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مه
قد

م

بینش عمیق، شرط ایمان
شاید بتوان ادعا کرد و دلیل محکم آورد که بعد از امیرالمؤمنین)ع( هیچ کدام از ائمة اطهار به اندازة 
امام حسن مجتبی)ع( مورد بغض، عناد و دشمنی بدخواهان قرار نگرفته اند.  بیشتر عمر نسبتاً کوتاه 
امام مجتبی در دوران سیاه معاویه گذشته است و از آن جایی که معاویه به قدرت روحی و معنوی 
 امام دوم تا حد زیادی اطالع داشت و جنگاوری کم نظیر او را در صفین دیده و آوازة رزم آوری امام
را در جمل شنیده بود، او را واقعاً رقیب جدي خود می دانست. از طرفی کماالت فراوان و خارج از

 

شمارة امام و در رأس آنها مشمول آیة تطهیر بودن، نوة پیامبر رحمت قرار داشتن، فضل و سخنوری،  
فصـاحت بی مثال، بالغت بی نظیر، سخـاوت منحصر به فرد، ایثـار فوق العاده، مردمـداری عجیب، 
عبادت های فراوان، لحن دلنشین و چهرة بسیار زیبا و جّذاب... اینها برای امام مجتبی موقعیت 

ممتازی را بین مردم و به خصوص بین اصحاب و تابعین ایجاد کرده بود. 
معاویه که از سالیان دراز و از عصر خلیفة دوم در شام مشق خالفت - یا بهتر بگوییم مشق 
سلطنت- می کرد، در انتظار روزی بود که بر سراسر کشورهای اسالمی سلطه یابد و بدین لحاظ وجود 
امام دوم را با این موقعیت برنمی تافت؛ که ما در همین کتاب به شرح خصومت های برنامه ریزی شدة 
بنی امیه و شخص معاویه، به خصوص نسبت به امام مجتبی، به صورت مستدل خواهیم پرداخت و 

مقدمه
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خواهیم گفت که بنی امیه ضد اسالم و با اکراه و اجبار اسالم را پذیرفته بودند تا در موقعیت خاص، 
اسالم را از درون متالشی کنند؛ و در این مسیر معلوم است که وجود مقدس امام مجتبی)ع( را به 

هیچ وجه تحمل نمی کردند، چون امام حسن)ع( را مانع انجام اصلي توطئة خود می دیدند. 
بنی امیه از همان آغاز در سه جبهه با امام وارد پیکار شدند:

1- جنگ روانی

2- جنگ تبلیغاتی

3- جنگ نظامی

الف: جنگ روانی
بنی امیه در یک تالش برنامه ریزی  شده، جبهة گسترده ای در عرصة روانی در مقابل امام دوم)ع( 

گشودند؛ جنگی فرسایشی و سخت. 
کارشناسان نظامی امروزین نقش جنگ روانی را برای تخریب روحیة دشمن در جنگ های 

کالسیک بسیار مهم و حتی مهم تر از جنگ نظامی می دانند. 
امروز که جهان دنیای ارتباطات و تبادل اطالعات است، دشمنان ملت های آزادة دنیا با تسلط 
بر انواع وسایل ارتباط جمعی و به کارگیری ده ها ماهواره و صدها شبکه های ماهواره ای با هزاران 
کانال های تلویزیونی، عماًل جنگ با مخالفان خود را به داخل منازل مردم کشانده اند. بسیاری از 
مردم ساده دل و بی توجه به ترفندهای خطرناک، با خرید ارزان یک آنتن ماهواره ای که امروز به 
سادگی و ارزانی در همة شهرها و روستاها قابل دسترسی، نصب و استفاده است، ناخواسته بیننده 
و شنوندة برنامه های مسموم دشمنان خود هستند. آنها اغلب با تهیة برنامه های مورد عالقة مردم 
مانند فیلم های سینمایی و سریال های خانوادگی، نخست به فریب مردم کشورها می پردازند، سپس 
 با راست و دروغ کردن حوادث و مسائل و این که برنامة آنها پربیننده ترین برنامه هاست، سؤاالت ساده

و پیش پا افتاده ای را مطرح می کنند. آن گاه با اعالم شماره تلفن می گویند که به کسانی که پاسخ 
درست سؤال را بدهند، جایزة مهمی به آنها تعلق می گیرد. تلفن ها هم عمدتاً برای تماس گیرنده 
مجانی است. برنامه ریزان، تهیه کنندگان و مجریان فارسی  زبان که اغلب عضو سرویس های جاسوسی 
بیگانه اند، از این تماس ها حداکثر سوء استفاده را می کنند؛ زیرا آنها به بهانة گرفتن پاسخ سؤال با 
طرح چند سؤال دیگر- که غالباً سیاسی است- به بینندگان خط می دهند و به تدریج آنها بر قلب و 
فکر بیننده تسلط می یابند. خالصه کار به جایی می رسد که بینندة ساده دل از خود می پرسد مثاًل 

چرا باید در انتخابات شرکت کنم؟ انتخاباتی که چنین و چنان است... 
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از آن جایی که در فرهنِگ کارگردانان این شبکه ها چیزی به نام مذهب، وطن دوستی، غیرت، 
بیگانه ستیزی، خدمت به مردم، هویت ملی و... وجود ندارد، به تدریج سعی می  شود غیر مستقیم 

مخاطبان خود را از عواملی که موجب مقاومت ملی در برابر بیگانگان می شود، خالی کنند... 
معاویه نیز با به کارگیری پول، زور و حتی عالمان دین فروش و طالب دنیا، مردم را از سویی از 

اسالم ناب دور کرد، و سپس به سمت و سوی فرهنگ جاهلی و بي محتوا سوق داد.

ب: جنگ تبلیغاتی
معاویه که خستگی و خشم مردم را از عملکردهای عثمان می دانست، منافقانه عثمان را به 
مردم آزاری بیشتر تشویق می کرد. از طرف دیگر با وعده و وعیدهای زیاد »مروان بن حکم« رئیس 
دفتر و مغز منفصل، عثمان را به ضدیت با اسالم، اصحاب و با اهل البیت تحریک می نمود. حاصل 
عملکرد معاویه در این عرصه، نفرت عمیق و بی سابقة مردم از عثمان بود. سرانجام مردم مدینه کاسة 

صبرشان لبریز شد و عثمان را کشتند؛ چیزی که مطلوب معاویه بود.
از طرفی معاویه در اواخر خالفت عثمان طی برنامه ریزی های دقیقی با اصحاب در تماس دایم 
بود و اصحاب را حسب مقام و موقعیت و نقطة ضعف آنها تقویت می کرد. طبق آن چه پیش بینی 
همه بود، مردم خسته از عملکردهای عثمان، به امید روزهای بهتر که دیگر از فرهنگ عثمان اثری 

نباشد، با امیرالمؤمنین بیعت کردند؛ ولی اصحاب سه دسته شدند؛
دستة اول: آنهایی که با طیب خاطر با امیرالمؤمنین)ع( بیعت کردند؛ مانند عبداهلل بن عباس، 

عّمار یاسر و محمدبن ابی بکر.
 دستة دوم: آنهایی که با اکراه بیعت کردند، ولی در دل مخالف خالفت امیرالمؤمنین بودند؛ مانند:

طلحه و زبیر.
دستة سوم: آنهایی که اصاًل بیعت نکردند؛ مانند: اسامه بن زید، عمروعاص و مروان.

معاویة غیر مسؤول
گفتیم که معاویه در دورة خلیفة دوم حاکم بالمنازع شام شد. او هیچ کس را جز خودش قبول 
نداشت و خـود را در برابر هیچ کس مسؤول نمـی دانست؛ چون کسی دربارة عملکردش از او سؤال 
نمی کرد. بنابراین معاویه از همان آغاز و در راستای اهداف استراتژیک خود، به یارگیری و به تدریج، 
به مرور جزییات نقشة خود می پرداخت. او با ترفندهای مخصوص به خود با فریب عمروعاص، او را 
رفیق گرمابه و گلستان و مشاور و مغز منفصل خود کرد. عمروعاص فرزند تبه کارِ تبه کاری بی دین و 
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مشرک به نام »عاص بن وائل« بود که پیامبر رحمت را »ابتر« نامید و خداوند رسماً عاص را دشمن 
پیامبر خواند و خود او را ابتر خواند:

إِنَّ شانَِئَک ُهَو الَْأبَْتُر1

عمروعاص با همة زرنگی که داشت فریب وعدة معاویه را خورد و تسلیم و مشاور وی شد. معاویه 
همچنین »زیادبن ابیه« که عنصری آلوده با مادری تردامن بود و در جنایت همتا نداشت، با ترفند 
»استلحاق«2مشاور خود کرد. او در راستای براندازی اسالم، شخصی مانند »مغیره بن شعبه« را هم به 
خدمت گرفت و اینها همگی برای براندازی اسالم و حداقل در انزوا قرار دادن اهل البیت، شدیداً از معاویه

 

حمایت می کردند.

ج: جنگ نظامی
نباید از این نکته غافل شد که معاویه اصوالً مرد بزم بود نه اهل رزم. از او هیچ کار چشمگیری در 
عرصة نظامی دیده و یا شنیده نشده است. اما معاویه به منظور اجتناب از هر جنگی که به طور قطع 

به شکست او می انجامید، فریب و خدعه را به کار می برد؛ که هم کم هزینه بود و هم سریع االثر. 
دیدیم که در جنگ صفین به منظور پایان دادن به جنگ، قرآن ها را بر سر نیزه کرد و به دروغ گفت 
پیرو حکم قرآن است و عمالً به جنگ پایان داد. در جنگ با امام مجتبی)ع( هم با فریب سران سپاه از 
بروز جنگ جلوگیری کرد. او به طور دایم در تمامی مدت حکومتش به خصوص پس از شهادت امام 

امیرالمؤمنین)ع( در سال40 هجری تا لحظة مرگش در سال60 با مسلمانان و خودی ها در جنگ بود.

بی سوادی مردم، مطلوب حاکمان جور
معاویه نه تنها در اسالم سابقه ای نداشت، بلکه تا سال های آخر عمر پیامبر در کفر و شرک ماند و 
با پدرش ابوسفیان مشغول توطئه علیه اسالم بود. او پس از پذیرش اسالم ظاهری، این بار در لباس 
 اسالم به توطئه علیه پیامبر اسالم)ص(  پرداخت. یکی از آن توطئه های رسوا، شرکت معاویه در توطئة

ترور پیامبر)ص( در بازگشت از جنگ تبوک در سال 9 هجری بود...3
حال چه موضوعی باعث شد که معاویه با آن قبیلة آلوده به شرک و عملکرد سوء و زشت خود 
سالیان دراز و بالمنازع در شامات حکومت کند؟ آیا غیر از تبلیغات گستردة بنی امیه و شخص معاویه 

علیه اسالم و علیه اهل البیت بود؟ چیزی که مطلوب قدرتمندان قرار داشت. 
1-سورةکوثر،آیة3-دشمنتخودبیتبارخواهدبود.

2-شخصینسبتبهدیگریاّدعایپیوندنسبیکند،مانندآنکهمّدعیفرزندییابرادریوینسبتبهخودباشد.
3-زندگانیحضرتمحمدخاتمالنبیین)ص(،آیتاهللرسولیمحالتی،ص612
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در مورد تأثیر تبلیغات معاویه در شام به ارایة یک سند اکتفا می کنیم:
ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه می نویسد: 

»یکی از دوستان ما که اهل علم بود، می گفت در انجمنی دربارة ابوبکر، عمر، علی)ع( و معاویه 
سخن می گفتیم... جمعی از عامه )مردم عادی( می آمدند و سخنان ما را می شنیدند. یکی از آنها که 
از دیگران خردمندتر بود و ریِش بزرگ تر و انبوهي داشت، روزی به من گفت: چقدر دربارة علی)ع(، 
 معاویه و فالن و فالن حرف می زنید؟ گفتم تو در این باب چه نظری داری؟ گفت: دربارة کی؟ گفتم 
دربارة علی)ع( چه می گویی؟ گفت: مگر او پدر فاطمه نیست؟ گفتم: فاطمه کی بود؟ گفت: زن 
پیغمبر)ص( و دختر عایشه و خواهر معاویه!!؟ گفتم: حکایت علی چگونه بود؟ گفت در جنگ حنین 

با پیغمبر)ص( کشته شد«.1
این همه بی اطالعی، بی خبری و جهالت عظیم، آن هم جهل مرکب حاصل سیاست های معاویه 
بود. وی که اصوالً دنبال ریشه کنی اسالم بود، نمی خواست مردم شام از معارف اسالمی آگاهی یابند.

تبدیل خالفت به سلطنت
اصوالً هر نوع مدیریتی که با اصول و ارزش ها همخوانی نداشته باشد، دلیل بی اطالعی از نیاز 

جامعه و بی اعتنایی به اعتقادات مردم است.
در دوران جاهلیت امور بر وفق مقررات و ارزش ها پیش نمی رفت، بلکه عوامل دیگری مانند 
 قوم گرایی که ضد شایسته ساالری است، مطرح بود. عثمان که رفتار پیامبر اسالم)ص( را در انتخاب ها
 دیده بود، یا حداقل از اخالق و رفتار مدیریتی شیخین اطالع داشت، پس از رسیدن به قدرت یکباره

از پوستین ارزش های اسالمی بیرون آمد و حتی عملکرد شیخین را به دور انداخت و خودمحوری 
را در پیش گرفت. ذیاًل به یک نوع از قوم گرایی عثمان اشاره می کنیم:

»خلیفة سوم، دستور داد سعدبن ابی وّقاص را از استانداری کوفه بردارند و به جای وی »ولیدبن 
عقبه بن ابی معیط« را گماشت. ولید از بنی امیه و از خویشاوندان عثمان بود. وقتی که ولید وارد کوفه 
شد، همه تعجب کردند. یعنی چه؟ آخر این آدم، کسي است که حکومت را به او بدهند؟ چون ولید 

هم به حماقت معروف بود هم به فساد! این ولید همان کسی است که آیة شریفة:
ُنوا2   إِْن جاَءُکْم فاِسٌق بَِنَبٍإ َفَتَبيَّ

اگر فاسقی برای شما خبری آورد، به تحقیق بپردازید و به حرفش گوش ندهید.

1-مروجالذهب،ابنابیالحدید،ج2،ص38
2-سورةحجرات،آیة6
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این کالم در مورد اوست و قرآن اسم او را فاسق گذاشته است.
این متعلق به زمان پیامبر)ص( است. معیارها و ارزش ها و جابه جایی آدم ها را ببینید! این آدمی 
که در زمان پیامبر)ص(، در قرآن به نام »فاسق« آمده و همان قرآن را مردم هر روز می خواندند، 

در کوفه حاکم شده است. 
عبداهلل بن مسعود وقتی چشمش به او افتاد، گفت: من نمی دانم تو بعد از این که ما از مدینه 

آمدیم، آدم صالحی شدی یا نه! یا مردم فاسد شده اند؟
ما اَْدری اَْصَلْحَت بَْعَدنا اَْم َفَسَد الّناِس1

یعنی تو که صالح نشده ای، بلکه مردم )خلیفه( فاسد شده اند که مثل تویی را به عنوان امیر به 
شهری فرستاده اند.

سعدبن ابی وّقاص هم تعجب کرد. منتها از بُعد دیگری، و گفت:
اََکْسَت بَْعَدنا اَْم َحَمْقنا بَْعَدَک

تو که آدم احمقی بودی، حاال آدم باهوشی شده ای، یا ما این قدر احمق شده ایم که تو بر ما ترجیح 
پیدا کرده ای؟

ولید در جوابش گفت:  
ال َتَجزَّ َعْن اَبا اِْسحق

ناراحت نشو سعد.

ُکلُّ ذالَِک لَْم َیُکْن.

نه ما زیرک شده ایم و نه شما احمق شده ای.

َو اِنَّما ُهَو الَْمِلُک

مسأله، مسألة پادشاهی است.

تبدیل حکومت الهی و خالفت و والیت به پادشاهی خودش داستان عجیبی است.
سعدبن ابی وّقاص باالخره صحابی پیامبر بود. این حرف ولید برای او سنگین بود.

َفقاَل َسْعُد اَراُکْم َجَعْلُتُموها َمِلکًا

مي بینم که شما )یعني در حقیقت عثمان( خالفت اسالمي را به پادشاهی تبدیل کرده اید.2 

در دوران عثمان انحراف عمیقی در خط مشی حکومت اسالمی به وجود آمد. اگر پادشاهان به 
دیکتاتوری و مردم گریزی می پردازند، دلیلش آن است که یا خود به زور و قهر و جبر به پادشاهی 

1-تاریخابناثیر،ج3،ص82تا83.
2-تجزیهوتحلیلمقاممعظمرهبریدرخطبههاینمازجمعه1377/3/18،نقلازکتابچهارگفتار،ص93.
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رسیده اند- که در چنان وضعی به خود اجازه می دهند مردم آزاری کنند- و یا این که پادشاهی به 
ارث به آنها رسیده است- و باز هم پادشاه حق خود می داند که هرطور خواست پادشاهی کند-. اما 
عثمان خود را خلیفة پیامبر)ص( می دانست. هنوز دیر زمانی از ارتحال پیامبر نمی گذشت؛ مردم از 
عثمان عمل به احکام اسالم را می خواستند، اما عثمان به خود اجازه می داد هر طور دلش می خواهد 

حکومت کند و آثار این خود محوری نیز تا آخر دست از سر اسالم و مسلمانان برنمی دارد. 

فریب اصحاب
گفتیم که معاویه از همان آغاز  مسؤولیت در شام در صدد حاکمیت بر دنیای اسالم بود تا اسالم 
را ریشه کن کند. بنی امیه که سرسخت ترین، قوی ترین و پرتعدادترین دشمنان اسالم بودند، از همان 

آغاز رسالت پیامبر، به خصومت با ایشان پرداختند. 
 مجموعة مشکالتی که پیامبر و مسلمانان قبل از هجرت در مکه داشتند، از رهگذر تحریک بنی امیه
و رئیس آنها ابوسفیان بود و سرانجام با تحریکات و تحرکات بنی امیه بود که قریش تصمیم به کشتن 

پیامبر گرفت. 
طبق معمول خداوند قادر و حکیم پیامبر را حفظ کرد و رسول خدا را با عنایات و راهنمایی ها و 
 دقت و هوشمندی خود از مکه خارج، و پیامبر)ص( وارد مدینه شدند. از آن به بعد ابوسفیان جنگ های

فراوان و اغلب نابرابری را بر پیامبر تحمیل کرد و صدها نفر از بهترین مسلمانان را به خاک و خون 
کشید...

پس از ارتحال پیامبر)ص(، بنی امّیه یکباره رنگ عوض کردند و تقویت کنندة ظاهری خلفا شدند.

 

خلیفة دوم به پاس خدمات بنی امّیه!! معاویه را حاکم شام و برادرش یزیدبن ابوسفیان1را حاکم 
فلسطین و لبنان کرد. از آن جایی که یزید عنصری غیر سیاسی بود و یا نقشة معاویه را قبول نداشت 
و یا اهل آن نبود، طولی نکشید که گماشتگان معاویه وی را مسموم کردند و از بین بردند. پس از 
مرگ یزید بود که خلیفة دوم حاکمیت تمامی شامات را به معاویه داد و در تقویت وی فراوان کوشید 

و حتی وی را از فرستادن درآمدهای نجومی شام به مدینه معاف کرد. 
معاویه با این  همه حمایت، دیگر یقین داشت که هیچ مانعی برای رسیدن وی به پادشاهی 
نیست. وی عالوه بر فریب اصحاب، نخست مردم شام را کاماًل مطیع و منقاد خود ساخت و به تدریج 
عوامل تأثیرگذار آن روز را مانند عمروعاص، مغیره، سمره و بعدها زیادبن ابیه...- که مانند خودش 
بی دین و دنیاطلب بودند- به شام فراخواند. معاویه به کمک همین گروه تبلیغات گسترده ای را از 

1-یزیدبنابوسفیانبایزیدبنمعاویهاشتباهنشود.
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همان آغاز علیه امیرالمؤمنین و علیه اهل البیت)ع( به راه انداخت تا مشکلی در آینده از ناحیة آنها 
نداشته باشد.

ریشه های صلح
معاویه، ایل و تبارش دشمن ترین دشمنان اسالم بودند. پدرش ابوسفیان پرچمدار شرک مجسم 
علیه اسالم بود که چندین جنگ خونین و پر خسارت را علیه پیامبر اسالم)ص( فرماندهی کرد. او 

و خاندانش تا آخر در شرک خود باقی ماندند... 
حال امام مجتبی)ع( با آگاهی از شرک نهادینه شدة معاویه و بدتر از آن، نقشة آنها برای نابودی 
اسالم، عازم جنگ با معاویه اند. امام مجتبی به همین منظور نیرویی را تشکیل دادند و فرماندهی آن 
را به پسرعم خود عبیداهلل بن عباس محول کردند. عباس هم عموی پیامبر بود که تا سال ها پس از 
هجرت متحد استراتژیک مشرکین بود. او در جنگ بدر که در رمضان سال دوم هجری بین اسالم 

و مشرکین روی داد، در صف مشرکان بود و در آن جنگ اسیر شد!!
 ساده اندیشی است اگر تصور کنیم عباس در مکه مانده باشد تا اخبار مشرکان را به پیامبر برساند.

این مسائل را بنی العباس جعل کرده اند. عباس تا روزهای آخر جزو سرمایه داران بی درد مکه و از 
رباخواران معروف بود که پیامبر فرموده اند:

اَموال اَهل َمّکه ُکّلها ِمن ِربا بََداَ َعّمی الَعّباس

درآمد مکیان از ربا بود و عباس هم از همان ها بود. 

با این مقدمات باید به عواملی که موجب بررسی جدی موضوع صلح امام دوم شد، نظری جدی 
بیاندازیم:

1- خیانت فرماندة سپاه
امام مجتبی)ع( باالجبار عبیداهلل را به فرماندهی نیروهای خود انتخاب کردند. دریغ و درد که آن 
شخص بی معرفت، ترسو و دنیا مدار، به همراه هشت هزار نفر از نیروهای تحت امر خود به قرارگاه 

معاویه پیوست. 
 باز ساده لوحی است اگر تصور کنیم او در جبهه با یکی دو تماس و تبادل نامه و گرفتن رشوة

500 هزار دیناری به معاویه ملحق شده باشد. چنین حرکتی و چنان خیانتی نشان از نفاق ریشه دار 
وی دارد. آخر چگونه بود که او به عنوان استاندار امیرالمؤمنین)ع( در یمن بدون کمترین درگیری با 
قوای شام به فرماندهی جنایتکاری مانند »بسربن ارطاه« مردم یمن را و حتی خاندان خود را بی پناه 
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بگذارد و از معرکه فرار کند. بسر هم خانواده اش را بازداشت کرد و هر دو فرزند او را کشت. 
عبیداهلل بن عباس نه تنها خودش به دربار معاویة تبه کار پناهنده شد، بلکه حیا را کنار گذاشت و 
مبلّغ پناهندگی یاران امام دوم به معاویه گشت. بدتر آن که اسرار اردوگاه امام دوم را هم با آب و تاب

 

در اختیار معاویه گذاشت.

تأثیر خیانت عبیداهلل

معلوم است وقتی فرماندة لشکری خیانت کند، چه فاجعه ای در سپاه بروز می کند.
فرار عبیداهلل سه تأثیر منفی در اردوگاه امام دوم گذاشت:

الف: قلوب دوستان امام مجتبی)ع( را عمیقاً به درد آورد و آنها را شدیداً نگران کرد.

ب: افراد مذبذب و دو دل را برای خیانت به امام دوم آماده کرد. 
ج: عده ای که مانند عبیداهلل فکر می کردند، وادار نمود که آمادة پیوستن به معاویه شوند.

هر چند »قیس بن سعد« معاون عبیداهلل، تتمة لشکر را منظم و منسجم ساخت و آنها را به رغم 
 آن ضایعة بزرگ برای جنگ با معاویه آماده ساخت و شرح فرار عبیداهلل و همراهان وی را برای امام

دوم نوشت؛ اما همه می دانستند که با خیانت عبیداهلل جنگ با معاویه تا حد زیادی منتفی است. از 
همة اینها بدتر، تأثیر زشت و خطرناک تری بود که فرار عبیداهلل گذاشت. 

زدن به امام دوم در سپاه کوفه جمع  گروهی تبـه کار و عمدتاً عناصری از خوارج که برای ضربه 
شده بودند و هر لحظه در انتظار فرصتـی بودند تا ضربـة کـاری را وارد آورند، فـردی از آنها به نام 
»جّراج بن سنان« به امام مجتبی که سوار اسب بود حمله ور شد و دشنه ای را بر ران امام دوم فرو 
برد. آن گاه دست به گردن ایشان کرد و امام را به زیر افکند. اگر لطف خداوند یار نبود و هوشیاری 
امام و فداکاری یکی از یاران امام به نام »عبداهلل بن حنظل طابی« نبود، در همان جا امام به شهادت 

می رسید.
قبل از آن سوء قصد هم امام در حالی که در نماز بودند، مورد حمله با تیر قرار گرفتند، اما تیر به 
امام اصابت نکرد. همچنین به خیمه گاه ایشان حمله شد و همة وسایل امام را به تاراج بردند و حتی 

فرش زیر پای امام را هم کشیدند...
 اینها یک دلیل روشن داشت، این که آنها از حکومت عادالنة اهل البیت فاصله گرفته بودند و دنبال
 حکومت ظالمانه ای بودند که امکانات بیت المال را در حلقوم آنها بریزد ولو این که به قیمت فقر و مسکنت

محرومان تمام شود؛ پناهنده شدن نیروهای امام به معاویه هم بهانه ای بیش نبود. 
راستی آنهایی که در والیت ناشناسی یک معاویة بالقوه بودند و سنگ معاویه را به سینه می زدند و در 
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 خیانت به امام لحظه ای غافل نبودند و منتظر بودند پس از تکمیل خیانت هایشان به معاویه بپیوندند،
 و آخراالمر هم به معاویه پیوستند، بدون آن که احساس شرمندگی کنند، امام دوم را به دلیل پیوستن

نیروهایشان به معاویه سرزنش می کردند!!

2- جنگ همه جانبه
بازنویسی و بازخوانی تاریخ خباثت های اهل کوفه به امام مجتبی)ع( بسیار تلخ و جان فرساست. 
 زندگی کردن یک  مسؤول در جمع افرادی که نمی دانند مسؤولیت چیست بسیار سخت است، چه رسد

به زندگی یک معصوم با  مسؤولیت های الهی و ارزشی! که بالطبع مصیبت بسیار بزرگي است. 
همة مصایبی که امام قبل از اعزام نیرو با آن روبه رو بودند، با تهیه و تدارک یک ارتش مجّهز 
 و تعیین فرمانده و اعزام و نظارت دایم بر کار آنها و شنیدن مشکالت و اطالع از ناهماهنگی ها و... 
همه و همه درد آور بود. اما فریب   خوردن عده ای و به فروش رفتن دین و وجدان و شرف عده ای و 
آماده شدن جمع دیگری برای خیانت، باالتر و عجیب تر بود. عجیب بود وقتی در اردوگاه امام دوم 

شایع می شد که فالن فرمانده و یا فالن شخصیت به معاویه پیوسته است.
 این شایعه وضع عادی اردوگاه را بر هم می زد؛ حال آن که شخص مورد بحث هنوز در اردوگاه 
بود. به همین دلیل او مجبور می شد خود را در معرض دید عمومی قرار دهد تا شایعات تکذیب و یا  

از تبعات آن کمي کاسته شود. اما مصیبت زمانی بود که همین شخص هم به معاویه می پیوست.
بدتر آن که همین شخص به یارانش که در اردوگاه امام دوم مانده بودند، نامه می نوشت و از رفاه 

فراوان در اردوگاه معاویه تعریف می کرد...

3- ترور امام مجتبی)ع(
در آن روزها مسابقة زشتی بین کوفیان برای دوری از والیت و رسیدن به عمق ذلّت و بی هویتی 
 و بی دینی شروع شده بود. هرکدام از سران و مؤثران سپاه امام دوم برای آن که از دیگری برای خیانت
به امام مجتبی و خدمت به طاغوت شام عقب نماند، به کاری دست می زد و یا پیشنهادی می داد. 
آن قدر دین فروشی اوج گرفته بود که دیگر، افرادی که به معاویه می پیوستند قیمت زیادی نداشتند 
و یا معاویه به عمد برای مالقات با آنها وقت نمی گذاشت. زیرا او تا حد زیادی به خواست خود که 

پایان دادن به جنگ بود، رسیده بود. 
جمعی از کوفیان نیز که قباًل موضوع کشتن امام)ع( را در دستور کار خود داشتند، به لطف خداوند 

 

و به دلیل تیزهوشی امام مجتبی)ع( نقشة شومشان به نتیجه نرسید.
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4- توطئة سهمیگن و خطرناک
خطرناک ترین خطری که امام مجتبی را تهدید می کرد، جنگ و ترور و این قبیل مسائل نبود، بلکه 

کوفیان دین فروش بودند که به معاویه پیشنهاد کردند که امام را دستگیر کنند و به او تحویل دهند.
این توطئه از همة رذالت های کوفیان زشت تر و شرم آورتر و در عین حال خطرناک تر و غیر قابل 

تحمل تر بود. 
شهادت در راه خداوند سبحان افتخار انبیا، اولیا و هواداران راستین آنهاست. چقدر گوارا است که 
 یک انسان خدا محور و والیت مدار در راه تحقق آرمان های الهی، جان عاریت خود را تقدیم به پیشگاه

خداوندی کند که قدرت، حکومت، عّزت و رحمتش پایدار و ابدی است. 
شهادت در راه خداوند، قبول جاودانگی ارزش های الهی و پایداری همة خوبی ها و زیبایی هاست. 

و ضمناً جاوید شدن و جاوید ماندن و به جاودانگی حقیقی رسیدن است...
 اسارت در این راه هم آزادی است؛ اسارت در راه از اسارت خارج کردن ارزش های آسمانی به منظور 
رهاکردن انسان ها از انواع وابستگی های واهی و دلبستگی های زودگذر است. اما به شهادت رسیدن 

به دست جرثومه های شرک و کفر و اسیر شدن توسط طاغوت های عدالت  گریز و مردم ستیز اینها 
لّذت های عمیق و ماندگار است؛ ولی شهید شدن توسط فریب خورده های سفیه و به اسارت درآمدن 

به وسیلة افرادی که ادعای انسانی داشتند، خود مقولة دیگري است...

مسألة صلح
معاویة حیله گر و فریب کار به منظور ایجاد تفرقة بیشتر در اردوگاه کوفیان، همة این نامه ها را 

برای امام دوم می فرستاد و رذیالنه پیشنهاد آتش بس و صلح می داد. 
 معاویه که بی صبرانه منتظر پایان جنگ در جهت رسیدن به حکومت و یا بهتر بگوییم ''سلطنت''

بود و جز این آرمانی نداشت، به منظور جلب توجه بیشتر دولت و دربار روم ضد اسالم، به هر کاری 
دست می زد و تنها و تنها به صلح می اندیشید تا آزادانه به راه خود ادامه دهد. 

معاویه می توانست به پیشنهاد اسارت امام مجتبی)ع( پاسخ دهد و امام را دست بسته تحویل 

بگیرد، اما به عللی چند نپذیرفت؛ زیرا:

الف: نمی دانست آیا از این کار، خواست وی عملی می شود یا خیر؟

ب: از عکس العمل شدید بنی هاشم و اهل البیت عمیقاً بیمناک بود.
ج: از مردم چند رنگ کوفه نگران بود و نمی دانست که اگر امام مجتبی را دستگیر کند، واکنش آنها 
 چقدر است و تا کجا؟ حتی احتمال می داد که دستگیرکنندگان امام)ع( به سرعت رنگ عوض کنند
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و خواستار آزادی بی قید و شرط امام دوم شوند و معاویه را تهدید نمایند.
هرچه بود معاویه به بهانة طرح صلح در صدد قبضة قدرت بود. به همین دلیل او در این راه عجله 
داشت. او پس از مقدماتی چند و انتشار این که امام مجتبی پیشنهاد صلح کرده است و هم این که 
در اردوگاه امام به شدت شایع شده که نامه هایی به منظور صلح بین معاویه و امام مجتبی مبادله 
جانبه قرار داد... آن گاه طرح صلح سه ماده ای نوشت و برای  شده، کاماًل امام را تحت فشارهای همه 

امضا نزد امام فرستاد. امام دوم شدیداً آن را رد کردند. 
معاویه که دید امام بر مواضع محکم خود استوار است، کاغذ سفیدی را گرفت و ذیل آن را امضا 

کرد و نزد امام فرستاد تا هرچه را حسن بن علی)ع( می خواهد به عنوان مفاد صلح بنویسد. 

معاویه از قبل موافقت خود را اعالم کرده بود. این یعنی:''صلح از موضع عّزت و قدرت.''

موضع امام دوم در پذیرش پیشنهاد صلح
امام دوم با غمی بزرگ و اندوهی ژرف در مورد پذیرش پیشنهاد صلح به بعضی از خواص فرمودند:

»به خدا قسم! من معاویه را از اینها بهتر می شناسم. آنهایی که خود را شیعه می پندارند و آهنگ 
 جانم را دارند و خیمه ام را غارت می کنند و اموالم را می برند، به خدا اگر بتوانم از معاویه پیمانی بگیرم

که خونم ریخته نشود و پیروانم و خاندانم در امان بمانند، بهتر است که به دست این مردم کشته 
شوم و خاندانم نابود گردند. 

 به خدا قسم! اگر با معاویه صلح کنم و عزیز بمانم، بهتر است که با پستی و اسارت به دست اینها
بیفتم و کشته شوم.

اگر بخواهم با معاویه بجنگم، اینها گردن مرا می گیرند و تسلیم دشمن می کنند. آن گاه معاویه یا 
مرا می ُکشد و یا بر من منت می گذارد و رهایم می کند و این ننگ همیشه برای بنی هاشم می ماند 

و معاویه و دودمانش تا آخر و برای همیشه بر زنده و مردة ما منت می گذارند.«1
با این مقدمات و این اظهارنظر صریح و روشنگر، دیگر مشخص می شود که:

اوالً: پیشنهاد صلح را معاویه کرد که از جنگ می ترسید.

ثانیاً: پذیرش پیشنهاد صلح توسط امام دوم از موضع قدرت بود.

ثالثاً: تمامی مفاد صلح را امام تهیه کردند و معاویه را مجبور به امضاي آن نمودند.

به راستی و با این مشکالت عظیم و نداشتن یار و همراه، آیا امام مجتبی می توانستند از پذیرش 
پیشنهاد صلح معاویه طفره بروند؟

1-زندگانیامامحسن)ع(،ترجمةفخرالدینحجازی،ص364.
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آیا می توانستند در چنان شرایط سخت و تلخی بر ادامة جنگ اصرار کنند؟
آیا پذیرش پیشنهاد صلح از موضع عّزت، حکمت و مصلحت نبود؟

آیا هر امام دیگری غیر از امام حسن اگر در آن روزها زمامدار شیعه بود، غیر از این عمل می کرد؟
آیا اگر با اصرار بر ادامة جنگ نابرابر و در آن روزهای تیره و تار جمع بیشتری از شیعیان کشته 
می شدند و معاویه فاتحانه وارد کوفه می شد و به قتل عام مردم دست می زد و اموال مردم را مصادره 

می نمود و حتی نوامیس مردم را هتک می کرد، چه کسی  مسؤول آن فجایع بود؟

پیشنهاد اولیة معاویه 
معاویه ساده لوحانه با خود می اندیشید: 

- در حالي که نیروهای نظامی امام دوم تا حد زیادی به او پیوسته و باقیماندة آن نیز فاقد روحیه 
است، در چنین حال و هوایی می تواند به خواست خود تحت عنوان مفاد صلح جامة عمل پوشانده و 

تعهدنامه اي را برای امضا نزد حسن بن علی)ع( بفرستد و او نیز مجبور به امضا خواهد بود.
مفاد پیشنهاد معاویه به قرار زیر بود:

1- خالفت پس از معاویه به حسن بن علی)ع( واگذار شود.

2- هر سال مبلغ یک میلیون درهم به امام پرداخت شود.

3- مالیات دو بخش از نواحی فارس به امام واگذار شود تا کارگزاران امام آنها را دریافت کنند.

امام دوم پس از دریافت یادداشت، شدیداً خشمگین شدند و شخصی را به نام »عبداهلل بن حارث 
نوفل« که خواهرزادة معاویه بود، با توجیهات کامل و اشاره به رسالت جّدش پیامبر رحمت و این که 
معاویه هرچه دارد از اوست و نیز خالفت متعلق به اهل بیت پیامبر است - و امروز به عللی چند که نیاز 

به شرح آن نیست- برای حفظ دماء مسلمین بین طرفین آتش بس برقرار می شود، نزد او فرستاد.
مسلم است که این قرارداد صلح باید در برگیرندة مهم ترین مسائل که حفظ جان مسلمانان 

است، باشد. 
معاویه که غرق افکار پریشان و اوهام بود، تصور می کرد امام دوم در آن حال و هوای سیاسی 
حتماً تمامی شرایط معاویه را خواهد پذیرفت؛ حال می بیند که امام با روحیة قوی و با صالبت از 
موضع قدرت با معاویه برخورد می کند. از این رو معاویه پس از تأمل، اندیشه و مشورت با یاران خود 

کاغذ سفیدی را امضا کرد و به عبداهلل گفت: 
- امام هر شرطی را که می خواهد در این کاغذ بنویسد؛ من آن را می پذیرم.

این زیباترین پیروزی سیاسی امام مجتبی)ع( بر معاویه بود؛ امامی که فاقد نیروی نظامی بود، 
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در عرصة سیاسی به پیروزی بسیار درخشانی رسید.

مفاد صلح نامه
1- واگذاری خالفت به معاویه به شرطی که به کتاب خدا، سنت پیامبر)ص( و روش خلفای 

شایسته عمل کند.
2- معاویه حق ندارد برای خود جاشینی برگزیند و پس از او باید خالفت به )امام( حسن برسد.

3- همة مردم از هر رنگ و نژادی که هستند، از امنیت کامل برخوردار باشند و معاویه باید از 

 آن چه پیشتر کرده اند، درگذرد و هیچ کس را به بهانة دشمنی های گذشته کیفر ندهد و با مردم عراق
به خشونت رفتار نکند.

4- معاویه حق ندارد خود را امیرالمؤمنین بنامد.

5- در حضور معاویه اقامة شهادت نشود.

6- به امیرالمؤمنین )علی بن ابی طالب( دشنام ندهند.

7- حق هر ذی  حقی را به او برسانند.

8- شیعیان در هر کجا که هستند، در امان باشند و متعرض آنها نگردد.

 9- بین فرزندان مقتولینی که در جنگ های جمل و صفین جزو سپاه علی)ع( بوده اند، یک میلیون

درهم تقسیم کند و این مبلغ را از مالیات دارابجر و پسا بپردازد.
10- هرگز به امام حسن )ع( و برادرش حسین)ع( و هیچ یک از خاندان پیامبر در آشکار و نهان 

ستمی و آزاری نرساند و هیچ کس را در سرزمین های اسالمی به وحشت نیاندازد.
از آن جایی که ما در فصل پنجم همین کتاب به تجزیه و تحلیل مفصل مفاد صلح نامه پرداخته ایم 

در مقدمه از تکرار مکررات اجتناب می کنیم.

شیعه، مکتبی بر اساس عقل
بدون شک اگر معاویة کینه توز مانعی به نام صلح نامه نداشت، چشم خود را می بست و دست انتقام 
 می گشاد و تا آن جا که توان داشت، خون بـی گناهان را می ریخت و بقیه را نیز مجبور به بت پرستی

می کرد. 
یادمان نرود که »مسلم بن عقبه« وقتی به دستور یزیدبن معاویه فاتحانه وارد مدینه شد، مال و 
جان مردم مدینه را بر قوای تبه کار شام مباح کرد و زنان و دختران اهل مدینه را سه روز بر سربازان 
خود حالل اعالم کرد. این جنایت فجیع به قدری تأثیرگذار و زشت بود که مسعودی، مورخ مشهور 
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می نویسد:
- در آن سال هزار دختر در مدینه بدون شوهر وضع حمل کردند. 

 خدا می داند به چند زن پاکدامن و پرهیزکار مدینه تجاوز شد... در آن فاجعه فقط محلة بنی هاشم
از تعرض مصون ماند. زیرا امام سجاد)ع( اجازه ندادند که در قیام مدینه هیچ کدام از اهل خود و 
خانواده و فامیل و هوادارانشان در آن قیام شرکت کنند؛ آیا احتمال نداشت که چنان حادثه ای در 

کوفه نیز تکرار شود؟
 هرچند معاویه بعضی از مفاد قرارداد صلح را عمل نکرد، اما حیای ظاهری و محظور امضا و تعهدش
نمی گذاشت در زیر پا نهادن قرارداد صلح زیاده روی کند. جالب است اشاره کنیم که معاویه پس از 

شهادت امام حسن)ع( نامه ای با سراسیمگی و نگرانی تمام برای امام حسین)ع( نوشت:
»گزارش پاره ای از کارهای تو به من رسیده است که اگر صحت داشته باشد، من آنها را شایستة 
 تو نمی دانم. سوگند به خدا هرکس پیمان و معاهده ای ببندد، باید به آن وفادار باشد و اگر این گزارش

صحت نداشته باشد، تو سزاوارترین شخص برای چنین وضعی هستی. اینک مواظب خود باش و به 
عهد و پیمان خود وفا کن.«1

نگرانی و سراسیمگی در نامة معاویه موج می زند. 
نامة معاویه نشان می دهد که صلح به همان اندازه که برای اهل البیت مهم بود، برای معاویه هم 

مهم بود و او شدیداً به حفظ ظاهری آن پای بند ماند.

پذیرش پیشنهاد صلح برای جلوگیری از خون ریزی
پس از انعقاد قرارداد صلح، امام مجتبی)ع( کوفه را به سوی مدینه ترک کردند. مردم چند چهرة 
کوفه که به دلیل نامردی های بسیار و عدم حمایت از امیرالمؤمنین و امام مجتبی کوفه را دربست 
در اختیار شام قرار داده بودند، به خوبی شاهد ورود نیروهای خون خوار شام برای کنترل کوفه بودند 

و می دیدند که به تدریج وارد می شوند و مناطق استراتژیک کوفه را به اشغال درمی آورند.
مردم از همان آغاز به برنامه های معاویه برای سرکوب هر نوع مقاومتی پی بردند. آنها نه از سِر درد

 

و درک، بلکه به منظور حفظ دنیای خود خواستار باقی ماندن امام مجتبی در کوفه بودند. اما باز هم 
 سران کوفه اشتباه می کردند. آنها فقط و فقط خود را می خواستند، چون در دنیای معاویه سران کوفه

جایگاهی نداشتند. به همین دلیل امام مجتبی که به ماهیت آنها و پیشنهادهای آنها پی برده بود، 
با پیشنهاد آنها مخالفت کردند و به همراه برادر بزرگوار خود حضرت ابا عبداهلل الحسین)ع( و دیگر 

1-رجالکشی،شیخطوسی،ص48-سیرةپیشوایان،ص153.
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افراد خاندان خود عازم مدینه شدند.
راستی که بسیاری از سران کوفه در درک شرایط روز که خود در ایجاد آن نقش داشتند، عاجز 
بودند. سادگی دوستان پر ادعا و کم خرد و سیاسی کار، با شیطنت ها و خیانت های معاویه- بالّسویه -

 

امام مجتبی)ع( را رنج می داد. 
چند روزی از حرکت کاروان امام دوم می گذشت که پیکی از طرف معاویه در راه، امام مجتبی را 
ماندة گروه خوارج با زعامت »حوثره«  مالقات کرد. فرستادة معاویه به امام گفت: از آن جایی که باقی 

در نُخیله کوفه جمع شده و قصد خروج دارند، بهتر است شما با آنها بجنگید.
امام مجتبی)ع( پاسخ دندان شکنی به معاویه دادند که ماهیت صلح تحمیلی را آشکارتر می کند. 

پاسخ امام دوم به معاویه این گونه بود:
ِة َو ِحْقِن ِدماِئها لَْو اََثْرُت اَن اُقاِتَل اََحداً ِمْن اَْهِل الِقبَلِة لََبَدأُت بِِقتالَِک َفِانّی َتَرْکُتَک لَِصالِح ااُلمَّ

من برای این که خون مسلمانان ریخته نشود، با معاویه صلح کردم؛

 و اال اگر بنا بود با اهل قبله بجنگم، جنگ با تو در اولویت اول من بود.

ممکن است این سؤال مطرح شود که معاویه با آن همه جنایاتی که مرتکب شده و خیانتی که 
به والیت و امامت مولی الموحدین امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( نموده بود، چگونه توقع داشت 

که امام مجتبی)ع( که خلیفة برحق پیامبر)ص( بود، دعوت وی را برای جنگ با خوارج بپذیرد؟ 
در پاسخ باید بگوییم:

1- معاویه می پنداشت و یا می خواست که امام مجتبی پس از صلح، مانند یک شهروند معمولی 
کارگزار بنی امیه باشد!!

2- معاویه که از بنی هاشم شدیداً واهمه داشت، بسیار مایل بود با ارتباط با امـام دوم از ناحیـة 
بنی هاشم احساس آرامش کند. ترس معاویه از این بود که او طرح دستگیری امام مجتبی که توسط 

بعضی از سپاه کوفه مطرح شده بود، مورد توجه جدی قرار داد.
3- معاویه در آغاز کار نیاز به آرامش زیاد داشت. 

از آن جایی که کوفه مرکز نفوذ ائمة اطهار بود، معاویه از درگیرشدن با اهل کوفه- آن هم در آن 
روزها و پس از صلح نامه - نگران بود. 

4- معاویه که در جنگ صفین شدیداً آسیب دیده و به دلیل فرسایشی شدن جنگ، قوای نظامی اش

 

سخت خسته و فرسوده شده بود، ظاهراً عالقه نداشت با آن توان محدود جبهة جدیدی بگشاید و 
وارد جنگ با خوارج شود.

5- جنگ با خوارج جنگ کالسیک نبود، زیرا خوارج فاقد یک ارتش منسجم بودند. گروه خوارج 
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یک گروه تروریستی بود. آگاهان به خوبی می دانند جنگ با تروریسم که فاقد پایگاه ثابت و طرح و 
نقشه اند، بسیار دشوار است؛ به خصوص تروریست ها اگر ضربه ای بخورند، جواب ضربه را در مسجد، 

زیارتگاه، بازار، مزرعه، خانه و غیره می دهند؛ که امنیت را به کلی از جامعه سلب می کند. 
معاویه می خواست تبعات جنگ با خوارج را به امام مجتبی)ع( تحمیل کند.

6- معاویه می خواست سِر مار را توسط دشمن خود بکوبد...
هرکدام از احتماالت فوق را که در مورد پیشنهاد معاویه به امام مجتبی)ع( در نظر بگیریم، 
بیداری و هوشیاری امام مجتبی موجب شکست و ناکامی معاویه شد؛ همان بیداری که امام را در 
برابر معاویه مانند یک فرماندة فاتح قلمداد کرده بود و بعدها موجب شرمساری مخالفان صلح نامه 

گردید...
هر چند این مقدمه قدری طوالنی شد، اما به دو دلیل الزم دیدیم ازاین مجال استفاده کنیم:

1- بسیاری از خوانندگان که یا وقت خواندن تمامی کتاب را ندارند و یا حوصلة مطالعه و بررسی 
عمیق ریشه های صلح امام دوم و شرایط آن روزها و تأثیرات صلح نامه را ندارند، با خواندن مقدمه تا 

حدود زیادی از محتوای کتاب آگاه مي شوند؛ زیرا این مقدمه خالصة متن کتاب است.
2- آن دسته از خوانندگان عزیز که برای افزایش معرفت خود نسبت به ائمة اطهار دنبال بررسی 

عمیق معارف اند، با خواندن مقدمه تا حدودی در جریان زندگی امام دوم قرار می گیرند.
آنها وقتی وارد متن کتاب می شوند، با توجه به مقدمه، بهتر به اوضاع سیاسی دوران امام دوم)ع( 
پی می برند و بیشتر از بی معرفتی اصحاب مطلع می گردند و باالخره عمیق تر می فهمند که هر چند 
امام مجتبی برای حفظ وحدت جامعه و حفظ دماء مسلمین و حفظ اصحاب و یاران، مجبور به صلح 

با معاویه شدند، اما همان صلح هم از موضع عّزت، سربلندی و قدرت بود.

این کتاب سی امین کتابی است که توسط نویسنده تقدیم خوانندگان عزیز می شود. 
گفتنی است که در تهیه و تألیف و تدوین این سی جلد کتاب هیچ شخص و گروهی به نویسنده 

کمک نکرده و حتی در تهیة منابع و استخراج مطالب از کمک هیچ  فردي برخوردار نشده ایم. 

 همچنین به خاطر چاپ و انتشار سی جلد کتاب، الحمدهلل حتی یک ریال از هیچ کسی نگرفته ایم.
زیرا نیازی به این نوع حمایت ها هم نبوده است. 

 نویسنده براي انتشار هر مقدار از معارف اسالمی و شیعی که در توان و وسعش باشد، بر خود وظیفه
می داند که از هیچ کوششي دریغ نکند. بنابراین حتی منتظر و محتاج تشکر و تقدیر هیچ فرد و 
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یاگروهي نبوده و نخواهد بود. ان شاء اهلل.
از خوانندگان عزیز انتظار می رود با تذکرات مشفقانة خود نویسنده را در هر چه بهتر عرضه 

کردن مطالب تاریخي و پژوهشي اسالمي، ما را بیش از پیش بهره مند نمایند. 
تذکرات دانشمندان و خبرگان باعث غنای بیشتر کتاب می شود.
                                                                     والسالم.

                                                              علی محمد بشارتی
   تهران - 1392/11/8
مطابق با 26 ربیع االول،
سالروز امضاي صلح امام حسن)ع(



تفسير سورة كوثر

فصل اول
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حسن، جمع همة محسنات
در پانزدهمین روز از بهترین و نورانی ترین ماه ها، ماه رمضان، در خاندان رسالت و والیت و در 
گلشن همیشه بهار نبوت و امامت زیباترین و دلپذیرترین فرزند، تولد یافت. این نوزاد آسمانی که 
سبط اکبر پیامبر و نخستین فرزند سّیداالوصیاء امیرالمؤمنین از سّیده نساء حضرت زهرا بود و یک جا 

همه محسنات را با خود داشت، به امر خداوند سبحان و به دستور پیامبر رحمت، حسن نام نهادند. 

سال دوم هجری
پیامبر رحمت)ص( پس از شنیدن خبر تولد نوزاد بالفاصله به خانه امیرالمؤمنین)ع( رفتند. طولی 
نکشید که قنداقة نوزاد را در دامن ایشان نهادند. سپس خود در گوش نوزاد اذان و اقامه گفتند و این 
نغمة آسمانی، نسیم جان بخشی بود که از دهان پیامبر بر گوش نوزاد وزید تا درخشان تر از آن چه در 

جهان است، بر پهنة هستی بدرخشد. 
چه سرآغاز نیکویی که در حیات امام حسن)ع( پدید آمد و چنین طلیعة نیکویی را دیگران پدید 
نیامد. نخستین آوایی که به گوش نوزاد رسید، ندای حیات بخش نیایش پیامبر)ص( بود و این نغمات 

آسمانی، چنین کلمات بلند و مقدسی را در برداشت:
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ُ ا    هللُ اکبُر، ال اِلَه ااِلَّ ا    هلَل

خدا بزرگ ترین است، خدایی جز اهلل نیست.

پیامبر)ص( با چنین کلمات مقدسی که حقیقت ایمان را متضمن بود، شجرة پاک کلمة حق را در 
 وجود فرزند گرامیش ایجاد کرد و کام جانش را با حالوت ایمان شیرین ساخت تا از پیروان حق باشد

و با پی گیری هدف ممتاز و حقیقی خویش، باطل را از میان بردارد. 
پیامبر از امیرالمؤمنین پرسید: نام این نوزاد مسعود را چه گذارده ای؟ عرضه داشت: من بر رسول 

خدا سبقت نمی جویم. پیامبر فرمود: من هم برابر پروردگارم پیشی نخواهم جست. 
در این هنگام الهام خداوندی بر پیامبر)ص( فرود آمد و حضرت دستور دادند نام نوزاد را »حسن« 

بگذارند.1 حسن یعنی بهتر و زیباتر.
هفت روز از تولد امام مجتبی)ع( بیشتر نگذشته بود که رسول رحمت دستور دادند گوسفندی را برای 
 نوزاد عقیقه کنند و این گونه شد؛ از آن به بعد عقیقه سنتی در خور توجه شد که صاحبان نوزاد در صورت
امکان گوسفندی را عقیقه کنند و گوشت آن را به مستمندان دهند. همچنین به دستور پیامبر عزیز 
موی نوزاد را تراشیدند و هم وزن آن نقره بین نیازمندان تقسیم شد. سپس بر سر نوزاد عطر و زعفران 

مالیدند. 
 راستی که قدوم این نوزاد برای خاندان وحی برکت، نور، امید و خرسندی بود. همه گفته اند که هیچ کس

مانند امام حسن به پیامبر شبیه نبود. این تعصب نیست. روایات پر است از تشابه بسیار زیاد علی اکبر 
به رسول اکرم اسالم. آن چه سیدالشهدا)ع( در روز عاشورا در هنگام اعزام فرزند دلبند خود در یک 

مناجات کوتاه به خدا عرض می کند، دارای سوز و شور و خط و نکته های بسیار است، ببینید:
اَلّلُهمَّ اَْشَهْد َعلی هوالِء الَقْوَم َفَقْد بََرَز اِلَيِهْم ُغالٌم اَْشَبُه الّناِس َخْلقًا َو ُخْلقًا َوَ مْنِطقًا بَِرسولَِک2

پروردگارا! 

تو خود گواه باش که جوانی به سوی آنها می رود که شبیه ترین مردم از نظر قیافه و اخالق و گفتار

با پیامبر تو است. ما هر وقت مشتاق دیدار پیامبر می شدیم، به صورت این جوان نگاه می کردیم. 

 نوشته اند که رخسار امام حسن سفید و متمایل به سرخی بود. در چشمان ایشان سیاهی درخشنده ای
برق می زد. موهای سر ایشان پر و پیچیده بود. استخوان ها و عضالت درشت داشت و قدری فاصلة شانه 
و بازوانش زیاد بود. محاسن ایشان انبوه و کوتاه بود. گردن ایشان مانند ابریقی نقره ای می درخشید.

خالصه آن چه دربارة زیبایی های پیامبر)ص( گفته و نوشته اند، تا حد زیادی در حضرت مجتبی)ع( 

1-زندگانیحسنبنعلی)ع(،باقرشریفالقریشی،ترجمةفخرالدینحجازی،ص52.
2-منتهیاالمال،ص451.
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جمع بود. از همة اینها مهم تر اخالق حسنة امام دوم بود. 
راستی آن چه پیامبر را بر سایر پیامبران برتری داده است، اخالقیات پیامبر بود. همان که خدای 

سبحان او را به آن خلق بزرگ و تماشایی و قابل تحسین در کالم خود ستوده است.
َو اِنََّک لََعلی ُخُلٍق َعظيم1

 پیامبر رحمت از همان آغاز در تربیت فرزند خویش دقت بسیار داشتند. رسول خدا عالوه بر تحسین
برنامه های تربیتی حضرت صدیقة طاهره)س(، برای طفل خود و توجه ویژة امیرالمؤمنین)ع( در 

رسیدگی به امور این کودک، خود نیز سهمی سترگ در تربیت نوة خود به عهده گرفت.
این قابل قبول نیست که عده ای نوشته اند: پیامبر اسالم از همان آغاز، تربیت امام دوم را بر عهده 
گرفتند. پیامبر که از هر حیث اسوة ما هستند، چگونه ممکن است تربیت وصی و وزیر و وارث و 
جانشین خود را نادیده بگیرند و یا برنامه های تربیتی زهرای مرضیه را نبینند. پیامبر نیز در عمل تربیت 

حضرت مجتبی مکمل برنامه های والدین فرزند خود بودند.

دوران کودکی
دوران شیرین کودکی حضرت مجتبی)ع( در زیر سایة مستمر و پایدار رحمت مطلق الهی یعنی 

پیامبر رحمت و در جوار امیرالمؤمنین و در دامن زهرای مرضیه سپری می گردید.
کسانی که به کمی از بسیار و به قطره  ای از دریای عمیق و بی کرانة والیت آگاهی دارند، به معنای 
رحمت واقفند. بهره مندی از چنین رحمت سرشار و فراگیر که شبانه روز و به مانند یک رودخانة 
صاف و زالل جاری است و شیفتگان را به طور همه جانبه برخوردار می کند و روح و جسم را پاالیش 
می دهد و مصونیت می بخشد و عشق حق را به عنوان زیباترین و دلپذیرترین عطیة الهی در قلب 

انسان وارد می کند، در چنین دلی دیگر تا آخر، غیر خدا راه نخواهد یافت.
همه نوشته اند: پیامبر بر منبر مسجدالنبی مشغول صحبت برای مسلمانان بودند؛ در همین حال امام 
حسن وارد شد و از منبر باال رفت. پیامبر او را گرفتند و بر گردن خود نشانیدند، چنان که خلخال او 
بر سینة پیامبر می درخشید و از انتهای مسجد دیده می شد. تا سخنان پیامبر پایان نیافت امام مجتبی 

همچنان بر دوش پیامبر بود.2
دیگری نوشته است شبی پیامبر نماز عشا را با مردم می گزاردند. سجده ای بسیار طوالنی داشتند. 

پس از پایان نماز، علت را از ایشان پرسیدند. پیامبر فرمودند:

1-سورةقلم،آیة4.
2-صحیحترمذیوالصواعقمحرقهوصلحالحسن،ص64.
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- پسرم حسن، بر پشتم سوار بود. ناراحت بودم و خوش نداشتم که پیاده اش کنم.1
»براءبن عازب« که از اصحاب پیامبر است و کنیه اش ابوعّماره است، می گوید:

- پیامبر را دیدم که حسن)ع( را بر دوش می کشید و می گفت: »خدایا من حسن را دوست دارم، 
تو هم دوستش بدار.«2

روایات بسیار زیادی وجود دارد که همگی نشانگر آنند که پیامبر رحمت عالقة عمیق و فراوان 
خود به امام مجتبی را ابراز می کردند. در این زمینه زیاد نقل شده و اتفاقًا بسیاری از آنها را که می توان 

در کتب معتبر اهل سنت یافت، محبت آشکار پیامبر نسبت به امام دوم است. 
اما محبت عملی پیامبر را در خانه و در بیت وحی را نه نقل شده و نه می توان نقل کرد. آنها تمامًا

 

جزء اسرارند، فقط یک مورد آن که به تواتر رسیده است، موضوع انگیزة آیة تطهیر است.
نظر به این که آن حدیث، مشهور عام و خاص می باشد از درج آن خودداری می کنیم. از آن مهم تر 
عالقة درونی پیامبر نسبت به امام مجتبی است. این را دیگر عقل بشری از فهم آن عاجز است. زیرا 
آن چه نقل می شود، بسیاری از مردم از درک صحیح و عمیق آن عاجزند. بنابراین با چنین عقل های 
 بسیط و ضعیف، چگونه می توان با نگاه پیامبر به عمق خواست ایشان رسید و با توجه ایشان پیام باطن

ایشان را یافت و با تبّسم ایشان به کنه میل باطنی ایشان واقف گردید.
ما این بحث را با یک حدیث خوش آب و رنگ و خوش بو به پایان می بریم:

پیامبر)ص( فرمودند:
َدْی َشباِب اَْهِل الَْجنَّة3 اَلَْحَسُن َو الُْحِسْيُن َسيِّ

حسن و حسین آقای جوانان بهشتند.

پس از ارتحال پیامبر)ص(
همان گونه که خورشید فروزان نبوت در 28 صفر سال11 هجری غروب کرد، دوران عزت 
طرفداران اسالم ناب هم به طرف افول پیش رفت و نفاق جای اخالص را پر کرد. این شرایط برای 

اهل البیت بیشتر از هرکس دیگری تلخ و جان کاه بود...
اهل البیت می دیدند که حاکمان جدید که با توطئه و کودتا به قدرت رسیده اند، به همه چیز بها 

می دهند جز به تقوا و خدامحوری.
اصوالً غرض کودتاگران از بازداشتن خالفت به امیرالمؤمنین و خانه نشین کردن اسالم مجّسم، 

1-االصابه،ابنحجرعسقالنی.
2-بحاراالنوار،ج2.
3-بحاراالنوار،ج2.
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پایان دادن به اسالم اصیل بود. همه نوشته اند که بعد از ارتحال پیامبر، آرمان ها به سرعت رنگ باخت 
و اصول گرایی کم طرفدار شد و تقوا بی دفاع گردید...

 در چنان شرایطي، زندگی امام مجتبی نیز مانند دیگر اهل البیت دوران دشواری را آغاز کرد. دورانی 
که طوالنی، عسرت زا و رنج آور بود. مشکالت ناشی از خانه نشین شدن امیرالمؤمنین تا آخر برای 
اهل البیت جان کاه بود. هرچند بعد از قتل عثمان مردم پس از 25 سال، طعم شیرین حکومت والیی 
امیرالمؤمنین را چشیدند؛ اما کیست که نداند در وجوه آثار و تبعات حکومت25 سالة خلفای قبل، 

دنیا طلبی رشد فزاینده ای یافته بود!
 امیرالمؤمنین)ع(  می خواستند بر اساس دستور خدا و سنت پیامبر)ص( و تشخیص خود خط اسالم

راستین- که حق محوری و عدالت مداری بود- پیش ببرند، اما همه جا با مخالفت روبه رو می شدند.
 نظر به این که در فصول مختلف همین کتاب ما به روند آن دورة 25 ساله به طور مبسوط پرداخته ایم،

در این جا از تکرار مکررات خودداری می شود. اما به منظور توجه به آثار زیان بار کوتاه مدت و دراز 
مدت حاکمان غیر الهی، به ارایة چند حدیث نبوی اکتفا می کنیم:

چند حدیث راجع به جاهلیّت دوم
قال رسول ا    هلل)ص(:

 بُِعْثُت بَْيَن جاِهَلَتْيِن لَُاْخراهما َشرٌّ ِمْن اَْوالهما1

 پیامبر)ص( فرمودند:
در میان دو جاهلیت مبعوث شدم، که همانا دومین آن، بدتر از اولی است.

باز پیامبر)ص( فرموده اند:
ها2 ها ااِلّ َظَهَر اَهِل َحقِّ ة بَْعَد نَبيَّ ما اَْخَتَلَفْت اَمَّ

هیچ امتی پس از پیامبرشان اختالف نکردند، مگر آن که:

پیروان باطل در میان آنها بر پیروان حق پیروز شدند. 

در میان عوامل اجتماعی، بازگشت به جاهلیت، خطرناک ترین آنها، رهبری سردمداران گمراه است.
لذا پیامبر خدا)ص( فرمودند:

تی ااَلَئمة الُمِضلُّوَن3 اِنَّ اَْخَوَف ما اَخاُف َعلی اُمَّ

بیشترین چیزی که بر امت خویش می ترسم، پیشوایان گمراه کننده اند.
1-حکمتنامةپیامبراعظم)ص(،آیتاهللمحمدیریشهری،ج1،ص259.

2-همان.

3-همان.
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ما قباًل و در بحث های تاریخی- معرفتی و در موضوع فداکاری های اثرگذار امیرالمؤمنین)ع( در 
جنگ های صدر اسالم از قول خداوند و پیامبر در تقدیر از عملکرد ایشان مطالبی نوشته ایم. همچنین 
برابر نص قرآن کریم که راجع به فراریان در جنگ احد که پیامبر را در میدان جنگ تنها گذاشتند، 

نوشتیم که فرار از مقابله با مشرکان،یعنی بازگشت به بت پرستی است.
عالمه طباطبایی از قول راغب ذیل آیة شریفة:

ُسُل اََفِإْن ماَت أَْو ُقِتَل انَْقَلْبُتْم َعلی  أَْعقابُِکْم1 ٌد إِلّا َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ َو ما ُمَحمَّ

اَنَْقَلَب َعلی  َعِقبيه، 

یعنی:  اِرَتدَّ َعلی آثارهما َقَصصا

یعنی: برگشت از دین، نه فرار از جنگ... 2 
 وقتی فرار از جنگ بازگشت به بت پرستی است، آیا کودتا علیه خدا و پیامبر)ص( و جانشین پیامبر

بازگشت به شرک نیست؟

در روزگار عثمان
زمان به سرعت می گذشت. ابوبکر مرده بود و عمر هم کشته شده بود. اکنون عثمان با مساعی 

خلیفة دوم بر اریکة قدرت تکیه زده و جز به طایفة خود بنی امیه و منافع این قبیله نمی اندیشید. 
مؤلف صلح امام حسن)ع( می نویسد:

- عثمان به حد فراوانی ضعف اراده داشت و عالوه بر این نسبت به خویشاوندانش محبتی فراوان؛ 
و مصالح مسلمین و ثروت بیت المال را فدای خواست ها و منافع نامشروع آنها می ساخت. همین خطای 
 بزرگ بود که منشأ انحرافات او گردید و باالخره به خاک گورش کشید. در این مورد پیش بینی
عمر درست بود که به عثمان می گفت: ''هیهات! مثل این که می بینم که قریش َقالدة خالفت بر گردنت 
می گذارند تا به وسیلة خالفت تو به مطامع خویش برسند. تو هم بنی امیه و بنی معیط را بر دوش مردم 

سوار می کنی و مال آنها را به خویشاوندان خویش .3
 در میزان قوم و خویش پرستی عثمان همین بس که »حکم بن ابی العاص« را که رسول خدا او را از
مدینه بیرون کرده بود و خلفای پیشین هم به تبعید او همچنان ادامه دادند، به مدینه بازگردانید؛ همان 

کسی که پیامبر او را لعنت کرده بود.4

1-سورةآلعمران،آیة144.
2-تفسیرالمیزان،عالمهطباطبایی،ج4،ص65.

3-زندگانیحسنبنعلی)ع(،باقرشریفقریشی،ص109.
4-زندگانیحسنبنعلی)ع(،ص109.
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خلیفة دوم که با تشکیل شورای شش نفرة کذایی نقش اساسی در تعیین خالفت عثمان داشت، تا 
این اندازه نسبت به عملکرد وی که قوم ساالری بود، احساس خطر می کند. 

 ببینید که در زمان حاکمیت12سالة عثمان، بر امیرالمؤمنین علی)ع(، اهل البیت و مسلمانان حقیقی
چه گذشته است.

کمترین تأثیر سوء سیاست های ناروای خلیفة سوم در موضوع قوم گرایی، تقـویت تفکـر جاهلـی 
قـوم گـرایی بود. پیامبر اسالم زحمت زیادی کشیدند تا مسلمانان را بر اساس علقه های اسالمی به هم 

نزدیک کنند، که سرانجام بین آنها برادری ایجاد شد.
قرآن می فرماید:

ُقوا  ِه َجميعًا َو ال َتَفرَّ َو اْعَتِصُموا بَِحْبِل اللَّ

ِه َعَلْيُکْم إِْذ ُکْنُتْم أَْعداًء َفَألََّف بَْيَن ُقُلوبُِکْم  َو اْذُکُروا نِْعَمَت اللَّ

اِر َفَأنَْقَذُکْم ِمْنها  َفَأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه إِْخوانًا َو ُکْنُتْم َعلی  َشفا ُحْفرة ِمَن النَّ
ُکْم َتْهَتُدوَن1 ُه لَُکْم آیاِتِه لََعلَّ ُن اللَّ َکذلَِک ُیَبيِّ

به ریسمان اتحاد الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید،

و نعمت خداوند را به یاد آورید زمانی که دشمن یکدیگر بودید،

 خداوند برادری الهی و قلبی در بین شما ایجاد کرد، تا به لطف او با هم برادر شدید؛ 

و بر کنار پرتگاه آتش بودیدکه شما را از آن رهانید. 

این گونه، خداوند نشانه های خود را برای شما روشن می کند، باشد که شما راه یابید.

آیه با صراحت و روشنی بیان می کند که هیچ موضوعی نمی تواند موجب دوستی عمیق و برادری 
بین مردم شود. قوم گرایی، زبان مشترک، وطن دوستی، اخالق محوری، طرفداری از حقوق بشر و... 
 اینها گاه خود ضد وحدت اند. عامل اصلی که می تواند باعث برادری شود، باید ریشه در درون داشته باشد؛ آن هم
 دوستی به خاطر خدا و به امر خداست. وگرنه به دور از تعصب و پیش داوری چه چیزی جز خدا و اسالم می تواند

برای یک مسلمان موجب ایجاد انگیزه شود تا با یک سیاه پوست آفریقایی نگاه مالطفت آمیز کند. به روی او 
لبخند بزند و به او سالم کند؟ آیا غیر از اسالم انگیزة دیگری وجود دارد؟ وقتی قدرت اسالم تا این اندازه 
است که یک مسلمان سفید پوست با یک مسلمان سیاه پوست تعامل کند، به مراتب این قدرت برای 

ایجاد برادری بین اقشار یک جامعه را در خود دارد...
نکتة مهم دیگری که از آیة مزبور استفاده می شود، این است که ایجاد برادری توسط اسالم بین دو نفِر

 

معمولی نبود، بلکه بین کسانی بود که دشمن یکدیگر بودند.
1-سورةآلعمران،آیة103.
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إِْذ ُکْنُتْم أَْعداًء

در حالی که دشمن یکدیگر بودند. 

هنر پرشکوه و قدرت فوق العادة اسالم
از طرف دیگر ادامة آیه به خوبی موضوع مهم دیگری را مطرح می کند و آن این که شما هم اکنون 
بر سر پرتگاه آتش هستید. یعنی اگر می خواهید این برادری اسالمی ماندگارتر و اثربخش تر باشد، به 

عامل اصلی برادری که همان اسالم است، توجه ویژه کنید و آن را در دل های خود تقویت نمایید.
به اصل بحث برمی گردیم. 

سؤال این است که چرا با این همه بدیهیات، خلیفة سوم قوم گرایی را پیشه کرد؟ 
آیا این نادیده گرفتن دستورالعمل های خداوند نبود؟ 

آیا عملکرد وی و دوستانش دلیل بر ضعف باورهای اسالمی آنها نبود؟
به تدریج سیاست جدید عثمان نه تنها برادری اسالمی را تقویت نکرد، بلکه دو اثر مخرب به دنبال داشت؛ 
1- عثمان بنی امیه را بر ُگردة مردم سوار کرد و تا توانست آن قبیله را که خودش هم از آن قبیله 

بود، به اشکال مختلف تقویت کرده و افراد بی سواد و بی اعتقاد را فرمانده و فرماندار نماید.
2- مردمی که چنین دیدند، نخست اعتقادشان نسبت به عثمان و به تدریج نسبت به اسالم سست 
شد. مردم که عثمان را پیشوا و خلیفه می دانستند و عملکرد وی برای آنها مهم بود، تصور می کردند که 
خط خلیفه تضعیف باورهای دینی است. به همین دلیل بی دینی را پیشه کردند؛ به خصوص کارگزاران 

و آنهایی که قدرت گرا بودند و در انتظار فرمانداری و فرماندهی نشسته بودند.
 با این تحلیل می توان اسناد و مدارک تاریخی را هم شاهد آورد که: کودتاگران در سقیفه اگر نگوییم

به دنبال بی اعتقادی مسلمانان بودند، اما از عملکرد آنها، مسلمانان زیادی عمیقاً بی اعتقاد شدند.
گفتیم که عثمان به رغم دستور پیامبر)ص( مبنی بر تبعید مروان و پدرش، او هر دو را به مدینه 

بازگرداند. کاش او به همین مقدار اکتفا می کرد، بلکه وی:
1- ابتدا مروان را از تبعید به مدینه آورد.

2- او را رئیس دفتر و منشی و مشاور ویژة خود کرد و دست او را در امور مالی باز گذاشت.
3- وی را به سخت گیری نسبت به مسلمانان وادار نمود و مخالفان او را تنبیه کرد.

عثمان می پنداشت اگر مردم با برخوردهای خشن روبه رو شوند، به تدریج فاصلة خود را با خلیفه 
بیشتر می کنند و از سیاست کناره گیری کرده و سیاست خلیفه، بدون برخورد با هرگونه مقاومتی 

پیش می رود.
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بذل و بخشش های بی حساب
عثمان عجله داشت. او که خودش از استعداد زیاد و هوش متوسط هم بهره ای نداشت، شدیداً دل 
به رهنمودهای! قوم و قبیلة خود، بنی امیه می سپرد؛ آنها هم که فقط به ریشه کنی اسالم می اندیشیدند. 
به هر حال او، پس از آن که مروان را از مصونیت باالیی برخوردار کرد، تمامی بیت المال را به 
مروان سپرد که به هرکس هرچه مایل است بدهد و هرکس را نخواست، او را از دریافت حقوق و 

شهریة معمول محروم سازد!!1
عالوه بر آن، خمس مالیات آفریقا را که از پانصد هزار دینار طال هم بیشتر بود، یک جا به مروان 
 بخشید و خمس صدقات مصر را که یکصدهزار دینار طال بود، به او داد و عجیب تر آن که، فدک را 

ملک حضرت زهرا بود، به مروان منتقل کرد.2
عثمان این حاتم بخشی ها به بنی امیه را ادامه می داد و اموال مسلمانان را گستاخانه به آنها می بخشید، به 

طوری که همة ثروت ها و درآمدهای ملی مسلمین به همین گروه اشرافی دنیاپرست اختصاص یافت.
 به حارث بن حکم، داماد دیگرش که برادر مروان بود، 300 هزار درهم داد و شترهایی را که بابت زکات

به مدینه رسیده بود، یک جا به او بخشید،3 عالوه بر آن بازاری را در مدینه که پیامبر به مسلمانان داده 
بود، به وی منتقل کرد. همچنین 200 هزار درهم به ابوسفیان بخشید. ابوسفیان همان عنصر ناپاکی 

است که رمز نفاق بود و پناه گاهی برای منافقین محسوب می شد. 
عثمان همة صدقات شمال آفریقا از طرابلس تا طنجه را به عبدالرحمن بن سعدبن ابی سرح که 

برادر رضاعی او بود، بخشید.
 در مورد میزان قوم گرایی و خویش پرستی عثمان همین بس که مراتع و چراگاه های مدینه را که
متعلق به همة مسلمانان بود، به گّله های بنی امّیه داد و گوسفندان سایر مسلمانان را از چرانیدن در این

 

مـراتع ممانعت کرد؛ در صورتی که اسـالم مراتع را انفال اعالم کرده و به استفادة عمـوم مسلمانـان 
اختصاص داده است.4...

فصاحت در گفتار ، همراه با بالغت بسیار
 ما در همین کتاب و در بحث پیرامون مناظرات حضرت مجتبی)ع( به بخشی از فصاحت امام اشاره

کرده ایم. فصاحـت در بیان یعنی زیبایـی کالم، و بالغـت به معنای رسایـی قول است. این درست است که 

1-زندگانیحسنبنعلی)ع(،ص111،نقلاز:ابناثیروابوالفداء.
2-همان.

3-االنساباالشرافبالذری،ج5،ص170.
4-زندگانیحسنبنعلی)ع(،ص112.
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 فصاحت، زیبا حرف زدن است، اما کیست که نداند زیبایی کالم بهانه است. سخن باید همراه با معنا، پیام
و نکته باشد. تهی بودن کالم از هریک از این دو صنعت، نازیبا و اگر فاقد هر دو باشد، بیهودگی است.

در عین حال هر قدر کالم کوتاه تر باشد، بهتر است؛ که گفته اند: 
َخيُر الَکالِم ما َقلَّ َو َدلَّ

بهترین کالم کوتاه بودن و گویا گفتن است.

صد البته خاندان وحی که فارغ التحصیالن کالم خداوندی هستند، همگی به فصاحت و بالغت 
مشهورند. سخنان پیامبر رحمت برتر از کالم فصحای عرب و زیباتر از تمامی سخنان بزرگان سخن 
است. مولی الموحدین امیرالمؤمنین)ع( بی نیاز از تعریف و تمجید است. آن چه به کوشش مرحوم 
آیت اهلل سید رضی تحت عنوان »نهج البالغه« امروز در دسترس ماست، بخش کمی از کالم فوق العاده 
زیبا و لذت بخش موالست؛ که صد البته با سلیقة سید رضی انتخاب و منتشر شده است. هرچند طی 
سال های اخیر مجموعه سخنان امام اول که به کوشش عده ای از علما و محققان دین شعار در ده جلد 
در لبنان تحت عنوان »تمام نهج البالغه« تهیه و منتشر شده است، کوششی ارزشمند و در خور تحسین 
 بسیار است. البته انتظار است از این مجموعه استقبال بهتری صورت گیرد و رسانه های خودی به معرفی

آن بپردازند. اما باز هم نمی توان گفت که تمام نهج البالغه هم، تمام سخنان امام اول شیعیان جهان 
است. به طور تحقیق، بسیاری از بیانات و رهنمودهای امام اول شیعیان در شرایطی مطرح و ایراد شده 
 که یا کسی یادداشت برداری نکرده و یا همة آنها ثبت نشده اند؛ ولی از همین مقدار، اوج کالم مولی که

اوج کالم انسان است، می توان یافت.

سؤال امیرالمؤمنین)ع( و پاسخ امام دوم
چه زیباست که موالی متقیان نه از باب امتحان، بلکه به منظور استفادة همگان از معارف الهی، از 

فرزند خود پرسشی کند و پاسخ های امام دوم تمامًا مطلوب امام اول باشد. 
روزی امام اول از امام مجتبی)ع( پرسیدند: شرف چیست؟

امام دوم پاسخ داد: خدمت به همبستگان و برداشت سختی های آنان.
س: جوانمردی چیست؟
ج: پاکدامنی و بخشش.

س: پستی چیست؟
ج: خرده بینی و دریغ از اندک بخشی.

س: ناکسی چیست؟
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ج: کم بخشی و یاوه گویی.
س: سخاوت چیست؟

ج: بخشندگی در ناداری و دارایی. 
س: بخل چیست؟

ج: داشتن را شرف دانستن و انفاق را تلف شمردن.
س: برادری چیست؟

ج: همراهی در سختی و خوشی.
س: ترس چیست؟

ج: دلیری بر دوست و فرار از دشمن.
س: ِسداد چیست؟

ج: دفع زشتی به نیکویی.
س: غنیمت چیست؟

ج: توجه به تقوا و پارسایی در دنیا.
س: شکیبایی چیست؟

ج: فروبردن خشم و زمام نفس در دست داشتن.
س: بی نیازی چیست؟

ج: خشنود بودن به آن چه خدا می دهد، اگرچه کم باشد؛ زیرا بی نیازی غنای نفس است.
س: فقر چیست؟

ج: آزمندی نفس در هر چیز.
س: نیرومندی چیست؟

ج: سخت کوشی و مبارزه با نیرومندان.
س: دلیری چیست؟

ج: هم نبردی با نیرومندان.
س: دشواری در چیست؟

ج: در سخنی که به تو مربوط نیست.
س: بزرگواری چیست؟

ج: تاوان را ببخشی و از ُجرم بگذری.
س: عقل چیست؟
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ج: نگه داری رازهای دل.
س:کج خویی چیست؟

ج: در افتادن با رهبر و در برابرش بلند حرف زدن.
س: بزرگی چیست؟

ج: ترک زشتی ها و انجام نیکی ها.
س: دوراندیشی چیست؟

ج: آرامش همیشگی و نرمی با بزرگان و برکناری از بدگمانی مردمان.
س: شرافت چیست؟

ج: همراهی با برادران.
س: نادانی چیست؟

ج: پیروی از پست فطرتان و همنشینی با گمراهان.
س: غفلت چیست؟

ج: به مسجد نرفتن و از تبه کاران پیروی کردن.
س: بی بهرگی چیست؟

ج: از دست دادن بهره ای که به تو می دهند.
س: نادان کیست؟

ج: آن کس که مالش را بیهوده تلف کند و آبروی خود را ببرد.1
معلوم نیست این سؤال و جواب بین دو معصوم بزرگ و بزرگوار در کجا انجام شده و امام دوم 
در چند سالگی بوده اند؛ هرچند سن و سال در علم و معصومیت و بزرگی امامان ما بی تأثیر است، اما 
انسان از این سؤال های دقیق و پاسخ های ارزنده لّذت می برد. به جاست هر انسان معتقد، سؤال ها و 
جواب ها را نه یک بار بلکه چندین بار مطالعه و مالحظه کند و جان خود را در ژرفای معانی بلند آن 
پاالیش کند و حّظ روحی ببرد. هر شخص بالغ و عاقلی که بخواهد از معارف عالیة انسانی بهره مند 

گردد، بی نیاز از فهم و درک این بحث ها نیست.

کیمیای سعادت
عده ای از دیر باز بی جهت در صدد تهیة کیمیا بوده اند. کیمیا همان عنصر رویایی و موهومی بود که 
 می گفتند اگر آن را به فلز مس بمالند، به طال تبدیل می شود. سالیان دراز عده ای ساده لوح و زودباور

1-زندگانیحسنبنعلی)ع(،ص143.
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وقت، عمر و ثروت خود را در این راه گذاشتند و به جایی هم نرسیدند. پیداست که عده ای هم با 
فریب مردم به آب و نانی در این راه دست یافتند. حال ببینیم:

کیمیا آن است که مس را به طال تبدیل کند و یا انسان را از اسارت نفس برهاند و از فرشته هم باالتر ببرد 
و روح سفالی عده ای دنیاپرست و ظاهربین را از طال و برلیان زیباتر، قیمتی تر و درخشان تر کند؟

با چند رهنمود امام می توان به بهتر از کیمیا دست یافت:

1- شرط دوستی
مردی از امام دوم درخواست کرد اجازه دهد تا با ایشان دوست شود.

امام فرمودند: دوستی با من چند شرط دارد؛
- اول آن که از من زیاد تعریف نکنی، زیرا من خودم را بهتر از تو می شناسم. 

- مبادا مرا دروغ گو شماری، که دروغ گو رأی و عقیده ای ندارد.
- و همچنین مبادا در برابر من از کسی غیبت کنی.

2- مکارم اخالق چیست؟
1- راستگویی
2- درستکاری
3- بخشندگی
4- نیک خویی
5- پاداش خیر

6- پیوند با خویشاوندان
7- حمایت از همسایگان

8- حق شناسی
9- مهمان   نوازی

10- و سرآمد آنها حیاست.

3- بهترین و بدترین مردم
شخصی به حضور امام دوم  رسید و پرسید: بهترین مردم کیست؟
آقا فرمودند: آن کس که مردم را در زندگی خویش شریک سازد.
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سپس پرسید: بدترین مردم کیست؟
فرمود: آن کس که در زندگیش هیچ فردی را بهره مند نسازد.1

4- فایدة رفتن به مسجد
امام دوم فرمودند: هر کس به مسجد برود، هفت امتیاز پیدا می کند:

1- از آیات محکم پروردگار بهره می یابد. 
2- دوستی پیدا می کند که به او سود می رساند.

 3- دانشی تازه فراگیرد. 
4- رحمتی از خداوند دریابد. 

5- سخنی هدایت آموز می شنود.
 6- کالمی که از هالکت برهاند، بیاموزد.

7- از ترس خدا و شرم از مردم مرتکب گناه نشود.

5- آغاز و پایان عمر
روزی امام دوم بر جنازه ای گذشتند که او را دفن می کردند. 

فرمودند: کاری که پایانش این است، شایسته است که آغازش پارسایی باشد و کاری که آغازش 
چنین است، سزاوار است که از سرانجامش بترسند.

و فرمودند: مردم در دنیای بی خبری و فراموشی کارهایی می کنند و نتیجه اش را نمی دانند و چون 
به جهان دیگر که عالم آگاهی و یقین است درآیند، حقایق را می دانند، ولی دیگر کاری از آنها ساخته 

نیست.

6- بندة خدا باشید.
امام دوم فرمودند: ای بندگان خدا! از نافرمانی خداوند بپرهیزید و در انجام خیر بکوشید و از 
ناروایی ها بگریزید و کار شایسته انجام دهید، پیش از آن که دشواری ها به شما روی آورد و مرگ 

لذت های شما را ببرد. 
نعمت دنیا پایدار نیست و کسی که از خطرهایش در امان نباشد و از بدی های دنیا برکنار بماند، 

فریبش مانع خوشبختی، و تکیه گاهش سست و بی بنیان است.
1-تاریخیعقوبی،ج2،ص196.
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7- فروتنی چیست؟
امام دوم فرمودند: فروتن کسی است که حق مردم را بشناسد و در برآوردن نیاز آنها بکوشد، که 

در این صورت در پیشگاه خدا مقامی واال دارد. 
هرکس در این جهان نسبت به برادران دینی خود فروتنی کند، در نزد پروردگار از صدیقان است 

و همچنین از شیعیان علی بن ابی طالب به شمار می آید.

8- بخل چیست؟
 از امام دوم در مورد بخل پرسیدند، فرمودند: بخل آن است که انسان هرچه را دارد، شرف بداند و

هرچه را انفاق کند، تلف بداند.

9- اندر مسألة عقل
امام دوم فرمودند: 

- آن کس که عقل ندارد، فرهنگ ندارد. 
- آن کس که هّمت ندارد، ارزش دوستی ندارد. 

- آن را که شرم نیست، دین نباشد. 
- سرآمد خردمندی، معاشرت نیکو با مردم است. 

- سعادت دو جهان به وسیلة عقل به دست می آید و آن کس که عقل ندارد، از همة خوشبختی ها 
محروم است.1

10- معنای حقیقی خوشبختی
امام دوم فرمودند: ای فرزند آدم! 

- خود را از آن چه خدایت منع کرده، برکنار دار؛ تا عابد باشی.
- به آن چه خدایت روزی کرده راضی شو، تا بی نیاز گردی .

- حق همسایگان نیکودار، تا مسلمان باشی.
- و با مردم چنان رفتار کن که می خواهی مردم با تو چنان کنند، تا عادل باشی.

در برابر شما، گروهی از مردم سرمایه ها فراهم می آورند و کاخ های استوار می سازند و آرزوهایی 
دراز دارند. ناگهان اجتماع آنها پراکنده و اعمالشان فریب شان می دهد و در گورها جای می گیرند.

1-اعیانالشیعه،عالمهسیدمحسنعاملی.
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ای پسر آدم! 
- از همان زمان کودکی که مادرت تو را می زاید، بنیان عمر خود را آغاز می کنی. پس: بکوش تا 

چیزی به دست آوری، که مؤمن توشة آخرت فراهم می آورد و کافر به کامیابی این جهان می پردازد.
آن گاه امام مجتبی)ع( در تأیید سخن خود این آیه را تالوت کردند:

اِد التَّْقوى 1 ُدوا َفِإنَّ َخْيَر الزَّ َتَزوَّ

پس توشه فراهم آورید

،که بهترین توشة آخرت، تقواست.

ای بندگان خدا! 
- از نافرمانی خداوند بپرهیزید و در خیر بکوشید و از پندها بهره گیرید. خداوند بس است که نگه دار 
 و یاور شما باشد و قرآن کافی است که حجت و راهنمایتان گردد و بهشـت برای پاداش نیکـوکاران

و جهنـم برای کیفر و شکنجة تبـه کاران کفایت می کند...2
گـر کیمیای دولـت جاویدت آرزوست                        بشناس قدر خویش که گوگرد احمری

اخالق زشت و ناپسند
امام دوم فرمودند: هالکت مردم در سه چیز است؛
                                 1- تکبر 2- حرص 3- حسد.

1- تکبر، موجب تباهی دین است و شیطان به همین جهت از پیشگاه خدا رانده شد.
2- حرص، دشمن جان انسان است و موجب شد که آدم از بهشت بیرون شود.

3- حسد، انسان را به زشتی ها می کشاند و به همین دلیل هابیل، قابیل را ُکشت.3

پایداري علم با نوشتن
امام دوم به فرزندانشان فرمودند: در تحصیل علم بکوشید، شما امروز کودکید؛ فردا که بزرگ 

شدید، اگر نمی توانید مطلبی را حفظ کنید، آن را بنویسید.4
همچنین فرمودند: مردم را دانش بیاموز و از دیگران دانش بجوی. در این صورت دانش خویش 

را نگه داشته و دانش دیگران را اندوخته ای.

1-سورةبقره،آیة197.
2-زندگانیحسنبنعلی)ع(،باقرشریفالقریشی،ترجمةفخرالدینحجازی،ص151،نقلازتحفالعقول.

3-زندگانیحسنبنعلی،ص125.
4-فصولالمهمه.
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همچنین فرمودند: پرسش نیکو نیمی از دانش است.
َؤاِل نِْصُف الِْعْلِم1 َحَسُن الُسّ

درایت و تدبیر
امام مجتبی)ع( شخصیتی سیاسی و دقیق بود. مانند جدشان پیامبر رحمت و پدرشان امیرالمؤمنین 
علی بن ابی طالب)ع( شناخت زیادی از گذشتة شرک آلود بنی امیه و بزه کاری ها و ساختارشکنی های 
آنها پس از اسالم داشتند. به همین دلیل هرگز با آنها کنار نیامدند و مدارا نکردند. یکی از نمونه های 

دقت امام دوم خنثی کردن نقشة شوم معاویه بود. 
ذیاًل به شرح آن می پردازیم:

معاویه پس از انعقاد صلح با امام مجتبی و بعد از سلطه بر اریکة قدرت، همیشه پیش اصحاب و 
تابعین به دلیل مخالفت پدرش ابوسفیان با اسالم و پیامبر اسالم آشکارا شرمگین بود. هرچند معاویه 
از این جهت در شام مشکلی نداشت، اما مردم حجاز و عراق او را و قبیله اش را برنمی تافتند. همچنین 
به خاطر جنگیدن با علی بن ابی طالب و با امام حسن، مردم حجاز هرچند در ظاهر، حکومت معاویه را 
 پذیرفته بودند، اما اغلب در دل، معاویه را قبول نداشتند. به همین دلیل و دالیلی دیگر معاویه درصدد

پیوند قبیلة بنی امیه با بنی هاشم برآمد. از این رو معاویه به مروان بن حکم، حاکم مدینه نوشت تا 
»زینب دختر عبداهلل جعفر« را برای یزید!! خواستگاری کند. 

راستی درست گفته اند که: ''یکی از مضرات قدرت، جهل است.'' قدرت باعث می شود که شخص، دیگر 
 به مصالح خود نیندیشد و سود و زیان خود را تشخیص ندهد و قدرت را به تنهایی برای حل مشکالت

 کافی بداند. معاویه نیز این گونه بود. او اگر قدری عقل داشت، دست به چنین اقدام جاهالنه ای نمی زد. 
زیرا او تصور می کرد بنی هاشم از دروِن پلید او آگاهی ندارند و جنایات او را در حق اسالم و امیرالمؤمنین

 

 و امام مجتبی به فراموشی سپرده اند. مروان جلسه ای تشکیل داد و بزرگان بنی هاشم و بنی امیه را در آن
مجلس گردآورد. سپس گفت:

- اما بعد. معاویه فرمان داده است که زینب دختر عبداهلل جعفر را برای یزید به هر مهریه ای که 
 پدرش تعیین کند، خواستگاری کنم و همة قرض های عبداهلل جعفر را بپردازم و بین بنی هاشم و بنی امیه 
 صلحی پایدار برقرار سازم. یزید جوانی است که هرگز همتایی ندارد! به جان خودم افتخار شما بنی هاشم
به پیوند یزید بیشتر از افتخار او به انتساب شماست!؟؟ یزید کسی است که ابرها به برکت او باران 

می بارند!!!
1-کلمهاإلمامالحسن)ع(،ص921
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راستی که مروان درمانده، جاهل و فاسد اگر قدری می اندیشید، تا این اندازه نادانی خود را بروز 
نمی داد و این قدر جمالت مهمل و نسنجیده نمی گفت؛ البته فرماندار معاویه نباید غیر از این باشد. 

