا   فادار است

در حالي ره بعد معل   شد قيس رماران بگه حضگرت  فگادار بگ ده    ؛درردنقيس حضرت را  ادار به عزل  ،با اصرار

                                                                                              

 .272 ، ص2 الحد د، پيشين، جابيه: ابن. بنگر د ب1
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  د زمينگه صضگعيف حك مگت مصگر   ، از فرمانداري مصر ي   عزل  ه استهرگز قصد پي سهن به معا  ه را نداشه

 1سلطة معا  ه بر آن سامان را فراهم آ رد.

 بروز فتنه ها

 ز ال اعهماد   اطاعت پگذ ري شگان از آن حضگرت،   ار  نسبت به حقانيت م اضع آن بزرگمرد  صرد د به دنبال 

ابهدا حضرت  ،هاسهفاده ررد از ا ن فرصت س ءدشمنان امير مؤمنان )ع( ز را  .دشفراهم ها ها   ص ط هزمينه انعقاد فهنه

 يراگيري حضرت از  ففت   رج ع به آطرح رنارهسپس ند    دنممههم را به همدسهي   همكاري با قاصفن عثمان 

 :گفت ×به علي ،فرسهاده معا  ه در صفين ،مسلمة فهريبنند. حبيب دعم مي را مطرح نم

هنذا اس فيكون أمنرهم ك لم تقتله فاعتزل أمر الن  ن  إن قلت إف

گبيي اگر مي 2؛مرهم من أجمع عليه رأيهمأالناس  يوري بينهم، يول  ش

شان را بر اسواس مشوبرت در ري کن تا تكبمتگياي، پس از تكبمت بر مردم کنارهشما ]عثمان  را نكشته

 ميانشان تعيين کنند و کسي را که رأي مجمبعشان به او تعلق گرفته والي تكبمتشان قرار دهند.

 هاها و عبرتدرس

رگه در سگا ة  ،. حارميت در اسف  قبل از هر چيز د گر مقامي آسماني   صك  ن  افهگه از  ال گت الهگي اسگت1

،   در عصگر غيبگت ربگري گردداش اعطا مياز س ي  دا ند مهعال به بندگان برگز ده ،عن ي معلمي   هاي تيقابل

  ال ت فقيه مظهر   مصداق آن است.

پذ ري مرد  نسبت به  لي اي ره درك صحيحي از مفه    ال ت  ج د ندارد، ر حيه اعهماد   اطاعت. در جامعه2

 آ د.ها   سرانجا  انحراف   سردرگمي فراهم مينشسهن ص ط هالهي صضعيف   زمينه بر ز   رشد فهنه   به بار 

 ي  ؛ش د دا در سا ه بر  رداري از ق ة صمييز حخ   باطل، مانع در هم آميخهن آنها در افخ د د مرد  مي .  لي3ّ

 ش د.ها ميهاي ژرف   صار ك فهنهبخشي است ره مانع فر  رفهن مرد  در گردابچ ن رشهي نجات

                                                                                              

 .405 ، ص2   بفذري، پيشين، ج 134 گ 136 ، صالغاراتمحمد ثفقي، بن. بنگر د به: ابراهيم1

 .23 ، ص4 الحد د، پيشين، جابي  ابن 200 . منقري، پيشين، ص2
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 : فقدان بصيرت فصل دوّم

 

 نگاهي به مفه   بصيرت

 ×ها ي از ضعف آگاهي مرد  در حك مت علينم نه

 ×نشده در ميان رارگزاران اميرمؤمنانهاي حسابگيريد  نم نه از م ضع

 |هاي ضعف بصيرت پس از رحلت پيامبرزمينه

 ×بار ضعف بصيرت در حك مت عليپيامدهاي ز ان

 درس ها   عبرت ها
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 مقدمه

در اثگر صسگامح    |بگرد رگه امگت پيگامبربگه ا گن حقيقگت پگي مگي ،هاي صار خ اسف  را ص رق رنداگر رسي برگ

به ط ري رگه ا ا گر  ففگت عثمگان مگرد   ؛ها ي ره از   د نشان داد به دردهاي سخهي مبهف گرد دانگاريسهل

از ا گن ر  در گگا  نخسگت بگه دنبگال  .ان را رب ده استشآسا ش   آرامش ،فهميدند بيماري سخهي آنها را رنج داده

 لي هنگ ز چنگدي از  ففگت آن حضگرت  ؛افسار  ففت را با اصرار به دست آن حضرت سپردند ،رفهه ×اميرمؤمنان

 لي  ،رردندآنها درد را حس مي .رسم عصيان   چم شي را برگز دند ،نگذشهه ب د ره راه اطاعت از اما  را رنار نهاده

  .رردندها ش عمل نمي لي به نسخه ،طبيب حاذقي را انهخاب رردند ؛دانسهددرمان آن را نمير شه 

 ؛در بير ن  ج دشگان مرحله بعدهاي آنان در مرحله نخست در ضمير   دشان  ج د داشت   در مانيار شه نابس

نگگري بگه بنابرا ن پيش از در ن .ها در دنياي  ارج از  ج دشان نهفهه استرردند همه نابساماني لي آنها گمان مي

را بگه  ×عثمان را از  ففگت عگزل   اميرمؤمنگان ند   در پي آنبه دنبال اصفح نظا  سياسي رفه ،بر ن نظر افكنده

عگز  اطاعگت از  ،هاي در ني   د مبگارزه نكگردهره مر ل با شه ت غافل از آنكه صا زماني ؛حك مت انهخاب رردند

 هرگز جامه سفمهي بر صن نخ اهد ررد.  ،داشهه باشدهاي شفابخش طبيب را ننسخه

ره  زانة صا زماني .اي چم ش     دسر با چ پان   راهنماي   د ب دهمانند رفهار گَلّه ×بر  رد آنها با اميرمؤمنان

د    گا ش لي هر گاه  زانه  الي مي ؛شدندد ر   بَر حضرت جمع مي ،دادالمال پر ب د   حضرت از آن به آنها ميبيت

 ،چنانچگه در جنگ  جمگل .گشگ دندزبان به اعهراض مي ،شدندبه ام ال د گران منع مينسبت از دسهيازي به ناحخ 

   ا  قهگي رگه  ؛1به شدت اعهراض رردند ، قهي حضرت آنها را از صصاحب ام ال   زنان   فرزندان بصر ان منع ررد

ز ان جاني   مگالي برا شگان بگه دنبگال نيگا رد، زبگان بگه جن  صفين به درازا انجاميد   به ظاهر چيزي جز ضرر   

 اعهراض گش دند.

جهالت   ناآگاهي ب د ره ما در ا ن مقال صحگت عنگ ان  ،انگيزهاي مهم ا ن رفهار مهناقل   حيرت كي از ر شه

 .پرداز ممشكل ضعف بصيرت بدان مي

 از در ن مرزهگا ،اي جهان اسف  صهد د شگ داسف  بيش از آنكه از بير ن مرزه ،×در ر زگار  ففت اميرمؤمنان

هم از لحاظ نظامي   هم از لحاظ فرهنگي مغل ب قگدرت نظگامي    ، عني د  امپراط ر ر     ساساني ؛شدمي صهد د

هاي د ني در اثر ص ان فرهنگي مسلمانان شده ب دند.  لي در مهن جامعه اسفمي ر ح ا مان   با رهاي قرآني   ارزش
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    23   عدالت در گرداب

لگذا  ؛گرا يدهر ر ز بيش از ر ز گذشهه به ضعف مي ،اميه ففت   فساد مالي   نف ذ فرهن  فاسد بنيانحراف مسير 

هگاي اصگيل اسگف    صما  هم   غم  گ د را بگر سگر احيگاي ارزش ،هنگامي ره به حك مت رسيد ×ابيطالببنعلي

 قرار داد. |هاي قرآني   در  ك رف  اسف  ناب پيامبرمفك

هاي غلطي رگه در عصگر  كي اصفح سنت ؛با ست دنبال ش داصفحات دا لي در د  مح ر مياز منظر حضرت 

هگاي گذاري شده ب د   د گري ر صاه رردن دست منافقاني ره با نا  اسف  قصد سلطه بر مفصگل لفاي پيشين پا ه

 جبات نابساماني جامعه   ها   اعمال  فف د ن، مهاي رليدي جامعه اسفمي را داشهه   با رارشكنيحساس   پست

هگاي جهگان اسگف  از آ ردند. د  جن  جمل   صفين   عزل رارگزاران ام ي از پسگتنارضا هي مرد  را فراهم مي

 آمد.صر ن اقدامات حضرت در جهت صحقخ ا ن د  هدف اصفحي به شمار ميمهم

چگرا رگه  ؛شدز ادي درمان ميدردهاي جامعه اسفمي صا حد  ،جاي صرد د نيست ره در ص رت صحقخ طرح ف ق

 شد.هاي مخالف شر عت پاك گرد ده   هم حك مت از ل ث منافقان پاك ميهم مرد  از آل دگي به سنت

ه صبر   بردباري ب . كي صبر   بردباري   د گري بصيرت   آگاهي ؛اصفحات حضرت به د  امر مهم نياز داشت

گگذاري   در زمگان اي فاسدي ره در زمگان  لفگاي گذشگهه پا گهه اطر آنكه اساسا  اصفحاصي چ ن مبارزه با سنت

 يدشگ ار   به ص رت  ك عادت اجهماعي درآمده ب د    ا جن  با نارثين   قاسطين، رارهاي سگخت ×اميرمؤمنان

 از ا ن ر  به حلم   پا مردي نياز داشهند. ؛ب دند

منبعث از  ،مخص صا   ليفه ا ل   د   ،رردند سنت  لفاي گذشههبصيرت بدان جهت ره مرد  گمان مي آگاهي  

افگراد  ،رسيدهاي  ليفه ا ل   د   مي قهي دامنه اصفحات حضرت به نفي بدعت لذا ؛سنت الهي   اسف  ناب است

المال  ا سياست گسهرش همچ ن صقسيم نابرابر بيت ،هاشد. به عف ه بر ي از آن سنتبصيرت فر ادشان بلند ميبي

 ؛رردندبنابرا ن آنها با ص قف آن مخالفت مي ؛شدا ش رفاه بر ي از مسلمانان   رزمندگان فاصح ميم جب افز ،فه حات

هگاي ظالمانگة طبقگاصي المال م جب ز ال عدالت اجهماعي   رشد صبعيل   ا گهففغافل از آنكه صقسيم نابرابر بيت

، بد ن ص جه به نيز گسهرش فه حات .ررديگرد ده   بغل   رينة اقشار فر دست را نسبت به طبقات باالصر فراهم م

 ؛سا ت  اهانه مبدل ميهاي شاهانه   ز ادهاهلل به رش رگشا يسبيلهاي فه حات را از جهاد فيابعاد معن ي، انگيره

ارزش محسگ ب  ،صا زماني ره ص سعه حيات دني ي در راسهاي ص سگعه حيگات ا گر ي نباشگد ،چرا ره از منظر اسف 

صضعيف حيات معن ي را بدنبال   اهد داشت   فرهن  جامعه را به  ك فرهنگ  مگادي   بگه د ر از  ؛ بلكهش دنمي

 . شكاندر حيه   دپسندي     دمح ري را زنده   ر شة ا ثار   گذشت را مي ؛سازدهاي مهعالي قرآن مبدل ميارزش

 ره مرد  آن عصر بدان مبهف شده ب دند. استهمان دردها ي    ا نها

چرا ره منافقان ره در لباس نگارثين   قاسگطين نما گان  ؛طلبيدمنافقان دا لي نيز بصيرت افز نهر را مي جن  با

بر گي از  .رردنگدبه زبان اظهار مسلماني مي   مانند سا ر مسلمانان اهل نماز   ر زه   حج   زرات ب دند ،شده ب دند

همچگ ن دفگاع از  ،را به صعگاليم اسگف  ×با حضرت امير هاي   دب دند   مخالفت |آنها جزء اصحاب با سابقة پيامبر

بنابرا ن مبارزه   جن  با آنها راري بس سخت  ؛رردند  ن مظل     ضر رت صح  ل قاصفن  ليفة مظل   مسهند مي

تح با  و قد فا »فرم دند:  ان  دش ار ب د. ر ي ا ن جهت حضرت در آغاز جن  با منافقان دا لي به  ارانش

ل اهننل إم ل ننليحمل هذا الع   و ة،و بين اهل القبل الحر  بينكم

ارن ن باب جن  ميان شگما   اهگل قبلگه بگاز  1؛ر و الصبر و العلم بمواتع الحقص  الب  
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 .«مگر افراد بينا   با اسهقامت   آگاه به م اضع حخ ،ص اند ا ن پرچم را بر د ش بكشدرسي نمي ؛شده است

 نگاهي به مفهوم بصيرت

د ن ره به با ر قلبي  از د ن  ا غير يبر ي از علماي بزرگ علم لغت، بصيرت عبارت است از حقا ق صعر فطبخ      

اسم لما اعتقد في القلب من » :رنداحمد بصيرت را چنين صعر ف ميبنمبدل شده باشد.  ليل

 .«باشد عني بصيرت نا  اعهقاد قلبي به  ك امر د ني    ا  ك حقيقت مي ؛1الدين و حقيق المر

بصگيرت  ر  از ا گن ؛است بصيرت  بلكه دانا ي همراه با با ر   ا مان ،ناميده نمي ش دبصيرت هر دانا ي بنابرا ن 

را بگه دنبگال ره علم هم اره مقر ن با ر قلبي نب ده   در نهيجگه لز مگا  عمگل در حالي .م جب هدا ت   حررت است

ات آن با ر  لي به دليل ا نكه به مضرّ ؛بار استبراي انسان ز ان دانند سيگار. به عن ان نم نه  يلي از مرد  ميندارد

داند باشند. صقر با  هر انسان الهي مير معهاد ميي بر ي از پزشكان به ان اع م اد مخدّحهّ ؛رنندندارند از آن اسهفاده مي

ش مگ رد ارز گابي قگرار آنجا  ك  ك اعمگال در ر زي ا ن جهان را صرك   به عالم برزخ   حساب سفر   اهد ررد  

اما از آنجا ي ره ا ن بينش در بسياري از مرد  از ساحت ذهن بگه سگاحت  ؛گيردگرفهه   جزا   پاداش بدان صعلخ مي

  .ش دم جب صق ي   پرهيزراري نمي ،قلب رس خ نكرده   به ا مان باطني صبد ل نگرد ده

انسان  ،از ا ن ر ست ره بصيرت م جب هدا ت ب دهش د    لي علم مقر ن با اعهقاد قلبي ما ه حررت   عمل مي

انسان بصير به رمك ا ن ق ه از  طگر گمراهگي   فر گب  گ ردن در امگ ر   م ضگعگيري  .رندرا از غلفت بيدار مي

ها   م اقگف  طرنگاك انسگان را بصيرت مانند سپري است ره در هنگامة فهنه .غاففنه   حساب نشده در امان است

چگ ن  ؛2انگدناميگده« بصيرت»را « زره   لباس محافظ جنگي»ر ست ره  دارد. شا د از ا نمي مص ن   محف ظ نگه

 رند.هاي نابهنگا    غاففنه حفظ ميانسان را از شمشيرها   ضربه

ر  گش ز را  قهي آدمي به ر شگني از ج انگب مسگائل پگيش ؛نماند از ل از  بصيرت ز رري   فطانت است ناگفهه

بنابرا ن با درا گت   ز ررگي  ؛ماند صا مانع بر  رد صحيح با آن ش دنقطه ابهامي برا ش باقي نمي ،اطفع داشهه باشد

  ارد عمل   اهد شد. يبيشهر

از ح ادث گذشهه   حال براي آ نگده عبگرت  ،به عف ه انسان بصير به دليل بر  رد عميخ   نگاه ژرف به مسائل

 3اند. عني ز رري   عبرت صرجمه ررده ،ازمشلذا لغ  ين بصيرت را گاه به ل  ؛  اهد گرفت

، با چشگم دل مگي صگ ان حگخ را از باطگل  فصه ا نكه انسان د  چشم دارد  كي چشم سر   د گري چشم دل

رسگاني رگه از حگ ادث در فرهن  قگرآن ره چشم دلش بينا باشد از ا ن ر    انسان بصير رسي است  صشخيص داد

باطل را صشخيص مي دهند داراي بصر   رساني ره از آ گات الهگي را ناد گده  پيرام ن   د عبرت مي گيرند   حخ  

 مي گيرند   گمراه   رافر مي ش ند، ر ر   نابينا ص صيف شده اند، 

 (  13آل عمران/ «) في ذلك لعبره ال لي االبصار   اهلل  ؤّ د بنصره من  شاء ، إنّ» 

 4(  46)حج/« في الصد رهي فإنها الصعمي االبصار   لكن صعمي القل ب الّ» 

                                                                                              

 ، ذ ل حرف )ب(.کتاب العين بيتتراحمد، بن.  ليل1

 . همان.2
 .المعجم الوسيط  ابراهيم انيس   همكاران،  المنجد. بنگر د به: ل  س معل ف، 3
 95-94، ص  3الميزان، ج رك: - 4



    25   عدالت در گرداب

هگاي رگ ر چشم دلش نيز بينا باشگد، گگره ،بنابرا ن مقص د از اجهماع بصير اجهماعي است ره عف ه بر چشم سر

هگاي  گ  ش آشگنا   راه شناسد، به ضگعفداند، د سهان   دشمنان   د را ميمشكفت   د   راه گش دن آن را مي

رابطه زر   ز ر    ،شناسدساز   ارصباط آنان را با ارباب د ن   دنيا ميهن هاي سياسي   فرداند، جر اندرمانش را مي

اي دردهگاي نسبت به عفئم نفاق   صداقت   عناد شنا ت رامل دارد. در مقابل اگر جامعگه   رندصز  ر را درك مي

ار ر شني براي اقبال   معي ،هاي هدا ت   انحراف   د بيگانه باشدنسبت به سرچشمه نشناسد،  راه درمانش را    د

دليل ر زي از  ك شعار حما ت ها    ا ام اج فكري   فرهنگي حارم بر محيط   د نداشهه باشد، بيادبار به شخصيت

رمگا ا نكگه جامعگه عصگر  .اي فاقد بصيرت   نابينا اسگترند، چنين جامعهحساب فرداي آن ر ز با آن مخالفت   بي

وو ذ   منيٌ عا »فرم دنگد: ط ري رگه حضگرت در  صگف آنهگا مگيبه ؛مبهف ب دبه ا ن بف  ×حارميت اميرمؤمنان

  .«شما چشم دار د اما ر ر د 1؛أبصار

را بگه  هي رگ گگاه ؛دهگداست   همچ ن ر ران اعمال مهناقل از   د نشان مگي آري جامعة بد ن بصيرت ر ر

 اطر عد  ه ب ،صر ن لحظاتدر حساس  هرگز قابل اعهماد نيست  ؛بخشدهي نمي هي را به راهي بخشيده   گاه رار

. از ا ن ر  استرالعد    حياصشان مسا ي مماصشان شان گذارد.  ج دپيش اي بصيرش را صنها مي ،درك م قعيت   د

 2؛عننهم عقنولهم ةأبدانهم الغائب ةالياهد» :فرمگ ددر  صفشان مي ×اميرمؤمنان

 .«ها شان غا ب است لي عقل ،ها شان حاضربدن

رننگد   از از ر ي ه اهاي   د حكم مي ،دليل ر ردلي   ناص اني در صحليل مسائل   شنا ت حخ   باطل هآنان ب

اي چنگين جامعگه ،رننگدهاي مخهلف صغيير مگيآنجا ره ه اهاي نفساني به صعداد افراد جامعه مهفا ت ب ده   در زمان

گران دارد   هر ر ز چيزي غير از مطل ب د ر ز را ي مهفا ت با د ااي   اسهههر دسهه .دهدثبات   د را از دست مي

اي د گر   اهان صگلح   ر ز سگ   هگر د  از اي   اهان جن  با دشمن   ر ز د گر عده ك ر ز عده .رندطلب مي

است ره ر ند اصفح جامعه را مه قف  يدارند. بنابرا ن مشكل بصيرت از مشكفت  طرآفر ن  اسهه   د دست برمي

از رفهگار مهنگاقل   رگردار  ،اي قگرار گيرنگد ري ره اگر برصر ن رهبران عالم هم در رأس چنين جامعهبه ط ؛رندمي

 ةالمختلفن» :فرم دنگدرماا نكه حضرت در م رد مرد  زمان حك مهش مي ؛ش ندگير ميانگيز مرد  زمينحيرت

 .«آنها گرفهارنداميالشان مهفا ت   زمامدارانشان به بفي  3؛مراؤهماا أهواؤهم، المبتلي بهم 

 |پس از رحلت پيامبرضعف بصيرت ظهور زمينه 

 گد بگه صحگ الت عصگر با ×در ميان مرد  عصر حارميت اميرمؤمنگانفقدان بصيرت هاي بيماري براي بررسي ر شه

صر ن صح الت ا ن عصر ص سعه فزا ندة جامعگه اسگفمي در بازگرد م.  كي از مهم |پس از پيامبر ةحارميت سه  ليف

در زمان سه  ليفه ا ل قلمر  جامعه اسفمي از مرزهاي حجاز فراصر رفگت. رشگ رهاي بزرگگي  .فه حات است فل 

( بگه دسگت فعلگي چ ن عراق   ا ران   مصر   شمال آفر قا   سرزمين شامات )سگ ر ه   فلسگطين   لبنگان   اردن

به گسهرش  ،پرسهي   دع ت مرد  به اسف در فهح مرارز شرك   بت |مسلمانان افهاد.  لفا به پير ي از سيرة پيامبر

 ،صق  ت ابعاد فرهنگي   صبليغات د ني در ميان مرد  بفد مفه حه بهبه دليل عد  ص جه  اما .فه حات ر ي آ رده ب دند

 شك عبادت هاي اللفظي قرآن   اي در ميان امت اسفمي مه لد شد ره از اسف  جز معناي صحتاندك اندك طبقه
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 د.نررزي درك نميچي ،ر ح  بي

ررد صا مبگادا عملگي هاي معن ي فاصحين سخت دقت ميانگيزه هنگا  گسيل نير  به فه حات، ر ي |پيامبر ارر 

   گا بگراي آشگنا ي مگرد   ، فف دسه رات اسف  مرصكب شده، چهره اسف  را در ميان قبا ل عرب دگرگ ن رننگد

اي را براي صعليم دسه رات اسگف    ن ال خ   شا سههامبلغ ،نطقهمناطخ مفه حه با فرهن  اسف ، بعد از فهح  ك م

له أاما در د ران  لفا به هگر د  مسگ 1فرسهاد صا آنها را با حقا خ عميخ قرآن   سنت آشنا سازند.قرآن به س  شان مي

ه صعلگيم   سازي   ا جاد  ل ص در ميان نير هاي فاصح   نگه نسگبت بگص جهي شد. نه نسبت به انگيزهمهم ف ق بي

 مفه حه، به هيچ  ك ص جه نشد.ملل صربيت د ني 

ر دسگت ره در آن زمان صما  ام ر نظامي   مد ر هي   فرهنگي فه حات را د ، لفا در انهخاب فرماندهان فه حات

پرسهي در رش رهاي همسگا ه رس ل   پيامبري از اسف  براي زد دن شرك   بتسان داشهند   در حقيقت هر  ك ب

 هاي جدي   بزرگي شدند.آمدند، دچار لغزشمي به حساب

اال مان    ا منافقاني ب دند ره از ر ي ناچاري اسف  را پذ رفهند   در ز گر بسياري از فرماندهان آنها افراد ضعيف

آنها بخش عظيمي از فه حات را به  رردند.هاي سياسي   اجهماعي   د را صعقيب ميچهر اسف  منافع مادي   منزلت

 .عاص  اگذار رردندبنسرح   سعيدبيأبنسعدبن  عبداهلل (پسران اب سفيان)افرادي چ ن  ز د   معا  ه  ،ندان ام ي ا

بن سگعدبن  فهح شمال آفر قا را بگه عبگداهلل 2اب سفيان   برادرش معا  ه سپردندبنفرماندهي فه حات شا  را به  ز د

  ردگان شمشگير مسگلمانان در ره ام  ان ز مدر حالي 4؛عاص سپردندبندها ي از ا ران را به سعي  بخش 3سرحبيأ

آمدند   به شدت رينه اسگف  را بگه دل گرفهگه، مهرصگد فرصگت مناسگبي بگراي هاي بدر   احد به حساب ميجن 

بگيم شمشگير    از ، از اسف  بر گشگهه|پيامبر بعد از ف تي ره هاي مرصدّچهره همچنين از بر ي ؛ج  ي ب دندانهقا 

ررب معديبن   لد اسدي   عمر  بنطليحه .رردندبه عن ان فرمانده اسهفاده مي ،به اسف  بازگشهند د بارهمسلمانان 

 5آمدند.از ا ن دست افراد به شمار مي

رن رردن اسف  ب ده    ا ا مان م سمي دارند     د محهاج بد هي است هرگز ص سط رساني ره در رمين ر شه

ص ان فرهن  اسف  را در ميان سا ر بفد گسگهرش داد. آنهگا نگه صنهگا م جگب رشگد نمي ،باشندان عقيدصي مينگهب

ها ي رگه بگر سگر جمگع غنگائم   بلكه در اثر رقابت ،نشدند |هاي الهي   ر  كرد مرد  به قرآن   سنت پيامبرانگيزه

در  نگد  نير هاي صحگت فرمگان  گ  ش گرد د هاي مادي   دني ي دررردند، باعث صق  ت گرا شقيمهي مي ياشيا

 6.زشت جل ه دادندچهرة د ن را در نظر مرد  شهرهاي فهح شده  ،بسياري از م ارد با بر  ردهاي ناج انمردانه

ها   صسامح  لفا در فرا ند گسهرش   صعميخ فرهن  اسف  در ميان ملل مفه حه ره جمعيت آنهگا در اثر نارسا ي

ب د، ناگهان جمعيت بزرگ   طبقه عظيمي در جامعه اسفمي پد د آمدند ره صنها با پ سهه  |مبردهها برابر اصحاب پيا

                                                                                              

 .248   477 ، ص1 ، جالتراتيب االداريه. بنگر د به: عبدالحي الكهاني، 1
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ه صا چه رسد ب ،ها فاصله داشهند. بسياري از آنها قادر به صف ت قرآن نب دندفرسن آن د ن آشنا ي داشهند   از هسهه 

 لي  ؛فهميدنداللفظي قرآن را ميعناي صحتره قدري رشد ررده ب دند فقط م رسانيدرك معاني   مفاهيم دقيخ آن. 

ص انسگت در درك مفگاهيم ره صا حد دي مگي |ها نقل احاد ث پيامبراز صفسير صحيح آ ات بيگانه ب دند. در آن سال

به عف ه ارصبگاط آنهگا بگا  .ص انسهند رمك بگيرندنيز نمي |از ا ن ر  از احاد ث پيامبر ؛هگشا باشد، ممن ع ب داقرآن ر

گذاشگهند اصگحاب از ا نمگيفگنيز بسيار محد د ب د؛ چرا ره  ل |رس ل ارر  ةصربيت  افه ه    مبلغان  رز د اصحاب

 فرسهادند.مي سا ر بفدمگر آنها ره   دشان آنان را به جهت مأم ر ت به ر فه   شا    ا ران    ؛مد نه  ارج ش ند

، ار  اسگر، سگلمان فارسگيمانند عمّگ ،|ه مكهب پيامبر افهاز ا ن ر  ارصباط مرد  مناطخ مفه حه با اصحاب صربيت

نشده    ا همراه با صساهل جهان اسف  از ص سعه نام ز ن   حساب بنابرا ن بسيار رم ب ده است. غيره،   مقداد، أب ذر

در عصگر حارميگت سگطحي نگگري باعث شي ع رگج فهمگي د نگي   گسگهرش جهالگت    ،هجري 35صا  11سال 

مانند من رالفكران مخالف ر ند اجههاد   صقليگد، قا گل بگه  ×مرد  در زمان حك مت حضرت علي گرد د. ×اميرمؤمنان

رگرد   بگه آمد، آ ات قرآن را صفسير مي  بينش ضعيفش ج ر ميميل هر  ك به هر ص رصي ره با  .اجههاد آزاد ب دند

بگه دليگل  ،  صگفين ( جمل ) در با طلحه   زبير   معا  ه نم د.  ك عده در شررت در جن اجههاد    ش عمل مي

  اسگهند بگا امگ ال   زنگان   فرزنگدان گر ه د گر پس از جن  مگي 1؛رردندا نكه جن  با اهل قبله است صرد د مي

 2ار معامله رنند   آنها را بين    ش صقسيم نما ند.بصر ان همچ ن ام ال   زنان   فرزندان رفّ

ها   ر شه همة ا ن صندر ي ؛ندد گر رُ اي ند   دسههراي گرا ش صُاي دادسهه ؛گر هي افراطي   گر هي صفر طي

ب د. از ا ن ر  حضرت، مردمگان عصگر  گ د را بگه سطحي پا ه   ها، صحجر فكري   ناداني   برداشت بي ا رندر ي

بگا ضگفلت    مگرگفرم د ره در زمان حياصشان با فقر فكگري   فرهنگگي دمسگازند   در هنگگا  افرادي صشبيه مي

حگرف حگخ   حسگاب در  ؛بخشگينه زندگي درست   حسابي دارند   نگه مگرگ نجگات ؛ش ندآغ ش ميگمراهي هم

حسگاب   رهگاب در هاي آزاد   بگيبرداشتبازار پا ه   هاي بياما بازار افكار باطل   اند شه ،ميانشان  ر داري ندارد

 فرم دند: شان گر    پرمشهري است. مينميا

يس فنيهم لنل ،    ال  و يموتون تانه  عييون جا معير ي  ن م   شكوأهللا ليا

بيعا   قا نف  أ ةلعه، و لس  تت و لي حق  ذا تا إن الكتا  م   رو  ب  أ عةلس  

کونم از به خدا شكايت موي 3؛ف عن مواتعهر  ذا حا إو لأغلي ثمنا  من الكتا  

 ،ب واتر از قورآن نيسوتمتاعي کمدر ميان آن ا  ؛ميرندکنند و در گمراهي ميمردمي که در ناداني زندگي مي

اگر تحريوو گرديوده تقوايقش  ،تر از قرآن نيستب او متاعي گران ؛اگر درست و همساز با تقيقت معنا شبد

 وارونه شبد.

 ×عليدر زمانه بصيرت هايي از ضعف نمونه

هگاي ت بگه گ نگهگيري، در ميگان  گاران حضگرهاي در حال شكلعد  بصيرت   ناآشنا ي با زمان   مكان   ص ط ه

در بعگد  .رنگيممخهلفي صجلي  افت ره ما به ط ر رلي آنها را به ص رت د  گرا ش افراطگي   صفر طگي صقسگيم مگي

هگا از حما ت آن حضرت در جنگ  ،از ر ي احهياط د ني ،×اميرمؤمنان صفر طي بر ي بد ن ص جه به شخصيت الهي

                                                                                              

، حگ ادث 326 ، ص2 ، جالکامل في التلاريخ ،اثيرابن الكر ابي بن. جهت اطفع از صرد د مرد  ر فه از شررت در جن  جمل بنگر د به: علي1

 .ه  36سال
 .374 ، ص1 ، جنهج السعاده. بنگر د به: محمدباقر محم دي، 2
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 :رردند  دداري مي

الخلنق  أنت أعنز  » :گيري ررده به حضرت عرض رردجمل رناره ز د از شررت در جن بنهاسامگ 

شما عز زصر ن مخل قات نگزد مگن  1؛لهللاإلهإعلي  ولكن ي عاهدت هللا أن لأقاتل أهل ل

 « .پرسهند جن  نكنما  با رساني ره  داي  كها را مي لي من با  دا عهد بسهه ،هسهي

به س ي صگفين نگزد هنگا  حررت  ،|از فقها   اصحاب نامدار پيامبر  كي ،مسع دبن اران   شاگردان عبداهلل گ 

 حضرت آمده   گفهند:

في  إنا نخرج معكم، لننزل عكسركم و نعسكر علي حده حتي ننظر

 ؛کنويمآييم ولي در لشگرگاه شما تبقو نميما با شما مي؛  2 أمركم و أمر أهل اليا ...

مانيم هر آنگاه منترر مي ؛انجامدنيم کار شما با شاميان به کجا ميکنيم تا ببيطبر جداگانه منزل ميه بلكه ب

 شبيم.بر عليه او وارد عمل مي ،کدام از شما مرتكب عملي شد که بر او ترام ببده يا فسادي از او ظاهر شد

  آنان گفهند:؛ مسع د حهي ا ن مقدار هم حاضر به همراهي با حضرت نشدندچهارصد صن د گر از  اران ابنگ 

ميرمؤمنان إنا شككنا في هذا القتال علي معرفتنا بفضلك أيا 

نا  ن يقاتل العدو،و ل غناء بنا و ل بك و ل المسلين عم   ف و ل  

ما در عين شناختي که از فضليت شما داريم در اين × اي اميرمؤمنان 3؛بعض الثغور نكون به

رزمنود مانان از جنگجبياني کوه بوا دشومنان مويولي از آنجا که نه شما و نه ما و نه مسل ؛جنگ شك داريم

 ما را به مرزهاي )ج ان اسالم( بفرست تا در آنجا بجنگيم. ،نياز نيستيمبي

حهگي  ؛در مگ رد معا  گه نقگل شگده بگ د |هگاي پيگامبرها قبل از جن  صفين مذمتا ن در حالي ب د ره مدت

إذا رأيننتم »انگگد: فرمگگ دهنقگگل رگگرده بگگ د رگگه آن حضگگرت  | دامسگگع د از رسگگ لبگگنعبگگداهلل

اگگر د د گد  4؛سنفيان يخطنب علني منبنري فاتنربوا عنقنهأبيبنةمعاوي

 .«  اند گردنش را قطع رنيدسفيان بر منبر من  طبه ميأبيبنهمعا  

در صاب صي جاي دارد    ،سفل( جهنما صر ن مرصبه )دركشنيده معا  ه در پا ين |گفت از پيامبرعمر ميبنعبداهللگ 

 6در جن  صفين   دداري ررد. ×همراهي با اميرمؤمنان از با ا ن حال 5يرمسلمان   اهد مرد،غ

شيطان فر ب  ،×عين علم به حقانيت اميرمؤمنان درجاهل ، دهد در زمان حضرت بسياري از افراد ا نها نشان مي

 رردند.با دشمنانش صرد د مي جن  برايدر  اري آن حضرت  ،را   رده

عگد   لي به  اطر ضگعف ا مگان    ،نم دنداذعان مي ×با ا نكه در زبان به فضيلت   عظمت علي ا ن ر ردالن

 قهي آن حضرت را در  ك رفة صراز    سگا ر اصگحاب منحگرف را در رفگة د گگر  ،ابيطالببنبه علي اقعي معرفت 

از منافقگان   فقهگاي  قهگي  كگي  ؛رردنگدشدند   در درسهي صصميم حضرت شگك مگيدچار صرد د مي ،گذاشهندمي

بصره    ا قاسطين در شا   گيري از جن  با نارثين درررد ره مقهضا ش رنارهجعل مي |فر ش ر ا هي از پيامبرد ن

 شد.شدند   سسهي   ر  ت بر آنها عارض ميرسل   فشل مي ف را  ،ب د
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د   نامه حضرت را بگراي آنهگا آ ري نير  براي جن  جمل به ر فه آمدنبراي جمع ×هاي اميرمؤمنان قهي پيك

 ؛در جن  بصره شررت رننگد ،رفت آنها به  اري حضرت بر اسههبه ظاهر حجت صما  شده ب د   انهظار مي ،  اندند

العقنود » :اب م سگي گفگت ؛ لي صرد د رردند   از اب م سي اشعري گ فقيه   فرماندار ر فگه گ نظگر   اسگهند

به جن  به مثابه  نرفهن نشسهن ] 1؛تارواسبيل اآلخره والخروج سبيل الدنيا فاخ

، هگر رگدا  را رگه  اسگتدنيا هگان  به منزله حررت [ در راه به جن ]   رفهن است ت در مسير صأمين آ ر[ حررت 

 .«  اسهيد ا هيار رنيد

ناچار حضرت براي دفعگه د   مالگك اشگهر    .دنبال ا ن سخن صما  ر فيان از رفهن به جن    دداري رردندهب

   ×براي سگ مين بگار امگا  حسگن . لي م فخ نشد ر فيان را از شبهة منافقانة اب م سي برهاند ؛عباس را فرسهادناب

نير  از ر فه براي جن  با طلحه  2 اسر را فرسهاد   آنها با صفش فرا ان ص انسهند صنها نه هزار ) ا شش هزار(بنعمار

 ب د. داراا  يلي بيش از ا ن صعداد نير ي رزمنده را ره ر فه در آن ر زهدرحالي 3؛  زبير بسيج رنند

گگرا ش افراطگي د گگري در ميگان مردمگان عصگر حارميگت  ،رارانگهرنار ا ن گگرا ش صفر طگي   محافظگه در

 ارد ر فه  ×به عن ان نم نه پس از جن  جمل  قهي علي. رندش د ره   اننده را مهحير ميمشاهده مي ×اميرمؤمنان

اي ا گن پيگر زي را بگه آن حضگرت صبر گك   صهنيگت ه اسهقبال حضرت آمده   هر  ك به گ نگهاهالي ر فه ب ،شد

سپاه طلحه   زبير را بگه  ،هاي   ارج شد هب راسبي ره بعدها  كي از سررردهبندر ا ن بين ناگاه عبداهلل .گفهندمي

وهللا إنهننم البنناغون الظننالمون الكننافرون »رفگگر   شگگرك مگگههم رگگرده   گفگگت: 

 .«اندقسم به  دا آنها سهمگر   ظالم   رافر   مشرك ب ده ؛كونالمير

نظر رند،  هب صرفبنص انست از بر  رد افراطي عبداهللره به اقهضاي مجلس شادي پير زي ميدر حالي ×علي

  :سخت ناراحت شد   به شدت ا ن گرا ش   قضا ت صند را ر بيد   فرم د

ما ما أقواك بالباطنل و أجنرأ ،كثكلتك أم   ك علني أن تقنول 

تعلم، أبطلت يا ابن السوداء، ليس القنو  كمنا تقنول لننو لم

نمنننا أمننوالهم و كننانوا ميننركين سننبينا منسنناءهم  و غ

قودر در راه   وه  يوزي توب را ايون !مادرت به عزايت بنشيند 4؛رثناهماماناكهناهم و لو

اي اي پسور زن خن بواطلي گفتوهسو ؛داني بگوبييباطل تقبيت کرده و جرأت بخشيده که  يزي را که نمي

شرك ببدند ما زنانشان را )پس از جنگ( اسير کرده اگر آن ا م ؛گبيي نيستندآن ا آنطبر که تب مي ؛  رهسياه

 برديم.کرديم و از يكديگر ارث نميگرفتيم و با يكديگر ازدواج نميو امبالشان را غنيمت مي

نظري   ناداني   عد  بصيرت مشاهده افراطي بر اسهه از ر صههاي مهعددي از بر  ردهاي صفين نم نه در جن 

 لي حضرت طي حمفصي  ؛بست ×ش د. به عن ان نم نه ا ا ل جن  صفين معا  ه آب را به ر ي سپاه اميرمؤمنانمي

هاي شرب آب را به ر ي سپاهيانش باز ررد   دست سپاه معا  گه از آب ر صگاه معبرهاي آب را در دست گرفت   راه

بلكه براي نشگان دادن حسگن نيگت  ،د. حضرت بر فف رفهار غيرانساني آنها نه صنها آب را بر ر ي شاميان نبستش

 بس اعف  فرم د.چند ر ز آصش
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هگاي حكيمانگه آن بزرگگ ار اطگفع نداشگهند   درك اما بر ي از افراد جاهل سپاه حضرت رگه از فلسگفه اقگدا 

گاه با مقهضيات اسف  نگاب سپاهي ره هيچ ص اند م جب بيداري شاميان گميرردند ا ن اعمال انساني صا چه حد نمي

ل   سسگهي در رگار مگههم حضرت را به صعلّگ ه،به صأ ير حضرت در آغاز جن  اعهراض ررد ،گرددگ  آشنا نشده ب دند

  :گفهند   سا هند

خلفنا ذرارينا و نساءنا بالكوفه و جئنا إلي أطنراف الينا  

 ...الناس قد قنالوا ذن لنا في القتال فإن  ئإخذها وطنا ؟ لنت  

ايم تا اينجا را وطن خبد قرار دهويم؟ مگر ما فرزندان و زنانمان را در کبفه رها کرده و به اطراف شام آمده ؛

 .گبيندها ميبه ما اجازه جنگ بده، مردم ترف

  : كي از آنها گفت ؛«گ  ند؟مرد  چه مي» :سخن ره به ا نجا رسيد حضرت فرم د

ن م   للمنوت و إن   ةك تكنره الحنر  كراهي نن  أون الناس يظن   إن  

کننود مردم گموان موي ؛من قتال أهل اليا !! ك في شك  أن   ن يظن  الناس م  

کنند شما در مردم گمان مي برخي ديگر ازو  دهيشما به خاطر اينكه از مرگ هراس داري تن به جنگ نمي

 جنگ کردن با اهل شام ترديد داري!!

 ها   جن سياست ص انندنمياش را ندارند    د آنها نه صنها ص ان درك فلسفه   حكمت م اضع حكيمانهحضرت د

لذا سعي نم د صا بگا  .رنندبلكه با رمال جسارت ا  را مههم به صرس   صرد د   د دلي مي صحليل رنند،ر اني ا شان را 

بلكه دليل ا ن صأ ير صنهگا ا جگاد  ؛نه شك   صرد د ،ب ده ر شن بر آنها ثابت رند نه صرس از مرگ در راردال ل ارائه 

 فرم دند: ؛ فرصهي براي بازگشت شاميان   انصراف از جن  ب ده است

يفعا   و ي كنت كارها  للحر  قط؟ إن من العجب حبي لها غ ما  تم

و كراهيتي لها شيخا  بعد نفاد العمر و قر  الوقنت؟! و امننا 

ليككت في أهل البصنره وهللا لقنند شكي في القو  فلو شككت فيهم 

تربت هذا المر ظهرا  و بطنا  فما وجدت يسنعني ال القتنال او 

ني بالقو  عسني أن يهتندوا أأن أعصي هللا و رسوله!! ولكن ي أست

قال لني ينو  الخيبنر: لن  |هللافإن رسول ةأو تهتدي منهم طائف

من کوي از  1؛!!يهدي هللا بك رج   واحدا  خيرالك مما طلعت عليه اليمس

ولوي  ،مام دوستدار جنگ باشام، هرگز،؟! شگفتا که دوراني که جباني تازه رشد يافته ببدهجنگ پرهيز داشته

ترديدم در مبرد اين قوبم،  و اما در مبرد در پيري پس از تمام شدن عمر و نزديكي وقت مرگ از آن بترسم؟!

به خدا قسوم  ؛کردميست در مباج ه با بهريان شك ميبامي ،خباستم در جنگ با آن ا ترديد کنماگر من مي

اي جز جنگ با آن وا و يوا نافرمواني لي  ارهو ؛امتمام جبانبش را سنجيده ،امله را زير و رو کردهأمن اين مس

 را که شايد هدايت شبند يا )اگر همگوي نجوات  ؛کنمولي با آن ا با تأني برخبرد مي ام!خدا و رسبلش نيافته

روز )جنگ( خيبر به من فرمبدند  اگر خدا به وسيله  |خدارسبل .اي از آن ا هدايت شبنداقل( طا فهنيافتند ال

 .تابد ب تر استت کند براي تب از هر آنچه خبرشيد بر آن ميشما يك نفر را هداي

ه ريگد نگ ؛اعهقگاد قلبگي داشگهند ×ابيطالببنرردند   نه به شخص عليآنها نه مفه    ال ت را درست درك مي

فهميدنگد   نگه بگه ميگزان رينگه افگرادي چگ ن معا  گه    قگاص را مگيابيبنافرادي چ ن اب م سي اشعري   سعد

لذا گاه بر  ردي راد كگال   صنگد    ؛مسلمه... نسبت به اسف  آشنا ي داشهندبنمعيط   حبيبأبيعاص   ابنعمر بن

 شدند.طرف مي  بيگاه بر  ردي ضعيف   سازشكارانه داشهند   گاه مردد 
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را  ×ابيطالگببگنرردند     د را شجاع   مصمم   علگيجن  صفين شهاب ميرردن ا ن گر ه نادان ره در آغاز 

در  نگد  رگف داداز طاقهشگان را  ،جنگ  درگيگري بگه طگ ل انجاميگد شگر عپس از  قهي  ،  اندندصرس    مردد مي

بگه محگل  ،صابي رگردهبي ،شان رقم بخ ردچند ماهه به نفع رفت نهيجه رارزارره مي  يهاسازصر ن لحظهسرن شت

  اسهند جن  را مه قف رند   نهيجگه جنگ  را طبگخ در  اسگت  ×عليهاي شاميان از ها بر سر نيزهمشاهدة قرآن

 معا  ه به حكميت قرآن  اگذار نما د. حضرت فرم دند: 

مسنلمه و بنمعنيط و حبينبأبنيالعنا  و ابننمعاويه و عمروبن

نا أبيقيس و ابنبنحاكت سرح ليسوا بأصحا  دين و ل قرآن، و أ

أعرف منكم، ألني قدرأيتهم صغارا  و صحبتهم كبارا  و كانوا شر  

رجال، و قد علمت أن رفع هذه المصاحف انما هو و  اطفال و شر  

أنا اول من دعا الني كتنا  هللا و اول  ...ةو مكيد ةهن  و خديع

حل لي و ل يسعني في ديني أن ادعي الي من اجا  اليه و ليس ي

كتا  هللا ف اقبله، اني انما اقاتلهم ليدينوا بحكم القران... 

معاويوه و  1؛أنهم قد كادوكم و أنهم ليسوا العمل بالقرآن يريندون

سورح و... نوه توامي ديون ابويقيس و ابنبنمسلم، ضحاكبنمعيط، تبيبأبيبنهبن عقبعاص و وليدبنعمر

 ؛امدرکبدکي آنان را ديده و در بزرگسالي با آنان بوبده ؛شناسممي ند و نه قرآن، من بيش از شما آن ا راهست

هوا تيلوه و دانم باال بوردن ايون قورآنمن مي .انداين ا آن روز شرورترين کبدکان و بعدها بدترين مردم ببده

ام، نخستين فردي ببدم کوه بوه ت کردهام که به کتاب خدا دعباي بيش نيست... من اولين کسي ببدهخدعه

 ،دهد دعبت به قورآن را رد کونمتال بر من تالل نيست و دينم به من اجازه نمي ؛دستبر قرآن لبيك گفتم

خباهنود اساساً فلسفه قيام من اين است که آن ا را به پذيرش تكم قرآن وادار نمايم... ولي اکنوبن آن وا موي

 .آن ندارندشما را فريب دهند، قهد عمل به قر

چنانچه پيشهر گفهيم بسياري از بزرگان   مشاهير علم  .فرم دند براي ر فيان صازگي نداشتمي ×آنچه اميرمؤمنان

در ا ن م رد نقل ررده  |  صق ا در جهان اسف  انحراف   نفاق معا  ه را  اطرنشان ررده   حهي ر ا اصي از نبي ارر 

از ا گن ر   ؛فهمند با ر رنند   قلبا  بگدان ا مگان بيا رنگدد ره حقا قي را ره ميشب دند.  لي دنيازدگي مانع از ا ن مي

ررد.  قهي گذاشت   ر حيه   ا مانشان را براي اسهقامت صق  ت نميهاي حضرت هيچ صأثيري در آنها نمير شنگري

ان   مال   مقگا  در راه حاضر به ا ثار ج ،آحاد  ك جامعه به اسباب  ير   صفح    ش معرفت باطني نداشهه باشند

هگاي راه  قهي با سگخهي ،اگر هم در مقا  اسهدالل مجاب شده   چند قدمي در سعادت    ش سير رنند ؛آن نيسهند

بگه عقگب  ،اعم از شرعي   غير شگرعي ،هاي مخهلفبه بهانه ،هاي جهاد ر بر  گردندم اجه ش ند   با رنج   محنت

صر ن براهين عقلي   نقلگي ها   ر شنصر ن م عظهدر چنين شرا طي شكننده .نددارگردند   دست از جهاد برميبازمي

ا مگان بگه حقگا خ را از  زمينگه ،س  نم دهچرا ره آسا ش   راحهي چشم دل آنان را بي ؛ص اند آنان را به جل  براندنمي

 ها شان مح  ررده است.دل

  ارج مصداق أصم   ارمگل مبهف گان  .شدفصه نميصنها در ص دة ع ا     ا   ارج   البهه مشكل ضعف بصيرت 

بگه  بيجگا،بگا ري   اعهمگاد رگردن بعضا  در اثگر  گ ش ،  اال بر ي د گر از  اران حضرت نيز اندبه ا ن بيماري ب ده

  .زدندحك مت حضرت ضربه مي

هگاي مگ رد ياستنشده    ش به سگاه با اظهار نظرهاي حساب × اران نزد ك اميرمؤمنان  ن  ال مسبر ي از 

ر  رردنگد. ازا گن كباره م ضعگيري مي ،گ نه ربطي به آنها نداشت در مسائلي ره هيچ   زدندنظر حضرت ضربه مي
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 .داشتحضرت آنها را از اظهار نظرهاي نسنجيده   افراطي سخت برحذر مي

ي رگه از شگررت در ص بيخ   سرزنش رسان بههنگامي ره حضرت  علي)ع(رئيس نير ي انهظامي  ،حبيببنمالك

، ناگاه  سط صحبت حضرت بر است   قاعد ن جنگ  جمگل را مشغ ل ب دجن  با طلحه   زبير رناره گرفهه ب دند 

قسم به  دا اگر دسه ر دهي آنهگا را بگه  ؛هموهللا لئن أمرتنا لنقتلن  »گفت:  .مسه جب قهل شمرد

ثابت چ ن ز دبن |ه بر ي از بزرگان اصحاب پيامبرا ن چنين بر  رد صند   عج النه در شرا طي ر .« رسانيمقهل مي

قاعگد ن  ءگيگري داشگهند جگزس ابخ چشم |هاي عصر پيامبر قاص ره هر  ك در جن ابيز د   سعدبنبنه  اسام

   شن جل ه دادن  اران آن بزرگگ ار نداشگت.  ×اي جز بدبين رردن مرد  نسبت به اطرافيان اميرمؤمنانفائده ،ب دند

جنزت »براي  نثي رردن آثار منفي سخن مالك رفمش را قطع ررد   ف را  همانجا به مالك فرمگ د:  لذا حضرت

اي   در از مرز صجگا ز رگرده، از حگد گذشگهه ؛المدي و عدوت الحد و أغرقت في النزع

 .«ايجن    نزاع غرق شده

أمگا حضگرت بگا  ،رح نم دگيري بر دشمن در م اقف  طر را مطله لز   سختأمالك براي ص جيه سخن   د مس

 ي را مه جگه  ،دارداسرائيل ره مسلمانان را از رشهن مظل     قهل به ناحخ بر حذر مياز س رة بني 33اسهناد به آ ة 

 1 طا ش ررد.

،  شیوع دنیاگراییهاي اصگلي آن  كي از ر شه ؛مشكل عد  بصيرت ،  كباره در بسهر جامعه اسفمي سبز نگرد د

آ نگده فصگ ل رگه در  گذاري شده ب ددر عصر حارميت  لفاي پيشين پا ههر د  ب د ره  ییاهبدعتعلت د گر   

دنياگرا ي در اثر صقسيم حساب نشده بيت المال   غنائم فه حگات ر اج  افگت    .جزئيات آنها بيشهر ر شن   اهد شد

دنياگرا ي ر حيه غيرت د ني را از بدعت ها نيز عمدصا بخاطر نارارآمدي   ضعف مد ر ت   صدبير  لفا پا ه ر زي شد. 

اميگه ص سگط به عن ان نم نه سياست اعهماد به بنيبين برد   ر شه هاي پا بندي به ارزش هاي د ني را  شك ررد، 

مرد  اعهماد نسبي ا ن امر م جب به ط ري ره  ؛شدپا ه گذاري   سال به سال صشد د  × لفاي پيش از حضرت امير

 ،ندي   اند مرد  صرد د رردرا منافخ   مسلمان ظاهرام  ان  ×مين جهت  قهي اميرمؤمنانبه ه .نسبت به آنان گرد د

به آنان اعهماد مي رردند   مناصگب حسگاس حك مگت   ليفه ا ل   د   ز را  ؛فهميدندنبر  رد صند حضرت را    راز

بگر  دشگمنان اسگف منافقگان   نگد حاضگر شگده ا لفا  دص انسهند با ر رنننمي  مرد   اسفمي را به آنها مي سپردند،

   از ا ن ر  در درسهي بر  رد امير مؤمنان)ع( با بني اميه صرد د مي رردند. .ش ند مسلمانان مسلط

را د ده ب دند   نه  |ساله، نه پيامبر 30صا  25مخص صا  ج انان شمشيرزن  ،×بسياري از مردمان عصر اميرمؤمنان

داشهند   نه ميزان برصري اصحاب بزرگ  |اني از معارف اسف    سنت پيامبرنه اطفع چند ؛هاي صدر اسف  راجن 

از ا گن ر  معرفگت  ؛قرآن به دست آنان نرسيده بگ دالفاظ چيزي جز  اصيل اسف  از ؛دانسهندرا نسبت به  كد گر مي

 آنها نسبت به اسف  غالبا  در حد ر   اني قرآن ب د.

 بار ضعف بصيرت پيامدهاي زيان

  ق ه درك عميخ حخ    بنگرد اي ره به بيماري ضعف بصيرت مبهف گرد ده   همه مسائل را به د ده سطحيجامعه

هگا ي از هاي افراطي   صفر طي ره نم نگهعف ه بر ابهف به گرا ش ،باطل   گرا ش قلبي به حقيقت را از دست بدهد
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ص اند به رند   نه رسي مينه   د به رسي اعهماد مي ؛ش داعهمادي گرفهار ميبه بحران بي ،آن را پيشهر ذرر ررد م

رنيم. ر زي ره آنها با اصگرار مشاهده مي ×ما ا ن حقيقت را به  ض ح در عصر حارميت اميرمؤمنان .آنها اعهماد رند

ا ن نا»حضگرت از پگذ رش آن  گ دداري رگرده   بگا اشگاراصي چگ ن  ،از آن بزرگ ار   اسهند حارميت را بپگذ رد

لوان لتقو  لننه القلننو  و لتثبننت أمرا  له وجوه و أمستقبلون 

هگا به ط ري ره قلب ،هاي چندگانه   رنگارنگي داردما راري را در پيش ر  دار م ره چهره 1؛عليه العقول

عد  اعهماد    ش را نسبت به ثبات قد  آنان در راه صحقگخ اصگفحات  ،«نما دها رامهزلزل ميش د   عقلمردد مي

 ند. بيان فرم د

به ز دي به  ،از پذ رش  ففت امهناع فرم دند ،ررد   به  اطر آن اظهار نگراني رردهبيني ميآنچه حضرت پيش

 لي  قهي هنگامه جن  فرا رسيد   پاي  ، ق ع پي ست. آنها ابهدا مانند مقلدي فرمانبردار   د را صسليم حضرت رردند

  در نها گت در  ؛صدد عمل به احهياط برآمدند ها صرد د ررده   در حقانيت ا ن جن در ،ا ثار جان   مال به ميان آمد

با اسهفاده نابجا از م از ن  ،رشارش جن  صفين به مجههدان   فقهاي پرمدعا ي صبد ل شدند ره در مقابل امامشان

 2؛إن الحكنم ال ه»با اسگهناد بگه آ گه  اما بعد ند.بس نم درا  ادار به پذ رش آصش ×اميرمؤمنان ،شر عت

  حضرت را مههم به رفر نم ده    دانسهند پذ رش حكميت را  فف مقهضاي قرآن ،«قان نگذاري صنها از آن  داست

   اهان ص به آن بزرگ ار شدند.

 انره   د را سرگر  ظ اهر نم ده   افخ نگاهش مردمياست.   صحجّر گرا ي زدگي پيامد د گر عد  بصيرت، ع ا 

زبگان   مجذ ب سياسي ن   هنرمنگدان   افسگ نگران چگرب ،رندصجا ز نمي هاي پيش ر هاي سطحي پد دهاز ال ه

طلبگي شناسگي   حگخبار د ن   علما   فقها   پارسا ان   عرفا ژست اسف در برابر اصحاب رِ   ؛د شدنفر بكار   اه

  ارج از ا ن دست افراد ب دنگد بر ي د گر از سران    هب راسبي بنعبداهلل .پندارند  د را منجي جامعه مي ،گرفهه

در حالي ره  گ د جگز ر  گ اني قگرآن  ،ندگرفهمي گرانه ژست اصفح ×ابيطالببنمقابل شخصيهي چ ن علي ره در

 آم  هند.به آن حضرت درس صفسير د ن مي ،اي از ا ن رهاب آسماني نداشهندبهره

عن ان  ك بيماري اساسي بيشگهر جلگ ه  مشكل عد  بصيرت به ،گذشتمي ×هر قدر از عمر ر صاه حك مت علي

هاي بزرگ   فقها   سياسي ن شد   شخصيتصر ميها پيچيدهشد. هر قدر فهنهنم د   م لد بسياري از مصائب ميمي

قص ر فهم    ا حب جاه   مقا     ا مال   منال از  ا  از سر حسادت ، كي پس از د گري ،|  اصحاب نزد ك پيامبر

هگا صرد د   حيرت مرد  بيشهر   سگردرگمي ،گرفتهاي ط الني   پياپي شكل ميجن    شدنديجدا م ×اميرمؤمنان

  عد  درك صگحيح از  ×هاي اميرمؤمنانشد. به ط ري ره سرانجا    ارج در اثر ناص اني در فهم سياستافز نهر مي

عاص د دند   حضرت را به بن  عمر    معا  ه ×هاي جامعه را در صر ر اميرمؤمنانراه حل نابساماني ،مشكفت ر شه

 شهادت رساندند.

 درس ها و عبرت ها

  با محك  جدان م رد ارز ابي قرار نگرفهه    منهقل نش دساحت ذهن به سرزمين دل آدمي  علم   دانش از اگر -   

به ابزاري براي هفرت بلكه گاه  ،ش دنه صنها ما ه بيدراي   هدا ت انسان نمي ،به بصيرت   اعهقاد قلبي مبدل نگردد

                                                                                              

 .74 ، خنهج البالغه. 1

 .40(: 12)  سف ؛57(: 6)ا نع. ا2
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  .گرددمبدل مي

هاي  اقعي بگه ضگد مسخ   ارزش دا  د ن ،در جامعه مح  گردد ،گ اگر بصيرت به معناي اعهماد قلبي به حقا خ

اعهماد مؤمنان نسبت به  كد گر   نسگبت بگه حگارم  ؛ ابدشك   صرد د در ميان مرد  ر اج مي ،ارزش مبدل گرد ده

از اصفح  نيز رهبران راسهين در ا ن ص رت ؛دهدح جاي   د را به رفهارهاي ر ارارانه مي، اعمال صالشدهالهي سلب 

 مانند.اي عاجز ميچنين جامعه

گ فقدان بصيرت   آگاهي در بسهر جامعه زمينة مناسبي براي حذف مردان ال خ   شا سهه از صگحنه مگد ر ت   

 باشد.ر بكار ميهاي فر ما ه   فهدا ت اجهماع   به قدرت رسيدن انسان

صگفح آن دشگ ارصر    ،هاي ز ر ن جامعه به طبقات ف قاني آن سرا ت رندگ اگر ضعف بصيرت   آگاهي از ال ه

 ها ش ز انبارصر   اهد ب د.پيامد
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 يرگرايتحجّم : سوّفصل 

 

 صأملي در مفه   صحجر

 |فرآ ند ظه ر جم د سياسي گ مذهبي پس از رحلت پيامبر

 هاي آن  پيامد ×ر عصر حارميت عليشي ع صحجرگرا ي د

 هاي مهحجردر صحجرزدا ي   بر  رد با گر ه ×شي ه علي

 درس ها   عبرصها
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 مقدمه

ال بههر ن گ اه ا ن مدعا حض ر فعّگ .ك استپ  ا   مهحرّ ياسف  در عين بر  رداري از اص ل ثابت   ال هغير، مكهب

ن   سنت به عن ان  كي از منابع اسهخراج آعقل در رنار قر حهرا  بهاكا  شر عت   عنصر اجههاد در فرا ند اسهنباط اح

م ض عات جد د بر اساس آ ات  صد ر احكا ِ ،اي ره  كي از راررردهاي مهم مرجعيت د نيباشد. به گ نهاحكا  مي

 ت.  ر ا ات   مقهضاي زمان   مكان است   همين امر م جب بقاي مكهب صشيع در ط ل قر ن مهمادي گرد ده اس

هاي ، اند شهاسف  را مكهبي ا سها   جامد معرفي نم ده ، رزياما با رمال صأسف بر ي از ر ي ناداني    ا غرض

رد ناب   فكر ن ظه ر   مدرن به   رد رننده   فر بنده به عن ان  ِهپا ه فرنگيان را با عنا  ن  يربي   رهنه  ارداصي

رنگ  ذر حض ر د ن را در حيات فردي   اجهماعي قشر ن  رسهه انقفب رگمدهند صا از ا ن رهگضمير ميج انان پاك

 رنند.

پيش ا ان شيعه از  است   هر لباس   نقابي محك   ررده بار را ا سها ي   صحجّ ،ا ن در حالي است ره اسف  ناب

بان   عمل بگه جنگ  بگا با ز ،با مهحجران به مبارزه بر اسهه ،د ا ن مكهب آسماني صا به امر زهاي ص لّنخسهين سال

 بههر ن گ اه ا ن مدعاست. ،با آنان در د ران حارميت    ش ×مبارزه اميرمؤمنان .اندآنان رفهه

بگر فصل از ا ن ر  در ا ن در فصل پيش گفهيم ع امزدگي   صحجّرگرا ي  كي از پيامدهاي ضعف بصيرت است، 

بگه عگف ه بگه  دهيم؛مگيم رد بررسگي قگرار  ×مت عليپرص  افكنده، ابعاد آن را در حك مغزي ر    شكپد دة صحجّ

لكگن از . نما يممياشاره ا ن ن شهار در حد گنجا ش  ،هاي بر  رد آن بزرگ ار با ا ن بيماري  طرناك اجهماعيشي ه

آنجا ره بسهرهاي صحجّر گرا ي در صدر اسف  مسانخ با زمينه هاي فقدان بصيرت ب ده از صكرار ا ن بحگث در ا گن 

ماندگي فكري   در حل مشكل عقب ،اميد است از سيرة آن بزرگ ار به عن ان حارم اسفمي  دداري مي رنيم. فراز 

 شاءاهلل.نإ ؛گير م صحجر سياسي   مذهبي جامعه    ش بهره

 رتأملي در مفهوم تحجّ

ين در صرجمگه  از ا گن ر  بر گي از لغگ  1ر در لغت به معناي صصلّب   همانند سن ، سخت   سفت شدن است.صحجّ

در اطراف  ند  ار   حا ل قرار داد »   ا آن را به  ؛«مانند سن  شد 2؛صاركالحجر» :اندن شهه «رتحج  »فعل

د ر   د حا ل قرار داد ؛ خذ حجرهت  إ» :اندن شهه « جلر الر  تحج   »صرجمه ررده   در معناي  «   ش

حا ل قرار دادن بين    ناپذ ريصصلّب، سخهي، شكل بنابرا ن در معناي لغ ي صحجر، عناصري چ ن 3.«  د  ار رشيد

   د گران نهفهه است. د  

رگار ه نظگر بگناپذ ر، محد د   محص ر   صن هاي جامدالفكر، انعطافا ن  اژه در م رد انسان ا از ا ن ر  اصطفح

ه مقابل بصيرت   رفهه است. از آنجا ره همه ا ن ا صاف م ل د جهل   عد  بصيرت   رر د فكري است، صحجر نقط

 گيرد.حكمت   دانا ي قرار مي

بنابرا ن مهحجر رسي است ره ص ان صمييز حخ   باطل را ندارد   در صحليل ح ادث صار خي   اجهماعي ره ن عگا  

                                                                                              

 .فرهنگ عميدعميد، حسن    المعجم الوسيطهيم انيس، . ابرا1

 .المنجد في اللغه معل ف،ن  س . 2

 . همان.3
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 ا در درك مه ن   معارف د ني ره مسهلز  م شگكافي   صعمگخ   صأمگل    ،باشندمعل ل علل مخهلف   گ ناگ ن مي

   ناص ان است. صحليل است، عاجز

هگاي   آنهگا را از   ژگگي رگرده  گابيص انند علل   مباني پيدا ش صح الت سياسي   اجهماعي را ر شگهآنها نمي

نگرند   بگر اسگاس آن قضگا ت از ا ن ر  به قالب   ظاهر ح ادث مي ؛اش صجز ه رنندصار خي   محيطي   پيرام ني

جدا از مبگاني   دال گل  ،هاي مذهبيگيرد ره شكل   ص رت پد دهيرنند. در ام ر د ني نيز صحجر زماني شكل ممي

اجهمگاعي   مگذهبي  ،هگا   ر گدادهاي سياسگيپيدا ي آنها م ض عيت  ابند. چنين نگاه سطحي   ر بنا ي به جر ان

 ها ش به رل صار خ سرا ت داده   در همة م اردي رگه بگاش د انسان  ك حادثه صار خي را با همة   ژگيم جب مي

 حادثه نخسهين صشابه ظاهري دارند، حكم  احدي صادر رند.

هاي گذشهه ص اند   د را از قالبهاي صار خي در حكم صاب  است   هرگز نميبراي مهحجر سا هار   ص رت پد ده

هاي رفهار سياسي   صح الت اجهماعي گذشهه به حل مشكفت آ نگده   از طر خ رشف مباني    ميرما ه رند  ارج

 ازد.پردب

در دراز مگدت مبگهف بگه بيمگاري دگماصيسگم    ،هگاي رهگنناپذ ري   پير ي از قالبمهحجران به دليل انعطاف

ش ند. به د گر سخن، انسان مهحجر به  اطر اصرار هاي صندر    افراطي جامعه مي  جز  جر ان همغزي گرد د شك

به انساني  ،ل   پذ رش مقهضيات زمانر از صح ّگرداني مسهمدر پا بندي اشكال   ص رصهاي مشخص گذشهه   ر ي

بر لجاجت    كدندگي ا  افگز ده  ،ذردبگپي جامعه درش د. به ط ري ره هر قدر بر عمر صح الت پي كدنده مبدل مي

 ابد. بنابرا ن، صحجگر همگان بيمگاري جمگ د اش پا ان مي  حيات اجهماعي شده ش د   رفهه رفهه به انز ا رشيدهمي

 انجامد.به لجاجت   دگماصيسم   سرانجا  انز ا   ناب دي مي ،ت ره در ص رت اسهمرارفكري اس

 هاي آنو پيامد ×ت عليرگرايي در عصر حاکميّشيوع تحجّ

صنهگا  ،×مذهبي در حك مت اميرمؤمنان گ فهمي از مه ن د ني   ناص اني در صحليل ح ادث سياسيبيماري جهل   رج

  ارج صنها  ك جر ان  .هاي مفه حه گرفهار ا ن بف ب دندمرد  بسياري از سرزمين ؛شددر ر فه   عراق محص ر نمي

 ،ر   صعصگبن صحجّگهخيآمدند ره به دليل به هم آمب ميبه حسا ×ر چك از آن جر ان عظيم مهحجران عصر علي

نظري در ر صحليل   ر صهمصاد خ ضعف د ،صر ظاهر گرد د.   گرنه در سا ر مناطخبارشان به ص رت فزا ندهصأثير ز ان

عگاص   بن شگد   همگين امگر رمگز پيگر زي ظگاهري معا  گه   عمگر صشخيص حخ   باطل به  ف ر مشاهده مگي

 قيس   اب م سي اشعري گرد د.بناشعث

ص انست با سرر ب آنهگا بگه بيدار   ه شيار ب دند، حضرت مي انشد   سا راگر ا ن نارسا ي به   ارج محد د مي

از  × لي به دليل شي ع ا ن بيماري در بصره   شگا    مصگر   سگا ر منگاطخ، علگي ؛ ر حك مت بپردازدساماندهي ام

 هاي راري را از دسهش رب د.هاي بزرگي م اجه شد ره صما  فرصتنخسهين ر زهاي حك مهش با فهنه

ن ب د. عثمگان در نيمگه فهنه قهل عثما ،×هاي عصر حك مت عليها   شا د مادر سا ر فهنهصر ن فهنه كي از مهم

به ط ري ره مرد  از ظلم   سهم   صبعيل   فساد در ميان رارگزاران   دسهگاه  ؛د    ففت   د بسيار بد عمل ررد

اداري  ليفه به صن  آمدند   از شهرهاي مخهلف به مد نه آمدند   با اصرار از عثمگان   اسگهند رگارگزاران نگاال خ 

ام  گان  . لي عثمان سخت صحت صأثير ام  ان قرار داشت ؛هاي م ج د سامان دهدي   ش را عزل رند   به نابسامان

رارها را قبضه ررده ب دند    كي از اهدافشان ناراضي رردن مرد  از نظا  ب د. از س ي د گر عثمان به دليل نسگبت 
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 ن ر  هر قدر ش رشيان صفش از ا ؛گرا ش شد دي به آنها داشت   اراده   دش را از دست داده ب د ،فاميلي با ام  ان

را  اسطه قرار دادند   حضرت به عن ان ميانجي  ارد عمگل  ×در ا ن ميان چند ن بار اميرمؤمنان .رردند ثمر نبخشيد

 لي نهيجه نداد. عاقبت ش رشيان به  انه عثمان هج   آ ردند  ؛شد   با اصرار از عثمان   است رارها را سامان دهد

اي بزرگ در جامعه اسفمي مبدل شد ره آثارش در به فهنه جر ان   ا ن ؛عثمان را رشهند ،×  عليرغم مخالفت علي

 1هاي بعد باقي ماند.دهه

هر  ك به ن عي شررت داشگهند.  ،طلبهاي ارزشي   فرصتهاي حخ   باطل   چهرهجناح ،عثمانقهل در فهنه 

ز گرا  گ ب  ؛ لي با رشهن عثمان م افخ نب د ،خ ب دبا صحت فشار قرار دادن   اصفح ام ر  ففت م اف ×اميرمؤمنان

ر جامعه قدرت صحليل رشهن  ليفه را ندارند   سياسگهمداران مكگاري چگ ن معا  گه از آن بگه دانست قشر مهحجّمي

رگه اصفاقگا   ،رنندسازي حارميت    ش اسهفاده ميعن ان بهانه براي ا جاد صفرقه   د  دسهگي در ميان امت   زمينه

بر گي از  گاران  لگي  ؛ر هم شد. از ا ن ر  آن حضرت   فرزندانش ه شيارانه از محل فهنه فاصله گرفهنگدهمين ط 

همراه مهاجمان  ارد  انة عثمان شدند   همين امر بهانگة  ،بكر ا ن رار را نكردهبيأبننزد ك آن بزرگ ار مثل محمد

 2ت داشهه است. الدعثمان در قهل  ×طلبان داد ره بگ  ند اميرمؤمنان  بي به دست منافقان   فرصت

اي  گاص صر ن رساني ب دند ره هر  گك بگا انگيگزهدر ا ن ميان طلحه   زبير   عا شه   شخص معا  ه از مهم

رگار را  رردند   چگاره  حهي بر ي از آنها مرد  جاهل را به قهل عثمان صحر ك مي ند  اهان رشهه شدن  ليفه ب د

 شمردند.در رشهن  ليفه مي

طلحه   زبير نيز هر  ك به قدرت رسيدن  3عثمان  ففت را به طلحه بسپارد.از عا شه به دنبال ا ن ب د ره بعد 

در شگ رش حضگ ر داشگهند    ، لي چ ن راه مشهرك قدرت  افهنشان بررناري عثمگان بگ د ؛رردند  د را صعقيب مي

 رردند.ش رشيان را صحر ك مي

 ،رقيب ا  در شا    قدرت پسرعم ها   بسهگانش در ر فگه   بصگره   مد نگهيمعا  ه بر ا ن با ر ب د ره قدرت ب

صگر   سگزا ارصر بگراي بسهر مناسبي را براي سلطه ام  ان فراهم آ رده است   چه رسي در ميان ام  گان از ا  ال گخ

ي ش رشيان بگه رمك   است صا نير ها ش را از شا  براي سرر ب گرفهن قدرت است؟! از ا ن ر  هر چه عثمان از ا 

حهي صا مد نه براي رسب صكليف نزد عثمگان رفگت    ؛در ظاهر با عثمان همدردي ررد .مد نه گسيل دارد، نپذ رفت

ررد. در همان ا ا   ك لشگكر د ازده هگزار نفگري در شگا   لي در عمل همكاري نمي ؛ عدة فرسهادن نير  به ا  داد

مه قف ررد   مهرصد فرصت ماند صا انقفبيگ ن، عثمگان را بكشگند.   لي رمي بير ن سرزمين شا  آنها را ؛صرصيب داد

به ا ن حيله معا  ه پي برده ب د. از  ارد مد نه ش د. اصفاقا  عثماندست گرفهن قدرت   آنگاه ا  براي سرر ب آنها   به

قتنل أأن  ك أردت  ل وهللا، و لكن ن»ا ن ر   قهي معا  ه  عگدة گسگيل نيگر  بگه ا  داد، گفگت: 

  اهي من رشگهه شگ     ص  مي؛ گ  يقسم به  دا! چنين نيست ره مي 4؛الثار ول: أنا ولي  فتق

 .«بگ  ي من صاحب   ن )عثمان( هسهم

                                                                                              

   68-60، ص 5مكهبگه المثنگي ، ج  بنگر د به : انساب االشراف ، . براي اطفع از چگ نگي ش رش   قهل عثمان   م اضع امير مؤمنان )ع( 1

 353 -352، ص 2ذهب ، ج   مر ج ال 176-175، ص 2صار خ اليعق بي ، ج 
 .29 گ 37 ، صبکرابيبن حيات فردي و اجتماعي محمد، نگارنده. بنگر د به: 2

 .163   162 . بنگر د به: شيخ مفيد، همان، ص3
 .175 ، ص2 ج ،تاريخ اليعقوبي. بنگر د به: محمد  عق بي، 4
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ف را  عا شه   معا  ه   طلحه    ،به حك مت رسيد. به دنبال پخش ا ن  بر ×علي   حال عثمان رشهه شد به هر

اندا هنگگد   شگگعار  ×نگگد، رشگگهن عثمگان را بگگه گگگردن علگگيزبيگر رگگه از نيگگل بگگه اهگگداف  گ  ش نارگگا  مانگگده ب د

 يل عظيمگي از مگرد  فاقگد بصگيرت    آنها  انهقا    ن  ليفه مظل   را سردادند.  «يالثارات عثمان»

اي ره   د مغزي را به دنبال    ش رشاندند     نشان را به بهانه گرفهن انهقا    ن  ليفهمبهف به صحجر    شك

 را صرف درگيري با   دشان رردند. ×هدر دادند   نيمي از عمر  ففت اميرمؤمنان ر خهه ب دند، به

ش د. اما ا ن امر بد ن بهانه محقخ نمي ؛اي هسهندگفهيم مهحجران آلت دست منافقان مكار   اسهعمارگران حرفه

ت اجهمگاعي دچگار صجز گه   صحليگل صحگ الدر اطفعي  ا ناص اني هاي جامدالفكر به علت بيدرست است ره انسان

اما صا صح ل پيچيده    ا بحران ذي  ج هي رخ ندهد ره صمييگز حگخ   باطگل در آن  ،ش ندسردرگمي   گمراهي مي

  ابند. اي براي ا جاد شبهه   انحراف نميدش ار ش د، آنها بهانه

از طر گخ ا جگاد شگبهات گيگري از آنهگا هگا   بهگره ر رردن آصش فهنهشعله ،هاي منافقانبنابرا ن  كي از صرفند

 بگر   بسگهه   بگه هگاي بگيصا از ا گن رهگگذر ذهگن ،هاي اجهماعي استهاي فكري   ص ط هرننده   بحرانگمراه

پشت پرده به نيات پليد    ش جامة عمل بپ شانند. درسگت همگين ، آنگاه رفهه را در برابر جبهه حخ قرار دهند  اب

 آ ر م.ها ي از آنها را ميره ارن ن ما نم نه صكرار شد نيز م ارد د گرفرم ل در ماجراي قهل عثمان اجرا   در 

 . در بصره1

اي ره منافقان پس از برپا ي فهنه قهل عثمان ا جاد رردند، چه ب د. افرادي مثل عا شه رنندهحال ببينيم شبهات گيج

شان  دند با قهل عثمان به اهداف ش   قهي د ،شان در ش رانيدن مرد  عليه عثمان آشكار ب د  طلحه   زبير ره نقش

را ز گر  ×علگي بگا ، اساسا  مشر عيت قهل عثمان   بيعگتبا علي بيعت رردند به جاي گرا ش به آنهامرد     نرسيدند

بنگابرا ن رشگهنش  ؛ لي ا  ص به ررد   پاك شگد ؛گفهند ما با عثمان به  اطر صخلفاصش مخالف ب د مسؤال بردند. مي

 از ر ي ا هيار نب د.   ف ه بيعت ما با علي نيز ارراهي ب دبه ع ؛جا ز نب د

 لي فگ را   ؛ررد صا مخالفهش را با ا  ص جيه رندابهدا عثمان را گناهكار ص صيف مي ،عا شه در سخنانش براي مرد 

 : گفتمي ؛داد صا قهلش را ظالمانه جل ه دهدا  را با آب ص به شسهش  مي

وبه ل، فلم يزل يغسله بالت  ر و بد  ي  عفان قد كان غبنعثمان فإن  

ي فعندوا علينه و قتلنوه فني داره و حتي صار كالذهب المصنف  

از صورا  ]عفوان بنعثموان 1ناسا  معه في داره ظلمنا  و عندوانا ؛قتلوا اا 

اي که به گبنه ،ولي با آب تببه خبد را شستشب داده ببد ،تغيير مسير داد و روشش دگرگبن شده ببد  مستقم

اش کشوتند و مردمواني را کوه اي عليه او شبريدند و او را در خانوهولي عده ؛طالي صاف و صيقلي شد مانند

 همراهش ببدند به طبر ظالمانه و ستمگرانه به قتل رساندند. 

بيعت مرد  با آن حضرت را بيعهي سگا هگي   نامشگر ع  ،×سپس براي ص جيه ارصباط قهل عثمان با جن  با علي

 گفت: مي   دادميجل ه 

ثم آثروا عليا  فبايعوه من غينر من ء منن النناس ولشنوري و 

بعد )همان قاتالن( علي را تورجي  دادنود و بودون در نرور  2هللا أمرهم؛و   ختيار، فابتز  إل

او )علوي(  ،با علي بيعت کردند و بوه خودا قسوم ،اختيارگرفتن نرر بزرگان مردم و بدون تشكيل شبري و بي
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 کارشان را بريد.

از  ،آنگاه براي صحر ك افكار عم مي   برقراري هماهنگي بين مخالفت د ر ز   دلس زي امر ز نسبت به عثمگان

وط ا غضبنا علي عثمان منن الس نإن  »ررد: ميافر ز اسهفاده جمله بسيار ز ررانه   آصشا ن 

ا گن   آن ره به نگاحخ بگه ] ي ما از عثمان به  اطر شفق 1؟!؛يففكيف لنغضب لعثمان من الس  

 «.؟ شمگين نش  م [اصابت ررده ]مان بر عث [به ناحخ به] از شمشيري ره چط ر  ؛غضبناك شد م [ زدمي

  د هر  ليفه ا ل، رسي ره در قرآن از ا  به عنگ ان  |همسر پيامبر عا شه هم از آن ،هاي ز ررانهپاشيا ن سم

رگرد   گرفهگار دا  حيلگه  گ  ش را دچار بحران سخهي مي ل ح   ظاهرنگرهاي سادهالمؤمنين  اد شده ب د، انسان ّأ

 2ها ش را صأ يد رردند.ار ف را  حرفبر ي از حضّ ،به ط ري ره پس از همين سخنراني عا شه ؛سا تمي

داد   رشگهن ررد.  ي به قاصل عثمگان دشگنا  مگيهاي عا شه را با زباني صر ح   ساده بيان ميطلحه نيز حرف

 3مرد  را به ز ر  ادار به بيعت با    ش ررده است. ×گفت عليداد   مي   ارانش نسبت مي ×ؤمنان ليفه را به اميرم

ررد ره ما   اهان ص به عثمان ب د م نه قهگل هاي   د با عثمان همان حرف عا شه را صكرار مي  در ص جيه مخالفتا

 4ا .

داد از فرات آب براي ا  ن بسهه ب د   اجازه نميآب را به ر ي عثمااز رساني ب د ره ا ن در حالي ب د ره   دش 

با ا ن حال  ؛از ا    است قدري ر صاه بيا د   آب را به ر ي عثمان باز رند ×رار به جا ي رسيد ره عليحهي  5ببرند.

 قهي ش رشيان مصر د دنگد طلحگه رگه  ،به عن ان  ك رارشناس سياسي م رد اعهماد ،عباسبه عقيده ابن .نپذ رفت

 6 ارد  انة عثمان شدند   با شمشير ا  را از پاي درآ ردند. ،رندپيامبر است چنين بر  رد صندي با عثمان مي صحابي

نچر يدن چرخ ر زگار بر  فخ مراد، باران شبهه را بر سر مرد  نادان بار دنگد     لي پس از دگرگ ن شدن ا ضاع

گيري رند   بنابرا ن علي با د از قدرت رناره است؛ نب دهبيعت ما با علي ا هياري      گفهند عثمان مظل   رشهه شده

  7اش برگرداند.به  رثهنيز عف ه بر ا ن قاصفن عثمان را  ؛مطابخ سيره عمر، رار انهخاب  ليفه را به ش را  اگذار نما د

ا گن بگ د  ،×نهاي مخالف اميرمؤمناهاي طلحه   زبير   صما  منافقان   جناحراريها   فر بگري كي از  دعه

ره همگي ز ر چهر عا شه قرار گرفهند   د ر ا  گرد آمده    ي را سپر    ش قرار دادند. عا شه به  اطر نسبهي ره با 

رگار بگرده بگ د، در جامعگه ه بگ |   ليفه ا ل داشت   به  اطر ا صافي ره قرآن مجيد در م رد زنان پيگامبر |پيامبر

پنداشهند   م اضع سياسي   اجهماعي ا  را بر اسگهه از دلسگ زي   شگفقت يمحب بيت داشت. مرد  ا  را مادر   د م

را  |ست ره آنان حرمگت پيگامبرا مشر ط به آن |پيامبر غافل از آنكه احهرا  به همسران ؛نسبت به امت مي دانسهند

 [|زنان پيامبر] 8؛ن  في بيوتكا  ن  ر  ق  درگير نش ند   به دسه ر قرآن رر م در م ردشان ) ا نگه دارند   با  صي 
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 با د در  انه بمانند( پا بند باشند.

ولني أ النبني  » رگه:آ گه چسگبيدند  ا گنمغز بصره صنها بگه فكر   مهحجر    شك لي مردمان ر صه

صگر پيامبر از جان مؤمنان بگر آنهگا مقگد  1؛مهاتهمأن أنفسهم و أزواجه منين م  ؤبالم

  اطاعت از قگرآن  |پيامبراز در  اقع حما ت  |ا ت از همسر پيامبراز ا ن ر  حم ؛«است   زنانش مادران آنها هسهند

شگان ف را  صسليم ،است. ر ي ا ن جهت  قهي عا شه  ارد بصره شد، مرد  هنگامي ره ا  را مدافع طلحه   زبير د دند

المگ منين مجگ ز مگر اطاعت از ا ّ  ؛شدند. د گر نگفهند مگر عا شه معص   است صا ما به پير ي از ا  با علي بجنگيم

 ش د. اي چ ن علي ميعصيان از  ليفه

 ةأنفسننا مبذولن»گفهنگد: ؛   ق ل فداراري دادنگد ه ير مقد  گفه را گرفهند   به ا  د ر عا شهآنها 

مان را به شما بخشيد م، حاضگر م در هايجان 2؛لكم و نحن نموت علي طاعتكم و رتاكم

 .«راه اطاعت   جلب رضا ت شما بمير م

پگس از پا گان  ×نشيني   فرارشان از ميدان جن    صقاضاي عف شان از اميرمؤمنگانا ن سخنان را با عقب قهي 

انگد ش نب دنگد، بگه پا گان رفهارشگان غالبگا  عاقبگت ×فهميم مرد  عصر حك مگت علگيجن  رنار هم بگذار م، مي

شنا هند، رارها شان حساب شگده نبگ د، اند شيدند، مرزنشناس ب دند، حد   مرز د سهي   دشمني با افراد را نمينمي

صا رجاست، آ ا جلب رضاي ا  حهي به قيمت از دست رفهن مصالح  |فميدند مرز پاسداري از حرمت همسر پيامبرنمي

حك مت اسفمي جا ز است  ا نه؟! آ ا با د به قيمت از بين رفهن جان   مگال سگا ر مسگلمانان   صجگا ز بگه حقگ ق 

 گا احهگرا     ،حما گت رگرد |زدن به بنيان جامعه اسفمي از همسر پيامبر   ضربه |امبرد گران   جن  با  صي پي

 همچ ن حما ت از هر مسلمان د گر مشر ط به شر ط عد ده است؟! |حما ت از همسر پيامبر

گرفگت، آن جر گان در نگاهشگان شنا هند. اگگر عا شگه در رأس  گك جر گاني قگرار مگيآنها حخ را به افراد مي

صگاحب    اما  معصگ  ، دامگاد پيگامبر، ا لگين مگؤمن ره ×اگر چه در مقابل شخصي چ ن علي ؛ افتت ميمشر عي

 ا سهاد.مي ب د، افهخارات بزرگ در ميدان جهاد

هگا بگا معيارهگاي د دند. اگر انسگانمذهبيِ جامعه را  ار نه مي گ هاي سياسيهشد ره پد دهمين امر م جب مي

گ  ند ا ن جن  نه صنها درن  ميزاد    جدان بيدار امر ز صار خ جن  جمل را بخ انند، بيصحيح   با صكيه بر عقل آ

بلكه م جب صفرقه شد. سران اصحاب جمل نه صنها گگامي در راسگهاي  حگدت مسگلمانان    ،ما ه اصفح جامعه نب د

هگا را رينگه   ن آنها شدندبلكه م جب صفرقه   صشهت در صف ف مرد    به هدر رفهن    ،حفظ   ن مرد  برنداشهند

شنا هند   ق ه صجز ه   صحليل   شنا ت حخ   باطگل در  لي مرد  بصره ره حخ را به افراد مي .ا زنده رردندهدر دل

 گفهند: در م رد عا شه مي ،هاي باسابقه   سرشناس را نداشهند راي چهره

بين  ةلفو األ ةص ح و حقن الدماء و إطفاء الفتنها تريد اإلأن

إلي  يئي يفتلناه حت  قاحد فيها أن أبي عليها إالمسلمين... ف

ها تفظ شوبد و آتوش فتنوه را خوامبش خباهد خبنمي ،دانيم مادرمان( قهد اصالح دارد)ما مي 3الحق؛

جنگيم تا در برابر اگر اتدي از دستبرش سرپيچي کند با او مي ...کند و بين مسلمان انس و الفت برقرار کند

 .تق خضبع کند
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ما ه بر ز  ك فهنگه   فاجعگه انسگاني دست ×مرد  بصره به رغم ا نكه به  ض ح پيدا ب د مخالفت عا شه با علي

ا  را منادي صلح    حدت امت اسفمي   مخالف  گ نر زي   جنگ   ،ررد  اهد در جامعه صفرقه ا جاد  ،شد  اهد 

به ط ري ره حضرت پس از جنگ ، هنگگا  قگد   ؛آمدندآ  خهند   به جن  قرآن مي  اندند. قرآن بر گردن ميمي

 ب د؛ قرآن بر گردنش آ  خهه ره بن س ر قاضي افهادها چشمش به جنازه  كي از آنها به نا  رعبزدن در ميان رشهه

قگرآن را از آنجگا بردار گد   در  1؛ةالمصحف و تعوه في مواتع الطهار اونح   »فرمگ د: 

 2« جاهاي پاك بگذار د.

ما گه ا جگاد فهنگه فهنه قهل عثمان را دست ،×عصر اميرمؤمنان پرستِمقا  طلبانِ ن طر خ فرصتبه هر حال از ا

د گري قرار دادند   جرقه جن  جمل را در مغزهاي  شكيده مرد  بصره ا جاد رردند   داغ هزاران رشهه   مجر ح 

ا گن بگار    دسها  ز منافقان قرار گرفگترا به دلشان گذاشهند. اما رار به ا نجا  هم نشد   همچنان فهنه قهل عثمان 

ل ح شا  را براي گرفهن انهقا    ن عثمگان بسگيج رگرد   آصگش جنگ  مرد  ساده ،معا  ه براي حفظ قدرت    ش

 صفين را بر افر  ت.

 . در شام2

ل ت نن ق  م ن»معا  ه پيراهن   نين عثمان را به شا  آ رد   در مسجد شا  به نما ش گذاشت   با اسهناد به آ ه 

                                                                                              

 .392 . همان، ص1
هاي طلحه   زبير براي جل گيري از بيداري مرد    ر شنگري در جامعه بگ د. امگر زه ا گن ساالري   هياه  رردن،  كي د گر از شي هغ غا - 2

ار غبگ   ردرنند همگ اره گَگها صفش ميها   رسانهبر ي از مطب عات   صر ب ن .بينيممينيز شي ة بر  رد ناج انمردانه را در جامعه   دمان 
بخ اهد  هم اگر رسي .آل د جامعه، افكار عم مي را در جهت منافع شخصي  ا گر هي    ش س ق دهندابها  بر قضا ا بماند صا در فضاي مه

بگه  ؛دهنگدز ا اي پنهان ح ادث مشك ك   مبهم را ر شن رند   آصش فهنه را  ام ش رند، ف را  ا  را آماج فحش   صهمت   ناسزا قرار مي
 رنند.از صرس آبر ي    ش ميدان را  الي مي ،ه ر شنفكران  اقعي   بيداراي رگ نه

فهميد   با سخنان   د در ميان ره اگر رسي  دعه آنها را ميبه ط ري ؛ساالري را در پيش گرفهندطلحه   زبير هم در بصره همين شي ه غ غا
 دادند.مردانه   د قرار ميها   حمفت ناج انررد، ف را  ا  را آماج اهانتمرد  ر شنگري مي

 از جا ش بر است    طاب به مرد  گفت: ،ها كي از بزرگان قبيله عبدالقيس بعد از سخنان طلحه در ميان بصري

طبق روال گذشته کار انتخاب خليفه بر ع ده م اجران و انهار مدينه ببده و هيچ يك از مردم ساير شو رها 

کورد. معموبالً آن وا د و يا بيعتي را که آن ا نقض کردند، ابورام نمويکرتهميمي را که آن ا گرفتند، نقض نمي

کردنود و فرموان نبشتند و بقيوه هوم از آن وا گوبش مويگرفتند آن را به ساير ش رها ميوقتي تهميمي مي

 بردند.مي

علي گيرترين مردم نسبت به عثمان ببدند تا اينكه کشته شد و مردم )مدينه( با عايشه و طلحه و زبير سخت

. ما هم بوا است بيعت کردند و طلحه و زبير هم با آنان بيعت کردند و خبر بيعت آن ا با علي نيز به ما رسيده

کنيم و نه بيعت خبد را بوا بنابراين به خدا قسم نه خليفه خبدمان را از قدرتش خلع مي ؛ايمعلي بيعت کرده

 (307 ص الجمل، ،)شيخ مفيداو نقض خباهيم کرد.

آنگگاه  ؛طلحه   زبير ف را  فر ادشان بلند شد   دسه ر دادند محاسن ا ن مرد شر ف را قيچي رننگد مرد قيسي،   سد به دنبال سخناننصار خ مي
 )همان، همانجا( اي ره هيچ م  ي بر ص رصش نماند.به گ نه ؛هاي ص رصش را رندندصما  ر ش    ك عده رجاله ر خهند

هگاي به ا ن ص رت صگداي انسگان )همان، همانجا( جشم را سنگسار رردند.مردي از بني ؛ حهينيز رردندشبيه همين بر  رد را با بر ي د گر 
شگبيه در ر زگار مگا نيگز صخم رينة علي    ارانش را راشهند.  ،فكريبيدار   ه شيار را  فه رردند   به دنبال آن در زمين آماده صحجر   رج

به ط ري رگه پگس از بيانگات ر شگنگرانة  ه است؛هاي زنده   بيدار رن ني ص رت گرفهچهره همين ص ط ه در م رد شهيد بهشهي   بر ي از
 دهند صا با لطمه زدن به آبر  شان آنها را از جامعه منز ي رنند.از هر طر خ آنها را آماج فحش   ناسزا   صهمت قرار مي ،آنان
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هر رس مظل   رشهه ش د براي  لگي ا  حگخ مطالبگه  1؛ه سلطانا  لي  و  علنا ل  مظلوما  فقد ج  

شعار   نخ اهي عثمان را سر داد   هزاران صن از مرد  شا  را بگه دنبگال  گ د بگه  ،«ا م)  ن مقه لش را( قرار داده

 اي آ ه   بد ن ا نكه از   د بپرسند آ ا فكر شا  بد ن درن  در محهرشانيد. مرد  ر صه ×ميدان جن    نين با علي

، دعگ ت نگداه اقعا  معا  ه مصداق  لي د  عثمان است  ا فرزندان عثمان  ي را به عن ان منهقم   ن عثمگان پذ رفه

  :. به فرم ده شهيد مطهريمعا  ه را لبيك گفهند

در   وار پشوت  تال کسي نيست که از معاويه بپرسد که ولي شرعي خبن عثمان کيست؟ يوك کسوي کوه

کند، مطالبة خبن او به تب  وه مربوب  اسوت؟! عثموان پسور دارد، خبيشواوندان باالتر، با تب انتساب پيدا مي

 2و ثانياً به علي  ه مربب  که عثمان کشته شده است؟! ؛تر از تب داردنزديك

ق ل دادند جان   مالشان  معا  ه براي طلب   ن عثمان بيعت رردند   به ا  ان  سد همة اهالي شا  بمنقري مي

اء شا  گ رساني ره س اد ر   اني قرآن را داشهه   در آن عصر در صفين چهار هزار صن از قرّ 3را در ا ن راه بذل رنند.

 4بجنگند. ×م رد احهرا  مرد  بفد مفه حه ب دند گ در جناح راست سپاه معا  ه با هم بيعت رردند صا پاي مرگ با علي

ر ز چهارشگنبه برا شگان  ،حمخ ب دند ره معا  ه در صفين نماز جمعه را به بهانة اشگهغال ز گادشاميان به قدري ا

 6جنگم.گذارند، با ا  مييد من با صد هزار نير  ي ره بين شهر نر   ماده فرق نمي گفت به علي بگ مي 5؛  اند

در م رد عمار فرم ده  |پيامبر .ن شدنم نه بارز د گر از فقر فكري   فرهنگي شاميان در هنگا  شهادت عمار نما ا

ا ن  بر در ميان مسلمانان منهشگر «. رشند؛ ص  را  ك گر ه سهمگر ميالباغيه ةلك الفئقتا ت  » :ب د

حهي به گ ش شاميان هم رسيده ب د. از ا ن ر  به  ك بحران فكري براي سپاه معا  ه صبد ل شد؛ ز را آنها  ؛شده ب د

مصداق همان گر ه سهمگر ش ند. اصفاقا  همگين  اقعگه رخ داد   عمگار در  ، فل جن صرسيدند با رشهن عمار در مي

رفت شاميان به راحهي بفهمند حزب معا  گه همگان حگزب  فل جن  به شهادت رسيد. طبخ ر ال عادي انهظار مي

   ني آنها را فر گب داد لي معا  ه با  ك حيله به آسا ؛از ا   بر داده ب د   از ا  جدا ش ند |سهمگري است ره پيامبر

 عني علي قاصل عمار است. سپاه شا  در نها ت  7؛اندگفت قاصل عمار آن رساني هسهند ره ا  را به ميدان جن  آ رده

قدري فكر نداشهند ره بگ  ند اگر ا ن ط ر است پس قاصل شهداي بدر   احگد    نظري ا ن اسهدالل را پذ رفهندر صه

 هاي سپاه شا  هم   د معا  ه است.  قاصل رشههب ده  |هم نع ذباهلل پيامبر

  دش با ا هيار آمده بگ د   بگا رمگال اشگهياق در ميگدان صگفين  ؛صازه عمار را رسي به ميدان جن  نيا رده ب د

 برد.جنگيد   با نير هاي صحت فرمانش به س ي سپاه شا    رش ميمي

 ×ابيطالببن. در درون سپاه علي3

مخهص به  ك منطقه جغرافيا ي    ا  ك ق     قبيله  ×ر در د ران حك مت اميرمؤمنانچنانچه گذشت مشكل صحج

                                                                                              

 .33(: 17). اسراء1
 .26 ، ص×ائمة اطهار هسيري در سير. مرصضي مطهري، 2

 .32 ، صوقعه صفينمزاحم منقري، بن. نصر3

 .291 . همان، ص4
 .41 ، ص3 ، جمروج الذهبالحسين مسع دي، بن. علي5

 . همان.6
 .317 ، ص2 جصحقيخ محم دي ، ، انساب االشرافبفذري، احمد . 7
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شد. هم در بصره، هم در شا    هم در ميگان نير هگاي بف ي ب د ره در صما  مناطخ   اق ا  مشاهده مي ؛نب د  اص

  ردنگد،    د فر گب مگيافهادنگد   ززد. مرد  ز د به شبهه ميصحت فرمان حضرت، عد  بصيرت   صيزبيني م ج مي

ص انسهند از پ سهه   شگكل قضگا ا عب ررننگد   هسگهه   مگادة اش همان ناص اني در صمييز حخ   باطل ب د. نمير شه

 قهگي  ؛هگا ب دنگدهاي رهگن   شگكل ظگاهري جر گانح ادث، اسير قالب ها   ارز ابيدر بررسي ؛صح الت را ببينند

 رردند.ش د، در حقانيت جن  با آنها صرد د ميپا ميش د   نماز بهميد دند در سپاه معا  ه اذان گفهه مي

؛ شگ دس زي است ره اگر جامعه به آن مبهف ش د رار هدا ت آن مرد  بسيار دشگ ار مگيا ن همان بفي  انمان

 ش ند آنها را نجات دهند.هم م فخ نمي ×ابيطالببنرهبران  ارسهه   رارآمدي چ ن علي حهي

 گ  د: ري مياسماء فزا

]عموار بوه خوبد اشواره  ؟گفت  کداميك از شما عمار هستيد و مردي آمد ؛ما در صفين زير لباي عمار ببديم

 گفت  أببيقران )شما هستي(؟ گفت  بله.]آن مرد  گفت  اين عمار است. کرد و  

فوت  وقتوي مون از علني بگبيم يا غيرعلني؟ عمار گفت  علني بگب. گ ،گفت  يك تاجتي از تب دارم]آن مرد  

تا اينكه ديشب ديدم منادي ما آمد  ،شدم شكي در گمراهي اين قبم )سپاه معاويه( نداشتمام جدا ميخانباده

هوم   از سوپاه معاويوه]اهلل ش ادت داد و دعبت به نماز کرد و مثل همين دعبت اهلل و محمد رسبلاالبه الاله

 شنيده شد.

به يك  يز دعبت کرديم، کتاب واتدي را توالوت کورديم، پيامبرموان  هر دو گروه يك نماز خبانديم، هر دو

دانود کوه اي که جز خدا کسي نميبه گبنه ؛ديشب شك مرا کالفه کرد ،اين ا را که مشاهده کردم ؛يكي است

 تمام شب را تا صب  بيدار ماندم.

  :نكهه مهم ا نجاست ره گفت

آيوا عموار  ياسر؟؛هل لقيت عماربن»گفت   م؛بيان کردماجرا را برايش و رفتم نزد اميرمؤمنان 

برو به ديودار  بعه؛ك فات  ر ما يقول ل  ه فانظا الق  ف  »گفت   ؛نه  گفتم «؟ايياسر را ديده

 «.)هر  ه گفت( از آن پيروي کن ،گبيدعمار ببين به تب  ه مي

د آن را مگدا ا رگرد، بگا نفگس ش را درمان رند، با منطخ   برهان نمي درد ا ص اند حضرت د د با هيچ زباني نمي

نگگر   ظگاهربين را بگه عمگار از ا ن ر  آن عرب سطحي ؛ص ان آن را معالجه رردرحماني   ر ح عرفاني   الهي نمي

در صفين صقر با  ا ن مطلب براي همه جا افهگاده بگ د رگه  .پسندانه مشكل را حل رندارجاع داد صا از  ك طر خ ع ا 

 .در آن زمگان پيرمگردي ن دسگاله بگ دنيگز عمگار  ؛«رشندص  را  ك گر ه سهمگر مي» :دهدر م رد عمار فرم  |پيامبر

هگاي هگا ي رگه معمگ ال  انسگان  ژگي گ ا سالخ ردگي عمار  ،حضرت ا  را به عمار ارجاع داد صا شا د صعر ف پيامبر

 در دل ا ن مرد اثر بگذارد. گ رنندزده  يلي به آن ص جه ميع ا 

به جاي ا نكه با اسهدالل  است؛ لذا فرسهاده شرا نزد ا  ×فهميد چرا علي   هم م ض ع را گرفت اصفاقا    د عمار

له را برا ش ر شن رند، سعي ررد با چند شاهد صگار خي   عينگي گمراهگي آنهگا را أهاي عقلي مسقرآني    ا صحليل

شناسگي؟ آن پگرچم مقابلم است، مي آ ا صاحب آن پرچم سياه را ره»با اشاره به عمر عاص گفت:  برا ش ثابت رند.

البهه ا ن م رد بههر از م ارد  ؛اش استسه بار با ا  جنگيد    ا ن چهارمي | داعاص است. من در رنار رس لعمر بن

 .«گذشهه نيست بلكه بدصر از آنهاست

داشت ميها شررت آ ا در جن  بدر   احد   صفين حض ر داشهي    ا پدري داري ره در آن جن »سپس گفت: 

 نه. :مرد گفت ؛«   برش را به ص  داده باشد؟
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در رنگار پگرچم مشگرران  آنهگا ب د  لگي | داهاي رس لر ز بدر   احد   صفين جا مان رنار پرچم»عمار گفت: 

 .«جن  احزاب ب دند

صنگد    آنگاه براي ا نكه صخم شك را رامف  از دل مرد عرب بير ن بيا رد    اطرش را آس ده رنگد، بگا جمفصگي

قسم به  دا د ست داشهم همه آنها ي ره با معا  گه »نها ت بغل   د را نسبت به آنها بيان فرم د   گفت:  ،آصشين

بر گد . ررد    سرش را مگيآمدند   من آن را قطعه قطعه ميمي اند به ص رت  كي از مخل قات دربه جن  ما آمده

 «آ ا   ن گنجشك حرا  است؟» . از ا  پرسيد:«استصر هاي همة آنها از   ن گنجشك حفل اهلل   ن

 .«نه بلكه حفل است»مرد عرب گفت: 

 .«  ن ا نها هم همينط ر است»فرم د: 

 «د دي چگ نه برا ت قضيه را ر شن ررد ؟»: بيان داشتآنگاه 

 1.«بلي، برا م قضيه را باز رردي»: گفت

ي برا شان رخ داد بيا نگد منصگفانه بگه دنبگال پاسگخش ااما همة ع ا  مثل ا ن مرد عرب نب دند ره  قهي شبهه

 ها ي مثل عمار در دسهرس نب د صا با زبان   دشان به آنها پاسخ دهد.شخصيت نيز بگردند   هميشه

رننگد   مطگابخ فهگم نگاقص بينند، بگا ر مگينظر، آن چه با چشم سر ميهاي   دمح ر   ر صهبسياري از انسان

ا گن دسگهه  يلگي  ؛رنند نظر جاهفنه   د را بر د گران صحميل رننگداصرار سعي مي رنند، حهي با   ش عمل مي

رنند. افرادي چ ن ش ند   بر جهالت    ش پافشاري ميآميزند   ناگاه دگم مي طرنارند. آنها صحجر را با صعصب مي

سگهه   لجگ ج بَ شگك  گگر ه  قيس بيشهر از همة مهحجران مد  ن  دمات ا ن بنعاص   اشعثمعا  ه   عمر بن

 ب دند.

ها را باالي نيزه ررد   فر بكارانه حكميت قرآن را پذ رفت، هاي پا اني جن  صفين قرآن قهي معا  ه در ساعت

 يل رثيري از  اران حضرت بد ن ا نكه از   د بپرسند به چه دليل معا  ه صا ا ن ساعت حكميت قرآن را نپذ رفت؟ 

ف را  از ادامگه جنگ  ؛ را به پذ رش حكم قرآن دع ت ررده ب د ازقب ل آن سرباز زد؟ به چه دليل آن قت ره علي ا   

أبي سگرح قيس   ابنبنمسلمه، ضحاكبن، حبيبعقبه ليدبن ،عمر عاص ،بازا سهادند. هر قدر حضرت فرم د معا  ه

 فرم د:حضرت مي نه حامي د ن هسهند   نه قرآن، گ ش به سخنان حضرت ندادند. ... 

آن وا آن روز  ؛امدر کبدکي آن وا را ديودم و در بزرگسوالي بوا آن وا بوبده ؛شناسممن بيش از شما آن ا را مي 

م کوه آن وا را بوه کتواب خودا اهاند... اساساً من اولين کسي ببدشرورترين کبدکان و بعدها بدترين مردم ببده

خباهند آن ا االن مي ...رش تكم قرآن وادار کنمام... اصالً فلسفه قيامم اين است که آن ا را به پذيدعبت کرده

 2شما را فريب بدهند و قهد عمل به قرآن را ندارند.

دع ت بگه قگرآن » گفهند:   بيست هزار نفر دست از جن  رشيدند   علي را بين سه راه مخير رردندبا ا ن حال 

رنيم ره با عثمان اي را ميبا ص  همان معامله دهيم    امعا  ه را بپذ ر   گرنه  ا دست بسهه ص  را صح  ل معا  ه مي

 3«.رسانيم(ا م ) عني ص  را به قهل ميررده

 لي رار صنها به پگذ رش حكميگت    ؛اشهر را از ميدان نبرد فرا  اند   جن  را مه قف رردناچار مالكه حضرت ب

                                                                                              

 .322   321 . بنگر د به: منقري، همان، ص1
 .189 ، ص3 اعثم، همان، ج،   ابن301 ، ص2 مان، ج  بنگر د به: مسع دي، ه 489 . همان، ص2
 .402 ، ص2 مسع دي، همان، ج   193 ، صاالخبار الطوال  د ن ري،  489  منقري، همان،  185 ، ص3 اعثم، همان، ج. بنگر د به: ابن3
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عبگاس  گا د   ز ررگي چگ ن ابگنحضرت بنا داشت در مقابل نما ندة مكار شا ، فگرد معهمگ .صعطيل جن  صما  نشد

ها با سرسگخهي جاهفنگه  لي  مني ؛به مذاررات صحكيم بفرسهدش اشهر را براي قضا ت رردن در م رد حقانيهمالك

حهما  با د  كي از حكمين  ؛عباس هر د  از اعراب شمالي   قرشي هسهندعمر  عاص   ابن» :مخالفت رردند   گفهند

 . «پذ ر مغير از اب م سي اشعري احدي را نمي ؛شد مني ) عني از اعراب جن ب( با

فكري ب د ره هم اره در مسير اصگفحات علگ ي چگالش ا جگاد مآبان رجره اب م سي اشعري از مقدسدر حالي

فهميد   نه به  فگا ش اعهمگادي نه ازسياست   فطانت چيزي مي ؛گيري رردررد   از جن  جمل   صفين رنارهمي

اي جز شكست سياسي مرد  عراق در پي نداشت. گر   مكاري چ ن عمر عاص نهيجهبا فرد  دعه لذا مذاررة ا  ؛ب د

 را از حك مت عزل   معا  ه را به  ففت برگز د. ×علي ،رماا نكه همين اصفاق افهاد   ا  در  فل مذاررات

طيگف عگ ا  را بگه قيس از دا گل سگپاه حضگرت بن  اشعث ×عناصر منافقي چ ن معا  ه از آن س ي سپاه علي

اي  ادار نم دند   حضرت سند صحكيم را امضاء ررد   قرار بگر ا گن شگد طگرفين نما نگده ×بس بر عليصحميل آصش

الجندل با هم مذارره رنند   مشخص رنند در ا ن جن  حخ با ريست   چه رسگي با گد  ليفگه در د مه صابفرسهند 

 1مسلمانان باشد.

به دنبال ا ن مگاجرا در همگان ميگدان جنگ  آ گة همين عناصر آ ر ا ن است ره انگيز   صعجبنكهه بسيار عبرت

جگز  گدا رسگي  ،هاي مرد  اندا هند   به آنها گفهنگد طبگخ نظگر قگرآنرا بر سر زبان «ه إن الحكم إل»

 «ه لإل حكم »از اطراف سپاه حضرت فر گاد  ،ص اند حكم صادر رند. از ا ن ر  هنگا  قرائت سند صحكيمنمي

مفه   ا ن شعار ا ن ب د ره صد ر حكم صنها از آن  داست   انهخاب حكم   امضاي سند صحكگيم امگري  2.بر است

ا م، شما هم با د ص به ا م، ص به رردهبه حضرت گفهند ما از ا نكه راضي به حكميت شدهنيز نامشر ع است. اندري بعد 

اء اء   غير قرّد ازده هزار صن از قرّبه دنبال آن  3اهيم جست.رني   سند صحكيم را نقل رني   گرنه از شما برائت   

 4به همين بهانه از حضرت جدا شدند.

 گابي اشگهباهات به جگاي ر شگه. گشهنداز ا ن ر  ز د از نظر   د برمي ؛گرفهندزده صصميم ميآنها معم ال  شهاب

جسگهند   مشگغ ل نهگي از منكگر د گگران ي ميفاحش    ش   از بين بردن آنها، ف را  با آب ص به از رردة   د صبر

 ن را داشهند. شدند   پيش از آنكه   د را اصفح رنند دغدغة اصفح سا رمي

نگر   هرهري مسلك ره   ارج جزئي از به هرحال پيدا ش ا ن طبقه اجهماعي بيگانه از معارف اسف    سطحي

رگي را پد د آ رد   ر ند اصفحات بنياد ن حضرت را در آمدند، براي حك مت اميرمؤمنان مشكل بزآنها به حساب مي

 هاي جدي ر بر  سا ت.هاي صار خ به مخاطره افكند   با چالشسازصر ن لحظهسرن شت

 هاي متحجردر تحجرزدايي و برخورد با گروه ×شيوه علي

فهم مرد  در درك  دانست قص راز نخسهين ر زهاي  ففت به ا ن مشكل  اقف ب د   آن حضرت مي ×اميرمؤمنان

 ا هفف   اهد شد. أمقهضيات زمان   مسائل اسف  بعدها منش

دانست اگر باب اجههاد را به ر ي    ش ببندد، مهحجران دسگت ا  را در صطبيگخ اصگ ل اسگف  بگر حضرت مي
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اي ره در  طبه گ  ند ا ن رار شما بر  فف سيرة  لفاي پيشين است. از ا ن ر  دربندند   ميشرا ط مهغير زمانه مي

جبنتكم ركبنت بكنم منا أن إي ن نأواعلمو »بد  پذ رش  ففت ا راد ررد، فرمگ د: 

 .«رنمفهمم عمل ميآن گ نه ره   د مي ،بدانيد اگر من ا ن دع ت را پذ رفهم 1؛علمأ

 . ترغیب به شناخت حق و باطل و اهل آنها1

ررد  كي شنا ت حخ   باطگل   نار هم پيشنهاد ميسطح آگاهي   شنا ت جامعه د  راه را در ر يبراي ارصقا ×علي

 د گري شناسا ي اهل آنها.

ح ط در جر ان جن  جمل سخت دچار شك   سردرگمي شد. س ابخ طلحه   زبير   انهساب عا شه بگه بنحارث

د. ص انست انحراف آنها را در جن  جمگل بپگذ ربه ط ري ره نمي ؛همچ ن سدي مانع فهم ا  شده ب د ،|بيت پيامبر

 حضرت براي ر شن رردن ا  شنا ت حخ را پيشنهاد ررد: 

تعنرف ك لنمرت! إن  ح  تنظر فوقك فك نظرت تحتك و لمن  إيا حارث! 

اي  2تعرف الباطل فتعنرف منن أتناه؛ن أتاه، و لمفتعرف م   الحق  

ب توق را تو ؛از ايون رو سورگردان شودي ،اياما به باالي سرت نرور نيفكنوده ،ايتارث! تب زير پايت را ديده

 .نشناختي تا بداني اهل تق کيست؟ و باطل را نيز نشناختي تا اهل باطل را بشناسي

الفكگر رگافي مخص صگا  قشگر صحجرگگرا   ضگعيف ، لي حضرت صنها شنا ت حخ را براي هگدا ت همگه مگرد 

حخ   باطل را از هم  هاي درهم صنيده قادر نيسهنددانست؛ چرا ره ا ال  بسياري از مرد  در ح ادث پيچيده   فهنهنمي

به دليل عد  دسهرسي به اطفعات    ا عگد   ،ثانيا  در ص رت قدرت صفكيك   ص ان صجز ه   صحليل؛   صفكيك رنند

 ص انند صحليل درسهي ارائه نما ند.نمي ،فرصت رافي براي با  بر شدن از جزئيات ح ادث

هگا   ص اننگد در رشگارش درگيگريبر باشگند، نمگي بنابرا ن اگر حخ را بشناسند  لي از مصاد خ حخ   باطل بي

دانگد چگه شناسد  لي نمير  رسي ره صنها حخ را مي اي داشهه باشند. از ا نشدهگيري حسابها م ضعبر  رد جناح

ش د   گگاه از فعاليگت رند   قابل اعهماد است، گاه ملعبه دشمن ميرسي در ر زگارش در صراط مسهقيم حررت مي

پي ندد. لذا حضرت شناسا ي اهگل ش د   به حزب قاعد ن ميبه عنصري  نثي مبدل مي ،عي باز اسهادهسازنده اجهما

كنم و اعلمنوا أن  » فرم دنگد:حخ   اهل باطل را بعن ان  ك  ظيفه  طير اجهماعي مطرح نم ده   مگي

بدانيد اگر شما رسگي را رگه راه راسگت را  3؛كهر  ذي ت  ي تعرفوا ال  تعرفوا الرشد حت  لن

 «.رها ررده نشناسيد، هرگز به راه  ير   صفح پي نخ اهيد برد

 فرما ند: شهيد مطهري در ا ن م رد مي

زيرا ممكن است با اشوتباه  ؛تا تطبيق به مهدا  و جز ي نشبد ،شناخت اصبل و کليات به تن ايي فا ده ندارد

بر ضود اسوالم و  ،حت شعارهاي اسالميدربارة افراد و اشخاص و با نشناختن مبرد، با نام تق و نام اسالم و ت

 4.تقيقت و به نفع باطل عمل کنيد

شنا ت حخ   باطل  ،رردبنابرا ن  كي از راهكارها ي ره حضرت براي ر شنگري   هدا ت فكري مرد  ارائه مي
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 مدار  ا منحرف ب ده است.هاي حخ  چهره

 رسانی به موقع. افشاگری و اطالع2

در  رگه گگران جامعگه بگ دها   مقاصد ش   فهنهبيداري افكار عم مي، افشاي ص ط ه هاي حضرت براي كي از شي ه

داشت. به عن ان نم نه معا  گه سگخت م اظگب بگ د نقگش پشگت البفي بيانات   د از نيات پنهان آنان پرده برمي

 ؛بسيج نما گد ×رمؤمنانافكار عم مي را بر عليه امي ،صا به بهانه   نخ اهي عثمان ،اش در قهل عثمان فاش نش دپرده

بگه طگ ري رگه  ؛ لي حضرت از نقش پنهان ا  در قهل عثمان   صعلل  رز دنش در  اري  ليفه مقه ل پرده برداشت

نداشهند، ا ن قضيه  ×ربعي ره چندان صعهدي به عليبنفردي مثل شبث  حهي  حناي معا  ه نزد عراقيان رن  با ت

ت عننه أنك قد أبطأقد علمنا »ات با معا  ه گفگت: از ا ن ر  در مفق ؛برا ش مسلم شده ب د

دانگيم صگ  در ما مگي 1؛التي تطلب ةبالنصر و احببت له القتل بهذه المنزل

 .«  اسهي ا  به قهل برسد   ص  به مقا  م رد نظرت برسي اري عثمان ر صاهي رردي   مي

 × دند   صا سگه مگاه بگين معا  گه   علگياي از صفين چادر زده بهزار صن از قراء شا    عراق در گ شهحد د سي

 لگي آن بزرگگ ار بگا  ؛آمدندباري از صهمت   مغالطه از نزد معا  ه پيش حضرت ميرردند، هر بار با ر له آمد ميرفت

هاي منطقگي   بگا صكيگه بگر بيعگت آ رد   با اسهداللبيانات ر شنگرانه   رفع شبهات آنها را از سردرگمي بير ن مي

 2ررد حقانيت   د را برا شان ثابت رند.سعي مي ،نصارمهاجران   ا

آمد. حضرت از ا ن طر خ قبگل از به شمار مي ×رساني صحيح   به م قع ابزار د گر ر شنگري اميرمؤمناناطفع

 داد.هاي  الي   بسهة مرد  را پررنند، به آنان   راك سالم ميذهن ،آنكه عناصر شياد

 ؛ش دا ن است ره ا بار در غ   غلط ز د در ميان آنها به  ك با ر صبد ل مي هاي صحجرگرا كي از   اص محيط

هاي اجهماعي را به آنها برساند، به همگان شگكل در ذهنشگان جگاي هر رس ز دصر از رقبا اطفعات ح ادث   جر ان

جران به دليل ناص اني گيرد   بير ن آ ردن آن   صغيير دادنش بسيار دش ار است. دليلش هم ا ن است ره غالبا  مهحمي

هر رس سر عهر به آنها اطفعگات  لذا ؛شان عاجزنداز بررسي صحت   سقم ا بار م ج د پيرام ن ،در صجز ه   صحليل

 م رد نظر    ش را برساند، بر افكار آنها سلطه   دهد  افت.

ها ي بگراي ا طي نامهف را  اطفعات دقيخ جن    چگ نگي صحقخ آن ر ،پس از  ق ع فهنة جمل ×از ا ن ر  علي

 چنين است:مرد  ر فه   مد نه ن شت. براي نم نه بخشي از نامه آن بزرگ ار به مرد  ر فه 

هننل ألنني إأميرالمننومنين  ن علنني  هللا الننرحمن الننرحيم. م ننبسننم

عن  ةالكوفه... فأعذرت بالدعاء و أقمت الحج و... استتبتهم 

ي و قتنال مننن ل قتنالإنكثهم بيعتي و عهدهللا لي عليهم فأبوا 

معي و التمادي في الغي فناهضتهم بالجهناد، فقتنل منن قتنل 

من  منهم و ولي من ولي الي مصرهم فسا لوني ما دعوتهم اليه 

بوه  3؛كف القتال فقبلت منهم و عمدت السيوف عنهم و أخذت بالعفو

 ؛کوردم  توق]بوه از علي اميرمؤمنان به مردم کبفه... اصحاب جمل را دعوبت  .شنده و م ربانخنام خداي ب

به طبري که جاي عذري باقي نماند... از آن ا خباستم از شكستن پيماني که با من  ،برايشان دليل اقامه کردم

اي که بر گردنشان ببده، تببه کنند؛ ولي آن ا جز جنگ با من و همراهوانم  يوزي را بسته ببدند و ع د ال ي

برخي از آن ا بوه قتول  .خاستم اين رو به ج اد با آن ا بپابازي کردند. ازقببل نكردند و در گمراهي خبيش لج
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رسيده، برخي ديگر پا به فرار گذاشته و به ش رهايشان رفتند و از من آنچه را که پيشتر آن ا را به آن دعبت 

تقاضا کردند از جنوگ خوبدداري کونم و مون نيوز تقاضايشوان را پوذيرفتم و  ؛کرده ببدم، درخباست کردند

 . ف کردم و آن ا را عفب کردم...شمشيرها را غال

صا از  1؛ن شتنيز  عني مهاجران   انصار مسهقر در مررز جهان اسف   ،حضرت نظير ا ن نامه را براي مرد  مد نه

    گ اهي طلحگه   زبيگرد گري به   ن ا ن طر خ  س سه را  نثي رند   از ص ط ه رساني ره در صدد برپا ي فهنه

  گيري رند.جل ،اندمرد  بصره ب ده

هاي  گاد براي ر شن رردن اذهان عم مي به مراصب بيش از نم نه ×هاي افشاگرانه   ز ررانه اميرمؤمنانفعاليت

نظگر از بسگط ا گن قسگمت صگرف ،باشد لي از آنجا ره طرح همة آنها در حد گنجا ش ا ن مقال نمي ؛باشدشده مي

 پرداز م.در بر  رد با مهحجران مي ×هاي مسهمر علياز شي ه ينم ده   به شي ة مهم د گر

شا د بگراي رسگي ا گن پرسگش  رهرسد قبل از پردا هن به بحث بعدي صذرر ا ن نكهه ضر ري به نظر ميالبهه 

رساني به م قع    ا رهنم دهاي هگدا هگر  گ  ش صگفش از طر خ ر شنگري  ا اطفع ×مطرح ش د اگر اميرمؤمنان

به چه دليل به نهيجه مطل ب   د نرسيد   ح ادث بر  فگخ مگراد معا  گه رقگم ررد اذهان عم مي را ر شن رند، مي

   رد؟

هگاي هگا   شخصگيتعده ز ادي از ام ي ،براي شفاف سا هن مسائل ×در پاسخ با د گفت در مقابل صفش علي

ا صيگره بار د گر فضاي جامعه ر ،هاي پياپيطلب     اص منحرف، با ا جاد شك   شبهه   شكل دادن ص ط هفرصت

 رردند.مي

بردند. معا  گه را ز ر سؤال مي ×هاي اص لي عليقيس هم اره سياستبنمنافقاني چ ن اب م سي اشعري   اشعث

   هگاي جد گد   ص ط گهبه طگ ر مسگهمر در حگال طراحگي فهنگه ،  عمر عاص نيز از بير ن قلمر  حارميت حضرت

  گسگهرش   عمگخ  ،هگا از  گك سگ م  سيع ص ط هحج   ×عليپرارني ب دند. بنابرا ن سلطه صبليغي دشمنان شا عه

 صحجرگرا ي از س ي د گر م جب پير زي دشمن گرد د.

 . شدت عمل و صالبت پس از مالیمت3

 ررد. نسبت به مهحجران مدارا مي ،ناپذ ري   صفبت در مقابل منافقانبه رغم انعطاف ×اميرمؤمنان

 ررد   به صسامح  لفاي گذشهه نسبت به آنهگا انهقگاد داشگت.ميگيري اميه به شدت سختحضرت نسبت به بني

 لگي مهحجگران را  ؛شمرد ره با نقاب اسگف  در صگدد نگاب دي آن ب دنگدمنافقان را دشمنان مغرض د ن مي ا شان

شمرد ره به  اطر محد د   محص ر ب دن، ابزار دست منافقگان قگرار گرفهگه ب دنگد. از ا گن ر  هاي ناداني ميانسان

 لي صسگامح بگا  ؛آنها را از دا  شياطين بير ن بيا رد ،ررد صا در سا ه ر شنگري   با منطخ   گفهگ    مدارافش ميص

 منافقان را در حقيقت به معناي چشم بسهن به ر ي دشمن   سلطه بخشيدن رفار بر مسلمانان مي انگاشت.

شگد   كه هرگاه از هدا ت آنان ن ميد ميبل ،حصر نب ده   حدصسامح   نرمش حضرت با مهحجران  ك نرمش بي

ررد   به شدت با  ش نت   صفبت با آنها بر  رد مي ،افهادمصالح اسف    جامعه اسفمي به دست آنها به  طر مي

 نم د.آنها را سرر ب مي

 .پرداز مبا قشر صن  نظر بصره   شا    عراق مي ×ارن ن با ص جه به نكهه  اد شده به شي ه بر  رد اميرمؤمنان
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 . در برخورد با مردم بصره3ل1

رابه قهل رسانده،  الي حضرت در بصره  ×با ا نكه اصحاب جمل شهر بصره را اشغال   بسياري از شيعيان اميرمؤمنان

به بصره رسيد، دست به سگرر ب فگ ري  ×حنيف( را با  ضع فجيعي از شهر بير ن رانده ب دند،  قهي عليبن)عثمان

×اما  حسن آنها نزد. ابهدا
براي مرد  سخنراني ررده، سعي نم دند با اسهدالل   نصيحت،  2  سپس   د آن حضرت 1

 گران را از افكارشان بگسلند. زنجيرهاي مغالطات فهنه

   بارها از طر خ مسهقيم  ا غير مسهقيم به را زني   مذارره با آنگان پردا گت. 3حضرت سه ر ز به آنها مهلت داد

ل از آغاز درگيري، ابن عباس را همراه با قرآن به طرف فرماندهانشان )طلحه   زبير( فرسگهاده   سپس ر ز حادثه، قب

ا ن رهاب  دا بين من   شما د  صن حكم  4؛هذا كتا  هللا بيني و بينكما» :فرم دند به آنها بگ 

مگرد  نگادان بصگره   است از ا ن طر گخ  گ ن حضرت مي «.باشد )هر چه قرآن ميان ما حكم ررد بدان پا بند م(

منهظر چه هسهي؟ آنهگا »ن ميدانه نزد حضرت بازگشت   گفت:    ثمر ماندمحف ظ بماند.  لي مذاررات ابن عباس بي

با ا نكه ابن عباس   شا د  «.قبل از آنكه به شما   رش بيا رند، به آنها حمله رن ؛آ ندجز با شمشير با شما رنار نمي

از آغگاز جنگ   ×آغگاز رنگد، علگيرا قبل از غافلگير شدن جن   صا آ ردندفشار مي سا ر  اران حضرت به آن بزرگ ار

ها از هر طرف در آسمان پخش شد. ابگن عبگاس )رگه از علمگاي در همين حين باران صيرهاي بصري .  دداري ررد

بده از  گ د دفگاع  رنند؟ دسه ربيني ا ن ق   چه ميگ  د به علي گفهم مگر نميب د( مي ×بزرگ    اران نامدار علي

 رنيم.

 [بگه حگخ] براي بار د   آنها را دعگ ت [بگذار»]فرم د:  ،دسه ر حمله را صادر نكرده ×با ا ن حال باز اميرمؤمنان

 5.«رنم

امكان از به هگدر رفگهن  گ ن  ا ل ا نكه صا حد .رردهاي مكرر د  هدف را صعقيب ميحضرت با ا ن مهلت دادن

با اصحاب جمگل بگه  ×د. اگر اميرمؤمناننهاي بعدي جل گيري ر  آنكه از بر ز فهنهد  ما د؛جهال بصره پيشگيري ن

گفهند علي مي  مرد  مهحجر را صحر ك ررده  ،منافقان ،ررد، فرداي جن  جملط ر مكرر   علني اصما  حجت نمي

بد ن  ،به بصره رسيد  قهي ،بررف در ا هيار داشتر كه قدرت نشسهه ب د   هزاران شمشير زن ماهر   جانأ چ ن بر

داري نشگان رحمانه دهها هزار مرد  فر ب   رده را از د  صيغ گذراند   حال آنكگه اگگر قگدري    شگهندرن    بي

 انجاميد.رار به   ن     نر زي نمي ،دادمي

به قيمت از دست رفهن جان بر ي  ،هاي سپاه نادان بصرهها   صحمل گسها يدانست ا ن صب ري رردنعلي مي

بر ز فهنة د گگري نشگ د   فگردا گر هگي بگه  أداد صا همين جن  منش لي حلم به  رج مي ،ش داز  ارانش صما  مي

 هاي بصره برنخيزند.  نخ اهي طلحه   زبير   عا شه   رشهه

لينه إمن يأخد هذا المصحف فيدعوهم »از ا ن ر  پس از سخنان ابن عباس فرم دند: 

گيرد   آنها را به چه رسي قرآن را مي 6؛؟ة الجن  هللاو هو مقتول و أنا تامن له علي 
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 .«البهه  قينا  رشهه   اهد شد   من نزد  دا ند بهشت رفهنش را صضمن   اهم ررد ؛رندآن دع ت مي

من قرآن را به آنهگا عرضگه »گفت:    با قبا ي سفيد از جا بر است   اعف  آمادگي ررد« مسلم»ن ج اني به نا  

 .«ا را به  داي مهعال سپرده من جانم ؛رنممي

از  ؛طلبانه را به ا   اگذار رنگدمهر   شفقت حضرت نسبت به ج ان مانع شد ره آن بزرگ ار ا ن مأم ر ت شهادت

ا ن ر  در پاسخ ج ان سك ت ررد   بار د گر در  است    ش را صكرار ررد. د باره صنها همان ج ان اظهار آمگادگي 

  براي بار س   صقاضاي    ش را صكگرار فرمگ د   جگز آن جگ ان رسگي برنخاسگت.   لي باز حضرت نپذ رفت ؛ررد

 «.است دع ت رن [قرآن]به آنچه در  [آنها را»] :سرانجا  قرآن را به دست ا  داد   فرم د

بلكه به  ، لي نه صنها سپاه بصره از   د انعطاف نشان نداد ؛مسلم به ميدان رفت   طبخ دسه ر حضرت عمل ررد

در رگه ها را به طرفش پرصاب رردند   ا  رابگه شگهادت رسگاندند. مگادرش عا شه مرد  از هر س  صيرها   نيزهدسه ر 

رنان   د را به فرزنگد رسگاند    گ دش را ر ي بگدن پسگر انگدا ت   بگه رمگك  گاران گر ه ،صحنه حض ر داشت

 1بدن شهيدش را از ميدان  ارج   نزد حضرت برد. ×اميرمؤمنان

 ها ش را به آسمان بلند نم د، فرم د:  خ، حضرت باز رنهرلش را حفظ ررد، دستبه گزارش صار

فضنت القلنو  و أيندي و سنطت األبصار و با ليك شخصت األإهم الل  

نا افتح بيننا و بين قومنا بنالحق و عمال رب  ليك باألإبت تقر  

هوا دراز شده و دل ها به اميد تبها به سبي تب دوخته و دست شم !بارال ا 2نت خير الفاتحين؛أ

بوه توق گشوايش قبمموان بين ما و  ا!شبند. پروردگاروسيله اعمال به تب نزديك ميه به طرف تب گراييده و ب

 .گريفرما که تب ب ترين گشايش

 3حنفيه سپرد   فرم د پسر  با ست صا دسه ر )حررت( بدهم.بنرا به دست فرزندش محمد |آنگاه پرچم پيامبر

 ش ررد صا در هنگا  نبرد از ر ي  شم   غضب از حد د شرعي صجا ز نكنند، فرم د: سفارشاصي به اصحاب

ها الناس! لتقتلوا مدبرا  و لتجهزوا علي جريح و لتكينفوا ي  أ

و لتمثلوا بقتيل ؛ ةمراإو لتهيجوا  ةعور
اي مردم! کسي را که در تال فرار  4

از کشو عوبرت بپرهيزيود و زنوان را نترسوانيد و  ؛نيدبه قتل نرسا را مجروتان به زمين افتاده ؛است نكشيد

 .اي را مثله نكيندهيچ کشته

باران صير اصحاب جمل بر سر نير هاي حضگرت  ،ب د شدر حال سفارش به  اران ×در همين حين ره اميرمؤمنان

 لي هن ز  ؛« دا ا ص  شاهد باش 5؛لهم اشهدل  أ»حضرت فرم د:  ؛بار د    كي از  ارانش به شهادت نا ل آمد

 دسه ر حمله را صادر نفرم د.

ي حت ن»قگرار داد   گفگت:  ×پدر بدن فرزنگد را پگيش ر ي اميرمؤمنگان ؛بد ل به قهل رسيده ب دبنپسر عبداهلل

ميرالمومنين تستذري نحورنننا للقننو  يقتلوننننا رجنن   أمتي يا 

آنها  كي  كگي مردانمگان را بگه قهگل  رني صاصا ري گل ها مان را ارزان به دشمن عرضه مي ×اميرمؤمنان 6؛رج  ؟
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 «؟برسانند

ا نجا ب د ره حضرت اندك اندك آهن  جن  ررد. به فرزندش دسه ر داد پرچم را جل ي لشگكر ببگرد    گ د   

 1نير ها ش آرا ش جنگي گرفهند   جن  با حملة مرد  بصره   سپس   رش  اران حضرت آغاز شد.

  اسگت  گدا را قبگ ل  د  ساالري به معناي صرجيح   است مگرد  بگرمر ×دهد گرچه اميرمؤمنانا نها نشان مي

صاجا ي ره بر ي از  اران   عز گزان  گ  ش را  ؛داداما در راه هدا ت آنها به شدت از   دگذشهگي نشان مي ؛نداشت

 ا ن همان مرد  ساالري د ني است. ؛رردقرباني سعادت امت مي

د،  ك عمل ب د. عملي بسيار جانكاه   همراه با پشه انه عقلي   مرد  ساالري د ني در مكهب علي  ك شعار نب 

فرسا   صبر   سل ك جانكاه براي رهنم ن سگا هن مگرد  بگه سگ ي سگعادت ست از صفش طاقتا عبارت رهد ني 

 ا ر ي.

 لگي در مقابگل مردمگان جاهگل بصگره از  ،بر ا ن با ر ب د اگر   ن د  صن از  اران صد قش ر خهه شگ د ×علي

هي نجات  ابند   از مرگ در راه باطل   آصش جهنم رها ي پيدا رنند،   نشان به هدر نرفهه اسگت؛ ز گرا ما گه گمرا

 بيداري مسلمانان گرد ده است.

صحجر   جم د فكري بير ن آ رد.  لگي  قهگي  صما  صفش   د را انجا  داد صا مرد  بصره را از ×بلي اميرمؤمنان

به ط ري ره در ساعات ا ليه  ؛بت شمشير است، با صفبت به س ي آنها حمله بردشان ضرند د صنها راه به ه ش آمد

  مهفرق شدند. ا گن ر نگد صگا زمگاني رگه آنهگا مقا مگت  2شان درهم ر ختهاي آنها به لرزه درآمد   نظمقد  ،نبرد

 رردند ادامه داشت.مي

ها را صعقيگب داد مجر حان را نكشند   فراري بلكه دسه ر ؛ لي  قهي پا به فرار گذاشهند د گر آنها را صعقيب نكرد

  لي از مصادره ام ال دا ل شهر جل گيري ررد. ؛مانده در ميدان نبرد را صقسيم نم دسپس غنا م باقي .نكنند

 لگي  ؛ها را بين آنها صقسيم رنگدبر ي از قراء سپاه حضرت از آن بزرگ ار   اسهند ام ال   زنان   فرزندان بصري

ز را مخالفان بصره از نظر اسف  جزء مسلمانان اهل بغي   فساد در حك مت اسگفمي بگه حسگاب  ؛حضرت نپذ رفت

 3  مصادره ام ال شهرهاي آنها جا ز نب د. آمدند نه رفار حربيمي

 4آنگاه اسيراني ره رسي را رشهه ب دند، به قهل رسانيد   بقيه را آزاد فرم د.

رگرد   هگم از اهگر  هم از عنصر مدارا اسهفاده مگي ،با پد ده مهحجران در بر  رد ×بينيم اميرمؤمنانچنانچه مي

 داد.داد   بجا  ش نت به  رج ميبجا نرمش نشان مي ؛شدت عمل    ش نت

 لي  قهي  طر شگا اني مه جگه  ؛رردافهاد، مماشات ميح اسف    امت اسفمي به مخاطره نميلصا جا ي ره مصا

 گذارند.هزاران صن از آنها را  ك ر زه از د  صيغ مي ،دشمسلمانان  ا حك مت اسفمي مي

ها شگان گر خهنگد،   از ميگدان نبگرد بگه  انگه ه شگدها شكسگهت جاهفنه   نخ ت مهعصبانه بصري قهي حميّ

 فرم د:    ه ارد شهر بصره شد   آنها را به  اطر  قص ر فهم سخت م رد سرزنش قرار داد ×اميرمؤمنان

منن المناء  بنةرتنكم قريأخلنق هللا،  شر   نتمأهل البصره! أيا 

هل أح مكم و... يا أمن السماء، خفت عقولكم، و سفهت  ة  بعيد
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كم ظنن   البصره! نكثتم بيعتي، و ظاهرتم علي ذوي عداوتي، فما

تان نزديك آب اي مردم بهره! شما بدترين آفريدة خدا هستيد، زمين 1هل البصره الن؟؛أيا 

اي مردم بهره! بيعت مرا شكستيد و کساني را .  سر هستيد...فكر و سبك، کبتهولي از آسمان دور استاست 

 که دشمني مرا به دل داشتند، تمايت کرديد، اما اي مردم بهره تاال نررتان  يست؟

اي. اي   قگدرت پيگدا رگردهبينيم شما پير ز شدهاالن نظر   بي دار م. مي»ها گفت: در ا ن حال  كي از بصري

صگر   اهگد ا م   اگر ببخشي نزد پر ردگار عالم محبگ بقاب رني )حخ است چ ن( ما مرصكب گناه شدهعِ ارن ن اگر

 .«ب د

 2ها بر حذر داشت   از آنها   است صا با ص به رابطه   د با  دا را اصفح رننگد.حضرت آنها را عف  نم د   از فهنه

را  الي آنها قرارداد صا ، عني ابن عباس رد اعهماد   د درا ت   عالم   راردان   م  شخص با ،سپس هنگا  صرك شهر

  است با ا شان ها نجات دهد. از هاي   د آنها را از انحرافات   فهنهبه اصفح ام رشان همت گمارده   با راهنما ي

مهقابف  بگه  3رند.ر  ي رفهار رند   بيشهر با آنها مجالست داشهه باشد   با حلم   بردباري با آنان بر  رد آنها با   ش

به  ي گزارش رنند صا ا  را عزل  ،عباس عملي  فف حخ مشاهده رردندابناز ها سفارش ررد در ص رصي ره بصري

 4رند.

براي صن  ر افكار عم مي    نثي رردن صبليغات س ء رساني ره سگعي رردنگد آن بزرگگ ار را  ،آنگاه هنگا   ر ج

منا تنقمنون »ابهدا فرمگ د:  ؛در چند جمله ر صاه   د را معرفي نم د طلب   دنيامح ر جل ه دهند،فردي جاه

سگپس بگه جامگه   ردا گش « رنيد؟ج  ي مي؛ اي مرد  بصره! چرا از من عيبهل البصره؟أيا  علي  

 .«ا  است؛ قسم به  دا ا ن د  بافهه  ان ادههليأزل غ  ن م  هما ل  ن  إوهللا »اشاره نم د   فرم د: 

ي يا ما تنقمون من  »اش در آن ب د اشاره ررد   فرم د: هقدر دست داشت   آذ اي ره بعد به ريسه

رنيد؟ قسم به  دا آنچه در آن اسگت از غگفت  گ د  در ه ميذ ؤااي اهالي بصره چرا مرا م ؛هل البصره؟أ

 .«مد نه است

ا تنرون فأننا عنندهللا منن أنا خرجت من عندكم بأكثر مم ِ   ن  إف»

 «.بينيد داشهم، نزد  دا از  ائنان باشم ر ج از نزدصان بيش از آنچه مي اگر من هنگا  5؛الخائنين

 . در برابر متحجران شام3ل2

ج  انة ا هفف از آغاز پذ رش  ففت صا آغاز جن  صفين صفش همه جانبه براي حل مسالمت ×سياست اميرمؤمنان

پذ رش  ففت    ش نما د   از ا ن رهگذر  ررد به ن عي معا  ه را  ادار به بيعت  با شا  ب د. حضرت ر شش مي

 لي هر بار معا  گه بگا  ؛هاي مهعدد به س ي آنان فرسهادها   پيكاز   ن شاميان حراست نما د. در همين راسها نامه

داد. گرچگه ررد   به ا ن بهانه شاميان را فر ب ميگري حضرت را به صشر ك مساعي در قهل عثمان مههم مي دعه

 لي نقل بر ي از آنها ضگر ري  ،هاي سياسي   مذهبي آن بزرگ ار در حد گنجا ش ا ن مقال نيستليتنقل همة فعا

 رسد.به نظر مي
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ا  در جمع شاميان حض ر  افت   بيعت همة  .عبداهلل بجلي استصر ن سفراي حضرت بر شا  جر ربن كي از مهم

 را به اطفع آنها رساند   گفت:  ×مرد  با علي

 .شان را شكستندولي بعد بدون وجه خاصي بيعت ؛اند که با علي بيعت کردندهم از کساني ببدهطلحه و زبير 

ش از اين تاب ضربت شمشوير را نودارد. يهبشيار باشيد اين دين )نبرس( ديگر تحمل فتنه را ندارد و عرب ب

 بين خباهند رفت.مردم از  ،ديروز در بهره جنگي رخ داد که اگر ديگر بار  نان باليي بدان ضميمه شبد

 اند... هر کس با اين امر مخالو کرد، سرانجام عذرخباهي نمبد. عمبم مردم با علي بيعت کرده

 سپس در ميان جمع به معا  ه گفت: 

زيرا اگر بگبيي عثمان مرا به کار گمارده و عزل نكرده، اگر  نين  ؛بپذير ،انداي معاويه آنچه را مردم پذيرفته

هر انساني صاتب اختيار آنچه را که در دسوتش وجوبد  .ن براي خدا باقي نخباهد ماندبابي گشبده شبد، دي

اين وا  ؛به عالوه خداوند طرز تاکميت تاکمان بعدي را منحهر در نحبه تكبمت اولي نكورده ؛باشددارد، مي

 1.کندها و تقبقي است که برخي از آن ا برخي ديگر را نسخ مينامهبخش

ا  ك سخنراني معا  ه  نثي شد. چنانچه گذشت  ي با اسهشهاد به سيرة عمر   عثمان در ب ، لي اثر ا ن سخنان

    د  ،مشر عيت حك مت   د را اثبات   عثمان را به عن ان  ليفه مقه ل   مظل   ،گز نش ا  به عن ان  ليفه شا 

 د  ا  معرفي نم د. را  ليّ

 2بيعت رردند.مرد  سمعا    طاعها  با ا   ،دنبال سخنان معا  هه ب

آميز جن  صفين به نهيجه نرسيد   معا  گه شگاميان را بگراي هاي حضرت براي حل مسالمتبه هر صقد ر صفش

 لگي  ؛گيري رندرماران در پي آن ب د صا از ر خهه شدن   ن شاميان پيش ×جن  بسيج ررد   به صفين آ رد. علي

 پيش از آغاز جن ، نبرد را آغاز رردند.در حقيقت  ،×آنها با بسهن آب به ر ي سپاه اميرمؤمنان

 حضرت به معا  ه پيغا  دادند: 

 نحن من رأيننا الكننف   ...ليكمإعذار أنا أكره قتالكم قبل اإل

من خبش ندارم قبل از اينكه راه هر عذري را ببندم وارد جنوگ 3عليك؛ ي ندعوك و نحتج  حت  

 بت کنيم و با شما اتمام تجت کنيم.داري کرده شما را به تق دعما قهد داشتيم خبيشتن شبم...

 براي نجات از صشنگي دست به حمله زدند. ×ر   اران علي  لي معا  ه پيشنهاد حضرت را نپذ رفت   از ا ن

اي ره حد د سي هگزار به گ نه ؛در صما  مدت ط الني جن  همچنان باب مذارره را باز نگه داشت ×اميرمؤمنان

اش با معا  ه   م ضعش در قبگال قهگل آمدند   فلسفه درگيريماه نزد حضرت مي حد د سه ،اء عراق   شا صن از قرّ

 رردند.عثمان   غيره را پرس   ج  مي

هگاي ررد بگا اسگهداللبلكه هم اره سعي مي ؛گ  ي   گفهگ  با آنها اظهار  سهگي نكردگاه از پاسخ حضرت هيچ

 4منطقي آنها را از سردرگمي بير ن بيا رد.

ربعي صميمي نزد معا  ه فرسگهاد بنقيس همداني را همراه شبثمحصن انصاري   سعيدبنعمر بننربيشببار   ك

                                                                                              

 . 31   30 . منقري، همان، ص1
 .32 . بنگر د به: همان، ص2
 .161 . همان، ص3
 188 گ 190 . بنگر د به: همان، ص4
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 1اما نهيجه مطل بي در پي نداشت. ؛آميز  ي را به بيعت  ادار نما ندصا از طر خ مسالمت

رگه مگدارا   سياسگهي  ؛بينيمها را ميبنابرا ن در بر  رد با مهحجران شا  نيز ما همان سياست حضرت با بصري

به عن ان اصل ثگان ي  ،هدا ت از طر خ منطخ   نصيحت   گفهگ  در آن به ص رت اصل ا لي   شدت عمل   جن 

 شد.صعقيب مي

 . در درون سپاه عراق3ل3

 عني ابهدا با آنها با  است؛ در م اجهه با پد ده جم د فكري در در ن سپاه    ش نيز به همين من ال ب ده ×سيره علي

عباس، اب م سي اشعري جن  را به  اطر آنها مه قف نم د   حكميت را پذ رفت   به جاي ابن ؛ر  رد رردمف مت ب

ها ي ره حضرت نسبت به آنها نشان داده ب د، گر هگي از عاص فرسهاد.  لي با همة نرمشرا براي مذارره با عمر بن

نا  حر راء گرد آمدند ه اي بر جدا شدند   در قر هاز آن بزرگ ا ،هنگا  بازگشت از صفين ،مغز سپاه حضرتافراد  شك

 2سردادند. «ل هإل حكم »  شعار 

در نمگاز حضگرت ا گفل ا جگاد  ،   ا در هنگگا  نمگاز جماعگت ،رردندعا  به آن بزرگ ار اهانت مي آنان در مأل

 داد. لي حضرت رماران حلم به  رج مي ؛رردندمي

ار اي حكيمانه راه حلّحضرت ف را   ؛مس له اي پيش آمد  ؛ ك بار در ميان اصحابش نشسهه ب د پگيش ر ي حضگّ

با شنيدن رف  حضرت صعجب ررد؛ امگا از فگرط    ها آنجا ب دبه ط ري ره م جب صحسين شد.  كي از  ارجي ،نهاد

؛  دا ا  را در حگال قاتله هللا كافرا  ما أفقهه؟!»دلي نه انست سك ت رند   گفت: رينه   سياه

 3 لي حضرت جل  شان را گرفت. ؛رفهند ا  را صنبيه رنند × اران اميرمؤمنان؛ «است؟!چقدر ملّ ؛ه قهل برساندرفر ب

ر اء  كي از سررردگان   ارج با صداي بلند هنگامي ره مشغ ل قرائت حمد   س ره ب د، ابن ،×در بين نماز علي

ك لنئن لينك و إلني النذين منن قبلنإوحي أو لقد »ا ن آ ه را صف ت ررد: 

بگه صگ    رسگاني رگه پگيش از صگ   4؛من الخاسرين شركت ليحبطن  عملك و لتكونن  أ

 .«اگر شرك ب رزي عملت ناب د   اهد شد   از  اسران   اهي ب د ؛اند  حي شده استب ده

 ×نبا رنا گه بگه اميرمؤمنگا ،  است با   اندن ا ن آ هر اء مينازل شده است   ابن |آ ه مذر ر  طاب به پيامبر

 دا به پيامبرش فرم د اگر مشرك  ؛اي، از پيامبر باالصر نيسهيبگ  د اگر ص  در اسف  س ابخ ط الني   در شان داشهه

 اي.چرا ره با پذ رش حكميت به شرك ر ي آ رده ؛ش د. ارن ن نماز ص  نيز باطل استش ي اعمالت باطل مي

  اهگد سرانجا   قهي معل   شد ا  مگي ؛ررد ت ا هيار مير اء ا ن آ ه را   اند   هر بار حضرت سكچند بار ابن

ك النذين وعندهللا حنق و ليسنتخفن   ن  إفاصنبر »بگا صگف ت آ گه  ،نماز را بر هم بزنگد

ر اء را بست     د را دع ت به صبر ررده، دهان ابن ،«رسد عدة  دا حخ است   فرا مي ،صبر رن 5؛ليوقنون

 6نماز را ادامه داد.

ره حارم بخش معظم جهان اسگف  بر   ارج سخت نگرفت. در حالي رهااذ ت   آزا ن ع اطر ا ن علي هرگز به 
                                                                                              

  187ان ، ص. بنگر د ، هم1

 .191 ، ص2 . بنگر د به:  عق بي، همان، ج2
 .420، حكمت البالغهنهج. بنگر د به: 3

 .65(: 39). زمر4
 .60(: 30). ر  5
 .311 ، ص2 الحد د، همان، جابي. بنگر د به: ابن6
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 لي صا زماني ره دست به جان   مگال   نگام س مگرد  دراز  ،ص انست همة آنها را سرر ب رندب د   در  ك ر ز مي

 مهعرضشان نشد. ،نكردند

  :صعبير شهيد مطهري به

هور  ؛ي درجة آزادي و دمبکراسي رفتار کرد. او خليفه است و آن وا رعيوتشبا خبارج در منت ا ×اميرمؤمنان

اما او زندانشوان نكورد و شالقشوان نوزد و تتوي سو ميه آن وا را از  ؛عمال سياستي برايش مقدور ببدإگبنه 

سابقه باشد که تكبمتي بوا مخوالفين خوبد توا ايون المال قطع نكرد... شايد اين مقدار آزادي در دنيا بيبيت

 1.رجه با دمبکراسي رفتار کرده باشدد

شمشيرها شان را بير ن رشيدند   به راهزني در قلمر  حك مت  ؛سرانجا  مداراي حضرت در   ارج رارگر نيفهاد

 پردا هند. ×علي

   2به قهل رسگاندند ×  همسرش را به جر  بيزاري نجسهن از اميرم منان ، كي از  اران حضرت ، باثبنعبداهلل

عباس را براي مذارره   با لشگري انب ه به سراغشان رفت. ابهدا ابن ×عه را به  طر افكندند. از ا ن ر  عليامنيت جام

قد  شد   صك صك شبهات آنان را بعد   د حضرت پيش . لي نه انست آنان را سر عقل بيا رد ؛بحث نزدشان فرسهاد

 ؛ لي چهار هزار نفر باقي مانده را به قهل رسگانيد ؛جدا ررد د  هزار نفر از   ارج را ،گر   د  با بيان ر شن 3پاسخ داد

 4سالم بدر ببرند. ،رمهر از ده نفرشان ص انسهند از معرره فرار ررده جانره اي به گ نه

سگيرة  احگدي  ،چه در  فل جن  جمل   چه صفين   نهگر ان ،در بر  رد با پد دة صحجر ×بنابرا ن سيرة علي

 لي در ص رصي ره آنها صصگميم بگه  ؛شدآميز   از طر خ را زني سياسي   فرهنگي  ارد ميمتابهدا با زبان مسال .ب د

 لت   گژه   مقا مگت صبا سط ت    ،زدندگرفهند   دست به مبارزة مسلحانه ميطغيان   براندازي نظا  اسفمي مي

بيش از هزار صن از آنها را رشت  ررد. به ط ري ره صنها در جن  جمل مجم عا اي در مقابلشان ا سهادگي ميشكننده

   در جن  صفين  يل رثيري از آنها را به قهل رسانيد   در نهر ان صقر با  همة آنها را از د  صيغ گذراند.