امام مجتبی که به عنوان بزرگ بنی هاشم و امام آنها و همچنین به عنوان دایی زینب در مجلس 
حضور داشتند، به پا خاستند و پس از حمد و سپاس خداوندگار فرمودند:

 - اما این که گفتی مهریة زینب را به هر مبلغ که پدرش بخواهد می پذیرم، باید بدانی که ما از سنت
 پیامبر دربارة خاندان و دخترانش سرپیچی نمی کنیم )یعنی سنت پیامبر در مورد میزان مهریه دخترانش

400 درهم بود(. 
و این که گفتی قرض پدرش را می پردازیم، هرگز سابقه نداشته که زنان ما با مهریة خود قرض 

پدرهاشان را بپردازند )یعنی مردان بنی هاشم نباید از دامادهای خود چیزی بگیرند(.
و این که گفتی بین بنی هاشم و بنی امیه صلح برقرار شود، ما برای خدا و در راه خدا با شما دشمنی 

می کنیم و هرگز به خاطر دنیا آشتی نمی کنیم.
این که گفتی یزید همتایی ندارد، همتایان او همان همتایان گذشته در جاهلیت هستند و مقامی بر 

او افزوده نشده است.
این که گفتی افتخار ما به خویشاوندی یزید بیشتر از افتخار او نسبت به ماست، در این مورد باید 
گفت که اگر خالفت از نبوت برتر باشد، افتخار شماست؛ ولی چون نبوت زمامدار خالفت است، شما 

باید به ما افتخار کنید.
این که گفتی ابرها از برکت یزید باران می بارد، این سخنی است که فقط و فقط دربارة پیامبر و 

خاندان او گفته شده است.
 امام مجتبی به تمامی حرف های مروان پاسخ های دندان شکن و محکم دادند و پس از تحقیر مروان

و بنی امیه با شجاعت فرمودند:
ما بهتر دانستیم که زینب را به پسرعمویش قاسم پسر محمدبن جعفر نامزد کنیم و اکنون زینب را به 
 او می دهیم و مهریه اش را یکی از امالک خودم در مدینه تعیین می کنم. این مزرعه را معاویه به ده هزار 

دینار از من می خرید و من نفروختم. 
مروان در برابر این گفتار و رفتار امام درمانده و حیران شد. او که شدیداً مبهوت شده و دست و پای

 

خود را گم کرده بود، برای آن که خشم خود را نشان دهد، فریاد زد و گفت: 
- ای بنی هاشم! شما مرا فریب دادید!!

 مروان گزارش جریان را به معاویه فرستاد. معاویه پس از عقیم شدن نقشة شومش که برای آرام 
کردن و خام کردن بنی هاشم طراحی شده بود و با درایت امام دوم خنثی شده بود، با ناراحتی گفت:
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- از آنها تقاضای خویشاوندی می کنیم، ولی نمی پذیرند. در صورتی که اگر آنها از ما چنین 
درخواستی می کردند، آن را می پذیرفتیم.1

هیهات که بنی هاشم از خاندان پلید معاویه درخواست پیوند و خویشی کنند.

نمونة دیگری از دشمن شناسی امام مجتبی)ع(
 خوب است که پیروان حقیقی ائمة اطهار)ع( رفتار سنجیده و بسیار دقیق و حساب شدة پیشوایان الهی
 خود را به دقت مورد بررسی قرار دهند و با مطالعة سکنات امامان به خصوص در برخورد با دشمنان دین

و اعتقادات اسالمی، هم راه رفتار با دشمنان را بدانند و هم با مالحظة همه جانبة اندیشة آن بزرگواران، 
بر درک و عقل و تیزبینی خود بیفزایند.

 در مورد قبل دیدیم که امام دوم نقشة دقیق معاویه را برای سوء استفاده با پیوند با بنی هاشم را به سرعت
و با هزینة کم خنثی کردند. یزید همان عنصر آلوده و بزه کار و بی دینی بود که معاویه تصمیم داشت او 

را با همة هرزگی هایش بر دوش مسلمانان سوار کند و به عنوان ولیعهد بر مردم تحمیل نماید.
  او به تصور باطل خود اگر می توانست پیوندی بین وی و بنی هاشم برقرار کند، از مخالفت احتمالی
آنها با ولیعهدی یزید جلوگیری می کرد؛ غافل از آن که عداوت بنی هاشم با بنی امیه به خاطر بی اعتقادی 
آنها به اسالم و ساختارشکنی خاص و عام آنها بود نه چیز دیگر. این عداوت را با هیچ ترفندی نمی توان 

از بین برد.
روزی معاویه گفته بود: بنی هاشم بخشنده اند، و بنی امیه بردبارند و بنی زبیر دالورند و بنی مخزوم 

بلند پروازند.
برای بسیاری از مردم گفتار معاویه صرفًا یک اظهار نظر است. دیگر نیازی نیست که راجع به آن

 

تجزیه و تحلیل کرد، اما امام مجتبی)ع( این طور نبودند. 
امام دوم که دارای تیزبینی زیاد و عمق درک واالیي بودند، فرمودند:

خدا معاویه را بُکشد. او می خواهد بنی هاشم آن قدر دارایی های خود را ببخشند، تا تهیدست شوند؛ 
در آن صورت خود دچار مشکل اقتصادی گردند و البد محتاج.

راستی که یک شیعه باید به داشتن چنین رهبرانی تا قیامت سپاس گزار خداوند باشد.
امام همچنین فرمودند: با گفتن این که بنی امّیه بردبارند، می خواهند مردم را جذب خود کنند.

این که معاویه می گوید: آل زبیر دالورند، می خواهد با تشجیع آنها به دالوری و تحریک آنها، این 
قبیله با دالوری های بی مورد، خود را به هالکت بیاندازد و بنی مخزوم هم با اتهام تکّبر و بلند پروازی، 

1-زندگانیحسنبنعلی)ع(،ص517،بهنقلاز:مقتلالحسینخوارزمی،ج1،ص124.
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مردم از آنها فاصله بگیرند.1 

درایت باال و درک فوق العاده
این همه شجاعت، دقت و موقعیت شناسی و به هیچ گرفتن شخصیت معاویه و بی نیازی به وی، 

نشان کمال امامت و قداست والیت است.
از طرفی معاویه و قبیله اش که دشمنان اصلی اهل البیت بودند، چه شده بود که به یاد سخاوت 

بنی هاشم افتادند؟
قطعًا اظهارنظر معاویه را باید با شک و تردید نگریست.

آخر کالم این که تجزیه و تحلیل امام مجتبی)ع( راجع به صحبت معاویه مطابق با نص قرآن 
کریم است. 

 قرآن ضمن تقدیر از ایثارگران و توصیه و تأکید بر انفاق در راه خداوند، در آیات اولیة سورة
بقره می فرماید:

قيَن  ذلَِک الِْکتاُب ال َرْیَب فيِه ُهدًى لِْلُمتَّ

الَّذیَن ُیْؤِمُنوَن بِالَْغْيِب،

الة  َو ُیقيُموَن الصَّ
ا َرَزْقناُهْم ُیْنِفُقوَن2 َو ِممَّ

آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد،

و مایة هدایت پرهیزکاران است. 

پرهیزکاران کسانی هستند که به غیب- یعنی آن چه از حس و لمس پنهان است- ایمان دارند،

و نماز به پا می دارند،

و از آن چه خدا به آنها داده، انفاق می کنند.

اما در جای دیگری خداوند خط انفاق را روشن می کند؛ خطی که خط قرمز را هم در بر دارد. 
 خداوند در آن جا که مشخصه های بندگان ویژة الهی »عبادالرحمن« را اعالم می کند، در موضوع انفاق 

و حد آن می فرماید:
َو الَّذیَن إِذا أَنَْفُقوا لَْم ُیْسِرُفوا،

َو لَْم َیْقُتُروا َو کاَن بَْيَن ذلَِک َقوامًا3
1-عیوناخبارابنقتیبه،ج1،ص196.

2-سورةبقره،آیات2و3.
3-سورةفرقان،آیة67.
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... و آنهایی که در وقت انفاق اسراف نمی کنند و خشک و خسیس هم نیستند،

 بین این دو خصوصیت، 

میانه روی را در پیش می گیرند.

 قصد امام مجتبی)ع( در رد اظهار نظر معاویه، تعقیب خط اعتدال در انفاق و تبیین میانه روی در همة
امور به خصوص میانه روی در این عرصه است.

آخرین نقطه نظری که می توان دربارة واکنش امام دوم راجع به صحبت معاویه گفت، این است 
که:

- اصوالً یک شخص سیاسی باید همواره مواظب دشمن باشد. 
                               سادگی در این زمینه عالمت خامی است. 

 باید در مورد حرف های دشمن و اظهارات او شبهه کرد، حتی اگر سخنش هم به ظاهر مثبت باشد،
زیرا:

-  ابلیس گناه را در قالب دلسوزی مطرح می کند،
                                    و خود را در لباس دوست،

              و با عنوان یک خیرخواه معرفی می نماید. 
همین ابلیس وقتی که به آدم و حوا نزدیک شد تا آنها را بفریبد و هر دو را وادار کند که از میوة 

درخت ممنوع )شجرة منهیه( بخورند:
ْيطاُن ... َفَوْسَوَس لَُهَما الشَّ

 َو قاَسَمُهما إِنِّي لَُکما لَِمَن النَّاِصحيَن1

سپس شیطان آن دو را وسوسه کرد...

و سوگند خورد که من یقیناً خیرخواه شما هستم. 

بدون تردید معاویه که از پیروان جدی ابلیس و شیطان بود، خیرخواه بنی هاشم نبود که بخواهد 
آنها را به سخاوت بستاید...

خالصة فصل اول
تولد حسن بن علی)ع(، اهل البیت را عمیقًا خرسند و خوشحال کرد. از آن جایی که ائمة اطهار)ع( 
همگی مظهر اسماء و صفات الهی هستند، خوشحالی آنها نشان از خرسندی پروردگار سبحان است. 
با این بیان می توان گفت و بر آن پای فشرد که خرسندی اهل البیت از تولد امام مجتبی که تفسیر 

1-سورةاعراف،آیات20و21.
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 جامعی از سورة مبارکة کوثر محسوب می شدند، به همان میزانی که خوبان را شادمان کرد، بدخواهان
را عمیقًا به غصه فرو برد. زیرا آنها با دید شیطانی و سطحی خود گمان می کردند که چون پیامبر رحمت

 

فاقد پسرند، راه و رسم ایشان پس از فوت فراموش می شود و اسالم در مسیر زوال قرار می گیرد. 
حال آن که خدای متعال که بر بقاي اسالم تا قیامت تأکید دارد؛ آن جا که می فرماید:

ْکَر، لَْنا الذِّ إِنَّا نَْحُن نَزَّ

َو إِنَّا لَُه لَحاِفُظوَن1 

ما قرآن را فرستادیم،

و خودمان آن را حفظ می کنیم. 

پیداست خداوند قادر متعال که با این همه اصرار و قاطعیت بر حفظ اسالم تأکید دارد، وسایل و 
ابزار پاسداری از ارزش های اسالمی و تمامیت اسالم را هم فراهم می کند. 
                                                               یکی از عوامل اساسی حفظ اسالم، 
                     فرزندان معصوم پیامبر خاتم)ص( به عنوان اوصیاي پیامبرند. 

بنابراین میالد مسعود امام مجتبی)ع( تفسیر بّین و روشن سورة مبارکة کوثر بود. کوثر معطی. 
زهرای عزیز، همان درخت بهشتی و بی نظیر که ثمرة آن تا روز قیامت پاسداران اسالم هستند. 

 حال می توان تا حدی به خرسندی اهل البیت از تولد امام حسن مجتبی)ع( پی برد و به نقش امام دوم
در پاسداری از موازین اسالم در هر شرایطی آشنا شد.

1-سورةحجر،آیة9.
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مأموریت بزرگ پیامبران
اسالم دین تسلیم است. تسلیم در برابر قدرت و اراده و تدبیر خداوند متعال. 

 راستی اگر شخص با ایمانی به این مرحله از رشد و کمال برسد که بداند که پروردگار سبحان، علیم،
حکیم و قادر است و آن چه در تدبیر دارد، حکمت محض و مصلحت مطلق و بهترین است، در برابر 
 چنین خدایی سر تسلیم فرود می آورد و بدون کم و کاست ارادة خداوند را بر هر نقشه و تدبیر و کاری

ترجیح می دهد. 
پیامبران الهی در ادوار مختلف مأموریت داشتند تا همگان را از پرستش مصنوعات ساختگی و 
مخلوقات محتاج برهانند و به پرستش کردگار بزرگ هدایت کنند. مع االسف جهل حاکم بر جوامع و 

قدرت زیاد حاکمان زر و زور جای زیادی برای فعالیت های انبیا نمی گذاشت. 
به همین دلیل مشاهده می کنیم که اغلب آنها با ضد حملة سالطین و امرا که منافع خود و ادامة 
حاکمیت خود را در جهل توده ها می دیدند مواجه شدند. در نتیجه جنگ طوالنی و بدون پایان ایمان 

و شرک آغاز شده بود. 
در اغلب این جنگ های رهایی بخش، انبیـا شکست می خوردند و جان خود را هم بر سر پیمانـی 

که با خدا بسته بودند، می گذاشتند.
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َفِمْنُهْم َمْن َقضی  نَْحَبُه َو ِمْنُهْم َمْن َیْنَتِظُر1

جمعی به عهد خود وفا کردند،

و بعضی هم در انتظارند تا نوبت آنها برسد و راه انبیا را ادامه دهند.

عمده ترین دلیل شکست انبیاي سلف را از قدرت های زورگو، در دو عنوان می توان خالصه کرد:

1- عدم توسل به زور
اصوالً مأموریت انبیا، هدایت مردم به سوی توحید و خداپرستی است. از آن جایی که این مقوله ها 

همه در راستای صفات ثبوتیة خداوند ازلی و ابدی است و خداوند طبق گفتة خودش که می فرماید:
ْحَمة2 َکَتَب َربُُّکْم َعلی  نَْفِسِه الرَّ

پروردگار شما، رحمت بر شما را بر خود فرض کرده است. 

نمی توانستند و یا نمی خواستند برای پیشرفت توحید که محّبت، موّدت و دوستی است، از اسلحه 
استفاده کنند. این یک موضوع اساسی است. 

چگونه یک پیامبر آسمانی که شعارش وفاق، وحدت و برادری است، از همان آغاز با تکیه به 
 شمشیر حرف بزند و با تهدید آغاز نماید و با خشم به دیگران بنگرد و با طعنه سخن بگوید و با تمسخر،

با رفتار و گفتار مخالفان برخورد کند؟ این با مأموریت آنها در تضاد است.
از طرف دیگر ما نمی توانیم از  مسؤولیت خطیر انبیا که خدامحوری است، به سادگی بگذریم. 

 پیامبران الهی مأموریت داشتند تا همگان را به خدای مهربان دعوت کنند. خداوند مهربانی که حتی
با دشمنانش هم مهربان است. شعار خداوند در آغازین پیام های خود چنین است:

حيم  حمِن الَرَّ بِسِم ا  ِ  هلل الرَّ

 به نام خداوند بخشندة بخشایشگر.

 همه گفته اند و همه معتقدند که دو واژة زیبای »رحمان« و »رحیم« که هر دو به معنای لطف،  محبت
و مهربانی است، در دو جایگاه به کار می روند:

الف: رحمان برای همگان اعم از مؤمن و غیر مؤمن است.
ب: رحیم فقط برای مؤمن است.

 تفاوت این دو در این است که خداوند سبحان رحمت و لطف خود را در دنیا به مؤمن و کافر ساری
 و جاری می کند. نعمت های بزرگی مانند حیات، سالمتی، رزق، رفاه و... اینها را خداوند به همه می دهد.

1-سورةاحزاب،آیة23.
2-سورةانعام،آیة54.
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اما: رحیم مخصوص مؤمنان، آن هم در جهان دیگر است.
از آن جایی که کّفار اعتقادی به سرای دیگر ندارند، معنا ندارد که خداوند بخواهد در آن عالم هم با آنها مهربان 

باشد. 
 ناگفته نگذاریم که این خط کلی برای پیامبرانی است که در انزوا بوده و قدرت ابتکار از آنها سلب

شود؛ وگرنه در احکام همة انبیاي بزرگ، جنگ با طاغوتیان وجود دارد. 

2- جهل حاکم بر جوامع
عنوان فوق اختراعی و سلیقه ای نیست. بپذیریم و یا نپذیریم،
                                 یکی از عوامل حاکمیت طاغوت بر مردم،
                                                                              جهل عمومی است. 

تا مردم نخواهند کاری انجام نمی شود و کاری برای نجات و رفاه پدید نمی آید. بنابراین دانستن، 
همان علم زندگی است. وقتی مردم به دلیل جهل نمی فهمند سعادت چیست، هرگز راه نیل به سعادت 
را نمی یابند. پیداست که در چنین شرایطی هیچ گونه کاری در جهت حل مشکالت عدیدة خود که 

حاصل بی ایمانی است، انجام نمی دهند.
       راستی که این اوج جهل است. 

بنابراین دومین علت شکست نهضت انبیا، »جهل عمومی جامعه« بوده است. این که می گوییم انبیا 
شکست خوردند، برداشت شخصی و یا اغراق آمیز نیست. ما اگر نخواهیم وارد جزییات حرکت 
پیامبران شویم و فقط بر سرفصل آن حرکت ها که توسط »انبیاي اوالوالعزم« اشاره کنیم، می توانیم 
مثاًل به علت ناکامی حضرت نوح پی ببریم. این پیامبر بزرگ که برابر نص قرآن کریم فقط تا قبل از 

طوفان معروف، 950 سال مردم را به یگانگی دعوت می کرد:
َو لََقْد أَْرَسْلنا ُنوحًا إِلی  َقْوِمِه َفَلِبَث فيِهْم أَلَْف َسَنة إاِلَّ َخْمسيَن عامًا

وفاُن َو ُهْم ظالُِموَن1 َفَأَخَذُهُم الطُّ

ما نوح را برای هدایت قومش فرستادیم.

او950 سال بین قومش، مشغول »دعوت به توحید« بود. 

سپس »به خاطر لجاجت در الحاد« با طوفان غرق شدند.

نوشته اند که حضرت نوح در این مدت مدید فقط توانست 80  نفر را به توحید دعوت کند، یعنی 
تقریبًا هر 12 سال یک نفر!!

1-سورةعنکبوت،آیة14.



64

ع(
ن)

حس
ام 

 ام
سی

سیا
ی 

گ
ند

ی ز
رس

بر

نفرین، یک نوع مبارزه با ظلم
در زمان حضرت نوح توحید در انزوا بود. تالش های نوح تا حدی به ثمر نشست. اما این تعداد پیرو 

که حاصل دوران عسرت بار و سخت و طوالنی حضرت نوح بود، اگرچه الزم بود، ولی کافی نبود.
 برای حضرت نوح در جهت هدایت مردم به توحید، راهی نمانده بود؛ زیرا:

الف: نیروي قابل توجهی نداشت تا توسط آنها تبلیِغ توحید را گسترش داده و مردم دور و نزدیک 
را با خداوند آشتی دهد.

 ب: امکانات مادی در اختیارش نبود تا با آن وسیله، اقشار مستمند و گرسنة قوم خود را با کمک های
مالی و غذایی جلب و جذب نماید.

 ج: فاقد هرگونه قوه و قدرتی بود تا بتواند با استفاده از آن، موانع مسیر را از پیش رو بردارد و مخالفان
توحید را از دور خارج کند.

پس چه کاری برای وی مانده بود؟ 
                                  نفرین. 

آری، نفرین یک نوع مبارزه با ظلم و ظالمان است؛آن هم در صورتی که راه های دیگر عمالً بسته باشد.
می بینیم وقتی که نوح از کندی کار و سرسختی دشمن به ستوه آمد، به خدا عرض کرد:

َو قاَل ُنوٌح َربِّ ال َتَذْر َعَلی الَْأْرِض ِمَن الْکاِفریَن َدیَّارا1ً

نوح گفت: 

پروردگارا هیچ یک از کافران را بر روی زمین باقی مگذار.

ما در همین مقال که به دنبال پیدا کردن علت العلل پذیرش صلح توسط امام مجتبی)ع( هستیم، 
باید توجه کنیم و توجه بدهیم که وقتی رهبری فاقد عناصر سه گانة فوق - یاران مطیع و جان بر کف، امکانات 
مادی الزم و قدرت نظامی- باشد، دیگر از او چه انتظار است تا بتواند به مسیر خود در چارچوب  مسؤولیت والیی 

خویش ادامه دهد؟! 
امام مجتبی وارث مشکالت فراوانی بود که بعضی از اصحاب پیامبر در زمان حیات آن نبی مکّرم

 

ایجاد کردند که در همین فصل به آن اشاره کرده و اشاره خواهیم کرد. 
 همچنین وقتی پس از 25 سال، امیرالمؤمنین)ع( به قدرت رسید، همان مشکالت به عالوه مشکالت
جدید- از جمله با جنگ داخلی- روبه رو شد و سرانجام به دست همان منحرفان، به شهادت رسید. 

این مشکل، به عالوة بحران های متعدد و از جمله خیانت های نظامی خودی ها... دست به دست هم 
داد تا سرانجام پیشنهاد صلح معاویه را به ناچار مورد توجه قرار دهد...

1-سورهنوح،آیه26.
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ما ان شاءاهلل نخست به مشکالت داخلی پیامبر)ص( پس از هجرت اشارة گذرا می کنیم، سپس 
به تدریج به مشکالت عدیدة امیرالمؤمنین)ع( می پردازیم؛ مصایبی که ریشة پذیرش صلح امام دوم 
است. به طور مسلم بدون دقت در این اتفاقات نمی توان به درستی به مجبور شدن امام حسن)ع( در 

پذیرفتن صلح پی برد.
این را به این دلیل مطرح کردیم که بعضی از خوانندگان عزیز از نویسنده ایراد نگیرند که بررسی 
گستاخی های بعضی از اصحاب پیامبر و نافرمانی های متعدد آنها چه ارتباطی با صلح امام مجتبی)ع( 
دارد؟ اگر این عزیزان حوصلة بیشتری در مطالعة کتاب از خود بروز دهند، خواهند دید که اشاره 
به مشکالت پیامبر و دشواری های امام امیرالمؤمنین صلوات اهلل علیهم اجمعین شرط الزم برای فهم 

پذیرش صلح تحمیلی توسط امام حسن)ع( است.

دگرگونی در خط مشی پیامبران
هرچند با نفرین حضرت نوح، کّفار نابود شدند و همة مخالفان توحید حتی فرزند نوح از بین رفتند،

 

اما حرکت نوح نمی توانست برای حرکت انبیاي پس از وی اسوه باشد.
 بر اساس روایات اسالمی، نوح 2500 سال عمر کرده است. با توجه به دوران بعثت، وی قبل از

طوفان 950 ساله بود. اگر سن حضرت نوح را در آستانة بعثت 50 سال بپذیریم، حضرت نوح در 
آستانة طوفان هزار سال سن داشته است؛ یعنی حضرت نوح پس از این همه سال فقط 80 نفر طرفدار 

و پیرو داشته است.
این خط مشی نمی توانست برای انبیاي پس از نوح اسوه باشد. به همین دلیل حضرت ابراهیم جّد 

اعالی پیامبر اسالم با مأموریت ویژة دیگری مبعوث شد.
حضرت ابراهیم)ع( برخورد جّدی با مشرکان را در دستور کار داشت؛ زیرا در هنگام بعثت آن پیامبر بزرگ،

 

 هم ستاره معبود بود و هم ماه پرستیده می شد و هم خورشید. عالوه بر اینها بت خانه ها هم انباشته از انواع
مصنوعات مضحک بشری بود که هر قبیله ای برای عبادت و نیایش به آن جا می رفتند. در این میان 
تنها خداپرستی جرم بود!! بعنی به هنگام بعثت ابراهیم)ع(، همه کس و همه چیز طرفدار داشت غیر از 

توحید و یکتاپرستی.
 آیا ادامة آن وضع قابل قبول بود؟ هیچ صاحب عقلی نمی توانست آن شرایط تیره و تاریک و تلخ

و شاق را تحمل کند. به همین دلیل حضرت ابراهیم مأموریت یافت که دامن هّمت بر کمر بندد و به 
مبارزة همه جانبه با اوهام بپردازد. ابراهیم هرچند در کار خود به موفقیت زیادی دست یافت، اما او 

نیز مانند نوح فاقد ِعّده، ُعّده، اُّمت و پیرو بود. 
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مقصد اصلی انبیا از دیدگاه امام خمینی)ره(
حضرت امام خمینی هدف نهایی پیامبران را چنین بیان می کنند:

کوشش هایی که انبیا می کردند و جنگ هایی که با مخالفین راه حق می کردند، و خصوصًا 
جنگ هایی که در صدر اسالم واقع شد، مقصد جنگ نبوده است، و مقصد کشورگشایی هم 
نبود. مقصد این بوده است که یک نظامی عادالنه که در آن نظام عادالنه، احکام خدا جاری 

بشود ]باشد[.
 انبیا آن همه زحمت کشیدند نه فقط برای این که طرف را از صحنه خارج کنند و خودشان

صحنه را دست بگیرند، بلکه مقصد اصلی این بوده است که:
- این انسان هایی که انسانیت ندارند، این اشخاصی که در راه خالف دارند سیر می کنند و 
 آنها می دیدند که این راه خالف، راه شقاوت است، راه ضاللت است، راهی است که مردم را در

این دنیا به شقاوت و در آن دنیا هم به مهلکه می کشاند؛ 
                      انبیا از طرف خدای تبارک و تعالی،
                              مأمور شدند برای نجات مردم.

مردم را اگر به حال خودشان می گذاشتند، جز یک حیوانی که خوردن و خوابیدن را و 
شهوات را ادراک بکند و در راه آن، عمل بکند چیز دیگری را نمی توانستند بفهمند؛ از باب 

این که ماورای طبیعت بر مردم پوشیده است...
تمام تعلیمات انبیا برای مقصد نشان دادن راهی است که:
                           - انسان ناچار از این راه باید عبور کند. 

ناچار انسان از این عالم طبیعت به یک عالم دیگری عبور می کند ...
                    اگر چنان چه به راه انبیا برود، انسانیتش کامل می شود؛
                                                           و هر چه بیشتر اطاعت کند، 
                                                   بیشتر انسانیتش رشد می کند...«1

این بود دیدگاه بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران، حضرت امام خمینی)ره( در مورد نهضت انبیا 
و اهداف پیامبران الهی. 

این خط را همة انبیا تعقیب کرده اند. 
آری،

       - کامل شدن انسانیت انسان، در پیروی کامل از پیامبران الهی است.
1-صحیفةامام،ج9،ص11.
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اظهار تأسف امام خمینی)ره(
امام خمینی)ره( تأسف خود را از دو موضوع عمیقًا بیان می کنند:

من بسیاری از اوقات از دو امر متأسفم؛ که یکیش از دیگری بیشتر تأسف دارد. 
یکی این که در تمام دوره از نبوت صدر اسالم، تا آخر نگذاشتند که یک حکومت دلخواه 

اسالم وجود پیدا بکند. 
 زمان رسول اهلل)ص( آن همه گرفتاری ها و جنگ ها و آن مخالفت ها بود و نشد که حکومت
 به طور دلخواهی که ایشان می خواهند، محقق بشود. در زمان سایر ائمه)ع( هم حتی زمان حضرت
امیر که مواجه بود با آن جنگ های داخلی و آن منافق هایی که از کّفار بدتر هستند و نگذاشتند 
حکومت شکل بگیرد؛ به طوری که دلخواه باشد. اگر گذاشته بودند، مهلت داده بودند، ولو در 
 یک دورة کوتاهی حکومت تحقق پیدا کرده بود، آن الگویی که آنها به عالم نشان می دادند برای
بشر تا آخر یک درس بزرگی بود و ما باید متأسف باشیم برای این امر که محروم شدیم از 

یک همچو برکت بزرگی.
 و امر دوم که باز نگذاشتند و نشد که ائمة ما)ع( آن طوری که می خواستند بروز بدهند حقایق

را، این هم بسیار مورد تأسف است. 
                                              تأسف این، از تأسف اول باالتر است. 

این چه علمی بوده است که نزدیک وفات حضرت رسول)ص( بیخ گوشی به حضرت 
امیر)ع( فرموده است و ایشان بر حسب روایت می فرماید که:

- »هزار باب از علم یا هزار علم برای من حاصل شد«.
این علم معمولی که دست ما هست، دست فقها هست، دست فالسفه هست، دست عرفا 

هست، این نیست؛ او چه بوده است که حضرت امیر)ع( می گوید که علم جم دارم؛
                                                               »هیُهنا علماً َجّماً«، لکن َحَملَه1 نیست.
    این علم فقه نبوده، علم فقه را تعلیم کرده اند، هیچ در او قصوری نشده است.

   این فلسفه و این چیزهایی که دست ما هست، اینها هم نبوده است؛
و این مورد تأسف است که مهلت ندادند به اینها، نشد. 

در آن وقت َحَمله ای که آنها می خواستند نبود و آن علوم با خود آنها به مأل اعلی رفت، و ما 
 باید تا آخر دنیا تأسف از این بخوریم که از آن هیچ بهره نداریم؛ و او بالاشکال از این علوم رسمی
که دست بشر است و دست مسلمین است، از اینها خارج است، برای این که اینها َحَمله داشتند،

 

1-حملکنندگان
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آن که َحَمله نداشته است، آن که مورد تأسف خود ائمه)ع( بوده است که پیدا نکردند کسانی را

 

 که به آنها تعلیم بدهند آن علوم را، و قرآن که مخزن همة علوم است، نشد که آنها تفسیر کنند،
و آن معارفی که در قرآن هست، آنها بیان کنند برای ما. 

 اینها از تأسف هایی است که ما باید در گور ببریم. قرآن اآلن در حجاب است، مستور است
 این قرآن. بعضی آیات قرآن است که گرچه بشر یا فالسفه یا عرفا تا یک حدودی در موردش

صحبت ها کردند، لکن آن که باید باشد، نشده است و نمی شود. قرآن هم برای:
               َمْن خوِطَب بِه،

 آمده است.
        انّما َیعرُف الُقرآَن َمْن خوِطَب بِِه 1

اگر مقصود معانی عرفیه بود، که مردم همه می فهمند معانی عرفیه را، 
                                                                          آن چی بوده است؟ 

                                                      و ما باید تا آخر متأسف باشیم.2
عدم موفقیت پیامبر اسالم و ائمة اطهار)ع( در تشکیل حکومت توحیدی ریشه در همان عواملی 

داشت که نهضت انبیا را به شکست کشاند.
 و ما بخشی از مشکالتی که یهودیان برای حضرت موسی)ع( فراهم آوردند، در همین فصل به آن

اشاره خواهیم کرد.

مبارزة همه جانبه با مخالفان توحید
 بعد از حضرت نوح و حضرت ابراهیم مسیر مبارزه با مشرکان به طور جدی دگرگون شد. به تدریج
که توحیدیان خود را باز می یافتند، شکل و نوع مبارزة آنها با زعامت و رهبری پیامبران نیز تغییر کلی 

یافت و به صورت جدی تر درآمد.
گفتیم که توحید و خداپرستی یک شکل دارد و یک محتوا.

1- توحید شکلی: بشر پس از قرن ها به تدریج خود را باز یافت و از پرستش سنگ، خرما، انسان، 
خورشید، ماه، ستاره و... بیرون آمد و در برابر خداوند بزرگ به خضوع پرداخت.

این ظاهر توحید است که همة مردم خدای احد و واحد را بپرستند و در برابر او تسلیم باشند؛ این 
توحید شکلی است.

1-بحاراألنوار،ج42،ص238و237-هرآینهقرآنراکسیمیفهمدکهبهاوخطاب)ونازل(شدهاست.
2-صحیفةامام،ج19،ص7.
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 2- توحید محتوایی: از آن جایی که اعتقاد به توحید به معنای وسیع آن، مخالفت و مبارزه با مجموعه
عواملی است که در مسیر هدایت و سعادت مردم سنگ اندازی می کنند؛ بنابراین اعتقاد به توحید در 

مبارزة دایمی با بت پرستی و خودپرستی تحقق می یابد. 
این شرایط را می توان تحول فوق العاده در زندگی بشری و نقطة عطف در زندگی مردمی تلقی کرد.

 روشن است که اسالم وقتی آمد، تغییرات بنیانی زیادی در زندگی بشری ایجاد کرد. تغییراتی که
تمامًا سمت و سویی توحیدی داشت و راه نیل به خدامحوری را تسهیل نمود. 

برخوردهای حساب شدة اسالم با شرک و کفر زمانی جدی تر می شود که برخوردها با فطرت 
اصیل تطبیق داشته باشد.

زیباترین شعار اسالم، شعار توحیدی است. 
در دل این شعار،

مبارزة مدام با کفر و شرک نهفته است. 
این را:

- توحید محتوایی و همه جانبه می گوییم.
 با این حساب هرچند اسالم دین رحمت، محبت و رأفت است و به سادگی دست به شمشیر نمی زند، اما

باید بدانیم:
          - رفتار اسالم با مشرکین و کّفار،

              با رفتار بتگران و بت تراشان و مرّوجان بت پرستی که دشمنان جدی خداباوری هستند، 
                                                                                                                              فرق می کند.

 این دسته که به »ائمة کفر« معروفند، همواره و در تمامی شرایط مبغوض خدا و پیامبر خدا هستند 
و کمترین مماشاتی با آنها جایز نیست.

قرآن می فرماید: 
َو قاِتُلوا أِئمة الُکفِر1 

سران و رهبران کفر را بکشید.

تغییر تاکتیک با حفظ استراتژی 
راهبرد خداوند سبحان در ادارة هستی تَعبُّد موجودات است. و ما این اصل مسلم را راهبرد خداوند 

می گوییم:
1-سورةتوبه،آیة12.
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ما َخَلْقُت الِْجنَّ َو الِْإنَْس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن1

اصوالً غرض از خلقت جن و انسان عبادت است.

در این که همگان باید تسلیم خداوند باشند و تسلیم بودن خود را که ریشة روحی و باطنی دارد، به 
شکلی که عبادت نام دارد و آن را آشکار کنند، حرفی نیست. این اصل در هیچ شرایطی تغییر نمی کند. 
دیدیم فضای مسمومی که به دلیل طوالنی شدن حاکمیت شرک و کفر در ذهن و روح مردم 
 گذاشته بود، این بار و بعد از حاکمان تبه کار و زمامداران مشرک، بسیاری از مردم مخالف نهضت انبیا 
بودند. راستی که این مصیبت بزرگ و وحشتناکی بود. زیرا کشتن گستردة پیامبران دیگر نه توسط 
زمامداران و نه به دستور آنها انجام می گرفت، بلکه این جنایت به وسیلة مردم منحرف و سفیه و نادانی 

انجام می شد که نهضت پیامبران را تحمل نمی کردند. 
                                                عدم پذیرش انبیا توسط بدنة مردم لزوماً به تضاد با منافع آنها نبود، 
                                                                  بلکه مع االسف شرک نهادینه شده در روح و جان آنها،
                                                                                                   مانع اصلی قبول دعوت انبیا بود.

به همین دلیل متأسفانه مردم لجوج و بی منطق در برابر پیامبران الهی می ایستادند و با تمام وجود 
به خنثی کردن تالش های راهنمایان الهی می پرداختند و به اشکال مختلف در مسیر الهی سنگ اندازی 

می کردند. مثاًل می گفتند:
َه َجْهَره2 - یا ُموسی  لَْن ُنْؤِمَن لََک َحتَّی نََرى اللَّ

ای موسی! 

ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد، مگر این که خدا را آشکارا با چشم خود ببینیم. 
- إِْذ ُقْلُتْم یا ُموسی  لَْن نَْصِبَر َعلی  َطعاٍم واِحٍد3

زمانی که گفتید ما تحمل یک غذای خاص را نداریم.
- َو إِْذ واَعْدنا ُموسی  أَْربَعيَن لَْيَلة ُثمَّ اتََّخْذُتُم الِْعْجَل ِمْن بَْعِدِه َو أَنُْتْم ظالُِموَن4

زمانی که موسی به یک مأموریت چهل روزه رفت،

 شما در همین مدت گوساله پرست شدید.

جالب است اشاره کنیم که گوسالة مزبور که به گوسالة سامری معروف است، چندان حرکت 
خارق العاده ای نداشت که بنی اسرائیل تحت تأثیر آن قرار گیرند. 

1-سورةذاریات،آیة56.
2-سورةبقره،آیة55.
3-سورةبقره،آیة61.
4-سورةبقره،آیة51.
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همان گونه که گفتیم کفر نهادینه شده، مشکل بنی اسرائیل بود...
 انبیا در برابر این همه شرک، کفر و نفاق، خون دل می خوردند و بر  مسؤولیت خود ثابت قدم بودند.

برعکس، وقتی مردم بیهوده گو و بیهوده خواه مقاومت انبیا را دیدند، تغییر تاکتیک دادند و به کشتار 
گستردة پیامبران دست زدند:

يَن بَِغْيِر الَْحقِّ ذلَِک بِما َعَصْوا َو کاُنوا َیْعَتُدوَن1 ِبيِّ َیْقُتُلوَن النَّ

و پیامبران را به ناحق کشتند. 

اینها به دلیل آن بود که عصیان پیشه شده و متجاوز بودند.

در چنین شرایطی بود که خداوند علیم و حکیم به تغییر تاکتیک دست زد. این بار و به منظور بی اثر 
کردن تصمیم مشرکان در کشتن انبیا، ادامة نهضت رسالت را در بستر والیت قرار داد. و این سیاست، دو 

اثر شکوهمند در بر داشت:

الف: والیت باالتر از رسالت
به رغم لجبازی های موجود در مسیر انبیا، جامعه از ظرفیت فکری باالتری برخوردار شده بود. به 
همین دلیل و دالیل دیگر، خداوند بنا را بر پایان دادن به بعثت انبیا گذاشت و مأموریت اصلی آن را به 
 جانشینان معصوم پیامبر اسالم)ص( واگذار کرد و اختیارات بیشتری را در هدایت مردم در خدامحوری

به آنها تفویض نمود.

ب: مسؤولیت همگاني
در حرکت جدید امری مطرح شد؛ آن هم ایجاد  مسؤولیت تبلیغ خدا محوری توسط آحاد مردم 

است. 
ُکْم َمسُؤٌل َعْن َرعّيِتِه2 ُکْم راٍع َو ُکلُّ  ُکلُّ

همة شما در نگه داری از جامعه و هدایت مردم  مسؤولید.

این حرکت جدید و بدیع با کمترین هزینه، بیشترین دستاورد را به همراه داشت. هرچند خداوند 
سبحان 124 هزار پیامبر را برای هدایت مردم مبعوث نموده و این یک موضوع بسیار مهم تلقی می شود؛ 
 اما در حرکت جدید، این عناوین تغییر کرد، چون همة مردم برای رساندن جامعه به خدامحوری، 

مسؤول شدند. این حرکت یکی از عوامل جامعیت اسالم و خاتمیت پیامبر اسالم)ص( است.

1-سورةبقره،آیة61.
2-میزانالحکمه،آیتاهللریشهری،ج5،ص2310.
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 با این حرکت بسیار هوشمندانه و عمیق، دیگر عواملی مانند کشتن انبیا و یا زندانی کردن و به شهادت
رساندن ائمة اطهار تأثیری در حرکت توفنده و قدرتمندانة توحیدگرایی نخواهد داشت؛ زیرا نمایندگان 
 امامان در تمامی شهرها، بخش ها، روستاها، واحه ها، بیابان ها و... مصمم و بدون هزینه به تبلیغ خدامحوری

 مشغولند. 
َو لَو بََلَغ ما بََلَغ

همان که پیامبر)ص( فرمودند:
ُکْم َمسُؤٌل َعْن َرعّيِتِه ُکْم راٍع َو ُکلُّ  ُکلُّ

همگان نسبت به زیردستان و افراد پایین دستی  مسؤولید.

یعنی آنهایی که بیشتر می دانند، باید به وظیفة ذاتی خود که هدایت مردم است، عمل کنند.
 این خود یک دلیل روشن خاتمیت اسالم است. یعنی همة مردم در برابر خداوند و ائمة معصومین)ع(
در تبلیغ و ترویج اسالم و پاسداری از ارزش های اسالمی  مسؤولند. دیگر هیچ قدرتی نمی تواند همة 

مردم را به جرم خداخواهی و خدامحوری بُکشد و از بین ببرد.

یک فراز تاریخی 
در مورد دیکتاتوری های شاه به اظهارات دو نفر عنصر وابسته به دربار و شاه پرست اکتفا می کنیم:

- عباس هویدا در پاسخ »آنتونی پارسونز« سفیر انگلیس که او را به گفتمان با شاه توصیه کرده 
بود، می گوید:

»خوب تونی! شما مفهوم گفت وگو )دیالوگ( را از نظر اعلیحضرت همایونی می دانید. از نظر 
ایشان، گفت و شنود یعنی این که من می گویم و شما بشنوید. او همین است و تغییر نخواهد کرد«.1 

فریدون هویدا سفیر شاه در سازمان ملل هم می نویسد:
»روش زمامداری شاه به گونه ای بود که اکثر تصمیم ها را شخصًا می گرفت. به همین خاطر چنان 
جوی به وجود آورده بود که هیچ کس حتی نزدیک ترین مشاورانش هم جرأت انتقاد از او را به خود 
نمی دادند. وزرای کابینه نیز برای آن که از خشم شاه در امان بمانند، در موارد متعدد ترجیح می دادند 

مسأله ای را هر قدر هم که ناچیز باشد، قباًل به اطالع او برسانند«.2
در خوی خودمحوری محمدرضا، فریدة دیبا هم نکتة قابل مالحظه ای دارد:

 »رمز موفقیت هویدا در باقی ماندن یک دورة 13 ساله در مقام نخست وزیری، تابعیت بی چون و چرای

1-غروروسقوط،آنتونیپارسونز،آخرینسفیرانگلیسدردربارشاه،ص100.
2-پسازسقوطازفریدونهویدا.
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او از محمدرضا بود. هویدا در هیچ امری اظهار نظر شخصی نمی کرد و برای همه کس روشن می ساخت 
 که ادارة مملکت در دستان شاه است و بودن و نبودن او تغییری در برنامه ها و تأثیری در گذراندن امور

مملکت ندارد. هویدا خود را چاکر شاه می نامید. تفکر محمدرضا هم این بود که نخست وزیر هرچه 
مطیع تر بهتر؛ بدین لحاظ هویدا بهترین فرد برای محمدرضا بود«.1

تحوالت بنیانی
مردم ایران پس از سال ها مبارزه متوجه شده بودند که رسیدن به مقاصد باال جز با پرداخت هزینه های 
الزم، مقدور نیست. در سال 57 برای همة انقالبیون روشن شده بود که امکان سقوط شاه بدون پرداخت 
 هزینه های مربوطه ممکن نخواهد بود. فاجعة 17 شهریور آزمون بزرگی بود که مردم در آن وارد
 شدند و سربلند از آن خارج گردیدند. این در حقیقت یک تحول عمیق بود که هم برای مردم و هم برای

رژیم تعیین کننده بود. 
فرح می نویسد:

»حادثة 17 شهریور، آغاز مرحلة تازه ای در انقالب بود و باید بگویم که اعصاب محمدرضا و مرا 
ُخرد کرد!! ما در این حادثه هیچ نقشی نداشتیم!؟ و حتی با اعمال خشونت مخالف بودیم! اما مخالفان، 
گناه آن را به گردن محمدرضا انداخته و در اعالمیه های خود متذکر شدند: دستور سرکوب را شخص 

محمدرضا صادر کرده است«.2
 این عادت طاغوتیان است که همة امور مثبت را به خود نسبت می دهند، ولی کارهایی که سودی

برای آنها در پی ندارد، به دیگران منتسب می کنند. در زمان شاه تمامی امور از خرد و کالن و کوچک 
و بزرگ به دستور شاه انجام می شد. هیچ کس اجازه نداشت از خود اظهار نظری کند و موضوعی ولو 

کوچک را به طور مستقیم انجام دهد. 
فریدة دیبا می نویسد:

»باید بگویم که محمدرضا فوق العاده حسود بود و این یک نقطه ضعف بزرگ برایش محسوب 
می شد.

وی در ادامه می نویسد:
 »محمدرضا هرکس را نمی پسندید، توده ای و یا دیوانه می نامید. هیچ ندای مخالفی را تحمل نمی کرد.
به حرف هیچ خیرخواه و مصلحی گوش نمی داد و همه را احمق، کودن، ابله، نادان و عقب افتاده می دید«.3

1-دخترمفرح،ص324.
2-دختریتیم،فرحپهلوی،ج2،ص747.

3-دخترمفرح،فریدةدیبا،ص174،241،341،338.
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بیداری مردم ایران
 حوادث کشورمان در سال 57 به خصوص بعد از فاجعة خون بار 17 شهریور که به شهادت ده ها
نفر و مجروح شدن صدها نفر از هموطنان متعهدمان انجامید، بر همگان روشن شد که رژیم شاهنشاهی 
رفتنی است. برعکس، قبل از حادثة مذکور دربار و دولت تصور می کردند که یک سرکوب شدید 
نظامی می تواند مردم را از تعقیب اهداف انقالب اسالمی که تشکیل حکومت اسالمی بود، باز دارد. 

فرح پهلوی می نویسد:
»ارتشبد قره باغی و طرفداران او و شریف امامی می گفتند چه بهتر که مردم در خیابان ها حاضر 

شوند و مّزه مشت محکم ارتش را بچشند و برای همیشه از صحنه بیرون بروند«.1
فرح در ادامه می نویسد:

»بر فرض هزارن نفر هم کشته می شدند، در برابر نجات مملکت )شاه مملکت( چیز مهمی نبود!!«.2
از نظر فرح، شاه، دولت، دربار و ارتِش شه ساخته - و آمریکا و اروپا به عنوان حامیان خارجی شاه-

 

کشتن مردم چیز مهمی نبوده و نیست. اصوالً پس از آن که رضاخان را قدرت های مردم گریز برای 
 سرکوب مردم ایران در ایران به قدرت رساندند، نیروی سرکوب وحشت آوری هم مانند ارتش برایش

ساختند و دست او را برای کشتار گستردة مردم بازگذاشتند. ارتش در دورة دودمان پهلوی هیچ کار 
مثبتی جز کشتار مردم نداشت.

فرح در مورد ارتش شاهنشاهی می نویسد:
 »در واقع اگرچه محمدرضا برای حفظ ظاهر داوطلبانه از کشور خارج شده بود، اما حقیقت این بود
که محمدرضا و من امیدوار بودیم امرای بی غیرت ارتش!! که یک عمر از طرف محمدرضا خورده و 
 خوابیده و هیکل بی غیرت خود را فربه کرده بودند، یک جو غیرت از خود نشان داده و با توسل به زور

مردم را سر جای خود نشانده و آخوندها را به مساجد بازگردانند«.3
 معلوم است که نوشته های فرح از روی عصبانیت زیاد تهیه شده است. فرح هم مانند شوهر وابسته اش

ادامة حکومت تاراج را ترجیح می داد که در آن از نقش دین و حضور مردم اثری نباشد، زیرا:
- وقتی نقش دین برجسته شود، مردم محوری تقویت می شود و هرجا که مردم باشند، تا حد زیادی حق و 

عدل آن جاست.
 دیدیم که در فاجعة 17 شهریور این مردم بودند که با هدایت امام خمینی)ره( قرار گذاشتند در صحنه

بمانند؛ این البته یک رویداد تعیین کننده بود. 
1-دختریتیم،فرحپهلوی،ج2،ص745.

2-همان.
3-دختریتیم،ج2،ص787.
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فرح می نویسد:
 »اهمیت این حادثة شوم نه در تعداد کشته شدگان، بلکه در اثر روانی این واقعه بر مردم کشور بود.

برعکس انتظار  مسؤولین حکومت نظامی، مردم نه تنها از این برخورد خشن، مرعوب نشدند، بلکه  
در انتقام گرفتن از رژیم جّری تر و مصمم تر گردیدند«.1

در سال 57 دیگر همه چیز به سود انقالب و به زیان رژیم شاهنشاهی پیش می رفت. حتی ارتش 
هم به خصوص بدنة آن تحت تأثیر انقالب اسالمی قرار گرفته و عمیقًا متحول شده بودند. این تحول نیز

 

در جای خود بسیار مهم و فوق العاده بود. فوق العادگی گرایش ارتش به انقالب از نظر ما که در انقالب 
بودیم، بسیار مهم بود؛ اما این تحول را خوب است از نظر دربار پهلوی هم بشنویم.

فرح می نویسد:
»واقعیت این است که ما از همان آغاز انقالب، برگ ارتش را باخته بودیم. بدنة ارتش از سربازان 
وظیفه و درجه داران جزء و افسران جزء روستایی و دارای عقاید مذهبی بود که اگرچه لباس ارتش 

شاهنشاهی را به تن داشتند، اما قلبًا با انقالب و رهبری آن همراه بودند«.2...

پیامبر اسالم)ص(، خاتم پیامبران
خاتمیت را معنای متعددی است. معنای معروف خاتمیت، پایان دادن به ارسال رسل و بعثت 
انبیاست. معنای دیگر خاتمیت، کمال بخشی به بشر است. عدم نیاز به پیامبر جدید را باید در محتوای 
اسالم و رهنمودهای پیامبر اسالم جست. از جمله تعیین جانشینان راستین پیامبر که حکم خدای حکیم 

است، عمده ترین دلیل خاتمیت اسالم است؛ چون بشر تا قیامت از رهنمودهای امامان معصوم برخوردارند. 
 این درست است که دین اسالم کامل ترین و جامع ترین ادیان است، اما آیا به این نکته فکر کرده ایم
که یکی از دالیل خاتمیت اسالم، داشتن ابزار اساسی مبارزه با مخالفان اسالم و مخالفان توحید در 

متن اسالم است؟ 
در این زمینه چند رهنمود اساسی را در مقابله با دشمنان می آوریم:

1- آمادگی همه جانبه
ة َو ِمْن ِرباِط الَْخْيِل، وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ َو أَِعدُّ

ُکْم...3 ِه َو َعُدوَّ ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اللَّ
1-همان،ص745.
2-همان،ص783.

3-سورةانفال،آیة60.
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در برابر دشمنان اسالم و توحید آن چه در توان دارید بسیج کنید،

و همچنین افراد جنگ آزموده را با اسب های تعلیم  دیده به میدان بفرستید،

تا به وسیلة آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید.

آیه به روشنی دشمنان توحید را دشمنان مردم می داند. یعنی تنها توحید است که حافظ منافع مردم است. 
 همچنین این آیه به خوبی از آمادگی همه جانبه برای مقابله با شرک، کفر و حامیان بت پرستی که مزاحمان دایمی

توحیدیان هستند، سخن به میان می آورد.
 تأمین نیروی نظامی و انجام تمرینات نظامی و آموزشی آنها و آماده کردن ساز و برگ نظامی جدید
 به معنای جنگ نیست؛ اما برای دشمنان قسم خوردة توحید که در اشکال مختلف در همة جوامع خودنمایی

می کنند، یک نوع حالت بازدارندگی دارد. 
در این حالت از آمادگی، ممکن است جنگی پیش نیاید؛ ولی این آمادگی، ابتکار عمل را از دشمن 
 می گیرد. به عبارت دیگر، آمادگی همه جانبة نیروهای خودی، هزینة هر عملیاتی را برای دشمن افزایش 

می دهد. 
افزایش هزینه ها، یکی از عوامل تردید در شروع جنگ است.

2- جنگ تدافعی
اسالم دشمنان بسیار داشته و دارد؛ بنابراین جنگ اسالم و کفر، دایمی است. باید بدانیم اسالم دین 
صلح و صمیمیت است؛ ولی وقتی احساس خطر شود و نیروهای دشمنان توحید با توحیدیان به ستیز 
برخیزند، به طور قطع در مقابله با آنها لحظه ای تردید نمی کند. چنین جنگ سرنوشت سازی که برای 

حیات اسالم و مسلمانی تعیین کننده است، بر همگان الزم است.
 ناگفته نگذاریم که صالبت اسالم و جدیت همه جانبه در برابر شرک و کفر در هر لباس و هر موقعیت

و جنگ طوالنی و دایمی اسالم با مظاهر شرک، این نکتة مهم را القا می کند که:
- اسالم در برابر شرک و کفر، عاطفه را به کناری می گذارد. 

در این مورد در همین فصل به آن می پردازیم.
جنگ بدر که در 17 رمضان سال دوم هجری در منطقة بدر بین مّکه و مدینه اتفاق افتاد و به پیروزی

 

مسلمانان انجامید، یک جنگ دفاعی بود. 
در نیمة شوال سال سوم هجری جنگ احد درگرفت. مشرکین قریش برای جبران شکست در 
جنگ بدر در شوال آن سال به مدینه آمدند و آمادة جنگ با مسلمانان شدند. پیامبر با هفتصد رزمنده 
به مقابله با آنها برخاستند. در آن جنگ مسلمانان متحمل شکست سختی شدند. جنگ احد یک جنگ 
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دفاعی ِصرف بود.
جنگ سرنوشت ساز خندق هم که در شوال سال پنجم اتفاق افتاد، تدافعی کامل بود. پیامبر)ص( 
برای دفاع از مدینه در برابر تهاجم بت پرستان مکه اطراف شهر را خندق کندند. جنگ خندق را 
می توان مانند جنگ احد، دفاعی کامل به حساب آورد. در جنگ خندق مشرکین شکست خوردند، اما 
جنگ خیبر هرچند به صورت هجوم مسلمانان به زعامت پیامبر انجام شد، مي نوان آن را نوعی دفاعی 
پیشگیرانه تلقی کرد؛ زیرا یهودیان توطئه گر که در موقع اقامت در قلعه های خود در مدینه مدام علیه 
مسلمانان توطئه می کردند، پس از شکست از مسلمانان به قلعه های خیبر که در دست دیگر یهودیان 

بود، رفتند تا در موقع الزم به مدینه حمله کنند. جنگ خیبر به پیروزی مسلمانان انجامید.

3- جنگ پیشگیرانه
 گاه اسالم برای ایجاد رعب در دل دشمنان بالقوة خود، به قلمرو آنها لشکرکشی می کند تا در نزدیکی
مرزهای آنها دست به مانور بزند و قدرت خود را به رخ دشمنانش بکشد. این حرکت نوعی جهاد و 

از باالترین جهادهاست.
ما قباًل در همین فصل در مورد غزوة تبوک به فرماندهی پیامبر)ص( توضیح دادیم و اشاره کردیم 
که پیامبر در سال نهم هجری به تبوک در مرزهای روم شرقی که 800 کیلومتر تا مدینه فاصله داشت، 
 لشکرکشی کردند. آن غزوه که به علت وقوع آن در تابستان و عبور از یک مسیر بسیار گرم و خشک

و بدون آب و علف صورت می گرفت و بعدها به »جیش الُْعسره« معروف شد، یکی از مهم ترین و 
اثربخش ترین غزوات پیامبر است. 

گفتیم که به پیامبر خبر رسید که دولت روم پس از شنیدن خبر شکست متحدین بت پرست خود در 
مکه از اسالم، و به منظور تنبیه اسالم قصد حمله به مدینه را دارد. پیامبر اسالم لشکری را مجّهز فرمودند

 

و خود فرماندهی سپاه را به عهده گرفتند و امیرالمؤمنین علي)ع( را در مدینه به جانشینی خود تعیین 
کردند و عازم تبوک شدند.

 همچنین متذکر شدیم که مسیر صعب، سخت، گرم، ناهموار، بی آب و علف و ناجور بود. حتی عبور
 از مناطق خطرناکی مانند »حجر«- همان منطقة نفرین شدة قوم »ثمود« که عذاب الهی بر آنها فرود آمد

و همه را نابود کرد_ می گذشت. عبور اجباری از آن سرزمین که هنوز هم بسیار خطرناک و خطرخیز 
بود؛ و حتی پیامبر)ص( اجازه ندادند از آب آن سرزمین استفاده شود...

این گونه جنگ های پیشگیرانه، دشمن را از جهات مختلفی مرعوب می کند. پیامبر)ص( هرچند با 
دشمن مواجه نشدند، اما با تعدادی از مرزداران شام پیمان بستند و آنها را مجبور به پرداخت »جزیه« 
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کردند. نیروهای روم پس از شنیدن خبر لشکرکشی پیامبر به قصد تبوک از مسیر پیامبر دور شده و 
عقب نشینی کرده بودند.

4- آمادگی همیشگی برای دفاع و جنگ
نوع دیگر از جنگ، دفاع دایمی و آمادگی رزمی همیشگی است. نیروهای اسالم با توجه به سلطة 
سنگین استکبار بر بسیاری از کشورها و ذلّت و زبونی سران و حاکمان وابسته در برابر دشمنان اسالم، 

 

مسلمانان را به آماده کردن نیرو و آمادگی دایمی وامی دارد تا غافلگیر نشوند. جالب است اشاره کنیم 
که قرآن کریم خط کلی را در برابر دو خطر بالقوه، برای مسلمانان به روشنی ترسیم کرده است. آن جا 

که می فرماید:
لََتِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعداَوة لِلَّذیَن آَمُنوا الَْيُهوَد َو الَّذیَن أَْشَرُکوا1

دشمن ترین دشمنان مسلمانان، یهود و مشرکین هستند.

 یهودی بودن به تنهایی جرم نیست، به خصوص اگر در جوامع اسالمی تحت شرایط خاصی زندگی
کنند. اما:

              - آن دسته از یهودیان که کمر به نابودی اسالم و مسلمانان بسته اند،
                                     و با ایجاد مشکالت اقتصادی، روانی، سیاسی و جنگی،
                                                                          امان را از مسلمانان گرفته اند،
                                                                           »محارب« محسوب می شوند. 
                                               همان هایی که امروز به »صهیونیست« معروفند. 

یهودیان فاسد و بزه کار با حمایت همه جانبة کشورهای غربی، با اشغال قدس شریف، رژیم جعلی 
اسرائیل را در دل کشورهای اسالمی ایجاد کردند و جنگ بی پایان کفر را علیه مسلمانان شکل دادند. 

همچنین حامیان صهیونیست ها، همان هایی که اگرچه خودشان پس از جنایات بی شمارشان در قرون 
19 و 20 و تا امروز، شرشان ادامه دارد، آنها هرجا که مصلحت بدانند و منافعشان اقتضا کند، خود رأسًا 
تهاجم گسترده به مسلمانان را آغاز می کنند؛ مانند اشغال افغانستان و عراق با آن همه خسارت مالی و 
جانی. اما هر وقت مصلحت ندانند، اسرائیل را به این کار وا می دارند تا به نیابت آنها به هر جنایتی دست 

بزند و مورد حمایت آمریکا و متحدان اروپایی خود قرار بگیرند. 
 آنها از ضعف مسلمانان به قدری گستاخ و بی باک شده اند که به طور دایم همة مسلمانان را به جنگ

تهدید می کنند.
1-سورةمائده،آیة82.
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  در برابر این همه تهدید و تطمیع، آیا چاره ای جز آمادگی کامل و همیشگی می ماند؟ این نوع جنگ حیاتی
و حیات بخش همان »جهاد مقدس« است.

5- جهاد، مکمل ایمان
قرآن کریم نوعی از جنگ و دفاع ویژه را مطرح می کند که این نوع جنگ واجب است و جزء 

ذات اسالم محسوب می شود و در ردیف ایمان به خدا و حتی مکمل آن است. 
قرآن می فرماید:

َها الَّذیَن آَمُنوا َهْل أَُدلُُّکْم َعلی  ِتجاَره ُتْنجيُکْم ِمْن َعذاٍب أَليٍم یا أَیُّ

ِه بَِأْموالُِکْم َو أَنُْفِسُکْم  ِه َو َرُسولِِه َو ُتجاِهُدوَن في  َسبيِل اللَّ ُتْؤِمُنوَن بِاللَّ
ذلُِکْم َخْيٌر لَُکْم إِْن ُکْنُتْم َتْعَلُموَن1

ای مؤمنان! 

آیا میل دارید شما را به راهی راهنمایی کنم که شما را از عذاب سخت نجات دهد؟

 به خداوند و به پیامبرش ایمان بیاورید و در راه خداوند با مال و جانتان بجنگید.

این وضعیت برای شما خیلی بهتر است؛ اگر بدانید.

آیات بعدی توضیح همین دو آیه و حاصل و محصول آمادگی رزمی است.
اٍت َتْجري ِمْن َتْحِتَها الَْانْهاُر  َیْغِفْر لَُکْم ُذُنوبَُکْم َو ُیْدِخْلُکْم َجنَّ

اِت َعْدٍن ذلَِک الَْفْوُز الَْعظيُم َبًة في  َجنَّ َو َمساِکَن َطيِّ
ِر الُْمْؤِمنيَن.2 ِه َو َفْتٌح َقریٌب َو بَشِّ ونَها نَْصٌر ِمَن اللَّ َو ُأْخرى  ُتِحبُّ

1- جهاد در راه خدا و برای خدا موجب آمرزش گناهان می شود.
2- بهشت برین نصیب جهادگران می گردد.

3- فوز عظیم عاید می شود که آرامش خاطر مطلق و رفاه باال در بهشت است.
4- یاری از ناحیة خداوند؛ انسان به جایگاهی می رسد که از یاری ویژة الهی بهره مند می شود.

5- پیروزی بر دشمن، شدنی، سهل و سریع خواهد شد.
6- مژدة مسّرت بخش دایمی برای مؤمنان به همراه دارد.

مورد ششم از جنس 5 مورد دیگر نیست. 
ِر الُْمْؤِمنيَن« از یک حقیقت دیگری پرده برمی دارد و آن هم پیروزی حق  به نظر نویسنده جمله »َو بَشِّ

1-سورةصف،آیات10و11.

2-سورةصف،آیات12و13.
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بر باطل به دست توانای امام عصر ارواحنا فداه است. 
یعنی:

- چنین مردمی که پرچم اسالم، ضد شرک را بالقوه بر دوش دارند، 
                                صالحیت دارند که در خدمت امام زمان)عج(،
   در به اهتزاز درآوردن پرچم توحید بر بلندای هستی سهیم باشند.

نتیجه گیری
آن چه در مورد بحث مهـم جهـاد در اسـالم مطرح است و قصد از طرح و شـرح جهـاد این است 

که بگوییم:
- جهاد در راه خداوند، دایمی و پایان ناپذیر است؛ زیرا:

الف: مقطعی نیست. اسالم همواره در حال جنگ و جهاد و یا آمادگی برای جنگ و جهاد باید باشد.
ب: جنگ و جهاد موجب خنثی شدن بسیاری از نقشه های شوم دشمنان اسالم می شود.

ج: تا جنگی پیش نیاید، مدعیان مسلمانی و مسلمانان حقیقی شناخته نمی شوند.
د: تمّرد از جنگ و اعراض از آن، برگشت به جاهلیت و بت پرستی است.

آیات بسیاری در قرآن کریم، مسلمانان را به جنگ و جهاد فرامی خواند. انتظار و توقع خداوند 
سبحان از مسلمانان این است که حداقل برای دفاع از ایمان خود که عامل عّزت، احترام، شوکت 
و خوشبختی آنهاست، از خود دفاع کنند و در برابر کافران و منافقان بایستند و از زیاده خواهی آنان 

جلوگیری کنند. صد البته اینها و مبارزه در برابر تهاجم نظامی مستکبران، هزینة ایمان نیست.
ارزش ایمان به خدا را فقط خداوند و پیامبرش و اولیاي الهی می دانند. 

راستی چقدر ذلت،زبونی، بیچارگی و بی مغزی است که یک انسان به جای تسلیم شدن در برابر خداوند، 
در مقابل بندگان ضعیف، بدبخت، نادان، کم عقل، بی خرد و... تسلیم شود؛ همان هایی که جان و مال و حتی 
نوامیس مردم را هتک می کنند و برای بشر کمترین جایگاهی قایل نیستند و هر وقت خواستند مردم 

خود را از هستی ساقط کرده اند... 
اینها بخشی از کارنامة زشت بت گران و مشرکان است. بنابراین جهاد با مشرکان بر مسلمانان واجب 

است؛ برای آن که دیگر از پایمال شدن خون و حیثیت مردم اثری نماند. 

تنبیه شرکت نکردن در جنگ تبوک
بعضی از آیات  مطلبی را به طور مختصر مطرح می کند. برعکس بعضی از آیات با شرح و بسط، 
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مطلبی را می رساند. 
به جنگ تبوک خودداری کرده اند، دروغ گو، خالف کار،  از رفتن  آنهایی را که  قرآن کریم 

راحت طلب، توطئه گر و خرسند از شکست پیامبر و مسلمانان در جهاد با مشرکین می خواند. 
آیات 73 تا 113 در حدود 40 آیه از سورة توبه با شکل و محتوای خاص نفاق، منافقان را آشکار 
می کند و به طور مشروح، اعمال پنهان و اهداف و افکار آنها را که تمامًا توطئه و سنگ اندازی است،  

برمال می سازد.
 در آغاز می فرماید:

ُم َو بِْئَس الَْمصيُر1 اَر َو الُْمناِفقيَن َو اْغُلْظ َعَلْيِهْم َو َمْاواُهْم َجَهنَّ ِبيُّ جاِهِد الُْکفَّ َها النَّ یا أَیُّ

ای پیامبر! 

با کافران و منافقان جهاد کن و با آنها سخت گیری نما. 

جایگاه آنها جهنم است و چه بد سرنوشتی است. 

بالفاصله برای آن که این کلیت دستور، حمل بر تعمیم نکنند، مورد را مطرح کرده و می فرماید:
ِه ما قالُوا َو لََقْد قالُوا َکِلَمة الُْکْفِر َو َکَفُروا بَْعَد إِْسالِمِهْم ...2 َیْحِلُفوَن بِاللَّ

به خدا سوگند می خورند که در غیاب پیامبر سخنان نادرستی نگفته اند،

در حالی که قطعاً سخنان کفرآمیز گفته اند،

و پس از اسالم آوردنشان کافر شده اند،

و تصمیم گرفتند کار خطرناکی انجام دهند؛ که از عاقبت کار ترسیدند...

این بحث به صورت مفصل مطرح می شود تا آن جا که خداوند اسرار آنها را فاش می کند و می گوید:
ُم الُْغُيوِب3 َه َعالَّ ُهْم َو نَْجواُهْم َو اَنَّ اللَّ َه َیْعَلُم ِسرَّ اَلَْم َیْعَلُموا أَنَّ اللَّ

آیا آنها نمی دانند که خداوند اسرار آنها را می داند،

و حتی آن چه به صورت محرمانه در گوشی با هم مطرح می کنند هم مطلع است. 

خداوند دانای تمامی غیب ها و امور پنهانی است.

 ما در این جا این بحث را تمام می کنیم و عالقمندان را به اصل آیات و به تفاسیر معتبر برای آگاهی
از سرنوشت شوم آنها ارجاع می دهیم.

کار این گروه خیره سر، بی ایمان و بسیار ساده لوح به این جا ختم شد که در غیاب پیامبر و به بهانة 
دلجویی از ایشان و عذرخواهی، مسجدی را به جبران عدم شرکت در جنگ تبوک ساختند تا شاید 

1-سورةتوبه،آیة73.

2-سورةتوبه،آیة74.

3-سورةتوبه،آیة78.
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مورد بخشش قرار گیرند. 
خداوند طبق معمول پیامبر خود را از توطئة جدید آنها باخبر ساخت و فرمود:

َو الَّذیَن اتََّخُذوا َمْسِجداً ِضراراً َو ُکْفراً َو َتْفریقًا بَْيَن الُْمْؤِمنيَن، 

َه َو َرُسولَُه ِمْن َقْبُل،  َو إِْرصاداً لَِمْن حاَرَب اللَّ
ُه َیْشَهُد إِنَُّهْم لَکاِذبُوَن1 َو لََيْحِلُفنَّ إِْن أََرْدنا إاِلَّ الُْحْسنی  َو اللَّ

از جمله کارهایی که می کنند این است که:

مسجدی ساختند برای زیان رساندن به مسلمانان، و تقویت کفر و اختالف افکنی میان مسلمانان،

 و محلی برای توطئه گرها و آنهایی که با خدا و پیامبرش در جنگند. 

آنها سوگند یاد می کنند که جز خیر و نیکی مقصود دیگری از ساخت مسجد ندارند. 

خداوند گواهی می دهد که آنها دروغ می گویند.

راستی آنهایی که همه وقت دنبال تفرقه، تردید و ایجاد مشکل برای مسلمانانند و به طور دایم با 
کافران و دشمنان خدا و پیامبر در ارتباطند و اخبار درونی را به آنها می دهند و راهنمای آنها برای حمله به 

مسلمانان هستند، آیا ممکن است از ساختن مسجد قصد خدمت به خدا و پیامبر داشته باشند؟ هرگز. 
واقعًا که کافر و منافق، دروغ گو و ساده لوحند. 

قرآن می فرماید: 
ال َتُقْم فيِه اَبَداً ...2

هرگز در آن مسجد نماز نخوان.

مواضع انعطاف ناپذیر
اینها نمونه هایی از موضع گیری هاي پیامبر رحمت در مقابل آنهایی بود که به جبهه نرفتند. 

همان گونه که مشاهده می کنیم، تمامی این مواضع محکم و انعطاف ناپذیر پیامبر رحمت در برابر 
 منافقان، رهنمود الهی است. منافقانی که هم خود به جبهه نمی رفتند و هم سعی در بازداشتن دیگران در موضوع

جنگ را داشتند؛ درست مانند آن چه ما خود در جنگ 8 ساله شاهد آن بودیم. 
کشور عزیزمان که تازه انقالب کرده بود و نهال انقالب تازه به ُگل نشسته بود، استکبار جهانی با 
 زعامت آمریکا به تحریک صدام پرداختند و رژیم بعث به کشور ما حمله کرد و در مدت 6 ماه، 22 هزار
کیلومتر از اراضی کشورمان را در 5 استان به اشغال درآورد. سپس به قصد اشغال کشور و یا حداقل 

1-سورةتوبه،آیة107.

2-سورةتوبه،آیة108.
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اشغال خوزستان، به کشتار مردم به منظور تخلیة مناطق اشغالی پرداخت. 
کشورهای ارتجاعی با حکومت وابسته شان عالوه بر تأمین هزینه های جنگ، امکانات لجستیکی 
خود را هم در اختیار صدام نهادند. آنها تصور می کردند با این تمهیدات می توانند انقالب اسالمی را 

شکست دهند؛ غافل از آن که خداوند با مردم ما بود و هست. 
امام خمینی رضوان اهلل علیه که به عمق توطئة دشمنان منطقه ای و فرامنطقه ای کشور آگاه بودند، 
 مردم را از خطر تهاجم دشمنان آگاه ساختند. مردم از همة اقشار اعم از جوان، پیر، روحانی، دانشگاهی،
 کارگر، دانشجو، بازاری و غیره به سوی جبهه ها روانه شدند و به کمک برادران پاسدار و ارتشیان عزیز
شتافتند. این حضور میلیونی مردم که همراه با معرفت دینی و سیاسی بود، سرانجام تالش دشمنان را خنثی 

ساخت و صدام که به نیابت از مستکبران جنگ ناجوانمردانه ای را بر ما تحمیل کرده بود، شکست خورد.
 مردم به خوبی به یاد دارند که در همان سال ها هم بودند افرادی که به ظاهر از راه دلسوزی مردم را
به عدم حضور در جبهه ها فرا می خواندند و حتی خواستار ذلّت صلح با صدام بودند؛ در حالی که او کشور

 

ما را در اشغال داشت. 
نویسنده در این جا نمی خواهد همة آن معارضان را منافق و یا عامل بیگانه معرفی کند؛ خیر. اما می توان 
 گفت که بسیاری از آنها حامی صدام و یا مزدور دشمنان انقالب و یا حداقل مخالف انقالب اسالمی

بودند. وگرنه:
             چگونه می توان پذیرفت آنهایی که هیچ سهمی در پیروزی انقالب اسالمی نداشتند،
و هیچ گامی در مسیر تقویت و تحکیم جمهوری اسالمی برنداشتند،
و حتی در حد حرف هم از رزمندگان اسالم،
 که در زیر تیر مستقیم دشمن، به دفاع از تمامیت ارضی مشغول بودند، حمایت نکردند،

 چگونه می توان آنها را باتقوا و با تعهد خواند؟ 
آیا اگر اینها در زمان پیامبر)ص( چنین موضعی می گرفتند، 
خدا و پیامبر)ص(،
 غیر از آن رفتاری با آنها می کردند که با معارضان جنگ تبوک کردند؟

راستی اگر بخواهیم به علت العلل ذلت ابدی و درماندگی طوالنی یهود بپردازیم، باید به رفتار آن 
قوم با حضرت موسی)ع( نگاهی ژرف بیاندازیم. 

 حضرت موسی با حمایت و عنایت خداوند سبحان برای هدایت یهود و رهایی آنها از چنگال فرعون
خیره سر مبعوث شد. موسی با سرعت و با هزینة کم بر فرعون غلبه یافت. 

 فرعون نابود شد و قوم یهود به آزادی رسید؛ اما دیری نپایید که یهودیان بنای بدرفتاری را با پیامبر
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خود گذاشتند و آسایش را از وی سلب کردند. 
ذیاًل به دو نوع رفتار زشت آنان اشاره می کنیم:

1- نوع اول؛ ایراد و اعتراض
خداوند متعال در جهت رفاه حال یهودیان دو نوع غذای لذیذ و سرشار از فواید و خواص به طور 

مرتب به نام »َمّن« و »سلوی« را برای آنها می فرستاد. 
»سلوی« پرنده ای است سفید رنگ، که شاید همان بلدرچین باشد. این پرنده به آسانی صید می شد 

و قابل مصرف بود. 
»مّن« هم به احتمال بسیار، عسل1 بوده است.

 این دو مادة غذایی را خداوند به آسانی در اختیار بنی اسرائیل قرار داد تا بخورند و شکر خدا را به جای
آورند و با دشمنان خدا و با دشمنان خود نبرد کنند. )البته نمی توان انکار کرد که ممکن است مّن و 

سلوی دو نوع غذایی باشد که خدا به طور مستقل برای آنها فرو می فرستاد(.
این همه عنایت ویژة الهی برای آن بود که آنها از این موهبت استفاده کنند و در جهت توصیه های 
حضرت موسی بکوشند. طولی نکشید که تنوع طلبی آنها شروع شد و ایراد و اعتراض به موسی آغاز 

گردید. 
خداوند در سورة مبارکة بقره، آن را نقل می کند:

َو إِْذ ُقْلُتْم یا ُموسی  لَْن نَْصِبَر َعلی  َطعاٍم واِحدٍ،
اِئها َو ُفوِمها َو َعَدِسها َو بََصِلها...2 ا ُتْنِبُت الَْأْرُض ِمْن بَْقِلها َو ِقثَّ َفاْدُع لَنا َربََّك ُیْخِرْج لَنا ِممَّ

زمانی که به موسی گفتید: 

ما هرگز حاضر نیستیم به یک نوع غذا اکتفا کنیم.

 برای ما از خدا بخواه آن چه از زمین می روید از سبزیجات و خیار و سیر و پیاز برای ما فراهم سازد.

 خدا کند هیچ کس به رفتار بد عادت نکند. یهودی ها عادت کرده بودند که فقط انتقاد )ایراد بنی اسرائیلی(
کنند. تنوع غذایی هم بهانه ای بیش نبود. این درست نیست که عده ای بدون توجه به ماهیت یهود و 
ایرادات دایمی آنها که به ایراد بنی اسرائیلی معروف شده،می خواهند بگویند یهودی ها از خدا درخواست 

سبزیجات کردند که فواید آن بیشتر از گوشت و عسل است. 
با شناختی که از یهود از طریق قرآن و احادیث از آنها پیدا کرده ایم، اگر خداوند سبحان به جای 

1-تفسیرنمونه،ج6،ص412؛وقاموسقرآن،ج3،ص318.
2-سورةبقره،آیة61.
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مّن و سلوی به آنها آن چهار سبزی و یا هر نوع خوردنی و آشامیدنی می داد، باز هم آنها دست از عادت

 

زشتشان برنمی داشتند و پیامبر خود را اذّیت می کردند و بنای بدرفتاری که ناشی از مخالفت آنها با 
خدا و با موسی بود، می گذاشتند. 

به همین دلیل خداوند آنها را شدیداً تنبیه کرده و مي فرماید:
ِه1 لَّة َو الَْمْسَکَنة َو باُؤ بَِغَضٍب ِمَن اللَّ َو ُضِربَْت َعَلْيِهُم الذِّ

ُمهر ذلّت و فقر و بدبختی بر پیشانی آنها خورد و با خشم خدا مواجه شدند.

علت العلل این وضعیت و دلیل را در پایان همین آیه مشاهده می کنیم:
ذلَِک بِما َعَصْوا َو کاُنوا َیْعَتُدوَن2

اینها به خاطر آن بود که گناه کار و متجاوز بودند.

یعنی:
- ریشة همان اعمال و گرفتاری های بعدی آنها، عدم تسلیم بودن در برابر خداوند بود.

  این آیه سخت ترین عکس العمل خداوند در برابر ستیزه جویی های بنی اسرائیل و اخطار دربارة همة
آنهایی است که در برابر اسالم تسلیم نیستند. 

یک سؤال و یک جواب
 آیة 61 سورة بقره به فراز و فرود یهود اشارة مشروح دارد. این آیه یکی از طوالنی ترین آیات قرآن

کریم است که به روشنی و درستی سقوط و هبوط یهود را شرح می دهد. 
 با نگاهی اجمالی به این آیة غیر اجمالی، در می یابیم که این قوم به شرط اصلی ایمان به خدا که 

تسلیم و رضاست، اصاًل پای بند نبودند. 
 اسالم دین تسلیم است. اتفاقًا به نظر ما دقیق ترین دلیل کامل بودن دین اسالم همین است. یعنی مسلمانان
 اعم از زن و مرد و پیر و جوان و عالم و عامی و دانشمند و فیلسوف و پزشک و مخترع و مرجع تقلید
و رئیس جمهور و رهبر، همه و همه پذیرفته اند که چون خداوند سبحان جّلت عظمته که خالق همة هستی

 

است و بر همة وجود اشراف مطلق دارد و همة علوم زاییدة عنایت اوست و راه رسیدن به خوشبختی 
دنیا و آخرت بندگان خود را می داند و بر بندگان خویش دلسوزتر از خود آنهاست، شرط بهره برداری 

از مواهب عظیم خلقت را تسلیم بودن در برابر خداوند می دانند. 
معرفت به این امر مهم یعنی پذیرفتن برتری همه جانبة خداوند بر عقل محدود و معیوب خود ماست.

1-همان.

2-همان.
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چگونه است که خود ما وقتی می خواهیم با هواپیما از شهری به شهر دیگر پرواز کنیم، عقل خود 
را در اختیار خلبان می گذاریم. چون پذیرفته ایم که خلبان به فن پرواز آگاه تر از ماست.

بنابراین در طول مسیر نه از سرعت هواپیما ایراد می گیریم و نه از ارتفاع هواپیما. این یک مثال 
ساده است. 

چگونه است که با همة امکانات خود یعنی عالوه بر تجربه و علم حتی جان خود را در اختیار خلبان 
 می گذاریم تا زودتر ما را به مقصد برساند. اما در برابر راهنمایی های پیامبران الهی در مسیر سعادت خود

مشکل تراشی می کنیم، ایراد می گیریم و خالصه این که تسلیم نمی شویم؟ 
 یهودیان به جای حل مسأله، به پاک کردن صورت مسأله پرداختند و به جای پیروی از انبیا، نخست

راهنمایی های آنها را نپذیرفتند، به تدریج دلسوزی های پیامبران را دشمنی تلقی کردند و سرانجام 
آنها را کشتند.

ببینید قرآن چه صریح و دقیق به این موارد توجه می دهد:

1- َو إِْذ ُقْلُتْم یا ُموسی  لَْن نَْصِبَر َعلی  َطعاٍم واِحٍد

ما غذایی را که خدا برای ما فرستاده است، دوست نمی داریم و هرگز تحمل نمی کنیم.
)لَْن( راستی که این عین نادانی است که آدمی پیدا شود که عطیة الهی را نپذیرد؛ یعنی خود را در 
 تشخیص غذای بهتر، بر پیامبر هم برتر بداند. راستی که این جهل مرکب است. اگر معرفت باشد انسان باید

از دست دوست زهر را بگیرد و با کمال توجه میل کند. 
خدا رحمت کند سعدی را که دربارة پیامبر رحمت)ص( خوش سروده است:

اي بر تو قبـاي حسن چـاالک                   صـد پیـرهن از محبتـت چاک
پیشت بـه تواضعست گویـي                   افـتــادن آفـتـاب بــر خــاک
ما خاک شـویم و هـم نگـردد                   خـاک درت از جبیـن ما پـاک
مهر از تو توان بریـد؟ هیهات                  کس بر تو توان گزید؟ حاشاک
ـُـرده بــاز پـــس ده                   تا دســت بـدارمـت ز فـتـراک اول دِل ب
بعد از تو به هیـچ کـس ندارم                   امـیـد و ز کـس نیـایـدم بـاک
درد از جهت تو عین داروست                  زهر از قـبـل تـو محض تریاک
سـوداي تو آتشـي جهان سوز                    هجـران تو ورطـه اي خطرناک1

1-کلیاتسعدي،ترجیحات.
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همین سعدی عارف در بیتی زیبا از یک غزل عارفانه می گوید:
 به دوستی که اگر زهـر باشد از دستت
 چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را1

اِئها َو ُفوِمها َو َعَدِسها َو بََصِلها... ا ُتْنِبُت الَْأْرُض ِمْن بَْقِلها َو ِقثَّ 2- َفاْدُع لَنا َربََّک ُیْخِرْج لَنا ِممَّ

از خدایت بخواه آن چه از زمین می رویاند، مانند سبزیجات و عدس و پیاز برای ما فراهم سازد. 
ما نمی خواهیم در این جا این چهار نوع سبزی را با مّن و سلوی مقایسه کنیم. اصوالً عطایای الهی 

را با همة هستی هم نباید قیاس کرد. 

 حال جواب حضرت موسی هم به همین نکته داللت دارد. آن پیامبر بزرگ در برابر درخواست جاهالنة
قومش گفت:

3- أََتْسَتْبِدلُوَن الَّذي ُهَو أَْدنی  بِالَّذي ُهَو َخْيٌر2

آیا شما چیز پست را )درخواست ذلیالنة خود را در برابر عطیة الهی(،

با چیز بهتر می خواهید عوض کنید. 

خوانندگان عزیز دقت دارند که چهار درخواست یهود را به صورت مفرد )ُهَو( می آورد و مّن و

 

سلوی را هم به طور مفرد )ُهَو( مطرح می کند تا تصور نشود حضرت موسی سبزیجات مورد درخواست 
یهود را با مّن و سلوی مقایسه کرده است. اصاًل این گونه نیست. 

اگر غیر از این بود، حضرت موسی)ع( آنها را تحقیر نمی کرد و به آنها نمی گفت:
4- اِْهِبُطوا ِمْصرا3ً

بروید از این جا دور شوید.

بروید پی کارتان. بروید به شهر خودتان. بروید گم شوید.
هبوط به معنای سقوط معنوی است. برعکِس سقوط که فروافتادن مادی است.

موسی خشمگین از ناسازگاری و ناسپاسی قومش و این که به رغم تالش های بسیار هنوز ریشة 
شرک و کفر در آنها باقی بود، به آنها گفت بروید و هرچه می خواهید بخورید. 

دلیل این تفسیر بقیة آیه است.
1-کلیاتسعدي،غزلیات.

2-سورةبقره،آیة61.
3-همان.
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ِه1 لَّة َو الَْمْسَکَنة َو باُؤ بَِغَضٍب ِمَن اللَّ 5- َو ُضِربَْت َعَلْيِهُم الذِّ

ُمهر ذلّت بر پیشانی آنها زده شد و به خشم خداوند مبتال شدند.

تنوع طلبی آن هم در غذا چیز مهمی نیست. لحن آیه نشانگر عصیان و تمّرد یهودیان است. 
درخواست سبزیجات به جای غذاهای فروفرستاده شدة الهی بهانه ای بیش نبود. اصوالً یهودیان، 
ناسپاس، نابردبار، ناسازگار و غیرقابل تحمل بودند. اگر آنها معرفت بعثت حضرت موسی را داشتند 
به تنهایی برای سعادت آنها کافی بود. همچنین اگر آنها در برابر پدیدآمدن سختی های موقت برای 
خودسازی در رفع مشکالت اعتقادی و اخالقی صبور و با حوصله بودند، هم خدا و پیامبرش راضی 

می شدند و هم اشکاالت آنها مرتفع می شد، که این طور نبود.
همچنین آنان قومی زود رنج، تند مزاج، پرتوقع و همیشه طلبکار خدا و پیامبر بودند.

 اشکاالت پي درپي به حضرت موسی و بدتر آن که اغلب این اشکاالت دسته جمعی و فراگیر بود، 
قوم یهود را به صورت قومی غیر قابل تحمل کرده بود...

حضرت موسی)ع( که از اعمال و افکار آنها به ستوه آمده بود، به آنها گفت:
 اِْهِبُطوا؛ 

همان موضع گیری ها بود که عدم هدایت آنها را به اثبات رساند. یعنی خدای سبحان لباس عّزت 
پیروی از حضرت موسی)ع( را که خود از تن خارج کرده بودند، به دست خودشان بر آنها لباس ذلّت 

پوشاند.
2 يَن بَِغْيِر الَْحقِّ ِبيِّ ِه َو َیْقُتُلوَن النَّ کاُنوا َیْکُفُروَن بِآیاِت اللَّ

آنها آیات الهی را نادیده گرفتند،

و پیامبران را کشتند.

 یهود در آغاز با موسی آن گونه برخورد کردند که دیدیم. بعد از موسی هم برخورد تند و تلخ با دیگر پیامبران
الهی جزء عادت ثانویة آنها درآمد؛ بنابراین پیغمبرُکشی در دستور کار آنها قرار گرفت.

 در حدیث آمده است که: یهودیان بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب که حدود یک ساعت و نیم بیشتر نیست، 
70 پیغمبر الهی را کشتند. تازه این یکی از اوراق کتاب قطور شرک و کفر و طغیان آنهاست.

ذلَِک بِما َعَصْوا َو کاُنوا َیْعَتُدوَن3

تمامی این اعمال به خاطر نافرمانی آنها و متجاوز بودن آنها بود.

عصیان آنها از ایراد به غذا شروع شده و به کشتن گستردة پیامبران منجر شد.
1-همان.
2-همان.
3-همان.
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راستی که بنیاد ظلم اصحاب پیامبر نیز در آغاز محدود و کم بود، اما به کشتن امیرالمؤمنین و 
امام مجتبی و امام حسین)ع( انجامید. لذا باید همواره از مبتال شدن به این خصلت هاي جاهلي و ناداني 

به خدا پناه برد.
حال ما نمی خواهیم وارد جزییات شویم. آن چه از آوردن ماجرای یهودیان و بدرفتاری آنها نسبت 

به پیامبر خود ذکر می کنیم، می خواهیم به ریشه های ذلّت و زبونی آن قوم ذلت خواه اشاره کنیم. 
آری، آنها به خاطر خودخواهی های غیر قابل درک و غیر معقول، از حق فاصله گرفتند و به تدریج به 

انحراف کشیده شدند. خداوند هم لباس عّزت را از آنها گرفت. 
 راستی که آنها به خاطر بعثت حضرت موسی)ع( که باعث هدایت آنها شد  و  وحدت را به آنها برگردانید،

نیرومند شدند؛ به طوری که دشمن دیرین خود، فرعون را شکست داده و نابود کردند.
خدا هم به همین خاطر به آنها فرمود:

ْلُتُکْم َعَلی الْعالَميَن1 یا بَني  إِْسرائيَل اْذُکُروا نِْعَمِتَي الَّتي  أَنَْعْمُت َعَلْيُکْم َو أَنِّي َفضَّ

ای بنی اسرائیل!

 نعمت مرا به یاد آورید، آن که شما را بر تمامی مردم زمان خودتان برتری دادم.

راست است. بعثت پیامبری مانند موسی)ع( بر قومی ذلیل، زبون، تیره روز و خفیف؛ موسی آنها 
را از زیر بار فرعون و فرعونیان نجات داد و به حاکمیت رساند.

اتفاقًا این آیة شریفه در همین سوره به عنوان آیة 40 آمده است.
اما چه سود که بسیاری از آنها معرفت درک این همه نعمت را نداشتند؛ نعمت هایی مانند:

1- بعثت حضرت موسی)ع(. الحق که بعثت، نعمتی عمیق و همه جانبه است.
2- رسیدن به اتحاد و وحدت زیر پرچم توحید. قوم پراکندة یهود با بعثت موسی به وحدت رسید.
3- رسیدن به کمال خودباوری. در سایة بعثت بود که بر فرعون نیرومند و سپاه وی پیروز شدند.

4- برخورداری ممتد از عطیة الهی شامل مّن و سلوی. نعمت فراوان در سایة خدامحوری.
5- رسیدن به قدرت جنگیدن با دشمنان دیرین خود. خودشناسی معرفتی بزرگ است.

6- پیروزی بر فرعونیان کافر. پیروزی بر فرعون در مخّیلة بنی اسرائیل هم نبود.
 7- رسیدن به حاکمیت و حکومت. حاکمیت برای اجرای دستورات الهی و عمل به فرامین تعطیل شدة

الهی. در این نوع حاکمیت است که همه چیز در جای خود قرار می گیرد و بشر را به کمال می رساند.
راستی که هریک از این نعمـت های بی نظیـر که عّزت آور و موجب سربلندی است، باید باعث 

سپاس گزاری یهود شود؛ اما چه سود؟!
1-سورةبقره،آیة122.
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وقتی مردمی نخواهند ذلّت را با استمرار تبعیت از خدا و از پیامبرش مستمر کنند، 
یعنی پذیرای دوبارة ذلّت باشند، 

تالش حضرت موسی و دیگر پیامبران هم،
 برای آنها سودی ندارد.

اشکال بنی اسرائیل در این بود که خود با چشم خود ذلّت های طوالنی و برباد دهندة حیثیت را در

 

 زمان فرعون شاهد بودند؛ فرعون که پسرانشان را می کشت و دختران آنها را برای هر نوع سوء استفاده ای
نگه می داشت. 

آیا همین یک مورد که خداوند از ذلت قوم یهود در دوران فرعون نقل می کند، کافی نیست که 
آنها متوجه شوند و به یاد آورند و سپاس گزار خداوند باشند؛ خدایی که می فرماید:

ُکوُر1 اِْعَمُلوا آَل داُوَد ُشْکراً َو َقليٌل ِمْن ِعباِدَي الشَّ

ای آل داود! 

شکر نعمت مرا به جای آورید که عدة کمی از بندگان من سپاس گزارند.

مشکل از همین جا آغاز می شود که از بندگان خداوند کمتر کسی را می توان یافت که سپاس گزار 
نعمت الهی باشد. ما در این جا کاری به بندگان ناشکر و یا متکّبر نداریم، روی سخن با مؤمنان است. 

آنها هم سپاس گزار نیستند؛ زیرا وقتی از یکی از آنها می پرسند: حالتان چطور است؟
1- یا می گوید: بد نیستم.

2- یا می گوید: خوبم.

3- یا می گوید: شکر.
4- یا می گوید: شکر خدا.

هیچ کدام از موارد چهارگانة فوق، سپاس گزاری از رب االرباب نیست؛ حتی آنهایی که یک گام از این 
چهار گروه جلوترند و با صداقت می گویند:

اَلَحْمُد ِ    هللِ َربِّ العالَميَن

شکر زیبا و متناسب
جملة مبارکة »اَلَحْمُد ِ    هللِ َربِّ العالَميَن« بدون تردید کامل ترین ذکر حمد است. 