هرگاه در جامعه اسفمي، اسهعمارگران با  دعه   نيرنگ ، قشگر عگ ا    ره ست ا گر آننشان ×سيرة اميرمؤمنان

 ؛را سپري براي دسهيابي مقاصد ش     د قرار دهند، با د با آنها به سخهي بر  رد نم د   دبا هه را فر ب داده   آنها

اگر چه به قيمت از بين رفهن   رشهه   ز مي شدنشان صما  ش د؛ ز را ا نها در حقيقت ماننگد پا گگاه دشگمن عمگل 

البهه بر  رد  .باشندمسلمان مي ساز سيطرة منافقان   مسهكبران بر جان   مال   د ن   نام س امترنند   زمينهمي

 سخت   با صفبت با د پس از بحث   گفهگ    صفش براي هدا ت آنان ص رت پذ رد.

 فرما ند:از ا ن ر  شهيد مطهري مي

اي اختهواص بوه آمبزيم اين است کوه ايون  نوين مبوارزهمي ×هاي بزرگي که از سيرت علياز جمله نكته

آلوت  ،انودديون قورار گرفتوه اي از مسلمانان و آنان کوه در زيّا که عدهبلكه در هر ج ؛جمعيتي خاص ندارد

پيشرفت بيگانگان و پيشبرد اهداف استعماري شدند و اسوتعمارگران بوراي تضومين منوافع خوبد بوه آنوان 

پوذير رها امكوانسوپر گرفتند که مبارزه آنان بدون از بين بوردن آن پو آنان را براي خبيش س کردند5سرُّتَتَ

                                                                                              

 .311 ، ص16 ، جمجموعه آثار. مرصضي مطهري، 1

 .368 ، ص2 . بنگر د به: بفذري، همان، ج2
 .192   191 ، ص2 ر د به:  عق بي، همان، ج. بنگ3
 .193 ص ،2 . بنگر د به: همان، ج4

 . صهرّس  عني سپر قرار دادن . 5
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بايد ابتدا با سپرها مبارزه کرد و آن ا را از بين برد تا سد راه برطرف گردد و بتوبان بور قلوب دشومن  ،نيست

آمبزد که در هر ن ضتي اول بايد سپرها را ناببد کرد و بوا تمله برد... داستان خبارج اين تقيقت را به ما مي

ج پرداخت و سپس خباست تا باز به اول به خبار ،پس از جريان تحكيم ×ها جنگيد، همچنان که عليتماقت

 1.سراغ معاويه رود

ها   انحرافات پد د آمده در عصگر  لفگاي به دليل نابساماني ،در مبارزه با پد دة صحجر ×اما مجاهدة جانكاه علي

 ؛سرانجا  به نهيجه مطل ب    ش نرسيد ،پيشين   شي ع فقر فرهنگي   ضعف فزا ندة بينش مذهبي   سياسي مرد 

گيري از مسا ل سياسي س از جن  با   ارج رينه مهحجران نسبت به حضرت فز ني  افت   به ص رت رنارهبلكه پ

پس از جن  نهر ان سخت از ا گن قشگر  ×به ط ري ره اميرمؤمنان ؛  عد  شررت در جهاد عليه قاسطين بر ز ررد

ارره با شيطان بزرگ   مسگهكبر  ي را  ادار به پذ رش حكميت   مذ ،مهحجري ره از سر جم د فكري   قص ر فهم

 لگي آنهگا مگرا از  ؛من آنها را به قرآن دع ت ررد »فرم د: ررد   ميگري چ ن معا  ه رردند، اظهار انزجار ميحيله

 .«عمل به قرآن منع رردند...   مرا  ادار رردند دست به رارها ي بزنم ره با  لخ   سرشهم سازگار نب د

 قرآن را بر سر نهاده   فرم د:  ×د د  علي [بار پس از نهر ان  ك]گفت ره ميرند ثقفي از اباصالح نقل مي

ي قد مللنتهم و لهم إن  ل  ألهم سألتهم ما فيه فمنعوني ذلك! ل  أ

وني، و أبغضتهم و أبغضوني و حملوني علي غير خلقي و علنني مل  

تكن تعرف لي فأبدلني بهم خيرا  لي منهم و أبدلهم بي أخ ق  لم

پروردگارا! از آن ا خباسوتم بوه  2و مد قلوبهم ميد الملح في الماء؛ي شرا  من  

ام و آن ا يا من از آن ا ملبل شدهاولي مرا از عمل به آن منع کردند! خد ؛آنچه در اين )قرآن( است عمل کنند

اري انود و مورا بوه کومن نسبت به آن ا خشمگينم و آن ا نيز بغضم را به دل گرفتوه ؛اندنيز از من خسته شده

 3شناختي.اند که هرگز تب مرا به آن اخال  نميسازگار نببد و به اخالقي وادار کردهطبع من اند که با واداشته

شوان را هماننود ذوب يپس مرا به ب تر از اين ا دمساز کن و آن ا را به جاي من به فرد شري مبتال ساز و دل ا

 شدن نمك در آب ذوب کن.

 رسد.به آن ضر ري به نظر مي در  اصمه طرح  ك سؤال   پاسخ

در ميان  ×شا د براي رسي ا ن پرسش مطرح ش د مگر نه ا ن است ره مشكل صحجرگرا ي قبل از حك مت علي

دهگي در سگامان × لي علگي ،چگ نه عثمان   معا  ه ص انسهند جامعه را رنهرل رنند ؛جر ان داشهه است |امت پيامبر

 ا ضاع نارا  ماند؟

ا ال  عثمان   معا  ه نيگز در حگل مشگكل صحجرگرا گي   ا جگاد آرامگش   امنيگت رامگل    در پاسخ با د گفت:

اند. شاهدش ا ن است ره عثمان با ش رش عم مي به قهگل رسگيد   ساماندهي ا ضاع جامعه م فقيت شا اني نداشهه

 رردند.هشاش   ناامني ا جاد ميغ  ارج در د ران معا  ه نيز در جامعه ا

  گاه بگا  زر گاه با ؛رردنداعم از حخ   باطل اسهفاده مي ،مهحجر از هر ابزاري يهاي مبارزه با انسانثانيا  آنها برا
                                                                                              

 .×، قسمت جاذبه   دافعة علي339 ، پا رقي ص16 ، جمجموعه آثار. مرصضي مطهري، 1

 .384   383 ، ص2 . بفذري، همان، ج2
اعمالي شده ره  فف ا فق الهي   اسفمي ب ده است از ا ن ر    د را مفمت مي رنگد . شا د بر ي گمان رنند حضرت امير )ع( مرصكب  3

 لي ا ن پندار باطلي است ز را با عصمت آن حضرت از گناه   اشهباه سازگار نيست، در ص جيه ا ن سخن با د گفت از آنجا ره هم اره رحمت 
، اهگل بيگت )ع( بگه عنگ ان برصگر ن انسگانها ي رگه «قت رحمهه غضگبه  ا من سب»  دا ند بر غضبش سبقت دارد بط ري ره مي   انيم 

ا فقشان رن   دا ي دارد، رحمهشان بر غضبشان سبقت دارد، از ا ن ر  صا جا ي ره ممكن است مي   اهند با زبان نگر    رفگخ   مگدارا 
ر با آنان بر  رد نما ند، آنرا مخگالف طبگع ا ّلگي مرد  را هدا ت رنند، بد ن جهت جا ي ره براي اصفح مرد   ادار مي ش ند با  شم   قه

   د مي انگارند. 
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اسگهفاده از ا گن شگي ه را  × لگي اميرمؤمنگان ؛بردندرردند   حك مت   د را پيش ميز ر   صز  ر با مرد  معامله مي

بلكه مبارزه با  ،رردگري پرهيز ميا جاد ا هناق   حليه  ساالري   ظلم   سهم زر دانست. نه صنها   د بانامشر ع مي

 دانست.ها را رسالت    ش ميا ن ر ش

از ا ن ر  از هر طر خ ممكن مهحجگران را از سگر راه  ؛نه هدا ت رردن آنها ،آنها در صدد حك مت بر مرد  ب دند

 ؛فح   برقراري عدالت اجهماعي نداشتاما  هدا ت جامعه ب د   هدفي جز اص × لي اميرمؤمنان .زدند   ش رنار مي

شد رگه در برابگر اهل نيرن    د ر  ي نب د   همين امر م جب مي ؛از ا ن ر  در بر  رد با مرد  صادق   صر ح ب د

 فكر با چالش م اجه ش د.نگر   ر صههاي سطحيانسان

هگاي   زد دن انحرافات   سگنت در صدد انقفب فرهنگي   بازگرداندن اسف  ناب ×به عبارت د گر اميرمؤمنان

فكر نياز داشت   صحجر مانع بزرگگي بگر بين   ر شنجاهلي از صفحه جامعه ب د. از ا ن ر  به شدت به  اراني بار ك

بلكگه گگاه بگه گسگهرش انحرافگات  ، لي سا ر  لفا نه صنها چنين هدف  اال ي نداشگهه .آمدسر راهش به حساب مي

بلكه گگاه از آن بگه  ، رزد دندنه صنها بر صحجرزدا ي اههما  نمي به همين جهتند. رردعقيدصي   اجهماعي رمك مي

 رردند.هاي نار اي   د اسهفاده ميعن ان مرربي راه ار براي صعقيب سياست

بگيش از سگا ر  ×بنابرا ن مجم ع ا ن ع امل م جب گرد د ره مشكل صحجرگرا ي در د ران حك مت اميرمؤمنان

 م جب نارارآمدي آن گردد. ، لفا   دنما ي ررده

 درس ها و عبرتها

با مباني اند شه د ني   بينش صار خي   سياسي   اجهمگاعي اسگف  آشگنا  ،آنكه به   د زحمت دادهاي بيامر ز عده

بگد ن درك  .رنندسپس  ارد بازار آشفهه فرهن  ا ران مي   ش ند، پندارهاي سطحي   د   بيگانه را ابهدا اسفميزه

بست رسيدة غرب را بر سيرة ساالري د ني، دم رراسي در غين صمدن به بنصما ز دم رراسي غربي   مرد  صحيح از

 رنند صا از ا ن رهگذر اعهماد قشر د ن با ر جامعه را جلب نما ند.حك مهي پيش ا ان معص   صطبيخ مي

اساسا  د ن را  ،افهه    ارداصي   دبراي رفع صعارض ميان شر عت   افكار   دب ،بر ي د گر ا ن هنر را هم نداشهه

 رنند.در حال فر پاشي قرن بيسهم را صر  ج مي  فرهن  جاهلي  ،نفي نم ده

رننگده بحگران صگداعي ،ا ن صصلب در فهم گ هر شر عت   مقهضيات زمان، در دهة س   انقگفب رسدنظر ميبه 

 ا م. بدان پردا هه است ره پيشهر ×مذهبي در حك مت علي گ اند شي   محج ر ت سياسيرج

صگر ن نهگا ج اي براي امر ز برگير م. مهمص شهست صا از آنچه در حك مت آن برزگ ار گذشت رها ارن ن ن بت آن

 :باشدحاصل از مباحث گذشهه به شرح ذ ل مي

ي مباالصي به مسائل فرهنگي در فرا ند ص سعه سياسي   اقهصادي جامعه اسفمي م جب ز ال با رهاي د نگ. بي1

 نظري در فهم مسا ل د ني   صحليل ر دادهاي سياسي   اجهماعي   اهد شد.  بر ز بيماري صن 

اي ره منافقگان بگر مررگب به گ نه ؛آ ردجر ان نفاق را فراهم مي . گسهرش بيماري صحجرگرا ي زمينه فعاليت2

 رسند.ش ند   به مقاصد   د ميراه ار مهحجران س ار مي

 نقش مهمي در بر ز پد ده صحجرگرا ي در ص دة ملت دارد. ، نش رارگزاران صالحمباالصي در گز. بي3

براي هگدا ت فكگري مهحجگران بگه شگمار  ×هاي اميرمؤمنانرساني به م قع از د گر ر ش. افشاگري   اطفع4

با جان   مال   لي از آنجا ره سياسهمداران مكار براي رسيدن به مقاصد   د در چنين م اقعي با غ غاساالري .آ دمي

چنانچگه  ؛   گا شگهادت بكننگد رنند، آنان با د   د را آمادة صر ر شخصگيت  آبر ي سفيران هدا ت جامعه بازي مي
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 در د ران حارميت    ش آماج صهمت   افهراء قرار گرفت   سرانجا  به شهادت رسيد. ×اميرمؤمنان

صا حد ممكگن با گد از طر گخ بحگث    ،پي ندندطل مي. از آنجا ره مهحجران در اثر حماقت   ناداني به جبهه با5

در بر  رد با مهحجران زمان   د چنين ررد. اما  ×گفهگ    منطخ   اسهدالل آنان را هدا ت نم د؛ چنانچه اميرمؤمنان

 آميز با آنگان هگيچدر بر  رد  ش نت ،اگر صسليم منطخ حخ نشده   مصالح اسف    امت اسفمي را به  طر افكندند

در  فل جن  جمل   صفين   نهر ان بسياري از آنها را از د  صيگغ  ×ه صرد دي جا ز نيست؛ چنانچه اميرمؤمنانگ ن

 گذراند.

رنند، . از آنجا ره منافقان پشت سر مهحجران سنگر گرفهه   از پشت  ارر ز آنها به س ي جبهه حخ حمله مي6

پس از صفين هنگا  رفهن  ×چنانچه علي ؛ ارر زها را از بين برد ابهدا با د ا ن ،از ا ن ر  گاه قبل از جن  با منافقان

 به جن  با معا  ه ابهدا با   ارج جنگيد.

. اگر ج انان مسلمان   ملت ا ران از ر ش صمييز حخ   باطل   رشف صرفندها   مغالطات عقيگدصي گ سياسگي 7

ره بگه  ،صأمين مقاصد اسهعمار مبدل   اهند شدپيرام ن   د اطفع رافي نداشهه باشند، بد ن صرد د به ابزاري براي 

دهند   اسهعمار از آنگان  ارر زهگاي بلنگدي در هاي آ نده را در دست بيگانگان قرار ميآساني سرن شت   د   نسل

 سازد.مصلحان  اقعي مي برابر اند شه

حان حقيقگي رشگ ر الگذهن را بگر عليگه حك مگت د نگي   مصگل ا بر ي عناصر به ظاهر ر شنفكر، ج انان  الي

رننگد، بگر آنهگا هاي پليدي ره همه چيز را بر اساس منافع   د ص جيه ميآشا    قدرتش رانند صا مسهكبران   نمي

 مسلط نما ند.

 ؛عالمانه بدان نگر سهه ش د گر است ره با صدبير   صعميخ   با نگاه. قرآن در ص رصي براي جامعه انساني هدا ت8

بلكه  ،گر اجهماع نخ اهد ب ددهند نه صنها هدا تنظر از آن ارائه ميعمخ   ر صههاي رمانسان   گرنه صفسيرها ي ره

هاي   ارجي   اهد شد. مفاهيم قرآن   صفسير شر عت را با گد از طر گخ مفسگران م جب بر ز الهقاط   رشد اند شه

 قرآن   عالمان صالح د ن در افت نم د.



60         عدالت در گرداب 

 

 

 

 

 تأثير گذار بخش دوم: مشکالت شخصيّت هاي

 

 

 فصل اول: اشرافي گري 

 

 طلبيشي ع اشرافيت   رفاه

 گرا يپيامدهاي اشرافيت   صجمل

 

 

 

 

 



    61   عدالت در گرداب

 

 

 

 

 

 مقدمه

  صشبيهات مخهلفي درصدد است صا بشر را به ناچيز ب دن دنيا نسبت به آ رت مهنبّه رنگد در  قرآن مجيد با مثالها

در م رد دنيا اسهفاده مي رند    ا بر ي از صنعّمات « مر رم ارزش ا»  به معناي  ك« مهاع » ي از صعبير م ارد مهعدد

 :دنيا را نا  برده   نعمت هاي ا ر ي را بر آن صرجيح مي دهد مثف مي فرما د

ينر المال و البنون زينة الحياة الدنيا و الباقينات الصنالحات خ »

ا هسهند   اعمال صالح ماندگار نزد مال   فرزندان ز  ر ا ن زندگي دني ؛1عند رب ک ثوابا و خير أم  

 «پر ردگار ارجمندصر     اسهني صر است.

 

 ویا می فرماید: 
فاختلط به نبات مثل الحياة الدنيا کماء أنزلناه من الس ماء إن ما » 

األرض مم ا يأکل الن اس و األنعا  حت و إذا أخذت األرض زاخرفها و از ي ننت و 

اهنا أمرننا لني  و نهنارا فجعلناهنا ظن  أهلها أن هم قادرون عليها أت

جز ا ن نيست رگه  2؛حصيدا کأن لم تغن  باألمس کذلک نفص ل اآليات لقو  يتفک رون 

مثل زندگاني دنيا مانند آبي است ره از آسمان فرسهاد مش پس با ر ئيدني زمين از آنچه مرد    چارپا ان مي   رند 

  بياراست   اهل آن پنداشهند ره   د بر آن ص انگا ي دارنگد، ] ناگگاه[ بياميخت صا ا نكه ز با ي ها زمين را فراگرفت، 

فرمان ما شبي  ا ر زي در رسيد پس آن را چنان در  ررد م ره گ  ي د ر ز هيچ نب ده است، ا ن چنين آ ات را براي 

 «گر هي ره مي اند شند به صفصيل بيان مي رنيم.

 د مذمّت مي رند   مي فرما د:  ا رساني راره دنيا را بر آ رت صرجيح مي دهن

الدنيا علو اآلخره و يصند ون عنن سنبيل هللا و  ال ذين يستحب ون الحياه» 

جيح مي دهنگد   ره زندگي دنيا را بر آ رت صر ن رساني ؛ آ 3يبغونها عوجا أولئک فو ت ل بعيد

 « اهي د ري هسهند.مي   اهند راه  دا را منحرف سازند، آنها در گمر د مي رنند  در برابر راه  دا س

 لي د ران حارميت اما  علي)ع( صرجيح دنيا بر آ رت ر اج  افت به گ نه اي ره حضرت به مرد  زمانه   د مي 

                                                                                              

 46رهف :  - 1
 24  نس:  - 2
 3ابراهيم :  - 3



62         عدالت در گرداب 

 فرما د:

ه و لتحزنون الکثينر منن درکون  مالکم تفرحون باليسير من الد نيا تا  »

لنک ! و يقلقکم اليسير من الدنيا يفوتکم، حت و يتبي ن ذ همون  حر  اآلخره تا 

از مي ش  د، درحالي فرحناك   با نشاط دنيا  ي ازمقدار اندربدست آ ردن  ؟! ره باشما را چه شده  1؛فو وجوهکم

دست بدهيد شما هرگاه مهاع ناچيزي از دنيا را از دست رفهن   محر ميّت فرا ان آ رت شما را محز ن نمي رند؟!   

سپس حضرت به ر اج صغيير ذائقه  «  مي ش د. ه ها هان آشكارچهرآن دررا مضطرب   پر شان مي رند صا آنجا ره آثار

و مايمنع أحدکم أن يستقبل أخاه  »مرد  از آ رت گرا ي به دنيا گرا ي اشاره ررده مي فرما گد: 

بما يخاف من عيبه، إل مخافه أن يستقبله بمثله. قد تصافيتم علو رفنض 

ب   العاجلاآلج ل  و حا 
ست ره همه عيب  كد گر را مي دانيد،   اگر برزبان نمي ؛ آن چنان ا ن مطلب آشكار ا2

آ ر د، به  اطر آن است ره مي صرسيد همان عيب را درباره شما بازگ  رنند، )گ  ا( دست به دست  كگد گر داده ا گد 

 «ره آ رت را صرك گ ئيد   نسبت به دنيا عشخ  رز د. 

ع  م نن قندفرم م نن ، صننيه علو لسانهعق  دين أحدکم لا صار  »سپس مي فرما د: 

عمله ، و أحرز رتو سي  ده
؛ د نهان لقمه اندري است ره بر زبانهان قرار گرفهه است، ] سُست شده است 3

 «[ مانند رسي هسهيد ره از رارش فراغت  افهه   رضا ت م الي    ش را فراهم آ رده است.

ران حك مت آنحضرت به معناي بهره اميرمؤمنان)ع( نشانگر ا ن حقيقت است ره مشكل دنياگرا ي در د  نسخنا

صكاثر هم در  ري از دنيا  ا صكاثر    ا افزا ش ص ليد نب ده است ز را اسف  هيچگاه بهره  ري از ثر ت را منع نكرده   

زمان آن حضرت فراگير نب ده مرفه هاي بي درد درصد اندري از رل جامعه اسفمي شبه جز ره   عگراق را صشگكيل 

س ي د گر افزا ش ص ليد نيز در اسف  منع نشده ،   د حضرت در د ران  لفا مزارع   قن ات ز گادي مي داده اند، از 

به معناي شير ن شدن صگنعّم  را آباد ررده ب دند  لي عمده آنها را انفاق مي رردند. دنياگرا ي در زمان اميرمؤمنان )ع(

چه مه سط   فقير از دنيا لذّصي احساس مي رردند ره از  هاي دنيا رم  ا ز اد در را  مرد  ب د،  عني چه طبقه مرفه  

ام ر ا ر ي چنين احساسي را نداشهند. دنيا در مذاقشان بامزه   لذ ذ  لي ام ر معن ي بي مزه   صلخ شده ب د.   ا گن 

ه   ر شه  ابي   فقير   غني را دربر مي گرفت، از ا ن ر  مبارز صغيير ذائقه ربطي به مقدار مال  ا مرصبه مقا   نداشت.

آن سخت   دش ار ب د، همين صغيير ذائقه م جب شد ره مرد   از مقدار ز ادي از لذا ذ ا ر ي براي انگدري از لذا گذ 

دني ي صرف نظر رنند، ره ا ن امر ما ه صعجب آن بزرگ ار گرد د بط ري ره بعگد از صگفين در نامگه بگه اب م سگي 

 اشعري درباره جر ان حكميّت  فرم د:

الن اس قد تغي ر  کثير منهم عنن کثينر منن حظ هنم، فمنالوا منع  فإن   »

 4الد نيا، و نطقوا بالهو  ، و إن و نزلتا من هنذا األمنر م ننزل ماعجبنا؛

ار   به دنيا ر ي آ ردند ابگن رگ بسياري از مرد  از بهره ز ادي ره ممكن ب د )در آ رت نصيب آنها گردد ( بازماندند،

  « .باعث صعجب من گرد ده

از ا ن ر  حضرت از مرد  زمان   د مي   است به بيش از حد نياز دنبال بهره  ري از دنيگا نر نگد   بگه همگان 
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 مقدار ره مخارج جاري شان صأمين ش د ارهفا رنند، مي فرم د: 

بیش از ، 1لتسئلوا فيها فوق الکفاف، و لتطلبوا منها أکثر من الب م» 

 .«بیشتر از مقدار مخارج تان از آن مطلبید کفاف و نیاز خود از آن نخواهید، و

 لي نصا ح حضرت در مرد  رارگر نيافهاد   مرد  همچنان دنبال دنيا رفهند   در آمگد  گ د را در قالگب انباشگت 

قهي دنيا در رامها شير ن آمد، آن رسگاني رگه رشگد ثر ت   ر نخ بخشيدن به زندگي صجمل گرا انه صرف رردند.  

 ال   د را صرف اشرافي گري    رفاه افز نهر نم دند.اقهصادي داشهند ام 

 طلبيشيوع اشرافيت و رفاهفرايند 

ها بگر صق ا   سجا ا ي همچ ن ا ثار   گذشت در راه  دا، معيار برصري انسان   علم ،|در د ران حك مت پيامبر اسف 

ام ري چگ ن سگبقت در  ؛بلندي نداشهندصاحبان زر   ز  ر   مال   منال در جامعه جا گاه  ؛آمد كد گر به حساب مي

مسهضعفاني  ؛دادجا گاه اجهماعي افراد را شكل مي ،هاي بدر، احد   احزابا مان، مهاجرت به مد نه، شررت در جن 

 طلب برصري داشهند.رردند بر ثر صمندان عافيتره در راه  دا جهاد مي

 فرم د:سه د   ميقت ميدر پرص  صعاليم قرآن، مسلمانان را به  اطر صدا |رس ل  دا

منوالهم أن دينارهم و خرجنوا م نأذين للفقراء المهاجرين ال ن

ولئنك هنم أن هللا و رتوانا  و ينصرون هللا و رسنوله يبتغون فض   م  

و امبال خبد بيورون  مقام بلند )يا غنا م( براي فقيران م اجري است که از خانه و کاشانه 2؛ادقونالص  

و آن وا  ؛کننودطلبنود و خودا و رسوبلش را يواري ميفضل ال وي و رضواي او را مي در تالي که ؛رانده شدند

 .راستگبيانند

سگنجيده  |د ده از جهان فر بست، شأن اجهماعي افراد بر اساس قرابهشان به پيگامبرارر  |ر زي ره رس ل  دا

 د در راه نصرت اسگف  هاي  به مجاهدت ،شد. در سقيفه هم مهاجر ن   هم انصار براي به دست گرفهن قدرتمي

 رردند.اسهدالل مي

اما پس از سقيفه   انحراف مسير  ففت، اندك اندك ارزشهاي اجهماعي دگرگ ن شد؛ ش ق به انفگاق   ا ثگار   

طلبي   زندگي اشرافي داد. علت ا ن صغييگر گرا ي   رفاهطلبي جاي   د را به ميل به صجملگذشت   ر حيه شهادت

فه حات عظيمي به دست مسلمانان انجگا   |كرد به مال   منال، ا ن ب د ره پس از رحلت پيامبرارزشها   رشد   ر  

هاي هنگفهي صحت عن ان جز ه گرفت؛ مناطقي چ ن عراق، مصر، ا ران   شا  فهح گرد د. به دنبال هر فهحي ثر ت

س اره نظگا  بگه شگش هگزار  سهم هر »نها ند «به ط ري ره در جن   ؛   راج   غنيمت  ارد  زانه مسلمانان شد

  4هر رزمنده در  ك لشگر هشت هزار نفري، چهار هزار درهم بهره غنيمهي داشت. »زالخ «  در نبرد  3درهم رسيده

  از مصگر  5هاي فهح شده عراق )عراق امر زي   اطراف آن(،  كصد   بيست ميليگ ن درهگمهر ساله از سرزمين
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شد. قسمت اعظم ا ن عا دات به ط ر نامسا ي  ارد  زانه مسلمانان مي 2  از شا  هفده ميلي ن درهم 1چهل ميلي ن

سگاليانه د  هگزار درهگم  «بگدر»شد؛ به ط ري ره فرزندان رزمنگدگان بين مسلمانان صقسيم مي «عطا»صحت عن ان 

 4.گرفهندمهاجر ن بدري پنج هزار   انصار بدري چهار هزار درهم ساليانه حق ق مي3ري داشهند.مقرّ

 لي به مگر ر دامگن بسگياري از اصگحاب  ،غنائم   عطا اي هنگفت گرچه م جب فقرزدا ي از جامعه گرد د ا ن 

طلبي ميان آنان گرد د. ز را در آن گرا ي آل ده ررد   م جب پيدا ش ر حيه اشرافيت   رفاهرا به صجمل |نامدار پيامبر

   5گرفگت ست درهم داشت زرات به  ي صعلگخ نمير زگار مرز بين فقر   غنا د  ست درهم ب د؛  عني اگر رسي د 

 ص انست زندگي د ر از فقر را براي   د رقم زند. مي

   در چنين شرا طي  قهي  كباره عطاي چهار هزار درهمي به دست اصحاب رسيد، رنهگرل  گ د را از رگف داده

ثابگت  كگي پگس از بن  ز دع ف بنهمچ ن طلحه، زبير، عبدالرحمن يهاي بزرگمجذ ب مال دنيا شدند. شخصيت

افهاده، در گرداب زندگي اشرافي غرق شدند   به دنبال  گ  ش سگا ر اقشگار جامعگه را بگه  گرا يد گري در دا  دنيا

 اند زي س ق دادند. طلبي   مالرفاه

ها ي در هبعف ه  ان ،زبير  قت مرگ پنجاه هزار د نار نقد، هزار اسب، هزار بنده   مقاد ر ز ادي ثر ت غير منق ل

 332ر فه، بصره   اسكندر ه )مصر( داشت. طبخ نقل مسع دي،  انة زبير در بصره به قدري مجلل ب د ره صگا سگال 

  6هجري در ميان مرد  معر ف ب ده است.

 7اش در ر فه زبانزد عا     اص ب د.ررد    انهطلحه ر زي هزار د نار از ما ملك   د در عراق درآمد رسب مي

اش صقسيم رنند،  ك هشهم ام الش به سيصد   ع ف،  قهي   اسهند ام الش را ميان  رثهبنعبدالرحمنپس از مرگ 

 9اش صقسيم رردند.ر شكسهه   بين  رثهبَثابت را پس از مرگش با صَبنطفهاي ز د 8سي   شش هزار رسيد.

 ،اند زي س ق داد   حرص    لعطلبي سران اصحاب، اندك اندك همة جامعه را به س ي مالطلبي   عافيترفاه

بگه دليگل ر حيگه اشگرافي شگخص  ليفگه    ،به ط ري ره در زمگان  ففگت عثمگان ؛مرد  را به صكاثر افزا ش داد

الشعاع صاحبان مال   منال قرار گرفهه   افرادي چ ن اب ذر   عمار هاي پارسا   دنيا گر ز صحتاطرافيانش، شخصيت

  10هراض به  ضع نابسامان جامعه م رد غضب عثمان قرار گرفهند.مسع د به  اطر اعبن  عبداهلل

هنگامي حك مت را به دست گرفت ره رفاه   آسا ش به عن ان  ك ارزش مح ري براي مرد  مطرح  ×اما  علي

ر گير هاي اجهماعي صحت صأثير آنان قرااند   در صصميماي قا ل ب دهب د. مسلمانان براي اشراف اهميت   جا گاه   ژه

براي أ ذ بيعت از مرد  در شگا  ، نگاگز ر از اشگراف بگه طگ ر جداگانگه  ×اند اميرمؤمنانبه ط ري ره ن شهه ؛داشهند
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  1در  است بيعت ررد.

حهگي بگيش از قگراء    در بصره   ر فه نيز  ضع به همين من ال ب د؛  عني اشراف ا ن شهرها در رنار قُرّاء قرآن

پس از جن  جمل، از بصره رهسپار ر فه گرد گد، بر گي از اشگراف همگراه  ×علي مكانت اجهماعي داشهند. لذا  قهي

 ×مرد  بصره براي بدرقة آن حضرت صا ر فه آمدند. در ر فه نيز اشراف به نما ندگي از مرد  به اسهقبال حضرت امير

  2آمده ب دند.

به دست صاحبان ثر ت قگرار داده،  رات   د راداد مسلمانان بار د گر همچ ن د ران جاهليت، مقدّا نها نشان مي

ف آمال   آرز  اي معرّاصحاب علم   د ن از چشم آنان افهاده ب دند؛ ز را شخصيت نما ندگان   برگز دگان هر جامعه

 قهي ملهي به ثر صمندان رأي دهند، نشانة آن است ره ثر ت را بر سا ر فضائل بشري  .هاي آن جامعه است    اسهه

اي جامعگة دنياسگاالر اسگت نگه دهد. چنين جامعهرا صشكيل مي انسب مال   منال، همّ اصلي آندهند   ربرصري مي

د ن   معن  گت را پگاي ماد گات   دنيگا  ،اي است ره هنگا  صعارض مصالح معن ي با منافع دني يساالر. جامعهد ن

رهبران راسگهين  گ د را در رشگارش  دهد،رند، لذا ذ ز دگذر مادي را بر رماالت پا دار معن ي صرجيح ميقرباني مي

به  اطر ابهفء  ×رند؛ رما ا نكه مردمان عصر حك مت اميرمؤمنانگذارد، به عهد   د با رهبر  فا نميمبارزه صنها مي

 به همين بيمار ها بيشهر ن ضربه را به آن حضرت زدند. 

د   حَكَمگين بگين معا  گه   شده ب د طرفين شخصي را به عن ان حَكَم مشگخص رننگ قرار ،پس از جن  صفين

بار د گر ر فيان بگه جنگ  بگا معا  گه  ،نهيجه ماندن ا ن قضا تبر اساس قرآن قضا ت رنند   در ص رت بي ×علي

عاص   اب م سي اشعري،  قهي حضرت از مرد  ر فگه بنعمر   عني بر يزند.  لي پس از شكست مذاررات حكمين،

اي جمع شدند. عده ×هدا از   د سسهي نشان دادند؛  لي با اصرار اميرمؤمنان  است صا به جن  با معا  ه بر يزند، اب

  ارج،  كباره ه اي اسهراحت رگرده، مفقگات بگا  پس از پير زي بر ؛  ليحضرت ابهدا آنان را به جن  با   ارج برد

ر فه بر ند   پس از آن به از آن حضرت   اسهند چند ر ز براي اسهراحت به  ند  ها شان را بهانه قرار دادزنان   بچه

پس از رفهن به منازلشان د گر به لشگرگاه برنگشهند   ميگل بگه راحگت دنيگا، انگيگزه  اما .س ي صفين حررت رنند

 حضرت به آنان فرم د:  .صحمل زحمت جهاد در ميدان جن  را در ضميرشان از بين برد

يا عبنادهللا منا بنالكم إذا أمنرتكم أن تنفنروا فني سنبيل هللا 

 3؛بدل ؟ ةلرض؟ أرتيتم بالحياة الدنيا من اآلخرألي إاقلتم ث ِ  إ

دهم در راه خودا کوبك کنيود، بوه زموين کنيد وقتي که بوه شوما دسوتبر موياي بندگان خدا  ه خيال مي

 ايد؟  سبيد؟ آيا به زندگي دنيا به جاي آخرت دل خبش کردهمي

شان به جاي حررت به س ي جن  با معا  ه، آن حضرت را ارثر قر ب به اصفاق    لي ا ن نصا ح در آنان اثر نكرد

 هعگر بگنهاني   هانيبنحاصم طائي   شر ححذر داشهند. صنها افراد محد دي چ ن مالك اشهر   عدي بن از جن  بر

 گفهند:    از مرگ نهراسيده ،ب دند ره به  اطر ا مان   صق ي   معرفهشان

  رفنوك حنمنا خو  فة، إن  ذين أشاروا عليك بالمقا  بالكوال   ن  إ

آنانكوه  4؛اه نريد!ن الموت و إي  اليا  و ليس في حربهم شئ أخوف م  
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اند، در تاليكه در جنگ شاميان اند در کبفه بمان، شما را از تزب شام ترساندهدر مقام مشبرت به شما گفته

 خباهيم! تر از مرگ نيست و ما آنرا مي يزي ترسناك

فكگر نگد   گفهدرس صفسگير قگرآن ميراي آن حضگرت دانسهند   بمي ×از اميرمؤمنان صرن  ارج ره   د را مهد ّ

دهد ند، در البفي رلماصشان ش اهدي  ج د دارد ره نشان ميدهبرداشت ن  ن   ر زآمدي از د ن ارائه ميرردند مي

شان هاي الهقاطي  بينش هاگيري مخالفتدر شكل ،اهلل   ص قع صصاحب غنائمسبيلطلبي    سهگي از جهاد فيراحت

 گفهند: نقش مؤثري داشهه است. به عن ان نم نه مي

البأس و كثر الجنراح و خنن   ا قد طالت الحر  علينا واشتد  كن  

و مجوروتين زيواد  هجنگ طبالني شده ببد و گرفتاري و سختي بواال گرفتو 1؛الكراع و الس ح!

 بس قضيه را خاتمه داديم . با پذيرش آتششده ببدند و مرکب و سالح ]هم  تمام شده ببد ]لذا 

اطي ب د؛  لي الاقگل مشگكل بر گي از رهاي افست ره گرچه مشكل اصلي   ارج بينشا ا ن عبارت نشانگر آن

  ارج بيش از آنكه  ك مشكل اعهقادي باشد، مشكل ر حي ب ده است. آنان در ا ا ر جن  صفين از جهگاد  سگهه 

 قهي ميل به رفاه   آسا ش در دلهگا  .انگيزه مجاهده را از آنان سلب ررده ب د، ا ششده ب دند   ميل به راحهي   آس

هر چند شگخص در مقگا  فكگر    ؛ ابد ر شد، به ط ر طبيعي انگيزه صحمل رنج   مرارت در راه حخ راهش ميشعله

 را الز    ضر ري بداند.  اند شه، حخ را بشناسد   حما ت از آن

گگ  ي   طلبي صاب   ص ان صحمل رنج   محنگت حخ لي به دليل رفاه ،شناسندرا مي به ط ر رلي رساني ره حخ

 ند    ا در  فاي به د ن سابقه   بي ندارند. هسه ا داراي س ابخ مذهبي   بي ، طلبي   دفاع از حخ را ندارندحخ

ص اننگد از ، بگه راحهگي ميطلبي نداشهه   ندارندداري   حخآنانكه داراي س ابخ مذهبي   بي نب ده   ادعاي د ن

داري جبهه حخ فاصله گرفهه   از حما ت از حخ سرباز زنند؛  لي آنانكه داراي پيشينه مذهبي   بي ب ده   مدعي د ن

شان ز ر سگؤال رفهگه، ماهيگت پ شگالي صرسند س ابخ مذهبيگيري از جبهه حخ بيمنارند؛ ز را ميباشند، از رنارهمي

بگه آمگال  گ د هاي الهقگاطي، رنند با صحر ف حقا خ د ن   برداشتذا به ناچار سعي ميل ؛فاش گردد نشاداريد ن

هاي   د را بپ شانند. بر ي از  ارجياني ره در جر ان جن  صفين حاضر به ادامگه جنگ  نشگدند، از ضعفرسيده   

هاي مادي  گ  ش رده     اسههداري بر صن راند ره فر بكارانه لباس د ناند؛  عني دنيا   اهاني ب دها ن دست ب ده

الضگمير  لگي در بر گي م اقگع مافي ؛رردنگدهاي د ني مطرح ميرا با ادبيات مذهبي   اسهداللهاي الهقاطي از آم زه

دادند. رما ا نكه در  كي از اعهراضات   د به حضرت گفهند چرا در جن  جمل از اصحاب جمگل،    ش را بر ز مي

  2اسير   غنيمت نگرفت.

 گراييهاي اشرافيت و تجملپيامد

 ك از آنها به ن عي بنيان حك مگت آن  د  پيامد منفي داشت ره هر ×طلبي در زمان حك مت اميرمؤمنانر حيه رفاه

حما گت  ×مگرد  از طرحهگاي اصگفحي سگخت   پرمشگقت علگيا ن ب د رگه حضرت را  شكانيد. ا لين پيامدش 

رردند ص انست عدالت اقهصادي را در جامعه برقراررند، مخالفت ميه ميالمال رمثف  با صقسيم مسا ي بيت ؛رردندنمي

صرش ا ن ب د ره بر ي براي به دست آ ردن گذاردند.  لي پيامد د     صلخ   ا در ميدان جن  آن حضرت را صنها مي
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   گا  پي سگهه گه    گا بگه معا  رردنگدمياندازي المال دستدرهم   د نار بيشهر به آن حضرت  يانت ررده، به بيت

 رردند.نير هاي رارآمد نظا  عل ي را صر ر مي

جنگيگد، پگس از مي ×آمد   در صفين در ررگاب علگيع ف أزدي ره از بزرگان قبيله أزد به حساب ميبنهاب برد

از     ا  كگي 1 جه از معا  ه هد ه گرفت   به ا  پي ستصفين   بعد از پير زي معا  ه،  ك قطعه زمين در منطقه فلّ

عگاجز آنهگا  قيمت رامگلپردا ت از ناجيه را  ر د؛  لي هبيره شيباني، اسيران بنيبنرارگزاران حضرت به نا  مصقله

 قهي حضرت از ا  بهاي باقيمانده را مطالبه ررد فرار    ز ان رساندالمال بيت به  بد ن صرصيب سيصد هزار درهم  ماند

  2به معا  ه پي ست.ررد   

رردنگد. امگا   فگا ي ميبه  اطر ص قعات مالي بگه آن بزرگگ ار بي ×سيد ره بر ي از د سهان عليرار به جا ي ر

 فرما د: مي ×صادق

 وقتي عطاي من رسيد، آن«يكي از مباليان اميرمؤمنان از آن تضرت مالي را درخباست کرد. تضرت فرمبد  

به دنبال  .»کندن مبلغ برايم کفايت نمياي«ولي غالم قانع نشد و گفت   ؛»کنمرا بين خبد و شما تقسيم مي

 .3اي گرانقدر و مال فراواني به او بخشيدو معاويه جايزهاين ماجرا به معاويه پيبست 

  4   ا قاصل مالك اشهر صنها به  اطر معافيت از پردا ت جز ه، به دسه ر معا  ه، مالك را مسم   ررد.

اي بيش از ارادصشگان بگه د گن   ال   زن   فرزند در دل جامعها نها نشانگر آن است ره هرگاه محبت مال   من

به ط ري رگه اگگر شخصگيهي چگ ن  ؛ش ندآئينشان گردد، هم مرد    هم عناصر نظا  حارم بر آن جامعه سست مي

ت ز را  قهي ره قابل، قابليّگ .هم در رأس آن قرار داشهه باشد، قادر به اصفح آن جامعه نخ اهد ب د ×ابيطالببنعلي

نه ع ا  از ا  حما ت   اهند ررد   نه  گ اص  ؛ت   د را اعمال رندص اند فاعليّ  د را از رف بدهد، فاعل، هرگز نمي

 به ا   فاداري نشان   اهند داد.

بلكگه در بسگياري از  ،آ دنفسه عامل مخلّ نظا  اسفمي به حساب ميدنيا نه صنها في نكهه مهم د گر ا نكه حبّ

ت مهعدد د گري براي نظا  اجهماعي   اهد ب د. به عنگ ان نم نگه  قهگي صعهگدات مگذهبي افگراد م ارد م لد مشكف

مات دنيا فز ني  افت، بسهر مناسبي براي رشگد حقگد   حسگد   رينگه فگراهم صضعيف گرد د   گرا ش به رفاه   صنعّ

زنند. هاي  صمانه ميت به رقابتنكرده، براي رسب امهيازات مادي بيشهر دس آ د   آحاد جامعه  كد گر را صحملمي

لذا بر ي از رساني ره  ؛چرا ره  قهي صعهدات د ني صضعيف ش د، انسان قادر به رنهرل حرص    لع   د نخ اهد ب د

مشگكل اصگلي    ،انگد  حك مت آن حضرت را از نزد ك درك ررده     د اهگل فكگر   نظگر ب ده ×ابيطالببنعلي

اند. بههر ن گ اه ا ن مدعا ا   دبا هگي مرد  آن ر ز در برابر ز ارف دنيا قلمداد رردهر ×بنياد ن حك مت امير مؤمنان

آ گد؛  لگي در  كگي از فرازهگاي ميبگه حسگاب  ×زبير است.  ي از  اندان زبير   دشمنان اميرمؤمنانبنهسخن عر 

بردنگد بگه ا  ي را در نزدش ميگ  د پدر ،  قهي نا  علپسرش  حيي مي .رندسخنش دقيقا  به ا ن حقيقت اشاره مي

 طلبنا ل  إوهللا ما أحجم الناس عنه  يا بني  «بار به من گفگت:   لي  ك ؛داددشنا  مي

                                                                                              

 .5، صصفين هوقعمزاحم منقري، . نصربن1

 .486 ، ص2 ، جالبالغهالسعاده في مستدرك نهجنهج: محمدباقر محم دي، بنگر د به. 2

 .28 ، ح72 ، صالروضه من الکافي عق ب رليني، بن. محمد3

 .165 ص ،الغارات ابراهيم ثقفي، :بنگر د به. 4
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 .»اند مگر به  اطر طلب دنيابه  دا قسم مرد  از علي ر ي برنگردانده ،پسر  1؛لدنيا

  رفاه زن   فرزند    ا اسگهمرار  آري اگر ر زي رار جامعه اسفمي به جا ي برسد ره براي ماشين    انه   زمين

بيش از بقگاي اسگف     ،گر هشان شان با افراد    ا حفظ م قعيت اجهماعي   د    اندان    ا حزب  ر ابط د سهانه

رنگهگر شگده   احكگا    حفظ نظا  اسفمي اهميت قا ل ش ند، ر ز به ر ز ارزشهاي  االي اسفمي در ميانشگان رم

مهري   اهانت قرار   اهد گرفت، دشمنان اسف  بگه سگ ي آنگان دسگت صعگدي دراز رگرده   صعاليم اسف  م رد بي

رما ا نكگه  ؛حد د الهي اجرا نخ اهد شد   د گرفت، عدالت اقهصادي از بين   اهد رفتنمقدراصشان را به دست   اه

معا  گه نگاامن گرد گد   قلمر  حارميهش ص سط حمفت سپاه غگارصگر  ؛اصفاق افهاد ×همه ا ن م ارد در حك مت علي

شرب  مگر را اجگرا رگرد،  شاعر حدّ المال مسلمانان ص سط عناصر  ائن به صاراج رفت    قهي حضرت بر نجاشيِبيت

 2عبداهلل نهدي قرار گرفت.بنم رد اعهراض طارق

                                                                                              

 .102 ، ص4 ، جالبالغهشرح نهجبي الحد د، ا. ابن 1

 .369 ، صالغارات: ثقفي، بنگر د به. 2
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 دال ل رشك   رينه نسبت به امير مؤمنان )ع(

 ق مي   قبيلگيهاي رقابت. 1
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 اصرار بر اجراي احكا  الهي .4

 هاها   عبرتدرس
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 مقدمه

هاي آدمي د الت نما د گيريهاي در ني  قهي در ر ح   ر ان آدمي النه رند   در صصميمهاي ر اني   حسادتعقده

هاي رفن اجهماعي   م اضع حسگاس سياسگي گيرياما  قهي صصميم ؛سازددالت د ر ميانسان را از مدار انصاف   ع

ها شان شكل گيرد آثار ز انبار فرا اني به بار   اهد ها   صن  چشميص زيگر ه ز ادي از افراد جامعه، بر مبناي رينه

 آ رد.

 ؛ اص مهنفذ نسبت به آن حضرت ب دحسادت بر ي از قبا ل    ا افراد  همسأل ،×صر ن مشكفت علي كي از مهم

رينه  ها بر عليه آن حضرت گرد د. رشك به ط ري ره م جب صنها شدن آن بزرگ ار    ا حهي برپا ي بر ي از جن 

 ش د.ره در ادامه به بر ي از آنها اشاره مي ان اع   دال ل مخهلفي داشت ×افراد نسبت به علي

 ع(داليل رشک و کينه نسبت به امير مؤمنان )

 هاي قومي و قبيلگيرقابت .1

قبل از ظهگ ر ا لين   مهمهر ن عامل حسادت نسبت به اميرمؤمنان )ع( در رقابت هاي ق مي   قبيلگي ر شه داشت. 

، قان ن  احدي بر آنها حك مت نمي  احدي نداشهند ،   فرهنگياجهماعي ،اسف  مرد  جز ره العرب  ك نظا  سياسي

هم گرد آمدند، بنابرا ن اگر بين شان نزاعي در مي گرفت برنده  مهجانسي ب دند ره رنارررد، ط ا ف   گر ه هاي نا 

ت هاي افراد قبيله   ن ع ر ابطشان بر مي  اسگت، داشت، منشأ ا ن قدرت از در ن لياقرسي ب د ره قدرت بيشهري 

بر  ردار ميشگد،   از آنجگا رگه  افراد ص انمند صر   ر ابط مسهحكم صري ب د از قدرت بيشهري داراي  هر قبيله اي ره

محگ ر  جگ د نداشگت، ر ابگط    شگا ندي با رهاي د ني، سياسي، فرهنگي مشهرك   فراگيري بگين افگراد قبيلگه 

  د را صأمين مي رردند، از ا ن ر  براي امنيت    شا ندي   ر ابط ق مي صعصب هاي با صق  ت   ،پي ندهاي شان ب د

مگري قبيلگه اند به ط ري ره احهرا  به قبيله د ن   دنياي شان را صشكيل مگي داد، قبيله   د بسيار اهميت قائل ب د

  عصبيت در ن عشيره اي  كي از گرانهر ن شا ص هاي لياقت   قيمگت افگراد ، مهم   مقدس   سرن شت ساز ب د

 ،1شر ط صفحيت احراز پست ر است قبيله به حساب مي آمد شمرده مي شد   از

دها   صعصب هاي ق مي   احهرا  به آداب   رس   قبيله   د ر ابگط بگين  گ د را مسگهحكم مگي آنها با صق  ت پي ن 

 ،سياسي، نظگاميقدر قدرت رردند   از ا ن طر خ در مقابل نير هاي مهاجم بير ن قبيله از   د دفاع مي رردند. هر 

    افز نهري ب د.بيشهر ب د در ميان سا ر قبا ل مفهخرصر   صاحب احهراقبيله   فرهنگي  اقهصادي

هنگامي ره افراد هر قبيله به قبيله   د صعصب داشهه باشند بط ر طبيعي رقابت هاي ق مي   قبيلگي شگعله  ر مگي 

                                                                                              

 73الحاج حسن، حضاره العرب في عصر الجاهليه، ص  - 1



    71   عدالت در گرداب

 غير منطقي صجا ز مي رند،به قلمر  هاي   از مرزهاي منطقي  ش د،   باب افهخارات م ه   به قبيله زنده مي گردد،

. ابن اثير مي ن  سد، هنگامي ره شهر  ك قبيلگه بگه قلمگر   ن  اقعيت است ان حاري از اچنانچه گزارش هاي م رّ

قبيله د گر صجا ز مي ررد جن    نين چهل ساله اي در گرفت   باعث رشهه شدن افراد ز ادي از د  قبيلگه درگيگر 

ش را عرب جاهلي به قبيله    ش به ص رت غير معم لي صفا ر مي ررد به ط ري ره رثگرت جمعيگت قبيلگه ا 1شد.

به گزارش آل سي ر زي ميان د  قبيله، باب صفا ر باز شد، هر  ك مدعي بگ د نشانه شرف   عزّت   د مي پنداشت، 

ره افراد   اشراف قبيله اش بيش از سا ر قبا ل است، رار به سر شماري رشيده شگد، ابهگدا اشگراف   افگراد زنگده را 

 2ه قبرسهان رفهند   به سر شماري مردگان   د پردا هند.شمارش رردند  لي رار به انجا  نرسيد،   به اصفاق ب

در اثر همين صفا ر قبيلگي ب د ره علم نسب شناسي در ميان آنان بسيار ارزشمند ب د. نعمان بگن منگذر بگه رسگري 

 هر امهي جز عرب، از نسب   د آگاهي ندارد   اگر از اجداد آنها بپرسي، اظهار بي اطفعي   اهند ررد،  لي» گفت: 

 3«  بيگانگان را جزء افراد قبيله   د نمي داند هر عربي آباء   اجداد   د را مي شناسد

مس له صعصب هاي قبيلگي   رقابت هاي ق مي باعث مي شد ره قبا ل با هم نزد ك نش ند   رقابت هاي ناسالمي را 

 ان  كي از ع امل مهم انكار قر ش آغاز رنند صا جا ي ره شا سهگي هاي بر حخ  كد گر را انكار رنند از ا ن ر  م ر

 نسبت به پيامبرارر  )ص( را همين مس له مي دانند. 

   صهد دهاشم ي بن قر ش ا ن را افهخارسران هاشم به پيامبري رسيد، بر ي از از ميان بني |رس ل ارر هنگامي ره 

هاشگم   به دشمني با بنگي ،د دندر نمي   چ ن رسب افهخاري همسن  آن را براي    ش ميسبر ضد   د دانسهه 

 پردا هند. |طبعا  شخص پيامبر

هگا ي ما   عبدمناف بر سر شرافت   بزرگي به نزاع بر اسهيم   با آنها رقابگت نمگ د م   از راه :گفتمياب جهل 

به  ؛ش دزل ميگ  ند براي فردي از قبيلة ما  حي نامي ،ا مارن ن ره با آنها برابر شده ؛ص انسهيم با آنها برابري نما يم

 4 دا س گند ما هرگز ا مان نخ اهيم آ رد.

 كي از شعراي معر ف عرب از قبيله ثقيف صرفا بخاطر رقابت هاي ق مي از پذ رش اسف   الصلت،أميّه بن ابي 

ي  ي مدت مد دي منهظر پيامبر م ع د ب د،  لي بعد از بعثت پيامبر اسف  )ص( ، از پير ي ا    ددار   دداري ررد،

ا نك چگ نه مي ص انم صحمل  مدصها به آنها) زنان ثقيف( مي گفهم: آن پيامبر م ع د من   اهم ب د،» : رز د   گفت 

   6«ببينند!  5رنم ره آنها مرا پير  ج ان بني عبد مناف

ه از د ران جاهليت ميان بني هاشم   سا ر صيره هاي قر ش رقابت  ج د داشت، در ماجراي حفر زمگز  بگه  سگيل

عبدالمطلب، صما  صيره هاي قر ش، در برابر بني هاشم ا سهادگي رردند   حاضر نشدند افهخار حفر زمز ، صنهگا از آن 

 7عبدالمطلب باشد.

                                                                                              

 336-347ص  ،1ابن اثير، الكامل في الهار خ، ج  - 1
 279، ص  1آل سي، بل غ األرب، ج - 2
 ؟؟149،ص  1، پيشين، جآل سي - 3

 ؟؟؟ .316، ص 1ج ، السيره النبويه. ابن هشا ، 4
 عبد مناف پدر هاشم جدّ س ّ  پيامبر ارر  )ص( است. - 5
 ؟؟؟130، ص1رك: ابن رثير، السيره النب  ه، ج - 6
 ؟؟؟ 147-143، ص 1ابن هشا ، السيره النب  ة، ج - 7
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 ؛غلبه  افت يبه پير زي رسيد   فرهن  اسفمي بر فرهن  جاهل |پيامبر ،با امدادهاي غيبي   نصرت الهي البهه

ابن  ؛هاشم از بين نرفتهاي سا ر قبا ل نسبت به بنيجامعه زد ده نشد   حسادتاز  رلّي رقابت قبيلگي به  لي حسّ

 سعد مي ن  سد : 

بر ي از قر ش بزرگان بني هاشم را آزار مي دادند   به پدرانشان دشنا  مي دادند از ا ن ر  رسگ ل  گدا)ص( » 

ان مگا دشگنا  ندهيگد   زنگدگان مگا را آزار بگه مردگگ –ناراحت مي شد   مي فرم دند : الصسبّ ا أم اصنا فهؤذ ا أحيانا 

 1«نرسانيد.

هگر  قگت پيگامبر » علي )ع( در ميان بني هاشم بيشهر م رد حسادت ب د. به ط ري ره اما  باقر)ع( مي فرما ند: 

ارر  فضا ل علي)ع( را مي گفت  ا آ ه اي را ره درباره آن جناب نازل شده ب د، صف ت مي ررد ، عده اي از مجلس 

 2 اسهند  مي رفهند.برمي 

سعد بن أبي  قاص مي گ  د: من   د  نفر د گر در مسجد نشسهه ب د م   از علي بدگ  ي مي ررد م ره پيگامبر 

 3«را اذ ت رند، مرا اذ ت ررده استبا حالب عصباني به س ي ما آمد   فرم د: با علي چه رار دار د، هر رس علي 

سد  رزد ، به ا  حسد  رز ده   رسي ره به ا  حسادت رند، رافر هررس به علي ح» رس ل  دا )ص( مي فرم د: 

 4«شده است.

حما گت هاشم فراهم آمد   قبا ل قگر ش بگا فرصت   بي براي رب دن ا ن افهخار از دست بني |با رحلت پيامبر

ه را صسهيل ميابنيسرانجا  به عدي   هاشم به بني صيم   بنيعمليات انهقال  ففت از ميان بني ،   ش هحساب شد

 ، ليه غاصبان  ففت اعهراضي نكردند  بر ع ×نامؤمنرردند   به نفع امير

د  در  گفت: ]قر ش[   ش نداشهند نبگ ت    ففگت هگرمي) پسر عم ي علي عليه السف  ( عباس عمر به ابن

بگه عنگ ان شگاهد اس عبگميان شما جمع ش د   در نهيجه شما به ق     دصان فخر ب رز د   مغر ر ش  د.    گا ابگن

 5هاشم گرفهند.گفت: قر ش از ر ي حسادت   ظلم  ففت را از بنيميماجراي غصب  ففت از اميرمؤمنان )ع( 

به دليل پد د آمگدن  ،اما پس از قهل عثمانادامه  افت، هاشم صا بيست   پنج سال نيمخالفت قر ش با  ففت ب

 ل قر ش بر شخص  احد   از همه مهمهر حضگ ر فعگال انقفبيگ ن هاي بزرگ اجهماعي   عد  ائهفف قبانابساماني

 ففت به دست شخصيهي  ،بكربن ابي  صفشگري چ ن مالك   عمار   محمدشخصيت هاي ممهاز مصر   ر فه   

 هاشم سپرده شد.از بني

نگ عي بگه  برداشگهه   بگه ×صقر با  ارثر قبائل قر ش دست از حما گت علگي ،×اما پس از به  ففت رسيدن علي

به ط ري ره به نقل اسكافي بسياري از اهالي مد نه   مكه رينة  ؛مخالفت   منازعه با حارميت آن حضرت پردا هند

  6اميه گرا ش مثبت داشهند.را به دل داشهند   رل قر ش مخالف آن بزرگ ار ب دند   در مقابل نسبت به بني ×علي

                                                                                              

 24، ص4رك :  الطبقات الكبري، ج - 1
 ؟؟؟ 214،ص  3ناقب آل أبي طالب، جرك: م - 22
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 ؟؟؟ 214، 213رك: همان، ص - 4
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 ×هاي شمشير عليزخم .2

ز را آن حضرت عدة ز ادي از  ؛گرفتهاي صدر اسف  نشأت مياز جن  ×سبت به اميرالمؤمنينعقدة بر ي از افراد ن

د. ا ن امر بعد از پيگر زي اسگف  بگه صگ رت رسان ترهفهاي بدر   احد   حنين به سران عرب را در جر ان جن 

قب ل اسف  همچنان نسبت بگه به ط ري ره پس از  ؛هاي پنهان در دل بعضي از بازماندگانشان باقي مانده ب دعقده

 دشمني داشهند. ×علي

 حضرت زهراء )س( در اعهراض به رنار زدن علي)ع( مي فرم د:

 ما الّذي نقم ا من أبي الحسن؟ نقم ا منه  اهلل نكير سيفه،   شدّه  طأصه ،   نكال  قعهگه   صنمّگره » 

خدا به خاطر اينکه تيغ  مشيغير  قسم به  ؟بوالحسن انتقام گرفتندأچرا از  في ذات اهلل عزّ   جلّ؛

بغزر  ضبغاناک عزيز و و در راه خدای  عقوبت مي کرد.آنها سخت مي تازيد وو برسوزناک بوده 

 « 1مي مد.
 

 در دعاي شر ف ندبه مي   انيم:

   غيرهنّفأ دع قل بهم أحقاد بدر ّه   حنينيّه ذؤبانهم ]ناهش[ قد صر فيه صناد د العرب   قهل أبطالهم   نا ش » 

از بزرگان عغر  در راه قغ   2حهّي قهل النارثين   القاسطين   المارقين؛فاضبّت علي عدا صه   أربّت علي منابذصه 

هغايي از بغدر و کينغه ، در نتيجه تارومار کردچنگ و دندان انتقام گرفت و پهلوانان آنها را کيت و گرگان آنان را 

دمشني با او به   را در دل نگه دامتند، ذامت. پس بر دمشني او در دلهاييان به وديعه گ ،نين و ضير آنهاخيار و قُ

 «آوردند تا اينکه ناکثين و قاسطين و مارقين را کيت. روی 

ع( صگا د ران ش اهد برجاي مانده از صار خ صدر اسف  نشان مي دهگد رينگه ناشگي از ز مهگاي شمشگير علگي )

آ رنگدگان پگس از فگهح مكگه ا مگاناز ز حزب طلقگا   اه آنان رباقي مانده ب د مخص صا  ففهش همچنان در دلها 

حكگگم   بگگنصگگ ان از مگگر انهگگاي شگگا ص   سرشگگناس ا گگن گگگر ه مگگياز چهگگره ،ب دنگگد (اميگگهبنگگي )مخص صگگا

 عاص نا  برد.بنمعيط   سعيدابيبنعقبهبن ليد

ن حضگرت اعهگراض هاي اقهصگادي آنزد آن حضرت آمده   به سياست ×آنان در نخسهين ر زهاي  ففت علي

 شان رسيده ب د شكا ت رردند.  ليد گفت:ها ي ره ص سط آن حضرت به  ان ادهرردند   از ز م

اي و برادرم ]عثمان  اما من، پدرم را روز بدر دست بسته گردن زده ؛ايتب به همة ما ستم کرده !اي اباالحسن

که پدرش از برجستگان قوريش بدر کشتي در تالياما سعيد، پدرش را روز  ؛ايالدار تن ا گذاردهرا ديروز يبم

 ببد.
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 ،کنويمما با تب بيعت موي ...ايکه او را نزد خبيش آورد دشنام داده و اما مروان، پدرش را نزد عثمان هنگامي

 1ايم از ما نگيري و قاتالن عثمان را نيز بكشي.آورده دستبهاما به شر  آنكه آنچه از مال در ايام عثمان 

جگ  ي از آن حضگرت را گذاردنگد   شان را علني ررده   بناي عيگبدشمني ،شرا طشان را نپذ رفت ×ي قهي عل

صر ن اقدامات آنان صحر ك از مهم .را از آن بزرگ ار جدا رنند    حدت جامعه را از بين ببرند ×صفش رردند  اران علي

  اشاره   اهد شد.در آ نده به آن عا شه   طلحه   زبير به برپا ي جن  جمل ب د ره 

پدرت به ا ل   » ابن أبي الحد د مي ن  سد در د ران  ففت علي)ع(، عبيداهلل بن عمر به اما  حسن )ع( گفت: 

  2«. آ ر قر ش ضربه زده   مرد  با ا  دشمن هسهند، به من رمك رن صا ا  را  لع رنيم   ص  را به جاي ا  بنشانيم

ا علي)ع( را دشمن مي دارند؟ گفت: ز را علي)ع( ا ل آنها را  ارد آصگش چر» هنگامي ره از ابن عباس سؤال شد 

 3«ررد   باعث عار آ رشان شد.

رشهن آنها در جن  هاي صدر اسف  بزرگان قر ش را جهنمگي رگرد   بگا با  )ع(مراد ابن عباس ا ن اسهكه علي

 ز م شمشير   د عزّت   آقا ي شان را از بين برد.

قر ش آرز ي رشهن مرا داشت  لي م فگخ » م مراديِ ملع ن ضربت   رد، فرم د حضرت  قهي بدست ابن ملج

 ز را ابن ملجم قرشي نب د.  4«.نشد

رقيبان علي)ع( براي صحر ك مرد  بر عليه علي)ع( سعي مي رردند قر ش را به  اد ا ن دشمني ها بيندازند، ابن 

ي به من نگا  مي رني، مثل ا نكه من پدر صگ  ط ر» د بن عاص مي گفت : يسعد مي ن  سد: عمر بن  طاب به سع

 5«را رشهم،  لي من ا  را نكشهم، علي بن أبي طالب رشهه است.

ن ب د ره م جب رينه ز م   ردگان   بازمانگدگا د گري عاملميرمؤمنان)ع( أحك مت جن  هاي دا لي د ران 

ر ج از ا ن شهر پيداست مرد  بصره از سخنان حضرت با مرد  بصره بعد از جن  جمل   هنگا    شدرشهه شدگان 

  مي فرما ند:، نسبت به آن حضرت بغل داشهند   در صدد انهقا  ب دند

 -أشار إلو قميصه و ردائه -يا أهل البصره؟  ماتنقمون من و» 

فقال: وهللا إن هما لمن غنزل أهلنو، منا تنقمنون من نو ينا أةل 

ل: وهللا ما فقا -و أشار إلو صار ه فو يده فيها نفقته -البصره؟ 

هو إل من غل تو بالمدينه، فإن خرجتا منن عنندکم بنأکثر مم ا 

؛ترون فأنا عند هللا من الخائنين
6

 -ای اهل بصره چرا از من انتقام می گیریدد  

فرمود: قسم به خدا ایندو به وسیله همسرم بافته  -درحالی که به پیراهن و عبایش اشاره می کرد

درحالی که به کیسه ای که در دست داشت و  -من انتقام می گیرد  شده اند، ای اهل بصره چرا از 

فرمود: قسم به خدا دارایی من در مدینه همدین اسدت،  -قوتش در آن قرار داشت اشاره می کرد

 « با بیش از این مقداری که می بینید از نزدتان خارج شده باشم. اگر نزد خدا از خائنان باشم 

امل اساسي دشمني آنان با اميرمؤمنان)ع( به شمار مي آمد  لگي شكسگت ان عثماني مسلك ب دن بصر گرچه ع 
                                                                                              

 .39   38 ، ص7ج شرح نهج البفغه ، . 1
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افگز د. از ا گن ر  آن حضرت بر رينه آنان نسبت به  1ي فرا ان  ز مي ها سخت شان از علي )ع( همراه با رشهه ها

  هد.بي رغبهي اش به دنياشان   است از بغضشان را بكا هنگا   ر ج از بصره با صأريد بر ساده ز سهي  

چرا از من انهقا  مي گير د. شا د حضرت مي   است بفرما د انهقا  از  ليفه اي ره در مسند حك مگت بگه  گك 

  پيراهن ارهفا مي رند. راري نامعق ل   نادرست است.

ا ن رينه ها به ص رت مهرارم در دلهاي بازماندگان   ارج در جن  نهر ان نيز  ج د داشت بط ري ره قطا  به 

 2شهه شدن پدرش در نهر ان قهل علي)ع( را مهر   د در ازد اج با ابن ملجم قرار مي دهد.انهقا  ر

 ساير عوامل موردي  .3

 ؛صر ن فگرد آنهاسگتعا شه شا صره ب ده است، ا هفف شخصي با آن حضرت  بر ي در اثرسرچشمه دشمني 

 :ندفرم در م رد علت شررت ا  در جن  جمل رسي ره حضرت د

رج ننل    في صندر ها كم  غن غ  فأدرك ها رأيا النساء  و ت  ا ف نه م  أو 

و اموا آن  3؛، لم تفعلإلي   تنال من غيري ما أتت  ل   الق ين و لو داعيت  

ه آهنگوران کوبرش داشت گرديد و همچبن ااي که در سينهزن ]عايشه  گرفتار خياالت و پندار زنانه و کينه

خباستند بوا شوخص ديگوري غيور از مون  نوين گر از او ميشبد به غليان درآمد. اکه آهن در آن ذوب مي

 کرد.نمي ،برخبردي کند

اي ره از سابخ در دل داشت بگه فرما د ره عا شه به  اطر رينهحضرت در ا ن فراز از سخن    ش صصر ح مي

چشمه حسادت الحد د به نقل اسهاد    ش سر لي ابن ابي ه است؛اش اشاره نفرم دجن  بر اسهه، اما به منشأ رينه

 داند.در جر ان ب ده مي |را مرب ط به مسا لي ره در  انة پيامبر ×عا شه نسبت به علي

 ،دليل مخالفت عا شگه بگا آن حضگرت را ج  گا شگدند ×پس از جن  جمل بر ي از رجال بصره از اميرالمؤمنين

از آن  ؛ص زي را بيان داشتينهاش نسبت به   دش دانسهه   علل ا ن رحضرت دليل اصلي مخالفت ا  را حقد   رينه

 جمله فرم د:

دانست   در م اقگف  يگر مگرا بگر پگدرش مقگد  مرا بر پدر عا شه برصر مي | دا كي از آنها ا ن ب ده ره رس ل

 داشت   همين امر م جب بغل ا  نسبت به من شده است.مي

قگرار رگرد، بگين پگدر عا شگه   بين  ارانش پيمان ا گ ت بر | داد مين علهش ا ن ب ده ره هنگامي ره رس ل

ا ن مسگ له م جگب غگيظ عا شگه گرد گد    ؛ طاب عقد ا  ت برقرار نم د   مرا براي برادري    ش برگز دبنعمر

 نسبت به من حسادت  رز د.

هاي اصحاب را ره بگه هاي  انهب[  حي ررده ب د صا همة در|س مين عاملش ا ن ب دره  دا ند مهعال ]به پيامبر

درب  انه پدر ا    رفيقش را بست   درب  انه مرا به  | دا قهي رس ل ؛جز درب ] انه[ من ،شد ببندديمسجد باز م

 دا ل مسجد باز گذارد... ا ن ماجرا دشمني ]عا شه[ را نسبت به من برانگيخت.

سپس حضرت به شكست جناب اب بكر در گش دن درب قلعه  يبر   فهح آن به دسگت  گ  ش   لغگ  مأم ر گت 
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كر براي قرائت آ ات س رة برائت در عهدنامه برائت از مشررين   نصب    ش از س ي  دا ند براي انجگا  ا گن اب ب

مأم ر ت اشاره نم د   سرانجا  حسادت عا شه نسبت به حضرت  د جه را به عن ان ششمين عامل دشمني ا  با   د 

شه را به عن ان حقد   حسد عا شه نسگبت دانسهه   د  م رد از بر  ردهاي شخصي    ش با عا  ÷  حضرت فاطمه

  1به    ش برشمرد.

 ،را شنيد × قهي  بر بيعت مرد  با علي ،از ا ن ر  عا شه در عين مخالفهش با عثمان   اصرار شد دش بر عزل ا 

  به همين بهانه از مد نه صا بصگره آمگد   در جنگ 2صغيير م ضع داده     اهان گرفهن انهقا    ن  ليفه مظل   شد.

بگه آنهگا  ،جمل حض ر فعال پيدا ررد   بسياري از اهالي بصره  قهي حض ر عا شه را در سگپاه طلحگه   زبيگر د دنگد

صا جگا ي رگه  ؛ادامه دادند ×ره پاهاي شهر عا شه قطع نشد، همچنان به مبارزه بر عليه سپاه علي پي سهند   صا زماني

ها شان رفهه   صا پا ان حك مگت آن به  انه ×بغل   رينه علي ها ي پر از  با دلشدند، رشهه   مجر ح صن  هزاران

 3به نقل اسكافي همه اهالي بصره بغل علي را در دل داشهند. ؛حضرت ر ي   ش به آن بزرگ ار نشان ندادند

 .صفبت   شدت عمل آن حضرت در اجراي احكا  الهي است ،×نارينة بر ي از مرد  نسبت به اميرمؤمند گر عامل 

 ،آمدالمال   گفهگ    مدارا با دشمنان اسف    اجراي حد د الهي به ميان مياي احكا   دا   حيف   ميل بيت قهي پ

  همين امر م جب ناراحهي    شم بعضي نسبت به آن حضرت مي  داد.از   د سرسخهي   صفبت نشان مي ×علي

ت عملش در اجراي احكا  الهگي سگرزنش شدّ ت  را به  اطر جد ّ ×ره علي  طاب به رساني |پيامبر زا ن ر اشد، 

 فرم د:مي رردند، مي

ينن فني ذات هللا خبيطالنب، فإننه أبن رفعوا ألسنتكم عن علنيإ» 

ابيطالگب نگاهدار گد، ا  در بنها هان را از مفمت رردن عليزبان 4؛، غير مداهن في دينهوجل  عز  

 «.نيست اجراي حكم  داي عز جل  شن است   در د ن    ش اهل صساهل

آن حضگرت از علگت رنگار زدن  نيز جد ّت اميرمؤمنان )ع( در اجگراي حگد د الهگي راهلل عليها حضرت زهراء سف  ا

 5. ففت مي شمارد

عگا  در مأل ،رگردشگرب  مگر  در ماه مبارك رمضان ،در صفينآن حضرت  كي از شعراي سپاه  ، قهي نجاشي 

 از د سهان  مني نجاشي از آن حضرت شدند.بسياري ا ن اقدا  قاطعانه م جب  شم  ،شفق زد

يا اميرالمنؤمنين منا  »به حضرت گفت:  ، كي از بزرگان  مني ر فه ،عبداهلل نهديبنطارق

 ةالجماعنن ة وو اهل الفرقنن ةو الطاع ةأهل المعصي ا نري أن  كن  

ان في الجزاء، حتي رأيت مننا سي  و معادن الفضل العدل  ةعند ول

رگرد م اي اميرمؤمنگان مگا گمگان نمگي 6؛ت صدورناغرفأو كان صنيعك بأخي الحارث،

عصيانگران   فرمانبرداران   صفرقه افكنان    حدت طلبان نزد  اليان عدالت پيشه   معادن فضل، در ريفگر مسگا ي 
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بگه  .«ايها مان را از غيظ   رينه به جگ ش آ ردهشما سينه ؛صا ا نكه بر  رد شما با برادر حارثي   د را د د ؛ باشند

 1ا  به اصفاق نجاشي به معا  ه پي ست. ،دنبال ا ن ماجرا

اي    ا برجاي مانده از ز م هاي ق مي   قبيلهدشمني )ع( نامؤمن كي از مشكفت اساسي حك مت اميربنابرا ن 

 در در اجراي عدالت ب ده ره ×هاي شخصي   جد ت عليهاي صدر اسف     ا حسادتشمشير آن حضرت در جن 

بار، نقش فرا ان هاي دا لي ز انهاي حك مهي   حهي برپا ي بر ي از جن اندن آن حضرت در اجراي سياستصنها م

 داشهه است.

 تذکر مهم

انگد، همگ اره رگردهدشمني مي ×نكهة در   ر ص جه ا ن است ره رساني ره به  اطر حقد   حسد    ش با علي 

از ا ن ر   ؛ري    ا مخالفت    ش نسبت به آن حضرت را ص جيه رنندعد   ا ،اند صا با دال ل ع ا  فر بانهسعي داشهه

   نگدهاشم به شمار نيا ردادت به بنيشان با اب بكر    ا عمر   عثمان را حسگاه قر ش به ط ر علني علت بيعت هيچ

 اره امگ ري را بلكگه همگ ؛انگدبر اسگهه ×هاي بدري   احدي به مخالفت بگا علگياند به  اطر رينهاميه نگفهه ا بني

 دادند ره با اص ل حارم بر فرهن  مسلمانان سازگار باشد.قرار مي ×مسهمسك مخالفت    ش با علي

  در  2در ش راي عمر به عثمان رأي داده ،در دل داشت ×اي ره نسبت به علي قاص به  اطر رينهبن أبي سعد 

 ،زمانگه امگر براي ص جيگه صخلفگش از فرمگان  لگيّ  لي ؛از جن  جمل رناره گرفهه ب د ×زمان حك مت اميرالمؤمنين

 نكره الخروج في هذا الحنر  لئ أصنيب مؤمننا ، فنإأإني »گفگت: مي

من   ش ندار  در ا گن  3؛عطيتني سيفا  يعرف المؤمن من الكافر قاتلت معكأ

مگؤمن را از رگافر اگر شما شمشيري به من بدهي ره با آن بهگ انم  ؛جن  شررت رنم، صا مبادا با مؤمني درگير ش  

 .«صمييز بدهم، در رنارت جن    اهم ررد

دانند ره   ب مي ×ال هم ا    هم عليإي مسلمانان را مه جه   د رند،     اهد با ا ن جمله افكار عم مسعد مي

ز را  ؛رنماي ره از علي دار  ا  را  اري نميص اند به مرد  بگ  د من به  اطر رينها  نمي .سسهي ا  در چيست هر ش

 ك  با صمسّك بهلذا  ؛شنا هندهاي نبرد صدر اسف  ميداري   مجاهده در ميدانمرد  ساليان مهمادي سعد را به د ن

 را صنها گذارد. ×شبهه د ني را مسهمسك   د قرار داده   علي

هرگز عگدا ت  ،×اش از دشمني به د سهي با عثمان   مخالفت با عليعا شه نيز براي ص جيه صغيير م ضع ناگهاني

 سلمه گفت:أبيبنبلكه به عبداهلل ؛را مطرح نكردحضرت قلبي    ش با 

ناه عليهنا، يناها له و سنمي  مور سم  أبنا علي عثمان في ا ع  ان  

سلمون... فوثنب علينه  فتا  منها و استغفرهللا، فقبل مننه الم

ب گورفتيم و او را مالموت عيووي از  ،شومرديممي اي عثماناي امبر که برما در پاره 4؛صاحبك فقتله

رفيق توب  أمّااش را پذيرفته ببدند... ان تببهاو از آن ا تببه کرد و نزد خدا استغفار نمبد و مسلمان ليايم، وکرده

 ]علي  به مخالفت با او پرداخته او را به قتل رسانيد.

خ به نزاع بر اسهه    ا دسگت  رزي   عناد با جبهه حها   افرادي ره از ر ي غرضبنابرا ن براي شنا ت جر ان
                                                                                              

 همانجا . همان.1
 .3، خ البالغهنهجبنگر د به:  است؛ م دهبه ا ن مطلب اشاره فر ×. اميرالمؤمنين2

 .95 ، صالجملبن محمد شيخ مفيد، . محمد3

 .430. همان، ص 4
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ز گرا گفهارشگان آراسگهه   پيراسگهه از هگر گ نگه شگائبه    ؛ص ان به گفهارشان ارهفا رردرشند، نمياز حما ت آن مي

ز را در ارثر م ارد رردار   رفهگار ا گن گگر ه بگه فسگاد  ؛باشدصنها راه م ج د، دقت در رردارشان مي .است ص زيرينه

 .پيدا مي رندصناقل شان گفهارانجامد   با مي

 هاها و عبرتدرس

هگاي نظگري ها    ا صفا ت د گدگاها هفف سليقهحقيقها از اجهماعي از  ،م اره ا هففات   منازعات سياسي ه .1 

 .پنهان استهاي   حسادترينه هاي  ،بلكه در بسياري از م ارد منشأ اصلي منازعات اجهماعي ؛گيردافراد نشأت نمي

رگه از سگر  غالبا  رسگاني ،هاستفطرت بشر   ررامت انسان ي رزي    ا رشك   حسد منافره غرض از آنجا .2

از  ؛دهنگدمنطقي مي  لعاب پسندانه به رفهار    ش رن   هاي مرد با ص جيه ،رنند رزي م ضعي را اصخاذ ميغرض

 .ستيگز گفهار ا ن گر ه قابل اعهماد نا ن ر  هر

، هر قدر از نفگ ذ   م قعيگت است انشها ي   حسادتگهاي ر انمهأثر از عقدهها شان گيريافرادي ره صصميم .3

رمگا ا نكگه اب جهگل مگانع  ؛آ نگد طر بزرگهري براي سعادت جامعه به حساب مي ،اجهماعي بيشهري بر  ردار باشند

 يان گرد د   عا شه م جب انحراف مردمان بصره.هدا ت مكّ

م جب آرامش   رفاه همگاني   اهد شد، لكن در د راني ره صعهدات د نگي در  ت در اجراي عدالتگرچه جد ّ .4

ان م ابد، اجراي عدالت   حد د الهي باعث بغل مجرمي رن  گرد ده   فساد به  انه   اص راه جامعه اسفمي رم

در چنگين  ×ناؤمنگره اميرم همانگ نه ؛نيستز صعطيل حد د الهي له مج ّأاما هرگز ا ن مس   حاميان آنان   اهد شد.

 شرا طي دست از اجراي علني حد د نكشيده است.

 لگي  ؛گرددهاي شخصي    ا  ان ادگي آغاز ميهمچ ن رقابت ،حقد   حسد معم ال  از نقاط ر چك   محد د .5

 ه اسگف    مجاهگدان راهآ رد   به جن  با سپابه بار مي ناري ب ه لآثار مخرّ ،اندك اندك دامنه آن گسهرش  افهه

 گردد.ن بدر   جمل صبد ل مياد دا در مي

رنند   به جمگع   دي بر صن مي هاي    ش را فر    رده، لباسگاه معاندان  ك انقفب   رهبران آن، عقده .6

مبگارزه بگا حاميان آن انقفب مي پي ندند؛ لكن پس از ساليان مهمادي، به محل بر ز فرصت مناسب، به مخالفت   

پس از گذشت بيش از بيست حكم   معا  ه  ... بنعقبه   مر انبنپردازند. رما ا نكه  ليدب ميهاي اصلي انقفمهره

 پردا هند. ×به مخالفت با اميرالمؤمنين |از رحلت پيامبرسال 
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 : اجتهاد در مقابل نصّمفصل سو

 

 ( اب بكر، عمر، عثمان هاي  لفا )نگاهي گذرا به بر ي از بدعت

 ×ميرمؤمنانأهاي ا ل   د   در عصر حارميت فهي  ليهانف ذ سنّت

 هاي آنانمؤمنان در قبال شيخين   بدعتسياست امير

 درس ها   عبرت ها
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 مقدمه

 لفاي بعد از پيامبر )ص( در مقابل نص ص م ج د قرآني   نب ي اجههاد مي رردند   بر  فف قرآن   سنّت فه ا داده 

هگا   سنت × كي از مشكفت مهم حك مت اميرمؤمنانكا  قا ل ب دند. از ا ن ر    براي   د حخ صشر ع    ضع اح

 |از آن بزرگ ار ب ده است. آنها به بهانة حفظ قرآن از صحر ف، از نشر احاد ث   سيرة پيگامبر هاي  لفاي پيشبدعت

پس از مرگشان سيره آنان  ط ري رهبه ؛با شي ه   مهد  اصي ر ش   د را در جامعه صثبيت رردند   جل گيري رردند

 گرفت. امت اسفمي قرار حررت مفك

 هاي خلفا )ابوبکر، عمر، عثمان(نگاهي گذرا به برخي از بدعت

يزل لم حديثا   وأ علما   ي  من كتب عل: »هفرمگ د |گفت پيامبرجناب اب بكر عليرغم ا نكه مي

مرا به رشگهه  ره دانش   سخن رسي 1؛و الحديدأجر ما بقي ذالك العلم يكتب األ

در د ران حك مگت  گ د ، «شگ دصا زماني ره آن دانش  ا حد ث باقي است براي ا  پاداش ن شهه مي ،صحر ر درآ رد

را ره   د ن شهه   به عا شه سپرده ب د  |پانصد حد ث از احاد ث رس ل ارر    ميلي رردنسبت به رهابت حد ث بي

 2از ا  گرفت   آصش زد.

ن شت هررس نگزدش به شهرهاي اسفمي مي، جل گيري ررده |از نقل احاد ث پيامبر جناب عمر به ط ر رسمي

درداء   اب ذر  فه   ابيحذبنحهي بر ي از بزرگان اصحاب چ ن عبداهلل 3را مح  رند. چيزي از حد ث پيامبر است آن

 4ان از مد نه را ممن ع رردند.در بير ن مد نه احضار نم د    ر جش | داعامر را به جر  نشر سخنان رس لبن  عقبه

اگرچه مخالف سيره    ؛ رز دندهاي   د به شدت اصرار ميحالي ب د ره در صثبيت   اجراي دسه رات   د دگاه ا ن در

شد، ممنگ ع حفل شمرده مي | داب د. به عن ان نم نه مهعه حج   ازد اج م قت را ره در زمان رس ل |ر ش پيامبر

ا و مهنمتعتان كانتا علي عهد رسول هللا| و انا محر»فت: اعف  ررد   رسما  گ

حفل بگ ده  | داد  مهعه در عهد رس ل 5؛الحج ةالنساء و متع ةمعاقب عليهما متع

   ؛«حرا  بين عمره   حج صمهعاازد اج م قت    ر ج از  ؛رنمرنم   مرصكبين آنرا عقاب مي لي من آنها را حرا  مي
                                                                                              

 .164، ص النصاالجتهاد في مقابلالد ن، . عبدالحسين شرف1

 4845، ح 237، ص 5، ج العمالکنزل نقل از  مصدر همان .2

 .165 ، صمصدر  ، نقل از همان4860، ح 239. همان، ص 3
 .166 ، نقل از مصدر همان، ص4865، ح 239، ص 5، ج العمالنزلک. 4

 .182 ، ص1 ، جالبالغهشرح نهجالحد د، ابيالحميد ابن. عبد5
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ا به بهانه ا نكه در عصر ما جهاد در ميدان فه حات بههر ن عمگل اسگت نگه ر« حي علي خير العمل» ا 

در حالي ره  2؛را به اذان افز د« خير من النو  ةص لا»عبارت   به جاي آن  1نماز، از اذان حذف ررد

 جزء اذان ب د.« علي خير العمل حي  » |در عصر حيات نبي ارر 

 ،|ره طبگخ سگنت پيگامبررا به جماعت بخ انند؛ در حالي حرا  صز هاي مسهحبي چ ن نمادسه ر داد بر ي از نماز

ره پيگامبر در شگهادت حمگزه    در حالي 4؛از گر ه بر ام ات جل گيري ررد 3شد.رادي   انده مينمازهاي مسهحبي فُ

 5گر سهه ب د. هحارثابيطالب   ز دبنجعفربن

 طلبد.صر را ميعسينها مجالي  هاي  ليفة د   بيش از  ليفه ا ل ب ده ره ذرر همة آبدعت

گفت من بگا ررد   مياي به بسهگان   د بخشش ميشدهالمال بد ن هيچ منطخ حسابعثمان نيز از ام ال بيت

جز به  |ره پيامبردرحالي ؛دادآ ر . مبالغ هنگفهي از ام ال را به نزد كان   د هد ه ميجا ميه رحم ب ا ن ام ال صله

بخشيد، بگه دسگه ر  ÷بخشيد   اگر سرزمين فدك را به حضرت زهراءبيت المال را به رسي نميدسه ر الهي مالي از 

 مس غنائم فگهح )افر قيگه( را بگه مگر ان  .نداشتحساب بي شنسبت به اطرافيان   د بخش قرآن ب د  گرنه هرگز

هگزار درهگم بگه د  سگت ؛سگپردفدك را بگه مگر ان  ؛سيد صله داداُبن الدبنچهارصد هزار درهم به عبداهلل ؛بخشيد

ها را مصداق صله ا ن بخشش ،ارقم ناراحت شده، با د دة گر ان به ا  اعهراض ررداب سفيان هد ه ررد    قهي ز دبن

  6«؟!رحمي أتبكي أن وصلتا »گفت:    ارحا  شمرد

سفر شكسهه )د   نمازهاي  اجب چهارررعهي را در | فف سنت پيامبر ا ن ب د ره بر د گر عثمان هايبدعتاز 

را د  ررعگت   انگد؛ در  يچهارررعه نمازهاي  اجبِ مني دربه حج آمد   هجري  29سال  در ي    اند.ررعهي( نمي

نيز عثمان   دِ را د  ررعت   انده ب د   اب بكر، عمر    هاي  اجب چهار ررعهيدر همان مكان نماز |ره پيامبرحالي

 ×نا  اندند. ا ن امر م جب اعهراض اميرمؤمنگدر مني نماز را شكسهه مي ،دآمدندر ا ا ل  ففهش،  قهي به حج مي

 گرد د   فرم د: 

 ،ك| يصلي ركعتينلقد عهدت نبي     عهد، وقدا  ل و مرأوهللا ماحدث 

دري ما ترجع أبابكر، ثم عمر، و أنت صدرا  من وليتك، فماأثم 

 |اي پيوامبرتشوما ديوده ؛( ک نوه نشودهسوالميز جديدي رخ نداده و تع د)ما به ابه خدا قسم   7؛!ليهإ

خبانده، سپس ابببكر، سپس عمر هم همچنين، و  شما در ابتوداي خالفتوت در )اينجا( نماز را دو رکعتي مي

 گردي! يز باز مي دانم به  هنمي ،خباندي)مني( شكسته نماز مي

 ؛هرأيتان رأيٌ » گفگت:    دداري ررداز ارائه دليل   ،د د ي ره   د را در برابر منطخ حضرت ناص ان مي

                                                                                              

 عن االما  الق شچي. شرح التجريد، به اسهناد به ر ا ت منق ل در 224 ، صالنصاالجتهاد في مقابلالد ن، . عبدالحسين شرف1

 .210. همان، ص 2
الهرغيب في قيا  رمضان   ه  الهرا  ح من رهگاب ، باب283 ، ص1 ، جمسلم صحيح   التراويحةصال ، رهاب233 ، ص1 ، جبخاريال صحيح. 3

 .232 ، نقل از مصدر همان، صالمسافرين و قصرهاةصال

 (.المر لالبكاء عند، باب255 ، ص1 ، جالبخاري صحيح، )بنگر د به: 254 . همان، ص4

 .548   275 ، ص1 ، ج(االصابه في صمييز الصحابههامش )في صحاباال هاالستيعاب في معرفالبر، عبد. ابن5

 .199   198 ، ص1 الحد د، پيشين، جابي. ابن6
الکاملل فلي اثيگر، الكگر  ابگنابگيبنهجري   بنگر د به: علي 29، ح ادث سال 606 ، ص2 ، جاالمم و الملوكتاريخجر رطبري، محمدبن.  7

 .گ ه 29، ح ادث سال 244 ، ص2 ، جالتاريخ
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عمگر، قاصگل هرمگزان نيگز بگنبه عف ه عثمان از اجراي حد قصگاص بگر عبيگداهلل 1«.ا ا ن نظري است ره من داده

 2آمد.شمار ميه ره ا ن نيز بدعهي در احكا  قضا ي اسف  ب ،  دداري ررد

 ×امیرمؤمنانهاي اول و دوم در عصر حاکميت هاي خليفهنفوذ سنّت

در جامعه صثبيت گرد د  ،نهاده ب دند نها ي ره  ليفه ا ل   د   بنيامخص صا  سنت ،هاي ن ظه رسنت ،به مر ر زمان

عگ ف در شگ راي بنبه ط ري ره عبدالرحمن ؛رنار قرآن   سنت جزء منش ر   قان ن اساسي جامعه اسفمي شد   در

دررنگار ه ب د، عمل به سيرة شگيخين )ابگ بكر   عمگر( را اي ره براي صعيين  ليفه پس از عمر صشكيل شدشش نفره

نمگ د؛ چگرا رگه البهه ا ن ر داد، ر دادي د ر از انهظگار نمگي 3عمل به قرآن   سنت، شرط پذ رش  ففت قرار داد.

حرمت   سط ت سگنت  ،  مخالفت عملي   زباني با سيرة آن بزرگ ار |مباالصي نسبت به احاد ث پيامبرشيخين با بي

نظرهاي   د را در جامعه صثبيگت  نقطه ،از س ي د گر گاه با شدت عمل    ش نت فزا نده ؛را شكسهه ب دند |برپيام

 رردند.مي

جنگهاي صگدر شررت در  ،هجرت به مد نه ،به عف ه با س ابخ در   ر ص جه   د، چ ن سبقت در پذ رش اسف 

  شررت در مجالس مشگ رصي آن حضگرت، پا گگاه اجهمگاعي ، پي ند    شا ندي با آن بزرگ ار اسف  )بدر، أحد  ...(

رردنگد.  لگي اي براي   د صرصيب داده ب دند ره به ط ر طبيعي قشر ع ا      اص مهساهل را صسليم   د ميارزنده

بگه شگكا ات مظل مگان  ؛المال   ظلم   سهم بگر مسگلمانان بگاز گذاشگتعثمان دست بسهگان   د را در چپا ل بيت

همگين امگر  ؛به فكر پررردن شكم   د ب د ،كه به فكر رسيدگي به مشكفت مرد  باشدآنپيش از  ؛رردرسيدگي نمي

هگا ي رگه م جب نارضا هي عم مي   سرانجا  ش رش مرد  عليه ا  شد، ره به قهلش منههي گرد د. از ا ن ر  سنت

رگه در حالي ؛احهگرا  قگرار نگرفگت شيخين در ميان مرد  مگ ردبسان سيرة  ،عثمان برجاي نهاده ب د، بعد از مرگش

ابيطالگب بنصا جا ي ره در جن  صفين در سپاه علي ؛شيخين   عملكردشان همچنان به عن ان الگ ي مسلمانان ب د

ب الطي  بنبالطي  »زدند: بكر( جزء آنهاست افهخار ررده   فر اد ميبن ابيمرد  از ا نكه پسر  ليفة ا ل)محمد

در  ،فرزنگد  ليفگه د   ،عمگربن  از آن س ي سپاهيان شا  به حض ر عبيداهلل ؛«زد ماستزاده نپاك پاك ؛عندنا

 عنگي هگم  .«زاده نزد ماستپاك پاك ؛عندنا الطي ببنبالطي  »گفهند: مي   ميان    ش فخر فر  هه

دان آنان را در ميان لذا حض ر فرزن ؛دانسهندشيخين را معيار صمييز حخ   باطل مي ،شاميان   هم عراقيان   حجاز ان

 4رردند.  د نشانة حقانيت   د قلمداد مي

ا ن در حالي ب د ره اميرمؤمنان آنها را غاصب  ففت دانسگهه   بگه بسگياري از اعمگال   رفهارهگاي سياسگي   

دانسگت   هگاي د ران  گ د مگيبسامانيشان انهقاد شد د داشت   آنان را مقصر اصلي نااقهصادي   فرهنگي   د ني

 لي به  اطر مصالحي ره بعدا  بدان اشگاره   اهگد شگد،  ؛د دگر  صعطيل ر ش آنها مي بخشيدن ا ضاع را در سامان

 ررد.سك ت ا هيار مي

شگيخين مگ رد احهگرا    ،در ر فه   بصره ؛شدنف ذ شيخين صنها در  ك قشر  اص    ا شهر  اصي  فصه نمي

                                                                                              

، الکامل في التاريخاثير، الكر  ابنابيبنهجري   بنگر د به: علي 29، ح ادث سال 606 ، ص2 ، جاالمم و الملوكتاريخجر رطبري، . محمدبن1

 .گ ه 29، ح ادث سال 244 ، ص2 ج
 .176 ، صالجملمحمد مفيد، بن. بنگر د به: محمد2
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از ر فيان   بصر ان براي جن  با معا  گه بيعگت گرفگت، بر گي  بار ينبراي د م ×اند. پس از صفين  قهي عليب ده

شخصيهي ره در جن  جمل  ،شداد  ثعميأبيبنت   د قرار دادند. ربيعهصبعيصبيعت از سيرة  ليفه ا ل   د   را شرط 

بنايع علني »در پاسخ حضرت ره فرمگ د:  ،آمدب ده   پرچمدار قبيله  ثعم به شمار مي ×  صفين رنار علي

لكنن  و ل»گفگت:  ،«؛ طبگخ رهگاب  گدا   سگنّت پيگامبرش بيعگت رگننبي ه ةكتا  هللا و سن

من با شما بگه شگرط  ؛بكر و عمرأبيوسن ة نبي ه  ةأبايعك علي كتا  هللا و سن

پس از حضگرت جگدا شگده بگه سگ« رنم؟!عمل بر اساس رهاب  دا   سنت پيامبرش   سنت اب بكر   عمر بيعت مي

ره حهي گر هي چ ن   ارج ره  ط ري به ؛دهدله عمخ نف ذ شيخين را در جامعه نشان ميأمس ا ن 1  ارج پي ست.

 رردند.   د را در برابر سنّت شيخين صسليم مي ،از ر ي جهالت سيره علي)ع( را  فف ظاهر الفاظ قرآن مي   اندند

لسننا »شگجره سگلمي گفگت: بنعبداهلل ،سعد از آنها   است بار د گر به جن  با معا  ه بيا ندبن قهي قيس

مگگر آنكگه  ،؛ ما هرگز از شما صبعيت نخ اهيم رردتونا بمثل عمرأمتابعيكم أبدا  أو ت

ي در ميان مرد  جا افهاده بگ د رگه گگاه حضگرت مكانت اجهماعي اب بكر   عمر به حدّ 2.«مانند عمر با ما رفهار رنيد

شخصي پرسيد چرا بگا طلحگه    را آرا  رند. پس از فهح بصره، به ر ش آنها معهرضان مجب ر مي شد با اسهناد ×امير

 زبير جنگيدي؟ حضرت فرم د:

هما و لقد علم من  بكر و عمر لقات ذلك بأبيفع  هما و لو أن  

ن امتنع من يرتيا مم  أن أبابكر و عمر لم |ا من أصحا  محمدهنه

عد كره، و لم بكر حتي بايع و هوأبي ةبيع يكوننوا بنايعوه ب

دو )طلحوه  اگر آن 3؛مابالي و قد بايعاني طائعين غير مكرهينفألنصار ا

که  |کساني از اصحاب محمد ؛جنگيدنددو مي آن ا هم با آن ،کردندطبر رفتار مي و زبير( با ابببكر و عمر اين

ر اينكوه بوا مگو ،کندشدند کسي از بيعت با ابببكر امتناع دانند ابببكر و عمر راضي نميميتضبر دارند اينجا 

بدون اينكه اکراهوي با رغبت كه آن ا و تال آن ؛کردندمي انهار با او بيعت نبعد از وگرنه  ،کرد بيعت مياکراه 

 در بين باشد با من بيعت کردند.

د  به عن ان ابزاري براي  هاي آننف ذ اجهماعي  ليفه ا ل   د   م جب گرد د بر ي از مخالفان حضرت از سنت

اسهفاده رنند. افرادي چ ن طلحه   زبير ره   اهان سهم بيشهري از حك مت ب ده  ا شانهاي اصفحي حمبارزه با طر

ط ر مسا ي بين مگرد   المال را بهاند، در نخسين ر زها ي ره حضرت بيتها را داشهه  ص قع ر است بر ي از اسهان

ره آنها هيچ نيگازي بگه سگهمية  گ د در حالي ؛اعهراض رردند   سنّت عمر را مسهمسك   د قرار دادند ،صقسيم ررد

لنيس كنذلك »به حضرت گفهند:  با ا ن حالآمدند. نداشهه   از بزرگهر ن ثر صمندان د ران   د به حساب مي

 .«داد؛ عمر ا نط ر به ما عطا نميكان يعطينا عمر

                                                                                              

  مسگلم  116 ، ص3   بنگر گد بگه: الطبگري، همگان، ج 365   364 ، ص2 ، جالبالغلهالسعاده في مستدرك نهجنهج. محمد باقر محم دي، 1

مؤمنان   است به جاي عمگل بگر شدّاد از اميربن ابي. الز  به ذرر است طبخ نقل طبري ربيعه166 ، ص1 ، جمامه و االسياسهاالقهيبه، ابن

له معلني :  فقال :باشدعبارت طبري بد ن ص رت مي ؛صنها به سنت اب بكر   عمر عمل رند |اساس رهاب  دا   سنت پيامبر

له  بكر و عمر؛ قالابي ةبيعة: علي سن  رفقال  ،|هللارسول ةهللا و سن  بايع علي كتا 

لم يكوننا  |هللارسول ةهللا و سنبغير كتا  ناعلي : ويلك! لو أن  أبابكر و عمر عمل

 لگي ربيعگه گفگت: )مگن(  ،بيعت رگن |( به ا  گفت: بر اساس عمل به رهاب  دا   سنت رس ل  دا×)علي ؛علي شيء من الحق
 |علي به ا  گفت:  اي بر ص ! اگر اب بكر   عمر به غير از رهاب  دا   سنت رسگ ل  گدا ؛رنمس عمل به سنت اب بكر   عمر بيعت ميبراسا

 ب دند.رردند، هرگز بر حخ نميعمل مي
 .377 ص ،2 . محم دي، همان، ج2
 .3529 ، ح215 ، ص8 ، جالعمالکنزلبه نقل از  389 ، ص1 . محم دي، همان، ج3
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كان يعطيكما  فما»را مطرح ررد   از آنها پرسگيد:  | دانها سنّت رس لرردن آحضرت براي مجاب

دانسگهند را   ب درك ررده   مگي |آنها ره د ران پيامبر«. داد؟چگ نه به شما حق ق مي | دا؛ رس ل؟|هللارسول

به ناچار سك ت ا هيار رردند. حضرت بگراي آنكگه از آنهگا اقگرار  ،رردمي صقسيمط ر مسا ي  المال را بهبيت |پيامبر

؛ مگر نه ا ن اسگت بين المسلمين ةوي  س م بالس  هللا يقأليس كان رسول»بگيرد فرم د: 

 گفهند: بلي. ؛«رردالمال را به ط ر مسا ي صقسيم مي دا بيتره رس ل

فرم د:    اندا هه |به  اد ر ش پيامبر ،دانسهنداحدي را مقهدا   رهبر   د نمي |سپس آنان را ره ر زي جز پيامبر

بگراي پيگر ي  | دات رسگ لآ ا سگنّ 1؛؟رعم ةت باع أ  سن  أولي باإل |رسول هللا ةفسن  »

  .«؟ت عمرصر است  ا سنّشا سهه

براي ابقاء ]معا  گه[ شما  »گفت: به آن حضرت مي ،از عزل معا  ه ×رردن عليبن شعبه نيز براي منصرفمغيره

ت عمر سنّر از ا ن سخن رامف  پيداست در آن ر زگا 2«.ب دبه  ي سپرده  راحك مت صما  شا  ز را عمر  ؛حجت داري

ت له افضگليّأهگاي  گ د مسگررد در نامهبراي مرد  ارزش داشهه است. معا  ه نيز   د سعي مي ×علي بيش از سيرة

   ا براي اثبات مشر عيت   د به انهصابش ص سط  3؛مطرح رند را شيخين بر آن حضرت   مخالفت آن بزرگ ار با آنها

  به اهانت   صخط گة  لفگا  ادار نما گد را  × ن رهگذر اميرمؤمنانصا از ا ،جستعمر براي اسهانداري شا  صمسك مي

ظر گف    ايبگه گ نگه    لي حضگرت بگا ه شگياري رامگل .بد ن  سيله بين حضرت   سپاهيانش صفرقه ا جاد رند

دار نشگ د   از  رز دند جر حگهصا از  ك س  ع اطف رساني ره به شيخين ارادت مي ،گفتبه ا  پاسخ مي شدهحساب

 فرم د: مي ؛پاسخ نماندد گر سخن معا  ه بي ي س

ه صناحبه و عنزل ل  ن كان و  ه فقد عزل م  ك  ل  و   ا قولك إن  عمرو أم  

بايود  ،گبيي عمر تب را والوي قورار دادهاما در مبرد سخن تب که مي 4؛هن كان عمر ول  عثمان م  

ل کرد و عثمان نيز کساني را که عمر به گفت خبد عمر کساني را که دوستش )ابببكر( والي قرار داده ببد عز

 .آن ا تبليت داده ببد برکنار کرد

ر گزي ا ل پا گه           بگه  صگ ص د   ليفگة ،×هاي نادرسهي ره ص سط  لفاي پيش از اميرمؤمنگانحال سنت هره ب

له با آنهگا م جگب ط ري ره مقاببه شد؛بعد از مرگشان به  كي از معضفت جدّي حك مت آن حضرت مبّدل  ،گرد د

حگ ادث د ران  ففگت  شد. ا گن مطلگب چيگزي نيسگت رگه صنهگا بگا صحليگلبزرگ ار از ا شان ميجدا ي  اران آن 

قيس هفلي گ  گد بنسليمرليني به ر ا ت از  فرم ده است.بدان صصر ح حضرت بلكه  ،قابل اثبات باشد ×مؤمنانامير

   شيعيانش فرم د:    اران  اص  ^بيتبار حضرت در جمع اهل  ك

دين هللا| متعم نعمال  خنالفوا فيهنا رسنولأقبلي  ةقد عملت الول

الناس علي  و لو حملتا  ،رين لسنتهمغي   ،، ناقضين لعهدهةالخ ف

 ،هللا|تركها و ج و لتاها إلي مواتعها و إلي ما كانت في عهد رسول

ن ن شنيعتي ال نذيق عن ي جاندي حتي أبقي وحدي أو قلينل م نتفر  ل  

هللا رسننول ةهللا و سننن  عرفننوا ف ضننلي و ف ننرض إمننامتي مننن كتننا 

                                                                                              

 ه، بگاب قسگم384 ، ص1 ، جدعائم االسالم)به نقگل از  241 ، ص1   محم دي، همان، ج 116 ، ص41 ، جاالنواربحارمحمد باقر مجلسي، . 1

 .364 ، ص2 ، جحسينبنعلي(، بنگر د به: مسع دي، 315 ، ص1 ، جطالبابيمناقب آلشهر آش ب، الغنائم   ابن

 .364 ص ،2 ، جحسينبنعليبنگر د به: مسع دي، . 2

 .187   186 ،181 ،172 ، ص4 . بنگر د به: محم دي، همان، ج3
 .154 ، ص16 الحد د، همان، جابي. ابن4
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مخالفوت  |خدااند که در آن بوا رسوبلقبل از من خلفا اعمالي را انجام داده 1؛سلموآلهوعليههللاصل ي

شان را بوا آن تضورت شكسوتند و سونّت آن )تضورت( را ع د اند و د داشتهمّو در اين مخالفت تع ورزيدند

ها را به سنن پيشين و آنچه کوه تال اگر من مردم را وادار به ترك آن اعمال کرده و آن سنت ؛انددهتغيير دا

طبري که تن وا مون و يوا عودّة  به ؛شبندگردانم، سربازانم از من جدا ميمرسبم ببده باز |خدادر دوران رسبل

 ،انودپذيرفتوه |خداز قرآن و سنّت رسبلاندکي از شيعيانم که به برتري من عارفند و پيشبايي مرا با استفاده ا

 مانند.مي باقي

 : فرم د   را برشمرد |ظه ر مخالف سنّت پيامبرهاي ن مؤمنان حد د سي م رد از سنّتسپس امير

 ة ِ  اس  أن  لي ج ت م عاوا ف ي شهر  رمضان  إل  ف ي ف ريض  الن   و هللا  لقد أ م ر تا 

ع ل م تاهام أن  إ جتماع ها 
هل   ةالن واف ل  ب دعنم ف يو أ  فت ننادي بعنضا أ

نا  ةا ري م م ن  ياقات لا م ع ي: يا أهل  اإلس    غاي  ر ت  سن  كعس ع منر ي نه ا

ف ي شهر  ر مضان  ت ط و عنا  و  ل ق ند  خ ف نتا أن  ي ثانواروا ف نني  ةع ن  الص  

 ةو طاع نن ةق نالفرم نن   ةاألمنجانب  ع س كري ما ل ق ي تا م ن  هذ ه   ةناحي  

قسم به خدا به مردم دستبر داده بوبدم در مواه  2؛إل ي الن ار   ةعاو الد   ةالض  ل  ة أ ئ م  

پا نكنند و به آن ا اعالم کردم اجتماع براي نمازهاي نافلوه  رمضان جز براي )نمازهاي( واجب نماز جماعت بر

هل اسالم سونّت ااند فرياد زدند  اي گيدهجنکه همراه من مي از کساني ،ولي برخي از سپاهيانم ؛بدعت است

فرمايد  وضوع بوه کند )سپس تضرت ميعمر تغيير داده شده، ما را از نماز مستحبي در ماه رمضان ن ي مي

اي از اطراف لشكرم شبرش شبد. )آنگاه از موردم و اموت خوبد اي آشفته شد( که من ترسيدم در ناتيهگبنه

بوه سوبي کننودگان  بتو دعو کننده گمراه اماماناز  شانين امت و تبعيتاز تفرقه ا فرمايد(شكبه کرده مي

 .ام ه نكشيده آتش

 هاي آنانمؤمنان در قبال شيخين و بدعتسياست امير

شگيخين  قبال سگيرةسياست آن حضرت در  مي دهد نشانان حك مهش ر در د ×ميرمؤمنانأسيرة گفهاري   رفهاري 

فگهح مصگر ص سگط جن  نهر ان    عني از آغاز  ففت صا ، ر مرحله نخستدآنحضرت ه را طي ررده است. د  مرحل

 3فهح مصر، از جن  نهر ان    لي در مرحله د ّ  ،  عني پس عمل مخالفت مي ررد. با سيرة شيخين صنها در ،معا  ه

 نقد ها   مخالفت هاي گفهاري را بر مخالفت هاي عملي افز د.  

   طرناك اسف    مسلمانان را معا  ه بزرگ  ن ب د ره حضرت دشمن اد  مرحله اي علت گز نش ا ن سياست 

د د. چرا ره ط به س د دشمن   به ز ان جامعه مي ها ش با  لفا را در آن شرادانست   طرح ا هفف  اطرافيانش مي

دار شدن احساسات طرفگداران شگيخين   از هگم گسگيخهن سگپاه م جب جر حه ،حمفت صر ح   علني به شيخين

آ رد. از سگ ي د گگر اسگهمرار شد   زمينه پير زي   سلطه ز درس معا  ه بر جهان اسف  را فگراهم مگيحضرت مي

حضرت به طگ ر عملگي  زا نر هاي شيخين پيامدهاي ز انباري را براي جامعه به دنبال داشت؛ اعملي بر ي از بدعت

ررد در اظهار نظرهاي علني از  ليفگه عي ميدر ا ا ل حك مت سحضرت هاي شيخين را صعطيل ررد. بر ي از سنّت

با ست م ضع   د را نسبت به آنان معين نما د، براي  لي در م اردي ره به ناچار مي ؛ا ل   د   سخن به ميان نيا د

 .از جمله در نامه به مرد  مصر   مدائن صر حا  آنها را م رد صأ يد قرار داد ؛ررداز آنها حما ت مي ،حفظ  حدت جامعه

 سعد انصاري به عن ان اسهاندار آن سامان ن شت:بندر نامه به مصر ان براي معرفي قيس
                                                                                              

 . 58 گ 63 ، ص8 ، جمن الکافي هالروضبن  عق ب رليني، محمد. 1

 محمدبن  عق ب رليني ، همان ، همانجا.  .2
 ل  ففت آن حضرت رخ داد ره به صرصيب عبارصنگد از : جنگ  جمگل، جنگ  . مهمهر ن جن  هاي د ران  ففت اميرمؤمنان)ع( در نيمه ا 3

 صفين، جن  نهر ان، فهح مصر ص سط سپاه معا  ه .
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مرأين منهم صالحين عمن  إن  المسلمين من بعده استخلفوا إثم  

مسولمانان پوس از او  ؛ةو ل نم  ي ت عند يا السنن ةبالكتا  و أحسنا السنير

تجاوز  |ده، به کتاب خدا عمل نمبدند و از سنّت پيامبراند که صال  ببدو نفر را به خالفت برگزيده  |پيامبر]

 1.اندنكرده

  مان به عن ان اسهاندار مدائن فرم د:بن فهحذ   ا در نامه به مرد  مدائن هنگا  ابقاي 

ين ر تانوا بهنديهما و ثم ان  بعض  المسلمين أقاموا بعنده رجل ن

اي از مسلمانان دو نفر را برگزيدند کوه عده  |پيامبر]پس از مرگ  2؛هللاسيرتهما أقاما ماشاء

 .اند و آن ا آنچه را که خدا خباست، پياده کردندشان خشنبد ببدهاز روش و سيره

فهح مصر ص سط  جن  نهر ان   نسبت به  ليفه ا ل   د   پس از ×ها   سخنان انهقادآميز اما  عليغالب  طبه

ة حضرت  طاب به شيعيان ره حا ي جمفت سنگين به شگيخين ه است. به عن ان نم نه ناماددنير هاي معا  ه رخ 

   ا  طبه شقشقيه ره در بردارندة انهقادهاي صر ح  3بكر ا راد شدهبيأبنباشد، پس از فهح مصر   شهادت محمدمي

 4.ه استبعد از جن  صفين   نهر ان ا راد گرد د ،استاب بكر   عمر  ه   علني آن حضرت نسبت ب

در ا ا ل حك مت حهي انهقاد ضمني از عملكرد  لفا در سگقيفه   بعگد از آن  ×معنا نيست ره اما  البهه ا ن بد ن

از رساني ره در  اقعگة غگد ر  گم   ،ه(حبِرُ) آن حضرت قبل از صفين در ميدان ر بر ي مسجد ر فه ؛ررده،  يرنمي

من »امت اسفمي برگز ده   فرم ده:  ا شان را براي  ال ت بر |حض ر داشهند در  است ررد صا گ اهي دهند پيامبر

 .«هر رس من م الي ا  م علي م الي ا ست 5؛كنت موله فهذا علي موله

 ،صيّهگان بنافرادي چگ ن أبگ الهيثم ،اصفاق افهاد؛ چرا ره بر ي از شهداي جن  صفين   ا ن ماجرا قبل از صفين

 6.اندثابت   أب قدامه انصاري در آن محفل حض ر داشههبن ز مه

 ،ط ر صر ح از  لفا نا  نبرده   آنهگا را صخط گه نكگرده لي نكهه قابل ص جه ا ن است ره حضرت در ا ن  اقعه به

در حگالي رگه در نامگه بگه شگيعيان    گا  طبگه شقشگقيه صگراحها   لفگا    ؛ بلكه ر ي حقانيت    ش صأريد فرم د

 عملكردشان را نقد نم ده است.

 له ب د.أد  مس ( نيمه د    ففهشدر  )فهح مصرشيخين پس از  بارهدر ×راز صغيير سياست اما  علي

در ميگان  ،با صرفندهاي معا  ه ،ره قبل از جن  نهر ان   فهح مصر اصفاق افهاد كه پس از جن  صفيننخست آن

ه جنگ  نهگر ان را بگه را ،گيگري رگردهبه ط ري ره   ارج از سپاه آن بزرگ ار رنگاره ؛سپاه حضرت صفرقه ا جاد شد

                                                                                              

 .27 ، ص4 همان، ج             ، با رمي صغيير   محم دي،58 ، ص6 ج الحد د، همان،ابي  بنگر د به: ابن 129 ، صالغارات. ابراهيم ثقفي، 1

اسنتخلفوا أمينرين مننهم » :بد ن ص رت نقگل گرد گده الغاراتنامه حضرت به مرد  مصر از  هلرفيعالدرجات االبهه در 

نيگز صأ يگد « حسگن سگيرت»ز را  ؛زنداي نمياگر ا ن نقل را بپذ ر م باز هم به مقص د ما لطمه« اسيرة ثم توفي  لأحسنا ا
 .336 ، صالرفيعهالدرجات  ان شيرازي،آ د. بنگر د به: السيد عليمهمي براي  لفا به شمار مي

 گان   سگيد علگي ؛89   88 ، ص28 محمدباقر مجلسي، همان، ج ؛  151   150 ، جزء ثاني، صالقلوب ارشادالحسن د لمي، أبيبن. حسن2

 .24 ، ص4   محم دي، همان، ج ؛289 ، صالدرجات الرّفيعهشيرازي، 

 .199 . بنگر د به: ثقفي، همان، ص3
دهد  طبه پس از جن  رند ا ن نشان مي ن است ره حضرت در ذ ل  طبه جن  نهر ان    ر ج   ارج از د ن اشاره مي. شاهد ا ن مدعا ا4

 .3 ، خالبالغهنهجصفين ا راد گرد ده است. بنگر د به: 

عفمه اميني همه آنهگا را در  هاي مخهلفي نقل گرد ده ره. البهه ماجراي مذر ر به گ نه173 ، ص1 ، جالغدير. بنگر د به: عبدالحسين اميني، 5

 .166 گ 186 ، ص1 ج، الغديرگرد آ رده است. بنگر د به:  الغديررهاب شر ف 

 .184 ، ص1 . بنگر د به: مصدر همان، ج6
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. بنابرا ن با از بين رفگهن  حگدت   انسگجا  سگپاه داندا هند   عدة ز ادي از ر فيان از حما ت حضرت دست رشيدن

 ،حضرت، د گر   دداري آن بزرگ ار از انهقاد از شيخين  جهي نداشت؛ ز را فلسفه سك ت  ا صأ يگد حضگرت از  لفگا

 گر  حدصي باقي نمانده ب د صا حضرت براي حفگظ آن از حفظ  حدت سپاه عراق براي مقابله با شاميان ب د   ارن ن د

 بيان بر ي حقا خ د  فر  بندد.

 ،در قبال  لفا در نيمه ا ل  ففهش ×علت د گر ا ن ب د ره در اثر سياست سك ت    ا حما ت زباني اميرمؤمنان

حضگرت بگراي جانشگيني طلب آن بزرگ ار دچار بهت   حيگرت گرد گده   در حقانيگت آن بر ي از  اران آزاده   حخ

بگه شگمار  ×صگر ن  گاران علگيحمخ   حَبَّه عرني ره از  گالصبنعمر  ،عديبنحجر .صرد د رردند |بففصل پيامبر

از ا شان   اسهند نظرش را در م رد اب بكر     نزد آن بزرگ ار آمده  ،آمدند، پس از فهح مصر ص سط عناصر معا  همي

 1عمر بيان رند.

بگه  ؛رردندبا  كد گر ا هفف مي |حقانيت آن حضرت براي احراز مقا   ففت بففصل پيامبر بر ي د گر بر سر

 2بار حارث أع ر از ا ن م ض ع نزد حضرت اظهار ناراحهي ررد. ط ري ره  ك

با صراحت عملكرد شيخين را م رد نقد قرار   به ط ر علني  ،در نيمه د    ففت   د گاه ×ر  اميرمؤمنان از ا ن

در  است بر گي از  گاران  گ  ش رگه از آن ص سط معا  ه، در پي اد. از جمله پس از جن  نهر ان   فهح مصر دمي

سگخنان  ها ش نسبت به شيخين را اظهار نم د. بزرگ ار صقاضا رردند نظرش را در م رد شيخين ابراز نما د، اعهراض

كه بي درآمد ره به نامة حضرت به شيعيان معر ف رافع ثبت گرد د   به ص رت منش ر مبيأبناهللص سط عبيد حضرت

 گرد د.

را به طگ ر مفصگل شگرح  |حضرت در ا ن نامه ماجراي غصب  ففت   فلسفه سك ت   د پس از رحلت پيامبر

رنگد. ابهگدا صخلّگف آنگان را از صر ح حمله ميبط ر به شيخين در چند م رد    است  ففت را حخ   د دانسهه ،داده

أن ها ت خ ل ف  عنن  ما ظننت »فرما د:ز د ز ر سؤال برده، ميبنميان همراه سپاه أسامهرفهن به جن  ر 

، إذ كان النبي  صل ي هللا عليه و آله، قد أمره عليه و ةجيش أاسام

ا    د سهش اسامه را فرمانده  |ررد   ي از سپاه اسامه صخلف رند؛ چرا ره پيامبرمن گمان نمي 3؛علي صاحبه

 «.داده ب در قرا [عمر]

 ررد  اسهشهاد  ،فرم ده ب ددر حض ر اب بكر   عمر     طاب به بُرَ دهره در م رد  ال ت  |سپس به سخن پيامبر

دليگل چنگين عمگل غيگر  د. ا شانرراز ا نكه جناب اب بكر  ففت را پس از   د به عمر  اگذار نم ده، اظهار صعجب 

فهماند انهقال  ففت از اب بكر به عمگر براسگاس   بد ن سان به شيعيان شمرد بررا د سهي اب بكر   عمر  ايعادالنه

 :است، به عبارت حضرت ص جّه رنيد لياقت   رارداني نب ده

لول خاص ة بينه و بين عمر و أمٌر كاننا رتنياها مقند عقنداه  

ة ل بار ينند |بينهما ل ظ ن ن تا أنها لي ع د لاه عن ي و قد سمع قول النبني

س نم ع ها « يا بار ينده... إن نه ولني كام بعندي»فقال: سلمي... األ

ي مات ، فهل بعند هنذا مقناٌل لمأبوبكر و عام ر، و هذا بار يده حي  

اگر ميان او و عمر پيبند خاص و ع دي که هر دو بدان رضايت داده )و بر آن پيمان بسته ببدند(  4؛لقائل  

                                                                                              

 .199 . بنگر د به: ثقفي، همان، ص1
 . 668   667 ، ص2 ، همان، ج  محم دي223   222 ، ص11 ج ،الغدير  عفمه عبدالحسين اميني،  4 ، صاألمالي. شيخ محمد مفيد، 2

 .412   411 ، صهفي االمامشد المستر. محمدبن جر راالمامي طبري، 3

 .13   12 ، ص30 ، جبحاراالنوار  محمدباقر مجلسي،  245   244 ص ،المهجه هکشف المحجه لثمر طا  س،بنم سيبن. علي4
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را خطاب به بُريوده أسولمي  |گرداند؛ زيرا او سخن پيامبريکردم آن )خالفت( را از من باز نمنببد، گمان مي

)ايون سوخن( را «. اي بُريده... همانا او )علي( بعد از من ولويّ شماسوت»فرمبد  ] هنگامي که   شنيده ببد... 

. آيا بعد از ايون جواي سوخني بوراي کسوي بواقي -اين بٌريده است، هنبز نمرده است -ابببكر و عمر شنيدند

 ماند؟مي

 1.ررداز ا نكه اب بكر بد ن مش رت با عمر بيعت نم د، انهقاد حضرت گاه آن

باشگد، ا گن آميز حضرت نسبت به  لفا در مجامع عمگ مي مگينكهة جالب ص جهي ره نشانگر صغيير سياست صأ يد

 ؛ اننگدرا به ط ر علني بگراي مگرد  بخ است ره حضرت پس از انشاء ا ن نامه به  اران   د دسه ر داد هر جمعه آن

رافع آن را بر مرد  بخ اند   شما هر جمعه حاضر باشيد   اگر رسي عليه بن أبيا ن نامه را بگير د   عبيداهلل»فرم د: 

  2.«در م ارد ا هففي با رهاب  دا )به آنها( پاسخ منصفانه بدهيد ،پا  استه شما ب

  ر سؤال برده   فرم د:را زا ز   د  يز حضرت مشر عيت  ففت  لفاي پيشدر  طبه شقشقيه ن

قحافه  و إن ه ليع ل ما أن  م ح ل ي بيأبنإأم ا و هللا ل ق د ت ق م ص ها ف ٌن م 

م ن ها م ح ل  القاط ب  من الر ح ا... فيا ع ج با !! ب ي ن ا هو ي سنت قيلاها 

آگواه  ؛هافي ح ي ات ه إذ  ع ق د ها آل خر  ب عد  و فات ه ل ي د  م ا ت ي نط ر  ت نر ع ي  

دانسوت جايگواه مون نسوبت بوه باشيد! به خدا سبگند! ابببكر جامة خالفت را بر تن کرد، در تالي کوه موي

خباسوت تكبمت اسالمي  بن محبر آسياب است به آسياب... شگفتا! او کوه در تيوات خوبد از موردم موي

فت را به عقد ديگوري درآورد؟ وي را از خالفت معذور دارند،  گبنه در هنگام مرگ، خال و عذرش را بپذيرند

 .نديدمند گردهر دو از شتر خالفت سخت دوشيدند و از تاصل آن ب ره

ه   منطخ ز ر سگؤال بگردبي   سپس زبان به شكا ت از عمر گش ده   شخصيت عمر را به عن ان  ك فرد  شن

س نها خ ين اء  ي غ لاظا ك ل ماها مك مها  و ي خينا م   ةفص ي رها ف ي حوز »فرم د: 

سرانجا  آن را در ا هيار رسگي قگرار داد ؛  ار منها...ذعتثارا فيها و اإلو ي ك ثرا الع  

 «طلبي ب د!اي از  ش نت، سخهگيري، اشهباه   پ زشره مجم عه

هاي پد د آمده براي جامعه در عصر  ففت د مي سخن بگه ميگان آ رده   سپس از  ضع نابسامان   ناهنجاري

ب خ نب ط  و ش نم اس  و   منرا هللا  نع  الن اسا ن ل   ف مان ي   » ررد:ص صيف  ضع مرد  را چنين 

بگه  گدا قسگم!  3؛الم ح ننة  و شد ة  فصبرتا ع ل ي طاول  المد ة   ؛ت ل و ن و  اع تراض  

   زاگرفهار آمگده ب دنگد،   مگن در ا گن مگدت طگ الني محنگترنج   دشمني   رنگارن  شدن   اعهراض  مرد  در

 .«اي جز شكيبا ي نداشهيم، چارهآ رعذاب

هاي حساب شگدة  گ د، همگ اره بگا آميز   انهقادها   اعهراضچنانكه گذشت حضرت در رنار صأ يدهاي مصلحت

اما نف ذ شيخين   قداست سيرة آنان براي مرد  مگانع از آن  .رردهاي  لفا به ط ر عملي مخالفت ميبر ي از بدعت

 قا سگه بگاها ي را رگه در مهاي آنان مخالفت رند؛ لذا حضرت بر ي از بدعتدعتشد صا حضرت  كباره با همة بمي

انگيزي با آنان مخالفگت نمگ د. نشانه گرفت   با جدّ ت   پشهكار حيرت ،داشتصري ها آثار مخرّب افز نسا ر بدعت

                                                                                              

 .13 ، ص30 همان، ج   مجلسي، 245 ص طا  س، همان،. ابن1
 .236 طا  س، همان، ص. ابن2

نامگه « حك مت   سياسگت» لي مؤلف رهاب  ،منابع مهعدد نقل گرد ده در ،صفا ت در الفاظ   عبارات ينامه حضرت به شيعيان همراه با اندر 
 اي به چاپ رسانده است.مذر ر را با صحقيخ ارزنده

 .3 خ ،البالغهنهج. بنگر د به: 3
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  .المال ب د كي از بارزصر ن آنها مبارزه با صقسيم نامسا ي بيت

 لگي جنگاب  ؛شگدالمال بين مسلمانان به ط ر مسا ي صقسيم ميبيت ،حهي ا ا ل  ففهش ،صا قبل از د ران عمر

 1عمر از سال پانزدهم هجري ا ن ر ش را صغيير داد   عا دات فه حات را به ط ر نامسا ي بين اصحاب صقسيم رگرد.

حضرت  .المال گرد دبيتا ن ر ش م جب بر ز ا هفف طبقاصي   رم رن  شدن عدالت اجهماعي در امر ص ز ع درآمد 

رگه  ، ن گذشهه به ط ر مسا ي صقسيم شگ دهمچ ،هاي حك متاز ر زهاي نخست  ففت    ش دسه ر داد در آمد

 لي حضرت هرگز از سگيرة  گ د عگد ل  ؛ا ن امر م جب نارضا هي بسياري از  اران د ر   نزد ك آن بزرگ ار گرد د

 نكرد.

 لفا در  ،|آميز حد د ب د. پس از رحلت پيامبرغيير  افت، اجراي صبعيلصأميرمؤمنان )ع( د مين بدعهي ره ص سط 

   2،نگ  رهبنبه  اطر قهل مالك ، ليدبنشدند. به عن ان نم نه اب بكر در قصاص  الداجراي حد د الهي صبعيل قائل 

 ،عمگربنقصاص بر عبيداهلل از اجراي حد نيز عثمان .صساهل به  رج دادند 3بن شعبه ا عمر در اجراي حد زنا بر مغيرة

دست گرفهن حك مت، حگد د پس از به × لي اميرمؤمنان 4.طفره رفت ،به  اطر قهل هرمزان   جفينه   د هر اب  لؤلؤ

عمر را م رد صعقيب بند ست   دشمن  كسان بر  رد ررد. عبيداهلل ،با فقير   غني ،الهي را به ط ر  كسان اجرا نم ده

  نجاشي شاعر معر فِ لشكر   د در جن  صفين را به  اطر شرب  5جن  صفين به قهل رساندقرار داد   در جر ان 

 آميز حد د الهي را محك   ررد.بد ن سان سنّت اجراي صبعيل 6 مر شفق زد.

هگاي مخالفت گا  به گا  گفهاري   رفهاري با شگيخين   بگدعت ،سياست رلي حضرت ،در جمع بندي با د گفت

فلسفة گز نش ا ن شي ه نيز از  ك س  به نف ذ فزا ندة آنان در ميان مرد     طر بر ز شكاف ست. ا شان ب دهفراگير

  گك اصگل اسگف  بگاز ه طر سلطة ز درس معا  ه به عن ان دشمن درجبه   از س ي د گر  ،در ميان سپاه حضرت

 گشت.مي

 درس ها و عبرت ها 

النفس   ناص ان سپرده شگ د، هاي دنيازده   ضعيفهچهرهاي رليدي جامعه اسفمي به دست . هر گاه مس  ليت1

گي از مشر عيت د نگي سگعي بهرهآ د؛ چرا ره آنان به دليل بيساحت د ن فراهم مي هاي نار ا درزمينه بر ز بدعت

ل مقب ليت اجهماعي افز نهري پيدا رننگد    گا بگه  گاطر نگاص اني در حگ ،پسندهاي مرد گذاري سنّترنند با پا همي

 هاي م ج د را ص جيه رنند.هاي د ني را صغيير   نابسامانيآم زه ،معضفت جامعه بر اساس م از ن د ن

 ؛آنگان نيسگتبر صگفحيت هاي جامعه هم اره دال ها   شخصيتههاي  ك رهبر الهي از چهر. صأ يد   صمجيد2

رنگد از بر گي ارم اسگفمي را  ادار مگيحگ ،بلكه گاه مصالح أهمي چ ن  طر بر ز ا هففات دا لي   سلطة بيگانگه

در ا ا ل  ففت    ش شيخين   عملكردشان  ×چنانچه اميرمؤمنان ؛هاي حساس حما ت نما دها   شخصيتچهره

 سه د.را مي

                                                                                              

 .ه  15 ، ح ادث سال452 ، ص2 ، همان، جاالمم و الملوك تاريخ. محمدبن جر ر طبري، 1

 .20 ، ص2   1 اعثم، همان، ج. بنگر د به: ابن2
 .86 ، ص9 ، جاموس الرجالققي صسهري، ص. محمد3

 .176 . بنگر د به: شيخ مفيد، همان، ص4
 .17 ، ص5 ، جالطبقات الکبريسعد، . بنگر د به: محمدبن5

 .365 گ 367 ص . بنگر د به: ثقفي، همان،6
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عملي  ،در ظرف زمان   مكان  اص   د ،هاي مقا   ال ت از اشخاصها   سها ش. بنابرا ن گرچه همة صعر ف3

بلكه گاه ازباب دفگع أفسگد بگه  باشدهاي آنان نمياما الزاما  حاري از شا سهگي ،باشدمدارانه ميصحيح   ث اب   حخ

 .فاسد است
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 م: تلوّن شخصيتفصل چهار

 

 ربعي صميميبنالف. شبث

 قيس رنديبنب. اشعث

 عبداهلل بجليبنج. جر ر
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 مقدمه

عنصگري اسگت. انگيز، ضعف شخصيت   سسگتهاي حيرتم ضع كي از علل بر  ردهاي منافقانه   پيدا ش صغيير 

ش ند   همين امر گيري ميهاي پياپي از صصميمثباصي در ني، مبهف به صزلزل رأي   بازگشتبر ي از افراد به دليل بي

هگاي سرشگناس   ش د. هرگاه در  گك جامعگه چهگرهم جب د  رنگي   چند رنگي   صد ر رفهار منافقانه از آنها مي

صر ن فشار صغيير رأي داده، جمعيت فرا انگي را بگه س  الن   مد ران به ا ن بفي  طرناك گرفهار ش ند، با ر چكم

رننگد   در هاي اجهمگاعي را سسگت مگيبرند   اساسا  با نقل عهدهاي    ش، بنيان پيماندنبال   د به بيراهه مي

 گذراند.صر ن لحظات، رهبران    ش را صنها ميحساس

دهد، بلكه بر سگا ر هاي صحت فرمانشان را صغيير ميهاي مل ّن نه صنها اعهماد    فاداري مجم عهشخصيت رفهار

شگكند. شگكني   نقگل عهگد   نفگاق را مگيگذارد   رفهه رفهگه قباحگت   حرمگت پيمگاناقشار جامعه نيز صأثير مي

صگر ن همكار گرد د ره بگا ر چگك ساز  عنصري د هاي سستدر د ران حارميت    ش با شخصيت ×اميرمؤمنان

پردا هند   به دليل نفگ ذ   مگ قعيهي رگه داشگهند، فشار، از رأي   نظر    ش بازگشهه، به مخالفت با آن بزرگ ار مي

شد رگه بگه عنگ ان مي ×رفهار آنان م جب صزلزل اراده د سهان   اطرافيانشان   اساسا  سا ر جامعه در حما ت از علي

 رنيم.نها اشاره مينم نه به بر ي از آ

 ربعی تمیمیبنالف. شبث

مهارت ا  در رنگ  عگ ض رگردن    1هاي سرشناس   رؤساي قبيله صميم ب د.ا  از بزرگان   اشراف ر فه   از چهره

مسگلمان  |نظير است.  ي در زمان پيگامبرنظير، الاقل رمصغيير شكل دادن   نان به نرخ ر ز   ردن، اگر نگ  يم بي

از رحلت آن حضرت از اسف  دست رشيد   مرصد شد   مؤذن سجاح، د هر حارث گرد گد رگه ادعگاي شد؛  لي پس 

 شد.  ×اما چيزي نگذشت ره بار د گر به اسف  گر  د   جزء اصحاب علي 2پيامبري داشت.

داد؛ بگه در د ران حك مت حضرت، شبث از رؤساي ق     د ب د   سخت نسبت به حضرت  فگاداري نشگان مگي

هاي معر ف ق مش،  عني حنظله راصب بگه معا  گه پي سگت، بگه دسگه ر حضگرت ه  قهي  كي از شخصيتط ري ر

  د  بگار از سگ ي  4شبث در صفين فرماندهي بخشي از سپاه حضرت را بگه عهگده داشگت 3اش را صخر ب ررد. انه

رفهگار معا  گه را بگه طگ ر ا  در نخسهين مفقاصش  5به همراه هيأصي براي دع ت معا  ه به بيعت انهخاب شد. ×علي

به نزاع بيه ده   همراه با  سران    ش  اصمگه  ×مسهدل   منطقي م رد نقد قرار داد   از ا    است با بيعت با علي
                                                                                              

آمد   عر ف در حقيقت، مس  ل سرشماري   صقسيم عطا ا   عا دات حك مت ب ده   نقشي مشابه رد داي شمار ميشبث عر ف ق     د به .1
 .97، ص وقعه صفينمزاحم منقري، محل    ا ق     د را داشهه است. بنگر د به: نصربن

 .248، ص واالشرافالتنبيه الحسين مسع دي، بنبنگر د به: علي .2

 .97بنگر د به: منقري، همان، ص  .3
 .205   195بنگر د به: همان، ص  .4
 .197   187بنگر د به: همان، ص .5
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 ري   نقادي   ه ش سياسي است، بد ن شگرح دهد. مهن سخنان ا  نزد معا  ه ره حاري از ص ان باال ش در سخن

 است:

اي امامتوان مگر اينكه به آن ا گفتوه ؛ايجلب نرر و مطيع ساختن آنان نداشته شما راهي براي اغباي مردم و

پس در گرفتن انتقام خبنش بشتابيد. در پوي ايون سوخن مردموان ابلوه و پسوت و  ؛مرلبمانه به قتل رسيده

 کشوته ،دانيم تب خبد در يواري عثموان کبتواهي کوردهاند و تال آنكه ما ميفرومايه، دعبتت را اجابت کرده

 1اي تا اين منزلتي که در پي آن هستي، نهيبت گردد.کردهشدنش را آرزو مي

 گ  د:آنگاه به صهد د   نصيحت معا  ه پردا هه، مي

اي قسم به خدا در هيچ يك از اين امبر خيري عايدت نخباهد شد. سبگند به خدا اگور بوه آنچوه آرزو کورده

ات نا ول گوردي، مسوتحق شوعله آتوش ر به خباستهنرسي، بدان که تالت، تال شرورترين عرب هست و اگ

 2از عملت دست بردار و در امر )خالفت( با اهلش، منازعه مكن. ؛پس از خدا بترس اي معاويه ؛خباهي ببد

چنگين در برابگر معا  گه از ا ن جمفت پيداست شبث فردي دلير، داراي زباني گ  ا   منطقي محكم ب ده ره ا ن

ص اند ضعف در صحليل مسائل سياسي گ اجهماعي باشگد. هاي ا  نميبرا ن ر شه صغيير م ضعررده است. بنامحاجّه مي

به عف ه نصا ح ا  به معا  ه مبني بر پرهيزراري   صرس از آصش جهنم، حاري از آن است ره  ي الاقگل در فكگر   

اه بلندي در ر فه داشت؛ اما بگه زبان به سراي د گر اعهقاد داشهه است. ا  از لحاظ ثر ت   مكنت اجهماعي نيز جا گ

ررد م اضع   د را در عرصه سياسي، اجهمگاعي   نظگامي بگا  اطر ضعف نفس   حب جاه   جفل، هم اره سعي مي

 قدرت فائخ جامعه صنظيم رند.

 قهگي  يگل رثيگري از نگ   |صا زماني ره اسف  قدرت داشت، از رفر به اسف  گر  د؛ اما هنگگا  رحلگت پيگامبر

العرب از اسف  دست رشيدند   قدرت مرصدان ر ز به ر ز به فز ني گرا يد، جزء مرصدان شد شهرهاي جز ره مسلمانان

    د را به  كي از مدعيان پيامبري نزد ك ررد.  لي با سرر ب شدن مرصدان ص سط حك مت اسفمي، بار د گر بگه 

صا  ×ا از صن بير ن ررد. آنگاه در زمان حك مت عليالعرب،  عني اسف  مهما ل گرد د   لباس رفر رنير ي برصر جز ره

ب د؛ حهي به عن ان  كي از رارگزاران حضرت، در ميگدان جنگ   ×چربيد، با عليبر معا  ه مي × قهي ره قدرت علي

بگه نهيجگه مطلگ ب  گ د نرسگيد   سگپاه  ×صفين نقش آفر د؛ اما  قهي جن  صفين به حكميت  هم گرد د   علي

به ط ري ره طبگخ نقگل مسگع دي،  3هاي مهحجران ر فه صضعيف گرد د، به   ارج پي ست؛تحضرت در اثر مخالف

ربعگي را بناز ا  جدا شدند   به حر راء رفهند   در آنجا شبث ×پس از صفين د ازده هزار صن از سپاهيان اميرالمؤمنين

 . 4رهبر   د قرار دادند

                                                                                              

انك لتجد شيئا  تستغوي به الناس و تستميل به أهواءهم و تستخلص به طناعتهم  .1

هاء إل  أن قلت لهم قتل إمامكم مظلوما  فهلم وا نطلب بدمه، فاستجا  لنك سنف

طغا  رذال، و قد علمنا أن ك قد أبطأت عنه بالنصر و أحببت له القتل بهنذه 

 .(188   187. )همان، ص المنزلة التي تطلب
و وهللا ما لك في واحدة منها خير. وهللا لئن أخطأك ماترجوا إنك لير  العر  حنال   .2

يا معاويه و د ع   و لئن أصبت مات ت م ن اه لتصيبه حتي تستحق صلي النار فات ق هللا

 .(188. )همان، ص ما أنت عليه و لتنازع األمر أهله
 هجري. 37، ح ادث سال 124، ص 3، ج تاريخ االمم و الملوكبنگر د به: محمدبن جر ر طبري،  .3

راز فگ ق بگه جگاي در فگ اللذهبملروج. صذرر ا ن نكهه الز  است ره در 395، ص 2، ج الذهبمروجالحسين مسع دي، بنبنگر د به: علي .4

ا م؛ بنابرا ن با ص جگه بگه ربعي صميمي ثبت گرد ده است؛  لي ما چنين نامي را در ميان   ارج مشاهده نكردهبنربعي صميمي، شبيببنشبث
نيز آن  خوارج در تاريخربعي باشد؛ رما ا نكه مؤلف محهر  رهاب بنرسد ثبت صحيح همان شبثشباهت ز اد ميان ا ن د  اسم، به نظر مي
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رنيم؛ به ط ري ره ابهدا  قهگي رانه را در شبث مشاهده ميپس از مرگ معا  ه نيز بار د گر دگرگ ني قدرت ساال

 ×اي از حضرت سيدالشهداهاي ز ال قدرت ام  ان در ر فه ظاهر گرد د، همراه بر ي از اشراف ر فه، طي نامهنشانه

 در  است ررد صا براي حارميت به ر فه بيا د. مهن نامه ا    د سهانش چنين است:

لثمار و طم ت الجما ، فنإذا شنئت فقد أخضر  الجنا  و أينعت ا

هوا رسويده، ن رهوا از آب ها سرسبز گرديوده و ميوبهباغ و بستان 1؛فأقد  علي جند لك مجن د

 لبريز است، اگر مايلي بر سپاهي که برايت م يا گرديده وارد شب.

رگاهش  افگت،  ×ز اد بر ر فه مسلط شد   احهمال   شانس پير ي   حما ت ر فيان از اما  حسيناما  قهي ابن

سگعله را شبث بار د گر  كصد   هشهاد درجه صغيير م ضع داده، به ام  ان پي ست   فرماندهي پياده نظا  سپاه عمربن

ر ز عاش را  ي   د سهانش را ره با رمال جسگارت عهگد  گ  ش بگا آن حضگرت را  ×. اما  حسين2به عهده گرفت

 شكسهه ب دند، صدا زده، فرم دند:

األشنعد! و ينا بننأبجر! و يا قيسبن! و يا حجارربعيبنيا شبد

الحارث! ألم تكتبوا إلي  أن قد أينعت الثمنار و أخضنر زيدبن

ما  و إنمنا تقند  علني جنند لنك مجنند،  الجنا  و طمت الج

توارث! مگور شوما بورايم شعث! و اي زيدبنبنأبجر! و اي قيسربعي! و اي تجاربنبناي شبث 3؛فاقبل؟

ها سبز گرديده و ن رها پرآب شده، بيا که بر لشكري که برايت آمواده بواش ا رسيده و بستانهننبشتيد ميبه

 شبي؟است، وارد مي

سخنان آنهگا را صكگذ ب نمگ ده،  × لي آنها در پاسخ اساسا  ارسال نامة    ش را انكار نم دند   به دنبال آن، اما 

زه است  دا! قسم به  دا شما چنين عملگي را پاك   من 4؛هللا! بل وهللا لقد فعلتمسبحان»فرم دند: 

 «.انجا  داده ب د د

نيز همچنگان اسگهمرار  افگت؛ بگه  ×عبداهللربعي، بعد از نهضت ابيبنمدارانه شبثم اضع مهغير   شنا ر   قدرت

د؛ ط ري ره پس از شهادت آن حضرت، ابهدا به مخهار پي ست؛ ز را قدرت مخهار بيش از سا ر رقبا ش در ر فگه بگ 

گيري ررده   در قهل ا  شررت جست   بد ن صرصيگب پگس از  لي پس از آنكه قدرت مخهار صضعيف شد، از ا  رناره

 5بازي   رن  به رن  شدن، در سال هشهاد هجري در ر فه مرد. ك عمر  يمه شب

 قیس کندیبنب. اشعث

آمد.  ي به دليل عفقه به بزرگ جل ه يبه شمار م ×ن عصر حك مت اميرمؤمنانهاي مل ّقيس  كي از چهرهبناشعث

صا در نظر مرد  بزرگ جل ه رگرده    ،گيري انجا  دهدرردن در ميان جامعه، هم اره در پي آن ب د رار بزرگ   چشم

ز د  ،هگاي د گگرانها   صملگخها   چاپل سيهمين  ص صيت م جب گرد د ره در اثر صش  خ .در جامعه مطرح باشد

جمفصي چ ن  ااش ببر ي از افراد قبيلهدر جن  صفين ره  چنان. ر ميدان نبرد حماسه بيافر ندصحر ك شده، بعضا  د

ا  را صحر ك رردند صا مسير  ،«ص  مرد ص انمندي از مردان  مني» ،«چه رسي غير از ص  براي ا ن رار شا سهه است؟!»

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 .(209، صخوارج در تاريخگزارش ررده است. )بنگر د به:  عق ب جعفري، « شبث»را 

 .38، ص 2، ج االرشاد  بنگر د به: شيخ مفيد،  278، ص 3، ج تاريخ االمم و الملوكجر ر طبري، محمدبن .1

 .95، ص 2  شيخ مفيد، همان، ج 422، ص 5بنگر د به: طبري، همان، ج  .2
 .98، ص 2،   بنگر د به: شيخ مفيد، همان، ج 425، ص 5ج  طبري، همان، .3
 .98، ص  2،   بنگر د به: شيخ مفيد، همان، ج425، ص 5طبري، همان، ج  .4
 .388، ص 5، ج الرجالقاموسحجر، نقل از محمدصقي صسهري، بنگر د به: صقر ب ابن .5
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 ش با بزرگ   اندن   صعر ف   صمجيد از    ا معا  ه   شعرا ،مسد د شدة آب فرات را به س ي سپاه حضرت باز رند

 مقا    منزلت ا  در ميان  منيان، نظر  ي را به   د جلب رردند.

هاي اشعث ا ن ب د ره براي حفظ م قعيت مناسب   جا گاه مطل ب اجهماعي در هر عصري، هم اره با از   ژگي

  ، گردانگدشخصيت  ا حزب حارم نزد ك مي د   از هر طر خ ممكن   د را بهررقدرت برصر جامعه رابطه برقرار مي

د، بلكه بين افراد   احزاب مخهلف   مهضاد مانَاز آنجا ره هم اره قدرت در جامعه به دست  ك فرد  ا حزب باقي نمي

گاه جزء حزب  ليفه ا ل   د    ؛گاه مسلمان، گاه رافر ؛آمدش د، اشعث نيز هر ر ز به رنگي درميدست به دست مي

 ساز شد.  سرانجا  با معا  ه هم ×ار عثمان   سپس رارگزار اميرمؤمنان  گاه همك

هاي رنگارنگ    مهضگاد ا  در آن    ارنش ×ن اشعث در حك مت اميرمؤمنانصرد د مطالعه مراحل   علل صل ّبي

ن سگا هه، ن امر ز رهنم ص اند ما را در شنا ت ماهيت   اهداف   صرفندهاي رجال سياسي   فرهنگي مل ّد ران، مي

 فلسفة همكاري   همراهي آنان را با احزاب مخهلف   مهضاد ر شن سازد.