در احادیث آمده است که چهارپایی از یکی از ائمة اطهار مفقود شده بود. ایشان به همراهان خود 
فرمودند: اگر آن حیوان پیدا شود، خداوند را به بهترین نحو سپاس می گویم. طولی نکشید که حیوان 

1-سورةسبأ،آیة13.
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پیدا شد. همه منتظر بودند تا وعدة امام را بشنوند. امام)ع( فرمودند: 
اَلَحمُد هللِ َربِّ العالَمیَن

اصحاب پرسیدند: آیا این بهترین نوع حمد است؟ فرمودند: بلی! این بهترین حمد الهی به صورت 
لفظ است. 

پیداست که هر نعمتی را شکر مربوط به آن نعمت باید باشد. مثاًل شکر عالم، استفاده رساندن از 
علم خود به دیگران است. و یا شکر ثروتمند، کمک مالی به مستمندان و رفع گرفتاری های دردمندان 

و گشودن گره از کار نیازمندان است. 
به قول سعدی:

شـکرانـة بــازوی تـوانــا                                بگرفتن دست ناتوان است

نوع دوم؛ تمّرد از رفتن به جنگ
بنی اسرائیل که کارشان ایراد گرفتن از کار حضرت موسی و یا از گفته های آن حضرت شده بود، 

دردسر زیادی برای پیامبر خود ایجاد کردند. 
گر چه با بعثت حضرت موسی بدبختی و نکبت از آنها دفع و رفع شد و توانستند با تبعیت از 
ایشان حتی شاهد غرق شدن فرعون و فرعونیان ستمکار شوند و مصر را که زادگاهشان بود، از سلطة 
مشرکان برهانند؛ اما در مقابل، نه تنها سپاس گزار نعمت فراوان الهی نبودند، که باعث ناراحتي هاي  

زیادي براي آن حضرت شدند.
حضرت موسی که متوجه مشکالت اخالقی و اعتقادی آنها شده بود، آنها را به یک دورة فشردة کاری 
 و آموزشی در صحرای سینا فراخواند. در آن جا چون باید در کالس های آموزشی، آموزش می دیدند،

از کار و تولید هم خبری نبود و حتی همان طور که دیدیم، آب و غذای مقوی و فراوان هم مانند مّن و 
سلوی در اختیارشان قرار می گرفت. اما هرچه بیشتر گذشت، حضور آنها در آن دورة آموزشی بیهوده 
 می نمود... حضرت موسی که کم اثر بودن پند و اندرز را بر آنها متوجه بودند، آنها را برای گشودن آخرین

پایگاه فرعونیان فراخواندند.
آنها در جواب گفتند:

اِْذَهْب أَنَْت َو َربَُّک َفقاِتال إِنَّا هاُهنا قاِعُدوَن1

موسی تو و پروردگارت بروید و با آنها بجنگید.

 ما این جا هستیم.

1-سورةمائده،آیة24.
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توجه خوانندگان را به کلمة »ربّک« جلب می کنیم؛ یعنی: موسی تو با خدایت! بروید. نه خداوند، 
نه خدای عالم. 

مشکل عمدة انبیا
دیدیم که به تعبیر حضرت امام خمینی)ره( پیامبران الهی همگی پس از مدتی که مردم خود را به 

خداپرستی و پیروی از دستورات پروردگار فرا می خوانند، با مخالفت امت خود روبه رو می شدند. 
 مشکل از همین جا آغاز می شود. گمان نشود که تمرد پیروان انبیا از عبادت و امثال ذلک بوده است؛
 خیر. بسیاری از مردم حاضرند شب را تا صبح به عبادت بپردازند و روز هم روزه بگیرند به شرط آن که

از آنها وجهی مطالبه نشود!!
 یا خیلی ها حاضرند به کارهای مستمر و سخت بپردازند، بیداری بکشند، در  مسؤولیت های مشکل

با مشکالت گوناگون دست و پنجه نرم کنند، اما از آنها برای جنگ دعوت نشود. 
                                                                            اینها ذلّت طلب هستند.

 کارهای حکومتی همه اش از جنس هم نیست. گاهی سازندگی، خانه سازی، راه سازی و... است؛ 
گاهی سواد آموزی، مدرسه سازی و... است؛ گاهی ترویج کشاورزی، آموزش کشت و زرع مدرن به 
کشاورزان و... است؛ روزی هم مبارزه با بازماندگان رژیم سابق و یا ایادی قدرت های استکباری. 
زمانی هم الزم است به منظور دفع تهاجم دشمن و یا پاسداری از مرزها در جبهه ها حضور یافت. آنها 
که به زندگی محدود دنیا بسنده کرده اند و به لذت گذرا و سطحی دنیوی رسیده اند، به گمان این که 

این پایان همة نعمت هاست، دوست ندارند کسی آرامش آنها را بر هم بزند!!
قرآن کریم می فرماید:

َو الْآِخَرُة َخْيٌر َو أَبْقی1

نعمت های دار دیگر بهتر و پایدارتر است.

اما دیدیم که: قوم یهود تکلیف جنگ و جهاد را به خدا و موسی محول کردند و خود، آسایش را برگزیدند.
 پیروان امیرالمؤمنین)ع( هم مانند قوم یهود هر روز به بهانه ای سر از فرمان امام خود برداشتند و راه ضالل را 
انتخاب کردند... با همین مواضع بود که معاویه، صلح را بر امام دوم تحمیل کرد و سپس به جان مردم کوفه 

افتاد و آنها را نخست از هستی ساقط ، سپس بسیاری از آنها را از بین برد.
چنین سرنوشتی در انتظار همة کسانی است که مانند اهل کوفه،
 امام خود را تنها بگذارند. 

1-سورةاعلی،آیة17.
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حکومت به خاطر حاکمیت
بدون تشکیل حکومت ممکن نیست به حاکمیت رسید. 
                           حاکمیت حق و عدل، مستلزم حکومت است.

 به همین دلیل از همان آغاز خلقت، پروردگار سبحان بنا داشت با تشکیل حکومت توسط انس 
و جن و مالئکه به حاکمیت توحید بر همة هستی برسد. نخست آدم را که ظرفیت وجودی بیشتری در  

مسؤولیت داشت، به عنوان »خليفة ا      هلل« تعیین کرد، تا قصد از حکومت روشن باشد. 
                                                                    خلیفه اللهی برای حاکمیت اهلل.

آن گاه جن و مالئکه را برای آزمایش پیروی و فرمانبرداری از خلیفه اهلل )یعنی آدم( به سجده در 
برابر آدم وادار کرد.

َو إِْذ قاَل َربَُّک لِْلَمالِئَکِة إِنِّي جاِعٌل ِفي الَْأْرِض َخليَفة1

و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: 

»من در زمین جانشینی خواهم گماشت.«

راه روشن بود چون راهنما شخص باکفایت، خیرخواه، مدیر و مدبّر و جّدی بود.
دو گروه دیگر یعنی جن و مالئکه با مخالفت با این انتصاب پرداختند. جن  ها با زعامت ابلیس و 
 مالئکه با این تفاوت که ابلیس گستاخ و بی مباالت و غیر سیاسی و پرادعاتر بود و با بی پروایی تمام
سر از فرمان داور پیچید. وقتی هم مخاطب حق قرار گرفت که چرا آدم را سجده نکردی؟ تکّبر ورزید 

و یا از روی برتری! جواب داد:
قاَل أَنَا َخْيٌر ِمْنُه َخَلْقَتني  ِمْن ناٍر َو َخَلْقَتُه ِمْن طيٍن2

مرا از آتش آفریدی، ولی آدم را از ِگل خلق کردی. 

پس به همین دلیل من از او برترم!!

اما مالئک مخالفت خود را در قالب دلسوزی مطرح کرده و نّیت خود را نیز از خلیفه اللهی آدم پنهان

 

داشتند؛ به خیال آن که خداوند از نّیت آنها آگاه نیست و افشا نخواهد شد.
ُس لََک3 ُح بَِحْمِدَک َو ُنَقدِّ ماَء َو نَْحُن ُنَسبِّ اََتْجَعُل فيها َمْن ُیْفِسُد فيها َو َیْسِفُک الدِّ

تو موجودی را می خواهی خلیفة خود کنی که خون ریزی می کند و اهل فساد است. 

اگر بحث تسبیح و تقدیس است،

که ما تو را تسبیح و تقدیس می کنیم.
1-سورةبقره،آیة30.

2-سورةاعراف،آیة12.
3-سورةبقره،آیة30.
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خداوند در پاسخ اعتراض مالئک فرمود:
إِنِّي أَْعَلُم ما ال َتْعَلُموَن1

من چیزی را می دانم که شما نمی دانید.

اعتراض مالئکه به چه بود؟
 گفتیم که خداوند به دنبال حاکمیت توحید بر همة هستی بود. این حاکمیت عام و گسترده و 
همه جانبه و اجرایی می باید باشد. جن با رهبری ابلیس- که از آیات و روایات برمی آید که هیچ گاه 
ایمان کاملی نداشته و عمری در نفاق و تزویر گذرانده بود- اینک فرصتی برایش پیش آمد که عالوه 

بر نفاق، کفر خود را هم به نمایش بگذارد؛ آخر تو چه کاره ای که خود را برتر از خلیفه اهلل می دانی؟
 از طرفی اگر خدا دستور داده بود که به فرمان من سنگ و درخت و چوب... را سجده کنید، به عنوان

اطاعت و انقیاد باید تسلیم می شدند و بدون بحث و گفت وگو فرمانبرداری می کردند.
آیات بعدی همین سوره و آیات 28 تا 40 سورة حجر به ماجرای گستاخی های ابلیس در برابر 

حضرت حق و اخراج وی و ملعون گشتن وی و مبتال شدن او به عذاب ابدی می پردازد.
 در این جا به ماجرای مالئکه می پردازیم؛ البته آن دسته از آنهایی که مخاطب آیه اند و در برابر تصمیم
خداوند در خلیفه اللهی آدم اشکال گرفتند. آنها هرچند آدم را سجده کردند، اما در دل عالقه و اعتقادی 

به آن نداشتند. شاید بتوان گفت که با اکراه سجده نمودند.
قرآن از درون آنها و علت مخالفت آنها برای ما می گوید:

- وقتی که خداوند با ابلیس به دلیل عدم سجده بر آدم آن گونه برخورد کرد، حال نوبت مالئکه 
رسیده بود تا با آنها هم متناسب با رفتارشان برخورد کند.

 نمی توان به درستی گفت که چرا مالئکه درابتداي امر آدم را فاسد و خون ریز دانستند و او را شایستة
خلیفه اللهی نیافتند!! نفس این واکنش منفی و قائالن آن قابل مالمت هستند. آخر چگونه شخص به 

خود اجازه می دهد که منتخب خداوند را خون ریز و فاسد بخواند.
                                                    کار از کار گذشته بود. 

خداوند خبیر و بصیر برای آن که مالئکه در اشتباه خود نمانند، به افشاگری می پردازد.
اشاره کنیم که خداوند هم ستارالعیوب است و هم مسلمانان را به پوشاندن عیب دیگران واداشته 
است. چگونه است که در این داستان از عادت مألوف خود فاصله می گیرد و به افشاي درونیات 

مالئکه می پردازد؟
1-سورةبقره،آیة30.
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افشاي نیت مالئکه
خداوند سبحان هرچند در ابتدا در برابر واکنش مالئکه به یک جملة کوتاه بسنده کرده و فرمود:

إِنِّي أَْعَلُم ما ال َتْعَلُموَن

من چیزی را می دانم که شما نمی دانید.

 منظور خدا روشن است. خداوند می خواهد بفرماید من ظرفیتی در آدم سراغ داشته و دارم و به همین
دلیل او را خلیفه اهلل کردم. شما از این ظرفیت بی خبرید.

شاید دلیل دیگری داشته که در این جا به آن اشاره می کنیم. وقتی که مالئکه از سجدة آدم فراغت 
یافتند، خداوند اسراری را تحت عنوان »اسماء« به آدم آموخت؛ حال ما نمی خواهیم به معانی اسماء 
 بپردازیم، ولی بهترین معنای اسماء که با بحث خلیفه اللهی آدم ارتباط مستقیم دارد، القاي شرح وظایف

خلیفه اللهی آدم است؛ یعنی رمز و راز کار. پس اسماء نمی توانند غیر از این باشند. 
آن گاه به مالئکه گفت:

- شما هم اگر ظرفیت دارید، اینها را به من بگویید. 
مالئکه گفتند:

ْمَتنا ُسْبحانََک ال ِعْلَم لَنا إاِلَّ ما َعلَّ

ما هیچ دانشی نداریم، مگر آن چه را تو به ما آموخته ای.

این جا بود که خداوند به آدم فرمان داد که آن چه را آموخته مقداری به مالئک عرضه کند:
ا أَنَْبَأُهْم بَِأْسماِئِهْم  قاَل یا آَدُم أَنِْبْئُهْم بَِأْسماِئِهْم َفَلمَّ

ماواِت َو الَْأْرِض  قاَل أَلَْم أَُقْل لَُکْم إِنِّي أَْعَلُم َغْيَب السَّ
َو أَْعَلُم ما ُتْبُدوَن َو ما ُکْنُتْم َتْکُتُموَن1

وقتی آدم از اسماء به مالئکه گفت،

خداوند به مالئکه فرمود:

 آیا من به شما نگفتم از اسرار و پنهانی های آسمان و زمین باخبرم. 

همچنین من آن چه را آشکار می کنید، می دانم؛

و از آن چه پنهان می کنید هم، با اطالعم.

بحث پیرامون اظهارات مالئکه چندان دشوار نیست. آنها به خیال خود می خواستند برای خدا 
دلسوزی کنند و گفتند تو می خواهی موجودی را خلیفه اهلل کنی که فاسد و خون ریز است؟ اما آن چه 

را که پنهان می کردند، درس آکادمیک این آیات است. 
1-سورةبقره،آیة33.
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مالئک می دانستند که اگر آدم خلیفه اهلل شود سیادت و اعتبار مالئک کم و محدود می شود. از این رو و از 
 باب حسادت با خلیفه اللهی آدم مخالفت کردند و دلیل خود را هم پنهان کردند و به ظاهر دلسوزی نمودند؛

اما خداوند اسرار آنها را فاش کرد تا از این به بعد با خداوند صادق باشند.

خالصة فصل دوم
مکه در سال هشتم هجری فتح شد. به دستور پیامبر)ص(، خانة خدا که آکنده از 360 بت بود، 

پاک سازی شد. مردم مکه هم پس از سال ها بت پرستی تسلیم پیامبر شدند و اسالم آوردند. 
 ابوسفیان رئیس بت پرستان و بت گران مکه هم به ظاهر اظهار مسلمانی کرد تا جانش حفظ شود. 
جالب است اشاره کنیم که معاویه که در زمان فتح مکه در مکه نبود، پس از آن که شنید پدرش 
ابوسفیان مسلمان شده است، طی نامه ای او را به همین دلیل شماتت کرد. یعنی نه تنها معاویه دو سال 
 مانده به ارتحال پیامبر مسلمان نشده بود، بلکه هنوز هم بر طبل جنگ علیه اسالم می کوبید؛ که به کوری

چشم دشمنان، در سال دهم هجری همة حجاز مسلمان شده بودند.
 به عقیدة نویسنده به رغم آن که مردم مکه و عشایر و قبایل اطراف مکه به دلیل جهل حاکم بر حجاز

آن روز بت پرست بودند و هر قبیله و طایفه ای بت مخصوص خود را که در مسجدالحرام قرار داشت 
می پرستیدند، اما رؤسای مکه مانند ابوجهل و ابولهب به خصوص ابوسفیان بت نمی پرستیدند، آنها هواپرست، 

خودپرست و مقام پرست بودند. 
 خالصه آن که همه چیز را غیر از خدا می پرستیدند. آنها به خوبی می دانستند که کاری از بت ها برنمی آید،
اما ریاست خواهی آنها ایجاب می کرد که از جهـل مـردم سوء استفاده کنند و به ظاهر نشان دهند که 

بت پرستند تا زعامت آنها بر مردم پایدار بماند.

مسلمان شدن سران قریش
سران تبه کار قریش پس از توطئه هاي طوالنی علیه اسالم، جنگ های ویرانگر و پر خسارتی را بر 
پیامبر تحمیل کردند. هدف آنها از آن جنگ ها، جلوگیری از ترویج اسالم و پایداری ریاست آنها بود. 
به غیر از جنگ اُُحد که به شکست اسالم انجامید، در دیگر جنگ ها یعنی بدر، خندق، خیبر، فتح مکه، 

 

ُحنین و... متحمل شکست های خفت بار و پر هزینه شدند.
آنها که به خوبی دریافته بودند کاری از بت ساخته نیست و برعکس اصوالً دورة بت پرستی رو به 
 پایان است، و از طرف دیگر روز به روز آوازة اسالم عالمگیرتر می شود، هواپرستی آنها- تکرار می کنیم:

هواپرستی آنها نه چیز دیگر- ایجاب می کرد که اظهار مسلمانی کنند. چون با اظهار مسلمانی، قدرت 
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و ریاست آنها تجدید می شد. با همین تجزیه و تحلیل بود که نخست »خالدبن ولید« فاتح جنگ اُُحد

 

اسالم آورد. 
 با همین تجزیه و تحلیل است که می گوییم خالدبن ولید پس از ارتحال پیامبر)ص( به دستور

ابوبکر به ظاهر برای گرفتن زکات به سراغ »مالک بن نویره« صحابی معروف رفت. 
خالد با ترفند و فریب، مالک را کشت و همان شب با همسر جوانش همخوابگی کرد!! گفته اند که 
 خالد هر وقت برای فتح بالد مختلف از مدینه عازم می شد، از این گونه امور زشت و ضد اسالمی فراوان

انجام می داد و خشونت را به اوج می رساند. این خود دلیل محکمی بر تداوم شرک وی و بی اعتقادی 
او به اسالم بود. 

 اعتراضات شدید امیرالمؤمنین به ابوبکر به خاطر اعمال زشت خالد موجب شد که خلیفه از خالد
بخواهد در خارج از مدینه منطقه ای بیابد و برای رفع حساسیت ها به مدینه نیاید.
علت العلل جنایات خالد، خصلت بی اعتقادی وی نسبت به ارزش های اسالمی بود.

همان گونه که گفتیم خالد و هم فکران وی مسلمان نشده بودند که ارزشی زندگی کنند. آنها فقط 
و فقط از مسلمان شدن، ریاستش را می خواستند و الغیر. 

عکرمه بن ابی جهل هم همین گونه بود. او که در جنگ خندق - در سال پنجم هجری- در حمله 
به مسلمانان در خندق افتاد، اما با لطف پیامبر آزاد شد، او هم مانند خالد ریاست طلبی اش او را وادار 

کرد که مسلمان شود نه اعتقاد به اسالم...
ابوسفیان که هم رئیس قریش و هم رئیس بت گران قریش و هم عامل اصلی جنگ های نابرابر 

شرک علیه اسالم بود، در فتح مکه به ظاهر مسلمان شد.
حداقل از زبان اسناد و مدارک که در کتب تاریخی ضبط است، با جرأت و قاطعیت می توان گفت 
 که ابوسفیان یک لحظه هم به اسالم ایمان نیاورد. همان گونه که گفتیم او نه مسلمان شد و نه به بت پرستی

ایمان داشت. ابوسفیان بی دیِن صرف، و به قول امروزی ها »سکوالر« بود. 
در اثبات ادعای خود به ارایة دو سند اکتفا می کنیم:

1- ابوسفیان در دورة خلیفة دوم سفری به مدینه داشت. او مجبور بود در رسیدن به مدینه از منطقة 
اُُحد عبور کند. وی هنگام عبور از آن منطقه که تلخ ترین شکست بر ارتش اسالم توسط ابوسفیان وارد

 

آمده بود، با افتخار و شوق گفت:
داً َو َقَتْلنا اَْصحابَُه1 هُهنا َرَمينا ُمَحمَّ

در همین جا بود که محمد)ص( را به تیر بستیم و اصحاب او را کشتیم.

1-اسالممجّسم،علیمحمدبشارتی،ص180.
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2- پس از آن که عثمان با خواست خلیفة دوم و با توطئة شورای شش نفره به حاکمیت رسید، 
شادی غیر قابل وصف بنی امیه آغاز شد. 

آن روز هیچ طایفه ای غیر از بنی امیة سکوالر از قدرت گرفتن عثمان خرسند نبود. 
ابوسفیان در جمع بنی امیه و در خانة عثمان پس از آن که مطمئن شد که غیری وجود ندارد، با 

صراحت گفت:
َف الُکَرة َفَوا     هللِ ما ِمْن َجنَّه َو ال ناٍر1  َتَلّقُفوا یا بَنی َعْبِد َشْمٍس َتَلقَّ

ای فرزندان عبد شمس! 

حال که ریاست به شما رسیده است، آن را در دستان خود نگه دارید؛

و مانند توپ به یکدیگر پاس بدهید،

و از خاندان خود خارج نکنید. 

این دو، نمونه هایی از اظهارات ابوسفیان، پدر معاویه است. هر شخص متعادلی می تواند با خواندن 
این دو سند بفهمد که گویندة آنها نه تنها اعتقادی به اسالم نداشته، بلکه عمیقًا دشمن کینه توز اسالم و 

پیامبر اسالم و مسلمانان بوده است. 

پرستش، اوج اعتقاد و ایمان
 این موضوع تازه ای نیست. پرستش عملی است که نشان از باور درونی انسان نسبت به خداوند و یا هر چیز

دیگر باشد. این پرستش ضمنًا نقطة اوج ایمان و اعتقاد است.
بنابراین:

 - توصیة اکید به نشاط در عبادت، یعنی تأکید بر اعتقاد و تقویت ایمان است. 
تا قلب سرشار از ایمان نباشد،
و دل لبریز از خداخواهی نشود،
 توقع نشاط در عبادت بیهوده است.

ایمان به خداوند سبحان امری غریزی و طبیعی است. تاکنون هیچ قوم و قبیله ای مشاهده نشده 
که به خدا اعتقاد نداشته باشند. بنابراین کفر، مبارزه دایمی با غریزة خداخواهی است. 

بدتر از مبارزه با خـداخواهی که برجستـه ترین شعار انبیاست، مبارزه با همـة ارزش های درونی و بیرونی 
است. 

نهضت انبیا برای تقویت ایمان مردم بود؛ مردمی که بعضًا به دلیل تداوم حاکمیت کفر، بر باور آنها 
1-شرحنهجالبالغه،ابنابیالحدید،ج3،ص443.
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غبار نشسته بود.
 یک انسان خدامحور باید ضمن اعتقاد کامل به پیامبر اسالم)ص(،

و رهنودهای آسمانی و حیات بخش آن پیامبر عزیز، 
باید به همة پیامبران گذشته احترام ویژه بگذارد،

و نهضت عظیم آنها را ارج نهد.
 این یک رهنمود اثربخش پروردگار متعال است:

ُسوُل بِما ُأنِْزَل إِلَْيِه ِمْن َربِِّه  آَمَن الرَّ

ِه َو َمالِئَکِتِه َو ُکُتِبِه َو ُرُسِلِه  َو الُْمْؤِمُنوَن ُکلٌّ آَمَن بِاللَّ
ُق بَْيَن اََحٍد ِمْن ُرُسِلِه...1 ال ُنَفرِّ

پیامبر به آن چه از سوی پروردگارش بر او نازل شده ایمان دارد،

و همة مؤمنان نیز به خداوند و فرشتگان او و کتاب ها و پیامبرانش ایمان دارند،

و می گویند:

ما میان هیچ یک از پیامبران )به لحاظ  مسؤولیت( فرق نمی گذاریم.

 آیة فوق زیباترین آیه در یکسانی جهاد عظیم پیامبران است. مساعی جمله انبیاي الهی در پیشبرد توحید
امری مقدس و قابل تقدیر است. ما با فرستادن صلوات بر آنها، جهاد عظیم آنها را پاس می داریم.

صراط مستقیم
 پیداست پیامبران الهی ضمن یکسانی  مسؤولیت خود، ناحیة  مسؤولیت شان متفاوت بود؛ به طوری
 که عده ای از آنها  مسؤول هدایت یک قوم و یا یک قبیله و حتی یک منطقة بزرگ و کوچک و حتی

یک روستا بوده و اغلب آنها زیرمجموعة پیامبر بزرگ تری بوده اند. برعکس جمعی از انبیا،  مسؤولت 
 هدایت تمامی مردم زمان خود را داشتند. آن بزرگواران ضمن دادن بشارت به آمدن پیامبر بعد از خود

عنوان می کردند که به آن پیامبر ایمان بیاورید؛ یعنی عماًل خاطر نشان می کردند که دستورالعمل آنها 
و روش تبلیغ آنها فقط تا بعثت پیامبر بعد از خود اعتبار دارد.

 هنگامی که پیامبر عالی قدر اسالم مبعوث شدند، پیروان قبل از ایشان مانند صابئین )پیروان حضرت
ابراهیم(، یهود و نصارا - پیروان حضرت موسی و حضرت مسیح- در انتظار بعثت ایشان بودند.2 

پیامبر اسالم خاتم پیامبران هستند، زیرا دین ایشان در بردارندة کامل ترین و حیات بخش ترین 
 دستورالعمل ها برای سعادت دنیا و رستگاری آخرت هر انسان است. دریغ و درد که عده ای از مخاطبین

1-سورهبقره،آیه285.
2-زندگانیحضرتمحمدخاتمالنبیین)ص(،آیتاهللرسولیمحالتی،ص114.
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اولیة قرآن کریم هیچ اعتقادی به مسائل الهی و آسمانی نداشتند. آنها هرگز از پیروان ادیان آسمانی 
قبل از اسالم هم نبودند. آنها فقط خودپرست بودند.

قرآن کریم دربارة آنها می فرماید:
ْيطاَن إِنَُّه لَُکْم َعُدوٌّ ُمبيٌن  اَ لَْم اَْعَهْد إِلَْيُکْم یا بَني  آَدَم اَْن ال َتْعُبُدوا الشَّ

َو اَِن اْعُبُدوني  هذا ِصراٌط ُمْسَتقيٌم1

آیا ای فرزندان آدم با شما عهد نکردم که شیطان را نپرستید که او دشمن آشکار شماست؛ 

مرا بپرستید که راه درست و مستقیم پرستش خداست.

شیطان چیست؟
برای خوانندگان عزیز واضح است که شیطان، ابلیس نیست. 

- ابلیس همان عنصر رانده شده و ملعونی است که شرح تبه کاری های وی در قرآن آمده است. ولی:
- شیطان هر عنصر نامطلوب و مزاحمی است که همواره انسان را در خداپرستی دچار تردید می کند. 

بنابراین:
- شیطان می تواند ابلیس باشد، دوست باشد، همکار باشد، همسر و فرزند باشد، پول باشد، مقام باشد، قیافه 

باشد... خالصه هرکس و هرچیزی که مزاحم خدامحوری انسان شود. 
به قول مولوی:

ای بسا ابلیس آدم رو که هست             پس به هر دستی نشاید داد دست

پس: ابلیس نام خاصی است، ولی شیطان نام عام. یعنی ابلیس یک نفر است، ولی شیطان می تواند 
هزاران نفر باشد؛ جاندار و بیجان؛ مرد یا زن؛ پیر یا جوان؛ ظاهری و باطنی... 

یکی از نیـرومندترین شیطان ها، نفس سـرکش است. همان که از سـوي پیامبـر اسالم)ص( تعبیر به 
دشمن ترین دشمنان شده است:

قاَل َرُسول ا    هلل:   
َک نَْفَسَک الَّتی بَْيَن َجَنِبْيَک2 اَْعدی َعُدوِّ

 دشمن تریِن دشمن تو، نفس توست که میان تو و در خود توست.

گاه این شیطان به قدری در انسان نفوذ می کند و بر نفوذش می افزاید که به انسان فرمان می دهد و 
زمام امور فرد را در دست می گیرد. بهتر بگوییم: می تواند جای خدای را در باور انسان بگیرد. 

1-سورةیس،آیات60و61.
2-میزانالحکمه،ج7،ص3512.
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خداوند می فرماید:
- شیطان را نپرستید، مرا بپرستید که راه راست این است. 

ممکن است عده ای تردید کنند که مگر ممکن است کسی را یافت که شیطان را می پرستد؟ 
پاسخ روشن است. آری، به تعبیر قرآن وقتی عملکرد بعضی به اندازه ای زشت و زننده شود و 
به قدری در انحراف فکری به افراط بیفتد که دست به کارهای زشت تر بزند، داد شیطان هم با همة 

آلودگی و انحراف بلند می شود. 
ببینید:

ا َکَفَر قاَل إِنِّي بَري ٌء ِمْنَک ْيطاِن إِْذ قاَل لِْلِإنْساِن اْکُفْر َفَلمَّ َکَمَثِل الشَّ
َه َربَّ الْعالَميَن1  إِنِّي أَخاُف اللَّ

کار انسان از خدا جدا مانده به جایی می رسد که وقتی شیطان به وی دستور می دهد که کافر شو،

به قدری در کفر به افراط می رسد و به کارهای بسیار زشت دست می زند که شیطان به او می گوید:
- از من دور شو من از تو بیزارم؛ 

من از اعمال زشت تو به خدا پناه می برم!!

پرستندگان شیطان را امروز می توانیم در جامعة خود مشاهده کنیم. 
در صدر اسالم هم بودند.
در طول تاریخ هم زیاد و فراوان بوده اند.
 آیا معاویه شیطان پرست نبود؟

 اگر او شیطان را به عنوان ولی، مرشد و راهنمای خود انتخاب نکرده بود، دست به آن همه جنایت 
نمی زد و آن اندازه کوردلی که در صف مسلمانان جا کرده بودند، 
         آیا از شیطان دستور نگرفته بودند که پیامبر را بکشند؟

 پیامبر عزیزی که به تعبیر خداوند عالم مظهر صراط مستقیم بود:
یس َو الُْقْرآِن الَْحکيِم

إِنََّک لَِمَن الُْمْرَسليَن 
َعلی  ِصراٍط ُمْسَتقيٍم.2

ای پیامبر! 
به قرآن کریم سوگند که تو از پیامبران هستی و تو خود در صراط مستقیم،

 بلکه خود صراط مستقیمی.
1-سورةحشر،آیة16.

2-سورةیس،آیات1تا4.
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مبارزه با پیامبر اسالم ،
کار شیطان و پرستندگان شیطان است. 
دشمنی با دستورالعمل های پیامبر)ص(،

 نشان شیطان صفتی است. 
خصومت نسبت به اهل البیت،

عالمت پیروی از شیطان و دلیل رضایت شیطان از آنهاست. 

جهاد عظیم پیامبران برای حاکمیت توحید بر عالم بوده است، ولی:
 در طول تاریخ شیطان پرست ها،

 همواره با نهضت عظیم انبیا به مبارزه برخاستند.

دشمنان پیامبر)ص(، پیروان شیطان
این ابوسفیان و آن معاویه و آن عثمان و آن یزید و آن مروان، آنها همگی پس از ارتحال پیامبر 
اکرم)ص(، همه کارة اسالم و مسلمانان شدند. تمامی مراکز قدرت را به اشغال خود درآوردند و ایادی 
 بی دین خود را در کارهای کلیدی و آب و نان دار گماردند. سپس اجازة نفس کشیدن به مخالفان خود را

ندادند.
 البته:

 این تنها اهل البیت بودند که پاسدار اسالم محسوب می شدند،
و وظیفة جوهری آنها در پاسداری از اسالم خالصه می شد. 

بنابراین در همه جا مورد بغض و عناد بنی امیه قرار گرفتند.

دیگر مخالفان آنها بعدها به دو دسته تقسیم شدند:
الف: آنهایی که مخالفت اولیة آنها جّدی و اعتقادی نبود. آنها به تدریج جذب قدرت حاکم شدند 

و در تقویت بنی امیه کوشش ها کردند. 
ب: دستة کوچکی که مخالف بودند، اما به هر دلیل مخالفت نمی کردند.

پس:
- تنها اهل البیت بودند که چون والیت و خالفت آنها منصوص بود، بنی امیه نمی گذاشتند به قدرت برسند. 
در همین راستا آنها را در فقر اقتصادی قرار می دادند، تا وقت زیادی از آنها صرف کسب درآمد شود 
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و ضمنًا چون دستشان برای انفاق باز نبود، دور و بر آنها خلوت شد.
 از دید حاکمان جدید، اهل البیت باید آن قدر تضعیف شوند که عماًل فرصتی برای تجدید قوا و 
رسیدن به قدرت نیابند. اما دستپاچگی عثمان در تقویت همه جانبة قبیلة بدنام بنی امیه و عملکرد زشت 

مروان، عثمان را به کشتن داد. 
پس از مرگ عثمان، مردم خسته از عملکردهای خلفای ثالث، در اطراف اسالم مجّسم، علی)ع( جمع شدند 
و او را به حاکمیت رساندند. اما معاویة منافق که از سال های طوالنی در شام مشق خالفت می کرد، با 
فاصلة کوتاهی از مرگ عثمان، پیراهن خون آلود عثمان را در مسجد دمشق آویزان کرد و خود را 

خون خواه عثمان خواند!!
او جنگ جمل و جنگ صفین - و با تحریک خوارج، جنگ نهروان- را بر امیرالمؤمنین تحمیل 

کرد تا نگذارد مردم خسته، طعم گوارای عدالت خواهی مولی الموحدین را بچشند. 
و سرانجام امیرالمؤمنین را به شهادت رساندند و امام به خالفت رسید.

امام دوم وارث مجموعة مشکالت امیرالمؤمنین)ع( و مورد بغض عمیق و کینة همه جانبة بنی امیه و مخالفان 
اسالم واقع شد. 

 معـاویه از راه های مختلف و متفاوت وارد شد تا چند جبهة جنگ پر هزینـه  و سخت را بر امـام مجتبـی )ع( 
تحمیل کند:

1- جنگ اقتصادی
2- جنگ روانی

3- جنگ تروریستی
4- جنگ نظامی... 

در فصل چهارم همین کتاب دربارة همه موارد فوق بحث کرده ایم.
 سرانجام معاویه گروهی را با زر و عده ای را با زور و جماعتی را با تزویر جذب خود کرد و اطراف

امام دوم را کاماًل خلوت ساخت. آن گاه طرح صلحی را به امام حسن)ع( پیشنهاد نمود.
امام مجتبی)ع( برای »حفظ دماء مسلمین« و »حفظ اصحاب وفادار و هواداران اهل البیت« و با 

مالحظاتی چند و از روی ناچاری پیشنهاد صلح را با اصالحات اساسی پذیرفتند. 
 و از آن به بعد سکوالرهای منافِق مسلمان نما، مفّسر، مرّوج و مبلّغ اسالم شدند!! آنهایی که در چند ترور ناموفق

قصد کشتن پیامبر را داشتند، تا طرح شوم نابودی اسالم را به اجرا گذارند؛ پس از آن که به قدرت 
 رسیدند، تداوم قدرت مداری خود را در حفظ اسالم دانستند؛ ولی اسالم بی محتوا و کم جاذبه و غیر اثرگذار...

و جعل 60 هزار حدیث با بودجه و کوشش معاویه، گوشه ای از همان توطئه بود...
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پس از مرگ معاویه، فرزندش یزید به قدرت رسید. 
یـزید ماسـک نفاق را از چهره برگرفت1 و بنـی امیه را آن طـور کـه هستند، به مسلمانان معرفی 

کرد. 
او صریحًا می گفت:

َخَبٌر جاَء َو ال َوحٌی نََزَل3            لَِعَبْت َهاِشُم بِالُمْلِک َفال   
بنی هاشم )شخص پیامبر( با حکومت بازی کردند

وگرنه نه خبری بود و نه وحی نازل شد!!

پس از انقراض بنی امیه و بنی  المروان، بنی العباس بر قدرت مسلط شدند.
اگر بنی امیه بر اساس ضدیت با اهل البیت به قدرت رسیدند، بنی العباس با شعار خالفت اهل البیت قدرت 

یافتند. 
 آنها هم پس از استقرار بر اریکة قدرت، راه بنی امیه را در خصومت با اهل البیت در پیش گرفتند و در

بسیاری از عرصه ها بدتر از آنها عمل کردند.
خیانت های بنی العباس به اسالم و مسلمانان به دلیل طوالنی شدن دوران حاکمیت آنها بسیار 
زیاد است. بنی العباس اگرچه با تفکر متفاوتی وارد صحنه شدند، ولی مانند دو لبة قیچی که در دو 
جهت حرکت می کنند، اما کار یکسانی انجام می دهند، در پی گیری از اهداف بنی امیه در ضدیت با 

اهل البیت و ارزش های اسالمی لحظه ای تردید نکردند.
هارون پس از سالیان دراز که امام موسی  بن جعفر)ع( را با شکنجه به زندان انداخت، سرانجام آقا 
را به شهادت رساند و فرزندش مأمون نیز امام هشتم)ع( را شهید کرد و فرزند دیگرش معتصم بود 

که امام جواد)ع( را کشت. 
 پدر بزرگ هارون یعنی منصور دوانیقی، حضرت صادق)ع( را از بین برد. رفتاری که متوکل کرد،

در بعضی از موارد دست کمی از رفتار بنی امیه با شیعیان نداشت...
وقتی که امپراطوری عثمانی در ترکیة امروزی شکل گرفت، با فتوای فقهای درباری که شاگردان 

اسالم بنی امیه ای بودند، هزاران نفر از مردم مسلمان را بدون هیچ گناهی کشتند. 
امروز تقریباً تمامی حاکمان کشورهای اسالمی،

 وارث بنی امیه اند. 
- آیا دیکتـاتوری همراه با وحشت و مهدورالـدم دانستن شیعیـان در اغلب کشورهای عربی، تفکر 

بنی امیه ای نیست؟ 

1-پرتوییازعظمتحسین)ع(،آیتاهللصافیگلپایگانی،ص276.
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- آیا پدیدة سلفی گری و وهابیت زاییدة مغز الکلی بنی امیه نمی باشد که همه غیر از خودشان را کافر و 
مشرک می پندارند؟ 

- آیا طالبان در افغانستان و القاعده در عراق و النصره در سوریه پیرو یزید نیستند؟ 
 - آیا این گروه ها با مشرک دانستن مسلمانان و کشتن زن و مرد و پیر و جوان، بیشترین خدمت را به دنیای

کفر نکرده اند؟ 
بسیاری از مردم بی اطالع عالم گمان می کنند اسالم همین است که این گروه های خون خوار از 

آن جانبداری می کنند.
- آیا »بسربن ارطاط« آن جنایتکار مشهور و »ُمسلم بن عقبه« آن خون خوار کم نظیر و »ُحصین بن نُمیر« 

فارغ التحصیالن مکتب ضد ارزشی بنی امیه نیستند؟
- آیا از چنان مکتبی انتظار نمی رفت که »حّجاج بن یوسف« بیرون دهد؟ 

این بخش از فصل دوم کتاب را به نقطه نظرات مقام معظم رهبری از دنیایی که اسالم اموی ساخته، 
اختصاص می دهیم:

»در سال های 80  و 90 هجری تا 50  و 60 سال بعد از آن، بزرگ ترین خواننده ها، عّیاش ها 

 

و عشرت طلب های دنیا یا از مدینه اند و یا از مّکه. 
 هر وقت خلیفه در شام دلش تنگ می شد و هوس غنا می کرد و خوانندة برجسته ای می خواست،

کسی را از مدینه و یا مکه برای او می بردند.
بدترین و هرزه سراترین شعرا در مکه و مدینه بودند.

مهبط وحی الهی و زادگاه اسالم مرکز فحشا و فساد شده بود... 
در مکه شاعری بود به نام »عمربن ابی ربیعه« یکی از شاعرهای عریان گوی بی پردة هرزه؛ 
 البته در اوج قدرت و هنر شعری.  )داستان های او و این که این قبیل شاعران چه می کردند یک
 فصل مشبحی از تاریخ غم بار آن روزگار است و طواف و جمرات و دیگر مشاهد مقدس، شاهد 

هرزگی و فساد آنهاست.(
 وقتی عمربن ربیعه ُمرد، راوی می گوید:'' در مدینه عزای عمومی شد. در کوچه های 
مدینه مردم مـی گریستند. هرجا مـی رفتی مجموعه هایـی از جوان ها نشسته بودند و تأسف 
می خوردند بر مرگ عمربن ابی ربیعه. کنیزکی را دیدم که دنبال کاری می رود و همین طور 
اشک می ریزد و گریه و زاری می کند. تا رسید به جمعی از جوانان. گفتند: چرا این قدر گریه 
می کنی؟ گفت: به خاطر این که آن َمرد از دست ما رفت. یکی گفت: غصه مخور. شاعر 
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دیگری در مکه هست به نام »حارث بن خالد مخزومی«. او هم مانند عمربن ابی ربیعه شعر 
می گوید و یکی از شعرهای او را خواند. وقتی کنیزک این شعر را شنید، اشک های خود را 

پاک کرد و گفت: 
- خدا را شکر که حرمش را خالی نگذاشت!!''

این وضع اخالقی مردم مدینه بود«.1
آیا اسالمی که پیامبر عظیم الشأن اسالم بر آن پای می فشردند و برای آن جهاد می کردند، می پذیرد 
که عده ای گستاخ و خیره سر تحت عنوان حاکم مسلمانان، جامعه را چنان به فساد بکشانند که دو شهر 

آسمانی مکه و مدینه به آن نابسامانی برسند؟
در مقابل، آیا آن اسالمی که مخالفان اهل البیت و بنی امیه و بنی مروان و بنی العباس مروج آن 
بودند و برای حفظ آن حاضر شدند فرزندان پاک رسول اهلل را که مظهر اسالم بودند، به بدترین وضع 
به شهادت برسانند و بی شرمانه ترین تهمت ها را به خاندان نبوت و رسالت که خداوند به طهارت آنها 
شهادت داده است، بزنند و پیروان آنها را از هستی ساقط کنند؛ آیا جز فساد گسترده و وسیع مسلمانان 

چیز دیگری انتظار بود؟
آنهایی که رسول خدا را متهم کردند که برای بعد از خود جانشین تعیین نکرده است، آیا هدفی 
جز این داشتند که مسلمانان را در مسیری که خود تشخیص می دهند- نه مسیری که خدا و رسولش 

تشخیص داده اند-  هدایت کنند که گمراهی و ضاللت حاصل آن است. 
مگر خدا نفرموده است:

ُقْل َهْل ِمْن ُشَرکاِئُکْم َمْن َیْهدی إِلَی الَْحقِّ

ُه َیْهدي لِْلَحقِّ  ُقِل اللَّ

ی ْن ال َیِهدِّ َبَع أَمَّ  أَ َفَمْن َیْهدی إِلَی الَْحقِّ أََحقُّ أَْن ُیتَّ
 إاِلَّ أَْن ُیْهدى  َفما لَُکْم َکْيَف َتْحُکُموَن2

بگو آیا هیچ یک از خدایان شما، شما را به سوی حق هدایت می کند؟

 بگو تنها خداست که به حق هدایت می کند. 

آیا کسی که خود هدایت شده و همه را به سوی خدا هدایت می کند،

شایستة پیروی است، یا کسی که هدایت نشده و محتاج هدایت است؟

شما را چه می شود؟ چگونه داوری می کنید؟ 

1.سخنرانیمقاممعظمرهبریدردومینکنگرةحضرترضا)ع(،ص25.
2-سورةیونس،آیة35.
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ضالل مبین چیست؟
پیامبر اسالم برای همة عالم منشأ خیر و برکت بسیار بود. آن پیامبر آسمانی مردم را به تعبیر قرآن 
کریم از ضالل مبین نجات داد. ضالل به معنای انحراف و گمراهی است. ولی ضالل مبین گمراهی 

آشکار است؛  
يَن َرُسوالً ِمْنُهْم َیْتُلوا َعَلْيِهْم آیاِتِه  يِّ ُهَو الَّذي بََعَث ِفي الُْأمِّ

ُمُهُم الِْکتاَب َو الِْحْکَمة  يِهْم َو ُیَعلِّ َو ُیَزکِّ
َو إِْن کاُنوا ِمْن َقْبُل لَفي  َضالٍل ُمبيٍن.1

اوست آن کس که در میان بی سوادان فرستاده ای از خودشان برانگیخت،

تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد، 

و ]آنان [ قطعاً پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.

ضالل مبین یعنی گمراهی آشکار. آیا بت پرستی همان ضالل مبین نیست؟
به نظر نویسنده، مردم عربستان قبل از بعثت گرفتار مشکالت عجیب و عمیقی بودند که ذیاًل به 

آنها اشاره می کنیم:
1-سورةجمعه،آیة2.
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 آیة شریفة فوق از اثرات فوق العاده و گستردة بعثت پیامبر رحمت سخن به میان می آورد و به رغم
توضیحات روشن دربارة نقشة راه بعثت و برنامه های مفصل اعتقادی، سیاسی، اخالقی و تربیتی آن 
-که در دو کلمة »تزکیه« و »تعلیم« آمده است- در بردارندة زیباترین پیام بعثت، برنامة بعثت و 

استراتژی بعثت است.
آن چه در این مقال می توان در مورد تأثیرات شکوهمند بعثت پیامبر اسالم)ص( گفت و به طور 
قطعی و مسّلم دربارة آن نوشت، آثار بعثت است. ما هرقدر بخواهیم به طور مستقل دربارة تزکیه و 
تعلیم بحث کنیم، مجازیم؛ اما تزکیه و تعلیم در این آیه کلید فهم دقیق ضالل مبین و پایان بخشیدن 

به آن است. 
چنان چه ما به مظاهر ضالل مبین بپردازیم، در ضمن آن مي توانیم به معنای تزکیه و تعلیم نیز 

دست یابیم.
 کتاب یعنی:

                   - فراگیری درس تزکیه از صاحب کتاب،
و تزکیه هم یعنی:

                  - با تقوا شدن با رهنمودهای پیامبر و اهل البیت. 
ان شاءاهلل در همین فصل بیشتر در این مورد بحث می کنیم.

1- بت پرستی
بدون تردید زشت ترین، ناهنجارترین و بدترین مصداق ضالل مبین، بت پرستی است. بت پرستی 
بدون توجه به ریشه ها و پیشینة آن، زشت ترین پدیده ها و توهین آمیزترین عمل در برابر شعور فطری 
بشر در طول تاریخ است. هرچند از آغاز پیدایِش آن حکما، اندیشمندان و دلسوزان جامعه به تقبیح 
بت پرستی پرداخته و علیه آن تفکر زشت، گفته ویا نوشته و اقدام کرده اند، اما هنوز هم آثار ناهنجار 

بت پرستی دست از دامن مردم امروز برنداشته است...
بدون تردید ذلت پذیری و تسلیم شدن در برابر حاکمیت جور و بیگانه پرستی، از آثار سیاسی 
بت پرستی و لذت نبردن از مواهب طبیعی آثار اجتماعی آن است. هرچند مشهور است که امروز 
دیگر بت پرستی منسوخ شده و بت خانه ها ویران گشته، اما این سخن درست نیست؛ هنوز هم فقط 
 از جمعیت یک میلیارد نفرة هندوستان بت گر، 

5
4 در قارة کهن یک میلیارد بت پرست یافت می  شود. 

بت تراش و بت پرستند. اصوالً »هندو« یعنی بت پرست. آری، در قرن 21 و در سال 2013 میالدی 
بسیاری از مردم هند را مشاهده می کنیم که بت می پرستند. نویسنده که در دورة  مسؤولیت خود با 
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عنوان قائم مقام وزارت امور خارجه، چند سفر رسمی به هندوستان داشتم و مهمان رسمی دولت هند 
 بودم، بت پرستی مردم را از نزدیک مشاهده کرده ام. یادم می آید در سفری که در سال 1367 به دهلی نو

داشتم و در یکی از سوئیت های هتل شرایتون به سر می بردم، بت های چوبی کوچکی در اتاق محل 
توقف من وجود داشت. یک شب فرصتی پیش آمد و به شمارش آنها پرداختم. با کمال تعجب دیدم در 
اتاق محل اقامت فقط 360 بت وجود دارد... البته مردم هند، چین، کره، تایلند، سنگاپور و... همه چیز 
می پرستند؛ ولی آنها نه مصنوعات خود را همه کارة خود می دانند و نه از آنها انتظار رفع و دفع مشکالت 
خود را دارند. اما مردم حجاز عمومًا و مردم مکه به خصوص، قرن ها مسجدالحرام را به پایگاه شرک

 

و بت پرستی درآورده بودند و مردم خود را به پرستش بت ها وادار کرده بودند و بت ها را همه کاره در 
زندگی خود می پنداشتند. 

 ذلت پذیری بسیاری از مقامات این کشور- عربستان- در طول تاریخ و حتی امروز می تواند ریشه
در عقاید آباء و اجداد بت پرست آنها داشته باشد.

2- دخترُکشی
 یکی دیگر از انحرافات مردم عصر جاهلی حجاز این بود که دختران خود را می کشتند. علت کشتن

دختران، ریشه در تفکرات زشت آنها و بنیان هاي فکری آنان داشت:

الف: ترس از فقر. 
قرآن کریم می فرماید:

َو ال َتْقُتُلوا أَْوالَدُکْم َخْشَية إِْمالٍق نَْحُن نَْرُزُقُهْم َو إِیَّاُکْم1

خداوند می فرماید:
 فرزندان خود را از ترس فقر نکشید، ما رزق آنها و شما را می دهیم.

ب: ترس از اسارت.
عرب در عصر جاهلیت به دلیل جهل عمیق، بزرگ ترین هنرش جنگ، کشت و کشتار، غارت و 

ویرانی بود. هیچ دلیل موجهی هم برای شروع و ادامة جنگ و تصمیم برای جنگ جدید وجود نداشت.
از آن جایی که در فرهنگ آنها دختران نه تنها نمی توانستند نقشی در جنگ داشته باشند، بلکـه 
برعکس، اگر در جنگی دختران به اسارت گرفته مي شدند اسباب دردسر آنها می شد، به همین دلیل دختران 

1-سورةاسراء،آیة31.
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 را می کشتند. در این زمینه آیات، روایات و داستان های حقیقی فراوانی نقل شده است. اما قول خدا
زیباتر، عمیق تر و دلنشین تر است؛ 

ا َو ُهَو َکظيٌم،  َر اََحُدُهْم بِالُْأنْثی  َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ َو إِذا بُشِّ

َر بِِه اَُیْمِسُکُه َعلی  ُهْوٍن َیَتوارى  ِمَن الَْقْوِم ِمْن ُسوِء ما بُشِّ
ُه ِفي التُّراِب ااَل ساَء ما َیْحُکُموَن1  اَْم َیُدسُّ

هنگامي که به یکی از آنها مژدة دختردار شدن داده می شد،

 شوهر از فرط عصبانیت و غصه صورتش سیاه می شود،

و  از شرمندگی از قوم خود فرار می کرد. 

در آن وقت یا باید دختر را با ننگ و شرمندگی بزرگ کند و یا او را زنده به گور نماید.

نکتة دلنشین و جهت داری که در این آیه مشاهده می شود، این است که بشارت به معنای خبر 
خوش است. یعنی وقتی به پدری مژدة دختردار شدن می رسید، به جای آن که خرسند شود، برعکس 

شدیداً ناراحت می شد. راستی که اسم این فرهنگ و طرز تفکر را چه می شد گذاشت؟ 
                                                               آیا این یک گمراهی آشکار نبود؟

 به میزانی که انسان از صاحبان والیت که سخن گویان خدا هستند فاصله بگیرد، چنین مشکالتی 
از وی خارج از انتظار نیست. بنابراین:

                                                          - یکی از دالیل ضالل مبین اعراب جاهلی، فرزندُکشی آنها بود. 

3- فساد جنسی
آبروبرترین و زشت ترین عادت زشت مردم قبل از اسالم مکه این بود که زنان بعضی از رجال و 
شخصیت های مکه بر درب خانة خود پرچم نصب می کردند و مسافران و تازه واردان و حتی افرادی 
که به عنوان زیارت بت های خود به مکه می آمدند، به همخوابگی فرا می خواندند. چنان زنانی به 

»صاحب رایات« شهرت داشتند. 
معروف ترین آنها »هنده« همسر ابوسفیان و مادر معاویه و مادربزرگ یزید بود. »مرجانه« مادر 

»عبیداهلل زیاد« استاندار یزید نیز از آن جمله اند. 
در تاریخ نمونه های فراوانی از چنان زنانی ذکر شده اند. البته بسیاری از زنان مکه هم فاسد بودند، 
ولی چون شوهران آنها و یا خود آنها از شهرت چندانی برخوردار نبودند، نام آنها در تاریخ ذکر نشده 

است. 
1-سورةنحل،آیات58و59.
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4- وفور جنگ و آدم ُکشی 
گفتیم که فتنه گری و جنگ از دیگر عادات زشت اعراب جاهلی بود. آنها با بهانه و بدون بهانه 
به شهرها، روستاها، قبایل و عشایر حمله می کردند و با کشتن مردان آنها، اموال و احشام آنها را به 

غارت می بردند و خانواده  های آنها را به اسارت می گرفتند. 
بنابراین یکی از دالیل عدم تراکم جمعیت در حجاز، جنگ های متعدد و تمام نشدنی بود. 
نْفس جنگ یعنی قتل و غارت و ویرانی. یعنی عدم تولید؛یعنی بیکاری و ده ها پدیده زشت دیگر. 

جنگ بین دو قبیلة »اوس« و »خزرج« که در یثرب می زیستند به مدت صد سال و تا بعثت پیامبر 
ادامه داشت.1

اینها بخشی از گمراهی آشکار مردم مکه قبل از بعثت است. امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( 
در نهج البالغه تصویر دقیقی از گمراهی های اعراب در جاهلیت ارایه می دهند:

تصویر مکیان در جاهلیت از دید امیرالمؤمنین)ع(:
ْنِزیِل،  َم نَِذیراً لِْلَعالَِميَن َو اَِمينًا َعَلی الَتّ داً َصلَّی ا    هللُ َعَليِه َو آلِِه َو َسلَّ إَِن ا    هللَ ُسبحانَُه بََعَث ُمَحَمّ

َو اَنُْتْم َمْعَشَر الَعَرِب َعَلی َشِرّ ِدیٍن، َوِفي َشِرّ َداٍر،

 ُمِنيُخوَن بَْيَن ِحجاَرة ُخْشٍن َوَحَيّاٍت ُصٍمّ تْشَربُوَن الَکِدَر،

 َوَتأُکُلوَن الَجِشَب َوَتْسِفُکوَن ِدَماَءُکْم، َوَتْقَطُعوَن أَْرَحاَمُکْم،
 االْْصَناُم ِفيُکْم َمْنُصوبَة، َواالَْثاُم بُِکْم َمْعُصوبَة2

به راستي خداوند، محّمد مصطفي را - درود خدا بر او و خاندانش -

براي جهانیان بیدارگر و بیم دهنده برانگیخت و او را امین وحي خویش ساخت. 

و شما - اي گروه عرب - بر بدترین آیین و در نابسامان ترین شرایط مي زیستید: 

در میان سنگالخ هاي ناهموار و مارهاي پرزهري که از آوازها نََرمند، گویي کرند. 

آب آلوده و ناگوار مي نوشیدید، و غذاي نامناسب و غیر بهداشتي مي خوردید، و خون یکدیگر مي ریختید، 

و پیوند خویشاوندي را بریده بودید. بت پرستي میان شما رایج بود و گناهان دایر.

 بهترین خانه را خداوند معرفی کرده است:
ُح لَُه فيها بِالُْغُدوِّ َو الْآصاِل3 ُه أَْن ُتْرَفَع َو ُیْذَکَر فيَها اْسُمُه ُیَسبِّ في  بُُيوٍت أَِذَن اللَّ

خانه هایی که با نظر خداوندگار رفعت یافته و نام خداوند در آن جا برده می شود،

و هر صبح و شام تسبیح خدا در آن خانه ها جاری است. 
1-فرازهاییازتاریخپیامبراسالم)ص(،آیتاهللجعفرسبحانی،ص12.

2-نهجالبالغه،خطبة26.
3-سورةنور،آیة36.
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 خانه های خود را در میان سنگ های سخت و خشن و مارهای کر و کور و وحشتناک ساخته بودید. 
از آب های آلوده و بدبو و کثیف می نوشیدید و غذاهای بد و سخت می خوردید. خون یکدیگر را 
 می ریختید و خویشاوندی را رعایت نمی کردید. بت می پرستیدید و آلوده به انواع گناهان بودید. این بود

تصویری روشن، اما کوتاه، ولی گویا از زندگی مردم مکه قبل از اسالم. 
راستی مکیان هیچ چیزی نداشتند که بخواهند به آن افتخار کنند که امروز عالقمندان به تاریخ 

بخواهند به شرح آن بپردازند. اینها همه معنای عمیق ضالل مبین است، که حاصل بت پرستی بود.

اسالم، دین خوشبختی
از زمان سقراط، فالسفه، بزرگان، صاحب نظران و دلسوزان جامعه با خاستگاه های فکری متفاوت 
هرکدام سعی کرده اند برای رفع دردهای عدیده و عمیق جامعه نسخه ای بنویسند و هواداران و افراد 
جامعه را به رعایت آن توصیه  کنند. آنها همچنین تأکید دارند که نسخة شفابخش آنها منحصر به فرد 

است و دیگر نسخه ها تلخ، زیان آور و کشنده!!
نسخة سقراط نه مشکلی از مشکالت جامعه را کاست و نه موجب رهایی خودش شد؛ زیرا دیری 
نپایید که به غضب حاکمیت یونان مبتال شد و با سم شوکران به دیار باقی شتافت. نسخة سقراط 

چیزی از دردهای عدیدة همسرش را هم نکاست.
شاگرد او افالطون نسخة دیگری نوشت و اصالحاتی در نسخة استاد پدید آورد. او هم نتوانست 

کاری از پیش ببرد. 
ارسطو شاگرد ممتاز وی وارد گود شد. او جدی تر از دو استاد قبلی بود و به همین دلیل به »معلم 

اول« هم شهرت یافت. نسخة او هنوز هم در دست هواداران اوست، ولی دردها هنوزپابرجاست.
 در طول چند هزار سالة گذشته خیلی ها آمدند و گفتند و رفتند، اما مشکلی را حل نکردند... 
تا این که در دو سه قرن اخیر صف روشنفکران نسخه نویس زیاد شدند؛ از فروید، هگل، مارکس، 
آدام اسمیت، ریکاردو، لنین، مائوتسه دونگ و... همگی رفتند. هرچند بعضی خوش درخشیدند، ولی 

دولتشان »مستعجل« بود.
این بار دیگر نوبت به الهیون رسید. در روزگاری که چراغ همة تفکرات و طرفداران فالسفة 
مشهور و فلسفه های معروف رو به خاموشی گذاشته بود، امام خمینی رضوان اهلل علیه از خدا گفت و 
از عمل به اسالم سخن به میان آورد که خداوند خالق بشر، حل مشکالت بشری را در عمل به قرآن 
می داند...و او توانست در مدت کمی، و با پشتیبانی مردم دردمند عدالت خواه و معتقد، بر سخت ترین 

دشمنان بشر غلبه کند... 
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داروهای شفابخش قرآن
یک پزشک متعهد و دلسوز بر اساس بیماری بیمار و داروهای موجود و سهل الوصول، نسخه 

می نویسد تا عالوه بر تهیة آن، مصرف آن هم سهل و شدنی باشد. 
نسخة قرآن برای درمان دردهای عدیدة مردم حجاز این گونه بود:

َم َربُُّکْم َعَلْيُکْم، ُقْل َتعالَْوا اَْتُل ما َحرَّ

اَلَّا ُتْشِرُکوا بِِه َشْيئًا َو بِالْوالَِدْیِن إِْحسانًا،

َو ال َتْقُتُلوا اَْوالَدُکْم ِمْن إِْمالٍق نَْحُن نَْرُزُقُکْم َو إِیَّاُهْم، 

َو ال َتْقَربُوا الَْفواِحَش ما َظَهَر ِمْنها َو ما بََطَن، 
ُکْم َتْعِقُلوَن1 اُکْم بِِه لََعلَّ ُه إاِلَّ بِالَْحقِّ ذلُِکْم َوصَّ َم اللَّ ْفَس الَّتي  َحرَّ َو ال َتْقُتُلوا النَّ

بگو بیایید آن چه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم. 

این که چیزی را شریک خدا قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید،

و فرزندان را از ترس فقر نُکشید، ما شما و آنها را روزی می دهیم،

و به کارهای زشت نزدیک نشوید؛ چه آشکارا و چه پنهان،

 و خون افرادی را که خداوند محترم شمرده نریزید، مگر با دلیل. 

اینها چیزهایی است که خداوند شما را به آنها سفارش کرده است، شاید درک کنید. 

همان طور که مالحظه می شود، نسخة شفابخش قرآن دارای پنج پخش است:
1- توحید و یکتاپرستی. این بخش همان آمپول فوق العاده ای است که آثار فوق العاده دارد.

2- احترام به پدر و مادر. این نیز کپسول مؤثری است که مسیر زندگی آدمی را اصالح می کند.
3- نکشتن فرزند. قرصی است شفابخش، که هم نسل را زیاد می کند و هم رزق را.

4- دوری از خبط و خطا. شربتی است شیرین و گوارا. یک انسان متعهد و پارسا پس از گذر از 
آن سه معبر مهم، اصوالً نباید به جاهایی برود که رنگ و بوی گناه دارد.

 5- جلوگیری از قتل. مرهمی است که جراحات جسم و جان را التیام می بخشد. کشتن افراد بی گناه
موجب ناآرامی در جامعه، گسترش کارهای خشن، احیاي انتقام، عذاب وجدان، نفرین بازماندگان 

مقتول و... است. 

اثرات انکارناپذیر توحید
 هرچند همة موارد پنج گانه ای که برشمردیم، همه اثربخش و تأثیرگذار است، ولی توحید و یکتاپرستی

1-سورةانعام،آیة151.
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کلید سعادت دنیا و آخرت و عامل اصلی رفع مشکالت درونی و بیرونی است. 
اصوالً یاد و نام خدا موجب آرامش است. خداوند خود می فرماید:

ِه َتْطَمِئنُّ الُْقُلوُب1 ااَل بِِذْکِر اللَّ

یعنی بدانید:

 فقط با اعتماد به خدا و یاد خدا بودن، موجب آرامش قلب است.

»ااَل« در آغاز این آیه دارای یک پیام آشکار و مهم است. »ااَل « حرف تأکید و انحصار و توجه است.

 

معموالً پس از این حرف، مطالب بسیار مهم و اساسی و جدی مطرح می شود و تقریبًا حرف انحصار 
است و می توان آن را »این است و جز این نیست« معنا کرد. پس آیة فوق را باید چنین معنی کنیم:

- این است و غیر از این نیست که یاد و نام خداست که موجب آرامش درونی است.
پس به غیـر از توحیـد هرگز نمـی توان به آرامـش درونـی رسید و اطمینان خاطر به دست آورد و به 

بی قراری ها پایان داد.
 بشر امروز سال هاست که می خواهد به هر دلیل از خدا فاصله بگیرد. حال ما نمی خواهیم به ریشه های 
این اندیشة انسان هاي خود فریب بپردازیم، فقط اشاره می کنیم که اعمال زشت پاپ ها،کلیساها و 
 کشیش ها در قرون وسطی بود که موجب بیزاری مسیحیان از مسیحیت و به تدریج موجب فاصله گرفتن
از کلیسا و خدا شد. در عوض، نظام سرمایه داری ضد خدایی غرب بسیار تالش کرده که به خصوص 
برای آرامش مردم بی خدای خود با ترویج فساد و سرگرمی های اخالق کش و عفت سوز، کمبودها را 
با پر کردن اوقات مردم پر کند و یا با تجویز انواع داروهای آرام بخِش فرساینده و مخدرهای ُکشنده 
مانند شیشه، کراک، کوکائین، مرفین، هروئین، ماری جوانا و دیگر مخدرها و مسّکن ها مردم خود را 

تخدیر و آرام کند... اما آیة فوق گواه است که:
- هیچ وقت و هیچ قدرت و هیچ چیزی جز یاد خدا نمی تواند به انسان ها آرامش دهد.

خلوص خروجی توحید
با این حساب رهنمودهای خداوند در ارایة دستورالعمل مطرح شده در آیة 151 سورة انعام را 
می توان اصلی، فرعی کرد. موضوع اصلی و پیام اهم آیة مورد بحث، توحید و یکتاپرستی است و بقیة 

پیام آیه- که چهار فقره است- فرعی و مهم تلقی مي شود.
این یک برداشت شخصی نیست. هیچ چیز به پای توحید نمی رسد. اصوالً پیام اسالم توحید است. اگر 
 توحید مطرح باشد و همگان به این باور فطری و جدی، باور عملی داشته باشند، می توان در چارچوب

1-سورةرعد،آیة28.
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این باور اساسی، دیگر دستورالعمل ها، رهنمودها و سفارش ها را هم مطرح کرد و انتظار اجرای آن را 
داشت. عکس آن این گونه نیست، یعنی:

- اگر توحید نباشد، هیچ چیز ارزشی دیگری را هم نمی توان از افراد بی خدا انتظار داشت.
از نظر اعتقادی هم این گونه است. یعنی اعمال در گسترة توحید پذیرفته می شود. هزاران کار نیک 
مانند کمک به خلق، انفاق، ایثار، جهاد، آموزش رایگان، درمان رایگان، قرض الحسنه، مدرسه سازی، 
بنیاد خیریه، مؤسسة قرض الحسنه و... که تمامًا زیبا، اثربخش و الزم است؛ اگر همة این گونه اعمال با 
اعتقاد به توحید و برای خدا باشد، عامیلن آن مأجورند و از مزد اخروی هم به نحو شایسته ای بهره مند 

می شوند. 
 اگر شخصی شب های دراز را براي نماز به پاخیزد و روزهای گرم و طوالنی را روزه بدارد ولی اعمالش
 برای خدا نباشد، سودی عایدش نمی شود. یا حتی اگر در اعمال و رفتارش و یا به هر اندازه ای وارد شود،

باز هم عملش بی نتیجه است. 
حاصل توحید، اخالص است. 

                        اخالص به معنای درستی، راستی، صداقت، خلوص و پارسایی است.
اعتقاد به توحید باید به گونه ای باشد که دیگر مردم به او امید ببندند و به وی اطمینان کنند و 
از وی رفتار خالف مشاهده نکنند. پس هرگاه از توحید در این کتاب سخن به میان می آید، مقصود 

نویسنده این گونه توحید است و بس.

نقش توحید در زندگی سیاسی مردم
با بخشی از اثرات توحید در زندگی اجتماعی مردم آشنا شدیم. همان طور که اشاره شد، بدون 

اعتقادات دینی، انتظار سالمت جامعه، انتظاری بیهوده است.
 هیچ قانونی نمی تواند مانع از انجام جرم و جنایت در جامعه شود، 
مگر مقرراتی که در رابطه با اعتقادات دینی مردم باشد. 

البته باید نخست جامعه را با باورهای دینی به عنوان ظرف آشنا کرد، سپس از آنها انتظار رعایت 
مقررات اجتماعی داشت. 

تجربه نشان داده است که افزایش جریمه هم نمی تواند مانع اساسی از انجام جرم و جنایت باشد. 
تأثیر باورهای دینی در مسائل سیاسی، هم نیرومند و هم زیاد است. 

   وقتی ملتی به بلوغ دینی رسید، نخستین چیزی که مورد توجه قرار می گیرد،
                                                                    بی عدالتی ها و ظلم و تعدی هاست. 
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زماني که یک شخص مذهبی دنبال عامل یا عامالن این نابرابری ها می گردد،
به سرعت درمی یابد که:

 علت همة مشکالت جامعه را باید در حاکمان و زمامداران جست. 
وقتی سراغ اعمال و برنامه های زمامداران می رود، 

متوجه می شود که »بی عدالتی« محصول »وابستگی زمامدار به خارج« است. 
زمامداران دست نشانده و وابسته، عالوه بر تاراج امکانات مملکت توسط خود و ایادی اش، کشور 
را به صورت کشور مصرف کنندة تولیدات دیگر کشورها درآورده است. با اطالع از این مسائل او 
بر مبنای اعتقادات دینی خود در صدد مبارزه با عملکرد زمامدار خود برمی آید... سرانجام و پس از 
مبارزات فراوان، موفق به سرنگون کردن رژیم وابسته مي شود و نظام مطلوب خود را که اسالمی است 

مستقر می کند. پس:
                         - شرایط الزم مبارزة آزادی بخش حقیقی، اسالم و اعتقادات دینی است. 

دیگر انقالبات که ریشه در باورهای دینی نداشته باشند، به دیکتاتوری و وابستگی جدید پیش 
می رود؛ مانند انقالب الجزایر، کودتای مصر، لیبی و... حال می توان به خوبی فهمید که چرا غربی ها با 
 برنامه ریزی دقیق از یک سو دنبال اسالم هراسی هستند و از سویی دیگر دنبال خالی کردن دل مسلمان

از اعتقادات اسالمی.
اسالم، ضد استعمار، ضد وابستگی، ضد ظلم، ضد ظالم و ضد ظلم پذیری است.

ضعف ایمان، عامل اصلی انحراف
به بحث اصلی این فصل از کتاب بازگردیم؛

بحث ما بررسی ریشه های صلح امام حسن مجتبی)ع( با معاویه است. گفتیم که ائمة اطهار)ع( 
شجاع ترین افراد بشر و شایسته ترین رهبر و متعصب ترین در پاسداری از ارزش های اسالم هستند... 

اما وقتی طرفداران آنها طور دیگری فکر می کنند چه باید کرد؟ 
ما در فصول آینده به صورت مستند و مفصل از مشکالت عدیدة امیرالمؤمنین)ع( خواهیم نوشت؛ 
مشکالتی که عمدة آنها را هواداران آن امام به وجود آوردند. همان بدعهدی ها و ناهماهنگی ها موجب 
شد که امام اول و جانشین برحق پیامبر اکرم نتواند به اهداف بلند خود در خالفت دسترسی پیدا کند 

و در اجرای برنامه ها نیز توفیق چندانی به دست نیاورد. 
چه باید کرد؟...

بسیاری از اصحاب حضرت امیرالمؤمنین)ع( که شدیداً تحت تأثیر حاکمیت 25 سالة خلفای ثالث
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شدیداً مادی، دنیا دوست و راحت طلب شده بودند، آنها دیگر سیاست های مولـی را برنمـی تافتند. به 
خصوص عدالت خواهی امیرالمؤمنین)ع( حرص آنها را درآورده بود. آنهایی که از رانت های ویژة عهد 
عثمان فربه، مالدار و ثروتمند شده بودند، دیگر تحت هیچ شرایطی عدالت خواه نبودند و با این گونه 

واژه ها و بحث ها بیگانگی می کردند.
البته نباید حاکمیت25 سالة خلفای ثالث را تنها عامل دنیامداری بسیاری از اصحاب امیرالمؤمنین بدانیم. 

اگر فردی به پاکدامنی و خدا محوری برسد، هیچ عاملی نمی تواند بر عقاید اصیل وی تأثیر منفی 
بگذارد. مشکل بسیاری از افراد از همین جا شروع می شود. علت این که بعضی از شخصیت های سیاسی 

مشهور که سقوط کرده و منفور مردم شده و از چشم ها افتادند، این است که ایمان در آنها نهادینه نشده بود.
  بنابراین ایماِن ضعیف آنها نتوانست مانند سپر محکمی آنها را در تندباد مسائلی مانند پول،  مسؤولیت

و غیره حفظ کند؛ چیزی که در عهد پیامبر)ص( هم وجود داشت.

مالِک ایمان کامل
ایمان را درجات متعدد است. اما در هر درجه ای ایمان عالمتی دارد. 

 بزرگ ترین و اساسی ترین عالمت ایمان،  رعایت آداب ایمان است. یعنی وقتی شخصی مدعی ایمان است،
باید مبادی آداب ایمان باشد تا مشخص شود ادعای دینی او جنبة زبانی تنها ندارد.

آداب ایمان، هم اثرات و تبعات ایمان است و هم عالمت ایمان. 
 از طرف دیگر، به میزانی که شخصی در اجتماع دارای موقعیت باالیی است، او باید بیشتر از افراد

معمولی رعایت مالحظات اسالمی داشته باشد. 
هرکس قدرت و شهرت و اثرات بیشتری دارد، آداب دانی وی باید بیشتر باشد. 

برجسته ترین آداب اسالمی »والیت مداری« است. والیت مداری هم چیزی جز پذیرفتن حاکمیت 
ولّی امر و قبول حکمیت آنها در تمامی امور نیست.

قرآن کریم می فرماید:
ُموَک فيما َشَجَر بَْيَنُهْم  َفال َو َربَِّک ال ُیْؤِمُنوَن َحتَّی ُیَحکِّ

ا َقَضْيَت َو ُیَسلُِّموا َتْسليمًا1 ُثمَّ ال َیِجُدوا في  اَنُْفِسِهْم َحَرجًا ِممَّ

به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود مگر این که:

 در اختالفات خود، تو را به داوری بپذیرند

 و سپس از داوری و قضاوت تو حتی در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاماًل تسلیم باشند. 

1-سورةنسا،آیة56.
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حاصل آیة فوق این است که والیت پیامبر اسالم)ص( فقط در امور کالن نیست. والیت دارای یک 
معنای عام است. اتفاقًا اگر همه بپذیریم و قبول کنیم که پیامبر اسالم و اهل البیت باید در تمامی اختالفات 
 مردم دخالت کنند و قضاوت آنها هم مورد تأیید ما قرار بگیرد، می پذیریم که در مسائل کالن هم قضاوت

و نظرات آنها فصل الخطاب است.
دریغ و درد که بسیاری از مسلمانان صدر اسالم این توصیة خداوند را به کار نبستند. اتفاقًا ریشة 

همة مشکالت اسالم از همین جا آغاز شد؛ یعنی:
     - عدم تسلیم در برابر خداوند و پیامبر)ص(،
                             موجب این همه بدبختی شد.

در جعرانه چه گذشت؟
یکی از فرازهای تاریخ پیامبر)ص(، فتح مکه در رمضان سال هشتم هجری است. 

فتح مکه یکی از بزرگ ترین پیروزی های پیامبر اسالم و یا بهتر بگوییم مهم ترین و اثربخش ترین 
پیروزی های پیامبر اسالم)ص( است؛ چیزی که خداوند و پیامبرش وعدة آن را به مسلمانان داده بودند. 
با فتح مکه بزرگ ترین بت خانة عربستان به تسخیر اسالم درآمد و پس از قرن ها مسجدالحرام از 

لوث بت ها پاک سازی شد و مجدداً به صورت پایگاه توحید درآمد...
 پیامبر)ص( پس از فتح مکه و نابودی بت ها تا آخر رمضان آن سال در مکه ماندند و مردم مکه را 
با تعالیم اسالم آشنا کردند. اما بعضی از سران مکه، به خصوص آنهایی که عشق زیادی به قدرت و 
 ثروت داشتند- مانند ابوسفیان که مسلمان شدن برای آنها جاذبه نداشت- در صدد تحریک قبایل اطراف

مکه که هنوز بت پرست بودند، برآمدند تا علیه پیامبر اسالم وارد جنگ شوند.

جنگ طائف
پیامبر)ص( برای آن که فرصتی برای دشمن جهت حمله نگذارند، آمادة جنگ با بت  پرستان طائف 
 شدند. طائف در 70 کیلومتری مکه است. پیامبر در شوال سال هشتم هجری به طائف لشکرکشی نمودند. 

سپاهیانی که پیامبر براي حمله آماده کردند، 12 هزار نفر بود؛10 هزار از مدینه و2 هزاراز مکه.
این نخستین باری بود که پیامبر اسالم در رأس لشکری مجهز و آماده، به جنگ می رفتند. اما 

افرادی که قدرت ظاهری، آنها را از یاد خدا باز می دارد، کم ایمانی آنها در این جا آشکار شد. 
- مثاًل وقتی چشم ابوبکر در خارج شهر به سپاه مجهز اسالم افتاد، از کثرت سپاهیان دچار غرور 
شد و گفت:''ما دیگر مغلوب نخواهیم شد.'' و این غرور به برخی از افراد دیگر سرایت کرد و همگی از 
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پیروزی و شکست دشمن سخن می گفتند. ولی همین غرور بی جا در همان آغاز جنگ و حملة ناگهانِی

 

دشمن موجب هزیمت آنان شد. ولی ایمان به خدا و پیامبر اسالم بود که آنان را دوباره گرد یکدیگر 
جمع کرد و جلو شکست قطعی و پاشیدگی لشکر را گرفت«.1

از طرف دیگر، قبیلة »هوازن« که مردمی سلحشور و جنگاور بودند، با همراهی چند قبیلة دیگر به 
 فرماندهی مردی جنگ دیده و بسیار شجاع به نام »مالک بن عوف نصری« به استقبال سپاه اسالم آمدند

 و در پشت سنگ و شیارهای کوه ها موضع گرفتند. از آن جا که عبور سپاه اسالم به ناچار باید از یک 
دره صورت مي گرفت به مجرد آن که سپاه اسالم وارد شدند، سپاه مالک به لشکر اسالم حمله آورد. 
این حملة غافلگیرانه به قدری سریع و شدید بود که سپاه اسالم را دچار وحشت بسیار کرد و اوضاع 
نابسامانی را به وجود آورد... در آن جا هم غیر از پیامبر اسالم و امیرالمؤمنین و گروه کمی از یاران 
صدیق- از آن سپاه 12 هزار نفری- اثری نماند؛ یعنی حادثة جنگ احد تکرار شد. کار به جایی رسید 
 که ابوسفیان که چند روزی بیشتر از اسالم ظاهری او نمی گذشت، گفت:''سپاه محمد تا کنار دریا فرار

خواهد کرد و دیگر باز نمی گردند.''2 ...
 پیامبر شریف اسالم که خود لباس رزم بر تن داشتند و در عقب سپاه در حرکت بودند، وقتی متوجة

هزیمت سپاه شدند، نخست توجة ویژه ای به خدای قادر مطلق کرده و گفت:
اَلّلُهمَّ لََک الَحْمُد َو اِلَْيَک الُمْشَتکی َو اَنَْت الُمْسَتعان

پروردگارا!

تو را سپاس می گویم و روی به درگاه تو می آورم که تو تکیه گاه و محل اتکا هستی. 

سپس با نهایت خضوع و نیاز و دل شکستگی به خداوند عرض کرد:
اَلّلُهمَّ اِْن ُتْهِلُک هِذِه الِعصابَة َفَلْم ُتْعَبْد َو اِْن ِشْئَت اَن ال ُیْعَبْد ال ُتْعَبْد3

خداوندا!

 اگر این جماعت نابود گردد کسی تو را عبادت نمی کند،

و اگر تو خود می خواهی که کسی تو را عبادت نکند، این به میل خودت بستگی دارد.

پیامبر)ص( به نکتة بسیار مهم و عارفانة عمیقی اشاره دارد. قرآن می فرماید:
َو ما َخَلْقُت الِْجنَّ َو الِْإنَْس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن4

قصد من از آفرینش جن و انس، این است که آنها مرا عبادت کنند.

1-زندگیحضرتمحمدخاتمالنبیین)ص(،آیتاهللرسولیمحالتی،ص567.
2-همان،ص569.

3-همان،ص570.
4-سورةذاریات،آیة56.
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بنا به آیة فوق انگیزة اساسی خداوند از آفرینش، عبادت  است. ضمنًا این آیه هرگز منسوخ نشده 
و نخواهد شد. زیرا 124 هزار پیامبر به همین منظور مبعوث شدند. پیامبران آمدند تا مردم عالم را تابع 

خدا کنند و اهل عالم را با خداوند که خالق و رازق همه کارة آنهاست، آشتی دهند...
 هرچه بود پیامبر اسالم به نکتة خوبی در مناجات خود و در حالی که سپاه اسالم عقب نشینی کرده و 
 عمدة اعضای لشکر فرار کرده بودند، به خدا عرض کرد؛ ما به راستی از انگیزة اصلی پیامبر)ص( از اظهار

این جمالت بی اطالعیم. به قول شاعر:
میان عاشق و معشوق رمزی است         چـه دانـد آن کـه اشتـر مـی چـراند

 اما برداشت ما از ادای آن جملة مهم، استمداد از محضر خداوند و نصرت ویژه بود. پیامبر)ص( ضمن 
 پذیرش مسؤولیت اصحاب خود و این که آنها در حمایت از رسول خدا کوتاهی کرده اند، به خدا می گوید:

''من که در اجرای فرمان تو در جهت تعمیم توحید کوتاهی نکرده ام. من مبعوث شده ام برای مبارزه با 
شرک و تبلیغ توحید. راستی اگر تو نمی خواهی کسی تو را عبادت کند، حرف دیگری است؛ ولی اگر 
می خواهی که مردم تو را عبادت کنند - که حتمًا می خواهی- اآلن وقت حمایت از من است، زیرا سپاه 
توحید در ُشرف شکست قطعی است و مسجدالحرام که با آن همه عنایات تو به پایگاه توحید درآمده است،

 

نیز در آستانة تسخیر دوباره توسط مشرکین است.'' 
راستی که اخالص، ایمان، صفا، سیر و سلوک و خالصه طرز گفت وگو با خدا را باید از پیامبر)ص( 

فرا گرفت...

نزول عنایات الهی
 پایمردی های پیامبر اسالم و مقاومت دلیرانة مولی الموحدین امیرالمؤمنین و دعوت پیامبر از فراریان
برای ضد حمله به بت پرستان طائف و از همه مهم تر نزول عنایات الهی در تقویت روحیة رزمندگان 

اسالم و تضعیف روحیة مشرکان... کار خود را کرد.
 خداوند در این مورد می فرماید:

ُه في  َمواِطَن َکثيَرة َو َیْوَم ُحَنْيٍن إِْذ اَْعَجَبْتُکْم َکْثَرُتُکْم َفَلْم ُتْغِن َعْنُکْم َشْيئًا  َقْد نََصَرُکُم اللَّ

 َو ضاَقْت َعَلْيُکُم الَْأْرُض بِما َرُحَبْت ُثمَّ َولَّْيُتْم ُمْدبِریَن

ُه َسکيَنَتُه َعلی  َرُسولِِه َو َعَلی الُْمْؤِمنيَن  ُثمَّ اَنَْزَل اللَّ

َب الَّذیَن َکَفُروا   َو اَنَْزَل ُجُنوداً لَْم َتَرْوها َو َعذَّ
َو ذلَِک َجزاُء الْکاِفریَن1

1-سورةتوبه،آیات25و26.
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خداوند شما را در جاهای زیادی یاری کرد)بر دشمن پیروز شدید(،

و در روز حنین)نیز یاری نمود( در آن هنگام که فزونی جمعیتتان شما را مغرور ساخت،

ولی)این فزونی جمعیت( هیچ مؤثر نبود و زمین با همة گستردگی بر شما تنگ شد،

پس پشت به دشمن کرده و فرار کردید. 

سپس خداوند آرامش به پیامبر و به مؤمنان داد،

و سپاهیانی فرستاد که شما آنها را نمی دیدید،

و کافران را مجازات کرد...

 آری، بدون خداوند و یاری گرفتن ازاو به جایی نخواهید رسید. یاری های خداوند موجب بازگشت
روحیة رزمندگان اسالم شد و جنگ به سود مسلمانان به اتمام رسید. به دلیل آن که قباًل در مورد نوع 

کمک های الهی بحث کرده ایم، در این جا از تکرار آن خودداری می کنیم.1

غنایم جنگ حنین
در پایان جنگ حنین غنایم فراوانی نصیب مسلمانان شد. از آن جا که طبق یک رسم عهد جاهلیت 
مالک، فرماندة سپاه شرک دستور داده بود جنگجویانش به همراه تمامی دارایی های خود و زن و فرزند 
در جنگ حاضر شوند- تا حداقل برای حفظ آنها هم که باشد در برابر قوای اسالم مقاومت کنند- اما 
 این ترفند مالک مؤثر واقع نشد، برعکس در پایان، همة اینها به عالوه مقادیر مهمی اجناس مهم به دست 

مسلمانان افتاد. 
غنایم آن جنگ، عبارت بودند از:
اسیر 6000 زن و مرد و کودک

شتر 24000 نفر
گوسفند 40000 رأس

نقره 4000 اوقیه یعنی حدود 853 کیلوگرم.
 عالوه بر اجناس فوق، مقادیر زیادی گندم، جو، خرما، شیرة خرما، عسل، کشمش و... جزء مجموعة

غنایم بود و تا آن روز چنان غنایمی نصیب مسلمانان نشده بود. 
در این جا ما دنبالة جنگ حنین را به وقت دیگری موکول می کنیم و به واکنش مسلمانان در برابر 

تقسیم غنایم می پردازیم. 
جمع شدن غنایم، دو پیامد منفی به همراه داشت:

1-اسالممجسم،علیمحمدبشارتی،ص58.
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پیامد منفی اول
چشم های ظاهربین: انبوه غنایم چشمگیر به خصوص اسیران زن و شترهای قیمتی موجب شد 
که عده ای ظاهربین و مال دوست، دل به آنها بسپارند و در محاصرة قلعه های مشرکین طائف چندان 
 جدیت نشان ندهند و مقاومت نکنند و حتی با پیغام های غیر مستقیم و گفت وگوهای مستقیم با پیامبر،

بازگشت به جعرانیه - محل تمرکز غنایم- را خواستار شوند.

پیامد منفی دوم
بسیاری از سپاه اسالم که غنایم زیاد آن روز، صبر و قرار آنها را برده بود، وقتی به جعرانیه رسیدند 
 بی صبرانه در انتظار گرفتن سهم خود بودند؛ اما امور به شکل دیگری پیش رفت که با خواست و توقع

آنها جور نبود. پیامبر رحمت اسیران قبیلة هوازن را آزاد کردند و به منظور نفوذ در دل آن قبیلة 
جنگجو و سلحشور که می توانست خطری از ناحیة آنها متوجه مکه شود، با آنها خوش رفتاری بسیار 

نمودند...
- با استرداد اسیران هوازن، شاید برای برخی از لشکریان این فکر پیش آمد که ممکن است نوبت 
استرداد اموال نیز برسد. از این رو پیامبر را برای تقسیم غنایم تحت فشار قرار داده و خواستند تا هرچه 
زودتر دست به کار تقسیم شترها و گوسفندان و اموال دیگر شود و حتی ابن هشام و دیگران نوشته اند: 
''رسول خدا سوار بر شتر خویش شده بود که مردم اطراف آن حضرت را گرفته و فریاد می زدند: یا 
رسول اهلل! غنایم را تقسیم کن و سهم ما را بده. همچنان حضرت را تا پای درختی بردند و در آن جا 
ردای پیامبر را از دوش ایشان کشیدند. پیامبر به آنها فرمود: مردم، ردای مرا بدهید که اگر به شمارة 
 درختان تهامه شتر و گوسفند داشته باشید، همة آنها را میان شما تقسیم خواهم کرد و مرا شخص بخیل،

ترسو و دروغ گویی ندیده اید...''1
پیامبر)ص( پس از آن به تقسیم غنایم بین مسلمانان پرداختند. اما باز برای جلوگیری از توطئة 
مشرکین قریش که هنوز اسالم در آنها نهادینه نشده بود، به سران آنها سهم بیشتری دادند تا دل آنها 

را بیشتر نرم کنند؛ نوشته اند که حتی 100 شتر به ابوسفیان دادند...

گستاخی و تندخویی
وقتی تقسیم غنایم پایان یافت، گالیه ها آغاز شد.

آنهایی که از ایمان محکمی برخوردار باشند،  عالمت آنها تسلیم در برابر ارادة خدا و پیامبر است. 
1-زندگیحضرتمحمدخاتمالنبیین)ص(،آیتاهللرسولیمحالتی،ص582.
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برعکس، کسانی که از این موهبت بهرة کمتری دارند، همیشه زبانشان به اعتراض بلند است. 
پس از تقسیم غنایم، شخصی به نام »ُذوالخویَصرة« از قبیلة بنی تمیم پیش آمد و با تندی گفت: 

یا محمد! من امروز طرز تقسیم غنایم شما را دیدم.
پیامبر فرمودند: خوب چگونه دیدی؟

گفت: عدالت را مراعات نکردی!
پیامبر فرمودند: اگر عدالت پیش من نباشد، پس نزد چه کسی خواهد بود؟

خلیفة دوم برخاست و به پیامبر گفت: اجازه دهید برای این گستاخی او را بکشم.
 پیامبر فرمودند: او را به حال خودش واگذار. به زودی او با همین خاستگاه فکری از جمع جدا می شود
و برای خود طرفدارانی پیدا می کند و از دین خارج خواهد شد؛ چنان که تیر از کمان خارج می شود.1

پیش بینی پیامبر اسالم)ص( طبق معمول محقق شد. زیرا بعدها همین شخص، گروه خوارج را 
تشکیل داد و از اطاعت امیرالمؤمنین خارج شد و جنگ نهروان را به راه انداخت و در همان جنگ 

کشته شد.
 این فراز تاریخی را همگان باید زیاد بخوانند. آنهایی که دین مدارند با خواندن آن به عامل اصلی 
انحرافات عقیدتی پی می برند و تالش می کنند تا همواره مطیع خدا و تسلیم پیامبر بمانند و سست عنصرها 

و مذبذب ها، خطر حتمی انحراف را در کنار گوش خود احساس مي کنند و شاید به خود آیند.

اعتراض انصار!
همان گونه که گفته شد:

  نه ایمان، یک باره همة وجود انسان را احاطه می کند و شخص را مهّذب و پاک باز می سازد،
                           و نه کفر دفعتاً واقع می شود و شخص مؤمن را دچار انحراف می کند؛ خیر. 
                                                                                        هردو آنها به تدریج انجام می شود. 

یعنی هم ایمان تدریجًا بر جان انسان وارد مي شود و جسم را مقید مي کند و هم کفر به تدریج جان 
آدم را آزرده می کند، تا سرانجام و در گذر زمان شخص را به بی دینی بکشاند. حتی اگر کسی یک باره 
اعالم بی دینی کند، عنصر تدریج دربارة وی صادق است. او رفته رفته عقاید اسالمی را سست گرفته و 
 آهسته آهسته نماز را کنار نهاده و روزة خود را هم خورده و چشمان خود را بر حرام نمي بندد... تا سرانجام

بی دین شده واعالم کفر مي کند. 
در سال 1354 که در زندان اوین بودم، یک مرتبه آن گروه از منافقان که با ما زندگی می کردند 

1-همان،ص584.
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اعالم تغییر ایدئولوژیک کردند و اسالم را به کناری گذاشتند. ما در جای دیگری به طور مفصل و با 
استناد به مدارک به علت العلل انحراف مجاهدین دیروز و منافقین امروز پرداخته ایم.1

علت انحراف عقیدة مجاهدین در این بود که:
- آنها از اول هم ایمان و اعتقاد درستی نسبت به اسالم نداشتند؛
زیرا بنیان گذاران سازمان در قول و فعل،
 هرگز خود را مقّید به اصول مسلّم اسالم و عقاید درست شیعه،

نکردند و نبودند. 
همان عقاید اصیلی که فقها و مراجع در طول 1400 سال گذشته از ائمة اطهار برای ما نقل کردند 

و در این 14 قرن پاسدار آن بودند. 
سازمان از همان آغاز، مبارزه را با مخالفت با علما شروع کردند و با مبارزه با روحانیت ادامه دادند 
 و با به شهادت رساندن پاسداران اسالم به شهرت رسیدند و پس از فاجعة 7 تیر و 8 شهریور با شجاعت،
مسؤولیت آن را به عهده گرفتند و سرانجام بر دامن صدام نشستند و ملت عراق را کشتند و امروز با 

نهایت افتخار جزء سرویس های امنیتی آمریکا و اسرائیل درآمده و به آنها سرویس می دهند.

              این سرنوشت محتوم همة کسانی است که در صدد اصالح عقاید خود نباشند.

انصار چه می گفتند؟
 اعتراض و گله در میان انصار به صورت عمومی درآمد، تا جایی که برخی می گفتند: پیامبر تا چشمش

به قریش، قبیلة خود افتاد، خدمات و زحمات انصار را فراموش کرد!! 
                            راستی که کافر همه را به کیش خود پندارد.

آنها که قو م گرا بودند، پیامبر را هم به قوم گرایی متهم می کردند. در حالی که اقدام پیامبر همان گونه 
که گفتیم به دلیل قوم گرایی نبود، بلکه به منظور جلب نظر آنها به اسالم بود...2

»سعدبن ُعباده« رئیس انصار نزد پیامبر آمد و چنین گفت: انصار از تقسیم غنایم ناراحتند. 
پیامبر که سعد را به خوبی می شناختند و از رفتار وی آگاه بودند، پرسیدند: نظر خودت دربارة 

تقسیم غنایم چیست؟
سعد پاسخ داد: من هم مثل آنها فکر می کنم!

 پیامبر با همین سؤال به ظاهر ساده از درون سعد بیشتر آگاه شدند. بعدها، سعدبن عباده که در فتح 

1-75سالاسارت،ج6،ص166.
2-ازظهوراسالمتاسقوطبغداد،علیمحمدبشارتی،ص58.
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مکه در سال هشتم هجری شعار خطرناک:
 اَلَْيوَم َیُوُم الَْملْحَمَه

 امروز روز خون ریزی است.

 سر می داد، پیامبر)ص( سریعًا شعار وی را و خود وی را عوض کردند.
 وی در ماجرای سقیفه هم اعتقادات کم رنگ خود را به تماشا گذارد. او به جای دفاع از حقوق اهل البیت،

از کودتاگران حمایت کرد. سعد بعدها با کودتاگران اختالف پیدا کرد. او که دیگر نمی توانست در مدینه 
بماند، مقیم شام شد. وی در شام توسط ایادی کودتاگران کشته شد. آن گاه در مدینه شایع کردند:

 1  َقَتَلُة الِْجنَّ

جنی ها او را کشتند!!

سرانجام پیامبر)ص( پس از گفت وگوی طوالنی با انصار، به آنها فرمودند:
- ای گروه انصار، آیا به خاطر مختصر مال دنیا که می خواستم به وسیلة آن دل جمعی را به اسالم 

نرم کنم، از من گالیه می کنید...
- آیا شما خشنود نیستید که دیگران با گوسفند و شتر از این جا بروند و شما پیامبر خدا را همراه 

ببرید؟...2 
سپس دست به دعا برداشت و گفت:

- خدایا! انصار را رحمت کن و فرزندان انصار و فرزندان فرزندان ایشان را نیز رحمت فرما. 
رفتار کریمانه و اخالق فوق العاده و صحبت های متواضعانة پیامبر)ص(، انصار را شدیداً تحت تأثیر

 

 قرار داد. آن دسته از انصار که سیاسی کار نبودند، چشمانشان از اشک شوق پر شده بود و بر گونه و محاسن
 و حتی بر لباسشان می ریخت و کساني هم که نشانی از صداقت در آنها بود؛ حتی صدای آنها هم به گریه

بلند بود...
جمع زیادی از بزرگانشان که از تقسیم غنایم ناراحت بودند، بر روی دست و پای پیامبر افتاده و 

می بوسیدند و عذرخواهی می کردند و می گفتند:
- ای رسول خدا!

 این اموال ماست که شما از غنایم به ما دادید. اینها هم در اختیار شما باشد و به هر شکل که می خواهید
تقسیم کنید. اگر کسی از ما سخنی به اعتراض داشته، قصدش دشمنی نبوده، بلکه آنها خیال کردند که 
مورد بی مهری واقع شده اند. اکنون از این گناه خود به درگاه خدا پوزش می طلبند و استغفار می کنند. 

1-شبهایپیشاور،سلطانالواعظینشیرازی،ص593.
2-زندگیحضرتمحمدخاتمالنبیین)ص(،آیتاهللرسولیمحالتی،ص586.
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شما نیز برای آنها از خداوند آمرزش بخواهید. 
پیامبر رحمت نیز برای همة آنها طلب مغفرت نمودند...

آیا این مصلحت بود؟
خداوند سبحان پیامبر اسالم را پیامبر رحمت می داند؛ رحمت برای همه عالم؛

َو ما أَْرَسْلناَک إاِلَّ َرْحَمة لِْلعالَميَن1

و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم.

راستی که اثرات وجودی پیامبر در تبلیغ توحید و ترویج خدامحوری، عالی ترین رحمت برای همة مردم 
عالم است. آثار آن همه رحمت، همة مخلوقات را در بر می گیرد. تعامل با طرفداران ادیان دیگر، تحمل 
و محّبت به مردم دنیا با هرگونه عقیده و تفکر، و عالوه بر اینها ترحم بر حیوانات، توجه ویژه به محیط

 

زیست، فضای سبز، درختان، چشمه سارها، قنات ها، آب ها و رعایت حتی حشرات و گیاهان به ظاهر 
بی اثر و شاید از دید بعضی ها، مزاحم باشد... گرچه اینها گوشه هایی ناچیز از اثرات فوق العادة بعثت 

پیامبر عظیم الشأن اسالم است. 
بعثت پیامبر)ص(، مردم بت پرست حجاز را به عزت نیایش خداوند احد و واحد رساند و از آن همه ذلت، 

بدبختی، جنگ های ویرانگر، نسل کشی و... رهانید. 
آنها باید بیش از دیگران خود را تا قیامت مدیون و مرهون پیامبر اسالم بدانند و به پای پیامبر 
بیفتند و تأمین خواست ایشان را بر خواست خود ترجیح دهند و پیامبر را از هر حیث بر مال و جان 

و نفوس خود اولویت دهند...
 دریغ و درد که دنیاطلبی عده ای کار را به جایی رساند که از پیامبر عزیز در هشتمین سال هجرت،
 یعنی 21 سال پس از بعثت،
ایراد بگیرند و صدای خود را در حضور ایشان بلند کنند،
و حتی عبا را از دوش ایشان برگیرند!
 آیا این رفتار قابل تحمل بود؟ 
آیا می ارزید که پیامبر را بیازارند؟
آیا قابل قبول بود که پیامبر)ص(، برای جلب توجه یک مشت مردم بی معرفت،
آن طور متواضعانه حرف بزنند که:
- قریش با شترها و گوسفندها رفتند و شما با پیامبر...

 این طرز تفکر که ناشی از ایمان ضعیف بسیاری از آنها بود، کمتر از دو سال و نیم بعد که روح بلند پیامبر
1-سورةانبیا،آیة107.
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به آسمان پرکشید، اثرات منفی خود را با کودتای سقیفه بروز داد و بزرگ ترین جنایت ممکن صورت 
گرفت. 

سست ایمانی و سست عهدی
ما آگاهی چندانی از واکنش های یاران و اصحاب پیامبر در برابر اقدامات و اظهارات پیامبر اعظم 

قبل از هجرت نداریم. 
عدم آگاهی های کافی ما در این مورد به دو عامل بازمی گردد:

عامل اول: از آن جایی که پیامبر اسالم)ص( در مکه از عداوت و شرارت بت پرستان مکه قرار 
و آرام نداشتند، دیگر فرصتـی برای بعضی از اصـحـاب سست عـقیـده نمی ماند تا بخواهند در برابر 

موضع گیری های پیامبر، موضع گیری کنند و رفتار پیامبر را زیر سؤال ببرند.
ثروت و... آشنایی نداشتند.  عامل دوم: تا پیش از هجرت، مسلمانان با مقوله هایی مانند قدرت،
زیرا محدودیت های متعدد دوران عسرت بار زندگی در مکه و فشار رو به افزایش قریش بر پیامبر و 
بر مسلمانان که موجـب مهاجـرت بعضی به حبشه و فرار برخی به اطراف و اکناف شده بود و اغلب 
 مسلمانان فقط دنبال حفظ جان خود بودند، دیگر بهانه ای برای آنها نمی ماند تا بخواهند به پیامبر اعتراض

کنند.
با توجه به این دو عامل چیزی در اسناد اعم از قرآن و حدیث و یا متون تاریخی از ایرادها 
و اعتراضات مسلمانان به ساحت مقدس پیامبر مشاهده نمی شود. بنابراین می توان گفت و بر آن 

پای فشرد که:
تمامی بدرفتاری ها و درگیری ها و اعتراضات جسته و گریخته بعضی از مسلمانان با پیامبر،
                                                                                                            حول دو محور بود:
1- قدرت

2- ثروت

تشّکل در برابر اسالم
 با توجه به این مقدمه است که نویسنده، بروز مشکالت فکری که موجب انحراف بعضی از مسلمانان

شد و سپس تیر و ترکش های مسموم و جان کاه آن روح و جسم دیگر مسلمانان را مصدوم و مجروح 
کرد، و تأثیرات مخرب فراوانی بر جای نهاد، پس از هجرت و به خصوص بعد از پیروزی های اولیه 
در جنگ با اقوام و قبایل، به دست آمدن »غنایم« و اموال و ثروت های فراوان بود. همان غنایم بود 
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که چشم بسیاری از مسلمانان سست عنصر و ساده لوح را به خود مشغول کرد. همان هایی که اغلب 
به خاطر ثروت و مکنت، مسلمان شده و به مدینه آمده بودند. آنها از همان آغاز در یک تشکل بدون 
نام و بدون نشان که فاقد اساس نامه و مرام نامه بود، یکدیگر را به سرعت یافتند و با فاصلة کوتاهی 
با هم قرار گذاشتند که چون حفظ منافع آنها در گرو وحدت و انسجام و تعامل است، از هم حمایت 

کنند و در دراز مدت نیز به نیرویی تکیه کنند که از منافع نامشروع آنان حمایت کند. 
 این اولین تشکیالت درونی مسلمانان بود که علیه تمامیت اسالم شکل می گرفت و به تدریج اسالم و پیامبر

اسالم و علیه جانشینان راستین پیامبر اسالم بالقوه و بالفعل فعال شده بود. 
الزم است در همین جا اشاره کنیم که:

 - چنین تشکلی که از همان سال های اولیة هجرت در مدینه شکل می گرفت و عناصر اصلی و کلیدی آن 
شخص بودند، چیزی نبود که از چشم پیامبر اسالم دور بماند و یا مسلمانان متعهد از آن بی اطالع بمانند. 

پیامبر اسالم برای حفظ وحدت مسلمانان مصلحت نمی دیدند که با آنها برخورد کنند. 
اصوالً در اسالم:

                          - قصاص قبل از جنایت، ممنوع و محکوم است. 
   یعنی:

اگر شخصی تصمیم به انجام خالفی گرفته باشد، تا قبل از ارتکاب عمل:
                                                                        برخورد با وی خطاست.

البته »عدم قصاص قبل از جنایت« یک استثناء هم دارد. 
یعنی:

         - اگر تفکـرات و اندیشـه ها و تصمیم گیری های گروهی خودسر و بی ایمان،
                                                                            علیه تمامیت اسالم جّدی شود،

                                                                این گونه اندیشه های خطرناک که در آستانة اجرا و عمل باشد، 
                                                              حکم فعل را دارد. 

 در این گونه موارد که جنبة استثناء هم دارد، حاکم اسالم »دفع دخل مقّدر« می کند و دست به کار می زند
که از اجرای نقشة خطرناک دشمنان داخلی جلوگیری شود. 

در این گونه موارد:
                             - باز هم فقط تشکل آنها را بر هم می زند،

                              ولی از قتل و یا حتی محاکمة آنها هم اجتناب می کند. 
 یکی از این نمونه ها تخریب و آتش زدن خانه ای به دستور پیامبر)ص( است. خالصة ماجرا به قرار



131

ین
مب

الل 
ض

م/ 
سو

ل 
ص

ف

زیر است:
- بعضی از افراد سست عنصر و دیرباور که برای حفظ منافع خود و یا تخریب اسالم از درون، 
 لباس مسلمانی پوشیده و به توطئه علیه پیامبر اسالم مشغول بودند و ضربات سنگینی به اسالم می  زدند

- که بعدها به »منافقین« مشهور شدند- این گروه کارشکنی زیادی در هنگام لشکرکشی پیامبر به 
»تبوک« برای جنگ با رومیان در سال نهم هجرت داشتند؛ یکی از کارهای زشت آنها ممانعت از 

پیوستن بعضی از مسلمانان به صفوف دیگر مسلمانان بود. 
 

تأثیر تلقینات منافقین
وقتی که پیامبر)ص( به تدریج مسلمانان را آماده می کرد تا به جنگ رومیان بروند، به شخصی به 

نام »َجّدبن قیس« روبه رو شدند و به او فرمودند: آمادة جنگ شو. 
ولی او از روی نادانی و یا خباثت و نفاق پاسخ داد: من به زنان عالقة زیادی دارم؛ می ترسم وقتی 

چشمم به زنان زیباروی روم بیفتد، دچار فتنه شوم! 
قرآن این موضوع را با صراحت بیان می کند:

َو ِمْنُهْم َمْن َیُقوُل اَْئَذْن لي  َو ال َتْفِتنِّي أاَل ِفي الِْفْتَنة َسَقُطوا
َم لَُمحيَطة بِالْکاِفریَن1  َو إِنَّ َجَهنَّ

بعضی از آنها می گویند:

 به ما اجازه ده تا در جهاد شرکت نکنیم و ما را به فتنه مینداز!! 

آگاه باشید!

 آنها هم اکنون در گناه سقوط کرده اند و جهنم کافران را احاطه کرده است.

پیداست آنهایی که دنبال فتنه بین مسلمانان هستند، دنبال آتش افروزی برای سوزاندن اسالم و 
مسلمانی می باشند؛ و بهانة آنها هم فتنه است.

در پاسِخ پیامبر، از دهان آنها به جای حرف، آتش بیرون می آید؛ 
راستی که همة وجودشان را آتش تبه کاری، زشتی و رذالت فراگرفته است. 

راستی که آتش آنها را احاطه کرده است و آنها خود حامل آتش اند.
بعضی از همان چند چهره ها، بهانه های زشت دیگری را هم برای عدم همراهی با پیامبر می آوردند. 
اصوالً آنها به لحاظ »ملکوتی« با پیامبر سر همراهی نداشتند؛ بهانه های آنها برای عدم همراهی با پیامبر 

به لحاظ »ُملکی« و ظاهری، دلیل بر مدعای ماست.
1-سورةتوبه،آیة49.
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این بار عده ای گرمای هوا و دوری مسافت و سختی مسیر را بهانه قرار داده و از پذیرفتن فرمان 
پیامبر)ص( خودداری می کردند. بدتر این که، وقتی می دیدند که بعضی از دیگر مسلمانان نیز تحت 

تأثیر قرارگرفته و از همراهی با پیامبر خودداری کرده اند، خوشحال بودند. 
قرآن موضوع را به وضوح شرح می دهد:

ِه ُفوَن بَِمْقَعِدِهْم ِخالَف َرُسوِل اللَّ َفِرَح الُْمَخلَّ

ِه  َو َکِرُهوا اَْن ُیجاِهُدوا بَِأْموالِِهْم َو أَنُْفِسِهْم في  َسبيِل اللَّ
ا لَْو کاُنوا َیْفَقُهوَن1 َم أََشدُّ َحرًّ  َو قالُوا ال َتْنِفُروا ِفي الَْحرِّ ُقْل ناُر َجَهنَّ

آنهایی که از همراهی با پیامبر در جنگ تبوک خودداری کردند، از کردة خود خوشحال شدند، 

آنها کراهت داشتند که با مال و جان خود در راه خدا جهاد کنند،

و به یکدیگر و به مؤمنان گفتند:

 در این فصل گرم به جنگ اقدام نکنید. 

به آنان بگو:

- آتش جهنم از این هم گرم تر است.

جالب است که قرآن کریم در ادامة همین بحث و در پاسخ به خوشحالی آنها از تأثیر تلقینات آنها 
بر روی مسلمانان، می گوید:

َفْلَيْضَحُکوا َقلياًل َو لَْيْبُکوا َکثيراً َجزاًء بِما کاُنوا َیْکِسُبوَن2

آنها باید کمتر بخندند و بسیار گریه کنند؛ که آتش جهنم در انتظار آنهاست. 

این پاداش کارهایی است که انجام می دهند.

اشتباه نشود، آیات فوق اشاره ای به بعضی از عملکردهای منافقین در زمان پیامبر است. آن هم در 
سال هایی که اسالم و پیامبر اسالم در اوج قدرت، اعتبار و شهرت بودند. حقیقت این است که همواره 
غیر حق هم در لباس حق ظاهر می شود. به میزانی که حق پرجلوه تر و مؤثرتر باشد، رفتار سوء حق، مصنوعی  تر 
است. این را بدین منظور در این جا می آوریم که خوانندگان از مشکالتی که بر امام مجتبی)ع( تحمیل شد، 

آگاه شوند و به درستی به ریشه های صلح تحمیلی پی ببرند. 

آتش زدن خانة منافقین 
آیات محکمی که در مورد مانورها و اعمال و افکار منافقین ذکر شد، عالوه بر ارایـة رذالت های 

1-سورةتوبه،آیة81.
2-همان،آیة82.
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 منافقین در مدینه و به نمایش گذاردن حضور مزاحم و براندازانة آنها، نوعی اخطار جدی به آنها و هشدار
به مؤمنان و آمادگی کامل آنها برای دفع شّر منافقان است...

صالبت و قدرت پیامبر)ص( 
پیامبر اسالم سرانجام با سپاهی عظیم و مجّهز عازم تبوک شدند. سپاه اسالم مرکب از 10 هزار 
سواره نظام و 20 هزار پیاده نظام بود. این زیبـاترین و عظیـم ترین سپاهـی بود که پیامبراسالم)ص( 

تجهیز کردند. 
 وقتی بحث حفظ اسالم و اعتبار پیامبر اسالم)ص( مطرح است، باید تشکیل سپاه و تجهیزات همراه
 آن و همچنین آمادگی رزمندگان، همه در شرایطی باشند که بشود در برابر امپراطوری روم حرفی برای

گفتن داشته باشد.
بسیاری از مورخان فاصلة مدینـه تا تبـوک را 100 فرسـخ نوشته اند. اگر هر فرسخ یا فرسنگ را 

6 کیلومتر بدانیم، فاصلة مدینه تا تبوک 600 کیلومتر می شود؛ که این فاصله البته درست نیست. 
امروز و با محاسبات دقیق، تنها فاصلة کوفه تا شام را 750 کیلومتر نوشته اند.1 همچنین فاصلة 
مکه تا مدینه را هم اگر 430 کیلومتر بپذیریم- با توجه به این که مکه و مدینه در یک جهت و تقریبًا 
در یک فاصلة جغرافیایی با کوفه اند- بنابراین حداقل فاصلة مدینه تا تبوک حدود 1000کیلومتر 

می شود. 
 به پیامبر)ص( خبر رسید که بعضی از بی دین های مسلمان نما در خانة یکی از یهودیان مدینه معروف
 به »سویلم«، در یکی از محله ها به نام »جاسوم« تجمع کرده و عالوه بر عدم حضور خود در جنگ، مانع

پیوستن بعضی از مسلمانان به پیامبر برای جنگ تبوک می شوند. 
پیامبر برای تنبیه آنها و عبرت دیگران، تصمیم گرفتند با آنها برخورد جدی کنند. به همین منظور 
به »طلحه بن عبیداهلل« مأموریت دادند که با آنها برخورد کند. وی به همراه جمعی از دیگر مسلمانان به 
محاصرة خانة آنها پرداخت و منزل آنها را به آتش کشید. منافقین کور دل وقتی دیدند که محل توطئة 

آنها محاصره و به آتش کشیده شده، از میان شعله های آتش فرار کردند...
بدین سان توطئة آنان برمال و خنثی شد و خود آنها نیز رسوا و متفرق شدند. 

 هرچند توطئه گران به سرنوشت شومی دچار شدند، اما یک درس عبرت قابل مالحظه ای برای دیگر
منافقان داشت؛ و آن نیز این بود که از این به بعد پیامبر اسالم در برخورد با مزاحمان و منافقین اصاًل 

تردید نخواهند کرد. 
1-آینهدرکربال،دکترمحمدرضاسنگری،ص602.
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مسیر صعب و سخت
پیامبر عالی قدر اسالم با تحمل زحمات فراوان و دردسرهای بسیار در ماه رجب سال نهم هجری باید 
به تبوک بروند. همان طور که قباًل نوشتیم، فتوحات فوق العادة پیامبر)ص( در آن سال ها به خصوص

 

فتح مکه- که »فتح الفتوح« بود- ترس و وحشت زیادی در دل های کّفار و مشرکان ایجاد کرده بود. 
مشرکان از آن می ترسیدند که آنها دیر یا زود به سرنوشت مردم مکه مبتال شوند. دولت تبه کار روم شرقی 
به مرکزیت »کنستانتین« که اعراب به آن »قسطنطنیه« می گفتند، مهم ترین و خطرناک ترین دشمن مسلمانان 
 محسوب می شد. البته امپراطوری ایران به مرکزیت »تیسفون« یا »مدائن« خطرناک ترین و نزدیک ترین
 دشمن پیامبر)ص( به حساب می آمد؛ با این تفاوت که جنگ های فرسایشی، طوالنی و خسته کنندة ایران

و روم- که به مدت 24 سال بین سال ها 604 تا 628 میالدی بین دو امپراطوری روی داده بود و در 
اغلب آنها ایران پیروز شده بود- در آخرین آنها که در سال 628 واقع شد، نیروهای ایرانی متحمل 
شکست سختی شدند. در آن سال خسرو پرویز پادشاه عیاش و گستاخ ساسانیان کشته شد و پادشاهی 
به پسرش »شیرویه« رسیده بود. آن سال ها به دالیل مسائل سیاسی و مشکالت داخلی احتمال بروز یک 
 خطر از ناحیة ایران برای پیامبر اسالم نبود؛ اما برعکس امپراطوری فتنه گر و کافر روم هر آن ممکن بود 
به مدینه حمله کند. در آن سال به پیامبر خبر رسید که سپاه روم به منظور لشکرکشی به مدینه در 

تبوک جمع شده اند.

هم تاکتیک و هم استراتژی
پیامبر اسالم)ص( در تابستان آن سال که با ماه رجب مقارن شده بود، تصمیم گرفتند که به منظور 

بر هم زدن تصمیم دولت روم و مقابله با قوای امپراطوری روم، به تبوک بروند. 
این جنگ- تبوک- بسیار حساس و در نوع خود بی نظیر بود؛ زیرا:

- فاصله تا تبوک حدود 1000 کیلومتر راه بود.
- جنگ در اوج گرما و در تابستان انجام می شد.

- تجهیز لشکر انبوه برای مقابله با روم بسیار سخت و دشوار بود.
- جنگ با امپراطوری روم کاری بسیار دشوار و برای بعضی رعب آور بود.

- جنگ با روم که همواره بخشی از امکانات مدینه را تأمین می کرد، آسان نبود.

خطبة پیامبر)ص( در جمع لشکریان
معمول بود که وقتی پبامبر اسالم عازم مأموریت نظامی بود، در جمع آنها حضور می یافتند و برای 
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آنها سخنرانی می کردند. 
خطبة پیامبر در این گونه امور توضیح جنگ در راه خدا و توجیه فرماندهان و سربازان و ضرورت 

برخورد با قبایل و عشایری می شد که قصد حمله به مسلمانان را داشتند. 
به میزانی که مأموریت حساس تر بود، خطبه نیز حماسی تر می شد. 

پیامبر به رغم آن که در جنگ تبوک خود حضور داشتند و به عنوان فرماندة کل قوا فرماندهی سپاه را به 
عهده گرفته بودند، مع الوصف خطبه ای فصیح و بلیغ و حماسی به شرح زیر ایراد کردند:

اَیُّها الّناس اِنَّ اَصَدَق الَحدیِث ِکتاُب ا     هلل، َو اولی الَقوِل َکِلَمة التَّقوى، َو َخير الِمَلل ِملَّة اِبراهيم،

د، َو اَشَرُف الَحدیِث ِذکُر ا     هلل، َو اَحَسُن الَقَصَص َهذا الُقرآن،   و َخيُر الُسنَّة ُسَنُن ُمَحمَّ

َو َخيُر ااُلمور َعزاِئُمها، َو َشرُّ ااُلُموِر ُمحَدثاُتها، َو اَحَسُن الُهدى ُهدى االَنبياء، 

َهداء،  َو اَشَرُف الَقتل َقتُل الشُّ

اللة بَعَد الُهدى، اللَة الضَّ َو اَعمی الضَّ

فلی،   َو َخيُر االَعماِل ما نََفَع، َو َخيُر الُهدى ما اتُِّبع َو َشرُّ الِعمی ِعَمی الَقلب، وشرُّ الَيُد الُعليا َخيٌر ِمن الَيِد السُّ

َو ما َقلَّ َو َکفی خّير مّما کثر و ألهی، َو َشرُّ الَمعَذَره حيَن َیحُضَر الَموت، َو َشرُّ النَّداَمة َیوُم الِقياَمة، 

َو ِمن اَعَظِم الَخطایا الّلساُن الَکِذب، َو َخيُر الِغنی ِغَنی النَّفس،

 َو َخيُر الّزاِد التَّقوى، َو َرأُس الِحکَمة َمخافة ا    هلل، َو َخيُر ما اُلِقی ِفی الَقلِب الَيقين،

کر ُجُمر الّناّر،  َم، َو السُّ  َو االِرتياُب ِمن الُکفر، َو الَتباُعدَّ ِمن َعَمل الجاِهلَية، َو الَغُلول ِمن ُجُمر َجَهنَّ

باُب ُشعبة ِمن الُجُنون،  عر ِمن اِبليس، َو الَخمُر ِجماع االِثم، َو النِّساُء َحباِئُل اِبليس، َو الشَّ َو الشِّ

ه،  ِقیُّ ِفی بَطِن اُمِّ عيُد َمن ُوِعظ بِغيره، َو الشَّ با، َو َشرُّ الَمآکل اَکُل مال الَيتيم، َو السَّ َو َشرُّ الَمکاِسب َکسُب الرِّ

با اَلِکذب، َو اِنَّما َیصيُر اََحُدُکم اِلی َموِضع اَربََعة اَذُرع َو االَمُر اِلی آِخِره، َو ِمالُك الَعَمِل َخواتيُمه، َو اَربَی الرِّ

 َو ُکلُّ ما ُهَو آٍت َقریٌب، َو َشناُن الُمؤِمِن ِفسق، َو ِقتاُل الُمؤِمن ُکفر، َو أکُل لَحِمِه ِمن َمعصَية ا     هلل، 

ل َعَلی ا     هلل َکفاُه، َو َمن َصَبر َظَفر،  َو ُحرَمة مالِِه َکُحرَمة َدِمِه، َو َمن َتَوکَّ

َو َمن َیعُف َیعُف ا     هلل َعنُه، َو َمن َکَظَم الَغيَظ َیأُجُره ا     هلل، 

ِبع الُسمَعة ُیسِمُع ا     هلل بِِه، ُضُه ا     هلل، َو َمن َیتَّ َو َمن َیصِبر َعَلی الَرِزیَّة ُیَعوِّ

به،   َو َمن َیُصم ُیضاِعف ا     هلل لَه، َو َمن َیعِص ا    هلل ُیَعذِّ

تی، اَلّلُهمَّ اغِفر لی َو لُِامَّ

تی،  اَلّلُهمَّ اغِفر لی َو لُِامَّ
 اَسَتغِفُر ا    هللِ لی َو لَُکم1

1-زندگانیحضرتمحمد)ص(،آیتاهللرسولیمحالتی،ص604،نقلازکتابشریف''َمنالَیحضرُهالفقیه''،ازشیخصدوق.
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]ای گروه مردم!

 به راستی که راست ترین داستان ها کتاب خداست و برترین گفتارها کلمة تقوا و پرهیزکاری است،

 و بهترین ملت ها )و آیین ها( ملت )و آیین( ابراهیم است،

و بهترین سنت ها )و روش ها( سنت )و روش( محمد)ص( است، 

و شریف ترین سخنان ذکر خدای یکتاست، 

و بهترین سرگذشت ها همین قرآن است، 

و بهترین کارها واجبات آنهاست، و بدترین کارها بدعت های آنهاست،

و بهترین راهنمایي ها، راهنمایی پیغمبران الهی است، 

و شریف ترین کشته شدن ها، کشته شدن شهیدان است، 

و تاریک ترین گمراهی و ضاللت، گمراهی پس از هدایت است، 

و بهترین عمل ها آن عملی است که سود بخشد، و بهترین هدایت ها آن است که پیروی شود، 

و بدترین کوري ها کوری دل است،

و دست باال )یعنی دهنده( بهتر از دست پایین )یعنی گیرنده و درخواست کننده( است.

چیز اندک و به مقدار کفایت بهتر از چیز بسیاری است که غفلت آورد،

بدترین عذرخواهي ها عذر خواهی هنگام مرگ است و بدترین پشیمانی ها پشیمانی روز قیامت است، 

و از بزرگ ترین گناهان، زبان دروغ گفتن است، 

 بهترین بی نیازي ها بی نیازی جان است. 

و بهترین توشه ها پرهیزکاری است، 

و اساس و اصل حکمت )و فرزانگی( ترس از خداست، و بهترین چیزی که در دل افتد یقین است، 

و شک و تردید شعبه ای از کفر است، و خیانت از آتش های افروختة جهنم، و مستی از آتش دوزخ است، 

و شعر از شیطان است، شراب مجموعة بدي ها است،

 و زنان دام های ابلیس، و جوانی شعبه ای از دیوانگی است، 

و بدترین کسب ها )و درآمدها( کسب ربا است،

 و بدترین خوردني ها، خوردن مال یتیم )از روی ستم و ظلم( است.

خوشبخت آن است که:

 از سرگذشت غیر خود پند گیرد، و بدبخت آن است که در شکم مادر بدبخت شود، 

هر یک از شما به چهار ذراع جا می رود، و )خوبی و بدی هر( کار به پایان آن است، 

و مالک هر عملی خاتمه )و سرانجام( آن است، 
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و دروغ بیش از هر گناهی رشد و نمو دارد، 

و هر چه آمدنی است، نزدیک است، 

دشمنی و عداوت نسبت به مؤمن فسق و گناه است و جنگ با او کفر است، 

و خوردن گوشت وی )از راه غیبت( گناه و نافرمانی خداست،

و حرمت )و احترام( مال او چون حرمت خون اوست.

هر کس بر خدا توکل کند، خدا کفایتش کند، 

هر کس صبر کند، پیروز گردد، 

و کسی که دیگری را ببخشد، خدا او را عفو کند، 

و هر کس خشم خود را فرو برد، خداوند پاداشش دهد، 

و هر کس در برابر مصیبت های سخت صبر کند، خدا عوضش دهد، 

و هر کس کاری را برای خودنمایی و نشان دادن به دیگران انجام دهد، خدای تعالی کارهای بد او را مشهور سازد، 

و هر کس که روزه بگیرد، خداوند چند برابر پاداشش دهد، 

و هر کس نافرمانی خدا کند، پروردگارش عذاب کند.

بار خدایا!

 مرا و امتم را بیامرز! 

بار خدایا!

مرا و امتم را بیامرز، 

من از خدا برای خود و شما آمرزش خواهم.

پیامبر، عازم تبوک
به رغم مشکالت عدیده که به آنها اشاره کردیم، از جمله کارشکنی های عده ای پلید و منافق و 
 خطرهای دیگر، پیامبر عازم تبوک بودند. در این جنگ، پیامبر عالی قدر اسالم به منظور حراست از مدینه 

و جلوگیری از توطئة داخلی، امیرالمؤمنین را در مدینه گذاشتند و خود عازم جنگ شدند. 

حدیث منزلت
حدیث منزلت از احادیث متواتره است؛ هرچند تقریبًا در تمامی جنگ هایی که امیرالمؤمنین حضور

 

می یافت، پیروزی متوجه قوای اسالم می شد، اما پیامبر رحمت ترجیح دادند مولی را به پاسداری از 
عاصمة اسالم وادار کنند، تا آن دسته از منافقان که در مدینه و اطراف آن، به منظور حمله به مدینه در 
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غیاب پیامبر به سر می بردند، خود را آماده کنند. آن گروه هرچند محدود بودند، اما از ناحیة مشرکان 
 قریش- که از ترس اسالم، به ظاهر اسالم آورده بودند، ولی هرگز ایمان آنها قلبی و عمیق نبود- حمایت 

می شدند. در آن شرایط دشوار بهترین تصمیم همین بود که پیامبر گرفتند. 
پیامبر عزیز، امیرالمؤمنین را به عنوان جانشین خود در مدینه گذاشتند. امیرالمؤمنین به منظور 
 اظهار ارادت و انقیاد، به محضر پیامبر رسیدند و به منظور اطالع منافقان کور دل و مسلمانان کم ایمان،

از تصمیم پیامبر)ص( در نبردن امیرالمؤمنین)ع( به تبوک، سؤال کردند: 
أُتخِلُفنی َمَع الَخوالِف؟

آیا مرا با واماندگان می خواهید قرار دهید؟

پیامبر با منتهای رأفت و احترام پاسخ دادند:
اِنَّ الَمدیَنة ال ُتصَلح اِلّا بی اَو بَِك1

مدینه بدون حضور من یا حضور تو سامان نمی گیرد.

این اوج مقام و جایگاه امیرالمؤمنین)ع( را نشان می دهد.
پیامبر)ص( می فرمایند، حفظ عاصمة اسالم از خطرهای داخلی و خارجی و حل مشکالت موجود مدینه 

و مشکالت احتمالی، تنها با تدبیر و دستان الهی پیامبر و یا امیرالمؤمنین حل می شود و بس.
 رسول خدا در تکمیل مقام و منزلت امیرالمؤمنین)ع(، کالم نورانی و زیبایی فرمودند که امروز هم 

مانند سال نهم هجری می درخشد.
ایشان فرمودند:

اَّما َترَضی اَن َتُکوَن ِمّنی بَِمنِزلَة هارُوَن ِمن ُموسی اِلّا اَنَُّه ال نَبَّی بَعدى؟

آیا نمی خواهی به این مهم راضی شوی که جایگاه تو نسبت به من،

همانند جایگاه و منزلت هارون نسبت به موسی است. 

با این تفاوت که بعد از من، پیامبری نیست.

تاکتیک و استراتژی
تاکتیک پیامبر)ص( جنگ با دشمن بالقوه و بالفعل اسالم اعم از مشرکان قریش و یا منافقین 
داخلی و یا حتی امپراطوری روم و ایران است. اما استراتژی پیامبر پایه گذاری بنای زیبا و رفیع والیت 
علوی و جانشینی امیرالمؤمنین و فرزندان ایشان است. راستی که پیامبر خاتم)ص( که به طور مرتب 
 و مدام از ناحیة خداوند سبحان حمایت و هدایت می شدند، تمامی قول و فعل ایشان حساب شده،

1-زندگیحضرتمحمدخاتمالنبیین)ص(،آیتاهللرسولیمحالتی،ص603،نقلازاحقاقالحق.
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 دقیق،جهت دار و هدف دار است و تفاوتی برای پیامبر ندارد چه در سفر و چه در حضر، چه در شب و چه
در روز، چـه در آرامش و چه در گرفتاری، چه در جنـگ و چه در غیـر جنـگ... همه وقت و همه جا 
و به هر بهانه و شرایطـی بر راهبـرد عظیم خود که جانشینـی برحق امیرالمؤمنین)ع( بود، اصـرار و 

تأکید می کردند.
این گونه اتفاقات، فرصت مناسبی برای پیامبر)ص( دست می داد که بر امامت مولی الموحدین، 
 امیرالمؤمنین)ع( تأکید چندباره کنند، که این موضوع به طور مکرر اتفاق افتاده و در تاریخ ثبت است.

       باید تأکید کنیم که:
- جنگ با امپراطوری خون خوار و خطرناک روم که در عسرت تابستان،
                                  و طوالنی بودن راه و دشواری های مسیر همراه بود،

                                  و هر اتفاقی ممکن بود در مسیر و در مقصد روی دهد، 
                                                                                                                     همه تاکتیک بود و فرع؛ 

                                  اما تعیین امیرالمؤمنین به عنوان خلیفة پیامبر،
                                                                                                         راهبرد و استراتژی و اصل مهم.

پیامبر در تبوک
بحث پیرامون مشکالت مسیر از حوصلة کتاب حاضر که بررسی ریشه های صلح امام مجتبی)ع( 
است، خارج است؛ اما با توجه به اهداف مهم خداوند که تأکید همه جانبه و همیشگی بر »تداوم رسالت 

در بستر امامت معصوم« است، هدف اصلی ماست. 
وقتی پیامبر)ص( به تبوک رسیدند، از سپاهیان روم اثری نبود. آنها وقتی از لشکرکشی مسلمانان 
 به سوی مرزهای روم مطلع شدند، به منظور اجتناب از درگیری با مسلمانان، به پادگان های خود بازگشته

بودند. 
علت عقب نشینی قوای روم را در چند مورد می توان خالصه کرد:

- قوای روم نمی خواست خود را درگیر جنگ با مسلمانان کند؛ که نتیجة آن روشن نبود.
- شهرت جنگیدن مسلمانان، ترس زیادی در دل رومیان ایجاد کرده بود.

- رومیان که هنوز خستگی جنگ با ایران از تن آنها بیرون نرفته بود، آمادگی ورود به جنگ 
جدیدی را نداشتند.

- خداوند طبق معمول در دل آنها رعب ایجاد کرده بود.

                       که البته این با مورد دوم متفاوت است.
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پیروزی بدون درگیری
پیامبر اسالم)ص( با سربلندی زیاد مدت 10 روز تا دو هفته در تبوک توقف کردند؛ هرچند 
خود نمی خواستند در خاک روم به پیشروی ادامه دهند، زیرا قصدشان از حضور در تبوک مقابله با 

طالیه داران سپاه روم بود.
همان طور که نوشتیم درگیری روی نداد، ولی باز الزم بود هم برای تهدید رومیان و هم احترام به 

لشکریان خود، با آنها به شور و مشورت بپردازد. به همین منظور از آنها نظرخواهی کردند.
اکثریت قریب به اتفاق سپاهیان، تعقیب نیروهای روم را به مصلحت ندیدند؛ لذا پیامبر مهربان 

اسالم هم با نظر آنها موافقت کردند و از تبوک عازم مدینه شدند.

عقد قرارداد با مرزداران روم
مرزداران در عهد کهن  مسؤولیت پاسداری از حدود و ثغور را به عهده داشتند. آنها عالوه بر این  
 مسؤولیت، به عنوان چشمان تیـز حاکمان هم محسوب می شدند. یعنی تمام حـوادث و تحـوالت و

رفت و آمدهای مشکوک را به مرکز گزارش می کردند تا پایتخت نشین ها در برابر قوای مهاجم دشمن 
غافلگیر نشوند. 

پیامبر اسالم در مسیر بازگشت به مدینه با چندتن از مرزداران قراردادهایی منعقد کردند که در 
تاریخ ثبت است.

 عالوه بر آن، سه تن از سران سپاه خود را مأمور تسلیم بعضی از قبایل دور و نزدیک تبوک نمودند. 
سعدبن ُعباده را برای سرکوب قبیلة »بنی ُسلیـم« و ابو عبیده جراح را به مقابله با قبیلة »ُجـذام« و 

خالدبن ولید را برای تنبیه قبیلة »ُدوَمـه الجندل« گسیل داشتند؛ 
                                 که هر سه به پیروزی هایی رسیدند. 

 خالدبن ولید موفق شد رئیس قبیله را دستگیر کند. سپس قبیلة وی را خلع سالح نمود. حداقل اقدام
وی مصادرة 500 شمشیر، 400 زره، 400 نیزه، تعدادی شتر و گوسفند و مقداری هم گندم بود که به 
 مدینه آورد. رئیس قبیله در مدینه پیمان عدم تعرض با پیامبر امضا کرد و سپس آزادانه به میان قبیلة

خود بازگشت.
 هرچند این مسائل جنبة فرعی جنگ تبوک را دارد، اما هدف از نگارش این سطور بیان  این است
 که سفر به تبوک سود مادی هم برای مسلمانان داشت. عالوه بر آن، انعقاد چندین قرارداد مهم با مرزداران

تا مدت ها سرحدات اسالم را از تعرض مصون نمود.
اینها بخش هایی از نتایج لشکرکشی به تبوک بود.
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ابوذر، مرد راستی ها و درستی ها
یکی از یاران صادق و مخلص پیامبر)ص(، ابوذر غفاری است. این صحابی مؤمن و با اخالص 
همواره مورد محبت و عالقة پیامبر قرار داشت. افتخار ابدی ابوذر به جملة مشهور و زیبایی است که 

بر تارک تاریخ می درخشد. 
                                       پیامبر)ص( دربارة ابوذر فرمودند:

                                       - آسمان بر سر هیچ کس صادق تر از ابوذر سایه نینداخته است.
ابوذر در معّیت پیامبر عازم تبوک شد. گفتیم که هوا بسیار گرم بود. کمبود آب هم مزید بر علت

 

 شده بود. مسیر بسیار صعب العبور، دشوار و طوالنی تبوک برای آنهایی که چندان تمایلی برای همراهی
با پیامبر نداشتند، بهانه ای شد که در نیمه راه پیامبر را رها کنند و بازگردند. 

هرچند وقت به پیامبر خبر می دادند فالنی هم از همراهی خودداری کرده و بازگشت.
پیامبر می فرمودند: ولی ما به راه خود ادامه می دهیم. تا آن که روزی به پیامبر خبر دادند: ابوذر هم 
 بازگشت. پیامبر فرمودند: ما به راه خود ادامه می دهیم. اما این بار پیامبر با شناخت دقیقی که از صمیمیت

و صداقت ابوذر داشتند، فرمودند: اما ابوذر کسی نیست که ما را رها کند.
طولی نکشید که َشَبحی از دور نمایان شد. شخصی آن را به پیامبر نشان داد. پیامبر فرمودند: 
                                                                                                         او ابوذر است.

َرِحَم ا    هللُ اَباَذَر َیمشی َوحَدُه َو َیمُوُت َوحَدُه َوَیبَعُث َوحَدُه

خدا ابوذر را بیامرزد؛ 

تنها راه می رود،

و تنها می میرد،

و تنها زنده می شود.

ماجرای ابوذر چه بود؟
مراتب اخالص ابوذر برای پیامبر به کّرات ثابت شده بود. ابوذر در مسیر تبوک شتری الغر و 
ضعیف داشت. بیابان مسیر هم خشک و لم یزرع بود. شتر کندرو در طول مسیر سرانجام ابوذر را از 
کاروان جدا کرد. از آن جایی که شتر دیگر رمقی برای ادامة راه نداشت، ابوذر وسایل خود را از روی 

شتر برداشت و بر دوش کشید و پیاده به دنبال پیامبر به راه افتاد.
 ابوذر در بین راه به سنگابی رسید که مقداری آب باران در آن جمع شده بود. ابوذر کف آبی برگرفت
 و نوشید. متوجه شد که آب بسیار گوارایی است. او که عاشق سینه چاک پیامبر بود، مشک آب خود را



142

ع(
ن)

حس
ام 

 ام
سی

سیا
ی 

گ
ند

ی ز
رس

بر

 از آن آب پر کرد و بدون آن که تشنگی خود را برطرف کند، خسته و تشنه به راه خود ادامه داد تا سرانجام
به پیامبر رسید و داستان خود را برای پیامبر و اصحاب تعریف کرد.

ابوذر شدیداً تشنه بود. به دستور پیامبر رحمت مشربه ای از آب برای ابوذر بردند. ابوذر مشغول 
 بازکردن وسایل مختصر بود. با کمال تعجب مشاهده کردند که مشک ابوذر پر از آب است. پیامبر از راه

لطف از ابوذر پرسیدند: ای اباذر! تو با داشتن آب تشنه ای؟
ابوذر گفت: آری ای رسول خدا. پدر و مادرم فدای شما باد.

سپس ادامه داد: در بین راه به مقداری آب شیرین و گوارا برخوردم. حیفم آمد که آن آب را خود 
بنوشم. از این رو مشک خود را از آب پر کردم تا شما از آب گوارا بنوشید!!

به راستي که این همه صفا و صداقت را در کجا و در چه شخصی می توان یافت؟

فاجعة بزرگ
یکی از صفحات تیره و زشت تاریخ اسالم طرح ترور پیامبر)ص( بود. اصوالً ترور همواره در 

جهت خالف منافع عمومی انجام می شود؛
                                             به همین دلیل:

                                                                        تروریسم محکوم و تروریست منفور است. 
ترور چون از موضع ضعف و همراه با ترس و اغلب در غافلگیری و یا تاریکی انجام می شود، 
                                                                                           همراه با خطاهای مضاعف است.

از طرف دیگر؛
 بهانه های تروریست ها برای کشتن رقیبان خود بسیار سطحی و کودکانه است،

                                                                                                                و چون محصول ترور، 
                                                                                                         کشتن افراد بی گناه است،
                                               و یا حداقل مقتول در دادگاه صالحه ای محاکمه و محکوم نشده،
                                                                             و به جرایم احتمالی خود اذعان نکرده است، 
                                             ترور به لحاظ اسالمی هم،
                                                                                     هیچ گونه وجه قانونی ندارد، 
                                                                                              و خالف و غلط است.

از اینها هم اگر بتوان گذشت،
  طرح ترور پیامبر عالی قدر اسالم بدترین، زشت ترین، جنایت بارترین و منفورترین کار ممکن است
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که به طور قطع، عامالن آن با هر خاستگاه عقیدتی و فکری، مخلّد در جهنم خواهند بود.
آخر، پیامبر عزیز اسالم که طبق گفتة خداوند رحمه للعالمین هستند؛

 َو ما أَْرَسْلناَک إاِلَّ َرْحَمة لِْلعالَميَن

چنین نفس پاک، مطهر و عزیزی را به چه اتهامی باید ترور کرد؟
 راستی که این یک فاجعة بزرگ بود. 

واقعیت امر این است که:
- افراد سست عقیده و ضعیف االیمان را می توان به راحتی فریفت و آنها را وادار کرد که به هر 

جنایتی دست بزنند. بنابراین:
                                     همة جنایاتی که در اسالم چه در زمان پیامبر)ص(،
                                                     و چه پس از ارتحال ایشان اتفاق افتاده، 
                            همه توسط بی دین ها و دین فروشان صورت گرفته است. 

طرح ترور پیامبر اسالم)ص( 
گفتیم به میزانی که اسالم فراگیرتر و آوازة پیامبر اسالم در دنیای آن روزها در همه جا شنیده می  شد، 
دشمنان ایشان که عمدتًا از تیرة بنی امیه بودند و یا حداقل توسط بنی امیه تحریک و حمایت می شدند،

 

فعال تر می گشتند. کار این جماعت از عرف معمول هم گذشت. آنها سرانجام تصمیم گرفتند که پیامبر اسالم 
را ترور کنند. 

ماجرای ترور پیامبر اسالم)ص( بدین قرار است:
مورخین نوشته اند: گروهی از منافقان که از قبل کشته شدن پیامبر را در دستور کار خود داشتند، 
 تصمیم گرفتند در هنگام بازگشت از تبوک، رسول خدا را به قتل برسانند. بدین منظور در شبی که پیامبر

باالجبار باید از گذرگاه تنگ و صعب العبوری بگذرند، شتر پیامبر را »َرم« دهند تا پیامبر را از شتر به 
داخل دره بیندازد. منافقان قباًل و بدین منظور ظروف فلزی را تهیه کرده بودند تا آنها را از باالی کوه به 
پایین پرتاب کنند. آن ظروف طبعًا با برخورد با بدنة کوه صداهای وحشتناکی تولید می کردند. در نتیجه

 

شتر پیامبر می ترسید و با حرکت های غیر عادی، راکب خود را می انداخت. از آن جایی که مسیر شتر 
از باریکه ای صعب العبور بین کوه و دره عمیق بود، اگر توطئة آنها عملی می شد، شاید آن توطئه گرها 
به مقصود شوم خود می رسیدند. اما طبق معمول خداوند متعال پیامبر خود را از طرح خائنانة آنها آگاه 
ساخت. در این موقع پیامبر به »عّمار« صحابی مخلص خود که زمام شتر را در دست داشت و به

 

»ُخدیفه« دیگر صحابی خود، فرمودند مراقب باشند به هیچ کس اجازه ندهند از شتر پیامبر جلو بیفتد. 
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در این موقع آن تبه کاران در حالی که صورت های خود را پوشانده بودند، نزدیک شدند. ُخدیفه به 
دستور پیامبر با چوب دستی خود بر سر و صورت چند شتر آنها نواخت. از طرفی دیگر برقی درخشید  
و افراد تبه کار شناخته شدند. آنها که شدیداً نگران خود شدند، به سرعت محل را ترک کرده و مراجعت

 

نموده و خود را در صفوف مسلمین پنهان نمودند. 
پیامبر از دو همراه خود پرسیدند: آیا آنها را شناختید؟

آنها پاسخ مثبت دادند.
پیامبر فرمودند: فعاًل موضوع را پنهان کنید.

طبق روایت مرحوم طبرسی در »اعالم الوری« پیامبر نام یک یک آنها را برای خدیفه و عّمار ذکر 
فرمود و سپس به آن دو دستور دادند آن را مکتوم بدارند و به دیگران نگویند.1

پس از مراجعت منافقان، پیامبر از خدیفه پرسید: آیا آنها را شناختی؟
خدیفه عرض کرد: شترانشان را شناختم که یکی از آنها شتر فالنی و آن دیگر شتر فالن کس بود. 

ولی خود آنها سر و صورتشان بسته بود و در تاریکی شب گریختند و من آنها را نشناختم. 
پیامبر فرمودند: می دانی چه کار داشتند و منظورشان چه بود؟

عرض کرد: خیر.
پیامبر فرمودند: آنها نقشه کشیده بودند تا به دنبال من به باالی گردنه بیایند و شتر مرا رم دهند و 

مرا به دره بیفکنند؛ ولی خداوند مرا از توطئة آنها باخبر ساخت.
خدیفه عرض کرد: ای رسول خدا! آیا دستور نمی دهید گردن آنها را بزنند؟

پیامبر فرمودند: خوش ندارم که مردم بگویند محمد شمشیر در میان اصحاب و یاران خود کشیده 
است.

 از افراد فوق که 14 نفر بودند، 8 نفر از قریش و 4 نفر از مردم مدینه بودند. بعضی از آنها پس از
ارتحال پیامبر)ص(، خود را جانشین پیامبر نامیدند.2

مظلومیت بزرگ
راستی این موضوع را به چه کسی می توان گفت که از خشم و تعصب نسوزد و خون گریه نکند 

و از درد به خود نپیچد و غمگین نشود؟ 
پیامبر رحمت که مردم حجاز را از انحرف بزرگ بت پرستی رهانید و به شاهراه هدایت خداپرستی 

1-زندگیحضرتمحمدخاتمالنبیین)ص(،آیتاهللرسولیمحالتی،ص613وشبهایپیشاور،ص606.
2-همان.
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کشاند و همه را از ذلّت هواپرستی به خداپرستی دعوت نمود و با پذیرش اسالم قیمت جان و جسم 
آنها را باال برد و به آنها شخصیت داد و در دنیا معروف و مشهور نمود و همة مردم دنیا را به کرنش 
در برابر خدای آنها وادار نمود، اینک آن رسول رحمت که هیچ اجر و مزدی را از هیچ کس برای این 
خدمت عظیم خود مطالبه ننمود، در برابر آن همه شوکت و عزت و معرفت، عده ای به ظاهر مسلمان، 
کار را به جایی رساندند که سعادت خود را در کشتن پیامبر می دیدند!! راستی چه اتفاقی افتاده بود و 
یا چه اتفاقی در ُشُرف انجام بود که انجام آن فقط و فقط با نابودی پیامبر مقدور بود؟ چه محاسبه ای 

شده بود که رحمه للعالمین مزاحم آنها محسوب می شد؟
پاسخ روشن است. 

آنهایی که اسالمشان سیاسی بود و به خاطر مقام دنیوی و مادی و رسیدن به قدرت و ثروت 
مسلمان شده بودند، برای رسیدن به قدرت برتر لحظه  شماری می کردند.

آنها که از قبل مشق وزارت و خالفت می کردند، بی صبرانه منتظر مرگ پیامبر بودند.
آنها وقتی می دیدند که عمر پیامبر از 60 گذشت، دیگر عنان صبر و صبوری را از کف دادند و 

به استقبال مرگ پیامبر شتافتند.
این البته آغاز فاجعه بود. آنها وقتی سرانجام دیدند که پیامبر در 28 صفر سال 11 هجری از دنیا 

رفت، به سرعت دور هم جمع شدند و خود را جانشین پیامبر معرفی کردند. 
آنها پس از رسیدن به قدرت، با هرکس و هرچیز که رنگ و بوی رسالت می داد،
                                                                         با همة وجود مبارزه کردند. 

مخالفت ابدی با راه و رسم پیامبر)ص( 
ساده لوحی است اگر تصور کنیم آنهایی که تصمیم به کشتن پیامبر در مراجعت از تبوک داشتند، پس از 

ناکامی در آن تصمیم، نقشة خود را به کناری گذاشتند و از آن منصرف شدند. 
آنها طرح خود را مجدداً و در هنگام مراجعت رسول خدا از سفر حجه الوداع به اجرا گذاشتند؛ هرچند در 
 آن توطئه، توطئه گران به نتیجه نرسیدند، اما آن چه را که با ترور پیامبر دنبال آن بودند، پس از ارتحال پیامبر

به آن دست یافتند؛ آن هم رسیدن به قدرت و حکومت بود.
آری، ساده لوحی است اگر فکر کنیم آنهایی که این گونه به قدرت رسیدند و اسالم مجّسم را خانه نشین 

کردند، قصدشان ترویج اسالم بود. 
آنها با آن گذشتة زشت که محصول بی معرفتی و بی اعتقادی بود، به هزار دلیل می خواستند اسالم 

را از بیخ و بن، ریشه کن کنند. اما از آن جا که خداوند حافظ اسالم بود، توطئة شوم آنها عقیم ماند.
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چه کسی باور می کند که از راه ترور پیامبر)ص( و خانه نشین کردن جانشین راستین وی می توان 
پاسدار ارزش های اسالمی شد؟...

25 سال از ارتحال پیامبر گذشته بود. در این سال های عسرت بار که باعث مشکالت زیادی شد 
و احکامی از اسالم تعطیل گشت و پدیده های زشتی ایجاد کرد... اما سرانجام عثمان به همین دلیل 

کشته شد. 
مردم پس از عثمان، علی بن ابی  طالب)ع( را به عنوان خلیفه انتخاب کردند. هواداران همان خط 
شروع به توطئه کردند. آنها که از ترس آن که مبادا سّنت پیامبر)ص( دوباره و با دست امیرالمؤمنین)ع( 

احیا شود، به ایجاد مانع در راه حاکمیت امیرالمؤمنین دست زدند و سرانجام آقا را کشتند... 
 آنها وقتی مشاهده کردند که خون پیامبر در رگ های اهل البیت می جوشد و دیدند مولی الموحدین در دوران

کوتاه و دشوار خالفت خود، راه پیامبـر را ادامه داد و احکام تعطیل شدة اسـالم را احیـا و اجـرا کرد، پس از 
امیرالمؤمنین متحد شدند که دیگر هرگز نگذارند از اهل البیت کسی به خالفت برسد. 

بنابراین:
- تحمیل صلح به امام مجتبی)ع( توسط معاویه و وقایع پیش از آن، در راستای اهداف استراتژیک بنی امیه 

برای جلوگیری از خالفت و والیت اهل البیت است. 
به این مهم در همین فصل بیشتر اشاره خواهیم کرد.

پس از شهادت امیرالمؤمنین)ع(
بیعت مردم کوفه با امام حسن)ع(

پس از آن که امام دوم جنازة اولین مسلمان و اولین مظلوم عالم شهید حق و آزادی امیرالمؤمنین علی بن 
 ابی   طالب)ع( را در اختفای کامل در بیابان های اطراف کوفه دفن کردند، درست در روز 21 رمضان 
سال 40 هجری در میانة گروهی از باقیماندگان شایستة مهاجر و انصار به مسجد کوفه آمدند؛ سوگوار 
و عزادار. یک چشم مشحون از اشک و چشم دیگری سرشار از خون. محزون و افسرده، غمگین ولی 
مصمم و بردبار. گروهی از اهل کوفه که دو روزی بود بی پدر شده بودند، به امام دوم تسلیت گفتند. 

امام سپس به منبر رفته و چنین گفتند:
»دیشب مردی از این جهان رخت بربست که نه از پیشینیان و نه از آیندگان هیچ کس در 

شایستگی به او نمی رسد.
او به همراه پیامبر خدا در راه خدا جهاد می کرد و از جان پیامبر نگهبانی می نمود. 

پیامبر همواره پرچم مجاهدین اسالم را به او می سپرد و فرشتگان به همراهش بودند و هرگز از 
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صحنة نبرد جز با پیروزی باز نمی گشت و خداوند پیروزی را به دست او محقق می کرد.
او در شبی به ملکوت اعلی پرکشید که عیسی هم در همان شب به آسمان رفت و یوشع بن نون 

وصی حضرت موسی نیز در همین شب چشم از جهان فروبست.
پدرم در حال مرگ چیزی از پول های زرد و سفید از خود باقی نگذاشت، مگر هفتصد درهم از 

باقیماندة بخشش هایش که می خواست با آن خدمتکاری برای خاندانش به خدمت بگیرد. 
در این وقت چهـرة پدر در برابر دیدگانش به نظر آمد و گریـه گلویش را فشرد و باران اشـک بر 

گونه هایش بارید و همة مردم به گریه آمدند و اندوهی بزرگ و دردی جان کاه بر دل ها سایه افکند.1
امام به سخنان خود ادامه داد و پایگاه بلند معنوی اش را بر همگان بیان داشت و بزرگواری و 

شرفی که از سوی خداوند به او ارزانی شده، به مردم اظهار کرد و گفت: 
ای مردم! 

هرکس مرا می شناسد و آن که نمی شناسد بداند که من حسن بن علی هستم. 
من پسر پیامبر و فرزند جانشین پیامبرم. من پسر پیامبر بیم دهنده و بشارت بخش و فرزند 

رسول خدا هستم که مردم را به فرمان الهی به سوی خدا می خواند. 
 من پسر چراغ روشن هدایت انسان ها و از خاندان توحیدم که فرشتة وحی بر ما فرود می آمد و از خانة

ما به آسمان می رفت. 
من از دودمان پاکی هستم که خدا پلیدی را از آنها دور داشته و به پاکی معنوی پاکیزه شان ساخته است.

 من از خاندانی هستم که خداوند دوستی آنها را بر همة مسلمان ها واجب شمرده و در قرآن مجید 
به پیامبرش فرموده است:

َة ِفي الُْقْربی  ُقْل ال أَْسَئُلُکْم َعَلْيِه اَْجراً إاِلَّ الَْمَودَّ
  َو َمْن َیْقَتِرْف َحَسَنًة نَِزْد لَُه فيها ُحْسنًا2

بگو:

 من از شما در برابر تبلیغ رسالت آسمانی خود، پاداشی غیر از دوستی خاندانم نمی خواهم،

و کسی که به کسب نیکی بپردازد،

ما هم بر پاداش نیکی او می افزاییم.
سخنان دقیق و فراگیر امام دوم دارای محتوای شکوهمند بود. این که:

 1-  امام را به مجاهدات پدرش و گرفتاری ها و سختی های بزرگی که در راه گسترش اسالم و نگهبانی
 از پیامبر متحمل شده بودند، آگاه کردند و از پایداری های ایشان در عرصه های هولناک نبرد سخن گفتند

1-زندگانیحسنبنعلی)ع(،ص304.
2-سورةشوری،آیة23.
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و با صداقت و صراحت گفتند که از پیشینیان کسی به پایگاه او نرسید و آیندگان نمی توانند موقعیت 
او را دریابند. 

مسلمًا شخصیتی بزرگ است که بر همة مصلحان و بزرگان در ادوار تاریخ برتری یافته و چنین 
مقامی به حق شایستة پدرشان امیرالمؤمنین)ع( است.

2- در این نکته که در شب شهادت پدرشان حضرت مسیح به آسمان عروج کرد و یوشع بن نون 
 وصی حضرت موسی به جوار حق شتافت و در چنین شبی حضرت مولی الموحدین امیرالمؤمنین دعوت

حق را لبیک گفت؛ حتی گفته اند خود موسی هم در شب بیست و یکم رمضان از دنیا رفت.1
3- در اولین سخنان رسمی امام دوم به عنوان امام و رهبر و پیشوا و خلیفة امام دوم با صراحت 
و فصاحت و دقت، ویژگی های امام اول شیعیان را برشمردند؛ ویژگـی هایی که در هیـچ کـس قبـل 

از امیرالمؤمنین نبوده و پس از ایشان هم نخواهد بود.

ائمة اطهار)ع( اهتمام ویژه ای به مطرح کردن همیشگی پدر بزرگوار خود امیرالمؤمنین داشتند؛
الف: به دلیل آن که امام اول محبوب و منصوص خدا و برادر و وزیر و وصی و ابن عم و خلیفة 
 پیامبر بودند، بنابراین تأکید بر امانت و خالفت ایشان بر همگان فرض است؛ اما امامان ما که به حقیقت

امیرالمؤمنین آگاهی داشتند، بیشتر می سوختند که چنین گوهر گرانبهایی مهجور مردم است.

 ب: وجود مقدس ائمة اطهار ثبوتی است؛ اما خالفت و حکومت آنها اثباتی است، یعنی نیاز به حمایت
و قبول مردم است. پس اگر امامت امیرالمؤمنین برای مردم جا بیفتد، امامت همة آنها که تابعی از 

امامت موالست، کاماًل برای مردم جا می افتد و این قدر تالش در جهت حذف آنها نخواهند داشت.

خطبة فصیح، بلیغ و بسیار شگفت انگیز امام سجاد)ع( در دمشق و در حضور یزید و دیگر سران 
بنی امیه دلیل ماست؛ که اکثریت قریب به اتفاق مطالب آن خطبه، دربارة امیرالمؤمنین)ع( است.

پس از سخنان امام که تلویحًا همگان را به بیعت فراخواندند، مردم به تدریج با ایشان بیعت 
کردند. اولین کسی که دست امام را به عنوان بیعت گرفت، »قیس بن سعد« بود. او که عالقه ای خاص 
به اهل البیت و عداوتی دیرینه نسبت به معاویه داشت، حین بیعت گفت: بیعت بر مبانی امر خداوند و 

سّنت پیامبر و جنگ با تجاوزکاران!؟
امام در همان لحظه ایشان را راهنمایی کرده و فرمودند: بر اساس کتاب خدا و سّنت پیامبرش؛ 

1-مراقبتهایماهرمضانازآیتاهللمهدیریشهری.
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زیرا سّنت پیامبر همه چیز را در بر دارد.
در نخستین روز تقریباً همة مردم کوفه با امام دوم بیعت کردند. 

بر اساس سّنت رایج، موضوع شهادت امام امیرالمؤمنین)ع( و بیعت با امام دوم)ع( به عنوان یک 
خبر و دستورالعمل بالفاصله با اسباب و وسایل آن زمان برای تمامی نقاط آن روز به غیر از مناطقی 
که تحت سلطة معاویه بود، منعکس شد و مردم آن مناطق نیز با استانداران و فرمانداران به نیابت از 

امام دوم بیعت کردند.

خطرات و مشکالت
 به رغم سهولت بیعت یاران صمیمی اهل البیت که بازماندگان از اصحاب پیامبر و گروهی از تابعین
 بودند، مشکالت بسیار زیادی وجود داشت و خطرات پیوسته و گسسته و سازمان یافته در کوفه احساس

می شد. 
عمده ترین مشکالت فرا راه امامت امام دوم حضور خوارج بود. 

 گروه تروریستی خوارج که پایه گذار کینه ها و دشمنی های عمیق درونی در تشیع محسوب می شوند،
 سالیان دراز با اقدامات ضدارزشی خود، زشتی های زیادی سبب شدند. این گروه ساختارشکن و خون ریز،

قبل و بعد از جنگ نهروان جّدی ترین مزاحمان والیت بودند. 
برای نمونه به یک مورد از خشونت های آنها در زمان امام امیرالمؤمنین)ع( اشاره می کنیم:

پس از فتنـه، حکمیت که آن هم با توطئة عمروعاص و معاویه و رضایت خـوارج و خشونت و خامـی و 
تعصب بیهودة آنها به سود ظاهری معاویه تمام شد- فتنة جدید آنها آغاز گردید. فتنه ای که خواب از چشم 

مسلمانان متعهد گرفته بود و آرامش جامعه را بر هم زده بود.
آنها به نفاق، حکمیت را اشتباه گرفتند، اما به دلیل رذالت خوارج و تحریک غیرمستقیم معاویه، آنها تمامی 

مشکالت پیش آمده از آن فتنه را به حساب امیرالمؤمنین گذاشتند. 
گفت وگوهای امام و یاران امام با آنها سودی نبخشید. آنها با اعالم جنگ با امیرالمؤمنین از کوفه 
 خارج شدند و در خارج از آن شهر در منطقه ای معروف به نهروان، اردو زدند و آمادة رویارویی با پیشوای

پرهیزگاران گشتند.
امام اول که خطر معاویه همواره مد نظرشان بود و راهبردشان مبارزة جدی با معاویه، نمی خواستند 
با خوارج درگیر شوند و جبهة جدیدی آن هم با یاران دیروز خود داشته باشند. از این رو »عبداهلل بن 
خباب بن ارث«، صحابی معروف را برای مذاکره نزد آنها فرستادند، شاید به راه آیند و دست از فتنه 

بردارند. وقتی که عبداهلل وارد اردوگاه آنها شد، از وی پرسیدند:
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- توکیستی؟
- مرد مؤمنی هستم.

- دربارة علی بن ابی طالب چه می گویی؟
- او امیرالمؤمنین است و نخستین کسی است که به رسول خدا ایمان آورد.

- اسم تو چیست؟
- عبداهلل خباب بن ارث صحابی پیامبر.

- آیا از ما می ترسی؟
- آری.

- خطری برای تو نیست. حدیثی از پدرت بگوی که از پیامبر شنیده باشد. شاید خداوند سودی 
از آن به ما رساند.

- پدرم از پیامبر روایت می کند که آن حضرت فرمود: پس از مرگ من فتنه ای پدید می آید که 
دل مردم همچون بدنشان می میرد. دیروز ایمان دارند و فردا کافر می شوند. 

- ما این طور حدیث از تو خواستیم؟ به خدا قسم تو را چنان بکشیم که تا کنون کسی را نکشته 
باشیم.

آن گاه شانه های او را بستند و زنش را هم که حامله و نزدیک زایمانش بود، گرفتند و هر دو را زیر 
 درخت خرمایی نگه داشتند... سپس سر آن صحابی پیامبر را جلو چشمان همسرش از تن جدا کردندة

آن گاه شکم همسرش را دریدند و جنین او را تکه تکه کردند و بعد هم او را کشتند.
امام امیرالمؤمنین نمایندة دیگری به نام »حارث بن ُمّره عبدی« را نزد آنها فرستادند تا با آنها 

مذاکره کند. خوارج او را هم کشتند...1

عوامل مثبت
هرچند مردم کوفه به دلیل ترکیب جمعیتی ناهمگون و عدم انسجام عقیدتی و قومی تبعًا دارای 
 خاستگاه فکری ناموزون و خواست ناهماهنگ بودند، حکومت بر چنین مردمی آسان نبود. البته حکومت
25 سالة خلفای ثالث که با کشته شدن عثمان پایان یافت، تحوالت بسیار زیادی را در مردم مناطق 

مختلف پدید آورده بود؛ تحوالتی که اغلب غیر قابل درک و تا حد زیادی غیر قابل تحمل بود. 
 به رغم همة این مشکالت باز هم می بینیم که امام اول، مرکز خود را کوفه قرار دادند. سؤالی که برای

خیلی ها مطرح است این است که:
1-زندگانیحسنبنعلی)ع(،ص247.
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- چرا امیرالمؤمنین)ع( به رغم مرکزیت مدینه نخواستند و یا نتوانستند مدینه را مرکز خالفت و حکمرانی 
خود قرار دهند؟ 

چند احتمال را می توان، به عنوان پاسخ به این سؤال مطرح کرد.
 1- پس از فتوحات اولیة اسالمی و به خصوص بعد از شکست ساسانیان، نیاز بود که محل فرماندهی

در منطقه ای باشد که به دنیای اسالم نزدیکتر باشد و مرکزیت داشته باشد.
2- مردم مدینه پس از حکومت 25 سالة شیخین و عثمان و تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم هر سه 
علیه اهل البیت یک نوع بی توجهی به اهل البیت در آنها ایجاد و تقویت شده بود. بنابراین به رغم بیعت 

اولیه، شخصیت های مدینه قصد همراهی با علی بن ابی طالب را نداشتند.
3- بدتر از همه به دلیل بخشنامة خطرناک خلیفة دوم در ممنوعیت انتشار حدیث، قدرت های 

مسلط از ممنوعیت حدیث سوء استفاده کرده و بدعت هایی را در اعتقادات مردم وارد کردند. 
 این بدعت ها به تدریج جزیی از سنت مسلمانان شده بود. بدیهی بود که امیرالمؤمنین به عنوان خلیفة

راستین پیامبر نه می توانستند با آن سّنت ها مبارزه کنند و نه در صورتی که قصد مبارزه داشتند، مؤثر 
بود و همچنین نمی توانستند به عنوان حّجت خدا ادامه دهندة آن روش های ناصواب باشند.

 4- بسیاری از اصحاب، به خصوص نسل جدید که مبدأ میل آنها به کلی عوض شده بود و دنیامداری
را در پیش گرفته بودند، دیگر سر همراهی با خلیفة اصول گرای جدید نداشتند؛ این وضعیت در مردم 

مکه هم قابل مشاهده بود.
 5- در کوفه که به شهری جدید شباهت داشت، به خصوص پس از مسلمان شدن ایرانیان، مردم زیادی

جمع شده بودند که هویت شهر را بر هم زده بودند. غیر از ایرانی ها، از مردم مناطق دیگر هم گروهی 
که دنبال شغل، نان، مقام و خالصه پول بودند، مشاهده می شدند. البته به رغم این موضوع، مردم سنتی 
کوفه اکثریت نسبی سکنة کوفه را تشکیل می دادند؛ که در آنها هم انسجام، اتحاد و  هدف واحد وجود 

نداشت. چون آنها هم تا حد زیادی تغییر عقیده و تغییر روش داده بودند.
ما در همین کتاب و در فصل پنجم در مورد ترکیب جمعیتی سپاه امام دوم برای مبارزه با معاویه 

به طور مفصل بحث خواهیم کرد و خواهیم گفت که:
- یکی از عوامل مؤثر در بی نتیجه بودن لشکرکشی امام مجتبی)ع( برای رویارویی با معاویه، عدم انسجام 

سپاه امام دوم بود.
- معاویه هم با اطالع از این عدم انسجام، توانست در آن نفوذ کند و با سه عنصر زر و تزویر و تهدید]زور[ 

سپاه امام را از هم بپاشد و تدبیر امام را برای جنگ با معاویه خنثی کند. 
                                                                        بگذریم.
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موضع شام
خبر شهادت امام اول و بیعت مردم کوفه و اطراف با امام دوم با هم به معاویه رسید. معاویه 
آشکارا از شهادت امام اول اظهار شادمانی و خوشحالی کرد. در این باره و در تقبیح عمل معاویه در 
شهادت مولی، بزرگان اسالم انتقادهای تندی کرده و شعرا اشعار بسیاری را در اعتراض به موضع 

زشت معاویه در شهادت مولی سروده اند، که ثبت تاریخ است. 
 وقتی که معاویه خبر بیعت مردم کوفه را با امام دوم شنید، بسیار غمگین شد. نارضایتی وی زمانی
افزایش یافت که خبردار شد همة محافل کوفه و شخصیت های کوفی با امام مجتبی بیعت کرده اند. 

معاویه که از وجود ائمة اطهار همیشه احساس خطر می کرد و شخصیت ضعیف خود را در برابر 
 شخصیت آن بزرگواران ناچیز می دید و بی ریشه بودن خانواده اش هم چیزی نبود که قابل کتمان باشد،
و از همه مهم تر سهم خود و پدر و ایل و تبارش در جنگ علیه اسالم و پیامبر اسالم و علیه مسلمانان را 
 همگان مطلع بودند، بنابراین او چاره ای جز استفاده از سالح فریب و عنصر دروغ و به کار گیری تزویر

نداشت.
 طولی نکشید که معاویه با همکاری و همفکری مشاورانش به این نتیجه رسید که نخست جاسوس های
پرتجربه را محرمانه به کوفه بفرستد و از برنامه های امام دوم در جنگ با معاویه مطلع شود. همچنین 
 گروه دیگری همراه با هدایای گران قیمت به کوفه اعزام کند و توسط پول و طال، سران قبایل را بخرد
 و از پیوستن افرادشان به سپاه امام مانع شوند و هم فرماندهان و امرای ارتش امام را از جنگیدن با سپاه

شام مانع شوند.

هوشمندی های فوق العاده
 امام مجتبی)ع( که از ماهیت ضد اسالمی معاویه اطالعات زیادی داشتند و از همان آغاز می دانستند
 که معاویه از توطئه علیه خالفت کوفه غافل نمی شود، با تعیین یاران مخلص خود در پاسداری از حدود

و ثغور کوفه مشغول شدند. طولی نکشید که دو جاسوس کهنه کار در کمند ضد جاسوسی امام دوم 
گرفتار آمدند و دستگیر شدند و دستور اعدام هر دو را صادر نمودند.1

پس از این فضاحت و آشکار شدن توطئة معاویة حیله کار، امام دوم نامه ای به شرح زیر برای 
معاویه فرستادند:

اما بعد!
تو جاسوس هایی را به سوی من فرستاده ای و به دسیسه چینی پرداخته ای. چنین به نظر می رسد 

1-زندگانیحسنبنعلی)ع(،ص314.
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که آمادة جنگ هستی. یقین داشته باش که روزی علیه تو وارد جنگ خواهم شد. 
به من خبر رسیده که تو تصمیم داری که خود را آمادة کاری کنی )خالفت اسالمی( که سزاوار آن نیستی. 
همچنین شنیده ام که تو از شهادت امیرالمؤمنین خوشحالی؛ که باید تو را به خاطر این کار شماتت کرد...

در نامة امام به معاویه اخطار شده و هشدار داده شده و او را شدیداً تحقیر نموده و بر آمادگی برای 
جنگ با او تأکید شده است.

معاویه در پاسخ به نامة امام دوم نوشت:
- اما بعد!

 نامه ات رسید و از مضمونش آگاهی یافتم.
من از شنیدن خبر مرگ علی)ع( نه خوشحال شدم و نه اندوهگین، نه امیدوار گشتم و نه تأسف 

خوردم. اما دربارة پدرت باید به شعر »اعشی بن قیس بنی ثعلبه« توجه کرد که گفت:
تـو بـخـشـنـده ای و تـو مـرد دالوری      که چون دل ها از ترس در سینه ها در طپش است

چنان در میدان جنگ به دشمن ضربه می زنی       کـه زن هـا به سـوگواری بـر سینـه کوبند

امواج خروشان دریـا کـه بـرمی خـیـزنـد        و نـیـزارهـا و پـل هـا را فـرا می گیـرنـد

هـرگـز از تـو بـخـشـنـده تر نـیستنـد        که هزاران بدرة زر به مستمندان می بخشی

از نامة معاویه می توان میزان زیرکی و فریب کاری وی را به خوبی درک  کرد. همچنین سستی و 
ناتوانی اراده و ترسش از امام به خوبی نمایان است؛ زیرا به ستایش و بزرگداشت امام امیرالمؤمنین)ع( 
 می پردازد و به دروغ، خرسندی خود را از شهادت امام انکار می کند. راستی اگر معاویه از امام دوم واهمه

نداشت، چه ضرورتی برای چنین پاسخی بود. 
از نامة امام مجتبی به معاویه قدرت، شجاعت، مدیریت و از همه مهم تر توکل به خداوند و توجه 

دایم به رب االرباب و تمسک همیشگی به او موج می زند.

عنصر زمان
 اوضاع کوفه هنوز سامان سیاسی الزم نیافته بود. عدة زیادی از مردم کوفه از شهادت امام امیرالمؤمنین

بسیار متأثر و متأسف بودند. آنها از این که امام اول را نشناخته و قدر او را ندانسته و فرمانبرداریش 
نکرده بودند، ناراحت بودند؛ البته جمع زیادی هم متحیر و منتظر بودند. زیرا از مکاتبات امام مجتبی 
 و معاویه باخبر شده و می خواستند بدانند که این نزاع چگونه شروع می شود و به کجا ختم خواهد شد. 
 البته گروهی مانند خوارج و بازماندگان جنـگ جمـل و صفیـن آشکارا و پنهان امیرالمؤمنین علی بن

ابی طالب را  مسؤول می دانستند. آنها که از طریق گماشتگان معاویه پول ها و هدایای وافری دریافت 
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کرده و می کردند، فقط و فقط مأمور بودند که علیه امیرالمؤمنین موضع گیری نمایند و بر این سیاست 
ادامه دهند. البته خوارج شرایط بدتری داشتند. آنها هرچند در بازار گرم دین فروشی کوفه از دین و از 
ارزش های دینی دم می زدند و برای فریب مردم، ساده زیستی را پیشة خود ساخته بودند و مستحبات 
را به جا می آوردند و نجابت به خرج می دادند!! به اعتقادات بسیاری از مورخان و اهل تحقیق، آنها نیز 
گماشتگان معاویه بودند که پول بگیرند و با ریاکاری و تمسک به ظاهر قرآن، امیرالمؤمنین را که 

قرآن ناطق و برادر و جانشین و وصی پیامبر بود، محکوم کنند!؟
راستی که کوفه در آن روزها، شرایط بد، زشت و غیر قابل تحملی داشت...

در آن روزها زمان به سرعت می گذشت. معاویه پول خرج می کرد تا سیاست تفرق و تشتت را 
در کوفه ایجاد کند، تا امام دوم نتواند از آن آشفته بازار، نیرویی منسجم برای جنگ با طاغوت شام 

گزینش، تجهیز و بسیج نمایند.

نامة دیگر امام به معاویه
امام دوم نامة دیگری به شرح زیر برای معاویه نوشتند:

از بندة خدا حسن، امیرالمؤمنین، به معاویه پسر ابی سفیان.
اما بعد!

خداوند محمد )ص( را برانگیخت و با صفت رحمه للعالمین و به دست او حق را آشکار کرد و 
شرک را بر انداخت و عرب را به طور عموم و قریش را خصوصاً، عزت بخشید و فرمود:

َو إِنَُّه لَِذْکٌر لََک َو لَِقْوِمَک َو َسْوَف ُتْسَئُلوَن1

 همانا این یادآوری برای تو و مردم توست. چون خداوند روح بلند پیامبر را به جوار خویش خواند، عرب
در امر جانشینی او به منازعه برخاست. 

قریش گفتند ما از بستگان و خویشان پیامبریم و شایستـه نیست کسی با ما در امر جانشینـی او 
به مخالفت برخیزد. 

اعراب هم این حق را به قریش واگذاشتند، ولی قریش حقی را که اعراب واگذارده بودند دربارة 
ما انکار کردند و از ما بازداشتند.

هیهات! که قریش دربارة ما انصاف ندارند و برتری در دین و سابقة اسالمی ما را نادیده انگاشتند. 
 الجرم مبارزه و اختالف تو با ما نیز در امر خالفـت، کـاری خـالف حقیقت است که همه می دانند و اثری

پسندیده در اسالم بر جای نمی گذارد. سرانجام همگی به خدا خواهیم پیوست.
1-سورةزخرف،آیة44.
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ما همیشه از خدا خیر و نیکی می خواهیم و امیدواریم در این دنیا چیزی به ما ندهد که در آخرت 
موجب نقص ما شود. 

هنگامی که خداوند علـی)ع( را به جوار خود برد، مسلمانان پس از او، مقـام خـالفت را به من 
سپردند.

از خدا بترس ای معاویه و به وضع امت محمد)ص( نگاه کن،
                                                           و خون مردم را مریز،
                         و کارشان را با قبول خالفت من اصالح کن. 
                                                                             والسالم.1

پاسخ معاویه به نامة امام دوم 
معاویه نامة مشروحی در پاسخ امام مجتبی)ع( فرستاد. در نامة وی آثاری از صداقت، درستی و 

توجه به اصول و معارف دینی نیست. او مانند نیای خویش به فریب کاری و سفسطه دست زد.
وی ضمن شرح مفصلی از ابوبکر، عمر، عثمان و هماهنگی مردم با آنها به جنگ صفین پرداخته 
است، بدون آن که به علت العلل کشته شدن عثمان توسط مردمی که از بدعت های زشت وی به تنگ 

آمده بودند و شاهد بخشش های نجومی بیت المال به بنی امیه بودند، اشاره ای کند. 
همچنین معاویه موضوع همدلی مردم مدینه، حجاز، عراق، مصر و یمن در بیعت با امیرالمؤمنین را 
به کّلی مسکوت گذاشته و به جنگ صفین و موضوع حکمیت پرداخته و منافقانه به یک تحلیل آبکی

 

رسیده و به آن تمسک جسته است. 
او به رغم این نامه، نامة دیگری برای امام دوم به شرح زیر ارسال داشت:

- اما بعد!
همانا خدا آن چه بخواهد دربارة بندگانش انجام می دهد و هیچ چیز مانع اجرای فرمان او نمی شود. 

او خیلی زود به حساب ها می رسد. 
بترس! از این که اختیار و آرزویت به دست مردمی سبک رأی و اوباش بیفتد و نابخردان دربارة 
ما ابراز عقیده کنند؛ چنان که از ادعای خود بازگردی و خالفت مرا بپذیری، من هم به وعدة خود وفا 
می کنم و شرایط پیمان را به جا می آورم و در این مورد چنان که اعشی شاعر بنی قیس گفت، عمل 

می کنم، که گفت:
'' اگر کسی به تو امانتی سپرد به آن وفا کن، تا پس از مرگ تو را امین بخوانند!

1-شرحنهجالبالغهابنابیالحدید،ج4،ص10.
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اگر دوستت بی نیاز بود، به او رشک مبر و اگر در سرمایه فانی شده، به او جفا مکن.'' 
و پس از من خالفت به تو خواهد رسید، که از هرکس شایسته تری. 

                                                                               والسالم.1

پایان نامه نگاری ها
امام دوم خط کلی خود را داشتند و همان خط را به عنوان نقشة راه می پیمودند.

نامه نگاری ها و تهدیدها کمترین تأثیر در خط مشی امام نداشت، اما معاویه این گونه نبود.
از آن جایی که نیرنگ و دروغ کار اصلی معاویه بود، او با هیچ کس روراست نبود و صادقانه 
برخورد نمی کرد، به همین دلیل توانست بیش از 25 سال در منطقة شام با فریب حکومت کند. البته 
از دیدگاه بنی امیه و شخص معاویه، فریب و دروغ و به کار بردن زور ارکان محکم حکومت بود، نه 

کفایت و لیاقت. 
به فرمودة سیدالشهدا اباعبداهلل الحسین)ع(:

نيا الّناُس َعبيُد الدُّ

اغلب مردم بندة دنیا هستند.

بنابراین برای حکومت بر دنیاداران و دنیا طلبان رفتار معاویه قابل توجه تر از صداقت و مدیریت 
است.

آنهایی که تاریخ صدر اسالم را مطالعه می کنند، وقتی به عملکرد معاویه می رسند بسیار تأسف 
می خورند و تعجب می کنند که چرا کمتر از 30 سال که از ارتحال پیامبر رحمت)ص( می گذشت، 
 باید معاویه در شام یکـه تاز میدان حکومت شود و بر بخش مهمی از دنیای اسالم حکم براند، آن گاه با

فریب و دغل کاری، حکمیت را مطرح کند و به سود خود به اتمام برساند؛ پس از آن هم، این گونه با 
نوة پیامبر و فرزند امیرالمؤمنین به ستیز برخیزد؛ انگار که اسالم مدیون وی، و مسلمانان نیز مرهون 

او، و حکومت اسالمی هم ُملک مطلق اوست. 
معاویه طوری می گفت و می نوشت و عمل می کرد مانند کسانی که در سال 12 بعثت در عقبه، 
با پیامبر)ص( بیعت کرده بودند و در آن دوران عسرت بار، پیامبر را برای پیشبرد اسالم به یثرب 

دعوت نمودند.
معاویه طوری به حکومت اسالمی چسبید که هرکس گمان می کرد در جنگ های اولیة اسالم همواره خط 

مقدم جبهة اسالم علیه کفر بوده است. 
1-زندگانیحسنبنعلی)ع(،ص326.
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 کسی که از عملکرد ابوسفیان، معاویه و ایل و تبارش بی اطالع بود، حداقل تصورش این بود که او
و خاندانش همة امکانات خود را در راه تحکیم اسالم و تقویت دولت اسالمِی نوپای مدینه به کار 

گرفته و تا آخر حافظ ارزش های اسالمی بوده و پاسدار ارزش های اسالمی نیز مانده است.
 اما سادگی نزدیک به سفاهت گروهی دیگر، مع األسف باعث شد معاویه با آن پیشینة ننگین که 
در همه جا ضدیت با اسالم، بیت الغزل اعمال وی و بنی امیه بود، به حکومت برسد و حداقل به مدت 
20 سال حاکم بالمنازع اسالم شود؛ فتوا دهد، قرآن تفسیر کند، علما را بنوازد، به شعرا صله دهد و 

برای مردم خط حالل و حرام را تبیین نماید!؟؟...
اما هرچه بود معاویه، معاویه بود و مردم کوفه هم در عمل خواستار چنین عنصری شده بودند. اما 
امام دوم حجت خدا بودند و دنبال راهی می گشتند تا طعم شیرین حکومت اسالمی و شایسته ساالری 

اسالمی را به مردم بچشانند. 
در همین رابطه بود که امام دوم به آخرین نامة معاویه چنین پاسخ دادند:

اما بعد!
نامه ات به من رسید. 

در آن، هرچه خواسته ای نوشته ای. 
من به تو پاسخی نمی دهم، زیرا می ترسم بر سرکشی خود بیفزایی.

از چنین چیزی به خدا پناه می برم. بیا و از حق پیروی کن. 
تو نیک می دانی که من سزاوار آنم و این گناه من است که سخنی به دروغ بگویم.1

بدین ترتیب آخرین نامة امام به معاویه هم ارسال شد. 
در آن روزها یعنی در سال چهلم هجری سن امام 38 سال و معاویه 60 ساله بود. 

ضمنًا آخرین نامة معاویه تهدید به جنگ و پاسخ امام دوم، آمادگی برای رویارویی با معاویه بود؛ 
هرچند در نامة معاویه راهی برای سازش و نرمش مشاهده می شود، اما انعطاف ناپذیری امام دوم در 

پاسخ به نامة معاویه، موج می زند.   

آخر کالم 
 مشکل حاکمیت جور توسط حاکمان جور امری نبود که به صورت یک باره و یک  روزه انجام شود.

همچنین تداوم حاکمیت جور بر کشورهای دنیا و بر عالم اسالم-که مع األسف تا امروز ادامه دارد- 
حاصل بی دینی ها و بي اعتقادي ها و تشکیل جلسات پنهان و آشکار عناصری بود که اغلب نقشی در 

1-زندگانیحسنبنعلی)ع(،ترجمةفخرالدینحجازی،ص328.
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پاسداری از اسالم و ترویج آن نداشتند.
آنها که تفکر بت پرستی، خودپرستی، شرک و کفر بر جان و وجودشان رسوب ضخیمی به  وجود 

آورده بود، هرگز سر همراهی با پیامبر)ص( را نداشتند.
و دیدیم که همین ها چندین بار قصد ترور پیامبر)ص( را داشتند.

سفاهت جمعی از مسلمانان و سادگی بی اندازة عده ای دیگر از یک طرف و داشتن تشکیالت 
قوی و گستاخی عده ای، سبب شد که پس از ارتحال پیامبر هم نگذاشتند جانشینان راستین پیامبر 
رحمت طعم گوارای اسالم ناب را به مردم بچشانند و تشنگان توحید را از سرچشمة زالل آن سیراب 

نمایند.
همان بی معرفت هایی که به اشکال مختلف به امیرالمؤمنین)ع( فشار می آوردند که با معاویه 

مماشات نماید، امام مجتبی)ع( را هم مجبور کردند که با معاویه صلح کنند. 
آخرین نامة امام دوم به معاویه، عـزم جـزم ایشان را برای جنـِگ تعیین کننده با معاویه نشان 
می دهد؛ اما دوستان نادان با نادانی های خود مسیر تاریخ را عوض کردند. یعنی هم امام دوم را در 
عمل از خالفت خلع کردند و هم مانع جدی خالفت جانشینان پیامبر شدند و هم از حاکمیت توحید 

در طول تاریخ مانع شدند. 
                   بنابراین،

          مخالفت با امام معصوم یعنی: 
                                                        مخالفت با حاکمیت توحید،
                                                   و حاکمیت ارزش های اسالمی.



مشکالت پایان ناپذیر امام اميرالمؤمنين)ع(

فصل چهارم
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ارتحال پیامبر)ص( دو نوع درد و داغ برای اهل البیت)ع( به بار آورد:
1- نفس ارتحال پیامبر)ص( ضایعه ای بزرگ و جبران ناپذیر بود، زیرا اتصال خداوند با خلق که به 
 وسیلة وی برقرار بود، قطع شد و رحمه للعالمین با فوت خود، جهان هستی را از فیض وجود پربرکتش

محروم کرد.
 2- با ارتحال پیامبر)ص(، دشمنی های پنهان، آشکار و مشکالت آغاز گردید؛ دشمنی هایی که می توان

در سه عرصه مشاهده و مطالعه کرد:
الف: دشمنی با نفس اسالم؛ 

 مشرکان باقیمانده، بت پرستان، یهودیان، دربار و دولت روم، به رغم پراکندگی، یک وجه مشترک
داشتند، آن هم ریشه کنی اسالم بود.

ب: دشمنی با اهل البیت؛
بسیاری از اعراب جاهلی که اسالم در قلب آنها نهادینه نشده بود، از این که پیامبر)ص( تا آن حد 

به اهل البیت بها می دادند، ناراحت بودند. 
رسم جاهلی بی اعتنایی به خانواده، به خصوص به زن بود. با ارتحال پیامبر)ص( آنها فرصتی یافتند 

تا با احیاي فرهنگ جاهلی عماًل با پیامبر بستیزند.
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ج: دشمنی با شخص امیرالمؤمنین)ع(؛
 از آن جایی که نقش امیرالمؤمنین)ع( در پاسداری از اسالم و از پیامبر)ص( آشکار، چشمگیر و 
زبانزد بود، امیرالمؤمنین که در تمامی جنگ های اسالم علیه کفر همواره خط مقدم بودند و بسیاری از 
رجال بت پرست دیروز و مشرکان مشهور را به هالکت رسانده بودند... آن روزها دشمنی و کینة خود 

را با مولی آشکار می کردند.
                                      این سه گروه از مخالفان، همه و همه در یک برنامه متحد شدند،
                                                                                           این که به هر قیمتی که شده،

                                                 نگذارند امیرالمؤمنین)ع(،
     طبق خواست خداوند و توصیه های مکرر پیامبر)ص(،
                                                          به خالفت برسند...

  این طور هم نبود که همة مردم یک باره غدیر را که 70 روز پیش اتفاق افتاد، فراموش کرده باشند؛
جمع قلیلی به آن جاهل بودند و جمع کثیری تجاهل می کردند.