در سال دهم هجري به اصفاق گر هگي از  2است. هآمد  از شاهان رنده به حساب مي 1از قبيله رنده  من، ا  اهل

اسف  دست رشيد   مرصد شد. ، ف را  از | لي پس از رحلت پيامبر 3آمد   اسف  را پذ رفت؛ |اش نزد پيامبرافراد قبيله

هاي مسلمانان با مرصدان، به دست سپاه اسف  اسير گرد د   نزد اب بكر آ رده شد؛  قهي جان  گ د را در  فل جن 

به  اطر ارصداد در  طر د د، از  ليفه در  است ررد از رشهن ا  صرف نظر نم ده     اهرش را به عقد ا  در بيگا رد 

  بد ن معامله راضي شگد   از آن پگس  ي جگزء رگارگزاران  4گد.  ليفه پيشنهاد ا  را پذ رفتصا ا  براي اب بكر بجن

  5.گرد د ليفه ا ل   د   قرار گرفت   در فه حات شا    ا ران   عراق شررت نم د   سرانجا  در ر فه سارن 

بيعگت  ×منگانؤن بگا اميرم  پس از عثما 6اشعث در زمان عثمان از س ي ا  به اسهانداري آذربا جان نصب گرد د

  با جلب نظر قبيله رنده،   د را به عن ان فرماندة نير هاي قبيلة رنده بر حضگرت صحميگل نمگ د   در  گفل  7ررد

 ارد سا ت. ا  نقگش مهمگي در صحميگل  ×اميرمؤمنانحك مت  پيكر هاي سخهي برجن  صفين   پس از آن ضربه

بس م قت جن  حضرت با معا  ه شد. پس از صفين نيز ابهدا به ب آصشا فا نم د   م ج ×منانؤسند صحكيم بر اميرم

  ارج   سپس به سپاه حضرت پي ست   مانع حررت مجدد سپاه حضرت به س ي جن  با معا  ه شد   سر آنجا  در 

 مشاررت نم د.  ×منانؤقهل اميرم

 ارد  انه ش هر شد؛  ×اما  حسن د هرش جعده نيز سياست پدر را صعقيب ررد؛ به ط ري ره ابهدا به عن ان همسر

 ×س هر د  به امگا  حسگينيرا مسم     شهيد نم د. د  پسر ا  محمد   ق × لي پس از مدصي با صطميع معا  ه، اما 

ز اد، ز اد برد؛  لي پس از  ر د مسلم نزد ابنعقيل را در پناه   د نزد ابنبن يانت رردند. محمد به در غ جناب مسلم

دع ت نامه ن شت؛  لي پس از  ×حسينجل گيري نكرد. قيس نيز از رساني ب د ره از ر فه براي اما  از رشهه شدن ا 

                                                                                              

 .118، ص 1، ج الغابهسدااثير، بنمحمدبن. علي1

 .205، رقم 51، ص 1، ج في تمييز الصحابه صابهاالسقفني، حجر عابن .2

 .109، ص 1صابه(، ج االمش ها)في  االستيعاب عبداهلل قرطبي،بن    سف 118، ص 1اثير، همان، ج ابن .3

 .51، ص 1  عسقفني، همان، ج  110اثير، همان   قرطبي، همان، ج، ص بنگر د به: ابن .4
   عسقفني، همان. 118، ص 1مان، ج اثير، هبنگر د به: ابن .5
 اثير، همان.بنگر د به: ابن .6
 .21، ص وقعه صفينمزاحم منقري، بنبنگر د به: نصر .7
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 1فاق سپاه ر فه به جن  حضرت آمد.صد حضرت به سرزمين رربف، به ا  ر

باشگد، در ا گن   رگار سگاز مگي بسيار حساس ×منانؤاز آنجا ره نقش اشعث در سرن شت نافرجا  حك مت اميرم

. ا  بگر  گفف اقگران ا گمپرص  افكندهچگ نگي   شي ه عمل ا ن چهرة شا ص نفاق بر ر نسبها  مفصل قسمت به ط 

   طرآفر ن ب د. همين امر رار سياسي  ،گرص ط ه طلب،جاه    ش، عف ه بر مل ن ب دن   چند چهره داشهن، فردي

ن گفت حررگت اصگفحي حك مگت ص ااي ره ميم جب صأثير شگرف ا  در صضعيف حك مت حضرت گرد د؛ به گ نه

ها، به دست اشعث گره   رد. بر ي از محققان حك مت امير م منگان معهقدنگد نقگش صر ن لحظهحضرت در حساس

ب ده، به ط ري ره هر  ك از آنهگا  |ي در ميان اصحاب    پيامبربَاُبنمانند عبداهلل ×منانؤاشعث در ميان  اران اميرم

 2اند.هسر دسهه منافقان زمان   د ب د

 ص ان نما ش داد:مراحل زندگي ا  را در  ط صار خي ز ر ميبندي، در جمع

 ×مخالفت با علي          ×همراهي با علي       اسف        رفر      اسف        رفر 

 ×ررت در قهل عليش       

 . بيعت اشعث يا انعقاد نطفه تهديد1

اي از اشعث، ره در آن زمان  الي آذربا جان بگ د، در   اسگت د، طي نامهفارغ گرد  جملزماني ره حضرت از جن  

 ،كنن  فينك فلول ه نناتٌ » :داند   صر حا  فرم درالمال آذربا جان را به  زانه اصلي برگررد ام ال بيت

 ي ره در صگ  رخ داده، بگر هاماگر نب د آن سيسه 3؛كنت المقد   في هذا األمر قبل الناس

سپس ا  را صهد د ررد ره در ص رت صخطي از صسليم «. يگرفهمي ي)همكاري با حك مت جد د( پيش سا ر مرد  براي

 : المال مجازات   اهد شد، فرم دندبيتام ال 

، و أنت من خزان هللا عليه حتني تسنلمه هللاو في يدك مال من مال 

إلي  و لعل ي أل أكون شر  ولتك لك إن استقمت؛
ت مالي از موال خودا در دسو 4

اميدوارم والي بودي  ؛دار خدا بر آن امبال هستي تا زماني که آنرا به من بسپاريو تال آنكه تب خزانه ،تبست

 .يالبته اگر مستقيم ترکت کن ،براي تب نباشم

المگال را ره غاصگب بيگت رارگزاري ×يت به معناي عزل اشعث ب د؛ چرا ره معل   ب د علردر حقيقت نامه حض 

 ×نسبت به اميرمؤمنگان اشعثبه ط ر طبيعي ا ن بر  رد حضرت م جب ناراحهي   بغل  .شناسدداند مشر ع نميمي

اد، دصغيير رنگ  مگي ×منانؤاميرم فع  پس از نامه حضرت ا  با  ك صصميم سرن شت ساز م اجه شد. اگر به ن گرد د

اش از رگف ا در ميگان قبيلگهگر خت، م قعيت  گ  ش راگر به طرف معا  ه مي  رفت ام ال آذربا جان از رفش مي

 داد. مي

رنند اندازند   فكر ميآن است ره در ا ن م اقع عقل حسابگر   د را به رار ميثبات بي  هاي مل ن  ساننسم ار

» اشعث نيز به شك   صرد د افهاد   به د سهانش گفت:  صا ببينند انهخاب ردا  گز نه به س د دنيا شان است. از ا ن ر 

                                                                                              

. مطالب ف ق به ح ل   ق ه الهي در آ نده به ص رت نسبها  مفصگل   بگا 158   157، ص 2، ج وس الرجالقامبنگر د به: محمدصقي صسهري،  .1

 .آدرس دقيخ   اهد آمد
 .297، ص 1، ج البالغهشرح نهجالحد د، ابيبنگر د به: ابن .2

 .503، ص 2   1،ج الفتوح ،اعثم  ابن 111، ص االمامه و السياسهي، ر ن د قهيبه  ابن 20منقري، همان، ص  .3

 اعثم.  ابن 111  د ن ري، همان، ص  21منقري، همان، ص  .4
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 ارانش  1«.معا  ه ملحخ ش     اهم بهبه  حشت اندا هه، ا  دارا ي آذربا جان را   اهد گرفت؛ من مي نامه علي مرا

دست گرفهن حارميت جهگان  اي بر سر بهرقابت د ر نه هاي  شام هايا  را از ا ن رار بر حذر داشهند؛ ز را بين عراق

در ميان  شنف ذ   شدها مين    عارش در ميان عراقيها ما ه ناسف  ب ده، ر ي ا ن جهت پي سهن اشعث به شامي

اگر بميري بههر است صا ا نكه دست به ا ن رار بزني؛ آ ا »رفت. از ا ن ر  اطرافيانش به ا  گفهند اش از بين ميقبيله

ناچار نگزد  بهبه دنبال ا ن قضيه اشعث  2«ر    فرمانبر شاميان مي ش ي؟!رني   دنبالهشهر   مرد  ق مت را رها مي

 در ر فه آمد   به ق     د پي ست.  ×علي

گاه در د ران منكر شده ب د   هيچ حضرت را رسالت آن |از ا ن پس اشعث، همان رسي ره پس از رحلت پيامبر

 اش  افراد قبيلگه هافهاد ×دست عليغصب  ففت اعهراض   انهقادي نكرده ب ده،  قهي د د قدرت به   لفا به مسأله

ره چندي پيش به فكر پي سهن به معا  ه بگ د، در  صگف  ا  ند، از حاميان د  آصشة  ال ت شد.اهبيعت رردبا حضرت 

 ن  كگي از ممضگ رگه ، شگعر سگر د|  جانشيني به حخ ا  نسبت به پيگامبر ×ها   فضا ل عليررامت ان  ناميرمؤم

 شعرها ش چنين است: 

م ذب و ب ترين خلق خداست. او  انينسپيامبر و ا علي همان کسي است که وصيّ ؛اده علي نزد من آمدستفر

گوام رو و پيشعمال صال  فردي پويشا و او انساني برتر و در ،وزير پيامبر و داماد آن جناب به شمار مي آيد

اطاعوت مخلهوانة  ،يوماهعت کردااز روش و سيرة پيامبر اقتدا مي کند. به سبب فضيلت علي ما از او اط ،ببده

 ،تال قدرتمند و تباناسوت فقيه و بردبار ببده و در عين ايم، اوخاطر برتري علي با او بيعت کردهدا مي. ما به 

توال موردي جنگواور و  تفظ کرده است. تليم و با عفت و در عوين شجاعتش رااست که  همانند شير بيش

 3است. دوره شكني و خيانت و گناهكاري باز پيمان دالور است و

شنا ت؛ هم به فضا ل علمي يا  را م ×د اشعث  يلي بههر از بسياري از  اران اميرمؤمناندها ن اشعار نشان مي

  س ابخ در شانش در  اري اسف  آگاهي داشت   هم به ر حيات   مناقب ا فقي   نفساني ا   اقف ب د؛ به عف ه 

الي ره ساليان مهمادي از بيت دانست. ا  در حرا در ميدان جن    منازعات اجهماعي   سياسي   ب مي ×قدرت علي

هاي صدر اسف  دال ري   ر جن ددر مد نه زندگي نكرده ب د    ×سال هم با علي حهي  ك جدا ب د   ×منانؤاميرم

م رد ر به دقت د شنا ت   از د ررا مي ×منانؤدقيخ اميرم حضرت را از نزد ك ند ده ب د،  يلي   ب   شجاعت آن

 هاي ا  صحقيخ ررده ب د. يص انا  حضرت    ص صيات   آن

گيگر هگم ها حض ر چشما ن نشان مي دهد منافقان اگر در صير رس د د مسلمانان هم نباشند   در مجامع   دي

شگان بسگيار رنند   م اضگعال خ را شناسا ي مي ثر  ؤنداشهه باشند، به ط ر پنهاني مسائل را ز ر نظر دارند   افراد م

به دقت ز ر نظر گرفت؛ چرا ره آنها دشمناني هسهند ره     د   ب آنها را شناسا ي رردشده است. از ا ن ر  باحساب

آ رنگد. ر ند، ضربه    ش را بر پيكر جامعه اسفمي فر  ميفلت فر  ميغهم اره بيدارند    قهي مسلمانان به   اب 

                                                                                              

 ،منقگري« آذربايجان و أنا لحق بمعاوينه ان كتا  علي  قدأوحيني و هو آخذ بمال» .1
أخناف أن سنرت ». بر ي عبارت ف ق را بد ن شكل نقل رگرده انگد: 112، ص 1، ج االمامه و السياسه. بنگر د به: 21همان، ص 

يطنالبني و اللحناق إليه يطالبني بمال آذربايجان و أن سرت إلي معاوية لم

صرسم اگر نزد علي بر   دارا ي آذربا جگان را از ؛ مي؟عندي بمعاوية أصلح، فهاتوا ماعندكم من الرأي
؛ ظاهرا پي سهن به معا  ه با مصلحت سازگارصر است؛ نظر   دصگان را د  اه  چيزي از من نمي من مطالبه رند؛  لي اگر به طرف معا  ه بر

 .504 ، ص2  1 همان، ج اعثم،ابن «بگ  يد؟
 .504   503، ص 2   1اعثم، همان، ج   ابن 112، ص 1يبه، همان، ج قه  ابن 21بنگر د به: منقري، همان، ص  .2
 من هاشم يالمهذ ا  يعل   ل رسول الوصيواتا نا الرس .3
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 زد. ×منانؤ مت اميرمچه ضربة مهلكي به حك« علي د سهي»بينيم ره چگ نه اشعث با نيرن  در آ نده مي

، به د  هگدف دسگت ×شده،  عني   دداري از پي سهن به معا  ه   بيعت با عليگيري حساب ك م ضع اشعث با

اعهماد بسگياري از  گاران  محب بيت   ر است   د را در ميان افراد قبيله   د ) عني رنده( حفظ نم د؛ ثانيا   افت. ا ال 

اي ره مبگارزه بگا سيله نطفه  طرناري در آسهانة جن  صفين بسهه شد؛ به گ نه  حضرت را به   د جلب ررد. بد ن

هگا از بگين پي ست، هم نفگ ذش در ميگان  منگيعث   افشاي نفاق ا  بسيار دش ار گرد د. اگر اشعث به معا  ه ميشا

جيگد از صم صعر گف   شگد؛  لگي ا  بگا پي سگهن بگه حضگرت  رفت   هم ماهيهش براي  اران حضرت آشكار ميمي

ين امر رگار ممنان مبدل سا ت   هؤمن به اميرمؤ ك عنصر با غيرت   م از  ك چهره  ائن به ،   د را×منانؤاميرم

 حضرت را در بر  رد با ا  بسيار دش ار ررد.

از ا ن  شنا ت   به نفاق    يانت پيشه ب دن ا   اقف ب د؛گ نه ره گذشت حضرت از همان ابهدا  ي را ميهمان 

اري آذربا جان عزل ررد.  لي پس از بيعت رردن   اعفن اطاعت پذ ري اشعث،  ضگع دگرگگ ن ندرا از فرمار   ي 

مشاررت ا  در حك مگت  از بر  رد رند؛  كي آنكه بيعت ا  را نپذ رد   ص انست با اشعثخ مي شد. حضرت به د  طر

معنگاي  هاي ر فه، ا ن بگهر ز قابل ص جيه نب د؛ چرا ره در نظر  مني پرهيز رند؛ اما ا ن بر  رد در افكار عم مي آن

 .مجازات قبل از ارصكاب جر  ب د

ص انسگت راه د   ا ن ب د ره بيعت ا  را بپذ رد،  لي از سپردن پست رليدي به ا    دداري نما د. ا ن بر  رد مي

هگاي بخشي از شاهك ءچ ن اشعث جز ب د؛ راري بسيار سخت ليصا حد ز ادي جل ي  طر ص ط ه اشعث را بگيرد؛  

بگا  .ها ب دبنابرا ن عزلش از ا ن مقا   فف فرهن  عرب ؛قبا ل   د را به عهده داشتاز  من ب د   ر است بخشي 

 . حضرت راه د   را بر ا لي صرجيح داد   اشعث را از فرماندهي عزل ررد ا ن حال

ملگه قگرار گرفگت. حرد  هگاي مخهلگف مگههدهي، حضرت از جبدنبال اصخاذ سياست حذف اشعث از ردة فرمانه ب

عث بگ د. شگآمدند، با اد  قبيله رنده   ربيعه ره از قبا ل مهم   نير مند جنگي ر فه به حساب مي فرماندهيصر شپي

 ج را دمخبند  قبيله عزل ررد   به جاي ا  حسگان حضرت در آسهانه حررت به س ي صفين اشعث را از ر است ا ن

د  قبيله صا حد ز گادي بكاهگد؛  ص انست از نف ذ اشعث در ميان افراد ا نا ن اقدا  مي 1رأس ا ن د  قبيله قرار داد.در 

ر صاه ش د.  لي اشعث با ابراز نگاراحهي از ا گن اقگدا   اي ره دست ا  براي اعمال نف ذ در جر ان جن  صفينگ نهبه

انهقگاد  از  اران  مني نزد ك    الص حضرت، به حضگرت ها شد؛ به ط ري ره بر يين محضرت، م جب صحر ك 

ثلنه و لممنين، إن رياسة األشعد لتصلح إل  ؤيا أميرالم»ررده   گفهند: 

منان! مد ر ت اشگعث صنهگا مخصگ ص مثگل  گ دش ؤاي اميرم 2؛مخدوج مثل األشعدبنما حسان

 «.اشعث نيستبن مخد ج مانند ص اند مثل ا  ر است رند   حساناست؛ هر شخصي نمي

رگرد. اعهگراض اي ره حضرت به آنها افهخار ميبه گ نه آمدند؛ا ن افراد از  اران با بصيرت حضرت به حساب مي

قدر پيچيده است  امثال اشعث آن ا شنا ت   مبارزه بارآنها به حضرت نشانگر دش راي مبارزه با جر ان نفاق است؛ ز 

رنگد. بگه دنبگال رده، رار حارم اسفمي را در بر  رد با آنها دشگ ار مگيحخ نيز فر ب آنها را    ره گاه   اص اهل

بن جابر ثاز ميان آنها ب د، برآشفهند   حر « بن مخد جحسان»ره  هها با اقدا  حضرت، افراد قبيله ربيعمخالفت  مني

                                                                                              

 .137بنگر د به: منقري، همان، ص  .1
 همان. .2
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 1ندارد. ي   نه در ص انا ي ر است، نسبت به اشعث رمب ديرمدعي شد حسان نه در شرافت   نه در دال 

نجاشي  كي از شعراي  مني سپاه حضرت به حما ت از اشعث بر است   شعري در  صف برصري   لياقت اشعث 

بگ د، مگا نبر گردن ما دارد در بين  ×منانؤاگر حقي ره اميرم»جابر گفت: بن طاب به حر ثي براي ر است سر د.  

 2«.ررد ماش پيشمان ميجابر را از گفههبنحر ث

اش هنگجراي عزل اشعث به  ك بحران سياسي گ اجهماعي جدي صبد ل گرد گد رگه ر ز بگه ر ز بگر دامرم مارم

هاي سياسي   ق مي،  حدت   انسجا  سپاه ر فگه را ففات قبيلگي   رقابتهاي ره  طر بر ز ا افز ده شد؛ به گ نه

را باز رنند. ا ن در حالي ب د ره سگپاه  ×منانؤرفت در همان آغاز راه، بر ي باب مخالفت با اميرم  مي رردصهد د مي

حررت ب دند؛  لي هن ز سپاه حضرت به حررت در نيامده ب د، مخالفگت   رارشگكني از  حال شا  به طرف صفين در

رسيد. رار از دلخ ري   انهقاد گذشت. طبخ نقگل منقگري رزمنگدگان  منگي از اقگدا  شا  م ارانش به  س ي اشعث  

رنيد شما گمان مي»ضمن سرزنش آنها گفت:  ،قيس همداني نزدشان رفههبنا ن ر  سعيدحضرت  شمگين شدند؛ از 

اگر از دسه ر علي سرپيچي رنيد نزد دشمن ا  پناهگاه   مفرّي   اهيد  افت؟ آ ا معا  ه پاداش به شما مگي دهگد...؟ 

 3.«بدان گرا يده )ا ( گفهه   نظر حخ همان است ره (علي)همان است ره ( سترد) ف ر

به معا  ه رسگيد. ا  نيگز از فرصگت اسگهفاده رگرد   بگه  ×دار  بر عزل اشعث ص سط اميرم منان  در همين گير 

هبيره ره   د فردي رندي بنگفت چيزي به اشعث بگ  ره اشعث را بر عليه علي صحر ك رند. مالك ههبيربنمالك

ز براي اشعث بگ  د؛ ا  نيز در چند بيت عزل اشعث آمياز  كي از شعرا   است شعري صحر ك ،  از د سهان اشعث ب د

اقدا  را نشانة پسهي   دنائت آنها شمرد  سك ت قبيله رنده در برابر ا ن ،را ما ه نن    عار مردان دال ر ر فه   انده

  4قلمداد ررد. هرا ن عي غصب حخ قبيله رنده ص سط ربيع   آن

 ج از ميان رفت     دِ حسّان پرچم فرماندهي دمخبني از حسانحال رار به جا ي رسيد ره زمينه فرمانبرهر  به

اگگر ا گن »داري رگرد   گفگت: را با دست    ش بر در  انه اشعث نصب ررد؛  لي ا  با ز رري از قب ل ر است   د

ن رگار صر است؛ پناه بر  دا ره ) ا ارزشرم غپرچم )فرماندهي( نزد علي بزرگ است،  اهلل برا م از پر ر چك شهرمر

 5«.علي( م جب دشمني من با شما ش د

ها شگده   بگر هاي   د م جب صحر ك  منيصر با اظهار ناراحهيره پيش گفتي ا ن جمفت را مياشعث در حال

حضرت فشار آ رد صا ا شان را از صصميم   د پشيمان نما د؛  لي ارن ن د د پذ رفهن ر است رنده بگه قيمگت علنگي 

ررامگت نفسگاني  گ  ش، ژسگت  شگ د؛ لگذا بگراي حفگظ عگزت  اه   مقا  دنيا صما  ميشدن ضعف ا  در مقابل ج

اعهنا ي به ر است را برگز د. از ا ن ر   قهي حضرت پيشنهاد صقسيم ر است اي به   د گرفت   سياست بيبزرگ ارانه

 6؛ذلك إليك» :بد ن ا نكه از   د حرص    لعي نشان دهد گفگت بين ا    حسان مطرح ررد، را   رنده هربيع

                                                                                              

 بنگر د به: پيشن، همان. .1
 جابربن شجينا حريد أل أميرالمومنين و حق ه      علينال فلو .2

 يا حريد فإن نا     لقومک ردء في األمور الغوامر ف  تطلبنا 
 و ليس لنا إل الرتا بابن حرة    أشم  طويل الساعدين مهاجر 
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 .«هر ط ري ره شما بفرما يد ؛امر، امر شماست

زرده شگده آلسرانجا  حضرت براي جلب رضا ت   دلگرمي  يل رثيري از رزمندگان  مني رگه از ا گن مگاجرا د

بد ن سگان  2  ا  را به فرماندهي رنده برگز ند. 1 ها را به اشعث سپردهمجب ر شد جناح راست لشكر عراقي ب دند،

منعقد  ×منانؤصهد دي بزرگ در دل حك مت اميرم در رأس پسهي بسيار حساس    طرناك قرار گرفت   نطفه اشعث

رگرد دست رسي قرار گرفت ره هر  قگت اراده مگي در مي از سپاه حضرتي  در حقيقت فرماندهي بخش عظ گرد د

 رند.  جدا ×علي ص انست نير ها ش را ازمي

نظري در  ك جامعه به هم پي ند بخ رنگد، ر نگد اصگفحات در آن جامعگه ه قهي د  جر ان نفاق   صحجر   ر ص

مگفك  ×منانمرد  در زمان اميرمؤ ،در گذشهه بحث شد هكش ند. چنانگير ميش د   مصلحان  اقعي زميندش ار مي

شهند؛ اگر د ني   بينش سياسي گ اجهماعي ضعيفي دا تشنا هند. بسياري از مردمان ر فه اطفعاحخ   باطل را نمي

آمد   به عنگ ان قگاري، مگ رد احهگرا  قگرار دانست جزء علماي د ني به حساب ميآن را ميرر   اني ق صرفا  سير

شناسي آنها شد؛ بگه پي ست. همين پد ده صحجر م جب ضعف شخصيتمي سازان جامعهفت   به جمع صصميمگرمي

بگاز    گ د محگ ر صميگز لغردان را از مردمان چند چهگره   دص انسهند افراد ال خ   قابل اعهماد   رااي ره نميگ نه

شگدند. اگگر د  جر گان م اجه مگي ×منانؤچ ن اشعث گرفهار آمده، با اميرم ير  به آساني در دا  منافقان دهند؛ از ا ن

حگاد فگاق   اصصص انست با صك صك آنها مبارزه رند؛  لي اشد، حضرت ميمنان جمع نميؤنفاق   صحجر در عصر اميرم

  .دادقرار مي هد درا م رد ص سفمياآنان اساس حك مت 

بيگنش د نگي بگاالي  بيداري   ه ش سياسي گ اجهمگاعي   يدر ر زگار ما،  عني در انقفب اسفمي، به حمد اله

ت؛ اما فاق را آسان نم د. از آغاز انقفب صا به امر ز هم اره جر ان نفاق در ا ران حض ر داشنجر ان  ملت رار مبارزه با

نده عگ املي  هاي آنها را  نثي ررد. اما اگر  داي نكرده در آهميشه د  عنصر بيداري رهبر   ه شياري مرد  ص ط ه

ر د ن مگي  اب ببرد، بگيم آ شناس جامعه را بهحخ بيدار   نگسهرش گناه  جدا دنياگرا ي   طلبي  رفاه چ ن شي ع

چرا ره در چنگين شگرا طي اگگر رهبگر انقگفب  گردد. ×منانؤت اميرمره جامعه ما مبهف به همان بفي عصر حارمي

دست رهبر د غلبه رند. در ظاهر ر است جامعه به نرنها ي ره منافقان بپا ميص اند بر فهنههم باشد، نمي ×منانؤاميرم

 ميل جامعه را مطابخد   رشهي نرنصعيين مي  اقع ا ن منافقان هسهند ره مسير حررت ملت را د ني قرار دارد؛ اما در

 رنند.دشمنان اسف    مسلمانان هدا ت مي

است ره مخص ص  لي  داست   هيچ رس د گر از  ما با د ا ن را بپذ ر م ره  ك ن ر بصيرصي در  ال ت نهفهه

س از مشگ رت بگه پمسلمانان را طرف مش رت   د قرار نداد    ا  جا ي ره  لي  دا ا ن در. بنابرتآن بر  ردار نيس

رأي    ش عمل نم د، با د صابع رأي ا  باشيم   با ر رنيم ره رأي  لي  دا   صاحب ن ر  ال ت بر حگخ   حقيقگت 

إال اگر با صمسك به ا نكه نصيحت بر ائمه مسلمين الز  است    ا ا نكه انهقاد به  لي  گدا نيگز  منطبخ مي باشد،  

ماني هگم آغگ ش  گ اهيم بگ د. ي  پشگبا ندامت  آ نده در ينا  يز م،  قبا حارم الهي جامعه بر تجا ز است، به مخالف

چنانچه افرادي ره با صصميم حضرت براي عزل اشعث از ر است رنده   ربيعه مخالفت رردند، بعدها پشيمان شگدند. 

 سگت م جگبنص ابردنگد، هرگگز ا  نمي ط ه را از ميان ميصرردند   از آغاز راه فرضيه اگر آنها باحضرت مخالفت نمي

صگ ز منان رينگهشگاميگه، ا گن دررد   بنيشد   شا  را صسخير ميپير ز مي ×ص قف جن  صفين ش د؛ در صفين علي
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جبهگة  نفعشد   شا د مسير صار خ براي هميشه به هاي حك مت عدل عل ي محكم ميسا ت؛ پا هاسف  را ناب د مي

   رد.حخ رقم مي

 وميهاي ق. نبرد در صفين يا جنگ بر پايه تعصب2

عراق به  ك ررن اساسي در لشكر حضرت مبدل شد ره بگا  پس از به دست گرفهن ر است جناح راست سپاه اشعث

آفر ني نيز م قعيت   د را در ميان سپاه صثبيت ررد. عمليات پيرزمندانه ا  در ميگدان نبگرد از   حماسه رسب پير زي

فهماند عزل ا  از ر است ربيعه   رنده مرد  مي ي د گر به  از س  ررد ك س  م قعيت ا  را در ميان مرد  صثبيت مي

 اشهباه ب ده است.

هاي پير زمندانة اشعث در نخسهين ر زهاي صفقي د  لشكر در نبرد فرات نما ان شگد. جر گان از  كي از حررت

راي ا نكه از همگان صفين رسيدند، ب ا ن قرار ب د ره سپاه شا  قبل از سپاه عراق به صفين رسيده ب د. آنها  قهي به

مسير آب را بر سپاه  صحت صصرف   د در آ رند   آغاز حضرت را صحت فشار قرار دهند، معبرهاي  ر د به ر د فرات را

شگنگي، صري ره  آب سر ررد؛ به طعراق مسد د رردند.  قهي سپاه حضرت به صفين رسيد،  ك ر ز    ك شب بي

مذاررات حضرت    ارانش بگا معا  گه نهيجگه نبخشگيد   سگرانجا   1نير هاي حضرت را سخت صحت فشار قرار داد.

قيس نزد حضرت آمد   براي باز رردن معبرهاي آب اعف  آمگادگي رگرد؛ از حضگرت   اسگت اشگهر را بگه بناشعث

ي ننرده أو حت نجنع ترخل عن ا و عن القو ، فنوهللا ل»رمكش بفرسهد   گفت: 

گرد م صا ا نكه  ارد )فرات( ش  م با ا ن ق   آزاد بگذار؛ قسم به  دا بر نميمانع حمله ما به آنها نش ؛ ما را  2؛نموت

 «.  ا بمير م

حضرت دسه ر حمله را صادر ررد   اشگعث درميگان نير هگا فر گاد زد:  ،نبال اعف  آمادگي اشعث براي حملهد به

  اهگد هر رس آب مگي 3؛ح  امالماء او  الموت فميعاده الصب من كان يريد»

بگه    اهيم به هر طر خ ممكن   لگ رنا ه از ا ن ب د ره ما مي نا ن سخ«. طالب مرگ است، صبح آماده باشد   ا 

آسا بگه اي برق  صبح آن شب طي حمله 4قيمت رشهه شدن براي آب بجنگيم. د ازده هزار نفر اعف  آمادگي رردند

 گش دند. اشهر   نير هاي نخعي معبر آب رارمك مالك

ث به ط ر طبيعي صاثير فرا اني در صثبيت م قعيت ا  در ميان سپاه حضرت داشت   به ن عي ما گه ا ن حررت اشع

شد؛ چرا ره با اقدا  ا  صما  لشكر حضرت از صشنگي نجات پيگدا رگرد. گرچگه فز ني نف ذ ا  در رل سپاه حضرت مي

عمليات در صار خ ثبت شگده  زگر ا نعن ان آغا پير زي داشت،  لي نا  اشعث به ا ن اشهر نقش بسيار مهمي درمالك

ص انگا ي بگاال ي  ط ري ره طبخ نقل منقري، اشعث در عمليات ر ز فرات، در ميان اهل عگراق در شگش   است؛ به

گير اشگعث صنهگا در عمليگات گشگ دن آب البهه حضگ ر چشگم 5دست   د به قهل رسانيد. داشت   رجال شامي را به

رنيم؛ حهي گاه در بحب حگة ما حض ر فعال ا  را در ميدان نبرد مشاهده ميمنحصر نب ده، در جاي جاي جن  صفين 
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 1اي داشت.هاي نظامي دلس زانهعمليات به حضرت ص صيه

هاي اجهمگاعي   نقگش نگرند   به ظاهر جر انشا د براي بر ي از افراد ره با ذهن  الي به ح ادث صار خي مي

ابل ص جيه نباشد   بگ  ند چگ نه ممكن است  گك شخصگيت منگافخ، افراد آن نظر دارند، حررت اشعث براي آنها ق

حخ   حقيقت ارادصي ندارد، در جبهه حخ صا  آ د   بهبه رن   اصي در مي  زرسي ره براي رسب منافع دني ي هر ر

به مبارزه با جبهه باطل بپردازد. اگر اشعث فگرد منگافقي بگ د حگخ   باطگل بگراي ا  فرقگي  سر حدمرگ پيش ر د  

ش د ره جان   د را در جن  صفين به  طر افكند؟ در پاسخ د؛ چه نفعي نصيبش مير  ررد؛ نان به نرخ ر ز ميمين

منافقان  كي  هاي به ظاهر ا ثارگرانه   دلس زانههمين حررت فاقا صا به ا ن پرسش    ا به صعبير بههر شبهه، با د گفت

 صر ن ع امل فر ب   ردن جامعه است.از مهم

هاي گ ناگ ني است ره بر ي از آنها جزء اميگال فطگري   ها   رشش   ش داراي گرا ش نساني در در هر ان

عذاب   شقا ت،    گا گگرا ش بگه جمگال    از درد   رر حاني آدمي است؛ مثل ميل به لذت   راحهي   سعادت   فرا

هاي حي اني ن ع غرا ل   گرا ش هاي فطري   ر حاني. در مقابل  ك  اهي   سا ر مصاد خ رششز با ي   رمال

هاي جاهلي قبيلگي    ان ادگي است. همان گ نه ره هاي ق مي   حميتنيز در ا   ج د دارد ره از جمله آنها صعصب

 يزد    ا بگراي صگأمين  ك حي ان بد ن هيچ مفحظه در ميدان مبارزه به حما ت از فرزندان  ا پدر   مادرش بر مي

اهل نيز بد ن در نظر گگرفهن جهاي  رزد، انسان   ش از صجا ز به حق ق د گران در غ نمي  راك اعضاي  ان اده 

 نما ند. رنند    ا براي صأمين آنها به حق ق د گران صجا ز مي  د دفاع مي اق ا حخ   باطل از 

هر  ك قبيله به قلمر  صجا ز شبينيم. آنان گاه براي هاي عصر بعثت نيز مينظير ا ن بر  ردها را ما در ميان عرب

گرفهند    ا قبيلة   د را ما ه شگرف     قربانيان مهعددي از همد گر مي اندا هندجن    نيني به راه مي گرقبيله د 

رردند   بگه سرشگماري رقيب افهخار مي صا آنجا ره به فز ني افراد قبيلة   د نسبت به قبيلة ؛پنداشهندعزت   د مي

حخ   باطل ب دن طرفين،  هاي مهعصب، در ميدان جن  بد ن ص جه بها ن چنين انسان ا هند.پردقب ر اجداد   د مي

رزند. اگر ق   آنها در گر ه حخ باشند، آنها بر اساس عرق قگ مي  گ  ش بگه  هاي جاهلي عمل ميبر اساس صعصب

آنها نيز براي حما ت از آنان بگا  جنگند   اگر اق امشان در جبهه باطل بجنگند،حما ت آنها بر اسهه، با اهل باطل مي

 جنگند.اهل حخ مي

ها   حقيقت، به  اطر ق ي ب دن انگيزه عفقگي به حخسان منافخ در عين بينا ا ن هيچ بعيد نيست ره  كبنابر

هاي ق مي، به دنبال ق مش در جبهه حخ حض ر  افهه   براي حما ت از آنها صا سر حد مرگ پگيش ر د. مگا   صعصب

  شي با أبي ره هرگز ميانهبنرنيم. منافقاني چ ن عبداهللن بر  رد را در منافقان صدر اسف  نيز مشاهده مينظير ا 

جنگيدنگد   حگال هاي قبيلگي دررنار اق امشان با رفار ميها   صعصبنداشهند، بر اساس گرا ش | دا    رس لفاس

هگاي قگ مي   ا گن گگاه صعصگبرا داشهند. بنگابر |مبرحك مت پيا يآنكه در دل آرز ي شكست مسلمانان   سرنگ ن

 الشعاع قرار مي  باطل صحت گرا ش ا  را نسبت به حخ اي رهش د؛ به گ نهغرا ل حي اني در انسان بر انگيخهه مي

اش با جبهه حگخ   ارادصگش بگه جبهگه باطگل، بگراي ارضگاي رغم دشمنيسان منافخ علينن م قعيهي انيدهد. در چ

  يزد.ميهاي   ني    ش در رنار اهل حخ به جن  با اهل باطل برصبها  صعميتح

 ×معناي ارادصش به اسف    علي هاي عناصري چ ن اشعث در جن  صفين هرگز بهحماسه آفر ني ها  ا ثارگري

الحنق  » قاعگده از اسف  بازگشهه، بعد از آن نيز همگ اره بگر اسگاس |نب ده است. رسي ره پس از رحلت پيامبر
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 قدرت دست  افت دست بيعت   ر زگار گذرانيده، هر رس به« ؛ حخ با رسي است ره غلبه  افهه استن غلبمل

 ×مخالفت نم ده،   حهي بگا قاصگل علگي ×د سهي با ا  داده، قبل   بعد از صفين   در   د ميدان جن ، بارها با علي

 اسهه از ا مان   نشانه حخ جن  صفين عملي برص ان حماسه آفر ني ا  را در ابهداي همكاري ررده است، چگ نه مي

 مداري قلمداد ررد. اگر رفهار حماسي ا  را در ابهداي جن  صفين  ك انقفب در ني به س ي حخ قلمداد رنيم، ف را 

قدر ر صاه ب ده اسگت؟ ا گن چگه  عمر ا ن انقفب در ني   بيداري  جدان ا ن ش  م ره چرابا ا ن پرسش م اجه مي

  ني است ره پس از چند ر ز   چند ماه به دشمني با حخ   حما ت از باطل مبدل گرد ده است؟انقفب در

بينگيم نگگر م، مگيابهداي جن  صگفين مگي اشعث در عمليات ر ارارانههاي ساز صفش قهي ما به ع امل انگيزه

ر  ن نشده است؛ از ا گنهاي قبيلگي م جب صهييج ا  بر عليه دشمها   عصبيتهاي ق مي   حميتچيزي جز صعصب

هنذا ينو  نصنرتم فينه »پگس از پيگر زي اشگعث    گارانش در ا گن عمليگات فرم دنگد:  ×علي

اشگعث  داز منظگر حضگرت نبگر«. ا دهاي ق مي پير ز شدها ن ر زي است ره شما به  سيله صعصب 1؛بالحمي ه

ق مي    ش  ارد ا ن معرره شده ب د.  براي ارضاي صعصب منظ ر پير زي اهل حخ بر باطل نب ده، ا  براي  دا   به

اشعث براي فهح مسير آب فرات، اشعار صحر ك آميزي ب د ره  كي از شگعراي  نعلت اصلي به حررت در آمد اساسا 

ر د فرات آغاز شد، شاعري  طاب بگه  به گفهه ب د. طبخ نقل منقري در شبي ره فرداي آن حمله لشكر  طاب به ا 

 گفهه ب د: اشعث

پس ما به وسويله شمشوير او  ؛آوري در انترار مردم استوه را از ما نزدايد مرگ رنجدان امروز غم واگر اشعث 

را سامان ندهي  ما شبيم و گرنه بايد ما را مانند مردگان سابق انگارد. اگر تب امروز کاراز آب فرات سيراب مي

اين کار شايسته است و موردم بوه  ه کسي غير تب براي  ،تب تل مي شبد رها کني دستو مشكلي را که به 

کوه عربوده دشومن در تالي ،روز تشنگي همچنان بايد صبر کورد ه فردي روي آورند؟ آيا پس از يك شبانه

 2بلند شده است؟... تب مردي تبانمند از مردان يمني هستي و هر شخهي از شاخة تب روييده است.

آمد   بگراي حملگه بگه آنگان اعگف   ×علي تزد حضرن صحر ك شد    قهي ا ن اشعار به گ ش اشعث رسيد ف را 

 آمادگي ررد.

 سگا هنرنيد ا ن شاعر صنها در صدد صحر ك غيرت  مني ا  ب ده   سعي رگرده بگا پهلگ ان چنانچه مفحظه مي

رد.  همهگا   صنهگا پنگاه لشگكر، ا  را بگه حررگت در آآ ري بياشعث   ممهاز جل ه دادن شخصيت ا  به عن ان جنگ 

مثل اشگعث  يج  اي نا  را به حررت در آ رد؛ افراد طلب  سان مهعصب   جاهنص اند  ك اچنين شعري مي صرد دبي

اندازنگد صگا رگه رنند، گاه جان   د را به  طر ميره ام ال آذربا جان را فداي منزلت   مقا  ق مي   قبيلگي   د مي

اشعث  در  فل همين ماجرا ا ن حقيقت آشكار گرد د. ا شان نامدار ش ند. اصفاقشا د با رسب  ك افهخار،   د   قبيله

اشعث نير هاي قبيله    مالك با هم به س ي فرات حمله ررده ب دند؛ مالك فرماندهي قبيلة نخع را بر عهده داشت  

ررد. در حين جن  مالك   نير ها ش به س ي فرات پيشر ي رگرده، بگه ر د نزد گك   د  عني رنده را رهبري مي

حارث قسم داد قبل از ا نكه قبيله نخگع بگر آب بنفت   به پرچمدارش معا  هآشاگاه اشعث از ا ن م ض ع بر شدند؛ ن

اشگعث  گ ش انگد حهگي بر گي ن شگهه 3 د را به ر د فرات برساند   پرچم رنده را آنجا نصب رند. مسلط ش ند، ا  

افهخار از آن رسي است رگه  اي مرد !»گفت: نداشت مالك در گش دن آب با ا  مشاررت داشهه باشد؛ از ا ن ر  مي
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 1«.پيشي بگيرد

ا نها گ اه ر شني است ره انگيزه اشعث از آغاز جن  صفين  ك انگيزه الهي   بر اسهه از غيرت    ظيفه د ني 

ا د؛ رنا ه از ا نكگه حررگت شگما نب ده است؛ لذا حضرت فرم دند امر ز شما به  اسطه صعصب به پير زي دست  افهه

  اسهه از بصيرت د ني نب ده است.بر

  اهند در جامعگه هميشه مي ،طلبي سراسر  ج دشان را فرا گرفههقج  ي   صف ّها عشخ به برصريبر ي از انسان

گگاه مگال   منگال   زن   فرزنگد    ،رسگد قهي ا ن ر حيه به حد افراط مگي .امهياز   ژه   آقا ي  اصي داشهه باشند

زنند صا م قعيت ممهگاز براي قهرماني   د را به آب   آصش مي .رننداي قهرمان شدن ميسفمهي شخصي   د را فد

 لي هدفشان از جانبازي  ؛ش ندگاه در جبهه حخ هم پيدا مي ،در جبهة باطل نيسهند ا ن افراد الزاما  .  د را حفظ رنند

چنگين افگرادي  .طلبي   سيادت  گافهنتآ ري   شهرست براي نا ا بلكه پيكاري ؛مبارزه در راه حخ   حقيقت نيست

افرادي چگ ن اشگعث  .ش ندبه جاي   شحالي نگران مي ،ان افهخاري آفر دهشبينند  كي از د سهان همرزممي قهي 

طلب از ا ن دست مردان جاه ،ره ص قع ندارند غير از   د آنها شخص د گري آب فرات را به ر ي سپاه اسف  بگشا د

گ نه ره اب سفيان   معا  ه   عمر عاص براي رسيدن به پادشاهي   سگيادت جانشگان را در  انهسهند. ا ن گر ه هم

ز را شگير ني  ؛رنندآقا ي دنيا با جان   د بازي مي   ج  ياندازند، براي ارضاي حس برصريميدان جن  به  طر مي

 زندگي در را  آنها به ا ن است ره قهرمان باشند.

هاي  طرناري چ ن ب رس    ا مسابقات ماشگين سگ اري يه را در رساني ره در  رزشامر زه ما نظير ا ن ر ح 

عشگخ آنهگا ا گن اسگت رگه نامشگان در  .رنگيممشاهده مگي ،ر ندرنند   هر لحظه در را  مرگ فر  ميشررت مي

 هاي  بري به عن ان قهرمان برده ش د. ها   رسانهر زنامه

بينيم هر د  مي ،اند نيك بنگر مدر صفين براي اشعث گفهه ×عر سپاه علياگر به اشعاري ره شاعر معا  ه    ا شا

شاعر معا  ه صفش ررد سگك ت ا  را  .ا  را صحر ك رنند ه،ج  ي ا  اسهفاده ررداند از همين ر حيه برصريسعي ررده

 ،همها   اندن ا بي در ماجراي عزلش از فرماندهي رنده ما ه نن    عارش بخ اند   شاعر سپاه حضرت با ص انمند  

 ا  را  ادار به حمله به س ي سپاه شا  ررد. ،اش را برانگيخههج  يحس برصري

گفت صا به حررت  گ د رنگ    است ره اشعث در عمليات مزب ر جمفصي مي ا ن د گر نكهه جالب   قابل ص جه

جا گگاه مناسگبي پيگدا رنگد. منقگري بزرگان د ن، در ميان مهد نان نيگز  لعاب د ني بدهد   با منهسب رردن   د به

به  دا قسم من   ش نداشهم با اهل نماز بجنگم؛  لي چه رگنم رگه بگا مگن »گفت: ن  سد ا  )درآن هنگا ( ميمي

باشد. ا  رسي است صر مي[ عالم|ه رهاب ] دا[   سنت ]پيامبر  بب ده  اش در اسف  بيش از منرسي است ره سابقه

گگاه جمفت مشر عيت حررت  گ  ش را بگه حضگ ر در  يمگه ا  با ا ن 2«.رندهد ه ميره جانش را ]در راه د ن[ 

  پس از ا ن  ،مخالفت پردا ت صر د د م ره چگ نه با دسه ر حضرت بهحال آنكه پيش رند  اعف  مي ×منانؤاميرم

 هاي آشكارش اشاره   اهيم ررد.نيز به  يانت

زنند؛ به ط ري ره ظگاهر ه  دا قرار گرفهه،   د را به آب   آصش ميمنافقان گاه در صف مجاهدان در رابنابرا ن 

طلبي   حفظ م قعيت   آبگر ي جز ارضاي جاه ينها مانند سا ر مجاهدان راسهين است؛ اما باطن عملشان چيزل آعم
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در  رننگدآنها گاه براي نف ذ در قشر مذهبي سگعي مگي ي   گر هي نيست.درفي لاجهماعي    ا پاسخ به صعصب جاه

هاي مذهبي   رهبران د نگي جامعگه بكننگد؛ با ري بزنند    ا   د را منهسب به شخصيتداري   د نزبان د  از د ن

 ط صار خي بنگر م،   لي اگر به مجم ع م اضع سياسي گ اجهماعي آنان در  ك حادثه    ا گفهار   رردارشان در  ك

 سازد. را آشكار مي ب مدعا شانذهاي آشكاري دست مي  ابيم ره رلصناقبه 

ها ي ره در  ك انقفب ارزشي مطرح م رد شخصيت شده درصفحص   مطالعه حساب از ا ن ر  قبل از صحقيخ  

عصگر حاريمگت در صرد گد رسگاني رگه بگي صا يد قرار داده    ا از آنهگا صقليگد رگرد. ص ان آنها را م ردباشند، نميمي

مداري به راه افهادند، در دا  افرادي چ ن اشعث نبال مدعيان فضيلت   حخبد ن ص جه به ا ن نكهه به د ×منانؤاميرم

 جا بر باد دادند. اما رساني ره با نگاه م شكافانه به شخصيت افراد نگر سهه،، حيات   ممات    ش را  كگرفهار آمده

دا  شگيطاني منافقگان    ازدر رشارش مبارزه بررسي نم دند، ره به صفح برده را انگيزه   شي ة عمل آنان  س ابخ  

 رها ي  افهند.

است ره  طر  ك منافخ از  ك سپاه سر صا پا مسگلح دشگمن  ص ان از ا ن ماجرا گرفت ا ندرس د گري ره مي

ص اند با نف ذ در ميان جبهه حخ، ص ده ملت را درمقابل رهبگران راسگهين آن ز رك مي بيشهر است.  ك منافخ مل ن  

ي شگ ند، رگار  ا به م قع شناسگا من هرگز چنين ص انا ي را ندارد. اگر امثال اشعث نباشند   قرار دهد   حال آنكه دش

شگ د   امثگال معا  گه مي بسيار دش ار ميفسادشمن براي سيطره بر حك مت د ني   اسهحاله ه  ت مذهبي جامعه 

 .چيره ش ند ×ص انند به آساني بر حك مت علينمي

 نخستين جرقة خيانت. 3

جن  صد   ده ر ز  ،آ د. طبخ نقل مسع ديهاي ط الني مدت صار خ اسف  به حساب مي كي از جن  جن  صفين

افراد د  سگپاه  ارد  ،پس از پا ان هر درگيري 1.به ط ل انجاميد   در ط ل ا ن مدت ن د درگيري بين د  سپاه رخ داد

ر  ارصباط برقرار رردن افراد د  سپاه بگا از ا ن 2؛رردندگرفهند   دفن ميها شان را ميشدند   رشههقلمر   كد گر مي

افرادي از د  سپاه براي بحث   مذارره با  كد گر رابطه برقگرار  ،ها كد گر آسان ب د. معم ال  در فاصله بين درگيري

 رردند.مي

 ×نگان لي اندك انگدك اميگد صفگ ق سگپاه اميرمؤم ؛جنگيدنددر آغاز جن  نير هاي د  طرف به اميد پير زي مي

ذ سگپاه هاي صأثيرگذار   مهنفّگاي شد ره معا  ه به چهره ضع به گ نه .صق  ت شد   نير هاي شا  به ضعف گرا يدند

آميزي  اصمه پيدا رند   ا  همچنان بگر سگر قگدرت   است جن  به نح  مسالمتن شت   از آنها ميعراق نامه مي

عباس ضعف نير هاي شا  است. به عن ان نم نه در نامه به ابن هاي مزب ر رامف  حاري از   ش بماند. محه اي نامه

ا ن جن  حيات   بردباري برا مان باقي نگذاشگهه... »ره به  اسطة عمر عاص ارسال شد، چنين صصر ح شده است: 

 عباس   اسگت  د معا  ه رسمآ  از ابن ،سپس طي نامة د گر 3.«در ميان ما رساني هسهند ره از ا ن جن  گر زانند

                                                                                              

  معا  گه  ×شت در ط ل ا ن مدت طبخ قرار اميرمؤمنانا. )البهه با د ص جه د256 ، صالتنبيه و االشرافحسين مسع دي،  بن. بنگر د به: علي1

 (.387 ، ص2 ، جالذهب جمرو حسين مسع دي، بنبس اعف  شد. بنگر د به: عليماه محر  آصش

 .179 ، صاالخبار الطوالد ن ري، احمد . بنگر د به: 2

 «.ما ألقت هذه الحر  لنا و لكم حياه  و لصبرا .. إن فينا من يكنره القتنال». 3
 .411 ، صوقعه صفينمنقري، 
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 1براي اصما  جن  صفش رند.

شان صضعيف شد. بگه همگين جهگت معا  گه در  كگي از از ا ن ر  ر حيه 2؛هاي جن  از سپاه شا  ب دارثر رشهه

رفهن ر حية سگربازان   رشگهه  دست از به  اطرارسال ررده ب د، صر حا   ×مسهقيما  براي اميرمؤمنان ره ها شنامه

 3.«اندشان را از دست داده   مردان رفههسربازان ر حيه»  ن شت: شدن نير ها ابراز ناراحهي ررده 

 ، كي از رساني ره معا  ه با ا  ارصباط برقرار ررد صا به  سيله ا  لشكر حضگرت را  ادار بگه پگذ رش صگلح رنگد

نگر نف ذ اشعث   ا ن نشا 4؛پذ رندقيس ب د. معا  ه معهقد ب د اگر اشعث صلح را بپذ رد، عامه مرد  آن را ميبناشعث

 اقعيهي ب د ره قرا ن صدق آن پيشهر در قضيه باز رردن  ؛در سپاه حضرت است. البهه ا ن صلقي شخصي معا  ه نب د

 معبر آب گذشت.

اگگر ا  بگه صگلح  ؛بر  با اشعث مفقات رگن»سفيان گفت: ابيبنر ي ا ن جهت معا  ه  طاب به برادرش عهبه

 .«ش ندص ده راضي مي ،راضي ش د

طلب ب د، د ست داشت هميشه مطگرح باشگد   اي جاههبه رفت   با اشعث مفقات ررد. از آنجا ره اشعث چهرهع

هگا   عهبه ابهدا قدري از اشگعث مگدح   ثنگا گفگت   سگعي رگرد بگا صعر گف   صمجيگد .د گران ا  را بزرگ بشمارند

صر نيز  كگي از افگراد ررد. پيشش را ميشخصيهي ره ا  آرز   ؛هاي در غين به ا  شخصيت راذبي بدهدنما يبزرگ

ها ي مثل اشعث قبيله اشعث با صحر ك ا  براي باز رردن معبر آب از همين ر ش اسهفاده ررد   م فخ شد. چ ن آد 

 ره د ست دارند رارهاي بزرگ انجا  دهند   بزرگ جل ه رنند، در عين ز رري، گاه ز دبا ر هم هسهند.

ز گرا شگما رأس مگرد   ؛هد شخصي غير علي را مفقات رند، با د ص  را مفقات رندمعا  ه اگر بخ ا»عهبه گفت: 

اي   مانند اصحاب   دت رارگزاري عثمان را داشهه   به عف ه مقا  دامادي اب بكر ؛عراق   آقاي اهالي  من هسهي

صگا  ،مطرح رنگد ×يرمؤمنان. آنگاه سعي ررد صف ق   برصري   امهيازات اشعث را نسبت به سا ر سران لشكر ام«نيسهي

 ا ست. از ا ن ر  گفت:  ×پس از اميرمؤمنان ،  ب اشعث را مطم ن رند ره  اقعا  از منظر ا  برصر ن چهره سپاه عراق

کورده، تواتم نيوز موردم را عليوه عثموان تحريوك مويبوناما أشتر در قتل عثمان شورکت داشوته، و عودي

قويس هوم  يوزي جوز هوباي نفوس توربنهاني( و زَ)بن قيس نيز در دينش مقلد علي است. شريبنسعيد

 ،هايي است که در آن ا وجبد دارد(اند، به خاطر ضعوشناسند )کنايه از اينكه اگر آن ا به اين جنگ آمدهنمي

اي. اي و به خاطر غيرتت با شاميان جنگيدهو تال آنكه شما به خاطر کرامت نفست از مردم عرا  دفاع کرده

اي )کنايه از اينكوه بدان رسيده ،خباستيبايست از تب به ما برسد، رسيده و آنچه از ما نيز مياکنبن آنچه مي

ولوي از شوما  ؛خباهيم شما را به ترك علي و ياري معاويه بخبانيمما نمي .اي(قسم به خدا به اهدافت رسيده

 5باقي ماندن است. صالح تب و مهلحت ما، در ؛کن نكنيد، بگذاريد بمانيمخباهيم ما را ريشهمي

رشي عرب   مسلمانان را له نسلأصز معا  ه پس از ن ميدي از پير زي   اسهشما  ب ي شكست، ا ن شده ره مس

صا از ا ن طر خ هم   د  ،به عن ان  ك  طر جدي مطرح ررده، پيامد  طرناك سلطة رفار بر مسلمانان را مطرح رند

بس را در افكار عم مي فراهم ل ه دهد   هم زمينه  هم جن    آصشرا فردي  ير  اه آ نده   سرن شت مسلمانان ج

                                                                                              

 .414 . بنگر د به: همان، ص1
 .256 ، صالتنبيه و االشراف. بنگر د به: مسع دي، 2

 .471 منقري، همان، ص« .اندسربازان به ضعف گرا يدند   مردان رفهه ؛رقت الجناد و ذهبت الرجال». 3
 .408 منقري، همان، ص« .ش نداگر ا  راضي ش د، عامة مرد  راضي مي ؛فانه إن رتي رتيت العامه»گفت: . مي4
 .االمامه و السياسهقهيبه د ن ري،   ابن 409   408 : منقري، همان، ص. بنگر د به5
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بس دع ت نمگ د آ رد   از   طر شكست نجات پيدا رند. از ا ن ر  عهبه همين صز را صعقيب نم د   اشعث را به آصش

بگا دفگاع از دادند، زنگده بماننگد   صا از ا ن رهگذر نسل شاميان ره جمعيت ز ادي از مسلمانان آن ر ز را صشكيل مي

ن صز ب د ره معا  ه در سخنانش هميمصالح امت اسفمي را حفظ رنند.  ،مرزهاي اسف  در برابر ر ميان   سا ر رفار

 بدان صصر ح نم ده است.

م جگ د در عگالم  از ا گن ر  طبگخ ر ال ؛آمدظاهرا  ا ن ا لين بر  رد   جرقة اصصال معا  ه   اشعث به شمار مي

رسيد. به عف ه در سپاه ، چراغ سبز نشان دادن    عدة رسمي همكاري دادن، ز د به نظر ميراري   شيطنتسياسي

هاي به درسهي فراهم نشده ب د؛ از ا ن ر  اشعث پس از رد صعر ف   صمجيد ،عراق زمينه الز  براي صن دادن به صلح

  :گفت   ررد د   رهبر اصلي عراقيان    منيان معرفيرا به عن ان سيّ ×عهبه، اميرمؤمنان

کند، بايد بگبيم اگر با من مالقات کند، به خدا قسوم اما اينكه گفتي معاويه غير از علي با کسي مالقات نمي

شبد و نه  يزي از او کاسته خباهد شد. پس اگر ميل داشته باشد بوين او و علوي نه  يزي بر من اضافه مي

اي من رهبر مردم عرا  و سيد اهالي يمن هستم، همانوا تهو اما اينكه گف ؛کنماين کار را مي ،مالقاتي بگذارم

بوه  ،و اما آنچه عثمان نسبت به مون روا داشوته ؛ابيطالب استبنرهبر مبرد تبعيت و سيد مبرد اطاعت، علي

و اما در مبرد عيبي که  ؛خدا قسم دامادي او مبجب شرافت من نشد و کارگزار او شدن عزتي نهيبم نساخت

و اما تمايتم از اهل عرا  از  ؛بايد گفت اين مرا به شما نزديك و از آن ا دور نخباهد کرد ،ايهبر اصحابم گرفت

يعني درخباست  ،ولي در مبرد بقيه ؛کندشبد، اهل آن را تمايت مياين باب ببد که هرکس به خانه وارد مي

اگر خدا  ؛شاءاهللفي ا إن ي رأيناسنر» ؛آن بيش از نياز ما به آن نيست بايد بگبيم نياز شما به ،بس صل آتش

 1.«دهيمبخباهد نرر خبدمان را در مبرد آن ارا ه مي

 الهریر یا آغاز خیانت اشعثهلیل. 4

الهر گر ناگگاه نقگاب جنگيد.  لي در ليلگهالهر ر مانند د گران در ميان سپاه حضرت ميهپس از ا ن ماجرا اشعث صا ليل

صر ن زمان، ضربه لزل   غير پا بند به اص ل را آشكار ررد   در رشارش حساس يانت از چهره بررشيد   ماهيت مهز

 سخهي به سپاه حضرت  ارد سا ت. 

در  كي از ر زهاي جن  صفين، جن  شدت  افت   از ر ز به شب رشيده شد. د  طرف لشكر بگا بگاران صبگر   

اي ره سر   صداي به گ نه ؛به جان هم افهادندهاي آهن، نيزه  كد گر را م رد حمله قرار داده   با شمشيرها   عم د

رسي صدا ي جز نالگة ز ميگان   نعگرة دال ران   بر گ رد   ناشي از نزاع   درگيري صن به صن، فضا را پر ررده ب د 

 :ن  سگداي صداها مهيب    حشهناك شگده بگ د رگه منقگري مگيبه اندازه .شنيدنمي را چكاچك فلزات   شمشيرها

هگاي مكگه بگه  كگد گر هاي آسماني   صداي ناشگي از بر گ رد رگ هن در دل مردان، از صاعقه حشت ناشي از آ»

ها شكست   شمشيرها قطعه قطعه شگد قدر د  طرف با  كد گر جنگيدند ره نيزهآناند هبر ي ن شه 2.«صر ب ده لناك

ان به لب رسيده ب د، بگه  كگد گر هاي جنگج  ان بند آمد   در حالي ره نفسشنفس ؛  زمين پر از گرد   غبار گرد د

                                                                                              

اما قولك إن معاويه لي لقي إل عليا  فإن لقيني و هللا لما عظم عني و ل صغرت . »1

عنه، فإن احب أن اجمع بينه و بين علي فعلت، و أمنا قولنك إنني رأس أهنل 

، ×طالنبيد هو علي بن ابنيالعراق و سيد اهل اليمن فإن الرأس المتبع و الس

أما ما سلف عثمان إلي فوهللا مازاداني صهره شنرفا ، و ل عملنه عنزا ، و آمنا 

عيبك أصحابي فإن هذا ليقربك مني و ليباعدني عنهم. و أما محاماتي عن أهل 

العراق فمن نزل بيتا  حماه و أما البقيه فلستقم بأحوج إليها منا، و سنري 

 .(137 ، ص1 قهيبه د ن ري، همان، ج  ابن 409 منقري، همان، ص«).رأينا فيها إن شاءهللا
لهو أشد هول  في صدور الرجال من الصواعق و من جبنال تهامنه يندك. بعضنها . »2

 .(475 ص ،)منقري، همان.« بعضا  
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 الهر ر معر ف است. نا  ا ن شب در جن  صفين به ليله 1نگر سهند.مي

جنگيدند. جنگ  بگه در قلب لشكر مي ×عباس در جناح چپ   اميرمؤمنانمالك در آن شب در جناح راست   ابن

ررد   نير هاي ر رفت   آمد ميسازي رسيده ب د. مالك هم اره بين جناح راست   چپ لشكجاي حساس   سرن شت

آ رد   هگا را بگه لگرزه درمگيدر رشارش ا ن جنگ  ه لنگاك رگه دل 2.نم دحضرت را به اسهمرار جن  دع ت مي

صر ن نياز نير ها در آن زمان چيزي جز صق  ت ر حيه   دلگرمي دادن   دع ت به اسهقامت   پا داري نب د، ناگاه مهم

هاي ز گاد   اي مبني بر لز   ص قف جن  ا راد ررد   از رشهه د را گرد آ رد    طابهقيس نير هاي قبيلة  بناشعث

 سخن گفت: چنين  طر ناب دي نسل عرب 

توا آنجوا  !قسم به خدا .ديديد که روز گذشته  ه رخ داد و  گبنه نسل عرب به ناببدي گراييد !اي مسلمانان

تاضر به غايب اطالع دهد. اگور  ؛اماين روز را نديده ولي هرگز مثل ؛که خدا بخباهد عمر بر من گذشته است

شبد. تبجوه ها شكسته ميما فردا نيز به همين صبرت ايستادگي کنيم، نسل عرب ناببد خباهد شد و ترمت

در  ،هوا و فرزنوداناي هستم، از وضوع زنگبيم. من مرد سالخبردهمن اين سخن را از ترس مرگ نمي ؛کنيد

  3يم هراس دارم.وقتي که ما از بين برو

أقول قنولي »سخنش را چنين پا گان داد: آنگاه مانند  ك انسان  ير  اه شر ع به دعا ررده   سرانجا  

شگما از   گ  م   براي   د ا ن سخنم را مي؛  هذا و استغفرهللا مالعظيم  لي و لكم...

  4«.رنم دا ند طلب بخشش مي

به معا  ه ب د؛ ز را محه اي ا ن سخن همان صز معا  ه بگ د  ا ن سخن در حقيقت چراغ سبز   پاسخ مثبت اشعث

ها    طر قطع نسل عرب   ز ال بنية دفاعي مسلمانان، آنهگا را از   است با بهانه قرار دادن صعداد ز اد رشههره مي

بگان  گ د، ص انست بگا زنميچ ن  لي  ؛اسهمرار جن  باز دارد   از همين طر خ   د    ارانش جان سالم به در ببرند

حضرت    ارانش را  ادار به پذ رش صلح رند؛ از نف ذ اشعث اسهفاده ررد   نقشة   د را عملي سگا ت. اشگعث نيگز 

ررد، مررب نف ذ رگف   گ د الهر ر را ره همه هراسان ب دند   بيم مرگ آنها را صهد د ميم قعيت بسيار حساس ليله

ها را براي اسهمرار جن  صضگعيف رگرد   در درسگهي رگار حيه  منيبا سخنان   د ر  ،شدهقرار داد   به ط ر حساب

از ا ن هم ره حضرت صرد د ا جاد نم د   بد ن صرصيب اشعث به پا گاه دشمن در دل سپاه حضرت مبدل شد. معا  ه 

حررت اشعث را سخت صأ يد ررد. از صعصعه نقل شده است ره جاس سان معا  گه  طبگه اشگعث را  شد،ماجرا مطلع 

ها بر زنان   ر مي ،اگر ما فردا با  كد گر ر بر  ش  م» :ا  سخت حرف اشعث را صأ يد ررده، گفت ؛ش نقل رردندبرا 

  ا ن چيزي است  ؛فرزندان ما غلبه   اهند  افت   مرد  فارس بر زنان اهالي عراق   فرزندانشان مسلط   اهند شد

 5«.رنندره صاحبان عقل   درا ت آن را درك مي

از زبان  ك مس  ل عالي سگپاه در ضگر رت اسگهمرار  ،براي نخسهين بار از در ن سپاه حضرت ،اشعث با سخنان
                                                                                              

 .188 ، همان، صاالخبار الطوالد ن ري، احمد . بنگر د به: 1

 .475 . بنگر د به: منقري، همان، ص2
قدر أيتم يا معير المسلمين ما قد كان في يومكم هذا الماتي، و ما قد فني ». 3

ماشاءهللا أن أبل  فما رأيت مثنل هنذا  نفيه من العر ، فوهللا لقد بلغت من الس  

اليو  قط، أل فليبل  الياهد الغائب، انا إن نحن تواقفنا غدا  إنه لفنناء 

المقاله جزعا  من الحتف و لكني  العر  وتيعه الحرمات. أما وهللا ما أقول هذه

 «.رجل مس اخاف علي ]النساء و[ الدواري غدا  إذا فنينا
 .481 . منقري، همان، ص4
 .189 ، همان، صاالخبار الطوال  د ن ري،  481 . منقري، همان، ص5
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البهه نبا د فرام ش ررد ره حد د بيست  .جن  صرد د شد   به ط ر طبيعي زمينه بازندگي در اسهمرار جن  فراهم آمد

سگهر نسگبها  مناسگبي بگراي پگذ رش ر ي ا ن جهگت ب 1؛هاي صفين جزء سپاه حضرت ب دند  پنج هزار صن از رشهه

اي رگه اگگر جنگ  فگرداي به گ نه ؛پيشنهاد صلح فراهم آمده ب د. از س ي د گر جن  به نقطه حساسي رسيده ب د

در چنگين شگرا طي اشگعث بگا  ؛  لگيشگد هم مگي × افت، به پير زي سپاه عليالهر ر با همان جد ت ادامه ميهليل

 ررد. سخنانش ر ند ص قف جن  را صسر ع 

اي ره اگر عمليات سپاه اميرمؤمنان فردا به همان به گ نه ؛الهر ر ضربه سنگيني بر سپاه شا   ارد آمده ب دهدر ليل

ها قبل ر حيه شاميان ر ز به ر ز از دست رفهه ب د   عمليات چ ن از مدت .شد افت، رار  كسره ميص رت ادامه مي

جان سپاه شا  را به لب رسانيد   صا  ره آمدجان به حساب ميبه  ك لشكر نيمهاي سنگين الهر ر در حقيقت حملههليل

اي  طگاب بگه  گارانش الهر گر طگي  طبگهصبح ليله ×ب د. ر ي ا ن جهت حضرت علي نمانده ي بيشپير زي قدم

 فرم دند: 

ترون، و  كم األمر إلي ماه قد بل  بكم و بعدو  ن  إيها الناس، أ

 ةرحمكنم هللا لمنناجزا خر نفنس، فتنأهبوآ لإلم يبق من القو  

 2كم غدا ، حتي يحكم هللا بيننا و بينهم و هو خير الحناكمين؛عدو  

کنيد رسيده و براي شاميان غيور از نفوس آخور کار شما با دشمنتان به اين جايي که مشاهده مي !اي مردم

خدا بين موا و شوما تكوم  ؛ده کنيدخبدتان را فردا براي پيكار با دشمن آما !خدا رتمتتان کند .باقي نمانده

 او ب ترين تكم کنندگان است. ؛کند

 . عني ابهدا اشعث زمينه را آماده رگرد 3الهر ر ب ده؛هطبخ نقل صعصعه، ماجراي قرآن پس از سخنان اشعث در ليل

داي  قهي  بر سخنان اشعث به گ ش معا  ه رسيد، در همان دل شب شاميان همان مضامين سخنان اشعث را با ص

اگر ما  ؟هاي ما به دست چه رساني   اهند افهاداگر ما را بكشيد زن   بچه !اي اهالي عراق»بلند صكرار ررده، گفهند: 

شما را به  دا، شما  ؛ههللا هللا في البقي  افهند؟ شما را به قهل برسانيم زن   بچه شما به دست چه رساني مي

 4«رشي بردار د.(دست از نسل را به  دا، بگذار د بمانيم )رنا ه از ا نكه

ها را بر نيزه رردند   ررد، ناگاه شاميان قرآند دع ت ميدزماني ره حضرت مرد  را به حملة مج ،الهر رصبح ليله

دار به رمك  كد گر آن را بگر به عف ه قرآن بزرگ دمشخ را آ ردند   ده نيزه ؛ها شان آ  خهندبر ي به گردن اسب

؛ اي كتا  هللا بينننا و بيننكم !يا اهل العراق»ند   فر اد زدند، ها قرار دادسر نيزه

 5.«رهاب  دا بين ما   شما قضا ت رند !اهالي عراق

الهر ر، مالك اشهر رامف  بر لشكر معا  ه مسلط شگده بگ د   در آسگهانه فگهح قگرار ها ن در حالي ب د ره صبح ليل

البهه اسمي از سگخنان اشگعث در  ؛رندني رردن صأ يد مي قرآن برمسع دي نيز صقد  سخنان اشعث را بر  6گرفهه ب د.

ش د به ط ر طبيعي معل   مي ،داندالهر ر ميهرردن را صبح ليل لي از آنجا ره ماجراي قرآن بر ني ؛آ ردالهر ر نميهليل

 .جن  ادامگه داشگت نيزالهر ر شب جمعه ب ده   صبح جمعه ه. طبخ نقل مسع دي ليلاست سخنان اشعث مقد  ب ده
                                                                                              

 .256 ، صاالشراف التنبيه و. بنگر د به: مسع دي، 1
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به ط ري ره صعداد ز ادي را با دست   د رشت   مالك نيز به  ؛به شدت در حال جنگيدن ب د ×مخص صا  اميرمؤمنان

هللا هللا فني »در آسهانه فهح قرار گرفهگه بگ د؛ رگه ناگگاه شگاميان فر گاد زدنگد:   داد سرعت به پيشر ي ادامه مي

 دا، شگما را بگه  گدا رعا گت اهگل حگر    زنگان    شما را به 1؛البنات النساء و الحرمات و

 سرپرست نكنيد. عني با رشهن ما آنها را بي ؛«د هرانمان را بكنيد

هاي ز ادي از ميان لشگكر در نهيجه قرآن ؛اش بلند رندآن را بر ر ي نيزه ،معا  ه گفت هررس با   د قرآن دارد

كتا  هللا بيننا و بينكم، من » گفهنگد:مي با صداي بلند ؛بلند شد   فر اد   ضجه   ناله بر است

غننور العننراق بعنند أهننل لثا ؟ و من يهل الأا  بعد يغور اللث

چه رسي بعد از رشهه شدن عراقيان از مرزهاي آنها پاسگداري  ؛رهاب  دا بين ما   شما قضا ت رند ؛العراق؟

 2.«  اهد نم د

از س ي شاميان، شبهه سلطة رفگار بگر مسگلمانان در الهر ر، صقاضاي حكم قرار دادن قرآن سخنان اشعث در ليله

زن   بچگه مقهگ الن   احهمگال  نسرپرست شگدله بيأهاي طرفين، مسص رت اسهمرار جن    باال رفهن آمار رشهه

ها، اندك اندك عده ز ادي از سپاهيان حضرت را به فكر فر  برد ره آ گا اساسگا  اسارت آنها در دست ر ميان   فارس

گيگري  گ د حضگرت   در ا ن شگرا ط م ضگع .بس صن دهند ا با د به آصش ،ه  ير   صفحشان هستادامه جن  ب

هاي سرشناس سپاه حضرت مهفقا  بگه ادامگة جنگ  اگر چهره .  اص  ارانش صأثير فرا اني در سرن شت جن  داشت

هگا   مسگائلي چگ ن رردن ني رردند قرآن بررردند   اطمينان حاصل ميدادند، ص دة مرد  از آنها پير ي ميرأي مي

براي فرار از معرره اسگت.  لگي اگگر بر گي از آنهگا  ،امن شدن مرزهاي مسلمانان  طر سلطة رفار بر مسلمانان   نا

ررد، عده ز ادي از رساني ره در درسهي ادامه جن  صرد د ررده ب دنگد، پيشنهاد شاميان را پيشنهاد درسهي صلقي مي

  .دادنداد شاميان رأي ميبه ص قف جن    پذ رش پيشنه

 ×تحميل آتش بس بر اميرمؤمنان. 5

بدنگة  .ها را صادر ررد، در ميان سران لشكر حضرت ا هفف ا جگاد شگدپس از آنكه معا  ه دسه ر بر ني رردن قرآن

ذ در ميان   اص لشكر حضرت، اشعث بگ د. هاي مهنفّ كي از چهره .گيري   اص ب دلشكر عراق صحت صأثير م ضع

اي ره اگر ا  دست از جنگ  به گ نه ؛امري آشكار ب د ،ها ذ اشعث در ميان سپاه حضرت، مخص صا  در ميان  منينف

پس از دع ت  ، كي از شعراي شا  در همان ميدان جن  .شسهندرشيد بسياري از سپاه حضرت دست از جن  ميمي

نها اشعث ب د   گفت اگر ا نهگا سگك ت ا هيگار نا  سه نفر را برد ره  كي از آ ،رؤساي سپاه حضرت به صلح   آشهي

د، بلكه با صما  ص ان سعي رگرد نكرمنقري اشعث نه صنها سك ت گفهه  لي به  3رنند، آصش جن   ام ش   اهد شد.

 4جن  را به پا ان برساند.