ریشه های ناکامی های حکومت مولی امیرالمؤمنین)ع(
 در طول14 قرن گذشته بحث های زیادی پیرامون علت یا علل شکست ها و ناکامی های امیرالمؤمنین
علی بن ابی طالب شده است. بررسی همین دالیل که همه نوشته اند، یک خط کلی و نسبتًا دقیقی به هر 

محققی می دهد که ریشة این همه مشکالت درکجاست و انگیزة آنها چه بوده است. 
در این فصل برآنیم تا به استناد آن همه قرائن و شواهد، مقصرهای آن ناکامی را معرفی کنیم.

در آغاز تالش داریم تا به این موضوع اساسی توجه ویژه کنیم که اصوالً اعتقاد به اسالم و پاسداری

 

از ارزش های اسالمی به میزان وابستگی درونی و قلبی انسان به توحید و مبانی توحیدی دارد. چیزی 
که پیامبر اسالم از همان آغاز، شرط الزم و کافی مسلمانی معرفی کردند و همواره بر توجه و باور بر 

آن پافشاری کردند؛ یعنی شهادت به وحدانّیت خداوند:
اَْشَهُد اَْن ال ااِلَ ااِلّ ا    هللُ

می دانیم که شهادت از گفتن و اقرار کردن و باور داشتن و خالصه از هر نوع ابراز و اظهار، برتر 
است. شهادت باور به قلب و اقرار به زبان است. 

  تا چیزی در روح، درون، باطن و نهاد انسان نهادینه نشود، به شهود نمی رسد. 
 پس شهادت:

 باور داشتن موضوعی از عمق وجود است. خروجِی چنین باوری را شهادت گوییم.
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پیامبر اسالم از همان آغاز بعثت و در مکه به رغم مشکالت فراوان و محدودیت های بسیار و 
خطرهای بالقوه و بالفعل، در این زمینه زحمت زیادی کشیدند تا توانستند جمع کمی از مردم مکه 
به خصوص جوانان آن شهر را با خود همراه کنند. اتفاقًا علت این که هواداران اولیة ایشان را جوانان 
تشکیل می دادند، همین بود که جوانان ضمایری خالی از هر باوری دارند. بنابراین بهتر می توان با 

آنها تعامل کرد.
 امیرالمؤمنین)ع( در مورد تأثیرپذیری جوانان گفتة زیبایی دارند:

اِنَّما َقلُب الَحَدِث َکاالَرِض الخالَِية ما اُلقَی فيها َشيٌی َقِبَلتُه1

درون جوان مانند زمینی است که چیزی در آن کاشته نشده است. هرچه به جوان بگویی قبول می کند.

برعکس، پیران در گذر زمان به یک باوری، درست یا غلط، رسیده اند و دیگر تغییر آنها آسان نیست. 
 مرحوم حجت االسالم والمسلمین آقای فلسفی دو جلد کتاب در مورد کودک تحت عنوان »کودک

از نظر وراثت و تربیت« نوشته اند، کتابی ارزشمند و در خور توجه بسیار. دو جلد کتاب هم در مورد 
جوان به نام »جوان از نظر عقل و احساسات« دارند. هر محققی که بخواهد دربارة جوانان، خواست ها، 
تمایالت و میل درونی و برونی آنها بفهمد و یا بنویسد، بی نیاز از مطالعة این کتاب ها نیست. پس 
از چاپ و انتشار این کتاب ها و اثرات مثبتی که در جامعة آن روزها - یعنی سال1341 سال چاپ 
کتاب کودک و 1344 سال انتشار کتاب جوان در جامعه- گذاشت، جمعی از یاران و دوستان 
مرحوم آقای فلسفی به ایشان پیشنهاد کردند تا دربارة پیران هم کتاب بنویسند. ایشان گفته بودند 

چون تأثیرپذیری پیر بسیار محدود و ناچیز است نیازی به تهیة کتاب مستقل در این باره نیست.
مقصود از نوشتن این مطالب، توجه کردن و توجه دادن به یک نکتة بدیع و مهم است. و آن این که:
      باید برای تربیت کودک، از همان آغاز تولد و حتی از دوران جنینی و یا حتی قبل از آن تالش کرد.

 در این باره روایات بسیار زیادی در دسترس ماست. همچنین برای رفتار مناسب با جوانان و 
نوجوانان باید با خواست ها و افکار آنها آشنا شد تا با شناخت بهتر بتوان باب گفت وگوی تأثیرگذار 
را با آنها باز کرد. اما با افراد سالخورده به راحتی نمی توان به توافق اعتقادی و باورهای دینی رسید. مع االسف 

پیران در برابر رخدادهای منفی آسیب پذیرند و زود تحت تأثیر قرار می گیرند!!
این هم از عجایب است، یعنی تأثیرپذیری بسیاری از پیرها در برابر مسائل منفی.

پس از ارتحال پیامبر)ص(
پیامبر عزیز اسالم در روزهای پایانی عمر شریف و با برکت خود تصمیم گرفتند کاری را که 

1-نهجالبالغهخطبة83ونامة31.
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در سال نهم هجری با لشکرکشی به مرزهای روم برای نشان دادن آمادگی حکومت اسالمی درجهت 
رویارویی با دولت روم کرده بودند، با اعزام سپاه اسالم به آن نواحی تکمیل کنند. به همین منظور به 
اصحاب فرمان دادند که همگی در اردوگاه »َجْرْف« جمع شوند و پس از تجهیز و آماده سازی تحت 
فرماندهی »اسامه بن زید« به صوب روم به حرکت درآیند. بزرگان صحابه تمامًا باید در این لشکرها 

حضور می یافتند.
اصرار پیامبر)ص( در این موضوع:

- نخست، به دلیل آگاهی ایشان از خطر دوبارة تهدید دولت روم براي حمله به مدینه بود. 
- دوم این که همة قراین حاکی از آن بود که عمر پیامبر در شرف پایان است. پیامبر می خواستند وقتی 
که از دنیا می روند، معاندان و مخالفان والیت  و خالفِت امیرالمؤمنین، در مدینه نباشند تا در موضوع جانشینی

 

 ایشان اخالل ایجاد نشود. زیرا پیامبر از طریق مختلف مطلع شده بودند که عده ای از سران و مشاهیر با تشکیل
جلسات محرمانه تصمیم گرفته اند به هر قیمت که باشد از خالفت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( 

جلوگیری کنند!! راستی؛
آیا آنها مسلمان بودند؟

آیا ایمان در دل های آنها نهادینه شده بود؟
آیا آنها به خدا و روز قیامت باور داشتند؟ 

اگر پاسخ این سؤاالت مثبت بود، باید همگی تابع و تسلیم خداوند و پیامبر شوند. 
 موضوع خالفت امیرالمؤمنین امر خدا بود. پیامبر70 روز پیش در غدیر با صراحت بر آن تأکید کردند.

مگر قول پیامبر قول خدا نیست؟ 
َو ما َیْنِطُق َعِن الَْهوى  إِْن ُهَو إِلَّا َوْحٌی ُیوحی 1

پیامبر از پیش خود چیزی نمی گوید؛ آن چه می گوید وحی و دستور خداست.

هرچه می گوید قول خداست و هرچه از مردم می خواهد، خواست خداست؛ آنها نباید با پیامبر 
مخالفت می کردند و با رفتار خود پیامبر را می آزردند؟

اسالم، دین تسلیم
ما بارها گفته ایم و در نوشته های خود بر این نکته اشاره کرده ایم که:

اسالم و مسلمانی مکتبی است که بر اساس تسلیم بودن در برابر اوامر و نواهی الهی ایجاد می شود. 
گفتن از مسلمانی کافی نیست، حتی عمل به قوانین و مقررات هم دلیل بر اعتقاد به اسالم نمی باشد.

1-سورةنجم،آیات3و4.
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مگر نگفته اند که:

ُة الُْمؤِمِن َخْيٌر ِمْن َعَمِلِه نيَّ

ُة الْکاِفِر َشرُّ ِمْن َعَمِلِه   َو نيَّ
ِتِه1 َو ُکلُّ عاِمٍل َیْعَمُل َعلى نيَّ

نّیت مؤمن بهتر از عمل او، 

و نّیت کافر بدتر از عمل او

 و هر کس مطابق نّیت خود عمل می کند.

 نیت که برتر از عمل است، دلیلش آن است که نیت برخاسته از قلب است و چون ریشه در باطن دارد،
دلیل بر اعتقاد است؛ پس در اسالم به نّیت بها و نمره می دهند، حتی اگر به عمل هم نیانجامد. چون 

شخص، معتقد به آن بوده است. برعکس:
                                                - اگر کسی دست به کاری زند که برخاسته از درون و قلبش نباشد، 
هیچ ارزشی ندارد.

 در این باره مثالی می زنیم:
اگر یک شخصیت الهی و یا سیاسی، شخصی را به منظور خاصی به مأموریت بفرستد، مثاًل او را 
مأمورتهیة کتاب خاصی کند که در قم وجود دارد، مأمور وارد قم مي شود؛ نخست به زیارت حضرت 
معصومه مي رود، سپس نماز زیارت هم به جای مي آورد، آن گاه به دیدن شخصیت های مختلف مي رود. 
 بعد از آن ده کار بزرگ و کوچک انجام مي دهد و بعد از انجام همة این امور به دنبال کتاب مورد نظر
 مي رود و پس از گرفتن آدرس کتاب فروشی به آن جا مراجعه مي کند. مي بیند کتاب فروشی تعطیل شده
و یا کتاب فروش مي گوید آخرین نسخه از کتاب مورد نظر شما نیم ساعت پیش به فروش رسید... 
 مأمور پس از آن به تهران مراجعه مي کند و شرح کشافی از سفر خود به قم مي دهد و از موفقیت سفر

مي گوید. آیا برای آن شخصیتی که وی را برای خریدن کتاب به مسافرت فرستاده، گزارش وی قابل 
قبول است؟ آیا او وقت همه را تلف نکرده است؟ آیا نمی توان گفت که او اصل را فراموش کرده 
و به فرع چسبیده است؟ حداقل نمی توان از او ایراد گرفت که اگر وی نخست به موضوع مأموریت 
خود بها می داد و کتاب را می خرید، سپس به دیگر امور می پرداخت، کارش قابل قبول بود؟ آیا نباید 
او را شماتت کرد؟ بنابراین تمام کارهای وی در این سفر، هرچند به ظاهر جالب و ارزشی است، اما 

1-کافی)ط-االسالمیه(،ج2،ص48.
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چون در مأموریت وی نبوده، به ضد ارزش تبدیل می شود. زیرا او باید مأموریت خود را بشناسد و به 
آن عمل کند و تسلیم ولی خود شود.

امام امیرالمؤمنین)ع( در این مورد می فرمایند: 
ااَلِسالُم ُهَو التَّسليم1

دین اسالم، دین تسلیم بودن است.

سرانجام آن دین به دنیا فروختگان که از طرق عوامل خود از بیماری پیامبر)ص( با اطالع 
شدند، دست به ضد حمله علیه پیامبر و خداوند زدند و برای آن که در غیاب آنها پیامبر نتواند علی بن 
ابی  طالب را به عنوان خلیفة خود در بین مسلمانان تثبیت کند، جسته و گریخته از اردگاه »جرف« 
 بازگشتند. آنها بهانه هم داشتند؛ بازگشتگان که در حقیقت از خدا برگشتگان بودند، به کسانی که از آنها
ایراد می گرفتند که چرا اردوگاه را که امر خدا و پیامبر بود، ترک کردید می گفتند: باخبر شدیم که 

پیامبر بستری است! ناراحت شدیم؟! آمدیم شاید بتوانیم کمکی کنیم تا پیامبر بهبودی کامل یابند.
 هیچ کس نبود به آنها بگوید شما باید بر اساس فرمان پیامبر به جنگ رومیان بروید. عمل صالح شما 

اجرای دستور پیامبر است. ترک اردوگاه حتی اگر برای انجام عمره رجبیه باشد، حرام است.
این تازه زمانی است که بپذیریم بازگشت شما به دلیل نگرانی از وضع جسمی پیامبر است؛ اما 
اگر ثابت شود که بازگشت شما به مدینه به منظور کودتا علیه خدا و پیامبر و جلوگیری از خالفت 

امیرالمؤمنین بوده است، هر قدم که برداشته اید، هزاران مالئکه شما را در هر قدم لعن کرده اند...
آری، به رغم توصیه های اکید پیامبر)ص( مبنی بر تجهیز لشکر به فرماندهی اسمامه بن زید، سران 
و مؤثران و کلیة افرادی که باید در این لشکر حضور یابند و هرچه زودتر عازم جبهه های جنگ شوند، 
بدون نگرانی از مؤاخذه و بدون خوف از تنبیه و حتی بدون آن که از تمرد خود در نافرمانی خدا و 

پیامبر احساس شرمندگی کنند؛
اوالً: خیلی ساده و طبیعی به مدینه بازگشتند.

ثانیاً: خیلی معمولي و بدون احساس خجلت به دیدن پیامبر رفتند.
ثالثاً: در حضور پیامبر و در آن لحظة حساس که پیامبر اسالم می خواستند بر خالفت امیرالمؤمنین 
تأکید چند باره کنند و برای آن که بعدها عده ای نتوانند در آن تشکیک کنند، با کمال پررویی و 

گستاخی، پیامبر عزیز را متهم به هذیان گویی کردند.
شما اسم این کار را چه می گذارید؟

آیا اسالم اجازة چنین گستاخی ها را به مسلمانان می دهد؟
1-نهجالبالغه،کلماتقصار،ش125.
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 اسالم دین تسلیم است. زیبایی کار اسالم هم در همین است؛ یعنی همه بپذیرند و بپذیریم که:
    عقل ما محدود و خرد ما ناقص و دانش ما سطحی و دیدگاه ما یک بعدی و تدبیر ما کم اثر،
                                                                   و حتی فهم ما برای درک معارف هم ناتوان است.

پس چقدر قابل تقدیرند کسانی که در این موارد به پیامبر که عقل کل است متوسل شوند. زیرا 
پیامبر به دلیل ارتباط پیوسته با خدای سبحان از همة دانش ها و معارف برخوردارند. 
                         تسلیم در برابر چنین پیامبری حاصل عقل سلیم است.

تکرار تاریخ
 ما چون در نوشتة دیگر خود، مسائل پیش آمده در مدینه از چند روز قبل از ارتحال پیامبر و مسائل

پس از ارتحال را به صورت مفصل نوشته ایم، دیگر نیازی به تکرار نیست. از طرفی چون هدف از 
نوشتن این کتاب، بررسی ریشه های صلح امام مجتبی)ع( است، ما باالجبار به مسائل پیش آمده پس 

از ارتحال پیامبر)ص( می پردازیم:
 در 28 صفر سال 11 هجری، یعنی تنها 70 روز بعد از غدیر خم روح بلند پیامبر اکرم اسالم به سوی

عرش پرکشید و عالم هستی را از رحمت برجستة خود محروم ساخت.
همان افرادی که از قبل منتظر ارتحال پیامبر بودند، در محیطی به نام »سقیفه بنی ساعده« جمع 
شدند و به رغم توصیه های اکید خدا و پیامبر و به اتهام بدتر از فعل خود و این که پیامبر برای بعد از 

خود جانشین تعیین نکرده اند، در صدد تعیین خلیفه برآمدند.
 بدون تردید عمل زشت و ادعاهای آنها موهن بود. زیرا عمل آنها مخالفت آشکار با فرمان خدا و پیامبر

بود. اما اتهام آنها و ادعای آنها بدتر از عمل آنهاست. اصوالً این ادعا که پیامبر برای بعد از خود جانشینی 
تعیین نکرده، عالوه بر دروغ بودن ادعا و بهتان عظیم، نشان بارزی از شرک نهادینه شدة آنهاست. 
                                                                               مگر مشرکان چه می گفتند؟ 

آنها خدایی نمی دیدند تا با او به منازعه و مبارزه برخیزند، بلکه آنها با دستورات خداوند که از زبان 
پیامبران می شنیدند، مخالفت می کردند و پیامبران الهی را مانند خودشان ساده، عادی و بی ارتباط با 

خدا می پنداشتند:
ْحَمُن ِمن شْی ٍء إِْن أَنُتْم إاِل َتْکِذبُوَن1 ْثُلَنا َو َما أَنَزَل الرَّ َقالُوا َما أَنُتْم إاِل بَشٌر مِّ

کّفار به پیامبران می گفتند:

 شما مانند ما انسانی معمولی هستید و خداوند بر شما چیزی نازل نکرده، بلکه شما دروغ گویید.

1-سورةیاسین،آیة15.
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همین کفار در ادامة مبارزه با نهضت انبیا، داستان نابودی اقوام گذشته را که به دلیل مخالفت با 
پیامبران نابود شدند، افسانه می خواندند.

ليَن1 َیُقوُل الَّذیَن َکَفُروا إِْن هذا إاِلَّ أَساطيُر الَْأوَّ

کّفار می گفتند:

 اینها چیزی جز افسانة گذشتگان نیست.

پیامبر نمرده است؟!! 
در سقیفه غوغایی بود. همه جمع شده بودند. از این مهم تر در سطح شهر مدینه آن قدر جمعیت آمده 
 بودند که هیچ کس چنان جمعیتی ندیده بود. اگر جمعیت آن روزهای مدینه را ده هزار نفر در نظر بگیریم،

نزدیک به همین تعداد از افراد مسّلح که کمتر کسی آنها را می شناخت، به مدینه آمده بودند. در چهرة 
هیچ کدام از افراد تازه وارد، آثاری از نگرانی و ناراحتی از ارتحال پیامبر مشاهده نمی شد. هیچ کس 
 نمی داند آن همه افراد از کجا آمده بودند. مهم تر این که در هیچ سندی ذکر نشده که آن تعداد غریب را

به چه شکل و از چه طریق و با چه روشی به مدینه احضار کرده بودند. تلفن و موبایل نبود، از تلگراف 
 هم استفاده نشده بود!... خود این مسأله نشانگر آن است که موضوع کودتایی در دستور کار بوده و افراد

مسّلح و مجّهزی از قبل آماده شده بودند که برای سرکوب هر مقاومت احتمالی، وارد عمل شوند.
کارگردان سقیفه همان شخصی بود که بعداً به عنوان خلیفة دوم حاکمیت یافت. در آن  زمان 
ابوبکر در مدینه نبود. بنابراین عماًل کارها تمامًا به دستور وی انجام می  شد. او به عنوان یک تاکتیک 
و تا رسیدن ابوبکر که کاندیدای اول کودتاگران بود، اعالم کرد: پیامبر نمرده است!! و در ادامة ادعای 

خود مردم را تهدید کرد و گفت: هرکس بگوید پیامبر مرده است، گردنش را می زنم!
مردم ساده لوح و ظاهربین مدینه به سه دسته تقسیم شده بودند:

1- گروهی با تعجب نظاره گر اوضاع بودند؛ بی تحرک و بی تعصب و بی خاصیت. اتفاقًا همین ها به 
همین دلیل بعدها مقّرب خلفا شدند.

2- جمعی هم هوادار، همراه و هماهنگ با کودتاگران محسوب می شدند؛ همان هایی که حداقل کلیات 
برنامة کودتا به آنها گفته شده بود و موافقت آنها را کسب کرده بودند، اصحاب ظلمه.

3- عده ای هم مخالف بودند؛ البته بعضی از همین ها مخالفت هم کردند و فریاد هم زدند. اما چون 
حرکت آنها از روی معرفت نبود، عمق نداشت.

اما صادقانه می خواهیم بگوییم که: مخالفان در اقلیت قرار داشتند.
1-سورةانعام،آیة25.
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طولی نکشید که ابوبکر وارد مدینه شد و یک سره به منزل پیامبر رفت. جنازة پیامبر هنوز در منزل 
 بود. او پارچه ای که روی جسم مطهر پیامبر بود، کناری زد و پس از آن که یقین کرد ایشان از دنیا رفته
 است، مستقیم به سوی سقیفه آمد و عمر را که ادعا می کرد پیامبر نمرده، قانع کرد که از این حرف برگردد

و یقین کند که مرده است. سپس مردم را مخاطب ساخته و گفت: 
- هرکس محمد)ص( را می پرستد، بداند که او مرده است؛ ولی هرکس که خدا را می پرستد، 

همانا خداوند زنده است و هرگز نمی میرد. 
آن گاه این آیه را خواند:

ُسُل أَفِإْن ماَت أَْو ُقِتَل انَْقَلْبُتْم َعلی  أَْعقابُِکْم1 ٌد إاِلَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ َو ما ُمَحمَّ

محمد پیامبری مانند دیگر پیامبران است،

اگر او ُمرد و یا کشته شد، شما به بت پرستی بازمی گردید؟

تحقق کودتا
ابوبکر سپس به فضایل مهاجرین پرداخت و سهم عظیم آنها را در سال های اولیة بعثت برشمرد... 
سعدبن عباده که مسلمانی متعهد و رئیس انصار بود، تحت تأثیر فضای موجود قرار گرفت و برای 
آن که از قافله عقب نماند، به پاخاست و از خدمات تعیین کنندة انصار در دعوت از پیامبر به مدینه و 

فداکاری در راه پیشبرد اسالم گفت... 
 عمر در همین حال به ابوبکر نزدیک شد و با تبانی ویژه ای که با هم داشتند، با ابوبکر به عنوان جانشین

پیامبر!! بیعت کرد. کسی نبود که از خالفت امیرالمؤمنین، جانشین پیامبر حمایت کند. زبیر اقدامی کرد که 
صدایش در غلغلة جمعیت گم شد...

ارتداد
بدین سان و با همان سادگی، فرمان خدا و پیامبر مبنی بر خالفت مولی الموحدین امیرالمؤمنین به 
سویی انداخته شد و ابوبکر که به قول بعضی از علما و اهل تسنن چون از نظر سن از دیگر اصحاب 
بزرگ تر بود، جانشین پیامبر شد، بدون آن که فریاد کسی بلند شود، ویا گروهی مجروح شوند و یا جمعی 
 در راه تحقق خواست خداوند در خاک و خون بغلتند و یا عده ای به خاطر خدا و به منظور جلوگیری

از انحراف اسالم از مسیر تعیین شده،کشته شوند...
باور نویسنده این است که: موفقیت کودتا با این سرعت زیاد و هزینة کم در باور کودتاگران هم نبود.

1-سورةآلعمران،آیه144.
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جنازة پیامبر)ص( هنوز دفن نشده بود. خاندان وحی عزادار بودند. مصیبت بزرگی بر کانون وحی 
وارد شده بود. پیامبر از دنیا رفته و علي القاعده مردم باید شهر را تعطیل کنند و کار عادی خود را 
رها سازند و چندین روز در مدینه عزای عمومی اعالم شود و همه اعم از مرد و زن پیر و جوان، برای 
عرض تسلیت و تعزیت به خانة امیرالمؤمنین وارد شوند. مردها به موال تسلیت بگویند و سالمتی و 
طول عمر ایشان را از خداوند بخواهند و پشتیبانی خود را از خالفت ایشان اعالم نمایند و حسنین 
را نوازش کنند و زنان مدینه هم ارتحال تلخ و دردناک رسول رحمت را به تنها دختر ایشان تسلیت 

بگویند و صادقانه اعالم کنند: تا آخر در خدمت ایشان هستند... ولي!!
بعدها زهرای مرضیه)س( در مورد آن روز تلخ و غم بار فرمودند:
ما َراَیَت َکالَيوَم َقطُّ َحَضُروا اَسَوَء َمحَضَراً 

ُهم َجناَزة بَيَن اَظُهِرنا َواسَتُبدوا بِاالَمِر ُدونَنا1 َتَرکُوا نَبيُّ

من هرگز روزی بدتر از امروز ندیدم،

 که جنازة پیامبر در برابر ما بود و عده ای از مردم زشت ترین صحنه ها را پدید آوردند،

و خودسرانه و مستبدانه حق ما را گرفتند و دیگران را به جای ما نشاندند.

آری با همین سادگی، دستور خدا زمین ماند و حق پایمال شد و اسالم و مسلمانان را تا ابد گرفتار 
کردند.

سخنی از آیت اهلل شاه آبادی، استاد امام خمینی)ره(
تردیدی نیست که رضاخان مأمور اجرای مقاصد دولت انگلستان در ایران بود. او به دلیل فقر شدید، 
 ولگردی، بیچارگی و بینوایی، به زشت ترین و کثیف ترین کارها تن داده بود... او با حمایت بیگانگان
سر از ارتش درآورد و با کمک همان ها درجات ارتشی را به سرعت طی کرد تا به فرماندهی کل قوا و 
پس از چندی به نخست وزیری رسید و سرانجام در 1299 به کودتا دست زد و در 1304 رسمًا خود را 

 

پادشاه ایران خواند.
او در سال 1313 سفری به ترکیه کرد. در آن سفر طوالنی 40 روزه یک دورة فشرده اسالم زدایی 
را از »آتاتورک« رهبر اسالم ستیز ترکیه آموخت. رضاخان پس از همین سفر بود که بی حجابی را در 

ایران مطرح کرد و سپس با همة مظاهر اسالم و دین داری به مبارزه پرداخت...
 مرحوم آیت اهلل شاه آبادی استاد عرفان، استاد بزرگ امام است؛ امام خمینی رضوان اهلل علیهما برای

ایشان احترام فوق العاده ای قایل بودند، به طوری که گاه می گفتند روحی فداه و یا ارواحنافداه.2 
1-امالیشیخصدوق،ص59والغدیر،ج5،ص372واالمامةوالسیاسة،ج1،ص12.

2-شرحچهلحدیث،اثرماندنیوماندگارامامخمینی.20و67و111و172و292و622و653.وشرحدعایسحر،ص134.
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مرحوم شاه آبادی در همان سال کشف حجاب در تهران به منبر رفت و گفت:
 - رضاخان با فرمان کشف حجاب در ایران، زحمات چند هزار سالة 124 هزار پیامبر را بر باد داد 

و پشت پیامبران الهی را با این کار شکست.
این استاد تأثیر عمیقی بر روی حضرت امام خمینی داشتند که بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران 
حداقل 8 بار در آثار مکتوب خود جملة روحی فداه را پس از نام استاد به کار برده اند. این دلیل تأثیر یک 
 استاد مهذب بر یک دانش پژوه با اخالص و خدا محور است. گفته اند که خشم امام خمینی از عملکرد
رضا خان از زمانی عمیق تر شد که مرحوم شاه آبادی  از مأموریت رضاخان در اسالم زدایی در ایران با 
تضعیف روحانیت برای امام خمینی می گفت و بر ضرورت مبارزه با وی تأکید می کرد؛ هرچند ایادی 
خون خوار رژیم مستبد قاجار پدر حضرت امام را به دلیل مبارزه با مظالم آنها به شهادت رسانده بودند، 

اما خشم امام از رژیم قاجار و از دودمان پهلوی در درس عرفان استاد خود آموختند. 
             راستی مگر عرفان چیزی جز دوستی با خدا و اولیاي الهی چیز دیگری است؟ 
                                                                    ای کاش ما هم مقداری دشمن شناس بودیم. 

حکومت ابوبکر و آغاز مشکالت
 بدین سان از خالفت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( جلوگیری کردند و ابوبکر را ترجیح دادند.
این تازه اول کار بود، زیرا کودتاگران که می دانستند بزرگ ترین مخالف اعمال خالف آنها اهل البیت پیامبرند؛ 

همان ها که خداوند بر پاکی روح و جسم آنها تأکید کرده و آنها را به دور از خبط و خطا دانسته است. 
کودتاگران، سه جبهه علیه آنها باز کردند:

1- جبهة نظامی
ابن قتیبه دینوری دانشمند معروف اهل تسنن می نویسد:

عمر نزد ابوبکر آمد و به او گفت: آیا از این کسی که با تو بیعت نکرده، نمی خواهی بیعت بگیری؟ 
ابوبکر به غالمش قنفذ دستور داد برو و علی بن ابی طالب را نزد من حاضر کن. 

قنفذ- که درسش را خوب یاد گرفته بود- به در خانة حضرت علی رفت و گفت خلیفه با شما کار دارد. 
حضرت فرمودند: چه زود بر رسول خدا دروغ بستید. 

وی برگشت و پیام حضرت را به ابوبکر داد. راوی می گوید: ابوبکر مدتی گریست.
عمر مجدداً به تحریک ابوبکر پرداخت و پس از آرام کردن وی، گفت:

این شخص را که از بیعت تو سرپیچی کرده است، مهلت مده. 
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 ابوبکر به قنفذ گفت: برگرد نزد حضرت علی و بگو خلیفة رسول خدا، تو را فرا می خواند که با او 
بیعت کنید.

قنفذ نزد حضرت آمد و پیغام ابوبکر را رسانید. حضرت صدای خود را بلند کرد و فرمودند: 
- سبحان اهلل! این شخص آن چه به او مربوط نیست، مدعی شده است. 

قنفذ برگشت و پیغام را رسانید. ابوبکر مدتی طوالنی گریه کرد.
)وقتی عمر نتوانست نظر ابوبکر را برای برخورد خشونت آمیز با امیرالمؤمنین جلب کند، خود 
دست به کار شد و تصمیم گرفت به هر قیمتی که شده امیرالمؤمنین را وادار به بیعت با ابوبکر کند(.
از آن جا که ماجرای رفتن عمر به درب خانة حضرت زهرا)س( و برخورد خشونت آمیز وی از 
جمله آتش زدن درب و مجروح و مضروب شدن صدیقة طاهره در منابع شیعه و بعضی از منابع اهل 
سنت آمده است- و ما آن را در کتاب از عرش تا عرش به صورت مستند و مشروح آورده ایم- از 

تکرار مکررات خودداری می کنیم.1
بدین سان بی احترامی به خاندان وحی و به اهل البیت پیامبر کلید خورد و این خط تا آخر ادامه 

یافت. 
بنابراین:

 شهادت حضرت محسن و حضرت زهرا و شهادت امیرالمؤمنین و شهادت امام دوم و فاجعة کربال،
و خالصه تمامی مصایبی که بر اهل البیت رفته،
 و مشکالتی که برای هواداران اهل البیت به وجود آمده و به وجود خواهد آمد، 
از رفتار خلیفة دوم با حضرت زهرا)س( آغاز شد.

2- جبهة اقتصادی
 وقتی که کودتاگران با رفتار خشونت   آمیز خود توانستند اهل البیت را تا حد زیادی به سکوت وادار

کنند، نوبت به اجرای بند دوم طرح توطئة کودتا رسید. 
کودتاگران به منظور در عسرت قرار دادن اهل البیت از قبل فهرست دارایی های آنها را تهیه کرده 
بودند تا پس از غصب قدرت، به مصادرة آنها بپردازند. پس از بررسی های دقیق معلوم شد که آنها از 
دارایی های دنیا فقط فدک را دارند؛ آن هم هبة پیامبر بود وگرنه اموالی نداشتند. آنها مجسمة ایثار در 

راه خدا و ترجمان انفاق هستند. 
خداوند از این حیث آنها را ستوده و می فرماید:

1-ازعرشتاعرش،فصلیازدهم،ازص231بهبعد.
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ِه ِمْسکينًا ًو َیتيمًا َو أسيراً، عاَم َعلی ُحبِّ َو ُیْطِعُموَن الطَّ
 اِنَّما ُنْطِعُمُکْم لَِوْجِه الّلِه ال ُنریُد ِمْنُکم َجزاًء َو ال ُشُکورا1ً

طعام و غذا را در حالی که خود گرسنه بودند، به مسکین و یتیم و اسیر می دهند،

و می گویند بدون تردید ما این کار را فقط و فقط برای خداوند انجام می دهیم،

و از شما مزدی نمی خواهیم و حتی یک تشکر ساده هم از شما انتظار نداریم.

آنها در صدد این که مالی جمع کنند و اموالی فراهم آورند، نبودند. دربارة تنها مایملک اهل البیت 
که فدک بود، در نهج البالغه هم آمده است. 

امیرالمؤمنین در نامه ای که به عثمان  بن حنیف، کارگزار خود در بصره نوشتند، مرقوم فرموده اند:
ْت َعَلْيها ُنُفوُس َقْوم2 ماُء، َفَشحَّ ْتُه السَّ بَلی کانَْت فی اَْیدینا َفَدٌك ِمْن ُکلِّ ما اََظلَّ

آری از آن چه آسمان بر آن سایه افکنده، تنها فدک در دست ما بود،

 که گروهی بر آن بخل ورزیدند.

 بنابراین برای در فشار قرار دادن اهل البیت به منظور جلب توجه آنها به قدرت حاکم!؟ فدک را 
غصب کردند. 

علت دیگر غصب فدک هم این بود که آنها نتوانند با درآمد سرشار فدک، به فقرا و مستمندان کمک مؤثر 
کنند. کودتاگران می پنداشتند که ایثار اهل البیت موجب محبوبیت آنها می شود!! 

بنابراین به منظور دور کردن مردم از ِگرد اهل البیت، تنها راه درآمد آنها را قطع کردند.

3- جبهة سیاسی
جبهه سیاسی جدی ترین و مهم ترین جبهه ای بود که در برابر اهل البیت گشوده شد. تمامی اهتمام 
مخالفان پس از ارتحال پیامبر عالی قدر اسالم این بود که قدرت را ابتدا در دست بگیرند و به تدریج 

تمامی مخالفان بالقوه و بالفعل را از دور خارج کنند. 
 از آن جایی که کودتاگران خطر اصلی قدرت   یافتن و پایداری قدرت خود را خاندان پیامبر می دانستند،

بنابراین آنها از همان آغاز آتش تهیه را تمامًا بر روی اهل البیت گشودند. زیرا:
1- اهل البیت را تا آخر جدی ترین دشمن خود می دانستند و با آنها مانند دشمن برخورد می کردند.

2- آنها می فهمیدند که اهل البیت تحت هیچ شرایطی اهل مماشات و تسامح نیستند. بنابراین در برابر 
آنها هیچ گونه مماشاتی نداشتند.

3- اصوالً اندیشة پیامبر در مورد جانشینی، اصلح و شایسته ترین بود. شایسته ترین هم در جامعة آن روز 
1-سورةانسان،آیات8و9.

2-نهجالبالغه،نامة45.
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و تا امروز، هیچ کس به پای امیرالمؤمنین و فرزندان ایشان که اوصیای منصوص پیامبرند، نمی رسد. 
بنابراین آنها عماًل شایسته ساالری را به کناری گذاشتند.

4- به طور کلی سران سقیفه از شنیدن آیات و روایات که همه به پیروی از خدا و پیامبرش توصیه می کند، 
بیزار بودند. آنها در جلسات مخفیانه که برای به دست گرفتن قدرت پس از پیامبر داشتند، بر کمرنگ 

کردن این معارف تصریح می کردند.
بنابراین مشاهده می کنیم خلیفة دوم وقتی به قدرت می رسد:

اوالً: از انتشار احادیث و روایات پیامبر جلوگیری می کند.
ثانیاً: خود را در موضع وضع قوانین قرار می دهد، امر و نهی می کند. نهی و امری که با مبانی اسالم و 

سنت پیامبر زاویه داشت.
اصوالً چون کودتاگران از اسالم اصیل فاصله داشتند و دستورالعمل های پیامبر را از ناحیة خدا 

نمی دانستند، به خود اجازه می دادند که در تمامی شؤون دخالت کنند. 
دیدیم که خلیفة دوم در جریان صلح »حدیبّیه« که در سال ششم هجری منعقد شد، رسمًا گفت: 

ٍد َقطُّ َیوِم الُحَدیبيَّة1 ما َشَککُت فی نَُبوة ُمَحمَّ

هیچ گاه به اندازة روز حدیبیه در نبوت حضرت محمد)ص( شک و شبهه نکرده بودم!!

این موضوع را عالوه بر طبری، بسیاری از مورخان اسالمی مانند ابن ابی الحدید هم نقل کرده اند.
مگر نه این که شرط ایمان توجه به اوامر و نواهی پیامبر است. 
مگر نه تمامی گفته های پیامبر برخاسته از دستور الهی است؟ 

پس:
      - تشکیک در دستور پیامبر)ص( در صلح با اهل مکه، چه دلیل داشت؟

انعقاد صلح به مدت ده سال یا در حقیقت برای همیشه به جنگ بین اسالم و مردم مکه پایان 
می داد.

اتفاقًا پس از آن صلح بود که قبایل و عشایر و مردم شهرها که یا از ترس کفار مکه و یا به خاطر 
داشتن قرار داد با آنها از پذیرش اسالم امتناع می کردند، پس آن صلح ساده و بی آالیش، 
                                                         به مدینه می آمدند و اسالم را می پذیرفتند. 

چگونه است که:
                         عده ای با گستاخی تمام با پذیرش طرح صلح مکی ها مخالفت می کردند ،
                                                                            و تا آخر به پیامبر اعتراض داشتند؟

1-تاریخطبری،ج4،ص114.
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منع انتشار احادیث پیامبر)ص(
اگر بشود در برابر اعتراض های آنها تسامح و تساهل کرد و از کنار آن گذشت، هرگز نمی توان از 

دستور سخیف و خطرناک و ویرانگر منع انتشار احادیث پیامبر گذشت.
منع انتشار احادیث نبوی،
 ضربة دردناکی بر معارف اسالمی و احکام دین وارد آورد.

 آخر اگر احادیث پیامبر منتشر نشود، بسیاری از احکام اسالمی مانند نماز، روزه و غیره را چگونه 
باید فرا گرفت؟ زیرا کیفیت این دو حکم الهی و دیگر احکام توسط پیامبر برای ما بیان شده است. 

مثاًل قرآن می فرماید:
الة اَِقِم الصَّ

نماز به پا دارید.

1- اصوالً نماز چیست؟
2- چگونه باید به پای داشت؟

3- نماز چند رکن دارد؟
4- نمازهای شبانه روزی چند رکعت است؟

5- مقدمات نماز چیست؟
6- مقدمات نماز چگونه اجرا مي شود؟

7- تعقیبات نماز چگونه اند؟
8- واجبات و مستحبات نماز کدامند؟

9- مبطالت نماز به چه چیزهایی محدود می شوند؟
01- رکن نماز چیست؟

11- نماز چند رکن دارد؟
21- نمازهای واجب کدامند؟
31- نماز جمعه چگونه است؟

41- جهر و اخفای1 نماز چیست؟
51- و ده ها و صدها سؤال دیگر که قسمتی از آنها را می توان در فقه پویای شیعه یافت.

غیر از پیامبر چه کسی می تواند به این سؤاالت و دهها سؤال دیگر پاسخ دهد؟ 
                                                                                  شما که می گویید:

1-»جهر«اصطالحیاستفقهیبهمعنیآشکارساختن،ومقابلآن،اصطالح»اخفاء«بهمعنیپنهانکردنبهکارمیرود.
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ِ  َحسُبنا ِکتاِب ا    هلل

قرآن ما را بس است.

اوالً: آورندة قرآن می گوید:
                                        - کتاب خدا و عترت من موجب پایداری اسالم است.

اله، می توان به سؤاالت فوق پاسخ گفت که شما کتاب خدا را برای هدایت  ثانیاً: آیا از آیة امریة: اَقِِم الصَّ
مردم کافی می دانید؟ وانگهی مگر شرح فروعات فقط همانست که پیامبر گفته اند؟

آیا اسالم دارای مسائل »ُمستَحَدثَه« نیست؟ 
آیا غیر از اهل بیت پیامبر که به خواست و گفتة پروردگار سبحان مطّهرند و دور از خبط و خطا هستند

 

 و عالم ترین مردم زمانه اند و به همة علوم اشراف کامل دارند و به همة مسائل اسالمی اعم از واجب، مستحب
مکروه، حرام و مباح آگاهند، کیست که جایگزینی برای آنها بیابد؟ 
                      آیا حتی قرآن کریم می تواند جایگزین عترت بشود؟ 

                                                                                   پاسخ منفی است.

خشونت خلیفة دوم
وقتی که دستور خلیفة دوم مبنی بر منع نقل حدیث، انتشار یافت، همه تعجب کردند. کسی هم 
حق نداشت از وی سؤال کند. ایشان اصوالً اهل تعامل و مذاکره نبود؛ خشن و بی پروا بود. عمدة مردم 
چاره ای جز تسلیم نداشتند، یا اصوالً اهل بحث و نقد و این گونه بحث ها نبودند. چند نفری هم که به 
خود جرأت دادند و کماکان احادیث پیامبر را برای خواص نقل می کردند، با شدید ترین برخوردها 
مواجه شدند. »ابن مسعود«، »ابوذر« و »ابودردا« که از اصحاب بزرگ پیامبر و از شخصیت های برجستة اسالم 

بودند، توسط خلیفة دوم احضار شدند. وی از آنها پرسید این حدیث ها چیست که از پیامبر نقل می کنید؟
 وی بدون آن که منتظر جواب آنها باشد، هرسه را زندانی کرد.

 این سه صحابی بزرگ تا آخر عمر خلیفة دوم در زندان به سر می بردند.1
 شدت عمل خلیفة دوم و مأموران وی مع األسف تأثیر خود را گذاشت. دیگر هیچ کس از ترس خلیفه 

جرأت نقل حدیث پیامبر را پیدا نکرد. 
به دو نمونه از تأثیر فراوان خلیفه اشاره می کنیم.

 شعبی می گوید:
- یک سال با پسر عمر همنشین بودم. از وی برای نمونه حتی یک حدیث از پیامبر نشنیدم.

1-فرازهاییازتاریخپیامبراسالم،آیتاهللسبحانی،ص528.
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»عبداهلل عمر« از محدثان معروف بود.1
سائب بن یزید هم می گوید:

- از مدینه تا مکه با »سعدبن مالک« هم سفر بودم. در طول سفر حتی یک حدیث از پیامبر نقل نکرد.2
راستی اسم این اقدام خلیفة دوم را چه می توان گذاشت؟ 

           چه کسی پاسخگوی اثرات مخرب دستورالعمل وی،
                                     در فرهنگ مسلمانان تا قیامت است. 

تأثیر تخریبی دستور خلیفه
راستی اسم اقدام خلیفة دوم را چه می توان گذاشت؟

 کسی نبود از ایشان بپرسد شما که با دروغ بستن به پیامبر که برای بعد از خود جانشین تعیین 
نکرده اند، خلیفة راستین ایشان امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( را از دور خارج کردید و خود 

زمامدار شدید، آیا کسی این را باور کرد؟
 آخر وقتی پیامبر خاتم به تمامی مسائل اصولی و فروع اسالم توجه ویژه داشتند و حکم تمامی آنها را 
 بیان کردند، به فروعات هم پرداختند. این شرط خاتمیت است. به محرمات هم توجه دادند، به مکروهات
 و مستحبات نیز اشارة گسترده فرمودند، راستی پیامبری که شرح کشافی از انواع مأکوالت و مشروبات
 مسلمانان داده اند، راجع به خواص میوه ها و سبزی ها پرداخته اند، چگونه خوردن و چه خوردن و کی خوردن
نیز در فعل و امر ایشان بود... آیا ممکن است چنین شخصیت بزرگ و بی نظیری را به بی توجهی 

تعیین جانشین متهم کرد و یا بدتر آن که آن پیامبر بزرگ را متهم به فراموشی نمود؟ 
                                                                                             حاشا و کاّل.

غیر ممکن است کسی چنین بهتانی را بپذیرد. پیامبر)ص( در طول23 سال رسالت الهی خود در 
همه جا از والیت و خالفت امیرالمؤمنین سخن به میان آوردند.70 روز پیش در غدیر به چه منظور در 

آن بیابان گرم و سوزان همه را جمع کردند و بر والیت مولی تأکید چندباره نمودند. 
خود شما با امیرالمؤمنین بر اساس والیت و خالفت ایشان بیعت کردید و بٍَخّ بٍَخّ گفتید.3 

                                                         شما که موضوعی با این اهمیت را منکر می شوید،
                                                     آیا توقع دارید مردم ادعاهای دیگر شما را بپذیرند؟

  از طرف دیگر، عدم توجه به احادیث نبوی و از دور خارج کردن اهل البیت پیامبر چه سودی برای
1-اسالممجسم،ص153.

2-سیرةپیشوایان،استادمهدیپیشوایی،ص325.
3-شبهایپیشاور،آیتاهللسلطانالواعظینشیرازی،ص622.
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مسلمانان داشت؟
 وقتی شما خاندان طهارت و پاکی را منزوی کنید، می دانید چه آثار غم باری در جامعة اسالمی پدید می آید؟

 ما آن تأثیرات را به طور خالصه حول سه محور بیان می کنیم:

1- انحراف عقیدتی
این نکته روشن است که قیمت مسلمانان و اصوالً قیمت یک انسان به میزان پای بندی آنها به 

احکام الهی است.
                       آدم بی اعتقاد هیچ ارزشی ندارد.

 با جلوگیری از انتشار حدیث، به تدریج از عمق اعتقادات مردم کاسته شد. مسلمانان کم کم به 
انجام مناهی روی آوردند. هیچ چیز نبود که آنها را از ارتکاب خالف باز دارد. 

قرآن می خواندند، اما چون از روح قرآن که رهنمودهای پیامبر بود بی بهره بودند، مصداق:
َکَمَثِل الِْحماِر َیْحِمُل أَْسفارا1ً 

همچون َمثَِل خری است که کتاب هایی را بر پشت می کشد.

شدند. 
همان گونه که در روایت هم آمده است:

ُربَّ قاِل الُقْرآُن َو الُقْراُن َیْلَعُنُه2

 قرآن، بسیاری از قاریان قرآن را لعنت می کند. 
کار به جایی رسید که در شهر مکه و مدینه مرکز خوش گذرانی فاسقان هم شده بود.3

ما در بخش مربوط به انحطاط اخالقی مسلمانان پس از جلوگیری از انتشار حدیث، به همین یک 
مورد که قباًل اشاره کرده ایم، بسنده می کنیم.

بی ارزش شدن مسلمانان
اسالم دین انسان سازی است. 

اسالم است که می تواند انسان را از حضیض ذلت آشکار بت پرستی و موهوم پرستی و خرافه پرستی، به 
اوج افتخار خداپرستی برساند.

توحید بزرگ ترین مکتبی است که می تواند انسان را به عالی ترین مراتب رشد و کمال برساند. اما وقتی با 
1-سورةجمعه،آیة5.

2-میزانالحکمه،ج10،ص4832.
3-سخنرانیمقاممعّظمرهبریدردومینکنگرةحضرترضا)ع(،کهدرآخرفصلدومآوردهشدهاست.
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جلوگیری از نشر حدیث، مسلمانان از محتوا خالی شوند، دیگر نمی توان آنها را ارزشی خواند و برای 
آنها احترام قایل شد. چنین افرادی، هم خود را کم ارزش می بینند و هم مردم در چشم آنها بی ارزش 

می شوند. 
وقتی از انتشار احادیث پیامبر)ص( که همه به پاسداری از ارزش ها توصیه می کنند، 
                                                                                                   جلوگیری می شود،

                                 چه کسی و چه چیزی به مسلمانان بها دهد؟ 
                                 کمترین آثار این دسیسه، بی ارزش شدن جان مردم بود.

 جان مردم بی ارزش شده بود که معاویه، جنایت کاران خون خوار و آدم کش خود مانند »بُسربن 
ارطاط« و »سفیان بن عوف« را برای کشتار طرفداران امیرالمؤمنین)ع( و برقراری حاکمیت جور به 

جنایت های زیادی دست زدند که روح جنایت کاران حرفه ای را سفید کردند.
بُسر چنان وحشتی در دل مردم مدینه انداخت که آنها تصور کردند معاویه فرمان قتل عام مردم شهر 
پیامبر را به وی داده است. به کّرات پیامبر عالی قدر اسالم، به احترام شهر مدینه و احترام به مردم این شهر

 

و رعایت آرامش مدینه توصیه کرده بودند.

انحطاط اخالقی
از همان آغاز دولت کودتا، حیا و تعصب به سرعت رنگ باخت. خلیفة اول پس از تسلط بر 
اوضاع، یک عنصر جنایت کار به نام »خالدبن ولید« را به بهانة گرفتن زکات به سراغ »مالک بن نویره« 
فرستاد. ابوبکر که می پنداشت مالک مخالف کودتاست، دستورالعمل ویژه ای برای تنبیه وی به خالد 
داد. خالد در کمال ناجوانمردی و پس از اطمینان دادن به وی، او را کشت و همان شب با همسرش 
 هم بستر شد...1 خبر مانند رعد و برق در مدینه منعکس شد. بسیاری از ابوبکر خواستار تنبیه خالد شدند.

اما ابوبکر به روی خود نیاورد. 
بنابراین فساد اخالقي از همان روزها و ماه های نخستین کودتا بین مسلمانان شروع شد... 

کار به جایی رسید که معاویه »زیادبن ابیه« را حاصل روابط نامشروع پدرش با مادر زیاد اعالم کرد و 
همچنین او شاعری به نام »عبدالرحمن حسان« را به هم خوابگی با دو دخترش به کاخ خود دعوت نمود.2

مورخان نوشته اند هر ده نفری که در روز دوازدهم محرم سال61 هجری در دارالعمارة کوفه به 
عبیداهلل زیاد گزارش جنایت خود را در کربال شرح دادند، زنازاده بودند.3

1-شبهایپیشاور،ص510.
2-زندگانیحسنبنعلی)ع(،ص408.

3-شاهدشهیدان،ج2.
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حاصل فاصله گرفتن از اهل البیت)ع(
تصور نشود که بحث پیرامون ضرورت پیروی از اهل البیت یک تفکر شیعی است. 

تفکری که در طول تاریخ بر طول و عرض و عمق آن افزوده شده و علما و متعصب ها چیزهایی 
را از خود به آن افزوده اند!!. 

                               اصاًل این طور نیست.
حاکمیت توحید فقط و فقط با حکومت انبیا و یا با والیت اوصیاي پیامبران ممکن است، زیرا:
                                                     1- این نوع حکومت منصوص و دستور مؤکد خداوند است.
                                                  2- حکومت الهی دارای دو ویژگی برجسته و چشمگیر است.

اتَِّبُعوا الُْمْرَسليَن، 

اتَِّبُعوا َمْن ال َیْسَئُلُکْم أَْجراً َو ُهْم ُمْهَتُدوَن 1 

ای مردم، از این فرستادگان پیروی کنید.

از کسانی که پاداشی از شما نمی خواهند،

و خود ]نیز[ بر راه راست قرار دارند، پیروی کنید.

حاکمان در برابر حاکمیت خود طلبکار مردم نیستند، و مهم تر آن که خود به آن چه می گویند، 
                                                                                   معتقدند و به آن عمل می کنند.

                                                          3- حاکمیت حاکمان باید تنها در راستای فرامین الهی،
                                                                                       و برای اجرای دستورات خدا باشد. 

هیچ کس غیر از پیامبران و جانشینان آنها قادر به چنان حاکمیتی نیستند. زیرا اصوالً با بودن انبیا 

 

و اوصیاي آنها که شایسته ترین مردمند، حاکمیت دیگران بی معنا است. 
با حاکمیت پیامبران و یا جانشین پیامبران، دستورات حیات بخش و اثرگذار الهی با آرامی و بدون برخورد 

با مقاومت مردمی شروع می شود و پیش می رود.
 از طرفی دستورات الهی، به یقین راه منحصر به فرد سعادت دو جهان است. 

خداوند می فرماید:
الُل2 َفما ذا بَْعَد الَْحقِّ إاِلَّ الضَّ

راهی جز راه خداوند گمراهی است.

پروردگار در تأکید بر همین موضوع و در تحکیم همین نکتة مهم اضافه نموده است: 

1-سورهیاسین،آیات20و21.
2-سورةیونس،آیة32.
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ُه َیْهدي لِْلَحقِّ ُقِل اللَّ

ي ْن ال َیِهدِّ َبَع أَمَّ  أَ َفَمْن َیْهدي إِلَی الَْحقِّ أََحقُّ أَْن ُیتَّ
 إاِلَّ أَْن ُیْهدى  َفما لَُکْم َکْيَف َتْحُکُموَن.1

بگو: تنها خداست که به سوی حق هدایت می کند. 

آیا کسی که مردم را به سوی حق هدایت می کند، سزاوارتر است که از او پیروی شود،

یا آن کس که خودش هم تا هدایت نکنند، هدایت نمی یابد؟

شما را چه می شود و چگونه قضاوت می کنید؟!

به دور از حب و بغض آیا مخاطب این آیه کیست؟ 
آیا شیعیان که پیروان راستین خدا و رسولش هستند و به توصیة خدا و رسولش از جانشین پیامبر 

حمایت همه جانبه می کنند، مخاطب آیه اند،
             و یا کودتاگران و پیروان آنها؟!

با این همه آیات روشن و روشن گر، کسانی که در سقیفه جمع شدند و طرح کودتا علیه والیت اهلل 
را که از خیلی قبل تهیه کرده و بارها مرور نموده و در آن روز به اجرا گذاشتند و با انتخاب یک عنصر 

بسیار معمولی و پر اشتباه، عماًل جانشین پیامبر را خانه نشین کردند، 
                                         قصد خدمت به اسالم را داشتند؟ 
                        می خواستند سریع تر مردم را به خدا برسانند؟ 

احکام تعطیل شده ای که بر زمین مانده بود، می خواستند اجرایی کنند؟ 
                                                       یا حقی را به حق دار برسانند؟ 

پاسخ روشن است. آنها اصوالً به این مسائل نمی اندیشیدند. عملکرد بعدی آنها همین موضوع را 
به اثبات رساند. آنها نه تنها احکام زمین مانده ای را اجرایی نکردند، بلکه بسیاری از اصول و مبانی را به بازی 

گرفتند؛ حکم خدا را زمین گذاشته و خواست خود را جایگزین نمودند... 
 حاصل محروم کردن مسلمانان از حاکمیت اهل البیت، به قدرت رسیدن افرادی مستبد و فاسد مانند

معاویه و فرزند ناپرهیزکارش یزید و همراهان آنها بود. از این رهگذر، خسارت های جبران ناپذیری 
بر پیکرة اسالم وارد آمد. خون میلیون ها مسلمان به ناحق ریخته شد و باز هم ریخته خواهد شد...
                           و هزاران زن و دختر مسلمان بی حیثیت شده و از این به بعد می شوند. 

خشت کجی که »خالدبن ولید« از همان روزهای اول کودتا گذاشت و خلیفة اول هم به شکلی حمایت 
کرد؛ همچنین جنایاتی که پس از ارتحال پیامبر علیه مسلمانان آغاز شد و در زمان معاویه به اوج رسید 

1-سورةیونس،آیة35.
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و یزید به نهایت رساند و جانشینان آنان اعم از بنی المروان و بنی العباس مرتکب شدند و توسط قبایل و 
عشایر و سالطین خون ریز و پادشاهان سّفاک، جمع پرشماری آشکار و پنهان به خون غلتیدند و کشته 
شدند و جمع قابل مالحظه اي در سیاه چال ها گرفتار آمدند و بسیاری در همان زندان های مخوف ُمردند...  

                       مسؤول همة این محرومیت ها و خون ریزی ها بدون شک آنهایی هستند که:
                                                                                          مانع حکومت اهل البیت شدند. 

    همچنین:
 جنایاتی که هر روز قدرت های جهانی علیه مردم عالم عموماً و علیه مسلمانان خصوصاً،
                              مرتکب می شوند، 
همه و همه حاصل کار کودتاگران است.

از همه بدتر:
         سلطة زشت و سنگین اسرائیل بر مسلمانان و به خصوص بر مردم محروم و مظلوم فلسطین،

           همراه با جنایات بی شمار که با حمایت غرب ضد بشری صورت می گیرد،
           باید دقیقاً به حساب کودتاگران گذاشت.

به طور قطع:
 اگر کودتاگران دست از شیطنت برمی داشتند،

 و می گذاشتند تا امیرالمؤمنین)ع( دستورات آسمانی اسالم ناب را به اجرا درآورند،
 دیگر نه فقیر و محرومی می ماند و نه فسادی رخ می داد،

 و نه در هیچ نقطه ای از جهان حکومت ظالمانه ای به وجود می آمد. 
                با این تجزیه و تحلیل که بر اساس منابع روایی و تاریخی صورت می گیرد، 
  تمامی مخالفان حکومت مولی امیرالمؤمنین،
 بدون تردید ظلم مدارند. 
چه آنهایی که در حیات سید االوصیاء به شکلی از اشکال،
 مانع حکومت ایشان شدند،
و چه کسانی که در طول تاریخ و تا امروز،

 با ایشان به مخالفت برخاسته اند. 
حّجاج بن یوسف در دورة حاکمیت خود 4000 چاله در اطراف کوفه حفر کرد تا پس از 45 سال 

به جنازة امیرالمؤمنین دست یابد. 
                   به چه منظور؟   



183

ع(
ن)

نی
وم

الم
یر 

م ام
اما

یر 
پذ

ن نا
ایا

ت پ
کال

مش
م/ 

هار
 چ

صل
ف

فرازی از زیارت جامعه
در پایان این بخش، فرازی از زیارت جامعه که گوشه هایی از موقعیت و منزلت ائمة اطهار)ع( را 

بازگو می کند، می آوریم تا معلوم شود که خدا چه خواسته و دشمنان چه ساخته اند:
َقی َو َذِوي النَُّهی َجی َو أَْعالِم التُّ ة الُْهَدى َو َمَصابِيِح الدُّ الُم َعَلی أَِئمَّ السَّ

ْعَوة الُْحْسَنی   َو ُأولِي الِْحَجی َو َکْهِف الَْوَرى َو َوَرَثة الَْأنِْبَياِء َو الَْمَثِل الَْأْعَلی َو الدَّ

نَْيا َو الْآِخَرة َو الُْأولَی  ِه َعَلی أَْهِل الدُّ َو ُحَجِج اللَّ
ِه َو بََرَکاُتُه.1 َو َرْحَمة اللَّ

درود بر شما پیشوایان راستی و مشعل داران شب های تیره و تاریک و پرچم داران پاکی و پرهیزکاری،

و دارندگان عقل و اندیشة کامل و پناه گاه راستین مردم و جانشینان پیامبران،

و نمونه های عالی انسانی،

صاحبان پیام های حیات بخش و نمایندگان تام االختیار پروردگار در دنیا و آخرت؛ 

رحمت بی اندازه و برکات فراوان خداوند بر شما باد.

نباید ائمه را با غیر از ائمه مقایسه کرد، زیرا چنین قیاسی را قیاس مع الفارق می گویند. اما اگر بر 
فرض بنا شد مقایسه ای صورت گیرد، آن چه در باال آوردیم بخشی از فضایل و مناقب ائمة اطهار است. 

آنهایی که چنین شخصیت های عظیمی را خانه نشین کردند
 و خود را بر مردم مسلمان تحمیل نمودند، 

کاش حداقل یک فضیلت خود را هم برای ثبت در تاریخ ذکر می کردند. 
مهم تر، آنهایی که در طول 14 قرن اخیر به دنبال آنها رفتند و از آنها تبعیت کورکورانه کردند، بین 
خودشان و خدای خودشان چه دلیلی دارند که هنوز هم با قول و فعل خود بر خانه نشینی امیرالمؤمنین 

تأکید دارند و به هواداری از کودتاگران ادامه می دهند؟
           تا کی باید عشق و حق و عدل خانه نشین باشد؟

خالفت ابوبکر
 سرانجام در غوغای تمام نشدنی سقیفه که به مدیریت و میان داری عمر انجام شد، ابوبکر به خالفت
 رسید. ابوبکر در آن حال و روزها 60 سال سن داشت، اما به دالیلی چند از جمله حرص و جوش فراوان

مسن تر به نظر مي رسید؛ که به شیخ معروف گردید. 
 همة هواداران و عالقمندان به ابوبکر در گرماگرم سقیفه و حامیان وی در 14 قرن گذشته نتوانسته اند

1-زیارتجامعه،مفاتیحالجنان.
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 حتی یک فضیلت برای او پیدا کنند. تنها و تنها گفته اند که ابوبکر پدر عایشه بود که عایشه همسر پیامبر 
محسوب می شد. همان زن ماجراجو و پرمشکل که در کتاب »حضرت خدیجه« به طور مفصل به 

شرح حال و رفتار و افکار وی پرداخته ایم؛ و در این جا از تکرار مکررات می گذریم.1
ابوبکر فرزند ابوقحـافه در سـال سوم عام الفیـل در مکه متـولد شد و در روز سه شنبـه29 صفـر 
 سال11 هجری به حاکمیت رسید و در22 جمادی اآلخر سال13 هجری درگذشت. مدت خالفت وی2 سال

و3 ماه و26 روز بود.
ابوبکر بود که به رغم توصیه های پیامبر مبنی بر خالفت امیرالمؤمنین، خود را خلیفة پیامبر خواند. 
ابوبکر که با ترک اردوگاه »اسامه بن زید« خالف بزرگی مرتکب شده بود، با غصب فدک پروندة سیاه 

خود را سیاه تر کرد؛ اشتباه روی اشتباه...
ابوبکر پایه گذار توهین به اهل بیت پیامبر)ص( است. او به قدری در این مورد گستاخی و تندی 

کرد که قلم از شرح آن شرمسار می شود. 
برای توضیح در این مورد به کتاب شب های پیشاور مراجعه شود.2

ابوبکر بر خالف دستور صریح پیامبر)ص( که درب خانه های مسلمانان را به غیر از درب منزل 
امیرالمؤمنین بستند، درب خانة خود را مجدداً باز کرد. 

وی نخستین کسی است که خمس را که سهم سادات است، از آنها دریغ نمود. 
عمل ابوبکر در این امر به گونه ای شد که حکم خمس از فرهنگ حامیان ابوبکر به کلی حذف شد. 

او در روزهای پایانی عمر، محبت عمر را جبران کرد و او را به جانشینی خود برگزید.

خالفت عمر
پس از فوت ابوبکر در22 جمادی اآلخر سال13 هجری بالفاصله عمر زمام امور مسلمانان را به 
عهده گرفت. عمر در13 عام الفیل در مکه متولد شد. بنابراین عمر10 سال از ابوبکر کوچک تر بود. 
عمر که با تدبیر پدرش از طفولیت در سختی بسیار و تنگناهای فراوان به سر برده بود، تا آخر عمر 

عنصری تندخو، خشن، بدون انعطاف، کج خلق و کم عاطفه بود. 
امیرالمؤمنین در خطبة شقشقیه وی را این گونه معرفی کرده اند:

َفيا َعَجبًا بَْينا ُهَو َیْسَتقيُلها فی َحياِتِه، اِْذ َعَقَدها الَِخَر بَْعَد َوفاِتِه،

را َضْرَعْيها!   لََشدَّ ما َتَشطَّ

َرها فی َحْوَزة َخْشناَء، َفَصيَّ
1-حضرتخدیجه،شایستهترینهمسرپیامبر)ص(،ص108.

2-شبهایپیشاور،ازآیتاهللسلطانالواعظینشیرازی،ص663.
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ها، َو َیْکُثُر الِْعثاُر فيها1  َیْغُلُظ َکْلُمها، َو َیْخُشُن َمسُّ

شگفتا!

اولی با این که در زمان حیاتش می خواست حکومت را واگذار کند،

ولی برای بعد از خود عقد خالفت را جهت دیگری بست. 

چه سخت هرکدام به یکی از دو پستان حکومت چسبیدند. 

حکومت را به فضایی خشن کشانیده و به کسی رسید

که کالمش درشت و همراهی با او دشوار و لغزش هایش فراوان و معذرت خواهیش زیاد بود.

ما بیشتر از آن چه مولی الموحدین امیرالمؤمنین دربارة شیخین گفته است، نمی توانیم چیزی را 
اضافه کنیم. 

امام اول نیازی نداشتند که کارنامة آن دو را مورد بررسی دقیق قرار دهند. فهم ما از این جمالت 
کوتاه و گویا این است که خدای رحمان و رحیم که خود را این گونه معرفی می کند:

ْحَمة2  َکَتَب َربُُّکْم َعلی  نَْفِسِه الرَّ

پروردگارتان رحمت را بر خود مقّرر کرده.

و پیامبر ارجمند و خاتم خود را با همین خصلت و خصوصیت می فرستد:
 َو ما أَْرَسْلناَک إِلّا َرْحَمة لِْلعالَميَن3

ما تو را فرستادیم که برای همة عالم رحمت و محبت باشی.

چگونه است که مدعیان جانشینی پیامبر به خشونت، درشتی، تندمزاجی و عصبانیت معروف بودند که 
هیچ کس جرأت نداشت از آنها سؤالی بپرسد؛ چه رسد به این که بخواهد از آنها انتقاد کند!

آیا این اسالم ناب است؟ 
                                     چند نفر با این خوی و خصلت طرفدار عمیق اسالم ناب می شوند؟

توطئة شورای شش نفره
خلیفة دوم در آستانة مرگ دستور داد شورایی شش نفره برای تعیین خلیفه تشکیل شود. 

اعضای آن شورا عبارت بودند از:
1- امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب  2- زبیر  3- طلحه

 4- عبدالرحمن عوف  5- عثمان  6- سعدبن ابی وّقاص.
1-نهجالبالغه،خطبةشقشقیه،خطبة3.

2-سورةانعام،آیة53.
3-سورةانبیا،آیة107.
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آن گاه دستور داد که این شش نفر بنشینند و پس از مشورت با یکدیگر شخصی را به عنوان 
خلیفه تعیین کنند.

وی در ادامه فرمان داد که:
اگر5 نفر از6 نفر به یک شخص برسند و یک نفر رأی دیگری دارد، گردن نفر ششم را بزنند!. 

یا اگر4 نفر به یک شخص رأی دهند و2 نفر به دیگری، رأی4 نفر را نپذیرفتند و گردن2 نفر 
مخالف را بزنند.

خلیفة دوم که از ابتدا رأی و نظرش به عثمان بود و قباًل جزییات این طرح را با همراهان و هم فکران

 

خود بررسی نموده بود، در تکمیل این طرح گفته بود:
اگر3 نفر به یک نفر و3 عضو دیگر به شخص دیگری رأی دادند، رأی آن سه نفری پذیرفته شود 

که عبدالرحمن عوف بین آن سه نفر است و باید همان پذیرفته شود.

تحلیل دستور خلیفة دوم
 گفتیم که آن چه در سقیفه به تصویب رسید، این بود که تحت هیچ شرایطی نباید گذاشت از اهل البیت
 کسی به حاکمیت برسد. این موضوع استراتژی کودتاگران بود که شامل روز سقیفه و در آیندة کوتاه مدت
 و دراز مدت باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین چیدمان شورا از همان آغاز طوری بود که کسی غیر از عثمان

از آن شورا بیرون نیاید؛ زیرا: 
الف: چرا در آن شورای6 نفره از بزرگان اسالم مانند: سلمان، ابوذر، عمار، مقداد، ابن عباس و... خبری 

نبود؟
ب: چگونه است که ترکیب شورا 6 نفره شد؟ معموالً اگر بخواهند ظاهراً دموکراسی را رعایت کنند، 

باید تعداد اعضا فرد باشد تا اعتدال مراعات گردد.
ج: از این مهم تر، دادن حق وتو به »عبدالرحمن عوف« بود. این دیگر عین دیکتاتوری بود. اگر صداقتی در 
 انتخاب خلیفه بود و از قبل روی انتخاب عثمان توافقی صورت نگرفته بود، دادن حق وتو به عبدالرحمن
هیچ معنایی نداشت. کاش خلیفة دوم مانند خلیفة اول خود عثمان را به عنوان خلیفة خود به مردم معرفی 

می کرد. چه ضرورتی دیگر به تشکیل شورا بود، زیرا:
اوالً: عبدالرحمن عوف داماد عثمان بود. بنابراین او اصاًل به کس دیگری جز عثمان نمی اندیشید. 
ثانیاً: اگر بنا بود تنفیذ رأی اعضا توسط یک عضو مؤثر صورت گیرد، باید امیرالمؤمنین که برادر 
و وصی و پسرعم و داماد و پدر فرزندان پیامبر و اول مسلمان و میدان دار جنگ های بدر، احد، خیبر، 
خندق و ُحنین بود، از چنین رأیی برخوردار می  شد. اما بنای خلیفه نادیده گرفتن همة  این ارزش ها بود. 
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پس هرچه را عبدالرحمن اراده کند در راستای خواست خداوند و پیامبرش نخواهد بود. بنابراین این 
خط تا پایان همین خواهد بود.

ثالثاً: سعدبن ابی وقاص هم پسرعموی عبدالرحمن بود. بنابراین او هم رأی و نظر عبدالرحمن را 
داشت. اتفاقًا وی را به همین منظور عضو شورا کرده بودند.

در طرف دیگر امیرالمؤمنین بود و رأی لرزان زبیر. 
زبیر بسیار مذبذب بود. غیر از غّرش رعدآسای او در روز سقیفه از او چیز دیگری نشنیده ایم. 

طلحه هم متمایل به عثمان بود؛ هرچند بعضی از مورخان نوشته اند که اصوالً طلحه در آن روزها 
در مدینه نبود، اما وقتی به مدینه آمد، رأی خود را به عثمان داد.1

اقدامات تکمیلی خلیفة دوم
خلیفة دوم به منظور نشان دادن قاطعیت خود در انتخاب خلیفه- آن هم با تدبیر و نظر خود- به 
ابی طلحة انصاری که از اصحاب پیامبر بود، فرمان داد تا با انتخاب 50 نفر از انصار مراقب اعضای 

شورا باشد و مقداد را هم بدون حق رأی در این گروه جای داد. 
می گویند که امام دوم را به همراه عبداهلل عباس به عنوان ناظر تعیین کرد.

دستور عمر نکتة دیگری هم داشت و این که هرکدام از اعضای شورا که بخواهند از جلسه بدون 
هماهنگی خارج شوند، کشته شوند.

با این همه تدارک و دقت ظاهری کار تا حدی دموکراسی است. اما دریغ که تصمیم گیری برای 
خالفت عثمان در بیرون از شورا به تصویب رسیده بود.

این موضوع مرا به یاد خاطره ای در زندان مخوف شاه سابق می اندازد؛ نویسنده در دادگاه اول که 
رئیس آن سرلشکر قره باغی بود  -که بعدها ارتشبد شد- و توسط شاه به عنوان رئیس ستاد مشترک 
ارتش در روزهای پایانی عمر حکومت خود انتخاب کرد، با حرارت داشتم دفاعیة خود را می خواندم 

و اتهامات دادستان دادگاه را رد می کردم، ولی قره باغی می خندید. 
سرانجام گفت:

- بچه بنشین! قباًل رأی تو را صادر کرده ایم. 
آری عثمان قباًل انتخاب شده بود. تشکیل شورا برای فریب مردم بود؛ اما خلیفة دوم یک هدف 
دیگر هم از تشکیل شورا داشت، این که به امیرالمؤمنین و به اهل البیت و هواداران آنها و سرانجام به 

مردم بگوید که حداقل 5 نفر دیگر هم هستند که برای خالفت هم سطح علی بن ابی طالب اند!؟؟
1-االمامهوالسیاسه،ابنقتیبهدینوری
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نظر مولی در مورد شورای شش نفره
امیرالمؤمنین)ع( در یک تجزیه و تحلیل دقیق حوادث پس از ارتحال پیامبر)ص(، به عملکرد 
خلیفة اول و خلیفة دوم می پردازند و سپس به موضوع شورای شش نفره برای تعیین خلیفه اشاره 

مي کنند و می فرمایند:
ة الِْمْحَنة،  ة، َو ِشدَّ ... َفَصَبْرُت َعلی ُطوِل الُْمدَّ

َحّتی اِذا َمضی لَِسبيِلِه، َجَعَلها فی َجماَعة َزَعَم اَنِّی اََحُدُهْم،

ورى!   َفيالَّلِه َو لِلشُّ

ِل ِمْنُهْم َحّتی ِصْرُت اُْقَرُن اِلی هِذِه النَّظاِئِر؟!  ْیُب ِفیَّ َمَع االْوَّ َمَتی اْعَتَرَض الرَّ

وا، َو ِطْرُت اِْذ طاُروا َفَصغی َرُجٌل ِمْنُهْم لِِضْغِنِه، َو ماَل االَْخُر لِِصْهِرِه، َمَع َهٍن َو َهٍن، لِکّنی اَْسَفْفُت اِْذ اََسفُّ

 اِلی اَْن قاَم ثالُِث الَْقْوِم ناِفجًا ِحْضَنْيِه بَْيَن نَثيِلِه َو ُمْعَتَلِفِه، 

بيِع، اِلی اَِن انَْتَکَث َفْتُلُه،  َو قاَم َمَعُه بَُنو اَبيِه َیْخِضُموَن ماَل الّلِه ِخْضَم االْبِِل نِْبَتة الرَّ
َو اَْجَهَز َعَلْيِه َعَمُلُه، َو َکَبْت بِِه بِْطَنُتُه...1

)در روزگار خلیفة اول و دوم( آن مدت طوالنی را صبر کردم و بار سنگین هر بالیی را به دوش کشیدم،

تا زمان او )خلیفة دوم( هم سپری شد و امر حکومت را به شورایی سپرد،

که به گمانش من هم )با این منزلت خدایی( یکی از آنانم. 

خداوندا چه شورایی!

من چه زمانی در برابر اولین آنها )ابوبکر( در برتری و شایستگی مورد شک بودم،

که امروز هم پایة این شورا قرار گیرم؟! 

ولی )به خاطر احقاق حق( در نشیب و فراز شورا با آنان هماهنگ شدم. 

در آن جا یکی به خاطر کینه اش به من رأی نداد،

و دیگری برای بیعت به دامادش تمایل کرد.

و مسائلی دیگر که ذکرش مناسب نیست،

تا سومی به حکومت رسید، که برنامه ای جز انباشتن شکم و تخلیة آن نداشت،

و دودمان پدری او )بنی امیه( به همراهی او برخاستند،

و چون شتری که گیاه تازه بهار را با ولع می خورد، به غارت بیت المال دست زدند. 

در نتیجه، این اوضاع رشته اش پنبه شد و اعمالش کار او را تمام ساخت،

و شکم بارگی سرنگونش نمود.

1-نهجالبالغه،خطبةسوممعروفبهخطبةشقشقیه،ص58.
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اگر بنی امیه نبودند!
معروف است که یکی از سران اروپایی گفته است: 

- مردم اروپا باید مجسمه هایی از معاویه و از طال تهیه کنند و در میادین و جاهای مهم شهرها 
نصب نمایند؛ زیرا اگر معاویه در اسالم به قدرت نمی رسید، امروز تمامی اروپا زیر بیرق اسالم قرار 

داشت.
 اظهارات فوق حرف درستی است. راستی اگر معاویـه و تیـر و طایفـه اش - بنی امیه- در عالم

اسـالم نبـودند، عالوه بر این که امـروز تمامـی مردم دنیـا مسلمـان بودند، از این همـه محرومیـت ها، 
درماندگی ها، عسرت ها، دردها، بی سوادی ها، بیماری ها و کشت و کشتارها هم اثری نبود. 

ای کاش زمانه بر وفق مراد نهضت انبیا پیش می رفت و همه در مسیر:
إِلی  َربَِّك ُمْنَتهاها 1

علم آن با پروردگار تو است.

 پیش می رفتند و از رفاه جسمی و آرامش روحی هم برخوردار می شدند. 
خالصه این که در همین دنیا بر اساس اجرای فرامین الهی به بهشتی دست می یافتند که نمود بهشت 

برین بود و به همان:
اٍت َتْجری ِمْن َتْحِتَها الَْأنْهار2 َجنَّ

باغ هایی خواهد بود که از زیر ]درختان [ آنها جوي ها روان است. 

مي رسیدند. دریغ که بنی امیه نگذاشتند.
آری، بنی امیه نگذاشتند که نه تنها مسلمانان، بلکه حتی هواداران خودشان هم جز در یک مقطع 

کوتاه، در تمامی تاریخ از همه چیز محروم شدند. این هنر بنی امیه بود.
بنی امیه کاری کردند که راوی می گوید در یک روز عید خدمت امام صادق رسیدم، دیدم آثاری 

از عید در منزل امام نیست. 
پرسیدم: یابن رسول اهلل چگونه است که چنین روزی را جشن نگرفته اید؟ 

فرمودند: فالنی! بنی امیه برای ما عید نگذاشته اند.
 عثمان از بنی امیه بود. او عالوه بر آن آدمی بسیار معمولي، ساده لوح و بی استعداد بود. از وی هیچ طرحی

مشاهده نشد و هیچ نظریة اقتصادی، رفاهی،حتی نظامی و اعتقادی نقل نشده است. 
جهت گیری وی به تمامي، حمایت از بنی امیه و تقویت معاویه بود. 

1-سورةنازعات،آیة44.
2-سورةبقره،آیة25.
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شمه ای از ساختار شکنی عثمان
از عثمان هیچ نقطة مثبتی ذکر نشده است. حتی هواداران متعصب وی و ایل و تبارش و نزدیکان 
وی با همة تالش هایی که داشته اند، در این حوزه ناکام مانده اند. بدتر این که در طول هزار سالة گذشته 
که مع األسف به دلیل تداوم حاکمیت فرهنگ جاهلی که از قول و فعل بنی امیه به اسالم سرایت کرد 
و احکام اسالم ناب را شدیداً آسیب زد، آسیبی که هنوز هم آثار آن در همه جا به چشم می خورد، و 
کمترین آثار آن را امروز در اعمال تروریست هایی که در عراق، سوریه، افغانستان، مصر، تونس، 

لیبی و یمن مسلمانان اصول گرا را به خاک و خون می کشند، مشاهده می کنیم. 
ممکن نیست کسی از سرچشمة اسالم ناب بهره مند شده باشد و حکم حیاتی و حیات بخش خدای 

مهربان را که می فرمایند:
َمْن َقَتَل نَْفسًا بَِغْيِر نَْفٍس أَْو َفساٍد ِفي الَْأْرِض َفَکَأنَّما َقَتَل النَّاَس َجميعًا1

کسی که بی دلیل کسی را بکشد و یا فسادی به پا کند، مانند این است که همة مردم را کشته باشد.

واقعًا همین طور است. 
کشتن یک عنصر بی گناه را تحت هیچ عنوانی نمی توان توجیه کرد.
به همین دلیل است که خداوند برای مصونیت دادن به جامعه،
دستور می دهد قاتل را به منظور حفظ دماء مسلمانان،

 باید قصاص کرد. 
همة کسانی که روحیة خون خواری دارند، قصاص مانع عمدة آنها براي قتل در جوامع اسالمی است. 

از طرفی خداوند بر اهمیت قصاص تأکید بسیار دارد و آن را عامل زنده بودن جامعه می داند:
ُقوَن2 ُکْم َتتَّ َولَُکْم ِفي الِْقَصاِص َحَياة َیْا ُأولِْي األَلَْباِب لََعلَّ

برای شما در موضوع قصاص زندگی و آرامش و نظم اجتماعی است؛ شاید تقوا پیشه شوید.

نگاهی کوتاه به عملکرد عثمان
دوران حاکمیت طوالنی اسالم موجب از دست رفتن اصول گرایی و کم اثر شدن تقوا و پررنگ 
گشتن ظلم و جور و مردم گریزی شد. عثمان که از استعداد متوسط هم بی بهره بود، برعکس تالش 
می کرد که خود را با بذل و بخشش های نجومی در حاکمیت نگه دارد. هم زمان حامیانش عمومًا و 
شخص مروان به خصوص عثمان را تشویق می کردند که با گماردن عناصر بی دین و بی بند و بار از 

1-سورةمائده،آیة32.
2-سورةبقره،آیة179.
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تبار بنی امیه، زمینه های الزم را برای حاکمیت کامل بنی امیه و شخص معاویه فراهم آورد. 
ما به عنوان نمونه به برخورد ناصواب عثمان با ابوذر، صحابی صادق و با اخالص پیامبر اشاره 

می کنیم:
گفتیم که خلیفة دوم، معاویه را به استانداری شام گماشت و بر تقویت همه جانبة وی اقدام کرد. از 

طرفی ابوذر غفاری در قسمتی از شام که امروز به لبنان معروف است، به تبلیغ اسالم مشغول بود. 
خط نیرومند شیعه در لبنان که از آن ناحیة مبارک، بزرگان و دانشمندانی مانند شیخ حّر عاملی و 
شیخ بهایی و محقق کرکی ... برخاسته اند- که هرکدام افتخاری بر افتخارات اسالم و تشیع افزودند- 

حاصل حضور ابوذر است.
ابوذر که اسالم ناب را از زبان پیغمبر رحمت شنیده و از عملکرد اهل البیت فرا گرفته بود، عملکرد 

خالف معاویه در شام را غیر اسالمی می خواند و علیه معاویه تبلیغ می کرد. 
 معاویه که اقدامات ابوذر را خالف خط حاکمیت بنی امیه می دید، مشکل حضور ابوذر را با آب و
 تاب بسیار به عثمان منعکس کرد. عثمان به معاویه دستور داد ابوذر، آن یار دیرین پیامبر را که روزگار
 پیری را می گذرانید، بر شتری بدون جهاز سوار کند و ساربانی خشن را واداشت که او را بدون استراحت

به مدینه ببرد. ابوذر را با جانی خسته و تنی مجروح به مدینه پیش عثمان آوردند. او در مقابل عثمان 
از خالف کاری های فراوان معاویه سخن به میان آورد و حمایت عثمان را از معاویه زشت شمرد و 

گفت:
- ای عثمان! 

پسربچه ها را حکومت داده ای و از قوم و خویشانت حمایت می کنی و فرزندان آزاد شدگان را به 
خود نزدیک ساخته ای.

 ابوذر در ادامه با شجاعت از مواضع پیامبر نسبت به بنی امیه سخن به میان آورد و گفت:
- پیامبر فرمودند چون بنی امیه به سی مرد ، سرزمین های خدا را دست به دست می گردانند. از 

مردم بهره کشی می کنند و دین خدا را بازیچة مطامع خویش می سازند... 
آن روز جلسه به همین جا تمام شد.

روز دیگر عثمان به مردم فرمان داد که رابطة خود را با ابوذر قطع کنند و با او سخن نگویند. 
آن گاه به دنبال ابوذر فرستاد. ابوذر به نزد عثمان آمد و به او گفت:

- وای بر تو ای عثمان! 
آیا روش پیامبر و طرز کار خلفای پیشین این چنین بود؟ تو اکنون همچون ستمکاران با ما رفتار 

می کنی. 
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عثمان گفت: از پیش ما برو. از مدینه خارج شو. 
ابوذر گفت: من هم نمی خواهم پیش تو بمانم. اما بگو به کجا بروم؟

عثمان گفت: به هرکجا که می خواهی برو.
ابوذر گفت: می خواهم به شام بروم و در آن جا جهاد کنم.

عثمان گفت: تو را به شام نمی فرستم تا در آن جا فساد کنی و مردم را علیه من بشورانی. من هرگز 
تو را به شام که از آن جا برگشته ای، نمی فرستم. 

ابوذر گفت: پس من به عراق می روم.
عثمان گفت: به عراق هم نباید بروی.

عثمان سپس دستور داد تا ابوذر عزیز را به یک نقطة بسیار گرم و بی آب و علف به نام »ربذه« 
تبعید کنند. عثمان در امتداد دستور خشن خود علیه ابوذر، دستور داد که هیچ کس اجازه ندارد ابوذر 

را در هنگام ترک مدینه بدرقه کند.
اما امیرالمؤمنین)ع( این دستور را اجرا نکرد و به همراه حسنین و عبداهلل جعفر )همسر حضرت 
زینب( و عقیل به بدرقة ابوذر رفتند. سپس امام مجتبی با محبت ویژه ای از فداکاری های ابوذر سخن 

به میان آورد و آن رجل بزرگ را به صبر توصیه کرد.
در این هنگام مروان که از طرف عثمان مأمور بود اجازه ندهد کسی به بدرقة ابوذر برود، وقتی 
مشاهده کرد که امام مجتبی با ابوذر سخن می گوید، گفت: ای حسن! مگر نمی دانی که خلیفه دستور 

داده کسی با ابوذر سخن نگوید. اگر نمی دانی، من اکنون به تو اخطار می کنم. 
 امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب از سخنان مروان به خشم آمده و با تازیانه به گوش های اسب مروان

زد و گفت: کنار برو ای مروان! خدا تو را به آتش بسوزاند...
مروان سراسیمه به نزد عثمان رفت و جریان را به او گزارش کرد...

سپس امیرالمؤمنین)ع( ابوذر را مخاطب ساخته فرمودند:
، إنّك َغِضْبَت لِّلِه، َفاْرُج مْن َغِضْبَت لَُه، یا أباذٍرّ

 إّن الْقْوَم خاُفوَك َعلی ُدنْياُهْم، وِخْفَتُهْم َعلی دینَك، َفاْتُرْك في أْیدیِهْم ما خاُفوَك َعلْيه، 

َواْهُرْب ِمنُهْم بِما ِخْفَتُهْم َعَلْيه؛ 

ا َمَنُعوَك! َوسَتْعلُم ِمن الّرابُح غداً، واالْْکثُر ُحّسداً.  َفما أْحوَجُهْم إلی ما َمَنْعَتُهْم، وأْغناَك َعمَّ

ولْو أِنَّ الّسماواِت َواالْرضيَن کانتا َعلی َعْبٍد َرْتقًا، ُثّم اّتقی ا    هلل، لََجَعَل ا     هللُ لُه ِمْنُهما َمْخَرجًا!
، وال ُیوحشّنَك إالّ الْباطُل، َفَلْو َقِبْلَت ُدنْياُهْم الَحُبّوَك، َولَْو َفَرْضَت مْنهُا ال َمنُّوَك1  َو ال ُیْؤنسّنَك إالّ الْحُقّ

1-نهجالبالغه،خطبة130،ص292.
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ای ابوذر! تو برای خدا خشمگین شدی. پس به خدای امیدوار باش. 

عثمان و هوادرانش از تو برای دنیای خود ترسیدند و تو از روش آنها برای آخرتت بیمناک شدی. 

پس آنها را با دنیای خودشان واگذار و خود به آخرت توجه کن. 

چقدر آنها به آن چه بازشان داشتی نیازمندند و چقدر تو از آن چه آنان دارند و ترا از آن بازداشتند بی نیازی. به 

زودی می دانی که فردای قیامت برنده کیست؟ 

اگر همة آسمان ها و زمین بر بنده ای فرو بسته شود، ولی او پاکدامن و پرهیزکار باشد،

خدای متعال به او گشایش بخشد. 

جز به حق دل مبند و جز از باطل هراسناک مباش. 

اگر تو مال دنیا را از آنها بپذیری دوستت می دارند و اگر چیزی از آنها بگیری راحتت می گذارند.

سپس امام مجتبی با ابوذر به سخن پرداخت:
- عموی من!

اگرچه اندوهم دراز است، ولی به کوتاهی سخن می گویم،
چون آن کس که مشایعت می کند، باید بازگردد و آن  را که تودیع می کنند،
                                                                                           باید آرام باشد. 

اکنون می بینی که اینها با تو چه می کنند. پس دل از دنیا بازگیر و شکیبا باش،
                                         و پاداش های بزرگ فردا را در نظر آر و صبر کن،
             تا این که پیامبرت را در آن جهان دیدار کنی و او از تو خشنود باشد.

ابوذر به امیرالمؤمنین و فرزندانش نگاهی اندوه بار کرد و سخنانی چنین ابراز داشت:
- درود خدا بر شما باد ای اهل البیت رحمت. چون شما را می بینم به یاد رسول خدا می افتم. 

مرا به ماندن در مدینه جز به خاطر شما عالقه ای نیست. وجود من در حجاز بر عثمان سنگینی 
می کند، چنان که در شام معاویه از من ناراحت بود. 

خلیفه نمی خواهد که به مصر و بصره بروم، زیرا می ترسد مردم را بر فرمانداران مصر و عراق که 
دایی و برادر او هستند، بشورانم. پس مرا به بیابانی فرستاد که جز خدا، یاور و مدافعی ندارم.

به خدا قسم من جز خداوند همدمی نمی خواهم و با نزدیکی پروردگار از هیچ خطری نمی ترسم.

واکنش عثمان از بدرقة ابوذر
هنوز امام و فرزندانشان از تودیع ابوذر بازنگشته بودند که مردم می آمدند و ایشان را از خشم 
عثمان بیم می دادند. امام می فرموند: خشم خلیفه مثل خشم اسب بر افسار اوست. عثمان به نزد امام 
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آمد در حالی که آثار خشم شدید بر چهرة او نمایان بود. آن گاه گفت: به مروان چکار داشتی و چرا بر 
فرمان من گستاخی کردی و مأمور مرا بازگردانیدی؟

امام فرمودند: اما مروان پیش من آمد و می خواست مرا از مشایعت ابوذر و سخن گفتن با او باز 
دارد. من هم او را رد کردم. اما فرمان تو چه بوده است؟

عثمان گفت: مگر به تو نگفتند که مردم را از مشایعت ابوذر نهی کرده ام.
 امام فرمودند: اگر تو چیزی بگویی که خالف حق و طاعت حق در آن باشد، انتظار داری که ما انجام

دهیم؟ به خدا قسم چنین کاری را نمی کنیم.
عثمان گفت: تاوان مروان را بده.

امام فرمودند: چه تاوانی؟
عثمان گفت: تازیانه بر سر اسبش زده ای.

امام فرمودند: برود و بر سر اسب من که آن جاست تازیانه بزند. 
امیرالمؤمنین که احساس کردند عثمان برای آن که در برابر ایشان کم نیاورد، خودش و یا مروان 
را می خواهد وادار کند که به ایشان دشنام دهد، گفتند: به خدا قسم ای عثمان! اگر به من ناسزا بگویی 

به تو ناسزا می گویم و جز حق سخنی بر زبان جاری نخواهد شد و از من جز حق نخواهی شنید.
عثمان گفت: چرا مروان به تو دشنام ندهد؟ در صورتی که تو به او ناسزا گفته ای. به خدا قسم ای 

علی، تو پیش من از مروان بهتر نیستی!!؟
امام از سخن عثمان که جز اهانت و توهین چیزی در بر نداشت، خشمگین شدند. دیدند که عثمان 
اصاًل رعایت شخصیت منحصر به فرد او را نمی کند و او را که در تمامی جنگ ها خط مقدم جبهه 
اسالم علیه کفر بوده و مروان و خاندانش در صف مشرکین بوده اند، از یاد برده است؛ لذا رو به عثمان 

کرده و فرمودند: 
- ای عثمان! با من چنین سخن می گویی و مرا با مروان برابر می دانی؟ 

به خدا قسم من از خود تو برترم و پدرم بهتر از پدر تو است و مادرم بهتر از مادر تو. اینها امتیازات 
من است که تو نادیده می گیری. اگر تو هم فضیلتی داری پیش بیا و بگو!...1

 اینها گوشه ای از عملکرد زشت و خالف های آشکار عثمان بود. او بود که تحت تأثیر معاویة حیله گر 
 و ضد اسالم، با ابوذر عزیز این گونه برخورد کرده و با امیرالمؤمنین که برای احترام به صحابی با شخصیت

پیامبر، به بدرقه اش رفته بودند، این گونه رفتار می کند. 
همین عملکردها بود که خون مردم مدینه را به جوش آورد. مردم که با یک خلیفة پیر، فرتوت، 

1-نهجالبالغه،خطبة130وشبهایپیشاور،ص436،زندگانیامامحسن)ع(،ترجمةفخرالدینحجازی.
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فرومایه و بی تدبیر مواجه شده بودند و در دوران حاکمیت 12 سالة خود هیچ خدمتی به اسالم و به 
مسلمانان نکرده بود، برعکس با حمایت های اقتصادی و سیاسی از بنی امیة ضد اسالم، مردم را نگران 
کرده بود، طاقت و تحمل مردم به پایان رسید و تصمیم گرفتند برای همیشه خود را از عملکرد وی 

خالص کنند. 

 موت و حیات عثمان، فاجعه 
عثمان بی تدبیرتر از آن است که نوشته اند و خوانده ایم. پیرمردی بی فکر، ضعیف العقیده و پرمشکل 
 که بسیاری از علمای اهل تسنن هم او را به دالیل مختلف مورد انتقادهای تند قرار داده اند. برعکس او،

مولی الموحدین امیرالمؤمنین)ع( بودند که به آیندة اسالم و مسلمانان می اندیشیدند.
با این تجزیه و تحلیل، خانة عثمان را به محاصره درآوردند؛ اقدامی که به هیچ وجه مورد پسند 
 امیرالمؤمنین نبود. سرانجام عثمان پس از 45 روز محاصره،کشته شد. کشتن خلیفه آثار سیاسی و فکری

زیادی دارد؛ ضمن این که قبح چنین عمل زشتی از بین می رود. اما کشتن عثمان آتش فساد را روشن 
کرد و منافع بسیاری از مسلمانان خاکستر شد.

- قتل عثمان سرآغاز فتنه ها و توطئه هایی بزرگ گردید. از حکومت عثمان و قتل او باندهای 
فرصت طلب نتیجه ها بردند و تهمت ها زدند و مفسدت ها برانگیختند و مصالح عمومی مسلمین را فدای 
منافع شخصی خویش ساختند و فسادها و تفرقه ها در اجتماع اسالمی به وجود آوردند و روشن ترین 

دلیل آن، مشکالت و ناگواری هایی است که در دوران خالفت امیرالمؤمنین پدید آمد. 
آن حضرت دیگر نتوانستند به اصالح اجتماع اقدام ورزند و سنت رسول اکرم)ص( را به جامعه 
بازگردانند. این فساد و تحریک که از طرف حزب اموی پدید آمد، آن چنان گسترش می یافت که به 

روزگار امامت امام حسن)ع( چاره ای جز صلح باقی نگذارد.1
آری، امام اول شیعیان جهان با همین مالحظات، مخالف کشتن عثمان بودند. بنابراین امام با 
چندین بار مالقات که با عثمان در دوران محاصره داشتند، از روی نهایت صداقت و دلسوزی او را به 

تجدید نظر در رفتار ناصحیح توصیه فرمودند. 

موضع روشن امیرالمؤمنین)ع( دربارة عثمان درنهج البالغه
امیرالمؤمنین علي)ع( از طرف جمعی از مسلمانان اعم از مهاجر و انصارکه از عثمان نزد او  شکوه 
و شکایت برده و درخواست کردند که با او سخن گوید تا رضایت مردم را فراهم آوَرد، نزد عثمان 

1-زندگانیحسنبنعلی)ع(،باقرشریفالقریشی،ص122.
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آمده و در آخرین مالقاتش، به عثمان فرمودند:
اِنَّ الّناَس َورائی َو َقِد اسَتسَفُرونَی بَيِنَک َو بَيَنُهم َو َوا     هللِ ما اَدری ما اَُقوَل لََک...

ِه َما أَْدِري َما أَُقوُل لََك َما أَْعِرُف َشْيئًا إِنَّ النَّاَس َوَراِئي َو َقِد اْسَتْسَفُرونِي بَْيَنَك َو بَْيَنُهْم َو َو اللَّ

 َتْجَهُلُه َو لَا أَُدلَُّك َعَلی أَْمٍر لَا َتْعِرُفُه إِنََّك لََتْعَلُم َما نَْعَلُم َما َسَبْقَناَك إِلَی َشْي ٍء َفُنْخِبَرَك َعْنُه 

َغَکُه َو َقْد َرأَْیَت َکَما َرأَْیَنا  َو لَا َخَلْونَا بَِشْي ٍء َفُنَبلِّ

َو َسِمْعَت َکَما َسِمْعَنا َو َصِحْبَت َرُسوَل اللَِّه صلی ا     هلل عليه واله َکَما َصِحْبَنا َو َما ابُْن أَبِي ُقَحاَفَة 

اِب بَِأْولَی بَِعَمِل الَْحقِّ ِمْنَك َو أَنَْت أَْقَرُب إِلَی َرُسوِل اللَِّه- صلی ا      هلل عليه واله- َو لَا ابُْن الَْخطَّ

 َوِشيَجَة َرِحٍم ِمْنُهَما َو َقْد نِْلَت ِمْن ِصْهِرِه َما لَْم َیَنالَا

ُرَق لََواِضَحٌة  ُم ِمْن َجْهٍل َو إِنَّ الطُّ ُر ِمْن َعًمی َو لَا ُتَعلَّ ِه َما ُتَبصَّ َه ِفي نَْفِسَك َفِإنََّك َو اللَّ َه اللَّ  َفاللَّ

یِن لََقاِئَمٌة  َو إِنَّ أَْعَلاَم الدِّ

ًة َمْعُلوَمًة َو أََماَت بِْدَعًة َمْجُهولًَة  ِه إَِماٌم َعاِدٌل ُهِدَي َو َهَدى َفَأَقاَم ُسنَّ ِه ِعْنَد اللَّ َفاْعَلْم أَنَّ أَْفَضَل ِعَباِد اللَّ

َرٌة لََها أَْعَلاٌم َو إِنَّ الِْبَدَع لََظاِهَرٌة لََها أَْعَلاٌم  َنَن لََنيِّ َو إِنَّ السُّ

ًة َمْأُخوَذًة َو أَْحَيا بِْدَعًة َمْتُروَکًة  ِه إَِماٌم َجاِئٌر َضلَّ َو ُضل  بِِه َفَأَماَت ُسنَّ َو إِنَّ َشرَّ النَّاِس ِعْنَد اللَّ

َو إِنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه صلی ا     هلل عليه واله َیُقوُل ُیْؤَتی َیْوَم الِْقَياَمِة بِالِْإَماِم الَْجاِئِر َو لَْيَس َمَعُه نَِصيٌر 

َحی ُثمَّ ُیْرَتَبُط ِفي َقْعِرَها  َم َفَيُدوُر ِفيَها َکَما َتُدوُر الرَّ َو لَا َعاِذٌر َفُيْلَقی ِفي نَاِر َجَهنَّ

ِة إَِماٌم َیْفَتُح َعَلْيَها الَْقْتَل  ِة الَْمْقُتوَل َفِإنَُّه َکاَن ُیَقاُل ُیْقَتُل ِفي َهِذِه الُْأمَّ َه أَْن َتُکوَن إَِماَم َهِذِه الُْأمَّ َو إِنِّي أَنُْشُدَك اللَّ

َو الِْقَتاَل إِلَی َیْوِم الِْقَياَمِة َو َیْلِبُس ُأُموَرَها َعَلْيَها َو َیُبثُّ الِْفَتَن ِفيَها 

َفَلا ُیْبِصُروَن الَْحقَّ ِمَن الَْباِطِل َیُموُجوَن ِفيَها َمْوجًا َو َیْمُرُجوَن ِفيَها َمْرجًا 

ي الُْعُمِر نِّ َو َتَقضِّ َقًة َیُسوُقَك َحْيُث َشاَء بَْعَد َجَلاِل السِّ َفَلا َتُکونَنَّ لَِمْرَواَن َسيِّ

ُلونِي َحتَّی أَْخُرَج إِلَْيِهْم ِمْن َمَظالِِمِهْم ِم النَّاَس ِفي أَْن ُیَوجِّ  َفَقاَل لَُه ُعْثَماُن َکلِّ
 َفَقاَل عليه السالم َما َکاَن بِالَْمِدیَنِة َفَلا أََجَل ِفيِه َو َما َغاَب َفَأَجُلُه ُوُصوُل أَْمِرَك إِلَْيِه1

من براي تو پیام آور و سفیر مردمم.

به خدا سوگند، نمي دانم با تو چه گویم،

زیرا تو همه چیز را خوب مي داني و مسأله اي نیست که براي تو ناشناخته باشد،

و بر هرچه تو را بدان راهنمایي کنم، آگاهي. بي تردید آنچه ما مي دانیم تو هم مي داني. 

ما به چیزي پیشتر از تو دست نیافته ایم تا تو را از آن خبر دهیم،

و جلسة سّري و محرمانه اي نداشته ایم تا آن را به اّطالع تو برسانیم،

1-نهجالبالغه،خطبة164-شورشمردمعلیهعثمان.
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و همان گونه که ما در جریان رویدادها هستیم و دیدیم و شنیدیم، تو هم دیده و شنیده اي،

و چون ما در صحبت و خدمت رسول خدا - درود خدا بر او و آلش - بوده اي.

و پسر ابو قحافه )ابو بکر( و پسر خّطاب )عمر( در عمل به حق از تو سزاوارتر نبودند. 

 تازه تو به پیامبر از آنان نزدیک تر و از نظر خویشاوندي پیوسته تري و افتخار دامادي آن حضرت،

 نصیب تو گشته نه آنان. پس تو را به خدا، تو را به خدا، به داد خودت برس،

به خدا تو نابینا نیستي که بینا شوي و نادان نیستي که آموزش خواهي. 

به راستي که راه هاي هدایت هویدا و پرچم هاي دین برپاست. 

اینک بدان که برتریِن بندگان خدا نزد او راهبر دادگري است که:

 به راه هدایت رود و مردم را به حق رهبري کند، پس سّنت ها و روش هاي معلوم و شناخته شده را،

 

برپا دارد و بدعت هاي ناشناخته را از بین بَرد. 

بي شک سّنت ها روشن است و نشانه هاي آن آشکار، و بدعت ها ظاهر است و نشانه هاي آن هم در اختیار. 

و بدتریِن مردم نزد خدا پیشواي ستمگري است که خود گمراه باشد و دیگران را به گمراهي کشانَد،

 با سّنت هاي با سابقه و مورد استفاده در افتد و بدعت هاي مردم را زنده کند.

و من از رسول خدا - درود خدا براو و خاندانش - شنیدم که مي فرمود: ''روز قیامت پیشواي ستمگر را آورند 

 که هیچ یاور و عذرخواهي براي او نباشد، پس او را در آتش دوزخ در افکنند،

و او در آن جا همانند سنگ آسیا بچرخد و آنگاه او را در قعر جهّنم به زنجیر کشند و زنداني کنند''. 

و من تو را به خدا سوگند دهم و از تو خواهم کاري نکني که خلیفه ُکشي باب شود و تو اّولیِن آن باشي، 

که آن حضرت مي فرمود: ''در این اّمت پیشوایي کشته شود که کلید قتل ها تا روز رستخیز باشد، 

و بالي شبهه از آنجا نشأت گیرد و باب فتنه از آن گشوده و پراکنده شود.

آن گاه مردم حق را از باطل تشخیص ندهند، و در امواج و کوران درگیري ها افتند، 

و همه چیز درهم و برهم شود، و زشت و زیبا درهم آمیزد''.

پس تو را نصیحت مي کنم که در این آخر عمري و پیري، »مروان« عقل منفصلت نباشد،

و زمام اراده و اختیارت را نگیرد تا تو را به هر جا که خواهد بَرد. 

در این موقعّیت، عثمان به امام عرض کرد: با مردم صحبت فرما و از آنان بخواه به من مهلت دهند 
تا آنان را از ستم هایي که بر ایشان رفته است نجات دهم. 

امام فرمود: 
موارد ظلمي که در مدینه است مهلت نمي خواهد. هم اکنون دستور رفع ظلم را صادر کن،

و مهلت براي دوردست ها نیز آن است که تا فرمانت بدانان رسد.
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اوج دلسوزی و مردانگی
امام امیرالمؤمنین علی)ع( به رغم بی تقوایی و تند مزاجی و بداخالقی عثمان، باز هم لحظه ای از 
نصیحت خودداری نکرد. عملکرد عثمان نسبت به عملکرد شیخین بسیار بد و غیر قابل تحمل بود. اما 
علی بن ابی طالب برای خدا کار می کرد و برای جلب رضایت خداوند تصمیم می گرفت. اگر سخن 
می گفت به خاطر خدا بود و اگر لب فرو می بست، آن هم برای خدا بود... به همین منظور ایشان در 
آن شرایط سخت و دشوار که مهاجر و انصار برای کشتن عثمان مسابقه گذاشته بودند، امیرالمؤمنین 

باز هم سعی در جلوگیری از قتل عثمان داشتند. زیرا: 
1- فرزند خود امام مجتبی را به منظور حفظ جان خلیفه به پاسداری از منزل عثمان فرستادند و 

توصیه های امنیتی مهمی را به ایشان نمودند.
 2- خود به رغم اشکاالت اساسی که به عملکرد عثمان داشتند، چندین بار به دیدن او رفتند. هر بار

هم از دلسوزی نسبت به وی دست برنداشتند.
 3- گفتیم که همه می دانستند که عثمان در آتش سوء سیاست خود گرفتار آمده بود. همة مردم مدینه
 می دانستند که فاصلة وی تا مرگ فقط یک قدم است؛ اما او خود این همه خالفکاری های خود و حامیانش

را یا اصاًل خالف نمی دانست و یا آن را بخشی از ابزار حکومت اموی می دانست.
 فکر می کنید پاسخ وی به دلسوزی های امیرالمؤمنین چه بود؟

 عثمان به امیرالمؤمنین گفت: از مردم بخواه تا به من مهلت دهند تا ستم های رفته بر آنان را برطرف
کنم!!

امام در پاسخ درخواست عثمان فرمودند:
ما کاَن بِالَْمدیَنة َفال أَجَل فيِه، َو ما غاَب َفأَجُلُه ُوُصوُل أْمِرَك إلْيِه.1

آن چه در مورد مردم مدینه و مشکالت مردم است مهلتی نیست )و باید سریعاً حل کنی(،

 و آن چه در ارتباط با خارج از مدینه است،

 مهلتش تا وقتی است که فرمان تو برای رفع ظلم صادر شود )و سریعاً به رفع آن بکوشی(. 

یعنی رفع و دفع مشکالت مردم مدینه نیاز به مهلت ندارد. همین اآلن مأموران ستمکار خود را به 
خانه شان بفرست و فرمان جبران هم صادر نمای. مردم مدینه راضی می شوند و محاصره را برمی دارند. 

مشکالت شهرهای دیگر هم با لغو احکام صادره برای حاکمان جور، برطرف می شود.
 معلوم بود که عثمان نمی خواست رفع ظلم کند. او اگر تصمیم می گرفت که مشکل برطرف شود،

 با عزل مروان عالوه بر مشکل خود، که مشکل عالم اسالم هم رفع می شد. ولی عثمان نیازمند فرصتی بود 
1-نهجالبالغهخطبة164،ص371.
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 تا تجدید قوا کند. آن گاه با رفع محاصره و به کار گیری سیاست سرکوب، از مردم ستمدیده انتقام
 بگیرد. امیرالمؤمنین)ع( هم با اطالع از برنامه ها و ترفندهای بنی امیه، پاسخ کوتاه و روشنی را به عثمان

دادند. یعنی این که این همه دلسوزی های امیرالمؤمنین)ع( با برخورد نادرست عثمان عماًل خنثی شد؛ 
و سرانجام:

گوش اگر گوش تو و نالـه اگر نالة من                     آن چه البته به جایـی نرسد فریاد است
وقتی که مردم مدینه دانستند که عثمان با لج بازی های خود از یک طرف، و توهین ها و کلمات 
موهن و زشت مروان، رئیس دفتر عثمان از طرف دیگر عماًل راه حل سیاسی بحران به بن بست رسیده 

است، به خانة او ریختند و او را کشتند.
 روز قتل عثمان جمعه 18 ذی الحجه سال 35 هجری بود. عثمان در زمان فوت 82 سال سن داشت

و مدت خالفتش 12 سال بود.
عثمان روزی که ُمرد 150 هزار مثقال طال و یک میلیون درهم وجه نقد داشت. 

قیمت اموال غیر منقول وی صد هزار دینار بود. همچنین او دارای اسب و شتر بسیار بود.1 
خواستند عثمان را در قبرستان مسلمانان دفن کنند، اما مسلمانان نگذاشتند؛ به ناچار او را در باغ 

کوکب که متعلق به یهودیان مدینه بود، دفن کردند. 

بی توجهی معاویه به سرنوشت عثمان
معاویه پس از عثمان نیرومندترین و مؤثرترین عنصر اموی است. او در دوران عثمان بود که همة 
 شرایط را برای حاکمیت خود فراهم دید و فراهم آورد؛ هرچند معاویه توسط خلیفة دوم، حاکم شام
شد و شدیداً مورد حمایت وی بود، اما معاویه توانست از ضعف های شخصی و شخصیتی عثمان حداکثر

 

سوء استفاده را ببرد.
- به همین جهت قتل عثمان را بزرگ کرد و با تبلیغاتی دامنه دار، آن را به صورت چنان فاجعه ای 
درآورد که دل های شامیان را به سختی تکان داد و آنها را چنان خشمگین ساخت که از خود معاویه داغ تر 
و عصبانی تر شدند و از او بیشتر برای جنگ و خون خواهی آمادگی یافتند. در این جا شک نیست که 
 معاویه از مرگ عثمان در واقع هیچ گونه ناراحتی و اندوهی نداشت و در زمان محاصره، او اقدامی برای

نجاتش به عمل نیاورد. او قبل از قتل خلیفه به خوبی می دانست که عثمان در محاصرة انقالبیون است و به 
 زودی به دست آنها کشته می شود. با این همه او را یاری نکرد و سپاهی برای حمایتش به مدینه نفرستاد.
 هرچند عثمان از او یاری خواست، به معاطله پرداخت و آن قدر دست دست کرد تا بیچاره کشته شد.

1-العدالهاالجتماعیه،سیدقطب،ص209.
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     اگر قرار بود به واقع کسی را به خون خواهی عثمان تعقیب کنند، از همه سزاوارتر، وزیر و مشاور 
معاویه شخص »عمروعاص« بود. هم او بود که آتش ها را روشن کرد. همان طور که خودش می گفت 

مردم را بر عثمان بشورانید، تا او را کشتند.1
پس می توان گفت که قاتالن حقیقی عثمان بعد از عملکرد ناروای خود عثمان به ترتیب معاویه، 

مروان و عمروعاص و با فاصله عایشه و طلحه و زبیر بوده اند.

خالصة بحث
گفتیم که خلیفة دوم در روز چهارشنبه 27 ذی الحجه سال 23 هجری و پس از ده سال و شش ماه 
حکومت به قتل رسید. قاتل او یک عنصر ایرانی به نام فیروز بود که اعراب به او ابو لؤلؤ می گفتند. 
در همان روز عثمان عماًل زمام امور را به عهده گرفت. دوران عثمان سیاه ترین و تلخ ترین روزها 
 برای مسلمانان بود. اگر حمل بر تعصب نشود، خالفت عثمان فقط برای تضعیف اسالم اصیل بود، زیرا 
 خلیفة دوم که خود با نقشة بنی امیه به قدرت رسیده بود، با توطئة شورای شش نفره که به خالفت عثمان

رأی داد، عماًل عثمان را جانشین خود کرد و محبت بنی امیه را بدین گونه جبران کرد...
احکام متناقض و متضاد عثمان که عمدتًا توسط مروان تهیه می شد، قوم گرایی افراطی عثمان و 
حاتم بخشی های غیر قابل تحمل او و از همه مهم تر بی اعتنایی و بی توجهی وی در برابر ساختار شکنان 
- آنهایی که توسط عثمان به فرمانداری و استانداری رسیده بودند و آشکارا با موازین اسالمی مخالفت 

می کردند- علل اصلی کشته شدن عثمان بود...
 مردم محروم و مسلمانی که به امید روزهای بهتر نشسته بودند تا خلیفة سوم تغییر روش دهد و 
به جای قوم گرایی، اسالم گرایی را در پیش گیرد و به جای حیـف و میـل گستـردة بیـت المـال، به 
اقشار کم درآمد برسد، متأسفانه این انتظار بی نتیجه بود. سرانجام همان مردم و به همین دالیل و دالیل 

دیگر، خانة عثمان را به محاصرة خود درآوردند.
این محاصره 45 روز طول کشید. امیرالمؤمنین)ع( به منظور جلوگیری از هجوم مردم به خانة 

عثمان، فرزند خود امام حسن)ع( را برای حفاظت از منزل وی گماشتند.2
این حرکت برای مردی که بیش از همه از عملکرد ناصحیح عثمان ناراحت بودند، دلیل بزرگِی 
شخصیت و دلسوزی برای جامعة اسالمی و جلوگیری از سوء استفاده های دشمن بود. زیرا به هیچ وجه 

کشتن عثمان خوشایند نبود.

. 1-شرحنهجالبالغه،نقلازص207زندگانیحسنبنعلی)ع(
2-مروجالذهب،ج2،ص119.
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نهج البالغه سند مهمی است که نشان می دهد امیرالمؤمنین راضی به کشته شدن عثمان نبودند.

آغاز خالفت امیرالمؤمنین)ع(
پس از کشته شدن عثمان، مردم مدینه اعم از مهاجر و انصار در همان روز یعنی 18 ذی الحجه 
با امیرالمؤمنین)ع( بیعت کردند. بیعتی با طیب خاطر که دیگر حاکمان جور نقشی در تعیین خلیفه 
نداشتند. چه می دانیم. راستی اگر عثمان موفق نشده بود که تا آخرین روزهای عمر خود به حکومت 

خود ادامه دهد، چه کسی را به عنوان خلیفه به مردم تحمیل می کرد؟
 مروان؟ 
معاویه؟

 ولی هرچه بود، امکان نداشت که عثمان با آن همه سوء پیشینه، یکی از اصحاب صدیق و درست کار
پیامبر را به عنوان خلیفة بعد از خود به مردم معرفی کند. همچنین محال عقلی بود که وی در صدد 

استمالت از امیرالمؤمنین برآید و خالفت را به وی واگذار کند. 
 نظر نویسنده این است که عثمان تحت هیچ شرایطی هیچ کدام از اعضای باقیماندة شورای شش

نفره ای که عمر برای تعیین خلیفه در نظر گرفته بود، در نظر نداشت به عنوان خلیفه معرفی شود. او 
فقط و فقط به بنی امیه و منافع بنی امیه می اندیشید و فقط و فقط معاویه را به عنوان خلیفه بر مردم 
تحمیل می نمود. اما خداوند ارادة دیگری کرده بود. مولی الموحدین امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب سید 

االوصیاء در روز جمعه 18 ذی الحجه عماًل زمام امور مردم را به عهده گرفتند و رسماً خلیفه شدند. 
                                                                 و آن روز برای شیعیان عالم مبدأ تاریخ شد.

نظر به این که ما زندگی سیاسی امیرالمؤمنین)ع( را در کتاب مستقلی تحت عنوان »اسالم مجسم« 
به طور مبسوط مورد بررسی قرار داده ایم، در این جا از تکرار مکررات خودداری می کنیم؛ فقط به 

مشکالت امام اول اشاره می کنیم، مشکالتی که یکی از ریشه های صلح امام حسن)ع( است.

راه خدا مستقیم، ولی دشوار
 امیرالمؤمنین)ع( پس از 25 سال نگرانی و صبر و انتظار به حاکمیت رسیدند. به میزانی که عالقمندان

به اهل البیت و هواداران اسالم ناب از این پیشامد خرسند بودند، قدرتمندان پر ادعا و آشوب طلبان 
سوء استفاده کن- یعنی همة آنهایی که در 25 سال گذشته حداکثر سوء استفاده را از انزوای اهل البیت 
کرده بودند- از حکومت امیرالمؤمنین ناخرسند شدند. عجیب بود عده ای با ادعاهای باطل در سقیفه 
جمع شدند و برای پیامبر اسالم خلیفه ساختند. آنها با دروغ بستن به خدا و رسول، خدا و رسول را 
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از مهم ترین موضوع اسالم که تداوم رهبری حق به منظور تداوم حاکمیت است، غافل خواندند. آنها 
گفتند: پیامبر برای پس از خود کسی را به عنوان خلیفه تعیین نکرده است

 این اتهام بسیار زشت و در عین حال بسیار خطرناک بود، زیرا برابر نص کالم خداوند سبحان که
می فرماید:

َوَما َینِطُق َعِن الَْهَوى، إِْن ُهَو إِلَّا َوْحٌي ُیوَحی1

پیامبر هرگز به اشتباه حرف نمی زند. آن چه می گوید قول و کالم خداست.

در جای دیگر می فرماید:
ُسوُل بِما ُأنِْزَل إِلَْيِه ِمْن َربِِّه2 آَمَن الرَّ

پیامبر به آن چه خداوند بر او نازل کرده است ایمان و اطمینان و یقین دارد.

از آن جایی که اسالم آخرین دین و پیامبر خاتم پیامبران است، توجه به راه های دیگر گمراهی است:
الُل3 َفما ذا بَْعَد الَْحقِّ إِلَّا الضَّ

راهی جز راه حق و اندیشیدن به آن گمراهی است.

خداوند حکیمی که از همه چیز از خرد و کالن اطالع مطلق دارد، آیا ممکن است پیامبر خود را از 
مهم ترین موضوع که تعیین جانشین برای بعد از خود است، بی اطالع گذارد؟ این اتهام بزرگی است 

که عده ای ناآگاه و بدون بصیرت به خداوند می زنند. 
خداوند در این مورد می فرماید:

بِّك الْحقُّ َکَمْن ُهَو أَْعَمی اَفَمن َیْعَلُم أَنََّما ُأنِزَل إِلَْيك ِمن رَّ
ُر ُأولُوا األَلَْباِب4  إِنََّما َیَتَذکَّ

آیا کسی که می داند آن چه بر تو نازل شده، حق و حقیقت )و ابزار کار رسالت تو است(،

مانند کسی است که کور است و بینش سیاسی و اجتماعی ندارد،

و فاقد دید علمی و دقیق به مسائل است. 

راستی اینها چه جوابی برای خدایی دارند که از همه چیز آگاه است؛ آگاهی نه از جنس آگاهی های 
بشری و عادی. 

کمترین معنای این حقیقت همین است که بدانیم خداوند از نیازهای کوچک و بزرگ همة 
موجودات عالم باخبر است و این نیاز را می تواند برآَوَرد:

1-سورةنجمآیات3و4.

2-سورةبقرهآیات285.
3-سورةیونس،آیات32.

4-سورةرعدآیة19.
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َیْعَلُم ما بَْيَن أَْیدیِهْم َو ما َخْلَفُهْم َو ال ُیحيُطوَن بِِه ِعْلمًا1

آن چه را که از پیش رو دارید و آن چه را از پشت سر گذاشته و قباًل انجام داده اید، می داند.

ولی بسیاری، از این معرفت الهی بی اطالعند.
متهم کردن خداوند و پیامبر نعوذ باهلل به فراموشی برای تعیین جانشین پیامبر و یا بدتر، اهمیت 
 ندادن به این موضوع، گناهی است بسیار بزرگ. یعنی آنها با گستاخی می خواهند بگویند که ما به چیزی

توجه کردیم که خدا و رسولش توجه نکردند.!!
لَِيْحِمُلوا أَْوزاَرُهْم کاِمَلة َیْوَم الِْقياَمة َو ِمْن أَْوزاِر

 الَّذیَن ُیِضلُّونَُهْم بَِغْيِر ِعْلٍم أاَل ساَء ما َیِزُروَن2

آنها باید در روز قیامت هم بار گناهان خود را به طور کامل بر دوش بکشند،

هم چنین باید بار گناهان کسانی هم که با موضع گیری های آنها گمراه شده اند،

بدوش بکشند. 

آنها بدانند که بار سنگین بدی بر دوش می کشند.

مخالفان خالفت امیرالمؤمنین)ع(
 همة آنهایی که در سقیفه جمع شدند و با آن تندی و تلخی و سرعت دست به کار تعیین خلیفه شدند
 و کار را سریع تر از آن چه فکر می کردند و پیش بینی می شد، به پایان رساندند، هنوز هم بسیاری از آنها

زنده بودند. آنها مخالفان بالقوه و بالفعل امیرالمؤمنین)ع( بودند، زیرا:
 1- آنها که مخالف خدا، پیامبر و امیرالمؤمنین بودند و مخالف ماندند و در مخالفت ُمردند، آثار آنها

بر جای بود و حامیان آنها فعال بودند. آنها مخالف امیرالمؤمنین بودند.
2- آنهایی که در جریان سقیفه مخالف کودتاگران بودند، بر اثر مرور زمان به قدری دنیاگرا و 

قدرت مدار شده اند که در صف مقدم مخالفان مولی بودند؛ مانند: زبیر.
3- آنهایی که حاتم بخشی های عثمان آنها را شرمسار بنی امیه کرده بود، ترجیح می دادند عنصری از 

بنی امیه خلیفه شود که سیل سوء استفاده های مادی و رانت خواری آنها هرگز ضعیف و یا قطع نگردد.
4- مجموعة عناصر بی خط و بی طرف که به هر دلیل نمی خواستند در برابر سقیفه اظهار نظر کنند، آن 
 روزها دیگر برای خودشان کسی شده بودند. هم حرف می زدند و هم اظهار نظر می کردند و هم مسائل

روز را تجزیه و تحلیل می کردند. 

1-سورةطه،آیة110.
2-سورةنحل،آیة25.
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5- عده ای هم با شرایطی با امیرالمؤمنین بیعت می کردند. 

دو نوع شرط آن روزها در مدینه بر سر زبان ها بود:
الف: علی بن ابی طالب باید هوای سران و بزرگان!! را داشته باشد و به آنها بها دهد.

ب: علی بن ابی طالب باید از خط مشی شیخین پیروی کند! 

راستی که آن روزها همه چیز مطرح می شد، جز دستورات خدا و رهنمودهای پیامبر اسالم. 
این موضوع مهم ترین دغدغه های امیرالمؤمنین و اساسی ترین مشکل خالفت امیرالمؤمنین بود.

با این بدیهیات، مشکالت امیرالمؤمنین)ع( از همان روزهای نخست خالفت و حتی قبل از آن 
آغاز شد. مثاًل زبیر که دیگر پس از عضویت در شورای شش نفره، خود را در ردیف اعضای دیگر 
می پنداشت، در سال های پایانی حکومت عثمان به دلیل عزل از استانداری، تا حدی کم اثر شده بود 

و همه جا از انحرافات عثمان سخن به میان می آورد...
این تبلیغات که عملکرد زشت عثمان هم بهانة الزم را به مخالفان می داد، از زبیر یک چهرة انقالبی 

ساخته بود. او از همین موضع به تبلیغات خود ادامه داد، تا سرانجام عثمان کشته شد.
 زبیر انتظار داشت که مردم به طرف او روی آورند و دست او را براي بیعت بفشارند. اما انتظار
زبیر بیهوده بود. مردم به رغم زبیر، دسته دسته به درب منزل امیرالمؤمنین می رفتند و به ایشان دست 

بیعت می دادند...
 بنابراین شخصی مانند زبیر با آن همه حسن سابقه در زمان پیامبر و موضع گیری خوب، در جریان

فتنة سقیفه به عنوان جدی ترین و سرسخت ترین دشمن امیرالمؤمنین درآمده بود. 
 هم او بود که می خواست امیرالمؤمنین را در اختیار خود بگیرد و خواسته های خود را بر مولی دیکته 

کند. 
امیرالمؤمنین)ع(  فرمودند:

لَيَس اَمري َو اَمَرُکم واِحَداً
اِ نّي اُریُدُکم ا     هللِ َو اَنُتم ُتریُدونَني لَِانُفِسُکم1

خواست من و شما یکی نیست؛ 

من شما را و خالفت بر شما را برای خدا می خواهم،

و شما مرا و خالفت مرا برای خودتان می خواهید.

1-نهجالبالغه،خطبة136.
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دنیایی حرف و خط و تحلیل را از همین جملة کوتاه مولی می توان فهمید. 
ضمنًا همین جملة کوتاه فضای آن روز جامعة مدینه را دقیقًا به نمایش می گذارد. همچنین همین 

کالم ریشة جدی مشکل مولی را نشان می دهد.

اشاره به مواضع طلحه و زبیر از منظری دیگر
طلحه و زبیر در فرصتی پس از بیعت، نزد امیرالمؤمنین آمدند. آنها که بدون شرط با ابوبکر، عمر 
و عثمان بیعت کرده بودند، آن روز شرایط خود را برای ماندن در زیر مجموعة مولی مطرح کردند. 

زبیر حداقل حکومت عراق را با اختیار کامل می خواست. 
طلحه هم انتظار داشت که امیرالمؤمنین وی را به حاکمیت یمن بفرستد؛

لذا از مولی پرسیدند:
- ای امیرالمؤمنین! آیا می دانید چرا با شما بیعت کرده ایم؟

مولی فرمودند: 
- برای امتثال امر الهی؛ چنان که شما با پیشینیان بیعت کرده بودید.

آنها گفتند: 
- خیر!؟ ما با شما بیعت کردیم تا در کار خالفت با تو شریک باشیم.

مولی فرمودند: 
- البته شما در راه استقامت در مسیر الهی کمک به محرومان و بیوه زنان با من شریک خواهید 

بود.
 آن دو وقتی فهمیدند که نمی توانند در اندیشه و خط مشی مولی تأثیر بگذارند، به تدریج از اطراف

مولی خارج شدند و از ایشان فاصله گرفتند.
چندی بعد طلحه و زبیر مجدداً نزد مولی آمدند. این بار از امیرالمؤمنین اجازه می خواستند که اجازه

 

دهند آن دو برای عمرة مفرده به مکه بروند...
 خالصه، آنها به مکه رفتند و با مقدمات الزم، جنگ جمل را در10 جمادی الثانی سال36 هجری بر مولی

تحمیل نمودند. 
 اگر قتل عثمان را در 18 ذی الحجه سال 35 هجری بدانیم، بنابراین جنگ جمل با آن همه 

6 ماه و 8 روز پس از بیعت با مولی اتفاق افتاد. 
در جنگ جمل 10800 نفر، از جمله طلحه و زبیر کشته شدند.1

1-اسالممجسم،علیمحمدبشارتی،ص200.
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جنگ جمل هرچند یک روز بیشتر طول نکشید، اما آثار آن تا آخر زندگی مولی لحظه ای مولی 
را آرام نگذاشت.

توطئة بحران فراگیر و همراهان جاهل
پس از جنگ جمل، معاویه که خود تحریک کنندة عایشه، طلحه و زبیر به جنگ بود، در برابر 

مولی صف آرایی کرد و از پیروی امیرالمؤمنین خودداری نمود و خود داعیة خالفت داشت.
امیرالمؤمنین به منظور جلوگیری از تعدی های وی و مظالم بنی امیه به مصاف وی شتافتند. این 

جنگ که در محیطی به نام صفین روی داد، به جنگ »صفین« معروف شد.
این جنگ که با پای مردی های امیرالمؤمنین و حسنین می توانست به شکست قطعی معاویه منجر 
 شود، با جهالت گروهی و با شیطنت گروهی دیگر از افرادی که بناحق خود را هوادار مولی می دانستند،

بدون نتیجه پایان یافت.
این جنگ خالف جنگ جمل که همان روز اول به پایان رسید، 110 روز طول کشید.

در این جنگ 45 هزار نفر از قوای شام کشته و 25 هزار نفر هم از همراهان مولی شهید شدند.
آثار جنگ جمل که به صورت بازماندگان شهدای جنگ در جبهة کوفه و مدعیان و خون خواهان 
 کشته شدگان در بصره برای امیرالمؤمنین خودنمایی می کرد، مشکالت جدیدی که حاصل جنگ صفین

بود، بر مشکالت مولی اضافه شد. 
مهم ترین و خطرناک ترین این مشکالت، ظهور گروه تروریستی خوارج بود؛ گروه متعصب و خالف کار 

و دیوپرستی که هیچ چیزی را جز اوهام و پندارهای خالف خود قبول نداشتند.
        آنها همه جا دست به ترور و تخریب می زدند و آرامش را از جامعه می گرفتند. 

سرانجام مولی الموحدین امیرالمؤمنین)ع( پس از هشدار و اخطار فراوان به آنها و اتمام حجت و 
تهدید، به جنگ آنها برخاستند؛ جنگی که آغازگر آن همان گروه ملحد و خودپرست بودند. 

 مولی در منطقه ای به نام نهروان با آنها درگیر شدند. جمعی از آنها حدود 9 هزار نفر کشته شدند،
مابقی که کمتر از50 هزار نفر بودند، از منطقه گریختند. 

 آنها پس از تجدید قوا به تبلیغات و عضوگیری خود ادامه دادند و مشکالت فراوانی را برای مسلمانان
ایجاد کردند...

پایان آرزوها
ماه های پایانی خالفت مولی با انبوه مشکالت سپری می شد و هر روز بحران جدیدی بروز می کرد. 
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مردم کوفه تصمیم گرفته بودند که از همراهی با امیرالمؤمنین خودداری کنند. 
- تحرکات و تحریکات معاویه از یک طرف، 

-تبلیغات مسموم بازماندگان خوارج از طرف دیگر،
- و حاتم بخشی های معاویه همراه با حمله به سرحّدات حکومت علی بن ابی طالب)ع(؛
                                              چیزی نبود که مولی بخواهد رأسًا به حل آنها بپردازد. 

 بی تحرکی سپاه کوفه آن چنان خون به دل امام کرد که مولي ناراحتی درونی خود را این گونه ابراز
داشتند:

یا أْشباه الّرجال وال رجال! 

ُحُلوُم االْْطفال، 

وُعُقوُل ربّات الحجال

ای نامردان مردم نما! 

دارندگان رؤیاهای کودکانه،

و صاحبان عقل های کوچک و محدود. 

لودْدُت أنّي لْم أرُکْم ولْم أْعرْفکْم مْعرفةـ  وا    هللـ  جّرْت نََدمًا، 

وأعقبْت َسَدمًا

ای کاش شما را ندیده و شما را نمی شناختم. 

به خدا قسم! 

حاصل شناختن شما پشیمانی و غصه است. 

قاَتلُکُم ا     هللُ !

 لقْد مالُتْم قْلبي قْيحًا وشحْنُتْم صْدري غْيظًا، 

وجّرْعُتُموني ُنغب الّتْهمام أنْفاسًا وأْفسْدُتْم علّي رأیي بالعْصيان والخْذالن،

 حّتی قالْت ُقرْیٌش: 

إّن ابْن أبي طالٍب رُجٌل ُشجاٌع، ولْکْن ال ِعْلَم لَُه بِالَحْرب . هلل أبُوُهْم! 

َو َهْل اََحٌد مْنُهْم أشدُّ لَها ِمراسًا وأْقدُم فيها َمقامًا مّني؟! 

لَقْد نهْضُت فيها وما بلْغُت العْشرین، 

وها أناذا َقْد ذّرْفُت علی الّسّتين! 
ولکْن ال رأي لَِمْن ال ُیطاُع!1

1-نهجالبالغه،خطبة27.
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خدا شما را بکشد!

دلم را پر از خون کردید و سینه ام را ماالمال خشم نمودید.

نََفس به نفس جرعه های اندوه به کامم ریختید،

و تدبیرم را با نافرمانی و شانه خالی کردن از  مسؤولیت تباه کردید،

تا جایی که مردم قریش )یاران معاویه( گفتند:

- پسر ابوطالب مرد شجاعی است، ولی تدبیر جنگی ندارد. 

پدر آمرزیده ها!

 آیا هیچ یک از آنان بیش از من تجربة جنگی دارد،

و یا از من پیشگام در جنگ بوده است؟ 

من هنگامی به میدان جنگ پا نهادم که هنوز بیست سال هم نداشتم. 

اکنون عمرم از 60 گذشته است؛ 

اما کسی که فرمانش نبرند، تدبیرش کارساز نیست.

درد دل های امیرالمؤمنین)ع( هرچند بسیار تلخ و دردناک است، اما از یک واقعیت تلخ دیگری 
حکایت می کند و آن این که:

 - دورة سختی ها، بدبختی ها و محرومیت های مسلمانان،
                                                          آغاز شده بود. 

                                           آغازی که:
                                           - ظاهراًپایانی برای آن متصّور نبود...



خالصه ای از زندگی سياسی امام دوم)ع(

فصل پنجم
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 هیچ کس از شهادت امام امیرالمؤمنین)ع( بیشتر از معاویه و تیر و طایفه اش یعنی بنی امیه و هواداران
و حامیان وی خوشحال نبودند. 

معاویـه که با دسیسـه های مخصوص به خودش از همان آغاز به دنبال به شهادت رساندن علی بن 
ابی طالب)ع( بود، از این که خواست دیرینه اش محقق شده بود، آشکارا خرسند بود. او نه تنها خرسنـدی 
 خود را پنهـان نمـی کرد، بلکه هـواداران خود را نیز خرسنـد می خواست، خـرسنـد می دید و خرسنـد

می کرد.
 عالوه بر معاویه که خود و تمامی ایل و تبارش خصومت با اسالم و پیامبر اسالم)ص( را در رگ و ریشه

دوانده بودند و امیرالمؤمنین علی)ع( را اسالم مجسم و پاسدار ارزش های اسالمی می دیدند- و به همین 
دلیل امام اول شیعیان را دشمن سرسخت و انعطاف ناپذیر خود می دانستند- بسیاری از مسلمان نماها 

هم از شهادت امیرالمؤمنین اظهار خرسندی می کردند. 
در این میان خوشحالی عایشه در مدینه زبان زد خاص و عام شد. 

دختر خلیفة اول که با تحمیل جنگ جمل بر امیرالمؤمنین، همراهی با سپاه بصره و حتی حضور در 
 میدان جنگ با ولی خدا صفحة ننگینی را در تاریخ اسالم به وجود آورد و هزاران نفر را به کشتن داد،

او نیز بسیار خوشحال بود. چنان که مورخان نوشته اند:
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لَّما اَْن جاَء عاِیَشة َقتِل اَميَرالُمؤِمنيَن َعّلٍی)ع( َسَجَدْت1

موقعی که خبر شهادت امیرالمؤمنین)ع( به عایشه رسید،

از شدت خوشحالی سجدة شکر کرد.

این فراز تاریخی را بدین جهت نقل کردیم تا خوانندگان عزیز تا حدی از مشکالت امیرالمؤمنین 
و از مصایب امام دوم آگاه شوند. 

 عایشه که باید امام دوم را که نوة عزیز پیامبر بود، چون جان دوست بدارد و با مولی الموحدین علی)ع(
که محبوب پیامبر بود، بهترین رفتار را داشته باشد، با آن دو بزرگوار آن گونه رفتار کرد!

بخش نامة معاویه
تقریبًا بالفاصله پس از وصول خبر شهادت امیرالمؤمنین به شام، معاویه که از مدت ها پیش در 
انتظار چنین خبری بود، دست به کار شد و با ارسال بخش نامه ای به استانداران و فرماندهان خود همه 

را برای جنگ با امام مجتبی)ع( ترغیب کرد. 
متن بخش نامه به قرار زیر است:

- از بندة خدا معاویه،... 
به فالن، پسر فالن و از جانب او به دیگر مسلمانان.

درود بر شما. 
من خدایی را می ستایم که خدایی جز او نیست. 

اما بعد!
خداوند را سپاس می گویم که دشمن شما و قاتالن خلیفة شما را از میان برداشت. 

خداوند به لطف خودش مردی از بندگانش را وادار کرد تا ناگهانی علی بن ابی طالب را بکشد و 
پس از او یارانش همه پراکنده شدند و به اختالف افتادند. اکنون نامه هایی از بزرگان و اشراف آنها به 
من رسیده که همگی برای خود و قبیله شان از من امان خواسته اند. پس تا نامة من به شما رسید با تمام 
 وسایل و افراد سپاه و آمادگی کامل به سوی من شتاب کنید که بحمداهلل به خون خواهی و آرزوی

خویش خواهید رسید و خداوند سرکشان و دشمنان شما را نابود خواهد کرد. 
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته.2

معموالً حاکمان و زمامداران عالم چه در طول تاریخ و چه امروز باید یک نوع ظرفیت و کشش 

1-مقاتلالطالبینازابوالفرجاصفهانی،ص43؛شبهایپیشاور،ص773.
2-زندگیحسنبنعلی)ع(،ترجمةفخرالدینحجازی،ص334.
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و کفایت داشته باشند تا مردم را به خود نزدیک کنند و به حکومت برسند و یا حکومت کنند. 
                      در پسر ابوسفیان هیچ کفایت و لیاقتی یافت نمی شد. 

                                   نه گذشتة اسالمی داشت، تا خود را به عنوان »والسابقون« مطرح کند؛
                                   نه تقوا و پارسایی داشت، تا مردم مؤمن به او اعتماد نمایند.

                                   نه شجاعتی داشت، تا سربازان و رزمندگان را تحت تأثیر خود قرار دهد.
او به دو صفت مشهور بود: 

1- ترفند و حیله و فریب.
2- حاتم بخشی از بیت المال.

با بخش نامة معاویه پول ها، هدایا و تحفه های بسیاری همراه شد، تا مؤثر واقع شود.

تأثیر سریع بخش نامه
کارگزاران معاویه که کم و بیش مانند معاویه می اندیشیدند، بالفاصله بعد از دریافت بخش نامة 
فوق همة توان و استعداد خود را به کار بستند تا هم فرمان معاویه را اجرا کنند و هم قدرت و مدیریت 

خود را به رخ معاویه بکشند. 
معاویه آن روزها و پس از شهادت امیرالمؤمنین بسیار نیرومند شده بود و برای گسترش قلمرو 

خود دنبال همکار مطیع و بی پروا می گشت. 
- کارگزاران و فرمانداران معاویه به محض وصول بخش نامه، به تحریک مردم پرداختند و مردم را 
 به قیام و آمادگی جنگ با ریحانة رسول و فرزند گرامیش واداشتند و در مدتی کوتاه، نیرویی سهمگین

و منظم به معاویه پیوست که در تعداد و وسیله و اسلحه و آمادگی هیچ گونه نقصی نداشت. 
 وقتی که این نیروی سهمگین از سپاهیان منظم فراهم آمد و طمع کاران بی آزرمی که جز پول هیچ چیز

دیگری را تقدیس نمی کردند، با معاویه همراه شدند. 
معاویه آنها را به سوی عراق بسیج داد و خود شخصًا فرماندهی کل سپاه را به عهده گرفت و ضحاک بن

 

قیس را به جای خود در شام گذاشت. تعداد سپاهیان معاویه به60 هزار نفر رسید و بعضی بیشتر از 
این گفته اند. عالوه بر این که سپاهیان شام گوش به فرمان معاویه بودند و همگی امرش را می پذیرفتند 
و مجری خواست او بودند و اقرار داشتند که هرگز نباید با او مخالفت کنند و فرمانش را نبرند، معاویه 

به همراهی سپاه انبوهش بیابان ها را درنوردید تا به »جسر َمنبِج« رسید.1
منبج شهری باستانی است که تا حلب دو روز راه است و به دست ساسانیان ساخته شده است.

1-زندگانیحسنبنعلی)ع(،ترجمةفخرالدینحجازی،ص335.
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آمادگی امام مجتبی)ع(
خبر لشکرکشی معاویه به عراق در کوفه منتشر شد و به سرعت زبان به زبان گشت و خبر مهم 
روز کوفه گردید. بالفاصله امام مجتبی فرمان داد تا مردم کوفه در مسجد جمع شوند. امام دوم در 

مسجد حضور یافتند و با مردم چنین سخن گفتند:
اما بعد!

 خداوند فرمان جهاد را بر بندگانش نگاشت، اگرچه آنها را ناخوشایند باشد و به مجاهدین فرمود 
 در نبرد شکیبایی و استقامت ورزید که خداوند همراه پایندگان است و شما مردم به خواست و آرمانتان

نمی توانید برسید، مگر که سختی ها را تحمل کنید.
به من خبر رسید که معاویه دانسته است که ما به سوی او حرکت کرده ایم، او هم به جانب ما 

آمده است. 
خدا شما را ببخشاید. همگی به سوی نخیله که قرارگاه ارتش است، حرکت کنید تا بنگریم و 

بنگرند و ببینیم و ببینند که چه می شود.1
ما در شرح مختصر زندگی امام حسن)ع( به گوشه هایی از رزمندگی ها، شجاعت ها و پایمردی های 
ایشان اشاره کردیم. سبط اکبر پیامبر رحمت در جنگ و دفاع، فوق العادگی بسیار داشت که حتی 

دشمنان ایشان هم ایشان را به خاطر شجاعت بسیار ستوده اند.
 ائمة اطهار وقتی پای دفاع از ارزش های اسالمی در میان بود، چنان از خود شجاعت به خرج می دادند
که هیچ کس قادر به مقابله با ایشان نبود. به همین دلیل هیچ کدام از ائمة معصومین در میادین جنگ 

به شهادت نرسیدند... 
در روز عاشورا هم همه گفته و نوشته اند سیدالشهدا)ع( به رغم تشنگی زیاد و خستگی فراوان و 
داغ و درد شهادت فرزندان، برادران و اصحاب، چنان شجاعانه جنگید که دشمن را به تعجب واداشت. 

باز هم هیچ کس به مصاف ایشان نیامد... 
امام مجتبی)ع( هم در زمان خود در شجاعت بی نظیر بود. شجاعت ایشان در جنگ جمل و صفین 

زبان زد بود؛ دریغ که در دورة خود فرصت به رزم ایشان نرسید.

عدم تأثیر سخنان امام بر مردم کوفه
مردم کوفه همان کوردالن سیاست باز سیاه کاری بودند که آن همه مشکل را برای حجت خدا امام 
امیرالمؤمنین)ع( فراهم آوردند. عمدة آن مشکالت، عدم همراهی و همکاری با امام اول در مبارزه با 

1-شرحنهجالبالغهابنابیالحدید،ج4،ص13.
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معاویه بود. امام در قول و فعلشان بزرگ ترین خطر برای اسالم را شخص معاویه و قوم و قبیله اش 
بنی امیه می دیدند. همان گونه که همگان از زبان پیامبر)ص( خطر جدی بنی امیه را برای اسالم شنیده 

بودند و یا جوان ترها از زبان اصحاب، که پیامبر فرمودند: 
- وقتی مشاهده کردید که معاویه از منبر من باال می رود، او را بُکشید.1

هیچ کس خطر معاویه را جدی نگرفت جز ائمة اطهار و تعدادی انگشت   شمار از اصحاب. 
وقتی که سخنان امام دوم به پایان رسید، انتظار بود که مردم واکنش مثبت نشان دهند و به ندای 

امام خویش لبیک گویند و آمادة جنگ با طاغوت شام شوند؛ اما این گونه نشد.
هیچ کس چیزی نگفت، بلکه بیشتر یا بهتر بگوییم اکثریت قریب به اتفاق جمعیت به دلیل بیزاری 
یا ترس از جنگ با شامیان، آشکارا بیزاری خود را از جنگ نشان دادند. زیرا می دیدند روش امام مجتبی 
 پی گیری دقیق راه و رسم امیرالمؤمنین است. به همین دلیل سکوت کردن در برابر درخواست امام را بهتر

دیدند. 
گذشت زمان نشان داد که مردم کوفه از جنگ بیزار نبودند. از شامیان هم نمی ترسیدند؛ آنها از 
اواسط حکومت و خالفت امام امیرالمؤمنین)ع( جسته و گریخته وعده ها و هدیه های معاویه را دیده و یا 

شنیده بودند.
 بنابراین:

 دنیاطلباِن سیاسی کار، بهترین موضع سیاسی شان نرمش در برابر دشمن و سازش با دشمن است؛ وکوفیان 
هم که شدیداً سیاسی کار بودند.

خروش عدی  بن حاتم
در برابر سخنان امام، آوایی از هیچ کس برنخاست. این نخستین دستور بسیج امام دوم بود. 
راستی که خیلی سخت است زعامت بر مردمی که اصالً معرفتی نسبت به والی خود ندارند، بلکه:
                                                   فقط و فقط به دشمن دین و غیرت و استقالل می اندیشند. 

می اندیشند:
                    - چه کنند تا اعتماد معاویة بی دین را به دست آورند. 

وقتی ملتی این گونه فکر می کند، نه تنها قیمتی برای رهبر الهی خود قایل نیست، 
                 بلکه حاضر است در راستای اندیشة دشمن و ضعف همه جانبة خود،
                                                 زمامدار خود را به پایین ترین قیمت بفروشد.

1-زندگانیحسنبنعلی)ع(،ترجمةفخرالدینحجازی،ج2،ص189.
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سکوت مردم، عدی بن حاتم طایی یار صادق و صدیق امام اول و امام دوم را به خشم آورد. این جا 
بود که سکوت را شکست و گفت:

- مردم! 
من عدی پسر حاتم هستم. سبحان اهلل. 

                                                               چه موقعیت زشت و رسوایی دارید.
                                                               آیا فرمان امام و فرزند پیامبرتان را نمی پذیرید؟!

 کجایند آن سخنوران توانایی که زبانشان به هنگام سخن، دل ها را می شکافت. 
        شما هنگامی که دیواری را می بینید، مثل روباهان به سوراخش می خزید. 
                        آیا از دشمن خدا نمی ترسید و عیب و ننگ آن را نمی فهمید؟

آن گاه با اظهار فرمانبری از اطاعِت کامل، رو به امام کرد و گفت:
- خداوند راه های پیروزی را به تو بنمایاند و از ناخوشی ها برکنارت دارد و تو را از آغاز تا پایان توفیق 

بخشد. سخن تو را شنیدیم و فرمانت را بررسی کردیم.
اینک گوش به فرمان توایم و در آن چه بگویی و بیندیشی فرمانبرداریم. 

سپس گفت: 
- من اکنون به قرارگاه سپاه می روم. هرکس می خواهد با من بیاید. 

 عدی سپس از مسجد بیرون آمد و بر اسبش که بر در مسجد آماده بود، سوار شد و یک تنه به سوی
قرارگاه سپاه تاخت و به غالمش گفت: 

- اگر صالح خود می داند همراهی اش کند...

دعوت به جنگ
بد نیست در این جا و به صورت مختصر دربارة انگیزه هایی که اعضای سپاه امام مجتبی)ع( را 

واداشت که دعوت ایشان را بپذیرند و آمادة نبرد با معاویه شوند، قدری بحث کنیم:
- در اسالم برای برانگیختن مردم به اطاعت و انقیاد، بیشتر تکیه به صحت و استحکام حقایق این آیین 
است و در عناصر این آیین، اکراه و اجبار و به کار بردن زور برای وادار کردن مردم به اطاعت وجود ندارد. 
 همین اندازه مردم را با هر دو راه آشنا می سازد و با هـدایت و راهنمایـی، آنها را به پیمودن بهترین راه

کمک می کند. 
آنان که برای ما مجاهده کنند، به راه های خود هدایت شان می کنیم و این است شعار اسالم در همة چیزهایی 

که بدان امر یا از آن نهی کرده است. 
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رؤسای مسلمین نیز هرجا مردم را به کاری دعوت کرده یا از چیزی برحذر داشته اند، همین روش 
را پیموده اند؛ من جمله برای سربازگیری و اعزام مردم به جنگ از تبلیغات جالب و جذاب و مشّوق 
جنگ و روش های مؤثری که معموالً افراد شایستة جنگ را قانع می ساخت، استفاده می کردند. مثاًل بر 
مزایای جنگ جویان مواجب بگیر می افزودند. به کارگزاران خود در شهرها دستور بسیج می دادند و 

آنان خطبا و رجال بانفوذ را بر تشویق مردم به داوطلب شدن برای جهاد در راه خدا می گماشتند. 
امام حسن)ع( در آغاز خالفت و هنگام اعالن بسیج برای جنگ، همة این کارها را کرد...

از اولین کارهای ایشان این بود که مزایای سپاهیان را صد درصد افزود. 
»حجربن عدی« را نزد کارگزاران والیات برای دعوت به جهاد فرستاد. 

 خطیبان زبردست همچون »عدی بن حاتم« و »معقل بن قیس« و »زیادبن صعصعه« و »قیس بن
سعد« و... با او همکاری کردند. 

آنها مردم را به دلیل کاهلی و سستی در جهاد نکوهش و مالمت نمودند و بر لبیک گفتن به داعی 
الهی تشویق کردند و آن گاه خود پیش از همه به صفوف جنگ در اردوگاه پیوستند.1

تعیین عبیداهلل بن عباس
امام طی حکمی پسرعموی خود عبیداهلل بن عباس را به فرماندهی سپاه 12 هزار نفرة خود قرار 

داد و به او گفت:
- پسر عمویم! 

12 هزار نفر از سواران دلیر و قاریان قرآن را به همراه تو می فرستم که هریک َمرد آنها با گروهی 
می تواند برابری کند. با آنها راه بیفت، ولی با آنان نرم خو باش و با روی باز و بال های مهربانی به آنها 

نزدیک باش. زیرا آنها باقیماندة یاران معتمد امیر مؤمنانند.
به حرکت خود تا شط فرات ادامه ده و از آن بگذر تا به نزدیک سپاهیان معاویه برسی. آنها را از 

حرکت بازدار تا من بیایم، که من با شتاب به دنبال تو فرا می رسم. 
هر روز گزارش امور را به من برسان و با قیس بن سعد و سعید بن قیس در کارها مشورت کن. 

چون در برابر معاویه قرار گرفتی، آغاز به جنگ مکن و اگر او به نبرد پرداخت، تو هم با او مبارزه 
 کن. چنان چه در جنگ کشته شدی، قیس بن سعد فرماندهی سپاه را بر عهده گیرد و در صورت مرگ او،

سعید بن قیس عهده دار فرماندهی سپاه خواهد بود.2

1-صلحامامحسن)ع(،ص171.
2-زندگیحسنبنعلی)ع(ازباقرشریفالقریشی،ص339.
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چرا عبیداهلل بن عباس؟
 با توجه به عملکرد زشت و سیاه عبیداهلل و این که او بیشتر از هرکس دیگری در شکست امام مجتبی

و تحمیل صلح نقش دارد، سؤال تاریخ این است که:
- چرا امام دوم، فرماندهی سپاه خود را به عهدة عبیداهلل بن عباس گذاشت؟

 در پاسخ به این سؤال باید بگوییم:
1- عبیداهلل بن عباس قبل از آن هیچ سابقة بدی نداشت. امام می خواستند با واگذاری فرماندهی سپاه 

به وی، بر وفاداری او بیفزایند.
2- او مرد با کفایت و مرد جنگ بود. باالخره وی از اصحاب امام اول محسوب می شد. به همین دلیل 

بود که امام امیرالمؤمنین وی را به استانداری یمن گذاشتند. 
3- او که دو فرزندش توسط »بُسربن ارطاه« فرماندة لشکر خون خوار معاویه شهید شده بودند، انگیزة خوبی

 

برای جنگ با معاویه داشت.
4- عالوه بر اینها عبیداهلل در فرماندهی تنها نبود. در امر فرماندهی همان گونه که گفتیم، قیس بن سعد 

و سعید بن قیس هم او را یاری می دادند.1
5- این که هیچ چیز ثابت نیست غیر از همین جمله که هیچ چیز ثابت نیست. عبیداهلل که سابقة بدی 

نداشت، باالخره تحت تأثیر وعده های معاویه قرار گرفت و خود را و سپاهیان خود را فروخت. 
چنین سرنوشتی ممکن است برای هرکسی پیش بیاید.

کوتاه سخن این که عبیداهلل بن عباس هرچه بود، عموزادة امام دوم محسوب می شد. به طور طبیعی 
اگر پای خیانتی در میان باشد، خویشان و نزدیکان یا خیانت نمی کنند و یا حداقل در خیانت زیاد 

پیش نمی روند. دریغ که عبیداهلل هم خیانت کرد و هم تا انتها پیش رفت.

تعداد سپاهیان امام دوم)ع(
در مورد تعداد سپاهیان امام دوم پریشانی در اسناد تاریخی فراوان به چشم می خورد. اصوالً در 
شهر کوفه بعد از امام امیرالمؤمنین)ع( شرایط آن گونه نبود که کسی امیدوار باشد جمع زیادی از مردم 
زیر پرچم فرزند ایشان جمع شوند. مردمی که دل امام راستین را بارها به درد آوردند و خشم ایشان را 
 برانگیختند و تدابیر امام را با سهل انگاری و نفاق و بزدلی و دنیاپرستی خود خنثی کردند؛ حال چطور

ممکن است تنها 18 روز2 پس از شهادت امام اول شیعیان عالم که امام مجتبی عازم نبرد با معاویه 
شد، چهل هزار نفر3 در رکاب ایشان باشند.

. 1-صلحامامحسن)ع(
2-تاریخیعقوبی،ج4،ص191.

3-تاریخطبری.
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 ابن قتیبه دینوری تعداد سپاهیان امام را یک صد هزار نفر نوشته است. ولی تاریخ یعقوبی 90 هزار
نفر1 را قبول می کند. ابن کثیر70 هزار نفر2 می پذیرد و شرح نهج البالغه40 هزار نفر را نگاشته است. 

حقیقت آن است که نه قول یعقوبی قابل اعتناست که 18 روز پس از شهادت امیرالمؤمنین امام 
دوم عازم جنگ با شامیان شدند و نه با این وقت کم این همه جنگجو آماده شده بود.

 هرچه هست همان گونه که گفتیم همین اختالف نظر مورخان و اهل تحقیق در مورد تعداد سربازان
و یاران امام مجتبی دلیل بر این است که نظر قابل قبولی وجود ندارد. یعنی اگر تعداد سربازان امام، 
تعداد معینی بود، حداقل چند کتاب مستند تاریخی بر آن اتفاق می کردند و یا حداقل فاصلة نظرات 
تا این اندازه زیاد نبود. به نظر نمی رسد با اّدله ای که ارایه شد، چیزی بیشتر از20 تا 35 هزار نفر 
دعوت امام دوم را پاسخ مثبت داده باشند. وانگهی، با خزانة خالی کوفه و کمبود شدید پول و امکانات 

تدارکاتی محدود،تجهیز همین تعداد هم بسیار سخت و دشوار بوده است. 

ترکیب سپاه امام مجتبی)ع(
 به رغم هماهنگی زیادی که بین سپاهیان دنیا طلب شام وجود داشت، این هماهنگی در سربازان 
کوفه دیده نمی شد. سربازان شام عالوه بر ساز و برگ نظامی مناسب و تجهیزات چشمگیر آن روز از 
حقوق و مزایا، محل استراحت، وسایل عیش و نوش و تفریحات الزم برخوردار بودند. آنها نه برای 
خدا و آخرت، بلکه برای دنیای خود آمادة هر نوع جان فشانی بودند. معاویه همان عنصر معلوم الحالی 

بود که وقتی پس از انعقاد صلح وارد کوفه شد، بر منبر مسجد کوفه گفت: 
- مردم! من برای نماز و روزه با شما جنگ نکردم؛ من بدین منظور با شما جنگیدم که بر شما 

حکومت کنم.3
روی قاعدة:

 اَلّناُس َعلی دیِن ُمُلوِکِهم4 

مردم بر دین ملوک خویشند.

پیروان معاویه هم نمی شد از این خط عدول کنند. اما برعکس، بین سپاه محدود و معدود کوفه 
چند دستگی و تبعًا اختالف فکری زیادی وجود داشت که وحدت فرماندهی را مخدوش می کرد.

ذیاًل به طور اجمالی به ترکیب سپاه کوفه می پردازیم:

1-االمامهوالسیاسه.
2-البدایهوالنهایه.

3-شرحنهجالبالغه،ج16،ص15؛مقاتلالطالبین،ص350وارشادشیخمفید،ص191.
4-بحاراالنوار،عالمةمجلسي،ج10،ص8.
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1- شیعیان
تعداد قابل مالحظه ای از سپاهیان کوفه را شیعیان تشکیل می دادند. در اینها هم اصحاب فراوان 

یافت می شدند و هم تابعین. متأسفانه این گروه در اقلیت بودند.
اوالً: چنان چه تعداد آنها قابل مالحظه بود، امام به حکمیت راضی نمی شدند.
ثانیاً: اگر آنها زیاد بودند، با تمام قوا با حاصل حکمیت تا آخر می جنگیدند.

ثالثاً: اگر شیعیان کوفه به لحاظ کمیت در وضع خوبی بودند، هرگز امام مجتبی)ع( مجبور به صلح 
نمی شد؛ هرچند شیعیان کوفه در اقّلیت بودند، اما آنها خالفت را حق اهل البیت و امام اول و دوم را 

جانشین برحق پیامبر)ص( می دانستند.

2- خوارج
یکی از صفحات زشت تاریخ اسالم پیدایش خوارج است. این گروه بی اعتقاد و سرکش متأسفانه 

از درون سپاه کوفه و از بین یاران امیرالمؤمنین برخاستند. 
با اعتقاد می توان گفت:

 در تاریخ اسالم هیچ فتنه ای زشت تر و تفرقه انگیزتر و خطرناک تر از فتنه خوارج،
 سراغ نداریم. 

 راستی چه دلیلی محکم تر از این دلیل در سیاه رویی و زشت کاری خوارج می توان ارایه کرد که آنها
 مولی الموحدین امیرالمؤمنین، اول  مسلمان را نخست تکفیر کنند، سپس او را مهدورالدم اعالم نمایند، 

آن گاه به جنگ با وی برخیزند و سرانجام ایشان را به شهادت برسانند؟ 
هرچه بود؛

خوارج گروهی از مسلمانان ضعیف االیمان،
 پرادعا، تندخو و خود شیفته بودند. 

در فصل پیش و در نگارش فتح مکه و جنگ طائف چنین نوشتیم که گروهی از مسلمانان ناآگاه 
و سست عنصر از نوع تقسیم غنایم توسط پیامبر اسالم ایراد گرفتند. یکی از آن زشت رویان، شخصی 
فتنه گر به نام »ذوالخویصره« بود. آن شخص تبه کار اعتقاد عمیقی به اسالم نداشت و هرگز معنای 

حقیقی این آیه را نمی فهمید:
ُسوُل َفُخُذوُه و ما مهاکم َعنُه َفانَتُهوا1  ما اتاُکُم الرَّ

هرچه پیامبر گفت بپذیرید و هرچه را نهی کرد، قبول کنید.

1-سورةحشر،آیة5.
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به پیامبر اعتراض کرد و گفت:
- ای محمد! من امروز طرز تقسیم غنایم شما را دیدم که در آن عدالت را مراعات نکردی. 

پیامبر فرمودند:
- اگر عدالت پیش من نباشد، پس نزد چه کسی پیدا می شود؟

خلیفة دوم می خواست او را به دلیل این بی ادبی ادب کند. 
پیامبر فرمودند:

او را به حال خودش واگذار. به زودی او با همین طرز فکر از جمع جدا می شود و برای خود 
طرفدارانی پیدا می کند و از دین خارج می شود، چنان که تیر از کمان خارج می شود... 

وی بعدها از اطاعت امیرالمؤمنین)ع( خارج شد و جنگ نهروان را راه انداخت و در همان جنگ 
کشته شد...1

 فتنة خوارج دیرپا، گسترده، پردامنه، تلخ و بسیار خطرناک بود. آنها که مع االسف قیافة حق به جانب
می گرفتند و به ظاهر افرادی سخت کوش، مقاوم و ساده زیست بودند، تفکر زشت خود را بین سپاه 
کوفه ترویج می کردند. آنها برای پیشبرد اهداف منافقانة خود که نه تنها با اسالم، بلکه با ابتدایی ترین 
 مالحظات اخالقی و انسانی هم در تضاد بود، به هر وسیله ای دست می زدند تا خود و افکار خود را ترویج

کنند و به اجرا درآورند.
در خطرناک تر بودن فتنة خوارج بر فتنة معاویه همین بس که مولی الموحدین امیرالمؤمنین دفع فتنة 
آنها را بر فتنة معاویه ترجیح می دادند و سرانجام و قبل از دفع فتنة معاویه با آنها شدیداً جنگیدند و به قول

 

خودشان چشم فتنه را کندند؛ که هیچ کس را پروای مبارزة عمیق با آنها نبود.
نکته ای که باید به آن توجه ویژه کرد این بود همان گونه که گفتیم:

          - ریشة فتنة خوارج در بی اعتقادی آنها نسبت به مبانی اسالم بود. 
همان گونه که اشاره رفت، آنها در زمان رسول رحمت هم بودند و در چند توطئه علیه اسالم هم 
 شرکت کردند و »مسجد ضرار« هم کار همین ها بود... اما پس از پیامبر اسالم و در زمان خلفای ثالث

تا حد زیادی آنها ساکت شدند؛ بهتر بگوییم در حکومت25 سالة خلفای ثالث که به افراد حسب 
 موقعیت و شخصیت ظاهری آنها توجه می شد و به سوابق و تهّذب و دوستی گذشتة آنها با پیامبر بی اعتنایی

می گشت، افکار خوارج قابل تبلیغ و ترویج نبود. 
معموالً این گونه افکار در شرایطی مطرح می شود که:

رهبران جامعه اصول گرایی را شیوة حکومتی خود اعالم کنند و از اصول پاسداری نمایند.
1-زندگانیحضرتمحمد)ص(خاتمالنبیین،ص582.
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 خوارج نوعی اصالح طلب آن روز بودند،
             که بر همه چیز حاشیه می زدند،
             و از همه کس ایراد می گرفتند.

 پس از عثمان و با خالفت امیرالمؤمنین، تجدید قوا و تجدید حیات کردند. در زشتی و تلخی 
افکار و اعمال خوارج به دو اظهار نظر از دو هوادار معاویه می پردازیم. مقصود از نقل این اظهار نظر  
این است که خوانندگان عزیز با عمق تفکر بر باد دهندة آنها بیشتر آشنا شوند. یعنی روشن شود که 

خوارج به تمامیت اسالم و مسلمانان کار داشتند؛ آنها نخست با امیرالمؤمنین)ع( به جنگ پرداختند. 
قراین حکایت از آن دارد که اگر آنها در جنگ با امیرالمؤمنین به نتیجه می رسیدند، به طور قطع 

با معاویه هم می جنگیدند. 
پیدا بود که در صورت پیروزی بر معاویه به سراغ همة مسلمانان می رفتند؛ 
                                       - درست مانند فتنة طالبان و تکفیری های امروز،
                                                            که همة مسلمانان را دشمن خود می دانند- 

                                                                                                                 و همه را از پای درمی آوردند.
»مغیره  بن شعبه« مشاور معروف معاویه در مورد تأثیر زشت افکار خوارج می گفت: 

- آنها به هر شهری که می روند مردمش را فاسد می کنند.
»زیادبن ابیه« دیگر مشاور معاویه هم در مورد فتنة خوارج می گفت: 
- اثر سخن آنها در دل ها بیشتر از تأثیر آتش در هیزم خشک است.1

فتنة خوارج به صورت غیر قابل باوری شروع شد و اوج گرفت و همه چیز را تحت تأثیر خود 
قرار داد. 

         خوارج که پیوند محکمی به لحاظ عقیدتی و سیاسی،
         با آتش افروزان جنگ جمل یعنی طلحه و زبیر داشتند، 

        جمع زیادی از هواداران و حامیان آنها در کنار عایشه و زبیر در بصره حاضر بودند.
جالب است اشاره کنیم بعد از آن که امیرالمؤمنین با سرعت، شجاعت و صالبت مربوط به خود، 

جنگ جمل را با پیروزی به پایان رساندند و به کوفه بازگشتند، دو مدعی جدی دامن ایشان را گرفت:
1- باقیماندگان و خاندان افرادی که در جنگ جمل در کنار مولی جنگیده و به شهادت رسیده بودند.

2- باقیماندگان از فتنه گران که در جنگ جمل در کنار طلحه، زبیر و عایشه با امیرالمؤمنین جنگیده 
 و به هالکت رسیده بودند؛ هر دو گروه مدعی آقا شدند. جمعی به عنوان خانواده های معّظم شهدا و بعضی هم

1-تاریخطبری،ج6،ص109.
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به اسم بازماندگان خوارج.
راستی که آن روزها در کوفه غوغایی بر پا بود و معاویه هم کماکان بر آتش فتنه می دمید.

بررسی مواضع خوارج در کوفه پس از امیرالمؤمنین)ع(
 خوارج را تا حدی شناختیم. آنها گروهی خود رأی، ناآرام، خود شیفته و سطحی بودند که هیچ کس
 را جز خودشان قبول نداشتند. دیدیم که امام المتقین را به شهادت رساندند و در شهادت ایشان خرسندی
بسیار کردند. حال که امام دوم در صدد تکمیل جنگ پدر با جنگ طاغوت شام بود، خیلی زود زیر 
پرچم امام جمع شدند. راستی آیا آنها امامت امام دوم را قبول داشتند و یا در جنگ با معاویه طور 

دیگری می اندیشیدند؟
پاسخ روشن است؛ آنها تحت هیچ شرایطی با امامت و خالفت امام دوم کنار نمی آمدند و نیامدند. 

علت حضور آنها در سپاه امام مجتبی)ع( را در دو نکته می توان مالحظه کرد:
الف: آنها نه امام اول شیعیان را قبول داشتند و نه معاویه را. حال که امام اول را شهید کرده بودند و به نظر 
خودشان نیمی از راه را آمده بودند مترصد فرصت دیگری بودند تا معاویه را هم از بین ببرند. به راستی اگر 
 امام مجتبی موفق به شکست معاویه می شدند نخستین شخصی که به تیغ کینة خوارج »جاهلیت جدید«

به شهادت می رسید امام دوم بودند.
ب: نظر دیگری هم قابل مالحظه است.

اگر بپذیریم که خوارج حاصل و محصول توطئة زشت معاویه است، و هم او بود که با فریب 
عایشه، طلحه و زبیر جنگ جمل را به راه انداخت، جنگ جمل چون بین هواداران دیروز و امروز 

امیرالمؤمنین بود، کشته های هر دو طرف به سود معاویه و به زیان امیرالمؤمنین بود. 
 هرچند خوارج از دوران پیامبر)ص( پیدا شدند، اما اعالم موجودیت آن در جنگ صفین و در توطئة
َحَکمیت ابداعی معاویه بود. خوارج با تحریک غیر مستقیم ناراضیان کوفه توسط معاویه، به وجود آمدند. خوارج 

در سپاه امام دوم جمع شدند تا در روز جنگ، سپاه را از درون متالشی کنند، کاری که توانستند انجام دهند.

آیا استفاده از خوارج الزم بود؟
سؤالی که در بررسی زندگی سیاسی امام دوم همواره مطرح بوده و هست، این است که:

چرا امام مجتبی)ع( در جنگ با معاویه، خوارج را در صف سپاه خود قرار دادند؟ 
گروهی خون خوار، بیگانه پرست و تکفیری1 پنجه در چهرة اسالم مجّسم، امیرالمؤمنین کشیدند و 

1-گروهیازمسلمانانافراطیومنحرفکهدیگرمسلمانانراکافروواجبالقتلمیدانند.خوارجهمتکفیریبودند.
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مولی الموحدین را با افکار و اعمال خود آزردند و آقا را مجبور کردند که دفع شّر آنها را بر شّر معاویه

 

ترجیح دهند و نزدیک به ده هزار نفراز آنها را به هالکت برسانند، که حضرت پس از جنگ نهروان 
فرمودند: 

- من چشم فتنه را از جای درآوردم. هیچ کس چنین قدرتی نداشت.
سرانجام همان ها فرق همایونی مولی الموحدین را در محراب مسجد کوفه شکافتند و هستی را تا 

آخر به عزا نشاندند. 
آخر چرا از چنین گروهی باید در سپاه امام دوم استفاده شود؟

ما در همین فصل و در راستای ترکیب سپاه کوفه در دوران کوتاه امام مجتبی)ع( خواهیم نوشت 
که امام دوم با توجه به محضورات زیر آنها را به کار گرفتند:

 1- ستم کاری ها، ویرانگری ها و ظلم و بیدادگری های سپاهیان خون خوار معاویه در به خاک و خون
کشیدن مردم مسلمان اقصی نقاط عالم اسالم آن روز، دیگر بر همگان ثابت کرد که معاویه را یک 

روز هم نمی توان تحمل کرد. 
به قول سعدی:

که هیچ چیز نبینی حالل، جز خونش1
 2- خوارج که بعد از نهروان بسیار ضعیف شده بودند، به اشکال مختلف، ضرورت جنگ با معاویه

را به کرات مطرح کرده بودند. این آمادگی را نمی شد نادیده گرفت.
3- با کمبود سپاه کوفه و پراکنده شدن یاران قبل از شهادت امیرالمؤمنین و بعد از آن، چاره ای 

برای امام نمانده بود که از مخالفان بالقوة معاویه در جنگ با طاغوت شام استفاده کند.
4- امام امیرالمؤمنین)ع( فرمودند:

 ال ُتقاِتلوا)َتْقُتلوا( الَخواِرَج بَْعدى،
َفَليَس َمْن َطَلَب الَحقَّ َفَاْخَطـَأُه  َکَمْن َطَلَب الْباِطَل َفأْدَرَکُه 2

بعد از من با خوارج نجنگید )آنان را نکشید(؛ 

زیرا کسی که طالب حق باشد و به آن نرسد، 

با کسی که جویای باطل باشد- یعني معاویه - و به آن دست یابد، 

یکسان  نیست.

بنابراین چاره ای جز به کار گرفتن خوارج در جنگ با معاویه نبود.
1-بهآدمينتوانگفتمانداینحیوانمگردراعـهودستـارونقشبیرونش
نگرتودرهمهاسبابوملکوهستياوکههیـچچیزنبینيحـاللجزخونش

2-نهجالبالغه،خطبة61-نهجالبالغه)صبحیصالح(،ص49.
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بررسی میدانی کوفه در زمان امام مجتبی)ع(
ما قباًل راجع به دالیل امیرالمؤمنین)ع( که کوفه را مقر والیت و امارت خود قرار دادند، نوشته ایم. 

جمعیت، مرکزیت، موقعیت کوفه و حضور آزادگان بسیار، از کوفه یک شهر ممتاز ساخته بود.
- در آن دوره کوفه این پایتخت جدید و با عظمت که با بزرگ ترین پایتخت های اسالمی تاریخ 
رقابت می کرد، گروه های مختلفی از مهاجران عرب و غیر عرب و از رنگ ها و نژادهای گوناگون را 
در خود گرد آورده بود. بسیاری از آنان مردمی بودند که اسالم آنان را ارضا نکرده و پیروی از آن راه 
تازه ای به رویشان نگشوده و ادب اسالمی نمایانی در آنان به وجود نیاورده بود. همین اندازه بود که 
اسالم را همچون وسیله ای برای تأمین منافع نزدیک خود می شناختند. این دسته از جهاد فقط همین را 
 می فهمیدند که راهی به سوی غنیمت و میدانی برای به دست آوردن سود مادی. از امید و اطمینان عمومی

مردم به موفقیت و پیروزی این جنگ استنتاج می کردند که پیوستن به سپاه امام حسن)ع( تنها وسیلة 
مطمئنی است که می تواند دست یافتن به غنیمت را تسریع کند. در این صورت چرا هرچه زودتر خود 

را به صفوف این جنگ نرسانند.1
 پس آن چه از منابع تاریخی ادراک می شود، این است که نهروانیان نه به خاطر اعتقاد به امام مجتبی

به قوای امام پیوستند و نه به دلیل مبارزه با معاویه. بلکه آنها پس از جنگ نهروان و به خصوص پس از 
به شهادت رساندن امیرالمؤمنین علی)ع( کاماًل منزوی شده بودند. این انزوا صد البته از نظر خودشان 
منفی نبود. آنها با این انزوا از انجام هر کاری در جهت سست کردن حکومت امام مجتبی)ع( ناتوان 

شده بودند. 
          حضورخوارج در سپاه امام دوم،

          فرصت مناسبی بود تا بغض خود را نسبت به اهل البیت در بر هم زدن اردوگاه امام،
                                                                                                                      نشان دهند.

البته، هر وقت جنگی پیش می آمد، هرکس با هر سلیقه ای در جنگ حضور می یافت و چاره ای هم برای 
''یک دست کردن سپاه'' نبود. 

بد نیست به تجربة خودمان در دوران دفاع مقدس اشاره اي داشته باشیم:
اگر کسی دنبال یک دستی نیروهای بسیجی می بود، 

تقریباً راه به جایی نمی برد،
و در صورت مقاومت، اصوالً ارتشی تشکیل نمی شد،

و خطر دشمن هم اجازة چنین کاری را نمی داد. 

1-صلحامامحسن)ع(،ص174.
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اکنون خواننده با موجبات گرد آمدن گروه های مختلط و از همه رنگ در اردوگاه امام حسن)ع( 
به خوبی آشنا شد و کاماًل می داند که به چه دلیل داوطلبان این لشکر از جمعی آشوب طلب و جمعی طمع کاِر 
 غنیمت و گروهی صاحبان عصبیت های قبیله ای- نه انگیزه های دینی- و عده ای شکاک... تشکیل شده و هریک

به نحوی از هدف و مقصد آن حضرت دور و بیگانه بوده اند. 
همان طور که قباًل گفتیم در روش های سربازگیری آن روز نیز وسیله ای که بتواند از ورود همه گونه 
مردمی در اردوگاه ممانعت کند و فقط یک عده سرباز و مجاهد مورد اطمینان را بسیج نماید، وجود 

نداشت و توانایی حمل سالح تنها چیزی بود که می توانست یک سرباز مسلمان را اثبات کند. 
حتی در زمان پیامبر اسالم)ص( هم گروهی در سپاه اسالم حضور می یافتند که اصوالً صالحیت نداشتند، 

ولی چاره ای نبود. 
شیخ مفید پیوستن خوارج را به سپاه امام حسن)ع( چنین توجیه می کند: 

- آنها به هر حیثی در صدد بودند با معاویه بجنگند.... در آن چه از روابط خوارج با امام حسن و 
پدر بزرگوارش در دست است، چیزی که ما را نسبت به این گروه خوش بین سازد، وجود ندارد. 

مخصوصًا بررسی حوادث نهروان بر تردید و بدگمانی نسبت به آنان می افزاید.
اگر به راستی منظور آنان از همراهی با امام حسن جنگیدن با معاویه بود و به خود آن حضرت 
نظر سویی نداشتند، پس جای این سؤال هست که پیش از آن تاریخ کجا بودند و چرا هرگز شورشی 

دسته جمعی از آن گونه که تاریخ از ایشان در مورد علی)ع( به یاد دارد بر ضد او برپا نکردند... 
حاالت آنان پیش از آماده شدن برای این جنگ نشان می دهد که این فرقه پس از دست آلودن به جنایت 
 قتل علی)ع( با فرزندش امام حسن)ع( و مسلمانان، راه مداهنه و سازش در پیش گرفته بودند و بدین وسیله

خود را از عواقب منفوریت عامی که پس از آن جنایت بزرگ آنان را فرا گرفته بود، برکنار دارند. 

3- طرفداران رؤسای قبایل کوفه
بعد از شیعیان و خوارج، سومین گروهی که در سپاه امام مجتبی حضور داشتند، طرفداران رؤسای 
قبایل بود. گفتنی است که قبل از اسالم رؤسای قبایل و عشایر و اصوالً سران اقوام از منزلت باالیی 
 برخوردار بودند، هرچند با ظهور اسالم که اهمیت افراد و اشخاص را در میزان پای بندی آنها به اسالم

اعالم کرد:
اِنَّ اَکَرَمُکم ِعنَد ا    هللِ اَتقاُکم1 

گرامی ترین شما نزد خداوند پرهیزکارانند.

1-سورةحجرات،آیة9.
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ولی پیامبر اسالم در آغاز به منظور استفاده از نفوذ آنها بین قوم و قبایل جهت پیشبرد اسالم چندان 
به نفوذ سران قبایل حساسیت نشان ندادند. زیرا اولویت ایشان این مسأله نبود. 

 بعد از ارتحال پیامبر اسالم، خلفای ثالث بر تحکیم و تقویت رؤسای قبایل و اقوام کوشیدند؛ زیرا کافی بود
با خریدن سران و رهبران، تمام افکار و خواسته های خود را از طریق آنها بین اقوام به پیش ببرند...

در کوفه نیز نفوذ سران قبایل بسیار زیاد بود. از قضا بیشترین نیروهای سپاه امام دوم از پیروان رؤسای 
 قبایل بود. پیروانـی بی سـواد و اغلب بی معرفت که به دالیلی چند از جمله مصلحت سران، قدر و ارزش

امام اول و دوم را نمی دانستند و فقط و فقط تسلیم رئیس خود بودند.
ما در همین فصل و در بررسی علت العلل متالشی شدن سپاه امام دوم خواهیم نوشت افرادی مانند 
»قیس بن اشعث« و »عمروبن حّجاج« و »حّجاربن ابجر« که نه تنها ایمان درستی نسبت به اسالم و 
اهل البیت نداشتند، دارای بیشترین نیرو در سپاه امام دوم بودند. بی ایمانی و تذبذب آنها بود که سرانجام 
همین ها با پیروان سفیه و ساده لوح خود در سال61 هجری به کربال آمدند و بزرگ ترین جنایت ممکن را 

که شهادت امام حسین)ع( بود، مرتکب شدند.

4- مال دوست ها
جمعی از اعضای سپاه کوفه را افرادی تشکیل می دادند که هیچ انگیزه ای برای حضور در جنگ 

جز استفادة مادی و جمع آوری غنایم نداشتند.
در اواخر دوران پیامبر رحمت عده ای پیدا شدند که هدف آنها از حضور  در غزوات و سریه ها، فقط 

سودجویی بود. شرکت آنها در جنگ فقط استفاده از غنایم و دریافت فوق العادة حضور در جنگ بود.
این نکته را در بررسی تاریخ کربال آورده ایم که چه اتفاقی افتاد که برابر اسناد و مدارک 18 هزار 
نفر با مسلم بن عقیل، نمایندة امام حسین بیعت کردند.1 اما زماني که عبیداهلل زیاد حاکم جدید کوفه 

وارد این شهر شد، ورق برگشت و اوضاع یک شبه عوض شد؟ 
کافی است اشاره ای کنیم از این 18 هزار نفری که با مسلم بیعت کردند، جز تعداد انگشت شماری 

نماندند؛ همان تعداد معدود هم با اشارة رؤسای قبایل خود از نزد مسلم رفتند.
به منظور آگاهی خوانندگان عزیز اضافه کنیم که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که با مسلم بن 
عقیل به عنوان نمایندة امام سوم بیعت کرده بودند، در حدود یک ماه بعد به منظور کشتن امام سوم 
به کربال آمدند و در صف مخالفان امام حسین)ع( قرار گرفتند. سرانجام پس از آن همه بی رحمی که 
جلوگیری امام حسین و اهل البیت و کودکان و یاران ایشان از نوشیدن آب یکی از آنهاست، ایشان 

1-شاهدشهیدان،ج2،ص87.
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و یاران ایشان را شهید کردند.
 بنابراین تعدادی از نیروهای کوفه را که بنا بود با معاویه بجنگند، همین ها تشکیل می دادند؛ افرادی

که حق را در سلطه می دانستند و هرکس سلطه داشت، مطلوب آنها بود. همین و همین.

شروع جنگ روانی
پیشقراوالن سپاه کوفه به فرماندهی عبیداهلل عباس به سوی قرارگاه سپاه شام در ناحیه ای به نام 

»َمسِکن«- بر وزن منزل- رسید و روبه روی سپاه معاویه اردو زد.
به رغم همة مشکالت سپاه کوفه- هم از نظر تعداد، هم امکانات و هم انسجام ضعیف- باز هم سپاه 
شام از رودررویی با قوای امام مجتبی)ع( واهمه داشت. به همین دلیل به حیله و فریب روی آورد و 

خباثت خود را به نمایش گذاشت. 

معاویه از سه عنصر در تخریب روحیة  ارتش امام مجتبی)ع( سود می جست:
الف: شایعه پردازي و ایجاد تردید

- نفوذ جاسوسان و خبرچین ها به منظور انتشار شایعات گوناگون بین قوای کوفه و ایجاد تشویش و تردید 
بین آنها.

این ترفند تأثیر اولّیة زیادی برجای گذاشت. راستی وقتی قوای کوفه از آنها می شنیدند که'' امام 
حسن)ع( طی نامه هایی، معاویه را به صلح دعوت کرده است، پس چرا شما می خواهید خود را به 

کشتن بدهید؛''1 چه می کردند؟
- با توجه به ترکیب سپاه کوفه این شایعات اثرات زیادی بر جای گذاشت؛ به خصوص آنهایی 
که می خواستند از رهگذر جنگ صاحب نان و نوایی شوند، شدیداً تحریک شدند و به تخریب روحیة افراد 

دیگر پرداختند.
 - عالوه بر آن، خوارج که به امید جنگ با معاویه در سپاه امام دوم وارد شده بودند، بیشتر از دیگران برآشفتند

و خشمگین شدند. 
کینة دیرینة آنها نسبت به اهل البیت سر باز کرد و آشکارا توهین به امام مجتبی)ع( را آغاز کردند.

ب: حاتم بخشی های بی حساب
نیروهای معاویه که شناخت زیادی از سران سپاه کوفه داشتند و از ضعف ایمان و کم اعتقادی 

1-شرحنهجالبالغهابنابیالحدید،ج4،ص212.
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اغلب آنها با اطالع بودند، به پخش هدایای قیمتی سبک وزن و سنگین قیمت بین آنها پرداختند. 
بارها گفته ایم که معاویه از دوران خلیفة دوم و سوم و حداقل به مدت 25 سال مشق خالفت می کرد 
و در انتظار سلطه بر همة مسلمین بود. در این مدت عالوه بر جمع کردن انواع سالح ها در زاغه ها و 
انبار های خود، به گرد آوردن اموال و درهم و دینار تالش بسیاري کرده بود. هنرمندانی که معاویه در 
شام گرد آورده بود، همه روزه اشیاي مختلفی را از طالی ناب برای تقدیم به سران قبایل و فرماندهان 
سپاه و امرا و استانداران می ساختند. بنابراین دست معاویه برای پرداخت هرگونه وجه و یا دادن هدیه 

کامالً باز بود.
این هدایا از اواخر خالفت امیرالمؤمنین بین قوای کوفه توزیع می شد، ولی پس از امیرالمؤمنین 
شدت گرفت و در زمان لشکرکشی امام دوم به اوج رسید. این گونه هدایا کار خود را کرد و اثر خود را 
گذاشت، به طوری که دریافت کنندگان هدایا، جسته و گریخته و ابتدا در تاریکی شب اردوگاه امام دوم 

را ترک می کردند و به قوای شام  پیوستند. 
گستردگی توزیع هدایا کار را به جایی رساند که قبح دریافت هدیه در سپاه کوفه از بین رفت. یعنی 
دریافت کنندگان هدایا دیگر خجالت نمی کشیدند که افراد، آنها را متهم به دریافت هدیه از طاغوت شام 
کنند. بدتر آن که اصالً شرمنده نبودند اگر آشکارا اردوی حجت خدا را ترک کنند و به اردوگاه معاویة 

ضد اسالم و خون خوار بپیوندند. 
فرماندة سپاه عبیداهلل زیاد گزارش این گونه امور را به امام دوم می فرستاد. 

این هم یکی از تلخ ترین حوادث دوران کوتاه امامت امام حسن)ع( است. 

تأثیر شگفت ترفند معاویه 
از قدیم گفته اند:

                            - ایمان افراد را باید در برابر پول و مال سنجید، نه در جای دیگر؛
          هرچند عده ای می خواهند بگویند که تأثیر شهوت بیشتر از پول است. 

 این دسته دالیل چندی هم بر نظر خود ارایه می دهند. حقیقت این است که هر شخصی نقطة ضعف
مربوط به خود را دارد. برای عده ای که در برابر جنس زن ضعیف ، به طور قطع زن نقطه ضعف 

آنهاست؛ برای عده ای هم قدرت و شهرت نقطه ضعف آنها تلقی می شود...
 در سال 39 و 40 هجری، به خصوص در اواخر خالفت امیرالمؤمنین که مسلمانان سست عنصر و قشری

با مالک مسائل مالی سنجیده می شدند، دیگر هرکسی قیمتی پیدا کرده بود. 
عده ای که معمولی و دست چندم بودند، قیمت پایینی داشتند؛ برعکس بزرگان، سران و رؤسای 
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قبایل قیمت باالتری داشتند. به عبارت بهتر:
- آنها که در کنار امام مجتبی بودند، ولی دل در گرو معاویه داشتند، 
                              برای فروش خود قیمت باالیی تعیین می کردند،
                                        و جایی هم برای چانه زنی گذاشته بودند.