بس شي   اسهار آصبه ط ر جدّ ،اسهمرار جن  بر ي پس از مشاهده صرد د مرد  در پذ رش صلح   اصرار مالك 

شد. اشعث براي ا نكه افكار عم مي را به   د جلب نم ده، علي   سا ر حاميان اسگهمرار جنگ  را مجگاب رنگد، بگا 

ما امگر ز  !×اي اميرمؤمنان» اظهار  فاداري ررد:چنين ابهدا منافقانه  ؛از جا بر است  عصباني حخ به جانب  ايهقياف
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اش با ها   دشمنيسپس  فاداري   د نسبت به عراقي ؛«ا لش استبراي ص  همانند د ر ز هسهيم   آ ر رار ما مثل 

به  ك أحق  فأجب القو  إلي كتا  هللا فإن  » طاب به حضرت گفت:  ،شاميان را ابراز داشهه

شما بگراي پگذ رش حكگم قگرآن از آنهگا  ؛به صقاضاي شاميان در م رد پذ رش حكم قرآن پاسخ مثبت بده 1؛منهم

 «.سزا ارصري

صادق نبگ ده   صعبگدي  ×داد ا  در بيعت   د با حضرت عليميز اشعث نسبت به حضرت نشان ميآ طاب عهاب

ن سياسي امر ز ره د ست دارند د  از زنگدگي هاي مل ّنسبت به آن بزرگ ار نداشهه است. سپس مانند بر ي از چهره

لگ  بگه قيمگت از دسگت رفگهن بزنند   هرگز از مرگ سخن نگ  ند   اساسا  هم اره   اهان صلح هسهند نه جنگ ،  

   شعار زنده باد زندگي   مرگ بگر جنگ  را سگردادرفار   منافقان، ت سلطه اسهكبار   سيطرة ها   پذ رش ذلّارزش

دارنگد   از مرد  بقا را د ست مي 2؛اس البقاء و كرهوا القتالالن   أحب  د و ق»گفت: 

مدت مد دي درگير جن  ب ده،  سهگي درگيري بر ا ن شعار در آن شرا ط ره سپاه حضرت «. جن  ناراضي هسهند

 يال نسبت درد   بيحضرت را فرماندهي بي ،رننده ب د. ا  با ا ن سخنررد، بسيار صحر كها شان سنگيني ميشانه

 اند ش   حامي صلح   د سهي جل ه داد. به نير هاي ز ردست   د نشان داد   از س ي د گر   د را فردي عاقبت

شگ د، سگخت گر زاننگد؛ ز گرا در ا گدئ ل ژي   نياگرا معم ال  از مرگ   آنچه ره منههي به مردن ميهاي دانسان

داري ر  صا آنجا رگه د گناز ا ن ؛بيني آنها ا مان به غيب   سراي د گر غير از حيات ا ن جهاني جا گاهي نداردجهان

 لي  قهي با  طرهاي جگدي م اجگه  ؛زنندمي شان نش د، د  از د نمسهلز  گذشت از جان   م قعيت   منافع دني ي

 از مرگ د  نزنيد. ،گ  ند از زندگي سخن بگ  يدرنند   رسما  مينشيني ميش ند، عقب

نصنرفت عننك... إلنئن لنم تجنبهم »ن  سگد اشگعث بگه حضگرت گفگت:  عق بي مي

اگگر پاسگخ مثبگت بگه آنهگا  3؛ك إليهملندفعن   دعوا إليه أو هم الي مالتجيبن  

 «.دهيم ا ص  را به شاميان صح  ل مي ،دهي ا به آنها پاسخ مثبت مي... رشيمز ص  دست ميندهي، ا

جمفت ف ق  ك اظهار نظر معم لي نيست. اصرار فزا ندة اشعث بر پذ رش صلح حاري از ن عي هماهنگي بگين 

ل از نقگل بر گ رد اشگعث بگا ر   عق بي قباز ا ن .براي پذ رش صلح است ×ا    معا  ه براي  ادار رردن اميرمؤمنان

اي به ا  ن شت نامه ؛معا  ه پيشهر سعي ررد نظر اشعث را جلب ررده، دل ا  را به دست آ رد»گ  د: مي ×اميرمؤمنان

 4«.  ا  را به س ي   د دع ت ررد

ر  اسگت ا م، در آن نامه اشعث پاسخ مثبت به درا نقل ررده اي باشد ره پيشهر آناگر مقص د  عق بي همان نامه

آ د.  لي مي معا  ه نداده ب د   اگر مقص د نامة د گري باشد، در آن ص رت صباني اشعث با معا  ه به ص رت مسهند در

الهر ر   فرداي آن، آن هم در آسهانه پيگر زي سگپاه هساز ليلدر هرحال سخنراني اشعث در جن  حساس   سرن شت

ره عينا  م رد اسهناد معا  ه ب د، به عف ه ر شش فرا ان   اصرار شد د   اسهدالل بر ام ري چ ن ازد اد صلفات  ،عراق

گر آن است رگه ا  عمگف  نشان ،دادن به جن شدن از حضرت   درگيري با مالك اشهر براي  اصمه در حد غضبناك
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  د. هاي معا  ه را در دل سپاه علي صعقيب ررده   به پا گاه دشمن در دل سپاه عراق صبد ل شده بسياست

هگاي سياسگي دا لگي مشگاهده ها   گر ههاي ا ير در عملكرد بر ي از مجم عهما دقيقا  همين پد ده را در سال

هاي اسهكبار جهاني   دشمنان قسم  گ ردة ا گن ملگت را در در ن جامعگه ا گران صعقيگب رنيم ره رسما  سياستمي

 آ د.ر ن ملت مسلمان ا ران به حساب ميپا گاه دشمن در د ،هاي آنانها   صر ب نرنند   ر زنامهمي

صا همان نفرصي ره مرد  نسگبت  ،رندجر ان نفاق الزاما  ارصباط رسمي با دشمنان عر ان جامعه اسفمي برقرار نمي

بلكه براي حفظ ظاهر   صعميخ نف ذ    ش، پي ندهاي ظاهري  گ د را  ؛نسبت به آنها پيدا رنند ،به دشمنانشان دارند

رننگد. شگا د بگراي اهداف   مقاصد آنها را صعقيب مي ، لي در گفهار   رردار ؛رنندمعه اسفمي قطع ميبا دشمنان جا

رساني ا ن پرسش ا جاد ش د ره ا ن سياست   ا ن گ نه بر  رد چه نفعي براي جر ان نفگاق داشگهه   اساسگا  چگه 

 دهد؟مكانيزمي ا  را به س ي چنين ر شي س ق مي

با ا ن صفا ت ره مناقان با نقگاب  ؛ن نفاق در صضاد با جر ان ا مان، مانند جر ان رفر استدر پاسخ با د گفت جر ا

ر  بگا از ا گن ؛هگر د  دنيگاگرا هسگهند .سهيزنداي باز با مؤمنان ميآ ند،  لي رفار با چهرهداري به جن  د ن ميد ن

 شان مهفا ت است. لي شي ة مبارزه ؛مؤمنان به غيب سر ناسازگاري دارند

ر ي ا گن جهگت در ميگدان مبگارزه بگا  ؛منافقان اصرار دارند صا رن    لعاب د ني شخصيت   د را حفگظ رننگد

شگان بگه ز را اگر با رفار رابطه برقرار رنند، ه  ت د ني ؛رنند  حدت    ش با رفار را انكار رنندمسلمانان سعي مي

دهنگد ر ابگط  گ د را بگا رفگر قطگع رننگد صگا مگي ش د. بنابرا ن آنهگا صگرجيح ك ه  ت راذب   پ شالي صبد ل مي

بينيم جر ان نفاق هدف   ادبيات سياسي دشمنان اسف  دار نش د. در چنين ص رصي است ره ما ميشان لكهشخصيت

 نما د.رند،  لي از پي ند علني با آنها پرهيز ميصعقيب ميرا 

ند، پي ند علني   رابطه مكش ف با معا  ه  ا آمر كا قيس ره امر زه نيز در جامعه ما رم نيسهبنافرادي چ ن اشعث

سياسگي، ز را ساليان مهمادي در جامعه اسگفمي بگه عنگ ان  گك رگارگزار  گا چهگره  ؛بينندرا به مصلحت   د نمي

ر ي ا گن  .رنگدا ن امهياز را از آنها سلب مگي ،اند   پي سهن به دشمنان اسف اجهماعي، مذهبي     دي ظاهر شده

هي  ضعيت جامعه اسفمي   حك مت   رهبر د ني را غير قابل صحمل د دند، به ط ر مسهقل به مبارزه با آن جهت  ق

 لگي  ؛شگ ند يزند. البهه ا ن گر ه پس از پير زي رفر، هم اره دست در دست آنها گذارده   به آنها نزد ك مگيميبر

 صن رنند. را از صن بررنده، لباس رفر   الحاد برسره لباس د ن غالبا  پس از پير زي رفر نيز حاضر نيسهند  ك

 ؛  حضرت را صحت فشار شد د قرار دادنگد 1بس رأي دادهها به پذ رش آصشپس از حما ت اشعث از صلح،  مني

جن  ما را   رده است، مگردان مگا رشگهه »گفهند: بقية سپاه مي ،غير از عده قليلي ،اي ره طبخ نقل منقريبه گ نه

 2«.اندشده

و  ةإنهنا مكيند»ها  طبة مفصلي   اند   فرم د: پس از باال بردن قرآن ،ضرت در مرحله نخستح

 لي اعهراض اشعث سگخنان «. ا ن  ك ريد است، آنها جزء  اران قرآن نيسهند 3؛صحا  قرآنأليسوا ب

هرگ نگه  اي رگه مجگالبگه گ نگه ؛بس را در افكار عم مي آمگاده سگا تحضرت را  نثي ررد   زمينه پذ رش آصش

بس صحميلي را پذ رفت   جا  صلخ صگلح بگا معا  گه را در چنگد سلب گرد د   به ناچار آصش ×مخالفت از اميرمؤمنان
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 ني چ ن اشعث ن شيد.با  يانت شخص مل ّ ،قدمي پير زي

 بس موقتدلّال انعقاد معاهده آتش. 6

  ه به طرف سپاه شا  بر د. حضرت نيز اشعث از حضرت   است جهت اسهماع پيشنهاد معا ،بسپس از برقراري آصش

  ا  نگزد معا  گه  1ميلي با پيشنهاد ا  م افقگت رگردبا بي ،«؛ اگر   اسهي نزدش بر أئته إن شئت»با صعبير 

رفت. اجازه حضرت به ا  براي رفهن نزد معا  ه شا د بد ن جهت ب د ره در آن شرا ط  اران راسهين حضگرت ماننگد 

 گ نه صما لي با ر بر  شدن با معا  ه نداشهند.هيچ ،بسناراحهي از آصش به دليل ،  د آن بزرگ ار

نكهه د گر آنكه رغبت اشعث براي دلّالي مذاررة شرا ط صلح، نشانگر گرا ش باطني   بناي همگامي   همدلي ا  

  ه ا ن است رگه با معا  ه است. به هر صقد ر ا  نزد معا  ه رفت   پس از بازگشت به حضرت اطفع داد پيشنهاد معا

بگر اسگاس قگرآن حكگم رننگد رگه  × ك نفر از طرف ا     ك نفر از طرف عراقيان انهخاب ش ند صا بين ا    علگي

ز گرا اگگر  ؛ لي هن ز اميد پيگر زي  جگ د داشگت ؛باشند. حضرت به ناچار ا ن پيشنهاد را پذ رفت ك برحخ ميردا 

حخ داده   حك مت را به  × قينا  به اميرمؤمنان ،رردندعمل مينشسهند، درست دا راني ره طبخ قرآن به قضا ت مي

قيس  ارد عمل شد   مانع گسيل بناشعث ، عني انهخاب دا ر نيز ، لي در ا ن مرحلة حساس .سپردندآن حضرت مي

 گرد د. ×فرد منهخب اميرمؤمنان

هگر از عمر عگاص را نگدارد رگه بگا حضرت معهقد ب د معا  ه به .عباس ب ددر درجة ا ل ابن ×دا ر م رد نظر علي

بههر است رگه  گك نفگر از ؛ لذا ر   قينا  عمر عاص را براي دا ري بر  اهد گز داز ا ن ؛د دگاه   نظر ا  م افخ باشد

  ا ن فرد رسگي  ،صر است را براي مقابله با ا  بفرسهدقر ش ره مانند   د عمر عاص از قر ش ب ده، به سياست آگاه

 فرم د: ميحضرت  .عباس نيستجز ابن

 إل   ةعقند ليحنل   هنا عبندهللا، و حل  إل   ةعمرا  ل يعقده عقند فإن  

همانوا  2 أبرمنه؛ نقضه، ولينقض أمرا  إل  عقدها، و ليبر  أمرا  إل  

گشوايد، مگور آنكوه گشوايد و گرهوي نمويرا موي عمروعاص گرهي ايجاد نخباهد کرد، مگر آنكه عبداهلل آن

را نقض خباهد کرد و اموري را نقوض  کند، مگر آنكه عبداهلل آنامري را محكم نمي ؛بنددميرا  عباس آنابن

 کند.را اثبات مي عباس آنکند مگر آنكه ابننمي

 لي اشعث بار د گر با  ؛دال ل محكم   قابل قب لي ب د   از طر خ برهان   اسهدالل قابل نقل نب د ×دال ل علي

   ها را ر بر ي حضرت قراردادهاي قبيلگي،  منيخ صحر ك احساسات ق مي   صعصباز طر  ،شده ك صرفند حساب

هاي مقص د از مضري، عرب ؛«د  مضري نبا د در ا ن قضيه حكم رنند 3؛ليحكم فيها مضريان»گفت: 

رگه  ،گفهنگدآنها اسگت، مضگري مگي ءالعرب ره قر ش هم جزهاي شمال جز رةشمالي ب دند. در آن د ران به عرب

هگاي لشگكر حضگرت، نظگر اشگعث را بگا از ا ن ر   مني .دانسهندها   د را از آنها جدا مي عني  مني ،اعراب جن ب

 هاي قبيلگي   د هماهن  د ده، نظر ا  را پذ رفهند.صعصب

بگرد   صعقگل    قهي دنياگرا ي در جامعه ر اج  ابد، ميل به زندگي راحت، ر حيه جهاد   شگهادت را از بگين مگي

                                                                                              

 .499   498 ، صوقعه صفين. بنگر د به: 1

 .500 ص . همان،2
د  مضري نبا د در ميان ما  ؛ليحكم فينا مضريان»  بر ي عبارت ف ق را به ا ن ص رت ن شهه اند:  500 . بنگر د به: همان، ص3

 .189 ، ص2 بنگر د به:  عق بي، همان، ج .«قضا ت رنند



114         عدالت در گرداب 

ر  در ر زگگار مگا در ج امگع ر ح   اهد داد. از ا نهاي  شك   بي ي از دليل   برهان، جاي   د را به عصبيتپير

گرا ي بيشهر مشاهده بهره از معن  ت   ا مان، ميل به رفاه   مليهاي بيد رافهاده از معيارهاي اصيل اسفمي   امت

 ارد.اي دش د   اساسا  حس ناسي ناليسهي رشد فزا ندهمي

هاي ق مي م جب گرد د ره آنها از پذ رش فرد پيشنهادي حضرت، سر باز زدند   گفهند الزامگا  به هر حال صعصب

صگر در م عراقيان  ك فرد  مني باشد   آن رسي جز اب م سي اشعري نخ اهد بگ د. اب م سگي اشگعري پگيشكَبا د حَ

از  ؛از شررت ر فيان در آن جل گيري ررده ب د ه،انداي   جن  جمل از حضرت فاصله گرفهه ب د   آن جن  را فهنه

ه ليس لي برتا و قند فنارقني و فإن  »ر  حضرت در پاسخ اشعث   سا ران فرم دند: ا ن

از  ؛همانا ا  از من ناراضي اسگت 1؛شهرأ نته بعدي أم  خذل الناس عني ثم هر ، حت  

ا   «.ا خت، صا ا نكه بعد از چند ماه به ا  امان دادهسپس گر  ؛من فاصله گرفت   مرد  را از پي سهن به من باز داشت

در جن  صفين نيز حض ر نيافت   از هر د  گر ه معارض فاصله گرفت   در حقيقت در عمل بگا د گدگاه   عملكگرد 

إني أخاف أن يخدع يمنيكم، فنإن »حضرت مخالفت ررده ب د. از ا ن ر  حضرت فرم دنگد: 

صرسگم ا گن ]فگرد مگن مگي 2؛ن له في أمر هويعمرا  ليس من هللا في شيء إذا كا

د گر به رضاي  گدا هگيج صگ جهي نخ اهگد  ،عمر  اگر به چيزي ميل داشهه باشد ؛ مني[ م رد نظرصان فر ب بخ رد

 «.ررد

 لي اشعث سخنان حضرت را نپذ رفت   گفت اگر  كي از آنها  مني باشد   به بر ي از آنچه براي ما محب بيهي 

 لي در حكمشان بگه بر گي از آنچگه مگا  ،صر است از ا نكه هر د ي مضري ]عرب شمالي[ باشندهب ،ندارد، عمل رند

 3  اهيم حكم رنند.مي

عباس مخالفت رردند   از حضرت   اسهند فرد  مني را بنطبخ نقل اسكافي  قهي اشعث   اهالي  من با عبداهلل

 لي اشعث گفت حكگم ]  قضگا ت[ «. ا   مني است فرسهم،پس من ]مالك[ اشهر را مي»برگز ند، حضرت فرم دند: 

 سيله صمگا  بد ن 4؛اب م سي را بفرست  گرنه  ك  مني با شما صيراندازي نخ اهد ررد ؛أشهر ما را به ا ن ر ز اندا ت

 هاي   د گرفت.ها را در اسارت ص جيهراهها را بر حضرت بست   افكار  مني

 دساتنيل به آسايش و آرامش به قيمت محو مق. 7

ن بت به امضاي سند صحكيم رسيد   اشعث  كي از شه دي ب د ره در حگين امضگاي سگند  ،بعد از انهخاب اب م سي

به جاي نا  حضرت در مهن ا ليه « ميرالمؤمنينا»بحث درج لقب  ،هاي ا هففي كي از بحث 5صحكيم حض ر داشت.

 قهي سگند را  . اهان حذف عن ان مذر ر از سند شدمعا  ه  قهي ا ن لقب را د د، اعهراض ررد     .سند صحكيم ب د

 ؛را حذف رند، بر ي از اصحاب حضرت با مح  لقب مذر ر مخالفت رردند« اميرالمؤمنين»نزد حضرت آ ردند صا لقب 

حضرت  قهي ا ن سخن را از اشعث شنيد، به  اد صكگرار  6.«ا ن اسم را مح  رن» لي اشعث آمد   به حضرت گفت: 

 ةكبنر، سنن  ألهللا و هللاإلنهإل»بيه افهاد   از فرط اعجاب از صكگرار صگار خ فرمگ د: حادثة صلح حد 
                                                                                              

 .499 . منقري، همان، ص1
 .500 . همان، ص2
 .500 . منقري، همان، ص3
 .500   منقري نيز همين مضم ن را با اضافاصي آ رده است، همان، ص 173   172ص عبداهلل اسكافي، همان، . بنگر د به: محمدبن4
 .511   506 . بنگر د به: منقري، همان، ص5
 .508   منقري، همان، ص 189 ، ص2 . بنگر د به:  عق بي، همان، ج6
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ز را در جر ان  .«ش در شي است ره از پي آن ر ش صكرار مي ؛صر استمعب دي جز اهلل نيست    دا بزرگ 1؛ةبسن  

ا درج رردند، نما ندة رفگار مكگه ر |اهللنامه لقب رس لصلح حد بيه همين حادثه صكرار شده ب د؛  عني  قهي در صلح

  امر ز فرزندان رفار  ،دسه ر داد آنرا مح  رند ×به علي ،به  اطر حفظ مصالح جامعه اسفمي |اعهراض ررد   پيامبر

همگا  با آنان زمينگه سگلطة مجگدد رفگر   نفگاق را  ،مكه همان را صكرار رردند   اشعث به عن ان  ك منافخ دا لي

دسگت گرفگت   مگهن آن را بگراي    د آنرا به ،ز امضاي سند صحكيم، اشعث براي صثبيت آن ت. پس اسافراهم مي

  ارد آ رد. ×صر ن ضربه را بر پيكر حك مت اميرمؤمنانبد ن صرصيب بزرگ 2؛مرد  قرائت ررد

ب   ، ا لين حك مهي ره بر مبناي بينش اسف  نا|اگر به صار خ صدر اسف  درست بنگر م، پس از حك مت پيامبر

ب د   جن  صفين گردنة  ×رفت صا به ق ا  الز  برسد، حك مت اميرمؤمنانبر پا ة عدالت    ال ت شكل گرفهه   مي

صر ن دشگمن مسگهكبر صر ن   ق يررد، رمر مخ فحساسي ب د ره اگر حضرت از آن به سفمت   پير زي عب ر مي

شد. اگر حضرت در جنگ  صگفين   در صگبح گ ن ميصرد د مسير صار خ دگرشكست   بياسف  را در زمان   د مي

ررد، نگه رقيبگي بگه نگا  داد   حك مت شا  را سرنگ ن مياش ادامه مير ي پير زمندانهالهر ر همچنان به پيشهليل

شد   نه   ارج در مقابل حضرت ماند   نه با پد دة سر  ردگي    اماندگي نير هاي عراق م اجه مياميه باقي ميبني

ها حك مت از دست ظالمان گرفهه بگه دسگت ائمگه طگاهر ن    افت، شا د قرنشدند. اگر ا ن ر ند ادامه ميميسبز 

افهاد.  لي ناگاه در رشارش جن  صفين، دسگت شگيطان از آسگهين افگرادي چگ ن گزار ميهاي  اال    دمتانسان

ا سست نم د. گرچه طرح اصلي قگرآن هاي حك مت حضرت رقيس بير ن آمد   پا هبنمعا  ه   عمر عاص   اشعث

رردن از س ي سپاه شا  ب د،  لي اگر از در ن سپاه عراق عنصري مثل اشعث به   اسهه معا  ه پاسگخ مثبگت  بر ني

ررد    گا ماند،  ا اساسا  در جن  شررت نميباقي مي ×در صف پير ان اميرمؤمنان ،داد   مثل ر ز نخست جن نمي

رردند ره  ير   صفحشگان حضرت    اران صادقش نير هاي عراق را قانع مي ،پي ستمياز ر ز نخست به معا  ه 

   رد.به گ نة د گري رقم مينيز در اسهمرار جن  است،   سرن شت جن  صفين 

 استمرار طرح استحاله و براندازي پس از صفين. 8

مانگده، طگرح  ×ر رنگار  گاران علگيد ،هاي نفاقپس از جن  صفين، سياست اشعث ا ن ب ده صا همچنان پشت پرده

از علي جدا شدند    ،از ا ن ر   قهي   ارج در بين راه صفين به ر فه .اسهحاله   براندازي حك مت علي را صعقيب رند

 حهي در جنگ  ؛بلكه همراه سپاه حضرت  ارد ر فه شد ؛منطقه حر راء را مقر   د قرار دادند، اشعث به آنها نپي ست

 3اساسا   كي از محرران سپاه حضرت براي جن  با   ارج ب د. شررت جست   نهر ان

پس از ماجراي صحكيم   مشخص شدن نيرن  معا  ه، بار د گر براي جن  با سگپاه شگا  بگه  داشتحضرت بنا 

رن ابهدا آنها را ر شه ،حك مت    ش يهاي   ارج م جب گرد د صا براي حفظ امنيت در ن لي صندر ي ؛صفين بر د

حصين   سا ر سران   ارج ث در عين ا نكه در  فل جن  صفين ابهدا دست در دست مسعر فدري   ز دبناشع .رند

ز گرا  ؛اصحاد برقرار ررد ×ارن ن از آنها جدا شد   با اميرمؤمنان ،گذاشهه   سند صحكيم را بر حضرت صحميل ررده ب د

دنيامح ري چ ن اشعث    اند شمصلحت ،ي مل نهاهرگز با انسان ،پس از پير زي     ارج ماهيت الهقاطي داشهند

ل حكنم » قهي اشعث سند صحكيم را براي آنها قرائت ررد، گفهند:  ،آمدند. حهي در همان صحنه صفينرنار نمي
                                                                                              

 .508 . بنگر د به: همان، ص1
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آ د، د دگاهشان صغيير م قرار دادن اشخاص با مباني قرآني ج ر در نميكَ  به  اطر ا نكه احساس رردند حَ« ل هإ

 1كي از آنها با شمشير به س ي اشعث حمله ررد   مررب ا  را مجر ح سا ت.  حهي ررد  

سگت   مقگا    مگال   منگال ص انست به ر سمان   ارج چن  زده، به آمال دنيگ ي   پُبنابرا ن هرگز اشعث نمي

 اميه با   ارج به جن  پردا هند.هم ا    هم بني لذا ؛مطل ب   د برسد

از نظر د ر داشت ره اشگعث بگا مقابلگه بگا  گ ارج    هم نبا د ا ن نكهه را ،ا   ارجدر صحليل صقابل اشعث ب البهه

ررد   اعهمگاد ي جبران ميحدّ م قعيت مهزلزل ناشي از صحميل سند صحكيم بر حضرت را صا ،همدلي با  اران حضرت

 نم د.ها را به   د جلب ميبند افكار عم مي  منيآسيب د ده   نيم

برا ش ميسر نب د؛ چرا  ×  صشكيل  ك جنبش  مني معارض با حضرت علي ×از اميرمؤمناناز س ي د گر بر دن 

طلبي   ز ارف دنيا گر  دند   حضرت را در رشگارش مبگارزات سگخت صنهگا ره شيعيان  مني گرچه به س ي راحت

ن ر فه   مد نگه   نب دند   ا ن را اشعث   سا ر منافقا ×گذاشهند،  لي هرگز حاضر به سرنگ ني حك مت اميرمؤمنان

با شد صا همچنان سياست نف ذ   اسهحاله را در سرل حه رار   د قرار داده، همين امر م جب مي .دانسهندميهم بصره 

ز ررانگه اهگداف  گ د را  ،هگاهاي حساس   در رشارش بحگراندر لحظه ،×در رنار حك مت اميرمؤمنان نقرار گرفه

اش بر افكار هاي فرهنگيرت را فراهم نما ند. معا  ه نيز در بر ي از اقدا دنبال رنند   زمينه براندازي حك مت حض

 ررد.دقيقا  همين  ط را صعقيب مي ،عم مي سپاه حضرت

 قهي اشگعث   امثگال ا   ،ررد در شرا ط بحرانير  سعي ميبرده ب د، از ا نحضرت به ا ن صرفند دشمن نيك پي

دهنگد، از  گ د نگرمش نشگان دهگد؛ چگ ن مرد  را ر بر ي حضرت قرار ميافكار عم مي را به اسارت   د درآ رده، 

برد. البهگه شد    حدت   انسجا  سپاهش را از بين ميهرگ نه مقا مهي م جب فر پاشي در ني حك مت حضرت مي

به مصالح   مباني اسف    امگت اسگفمي ضگربه صا آنجا ره  ؛حد   مرز نب دبي ،هاي مرد مداراي حضرت با   اسهه

، با ص ده ضعيفي ره گشتها ذبح نميشد   اصل اسف    ه  ت حك مت د ني در ز ر پاي مصلحت اند شي ارد نمي

بگس   سگند صحكگيم را به عن ان نم نه در صگفين اصگل آصگش ررد.شدند همراهي ميفر فهه  دعة جر ان نفاق مي

 در سند مذر ر سپرده ب د نقل رند.  حاضر نشد صعهداصي را ره ، لي هرگز به رغم اصرار   ارج ؛پذ رفت

ررد؛ ز را مقابله با آنها م جب صفرقه   ا گهفف با سران جر ان نفاق نيز سياست مداراي رنهرل شده را صعقيب مي

 ؛ص انست از ر زي ره اشعث به ا  پي ست، با ا  مخالفت ررده   بيعهش را نپگذ ردمي ×علي .شددر ميان سپاهش مي

بگرا ش بگاقي  «نگدهرِ»داد، د گر جمع رثيري از قبيلگة پرجمعيگت را اگر ا ن بر  رد را انجا  مي لي چنين نكرد؛ ز 

ماند صا در جن  صفين در مقابل معا  ه ا سهادگي رنند. حهي در ميدان جن  صفين نيز با اشگعث بر گ رد ر  در نمي

هگا رأي  منگي ،اشت   از س ي د گگرها نف ذ دچ ن از  ك س  هن ز اشعث در ميان  مني ؛ر    درگيري علني نكرد

حاضر نب دنگد اشگعث را رهگا    د دندطلبانه   عقل حسابگرانة   د ميها ش را مطابخ طبع عافيتاشعث   اسهدالل

 گ ش بسپارند. ×ررده، به فرمان علي

 هنذا إن  »فرم دنگد:  ،  اهند زنده بمانند   از جن  گر زاننگدطبخ نقل منقري  قهي اشعث گفت مرد  مي

   گا سگرانجا  اصگرار ا  را بگر انهخگاب  ؛«ا ن چيزي است ره با د در م ردش فكر شگ د 2؛مر ينظر فيهأ

در سند صحكيم ره از س ي معا  ه در  است   ص سط اشعث صأ يگد « اميرالمؤمنين»اب م سي پذ رفهند   با مح  لقب 
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 شده ب د، مخالفت ننم دند.

گيري از فر پاشي در نگي حك مگت دت جامعه اسفمي   پيشهاي حضرت با اشعث براي حفظ  حهمة مماشات

از ا ن ر  پس از شكست مذاررات صحكيم،  قهي انسجا     حدت جامعه فر  پاشگيد   بطگفن د گدگاه  ؛اسفمي ب د

 ×اشعث در پذ رش سند صحكيم   انهخاب اب م سي فاش شد   آنها ره اهل فهگم ب دنگد، بگه درسگهي م ضگع علگي

عگا   در مأل  در ا ن د ران گاه حضرت رسما   .نسبت به اشعث راهش  افت ×سياسي اميرمؤمنان بردند، مماشاتپي

بار بگر فگراز  چنانكه  ك ؛رردزاده  طاب ميرشيد   علنا  ا  را منافخ   منافخس ابخ رفر    يانت ا  را به رُ َش مي

 اطر دست رشيدن از جن    پگذ رش پيشگنهاد  صل  حا  مرد  را به   ها ب دمكَمشغ ل  طابه در م رد حَ قهي منبر 

حضرت نگاهي بگه ا   ؛داد، ناگاه اشعث در ميان جمعيت به حضرت اعهراض رردميصحكيم معا  ه م رد سرزنش قرار 

   فرم دند: 1افكنده

کنندگان بر تب باد! اي تا ك داني  ه  يزي به سبد من است يا به زيان من؟ نفرين خدا و نفرينتب  ه مي 

و اي منوافق فرزنود  (آمدهدر آن زمان نبعي تحقير به تساب مي است و تا ك به معناي بافنده)ر تا ك پس

سبت نتبانست تب را از يكي کافر! به خدا سبگند تب يك بار در کفر و بار ديگر در اسالم اسير گشتي! مال و تَ

سپارد و مرگ را به جانب آن ا سوب   «شمشيرها»اش را به دو اسارت آزاد سازد. همانا کسي که قبيله از اين

 3است که بستگانش بر او خشم گيرند و بيگانگان به او اطمينان نداشته باشند.سزاوار  2دهد،

 تالش براي توقف جنگ مجدد با معاويه. 9

به نير ها ش دسه ر داد صا طبگخ  ×پس از جن  نهر ان ره در آن  طر   ارج صا حد ز ادي رفع گرد د، حضرت امير

ص انست نقطة اميگدي ر سابخ به س ي صفين حررت رنند   براي د مين بار به جن  معا  ه بر ند، ا ن جن  ميقرا

از  ؛باشد. هم معا  ه   هم اشعث به ا ن نكهه پي برده ب دند ×براي بازگشت مجدد حك مت از دست رفهة أميرمؤمنان

 ن  سد:بفذري مي .ا به صفين مه قف رنندر  به ط ر هماهن  صفش رردند صا حررت مجدد سپاه ر فه را ن 

إن هللا قندأعزكم و »فرموبد   ؛به مردم دستبر داد تا از ن روان به سبي صفين ترکت کننود ×علي

لي  أذهب ما كنتم تخافون فوق عنكم فامضوا من وجهكنم هنذا إ

ين نقطه به سبي از هم ؛؛ خدا شما را عزيز کرده و خطري را که از آن بيم داشتيد از شما رفع کرداليا 

 4«.شام باز گرديد

نهيجه ماندن جن  صفين ضعيف شده ب د، جبران بيپير زي بر   ارج صا حدي ر حيه  اران حضرت را ره در اثر 

شان به مراصب بيش از آن ب د رگه رفهند، اميد پير زياگر با همين ر حية ق ي به س ي جن  با معا  ه مي لذا ؛نم د

شدند   اندك اندك گرمگي   شان مي  مشغ ل رار ر زمره   زندگي راحت در رنار زن   بچه بار د گر به ر فه رفهه

                                                                                              

 .296 ، ص1 الحد د، همان، جابي. بنگر د به: ابن1
 لگي  قهگي  ؛مرصگد شگده بگ د |ث پس از رحلگت پيگامبراشع .گردداش باز مي. مقص د حضرت از ا ن جمله به ماجراي  يانت اشعث به قبيله2

از آنها در  است ررد صا  ي   فرزندان   ام الش ا من بمانند   در مقابل ا  در قلعگه  ،اش را در محاصره قرار دادندنير هاي اب بكر ا    قبيله
اش را براي نجات   د   فرزندانش به رشگهن ه افراد قبيله سيل آنها پذ رفهند   ا  در قلعه را باز ررد   بد ن ؛را به س ي سپاه  ليفه بگشا د

 .( 61   60 ، صخياطبنتاريخ خليفه ياط، )بنگر د به: ابن .داد

ن حائنك! بنهللا و لعنة ال عنين! حائك ا ةا لي، عليك لعنم  م ي  ل  ما يدريك ما ع  . »3

فنداك منن سن   أخنري! فمنا اإل وك الكفر مرة ر  س  منافق ابن كافر! وهللا لقد أ

يف و سناق إلنيهم علي قومه الس   امرأ دل   ك و ل حسبك! و إن  لا منهما ما ةواحد

 .(19 ، خالبالغهنهج) «د!ع  ه األب  ن  ه و األقر ، ول يأم  تا أن يمقا  ري  ح  الحتف، ل  

 .379 ص، 2ج ، االشراف انساببفذري، احمد . بنگر د به: 4
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 شد.حرارت جهاد در آنها  ام ش مي

اما در ا ن شرا ط حساس بار د گر دست شيطان از آسهين اشعث بير ن آمد   به دنبال سخن حضگرت در ميگان 

براي س مين بار  ك ضربه راري د گر به پيكر حك مگت حضگرت  ،هالهر ر با نطقي ز ررانهسپاه ر فه، ف را  مانند ليل

 ارد سا ت   انگيزة حررت سپاه ر فه را از بين برد   زمينة سيطرة معا  ه بر عراق را رگامف  مهيگا سگا ت. پگس از 

برا ن بنگا ؛ها مان نيزصيرها مان صما  شده، شمشيرها مان رند گرد ده، نيزه !×اي اميرمؤمنان»سخنان حضرت گفت: 

مگان حررگت اگر به شهرمان بر  م صا قدري اسهراحت ررده، آمادگي در   د به  ج د آ ر م، سپس به س ي دشمنان

  1.«رسد[رنيم ]بههر به نظر مي

اي رگه طبگخ نقگل به گ نگه ؛صداي اشعث ره داراي ص صي ق ي ب د، به گ ش مرد  رسيد   در آنها رارگر افهاد

پادگگان نظگامي ) قهي حضرت از مدائن گذشگت   در نخيلگه   2ظر حضرت صرجيح دادندمرد  نظر ا  را بر ن ،بفذري

صد صن با حضرت  به ط ري ره رمهر از سي ؛منزل گز د،  ارانش  كي پس از د گري  ارد ر فه شدند (مجا ر ر فه

نصگيحت   گگاه    بگا زبگان 3باقي ماندند.  قهي حضرت ا ن  ضع را مشاهده ررد، به ناچار   د نيز  ارد ر فگه شگد

 لي هرگز ا ن ص فيگخ دسگت نگداده    ؛سعي نم د صا آنها را براي رفهن به جن  مجدد با معا  ه آماده نما د ،سرزنش

، صفش شخص اشعث   فعاليت جر ان نفاق براي مه قف رگردن حررگت ر فيگان بگه شگمار آن  كي از علل اساسي

 آمد.مي

هگا   اي بگراي اشگعث فرسگهاده شگد    عگدهمعا  گه نامگهاز سگ ي  ،طبخ نقل بفذري، پس از جنگ  نهگر ان

ها ي نسبت به ا  ص رت گرفت   همين چراغ سبزها م جب گرد د ره  ي به معا  ه صما ل پيگدا رگرده   از بخشش

 4  دداري رند. ×همراهي با علي

رگرد؛ ز گرا سگيرة ا  رسيد، اشعث با حضرت همراهگي نمگيالبهه ما معهقد م اگر ا ن نامه از س ي معا  ه نيز نمي

به آمال دني ي   د  ×نشانگر آن است ره  ي  يلي پيش از ا ن، به ا ن نهيجه رسيده ب د ره در حك مت اميرمؤمنان

 جست.از هر فرصت مناسبي براي صضعيف حك مت اما  بهره مي؛ لذا دست نخ اهد  افت

 ،هاي مالي   غير ماليآن هم با آن  عده ،شا هاي مكرر معا  ه به عن ان پادشاه به هر صقد ر چراغ سبزها   نامه

ا  علي   لقد حاربتا »گفگت: چنانكه   د معا  ه مي ؛صأثير نب دربا ي از فرد دنياپرسهي چ ن اشعث بيدر دل

 ×همانا پس از صفين بد ن لشكر   رنج    سگهگي بگا علگي 5؛و ل عناء جيش   ين بغيربعد صف  

 «.ا جنگيده

اي ارصبگاط مخفيانگه ،×ت بر ا نكه دشمن عر ان   نفاق پنهان در حك مت أميرمؤمنگانا ن سند نشانه د گري اس

به هم پي سهند   مانند د  صيغة قيچي رمر به قطع ر شة حك مت علگ ي  ×برقرار نم دند   در براندازي حك مت علي

 بسهند.

                                                                                              

 .379 ص، 2ج ، االشراف انساببفذري، احمد . بنگر د به: 1

 .379 ، صاالشراف انساببفذري، احمد . بنگر د به: 2

 .380 . بنگر د به: همان، ص3
 .383 . بنگر د به: همان، ص4
 . بنگر د به: همان.5
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 و براندازي حکومت حضرت ×شرکت در ترور اميرمؤمنان. 10

رنند با  دعه   نيرن  به اهداف   د نا ل آ ند   در حد امكان با پنبه سر ببرنگد   از سعي ميگفهيم معم ال  منافقان 

مح ري به حك مت اسفمي   جامعه د ني ضربه بزنند ره احدي مه جه نش د ضربه از چگه جههگي بگر ا   ارد شگده 

بر  ردهگاي صنگد    ،شگده شگ د، سگخت برآشگفههها شان برمف مي لي  قهي ماهيهشان فاش شده    ا  دعه ؛است

هاي  گ د بگراي فر پاشگي اشعث نيز در مراحل آ ر ص ط ه ،دهند. بر اساس بر ي ش اهدص زانه از   د نشان ميرينه

از حك مت به نهيجه مطل ب نرسيد، طرح صگر ر    ×ها ش براي براندازي علي قهي د د نقشه ،×حك مت اميرمؤمنان

 باشد.مي ×گر د الت اشعث در شهادت عليز ر رامف  نما اند  شاهد  .رشهن حضرت را دنبال نم د

باشد. در مهن سند مگ رد نظگر شگ اهدي  جگ د دارد رگه نشگان شاهد ا ل صهد د رسمي ا   طاب به حضرت مي

هاي حضرت در صحر ك ر فيان براي جن  با معا  ه دهد ا ن صهد د پس از جن  نهر ان   پس از  كي از  طبهمي

قاتنل إل أي لسنت أل إن ن»فرما نگد: اش ميت؛ ز را حضرت در بخشي از  طبهص رت گرفهه اس

اي رگه از د گن  گ د  گارج رننگدها  مگر بگا  گر جآگاه باشيد من نجنگيده 1؛مارقا  يمرق من دينه

 «.گرد د

ه بنابرا ن  طبة حضرت پس از جنگ  نهگر ان ا گراد گرد گد ؛صرد د مقص د از مارقين رسي جز   ارج نيسهندبي

در  .از ر فه  ارج نش ند ×سياست اشعث بر ا ن ب د ره لشكر ان علي ،صر گفهيم ره پس از جن  نهر اناست   پيش

هگاي مهعگددي همين ا ا   طبه؛ لذا در ررد مرد  را به س ي صفين گسيل نما دحضرت به شدت صفش مي ،مقابل

  .شدم اجه مي شنص جهي لشكر ا لي هر بار با بي ؛جهت صحر ك مرد  ا راد فرم د

حضرت  اش بر اسهند.بار رف  حضرت نهيجه بخشيد   حد د د ازده هزار نفر به  اري لي طبخ بر ي اسناد  ك

دانگم من مگي»فرم دند:    رنندگان    ش را مؤمن   جداش ندگان از   د را منافخ معرفي نم دهدر ا ن  طبه  اري

 لگي  ؛اشعث در ميان جمعيت حضگ ر داشگت«. ها شان قصد  يانت دارنداند،  لي در دلها ي با من بيعت رردهگر ه

نهيجگه مخالفت اشعث حمل بر  يانگت گرد گده   بگي ،شا د همين اشارة حضرت م جب شد ره در ميان آن جمعيت

  شا د در آن لحظه جملة مناسبي به ذهن اشعث نرسيده ب د صا در دل مرد  صرد دي ا جاد رند. بگه هگر حگال  ،بماند

ناگاه اشعث جمعيگت بصگيرت  افهگه را  ،يغ صز  ر ا نجا رند شد   سخن حخ حضرت به بار نشست. طبخ نقل صار خص

 رنار زده،   د را به حضرت رسانيد   از فرط عصبانيت حضرت را صهد د به قهل ررد.

فني بنالموت؟ وهللا منا أتخنو  »به دنبال ا ن ماجرا حضرت سخت ناراحگت شگده   فرم دنگد: 

صرسگاني؟ قسگم بگه آ ا مرا از مرگ مي 2؛ّّالموت أو وقع الموت علي عت عليأبالي وق

سپس ا  را به دسهگيري صهد د نم د رگه ؛ « دا برا م فرقي ندارد ره   د به س ي مرگ بر    ا مرگ به سراغم آ د

 3اشعث صحنه را صرك گفت.

له صهد گد بگه صگر ر حضگرت از أمف  مسمحمد نقل نم ده ره راسند د گري نيز اب الفرج اصفهاني از زبان جعفربن

 4رند.س ي اشعث را صأ يد مي

                                                                                              

 .659 ، ص2 همان، ج نقل از محم دي، 56 الخطب، ص ، بابجواهرالمطالب. بنگر د به: 1

 .660   659 ، ص2 نقل از همان، ج 56 الخطب، ص ، بابواهر المطالبج. بنگر د به: 2

 .660 . بنگر د به: محم دي، همان، پا رقي ص3
را بر  رد محمد( بد ن اشاره به  طبه حضرت علت آن ضمن صأ يد صهد د اشعث نسبت به صر ر حضرت، از زبان )جعفربن الطالبيينمقاتل. البهه 4
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از   ارج، ا ن گر ه مهحجر    ، لي آنچه قابل ص جه است ا ن است ره اشعث بار د گر براي اجراي صهد د    ش

اهگداف صر گفهيم جر ان نفاق هم اره از مهحجران به عن ان سپري براي دسهيابي بگه نادان اسهفاده ررد. چنانكه پيش

ملجگم   د پشت پرده قرار گرفت   ابن ،×اشعث نيز براي صر ر حضرت علي ،رنند. طبخ بر ي اسناد  د اسهفاده مي

ملجم   د گناهي نداشهه   مانند  ك عبد در را براي قهل حضرت به ميدان فرسهاد. البهه ا ن بد ن معنا نيست ره ابن

 لي اشعث از ا  بگه عنگ ان  .ملجم  ج د داشتن شقا ت در ضمير ابنزمينة ا  ؛ ير ؛مقابل م ال از اشعث پير ي ررد

باشد، بهره جست   سر راهش قرار گرفهگه، شگب شگهادت شخصي ره آصش گيره مناسبي براي صأمين مقاصدش مي

  ي را در  انة   د جاي داد   صبحد  ا  را براي صر ر حضرت صحر ك نم د. ×اما  علي

قگيس بگنملجم ]شب قهل علي[ نگزد اشگعثگفهند ابنا  ره ميز طرق مهعدد شنيدها»گ  د: قاسم ميعبدالغفاربن

داد ]صا ز دصگر بگراي انجگا  مگأم ر هش از  گ اب بيگدار اشعث ا  را به فرا رسيدن صبح  بر مي ،ب ده   هنگا  سحر

صسگر ع در انجگا  ملجم را بگه ابن ،عدي شنيده ب د ره اشعث صبحد  در مسجدحجربن ،طبخ نقل اب الفرج 1«.ش د[

اند  قهي ر ي ا ن جهت بر ي ن شهه 2  اند صا به اند قبل از طل ع صبح فرار ررده، جان سالم به در ببرد.ت مي مأم ر

ملجم با ص  ب د   ص  با ا  نج ا ررده، به ا  ره ابنمگر ند ده»را شنيد به اشعث گفت:  ×عدي  بر شهادت عليحجربن

 لي اشعث قضيه  ؛«رشهم[رند؟ قسم به  دا اگر به ا ن مطلب  قين داشهم ]ص  را ميميگفهي صبح ص  را رس ا ا  مي

فرسگهاد   گفگت  ×پرسي علگيبه اح ال ×را انكار ررد   فر بكارانه فرزندش را جهت با بر شدن از  ضع اميرمؤمنان

 3قسم به  داي رعبه چشمم   نبار است.

، در ×آرز ي   د نرسيد   حد د چهل شب پگس از شگهادت علگي هرگز به آمال   ×اما اشعث با قهل اميرمؤمنان

بگا  ،فرسگاهگاي طاقگت  پس از ساليان مهمادي ر شش   صگفش   شگررت در جنگ  4آ ر سال چهلم هجري مرد

 اي پر از نيرن     يانت به س ي جهنم ر انه شد.باري از  بال ناشي از ظلم   سهم   رارنامهر له

 عبداهلل بجليجريربنج. 

به طگ ري رگه  5؛آمدهاي سرشناس   معر ف آنان به حساب ميعبداهلل بجلي از سران قبيله بجيله   از چهرهر ربنج

چگ نگه رسگي را رگه اگگر نباشگد قگ مش »گفت: « شناسي؟عبداهلل را ميآ ا جر ربن»عرابي پرسيدند: أ قهي از  ك 

 6«ش ند، نشناسم؟شنا هه نمي

 8، ارد شگده |ها در سال دهم هجگري بگر پيگامبر  طبخ بر ي نقل 7آمدميبه شمار  | دا ي از اصحاب رس ل

از جملگه ا نكگه بگراي منهگد  رگردن بگت  .ل گرد گدها ي بگه ا  محگ ّ  از س ي آن حضرت مأم ر ت 9اسف  آ رد
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 .48 ، صالطالبيينمقاتلاشهه است. بنگر د به: اب الفرج اصفهاني، با اشعث ذرر نم ده   شأن نز ل د گري را بيان د ×صند علي

 .13 ، ح36 ، صطالبابي بنکتاب مقتل األمام اميرالمؤمنين عليالدنيا، أبيبكر ابن. بنگر د به: أبي1

 .47 ، همان، صاصفهاني . بنگر د به: اب الفرج2
 .14 ، ح37 الدنيا، همان، صأبي. بنگر د به: ابن3
 .160 ، ص2 ، نقل از صسهري، همان، جتاريخ بغدادنگر د به: . ب4

 .730 ، رقم233 ، ص1 ، جاسدالغابهاثير، . بنگر د به: ابن5

 .587 ، ص2 ، جقاموس الرجالنقل از صسهري،  89 ، ص16 ، جاألغاني. بنگر د به: اب الفرج اصفهاني، 6

 .148، رقم 33 ، صيرجال الطوسبنگر د به: محمدبن حسن ط سي، . 7

 .209 ، ص2 ، جتاريخ االمم و الملوك. بنگر د به: طبري، 8
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د نگز |به عف ه در سال  ازدهم هجري به عنگ ان سگفير پيگامبر 1؛الخقصه     ران رردن بهخانة آن فرسهاده شدذي

سال  درسپس  3در زمان  ليفة ا ل در سرر ب مرصدان شررت ررد. ،|پس از رحلت پيامبر 2الكفع حميري رفت.ذي

به عگف ه از  5فرمانداري بانقيا   بسما برگز ده شد.به   از س ي  الد  4د ازدهم هجري به شا  نزد  الدبن  ليد رفت

 6.گرد دس ي اب بكر به فرماندهي نير هاي نجران منس ب 

هاي ف ق در فه حات د ران عمر   فهح ا گران نيگز سگهيم بگ د   از سگ ي ها   مأم ر ت ي عف ه بر مس  ليت 

  در جن  قادسيه فرماندهي قبيله بجيلگه  7 ليفه به فرماندهي بخشي از سپاه منص ب   به س ي عراق فرسهاده شد

در زمان عثمان نيز همچنگان از  9.رردميا فرماندهي در جن  جل الء نيز چهار هزار س اره نظا  ر 8را به عهده داشت.

  10آمد    الي همدان ب د.ها   رارگزاران نظا  اسفمي به حساب ميچهره

بيعت ررد    ×عليبا پس از آن  ؛ان عزل ررددبه حك مت رسيد ا  را از فرمانداري هم ×هنگامي ره اميرمؤمنان

 ×عت از معا  ه   شاميان شد   در جمع شگاميان از اميرمؤمنگانمأم ر أ ذ بيآن حضرت از س ي  ،پس از جن  جمل

نيز در دسهگيري  × لي پس از مدصي از حضرت جدا شد   با معا  ه ارصباط برقرار ررد. پس از شهادت علي ؛دفاع ررد

 سرانجا 11ز اد   معا  ه شررت جست   بد ن صرصيب دسهش به   ن حجر آل ده گرد د.ابنعدي به   صح  ل حجربن

 از دنيا رفت.  12در سال پنجاه    ك   به ق لي پنجاه   چهار هجري

به دنبال  ،  دبرصربيني همين پنداشت   شا د به  اطرصر از   د ميشمرد   همه را ر چكجر ر مرد  را حقير مي

 از حضرت در م رد ا  نقل شده است ره فرم دند: ؛ق بر د گران ب در است   صف ّ

أحند دوننه، و  ينري كنل   فهنو ،لجاهلينةأما هذا األكثف عند ا

لب  ئقد مل ،أحد و يحتقره يستصغر كل   نارا ، و هو مع ذلنك يط

او هور   جريوربن عبوداهلل بجلوي]اما اين قبام يافته در عهر جاهليت؛  13؛رئاسة و يرو  إمارة  

از آتوش  وجبدش پر ؛کندشمارد و تحقيرش ميبيند و هر شخهي را کب ك ميتر از خبد ميکسي را پايين

 طلب است و به دنبال تكمراني است.با اين تال رياست ؛فتنه شده است

قرار گيرند، انسان به ط ر طبيعي از  هها در حاشي قهي ر است هدف برصر انسان در زندگي قرار گيرد   سا ر ارزش
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هگر ر ز بگه رنگگي در  ،رند   براي دسهيابي به قگدرتهمه چيز به عن ان ابزاري براي رسيدن به ر است اسهفاده مي

گيرد ره زمينه رند   صنها زماني از  ك  ليفه فاصله ميبيعت مي ×هم با اب بكر   هم با عمر   عثمان   علي ؛آ دمي

 × ابي به قگدرت را در حك مگت علگيفعاليت   رسيدن به ر است برا ش از بين بر د. چنانكه جر ر  قهي زمينة دست

 فراهم ند د، از حضرت جدا شد.

 ×آميز با اميرمؤمنانبيعت مصلحت. 1

لكن  ؛عبداهلل بجلي را از حك مت همدان عزل رردپس از جن  جمل، جر ربن ×اميرمؤمنان ،هاي م ج دطبخ گزارش

 لي به ط ر مسلم  گك  ؛ا مما به نامة حضرت ره در آن جر ر را عزل ررده   علت عزلش را ذرر نم ده، دست نيافهه

صر گذشگت حضگرت دقيقگا  بگا جر گر   چنانكه پيش است. نسبت به ا  ب ده ×همادي علياعبي ،علت اصلي عزل  ي

 دانست.ان نميدشخصيت ا  آشنا ي داشت   ا  را ال خ پست ر است بر منطقه هم

بعد از جن  جمل براي جر ر فرسهاد، علت جن  بگا طلحگه   زبيگر   بصگر ان را  ×اي ره عليدر نخسهين نامه

مراهي مهاجران   انصار مد نه   مرد  ر فه با آن بزرگ ار را مهذرر گرد د. آنگاه صگفش  گ د برا ش ص ضيح داد   ه

مگن »آ ري رگرد   در پا گان فرمگ د: گيري از جن    لجاجگت بصگر ان را  گادآميز ماجرا   پيشبراي حل مسالمت

 1.«هر سؤالي داري از ا  بپرس ؛ا قيس را نزد ص  فرسهادهزحربن

را براي مرد    انگد    ×قيقت ن عي دع ت به بيعت ب ده است. ر ي ا ن جهت جر ر نامه علينامه حضرت در ح

 گفت: 

ين و ابيطالب، هو  المووم ع علوي الو   بنميرالمؤمنين عليأهذا كتاب 

عه السوابو ع اوو  ال    لو ع مون المجوانرين و اون وا  و نيا... ق  باي

 جو المسولمين كواع أحو  مر ش  ي بين بإحساع و ل  نعل هذا او التابعين

نخسهين سبقت گيرندگان از ... ا  در د ن   دنيا م رد اعهماد است ؛ابيطالب استبنا ن نامه اميرمؤمنان علي 2؛بجا

اگگر بنگا باشگد امگر  ؛انداند، با ا  بيعت رردهمهاجران   أنصار   رساني ره با مهاجران   انصار با احسان بر  رد ررده

 صر ن آنها براي  ففت ا ست. نان شكل گيرد، شا سههحك مت با مش رت مسلما

علني حناملكم »سپس مرد  را به  حدت   پرهيز از صفرقه   فاصله گرفهن از بيعت دع ت ررد   گفت: 

مادامي ره شما اسهقامت داشگهه  3؛ما استقمتم، فإن ملتم أقا  ميلكم الحق   علي

. به دنبال «دهده از حخ فاصله بگير د، شما را از سق ط نجات ميرند   زماني رباشيد، علي شما را به حخ هدا ت مي

به رغم ظگاهر سگخنان جر گر در ميگان  4بيعت ررد. ×  د جر ر شخصا  از همدان به ر فه آمد   با علي ،×نامة علي

قيس، سررردة بناي به اشعثاست؛ ز را ا  در همان ا ا ، طي نامه از ر ي ناچاري ب ده ×مرد ، بيعت ا  با اميرمؤمنان

 ن  سد: مي ×منافقان در حك مت علي

در اموبر پن وان  .امرا پذيرفتم و راهي براي دفوع آن نديوده به من رسيد و من آن ×درخباست بيعت با علي

به عالوه م واجران و انهوار  ؛ام که مرا ملزم به کاري کندولي  يزي در آن نيافته ؛له عثمان نيز نگريستمأمس

العمول آن وا ايون بوبده ب ترين عكس . اندالعملي از خبد نشان ندادهولي عكس]اند ن ببدهله عثماأشاهد مس

                                                                                              

 .110 ، صاالمامه و السياسه  بنگر د به: د ن ري،  16 . منقري، همان، ص1

 .16 . منقري، همان، ص2
 .16 . منقري، همان، ص3
 .18 . بنگر د به: منقري، همان، ص4



    123   عدالت در گرداب

کني که به سوراغش بوروي و                                          . وجبد ندارد ×اي براي مخالفت با عليبنابراين ب انه] ؛انداست که سكبت کرده

 1به سرنبشت اهل بهره است. ياز ابتالب تر  ×بدان که بيعت با علي

 د:گرداز ن شهة ف ق چند نكهه ر شن مي

اش با ه  ت   ر ش اشعث نزد ك ب ده   آنها با  كد گر ماهيت شخصيت جر ر   اهداف   ر  كرد سياسي ؛ا ال 

 د را برا ش هاي پنهان   اسرار سياسي در ن  اجهماعي ز ادي داشهند ره جر ر حرفگ د سهي   مشهررات سياسي 

 ررد.فاش مي

بگار مگرد  بصگره در اند شي   صرس از مبهف شدن به سرن شت  فگتاز ر ي مصلحت ×بيعت جر ر با علي ؛ثانيا 

 .×شناسي نسبت به عليجن  جمل ب ده، نه از ر ي معرفت   حخ

چنين فردي بگه حك مگت  گ نه اعهمادي به بيعت ا  نب ده، هر لحظه ممكن ب دهيچ ،با ص جه به نكات ف ق ؛ثالثا 

 آمد.به شمار مي ×عزل ا  از فرمانداري همدان رامف  مطابخ مصالح عالية حك مت علي لذا ؛ضربه  ارد رند ×علي

بگه عنگ ان  ×بيعگت جر گر بگا اميرمؤمنگان .است ×نكهه قابل ص جه در بيعت جر ر، پذ رش بيعت ا  از س ي علي

آنچه ما ه صعجب   م جب ا جاد پرسگش در ذهگن انسگان  ؛بيعي استاي ره بر ا ضاع مسلط گرد ده، امري ط ليفه

 پذ رفت؟اند شي   ناچاري ب د، ميبيعت جر ر   امثال ا  را ره از ر ي مصلحت ×ا ن است ره چرا علي ،ش دمي

زد    يانگت ا  ثابگت مادامي ره شخصي عمف  دست بگه  يانگت نمگي ×در پاسخ به ا ن پرسش با د گفت علي

پذ رفت، بلكه بعضگا  از ا  در امگ ري رگه بگراي نظگا  اسگفمي نه صنها بيعهش را مي ؛رردا ا  همكاري ميشد، بنمي

 لي صا حد امكان از اعطاي  ؛ررد. ر ي همين جهت بيعت امثال اشعث   جر ر را پذ رفت طرآفر ن نب د، اسهفاده مي

 ري آذربا جان   جر ر را از همدان عزل نم د.چنانكه اشعث را از فرماندا ؛هاي حساس به آنها جل گيري رردپست

معنا نب د ره حضرت دست جر ر را از هرگ نه فعاليهي ببندد؛ چرا ره در ا ن ص رت  ي بگه  گك  بدانالبهه ا ن  

حضرت پيشنهاد ررد  به شد. ر ي ا ن جهت  قهي جر ر ك عنصر  طرآفر ن مبدل مي  نير ي مخالف نظا   ال ي 

پيشنهاد ا  را پذ رفت   ا  را به عنگ ان  ×معا  ه رفهه، ا  را  ادار به بيعت با حضرت رند، علي نزدا شان از س ي ره 

نداشت؛ چرا ره فرجا  ا ن  ×گز نش ا  به عن ان سفير هيچ  طري براي اميرمؤمنان. سفير    ش نزد معا  ه فرسهاد

به بيعت رند ره در ا ن ص رت حضگرت بگه  شد معا  ه را  ادارمأم ر ت از سه ص رت  ارج نب د؛  ا جر ر م فخ مي

گشت،    گا  گ د بگه معا  گه ملحگخ شد   نااميد از نزد معا  ه بازمي ا م فخ به أ ذ بيعت نمي ،شدهدفش نا ل مي

شد؛ چرا رگه مهرصب نمي ×ررد. در ا ن ص رت نيز ضرري بر حك مت اميرمؤمنانشد   به حضرت امير  يانت ميمي

اال مان نب د. از ا ن ر   قهي جر ر عنصر   ضعيف قابل اعهماد   سست شدن  ك نير ي غيرجز جدا  جدا شدن جر ر

صقاضاي  ،  است به عن ان سفير ا شان نزد معا  ه بر د، حضرت به رغم مخالفت بر ي از اصحاب  فادارش ×از علي

 جر ر را پذ رفت.

صغيير ه  ت داده، در  گك نقطگه از  كن استممص جه به ا ن نكهه حائز اهميت است ره انسان مخهار، هر لحظه 

دهنگد اسف    رهبران د ني به مرد  فرصت مگي .طلبي    داپرسهي ر ي آ ردزندگي از القيدي   ه اپرسهي به حخ

                                                                                              

ي نظنرت فيمنا د إلي دفعها سبي  و إن  أجفقبلتها و لم ه أتتني بيعة علي  ن  إف. »1

نصنار، جده يلزمني، و قد شهده المهاجرون و األأي من أمر عثمان، فلمغا  عن  

ك لتلتفت إلي خينر مننه، و بيعته فإن   قبلأفكان أوثق أمرهم فيه الوقوف، ف

ه بعد از نامة قهيبا ن نامه طبخ صرصيب نقل ح ادث ابن .«خير من مصارع أهل البصرة ياعلم أن بيعة عل
 .(113   112 ص،1، ج السياسه االمامه وقهيبه، علي به اشعث براي دع ت به بيعت فرسهاده شده است. )بنگر د به: ابن
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هاي م ج د به ط ر صحيح اسهفاده ررده،   د را بيازما ند صا شا د از فرصت ،هاي آزما شصا در مسير زندگي   صحنه

 اند.از ا ن ر  هرگز قصاص قبل از جنا ت نكرده، مرد  را به  اطر نيت گناه محارمه نكرده ؛دبه حخ بگرا ن

 از سفارت شام تا فرار از کوفه. 2

صصميم گرفت فردي را نزد معا  ه بفرسهد صا از ا    شاميان  ×طبخ نقل منقري، بعد از جن  جمل   بيعت جر ر، علي

شنهاد ررد صا ا ن مس  ليت به  ي سپرده ش د؛ چرا ره ا  از د سهان   نزد كگان عبداهلل بجلي پيبيعت بگيرد. جر ربن

 به حضرت گفت: ؛ لذا د دآمد   در برقرار نم دن ارصباط با معا  ه مشكلي پيش ر ي   د نميمعا  ه به شمار مي

خوباهم توا مويروم و از او نزدش موي است. وي همباره پند دهنده و دوست من ببده ؛مرا نزد معاويه بفرست

واگذار کند و تبل محبر تق به تب بپيبندد و مادامي که مطيع خداوند ببده و بوه آنچوه در  تبتكبمت را به 

بوه اطاعوت از   نيوز]کند، اميري از امرا و کارگزاري از کارگزارانت باشد. اهل شام را کتاب خداست عمل مي

روي  1؛قبم من و از مردم ش رهاي من هستند اکثر شاميان جزء ؛شما و پذيرش تاکميت شما خباهم خباند

  2.اين ج ت اميدوارم از من سرپيچي نكنند

ي ألظن هواه هنواهم وهللا إن  »فرم د: در ا ن ميان مالك اشهر با فرسهادن جر ر مخالف ب د   مي

. «اش عين   اسهه آنهاسگتقسم به  دا گرا ش ا  همان گرا ش شاميان است     اسهه 3؛تهمته ني  و ني  

مادامي ره فعاليت آنها مصگالح اسگف    نظگا   ،در حك مت ا ن ب د ره به افراد × لي چنانكه گذشت صز اميرمؤمنان

 ي ننظر مادعه حت  »در پاسخ مالك فرم دند: ؛ لذا دادررد، ميدان فعاليت   مان ر مياسفمي را صهد د نمي

  «.گرددما بر مي اي نزدرها ش رنيد صا ببينم با چه نهيجه 4؛يرجع به إلينا

 فرم دند:    حضرت هنگا  حررت جر ر به س ي شا  ا  را صش  خ ررد صا ا  با دلگرمي قضيه را پيگيري رند

رأيت،  ن أهل الدين و الرأي من قدهللا م  صحا  رسولأحولي من  إن  

 5؛«ك من خير ذي يمننإن  » :هللا فيكو قد أخترتك عليهم لقول رسول

را براي رفتن  تبولي من  ؛هستند |خدانرر از اصحاب رسبلن افراد ديندار و صاتباي اطراف مخبدت ديده

 .«تب از ب ترين يمنيان هستي»اند  فرمبدهت در مبرد |خدانزد شاميان ترجي  دادم؛  بن رسبل

دار بگه معا  ه را  ا ،جر ر در شا  سعي ررد صا با صكيه بر رأي ارثر ت   جل گيري رردن از صكرار فهنه جن  جمل

از ا ن ر   قهي نزد معا  ه رفت، ابهدا به بيعت مرد  شهرهاي مكه   مد نه   بصره   ر فه   سا ر مناطخ  .بيعت رند

سپس  طاب بگه معا  گه   جمعگي از  6؛اشاره نم د ×حجاز    من   مصر   عر ض   عمان   بحر ن   غيره با علي

 شاميان، عملكرد طلحه   زبير را صقبيح ررد   گفت: 

بدانيد اين دين تواب و تحمول  ؛را بدون دليل شكستند ×طلحه و زبير از کساني ببدند که پيمان خبد با علي

ديروز در بهوره کشوتاري بوه راه افتواد کوه اگور  .تباند شمشير را برتابدبدانيد عرب ديگر نمي ؛فتنه را ندارد

                                                                                              

رسد مقص د از ارثر شاميان، رساني باشند ره به عن ان رزمنده از  من به عراق آمده   از آنجا براي فگهح شگا  رفهنگد   در زمگان . به نظر مي1
 اند.  گرنه مرد  اصيل شا  با ق   جر ر بجلي نسبهي نداشهه ؛به عن ان نير هاي فاصح در همانجا باقي ماندند معا  ه

 .با رمي حذف   صغيير 381، ص 2، ج مروج الذهب  بنگر د به: مسع دي،  28   27 . منقري، همان، ص2

 .با رمي حذف   صغيير 381ص ، 2، ج مروج الذهب  بنگر د به: مسع دي،  28   27 . منقري، همان، ص3

 .با رمي حذف   صغيير 381، ص 2، ج مروج الذهب  بنگر د به: مسع دي،  28   27 . منقري، همان، ص4

 .28 . منقري، همان، ص5
 .28 . بنگر د به: منقري، همان، ص6
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  1.دم باقي نخباهد ماندبخباهد اين بال با يك باليي مثل خبدش درمان شبد، ديگر کسي از مر

   2  انگد« | دا صي رس ل»را  × كي از سران رارگزاران معا  ه، اميرمؤمنان ،سمسطبننزد شرجبيلدر سپس 

  3شررت حضرت در قهل عثمان را  ك صهمت ناشي از گرا ش دنياطلبانه شمرد.

چرا ره  يانت معا  ه   اطرافيانش به   ك از ا ن سخنان نه در معا  ه   نه در اطرافيانش صأثير نگذاشت؛ اما هيچ

صا چه رسد به سخنان جر ر ره اعهقاد   دش بگه  ،ررددر آنها صأثير نمي ×حدي ب د ره سخنان   براهين اميرمؤمنان

رگرد بگه نهيجگه از ا گن ر  هگر قگدر صگفش مگي ؛،  ك اعهقاد محكم   بر اسهه از ن ر معرفت به  ال ت نب د×علي

 رسيد.نمي

ص اند معطي آن باشد. رسي ره   د به حقيقهي ا مان ده مقب ل   صجربه شده است ره فاقد شئ نميا ن  ك قاع

ص انست در شاميان جر ر ره   د به علي با ر نداشت، چگ نه مي .ص اند آن حقيقت را به د گران منهقل رندندارد، نمي

معا  ه   اطرافيانش را قانع  ،دال ل مصلحت اند شانهص انست بكند ا ن ب د ره با ا جاد با ر رند. ا  صنها راري ره مي

نيز بيش از ا ن از ا  انهظگار  ×در ا ن جهت نيز م فخ نب د. علي؛ اما آميز رنندبيعت مصلحت ×به ناچار با علي صا رند

  .نداشت

اني بگا جر گر را مگههم بگه صبگ ،به ط ري ره  اران حضرت ؛به هر صقد ر بازگشت جر ر از نزد معا  ه ط الني شد

لرسولي وقتا  ل يقيم بعده إل مخندوعا   وق ت  » لي حضرت فرم دند:  ؛معا  ه رردند

 گا فر گب آنهگا را  ،ا  ره اگر ص قف ا  از آن م عد بگگذردا   قهي را معين رردهمن براي فرسهاده 4؛ عاصيا   أو

 .«  رده    ا نافرماني ررده است

 قهي ا  بازگشت مگرد  ا  را بگه صبگاني بگا  .بد ن نهيجه  ارد ر فه شدپس از  كصد   بيست ر ز جر ر  باال ره 

مالك معهقد بگ د جر گر بگا  .مالك اشهر به شدت بر جر ر سخت گرفت ،در ميان  اران حضرت .معا  ه مههم سا هند

  بازگشگت ا  معا  ه صباني ررده   اساسا  سفر ا  به شا  براي معامله با معا  ه   محكم رردن جا گاهش نزد ا  ب ده 

   ارانش ب ده است. از منظر مالك جر ر آمده ب د صا بگ  د اگر شما با معا  ه بجنگيد، ا  بگا  ×نيز با هدف صهد د علي

 شما را شكست   اهد داد. از ا ن ر  مالك  طاب به جر ر گفت:  ،نير هاي فرا اني ره آماده نم ده

اي توا راهكواري بوراي همانا تب نزد آن ا رفته ؛ده بمانيتب شايستگي نداري که در روي زمين زن !قسم به خدا

برگشتن تب از پيش آن ا به سبي ما براي اين ببده تا بدين وسيله موا  ؛پيبستن به آنان براي خبد فراهم کني

 ×اگور اميرمؤمنوان ؛بيونممن تالش تب را جز براي آن ا نمي ؛تب از آن ا هستي !قسم به خدا .را از آن ا بترساني

کردم که از آن خارج نشبيد تا اين کارهوا فيهوله پذيرفت، تب و امثال تب را در محبسي زنداني ميمرا مينرر 

 5يابد و خدا ظالمان را به هالکت برساند.

                                                                                              

هنذا  ن بايعه ثم نكثا بيعته علي غير حندث. أل و إن  كان طلحه و الزبير مم  . »1

مس أالعر  ل تحتمل السيف و قد كانت بالبصرة  و إن   أل ،مل الفتندين ليحتلا

قهيبگه،   بنگر د به: ابگن 31   30)منقري، همان، ص  .«ملحمة إن ييفع الب ء بمثلها ف  بقاء للناس
 .(114 ، ص1 همان، ج

 .49 همان، ص ،. بنگر د به: منقري2
 .47 گ 49 . بنگر د به: منقري، همان، ص3
 .55 همان، ص. منقري، 4
خنذ عنندهم يندا  منا أتينتهم لتت  ا  إن  وهللا ما أنت بأهل أن تميي فوق األرض حي  . »5

ل  و و أننت وهللا مننهم بمسيرك إليهم، ثم رجعت إلينا من عندهم تهددنا بهم،

ك و أشنباهك فني سن  بسعيك إل لهم، و لئن أطاعني فيك أميرالمؤمنين ليح أري
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ظاهرا  مالك معهقد ب د جر ر نه صنها براي بيعت گگرفهن از معا  گه صفشگي نكگرد، بلكگه در ا گن سگفرش صمگا  

ردن معا  ه را مسد د ررد   با اطفعات   ا باري ره از ا ضاع ر فه   سپاه حضگرت هاي اميد براي صسليم ردر چه

ناها ي ره ممكن ب د در آ نده در آن گرفهگار شگ د، به معا  ه داد، در معا  ه بصيرت  اصي ا جاد ررد   ا  را از صن 

 1نجات داد.

بگراي قضگا ت صنگد  گ د عليگه  ص انست بگراهين ر شگنيگرچه مالك دال ل قاطعي براي نظرش نداشت   نمي

رگرد رگه قابگل عبداهلل ارائه رند،  لي از البفي رلمات به ش اهدي بر گرا ش جر ر به معا  ه اسهشهاد مگيجر ربن

ص  در گفهارت ز اد از همراهي رردن   همدلي معا  ه   اطرافيانش د  زده   ما را از »گفت: از جمله مي ؛مفحظه ب د

 2.«ايرساندهصرثرت نفرات آنها مي

نكهه جالب ص جه در ا ن مقا  ا ن است ره حضرت در جر ان مشاجرة ميان مالك   جر گر سگك ت ا هيگار رگرد. 

گيري نكگرد؛  لي مانند مالك م ضع ؛طبخ اسناد م ج د حضرت در صحنه بر  رد مالك با جر ر شخصا  حض ر داشت

جر ر از حضرت جگدا  ، لي مدصي بعد از صحبت مالك ؛چرا ره دليل قاطعي براي مههم رردن جر ر به  يانت نداشت

 3شد   به قرقيسيا گر خت.

از ا ن پس حجت بر  يانت جر ر اقامه گرد د؛ ز را در عرف آن عصر اگر رسي از مشاهير   رارگزاران از فرمگان 

بگه  ×  اميرمؤمنگانراز ا گن .رردآمد   حارم ا  را صنبيه ميررد، ا ن امر ن عي صمرد به حساب ميحارم سرپيچي مي

 كگي د گگر از  ،به آصش رشيد. سپس از آنجا به طرف  انه ث  ر   را صخر ب نم د طرف  انة جر ر حررت ررده، آن

 4را نيز س زاند   منهد  سا ت. بزرگان ر فه ره به جر ر ملحخ گرد د، حررت ررد   آن

ق مش جا گگاه رفيعگي داشگت، عگده قابگل  از آنجا ره ا  در ميان ؛گر خهن جر ر صنها به   د ا  منحصر نگشت

در جن  صفين  6صنها ن زده نفر 5«قسر»اي ره طبخ نقل منقري از ق   به گ نه ؛اي از اق امش به ا  پي سهندمفحظه

 7حاضر شدند.

اي محل اسهقرار   د را به معا  ه اطفع داد   اعف  ررد ره د ست دارد در رنار طي نامه ،جر ر پس از گر خهن

 8اي به ا  نگاشت   از ا    است بگه شگا  بيا گد.باشد   در  انه ا  سكني ا هيار رند. ر ي ا ن جهت معا  ه نامها  

عبداهلل بجلي   حنظله راصب از ر فه بگه قرقيسگيا رفهنگد   گفهنگد در شگهري رگه از عثمگان اند جر ربنبر ي ن شهه

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 )منقگري، همگان، ص .«بين هذه األمور و يهلك هللا الظالمينس لتخرجون منه، حتي تستحبم
 .(292 ، صالمعارفنقل از  118 ، ص3 ، جالبالغهشرح نهجالحد د، ابي  ابن 60

 .522 ، ص2   1 ، جالفتوحاعثم،   ابن 60 . بنگر د به: منقري، همان، ص1

 .161 ، صاالخبار الطوالقهيبه، . نقل به مضم ن از ابن2

 .60 د به: منقري، همان، ص. بنگر 3
 .61 . بنگر د به: منقري، همان، ص4
 آمد.به شمار مي« بجيله»اي از ق   صيره« قسر. »5
 .60 . بنگر د به: منقري، همان، ص6
منقري، به  صفينهوقعدر ر فه، عف ه بر  ×عبداهلل بجلي نزد معا  ه   بازگشت ا  نزد اميرمؤمنان. براي اطفع از جز يات جر ان ارسال جر ربن7

 گ 116 ، صمامه و السياسهاال   275 گ 277 ، ص2 ، جاالشرافانساب   70 ، ص3 ، جتاريخ االمم و الملوك   161صا  156، اخبارالطوال

 مراجعه رنيد. 113
 ، ص2 ، جالرجلالقلاموسي، اند معا  ه ا  را نزد   د برد. بنگر د به: صسگهر، بر ي ن شهه382 ، ص2 ج، مروج الذهب. بنگر د به: مسع دي، 8

586. 
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ج  ي از عثمان اي بيش نب د؛ چرا ره عيبرد جر ر بهانه لي ا ن سخن الاقل در م  1؛ج  ي رنند نخ اهيم ماندعيب

 يلي قبل از ا ن د ران در ر فه ر اج داشهه است. چرا جر ر  قهي پس از جن  جمل به ر فه آمگد   ا گن  ضگع را 

اي بگراي ص جيگه صرد د اگر سخن ف ق از زبان جر ر صادر شده باشد جز بهانگهبي ؟مشاهد ررد، از ر فه بير ن نرفت

 اش را صخر ب نم د.نب ده   شا د از همين ر  حضرت  انه ×نهش به اميرمؤمنان يا

ظگرف چنگد مگاه  ،  اظهار  فاداري نسبت به آن حضرت ×عبداهلل بجلي پس از بيعت با عليبه هر صقد ر جر ربن

  ار رن  ع ض ررد   از آن حضرت جدا   با معا  ه مرصبط گرد د.ب قلم ن

ثباصي ب د ره به آنهگا هگيچ اعهمگادي ها   رجال بي ج د شخصيت ×اميرمؤمنان آري  كي از مشكفت حك مت

جنگيدند   گاه بگراي حفگظ منگافع قبيلگي با معا  ه مي  هاي ق مي هاي جاهفنه   گرا شگاه از ر ي صعصب ؛نب د

بعضگا  نفگ ذ رگه   يهاصرد د شخصيتبي .آ ردندشخصي    ش، از جن  منصرف شده، طبل صلح را به صدا در مي

ررد؛ چرا ره مرارز قدرت اي در سپاه حضرت داشهند، ر ند اصفحات جامعه را با مشكل جدي م اجه ميقابل مفحظه

ناگاه به پا گاه دشمن مبدل گرد گده، نگه صنهگا در جهگت اصگفحات گگا  بگر  ،هاي صأثيرگذاري در جامعه  سرچشمه

ررد صا حد امكان رردند. از ا ن ر  حضرت سعي ميحات حررت ميمسير اصف داشهند، بلكه در جهت افساد   سدّنمي

در عين حال از  ه باشد  هاي رليدي به ا ن افراد جل گيري رند   هم اره حررت آنها را ز ر نظر داشهاز سپردن پست

آنهگا در  ،شد، پرهيز نما د. اما بگا همگه ا گن صگدابيرپي سهن آنان به دشمن مي   ص زيطرد راملشان ره م جب رينه

 ثباصي حك مت آن بزرگ ار گرد دند. يانت ررده، م جب بي ا شاننسبت به  ،م اقف گ ناگ ني از حك مت حضرت
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 بخش س   : مشكفت جر انهاي صأثير گذار

 

 

 

 

 

 بخش سوم : جريانهاي تأثير گذار

 ) قاسطين / جريان زرساالر برانداز ( امويان :اوّل فصل 

 

 |ميه از زبان پيامبرااهداف بني

 ×اميه از منظر عليماهيت بني

 ×رشك بر اميرمؤمنان

 در م رد ام  ان ×هشدار علي

 در ميان اصحاب آن حضرت ×بازصاب د دگاه اميرمؤمنان

 هجري 61  اهداف ام  ان صا سال ها نگاهي گذرا به سياست

  را(صا عصر عاش |فرا ند صحقير   صضعيف عزّت مسلمانان )از رحلت پيامبر
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هاي نزاع ميگان حگخ   گمان گذر زمان بر سبك سخن   ادبيات، صن ع   صكامل ابزارهاي جنگي، صرفند   صارهيكبي

جا ره ماهيت آدمي به عن ان باز گر اصلي جن  ميان حگخ   باطگل مگاهيهي اما از آن ؛گذاردباطل صأثير شگرفي مي

ها   ع امگل مگؤثر در حضگ ر آدمگي در  احد است، بسياري از انگيزه اشها   جاذبه   دافعهگرا ش دأ  مب دارد ثابت

جبهة حخ  ا باطل صكرارپذ ر    كسان است. به عف ه ر ح   شي ة بر  رد   شارله بسياري از صرفندهاي جبهة باطل 

لباس ن    رند همان حادثة د ر ز در اي ره انسان گمان ميبه گ نه ؛باشددرست مثل  كد گر مي ،در اعصار مخهلف

هاي مخهلف هاي طغيان   سررشي به ط ر طبيعي در زمانما هها   دستجد د امر ز ظاهر گرد ده است. البهه بهانه

ر   لي شال ده، منطخ   مرا  هر  ك از د  جر ان اهل حخ   اهل باطل امري ثابت اسگت. از ا گن ؛صغيير   اهد ررد

ما گة  گ بي بگراي صحليگل رفهگار ص انگد دسگتمگي ×  اميرمؤمنگان اميهصأمل   صدبر در ماجراي رشمكش ميان بني

هاي معاصر با د ن   رهبر   حك مت د ني به شمار آ د. اسهاد مطهري در ا ن م رد ج  انة بر ي د گر از جر انسهيزه

 فرما ند:مي

بده که فقوط اين يك امر سطحي نب ؛آميز نداردبراي ما تحقيق در امر تادثة تكبمت امبي تن ا جنبة تعجب

روز توا روزي کوه  مربب  به سيزده قرن پيش باشد که بگبييم آمد و رفت. اين خطري ببد براي اسوالم از آن

داند. تتماً اگر ما بخباهيم به تاريخ روتية خبدمان رسيدگي کنيم، بايد بوه تواريخ اموبي رسويدگي خدا مي

  کنيم.

 .عنهر فكر امبي داخل عناصر فكر اسالمي شود ؛کردزه ميفكر امبي در زير پرده و لفافه، با فكر اسالمي مبار

کنند، عنهري از فكر امبي مبجبد باشد و اميه را لعنت ميهايي که هر صب  و شام بنياي بسا که فكر همان

االسو عناصر فكر امبي ها رفتند، ولي معطبر است. )امبيخبدشان خيال کنند فكر اسالمي است و قطعاً اين

عامول ديانوت را  ،اياموروز هوم اصوبل معاويوه ؛باقي ماند و با تغيير، جزء اصبل زندگي ما شده و رژيم امبي

اي کوه در پواي به اندازة گريه ؛شبد يك کلمه عليه اصبل امبي سخن گفتاستخدام کرده عليه ديانت و نمي

 1.ريزند(پيراهن عثمان ريختند، باز مي

ام  ان صنها  ك طا فة  اص    ك  ان ادة   ژة صدر  ،هيد مطهريفرما يد از منظر اسهاد شچنانچه مفحظه مي

بينگي   بگا  گك جهگان ؛هگاآنها  ك ن عي از سرشت انساني هسهند با  ك سري عف خ   دلبسهگي ؛انداسف  نب ده

بنابرا ن دقت در افكگار   رفهگار   بررسگي  .ا دئ ل ژي  اص ره در هر زماني ممكن است در  ك جامعه ظه ر رنند
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هاي مشابه ام  ان بصير نما گد   اسگف  را از ص اند جامعه را در بر  رد با افكار   طبا ع   جر انمي هاي آنان  ژگي

 آفت  طر آنان مص ن بدارد.

اميه چند هاي آنان است. بنيرند،   ژگيرا با اهميت مي ×نكهه د گري ره بررسي  ضع ام  ان در حك مت علي

ررد   آنها را به  ك آفت اجهماعي  طرآفر ن براي مسلمانان ها را از سا ر ط ا ف ممهاز مي  ژگي مهم داشهند ره آن

 سا ت.مبدل مي

به انباشت ثگر ت   سگلطه بگر  ؛دادندنخسهين   ژگي آنها زرساالري است. آنها به مال   ثر ت بسيار اهميت مي

م لگد  ،برا شان اصل ب د   شا د همين   ژگگي اشرافيت   زندگي مرفه ؛ رز دندمنابع مادي جامعه سخت اههما  مي

اي در شگا  بگه راه  صا ص د گري در ميان آنان گرد د. معا  ه در همگان د ران  ليفگه د    گك زنگدگي شگاهانه

 يگز عگراق مهعلگخ بگه هاي حاصلر سهاها   سرزمين»  سعيدبن عاص در زمان حارميهش بر ر فه گفت:  1اندا ت

 پنداشت.اميه ميق را جزء صي ل   د   ق   بني عني س اد عرا ؛«قر ش است

شان ا ن ب د ره عف ه بر ثر ت، صشنة قدرت   سلطة سياسي بر مرد  ب دند. صنها زندگي مرفه آنها د مين   ژگي

   زددر رنار مال   منال، عشخ به جاه   جفل در آنها م ج مگي لذا ؛رردنياز نميهاي دنيا بيرا از طمع به سا ر جل ه

ابهگدا  ،الحيل گ ناگ نر  با لطا فدر پي ا ن ب دند صا افسار سياسي اجهماع را در دست   د داشهه باشند. از ا ن شد دا 

 ،×سفيان حارميت شا  را به دست گرفهه   رفهه رفهه پس از صلح امگا  حسگنابيبناب سفيان   سپس معا  ة ز دبن

 حك مت رل جهان اسف  به دست آنها افهاد.