تأسف آورتر این که:
                                  - سیل خود فروختگان به قدری زیاد شد که حجم زیادی از نامه های دریافتی معاویه،

                                                                                                                                       نامة بزرگان کوفه بود. 
 آنها به طور دایم به معاویه می نوشتند که حاضرند با فالن قیمت به وی بپیوندند. اما معاویه به عمد

پاسخ آنها را نمی داد و کل نامه ها را هم نزد امام دوم می فرستاد.
 معاویه جواب آنها را با تأخیر می فرستاد تا مانند سبزیجات پالسیده شوند و قیمتشان کاهش یابد

و تحقیر شوند و فردا مدعی معاویه نشوند. 
معاویه که در آغاز، وقت زیادی برای مالقات با پناهندگان به اردوگاه خود می گذاشت، اواخر 
حوصله اش کم شد و مالقات را کاهش می داد و یا به تأخیر می انداخت تا برعکس آنها هم قیمتشان 

پایین آید و قانع و تسلیم و کوچک شوند. 

ج: آخرین خاکریز ، جذب عبیداهلل وتشتّت در سپاه امام مجتبي)ع(
آنهایی که از اردوگاه امام مجتبی خارج شده و به معاویه پیوسته بودند، از روحیة پایین قوای کوفه 
گزارش های مفصل و مشابهی به معاویه می دادند و خود داوطلب می شدند تا با مالقات و مذاکره با 

دیگر نیروهای امام، آنها را هم مانند خود، معاویه ای کنند!!.
گفتیم که:

              عدم انسجام نیروهای امام دوم، مشکالت فراوان دیگری برای امام فراهم آورده بودند. 
 بعضی از آن دسته از نیروها که قصد خروج از سپاه امام دوم را داشتند، به توصیة معاویه در اردوگاه

امام مجتبی مانده بودند تا به مأموریتی که معاویه به آنها داده بود، عمل کنند. یعنی: 
1- اخبار مهم و تصمیمات نظامی امام دوم را به معاویه منعکس نمایند.
2- در اردوگاه امام شایع کنند که امام با معاویه صلح کرده است.
3- منتظر فرمان معاویه باشند که در وقت معین، امام دوم را شهید کنند.

 در اردوگاه کوفه غوغایی بود. هیچ کس حرف هیچ کس را قبول نداشت و خط هیچ کس را نمی خواند.
اعتماد به کّلی از بین رفته بود و افراد تحمل دیدن یکدیگر را نداشتند...
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معاویه پس از موفقیت در این بخش، از جنگ روانی که خودش و نزدیکانش هم تا این اندازه 
باور نداشتند، موقعیت را مناسب دید تا فرماندة کل قوای کوفه یعنی عبیداهلل بن عباس را بفربید و او 

را از سپاه کوفه جدا کند. 
معاویه اعتقاد داشت اگر عبیداهلل جذب شود:

الف: انسجام سپاه کوفه به کلی از بین خواهد رفت.
ب: روحیة تمامی افراد سپاه و بازماندگان قوای کوفه به شدت پایین می آید.

ج: امام مجتبی با بحران بی سابقه ای روبه رو می شود و در آن صورت پیشنهاد پایان جنگ را خواهد 
پذیرفت.

نامة معاویه به عبیداهلل
در همین راستا معاویه نامه ای به شرح زیر به عبیداهلل نوشت:

- امام حسن نامه ای به من نوشته و درخواست صلح کرده تا حکومت را به من واگذار کند. اگر 
همین حاال به من بپیوندی، فرمانده خواهی بود و گرنه پس از این فرمانبر می شوی.

اگر حاال دعوت من را بپذیری، یک میلیون درهم خواهی گرفت. اکنون نیمی از این پول را به تو 
می دهم و نیمی دیگر را به هنگام ورود به کوفه خواهم پرداخت.1

ما نامة فوق را به نقل ابن ابی الحدید نوشتیم. با توجه به نوع مکاتبات در آن روزگار و وضعیت 
 عبیداهلل، گمان نویسنده این است که نامة معاویه باید کوتاه تر و مختصرتر از این باشد. به هر حال بسیار
 بعید است که عبیداهلل که خبر مکرر پناهنده شدن نیروهایش به معاویه را به امام دوم می نوشت، خودش

تحت تأثیر آن حرکت ها قرار نگرفته بود.
از طرف دیگر، معاویه نامه های مشابهی را به معاونان عبیداهلل نوشت، از جمله نامه ای به »قیس بن 
سعد بن ُعباده« نوشت و او را هم با وعدة درهم و دینار می خواست بفریبد و علی الحساب مبلغی هم 
 فرستاد. اما قیس هدیة معاویه را پس داد و نامة او را هم به امام مجتبی)ع( تحویل داد و خود چون کوهی 

استوار در بین سپاه ماند.
ولی:

      - چرا عبیداهلل باید تا آن اندازه زبون و ضعیف باشد که خود را به یک میلیون درهم بفروشد؟
 البته عبیداهلل ذاتًا پول دوست بود. او در هنگامی که استاندار یمن بود با حملة »بُسربن ارطاه« گماشتة

 

معاویه به یمن، با برجا گذاشتن خانوادة خود از مقابل قوای شام گریخت و ننگ ابدی بر پیشانی خود 
1-شرحنهجالبالغه،ج4،ص28.
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گذاشت. بُسر هم هر دو پسر وی را ُکشت. عبیداهلل که عدالت خواهی امیرالمؤمنین را دیده بود البد به 
 خود می گفت:''در خالفت اهل البیت هرگز رنگ یک میلیون درهم را نخواهد دید، چه رسد به این که

دارای یک میلیون ثروت شود.''

پناهنده شدن عبیداهلل به معاویه
 نامة معاویه دین و دل عبیداهلل را یک جا برد. عبیداهلل با دریافت رشوة چشمگیر معاویه به همراه عدة
قابل توجهی از فرماندهان سپاه، شبانه به معاویه پیوست. شاید در بادی امر باور این نکته سخت باشد که 

چگونه فرزند عموی پیامبر این خیانت دردناک را به فرزند پیامبر اسالم می کند. 
عبیداهلل نه تنها خودش، بلکه همراه چند هزار نفر اردوگاه امام دوم را ترک کردند. عده ای از 

محققان تعداد نیروهایی که عبیداهلل با خود برد و تحویل دشمن خدا داد، 8 هزار نفر نوشته اند.1
 سپاه امام دوم باید به همراه عبیداهلل 

3
2 هرچند این تعداد، قدری اغراق آمیز به نظر می رسد. یعنی 

رفته باشند. شاید تعداد مجموعة افرادی که قبل و بعد از پیوستن عبیداهلل به معاویه، 8 هزار نفر ذکر 
شده، صحیح باشد و شاید هم براي این مرحله، این آمار درست باشد. یعنی با توجه به روحیة پایین 
قوای کوفه و تأثیر پول و وعده و وعید بر روی افراد ضعیف االیمان و همچنین عوامل دیگری که در 
اردوگاه کوفه بود - ما از آن بی اطالعیم- مثاًل سم پاشی های خوارج و غیر خودی ها که ملبس به لباس 
خودی شده و قوای امام را تشکیل می دادند و کار را به آن جا رسانده بودند، 8 هزار نفر اردوگاه امام 

را ترک کرده و به دشمن ملحق شدند.
معاویه پس از پیوستن عبیداهلل خیالش از ناحیة امام حسن)ع( راحت شد. او یقین کرد که دیگر 
جنگی روی نخواهد داد. از آن به بعد او با جمعّیت خاطر، اطمینان کرد که طرح خود را که نابودی 

اسالم است، پیش خواهد برد.
پناهندگی عبیداهلل آخرین خاکریز قوای کوفه در برابر شامیان بود که تسخیر شد. 

دیگر یاران امام هم همة اسباب و لوازم را برای تحمیل بدترین تسلیم تاریخ فراهم آوردند.

تأثیر پناهندگی عبیداهلل به معاویه
رسم بر این بود که فرماندهان لشکرها و قوای نظامی را از بین افراد مهّذب و با فضیلت انتخاب 
می کردند. ظاهراً عموم مردم رزمنده و رزمجو و شجاع بودند و فرماندهان تفاوت زیادی از این جهت 

با زیر مجموعه نداشتند؛ هنر مردان، قبل از اسالم جنگ بود و جنگ. 
1-تاریخیعقوبی،ج2،ص191.
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وقتی که سپاه امام دوم صبحگاه برای برگزاری نماز به پاخاستند تا به فرماندة خود اقتدا کنند، از 
عبیداهلل خبری نبود. 

طولی نکشید که موضوع فرار وی و پناهندگی او به معاویه در همه جا منتشر شد و همگان را 
عمیقًا نگران کرد... 

نماز صبح توسط »قیس بن سعد« معاون سپاه که امام دوم او را به آن کار گمارده بودند، اقامه شد. 
سعد بعد از نماز صبح با نیروهای خود به سخن پرداخت و گفت:

- این عبیداهلل و پدرش و برادر وی حتی یک روز برای اسالم منشأ خیری نبوده اند. 
پدرش عباس که عموی پیامبر بود، در غزوة بدر به جنگ رسول خدا رفت. عباس در آن جنگ 
توسط »ابوالیسر کعب بن عمرو انصاری« به اسارت درآمد و او را به حضور پیامبر آورد. پیامبر در 

برابر آزادی وی از او فدیه گرفت و به مسلمانان بخشید. 
برادرش را امیرالمؤمنین علی)ع( به فرمانداری بصره فرستاد و او، اموال بیت المال را دزدید و با 

آن کنیزهایی خرید و خیال کرد که برای او حالل است. 
این عبیداهلل هم از طرف علی)ع( فرماندار یمن شد، ولی در حملة »بسربن ارطاه« از یمن گریخت 

و فرزندانش را به جای گذاشت تا به دست دشمن کشته شدند. 
اکنون هم می بینید که چه خیانت بزرگی مرتکب شده است.1

در این جا به تناسب یادی که از کعب بن عمرو انصاری رفت، چند سطر دربارة او بنویسیم:
کعب بن عمرو انصاری سلمی بعد از پیمان عقبه در جنگ بدر شرکت کرد و عباس عموی پیامبر 

را در آن جنگ اسیر کرد و پرچم مشرکین را از دست ابن عزیز گرفت. 
او در جنگ صفین همراه امیرالمؤمنین بود. وی در سال 55 هجری در مدینه و در سن120سالگی 
درگذشت. وی آخرین از اهل بدر بود که فوت کرد. هم او بود که در همة جنگ ها همراه امیرالمؤمنین بود. 

دو سند حدیثی دربارة او آمده است که پیامبر او را برای انجام کاری فرستادند، او را مردی با 
پشتکار و مقاوم یافتند و درباره اش دعا کردند که: 

- خدایا ما را به وجود او بهره مند گردان. 
کعب آخرین صحابی پیامبر بود که از دنیا رفت. 

وقتی حدیث پیامبر را برایش نقل می کردند، می گریست و می گفت: 
- از عمر درازم بهره بردند و من آخرین آنها بودم.2

1-مقاتلالطالبین،ص25.
2-زندگانیحسنبنعلی)ع(،ترجمةفخرالدینحجازی،ص353.
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اثرات مدیریت قیس
هرچند صحبت های غّرا و حماسی قیس تأثیر خوبی بر باقیماندة نیروهای امام دوم گذاشت، آحاد 
آنها به وی پیوستند و وفاداری خود را اعالم کردند. حتی چند نفر دور هم جمع شدند و از خیانت 

عبیداهلل و زشتی کار او می گفتند. جمعی هم اظهار می کردند: خدا را شکر که او از میان ما رفت.
قیس بعد از آن، نامه ای به مضمون زیر برای امام فرستاد و گزارش جامعی برای ایشان ارسال نمود:

- سپاهیان در قسمت جنوب »َمسِکن« و روبه روی قوای معاویه اردو زده اند. معاویه نامه ای به 
عبیداهلل بن عباس نوشت و او را به سوی خود خواند و وعدة پرداخت یک میلیون درهم به وی داد که 
نیمی را فوراً و بقیه را در کوفه به او بدهد. عبیداهلل هم نیمه شب به قرارگاه معاویه پیوست و در صف 
یاران وی قرار گرفت. سپاهیان سحرگاه او را نیافتند و قیس با آنها نماز خواند و به ادارة امورشان 

پرداخت.1

در مدائن چه گذشت؟
 امام مجتبی)ع( در مدائن خبر خیانت عبیداهلل را دریافت کردند. مدائن  مرکز و قرارگاه امام مجتبی

بود. امام با درایت خاصی که داشتند، مدائن را مرکز و قرارگاه خود قرار داده بودند. 
این منطقه در فاصلة 70 کیلومتری کوفه و 70 کیلومتری َمسِکن است. امام دوم مدائن را مرکز 
خود قرار دادند، تا هم مواظب کوفه باشند و هم نیروهایی را که از کوفه و اطراف عازم َمسِکن بودند، 
توجیه و آماده کنند و هم از دور از اردوگاه َمسِکن اطالعات الزم را به دست آورند و بر آن اشراف 

داشته باشند.
 نکتة قابل توجهی که نمی توان آن را نادیده گرفت، جزییات نامة معاویه به عبیداهلل است که در گزارش

قیس به امام به چشم می خورد. 
 افشاي نامة محرمانة معاویه به عبیداهلل یا توسط خود معاویه منتشر شده و یا خود عبیداهلل در انتشار
 آن نقش داشته و یا به قدری جزییات خیانت عبیداهلل در جبهه و پشت جبهه نقل شده، که قیس هم مستند

به آن، امام دوم را از محتوای آن قرارداد، آگاه کرده است. 

تأثیر جنگ روانی
قباًل گفتیم که:

                        - جنگ روانی اثراتی به مراتب بیشتر از جنگ نظامی دارد.
1-ارشادازشیخمفید،ص170.
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در جنگ نظامی دو جبهة تعریف شده وجود دارد. 
هرکدام از طرف های جنگ با هدفی مشخص و اندیشه ای خاص و امکاناتی ویژه و شعاری معین 
در جبهه حضور پیدا می کنند و چون مقصود از لشکرکشی معلوم است و فرماندهان و نیروهای تحت 

امر آنها به قدر کافی توجیه شده اند، دیگر ابهامی برای هیچ کس باقی نمی ماند. 
نیروهای اطالعاتی در جبهه و پشت جبهه حضوری فعال دارند. آنها عالوه بر این که بادقت دشمن را 
 شبانه روز زیر نظر دارند، حفاظت اطالعات نیروهای خود را دقیقاً کنترل می کنند تا مشکلی به وجود نیاید.
آنها به منظور تقویت روحیة خودی ها، شدیداً مواظب اوضاع اند و کمترین حرکت مشکوکی را گزارش

 

می کنند.
جنگ روانی این گونه نیست، زیرا در جنگ روانی:

1- جبهة مشخصی وجود ندارد تا از آن حراست شود.
2- سالح تعریف شده ای به کار نمی رود تا به مقابله با آن برخیزند.

3- دشمنی دیده نمی شود تا به دفع آن تالش شود.
4- کنترل ها و شنودها... نمی توانند از نقشة دشمن اطالع یابند.

به همین دلیل:
- جنگ روانی مؤثرتر،
 - و آثار آن مخرب تر،

- و خنثی کردن نتایج آن،
                                      وقت گیرتر، طوالنی تر و پردردسر تر است.

از طرفی:
- در جنگ نظامی، دشمن اقدام به تک می کند و نیروهای خودی به پاتک می پردازند؛ که یا دشمن 

را به عقب می رانند و یا با دشمن درگیر می شوند ... 
 - در جنگ روانی تک و پاتک معمولی نیست. مثاًل بیش از 35 سال است که آمریکا می گوید می خواهد
به ایران اسالمی حمله کند؛ هرچند  مسؤوالن به کّرات گفته اند:'' حمله ای در کار نیست.'' اما کیست که

 

منکر اثرات مخّرب آن بر مردم ساده اندیش باشد؟

نتایج زشت خیانت عبیداهلل
پناهنده شدن عبیداهلل فرماندة کل قوا و خیانت های همراهان وی به این سادگی هم نبود.

معاویه عالوه بر فریب فرماندهان و افراد مؤثر سپاه امام دوم، سخت به شایعه پراکنی می پرداخت و 
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شخصیت های سپاه امام را که در اردوگاه بودند، متهم به فرار و پیوستن به اردوگاه خود می کرد. 
                                                      انتشار این شایعات دیگر برای هیچ کس نقطة امنی نمی گذاشت. 

آن بیچارگان که هنوز در اردوگاه امام حضور داشتند، مجبور می شدند به منظور خنثی کردن 
شایعات، خود را آفتابی کنند و بر تحرکات خود بیفزایند تا مردم آنها را مشاهده کنند و آرام گیرند؛

اما تا خنثی شدن شایعات، 
توطئه کار خود را کرده بود و اعصاب قوای امام را شدیداً فرسوده نموده بود.
  بدتر از همه و جان کاه تر از اینها، زمانی بود که پس از چندی خبر می رسید همان شخصی که شایع

شده بود به معاویه پیوسته و بعد معلوم شد خبر واقعیت ندارد، به معاویه می پیوست.

                                این توطئة جدید بسیار دردناک، تلخ و بر باد دهنده بود.

تلخ ترین روزها برای شیعیان
گفتیم که امام مجتبی)ع( پس از آن که طالیه داران سپاه خود به فرماندهی عبیداهلل بن عباس را به 
َمسِکن فرستاد، در کوفه به تهیه و تدارک نیروهایشان پرداختند و اوضاع را در کنترل گرفتند و با 
دقت فراوان آن دسته از مردم کوفه که اعتقاد به جنگ با معاویه نداشتند و یا در رفتن به جبهه اهمال 
می کردند و یا چند و چون دربارة سپاه و جنگ و قرارگاه داشتند، با خود هم سو فرمودند. کاری که در 

آن روزها از عهدة هیچ کس غیر از امام دوم برنمی آمد. 
در همین جا باید اضافه کنیم که:

                                - شهادت دردناک امیرالمؤمنین)ع( در شرایط بسیار بدی انجام گرفت. 
می توان گفت:

                      - هیچ روزی برای شیعه دردناک تر از روز شهادت امام اول نیست. 
حتی شهـادت امام مجتبی)ع( توسط همسرشان و روز عاشـورای سال61 هجری که به شهادت 

اباعبداهلل الحسین و فرزندان و یارانشان انجامید و متعاقب آن اهل البیت به اسارت درآمدند،
                                                                                   به رغم تلخی های بی شمار،
                                                               به تلخی شهادت امیرالمؤمنین نبود؛ زیرا:
                                                                                  شهادت امام مجتبی)ع( و سیدالشهدا)ع( ،

                                                                                                تبعات شهادت اسالم مجّسم بود. 
 اگر کوردالن شب پرست آن همه مشکل را برای امیرالمؤمنین فراهم نمی آوردند، پیشوای پرهیزکاران

به آنها این گونه خطاب نمی کردند:



237

ع(
وم)

م د
اما

ی 
اس

سی
ی 

گ
ند

ز ز
ی ا

صه ا
خال

م/ 
نج

ل پ
ص

ف

جاَل َو ال ِرجاَل! یا اَْشباَه الرِّ

ُحُلوُم االَْطفاِل َو ُعُقوَل َربّاِت الِْحجاِل 

لََوْددُت اَنّی لَْم اَراُکْم َو لَْم اَعِرُفُکْم َمعِرَفة
ْت نََدمًا َو اَْعَقْبُت َسَدمًا قاَتَلُکُم ا     هللُ لََقْد َمَلْاُتْم َقْلبی َقيحًا َو َشِحُتْم َصدری َغيظًا1 َوا     هللِ َجرَّ

ای نامردان مردنما! 

دارندگان رؤیاهای کودکانه صاحبان عقل های محدود. ای کاش شما را ندیده و شما را نمی شناختم. 

به خدا قسم حاصل شناختن شما پشیمانی و غصه و غم است. خدا شما را بُکشد. 

دلم را پر خون کردید و سینه ام را ماالمال خشم نمودید...

این حرف ها و درد دل ها از ناحیة مردی بزرگ، مقاوم و دلیری است که هیچ کدام از شجاعان 
عالم در هر گروه سنی توان مقابله با ایشان را نداشتند. زیرا هرکس به مصاف ایشان برمی خاست، با 

ذلت بسیار به خاک می افتاد... 
در کوفه چه می گذشت و مردم کوفه به خصوص مردان سیاست باز، گمراه و نادان کوفه با امام چگونه 

رفتار کرده بودند که حّجت خدا را به این عکس العمل تند واداشته بود؟! 
امیرالمؤمنین)ع( که فرمودند:

                                                  - اگر کوه ها تکان بخورند، شما تکان نخورید... 
در کوفه چه اتفاقاتی می افتاد و مردم کوفه چگونه فکر می کردند و اصوالً از مولی الموحدین چه 
 می خواستند و شرط پیروی از فرامین ایشان را چه قرار داده بودند که امام را تا این حد عصبانی کرده

بود؟
از مجموعة اسناد و مدارک و گفته های خود امام چنین استفاده می شود که:

مردم کوفه در دوران خالفت خلفای ثالث به قدری تغییر کرده و اعتقاداتشان سست شده،
                                                   و انتظاراتشان فراوان گشته بود که برای امیرالمؤمنین)ع(
    - که مجّسمة عدالت و پیشوای پرهیزکاری و نمونة کامل پرکاری و ساده زیستی بودند- 
                                                                                                 غیر قابل تحمل شده بودند. 

عیب رجال و شخصیت های سیاسی کوفه این بود:
             - نه تنها با سیاست عدالت خواهی امام مخالف بودند،
                                           بلکه کار را به جایی رساندند که:

                                            آشکارا با امام اول شیعیان و پیروان راستین پیامبر)ص( مخالفت می کردند. 
1-نهجالبالغه،خطبة27.
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همین تغییر روش یعنی:
                                عبور از موضع مخالف و رسیدن به موضع مخالفت، 
                                                در هیچ نظام و با هیچ مالک و معیاری،
                                                          قابل قبول و قابل تحمل نیست. 

امروز که دنیا شعار حقوق بشر و جریان آزاد اطالعات و آزادی نوشتن، گفتن و منتشر کردن 
است، دنیای غرب که به دالیل متعدد از جمله غلط از کار درآمدن بسیاری از شعارها و اندیشه ها و 
آزادی ها و بی بند و باری هایش دچار تنگنا و مشکل بسیاری شده است و مجبور به اتخاذ معیارهای 
دوگانه گشته، هرگز به شهروندانش اجازه نمی دهد که علیه تمامیت رژیم سرمایه داری چیزي بگویند و 

یا بنویسند و یا حرکتی انجام دهند؛ لذا چنین حرکتی را از بیخ و بن ویران می کنند. 
                  رفتار آمریکا با تظاهرکنندگان علیه »وال استریت« معروف است...

امیرالمؤمنین)ع( که در صبر و تحمل زبان زد خاص و عام بودند، مخالفانشان کار را به جایی رساندند 
 که خون به دل ایشان مي رفت؛ کم تحّرکی، بی تدبیری و بدتر از همه بی   تعصبی و در برخی مواقع نداشتن

حتی غیرت و حمیت دینی... اینها بود که فریاد مولی را درآورده بود. 
انسان مؤمن دارای مالک مخصوص است. 

اگر ما مالک ها و ضوابطی که شرع مقّدس به عنوان هویّت اسالمی تعیین کرده و بر توجه به آنها 
تأکید فراوان داشته و دارد، رعایت نکنیم، چگونه ممکن است ما خود را در ُجرگة مسلمانان بدانیم و 
توقع داشته باشیم صاحبان والیت با ما همان رفتاری را داشته باشند که با مسلمانان متعصب و عامل 

به احکام رفتار می کنند؟...

ادامة فساد سیاسی معاویه
 تالش در جهت فریب عبیداهلل و همدستانش آخرین ترفند معاویه علیه امام حسن)ع( نبود. او وقتی
که در این حیله به توفیق چشم گیری دست یافت، بر ادامة راه خود دلیر شد و نامه پراکنی و شایعه سازی 

و تحرک افراد سپاه امام دوم را ادامه داد. 
روزگار سختی بود؛ در حالی که فرماندهان در توصیه های اکید خود به زیر مجموعه، هوشیاری، 
دشمن شناسی، آمادگی رزمی و از همه مهم تر رعایت تقوا و پارسایی را انتظار داشتند- و توقع هم این بود 
که نیروهای تحت امر دقیقاً دستورات مافوق خود را بشنوند و به کار بندند- اما رشوه های کالن معاویه و 
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وعده های فریبندة طاغوت شام، نه تنها دل، که دین بسیاری از سپاه امام دوم را برده بود. 
عالوه بر این نقشة  ماهرانه که خوب طراحی شده و خوب به اجرا در می آمد، 

                                             شایعات نیز در کنار رشوه ها و وعده های وی،
                                                تأثیر مخربی بر روحیة سپاه کوفه گذاشت.

 برخی از این ترفندها چنین بود:
1- در مدائن و در اردوگاه امام دوم شایع کردند که قیس بن سعد با معاویه سازش کرده و به او 
پیوسته است. فاصلة مدائن تا َمسِکن، محل اردوی قیس هم دو سه روز راه بود. نمی شد سریعًا در مورد

 

صحت و سقم این شایعه تحقیق کرد و به نتیجه رسید. بی سیم نبود، تلفن هم وجود نداشت، از تلفن 
همراه و دیگر وسایل ارتباطی امروز هم خبری نبود... 

خوانندگان به خوبی می توانند حدس بزنند که این شایعه چه تأثیر منفی زیادی بر سپاه امام دوم 
وارد می آورد.

 سپاه دو دل امام که پناهنده شدن فرماندة خود را که پسر عموی پیامبر بود، دیده و باور کرده بودند،
طبیعی بود که شایعة پناهنده شدن جانشین عبیداهلل یعنی قیس را هم قبول کنند. 

همین شایعه و تأثیر سوء آن برای توقف و تأخیر نقشة امام دوم که جنگ با معاویه بود، کافی بود. 
2- در َمسِکن که اردوگاه امام بود، معاویه دست به عمل مشابه زد؛ یعنی در آن جا شایع کردند که 
امام حسن به معاویه نامه نوشته و پیشنهاد صلح با معاویه را داده و معاویه هم این پیشنهاد را پذیرفته 

است.1
به نظر می رسد خوانندگان همراه، حاال دیگر تصویر روشنی از اردوگاه سپاه امام دوم در مدائن و 
در کنار امام و در َمسِکن، در ذهن خود ترسیم کرده اند و از فاجعة عظیمی که علیه امام دوم در شرف 

انجام بود، واقف شده اند. 

بازدید از اردوگاه مدائن
امام مجتبی در برابر این رویدادها چه کاری می توانستند انجام دهند؟ 

چه طرحی می شد ارایه داد که حداقل از سرعت این توطئه ها کاسته شود و یا از حجم آن بکاهد؟ 
چه نقشه ای باید طرح و اجرا می شد تا از نامه نگاری معاویه به اعضای قوای امام جلوگیری گردد 

و یا حداقل بی تأثیر شود؟ 
 بدتر از آن، سپاه کوفه که از سال های پیش، آخرت خود را به دنیای معاویه فروخته و فریفتة او شده

1-تاریخیعقوبی،ج2،ص191.
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 و اندر فضایل وی اشعار مهیج سروده و یا دعوت او را پاسخ داده و یا بدتر، آمادگی پیوستن به معاویه
 را اعالن کرده بودند، آیا امام می توانستند روی این افراد حساب باز کنند و یا امیدی به انسجام نیروهای

خودی و یا بهبود اوضاع داشته باشند؟
اگر ما به دور از تعّصب و جانبداری ویژه به عنوان یک عنصر بی طرف و یا ناظر خود را در 
 سال41 هجری در مدائن ببینیم و سری به اردوگاه امام مجتبی بزنیم و اوضاع آشفته را از نظر بگذرانیم،

چه قضاوتی خواهیم کرد؟
  اردوگاه درهم و برهم با رفت و آمدهای مشکوک، دو سه نفر دور هم جمع شده و آهسته با یکدیگر
صحبت می کنند و هم زمان و زیر چشمی دیگران را زیر نظر دارند. دیگران را مسخره می کنند. علیه 
همه حرف می زنند. میل به کار جمعی ندارند. اصاًل گوش شنوایی نمانده است. بدبینی، بی اعتمادی، 
توجه ویژه به شایعات، متهم کردن همه به جاسوسی برای معاویه و هم زمان آماده کردن خود برای 
همکاری با معاویه و پیوستن به اردوگاه طاغوت شام و شمردن شمارش معکوس برای تمام کردن 

حضور در اردوگاه....
اگر بخواهیم بدترین پدیدة حاکم بر اردوگاه را ذکر کنیم، بدون تردید پدیدة زشت بی اعتمادی بود. 

 بی اعتمادی باعث شده بود که گوش شنوایی نماند. هیچ کس نبود که دیگری را قبول داشته باشد؛ پدیده ای
زشت، تلخ و بسیار خطرناک.

  به قدری بی اعتمادی تأثیر خود را در کوتاه مدت در اردوگاه گذاشته ، که همگان در انتظار یک اتفاق
تلخ تر، زشت تر و ناگوارتر بودند؛ آن هم توطئه علیه جان امام و رهبر و فرماندة خود یعني امام مجتبی.

معموالً در چنین رویدادهای تلخ سیاسی، به خصوص در شرایطی که بی اعتمادی حاکم باشد، دیگر

 

کسی دنبال ریشه یابی حوادث نیست. 
اصوالً پدید آورندگان چنین شرایطی که افراد سطحی، عادی، بی تدبیر و بال اراده هستند، 
     حوصله برای بحث پیرامون علت العلل ناامنی فکری و بحران حاصل از آن را ندارند؛ 
                                                    آنها با بی حوصلگی تمام خواستار پایان وضع موجودند. 

البد پایان یافتن وضع موجود نیز از دید این گروه،
   فقط و فقط با کشتن امام دوم صورت می گیرد؛
                                                 و بس!!

مواضع امام دوم در برابر این همه مشکالت
امام دوم همة این خبرها را همراه با تحلیل های نیروهای خودی می شنیدند و از رفتار بسیاری از 
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اعضاي سپاه خود مطلع بودند.

امام دوم در آن روزها در سه جبهة روانی در جنگ بودند:
الف: جنگ با شایعات و شایعه سازان. 

این جبهه که آن روزها بسیار گرم و داغ بود، وقت زیادی از امام را می گرفت. امام برای نیروهای 
خودی که قاعدتًا آماده می شدند تا برای پیوستن به اردوگاه َمسِکن آماده شوند، با تماس های دایمی به 

آنها روحیه می دادند و از خباثت های معاویه و بنی امیة بی دین آنها را آگاه می کردند.
ب: جنگ با تأثیر شایعات و تأثیر رشوه ها و خنثی کردن وعده های معاویه.

 که این، کاری بسیار سخت و دشوار بود. امام مجتبی با تماس دایم با نیروها، به خصوص با افراد متعهد
سپاه، خطر بی آبرویی برای آنهایی که تحت تأثیر رشوه ها و وعده های معاویه قرار می گرفتند، به طور 

مستمر گوشزد می  نمودند.
ج: تقویت تفکر ضرورت جنگ با طاغوت شام. 

امام دوم با اندرزها، سخنرانی ها، بیانات و تماس های همیشگی با افراد مؤثر سپاه، خود همواره و 
در هر شرایطی ضرورت جنگ با معاویه را متذکر می شدند.

افزایش رشوه های فریبنده
کار معاویه تمام شدنی نبود. معاویه که از اخبار درون اردوگاه امام مجتبی)ع( آگاه شده بود و می دانست 
که با درهم ریختگی اردوگاه امام دوم، دیگر امکان وقوع جنگ نیست؛ اما چون خاندان وی را می شناخت، در 

توانایی امام حسن تردیدی نداشت. 
معاویه می دانست که چنان چه فرزند پیامبر فرصت الزم یابد، به سرعت بر اوضاع مسلط می شود و 
نیروهای خود را منسجم نموده و آنها را برای جنگ با معاویه آماده می کند، لذا دست به توطئة خطرناک 

دیگری زد؛ توطئه ای که مسیر تاریخ اسالم را برای همیشه به سود بنی امیه تغییر دهد.
معاویه که از تأثیر ترفندها و حیله های خود برای فریب نیروهای کوفه آگاه شده بود و دیده بود 
که از رهگذر رشوه ها و وعده های خود عمدة نیروهای امام در اردوگاه َمسِکن به وی پیوسته اند، از زبان 

بزرگان آنها دو خبر مهم به دست آورده بود:
1- بسیاری از نیروهای باقیمانده، آمادة پیوستن به اردوگاه شام هستند.

2- جمعی هم به این نتیجه رسیده اند که برای پایان دادن به شرایط جنگی موجود، آماده اند تا امام دوم را بُکشند 
و یا دست بسته او را به معاویه تحویل دهند.
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 معاویه پس از دریافت این خبرها هرچند از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید، در آغاز موافقت
خود را با تصمیم نیروهای امام دوم اعالم کرد؛ اما به سرعت تغییر نظر داد. زیرا:

-»عمروعاص« و »مغیره« و »زیادبن ابیه« و دیگر مشاوران وی به معاویه گوشزد کردند که:
                                                                                     باید دو کار به موازات هم انجام شود:

الف: از این به بعد نیروهای امام مجتبی به اردوگاه معاویه نیایند، بلکه به منظور اجرای نقشه های معاویه 
آماده شوند و برای تخریب روحیة هم قطاران خود بکوشند. 

 ب: معاویه خایف بود که امام اردوگاه را ترک و بقیة نیروهای خود را به منظور انسجام بیشتر به کوفه
برگرداند، تا در فرصت بهتری به جنگ معاویه برود. 

او به مصلحت نمی دید امام را به خود رها کند. او می خواست حداکثر امتیاز را در همان شرایط ناهموار از امام 
دوم بگیرد.

بدین منظور معاویه، به ترفند فریب نیروهای امام مجتبی ادامه داد.
این بار ضمن تأکید بر پرداخت رشوه های مالی، دو نوع وعدة دیگر را به وعده های قبلی خود افزود:

1- وعدة فرماندهی وی به فرماندهان باقی مانده؛ وعدة واگذاری استانداری و یا فرمانداری مناطق و یا 
فرماندهی واحدهایی از ارتش خود به آنها.

2- وعدة ازدواج با دخترش. 
وی به فرماندهان سپاه امام دوم، مانند »عمروبن حریث« و »اشعث بن قیس« و »حجاربن ابجر« 

پیشنهاد کرد اگر هرکدام اقدام به کشتن امام مجتبی کنند، دخترش را به همسری وی درمی آورد.
 خوانندگان عزیز توجه دارند که هریک از این پیشنهادها می تواند تأثیر عمیقی در دل افراد معمولی
ایجاد کند. حال می توان حدس زد که پیشنهادهای معاویه چه طوفانی در دل های مضطرب و نهادهای 

ناآرام و روح های ضعیف سران سپاه کوفه ایجاد کرد!!...
به میزانی که دل از خدا پر باشد، از غیر خدا خالی می شود؛
 بلکه به اندازه ای که قلب از مظاهر دنیا سرشار گردد، 

از حالوت ارتباط با خدا و از لذت تسلیم در برابر فرامین خدا،
 و از شیرینی پیروی از ولی خدا تهی می شود.

و متأسفانه بسیاری از سران و افراد سپاه کوفه این گونه بودند. 

حّجاربن ابجر که بود؟
 به منظور اطالع خوانندگان محترم از ویژگی های سران سپاه امام دوم، فقط مقداری دربارة یکی از
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آنان به نام حّجاربن ابجر می پردازیم:
وی در یک خانوادة نصرانی متولد شد. او به پدرش گفت مردم را می بینم که داخل اسالم می شوند 
و من هم می خواهم مسلمان شوم. پدرش گفت صبر کن تا تو را پیش عمر ببرم تا مسلمان شوی، ولی 

باید در پذیرش اسالم مقصدی عالی داشته باشی.
سپس او را نزد عمر برد و گفت: اشهدان ال اله اال اهلل و پسرم حّجار می گوید: اشهد انَّ محمداً رسول اهلل. 

عمر گفت: چرا خودت نمی گویی. 
ولی او از پذیرش اسالم خودداری کرد. معروف است که پدرش در زمان امیرالمؤمنین به مذهب 

نصرانیت درگذشت. جنازة او را نصرانی ها تشییع کردند. 
ابجر در تشییع جنازة پدر نصرانی خود شرکت کرد.

در بسیاری از کتب تاریخی آمده است که حّجار از جمله کسانی است که به امام حسین نامه نوشت

 

و او را به عراق دعوت کرد، ولی چون امام به عراق آمد این مرد تبه کار پیشاپیش سپاه کوفه به جنگ 
آن حضرت آمد و در کربال جنایت ها مرتکب شد.

خودفروشی در دوران امام مجتبی و همکاری با معاویه و جاسوسی به نفع سپاه شام و در یک جمله خیانت به 
امام دوم، کاری عادی برای حّجاربن ابجر بوده است. 

 چنین به نظر می رسد که پس از صلح امام دوم با معاویه، دیگر خیانتکاران قیمتی نداشتند و معاویه
 هم آنها را به هیچ گرفت. آنها هم دچار بی وزنی سیاسی شدید شدند. به همین دلیل بود که نه برای خدا،

بلکه برای بیرون آمدن از انزوا به امام حسین)ع( نامه نوشتند و او را به کوفه دعوت کردند... 
البته پس از واقعه کربال هم معلوم نیست او به چه جنایتی مشغول بوده است. 

طوفان عظیم
 معاویه عادت داشت برای آن که رد پایی از خود بر جای نگذارد، پیغام های خود را به صورت شفاهی

برای سران سپاه امام می فرستاد. 
فرستادة آموزش دیدة معاویه احترام زیادی به شخص مورد نظر می گذاشت و اندر فضل و مقام وی بسیار 

می گفت و از وی شدیداً تقدیر می کرد.
جمالت بی محتوا و تعاریف مضحک فرستادگان معاویه به قدری زشت و مضحک بود که گاه به 

جای آن که گیرنده را به شوق بیاورد، به خنده وا می داشت. 
 آنان سپس هدایای معاویه را هم تحویل می دادند؛ بعد منتظر می ماندند تا پاسخ کتبی آنان را بگیرند

و به نزد معاویه ببرند.
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پاسخ های مکتوب فرماندهان خائن و بی ریشه، دو قصد مهم را در بر داشت:
1- امام حسن را حاضرند دستگیر کنند و به معاویه تسلیم نمایند.

2- در فرصت مناسب امام را به قتل برسانند.
خواست معاویه انجام شده بود. معاویه توانسته بود نیروهای امام را به انجام کثیف ترین و 

زشت ترین کارها وادار کند و آنها را برای ارتکاب هر جنایتی آماده سازد. 
معاویه سرخوش از این همه پیروزی روانی و سیاسی، تمامی این نامه های سران را که دارای اسم 

و مهر بود و غیر قابل انکار می نمود، خدمت امام دوم می فرستاد.
صد البته:

             - روحیة شخصی حجت خدا  تا آن جا که منوط به روحیة پیروان،
                                                      و بی ارتباط با این قبیل امور باشد، 

                                                     همواره باال و دست نایافتنی است؛
                                                     اما وقتی ارتباط و اتصال باشد، روحیه ها فرق می کند. 

دیدیم که در جنگ اُُحد به دلیل عدم هم دلی بسیاری از اصحاب پیامبراسالم، شکست خوردند و 
ضایعات فراوانی برجای ماند. 

                                             - عدم هم دلی یاران امام مجتبی)ع(،
                                             - همراه با خیانت فرماندهان،

                                             -  و تصمیم خطرناک کشتن امام دوم،
                                             طوفان عظیمی در اردوگاه مدائن ایجاد کرد، که غیرقابل وصف است. 

طوفان همراه با سیل
 با توجه به مشکالت پیش آمده، امام مجتبی)ع( که خطر همه جانبه و گسترده، درد را بر خود به 
مختلف احساس می کردند و غم جان کاهی وجودشان را احاطه کرده بود و از نامردی ها و خیانت های 
اطرافیان خود به شدت اندوهگین بودند، به منظور تسلط بیشتر بر اوضاع یکی از فرماندهان به نام 
کندی را در رأس4 هزار نفر به »انبار« فرستادند و به ایشان فرمودند تا رسیدن فرمان، از انجام هر 

اقدامی خودداری کند. 
هنوز عرق سفر کندی خشک نشده بود که قاصد معاویه همراه با 200 یا 500 هزار درهم برای وی 
رسید. معاویه به وی پیغام داده بود در صورت همراهی با وی او را به فرمانداری یکی از شهرهای شام یا 
عراق بگمارد. آن عنصر بی ریشه همراه 200 نفر از همراهان و فرماندهان همان شب به معاویه پیوست.
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امام مجتبی با تلخی بسیار این خبر را دریافت کرد. ایشان در دیدار با نیروهای باقیمانده فرمودند: 
- این مرد کندی هم به معاویه پیوست و به من و به شما خیانت کرد. من چندین بار گفتم که شما 

مردم، وفایی ندارید و بندگان دنیایید. 
اکنون مرد دیگری را به جای او می فرستم،ولی می دانم او هم به زودی مثل رفیق شما به ما خیانت 

می کند و رضای خداوند را دربارة ما مراعات نمی کند. 
امام دوم مرد دیگری را از قبیلة بنی مراد با چهار هزار نفر به سوی معاویه فرستاد و در حضور 

مردم به او تأکید کرد که خیانت نورزد... 
فرمانده مرادی هم به همراه سپاهیانش به انبار رفت. معاویه از ورودش خبر یافت. پیک هایی به 
 دیدارش فرستاد و پنج هزار درهم و یا شاید 500 هزار درهم نیز به او پرداخت و طبق معمول فرمانداری

یکی از نواحی شام یا عراق را به او وعده داد. فرمانده خائن هم به امام خیانت ورزید و راه معاویه را 
در پیش گرفت و پیمانی را که با امام دوم بسته بود، شکست.1

زلزلة عظیم
غارت اردوگاه امام مجتبی)ع(

چنین خیانت هایی را گروهی فراوان از اشراف و سرشناسان عراق مرتکب می شدند، زلزله ای در بنیان 
لشکر می انداختد و هماهنگی آنها را از هم می پاشیدند. جان های سپاه امام به آخرین حد پستی و زشتی 

رسید و ابرهای سیاهی بر آنها سایه افکند که برقی از شرافت و بزرگواری در آن نمی درخشید. 
آنها به حدی از انسانیت سقوط کرده بودند که از ارتکاب هرگونه گناه و تباهی پروایی نداشتند و 

چنان به پستی گراییده بودند که اموال یکدیگر را به غارت می بردند.
جسارت را به آن جایی رساندند که به اردوگاه امام هجوم بردند و وسایل و اثاثیة آن حضرت را به 
یغما بردند. به گمان قوی در این تبه کاری ها گروه خوارج سهمی بزرگ داشتند، زیرا آنها حرمتی برای 
 امام و اموال مردم قایل نبودند. آنها اموال هرکس را که حاضر به قبول اندیشه های تباهشان نبود،

بر خود حالل می دانستند. 
غارتگری اموال امام دوبار انجام گرفت:

1- موقعی که معاویه پنهانی به جاسوس هایش دستور داد که در سپاهیان عراق شایع کنند که 
 قیس بن سعد کشته شده است. مردم که چنین خبری شنیدند، به بی نظمی و ناآرامی پرداختند. به غارت

اموال یکدیگر دست زدند و کار رابه یغمای اردوگاه امام کشاندند. 
1-زندگانیحسنبنعلی)ع(،ص359.
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بعضی از مورخان نوشته اند که فرشی که امام بر آن نشسته بود، از زیر امام کشیدند و حتی ردای 
امام را از دوشش کشیدند و بردند.

2- وقتی که معاویه »مغیره بن شعبه« و »عبداهلل بن عامر« و »عبدالرحمن حکم« را برای مذاکرات 
صلح به جانب امام فرستاد، آنها پس از بازگشت از حضور امام برای فتنه انگیزی با صدای بلند 

می گفتند: 
- خداوند به وسیلة فرزند پیامبر، خون ما را حفظ کرد. امام دعوت صلح را پذیرفت. سپاهیان 
بی بصیرت کوفه پس از شنیدن سخنان آن دروغ گویان بی آبرو، بدون آن که در مورد صحت و سقم آن 

تحقیق کنند، دچار عصبانیت شدند و با همان حال به خیمة امام حمله بردند و آن را غارت کردند. 
انسان وقتی این فراز تاریخی را می خواند و دربارة این همه حوادث تلخ می اندیشد، دچار بهت 
و تعجب بسیار می شود. اسائة ادب به ذرّیة پیامبر اسالم)ص( غیر از دنائت و پستی نشان از وجود 

روحیة خون خواری و درندگی است. 
راستی وقتی انسان از مبانی فاصله می گیرد، چون نمی تواند هیچ چیز ارزشی و انسانی را جایگزین 

آن نماید، به چنین  ورطة خطرناکی می افتد که راهی دیگر درجهت نجات برای وی باقی نمی ماند. 
سپاه کوفه سال ها بود که به چنین وضعی دچار نشده بودند. از طرف دیگر امام یکه و تنها در 
اردوگاه مدائن در میان موج دیوصفتان انسان  نما و شیاطین بدتر از ابلیس، نه تنها فرصت نمی یابد که 
معارف دینی را بیان کند، که باید هم زمان با طاغوت خطرناک شام و منافقین داخلی و خوارج پیکار 
کند و دنیاپرستان دون پایه را نیز از یاد نبرد و روحیة نیروهای خودی را حفظ و با رفتار الهی و گفتار 

سنجیده آن را تقویت نماید.
راستی که مردان کوفه همان ریاکارانی که امیرالمؤمنین)ع( آنها را مردنما خواندند، دیگر همة 
شرایط را برای حاکمیت بنی امیة تبه کار به زمامداری معاویه فراهم آوردند و کاخ آرزوهای حاکمیت 
اهل البیت را با زلزله ای قوی که حاصل ندانم کاری پیروان بود، به لرزه درآوردند و شکستگی را در 

پای بست آن ایجاد کردند.

سیل، طوفان و سونامی
سوء قصد به جان امام

همة اقدامات کوفیان که از سر نادانی، ندانم کاری و بی معرفتی بود، باعث گستاخی معاویه شد. 
معاویه در خواب هم نمی دید که بتواند بدون حتی یک درگیری نظامی به این همه پیروزی دست یابد؛ زیرا 
امام مجتبی عماًل بدون سپاه ماند. این تازه پایان کار هم نبود؛ نادانی های کوفیان به آن جا انجامید که 
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امام دوم را بدون هیچ کاستی و خطایی مهدورالدم دانسته و قصد کشتن ایشان کردند. 
این توطئه برای تشّیع و عالم اسالم بدتر از سیل سنگین و طوفان سهمگین و حتی سونامی ویران گر

 

 بود. امام هنوز در اردوگاه مدائن بود و در صدد برنامه ای بود که به این همه زشتی پایان دهد. اما مخالفان
در سه جا به منظور کشتن ایشان، آقا را مورد حملة ناجوانمردانه قرار دادند:

1- هنگامی که امام مشغول نماز بود، شخصی تیری به طرف ایشان شلیک کرد که به امام)ع( 
نخورد.

2- جّراح بن سنان از سران خوارج که شخصی بسیار گستاخ و خطرناک بود و چندی پیش امام 
دوم را با کمال نامردی مخاطب ساخته و گفته بود: ای حسن! تو هم مانند پدرت مشرک شدی؟ در 
حالی که امام سوار مرکبی بود، زمام مرکب را بر کف گرفت و در نقطة تاریک »ساباط« با دشنه ای 
ران امام دوم را درید. امام گردن او را کشید و هر دو بر زمین افتادند. مردی از شیعیان امام به نام 
»عبداهلل بن حنظل طایی« خود را بر روی جّراح انداخت و دشنه را از دستش گرفت و بر چند نقطه از 
بدنش فرو برد. مرد دیگری به نام »ظبیان بن عماره« خود را به روی جراح انداخت و بینی او را کند و 
او را کشت. امام دوم که شدیداً مجروح شده بودند و به دلیل خون ریزی شدید بی حال بودند، بر تختی

 

خواباندند و به مدائن بردند و به قصر سفید که مرکز فرمانداری مدائن بود، برای معالجه منتقل کردند.1

ضعیف شدن معاویه در رویارویی با امیرالمؤمنین)ع(
بیهقی می نویسد:

- چون جنگ صفین برپا شد، امیرالمؤمنین به معاویه نوشت: ''چرا مردم میان من و تو کشته 
شوند. خودت بیرون آی، تا اگر تو مرا کشتی از من بیاسایی و اگر من تو را کشتم، از تو بیاسایم.'' 
عمروعاص به معاویه گفت: این مرد با تو به انصاف سخن می گوید، به مبارزه اش درآی. معاویه گفت: 
نه عمروعاص. می خواهی به جنگ او بروم تا مرا بکشد و تو پس از من به خالفت دست اندازی کنی. 

دیگر قریش این را دانسته اند که پسر ابی طالب سرور شیرمرد آنان است.
وی درادامه می نویسد:

- از شعبی روایت شد که عمروعاص بر معاویه وارد شد و جمعی نزد او بودند. چون معاویه او 
را دید، خندید. عمرو گفت: ای امیرالمؤمنین! خدا لبت را خندان و چشمانت را روشن دارد! هرچه 
می نگرم، موجب خنده ای نمی بینم. معاویه گفت: یادم آمد از روز صفین که تو به مبارزة اهل عراق 
رفتی. علی بن ابی طالب بر تو حمله کرد و چون به تو رسید خود را از مرکب به زیر افکندی و عورت 

1-ارشادشیخمفید،ص170.
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خود را ظاهر ساختی! راستی این فکر چگونه به خاطرت رسید؟ در آن حال تو با هاشمی بزرگواری 
روبه رو بودی که اگر می خواست تو را بُکشد، می ُکشت. عمرو گفت: ای معاویه اگر از وضع من تو 
را خنده می گیرد، بهتر است بر حال خود نیز بخندی! اگر همان طور که من با علی)ع( روبه رو شدم، تو 
روبه رو می شدی به خدا آن چنان ضربتی بر تو می نواخت که فرزندانت را یتیم می کرد و مالت تاراج 
می شد و قدرتت سلب می گشت! چیزی که هست تو خود را در آن هنگام که علی)ع( به مبارزه ات 
طلبیده بود، دیدم و فراموش نمی کنم که چشمانت سیاهی رفت، لبانت کف کرد، بینی ات فراخ شد، 
از پیشانیت عرق سرازیر گشت و از پایین تنه ات چیزی نمودار شد که خوش ندارم نام ببرم! معاویه 

گفت: بس است دیگر... این  همه الزم نبود.
مسعودی نیز این گفت وگو را ذکر کرده است.1 ولی در روایت او گفت وگو میان معاویه و عمرو 

این طور شروع می شود: 
- عمروعاص گفت: اگر مصر و حکومت آن نمی بود، خود را نجات می دادم؛ زیرا می دانم که 

علی بن ابی طالب بر حق است و من و تو بر باطل...2
راستی که هیچ کس را یارای جنگ با امیرالمؤمنین و فرزندانش را نداشت. دشمنان اهل البیت به 
جای رویارویی به تزویر و نامردی روی می آوردند. در صفین قرآن به نیزه کردند، در انبار بازار فتنه 

و رشوه باز کردند و در کربال تشنگی زن و اطفال را دنبال کردند... 

دامنة گسترده خیانت های سران کوفه
 گفتیم که معاویه به منظور استفادة سیاسی بعدی هر وقت هدیه ای را به یکی از فرماندهان سپاه کوفه
 و یا به یکی از شخصیت های آن شهر که بالقوه در صف هواداران امام دوم بودند می فرستاد، از آنها رسید

می گرفت. آنها ضمن تهیة رسید، چند موضوع دیگر هم ضمیمة رسید کرده و برای معاویه می فرستادند:
1- سپاس گزاری فراوان، البد از سخاوت و محبت های معاویه!
2- به احتمال بسیار زیاد بدگویی به امام مجتبی و به اهل البیت.

3- آمادگی برای همکاری با معاویه و انجام خواسته ها و دستورات وی.
از آن جایی که خود فروشی وخود فروشان سرعت بی سابقه ای گرفته بود، به دلیل فراوانی، نرخ آن 
نیز به شدت کاهش یافته بود. گیرندگان ذلیل هدایای معاویه ضمن دادن رسید، برای آن که از قافله 
عقب نمانند، به منظور جلب توجه معاویه آمادگی خود را برای کشتن و یا به اسارت گرفتن فرزند 

1-حاشیةابناثیر،ج6،ص91.
2-صلحامامحسن)ع(،ص211.
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پیامبر، به معاویه منعکس می کردند. معاویه هم همه این نامه ها را برای امام دوم می فرستاد تا امام 
مجتبی با آگاهی از خیانت فرماندهان خود پیشنهاد صلح او را بپذیرد. 

اصوالً معاویه که اصاًل شجاعت نداشت و ، از شهامت و شجاعت بی نظیر امیرالمؤمنین و فرزندان ایشان

 

 و هواداران شان اطالع داشت، نمی خواست با شروع جنگ نیروهای خود را از دست بدهد و یا آسیب های
جدی به حیثیت اش وارد آید. در جنگ صفین هم دیدیم در هنگامی که نیروهای کوفه به فرماندهی 
مالک اشتر به سراپردة معاویه نزدیک شده بودند، معاویه قرآن ها را بر سر نیزه کرد و به نفاق خواستار 

اجرای حکم خدا شد و حکمیت پیش آورد که عماًل جنگ صفین با همین ترفند پایان یافت. 
رفتار فرماندهان خون خوار وی مانند »مسلم بن عقبه«، »بصربن ارطاه« و یا »حصین بن نمیر« با 

مسلمانان جز شرارت و قتل عام چیز دیگری نبود. 
اصوالً معاویه به دلیل ضعف شخصیتش بود که همواره به حیله روی می آورد و فریب و نیرنگ 

را در دستور کار داشت. 
برای نشان دادن ضعف نفس معاویه به ارایة یک سند اکتفا می کنیم:

پیشنهاد صلح معاویه به امام دوم
پس از آن که معاویه در ترفند سیاسی خود علیه امام مجتبی به پیروزی چشمگیری رسید و بعد از 
آن که کارها را به گونه ای پیش برد تا عالوه بر آن که امام مجتبی را از جنگیدن باز بدارد،کاری کرد که 
 امام مجتبی را در شرایطی قرار دهد که تحت فشار مضاعف و بی سابقه مجبور به پذیرش صلح پیشنهادی

خود کندشود؛ اما او نمی دانست که:'' شیر هم شیر بَُود، گرچه به زنجیر بَُود.''
او در آغاز طرحی سه ماده ای تهیه کرده بود که عالوه بر آن که امام مجتبی را از خالفت و داعیة 
خالفت باز می داشت، بلکه اهل البیت را نیز از مطالبة چنین حقی محروم می ساخت. همچنین معاویه 
می خواست که خالفت را در خاندان خود موروثی کند. از همة اینها بدتر در طرح معاویه اختیاری 
بیشتر از آن چه ابوبکر و عمر و عثمان داشتند، گنجانده شده بود. این طرح با مخالفت شدید امام مجتبی 

روبه رو شد. امام به معاویه پیغام دادند که طرح وی حتی قابل مطالعه هم نیست.
معاویه که پس از آن همه پیروزی، در این مرحله متوجه اشتباه فاحش خود شد و طعم نخستین 
شکست را چشید، به همین دلیل و به منظور کاستن از بار شکست و اجتناب از چانه زنی پیرامون مواد 
و مفاد صلح، کاغذ سفیدی را مهر و امضا کرد و پیش امام دوم فرستاد تا آن چه را که امام مصلحت 

می دانند به عنوان مواد صلح نامه بنویسند. 
معاویه هم در عمل همه را قبول می کرد و پیشاپیش موافقت خود را با امضا، اعالم کرده بود.
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آمادگی همه جانبة  از  از همه پس  بدتر  و  فرماندهان  از آن همه خیانت  این حساب پس  با 
خیانتکاران برای کشتن و یا اسارت امام مجتبی)ع( و تحویل ایشان به معاویه... نخستین آثار یک 

پیروزی سیاسی آشکار گردید.

بررسی پیشنهاد صلح
بررسی پیشنهاد صلح نیز موضوع بسیار مهم در زندگی سیاسی امام دوم است. مجموعة حوادث 
تلخ و دشواری که کوفیان برای امام خویش فراهم می کردند، مسیر کارها را در جهت دیگری تغییر 

داد؛ که به آن می پردازیم:
امید از  امام دوم پس از آن همه تلخی ها، اندوه ها، زخم زبان ها و نافرمانی های کوفیان، اینک نا
کمک یاران و ناراحت از این که فرصت جنگ با معاویه را نیافته است و از همة اینها بدتر و غیر قابل 
تحمل تر، اطالع از توطئه های منافقان کوردل که می خواستند اگر بتوانند امام را به اسارت درآورند و 
تسلیم معاویه کنند و یا اگر نتوانستند امام را به شهادت برسانند، اینک در بستر جراحت سخت افتاده 

و به آیندة سپاه اسالم می اندیشد. 
یکی از شیعیان آقا به نام »یزیدبن وهب جهنی« می گوید: به خدمت امام رسیدم و پس از ادای 

احترام، گفتم: ای پسر پیامبر! مردم سرگردانند.
امام دوم با غمی بزرگ و اندوهی ژرف و عمیق به من چنین گفت:

- به خدا قسم، من معاویه را از اینها بهتر می شناسم. آنهایی که خود را شیعه می پندارند و آهنگ 
جانم دارند و خیمه ام را غارت می کنند و اموالم را می برند، به خدا اگر بتوانم از معاویه پیمانی بگیرم 
که خونم ریخته نشود و پیروانم و خاندانم در امان بمانند، برایم بهتر است که به دست این مردم کشته 

شوم و خاندانم نابود گردند. 
به خدا قسم اگر با معاویه صلح کنم و عزیز بمانم، بهتر است که با پستی و اسارت به دست اینها 

بیفتم و کشته شوم. 
 اگر بخواهم با معاویه بجنگم، اینها گردن مرا می گیرند و تسلیم دشمن می کنند. آن گاه معاویه یا مرا 
می کشد و یا بر من مّنت می گذارد و رهایم می کند و این ننگ همیشه برای بنی هاشم می ماند و معاویه 

و دودمانش تا آخر بر زنده و مردة ما برای همیشه منت می گذارند.1
همة اسناد حکایت از آن دارند که پیشنهاد اولیة صلح معاویهّ  بار بوده است. امام هم آن را نپذیرفتند. 

امام خود فرمودند:'' آگاه باشید که معاویه به ما پیشنهادی داده که در آن عّزت و انصاف وجود ندارد.2
1-زندگانیامامحسن)ع(،ترجمةفخرالدینحجازی،ص364.

2-همان،ص467.
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مقاومت مثال زدنی امام حسن)ع( موجب شد که مفاد صلح با صالحدید امام دوم تنظیم شود. 

دغدغه ها و نگرانی های امام دوم
همان گونه که از درد و دل های امام مجتبی)ع( با فرزند وهب جهنی مطلع شدیم، حضرت امام 

مجتبی آنی از فکر اسالم و اندیشة مردم و پاسداری از اهل البیت بیرون نمی روند. 
چند نکتة مهم در این اظهارات قابل توجه بسیار است:

1- امام مجتبی به دالیل متعدد نتوانستند با معاویه جنگ کنند، اما این آتش بس چیزی از اطالع عمیق 
امام دوم از ماهیت پلید معاویة ضد اسالم و توطئه گر نمی کاهد؛ اما دریغ که کوردالن کوفه فرصت 

جنگ با طاغوت شام را از امام سلب کردند.
2- حفظ جان خود و جان اهل البیت و دماء مسلمین برای امام دوم در اولویت بود. ائمة اطهار همگی 
 ترجیح می دادند که خونشان در پاسداری از اسالم و در میدان جنگ ریخته ، اما دشمنان اسالم و دشمنان
 اهل البیت خاکریز علیه خاندان پیامبر را به مسجد کوفه و منزل امام دوم و در مواجهه با هوادران دیروز

و خون خواران خشن در کربال کشیدند.
 راستی که به منظور جلوگیری از آن، ائمه چه کاری می توانستند انجام دهند؟ 

3- تمامی اعراب حجاز به خصوص اهل مکه تا قیامت آزاد شدة پیامبرند. امام مجتبی)ع( ضمن برشمردن 
خطر منافقان کوردل و اقدامات بالقوه و بالفعل آنها علیه امام دوم و احتمال دستگیری آنها توسط 
آن نابخردان، متذکر این نکتة مهم و اساسی شدند که جّد ما اهل مکه به خصوص معاویه و پدرش

 

ابوسفیان و ایل و تبار او را در سال هشتم هجری و در فتح مکه آزاد کردند. 
حال آن که می توانستند برابر رسوم خودشان و به دلیل خیانت اهل مکه به اسالم، بُکشند؛ اما این 

کار را نکردند و فرمودند: 
َلقاء1  اِذَهبوا َو اَنُتم الطُّ

بروید، شما آزاد شدگانید.

حال اگر خوارج و منافقین که در صف سپاه کوفه نفوذ کرده اند، به قول خودشان عمل کنند و امام 
 دوم را دست بسته به معاویه تحویل دهند، آیا معاویه با آزاد کردن حجت خدا تا ابد بر اهل البیت منت

نمی گذارد و با آن منت گذاری مّنت عظیم پیامبر)ص( بر اهل مکه را بی رنگ نمی کند؟
با همین مالحظات بود که فرزند پیامبر بررسی جدی صلح پیشنهادی معاویه همراه با اصالحات 

اساسی آن را مورد بررسی قرار دادند و بدین وسیله توطئة خوارج را خنثی نمودند.
1-آثارالحربفیفقهاالسالمیه،وهبهذحیلی،ص21.
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بررسی میدانی موضوع صلح
گفتن و نوشتن دربارة صلح امام مجتبی)ع( با این مقدمات چندان سخت نیست. 

خوانندگان عزیز با توجه به رویدادهای کوفه، مدائن، انبار و توطئه های آشکار و پنهان کوفیان و 
شامیان علیه امام مجتبی دریافته اند که امام پس از تحمل آن همه مشکالت، دیگر در شرایطی نبودند 
که بخواهند با آن نیروهای بی روحیه، گستاخ و دنیا طلب با معاویه بجنگند و امید پیروزی هم داشته 

باشند. بنابراین همان گونه که گفتیم، پیشنهاد صلح معاویه را به طور مشروط پذیرفتند. 
در این بخش از بحث لزومًا به دو نکتة مهم باید توجه کنیم:

1- پیشنهاد دهندة اولیة صلح چه کسی بود؟
2- مفاد اولیة صلح چه بود؟

در پاسخ به سؤال اول به طور اختصار باید بگوییم که پیشنهاد دهندة صلح شخص معاویه بود.
معاویه را همان گونه که گفتیم مرد بزم بود، نه اهل رزم. عالوه بر آن، معاویه عراقی ها را به خوبی 
می شناخت و اغلب آنها را مذبذب، زود رنج و تأثیرپذیر می دانست؛ هرچند بیشتر فرماندهان سپاه امام 
دوم را با هدیه های گزاف خریده بود، خوف آن را داشت که با همان سرعتی که منحرف شده اند، تحت 

تأثیر کالم و بیان امام دوم قرار گیرند و به سرعت تغییر کنند و علیه معاویه وارد نبرد شوند. 
علی هذا معاویه دست به کار شد و طرح صلح را مطرح کرد؛ هرچند عده ای از مورخان مانند ابن 
خلدون عقیده دارند که امام حسن)ع( پس از پراکندگی سپاهیانش پیشنهاد صلح کرد.1 اما شیخ مفید 

و عالمه مجلسی و دیگران عقیده دارند که پیشنهاد دهندة صلح، معاویه بوده است. 
شیخ مفید می نویسد: 

- معاویه نامه ای به امام نوشت و خواهان صلح شد.2
 با توجه به توصیه های اکید پیامبر)ص( در جلوگیری از حاکمیت بنی امیه و شخص معاویه به مسلمانان

هر نوع پیشنهادی که موجب تقویت حاکمیت معاویه می گردد، امکان پیشنهاد آن از طرف امام دوم 
نامحتمل است. امام جز با اجبار حاضر به صلح با معاویه نشدند.

مواد اولیة پیشنهاد صلح
معاویة مادی و دنیاپرست که نگاه و تحلیل هایش تمامًا مادی بود و اصوالً اهل معنویت و اندیشیدن

 

بر مبانی، در ذات اش نبود، در بادی امر طرحی کاماًل ظاهری و مادی را در سه ماده تنظیم کرد و طی نامه ای

 

1-تاریخابنخلدون،ج2،ص186وکاملابناثیر،ج3،ص205وشرحنهجالبالغه،ج4،ص8.
2-ارشاد،ص170وکشفالغمه،ص206ومقاتلالطالبین،ص26.
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برای امام دوم فرستاد:
- بسم اهلل الرحمن الرحیم.

این نامه به حسن بن علی از طرف معاویه بن ابی سفیان نوشته می  شود.
 من با تو صلح می کنم که حکومت مسلمانان پس از من به تو برسد و در این پیمان خدا و رسولش

را به استوارترین پیمان ها گواه می گیرم؛ عهدی که خداوند به محکم ترین روی از بندگانش بگیرد و 
تعهد می کنم که هرگز دشمنی و مخالفتی با تو نکنم و زیانی نرسانم و هر سال یک میلیون درهم از 
بیت المال به تو بپردازم و مالیات ناحیة »پسا« و » دارابِگر« را به تو واگذارم که کارگزارانت آن را 

وصول و به دستور تو مصرف کنند. 
 این عهدنامه را عبداهلل بن عامر و عمروبن سلمه کندی و عبدالرحمن بن سمره و محمدبن اشعث کندی

گواهی کردند و در ماه ربیع االخر سال41 هجری نوشته شد.
طبق این نامه، معاویه در برابر امام در سه مورد تعهد کرده است:

1- خالفت پس از او به امام واگذار شود.
2- هر سال مبلغ یک میلیون درهم به امام پرداخت گردد.

3- مالیات دو بخش از نواحی فارس به امام واگذار شود تا کارگزاران امام آنها را دریافت کنند. 

نظر امام مجتبی پیرامون پیشنهاد اولیة صلح نامه
معلوم بود که امام مجتبی)ع( با این پیشنهادها موافقت نمی کنند. تنها چیزی که در این پیشنهادهای 

سه گانه مشاهده می شود، غیر از مادة اول پول و مال است و الغیر.
اگر مورخین و اهل تحقیق به ریشه های جنگ صفین توجه بیشتری می کردند، در نگارش تاریخ 
 قبل، حین و بعد از آن راه صواب و درستی می رفتند و کار محققان امروز را هم تا حد زیادی تسهیل
 می نمودند. آخر وقتی امیرالمؤمنین تحمل یک ماهة استانداری معاویه را نداشتند، چگونه ممکن است

جانشین آن امام معصوم به غیر از آن بیندیشند. از طرف دیگر امیرالمؤمنین بر بخش اعظم دنیای 
اسالم حکومت می راندند. بیت المال از انواع سکه های رایج پر بود و هر روز بر عایدات مولی افزوده 

می شد. چگونه بود که پس از خواباندن غایلة جمل متوجه معاویه شدند؟
ائمة اطهار بنی امیه را دشمن قسم خوردة اسالم می دانستند. بنابراین جنگ صفین برای نشان دادن عدم 

رضایت اسالم و امیرالمؤمنین با حکومت معاویه بود... امام دوم نیز همان مسیر را طی می کردند. 
دریغ و درد که رفتار پیروان بی شرم امام دوم، کار را به سود معاویه پیش برد. بنابراین امام مجبور 
شدند با معاویه صلح کنند. حال که چنین است، صلح نامه باید به گونه ای تنظیم شود که حداقل برای ثبت 
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در تاریخ مفاد صلح نامه در برگیرندة خط روشن امام دوم در برخی از مسائل آن روز باشد.
به نوشتة طبری و ابن اثیر امام مجتبی نامه ای به معاویه نوشتند و شرایطی را برای صلح پیشنهاد 

کردند که چنان چه معاویه آنها را بپذیرد و اجرا کند، صلح برقرار شود و گرنه پذیرفته نمی شود. 
لذا معاویه کاغذ سفیدی را امضا کرد و برای امام دوم فرستاد تا هر موضوعی که می خواهد در آن 

بنویسد؛ معاویه هم پیشاپیش موافقت خود را با آنها اعالم کرده بود.

سیاست شگفت انگیز امام دوم در موضوع صلح
وقتی که امام دوم نیروهای خود را به منظور جنگ با طاغوت شام به جبهه می فرستادند، قصدشان 

این بود که به مسلمانان بگویند اسالم ناب با دودمان بنی امیه اختالف اساسی دارد. 
اصوالً اهل البیت که مبّین و مرّوج اسالم و پاسدار ارزش های اسالمی بودند و اسالم در آنها خالصه 
شده بود و مسلمانان راستین اهل البیت پیامبر را اسالم می دانستند، چگونه ممکن بود بنی امیه را تحمل 

کنند؟!
آنها نباید در صف مسلمانان نفوذ کنند. آن تیر و طایفة سیاه رو و سیاه کار تا روزهای پایانی عمر 
پیامبر اسالم دست از تضعیف اسالم و تضعیف پیامبر اسالم برنداشتند. پس از ارتحال پیامبر)ص(، نیز 
 منافقانه ادعای مسلمانی کردند تا  مسؤولیت بگیرند و پس از پذیرش مسؤولیت و سلطه بر مسلمانان،

اسالم را از بیخ و بن ریشه کن کنند. 
شیخین، دانسته یا نادانسته به خواست آنها عمل کردند و هرکدام سهمی در قدرت گرفتن بنی امیه عموماً و 

شخص معاویه به خصوص به عهده گرفتند. 
نوبت به عثمان که رسید، او که خود از بنی امیه بود، هرچه توانست به آنها پر و بال داد و دست آنها را در 
 تمامی امور باز گذاشت و همان گونه که گفتیم، شخص معاویه حداکثر سوء استفاده را از سادگی افراطی
 عثمان کرد... وقتی هم که عثمان در آتش عملکرد ناروای خود سوخت، معاویه از انجام هر نوع مساعدت

به وی خودداری کرد. 
سرانجام عثمان کشته شد. 

مردم با امیرالمؤمنین)ع( جانشین بر حق پیامبر رحمت)ص( به عنوان خلیفة پیامبر بیعت کردند. 
امیرالمؤمنین در همان روزهای نخستین زمامداری خود، معاویه را از استانداری شام عزل کرد. 
 معاویه دست به ضد حمله زد و با تحریک عایشه و طلحه و زبیر جنگ تلخ و ناخواسته ای بر امیرالمؤمنین

تحمیل کرد. مولی در آن جنگ پیروز شدند. امیرالمؤمنین آهنگ جنگ با معاویه کردند... سرانجام 
جنگ با توطئة بدخواهان و نفوذی های معاویه و ساده لوحی اصحاب با حکمیت به پایان رسید. امام 
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اول توسط یکی از خوارج که بدون تردید با سادگی خود و حمایت پنهان و آشکار معاویه ایجاد شده 
و رشد کرده و به عنوان مزاحم ترین و خطرناک ترین تروریست درآمده بودند، به شهادت رسید... 

پس از شهادت امیرالمؤمنین)ع(، حسن بن علی)ع( که توصیة پیامبر و تأکید همیشگی ایشان 
بود، جانشین پدر شد و راه پدر را دنبال کرد.

امام دوم از همان آغاز، استراتژی خود را بر اساس ریشه کنی معاویه و ایادی وی گذاشتند...
 حال که امام در جبهه نظامی نتوانسته بودند به دلیل ماهیت ضد دینی معاویه، وی را از پای درآورند،

الزم بود عقالی قوم و آیندگان تاریخ از زبان، فکر و عملکرد اهل البیت بنی امیه را بشناسند... 
بنابراین مخالفت اولیة امام دوم با طرح صلح معاویه و موافقت بعدی ایشان به این منظور بود که حداقل 
مفاد صلح نامه به گونه ای تهیه و تنظیم شود، تا همگان بدانند ائمة اطهار آنها را تحت هیچ شرایطی به رسمیت 

نمی شناسند؛ چون آنها را ضد اسالم و ضد مسلمانان می دانند.
 ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا معاویه پس از چندی صلح نامه را کناری گذاشت و به اغلب
 مفاد آن عمل نکرد. اگر این موضوع حقیقت هم داشته باشد، چیزی از سیاست دقیق و عمیق امام مجتبی

کاسته نمی شود. 
امروز پس از 14 قرن وقتی عملکرد زشت و سیاه معاویه و بنی امیه مطرح می شود و رنج زیاد و 
 دیرپای مسلمانان عالم که از رهگذر آن طایفه، دیده و چشیده اند، مشاهده مي شود، این افتخار برای شیعه
ماندگار است که ائمة اطهار به خصوص امام اول و دوم شیعه، هم در قول و هم با فعل خود ضدیت شان را با آنها 

اعالم کردند و خطر آنها را برای تمامیت اسالم همواره ابراز داشتند.
مفاد صلح نامه در بردارندة ضدیت دایمی اهل البیت با بنی امیه است؛
                                                                            همین.

مفاد صلح نامه
1- واگذاری خالفت به معاویه، به شرطی که به کتاب خدا و سنت پیامبر1 و روش خلفای شایسته 

عمل کند.2
2- معاویه حق ندارد برای خود جانشینی برگـزیند. پس از او خالفت به )امـام( حسن3... باید 

برسد.
3- همة مردم از هر رنگ و نژادی که هستند، باید از امنیت کامل برخوردار باشند و معاویه باید 

1-شرحنهجالبالغه،ابنابیالحدید،ج4،ص8.
2-بحاراالنوار،عالمهمحمدباقرمجلسی،ج01،ص115وصحیحبخاری.

3-االمامهوالسیاسه،ابنقتیبهدینوری،ج1،ص171.
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از آن چه پیشتر کرده اند، درگذرد و هیچ کس را به بهانة دشمنی های گذشته کیفر ندهد. و با مردم عراق 
به خشونت رفتار نکند.1

4- معاویه حق ندارد خود را امیرالمؤمنین بنامد.2
5- در حضور معاویه اقامة شهادت نشود.3

6- به امیرالمؤمنین]ع[ دشنام ندهند.4
7- حق هر ذی حقی را به او برساند.5

8- شیعیان علی]ع[ در هر کجا که هستند در امان باشند و متعرض آنها نگردد.6
9- بین فرزندان مقتولینی که در جنگ های جمل و صفین جزء سپاهیان علی]ع[ بوده اند یک 

میلیون درهم تقسیم کند و این مبلغ را از مالیات دارابجرد7 و پسا 8 بپردازد.
10- هرگز به امام حسن]ع[ و برادرش حسین ]ع[ و هیچ یک از خاندان پیامبر در آشکارا و نهان 

ستمی و آزاری نرساند و هیچ کس را در سرزمین های اسالمی به وحشت نیندازد.9

بررسی قرارداد صلح
1- بررسی شکلی قرار داد

پیشنهاد صلح معاویه که با آن چه قباًل تنظیم شده بود، تفاوت اساسی دارد، از دیدگاه های مختلف 
می توان مورد بررسی قرار داد:

اوالً: باید بگوییم که اسناد این صلح نامه در منابع مختلف متفاوت است. بعضی 11 بند و گروهی 12 بند

 

 آورده اند؛ جمعی هم کمتر از اینها نوشته اند. ما سعی کرده ایم آن چه بین محققان مورد اتفاق است و منابع 
شیعی بیشتر مورد توجه قرار داده اند، بیاوریم.

ثانیاً: در بسیاری از منابع، مفاد قرارداد به شکل فوق تنظیم نشده است. باز هم تالش نویسنده بر آن قرار

 

 گرفت که از منابع دست اول تر در تنظیم آن استفاده شود؛ هرچند به نظر می رسد برای خیلی از صاحبان،
نفس مفاد مهم بوده نه تنظیم آن.

1-دینوری،ص200.
2-تذکرهالخواصابنجوزی،ص206.

3-اعیانالشیعهسیدمحسنعاملی،ج4،ص13.
4-مقاتلالطالبین،ابوالفرجاصفهانی،ص46.

5-اعیانالشیعه،ج4،ص43وطبری،ج6،ص97.
6-عللالشرایع،ص81.

7-بحاراالنوار،ج10،ص101واالمامهوالسیاسه،ص300.
8-تاریخابنعساکر،ج4،ص221.

9-بحاراالنوار،ج10،ص115والنصایحالکافیه،ص160.
همةمنابعاینبخشازنوشتارازکتابزندگانیحسنبنعلی)ع(باتغییراتیچنداخذشدهاست.
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از طرف دیگر در چند مأخذ موجود، بند 11 قرارداد صلح تخصیص موجودی بیت المال کوفه به 
امام دوم و ادای دین ایشان و تخصیص ساالنه یک صد هزار درهم آمده است.

از آن جایی که این بند نامعقول و دور از ساحت امام دوم یافتیم و منابع اصیل شیعه هم به آن 
اشاره نکرده اند و حتی کتب معتبر اهل سنت هم متعرض آن نشده اند، از آوردن آن خوددداری شد.

2- بررسی محتوایی قرار داد
   همان گونه که گفتیم امام دوم آن چه را در جبهة جنگ با معاویه می خواستند و میسر نشد، در طرح

صلح مطرح، پی گیری و به امضا درآوردند.
تبلیغات گستردة بنی امیه علیه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( که تا امروز هم ادامه دارد و 
خصومت های بسیار وسیع معاویه علیه اهل البیت و هزینة سنگین مالی و تسلیحاتی از این طرح و 
 خامی و سادگی اهل کوفه و دنیاطلبی بسیاری از افراد سپاه، برای امام راستین فرصت چندانی نگذاشت

تا آن امام معصوم و مظلوم از خود دفاع کنند و منافقان کوردل و سیاه کار را به مردم معرفی نمایند و 
آنها را کنار بزنند و امور را در مسیر خداوند و پیامبر اسالم و سیاست خود هدایت کنند. 
                                                       چنین فرصتی برای امام دوم هم پیش نیامد. 

البته امام دوم هر وقت فرصتی می یافتند، شجاعانه و با قدرت از چهرة منافقانة معاویه و همراهان 
وی و بنی امیه ماسک نفاق را کنار می زدند و ماهیت آنها را برمال می کردند؛ اما شرایطی که امام دوم 

برای صلح معاویه در نظر گرفتند، بسیار هوشمندانه، شجاعانه، جهت دار و افتخار آمیز است. 

مفاد قرارداد را حول سه محور می توان بررسی کرد.
بند اول به وضوح نشانگر آن است که معاویه سنت گرا و عمل کننده به اسالم نیست. به همین دلیل او 
باید به کتاب خدا و سنت پیامبر عمل کند؛ که تاکنون نکرده است. به همین دلیل او صالحیت ندارد 

که برای خود جانشین تعیین کند.
 البد کسی که باید با تذکر دیگران به کتاب خدا و سنت پیامبر عمل کند، جانشین وی نیز بدتر 

از وی خواهد بود؛ بنابراین پس از معاویه حتمًا باید امام حسن)ع( خلیفه شود.
بند 4 که معاویه نباید خود را امیرالمؤمنین بداند، در بردارندة نکته بدیعی است. آخر کدام مؤمن، 

معاویة تبه کار را قبول دارد تا او را امیر خود بداند؟ 
 او چون از رهگذر زور)نه حق( به قدرت رسیده، باید او را امیر زر و زور و تزویر دانست، نه چیز
 دیگر. امام دوم که از نقشة خطرناک معاویه برای موروثی کردن خالفت در خاندان بنی امیه آگاه بودند،
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 با تنظیم این بند، هم از نقشة معاویه پرده برداشتند و هم با آن به مخالفت برخاستند و هم مخالفت ابدی
شیعه را در طول تاریخ با عملکرد زشت معاویه و دودمان وی ثبت در تاریخ کردند.

عدم استفادة معاویه از عنوان امیرالمؤمنین، نکته زیبای دیگری هم در بر دارد و آن این که معاویه 
حق ندارد تفکرات زشت جاهلیت را که در خاندان وی به عنوان میراث پدرش ابوسفیان و اجداد بت پرستش 
رسوب کرده، به عنوان افکار اسالمی و دستورات دینی به مردم منتقل کند و مردم هم مجبور شوند آن را 
 بپذیرند. این وظیفة مهم بر عهدة امام مجتبی)ع( است که پس از معاویه باید زمام امور را در دست گیرد و اسالم

ناب را به مردم معرفی کند.
بند 5 قرارداد هم در بردارنده نکته ای بسیار مهم است. در حضور معاویه اقامه شهادت.

 این بند به وضوح معاویه را حاکمی بی کفایت و بی صالحیت معرفی می کند زیرا بنا به رأي فقهای عظام،
اقامة شهادت باید در حضور حاکم عادل شرعی باشد. 

وقتی که طبق بند 5 معاویه فاقد صالحیت برای اقامة شهادت در حضورش باشد، یعنی معاویه فاقد 
دیانت، عدالت و اصوالً صالحیت است. وقتی معاویه از چنین حقی محروم شود، به طور قطع صالحیت 
ادارة امور مسلمانان را ندارد؛ یعنی اگر معاویه با زر و زور و تزویر، مقام زعامت بر مردم را غصب 

کرده است، این یک واقعیت است؛ ولی حقیقت نیست.
حقیقت، حاکمیت پاکان و پرهیزکاران است که پیامبر اسالم به توصیة خداوند حکیم آن را به وضوح 

مطرح کرده اند.
بند 6 هم نکته ای اساسی را گوشزد می کند. اصوالً معاویه و تیر و طایفه اش کینه ای عمیق نسبت به 
امیرالمؤمنین)ع( در دل داشتند. چون امیرالمؤمنین سران، رهبران و بزرگان بنی امیه را در جنگ های 
مختلف به خاک افکنده بود. در حقیقت کشته شدن هریک از بزرگان بنی امیه توسط مولی الموحدین ضربه ای 
اساسی به بت پرستی بود. بنی امیه که تا سال هشتم هجری- که سال فتح مکه است- از رسم بت پرستی 
دست نکشیدند. وقتی مجبور شدند در ظاهر هم که شده، اظهار مسلمانی کنند، هرگز نتوانستند علی بن 
ابی طالب را که عامل ذلّت بت پرستان و شکست نهایی آنان و نابود کنندة تیر و تبار معاویه بود، 

ببخشند. 
خوی بت پرستی در خون بنی امیه و خصلت ریشه کنی بت پرستان در دستورالعمل همیشگی اهل البیت 
بوده، هست و خواهد بود. به همین دلیل معاویه همیشه با امیرالمؤمنین دشمنی می کرد و خشم خود را 

نسبت به امام المتقین به اشکال مختلف آشکار می ساخت.
 ضمن بند 6 قرارداد معاویه حق نمی یافت به امام اول شیعیان اسائه ادب کند. 

بند 10 نیز مکمل بند 6 است؛ زیرا طی این بند معاویه حق نداشت به امام حسن)ع( و امام حسین)ع( 



259

ع(
وم)

م د
اما

ی 
اس

سی
ی 

گ
ند

ز ز
ی ا

صه ا
خال

م/ 
نج

ل پ
ص

ف

و خاندان پیامبر آزار برساند...
بند 8 نیز حایز اهمیت است. امام مجتبی از کینة دیرینه معاویه نسبت به امیرالمؤمنین و شیعیان 

راستین امام اطالع عمیقی داشتند. معاویه رزم دیدنی شیعیان را در جمل شنیده و در صفین دیده بود. 
او می دانست که شیعیان اگر فرصتی یابند و سایة امام راستین خود را بر سر خود ببینند، همان روحیه را 

از خود بروز می دهند، و دودمان معاویه را از بیخ و بن ریشه کن می کنند. 
معاویه در صدد فرصتی بود تا از شیعیان مولی انتقام بگیرد.

امام دوم دفع دخل مقدر کرده و معاویه را از دست زدن به هر عملی علیه شیعیان بازمی داشت...
ما در انتهای همین فصل ارزیابی دقیقی از عکس العمل معاویه پس از صلح ارایه خواهیم داد. 

معاویـة نابکار به هیچ قراردادی پای بنـد نبود؛ او حتـی با دادن امـان نامـه به مخالفـانش، آنها را از 
پناهگاهشان بیرون می کشید و می کشت. لذا بر همگان روشن شد که او نه تنها به احکام اسالم، حتی 

به ابتدایی ترین مالحظات اخالقی نیز پای بند نیست. بنابراین:
- عدم پای بندی وی به قراردادها، معاویه را در تاریخ به عنوان یک عنصر پیمان شکن، دروغ گو، فریب کار، 

بی لیاقت و... معرفی می کند؛ که هیچ گونه صالحیتی برای بر عهده گرفتن ساده ترین کارها را هم ندارد.

خراج دارابِگْرْد
قبل از پرداختن به بند 9 قرارداد صلح، باید نخست دربارة داربَِگرد بحثی کوتاه داشته باشیم. 

نخست باید بگوییم که برابر آن چه در فرهنگ دهخدا آمده است، داربگرد و یا داربجرد نام قدیم 
شهرستان داراب است. این شهر قبل از اسالم دارابگرد نام داشته و یکی از 5 منطقة آباد آن روزگار 

ایالت فارس قدیم بوده است. 
مناطق مذکور به خوره یا کوره نام داشته اند. کوره یا خوره به معنای شهرستان است.

آن 5 منطقه عبارت بودند از:
 1- اردشیر خوره 2- اصطخر خوره 3- داربجرد 4- شاپور خوره 5- قباد خوره؛ 

و در هریک، چند والیت و نهر بوده و هست و حدود آن کوره ها تا والیت عراق عجم و خوزستان 
و لرستان و شبانکاره و بحر فارس )خلیج فارس( پیوسته است.1

بنابراین داربگرد نام سابق شهرستان داراب است. اهل تحقیق دربارة گذشتة داراب نوشته اند: 
- داراب قصبة مرکزی بخش داراب شهرستان فسا و یکی از شهرهای قدیمی فارس و نام اولی 
آن دارابجرد بوده است. خرابه های آن در جنوب غربی داراب موجود و به قلعة دهیار معروف است و 

1-لغتنامةدهخدا،ج6،ص9011.
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از لحاظ سبک ساختمان و استحکام بنا بسیار قابل توجه و نیز بقایای یک مسجد سنگی در شش هزار 
گزی خاور قصبه موجود است که فقط ستون ها و قسمتی از سقف آن باقی است و به تاریخ رمضان 
652 هجری )782 سال پیش( تعمیر شده است. این قصبه در 111 هزار گزی خاور فسا واقع و به 

وسیلة راه های اتومبیل رو به شهرهای الر، جهرم، بندر عباس و سیرجان مربوط است.
داراب نام یکی از بخش های شهرستان فسا و در جنوب خاوری شهرستان واقع است. قسمت 
شمالی، کوهستانی و دارای زمستان های سرد و تابستان های معتدل است. کوهستان معروف برکوه 
که مستور از جنگل های طبیعی ودارای چشمه های فراوان و درختان انجیر، گردو و بادام است. گل 
سرخ، انگور، غالت، حبوبات، پنبه، مرکبات، خرما، لبنیات، برنج، توتون، پشم، پوست و تولید 

میوه جات شغل عمدة مردم است.1

باز هم دربارة موقعیت مکانی دارابِگْرْد
 از تحقیق پیرامون دارابجرد و یا داربگرد یا داراب معلوم شد که این شهر در فاصلة 270 کیلومتری

شیراز و در فاصلة 1260 کیلومتری تهران قرار دارد؛ و در استان فارس است نه خوزستان. 
همچنین چون در بعضی از اسناد و مدارک تاریخی از خراج »پسا« هم نامی رفته است، نام قدیمی 
فسا، پسا بوده که بعد از اسالم فسا شده است. این شهر هم در فاصلة 70 کیلومتری داراب و در فاصلة 

175کیلومتری شرق شیراز است.
فسا شهری است که مرکز شهرستان فسا و از قدیمی ترین شهرهای ایران است. بنای آن در زمان 
ساسانیان نهاده شد و اکنون 170 هزار نفر سکنه دارد... حد شمالی این شهرستان اصطهبانات )استهبان 
فعلی( و حد شرقی آن داربگرد و حد جنوبی جهرم و حد غربی خفر است... آن را پسا نیز گویند. و نیز 

نسبت دیگر فسایی است و منسوب بدان به صورت فسا سیری و یا پسا سیری هم آمده است.2
برای آن که اهل تحقیق در مورد محل آن تردید نکنند باز هم از منابع معتبر استفاده می کنیم:

- شهر جهرم مرکز شهرستان جهرم و بخش کوهک. نام قدیمی آن َگهُرم)زمین گرم( و جهرم 
معروف آنست. این شهر از شهرهای بسیار قدیم ایران بوده. فردوسی در شاهنامه از آن در عصر 

ساسانیان نام برده و مستوفی در نزهةالقلوب بانی آن را بهمن پسر اسفندیار می داند. 
فاصلة آن تا شیراز 200 و تا الر 166 و تا فسا 70 کیلومتر است...

 شهر جهرم از لحاظ اقتصادی اهمیت مخصوص داشته و از مهم ترین شهرهای فارس در صدور خرما،

1-همان،ص9010.
2-همان،ج10،ص15126.
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لیمو، آب لیمو، تنباکو، برنج، پنبه، پوست، پشم و روغن می باشد.1
شهری از شهرهای فارس که پیش از اردشیر بابکان مؤسس سلسلة ساسانیان )224 میالدی و 

1790 سال قبل( بوده است.
 جهرم از بلوکات  والیات خمسة فارس، حد شمالی خفر و فسا و حد شرقی داربگرد، حد غربی قیر و

کارزین است و آب و هوای آن معتدل و گرمسیری است.2

چرا خراج داراب؟
چند احتمال را می توان در مورد خراج داراب به عنوان بند 9 قرارداد صلح مطرح کرد. 

1- از آن جایی که عربستان تمامًا گرم، خشک و تقریبًا بی آب و علف است و غیر از منطقة طائف 
که در 70 کیلومتری مکه است، منطقة خوش آب و هوایی ندارد، داراب برعکس برای ساکنین حجاز 

ییالق محسوب می شود. 
اضافه کنیم که طائف 600 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. حال آن که متوسط ارتفاع داراب از 

سطح دریا 1181 متر است. 
عالوه بر آن در منطقة داراب تقریبًا همه گونه محصوالت کشاورزی اعم از ارتفاع  بلند مانند گردو،

 

خرما و ارتفاع متوسط مانند مرکبات و انواع درختان مثمر، مانند: سیب، گالبی، انار، هلو، انجیر و بادام 
و ارتفاع پست مانند انواع صیفی جات مانند: کدو، خیار، گوجه فرنگی، بادمجان و اقسام سبزیجـات 

به عمل می آید.
با همین احتمال می توانیم بگوییم نزدیک ترین استان آن روز ایران به حجاز خوزستان بود، که 

آب و هوایی مانند حجاز را دارد؛ با این تفاوت که آب و هوای آن منطقه بسیار گرم است.
2- مرحوم مجلسی می نویسد:

- شاید علت انتخاب خراج دارابگرد این باشد که چون این شهر طبق اسناد تاریخی بدون جنگ 
تسلیم اسالم شد و مردم آن با مسلمانان پیمان صلح بستند، خراج آن طبق قوانین اسالم اختصاص به 
پیامبر و خاندان آن حضرت و یتیمان و تهیدستان و درماندگان را داشت. از این رو امام مجتبی شرط 
 کرد که خراج این شهر به بازماندگان شهدای جمل و صفین پرداخت شود؛ زیرا درآمد آن جا همچنان که

گفته شد، به خود آن حضرت تعلق داشت. به عالوه بازماندگان از این دو جنگ یکی از موارد مصرف 
خراج به شمار می رفتند.3

1-فرهنگجغرافیایایران،ج7.
2-لغتنامةدهخدا،،ج5،ص6964.