اي ره به   دشگان   نها به اندازهاشان ا ن ب د ره براي مرد  هيچ ارزشي قا ل نب دند. به انسمين  ص صيتس 

نعمت  ار داشهند.   د را حارم    لي گرنه با ص ده ملت بر  ردي برده ؛دادندرساند، بها ميحزبشان منفعت دنيا ي مي

ررد ره براي اجراي احكگا  اعفن مي نيز عا  ه معهقد ب د   رسما انگاشهند. م  مرد  را غف    ن رر    ش مي ،  آقا

براي سلطه   حكمراني    اداشهن مرد  به فرمانبري از   د، با ر فيان جنگيگده بلكه  ؛د ن با مخالفان   د نجنگيده

 2است.

 ،نان   چه پگس از آنگاه قبل از پير زي مسلمادانسهند   هيچبيني   د دنيا را سراي ا ل   آ ر بشر ميدر جهان

صر از لذا ذ مگادي نبگ د. ر ي ج  ي افز نفلسفة حيات در نزد آنان چيزي جز بهره لذا ؛نگاهشان به هسهي صغيير نكرد

 رردند. افهند، بيشهر عياشي   فج ر ميا ن جهت هر قدر بيشهر قدرت مي

ت ب دند   ا ن  صلت به آنهگا رمگك آنها جر اني ز رك   باه ش   اهل زد   بند سياسي،  دعه، نيرن     يان

 ررد ره رقباي   د را از صحنة مبارزات سياسي رنار بزنند   بر گردة جامعه س ار ش ند.مي

رسيدند، مناصب اجهماعي را بين اق ا    د صقسيم ساالري داشهند.  قهي به قدرت مير حيه انحصارطلبي   طا فه

 هم اره در ميان  اندان   د دست به دست رنند. رردند   در پي آن ب دند صا گ ي  ففت رامي

داشهند   ص انسهند آن را از سر راه   د برميشدند، اگر ميهاي معارض م اجه ميها    ا جر ان قهي با شخصيت

 جسهند.هاي گ ناگ ن   صا حد ص ان از معارضان به نفع    ش بهره ميبا حيله ،اگر قادر به چنين راري نب دند

 لي  قهي د دنگد صگاب  ؛ابهدا با آن بزرگ ار   آ ين مقدسش مقابله رردند | دااسف    آغاز دع ت رس لبا ظه ر 

هاي پس از رحلگت   اهي را ندارند، به در غ به اسف  گر  دند   در سالا سهادگي در مقابل مسلمانان   م ج اسف 
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ها ي از جهان اسف  سلطه  افهند   مكهگب اسگف  را بخش با برقراري پي ند با جانشينان پيامبر، بار د گر بر ،|پيامبر

 اسهحاله رردند.

با شخصيت راملي م اجه شگدند رگه قگدرت  ،به حك مت رسيد، بار د گر مانند عصر نب ي ×اما  قهي اميرمؤمنان

فگهن را نداشهند. از س ي د گر صسليم شگدن   بيعگت بگا آن بزرگگ ار نيگز م جگب از دسگت ر ا مصالحه   معامله با 

سرانجا  طبل مخالفگت بگا  ند.سازي د د  د را بر سر  ك د راهي سرن شت؛ لذا شدشان بر جامعه اسفمي ميسلطه

را  اژگ ن نم ده، قگدرت  ×  رارشكني در حك مت حضرت را به صدا در آ ردند صا از ا ن رهگذر حك مت علي ×علي

   ×اف ش     د نا ل آمدند   پس از شهادت اما  علگيبه اهد نيز رل جهان اسف  را به دست گيرند   صا حد ز ادي

 بر صما  جهان اسف  مسلط شدند.  ×صلح اما  حسن

در م رد ماهيت    ص صيات ام  ان، ببينيم ا گن ا صگاف بگر  نظر شا سهه است با دقت ،با ص جه به مطالب ف ق

، جر اني با چنين ماميان جامعة اسفمي  رند؟ آ ا درردا   ك از احزاب مخالف مسلمانان در دنياي معاصر صطبيخ مي

اسباب   ابزارهاي پير زي ام  ان   صرفندها   شعارها شان چه  ص صياصي داشگهند؟ م اضگع  ش د؟ها پيدا مي  ژگي

هاي مخهلف درگير با حك مت د ني، سرانجا  آنها بر ار كه شان چگ نه ب ده؟   چرا در ميان گر هاجهماعي  سياسي 

 قدرت نشسهند؟

اسهاد شهيد مطهري در  كي از فرازهاي سخنانش پيرام ن ام  ان، آنها را به  ه د در دنياي معاصر صشبيه نمگ ده 

 فرما د:اسف  شمرده، در  صفشان مي بر ضدآنان را مشابه حررت  ه د    انسجا  در ني   حررت با طرح   برنامة

اي رخ داد. العواده، جريانوات و تحوبالت فوب ×يعلبنو ش ادت تسين |خدادر پنجاه سال بين وفات رسبل

انود؛ مخهبصواً عبوداهلل اي شودهشناسي آگاه هستند، متبجه نكتهمحققين امروز، آن ايي که به اصبل جامعه

اميه بر خالف گبيد  بنيمي ؛کندکه سني است، شايد بيشتر از ديگران روي اين مطلب تكيه ميعال لي با اين

و غير قريش( تن ا يك نژاد نببدند. نژادي ببدند که طرز کار و فعاليتشان شبيه طرز  همة قبايل عرب )قريش

تقريباً نرير ي بد در عهر ما و بلكه در طبل تاريخ که  .کار يك تزب ببد؛ يعني افكار خاص اجتماعي داشتند

اي کوه ميوان گذشته از همواهنگي ،نژادي هستند با يك فكر و ايدة خاص که براي رسيدن به ايدة خبدشان

 1همة افرادشان وجبد دارد، نقشه و طرح دارند.

انگد، پد د آ رده ×ها ي ره ام  ان در حك مت عليما به ح ل   ق ة الهي در آ نده دربارة ماهيت صرفندها   چالش

 هاي رارسازي در شگنا ت   م اجهگه بگا منافقگانره به نها ج رهگشا   عبرتها ي   اهيم داشت. به اميد ا نبحث

 نشين مسلمانان   حارميت اسفمي نا ل آ يم.دار   دشمنان پردهنقاب

 |اميه از زبان پيامبراهداف بني

ها   نير هاي شكست   رده سابخ بگه چنگد رسد، جر ان قهي  ك نهضت اجهماعي   انقفب ارزشي به پير زي مي

ش ند   در حقيقت همراه با انقگفب، در د د مي  ارزشي ج اي  اقعا  صسليم نظا  اجهماعيدسهه ؛ش نددسهه صقسيم مي

، در بير ن مرزهاي حك مت جد د، دست به هنان به مخالفت   د ادامه دادچهمنيز اي آفر نند. دسهه  د انقفب مي

هاي م ج د به مبارزه فرهنگي   صبليغي    ش عليگه نظگا  هاي نظامي عليه آن زده    ا با اسهفاده از فرصتحررت

 دهند.مه ميجد د ادا

 لي هم اره در آرز ي  ؛پي ندندن مي اما در ا ن ميان بر ي منافقانه   د را صسليم انقفب نم ده   به  يل انقفبي
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گري زدن به نهضت جد د هسهند. البهه منافقان در قدرت فهنه صغيير ا ضاع ب ده   در رمين  افهن فرصهي براي ضربه

ه شگمندي   امكانگات صشگكيفصي  ،ر زي از پشهكار، ز رري ي از آنها در برنامهگاه بر ؛گري  كسان نيسهند  ا فل

فكري   اعهقادي هم نف ذ رنند، ، مردمي ،هاي ق ياي بر  ردارند ره اگر در بدنه  ك انقفب بزرگ   با پشه انه  ژه

 .اندميه از ا ن دست منافقان ب دهاپ رانند. چنانچه گذشت بنيها ش را از در ن ميرا سرنگ ن ررده، ساقه به مر ر آن

البهه آنهگا را از  ؛هاي رليدي به آنها ندادگاه پستهيچ   از ر ز نخست سخت م اظب آنها ب د |ر  رس ل ارر از ا ن

ص ط گة بيشگهري   ر ش د   فرصگتها شان شعلهشد رينهجامعه هم طرد نكرد؛ چ ن انز ا   طرد آنها   د م جب مي

ررد از آنهگا صگأليف قلگ ب اهميت سعي ميهاي بيهاي مالي   سپردن پستبا بخشش حهي گاه ؛دبرا شان فراهم آ 

اميه رسيده ب د   اهداف ش     پيامد سلطة آنان بر جامعه اسگفمي را بگه  گ بي به عمخ  طر بني | دارند. رس ل

چگررين ب دنگد، از رشد اسف  دل ررد. ر ي ا ن جهت در ميان قبا لي ره به ن عي از اسف  سيلي   رده  درك مي

 فرم دند:   اميه انگشت نهادهر ي بني

ل  و هللا خ نو   خذوا دين هللا دغ   و عباد  ت  إإذا بل  بنوالعا  ث ثين 

د، ديون خودا را تبواه و معيوبب نبه سي تون برسو )اميهبني)يعني 2هرگاه پسران عاص 1؛ل  و  مال هللا دا 

 کنند.دهند و مال خدا را ميان خبد دست به دست ميقرار مي ]خبد[بندگان خدا را بندة  ؛کنندمي

  اهند ام ال ره آنها مينخست آن .رنداميه را در ا ن ر ا ت گ شزد ميسه هدف   انگيزه ش   بني | دارس ل

بگه  ؛دالمال مسلمانان   منابع ثر ت عم مي است، در دست  اندان   د داشهه باشگن دا را ره در حقيقت همان بيت

  اهند، اند، ن رر   د رنند   به صعبيري د گر مرد  را حقير   پست ميعف ه مردمي را ره آزاد   شر ف آفر ده شده

صگر اري به آنان است. از همه مهگمذگصأمين منفعت آنها    دمت ،نه عز ز   با شرافت. از منظر آنها مدار ارزش آدمي

آميزند   با در آميخهن حخ   باطل، حقيقت د ن را از دسهرس مرد  د ر نگه    اهند حقا خ د ن  دا را با باطل درمي

 نامه ر شن براي سير به س ي   د محر   سازند.دارند   جامعه را از بر  رداري از  ك آ ين

؛ آنهگا خذوا... عبادهللا خ و ل  ت  إ»فرما ند: ره مياز ا ن |شهيد مطهري معهقد است سخن نبي ارر 

بگد هي اسگت رگه ام  گان نگه مگرد  را بگه  .، اشاره است به ظلم   اسهبداد ام  ان«رنندرا برده   د ميبندگان  دا 

بلكه اسهبداد   جبار ت   د را بر مرد  صحميل  ؛  اندند   نه آنها را ممل ك   بردة   د سا هه ب دندپرسهش   د مي

 3.  اند «ربّ   مرب بي»عي شرك   رابطه نگري الهي   د، ا ن  ضع را ن  دا با آ ندهررده ب دند. رس ل

است ره ام  ان در حقيقت   د را جگاي  گدا   مگرد  را جگاي بنگدة  گ  ش  ر شن است ره مقص د اسهاد ا ن

گ  ا براي   د در برابر  دا ند مهعال، شأن پر ردگاري   رب بيت قا ل گرد ده،   د  ، شانهاپنداشهند   با   درامگي

 بد    ش انگاشهند.  مرد  را ع را ربّ

 ×اميه از منظر عليماهيت بني

اميه با مرد  سخن گفت   ماهيگت   عمگخ  طگر آنهگا را بارها در ط ل مدت  ففت   د در م رد بني ×اميرمؤمنان

 قهگي مگا آنهگا را    ،هاي د گر بيان گرد دا ن سخنان گاه به ص رت  طبه   گاه به ص رت .براي  ارانش بيان ررد

اميه شمرده شده است، بينيم همان م اردي ره ص سط پيامبر  دا به عن ان اهداف ش   بنيدهيم، ميار ميرنار هم قر
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گ  ي ررد ره شان ام ري را پيشاميه   صرفندها   ه  ت مخفيش د. حضرت در م رد بنيبه   بي در آن مشاهده مي

 دهيم.نم ده   در م ردشان ص ضيح ميرا صصد خ نم د. ارن ن به صرصيب آنها را بيان  بعدها صار خ آن

 خودکامگی و خداوندگاری. 1

گزاري به مرد    برقراري عدالت اجهماعي در جامعه است. پيامبران الهي  كي از  ظا ف حارم  دمت ،از منظر اسف 

 درامه   مسهبد ره اربابان  نه آن ؛اند صا در بسهر جامعه قسط   عدل را برقرار رنندبه عن ان حارمان آسماني آمده

به اهل رهاب بگ  »فرما د: به پيامبرش مي قرآنداند.  دا ند در  دا را مسا ي شرك مي ت غيرباشند. اسف  رب بيّ

گ نه شر كي ره جز  دا ند را نپرسهيم   براي ا  هيچ ،بيا يد بر سر سخني ره بين ما   شما  كسان است با سهيم

 1«.نگيرد به جاي  دا ند به  دا ي برد گري را  رس از ما هيچ    نيا ر م

ساالر با نظا   ال ي در همين امر است ره  لي  دا  گ د هاي اساسي نظا  پادشاهي   حزباساسا   كي از صفا ت

دانگد؛ چرارگه از منظگر ا  ار مرد  ميزگ  د را  اد     دمت ؛داندرا مأم ر   مس  ل انجا  احكا  الهي در جامعه مي

 ا م جب رضاي باري صعالي است. دمت به  لخ  د

هنگا  نصب ا شان بگه اسگهانداري  ،نامة   د به مالك اشهردر سفارش ×بينيم اميرمؤمناناز همين ر ست ره مي

 ن  سند:مصر، ا شان را به ص اضع در برابر مرد    فر صني نشان دادن نسبت به آنان ص صيه نم ده، مي

م لهم فيه شخصنك، و تجلنس ر  ف  الحاجات منك قسما  تا   وذ  واجعل ل  

قعد عنهم جندك ذي خلقك و تا ا  فتتواتع فيه ه ال  عام   لهم مجلسا  

تع مك متكل  ي يكل  و أعوانك من أحراسك و شرطك حت   مهم غير متتع

خنذ ؤة ليس أم نقند  لن تا » :يقول في غير موطن   |هللاي سمعت رسولفإن  

از وقت خبد را بوه کسواني بخشي  2؛«غير متتعتع ه من القوي  عيف فيها حق  للض  

در مجلس عمبمي با آنان بنشين و در برابر خدايي که تب را آفريده فوروتن  ؛که به تب نياز دارند اختهاص بده

باش و سربازان و ياران و نگ بانان خبد را از سر راهشان دور کن تا سخنگبي آنان بدون اضوطراب در سوخن 

امتي که تق ناتبانان را از زورمندان، »فرمبد  ام که ميخدا شنيدهگفتن، با تب گفتگب کند. من بارها از رسبل

 .«اي باز نستاند، رستگار نخباهد شداضطراب و ب انه بي

ر كة قدرت أص اند بد ن پشه انة ص دة مرد  بر شاه   حزب صا زماني ره مي ،ساالر لي در نظا  پادشاهي    ا حزب

 لي زماني ره محهاج حما گت مگرد   ؛ش داي رضا ت مرد  ارزشي قا ل نميرند   برصكيه بزند،   درامانه عمل مي

قسم چنين اميه را  ك طا فة   درامه   مسهبد معرفي نم ده   بني ×راهد. اميرمؤمنانشد، از ظلم   سهم    ش مي

 رند: اد مي

ه لكم أربا  سوء  بعدي، كالن ا  الض روس: مي  أبني ن  هللا لتجدا  ما ي  او  

هنا، ر  لهنا، و تمننع د  برج   نا دها، و تزب  ي  يها و تخبط ب  ف    ب  تعذ  

ي ليتركوا مليكون  منكم إل نافعنا  لهنم، أو ليزالون بكم حت  

تصار أحدكم ي ليكون ان  و ليزال ب ؤهم عنكم حت   .غير تائر  بهم

به خدا قسم  3؛بهاحب من مستصح  ه و الص  ن رب  منهم إل كانتصار العبد م  

آن وا ماننود شوتر  مبشوي کوه دسوت بوه زموين  ؛از من براي شما زمامداران بدي خباهند ببد اميه بعدبني

ورزد، با شما برخبرد خباهند کرد گيرد و از دوشيدن شير امتناع ميزند و با دندان گاز ميکببد و لگد ميمي

 نان بر ند. بالي آن ا همي بدان ا نرسارو از شما باقي نگذارند جز آن کسي که براي آن ا سبدمند باشد يا آزا

                                                                                              

 .64: (3عمران). آل1
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 .93،  طبه البالغهنهج. 3
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به طبري که ياري خباستن شما از ايشان  وبن يواري طلبيودن بنوده از موبالي  ؛سرتان مستدام خباهد ببد

 خبيش يا تسليم شده از پيشباي خبد باشد.

 فرما ند: در فراز د گر با اشاره به ماهيت ارباب رعيهي فكر سياسي ام  ان مي

إذا  ،ده  ن سني  صرة العبد م نهم كنا ن أحد  كم م  أحد   ي تكون نصرةا حت  

ياري خباستن يكي از شما از يكي از آن ا، مانند يواري  1ه؛ه و إذا غا  اغتاب  هد أطاع  ش  

 .کندطلبيدن عبد از مباليش است که در تضبر ارباب اطاعت دارد و در غيبت او بدگبيي مي

 ش د:از سخن حضرت چند نكهه اسهفاده مي

چنانچه ا ن حقيقت رمي پس از شگهادت  ؛اند ل نظا   ففت الهي به نظا  پادشاهي ب دهام  ان در پي صبد ؛ا ال 

اش براي مرد  ر فه رسما  اعفن را به صلح  ادار نم د، در سخنراني ×فاش شد. هنگامي ره معا  ه اما  حسن ×علي

ي أن  »گفت:    دداد پيشهر انجا  ميا ، ا ن رارها را شما ررد ره من براي برپا ي نماز   ر زه   حج با شما نجنگيده

 .«من با شما جنگيد  صا بر شما حك مت رنم 2؛قاتلتكم ألتأم ر عليكم

 ارج   به دست  ^بيت عني از ر زي ره حك مت جهان اسف  از دست اهل ،ر ز از آن ،از منظر م ر ان اسفمي

بگه سگلطنت مبگدل گرد گد. در حك مگت اربگاب  اش صا حد ز ادي دگرگ ن شد  معا  ه افهاد، ماهيت الهي   آسماني

صگر ن ش ند. د گر طبقة حارم براي فر دسهانش ارزشي قا ل نيست   با ر چگكمرد  به آقا   بنده مبدل مي ،رعيهي

هجري از پردا گت  62چنانچه  قهي مرد  مد نه در سال  .ش دصر ن  جه ممكن بر  رد ميبه سخت ،سرپيچي رعا ا

  عنگي هگانشصگر ن فرمانگد د سر بر صافهند   ام  ان را از شهر بير ن راندند،  ز د  كي از سفاكماليات به نما ندة  ز

ازي به جان   مال   نام س يعقبه را براي سرر بي مرد  مد نه فرسهاد.  ي پس از صسخير مد نه من ره، دسهبنمسلم

 3مي براي  ز د بيعت گرفت.مرد  مد نه را بر سربازان حك مهي مباح ررد   سرانجا  از مرد  بر غف

 ار با مرد  را در م اجهه صهي نيسم، آمر كا   انگليس با جهان بگه  ضگ ح مشگاهده امر زه ما چنين بر  رد برده

به بگدصر ن  ضگع  ،صجا ز به ام ال   سرزمينشان براياي ره ملت فلسطين   عراق به جر  اعهراض گ نهبه ؛رنيممي

 رند.گيم رد آزار   اذ ت قرار مي

اميه بسيار دش ار ب د. آنان مانند حي ان چم شي ب دند ره نه صنها از انجا   ظا ف   د سگر رنار آمدن با بني ؛ثانيا 

 يري آنان از  گك سگ    صگرس از   همين بي ؛زدندرنندگان   د ضربه ميزدند، بلكه هر از چندي به مراجعهباز مي

رسند صظاهر به  قهي نزدشان مي   با آنان بر  رد منافقانه داشهه باشنداعهراض از س ي د گر، م جب گرد د ره مرد  

 آ ند، به بدگ  ي نسبت به آنها بپردازند.بير ن مي آنها از نزد هنگامي رهص اضع   فرمانبرداري رنند   

 قلع و قمع نیكان و نخبگان. 2

ن فرزانگه را در جامعگه، صحگت فشگار قگرار هاي بصير   فهگيم   ر شگنفكرااميه ا ن ب د ره انساند مين   ژگي بني

ها   صرفندهاي حگزب گريگذاشهند رساني ره از  دعهرردند. نميدادند   آنها را به گرفهاري   مصيبت مبهف ميمي

پس از بيان فهنه ب دن ام  ان  ×آ ردند   ص ان مقابله با آنها را دارند، آس ده زندگي رنند. حضرت اميرام ي سر در مي

 ما ند:فرمي
                                                                                              

 .98،  طبه البالغهنهج. 1

 .14، ص2، ج االرشاد. شيخ مفيد، 2

 .251   250 ، ص2 ، جتاريخ اليعقوبي. احمد  عق بي، 3
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ن أبصنر فيهنا و ها، و أصا  النب ء م نتا لي  خ ص ت ب  و ها ط تا م ت خا ع  

گيور نيكبکواران جا را فرا گرفته، بوالي آن داموناش همهسلطه 1؛عنها ي  ن عم  أخطأ الب ء م  

شبد و هور کوس کوه ترفنود آن وا را نشناسود، است و هر کس فتنة آنان را بشناسد، به بالي آنان گرفتار مي

 .اي برايش رخ نخباهد دادتادثه

 فرما ند:به صعبير اسهاد مطهري، حضرت مي

هور  .کندهايش اختهاص به يك طبقه معين پيدا ميولي گرفتاري ؛گيرداي است که همه جار را مياين بليه

کس که بهيرتي داشته باشد و به قبل امروز روشنفكر باشد، هر کس که ف م و درکي داشته باشد، اين بال و 

اميوه دهود کوه بنويخباهند آدم  يزف مي وجبد داشته باشد و تاريخ نشان ميگيرد؛ زيرا نميه او را ميفتن

ها را جمع کنود، يكوي يكوي جموع افراد به اصطالح روشنفكر و درّاك آن زمان را درست مثل مرغي که دانه

 2ادند.هاي فجيعي در اين زمينه انجام دنمبدند و  ه قتلکردند و سر به نيست ميمي

هاي بيدار جامعه را به هر طر خ ممكن از ها   جر انآري ام  ان در فرآ ند طرح اسهعمارگرا انه    ش شخصيت

حهگي پگس از    رردنگدبر ي را با صهمت   افهراء   فحش   ناسزا صر ر شخصيت مگي .داشهندپيش ر ي   د بر مي

بر ي د گر را با شكنجه   صهد د   حبس   غارتِ مال    ؛ندها مح  رنرردند  اد آنها را از  اطرهشهادصشان سعي مي

حهي پس  ؛رردند. بسياري از امامان شيعه را  كي پس از د گري به شهادت رساندندصخر ب  انه،  ادار به سك ت مي

ه اي بگمعا  ه طي بخشنامه   صفش بسيار ز ادي رردند صا نا  نيك آن حضرت را از دلها مح  رنند ×از شهادت علي

 3هاي   د علي را لعن رنند.گ  ندگان    طبا دسه ر داد در  طابه

عبدالعز ز ر اج داشت؛  عني صا ا ا ر قرن ا ل هجري، حد د شصت سگال پگس از ا ن سنت ش   صا زمان عمربن

 4ادامه داشت. ×شهادت اميرمؤمنان

ان علي    اندانش است، اسگمش را اگر د  نفر گ اهي دادند ره رسي از د سهدار»معا  ه به نما ندگانش ن شت: 

اش را   ران رنيد از دفهر د لت حذف رنيد   حق قش را قطع رنيد... هر رس مههم به د سهي با ا ن ق   است،  انه

 5.«  بف ي بر سرش آ ر د ره براي د گران درس عبرت باشد

 ؛بگردف  در فشگار بگه سگر مگيدر د ران ده سالة امامهش، رگام ×را با سم مسم   ررد   اما  حسين ×اما  حسن

مد نه نزد حضرت  دراي ره برقراري ارصباط با آن حضرت بسيار  طرناك ب د.  قهي صني چند از شيعيان ر فه گ نهبه

در پگي آن معا  گه طگي نامگة  .رگنمعلي احسگاس  طگر مگيبنحكم به معا  ه ن شت من از حسينبنآمدند، مر ان

بدان ره اگگر بگا  ؛اندبه من  بر رسيده بر ي از ر فيان ص  را به قيا  دع ت ررده»ن شت: چنين آميزي به اما  صهد د

 6.«آ ممن  دعه رني، من هم با ص  از در حيله درمي

شگدن مخيگر نمگ د. بگه  پس از معا  ه،  ز د در نخسگهين ر زهگاي  ففگهش حضگرت را بگين بيعگت   رشگهه

احضار رن   از ا  بيعت بگير؛ اگر امهنگاع رگرد، گگردنش را قطگع را  ×عليبنحسين»عهبه) الي مد نه( ن شت: ليدبن
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 1.«رن

در م رد بر  رد سفارانه ام  ان بگا  ×بسيار   يم ب ده است. اما  باقر ^ ضع شيعيان نيز مانند  ضع ائمه طاهر ن

افگراد را بگه گمگان ها   پاهاي اميه دستشيعيان ما در هر نقطه ره ب دند، به قهل رسيدند. بني»فرما ند: شيعيان مي

ره از شيعيان ما هسهند، بر دند. هر رس معر ف به د سهي   دلبسهگي به ما ب د، زنداني شد  ا مالش بگه غگارت ا ن

 2.«اش   ران گرد درفت    ا  انه

عدي به جگر  ره حجربنشد؛ رما ا نزد، به شدت سرر ب ميمي ^بيتهر رس د  از اسف  ناب   محبت اهل

ابيه، حسان به دسه ر ز ادبنبنبه شهادت رسيد    ا عبدالرحمن ×حش   ناسزا گفهن  طبا نسبت به عليمخالفت با ف

 نيكان   نخبگان جامعه را صحت فشار قرار دادند. ،سان ام  انبد ن 3زنده زنده دفن گرد د.

صافت، به سهه از آنان سر مياميه نه صنها شيعيان، بلكه هر نير ي اهل فهم   بيداري را ره از فرمانبري چشم ببني

عمگر  بگنابيگه، حكگمبه عن ان نم نگه ز گادبن .نشاندند صا درس عبرصي براي سا ران باشدطرز فجيعي سر جا ش مي

را به  راسان فرسهاد. حكم در جر ان فه حات غنا م ز ادي به دست آ رد. ز اد به ا   |غفاري،  كي از اصحاب پيامبر

اي طگف   نقگره بگين مرق   داشهه ره سگفيد   سگرخ را بگراي ا  انهخگاب رنگيم   ذره (معا  ه)اميرمؤمنان»ن شت: 

 .«مسلمانان صقسيم نش د

را ميگان  ه چنين حكمي در قرآن  جگ د نگدارد، از اجگراي فرمگان  ليفگه سگر بگاز زد   آنكحَكَمْ با اسهناد به ا ن

آنقدر    بسهه به زندان اندا تا فرسهاد   حكم را دستمسلمانان صقسيم ررد. ظاهرا  به دنبال ا ن ماجرا معا  ه رسي ر

ه هگاي اسگهبداد لِگسان ام  ان فرزانگان جامعه را ز ر چكمگهبد ن 4در زندان ماند صا با همان غل   زنجيرها جان داد.

 رردند.

 زدایی از احكام دینقداست. 3

اميگه اشگاره نمگ ده    گدا ص سگط بنگي له شكسهن حر م احكگا أاميرمؤمنان در فرازهاي مخهلف از سخنانش به مس

عمف  مرصكب حگرا   ؛شكننداگر آنها بعدها رارها را به دست بگيرند، حرمت   سط ت احكا   دا را مي»فرم دند: مي

 .«ش ند صا قباحهش از بين بر دمي

منا  إل ي ليندوعوا ه محر  وهللا ليزالون حت ن»فرما ند: البفغه مينهج 98 در  طبه

اميه همچنان به سهم ادامه دهند صا آنجا ره حرامگي ؛ به  دا قسم بنيل وهل وه و لعقدا  إل ح  ح  است  

 .«مگر آنكه آن را بشكنند ،مگر آنكه آن را حفل بشمارند   پيماني نيست ،باقي نماند

 ×يرمؤمنگاندر همان زمگان حيگات ام ،اميه در عصر عثمانها ي از ههك احكا  د ن ص سط عمّال بنيالبهه نم نه

 صر   فراگيرصري گسهرش  افت. له به ص رت علنيأا ن مس × لي پس از شهادت اميرمؤمنان ؛  د را نشان داد

له گسهرش فساد جنسي   ا فقي   اقهصادي از راهكارهاي رسمي اسگهكبار بگراي از بگين بگردن أامر زه نيز مس

هگاي پگرده |مكگر  عن ان جانشينان در غگين نبگي قداست حفل   حرا  د ني است. در آن عصر نيز   د ام  ان به
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عفاف را در ده   علنا  فسخ   فج ر به راه اندا هند.  ضع ط ري شد ره  قهي نما ندگان مرد  مد نه به شگا  رفهگه   

 دسهگاه  ز د در شا  را از نزد ك مشاهده رردند، سخت صعجب رردند   در بازگشت به مرد  مد نه گفهند:

و يضر  عننده ، يعزف بالطنابير و ير  الخمر،ليس له دين، ي»

زنگد   رنيگزان نگزدش طنبگ ر مگي ؛رندشرب  مر مي ؛د ن ندارد ] ز د[ 1؛القيان و يلعب بالك  

 .«رندها بازي مين ازند   با س مي

 دشمنی با دین اسالم. 4

ست ره آنها در بر  رد با قگرآن   ا ايرند، برنامهاميه بيان ميدر م رد اهداف بني ×اي ره اميرمؤمنانچهارمين نكهه

آنها نه صنهگا  گ د عمگف  بگه د گن ملگز   ؛اميه هيچ ميانة   بي با د ن ندارندمعهقد ب د بني ×سنت پيامبر دارند. علي

 2؛عنداء السننن و القنرآنأ»آنها  ،بلكه اساسا  با د ن دشمن هسهند. در رلمات حضرت ،نيسهند

 اند.ناميده شده 3«دشمنان اسف  ؛س  عداء اإلأ»،   «دشمنان سنت پيامبر   قرآن

رردند،  لي اعهقاد به  دا   رب بيت الهي را انكار نمي ؛بردنداميه مفاهيم   صعاليم د ن را به نفع   د صأ  ل ميبني

نگز ل  شگأن .دادندعبث   بيه ده جل ه مي يبا ر اج دادن جبرگرا ي، رفهار   د را   است  دا   نهي از منكر را عمل

ره نم نه بارز آن در ماجراي شهادت عمگار  ،رردندرا به س د   د صرجمه مي |احاد ث پيامبر   دادندآ ات را صغيير مي

فرم ده ب دند عمار را  ك گر ه سهمگر   اهند رشت.  قهي عمار در جن  صفين به  |در جن  صفين رخ داد. پيامبر

 ×عمار را رسي رشت ره به ميدان جن  آ رد   از ا ن طر خ علگيدست سپاه معا  ه به شهادت رسيد، معا  ه گفت 

    ارانش را عامفن رشهه شدن عمار معرفي نم د. 

 لي همه ا نها  ك سري  ؛گرفهندآ ردند، ر زه مي  اندند، حج به جا ميآنها درست مانند سا ر مسلمانان نماز مي

در مگ رد  × اقعي را از بين ببرند. ر ي ا ن جهت حضگرت اميگرداري ر ح   نما شي ب د صا با نا  د ن، د ناعمال بي

 فرم دند:ها ش با سپاه معا  ه ميفلسفه جن 

ن س   علي ما دخنل فينه م  اإل خواننا فيإقاتل حنا نا ما أصب  إن  

کوه موا بوا  هاي شودگبنوهوضوع بوه 4؛أوينلعوجاج و اليبهة و الت  ي  و اإلالز  

 .يرا گمراهي و کجي و شب ه و تأويل ناروا در اسالم راه يافته استجنگيم؛ زبرادرانمان در اسالم مي

را پلگي   لي آنهگا آن ؛حقيقت نماز   ر زه   حج، همان بندگي   عب د ت   صسليم در برابر دسه رات  دا ند است

اي رگه  انهمانند م ر ،براي اسهمرار   درامگي    ش قرار دادند   ا ن  طر بسيار بزرگي ب د ره در ص رت اسهمرار

رگرد   فر پاشگي   سگرنگ ني آن را حهمگي رند، بناي ن بنياد د ن را از در ن صهگي مگيدر بدنة  ك در ت النه مي

مانند بهائيت  ؛اندداري در  ان اده مهد نان جاي گرفههها ي ره به نا  د نبر ي از جر ان ،سا ت. در د ران معاصرمي

 اند.، چنين نقشي را ا فا ررده...  

سن  ، كمنا يكفنأ كفأ فينه اإليا  سيأتي عليكم زمانٌ »فرم دند: مي ×ليع

                                                                                              

 .350 ، ص3 . طبري، همان، ج1
 .94 ، صصفين هوقعمزاحم منقري، . نصربن2

 .125 ، صالمعيار و الموازنه  اسكافي،  94 ، صهمان. 3
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چه رسد ره اسف  مانند ظرف  اژگ ن شده، آناي مرد  به ز دي زماني بر شما فرا مي 1؛ فيهبما اإلناء 

 .«ش ددر آن است، ر خهه مي

سگري ظاهر د ن ره در قالب  ك ر د   پ سهه  ره ر ح بندگي   مغز   هسهه احكا  د ن از بين ميرنا ه از ا ن

را چنگين  ×. اسهاد شهيد مطهري ا ن سخن اميرمؤمنگانماند، ميش در ح به جامعه عرضه ميدسه رات  شك   بي

 دهند: ص ضيح مي

رده باشند و بعد آن ظرف را وارونه ک ؛مثل اسالم در آن زمان، مثل ظرفي است که محتبي مايعي ببده است

قسمتي از دستبرهاي دين شكل ظرف را دارد براي دستبرهاي ديگري که شكل آب  ؛...آن مايع ريخته باشد

آن آب هوم  ،اگور ايون ظورف باشود .اما اين ظرف براي آن آب الزم است ؛را دارد؛ يعني اين ظرف الزم است

مايود خباهود بفرمي ×اميرالمؤمنين .اما اگر آن آب نباشد و اين ظرف به تن ايي باشد، انگار نيست ؛ريزدنمي

برند و فقوط پبسوتي بوراي موردم بواقي مغزش را به کلي از ميان مي ؛کننداميه اسالم را تب خالي ميکه بني

 2گذارند.مي

بيني ررده اميه در م رد پ راندن اسف  پيشدر حك مت    ش در م رد اهداف ش   بني ×البهه آنچه اميرمؤمنان

معا  گه در د ران حك مگت  گ د، گگاه نگزد د سگهان  . ح رردنگدب د، بعدها   د معا  ه   پسرش  ز گد بگه آن صصگر

شگ د   بگه رسگالت آن حضگرت بار بر مأذنه بلند مگي ره نا  پيامبر ر زي پنجاز ا ن ،شعبهبنمانند مغيره اشصميمي

 3شمرد.بزرگ در جهت شهرت   نامدار شدن   د مي يررد   آن را مانعش د، اظهار ناراحهي ميشهادت داده مي

هنگامي ره سر مطهر سيدالشگهدا در مقگابلش قگرار داده شگد، گمگان رگرد بگا شگهادت  (عليه لعنةهللا)  ا  ز د  

 ر  رفر  اندان ام ي را علني سا ت   گفت: از ا ن ؛د گر فاصحة اسف    انده شده است ‘عليبنحسين

 جزع الخزرج من  قع االسل       د اگدر شهگت اشيا ي ببگلي

 زلگي نگ ح اء   الگگر جگ ب      فگبالملك ف مگاشگت هگلعب

 4ا ران فعلگن بني احمد مگم       انهقملست من  ندف إن لم 

گ اي راش بزرگانم ره در جن  بدر رشهه شدند، حض ر داشگهند   جگزع   نالگة قبيلگه  گزرج را از ضگرب نيگزه 

 شنيدند.مي

 آمده ب د   نه  حيي نازل گرد ده است. ]ماناز آس[نه  بري  ؛اندهاشم با پادشاهي بازي رردهگ بني

 گ من از قبيله  ندف نباشم اگر از فرزندان احمد به  اطر آنچه انجا  داده، انهقا  نگير .

به عگف ه عگد   ؛اميه ب دا ن سخن  ز د رامف  حاري از باقي ماندن رينة شكست جن  بدر   احد در دلهاي بني

دهگد ره به  ض ح نشان مگيسازد. نكهه س   ا ن  قرآن را ه  دا مي |ري پيامبرا مان آنها به اساس رسالت   پيامب

 صدد ب دند ر زي انهقا    د را از آنها بسهانند. هاشم رينه داشهند   دراميه نسبت به بنيبني

ثقيف   مخز  ، زهره، بنيمانند بني ؛گفهني است در بد  ظه ر اسف    حهي صا فهح مكه، قبا ل مهعددي از قر ش

اميه در ميان قبا ل قر ش نسبت به اسف  عدا ت نشان با اسف  سر جن  داشهند؛  عني ا ن ط ر نب د ره صنها بني ...

ن  ج د داشت ره سا ر قبا ل اندك اندك در امت اسگفمي منحگل  اميه   سا را ن صفا ت اساسي بين بني اما .دهند
                                                                                              

 .103، خالبالغهنهج. 1
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 .130 129، ص5الحد د، همان، جابي. بنگر د به: ابن3
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اميه   بر ي د گر از قر ش بگا دلهگا ي  لي بني ؛ها شان فر رش رردهشدند   به اسف  پي سهند   صا حد ز ادي رين

افر  هه از شعله رينه نسبت به اسف    مسلمانان   قرآن   سنت پيامبر، به صف ف مسلمانان پي سهند   ا ن دشمني 

قگا  نشسگهند. هاي د سهانه   لباس همدلي با مسلمانان حفظ رردند   در رمين انههاي  ندان   ژسترا پشت قيافه

گردد ره آنها بيش از سا ر قبا گل از اسگف  ضگربه د دنگد؛ چگ ن له برميأالبهه علت ا ن امر صا حد ز ادي به ا ن مس

اميه قرار داشت. در حقيقت پير زي اسف  به معنگاي فر پاشگي ر است قبا ل قر ش در دست اب سفيان، سررردة بني

 آنها در صدد برآمدند صا اسف  را ناب د رنند. ر از ا ن ؛اميه ب دنظا  زرساالرانه بني

رنگد   بگه سگه نكهگه اساسگي   ارزنگده اشگاره مگي ،اميه با اسگف گير بنيشهيد مطهري در م رد راز مبارزة پي

 فرما ند: مي

  مبارزه شديد امبيان که در رأس آن ا اببسفيان ببد، با اسالم و قرآن... دو علت داشت

 سه نسل متبالي متراکم شده ببد. که در ،رقابت نژادي .1

زننودة آن  هم ها که اسالم برتباين قبانين اسالمي با نرام زندگي اجتماعي رؤساي قريش، مخهبصاً امبي .2

آيد، مردمان اهل اسوراف که هنگامي که يك پيامبري مي[داند، اين را اصل کلي مي نيز زندگاني ببد و قرآن

رسلنا في قرينة منن أو ما »فرمايود  بأ ميسدر سبرة  ]تابندو خبشگذارني آن را بر نمي

هوا، موزاج و طينوت آن وا طينتوي گذشوته از هموه ايون...   «1...نذير إل قال مترفوهنا

اثور نودارد و ايون ربطوي بوه  هاي روتي، تعليمات ال ي و ربانيگبنه مزاجپرست و مادي ببد و در اينمنفعت

کند کوه در وجوبد خوبدش پرتوبي از تعليمات ال ي اذعان پيدا مي هبشي آن ا ندارد. کسي بهباهبشي و بي

 2نبري و تياتي و هدايتي در خميرة خبدش مبجبد باشد. ؛شرافت و علب نفس و بزرگباري مبجبد باشد

ص ان براي ر شة دشمني آنها بگا اسگف  برشگمرد رگه بر گي از آنهگا علل د گري را مي ،البهه غير از ع امل ف ق

 ش د.شاره شد    ا بعدها بدان پردا هه ميصر بدان اپيش

 ×رشک بر امیرمؤمنان

صگ زي   ت انساني را در هم ر خهند   به رينهمرزهاي مر ّ ،هاشمج  ي   د نسبت به بنياميه در رقابت   برصريبني

هرگگز  ،هاشگم  حل ل ن ر  ال ت در  انگدان بنگي |ارر نب ت نبي ج د حسادت شد د مبهف گرد دند. آنها د دند با 

جگ  ي از از ر ي حقه   حسد به انهقگا  ؛ لذاارهسابي است له  ك امر غيرأص انند با آنان رقابت رنند؛ ز را ا ن مسنمي

هاي همه آنها حسادت ب د. آنان پردا هند. البهه براي ا ن دشمني دال ل د ني   غير د ني صراشيدند؛  لي  كي از ر شه

 ن  سند:ا ش به معا  ه ميهدر  كي از نامه ×اميرمؤمنان

البيت آل ابراهيم المحسودون حسندنا كمنا حسند هلأأل و نحن 

بيت، فرزندان ابراهيم، مبرد تسادت آگاه باشيد ما اهل 3؛ ...ة و مث   آباؤنا من قبل سن  

 ... .اين سنت و مثل است ؛اندتر محسبد واقع شدهگبنه که پدران ما پيشايم، همانقرار گرفته

نزل إلينا و اقتندينا و أا باه و ما ا إل أن آمن  نقم من  هل ت

                                                                                              

 ؛رسلتم به كافرونأا بما ن  إ رسلنا في قرية من نذير إل قال مترفوهاأو ما» .1

 . 34؛ سبأ، آ ه «گفهند ما رسالت شما را منكر م ه نازپر ردگان آنكمگر آن ،ي نفرسهاد ماي به هيچ شهر  هيچ هشداردهنده
 .19، ص3، جحماسه حسيني. مرصضي مطهري، 2
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آيوا  1؛ ...د و آلنهبراهيم صلوات هللا عليه و علي محم  إبعنا مل ة ات  

بوه ملوت ابوراهيم اقتودا  ،ايومکه ما به خدا و آنچه بر ما نازل شده، ايمان آوردهجز اين است که به خاطر اين

 کشيد.ايم، از ما انتقام ميليه و علي محمد و آله تبعيت کردهکرديم و از دين ابراهيم صلبات اهلل ع

رننگد؛  لگي ها آن را در در ن   د احساس مگيبشري است ره بسياري از انسان بارحسادت از  صا ص شرارت

. رن رنند    ا الاقل از عمل به مقهضاي آن   دداري  رزندرنند آن را از در ن   د ر شههاي مهعالي سعي ميانسان

ها نه صنهگا  لي مهأسفانه بر ي انسان .دهندبار حسد نجات ميدر ا ن ص رت،   د   جامعه را از ابهف به آصش شرارت

از رفهار بر اسهه از رشك  ،را  ك امر طبيعي صلقي ررده  رزند، بلكه آناز عمل به مقهضاي حقد   رينه   دداري نمي

ها ناشي از همين صفت رذ له اسگت اجهماعي   رفهار گر ه گ اي سياسيه  حسد هيچ باري ندارند. بسياري از جر ان

 |  اسگف مكگرّ آ رد. قرآن مجيد در س رة فلخ بگه نبگيّره بعضا  ع اقب بسيار   يمي براي جامعه بشري به بار مي

 حاسند   و منن شنر   ...خلنق ما الفلق، من شر   عوذ بر   أقل »فرما د: مي

 ... «. بر ،بگ  به  دا پناه مي 2؛ذا حسدإ

لذا  دا ند به پيگامبرش  ؛از ا ن آ ه شر فه به ر شني پيداست ره حسادت آثار بسيار  طرآفر ني براي جامعه دارد

دهد صا از شر انسان حس د به  دا پناه ببرد. اگر حسد  ك  صلت ناپسند معم لي مانند  سّت   پرحرفگي   دسه ر مي

ررد. به عف ه، اگر شر ناشي از حسادت امري ر ر   زا ندة شر معرفي نميغيره ب د، هرگز  دا ند حس د را  ك فرد ش

داد صا از شر حس د به  دا نگد  رد   ر چك ب د   آثار مخرب در  ر ص جهي نداشت،  دا ند به پيامبرش دسه ر نمي

چنين ررد    طر ا  را ها ي ره صاحب رذا ل ا فقي هسهند، جدا نميپناه برد   اساسا  انسان حس د را در ميان انسان

 فرم د. گ شزد نمي |ارر به نبي

فهمانگد رگه با ا ن بيان مي ×مصداق عيني  طر حسادت در آ ه شر فه است. اميرمؤمناننيز  ×سخن اميرمؤمنان

آنچه معا  ه   اطرافيانش را  ادار به ا سهادگي در مقابل حك مت عل ي نم ده، قبل از هر چيز، عد  صحمل مگ قعيهي 

هاشم داده است. معا  ه   اطرافيانش قبل از ظهگ ر ره  دا ند براي حفظ   حراست از د ن   د به  اندان بنياست 

ر است   منزلت اجهماعي آنان بد ن رقيب ب د؛  لي با ظه ر اسف    نز ل  حي در    اسف  از قبا ل برصر عرب ب دند

آنهگا بگه  ،|ا مان به اسف    طل ع د لت اسفمي پيامبر  بر ي د گر در  ×  سبقت جسهن اميرمؤمنان | انه پيامبر

ص انسهند صحمل رنند مردمي ره صا د ر ز در مقابل آنان نمي لذا ؛اجهماعي مبدل شده ب دند شكست   رده ك حزب 

آن ب دند  ر  با صما  ق ا در پيهاشم صبعيت رنند   سيادت   آقا ي آنها را بپذ رند. از ا نرردند، امر ز از بني ض ع مي

 بربا ند   به جا گاه نخست    ش دست پيدا رنند.  ^بيتا ن امهياز را از دست اهل ،داريصا با ماسك د ن

هاي مرد  مناطخ گ نگاگ ن جهگان اسگف  هنگامي ره فساد دسهگاه عثمان م جب ش رش ،ا ا ر  ففت عثمان

مد نه صشكيل شگد صگا بگراي حگل ا ضگاع  در |شده ب د،  ك مجلس مش رصي مهمي با حض ر سران اصحاب پيامبر

  عثمان   معا  ه )بگه عنگ ان  ×صر ن اعضاي آن مجلس علينابسامان جامعه اسفمي گامي برداشهه ش د. شا د مهم

داد ا  از م قعيگت از دسگت رفهگه حارم شا ( ب دند. معا  ه در آن مجلس سخناني بر زبان راند ره رامف  نشگان مگي

 گفت:  ؛ ا د ران جاهلي است بصمنست   لحظه به لحظه در پي دست  افهن به همان اميه سخت ناراحت ابني

ايد و ان فردي ورشكسته و گمنام ببدهتدانيد هر يك از شما پيش از اسالم در ميان قبمشما مي !اي م اجران
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و شوما تا اينكوه خداونود رسوبلش را مبعوبث کورد  ؛شدامبر اجتماع بدون نررخباهي از شما رتق و فتق مي

به طبري کوه اموروز  ؛ايدسبقت جسته، زودتر به او پيبستيد. پس شما تن ا به واسطه سبقتتان سيادت يافته

 1ايد.تر شما قابل ذکر نببدهوگرنه پيش ؛«آل فالن»گبيند مي

ر ا مان ق بر سا ر مسلمانان را، سبقت آنان دا ن جمفت رامف  نشانگر آن است ره معا  ه صنها مزاحم   د بر صف ّ

ر  نسگبت بگه اي رگرد. از ا گنشد بر سر آن معاملگهچيزي ره نه با پ ل قابل  ر دن ب د   نه مي ؛د دهبه اسف  مي

  رز د ره چرا با سبقت جسهن در ا مان، راه آقا ي آنها را مسد د رردند.سا ر ن رينه مي

  د را به رهبر   ران ن انقفب نزد گك  اي با هر نيهياندك اندك عده ، ابد قهي  ك انقفب ارزشي صحقخ مي

هاي انقفب در مراحل گ ناگ ن   در رشارش ح ادث  فگادار گ نه افراد اگر به انند صا آ ر عمر به ارزشرنند. ا نمي

ش ند   ر ز به ر ز بر عزصشان افز ده   اهد شد؛  لي اگر در ميان راه به هر دليلي ص قف نما ند، د  بمانند، رسهگار مي

الت برا شان پيش   اهد آمد:  ا ا ن ظرفيت را دارند ره رشد د گران را صحمل رنند    ا ا ن ظرفيت را ندارند. اگر ح

شگان برا شگان بگه عنگ ان  گك سگرما ه در   د ا ن شرح صدر را ا جاد رنند، در ا ن صگ رت هگم سگ ابخ گذشگهه

پي ندند؛  عني هم نگزد آنگان در قيقت به آنان ميماند   هم با  شن دي از م فقيت د گران، در حبخش باقي ميعزت

مأج ر   اهند  ، ابند   هم در آ رت به علت  شن دي   حما ت قلبي از پيشرفت جامعه مؤمنانا ن دنيا محب بيت مي

از رشد د گران در مسگير انقگفب ناراحگت   رنجگ ر گرد گده   حسگادت    ب د. اما اگر چنين ص فيقي نصيبشان نش د

شگ ند    گا بگه نشگين مگي ا عزلت ؛رندهاي ر  به رمال جدا ميها آنها را از انسانندك اندك ا ن حسادتب رزند، ا

بازند   جا مياند،  كپي ندند. از س ي د گر آنچه در گذشهه براي    ش ذ يره رردهها ميمنافقان   مخالفان ارزش

مگداري پيشگين را نيگز رفهگه رفهگه زا گل ر ر حي حخآثا ،رنند؛ چرا ره دشمني   حسادت نسبت به اهل حخصباه مي

 رند. مي

ا ن اصفاق به ر شني رخ داد   امر ز نيز در جامعه ما مصگاد خ  ،در جامعه    ش برپا نم د |در انقفبي ره پيامبر

ش ند. ام  ان درسگت بگه همگين دليگل به ر شني مشاهده مي +هر د  گر ه در اصحاب انقفب اسفمي اما   ميني

ها با آن حضرت جنگيدند   سرانجا  نيگز بگا بلكه سال ،نه صنها ا  را حما ت نكردند ؛رشيدند |از حما ت پيامبر دست

ر بر  شان ا سهاد  ×ره اميرمؤمنان ،صسليم ظاهري، با  دعه   نيرن  رمر به اسهحاله اسف    جامعه اسفمي بسهند

الز  االصباع جلگ ه  |ن را به عن ان منصب جانشيني پيامبرصر آجا شمشير به ر ي منصبي رشيدند ره پيش  از همين

 دادند.مي

 در مورد امويان ×هشدار علي

صر ن دشمن حك مت د ني   اساس اسف  صبد ل ش ند. مجم ع ا ن  ص صيات م جب گرد د ره ام  ان به  طرناك

  ش قگرار داد   در  گك حررگت هاي اصفحي حك مگت  گآنها را در رأس سياستبا مقابله  ×ر  اميرمؤمناناز ا ن

هگاي هم صفش نم د صا ماهيت پ شالي آنان را براي مرد  ر شن رند   هم در عمل دست آنهگا را از پسگت ،د س  ه

منصبان ام ي را از رگار بررنگار رگرد   در طگ ل رليه صاحب ،د لهي ر صاه رند. در ر زهاي نخست حارميت    ش

ان را در ا ل  ت نخست    ش قرار داد. نه نارثين   نه مارقين، هيچ  ك در مدت حك مت   د هميشه مبارزه با ام  

بلكگه صمهعگات دنيگا    ؛آمدند. نارثين با اصل اسف  مشكلي نداشگهنددشمن اصلي حك مت به حساب نمي ×نزد علي
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  زبير بگا گگرفهن  رشانيد. شا د امثال طلحه ×داشهند، آنان را به  رطه دشمني با علي ×ها ي ره از علي  اهيز اده

به علت عگد  رفا گت  ×ره البهه اميرمؤمنان ،رشيدندمي ×با علي يدست از دشمن ،فرمانداري بخشي از جهان اسف 

هاي جهان اسف  به آنها   دداري  رز د.  لي ام  ان اگر هم حكم  ال ت شا  را از دست الز  آنان، از سپردن پست

رشيدند؛ چرا ره آنگان از ر ز نخسگت دشگمن ضرت   اساس اسف  دست نميگرفهند، باز از دشمني با آن حعلي مي

حك مگت را صنهگا در      اسهند   د به صنها ي بر رل جهان اسف  حارميت داشهه باشندآنها مي .اساس اسف  ب دند

رسگما  همگه  اب سفيان ،سابقه، بر ررسي  ففت رسيد اندان   د بگردانند. هنگامي ره عثمان،  كي از ام  ان   ش

در ضمن صر حا  عالم غيب   بهشت  ؛ام  ان را سفارش ررد صا گ ي  ففت را صنها در ميان   د دست به دست رنند

   د زخ   پيامبري را انكار ررد. 

 ×شگان در مقابگل علگيم جب عصگيانگري ،مغزي   صحجرفهمي در د ن    شكرج ،سران   ارج نيزدر م رد 

 ×؛  عني با اساس اسفمي ره عليرردندنميبا اميرمؤمنان مقابله  شا د ، افهندرت فكري مياگر ر زي بصي؛ لذا گرد د

ر    رز دنگد. از ا گنفهميدند   بر فهم غلط   د لجاجت ميدر آن ذ ب شده ب د، سر جن  نداشهند. اسف  را بد مي

رردنگد   مانان  يلي صأريگد مگي  مسل اميه به عن ان مشكل اساسي حك مت د ني   اسف حضرت ر ي مشكل بني

 فرم دند:مي

نة ه، فإن  امي  تن عندي عليكم فتنة بنيخوف الف  أو إن   لأ ها فت

فتنوه  ،ها براي شما از نرر مونترين فتنهبيدار باشيد که بيمناك 1؛هاتا ط  ت خا م  ظلمة ع  مياء ما ع  

اش ويوژة افوراد مگواني و گرفتواريکه آن فتنه کبر و تاريكي است که دامنوة آن فراگيور و ه ،اميه استبني

 خاصي است.

اميه داده شد، شا د به ان گفت مقص د حضرت از فهنگه   انگدن با ص جه به ص ضيحاصي ره در م رد  صا ص بني

قابل شگنا ت در جامعگه اسگفمي هسگهند رگه بگه صگ رت  اي چند پهل    غيراميه ا ن باشد ره آنها  ك پد دهبني

گرداننگد   رنند   بار د گر جامعه الهي را به جامعه جاهلي باز مگيي را از در ن اسهحاله مياي جامعه اسفممرم زانه

  است سپاهش را بگه جنگ  ميحضرت رنند.  قهي ره هاي عصر جاهليت عرب را د باره احيا ميسا هار   شا صه

 فرم د:اهل شا  صحر ك رند، 

منن حنار  لني إس  ، سنيروا لي أعداء اإلإها الناس سيروا ي  أ

محمدا  قديما  و جماع طغا ، سيروا إلي المؤل فة قلوبهم كيمنا 

تكفوا عن المسلمين بأسهم فطال وهللا منا صندوا عنن سنبيل هللا و 

و المسلمين و  |هللاس   عوجا، تخالفوا و تحاربوا علي رسولبغواإل

جعلوا لهم المراصد و وتعوا لهم المسالح و رموهم بالمناسننر 

و المسلمين عنن المسنجد الحنرا  و  |هللاوا رسولو الكتائب و صد

 قتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس و جد وا في إطفاء ننور

به سوبي  ؛اي مردم! به سبي دشمنان اسالم ترکت کنيد 2؛هم كارهون ي أظهره هللا وهللا حت  

ه سبي کساني که با ، بکه اتمق هستند ، سير کنيد، مردمانيندکه در گذشته قديم با محمد جنگيد انيکس

 .. .المال نسبت به آن ا تأليو قلبب شد تا از مسمانان دست بردارند.پرداخت مالي از بيت

در حالت عادي عملي قبيح   ناپسند اسگت    ،افشاي س ابخ س ء افراد   گر ههاي اجهماعي ^بيتدر مكهب اهل

ر  به بهانه آزادي بيان نبا گد باشد. از ا ن حهي شا د در جا ي ره م جب ههك حرمت افراد ش د، مسه جب عقاب هم
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با همان ه  ت سابخ اما همراه با رنگ    لعگابي  ،آبر ي  ك مؤمن را ر خت؛ اما اگر افرادي ره س ابخ س  ي دارند

صدد ا جاد فهنه در جامعه باشند،  مصالح رلي اسف    جامعه اسفمي را به  طر اندا هه    ا در ،مذهبي    ير  اهانه

هگا، ا ن ص رت  ظيفه هر مسلمان آگاه   بصير ا ن است صگا بگا افشگاي سگ ابخ سگ ء آنهگا پگيش از بگر ز فهنگه در

 هاي آن را با ر شنگري بخشكاند. سرچشمه

هاي مهگم د د ام  ان به عن ان  ك حزب زرساالر   دنيامدار امر زه پر   بال گرفهه   بر مفصلمي ×اميرمؤمنان

از  .هه   در لباس  ك مؤمن   مسلمان در رمين ذبح اسگف    جامعگه اسگفمي هسگهندحك مت اسفمي پنجه اندا 

اميه را از ص ز بنيها پس از فهح مكه ا مان آ رده   چهره سفاك   رينهر  به مردمان حجاز   عراق    من ره سالا ن

 ن   گفهارهاي مف م   آميخهه بگا هاي آراسهه به ز  ر   نشانه صددانسهند پشت ا ن چهرهنزد ك ند ده ب دند   نمي

بخشيد صا در جن  با هاي ش مي نهفهه است، از طر خ بيان س ابخ س ء آنان جرأت ميادبيات د ني چه نيات   نقشه

اي اسگت رگه گگ  ي بگه گ نگه ×آنان عزمشان را جز  رنند   هيچ صرد دي به   د راه ندهنگد. ادبيگات اميرمؤمنگان

عين جن  با رفر است   اسف  ظاهري   نماي ن  ن منافخ هيچ صگأثيري  ،جن  با نفاق  اهد به مرد  بفهماند مي

 ،اش ندارد. ر ي ا ن جهت آنها را در عگين قرائگت نمگاز   قگرآن   اصيگان حگج   عمگره   ر زهدر زد دن رفر باطني

   اند.  عني رافر مي« دشمن اسف »

نان ا ن است رگه بگا آنهگا لماد ني را صهد د رند،  ظيفه مسبنابرا ن اگر در جامعه اسفمي، جر ان نفاق حك مت 

پيشگينه سگ ء   گذشگهه  ،مثل رفار بر  رد رنند   هيچ صرد دي در جهاد با آنان در   د راه نداده   با رمال صراحت

 رسگد، صقگ ا را درپ شالي آنها را به مرد  گ شزد نما ند. از همين ر ست ره پيش اي مهقيگان  قهگي بگه ام  گان مگي

سن   اإلوأينم هللا مازلننا لهنم علني»فرما نگد: افشاگري   بيان مفاسد آنان د گده   مگي

ي نجمت منهم هذه األمور التي همين و ألحداثهم فيه خائفين حت  مت  

  1.«ترون

صگ  گگ  ي الك د نگي ام  گان بگه  ؛رردندها باز بر ي در جن  صفين از ميدان جن  فرار ميبا همة ا ن صفش

رردند. حضرت براي ر شن شدن آنها قسم  اد در اسهمرار جن  صرد د مي ×ب د ره اصحاب اميرمؤمنانقدري مقا   

 فرم دند: مي ،ررده

و أباه علي تنزيل  ةلقد قاتلت معاوي ذي بعد محمدا  بالحق  وال  

قسوم  2؛الكتا  و أنا اليو  أقاتله و أشياعه علي تأويل الكتا 

مبعبث کرد، من در گذشته با معاويه و پدرش بور سور تنزيول قورآن  به کسي که محمد را به تق به رسالت

 جنگم.ام و امروز با او و طرفدارانش بر سر تأويل بردن مف بم قرآن ميجنگيده

گناه انكار نز ل قرآن مسا ي صحر ف آن است؛ چرا رگه هگر د   ،×ا ن سخن نشانگر آن است ره در مكهب علي

اهلل   نيل به سعادت است   ا ن در حقيقت  ليإره صراط مسهقيم سل ك  د، مي ش انحراف بشر ت از  حي منجر به

 ا مان. لباساما در  ،آ د ره عين رفر استانكار  دا   رس ل به شمار مي

 در ميان اصحاب آن حضرت ×بازتاب ديدگاه اميرمؤمنان

رگه ارثر گت اصگحاب از حيث درك سياسگي   بيگنش اجهمگاعي د  دسگهه ب دنگد: دسگهه ا ل،  ×اصحاب اما  علي
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را به   د ا هصاص داده ب دند، از ه ش سياسي پا يني بر  ردار ب دند. در ميان ا ن گر ه رساني ب دند  ×اميرمؤمنان

ر ظاهري اسگف  را رعا گت ئد دند هر د  شعانگر سهند    قهي مي  معا  ه مي ×ره صنها به ظاهر رفهار د  سپاه علي

هاي سپاه شگا  گرفهند. همين گر ه ب دند ره در  فل جن  صفين با مشاهدة قرآنرنند، بر سر د راهي قرار ميمي

ص انسهند ماهيت سپاه شا  را رشف رننگد     اسهند شا د نميدست از جن  با شاميان شسهند. ا ن گر ه اگر هم مي

  .با  يال آس ده با آنها بجنگند

از آن ابراز  طر  ×ا بصيرت به آن چيزي ره اميرمؤمنانشدند ره باما در ميان سپاه حضرت  اران  اصي پيدا مي

مالك اشهر است. مالك در م رد ام  ان قسگم  گاد رگرده    ،ررد، پي بردند.  كي از ا ن افراد ه شمند   بافراستمي

 گفت: مي

اميه جز خيانت،  يزي به اسالم نيفزودند و براي اهل اسالم  يزي جوز بغوض و کينوه بوه بني !قسم به خدا

خداوند را به خشوم آورده و بوا  ،نان سلطه پيدا کنندلمااي از مسادگار نگذاشتند. اگر برخي از آن ا بر طا فهي

 1کنند.ها را زنده ميميرانند و بدعترا مي |سنت پيامبر ؛کننداعمالشان زمين را تيره و تاريك مي

باشد، در جنگ  صگفين در م رد ام  ان مي ×مالك با همين د دگاه ر شن ره رامف  منطبخ بر نظر ه اميرمؤمنان

ررد؛ چگرا رگه هگيچ رفت   سرش را ح اله دشمن ميجنگيد   صا پاي چادر معا  ه پيش ميدليرانه با سپاه معا  ه مي

هنوض بننا فعجنل النا »گفگت: ر  مگيصرد دي در حقانيت    ش   باطل ب دن دشمن نداشت. از ا ن

 «.بربا سرعت ما را به س ي آنها ب 2؛ليهمإ

اميگه  كي د گر از رساني ره به   بي به ماهيت ام  ان پي برده   به عمخ راز حساسيت علگي نسگبت بگه بنگي

آمگد،  طگاب بگه بگه حسگاب مگي ×ره هم اره از  اران ص انمند اميرمؤمنان  عباده است. اسعدبنبنرسيده ب د، قيس

 گ  د:اميرمؤمنان در م رد جن  با معا  ه    ارانش چنين مي

تور ها و روميوان بورايم محبوبب را که ج اد آن ا از ج اد ترك ؛مان فشار بياور و درنگ مكنبه طرف دشمن

خدا و آن کسواني کوه اصحاب رسبل ،خباهند اولياي خداکنند و ميآن ا در دين خدا مسامحه مياست؛ زيرا 

 ،کننودخشم گيرند او را محببس مياند را ذليل کنند. وقتي بر کسي به نيكي با اصحاب پيامبر برخبرد کرده

)نوبعي از اموبال ء نماينود. فوييوا محورومش موي ،کننودگيرند و يا از ديارش بيورون موييا به باد کتك مي

 3شمارند.را براي خبد تالل مي ماالمال( بيت

نگ  بگا جن  با ام  ان را بر ج  رند ا ن است ره انكهه مهمي ره در رف  جناب قيس ص جه انسان را جلب مي

 ي دا   ا ليااعهنا ي به اصحاب رس ل ار   بياميه   بر  رد بردهرا صسامح د ني بني دهد   فلسفه آنرفار صرجيح مي

هگاي  كگي از نشگانه ،×پر ردگان اميرمؤمنگانآ د ره از د دگاه دستشمارد. از ا نجا به ر شني به دست ميالهي مي

د گري حرمت نهادن   قدرشناسي از افگراد بگاصق ا   برگز گدگان د نگي سفمت  ك جر ان سياسي، صعهد به د ن   
                                                                                              

 غيأ و ل ألهله إل  بغضا  و لقد وليت عصابة منهم علني ل  إس   وهللا ما ازدادو لإل. 1

ة طوائف من المسلمين فأسخطو الر ، و أظلمت بأعمالهم األرض و أماتوا السنن  

 (.126 ، صعيار و الموازنهالم) .و أحيوا البدعة

 . همان.2
من جهاد  لي  إنا و لتعرج فوهللا إن جهادهم أحب نكمش إلي عدو  إميرالمؤمنين أيا . 3

 الترك و الرو  إلدهانهم في دين هللا و استذللهم أولياء هللا من أصنحا  رسنول هللا

 سنوه أوو التابعين بإحسان إذا غضبوا علي رجل حب صلي هللا عليه و سل م و آله

 ؛127 ، صالمعيلار و الموازنله) . نفسهم ح لأفي  [لهم]موه، و فيئنا روه أو حر  تربوه أو سي  
 ، با رمي صغيير(.93 ، صصفين هوقع
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د گر برائت    ش از ام  گان مطگرح  علت المال مسلمانان رااست. به عف ه، ا شان چن  اندا هن   دسرانه بر بيت

ره نه صنها   د اي رارگزاران   د را صربيت نم ده ب د به گ نه ×گر آن است ره اميرمؤمنانره ا ن   د بيان ،رندمي

المال را مفك حگخ  گا باطگل ها با بيتبلكه اساسا  شي ه بر  رد افراد   جر ان ،المال اهل ا هيار باشندله بيتأدر مس

ب دن آنها به شمار آ رند. گفهني است قيس مدصي از س ي حضرت، فرماندار مصر   سپس از سرداران بنا  لشكر اما  

 ب ده است.  ×علي

رنيم. ا شگان  طگاب بگه اميه مشاهده ميعبيداهلل أع ر در م رد بنيبنك را ما در نظر ه حارثدرست همين مف

را ر ا  انجنگ  بگا آنگ ،المگالاميه بر بيگت ازي   دسرانه بنيله دستأبا صكيه بر مس ،در ا ا  حك مهش ×اميرمؤمنان

 گ  د:مي   دانسهه

کننود و لبواس رزندان و امبالمان جدا کرده، شرب خمور موي را ما در راه خدا با کساني که ما را از ش ر و ف

المال( بر ايشان توالل بيتنبعي از امبال ء ما )کنند فيدهند و گمان ميپبشند و بر ابريشم لَم ميترير مي

 1؟کنيماست، ج اد نمي

ر فگرش ابر شگمي عبيداهلل أع ر ا ن است ره از منظر ا  حارمي رگه بگبننكهه قابل ص جه د گر در رلمات حارث

  ابد  لي رعيهش  ك زندگي ساده دارد، مجر  است؛ چرا ره از منظگر اسگف   كگي از  ظگا ف اساسگي حگارم مي

  د عدالت را نقگل رگرده    ،ر  فرماندار  ا اسهانداري ره زندگي اشرافي داردبرقراري عدالت اجهماعي است. از ا ن

 ص اند محر مان را درك رند. هرگز نمي

  اهي مالي   له ز ادهأعليه ام  ان، ر ي سه مس ×هنگا  اظهار  فاداري نسبت به علي نيز بد ل  زاعيبنعبداهلل

هاي ام  ان مانده، انگشت نهاده   آنها را علل جنگ  ام  گان بگا در دل ×ها ي ره از اميرمؤمنانج  ي   رينهسيطره

×منانحضرت معرفي نم ده است. عبداهلل ره از افاضل اصحاب اميرمؤ
  شخص زاهد   از بزرگان   پيران صابعين به  2

 گ  د:در ا ن م رد چنين مي 3،آمدهشمار مي

المال تن ندهند و به خاطر طمعي کوه بوه بيشوتر اميه( براي اينكه به تقسيم مساوي بيتهمانا آن قبم )بني

ز دست ندادن مراهر دنيايي المال دارند و به خاطر از دست ندادن سلطه خبدشان و به خاطر اگرفتن از بيت

يابند، اي که در نفسشان ميشان است و دشمنياي که در سينهکه در دستشان است و به خاطر نفا  و کينه

 4ه او برادر و دايي و جدش را به قتل رسانيد؟!ك گبنه معاويه با علي بيعت کند و تال آن. جنگندبا ما مي

اجهمگاعي    گ ب دند، به دليل بينش عميخ سياسي ×مدار سپاه عليهاي ناهر  ك از ا ن بزرگان ره از شخصيت

بد ل صا  يمه معا  گه پگيش بناي ره عبداهللاند. به گ نهدر مقابل سپاه شا  پا داري به  رج داده ،شناسي باالدشمن

 جمعي به ا  حمله ررده   ا شان را به شهادت رساندند.رفت   سرانجا  شاميان دسهه

                                                                                              

هللا و قد أخرجنا من ديارنا و أبنائنا و أموالننا و ما لنا أل  نقاتل في سبيل. 1

باج و يزعمون أن ن الذين ييربون الخمور و يلبسون الحرير، و يفترشون الدي

 (.129 ، صالمعيار و الموازنه) .فيئنا لهم ح ل

 .184 ، ص3، جاسدالغابه. بنگر د به: 2

 .261 ، ص6 ، جقاموس الرجال، نقل از صسهري، 69 ، صکشيرجال. بنگر د به: 3

با  لألثره و تنن ا  بسنلطانهم و ما يقاتلونا فرارا  من األسوة و حا القو  إن   لكن  . 4

حنرا  فني صندورهم و عنداوة و  و تي في أيديهم و غ   فراق دنياهم ال  ة لكراهي  

 ا  و قد قتنل أخناه و خالنه وو كيف يبايع معاوية علي   ؛يجدونها في أنفسهم

 ، با رمي صغيير(. 103 ، صصفين هوقع ؛128 ، صالمعيار و الموازنه) . جد ه
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نه صنها در شنا ت حخ   باطگل مشگكلي  ،ن اهل بصيرت باشد   آگاهي سياسي عميخ داشهه باشدآري! اگر انسا

بلكه در ميدان جهاد از نبرد   شهادت هراسي به دل راه نخ اهد داد؛ چرا ره معرفت به حگخ   باطگل  ،نخ اهد داشت

 ش د.مانع راه  افهن صرد د در دل   سست شدن قد  انسان در ميدان جهاد مي

ام  ان به عن ان  ك جر ان زرساالر   دنيامگدار، چهگار  صيصگه ص ان گفت را ن در  ك جمع بندي رلي ميبناب

 : طرناك را در رم ن    ش داشهند ره اندك اندك در گسهره زمان همه را ظاهر رردند

نگدگاري در بر جامعه ب دند؛ ميل بگه   درگامگي    دا  ج  ي   برصري   عل ّره هم اره در پي سلطهنخست آن 

 زد.آنان م ج مي

هگاي برجسگهه   صيگزبين را در  گدمت  گ د بگيرنگد   اگگر بگه چنگين هگدفي رردند انسانره سعي ميد   آن

 داشهند. رسيدند، آنها را از سر راه بر مينمي

ا   اهند   ه اها شگان اقهضگگ نه ره   د ميصا آن ؛رردند سط ت احكا  شر عت را بشكنندره سعي ميس   آن

 در جامعه حررت رنند   قيدي به نا  د ن آنها را محد د نكند. ،رندمي

رگه البهگه  ،رردند به هر طر خ ممكن اسف  را از ر شه بكنندسعي مي ؛  شي نداشهه ره با د ن ميانهچهار  آن

 ا ن  ص صيهشان ارصباط صنگاصنگي با  ص صيت س   آنان داشت. 

 هجري 61مويان تا سال و اهداف اها نگاهي گذرا به سياست

قدرت برصر مكه  ،آنان رساني ب دند ره پيش از پير زي اسف  اند.آمدهاميه هسهه مررزي حزب طلقا به حساب ميبني

هم از حيث نظامي   هم از حيگث سياسگي   اقهصگادي قگدرت درجگه ا ل  ؛آمدندالعرب به حساب مي ه  حهي جز ر

هگاي چرا ره حارميگت ارزش ؛ه شدت با دع ت آن حضرت مخالفت نم دند، ب|پس از بعثت پيامبر .شدندشمرده مي

با اسف  به سخهي  ،ر  عليرغم صساهل با سا ر اد ان مكه از ا ن ؛د دنداسفمي را با منافع دني ي    ش در صضاد مي

انان بگراي حفگظ ط ري ره مسگلمه ب ؛صر ن فشارها قرار دادند  مسلمانان را صحت سخت |پيامبر .به مبارزه پردا هند

 ؛دست از مال   منال    اندان   د رشيدند   به ناچار به حبشه   مد نه هجرت رردند ،انجا  مناسك    ش د ن  

افرادي را بگه حبشگه فرسگهادند صگا پادشگاه  ،اميه همچنان به صعقيب آنها ادامه داده لي رفّار قر ش به سررردگي بني

 ند. حبشه را به ا راج مسلمانان  ادار نما 

بار را بر حك مت ن پاي پيامبر در مد نه  ارد سا هند ره در بر ي از ا ن  سارت  آنان سه جن  سنگين     نين 

قبل از هر چيز ناب دي اسف    ها سخهي به مسلمانان  ارد نم دند. هدف اصلي آنان در ا ن جن هاي ضربهها جن 

  اصحاب راسگهين آن حضگرت   در سگا ه ×   اميرمؤمنان| رپيامبهاي ب د.  لي در پرص  مجاهدت| رشهن پيامبر

سرانجا  مسلمانان پير ز شدند   مكه را فهح رردنگد. ر ز فگهح مكگه نيگز اب سگفيان    ،امدادهاي غيبي  دا ند مهعال

ن فرزندانش صنها از ر ي صرس اسف  آ ردند   سياست دشمني علني   حمله از بير ن را به سهيز پنهان   نف ذ از در 

 صغيير دادند.

ا ن بار صصميم گرفهند با نف ذ در ارران  ،آنان ره از ناب دي اسف  از طر خ جن  مسلحانه رامف ن ميد شده ب دند

 از ا گن .بار د گر بر مسلمانان سيطره  ابند ،گيري جامعه صصميم حساس دسهگاههاي جامعه اسفمي   اشغال مفصل

سفيان   بعد از مگرگ ا  بگرادرش معا  گه فرمانگده ابيبنا ل  ز د ه،ست گرفهده ر  ابهدا مناطخ مفه حه شامات را ب
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ر اسگت دفهگر عثمگان    ،آنها در زمان عثمان قلمر  نف ذ   د را گسگهرش داده 1.نير هاي نظامي   حارم شا  شدند

 ،ن نيز نظگارت داشگتاز آنجا ره فرمانداري ر فه بر صما  مناطخ ا را  2فرمانداري ر فه   مصر را نيز صصاحب رردند

 اميه قرار گرفت.ص ان گفت ا ران هم صحت نف ذ بنيمي

 كي از  .عمليات اسهحاله را آغاز رردند ،اقهصادي   سياسي جهان اسف  ،اجرا يهاي آنان پس از نف ذ در دسهگاه

ي   اداري   اقهصگاد ،فسگاد ا فقگي اسهحاله آنها شكسهن حرمت احكا  اسف  از طر گخ ر اجهاي صر ن ر شمهم

رردند   بگا ناراضگي سگا هن آنان از ا ن طر خ در جامعه اسفمي الههاب ا جاد مي .صحر ك احساسات مسلمانان ب د

ها ي از اقگدامات آنهگا شگاره در ادامه به نم نگهرردند.  ر ميرمرد  از حك مت، اند شه نارارآمدي حك مت د ني را با

 رنيم:مي

ري ا گ از فرط شگراب ما  در ر فه شراب   رد   در محراب عبادت هنگا  نماز صبحمعيط رسابيبنهعقب ليدبنگ 

غيفن بن كي از نمازگزاران گ عهاب به ط ري ره ؛اسهفراغ ررد. ا ن عمل سخت مسلمانان ر فه را  شمگين سا ت

قسگم  3؛را  ينا اميا  و علينا والين بعثك إلواّلل  لأعجب إل مم  : »گ گفگت

 «.رنمره ص  را  الي   امير ما قرار داده صعجب مي از رسي !به  دا

هاي سرزمين 4؛شيلقر ينطقهذا السواد  ن ماإ: »عاص رسما  به مرد  ر فه گفتسعيدبنگ 

 .«مقدار قر ش استسرسبز عراق راالي بي

اساس  ن بر  د ا ن مناطخ را فهح ررده   ارن هاي ا ن سخن به معناي برده دانسهن فاصحيني ب د ره با جانبازي

مالگك اشگهر    ر  اعهراض مرد  را برانگيخت با ست از محص الت آن اسهفاده رنند. از ا نحخ اسفمي    ش مي

 وفنا و مراكنز رماحنناينا بظ ل سنيأتجعل ما أفاء اّلل  عل» فرمگ د:

   فگر دهگا زاي شمشگير زدناسرسبزي را ره  دا نگد در هاي آ ا ا ن زمين 5؛بستانا  لك و لقومك؟

 «.؟  انيمال   د   ق مت مي ،ها مان به عن ان غنيمت به ما عطا فرم دهآمدن نيزه

اي ره عدّه ز ادي از مسلمانان به گ نه ؛سرح با ظلم   سهم   د مرد  مصر را به صن  آ ردابيسعدبنبنعبداللّهگ 

ز گرا  ؛هگادن جگان   دشگان گرد گد لي شكا ت آنان م جب به  طر اف .از مصر به مد نه آمده   از ا  شكا ت رردند

   مشك ك شده ؛سعد ب د د دندبناي براي عبداللّهدر ميان راه غف  عثمان را در حالي ره حامل نامه ،هنگا  بازگشت

سعد مبني بر دسهگيري   بگه دار رشگيدن بنمعل   گرد د حا ي دسه ري از طرف عثمان به عبداللّه ؛نامه را گش دند

از همانجگا راهگي مد نگه شگدند   عليگه عثمگان  ؛لذاا ن امر آصش  شم آنان را بر افر  ت 6ست.بر ي از معهرضان ا

 انقفب رردند.

ا   ،از ا ن ر  سرانجا    اهان عزل عثمان شده ؛مرد  شهرهاي مخهلف را به صن  آ رد ،ا ن بر  ردهاي د  گانه

 را رشهند.

ر ي همين جهت  ؛ثمان حك مت به دست ا    اهد افهاداميه   عزل عبنيهاي ررد با رارشكنيمعا  ه گمان مي
                                                                                              

 .262   244، ص 2 گ 1، ج کتاب الفتوحبنگر د به: احمدبن اعثم،  .1

 .93، ص 38، ش معرفت، «اما  علي )عليه السف (   صساهل   اص»بنگر د به:  .2

  .344، ص 2ج  دارالفكر، ،مروج الذهبالحسن مسع دي،  بن بنگر د به: علي .3

 .  346، ص همان .4
 .بنگر د به: همان .5
 .287، ص 2، ج الکامل في التاريخبنگر د به: ابن اثير،  .6
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سگا ت.  ي د ازده  لي در عمل زمينه انهقال قدرت از عثمان به   د را فراهم مي ،رردبه زبان از عثمان حما ت مي

 لي رمي بير ن شا  آنهگا را مه قگف نمگ د   از ادامگه  ؛هزار نير  در شا  به عن ان حما ت از عثمان بسيج ررده ب د

ا  صگا نظرصگان را بگيگر    سپس   د به مد نه آمد   به عثمان گفت آمده ؛ررت آنان به س ي مد نه ممانعت نم دح

ل واّلل ، و لكن نك أردت أن  أقتنل : »گفگت   عثمان ريد ا  را فهميد .برگرد  نير ها را بيا ر 

 ي من صاحب   ن   اهي من رشهه ش     بگ قسم به  دا ص  مي ،نه 1؛الثأر فتقول: أنا ولو  

 .«هسهم [عثمان]

 لي با صفش بزرگاني چ ن  ؛د ني عثمان   صحكيم قدرت    ش ب دبه ظاهر معا  ه دنبال فر  افكندن حك مت 

 ،اميه بگه هگدف  گ دبيعت رردند   بني ×مرد  بعد از قهل عثمان با علي ،بكرابيمالك اشهر   عمّار  اسر   محمدبن

 لگي  ؛آرا  ننشسهند   عمليات صضعيف حك مت د ني را ادامه دادندآنها  ي نرسيدند. امّا گذاري سلطنت ام عني بنيان

و ال نذ  : »فرم دبه ط ري ره مي ؛شنا تاسفمي آنان را مي ماهيت ضد رامف × ز را علي ؛نه به شي ه گذشهه

سلموا و لكن استسلموا و أسننر وا أما ،فلق الحب ة و ب ر أ الن س مة  

  رفگر  اندلكن به ظاهر صسليم شده ؛آنها اسف  نيا ردند !م به آنكه دانه را شكافت   انسان را آفر دقس 2؛الكفر

 .«اند  د را پنهان ررده

ر  ام  گان  از ا گن 3.  شا د به همين جهت در همان ر زهاي نخست  ففت همه رارگزاران ام ي را عزل رگرد

بيعت رننده بگا  هاي  دسههها اسفمي از طر خ ا جاد ا هفف بين گر ها ن بار عف ه بر ادامه اسهحاله در ني جامعه 

ابهدا طلحه   زبير را به جن  آنها به ط ر همزمان مبارزه علني بير ني را مانند صدر اسف  آغاز رردند.  ،×اميرمؤمنان

را به دقت ز ر نظر  حكم به ط ر علني در جن  جمل شررت نم د   ا ضاعبنصحر ك رردند. مر ان× با اميرمؤمنان

در همان ميدان نبرد از پشت بگه سگ  ش صيگر  ،اي ره  قهي عفئم پشيماني را در طلحه مشاهده رردبه گ نه ؛داشت

 4افكند   ا  را از پاي در آ رد.

اي بيعت   د را با طلحه   زبير اعفن ررد   از آنها طي نامه ،×معا  ه نيز به محل اطفع از بيعت مرد  با علي

 5  اهي عثمان بر يزند.است به   ن  

قرار گرفهند    قهي از پيگر زي نظگامي در ميگدان × ر ي اميرمؤمنانه ب سپس در جن  صفين   د مسهقيما  ر 

سپاه ر فه را فر فهند   بگد ن  سگيله مقا مگت سگپاه  ،از طر خ صز  ر   صطميع عناصر فرصت طلب ،نبرد ن ميد شدند

گيري از زر   ز ر زدند. سرانجا  با بهره× ت شهرهاي صحت نظارت حك مت عليحضرت را شكسهند   دست به غار

 41را مهفشگي رردنگد   در نها گت بگه سگال ×   فرزند گرانقدرش اما  حسگن× اقهدار حك مت اما  علي ،  صز  ر

رسما  در  معا  ه .زمينه فر پاشي حك مت د ني   صبد ل  ففت اسفمي به سلطنت طاغ صي را فراهم آ ردند ،هجري

  گفت:× سخنراني    ش در ميان جمعيت ر فه پس از صلح اما  حسن

 ؛والتحج وا و ل لتزك   لتصوموا و ل إن و ماقاتلتكم لتصل وا و ل
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ام من با شما نجنگيوده 1؛كمين ما قاتلتكم ألتأم ر علإ ؛كم لتفعلون ذلكن  إ

مون بوا شوما  ؛دهيودشوما اين وا را انجوام مي ؛زيدگزارده و روزه گرفته و تج بجا آوريد و زکات بپردا نماز تا

 ام تا بر شما تكبمت کنم.جنگيده

صگ      .اميه در جهت فر پاشي د ني، هن ز اص ل   فر ع اسف  در جامعه زنگده بگ دبنيهاي امّا با همه صفش

فمي بگه حسگاب أذان   اقامه، ص حيد   نب ت   قرآن   معاد جزء با رهاي مقگدس جامعگه اسگ، ، حج   زراتتصف

اميه بگه مانده ب د. بني محف ظ  ارران د ن ها اسه انه   گفهندأذان ميها مرد  پنج بار در شبانه ر ز بر مأذنه .آمدمي

معا  ه صحت فشار افكگار عمگ مي شگعائر  .آن هدف نها ي    ش ره هد    مسخ اساس د ن ب د نا ل نيامده ب دند

 لگي سگخت از  ؛رگرداعهقادات   اص ل   فر ع د ن صجا ز علنگي   رسگمي نميبه حر م  ؛ررداسفمي را رعا ت مي

شعبه ابراز داشهه بنها ن حقيقهي است ره  ي در مفقات با مغير .د ن غمگين   مل ل ب دهاي اسهمرار حيات شال ده

صر رفهگار رنگد مف م هاشمدر پاسخ مغيره ره از ا  در  است ررده ب د حال ره به قدرت رسيده قدري با بني ؛ ا است

با اشگاره بگه شگهادت بگه رسگالت  ،مح  شدن نا   ليفه ا ل   د   را شاهد آ رده ،صا نا  نيكي از    ش باقي گذارد

پس از ا ن د گر چه نامي باقي  2؛دو  بعد هذايذكر  و أ   » :پنجگانه گفتهاي ذانادر | پيامبر

اگگر فرصگت  ،در جامعگه سگخت ناراحگت بگ ده| ب دن نا  پيامبردهد ره معا  ه از زنده ا ن نشان مي .«  اهد ماند

 لي صا پا ان مرگ به هگدف  گ  ش نرسگيد   لكگن  ز گد  .رردمح  ميها را از  اطره|  افت  اد پيامبرمناسبي مي

سياست پنهان پدر را آشكارا دنبال ررد   با عز  ناب د رردن اساس د ن   انكگار رسگالت    حگي   نبگ ت   معگاد   

بههر ن گ اه ا ن مگدعا سگخني اسگت رگه  .به ميدان آمد ،رفار قر ش در جن  بدرهاي مت   گرفهن انهقا  رشههقيا

 ؛ ا بر زبان جاري ررده   در حقيقت با گفهه    ش رفر   د را علني نم د ×عليبنهنگا  مفقات با سر مطهّر حسين

 :گفت

 3سلجَزَعَ الخزرجُ من  قع األ  د اگدر شهگشيا ي ببأت گلي

 ... 

هنگا  پير زي رفار در جنگ  اُحگد سگر ده  ، كي از رفار مكه ،بيت نخست ا ن ابيات شعري ب د ره ابن زِبعري

 جان د ن بزند.  اهد صير  فص را به پيكره نيمهصمسك به ا ن اشعار نشانگر آن ب د ره اساسا   ز د مي 4ب د.

اصيل اسفمي جامعه را به هاي ارزش ،ك مت د ني را فر  ر خههاميه م فخ گرد دند حبني ،بنابرا ن صا قبل از  ز د

 لي از ا ن پس بناي ناب دي   مسخ اساس د ن   ارران   اصگ ل آنگرا در سگر  ؛بد ل جاهلي صغيير دهندهاي ارزش

: م دنگدبه ا ن راز پنهان   هدف ش   اشاره نمگ ده فر× سيدالشهداء ،ر   قهي  ز د ر ي رار آمد پر راندند. از ا نمي

د گر فاصحگه  5؛ديزيم ة براع مثل ت  األي   إذا قد بال  س   الس  و علو اإل»

 .«به حارمي مانند  ز د مبهف شده باشد [اسفمي]اسف  را با د   اند ره امت 
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 تا عصر عاشورا( |فرايند تحقير و تضعيف عزّت مسلمانان )از رحلت پيامبر

بار د گر | اما در م رد  ضع جامعه اسفمي با د گفت، پس از پيامبر ؛پردا هيماصشان اميه   من  ّصارن ن به ه  ت بني

سسگهي × در بيعت با اميرمؤمنانها، صعصبات ق مي   قبيلگي در ميان مرد  زنده شد   دقيقا  به  اطر همين عصبيت

شان براي اداره جامعه در دست رساني سپردند ره   د بارها به ضعف   ناص اني   ده افسار جامعه را ب   به  رج داده

بگه ابگن × چنانچه جناب عمر در م رد صأثير صعصبات ق مي در رنار گگزاردن اميرمؤمنگان .زبان   عمل اعهراف رردند

 گفت:عباس مي

هاشم باشد   در نهيجه شما به قگ     دصگان فخگر قر ش   ش نداشهند صا رسالت    ففت هر د  در ميان بني

 1ب رز د   مغر ر ش  د.

مشكفصي چ ن صبعگيل در  ؛دچار مشكفت مهعددي گرد د ،قهي دست جامعه اسفمي از دامن  ال ت ر صاه شد 

ها،  ص جهي به پاسداري از ارزشمباالصي به مسائل فرهنگي   حفظ دسها ردهاي عصر بعثت، بيالمال، بي صقسيم بيت

اعهمادي، هه، گسهرش ر حيه نفاق، شي ع بيشا سهاي دار، حذف چهرهلهأفر ما ه   مسهاي ر ي رار آمدن شخصيت

گرا ي   دنياطلبي ره مادر بسياري از مصائب شد.  اران صر ن آنها ر اج صجملنار ا   سرانجا  مهمهاي پيدا ش بدعت

مهعگدد   زمگين   امگفك رگذا ي هاي   بزرگان اصحاب به مال   منال   زن   فرزند    ر د  انه| نزد ك پيامبر

. مسگع دي آمگار نددرد مبدل گرد د  مجاهدان نامدار   مصلحان دردمند جامعه اسفمي به ثر صمندان بيمبهف شدند 

 :ثر ت بر ي از آنها را به شرح ذ ل نقل نم ده است

 .شراتهاي عراق   بيش از ا ن مقدار از زمينهاي طلحه: ر زانه هزار د نار از غفت زمين گ

ها ي در مصر   ر فه   اسكندر ه، پنجگاه پا گاه صجّار   ثر صمندان ب ده    انه اي  سيع در بصره رهزبير:  انهگ 

 .[غف ]هزار د نار نقد، هزار اسب، هزار رنيز   

به عف ه سهم هر  ك از چهار زنش از  ك هشگهم  ؛ع ف: صد اسب، صد شهر، ده هزار گ سفندبنعبدالرحمانگ 

 هشهاد   چهار هزار گرد د. ،ارث

 طفها ش را با صبر بين  رّاث صقسيم رردند. ؛ همچنينابت:  كصد هزار د نار ام ال منق ل   غيرمنق لثبنز دگ 

رشا رزي در  ادي القُرَي   حنين   هاي عفان:  كصد   پنجاه هزار د نار    ك ميلي ن درهم   زمينبنعثمانگ 

 2به ارزش  كصد هزار د نار   صعداد ز ادي اسب   شهر. ...

 |د ني را فرام ش رردند، رفهه رفهگه سگنّت پيگامبرهاي به دنيا چسبيدند   ارزش| اص اصحاب پيامبر قهي   

 لي بعد از رحلت  .ماندبا اسهمرار عملي اصحاب زنده مي| چرا ره سنّت پيامبر ؛جاهلي دادهاي جاي   د را به سنّت

رردند   در عمل  اد مي| در زبان از پيامبربسياري از اصحاب  ،گذشتهر چه از زمان  فات آن حضرت مي ،|پيامبر

رم رفهار نب ي  از ا ن ر  رم .نم دندد ران جاهليت پير ي ميهاي از ر ش   بر  ففت سيره آن حضرت عمل ررده

صاحبان پ ل   قدرت صدرنشين مجالس شدند، مال   منگال   جگاه   جگفل ما گه  ،جاي   د را به رفهار جاهلي داد

زمينگه رشگد  ب د ره اصيل د ني به فرام شي سپرده شد. در چنين شرا طيهاي رزش گرد د   ارزشافهخار   معيار ا

اي در شگا  ن در اشرافيت سابقه داشهه   زنگدگاني شگاهانه چرا ره آنها بيش از سا ر ؛مجدّد امثال معا  ه فراهم آمد.

 براي   د رقم زده ب دند.
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ارات جهادي رزمندگان   ا ثارگران صگدر اسگف  قيمگت  گ د را از س ابخ د ني   افهخ ،صغيير رردها  قهي ارزش

 ؛به عف ه ش رت   عظمت   اص اهل حخ فر  پاشيد ؛دست داد   ر حيه أمر به معر ف   نهي از منكر از بين رفت

 چرا ره امهياز آنها به ام ري ب د ره امر ز رن  با هه ب د.

اساس معيارهاي د ران جاهليگت نگ  در   عني آنها نيز بر ؛داز د گر س  انحراف   اص م جب انحراف ع ا  گرد 

رردنگد   در مقابگلِ اشگراف به ص رت نا  دآگاه در قبال صاحبان زر   ز ر رگرنش مي ند  نم دميصمييز افراد عمل 

 پذ رفهند.سلطه اشراف فر ما ه   ضعيف اال مان را مي ،هري نم دهماحساس رمب د   ر

به  ؛اميه به آساني بر مرد  مسلط گشهند   افسار ا هيار جامعه را در دست گرفهندبني رها ن ب د  حاصل ا ن فرا ند

به عن ان  ك حزب شكست  گ رده سياسگي در حاشگيه مجگالس حگل   عقگد جامعگه | ط ري ره اگر زمان پيامبر

جر   انصگار را رفهه رفهه صدر نشين مجالس شدند   حهي اصحاب با سابقه مها| پس از پيامبر ،نشسهنداسفمي مي

 رردند.صحقير   صهد د مي

ن  سد در ا ا ر  ففت عثمان معا  ه در جمع بزرگان اصحاب حاضر شگد   بگه بهانگه دفگاع از الحد د ميابيابن

  :پرسهش را به نيكي   بزرگي سه د. گفت عثمان با رمال جسارت آنها را صحقير ررد     د   پدران بت

 ؛ايودشكسته و گمنام ببدهيك از شما پيش از اسالم در ميان قبمتان فردي ور دانيد هرشما مي !اي م اجران

تا اينكوه خداونود رسوبلش را مبعوبث کورد و شوما  ؛شدامبر اجتماع بدون نررخباهي از شما رتق و فتق مي

ز به طبري که امرو ؛ايد تان سيادت يافتهزودتر به او پيبستيد. پس شما تن ا به واسطه سبقت ،سبقت جسته

  .ايدتر شما قابل ذکر نببدهوگرنه پيش ؛گبيند  رهط فالن، آل فالنمي

صنها رسگي رگه در  ؛طبخ گزارش صار خ همه اصحاب حاضر در مجلس سخنان صحقيرآميز معا  ه را صحمل رردند

بگات دانست  ي در  فل ا ن سخنان در حال صحقير مسلمانان   اثحضرت ره مي .ب د× مقابلش ا سهاد اميرمؤمنان

هگا... سگپس بر اسگهند   از مجلگس  گارج ص  را چه به ا ن حرف !اي پسر زن رثيف» :فرم دند ،باشداقهدار   د مي

 1.«شدند

  از س ي د گر احساس  حشت   حقارت بزرگانِ اصحاب را نسبت به  ،اميها ن ماجرا از  ك س  ميزان سلطه بني

شد   طبخ دسه رات شرع اميه مرصكب جنا هي مير رسي از بنياي شده ب د ره اگ دهد.  ضع به گ نهآنان نشان مي

ررد حدّ را بر ا  جاري رند. طبخ نقل مسگع دي  قهگي رسي از مسلمانان جرأت نمي ،گرد دمسه جب حدّ شرعي مي

صگا ا نكگه  ،را بگر ا  جگاري رنگد رسي از اصحاب جرأت نكگرد حگدّ ،  اري محك   به شفق شد ليد به جر  شراب

 2شفق را برداشت   ا  را به سزا ش رسانيد.× ناناميرمؤم

محصگ ل سياسگت صسگاهل  ،اميه   احساس  حشت     دبا هگي در برابر ام  انا ن ذلّت     اري در برابر بني

رگه بگا  ،غلط آنان در زمينه ام ر اقهصگادي   فرهنگگي جامعگه بگ دهاي اميه   سياست ليفه ا ل   د   در برابر بني

مباالصي مضاعف عثمان افزا ش  افت   پس از عد  م فقيگت مسگلمانان   صعصبات ق مي   بي يهشخصيهاي ضعف

  سلطه معا  ه بر رل جهان اسف  به ا ج   د رسيد. به ط ري رگه × در جن  صفين   صحميل صلح بر اما  حسن

 ،در رگان ن مخالفگان  گ دشيعه را هاي ص انست قيا  مهنفذصر ن شخصيتمعا  ه در د ران  ففت   د به آساني مي

عدي رندي را رنهرل     د حجر   فرزند    گارانش ا نكه به آساني قيا  حجربن رما ؛در نطفه  فه رند ، عني ر فه
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 را به شهادت رسانيد.

مسگلمانان هگاي اميگه در رگان ن دلرعب بني   نيز  ضع به همين من ال ب د ...ا ران    ،مصر، در شهرهاي حجاز

صفا ت شده ب دند    ا نسبت به عملكردشان بي ،صرسيدند    ا از پير زي بر آنها ن ميد گرد دهاز آنها مي نشسهه ب د.  ا

 پي سهند.ميبه آنها  ،مجذ ب قدرت   ام الشان شده

مطيگع صگفش بگنجعفگر   عبداللّگهبنبر ي مانند عبداللّه ،قيا     ش را آغاز ررد× ر   قهي سيدالشهداء از ا ن

قيس چ ن پست   مقا    مال   بنبر ي د گر همچ ن أحنف  حضرت را از صصميم    ش منصرف نما ند. رردندمي

 باز زدند. از  اري آن حضرت سر ،د دندنمي× منالي نزد سيدالشهداء

اي برا هان نگرانم رگه مبگادا بگه هفرگت شگما   نگاب دي از راهي ره برگز ده» :جعفر به حضرت گفتبنعبداللّه

 1.«هت بينجامدبياهل

شما را  ،بطلبي [ عني حك مهشان را]اميه است در دست بني [امر ز]  اللّه اگر آنچه را ره » :مطيع گفتبنعبداللّه

 2.«هراسندبعد از شما هرگز از رسي نمي ،رشند   اگر شما را بكشندمي

  :بصره گفتهاي رئيس جمعيت رثيري از صيره ،قيسبنأحنف

عا  ينجند عنندهم أسن فلمالحيجر بنا آل أب النة للملنك و لجم

ه نونوزد آن وا ايم؛ را آزموبده (علوي)الحسون ما فرزندان أبي 3؛دة فو الحر يللمال و لمك

 ايم.و نه سياست جنگي الزم را مشاهده کردهايم اي ديدهفرمانداري استاني يافته و نه ثروت اندوخته

مگأ  س  از پير زي بر آنهگا ،بر ي النه رردههاي اميه در دلره صرس   رعب بني ستا ا ن جمفت حاري از آن

طلبانه پيدا رردند.   شا د از پرسهانه   جاهمال ،عقا د دنيامدارانه ،اميهشده ب دند   بر ي د گر صحت نف ذ فرهنگي بني

امر بگه معگر ف    سهيزي را از رف داده   ازطلبي   ظلمر حيه شهادت ،همين ر  ع ا  مرد  نيز به پير ي از   اص

از شررت  ،به  اطر صرس از ام  ان    ا طمع به دنيا ،×در عين عفقه به سيدالشهداءآنها نهي از منكر دست شسهند. 

 د ري جسهند.× در نهضت اما  حسين

با د گفت در جامعه آن ر ز حك مت × بندي از ا ضاع سياسي   اجهماعي عصر امامت اما  حسينبنابرا ن در جمع

جامعه از فرهن    د ني مسخ هاي اطني   ظاهري هر د  از بين رفت،  ففت به سلطنت مبدّل گرد د، ارزشد ني ب

از اصفح ام ر ن ميد  ،با حقارت صسليم  ضع م ج د گرد ده ،د ني صهي شد. مرد  در اثر مرع ب شدن در برابر ام  ان

عگزّت   اقهگدار  ، نگي بگه سگلطنت   پادشگاهيز را ام  ان با در دست گرفهن حك مت   صبگد ل حارميگت د .گشهند

عزّت اسگفمي مسگلمانان را پا مگال سگا هند.  ،  ههك مقدساتها مسلمانان را ز ر سؤال بردند   با اهانت به ارزش

چ ن  حي   نبگ ت    ،اساسي اسف هاي   شال دهها   است با مسخ اص ل   فر ع   فر پاشي سه نارن ن  ز د مي

آ ر ن ضربه را بر پيكر جامعه اسفمي بزند   به مسلمانان اعفن رند اسفميت هيچ  يري براي  ،نماز   ر زه   حجّ

 د ن آنان نه قدرت اداره جامعه را دارد   نه ما ه عزّت افراد است. ،آنان نداشهه

                                                                                              

 .68، ص 2، ج االرشادبن محمد مفيد،  محمد .1

 .72، ص همان .2
 .633، رقم 691، ص 1، ج الرجال سقامونقل از محمد صقي صسهري،  .35، ص 4، ج عيون االخبارن قهيبه، اب .3
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 جريان اعتزال  م: دوفصل 

 

 

 مقدمه

 لسالماهاى سه گانه در حكومت على علیهجریان

السف  به سه هاى مخهلف سياسى جامعه را در حك مت اميرمؤمنان عليهها   دسههص ان گر هدر  ك نگاه رلى مى

 طرف صقسيم ررد.جر ان عمده مخالف، م افخ   بى

ش ند: بر ى، مناصب مهم د لهى از هاى گ ناگ نى صقسيم مىالسف    د به طيفجر ان مخالف اميرمؤمنان عليه

ها   ددارى  رز د بگه مخالفگت   نگزاع بگا آن رردند، اما  قهى حضرت از اعطاى آن مناصب به آنلب مىحضرت ط
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ها از لحاظ مالى در سطح بسيار بگاال ى از رفگاه ب دنگد،  لگى از بزرگ ار پردا هند. طلحه   زبير از ا ن گر ه ب دند. آن

ر  السف  ر بهلبيدند   چ ن با امهناع اميرمؤمنان عليهطلحاظ م قعيت سياسى ارضا نشده   پست   مقا  باال ى را مى

اميه، اساس اسگف  شدند به جن  با حضرت بر اسهند. طيف د   از مخالفان سياسى حضرت مانند سران آن ر ز بنى

  اسگهند از السف  را قب ل نداشهند   به منظ ر حفظ منافع دنيگ ى  گ  ش مگى   ال ت    ففت أميرمؤمنان عليه

اى، ها از حضرت   منافع م رد نظرشان مهفا ت بگ د. عگدها ط م ج د به ط ر رامل اسهفاده رنند. البهه ص قعات آنشر

ها المال مسلمانان به آن  اسهند ام الى را ره عثمان از بيتمانند  ليد بن عقبه، سعيد بن عاص   مر ان بن حكم مى

المال به دسگهش اش بر ام الى ره از بيتب د صا عف ه بر حفظ سلطهداده ب د در دسهشان بماند. معا  ه هم دنبال آن 

 د   اسهقفل رأى     درامگى بگر شگا  حفگظ رنگد. امگا رسيده ب د، سلطنت    ش را مثل گذشهه   با همان بسط

ز حضرت با ص جه به شنا ت عميقى ره از بنى اميه داشت   چ ن حك مهش بر مح ر عدالت اسه ار ب د با هيچ  گك ا

 ها نيز به جن  با آن بزرگ ار بر اسهند.د  گر ه مزب ر مصالحه نكرد   از همين ر  آن

آمدند ره انگيزه   ر شه اصگلى درگيگرى السف  به حساب مى  ارج نيز طيف سّ   از معارضان اميرمؤمنان عليه

خ از زرق   بگرق دنيگا فاصگله ها بر  فف د  جر ان سگابآنان با حضرت، جهل   نادانى   رج فهمى در د ن ب د. آن

شد صا در  هم    ش   د را ال خ صعيين مرز ميان حخ   باطل د ده به  ليفگه امگر   داشهند   همين امر م جب مى

 نهى رنند.

السف  به  طر ا ن دسهه در گسهرش الهقاط فكرى در جامعه، ا جاد صرد د در ميگان مسگلمانان   اميرمؤمنان عليه

 ر   نفاق  اقف گرد د   به مقابله با آنان بر است.سازى سلطه رفزمينه

 جه مشهرك هر سه طيف  اد شده ا ن است ره سرانجا  به معارضه   درگيرى نظامى با حضگرت ر ى آ رده   

 السفمهحميل رردند.سه جن  جمل، صفين   نهر ان را بر اميرمؤمنان عليه

السف  بگ د رگه در مقگا  دا رى   عمگل از حارميگت آن در مقابل ا ن سه طيف، جر ان م افخ اميرمؤمنان عليه

السفمبا آن بزرگ ار بيعت رگرده ها همان رسانى ب دند ره در آغاز  ففت اميرمؤمنان عليهرردند. آنبزرگ ار دفاع مى

   هگاهاى د ران حك مت آن حضرت بگا سياسگتها   نزاع)طلحه   زبير   نارثين نيز بيعت ررده ب دند(   در مناقشه

ها نيز در رنار آن حضرت قرار داشهند. افرادى، چگ ن عمّگار، مالگك م اضع ا شان همراه   در ص رت امكان در جن 

اشهر، اب الهيثم بن صيّهان، عثمان بن حنيف، سهل بن حنيف، عبد اللّه بن عباس، عمر  بن حمگخ، حجگر بگن عگدى، 

عدة بن هبيره   بسيارى از اصحاب از مهاجران   انصار محمد بن ابى بكر، قيس بن سعد بن عبادة، عدّى بن حاصم، ج

السگف  آ ند. در ميان د  م ج ناهمساز   همساز با امير مؤمنان عليگه  قبا ل  منى   غيره از ا ن گر ه به حساب مى

ررد   در مقا  اثبات، عمل هگر  گك از د  جر گان فگ ق را نفگى طرف معرفى مىم ج س مى پد د آمد ره   د را بى

باشد، از ا ن ر  السف  از مسائل مهم   در   ر صأمل مىنم د. نقش حساس ا ن گر ه در فرجا  حك مت على عليهىم

السف  بگه رشگهه صحر گر مقاله حاضر در جهت صبيين ضر رت بررسى نقش ا ن گر ه در صح الت حك مت على عليه

 درآمده است.

 جریان اعتزال

افخ ف ق، جر ان    گط سگ ّمى  جگ د داشگت رگه نگه در رنگار مخالفگان گفهيم در ميان د  جر ان مخالف   م 

السف  حض ر پيدا رردند   نه در حزب ام ى مشاهده شدند. ا ن دسهه نه به حقّانيت طلحه   زبيگر   اميرمؤمنان عليه

  جناح درگير جدا السفممعهقد ب دند، از ا ن ر  در ظاهر از هر دمعا  ه اذعان داشهند   نه به ذى حخ ب دن على عليه
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ها   منابع صار خى در م اقگف مخهلگف  گاد،   عنگا  ن ها در رهابشدند   عزلت ا هيار رردند. از ا ن افراد   جمعيت

 رنيم:ها به ص رت مسهند اشاره مىمهفا صى در م رد رفهارشان به رار برده شده است ره به بر ى از آن

 . قاعد ن = قع د رنندگان1

 اهلل أ ذ شده است:ابير م ر انى، چ ن مسع دى   شيخ مفيد رحمها ن عن ان از صع

قع د رردند  السف ها از بيعت با على عليهجمعى از عثمانى 1قعد عن بيعهه جماعة عثمانيّه؛»ن  سد: مسع دى مى

 «.)  ددارى  رز دند(

دارى از جنگ  را ا هيگار رسگانى رگه  گ د 2فمن رأى القع د عن الحگرب؛»شيخ مفيد نيز از ا ن دسهه با عن ان 

  اد ررده است.« رردند

 . اعهزالي ن = جدا ش ندگان2

 ش د:ا ن نا  نيز از صعبيرهاى م ر انى، مانند منقرى   مسع دى   شيخ مفيد اسهفاده مى

قد اعهزل عليّا »ن  سد: مى 4 ر مبن  د گرى أ من 3منقرى در د  م رد مهفا ت،  كى درباره سعد بن ابى  قاص

 «.ا  ه: از على   معا  ه فاصله گرفت  مع

فممن اعهزل مگن »ن  سد: السف  جدا شدند مىچنين مسع دى هنگا  معرفى رسانى از انصار ره از على عليههم

«. السف [ جدا شدند رعب بگن مالگك  ... ب دنگدپس  رسانى از انصار ره از ]على عليه 5االنصار رعب بن مالك  ...؛

رند ره هم از على السفماست  لىاز افرادى  اد مىدر ا ن مقامهنها جدا ى از اميرمؤمنان عليهالبهه مقص د مسع دى 

 السف    هم از معا  ه   طلحه   زبير فاصله گرفهه ب دند.عليه

رسانى رگه  6من المعهزلة عن الفر قين   مذهبهم؛»شيخ مفيد نيز سعد بن أبى  قّاص   همفكران ا  را با عبارت 

 رند.ص صيف مى« شان فاصله گرفهندالسف (   مكهبگر ه )م افقان   مخالفان على عليه از هر د 

 

 .  مهخلّفان = سرپيچى رنندگان3

ن  سگد: الحد د مگىابى اد شده است، به عن ان نم نه ابن« صخلّف»در بر ى م ارد نيز از عمل ا ن گر ه با عن ان 

بيعت رردند   عبد اللّه بن  السف  قهى مرد  با على عليه 7ف عبد اللّه بن عمر؛السف    صخلّلمّا با ع الناس عليّا عليه»
                                                                                              

 .361، ص 2ق ج  1409صحقيخ عبدالحميدبير ت، دارالفكر، مروج الذهب، . مسع دى، 1

 

 .15ق ص  1413صحقيخ سيد على ميرشر فى چاپ ا ل: قم، مكهب االعف  االسفمى، الجمل، . شيخ مفيد، 2

 

 .538ق ص  1404، صحقيخ عبدالسّف  محمّد هار ن چاپ د  : قم، منش رات مكهبة المرعشى النجفى، وقعة صفین. ر.ك: نصر بن مزاحم منقرى، 3

 

 .503. همان، ص 4

 

 .362، ص 2. مسع دى، پيشين، ج 5

 

 .54. شيخ مفيد، پيشين، ص 6

 

 .10، ص 4ق ج  1385ابراهيم چاپ د  : داراحياء الكهب، صحقيخ أب الفضل  البالغه،شرح نهج الحد د،. ابن ابى7
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السگف  اسگت، در حگالى رگه جا صنها صخلّف از بيعت با علگى عليگهالحد د در ا نابىالبهه مقص د ابن«. عمر سرباز زد

 ه است.نيز بيعت نكرد السف دانيم عبد اللّه بن عمر با معارضان اميرمؤمنان عليهمى

 

 مقصود از اعتزال

اند   با ص جه بگه ماهيگت   ارن ن اگر بخ اهيم به رمك صعابيرى ره م ر ان در م رد رفهار ا ن گر ه به رار برده

هگا انهخگاب رنگيم د  عنگ ان السف  عن ان مناسبى بگراى آنشان در عرصه حك مت اميرمؤمنان عليهعملكرد  اقعى

باشند، ز را با دقت در رفهار   گفهار ا گن اعهزاليان از شفافيت رمهرى بر  ردار مى قاعدان   مهخلفان نسبت به عن ان

السف    معارضانش، براى نهاد نه رردن اند شه  گ د بگه گيرى از على عليهها پس از رنارهرسد آنگر ه به نظر مى

هگا را ص ان آناز نم دند. بنابرا ن، نمىاى را براى نفى غير   اثبات   د آغرار فرهنگى همّت گماردند   فعاليت  زنده

ها بگا به معناى رسانى ره دست از فعاليت شسهه   نشسهن را بر قيا  صرجيح دادند نا  نهاد، ز را آن« قع د رنندگان»

 شبهاصى ره در م رد جن  دا لى مسلمانان به جامعه القا رردند جن  فرهنگى سخهى را عليه آنان ساز رردند.

هاى معارض حضرت ها   جر انرسد، ز را سا ر گر هنيز براى معرفى ا ن گر ه، مناسب به نظر نمى  اژه مهخلّفان

 باشد بر  ردار نيست.مى« معرِّف»ره از شر ط الز  « مانعيّت»گيرد   از   ژگى را نيز در بر مى

البهه رلمه معهزل گاه به معناى  ابد. گذارى آنان ا ل  ت مىدر نهيجه، اعهزالي ن نسبت به د  عن ان ف ق براى نا 

ر د. بد هى است مقص د ما همان معناى به رار مى« نشين    انه نشينگ شه»  گاه « جدا ش نده   فاصله گيرنده»

باشد   گرنه محذ رى ره در م رد  اژه قاعدان مطرح گرد د در م رد اعهزالي ن نيز مطرح   اهد شد، ز گرا در ا ل مى

نشينى گر ه مذر ر، اعهراض فعّگالى ره از سك ت    انهيز ن عى انفعال نهفهه است   حال آنن« گيرىگ شه»مفه   

اعهزال »ص ان گفت: عن ان رسيد ره مقابله با آن، رار آسانى نب د. بنابرا ن، در  ك صعر ف ر صاه مىبه مشا  جامعه مى

  هم از معارضان سياسگى    السف ز على عليهش د ره هم االسف  بر جر انى اطفق مىدر حك مت اميرمؤمنان عليه

اش، مانند طلحه   زبير   معا  ه جدا شده، هيچ  ك را بگر حگخ ندانسگهه   صنهگا  گ د را در صگراط مسگهقيم نظامى

 «.اندد ده

 السالمهاى تأثیر عمیق جریان اعتزال در حكومت امیرمؤمنان علیهنشانه

شگمارى السگف  افگراد محگد د   انگشگتليان در حك مت على عليهدر نگاه نخست شا د بر ى گمان رنند اعهزا

طرفى را برگز ده   در صح الت عصگر حك مگت اند ره در اثر حماقت  صرس    ا ضعف اراده، م ضع منفعفنه بىب ده

ؤمنگان ها از اميرماند، شاهدش ا ن است ره جدا شدن آنأثر را شكل دادهالسف  گر هى  نثى   بىاميرمؤمنان عليه

اى ره ا ن جن  در رمهر السف  در آسهانه جن  جمل هيچ صأثير معهنابهى در نهيجه جن  جمل نداشت، به گ نهعليه

از  ك ر ز با پير زى قاطع سپاه حضرت به پا ان رسيد   بسيارى از سران اعهزال بعد از جن ، نزد حضگرت آمگده   

شدن  آنان در جمعيت عظيم پير ان حك مت عل ى است. اى هضمدست نياز به س ى ا شان دراز نم دند. ا ن، به معن

زد السفمهح الت عمگده سياسىگگ اجهمگاعى را رقگم مگىچه در حك مت حضرت على عليهبر اساس ا ن د دگاه، آن

هاى سه گر ه نارثين   قاسطين   مارقين ره )هر سه، جزء جر ان مخالف   معگارض حضگرت ها   مقا متدرگيرى

 ب دند( ب د.
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 لى با صأمّل در منابع صار خى   حد ثى، به ش اهدى برمى   ر م ره اعهقاد انسان را نسبت به صحّت د دگاه ف ق 

هاى مزب ر، جر ان اعهزال را در نظر انسان از  ك جمگع اى ره دقت در بر ى ر ا ات   گزارهرند، به گ نهمهزلزل مى

اراده    ا صرس    منفعل، به  ك جر گان حسگاب ضعف   بى ما ه  ر چك به  ك جر ان گسهرده،   از  ك گر ه بى

 سازد.شده   داراى برنامه    ط سياسى گ عقيدصى   صهاجمى مبدّل مى

شگ د رگه  گك السف  اندك اندك م جب صق  ت ا ن ذهنيگت مگىمطالعه دقيخ صار خ حك مت اميرمؤمنان عليه

سهه به احهياط د نى، امّا با بگاطنى ز گرك،   شگعارها   اهگدافى پيرا ه،   آراجر ان نيمه پنهان، با ظاهرى ساده   بى

حساب شده گا  به گا  در حال پيشر ى   نف ذ در افكار عم مى است. به د گگر سگخن اگرچگه در صگحنه ظگاهرى 

السف ، جر ان اعهزال ز ر سا ه ام اج مگهفطم ناشگى از صح الت   منازعات سياسى نظامى حك مت اميرمؤمنان عليه

اند   نم دى جز در ر زهاى نخسگهين حك مگت علگى السف  گم شدهيرى د  جناح م افقان   مخالفان على عليهدرگ

ها در رمربنگد جامعگه   در بينيم آننگر م مىالسفمآن هم در د  شهر مد نه   ر فه ندارند،  لى  قهى دقيخ مىعليه

فرهنگى هسهند، بگه طگ رى رگه سگرانجا  جمگع ها در حال پيشر ى   فعاليت فكرى   ها   رشمكشحاشيه جن 

دهند   به  ك جر ان برصر    ط برگز ده مبدل گرد ده   بنيگان حك مگت رثيرى از مرد  را صحت صأثير   د قرار مى

رند ره در ا ن مقاله ر صاه صنهگا در حگد رنند. ا ن فرضيه را ش اهد مهعددى صق  ت مىالسف  را سست مىعلى عليه

ر د صا قبل رنيم، لكن انهظار مىها اشاره مىه فرضيّه مزب ر   بسهرسازى  ك پژ هش گسهرده به آنق ّت بخشيدن ب

هگاى اجهمگاعى، از مطالعه صما  ش اهد، به قضا ت ننشينيم، چرا ره معم ال  در صحليل مسائل صار خى   بررسى پد ده

 رند، صا نگاه م ردى   جز ى.صر مىصحيح نزد كگيرى معق ل   نگاه مجم عى به ش اهد   قرا ن، انسان را به نهيجه

 «سامرىّ»الف( تشبیه برخى از سران اعتزال به 

انگد. السف  بگه سگامرى صشگبيه شگدهدر بر ى ر ا ات، بعضى از سران جر ان اعهزال در عصر حارميت على عليه

الهى،  عنى رگ ه طگ ر رفگت  السف  ب د ره  قهى آن حضرت به ميعادگاهسامرى  كى از پير ان حضرت م سى عليه

اى بگزرگ سگا ت رگه از آن آ رى ررد   ذ ب نم د   از آن، گ سالهز نت آالصى ره از آل فرع ن گرفهه ب دند، جمع

سپس ا    اطرافيانش گفهند: ا ن همان  داى شما    داى م سى  1شد.صدا ى مانند صداى گ ساله  اقعى ص ليد مى

ها ثمرى نبخشگيد سگرانجا  جنگاب هاى جناب هار ن براى منصرف رردن آنصفش 2را پذ رفهند.ها نيز آناست. آن

هگا عهگاب رگرد   از السفمبازگشگت   بگه آنسپس حضرت م سى عليه 3ها جدا شد.هار ن با د ازده هزار صن از آن

اى اى ا ن رار زده گ ص  چرا دست به 5فَما  َطْبُكَ  ا سامِرِىُّ؛»   طاب به سامرى فرم د:  4پرسهى نجات بخشيدبت

اند. من قسمهى از اثر قد  رس ل ) فرسهاده  دا( ها ند دهمن چيزى د د  ره آن»، سامرى در ج اب گفت: «سامرى؟
                                                                                              

 .88گ  80هاى آ ه 20. ر.ك: طه 1

فرعگ ن بگه عار گت اسرائيل دسه ر داد ز نت آالصگى را رگه آلره حضرت م سى به ميعاد رفت سامرى به بنىر ز پس از آن 35رند ره از مقاصل نقل مى اهللرحمه. طبرسى 2

اى سا ت   در ر ز سى   نهم آنگان را بگه عبگادت آن گ سگاله دعگ ت ها گ سالهند، سپس در ر زهاى سى   ششم   سى هفهم   سى   هشهم از آنگرفهه ب دند جمع آ رى رن

صگى )چگاپ د  : ، صحقيخ سيد هاشم رس لى محفمجمع البیانها نيز دع صش را پذ رفهند   در پا ان ر ز چهلم، حضرت م سى رسيد ر.ك: طبرسى، فضل بن حسن، نم د   آن

 (.38، ص 8گ  7ق ج  1406بير ت، دار احياء الهراث العربى، 

 

 . ر.ك: همان.3

 .94گ  90هاى آ ه 20. ر.ك: طه 4

 .95. همان، آ ه 5



158         عدالت در گرداب 

گگاه حضگرت م سگى آن 1«.را افكند . ا ن چنين ]ه اى[ نفسِ من ا ن رار را در نظر  جلگ ه دادرا گرفهم، سپس آن

بر  ره بهره ص  در زندگى دنيا ا گن اسگت رگه  2كَ فى الحي ةِ أن صق لَ المساس؛فاذهب فإِنَّ لَ»السفمفرم دند: عليه

 «.)هر رس با ص  نزد ك ش د( بگ  ى با من صماس نگير!

ها بر ى از سران جدا شگ نده از علگى ارن ن با ص جه به ص ضيح اجمالى ف ق در م رد سامرى ر ا اصى را ره در آن

 رنيم:اند بررسى مىشبيه شدهالسف    معارضانش به سامرى صعليه

 رند:. شيخ مفيد در رهاب أمالى، ر ا ت مسندى را بد ن ص رت نقل مى1

قال: أ برنى أب طالب المظفّر بن جعفر بن المظفّگر العلگ ى  3قال: أ برنى الشّر ف أب عبد اللّه بن الحسن الج انىّ

قال: حدّثنا  5ا نصر بن أحمد قال: حدَّثنا علىُّ بن حفص[ قال: حدَّثن4العمرىِّ، عن جعفر بن محمّد بن مسع د ]عن أبيه

قال: حدَّثنا   نس بن أرقم قال: حدّثنا عبد الحميد بن أب الحسناء، عن ز اد بن  ز د، عن أبيه عن  6 الد بن القط انىُّ

 آله: عليه اهللاهلل صلى ق ل: قال رس ل اهللجدِّه فر ة الظّفارىِّ قال: سمعت سلمان رحمه

صفهرق أمّهى ثفث فرق: فرقة على الحخِّ ال نقص الباطل منه شي ا  حبّ نى    حبّ ن أهل بيهگى، مگثلهم رمثگل »

الذَّهب الجيد رلّما أد لهه النّار فأ قدت عليه لم  زده إالّ ج دة ،   فرقة على الباطل ال نقص الحخ منه شي ا،  بغض نى 

 زده إالّ شرّا،   فرقگة مدهدهگة علگى ملّگة د لهه النّار أ قدت عليه لم   بغض ن أهل بيهى، مثلهم مثل الحد د رلّما أ

  1؛األشعرىُّ 7السامرىِّ، ال ق ل ن: المساس، لكنّهم  ق ل ن: القهال، إمامهم عبد اللّه بن قيس

                                                                                              

 .96. همان، آ ه 1

جملگه مگذر ر، حكگم  گ د حضگرت م سگى اند رگه اق ال مخهلفى نقل شده است. بر ى گفهه« الحي ة أن صق ل المساسفان لك فى». در م رد مفه   97. همان، آ ه 2

رگه دچگار صبگى شد، مگر آندرمان مبهف ش د ره احدى نزد كش نمىنيست، بلكه نفر ن ا  به جان سامرى است،   اثر ا ن نفر ن ا ن شد ره  ى به مرض عقا  درد بىالسگف عليه

 «.اس مگير   نزد ك من ميابا من صم»زد:   است نزد كش ش د فر اد مىگرد د   ناگز ر هر رس مىشد د مى

مرح   عفمگه پگس از نقگل «. ال مساس، ال مساس»زد: گر خت   فر اد مىررد   مىاند مبهف به مرض  س اس شد، به ط رى ره از مرد   حشت مىبعضى د گر گفهه

چگاپ د  : بيگر ت، مؤسسگه  لمیززان فزى تفسزیر القزرآن،افرما ند ره ا ن  جه   بى اسگت، اگگر ر ا گهش صگحيح باشگد. )ر.ك: محمگد حسگين طباطبگائى، ا ن فراز مى

 (.197، ص 16ق( ج 1392االعلمى،

زد، نگه ا  به  ك فردى صبد ل گرد د ره در صحرا   بيابان با حي انات  حشى   درندگان پرسه مگى»اند در اثر مجازاصى ره براى سامرى در نظر گرفهه شد بر ى د گر گفهه

 عنگى نزد گك مگن « المسگاس»گفت ررد، مىررد،  دا ند به ا ن طر خ ا  را عقاب نم د،  قهى با شخصى بر  رد مىا ا  رابطه برقرار مىگرفت، نه رسى ببا رسى صماس مى

 (42گ  41، ص 8گ  7پيشين، ج )ر.ك: طبرسى، « نش  د   دست به من نزنيد   ا ن عق بت سامرى ب ده

 

ن بن محمد بن حسن بن محمد بن عبيگد اهلل، آزاد شگده . ظاهرا ا  همان محمد بن حسن بن عبد اللّه بن حس3

آمد   حد ث شگنيده  ارد شده است. ا  از مرد  آمل طبرسهان ب ده   فقيه به شمار مى« محمد بن حسين»ها است. در بر ى نسخه عليهماالسگف حسين  حسين بن على بن

 ب د.ب د   بنا بر نقل فهرست نجاشى رهابى به نا  ث اب االعمال نگاشهه 

 

ا ، از مظفر بن جعفر بن مظفر عل ى گ رضى اللّه عنه گ از جعفر بن محمد چه در آن از محمد بن مسع د عياشى ر ا ت رردهآن»ن  سد . شيخ صد ق در مشيخه   د مى4

 «.است -اللّه عنه بن مسع د از پدرش أبى نضر محمد بن مسع د عياشى گ رضى

 

 آمده ره در هر د  ص رت مشهرك،   صميز آن دش ار است. «على بن جعفر»ها . در بر ى نسخه5

 

 باشد.ق مى215 ا  214 ا  213، مه فاى [عجم بنى بجيله]. آن  الد بن مخلد قط انى أب الهيثم بجلى، از آزادگان 6

 

  ابگن حجگر عسگقفنى،  367، ص 3ير ت، داراحيگاء الهگراث ج  اد شده است ر.ك: على ابن اثير، اسدالغابه )ب« عبد اللّه بن قيس»با نا  « أب م سى». در رهب رجالى از 7
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قهُام ت من به سه فرقه توسي  مى»فرم د: آلوهوعليههللاصلىپيامبر خ ا » اى ش ن : فر

بيوت كاه ، مرا دوست دا ن  و به اهلل چيزى از آع نمىبر حق هستن ، و باط

ها مثل طالى مرغ ب است كه هر چه د  آتش فرو برده و زن  َمَثل آعمن محب ت مى

اى بر باطل هستن  كه حق از آع ش د. و فرقهش د، بر مرغ بيت آع افزوده مى

بغض دا ن . بيت  و زن . و نسبت به اهلها به من كينه مىكاه ، آعچيزى نمى

ستىمثل آع اش ها مثل آهن است كه هر ق   آع  ا د  آتش فرو برده ش د بر پ

 ولى]كنن  اى متزلزل ب ده طبق دين سامرى  مشى مىافزوده خ اه  ش . و فرقه

گ ين : ننگ نباي  كورد، پيش اشواع گ ين : با من تماس مگير، بلكه مىنمى[

 «.باش عب  اّلل  بن قيس اشعرى مى
گيگرى از  ا ت ف ق پيداست ره اب م سى اشعرى به عن ان بانى   ا دئ ل گ مكهب اعهزال با صر  ج فكر رنارهاز ر

گذار فرقه سگ ّمى در امگت بندى به دسه رات رهبر الهى جامعه، در حقيقت، پا هجن  در اثر ضعف ا مان   عد  پاى

آله اُمهش به سگه فرقگه  عليهاهلل  ى رس ل ارر  صلىاند، از ا ن ر  در پيشگاسفمى گرد د ره از جن  گر زان ب ده

صرد د اگر اعهزاليان در همان صعگداد انگدرى اند. بىاهل حخ، اهل باطل   اهل صزلزل   اضطراب در عقيده صقسيم شده

 گك ص انسگهند اند   حررهشان  ك حررت ابهر   ناچيز ب ده هرگز نمىشدهره در صار خ نا  آنان برده شد  فصه مى

گ نه ره سگامرى گذارى رنند، در حالى ره طبخ ر ا ت مزب ر همانآله پا ه عليهاهللفرقه جد د را در امت پيامبر صلى

السف    عقيده گيرى از بر ى مقدسات م جب انحراف جامعه شد    ط س مى بين مكهب حضرت م سى عليهبا بهره

السفم  اسف  طلحه دسات، آ ين س مى بين اسف  اميرمؤمنان عليهفرع نيان صأسيس ررد، أب م سى نيز با صكيه بر مق

 اش گر ز از جن  ب د.  زبير   معا  ه  ... صأسيس نم د، ره شعار اساسى

 نقل نم ده ره حضرت فرم دند: آله عليهاهللصلى. على بن طا  س نيز  بر ط النى د گرى از پيامبر 2

 [قزال:]لى أن قال( و السامرىّ هو عبد اللّه بن قیس أبوموسى. قیل: و ما السزامرى  شرّ االولین و اآلخرین إثنا عشر )إ»

 2قال: القتال؛ [هو]قال: المساس و 
سسس آع تا ب ترين اولين و آخرين، دوازده نفر هسوتن  س شمرده  هوا  ا 

سى اسوت. گفتوه شو : اين كه فرم دن ( و سامرى  هماع عب  اّلل  بن قيس أب م 

يعنى ]كه او گفت: از من دو  ش ، د  حالى [كسى است كه]ت: سامرى كيست؟! گف

 گ ي : القتال = ننگى نيست.[ عب  اّلل  بن قيس

صعبير صند شر ا ّلين   آ ر ن در ر ا ت نيز مؤ د نقش   صأثير انحراف فكرى   حررت اب م سى در انحراف جامعه 

گيرى جمعى از ر فيان از جن  جمگل  فصگه شگده   رهصرد د اگر صأثير فكر اعهزال اب م سى در حد رناباشد. بىمى

در م رد ا  قابل ص جيه نيست، چرا رگه بر گى د گگر از « شرّ ا لين   آ ر ن»بعد از آن اثرش زائل گرد ده ب د صعبير 

ك مت هاى عبد اللّه بن اُبّى در حاند، به عن ان نم نه ص ط هها ى به مسلمانان زدهمنافقان صدراسف  نيز چنين ضربه

آله داشهه ره  ك مگ رد آن  عليهاهللصرى در حك مت پيامبر صلىآله در مد نه آثار صخر بى افز ن عليهاهللپيامبر صلى

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 (.359، ص 2ق( ج 1328األصابه فى صمييز الصحابه )بير ت، داراحياء الهراث، 

 

 .3، حد ث 4، مجلس 30گ  29ق ص  1415، صحقيخ على اربر غفارى   حسن اسهاد  لى قم: مؤسسه النشر االسفمى، االمالى. شيخ مفيد، 1

 

)چگاپ سگ  : قگم، مؤسسگة النشگر  قاموس الرجزالق   محمد صقى صسگهرى،  1369مطبعة الحيدر ه، نجف،  السف عليهالیقین فى إمرة امیرالمؤمنین   س، . على ابن طا2

 لى در نسگخه « قهالقال: المساس قال  ق ل ن ال»قسمت آ ر ر ا ت بد ن ص رت آمده: « کتاب الیقین». شا ان ذرر است ره در نسخه 560، ص 6ق( ج  1418االسفمى، 

 ش د آمده است.صحقيخ شده قام س الرجال ر ا ت به ص رصى ره در باال مشاهده مى
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هگاى رگه در  كگى از لحظگه 1جل گيرى از شررت صعداد قابل ص جهى از نير هاى نظامى مد نه در جن  اُحگد بگ ده

ه ب د، با ا ن حال در ر ا ت ف ق از عبد اللّه بن اُبىّ نامى برده نشده سرن شت ساز جن  ميان اسف    رفر صحقخ  افه

 است.

هاى جر ان اعهزال،  عنى حسن بصرى نيز . عن ان سامرى در ر ا هى از أب  حيى  اسطى به  كى د گر از چهره3

خ نقگل طبرسگى باشد. مهن ر ا گت طبگنسبت داه شده است،  لى صكيه به ر ا ت مزب ر در بحث ما در   ر صأمل مى

 اهلل از أبى  حيى  اسطى بد ن ص رت است:رحمه

اجتمع الناس علیه و فیهم الحسن البصرى و معه األلواح، فكان  السف عليهعن أبى یحیى الواسطى قال: لمّا افتتح أمیرالمؤمنین 

ته ز : ما تصنع  فقزال: نكتزب آثزارکم السالمز بأعلى صوکلّما لفظ أمیرالمؤمنین علیه بكملة کتبها، فقال له أمیرالمؤمنین علیه

السالم: أمّا إنَّ لكلّ قومٍ سامرىّ، و هذا سامرىّ هذه األمة إنّه الیقول المسزاس و لنُحَدِّث بها بعدکم. فقال أمیرالمؤمنین علیه

 2لكن یقول ال قتال؛

 ا فتح كرد مردم نزدش گرد آم ن  و حسون  [ب ره] السالمعليهوقتى اميرمؤمناع 

مهحالى كه ال احى با خ د داشت د  مياع آع ب رى د  اى كوه ها ب د، هر كل

 السالمعليهكه اميرمؤمناع ن شت، تا اينش  آع  ا مىبر زباع أميرمؤمناع نا ى مى

گفوت: سواناع شوما  ا [ وى د  پاسو ]كنى؟ با ص اى بلن  به او گفت: چه مى

گفوت:  السالمعليهيرمؤمناع گاه أمها  ا نول كني . آعن يس  تا بع  از شما آعمى

سامرى  اين ام ت [ يعنى حسن ب رى]همانا براى هر ق مى يك سامرى  است، و اين 

 گ ي : ننگ نكني .گ ي  به من نزديك نش ي  لكن مىباش ، أما او نمىمى
گگر بصرى نقل نم ده ره نشان با حسن السگف عليهنيز قبل از ر ا ت  اد شده، ر ا ت د گرى در م رد بر  رد على  اهللرحمهطبرسى 

 3باشد.اعهزال حسن بصرى از طرفين جن  جمل مى

ر ا ت مسندى از سليم بن قيس نقل نم ده است ره مضم ن آن از عد  شررت حسگن بصگرى در  اهللرحمگهچنين مجلسى هم

 4حكا ت دارد.السف عليهاش از على گيرىجن  جمل   رناره

ادث جن  جمل، مانند ماجراى نامه عا شه به اُ ّ سلمه، مجر ح شگدن طلحگه   امهنگاع عف ه بر ا ن، شيخ مفيد بر ى ح 

 5اب بكره از پي سهن به سپاه عا شه را از زبان حسن بصرى نقل نم ده است.

در مجم ع، ش اهد ف ق نشان دهنده آن است ره حسن بصرى در حين جن  جمل در بصره حض ر داشهه   از همراهى با 

قدر مؤثر ب ده ره حضرت ا  را به دليل اعهزال از جنگ   ددارى  رز ده است، اما آ ا عد  حض ر ا  در جن  آنطرفينِ درگير  

سعد باشد، ز را طبخ نقل ابنلقب دهد، جاى صرد د مى آله عليهاهللصلىجمل   صحر م جن ، مانند اب م سى اشعرى سامرىّ امّت پيامبر 

                                                                                              

 .219ق ص 1414. ر.ك: محمد بن عمر  اقدى، رهاب المغازى، صحقيخ مارسدن ج نس قم، مكهب االعف  االسفمى، 1
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 .404   403، ص 2. ر.ك: همان، ج 3
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   ك سال بعد از جن  صفين به سن بل غ رسگيده  1ق( مه لد شده 21) عنى صقر با سال  ا  د  سال قبل از پا ان  ففت عمر

صگ ان ق به  ق ع پي سهه، حد دا ج انى پگانزده سگاله بگ ده از ا گن ر  نمگى 36بنابرا ن در حين جن  جمل ره در سال  2است.

 فه از مرارز   شهرهاى بزرگ   مهگم جهگان پذ رفت ج انى با ا ن سن در شهر بزرگى چ ن بصره ره بعد از مكه   مد نه   ر

انگد از م قعيگت   نفگ ذ رگف  چنگدانى آمده   رجال   رؤساى بزرگى از قبا ل عرب در آن حضگ ر داشگههاسف  به حساب مى

ر خى هاى صابر  ردار ب ده باشد صا با صبليغات    ش مانند اب م سى اشعرى جامعه را صحت صأثير   د قرار داده باشد. در گزارش

مرب ط به جن  جمل   ح ادث پيرام ن آن نيز شاهدى دال بر صأثير حسن بصرى در اعهزال بصر ان از جنگ  جمگل مشگاهده 

با د بگگ  يم سگخن حضگرت در مگ رد حسگن  السگف عليهنشده است. بنابرا ن، بر فرض صحت نقل أب  حيى  اسطى از اميرمؤمنان 

ره به دست ا  در آ نده پد د آمد، ز را ا  بعدها از فقهاى نامدار جهان اسگف   بصرى در حقيقت  ك پيشگ  ى از انحرافى ب ده

صرسگيم نمگ د رگه جنگ  بگا آلگه عليگهاهللصگلى  همانند سامرى در ميان د   ط اسف    رفر،  ط س ّمى را براى امّت پيگامبر  3گرد د

 شد.منحرفان در آن ممن ع شمرده مى

اى از مسلمانان نزد حسگن بصگرى رگه آن ر ز از علمگاى ابن اشعث عليه حجّاج، عده طبخ نقل ابن سعد، در ماجراى قيا 

ها را دع ت بگه صگبر   ها ش رسب صكليف رردند  لى ا  آنجهان اسف  ب د آمده   در م رد بر  رد با حجّاج به دليل جنا ت

 4سل ك نم د   از جن  عليه حجاج منع ررد.

رسگاند،  لگى بگه گفت گرچه ر ا ت مزب ر  طر فكر پرهيز از جن  با منحرفان را مگىص ان بندى مىاز ا ن ر  در  ك جمع

ص اند مؤ د جدّى فرضيّه ما مبنى بر صهگاجم   نفگ ذ فكگر باشد   بنابرا ن نمىناظر نمى السگف عليهح ادث زمان حك مت اميرمؤمنان 

جر ان مذر ر به حساب آ د،  لى از آن جهت ره بگه طگ ر رلّگى  سيله به السف عليهاعهزال   سرانجا  اسهحاله حك مت اميرمؤمنان 

ص اند ضر رت صأمل در پد ده اعهزال را صق  ت نما د، از ا ن ر  نقل آن در ا ن مقال،  گالى دارد، مى طر فكر اعهزال را بيان مى

 باشد.از فا ده نمى

 

 السالمب( لعن بر ابو موسى اشعرى توسط على علیه

ها اب م سى به عن ان ا دئ ل گ   چهره سرشناس جر ان اعهزال ر فه م رد لعن قرار گرفهه ره ا گن نقلدر بر ى ر ا ات   

. در ا ن جگا بر گى از ا گن السگف عليه  د شاهد گ  ا ى است مبنى بر صأثير شگرف ا  در به شكست رشانيدن حك مت اميرمؤمنان 

 رنيم:ر ا ات را ذرر مى

در قنگ ت نمگاز  گ  ش اب م سگى را لعگن السف عليهرند ره اميرمؤمنان ب  محمد بن مه ّ ه نقل مى. ابن ابى الحد د از رفا ه أ1

 فرم د: ررده   مى

  5اللهمّ اللعن معاویة أوالً و عَمْروا ثانیا و أبا األعور السُّلّمىّ ثالثا و أباموسى األشعرىّ رابعا؛
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أب اوع   سل مى  و س م به [بن عاص]خ ايا! اول به معاويه، دوم به عمرو 

 و چجا م بر أب م سى اشعرى لعنت فرست.
 ن  سد:. منقرى مى2
حاك بگن »إذ صلّى الغداةَ   المغرب   فَرَغ من الصفة  ق ل:  السف عليهکان على   اللّهم اللعن معا  ة   عَمْر ا   أبا م سى   حبيب بنَ مسگلمة  الضگّ

 1ال ليد؛ قيس   ال ليد بن عقبه   عبدالرحمن بن  الد بن
كه از نماز فا غ خ ان  و هنگامىوقتى نماز صبح و مغرب  ا مى السوالمعليهعلى 

و أب م سوى و حبيوب بون  [بن عاص]خ ايا بر معاويه و َعمرو »گفت: ش  مىمى

مسلمه و ضح اك بن قيس و ولي  بن عوبه و عب الرحمن بن خال  بن ولي  لعون 

 «.بفرست
افرادى، چ ن معا  ه، عمر  بن عاص، حبيب بن مسلمه، ضحّاك بن قيس فهگرى    ليگد  ملع ن   اندن اب م سى در رنار

انگد   صضگعيف اقهگدار آن داشگهه السف عليهها نقش رارسازى در به چالش رشانيدن حك مت اميرمؤمنان بن عقبه ره هر  ك از آن

هگا رمهگر از آنالسگف عليگهدر فر پاشى حك مت على  گيرى از هر د  گر ه درگير،حارى از آن است ره سهم اب م سى در عين رناره

 نب ده است.

شا د رسى ضربه اب م سى به حك مت حضرت را صرفا  به  يانت  ى در جر ان حكميت  فصه رند    جه لعگن فگ ق را 

رند، از جملگه صأ يد مى  ج  نما د، چنانكه بر ى قرا ن نيز ا ن ص جيه رااز  ففت جستالسف عليهصنها در رأى  ى به بررنارى على 

ص ان  يانگت اب م سگى را ره منقرى لعن حضرت بر اب م سى را بعد از ماجراى صحكيم نقل ررده است.  لى با ا ن همه نمىا ن

در جر ان صحكيم، علت صامّه لعن حضرت بر ا  دانست، ز را اگر ا ن نظر را بپذ ر م با د ضگربه ناشگى از  يانگت اب م سگى بگه 

ها ى بدانيم ره افرادى، چ ن معا  ه، عمر  بن عاص، حبيب ها   جن رادر ماجراى صحكيم، معادل راهزنى السگف ليهعحك مت على 

هاى م ج دِ صار خى، گرچه قضا ت اب م سگى بگه نفگع معا  گه گزارهره طبخاند   حال آنرردهبن مسلمه  ... آن را هدا ت مى

نيفهاد، حهى   ارج، همان رسانى ره پذ رش سند صحكيم را بگر حضگرت صحميگل صما  شد،  لى در ميان  اران حضرت، مقب ل 

از  ففت ص سط اب م سگى در عگزل حضگرت از حك مگت صگأثيرى  السگف عليهنم دند نيز آن را نپذ رفهند. بنابرا ن، عزل اميرمؤمنان 

اب م سى را رگه باعگث شگد هماننگد  ص ان جر نداشت، بلكه م جب نفرت  اران حضرت نسبت به اب م سى شد. در نهيجه، نمى

قرار گيرد، بگه  يانگت  ى در جر گان صحكگيم  فصگه السگف عليهمعا  ه، عمر  بن عاص   حبيب بن مسلمه م رد لعن أميرمؤمنان 

 نم د.

ره  ك پد ده سياسى باشد  ك امر فرهنگى   انحراف عقيدصى است. به ا ن بيان رسد جر  اب م سى بيش از آنبه نظر مى

، جدا شدن از حارم    ليفه السگف عليهاز بيعت با اميرمؤمنان  آله عليهاهللصلىهاى سرشناس اصحاب پيامبر صا قبل از امهناع بر ى چهرهره 

گرانه   نابخش دنى ب د،   اعهزال نيز مانند مخالفت   عصيان در برابگر  ليفگه مسگلمانان، اسفمى امرى قبيح   رفهارى عصيان

، چ ن سعد بن أبگى  قّگاص، ز گد آله عليهاهللصلىهاى سرشناس اصحاب پيامبر گيرى چهرهآمد، امّا با رنارهه حساب مىن عى طغيان ب

ر زى برادر مسگلمان   آن هم به بهانه احهياط در د ن   آل ده نشدن به   نالسف عليهبن ثابت   أب م سى أشعرى از حك مت على 

دارى در جامعگه مطگرح نشينى در فهنه، منطخ جد د د نگيرى    انهمبنى بر رنارهآله عليهاهللصلىپيامبر   ا با صكيه بر ر ا ت مهشابه از

شد. ا ن ر ش ره در حقيقت ن ع جد دى از مبارزه با حك مت د نى به گرد د ره با نافرمانى نسبت به  ليفه مسلمانان جمع مى

هزار صگن از قُگرّاء عگراق   شگا  از جنگ  فاصگله اى ره حد د سىد، به گ نهآمد اندك اندك در جامعه ر اج پيدا ررحساب مى

  معا  گه رفگت   آمگد السگف عليگههاى جنگ  بگين اميرمؤمنگان اى از ميدان جن  صفين چادر زده در  فل ماهگرفهند   در گ شه

 انسهند حگخ را بشناسگند از ا گن ر  عاقبگت هاى   د به جناح حخ بپي ندند،  لى هرگز نه  اسهند با را زنىها مىرردند. آنمى
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گرى بين اما    معا  ه پردا هند. طبخ گزارش منقرى ا ن گر ه پگس از هگر حملگه در طگ ل جنگ  مانند اب م سى به ميانجى

  در حقيقگت، مجگرى صگز فكگرى  1افكندنگدهگا جگدا ى مگىشدند   بين آنحا ل مىالسف عليهصفين، بين سپاه شا    لشكر على 

ها بگه آمدند. شاگردان عبداللّه بن مسع د نيز به جر ان اعهزال پي سهند، آنم سى اشعرى مبنى بر عد  ج از قهال به شمار مىاب 

ها با حضرت به ميدان صفين آمدند،  لى شرط رردند ره در گ شه لشكرگاه مسهقر شگ ند   د  دسهه صقسيم شدند: بر ى از آن

شكار شد عليه ا  به پا  يزند. گر ه د گر به علت صشگكيك در اصگل جنگ  از آمگدن بگه هر رس ره از ا  عف م ظلم   سهم آ

 2ميدان صفين   ددارى  رز دند.

بينيم جر ان اعهزال گرچه ابهدا از مد نه نشأت گرفت   در ر فه ص  ر زه شد   سردمداران آن افگراد محگد دى ره مىچنان

اى ره عف ه بر   ددارى ا ليه ر فيگان از شگررت در عه گسهرش  افت، به گ نهب دند، اما ر ز به ر ز اند شه   فكرشان در جام

جن  جمل، آثار آن در ميدان جن  صفين نيز ظاهر گرد د   گرا ش به اعهزال از جن ، در ميان هر  گك از د  سگپاه شگا    

كر شگا    عگراق از آن اسگهقبال بس ص سط سران سپاه شا  داده شد هگر د  لشگعراق رشد ررد، از ا ن ر   قهى پيشنهاد آصش

 3رردند.

انهخاب اب م سى به عن ان حَكَم از د گر نكات مهمى است ره ارصباط اعهزال پد د آمده در جر گان صحكگيم را بگا 

قيس   افرادى مانند ا  گز نگه مناسگبى بندهد، ز را در آن زمان اشعثاعهزال ر فيان در جن  جمل رامف  نشان مى

ها ب دند، چرا ره  كى از دال ل حاميگان صحكگيم بگراى ان مذارره صحكيم   صأمين من  ّات  منىبراى شررت در جر 

ا ن ب د ره ا  جزء اعراب مضرى   شمالى اسگت   حَكَگم سگپاه  السگف عليهعباس به عن ان حَكَم سپاه على  نپذ رفهن ابن

پاه حضرت از چنين   ژگى بر  ردار ب دند، اما عراق با د از اعراب جن ب    منى باشد،   اشعث   بسيارى از سران س

 ك به عن ان حكم پيشنهاد نشدند، بلكه   د اشعث   سا ر سران   ارج، چ ن ز د بن حصين   مسعر بن فدرىّ هيچ

  جمع رثيرى از قرّاء عراق مصرّانه از حضرت   اسهند اب م سى را براى مذاررات صحكيم به نما ندگى از سپاه عراق 

 4  علت ا ن گز نش را درسهى صحذ رهاى ا  از شررت در جن  شمردند.برگز ند 

گر آن است ره طيف  سيعى از لشكر حضرت به مر ر زمان به صز فكرى اب م سى اشعرى گرا ش پيدا رردند   ها نشانا ن

  ا ن همان ج هره منطگخ  ب د« نه على، نه معا  ه»به حاميان اند شه اعهزال پي سهند. اساسا  كى از اص ل اساسى   ارج، صز 

 جر ان اعهزال ب د.

، اعگم از  گ ارج    گا  منيگانِ پيگر ِ السگف عليگهپس از جن  صفين، ج ّ حارم   منطخ غالب بر افكار عم مى سپاه اميرمؤمنان 

حضگرت  قيس   سا ر  اران حضرت، همان منطخ جر ان اعهزال ب د. البهه مدعى ا ن نيسهيم ره   ارج   سا ر  گاراناشعث بن

همگى با رفهار سياسى   ادبيات  احد با اميرمؤمنان م اجه شدند، ز را ره بد هى است   ارج به نير هگاى براندازنگده حك مگت 

حضرت مبدل گرد ده   اشعث   اطرافيانش طرح فر پاشى از در ن را دنبال رردند   بقيه نير ها با سسهى   راهلى در دفگاع از 

مباالصى نسبت به مهاجمان مصر، ن ع د گرى از مخالفت با از بازگشت مجدد به صفين    ا بىقلمر  حك مت حضرت   امهناع 
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  رد همگان ها به چشم مىرا به منصه ظه ر رساندند. اما  جه مشهررى ره در اند شه سياسى گ اجهماعى آن السگف عليهاميرمؤمنان 

 قگاص   ز گد اشعرى، عبد اللّه بن عمر، سعد بن ابىچ ن اب م سى ها ى،ب د ره از رفهار سياسى چهره« نه على، نه معا  ه»صز 

 بن ثابت   سا ر سران اعهزال الگ گيرى شده ب د.

 

 جمع بندى

 الى  السف عليهارن ن با ص جه به مطالب  اد شده جاى  ك پژ هش جدّى راجع به جر ان اعهزال در عصر حارميّت اميرمؤمنان 

غالب در ذهنيت صار خى محافل اسفمى، حهى در محافل صخصصى صار خ اسف  ا گن اسگت رگه رسد، چرا ره صلقّى به نظر مى

اى ر چك   جر انى ضعيف   منفعل ب د   بگه افگرادى  گاص   پد ده اعهزال در مقا سه با نارثين   قاسطين   مارقين، پد ده

ره شگ اهدى شد، حال آن فصه مى السگف هعلياندك ا هصاص داشت   در زمان   مكان بسيار محد دى از حك مت حضرت امير 

نداشگت،  السگف عليگهگيرى در حك مت اميرمؤمنان گر آن است ره  ا ن جر ان، گرچه از حيث نظامى فعاليّت چشمره ذرر شد نشان

دهگاى  لى از حيث فرهنگى، جر انى فعّال ب د   پشه انه ا دئ ل ژ ك داشت   به مر ر زمان با حفظ ه  گت د نگى  گ  ش بنيا

،قرائگت آلگه عليگهاهللصگلىرا سست نم د. هنر ا ن جر ان ا ن ب د ره بر مبناى احهياط د نى   جعل حد ث از پيامبر  السگف عليهحك مت على 

سگت داد. از ا ن ر  ص انشدّت صد ّن را نشان مى السگف عليهن  نى از اسف  ارائه رند؛ قرائهى ره در آن، مخالفت با دسه ر اميرمؤمنان 

قد عَلَگم نمگ ده،  گاران حضگرت را  كگى پگس از السف عليهگرى در مقابل اميرمؤمنان اى پيراسهه از المذهبى   بغى   سهمبا چهره

د گرى به   د جذب رند   ر حيه اعهزال را در بدنه سپاه حضرت بدمد. بنابرا ن، طبخ ا ن فرضيه، جر ان اعهگزال در صضگعيف 

نقش مهمى آفر د   فرقه جد دى بر مبناى احهياط د نى   شگعار صگلح جگ  ى السف عليه مت على ص ان نظامى   قدرت دفاعى حك

 گذارى ررد.پا ه
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