3-بحاراالنوار،ج44،ص10.
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 3- شاید هنگامی که در سال 19 هجری این منطقه توسط سپاه اسالم فتح شد، آوازه آن در عربستان 
پیچید و شاید بعضی از هواداران اهل البیت به عنوان استاندار و فرماندار به آن ناحیه اعزام شده بودند 
 و پس از مراجعه به مدینه، از آب و هوا و محصوالت متنوع آن، به خصوص از مردم آرام و نجیب آن

سرزمین حکایت ها نقل کرده اند.
4- هرچه هست، خراج داراب و منطقه، فراوان و قابل مالحظه بوده است. طبق معمول، معاویه در 
 توافق اولیه با امام مجتبی پذیرفت، ولی در عمل مخالفت کرد. زیرا زمانی که خراج داراب را از طریق

بصره به سوی مدینه می بردند، معاویه به حاکم بصره قباًل سپرده بود که آنها را مصادره کند.1 
                                         بعد هم به امام دوم گفت که اهالی بصره چنین کرده اند!! 

به نظر می رسد که خراج دارابجرد متعلق به خراج تمامی منطقة شرق فارس شامل: داراب، نیریز، 
 استهبان، فسا و جهرم بوده، و گرنه خراج داراب به تنهایی آن قدر نبوده که به عنوان شرط صلح گنجانده

شود.
این بند از مفاد صلح مانند بندهای کلیدی 4،2،1، 5 و6... نشان از پذیرش صلح از موضع قدرت 
است. در بررسی صلح نامه دیدیم که بر خالف مشهور آن که مجبور بود هرچه می گویند بپذیرد، معاویه 
بود. و آن چه سرانجام معاویه امضا کرد و سند شد، نشان ذلّت او و ترس او و آیندة نامطمئن او بود. 
 دریغ و درد که این پیروزی بزرگ سیاسی را دشمنان دانا با تبلیغات گسترده، یک شکست دانستند

و دوستان نادان هم با برخوردهای نادرست و برداشت های ناصواب راه دشمنان را ادامه دادند. 
 در طول تاریخ هم حضور این دو گروه را در اسناد و مدارک مشاهده می کنیم. مع االسف این خط

هنوز هم ادامه دارد. 
در قرارداد صلح هیچ نشانی از ضعف دیده نمی شود. عواملی مانند خیانت فرماندهان و زبونی بسیاری 
از همراهان و دام ها و فریب های معاویه و طرح های متعدد ترور... می توانست در صلح نامه تأثیر 
زیادی بگذارد؛ اما صالبت، شجاعت و دشمن شناسی امام مجتبی)ع( اجازه نداد معاویه حتی در روی کاغذ 

هم برتری نسبی پیدا کند.

آثار مثبت صلح
مقام معّظم رهبری در ترجمة استادانة کتاب صلح امام حسن)ع( اثر مرحوم شیخ راضی آل یاسین 

در مورد انگیزه های صلح نوشته اند:
- ... یک روی دیگر مسأله در مورد انگیزة صلح نیز از پاسخی که امام حسن به شیعیانشان که از 

1-صلحامامحسن)ع(،ج2،ص428.
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انعقاد صلح بر او خرده می گرفتند، استفاده می شود. امام در این مورد فرموده اند:
»از صلح با معاویه منظوری جز این نداشتم که شما را از کشته شدن برهانم«.

البته جمالت فراوان دیگری را امام در مورد انگیزة صلح با همین مضمون از آن حضرت نقل شده 
است. اینک برای درک این حقیقت به اندازه ای که خواننده را به مفاد این جمله کاماًل متعهد سازد، 

توضیحی می دهیم:
- مبارزة امام حسن و معاویه در حقیقت مبارزة دو شخصی که هر یک سعی می کند به حکومت 

برسد، نبود.
این مبارزه، مبارزة میان دو مسلک و دو فکر بود که با یکدیگر نزاع مرگ و زندگی داشتند،

                                                                                 و بر سر بقا و ابدیت با هم می جنگیدند. 
پیروزی در این مبارزه،

                                     به معنای جاودانگی یکی از این دو مسلک،
                                     و دو طرز فکر که دو رقیب به خاطر آنها در برابر یکدیگر قرار داشتند، 
                                                                                                                                             بود. 

 جنگ های مسلکی همیشه چنین است. در این جنگ ها، پیروزی از راه اسلحه همواره نشانة پیروزی
حقیقی نیست؛ بلکه آن چیزی پیروزی یکی از دو جبهه را مسّجل می سازد، جاودانه شدن و بقاي مکتب آن 

جبهه است.
 ای بسا که این پیروزی نصیب آن جبهه ای می گردد که به ظاهر در صحنة نبرد با سالح، شکست 

خورده و مغلوب است. 
در آن دوره، مسلمانان بر اثر این که از جنبة عقیده و مکتب به دو گروه تقسیم شده بودند،

                                                               در دو جبهه و در اردوگاه متخاصم قرار داشتند؛ 
هر دو جبهه از فکر و عقیدة خود دفاع می کرد و به هر وسیلة ممکن در راه آن فداکاری می نمود.

این دو مکتب، 
                     مکتب علوی،

                                         و مکتب اموی؛
و آن دو اردوگاه، 

                          کوفه و شام،
                                             بود. 

 صحنه های تحریک آمیزی که معاویه به نام انتقام خون عثمان در شام به وجود آورد، اردوگاه شام
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را از شیعیان و فرزندان علی)ع( خالی ساخت و آنان برای این که زندگی آرام و بی دغدغه ای داشته 
 باشند، ناگزیر به کوفه و یا والیات تابع کوفه پناه بردند و بدین ترتیب عموم شیعیان اهل بیت در کوفه،

بصره، مدائن، حجاز و یمن گرد آمدند. 
رجال و بزرگان مسلمان و بازماندة مهاجران و انصار،

از همه سو به مرکز عراق نقل مکان کردند،
و کوفه در عهد خالفت هاشمی ها به پایگاه اسالم و گنجینة امن و امان میراث رسالت، 

تبدیل شد. 
بنابراین طبیعی بود که دعوت عام امام حسن)ع( به نبردی که سرنوشت آن دو مکتب را باید 
تعیین کند، با قبول این زبدگان و برگزیدگان که پس از شهادت پدرش در کوفه مانده بودند و غالبًا 
از شیعیان او و پدرش و از صحابة جدش پیامبر بودند، مواجه گردد. از این رو بود که اینان همگی در 

جایگاه های خود در میان صفوف و واحدهای سپاه در اردوگاه نُخیله مجتمع گشتند.1
همان گونه که خوانندگان عزیز مالحظه کردند، سیاست اصلی امام مجتبی حفظ اسالم و تشیع 
در مرحلة اول و حفظ خبرگان و نخبگان از امت، در مرحله دوم بود. رسیدن به این دو مهم وقتی در 
عرصة کارساز با معاویه به دست نیامد، امام آن را در جبهة سیاسی دنبال کردند و به آن هم رسیدند. 
اگر امروز اسالم پرطرفدار است حاصل همان انعطاف عاقالنة امام مجتبی است و چنانکه تشیع تا این 

حد مطرح و عزیز است، محصول عملکرد عزتمند امام دوم است. 

توضیح، نه توجیه
تمامی منظور نویسنده از بحث پیرامون صلح امام مجتبی)ع( با معاویه بر این است که:

مخاطبان امروزي،
اوالً: 

بیشتر در جریان یک فراز مهم تاریخ اسالم قرار بگیرند،
 و با زمینه ها و انگیزه هاي صلح بیش از پیش آشنا شوند.

ثانیاً: 
روشن باشد که ما درصدد توجیه اقدام امام دوم نیستیم. 

امام دوم معصوم چهارمند. بنابراین قول و فعل و سکوت ایشان برای ما حّجت است.
 هدف ما توضیح صلح است، نه توجیه آن.

1-صلحامامحسن)ع(،ص324.
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راستی کسی که خداوند سبحان بر معصومیت مطلق ایشان تأکید کرده است، خبط و خطایی در 
اندیشه و عمل ایشان پدید نمی آید که عده ای بخواهند اقدام امام را مورد نقد قرار دهند. 

مع األسف:
 فرهنگ ضد خدایی بنی امّیه که قرن ها جهان اسالم از آن رنج برده،

و امروز که تا حد زیادی عالم اسالم به کفر مستمر و خیانت مستدام آنها آگاه شده، 
هنوز هم نتوانسته است به دلیل پسمانده های همان تفّکر،

 از شّر آن برهد. 

بنی امیه از یک سو زمینه های صلح امام مجتبی)ع( را فراهم آوردند،
تا اهل البیت را که پاسدار راستین اسالمند،

 از دور خارج کنند؛
 و از دیگر سو وقتی که دیدند با انعقاد آن قرارداد نتوانسته اند از محّبت مردم نسبت به اهل البیت،

جلوگیری کنند، 
بر آن شدند تا امام مجتبی)ع( را به خاطر قرارداد صلح، مورد اعتراض شدید قرار دهند،

و او را'' ُمذلُّ المؤمنین'' بخوانند!! 

به طور قطع بنی امیه و شخص معاویه در ایجاد فضای مسموم علیه امام دوم پس از صلح، نقش 
زیادی داشتند.

قباًل هم نوشتیم که معاویه از انعقاد صلح نامه پشیمان شد، چون آن قرارداد دست او را برای اقدامات

 

تند علیه اسالم و مسلمانان بسته بود. 
معاویه با به شهادت رساندن امام مجتبی هم به خواستة خود نرسید، زیرا حضور قدرتمند امام 

امید و نگران می کرد.  حسین)ع( پس از امام مجتبی)ع(، معاویه را کاماًل نا
دستور قتل امام حسین)ع( توسط معاویه هم به جایی نرسید. 

دیگر ترفندهای معاویه هم برای متهم کردن سیدالشهدا)ع( مؤثر نبود. 
بنابراین مشاهده می کنیم که معاویه به رغم اقتدار بی نظیر و امکانات گستردة نظامی، اقتصادی، 
 سیاسی، اطالعاتی و فرهنگی و به رغم کهولت سن به دلیل هوشیاری امام حسن)ع(، نتوانست موضوع 
جانشینی یزید را مطرح کند؛ سیاستی که از آغاز در دستور کار معاویه بود، در دورة امام مجتبی به 

دلیل بند 5 قرارداد، معاویه نمی توانست برای بعد از خود جانشین معرفی کند. 
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 پس از شهادت امام مجتبی)ع( هم معاویه سال ها از پیشنهاد یزید به عنوان جانشین خود ناکام ماند.
زیرا امام حسین)ع( که پای بند همان قرارداد بودند، به معاویه اجازة طرح ولیعهدی را نمی دادند. 

این ممانعت ده سال طول کشید.
خواننده عزیز! 

یک بار دیگر ضعف معاویه و اقتدار اهل البیت را مرور کنید. یعنی:
                      بنی امیة مورد حمایت ضد انقالب،
و دربار روم و یهودیاِن صهیونیسِت ضد اسالم،
سال های دراز در انتظار فرصتی ماند
 تا موضوع والیتعهدی یزید را طرح کند. 

راستی:
- چه چیز مانع عملی شدن ترفند معاویه بود؟ 

   آیا مانعی غیر از اهل البیت در جامعة آن روز در برابر معاویه و زیاده خواهی های معاویه وجود داشت؟
راستی:

- اگر قدرت سیاسـی مثال زدنـی اهل البیت مانع جدی اسالم ستیزی بنـی امیه عمـومًا و معـاویه 
به خصوص بود، آیا عمدة این قدرت سیاسی، حاصل همان صلح نامه نبود؟ 

بنابراین همان گونه که گفتیم:
                                       - انعقاد صلح، افتخار شیعه است نه اشتباه.

 زیرا در اشتباه است که پای توجیه باز می شود، ولی امضاي قرارداد صلح تا آخر موجب سربلندی 
شیعه و دلیل پایداری، هوشیاری و موقعیت شناسی امام دوم شیعه است.

عداوت پایان ناپذیر بنی امیه
 حضرت آیت اهلل خامنه ای در کتاب صلح امام حسن)ع( پس از این بررسی دقیق به تجزیه و تحلیل

واقع بینانة شرایط ناهموار یاران امام مجتبی)ع( می پردازد و عدم آمادگی آنها را برای ادامة نبرد با 
معاویه مورد توجه قرار داده و می نویسد:

- نتیجة مستقیم و بسیار روشِن این بحث آن است که اگر امام حسن)ع( با این فرض که توانسته 
بود در جبهة »َمسِکْن« حضور یابد جان خود و شیعیانش را بی دریغ نثار می کرد، به دست خود حکم 
مرگ خود را امضا کرده و نام خود را به زوایای کتب »انساب« منتقل ساخته بود و مکتب خود را نیز 

به فنا محکوم کرده و دیگر از آن کمترین اثری در جهان باقی نمی ماند.
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تاریخ افتخارآمیز او و تاریخچة خاندان شامخ و با عظمت او در لباس ننگین ترین و زشت ترین 
 افسانه ها بازگو می شد، معاویه آن را به میل خود می ساخت و پس از او مروان و مروانیان به نظر خود
 بر آن چیزها می افزودند. این در حقیقت به معنای پایان یافتن تاریخ انسانی اسالم و شروع تاریخ اموی

اگر از بنی امیه جز پیرزالی گوژپشت  با نشانه ها و مشخصات اموی گری بود. در حدیث است که:''
کسی نمی ماند، هر آینه دین خدا را پایمال عداوت و دستخوش انحراف خود می ساخت.''1 در این 

صورت آیا در برابر امام حسن راهی جز آن چه پیمود، وجود داشت؟
کمترین بررسی و تأمل نشان می دهد که عمل آن حضرت بهترین طریقه ای بود که می توانست از شدت 

اقداماتی که از معاویه انتظار می رفت، بکاهد؛ بلکه جز راه او، راه دیگری برای این کار وجود نداشت.
 امام حسن)ع( که این پیشامدها را همچون حوادث واقع شده ای در برابر خود می دید، با حفظ جان
شیعیان و یارانش، خط ارتباطِی خود را با نسل های آینده محفوظ نگاه داشت؛ بلکه رابطة پدرش و

 

 جدش را نیز با دوره های بعد حفظ کرد و مکتب و ایدة خود را از فنا و نابودی حتمی نجات داد و تاریخ
اسالم را از مسخ و تحریف و رنگ آمیزی و تزویر برکنار ساخت و از اعماق پریشانی و شکستگی که 
دنیای او را فراگرفته بود، پیروزی و موفقیتـی درخشـان برای فکر و معنـویت و آینـدة خود بیرون 
کشید... و دنیای خود را فدای حفظ دین کرد. این همان نشان امامت در این دودمان پاک و در این شاخة 

برومند درخت نبوت است.2
حق همین است؛ هرچند گروهی سطحی نگر و خیره  سر که باورهای آنها حاصل دیده ها و شنیده های 
آنهاست و بدون آن که در قول گوینده تأمل کنند و یا حداقل خود گوینده را مورد بررسی عقیدتی 
قرار دهند، گفته های آنها را می پذیرند، امام مجتبی را پس از انعقاد صلح مورد سرزنش قرار دادند؛ اما 

طولی نکشید که آثار صلح نامه با آشکارشدن ماهّیت معاویه برهمگان روشن شد.
معاویه بسیار مایل بود که پس از تسلط بر قدرت، 

                                     ریشة اسالم را بخشکاند،
                                     و مسلمانان اصول گرا را از دور خارج سازد،

                                                                                                         اما صلح نامه مانع جدی او بود. 

او بسیار عالقه داشت که حقوق شیعیان را از بیت المال قطع کند، ولی صلح نامه نمی گذاشت؛
و سرانجام آن که او که کینه ای دیرینه نسبت به اهل البیت داشت، آرزو داشت همه را به شهادت 

برساند، اما نمی توانست از سّد محکم صلح نامه بگذرد.

1-الخرائجوالجرائح،ص228.
2-صلحامامحسن)ع(،ص334.
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اگر جنگ ادامه می یافت
راستی اگر به رغم آن شرایط نامناسب روحی و اجتماعی، امام حسن)ع( اقدام به جنگ می کرد 
و این جمع ارزنده و بی نظیر را به نبردی که به طور حتم یک تن از ایشان را زنده نمی گذاشت، وارد 
 می کرد در حقیقت امانت بسیار مهم و گران وزنی را که اینان به عنوان تنها حافظان و حامالن آن بودند،

به دست نابودی سپرده بود.
نابودی این امانت گرانبها به این معنا بود که ارتباط امیرالمؤمنین علی)ع( و امامان بزرگوار و 
خاندان آن حضرت)ع( با نسل های بعد تا قیامت منقطع گردد. در آن صورت ماجرای امام حسن 
نیز از لحاظ تأثیر تاریخی به ماجرای سادات علوی شباهت می یافت که در شرایط خاص و اوضاع 
 مختلف حکومت های اسالمی به داعیة اصالح قیام می کردند و خویشاوندی نزدیکانشان با رسول خدا 
 را مستمسک عمل خود می ساختند و عاقبت پس از مدتی کوتاه یا طوالنی مغلوب و تار و مار می گشتند

و از دعوت و قیام آنان جز نامی در البه الی کتب تاریخ یا کتاب های »انساب« باقی نمی ماند.
واقعًا اگر امویان به طور کامل حساب خود را با آل محمد یک سره می کردند و امام حسن)ع( 
به قتل می رسید و در کنار او تمامی مردان خاندانش و همة زبدگان و برگزیدگان اصحابش - آن 
بندگان شایستة الهی- کشته می شدند و اسالم، شکل »اموی« می گرفت، دیگر از یادگارهای حضرت 
محمد)ص( در تاریخ چه باقی می ماند و از آن تربیت ها و آموزش های نمونه که اسالم روح و چکیدة 

آن را در وجود این زبدگان دمیده و فرو ریخته بود، چه برجا می ماند؟ 
مگر اسالم غیر از همین جمع که طعمة شمشیرهای سپاه می شدند، شاگردان و تربیت یافتگانی داشت؟1

معاویه مخالف صلح!!
 با بررسی دقیق تر روحیه و سیاست های راهبردی معاویه به این نتیجه می رسیم که هیچ چیز عطش

سیری ناپذیر معاویه را فرو نمی نشاند جز نابودی اسالم. 
سیاست های معاویه اگر با پای مردی ها و واکنش های اهل البیت خنثی نمی شد، اسالم زودتر از آن چه 
عده ای تصور می کردند نابود می شد. نادانی معاویه در این مسیر که سرعت را چاشنی کار خود کرده 
 بود، کار دست خودش و جانشین خون خوارش داد. او که دشمنان سیاست خودش را فقط اهل البیت و

خاندان و نزدیکان آنها می دانست، برای نابودی آنها شمشیر را از رو بست و با برنامه ریزی های به 
ظاهر حساب شده، نخست با تمهیدات شیطانی، مولی الموحدین امیرالمؤمنین)ع( را به شهادت رساند؛ 
سپس و به رغم مفاد صلح نامة مورد اشاره، امام مجتبی را شهید کرد. او با این کارها تصور می کرد که 

1-صلحامامحسن)ع(،ص331.
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دیگر برای نابودی اسالم، مانع مفقود و مقتضی موجود است.
بنابراین:

                 معاویه اسالم را قبول نداشت که بخواهد طبق سنت پیامبر عمل کند،
                                                                    و اصول و موازین را رعایت نماید،
             و از ریختن خون پرهیزکاران و پاسداران مکتب اسالم خودداری نماید.

 به نظر نویسنده معاویه اصوالً راضی به صلح نبود. او می پنداشت که امام مجتبی که به خوبی از 
ماهیت ضد خدایی او باخبر است، زیر بار صلح نخواهد رفت؛ در آن صورت و با توجه به تعداد اندک 
 یاران امام دوم و انبوه نیروهای خون خوار شام با آن همه تجهیزات و امکانات، فاتحانه وارد کوفه می شود
و عالوه بر کشتن امام مجتبی و برادران و خاندان ایشان که خاندان وحی هستند، به کشتار دوستان، 
 یاران و هواداران اهل البیت می پردازد. سپس به بهانة پاک سازی کوفه از یاران امام مجتبی، همة مؤمنان

و مسلمانان و حتی افرادی که در بحران گذشتة مستقیم و غیر مستقیم به امام دوم خدمت مي کردند، 
از دم شمشیر بی دریغ عبور دهد... و بعد با همین شیب و شتاب با مسلمانان دیگر شهرها رفتار کند. 
این فقط یک تحلیل نیست؛ دیدیم که پس از فاجعة کربال و قیام مردم مدینه که از رفتار یزید به 
 خشم آمده و مبادرت به بیرون کردن فرماندار شهر نموده بودند، یزید سپاهی عظیم به فرماندهی عنصری

به نام »ُمسلم بن ُعقبه« به سرکوبی مردم مدینه فرستاد. 
آن سپاه آماده پس از شکست دادن قوای محدود مدینه، فاتحانه! وارد شهر شد. به دستور ُمسلم سپاه 
خون خوار شام دست به قتل عام مردم زد. سپس سه روز جان، مال و نوامیس مردم مدینه برای سپاه شام 

آزاد بود. در این حادثه 10 هزار نفر از مردم مدینه اعم از مهاجر و انصار به شهادت رسیدند.
مسعودی در مروج الذهب می نویسد: 

- در آن سال هزار دختر بدون شوهر وضع حمل کردند؛ این البته غیر از تجاوزاتی بود که به زنان 
محترم مدینه شد...

گمان نمی رود که یزید ابتدا به ساکن، به چنین جنایتی دست زده باشد. باور نویسنده این است که 
قتل عام سکنة شهرهای مدینه، مکه، کوفه و... در دستور کار بنی امیه از زمان معاویه بوده است. منتهی 

به دلیل مفاد صلح نامه، دست معاویه برای انجام هر جنایتی باز نبود.
اصوالً معاویه آرامش را برای دنیای اسالم نمی خواست. او مدام مناطق را بحرانی می خواست و بحرانی 

می کرد، تا بهانه برای قتل عام فراهم گردد. 
بنابراین از این نظر هم، انعقاد صلح برای مسلمانان عمومًا و شیعیان به خصوص یک نعمت بزرگ 

 

بود؛ لذا می بینیم امام حسین)ع( نیزپس از شهادت امام مجتبی)ع( ُمفاد آن را کاماًل رعایت کردند. 
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پس از شهادت امام مجتبی، معاویه به منظور آگاهی از میزان پای بندی امام حسین به قرارداد 
صلح، نامه ای سراپا کذب برای امام سوم نوشت و ایشان را از احتمال قیام برحذر داشت. 

امام حسین در پاسخ به نامة معاویه با صراحت و صداقت نوشتند: 
- من نه تدارکات جنگی ضد تو دیده ام و نه قصد خروج بر ضد تو داشته ام.1

ندامت معاویه از صلح با امام دوم
معاویه تنها توانست عده ای از یاران مخلص حضرت امیرالمؤمنین که آشکارا علیه وی تبلیغ 

می کردند و عملکرد ضد اسالمی وی را مورد انتقاد قرار می دادند، به شهادت برساند. خالصه آن که:
                                                                 معاویه آرامش مسلمانان و شیعیان را نمی خواست. 

 صلح امام مجتبی تا حد زیادی شیعیان را به تجدید نظر در جنگ رو در رو با بنی امیه واداشت. لذا 
به دستور امام مجتبی)ع( و امام حسین)ع( به خودسازی و کادرسازی روی آوردند. 

چون جنگ های طوالنی موجب فرسوده شدن نیروهای مخلص ائمه شده بود، خوف آن بود که 
اگر بقیه السیف این نیروها به دست جنایت کاران اموی کشته شوند، عماًل اسالم ناب و تشّیع تا حد 

زیادی بی دفاع شود.
 معاویه پس از صلح با امام دوم چندان راضی نبود، اما از بیم واکنش بنی امیه واکنشی نداشت. اما 
امام حسین)ع( تا سال60 هجری- سال مرگ معاویه- به مفاد صلح پایدار ماندند. در هیچ منبع مستقلی 
نیامده که معاویه پس از صلح با امام دوم پشیمان شده و پشیمانی خود را هم بر زبان آورده باشد؛ اما 

قرائن و شواهد حکایت از آن دارند که بعدها معاویه چندان از قرارداد صلح راضی نبود، زیرا:
1- او که از قدرت کم نظیری برخوردار بود و هیچ کس را رقیب خود نمی دید و حتی احساس 

خطر از ناحیة هیچ کسی هم نداشت، چه نیازی به صلح با امام حسن)ع( داشت؟
2- اطرافیان معاویه اعم از بنی امیه، عمروعاص، مغیره بن شعبه و زیادبن ابیه... عناصری ضد اسالم 
 بودند. آنها هم که در ضدیت با اسالم، با معاویه احساس مشترکی داشتند، معاویه را در آن تفکر کمک

می کردند.
3- بر همگان روشن بود که اهل البیت با زعامت امام مجتبی)ع( پاسدار حقیقی اسالم و ارزش های 
اسالمی هستند. بنی امیه هم از آغاز، دشمنی عمیق خود را با اسالم نشان داده بودند. بنابراین صلح نامه 

عماًل دست معاویه را برای اسالم ستیزی آشکار بسته بود.
 4- این درست است که معاویه آدم تودار و سیاسی کاری بود. او پدر را می کشت و به فرزند تسلیت

1-ازظهوراسالمتاسقوطبغداد،ص184.
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می گفت. اما جنایتکاران خون خواری مانند »بُسـربن ارطاه«، »سمـره بن جندب«، »زیادبن ابیـه«، 
»مسلم بن عقبه« که در خدمت او بودند، آن همه جنایت مرتکب می شدند.

به راستی:
- چه چیزی غیر از صلح با امام دوم، 

معاویه را از کشتار همه جانبة هواداران حقیقی اسالم بازمی داشت؟
5- باز هم تکرار می کنیم که معاویه و خاندانش دنبال ریشه کنی اسالم بودند. داستانی که »ُمطرف« 

فرزند مغیره از پدرش پس از دیدار خصوصی وی با معاویه نقل کرده، یکی از صدها نمونه است:
 نقل کرده که معاویه به مغیره گفته است که در انتظار روزی است که نام محمد)ص( را ابتدا از اذان

و سپس از کلیة مناسک و عبادات حذف کند؛ یعنی اسالم زدایی کامل...
باز هم از خوانندگان عزیز می پرسیم:

- چه انگیزه ای معاویه را از نابودی اسالم،
 که استراتژی بنی امیه بود،

 مانع می شد؟
این البته یک بعد از ابعاد صلح امام با معاویه بود. باید اضافه کنیم که ائمة اطهار باالجبار به این 
وضعیت راضی بودند که معاویه، آن حاکم ظالم، آشکارا علیه اسالم اقدامی نکند. زیرا عملکرد معاویه 
اگر غیر از این بود، اساسی ترین بند صلح نامه، مخدوش می شد و امام مجتبی به طور قطع موضع 

دیگری در برابر معاویه می گرفتند. 
دیدیم که وقتی یزید شراب خوار فاسد به قدرت رسید و آشکارا علیه اسالم اقدام می کرد، امام حسین 
آن گونه مردانه وارد نبرد با بنی امیه شدند؛ هرچند امام به شهادت رسیدند، اما خود یزید در آتشی که از 
 کربال علیه بنی امیه زبانه کشید، به خاکستر تبدیل شد. حتی خلفای فاسد بنی المروان هرچند تبه کاری
در ذات آنها بود، اما ظاهر اسالم را تا حد زیادی رعایت می کردند؛ مسجد می ساختند، افراد را با پول 

خود به حج می فرستادند، راه ها را امن می کردند و... 
عملکرد ناصواب یزید و هزینه های سنگین آن باعث شد که عبدالملک مروان، دومین خلیفة مروانی، 

در پاسخ به حجاج بن یوسف ثقفی که او را به سخت گیری با بنی هاشم تشویق کرده بود، نوشت:
- مرا به خون فرزندان ابوطالب آلوده مکن. زیرا من دیدم که خاندان حرب )بنی امیه( چون با آنان 

درافتادند، از بین رفتند.1
 اگر از اثرات مثبت صلح امام حسن)ع( با معاویه جز همین تأثیر نبود که دو خون خوار نامدار تاریخ

1-الخرایجوالجرایحاز،قطبراوندی،ص232.
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اسالم از درگیر شدن با اهل البیت شدیداً واهمه داشتند، کافی بود. 

نظر آیت اهلل سید عبدالحسین شرف الدین راجع به صلح
متفکر بزرگ مرحوم آیت اهلل سید شرف الدین نکات زیبایی راجع به صلـح امـام دوم با معاویه 

می نویسد:
- در آن روزگار، حیات اجتماعی اسالمی دگرگون شده و به سود یک حکومت ستمکار تغییر جهت 
داده و نفع پرستی یک پادشاهی شکل گرفته و از کنارة خالفت اسالمی به همه سو چنگ انداخته بود. 
 اما معاویه با زیرکی و فریب کاری خائنانه اش توانسته بود چهرة شوم حکومت خود را در پردة فریبی
از تظاهرات اسالمی و مظاهر مسلمانی چنان بپوشاند که اکثریت مردم به واقعیت ننگین او پی نبرند. 

در چنین وضعی امام حسن)ع( به دو علت چاره ای جز قبول صلح نداشت:
1- دنیا آن چنان به معاویه روی آورده بود که با کمک پول و فریب توانست پسر عموی امام را 

)عبیداهلل بن عباس( که سردار سپاهش بود، بفریبد و به سوی خود بکشاند. 
 2- اگر امام خود را به دامان مرگ می انداخت و به شهادت می رسید، معاویه چهرة شهادت را مسخ

می کرد و حتی از آن به نفع خود بهره می برد. 
 در این صورت چه نفع مادی در کشته شدن امام حاصل می شد؛ جز این که معاویه از مرگ و حیات

امام در صورت جنگ سود می برد؟ 
سیاست اثربخش و نافذ امام بزرگ ترین دلیل عظمت آن حضرت بود، که در خطرناک ترین هنگامه ای 
که اسالم به نابودی تهدید می شد، با اجرای آن توانست پردة فریب از چهرة زشت معاویة سرکش و 

طاغوت خیانت کاِر تاریخ بردارد؟
 اگر صلح امام نمی بود، مردم از نهاد سیاه معاویه و دودمانش آگاه نمی شدند و در آن صورت شهادت

امام حسین)ع( هم چنین اثر جاودانه ای پدید نمی آورد.1
حق همین است. از نفاق معاویه همه چیز برمی آمد. او می توانست در آن شرایط دشوار که شیعیان 

در ضعف بودند و بنی امیه در قدرت، به هر کاری دست بزند. 
آیا اگر مالحظة صلح نامه نبود، معاویه نمی توانست دست به قتل عام مردم کوفه بزند و همة پارسایان و 

موحدان را به شهادت برساند؟
او اگر چنین عملی را مرتکب می شد، چه کسی و یا چه نیرویی مانع اقدامات وی بود؟

اگر فکر چنین اقدامی را داشت، آیا مشاورانش باالتفاق او را در این کار تشویق و یا از اندیشه های 
1-زندگانیحسنبنعلی)ع(،ص484.
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براندازیش حمایت نمی کردند؟ 
در آن شرایط آیا چه بر سر اسالم و مسلمانان می آمد؟

 کاری که هفت قرن بعد در فتنة مغول، کشور خودمان شاهد آن بود؛ و به قولی:
                                           - آمدند، کشتند، سوختند، بردند و رفتند.

مرحوم کمال الدین اصفهانی شاعر آن دوره، تصویري کوتاه و گویا از فتنة مغول ارایه می دهد: 
مساجـد شده خنـدق پارگیـن                         مـنـابـر شـده هیـزم شـوربا
سگ مرده افتـاده در موضعـی                        که بـر جـای پیشـانی اولیـا
چو اوتاد در مسجد افتاده سقف                         چه ابدال گشته ستون  ها دو تا
امامـان چون قنـدیل آویـختـه                       چو سجاده افکنده محراب  ها
نه بر طفل رحمت، نه از پیر شرم                         نه آزرم خلق و نه ترس خدا1

از معاویه همه کاری ساخته بود. هیچ بعید نبود که ایادی وی امام مجتبی را پنهانی به شهادت 
برسانند، آن گاه بنی هاشم را به عنوان متهم اصلی به مردم معرفی کنند و با نفوذ گسترده و تبلیغات 

گسترده تری که داشتند، از اهل البیت آبروریزی نمایند.
و البد حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و دیگر فرزندان امام امیرالمؤمنین)ع( و دیگر شخصیت های 
بنی هاشم و هواداران آنها را به دادگاه فرمایشی بکشند. آن گاه آنها را به اعدام محکوم کنند و پس از 

گذراندن دوران طوالنی حبس و زندان، آنها را با مّنت آزاد کنند. 
        آیا اگر احتمال این امر ضعیف بود، محتمل قوی نبود؟

        نفوذ امروز معاویه بر فقه، تاریخ، فرهنگ و معارف اهل سنت پس از14 قرن،
نشان از قدرت و نفوذ همه جانبه وی،
در دوران زمامداری اش می دهد.

وقتی جمع زیادی از اهل سنت هنوز هم معاویه را با آن همه ساختارشکنی،
                                                                           »خال المؤمنین« می دانند،

                                                                           چه کاری معاویه نمی توانست انجام دهد؟
 و امام دوم چه کاری غیر از صلح برای حفظ اسالم و مسلمین می توانست انجام دهد، که نداد؟! 

خالصه ای از زندگی سیاسی امام دوم
در همین کتاب نوشتیم که امام دوم در15 رمضان سال سوم هجری در مدینه متولد شدند و در 

1-موالناسیفالدینابوالمحامدمحمدفرغانیازشاعراننامیوچکامهسرایچیرهدستایرانزمیندرسدههایهفتموهشتمهجری.
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28 صفر سال 50 هجری با زهر کین معاویه به شهادت رسیدند.

                بنابراین ایشان در هنگام شهادت 48 ساله بودند.
همچنین حضرت امام مجتبی پس از شهادت مولی الموحدین امیرالمؤمنین در 21 رمضان سال 
40 هجری عماًل منصب آسمانی امامت را به عهده گرفتند. این  مسؤولیت الهی تا هنگام شهادت که 

در سال50 هجری روی داد، به مدت10 سال و 6 ماه و 7 روز دوام یافت. 
قابل توجه این که دوران زعامت ظاهری ایشان که در21 رمضان سال40 هجری آغاز شده بود، 
تا امضاي صلح نامه پایان یافت. از آن جایی که امضاي قرارداد صلح در26 ربیع االول سال41 هجری 

اتفاق افتاد، دوران زعامت ایشان 6 ماه و6 روز طول کشید. 
دربارة ویژگی های امام دوم هرچه بگوییم، کم گفته ایم.
شخصیتی خدا محور، 
خالص، 
مخلص، 
عابد، 
زاهد،

و مطیع خدا بودند. 
سیوطی در تاریخ خود می نویسد: 

 - حسن بن علی دارای امتیازات اخالقی و فضایل انسانی فراوان بود. او شخصیتی بزرگوار، بردبار، 
باوقار، متین، سخی، بخشنده و مورد ستایش مردم بود«.1

اوج عّزت و اقتدار
  پس از انعقاد صلح امام دوم به همراه برادران و اهل البیت و یاران خود کوفه را ترک کردند و عازم

مدینه شدند. 
معاویه وقتی گزارش عملکرد خوارج و آمادگی برای جنگ آنها را شنید، نامه ای به امام دوم 
نوشت که چون خوارج قصد مزاحمت را دارند و اینک در نخیله جمع شده اند، خوب است نخست 

شما با آنها بجنگید، سپس عازم مدینه شوید. 
امام جواب قوی و دندان شکن و بسیار مهمی را به معاویه دادند که زیباترین فرازهای تاریخ 

زندگی سیاسی امام دوم است:
1-تاریخالخلفا،ط3،ص189.
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لْو اََثْرَت اَْن اُقاِتَل اََحداً ِمْن اَْهِل الِقْبَلِة

 لََبَداُْت بِقتالَِک
ِة َوِحْقِن ِدماِئها1  َفِانّی َتَرْکُت لِِصالِح الُْامَّ

من برای این که خون مسلمانان ریخته نشود،

 با معاویه صلح کردم،

و اال اگر بنا بود با اهل قبله بجنگم،

جنگ با معاویه در اولویت اول من بود.

تأثیر عمیق تبلیغات درست
این درست است که تبلیغات نقش زیادی دارد؛ در دنیای امروز تبلیغات سالح مؤثر و شگفتی در 

دست قدرت های جهان خوار در اثبات خود و نفی غیر خود است. 
به رغم این موضوع همین تبلیغات زمانی مؤثر و پایدار است، 
                                                 که به حقیقت نزدیک تر باشد.

- کاهلی و سنگینی مردم برای جنگ که معلول تبلیغات شام با راحت طلبی خود آنان بود، هرچند 
در کوفه نفوذ فراوان داشت، ولی این بیداری تازه که مدیون فعالیت آن خطبای بزرگ بود، در زمانی 

کوتاه در مردم رغبت، نشاط، فعالیت و به دنبال آن شور و حماسه ای را برانگیخت.
 با همة نغمه های پلیدی که از طرف مخالفان امام حسن)ع( ساز می شد، تبلیغات نزدیک یاران 
وی توانست تا حدودی مؤثر واقع شود و عدة زیادی از مردم را به جهاد راغب سازد و در نتیجه، مردم 

برای رفتن به اردوگاه شور و نشاطی یافتند. 
همچنین این تبلیغات تا حدود زیادی موفق شد که افکار عمومی مردم کوفه و محالت و نواحی نزدیک 

به آن را که با بازارها و دستگاه های قضایی و اداری آن ارتباط روزانه داشتند، با خود همراه سازد.
مهارت و زبردستی خطبای کوفه در این بود که به خوبی توانستند از زمینة فکری مساعد و آمادة 
مردم استفاده کنند و در پوشش دعوت به جهاد، با تمام قوا آنان را به پیروی از خاندان پیغمبر دعوت 

نمایند... 
مثاًل می گفتند: 

- فرزند علی)ع( کجا و فرزند ضحر کجا؟! 
-پسر فاطمه کجا و پسر هند کجا؟! 

1-کاملابناثیر،ج5،ص98.
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- آن کس که جدش رسول خداست، چه نسبت با آن که جدش »حرب« است،
- و آن کس که جده اش خدیجه است، چه قیاس با آن که »فتیله« است. 

 آن گاه از این دو نفر آن کس را که نامش نکوهیده تر و دودمانش پلیدتر و گذشته و حالش شرارت بارتر
و در کفر و نفاق با سابقه تر است، لعنت می کردند و مردم یک صدا فریاد می زدند: آمین، آمین.1

عرفان مطلق
امام مجتبی)ع( مانند پدر بزرگوارشان هم یک موحد کامل و هم یک سیاست مدار باتدبیر و هم 
یک رزمندة شجاع و هم یک فرماندة با تدبیر و هم یک شخصیت مردم دار بودند. در عرفان نیز در زمان 

خودشان نظیر نداشتند:
1- چون وضو می ساخت، حالش دگرگون می شد و خوفی ژرف در اندرون جانش نفوذ می کرد، چنان که 

رنگ از چهره اش می پرید و اندامش به سختی می لرزید.
2- وقتی وارد مسجد می شد، می گفت: خدایا! مهمانت به درگاهت آمد. ای نیکوی بخشنده! اینک بدکاری 

به حضورت می رسد. ای خدای کریم! بدی هایی که در پیش دارم، به خوبی هایی که داری ببخش.
 3- چون به نماز می ایستاد، فروتنی و خشوع بر چهره اش نمایان می  شد. چنان خشیت جالل خداوند او را

فرا می گرفت که تمامی پیکرش می لرزید.
4- قرآن را با اشتیاق، آرام و ژرف اندیش و باتوجه به معانی دقیق آیاتش تالوت می کرد. چون به آیه ای 

می رسید که به مؤمنان خطاب داشت، می گفت: لبیک، اللهم لبیک.
5- 15 بار یا 20 بار پیاده به حج رفت در حالی که اسب های نجیب در برابرش یدک می کشیدند و 

او با پای طلب به بیعت معبود می شتافت.
6- چون نام دوزخ را می شنید، از شّدت ترس خدا همچون مارگزیدگان به خود می پیچید و وقتی از بهشت

 

سخن به میان می آمد، بهشت را از خدا می خواست. با شنیدن نام مرگ و عواقب خطرناک آن از هول 
قیامت و بعث و حشر به شدت گریه می کرد.

7- از نمونه های عبادتش آن که هر شب سورة کهف را تالوت می کرد و چون از نماز سحرگاهی فراغت 
می یافت، با هیچ کس سخن نمی گفت و یاد خدا می کرد تا آفتاب برآید.2

دریغ و درد که سلطة معاویه نگذاشت همگان از پرتو نورانیت نور مقدس امام دوم بهره مند شوند. 
شیطنت های شرک آلود معاویه آرام و قرار را از اهل البیت و امام مجتبی)ع( می گرفت. 

1-صلحامامحسن)ع(،ص173.
2-مطالباینبخشازکتبمعتبرمانندامالیشیخصدوقواعیانالشیعهاستفادهشدهاست.
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برای اطالع خوانندگان گرامی به یک ترفند زشت و کفر آمیز معاویه اشاره می کنیم:

سلطنت عثمان!!
اصوالً هر نوع مدیریتی که با اصول و ارزش ها همخوانی نداشته باشد، دلیل بی اطالعی از نیاز 
جامعه و بی اعتنایی به اعتقادات مردم است. در دوران جاهلیت، امور بر وفق مقررات و ارزش  ها پیش 

نمی رفت، بلکه عوامل دیگری مانند قوم گرایی که ضد شایسته ساالری است مطرح بود.
عثمان که رفتار پیامبر اسالم)ص( را در انتخاب ها دیده بود، یا حداقل با اخالق و رفتار مدیریتی 
 شیخین اطالع داشت، پس از رسیدن به قدرت، یک باره از پوستین ارزش های اسالمی بیرون آمد و حتی 

عملکرد شیخین را به دور انداخت و خود محوری را در پیش گرفت. 
ذیاًل به یک نوع از قوم گرایی عثمان اشاره می کنیم:

- خلیفة سوم، دستور داد سعدبن ابی وّقاص را از استانداری کوفه بردارند و به جای وی »ولیدبن 
عقبه بن ابی معیط« را گماشت. ولید از بنی امیه و از خویشاوندان عثمان بود. وقتی که ولید وارد کوفه 
 شد، همه تعجب کردند. یعنی چه؟ آخر این آدم، کسي است که حکومت را به او بدهند؟ چون ولید هم

به حماقت معروف بود، هم به فساد! این ولید همان کسی است که آیة شریفة:
ُنوا1 إِْن جاَءُکْم فاِسٌق بَِنَبٍإ َفَتَبيَّ

 اگر فاسقی برای شما خبری آورد،

به تحقیق بپردازید و به حرفش گوش ندهید. 

در مورد اوست و قرآن اسم او را فاسق گذاشته است.
این متعلق به زمان پیامبر)ص( است. معیارها و ارزش ها و جابه جایی آدم ها را ببینید. این آدمی 
که در زمان پیامبر، در قرآن به نام »فاسق« آمده بود و همان قرآن را مردم هر روز می خواندند، در 

کوفه حاکم شده است. 
عبداهلل بن مسعود وقتی چشمش به او افتاد، گفت:

- من نمی دانم تو بعد از این  که ما از مدینه آمدیم آدم صالحی شدی یا نه! 
                                                                      یا مردم فاسد شده اند؟

ما اَْدری اَْصَلْحَت بَْعَدنا اَْم َفَسَد الّناِس2 

یعنی تو که صالح نشده ای،

بلکه مردم )خلیفه( فاسد شده اند که مثل تویی را به عنوان امیر به شهری فرستاده اند.
1-سورةحجرات،آیة6.

2-تاریخابناثیر،ج3،ص82تا83.
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سعدبن ابی وّقاص هم تعجب کرد. منتها از بُعد دیگری، گفت:
اََکْسَت بَْعَدنا اَْم َحَمْقنا بَْعَدَک

تو که آدم احمقی بودی،

حاال آدم باهوشی شده ای؟

 یا ما این قدر احمق شده ایم که تو بر ما ترجیح پیدا کرده ای؟

ولید در جوابش گفت:  
ال َتَجزَّ َعْن اَبا اِْسحق

ناراحت نشو سعد.

ُکلُّ ذالَِک لَْم َیُکْن

نه ما زیرک شده ایم و نه شما احمق شده ای.

َو اِنَّما ُهَو الَْمِلُک

مسأله، مسألة پادشاهی است.

تبدیل حکومت الهی و خالفت و والیت به پادشاهی، خودش داستان عجیبی است.
سعدبن ابی وّقاص باالخره صحابی پیامبر)ص( بود. این حرف ولید برای او سنگین بود.

َفقاَل َسْعُد اَراُکْم َجَعْلُتُموها َمِلکًا

مي بینم که شما)یعني در حقیقت عثمان( خالفت اسالمي را به پادشاهی تبدیل کرده اید.1 

در دوران عثمان انحراف عمیقی در خط مشی حکومت اسالمی به وجود آمد. اگر پادشاهان به 
دیکتاتوری و مردم گریزی می پردازند، دلیلش آنست که یا خود به زور و قهر و جبر به پادشاهی 
 رسیده اند،که در چنان وضعی به خود اجازه می دهند مردم آزاری کنند و یا این که پادشاهی از طریق ارث

به آنها رسیده، که باز هم حق خود می دانند که هرطور خواستند پادشاهی کنند!
 اما عثمان خود را خلیفة پیامبر می دانست. هنوز دیر زمانی از ارتحال پیامبر نمی گذشت؛ مردم 
از عثمان عمل به احکام اسالم را می خواستند، اما عثمان به خود اجازه می داد هر طور دلش می خواهد 

حکومت کند. آثار این خود محوری تا آخر دست از سر اسالم و مسلمانان بر نمی دارد.

پس از عثمان
معاویه در امتداد اسالم ستیزی خود، سیاست لعن بر مولی الموحدین امیرالمؤمنین را پایه گذاری 
کرد. خشم معاویه از اسالم، پیامبر و اهل البیت تمامی نداشت. او هرچند به ریشه کنی اسالم می اندیشید، 

1-تجزیهوتحلیلمقاممعّظمرهبریدرخطبههاینمازجمعه1377/3/18،نقلازکتابچهارگفتار،ص93.
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اما جرأت نداشت این سیاست را علنی کند، یا آن که به مصلحت خود نمی دانست. برعکس، تمامی 
خشم و عصبانیت خود از خدا، پیامبر و اسالم را یک جا در لعن به امیرالمؤمنین بروز داد. 

علت این دشنام هم این بود که معاویه می دانست که حکومتش فقط با ناسزا گویی و انتقام جویی 
نسبت به امام اول شیعیان استوار می شود. چون دوست و دشمن هم، امیرالمؤمنین)ع( را اسالم مجسم 

می دانستند و هم پاسدار حقیقی اسالم. لذا مروان بن حکم صریحًا گفت: 
- جز به دشنام علی]ع[ حکومت ما استقرار نمی یابد.1

کار تفکر و سیاست و اقدام معاویه به جایی رسید که در بیش از هفتاد هزار منبر مولی را لعن می کردند.2
این سیاست به تدریج جزء سنت درآمده بود. معروف است که:

امام جمعه ای مزدور و دین به دنیا فروخته، چون در حال مسافرت بود، دشنام را در نماز جمعه فراموش 
کرده بود؛ وی نماز را دوباره به جا آورد و به کّفارة آن مسجدی ساخت،
                                              و نامش را »مسجد الذکر« گذاشت.3

این سنت زشت و کفر آمیز به تدریج موجب سوء استفادة بسیاري از افراد زشت کار و خیانت پیشه 
قرار  گرفت؛ یعنی دغل کاران با این کار به مرکزیت قدرت نزدیک می شدند. مثاًل با اعالم این که پدر 
 و مادرشان بدون رضایت آنها نامشان را علی گذاشته اند، به آنها تقرب می جستند و بدین  وسیله از آنها

پول می گرفتند.4
البته:

        مردم سیستان خودمان هرگز و تحت هیچ شرایطی زیر بار این ننگ نرفتند.5

اشاره ای گذرا به زندگی داخلی امام مجتبی)ع(
 خصومت بنی امیه نسبت به اهل البیت و به امام دوم اسناد تاریخی را نسبت به زندگی داخلی امام

مجتبی دچار سرگردانی کرده و مخدوش ساخته است.
 بدون تردید فرزند پیامبر رحمت از یک زندگی آرام و به لحاظ اجتماعی معمولی برخوردار بوده اند.

عالوه بر بنی امیه، بنی العباس نیز در صف دوم دشمنان امام مجتبی قرار گرفتند. 
                                                              علتش هم آن بود که:

 سادات حسنی که نوادگان امام دوم بودند، به قدری عرصه را بر بنی العباس، به خصوص بر منصور 
1-زندگانیحسنبنعلی)ع(،ص554،نقلاز:صواعقالمحرقه،ص33.

2-النصایحالکافیهمحمدبنعقل،ص79.
3-مقتلالحسینمقرم.
4-النصایح،ص80.

. 5-معجمالبلدان،یاقوتحموی،ص557؛زندگانیحسنبنعلی)ع(
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دوانیقی تنگ کردند که آنها که توان الزم برای مقابله با نوادگان امام دوم را نداشتند و به دروغ گویی و 
دروغ نویسی علیه پدرشان روی آوردند؛ از جمله نوشتند که امام مجتبی زن های زیادی گرفتند!! 

عملکرد زشت بنی العباس بی معرفت نسبت به ائمة معصومین)ع( تفاوت چندانی با بنی امیه نداشت؛ هرچند 
بنی العباس به منظور براندازی بنی المروان شعار حکومت علوی را سر می دادند، اما همان ها بعد از 

رسیدن به قدرت، راه بنی امیه را در مبارزه با اهل البیت در پیش گرفتند. به طوری که:
                                                                  منصور به قتل امام ششم دست زد. 

    هارون الرشید پس از آن که امام موسی بن جعفر را 7 سال در بدترین شرایط در سیاه چال ها،
                                                                                                        نگه داشت،
و یک یهودی خون آشام به نام »سندی بن شاهک« را به منظور شکنجة روحی و جسمی،
برایشان گذاشت، 
سرانجام امام هفتم را به شهادت رساند. 

                                              فرزند همین هارون یعنی مأمون:
                                                                دست به کشتن امام هشتم زد،

                                  و معتصم فرزند دیگر هارون،
                                                امام نهم را کشت،

                            و متوکل نوة هارون،
         قبر مطهر امام حسین)ع( را شخم زد.

 و نوشته اند که در این جنایت هولناک بوریایی را که امام زین العابدین جسم پاک و مقدس امام حسین
را بر آن نهاده و دفن کرده بود، از خاک خارج کرد...

کاری که بنی امیه بلد نبود!
امام مجتبی)ع( فرزند بیت وحی است. ممکن نیست که از ایشان کراهتی سرزند که موجب وهن 

اهل البیت شود. 
شیخ مفید)ره( تعداد فرزندان امام دوم را 15 نفر نوشته است، به شرح زیر:

1- زید و خواهرش
2- ام الحسن

3- ام الحسین؛ مادر این سه، ام بشیر دختر »ابی مسعود عقبه بن عمرو« بود. 
4- حسن بن حسن، که مادرش خوله دختر »منظور فزاری« بود.
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5- قاسم بن حسن و دو برادرش.
6- عمر

 7- عبداهلل
8- عبدالرحمن بن حسن، که مادرش ام ولد بود.

9- حسین بن حسن، که به »اثرم« ملقب بود.
10- طلحه بن حسن

بن حسن، که مادرشان »ام اسحق« دختر طلحه  بن عبیداهلل تیمی بود. 11- فاطمه 
12- ام عبداهلل 

13- فاطمه 
14- ام السلمه

15- رقیه؛ دختران آن حضرات از زنان مختلف بودند.1
 ناگفته نگذاریم که بعضی از کتب تاریخی تعداد فرزندان امام دوم را بیشتر از این نوشته اند و حتی

بسیاری از ابوبکربن حسن نام برده اند که در کربال به شهادت رسید.
 از آن جایی که مرحوم شیخ عباس قمی در »منتهی اآلمال« نظریات شیخ مفید را معتبرتر و صحیح تر

دانسته است،2 ما نیز به احترام آن دو محقق و موّرخ عالی قدر شیعی، نظر شیخ مفید را برگزیدیم.

مختصری دربارة قاسم  بن حسن
همان گونه که گفتیم قاسم  بن حسن مادرش زنی مهّذبه، پاکدامن و خدا محور مشهور به ام ولد بود. 

نمی دانیم نام اصلی آن زن دقیقًا چیست، زیرا ام ولد کنیة وی بوده است. 
سن قاسم  بن حسن را در سال 61 هجری که در رکاب حضرت سید الشهـدا)ع( به کربال آمد، 
حدود 13 سال گفته اند. بنابراین وی سه سال بیشتر نداشته که پدر بزرگوارش امام دوم به شهادت 

رسید.
گفتنی است که بعد از شهادت امام مجتبی)ع( زعامت شیعه عماًل به امام حسین رسید. این 

موضوع نیاز به استدالل ندارد؛ اما قابل توجه بسیار است.
 مسؤولیت خطیر امام سوم در تعلیم و تربیت بنی هاشم به خصوص فرزندان برادر شهیدشان، با ایشان 

بود. 
دقت فـراوان امام حسیـن)ع( در هـدایت خـاندان خود مخصوصًا در دوران سیاه و عسرت بار

 

1-ارشادشیخمفید،ج2،ص16.
2-منتهیاآلمال،ج1،ص294.
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معاویه و در سال های پایانی حکومت ظالمانة وی- که در اوج قدرت ظاهری بود و مأموران فراوان 
وی در لباس ها و  مسؤولیت های مختلف نه تنها به پاسداری از حکومت اموی مشغول بودند، که روز و 
 شب سعی در دشمن تراشی به منظور بهره برداری سیاسی از افراد و جریان های سیاسی آن روزگار بود-

یک مسألة بسیار مهم است. 
                                         بنی امیه که کینه ای دیرینه نسبت به اهل البیت و افراد خدا محور داشتند،
                                                                                            آنی خاندان نبوت را آرام نمی گذاشتند.

دوران سیاه معاویه
 معاویه پس از تحکیم پایه های اقتدار خود، به اشکال مختلف سعی در تخریب شخصیت های اسالمی
داشت. می توان گفت که وی در این کار شیطانی، تخصص داشت. او قیمت شخصیت های اسالمی 
آن روز که از ترس معاویه نفس نمی کشیدند، تعیین می کرد. آن گاه با فرستادن نامه همراه با هدایای 

چشمگیر، آنها را جذب حکومت خائنانة خود می نمود. 
 معاویه در آغاز از آنها انتظار خیانت به اسالم و مسلمانان را نداشت؛ اما فضای سیاسی مسمومی که معاویه
ایجاد کرده بود و عوامل فاسد و مفسد وی که عمدتاً از بنی امیه بودند، در انجام هرگونه خالف و گناهی آزاد 
بودند. این گروه نیز تحت تأثیر همان فرهنگ جاهلی جدید قرار می گرفتند و به تدریج فاسد و مفسد 

می شدند. این هنر معاویه بود که همه را این گونه می خواست.
پیداست که در چنان فضایی زندگی برای افراد شرافتمند تا چه حد سخت و طاقت فرسا بود. 

همچنین روشن است که دوران امامت حضرت سید الشهدا)ع( تا چه اندازه سخت و دشوار بود.

امام حسین)ع( در برابر معاویه در سه جبهه فعال بودند:
- جبهة پاسداری از اسالم ناب.

- جبهة حراست همه جانبه از خاندان بنی هاشم.
- جبهة کادر سازی درجهت جنگ اجتناب ناپذیر با دودمان بنی امیه.

مجال کتاب متأسفانه برای پرداختن به هرکدام از این عرصه ها محدود است؛ اما باید بگوییم 
خاندان پر برکت و پر تعداد بنی هاشم بر اثر دقت ها، درایت ها و مدیریت های امام حسین)ع( بود که 

بنی امیه نتوانست در آنها نفوذ کند.
 یک مورد آن، آوردن امان نامة زشت و سیاه عبیداهلل برای حضرت ابوالفضل و برادرانش توسط شمر
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بود که با پاسخ شجاعانه و افتخارآمیز سقای کربال روبه رو شد و شمر شرمنده و ناامید باز گشت. 
یزید و عبیداهلل و ایادی آنها مانند شمر و عمر سعد می خواستند با این گونه ترفندها، یاران امام 
 حسین را با امان نامه، صله و پول بخرند و از وقوع جنگ جلوگیری کنند و امام حسین را تنها و بی یاور
بگذارند. همچنین هدایت های سیدالشهدا)ع( بود که وقتی قاسم بن حسن در روز عاشورا براي جنگ 

با یزیدیان از امام خود اجازه خواست، در ابتدا امام موافقت نکردند؛ زیرا:
 اوالً: قاسم  بن حسن به بلوغ جسمی نرسیده بود؛ 

ثانیاً: امام مالحظه داشتند که فرزندان برادر خود تحت تأثیر شرایط روز عاشورا قرار نگرفته باشند 
و تصمیم را از روی عقل و اراده بگیرند.

به همین دلیل هنگامی که اصرار زیاد قاسم را مشاهده کردند، با مهربانی از وی پرسیدند:
َکْيَف الَمْوُت ِعْنَدک؟

مرگ در راه خدا از نظر تو چگونه است؟

پاسخ قاسم بن حسن تا انتهای تاریخ روشنگر خط سرخ شهادت در راه خدا توسط آل اهلل است. 
حضرت قاسم در پاسخ سیدالشهدا)ع( گفت:

اَْحلی ِمَن الَْعَسِل1

شیرین تر از عسل است.

 با هر دید و از هر منظری که به این گفت وگوی کوتاه توجه شود، این مناظره حاوی دنیایی معرفت،
عشق و ایثار است. هیچ کس نگفته است جملة:

 اَْحلی ِمَن الَْعَسِل 

را مادر قاسم در کربال به او یاد داده باشد. زیرا:
اوالً: ثابت نشد که مادر قاسم در کربال حضور داشته است؛ 

ثانیًا: هیچ معلوم نبود که روز عاشورا امام حسین)ع( از قاسم چنان سؤالی می کنند که قاسم بخواهد

 

جواب از پیش تهیه شده ای در اختیار داشته باشد. هرچه بود و هرچه هست، اینها گوشه هایی از فضایل 
»بیت وحی« است. 

مختصری راجع به حسن بن حسن
شرح حال فرزندان امام دوم در کربال در منابع معتبر آمده است. 

ذیاًل مختصری دربارة حسن بن حسن می پردازیم:
1-نفسالمهموم،شیخعباسقمی،ص230.
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از نام گذاری ایشان معلوم می شود که وی در زمان شهادت امام حسن)ع( هنوز متولد نشده بود. با 
 توجـه به این که امام دوم در28 صفر سال50 هجری شهیـد شدند، بنابراین حسن بن حسن در سـال

61 هجری و در کربال حدود10 سال بیشتر نداشته است. 
آن بزرگ زادة نوجوان و بزرگ در روز عاشورا از عموی خود اجازة جان فشانی گرفت. امام هم 
موافقت کردند. سن پایین ایشان مدت جنگ وی را طوالنی نکرد، زیرا او را از دور تیرباران کردند. 
وی بر زمین افتاد، اما به شهادت نرسید، ولی به سختی مجروح شد. جانیان یزیدی وقتی برای جدا 
کردن سر شهدا به قتلگاه آمدند، در وی نیمه جانی بود. در این وقت »اسماءبن خارجه فزاری« که از 
دایی های او بود، وساطت کرد و او را از یزیدیان گرفت و با خود به کوفه برد و پس از بهبودی کامل 

به مدینه فرستاد.1
تاریخ اطالعات چندانی از مدت بستری بودن وی در کوفه ارایه نمی دهد. همچنین معلوم نیست 

درمان وی پنهانی انجام می شده و یا آشکارا صورت می گرفته است.
 تأثیر شگفت انگیز این آقازاده در تاریخ تشیع از قدرت فوق العادة خداوند در حفظ اوست؛ همان گونه

که خداوند سبحان حضرت موسی)ع( را در دربار فرعون از هر نوع مخاطره ای محفوظ داشت. 

سادات طباطبایی
 این آقازادة بزرگوار با دختر عموی خود به نام فاطمه بنت  الحسین ازدواج کرد. این ازدواج و حاصل

آن از عجایب تاریخ و از غرایب روزگار است.
 نوشته اند که حسن بن حسن به خاطر صدمات روحی فراوان و عمیقی که در کربال دیده بود، به لکنت
زبان مبتال شد. او نمی توانست مخارج بسیاری از کلمات را به راحتی ادا کند. مثاًل او قادر نبود کلمة

 

»قبا« را درست تلفظ کند و این کلمه را »طباطبا« می گفت. از آن به بعد وی به طباطبا شهرت یافت. 
تمامی طباطبایی های عالم فرزند ایشانند. یعنی آن همه نسل پربرکت و گسترده که بسیاری از آنها 
پاسدار ارزش های اسالمی و شیعی بوده اند و در طول14 قرن گذشته منشأ اثرات قابل مالحظه و 

افتخارآمیز گشته اند، نوادگان حسن بن حسن اند. 
شخصیت های برجسته ای نظیر آیت اهلل العظمی سید حسین طباطبایی بروجردی، آیت اهلل العظمی 

سید محسن طباطبایی حکیم، مفسر و فیلسوف شهیر آیت اهلل عالمه طباطبایی از جملة آنها هستند. 
حضرت عبدالعظیم حسنی نیز نوة آن بزرگوار است و به قول شاعر: 

  مدعی خواست که از بیخ کند ریشة ما              غافل از آن که خدا هست در اندیشة ما
1-ارشادشیخمفید،ج2،ص16.
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آن که دایم هوس سوختن ما مي کرد                          کاش مي آمـد و از دور تماشا مي کرد
حسن بن حسن خود منشأ خیرات بسیار بود. او سالیان دراز  مسؤول موقوفات جد بزرگوارش 
امیرالمؤمنین گردید و خدمات بسیاری در رسیدگی به امور محرومان و مستمندان نمود. هرچند وی 
همواره در کنار و در خدمت پسرعموی معصوم خود به عنوان امام و ولّی خود بود و احترام بسیار 
 زیادی نسبت به آن امام بزرگوار در قول و در فعل قایل بود، در عین حال مانند دیگر بنی هاشم منزلش

محل رفت و آمد نیازمندان و گرفتاران بود. 
فعالیت های همه جانبة او در مدینه و در اطراف آن موجب نگرانی حاکمان جور شد. از این رو به 

دستور عبدالملک مروان، وی در سال86 هجری و در سن 35 سالگی1 به شهادت رسید...2

مناظرات امام دوم، غّرنده همچون رعد
یکی از صفات افتخارآمیز زندگی سیاسی امام دوم مناظرات بسیار شجاعانه و حماسی ایشان با 

معاویه و مشاوران و حامیان معاویه است.
 نگاهی اجمالی به بعضی از این مناظرات عالوه بر این که نشان قدرت روحی و تسلط ایشان در بیان

و داشتن فصاحت در کالم و بالغت در زبان است- که این البته وجه مشترک همة ائمة اطهار می باشد- اما 
سخنان امام دوم در حضور معاویه و با شخص معاویه که او را چندین بار منکوب، مستأصل و زمین گیر 
کرد، نشان از این است که پس از قرارداد صلح و بر خالف انتظار، آن که همواره از موضع باال با معاویه 

و یاران معاویه سخن می گفت، امام دوم بود نه برعکس.
ناگفته نگذاریم که فصاحت و بالغت جزیی از زندگی و فرهنگ اعراب بود. به همین دلیل کار 
شاعران قبل از اسالم بسیار زبان زد بود. آن دسته از شعرا که اشعاری حماسی و زیبا می سرودند، 
 محترم تر، مشهورتر و مقبول تر بودند. زیباترین اشعار شعرا تا قبل از فتح مکه به عنوان برترین سرودها

و سروده ها در شب های شعر انتخاب می شد و به عنوان شاهکار حداقل یک سال بر پردة کعبه آویخته 
می گردید. ناگفته نگذاریم که اغلب آن شعرها، کم محتوا و تبعًا کم اثر بود و به مسائل مادی و ظاهری

 

و دنیایی محدود می شد...
ولی فصاحت ائمة اطهار حتی در عرصة گستردة شعر و شاعری عرب زبان زد است؛ هرچند خود 

معصومین میل نداشتند از این حیث معروفیت یابند.
اشعار منصوب به امیرالمؤمنین)ع( که در اوج فصاحت است، دارای محتوای کاربردی، اعتقادی و 

1-بحاراالنوار،ج10،ص138.
2-زندگانیحسنبنعلی)ع(،ص673.
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 اخالقی است و علت پایداری آنها هم در همین خصوصیات آنهاست. ولی عرب ها اغلب فصیح، بلیغ، 
شعرشناس و نوعًا شاعر بودند. بنابراین مناظرات و محاجات امام دوم با حامیان معاویه که افرادی 

معمولی نبودند، مورد توجه بسیار است.

مناظرات امام
معاویه در مدت اقامت امام در دمشق، عرصه برایش تنگ می شد و به سختی دچار سراسیمگی 
می گشت. او می دید که مردم شام با اشتیاقی فراوان به حضور امام می رسند و مقدمش را گرامی 
می دارند و از دانش سرشار آسمانی اش بهره می گیرند و چنین استقبالی، معاویه و یارانش را به هراس 

می انداخت.
به منظور چاره جویی در برابر این خطر بزرگ، تنی چند از اطرافیان سیه کار معاویه که دشمنی 
پایداری با خاندان پیامبر داشتند، از جمله عمروعاص، مغیره  بن شعبه، مروان حکم، ولیدبن عقبه، زیادبن 
 ابیه و عبیداهلل زبیر در حضور معاویه جلسه ای تشکیل دادند و او را بر ضد فرزند پیامبر برانگیختند،

تا با دشنام و بهتان بر امام بتازند و او را از چشم مردم بیندازند و دردی که از فرزند فاتح مکه و قهرمان 
بت شکن اسالم به دل دارند، بدین وسیله تسکین بخشند.

آنها از امام دلی پر درد داشتند، زیرا هرچه به ساحت معصومش جسارت می ورزیدند و سخنانی 
ناروا و تلخ درباره اش می گفتند و به اهانتش می پرداختند، امام با منطق محکم و بیان رسایش به آنها 
پاسخ می داد و همگان را منکوب و رسوا می ساخت و پستی ها و کج روی هایشان را آشکار می کرد؛ 

ولی این معارضه را خوش نمی داشت. ناگزیر به دفاع می پرداخت و می فرمود: 
- اگر بنی امیه مرا به ناتوانی در سخن گویی متهم نمی کردند، زبان به سخن نمی گشودم. 

در رسایی سخن و کالم امام همین بس که ابن عباس بین دو چشمان حضرتش را بوسید و گفت: 
- فدایت شوم ای پسر عمو، تو همیشه بر امواج متالطم دشمن حمله می بری و با پیروزی خود 

جانم را شفا می بخشی.
امام همیشه در مناظراتش پیروز می شد و دشمنانش را به سستی و ناتوانی می کشانید و معاویه که 
 شاهد شکست مخالفان امام در مباحثات و مناظرات مختلف بود و آنها را در برابر ضربات کوبندة منطق

امام، مغلوب و مفتضح می دید، به آنها سفارش می کرد که از گفت وگو با امام بپرهیزند.
 شایسته است که متن مناظرات امام با همان رسایی کالم و ارزش  های ادبی اش به صورت یک میراث اصیل

فرهنگی با اسلوب و روش ارزنده اش به نام ادب مشاجرات، بر دوستداران منطق و ادب عرضه شود. 
مناظرات امام در همة مجالس ادبی دمشق بازگو می شد و مردم به تجلیل و بزرگداشت امام و 
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تحقیر مخالفانش می پرداختند.
ما برخی از این گفت وگوها را برای نمونه می آوریم:

 1- روزی معاویه به حضور امام آمد و گفت:'' ای حسن من از تو بهترم.''
                                                                     - چطور ای پسر هند؟
                            - مردم زمامداری من را پذیرفتند و تو را کنار زدند.

با توجه به این که در اسالم هرگز حکومت و فرمانروایی موجب امتیاز نیست و مالک برتری تقوا 
و نیکوکاری است، امام در رّد ادعای معاویه فرمود:

- هیهات ای پسر هند جگرخوار!
از بد راهی برای خودت مقام و امتیاز تراشیدی؛ 

کسانی که حکومت تو را پذیرفته اند، یا با عالقه اطاعت تو را قبول کرده اند یا به اجبار. 
                              آن کس که مطیع تو است، خدا را نافرمانست،

                           و آن که مجبور است، به دستور کتاب خدا معذور است،
و من هرگز نمی گویم که از تو بهترم، 

                                                       زیرا در تو خیری نیست که من از آن فراتر باشم،
و خداوند همچنان که مرا از پستی ها دور نگه داشته،

                                                                              تو را هم از فضیلت ها برکنار ساخته است.
2- روزی امام بر معاویه وارد شد و شکوه و مرتبت عظیمش، عمروعاص را گران آمد و از شدت 

کینه و حسد به مقام امام گستاخی کرد و گفت:
- مرد خطاکار و ناتوانی وارد شد که عقلش بین چانه های اوست!!

عبداهلل جعفر که در مجلس حضور داشت، به سختی از این گستاخی برآشفت و به پسر عاص گفت:
- خاموش باش، تو به قلة بلند کوهستانی تیر می اندازی که سیل ها از دامانش سرازیر می شوند و 

بلندی های زمین به ارتفاع واالیش نمی رسند و هیچ پیکانی به اوج بزرگی اش باال نمی رود. 
 از جسارت به مقام حسن]ع[ برحذر باش. تو هر روز دندان به گوش یکی از مردان قریش فرو می بری،

ولی تیرت به هدف نمی رسد و دروغ و نیرنگ پنهان نمی ماند.
امام این گفتار را شنید و چون مجلس معاویه از مردم خالی شد، به معاویه پرخاش کرد و گناه 
عمروعاص را به گردن او انداخت و تهدید کرد چنان چه دست از فریب و سرکشی برندارد، به او 
اعالم جنگ خواهد کرد و بعد از صفات ارزنده و شخصیت واالیش شمه ای به معاویه ابراز داشت و 

فرمود:



288

ع(
ن)

حس
ام 

 ام
سی

سیا
ی 

گ
ند

ی ز
رس

بر

ای معاویه!
 همیشه در نزد تو بندگانی هستند که دندان به گوشت مردم فرو می برند.

به خدا قسم اگر بخواهم کاری می کنم که ناگواری هایی شدید برایت پیش آید و نفس هایتان به 
تنگی گراید.

سپس امام به بیان این اشعار پرداخت:
ای معاویه! آیا عبد سهم را فرمان می دهی

که مرا در حضور مردم ناسزا بگوید
هنگامی که قریش مجالس فراهم می آورند 

و تو می دانی که آنها چه منظوری دارند
تو از روی نادانی به من ناسزا می گویی
با کینه ای که همیشه از ما به دل داری

آیا تو هم به مانند من، پدری داری
که به آن افتخار کنی، یا نیرنگ می بازی

ای پسر حرب، تو جّدی مانند جّد من نداری
که فرستادة خداست؛ اگر بخواهی جدها را به یاد آوری

مانند مادر من، مادری در قریش نیست
که فرزندان با حسبی از آن زاده شود

ای پسر حرب، کیست که مثل من بسراید
و کسی همچون من، شایستة سرزنش نیست

خاموش باش، و دست به کاری مزن
که از ترس آن، کودکان پیر شوند.1

امام در این اشعار از برتری ها و امتیازات خود سخن گفت و بدی ها و پستی های معاویه را نمودار 
1-مناظرتهمععمروبنالعاص

رویانهلمادخلاالمامعلیهالسالمعلیمعاویه،رایابنالعاصمافیاالماممنعظیمالهیبهوالوقارساءهذلک،وتمیزمنالغیظوالحسد،فقال:
قدجائکماالفةالعییالذیکانبینلحییهعقله،وکانعبداهللبنجعفرحاضرافلذعهقولهفصاحبه-الیانقال:-وسمعاالمامالحدیثقال:

یامعاویة!الیزالعندکعبدراتعافیلحومالناس،اماواهلللوشئتلیکوننبینناماتتفاقمفیهاالمور،وتحرجمنهالصدور.
ثمانشاءیقول:

اتأمریامعاویعبدسهمبشتمیوالمالمناشهوداذااخذتمجالسهاقریشفقدعلمتقریشماترید
اانتتظلتشتمنیسفاهالضغنمایزولومایبیدفهللکمنابکابیتسامیبهمنقدتسامیاوتکید
والجدکجدییاابنحربرسولاهللانذکرالجدودوالامکامیمنقریشاذاحصلالحسبالتلید

فمامثلیتهکمیاابنحربوالمثلیینهنههالوعیدفمهالالتهجمناامورایشیبلهولهاالطفلالولید
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 ساخت. با چنین سخنانی که به آخرین مرز بالغت و اعجاز می رسد و بیانگر رسایی و بدیهه گویی و قدرت
حجت است، معاویه از اوج ناز و گزافه اش به زیر می آید و ارزندگی خاندان و حسب امام را بیان 

می دارد. بنابراین باید گفت ناتوانی و اشتباه سخن امام در کجاست؟ 
3- کار امام در شام همچنان باال می گرفت و مردم همچنان به سویش روی می آوردند و از گفتار و 
راهنمایی اش بهره می بردند، چنان که دل ها و اندیشه ها و عواطف عمومی به اختیار امام درآمد و فضایل و 
ارزندگی های امام همة مجالس را فرا می گرفت و همه جا سخن از تجلیل و بزرگداشتش به زبان می آمد.

حاشیه نشینان و دست نشاندگان معاویه همچون عمروعاص و ولید بن عقبه و عتبه بن ابی سفیان 
بن شعبه از این جریان به هراس افتادند و ترسیدند که به سرنوشتی شوم گرفتار آیند و کار از  و مغیره 
دستشان برود و تخت قدرت و حکومت بنی امیه واژگون شود. بدین جهت، اجتماعی در دربار معاویه 
تشکیل دادند و به معاویه وجود خطر را گوشزد کردند و از توجه مردم به امام و تجلیل و بزرگداشت مردم 
 نسبت به مقام او و اجتماع عموم به محضرش سخن گفتند و اعالم داشتند که وجود امام در دمشق برای

دولت بنی امیه خطری بزرگ است و به همه گفتند که برای درهم شکستن قدرت معنوی امام، بایستی 
 در مجلسی از او دعوت به عمل آورند و پدرش را به کشتن عثمان متهم سازند و او را از چشم مردم

بیندازند؛ و در این باره چنین گفتند: 
- حسن نام پدرش را زنده می کند و هرچه می گوید، مردم می پذیرند و فرمان می برند و صدای 
کفش های انبوهی که به سراغش می روند، بلند است و کم کم دارد به مقامی که سزاوار آن نیست، باال 

می رود و در این باره خبرهای بدی به ما می رسد.
معاویه گفت: می خواهید چکار کنید؟

گفتند: به دنبالش بفرست تا بیاید و ما به او و پدرش، دشنام دهیم و به عیب جویی و سرزنشش 
بپردازیم و بگوییم پدرش عثمان را کشته است و این تهمت را به او ثابت کنیم و او هم جوابی ندارد 

که به ما بدهد.
اما سستی رأی آنها بر معاویه پوشیده نبود و می دانست که آنها درست نمی اندیشند و به خوبی آگاه 

بود که امام در این مباحثه بر آنها پیروز می شود و به خواریشان می کشاند؛ از این جهت به آنها گفت:
- من این رأی را نمی پذیرم و چنین کاری را نمی کنم.

- ای امیرالمؤمنین! ما می خواهیم این کار را انجام دهیم.
 - وای بر شما. این کار را نکنید. به خدا قسم هر وقت او به پیش من آمد مرا خفیف کرد و عیب هایم

را آشکار ساخت.
- به هر حال به دنبالش بفرست.
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- اگر به دنبالش بفرستم، دربارة او و شما با انصاف رفتار می کنم.
پسر عاص گفت: آیا می ترسی باطل او بر حق ما غلبه کند و گفتارش بر سخن ما فزونی یابد؟

معاویه که پافشاری آنها را دید، گفت: اگر به دنبالش بفرستم،می گویم هرچه می خواهد به شما 
بگوید. 

گفتند: باشد به دنبالش بفرست تا بیاید.
باالخره معاویه پیشنهادشان را پذیرفت، ولی دستور داد که فقط در یک مسأله با امام بحث کنند.  

به آنها گفت:
- حاال که حرف مرا گوش نمی کنید و می خواهید این کار را بکنید، حرف ناروا نزنید و بدانید که 
اینها از خاندان پیامبرند و کسی نمی تواند عیبی به آنها بگیرد و ننگی به مقامشان بچسباند. پس همان 
تهمتی را که ممکن است، به او بزنید و بگویید که پدرش عثمان را کشته و خالفت خلفای پیشین را 

قبول نداشته است.
 پس به دنبال امام فرستاد. امام برخاست و جامه هایش را پوشید و منظور معاویه را دانست و به هنگام

خروج از خانه این دعا را زمزمه کرد:
 - خدایا! از شر آنها به تو پناه می برم و به یاری تو به خاکشان می افکنم و از تو در این مبارزه کمک

می خواهم. پس به هرگونه و به هرگاه که می خواهی، شّر آنها را برطرف فرما. به نیرو و خواست تو، ای 

 

 مهربانترین مهربانان«.
آن گاه نزد معاویه رفت و مورد تجلیل و احترام فراوان قرار گرفت. معاویه گفت: 

- ای ابا محمد! اینها به دنبال تو فرستادند و فرمان مرا نبردند.
امام به پوزش معاویه و نادرستی سخنش پاسخ داد و گفت:

 - سبحان اهلل! خانه، خانة توست و اجازة آن در اختیار تو. به خدا قسم اگر تو سخن آنها را پذیرفته ای
و به نیت درونیشان آگاهی، من شرم دارم که به تو ناسزا بگویم و اگر آنها نظرشان را بر تو تحمیل 
کرده اند، چه مرد ناتوانی هستی. نمی دانم کدامین را بپذیرم و کدام را نپذیرم. اگر می دانستم که این 
گروه چنین قصدی دارند، من هم عده ای از بنی عبدالمطلب را با خودم می آوردم. ولی من هرگز از تو 

و آنها باکی ندارم. دوست من خداست و خدا دوست شایسته کاران است.
معاویه گفت:

- من هرگز نمی خواستم تو را به این مجلس بخوانم؛ ولی اینها نظرشان را بر من تحمیل کردند و من 
 بین تو و آنها به انصاف رفتار خواهم کرد. اینها تو را دعوت کردند که ثابت کنند عثمان به ستم کشته شد

و پدرت او را کشت. تو سخن آنها را بشنو و به آن جواب بده و تنهایی تو در برابر آنها مانع آن نیست 
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که همة سخنانت را بیان نداری.
 وقتی که معاویه خاموش شد، عمروعاص سخن آغاز کرد و امیرالمؤمنین را دشنام داد و او را متهم

کرد که ابوبکر را دشنام داده و خالفتش را ناخوش دانسته و در خون عمربن خطاب دست داشته و 
 عثمان را در مظلومیت کشته است و بعد هر رفتار ناپسندی را به امیرالمؤمنین)ع( نسبت داد و بعد روی

به حسن)ع( کرد و گفت:
 - شما پسران عبدالمطلب، خدایتان حکومت نبخشیده، زیرا خلفا را کشتید و خون های حرام خدایی

را حالل شمردید و حرصی فراوان به حکومت ورزیدید و آن چه را که روا نبود، انجام دادید.
و اما تو ای حسن!

چنان گمان می بری که خالفت به تو می رسد، در صورتی که تو عقل و مغزی نداری و می بینی 
که خداوند خرد را از تو گرفته و حتی احمق های قریش، تو را مسخره و استهزا می کنند و این بر اثر 

بدکاری های پدر تو است. 
ما تو را دعوت کردیم تا به تو و پدرت دشنام دهیم. پدرت را خدا کشت و ما را از دستش آسوده 
کرد.تو هم اکنون در چنگال ما هستی که هر کار بخواهیم درباره ات می کنیم. اگر تو را بکشیم، گناهی 
در نزد خدا نکرده ایم و مردم هم عیبی به ما نمی گیرند. در این صورت آیا می توانی جواب ما را بدهی 

و گفتارمان را دروغ وانمود کنی؟
اگر جوابی برای ما داری بگوی و گرنه، بدان که تو و پدرت هر دو ستمکارید.

در این سخنان جز ناسزاگویی و دشنام که از جان پلید عمروعاص برخاست و نمودار دشمنی او 
با خاندان پیامبر بود، چیزی دستگیر نمی شود و بعد ولیدبن عقبه آن مرد تبه کار روی به امام کرد و 

چنین گفت:
- شما دایی های عثمان بودید و عثمان برای شما فرزند خوبی بود و حق شما را شناخت و بهترین 
داماد شما بود که بزرگواری ها درباره تان کرد. ولی شما نخستین کسی بودید که به او رشک بردید و 
پدرت بدون هیچ عذر و دلیلی او را کشت. اکنون می بینید که چگونه خداوند از شما انتقام  می گیرد و 
مقامتان را پایین می آورد. به خدا قسم بنی امیه نسبت به بنی هاشم بهتر از بنی هاشم نسبت به بنی امیه اند 

و معاویه برای تو از خودت خیرخواه تر است.
 بعد خاموش شد و رشتة کالم را به عتبه بن ابی سفیان سپرد و او هم پلیدی درونی و دشمنی همیشگی

خود را نسبت به اهل بیت نمایان کرد و چنین گفت:
 - اي حسن! پدرت برای قریش  بدترین مردمان بود که خونشان را ریخت و پیوندهاشان را از هم

گسست. شمشیر او بسان زبانش دراز بود، زنده ها را مي کشت و به مردگان بد می گفت. و تو از 
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 کشندگان عثمانی و ما به خون خواهی او با تو می جنگیم. و این که  به خالفت امید بسته اي، نه حق داری
که از زشتی اش انتقاد کنی و نه در میراث بری آن، بر دیگران برتری داری. و شما بني هاشم عثمان 
را کشتید و شایسته است که ما تو و برادرت را به این جرم بکشیم. پدرت را خدا کشت و از میان ما 

برد و از شرش راحت شدیم. و به خدا قسم اگر تو را بکشیم، هیچ گناهی بر ما نیست.
بن شعبه به سخن ایستاد و به ناسزا گویی امیرالمؤمنین پرداخت. سپس گفت: بعد مغیره 

- به خدا قسم ما بر او در برابر خیانتی عیب نمی گیریم، اما او عثمان را کشته است.
چون از سخن باز ایستاد، امام به آنها رو کرد و به تفصیل به پاسخشان پرداخت و سیه کاری ها و 
 زشت خویی هاشان را برشمرد و از فضایل پدرش امیرالمؤمنین سخن گفت و نخست به معاویه توجه

نمود و فرمود:
- اي معاویه!

 اینها به من ناسزا می گویند، بلکه تو به من ناسزا گفتي، زیرا به فحش خو گرفته اي و تو را به بداندیشی
و بدخویی از دیر باز می شناسم، و می دانم که علت دشمنی تو با ما عداوتی است که با رسول خدا داری. 

پس اي معاویه، بشنو!
و شما هم ای گروه بشنوید!

ولی بدانید من خیلی کمتر از آن چه می باید دربارة شما سخن می گویم. 
شما را به خدا ای گروه!

آیا آن کسي که به او دشنام دادید، همان کسی نیست که به سوي هر دو قبله نماز گزارده است، و 
تو اي معاویه به هر این دو قبله کافر بودي و آنها را نشانة گمراهی می شمردی  و در برابر الت و عزی 

به ضاللت سجده می بردی؟
و شما را به خدا!

آیا این پدرم نبود که دوباره در بیعت فتح و رضوان با پیامبر بیعت کرد و تو اي معاویه در یکی 
از این بیعت ها کافر بودی و در دیگری پیمان شکن؟ 

و شما را به خدا قسم می دهم!
آیا می دانید او نخستین کسی بود که ایمان آورد و تو ای معاویه با پدرت جزو گروه ''مؤلفه قلوبهم'' 
بودید که کفر خود را پنهان می داشتید و به اسالم تظاهر می کردید و به جمع آوری پول می پرداختید؟ 

شما را به خدا قسم می دهم!
 آیا نمی دانید  او در جنگ بدر پرچم رسول اهلل را بر دوش می کشید و پرچم کفر در آن روز به دست

معاویه و پدرش بود. تا این که خداوند به دست پدرم مسلمانان را پیروز و حجتش را آشکار ساخت و 
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به دینش یاری داد و سخنش را به تصدیق آورد و در همة این پهنه های جنگ،  پیامبر از او راضی بود 
و از تو و پدرت خشم داشت. 

تو را به خدا سوگند!
 ای معاویه روزی پدرت بر شتري قرمز رنگ سوار بود و تو آن شتر را مي راندي و برادرت مهارش

را مي کشید، و رسول اهلل)ص( که شما را دید، فرمود: 
- خدایا سواره و راننده و مهار گیرنده را لعنت کن. 

اي معاویه!
آیا آن شعر را از یاد برده ای که به هنگام اسالم آوردن پدرت سرودي و برایش فرستادی و گفتی:

- اي صخر! امروز اسالم میاور که ما را  رسوا کنی
پس از آن که بستگان ما در بدر پاره پاره شدند

داییم، عمویم، عموي مادرم که سومی آنها بود
و حنظلة نیکوکار که با مرگشان خواب از چشم ما ربودند

به کاری روی میاور که ما را وادار کنی 
در شهر مکه از زنان رقاصه جدا شویم

 مرگ برای ما بهتر از آن است که دشمنان بگویند
پسر حرب ترسید و از بت عّزي دست برداشت

اي معاویه!
به خدا سوگند آن چه دربارة شما پوشیده داشته ام، بیشتر از آن است که گفتم.

ای گروه، شما را به خدا قسم!
آیا مي دانید که علي)ع( در بین یاران پیامبر لذایذ دنیا را  بر خود حرام شمرد و خداوند درباره اش 

این آیه را نازل کرد و فرمود:
اي ایمان آورندگان، چیزهایی را که خداوند براي شما حالل ساخته، بر خود حرام نکنید.'' ''

و روزي پیامبر یاران بزرگش را به جنگ بني قریظه فرستاد و چون آنها از دژهایشان سرازیر 
 شدند، آن صحابه از ترس فرار کردند و بعد علی)ع( آنها را به پذیرش فرمان خدا و رسولش تسلیم کرد

و در جنگ  خیبر هم چنین پیروزی و رشادتی را از خود نشان داد.
 ای معاویه!

گمان می برم که تو نمی دانی که من از سخن پیامبر دربارة تو به خوبی آگاهم که وقتی می خواست 
 نامه ای برای بنی خزیمه بفرستد، به دنبال تو فرستاد و تو نیامدی و پیامبر با صدای بلند تو را نفرین کرد
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که بمیری و زنده نمانی.
 ای گروه، شما را به خدا قسم!

آیا نمی دانید که پیامبر در هفت نوبت به ابوسفیان لعنت فرستاد و شما هرگز نمی توانید آن را 
انکار کنید:

- اول، روزی که پیامبر از مکه به سوی طائف رفت تا قبیلة بنی ثقیف را به اسالم دعوت کند و 
ابوسفیان سر رسید و به پیغمبر ناسزا گفت و به نابخردی و دروغ متهمش ساخت  و می خواست پیامبر 

را دستگیر کند و در آن روز خدا و پیامبرش به ابوسفیان لعنت فرستادند.
- دوم، روزی که کاروان مشرکین قریش از شام می آمد و پیامبر می خواست آن کاروان را در 
برابر اموالی که از مسلمانان گرفته بودند، توقیف کند، ولی ابوسفیان کاروان را از بی راهه به مکه برد 

و جنگ بدر را به راه انداخت. و پیغمبر او را لعنت کرد.
می زد، فریاد  کوه  دامن  در  ابوسفیان  و  بود  کوه  باالی  در  پیامبر  که  احد  جنگ  در  سوم،   - 

زنده باد هبل و پیامبر و مسلمانان ده بار بر او لعنت فرستادند.
 - چهارم، در جنگ خندق )احزاب( که ابوسفیان دار و دسته های عرب و غطفان یهود را بر ضد پیامبر

بسیج کرده بود و رسول خدا در آن روز بر او لعنت فرستاد.
 - پنجم، روزی که ابوسفیان به همراه قریش راه را بر پیامبر بستند و نگذاشتند برای گذاردن حج
 به مسجدالحرام بیایند و در منا قربانی کنند و در حدیبیه، پیامبر را از حرکت بازداشتند. پیامبر ابوسفیان
 را لعنت کرد و دربارة آنها گفت: ''رهبر مشرکین و پیروانش همگی ملعونند و کسی از آنها هرگز ایمان
لعنت به  نمی آورد.'' به پیامبر گفتند: آیا ممکن نیست حتی یک نفر از اینان مسلمان شود؟ فرمود: ''

پیروانش نمی رسد، ولی از زمامدارانشان هیچ کدام به سعادت و رستگاری نخواهند رسید.''
- ششم، وقتی که بر شتر سرخ سوار بود.

- هفتم، روزی که نسبت به پیامبرسوء قصد کردند و یازده نفر به همراه ابوسفیان بر سر راه پیغمبر 
ایستادند تا شتر او را رم دهند و پیامبر را به زمین اندازند و پیغمبر آنها را لعنت کرد. 

این جواب تو بود ای معاویه.

و چنین سخنان صریحی، معاویه را از قصر وکاخ ریا و فریبش به قبر انداخت و از تخت غرورش 
به زیر افکند و اندوهی سخت به جانش کشید و بعد امام متوجه عمروعاص شد و فرمود: 

- اما تو ای پسر عاص!
نسبت تو بین چند نفر مشترک است. مادرت تو را به زناکاری زایید و پدرت معلوم نبود و چهار 
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مرد ادعای پدری تو را داشتند.
باالخره پست ترین و پلیدترینشان که عص باشد، به پدری تو برگزیده شد و همین پدرت بود که 

می گفت:''من دشمن محمد بی دودمانم.''
و خداوند درباره اش آیه نازل کرد و فرمود: 

                                                                   ''دشمن تو، خودش بی دودمان است.''
 و تو در همة معرکه های نبرد با پیامبر جنگیدی و پیامبر را در مکه هجو کردی و آزردی و هر نیرنگی

که داشتی به کار بردی و از همه بیشتر به رسول خدا دشمنی کردی و به تکذیبش پرداختی و بعد با 
گروهی با ِکشتی به حبشه رفتی تا جعفربن ابی طالب و دیگر مسلمانان مهاجر را از نجاشی بگیری و به 
 دژخیمان مکه بسپاری. ولی در این سفر به خطا رفتی و نومید بازگشتی و خدایت حسرت زده و زیان کار
بازگردانید و دروغت را آشکار کرد. در آن سفر از رفیقت عماره  بن ولید در مورد روابطی که با کنیز 
 نجاشی داشت، از روی حسد به نزد نجاشی بدگویی کردی و خداوند تو و رفیقت را رسوا کرد و تو از دیر باز

در جاهلیت و اسالم با بنی هاشم عداوت می ورزی. 
تو خود می دانی و این گروه نیز آگاهی دارند که هفتاد بیت شعر در هجو رسول خداگفتی و پیامبر 

فرمود: 
''خدایا من شعر نمی دانم، شاعری شایستة من نیست. خدایا در برابر هر حرف از این اشعارش 

هزار لعنت بر او بفرست.''
پس لعنتی که به شمار نمی آید، بر تو فرستاده می شود و آن چه دربارة عثمان گفتی؛ این تو بودی 
که آتش انقالب را بر ضد او برافروختی و به فلسطین رفتی و چون خبر مرگش به تو رسید، گفتی: من 

ابوعبداهلل هستم که هر جراحتی را بیابم با انگشتم آن را می شکافم و به خون می آورم.
بعد خود را در اختیار معاویه قرار دادی و دینت را به دنیایت فروختی. 

پس ما نه تو را دربارة دشمنی ات سرزنش می کنیم و نه دربارة دوستیت مؤاخذه می نماییم.
به خدا قسم! تو نه عثمان را در زنده بودنش یاری کردی و نه از مرگش خشمگین شدی.

وای بر تو ای پسر عاص! 
این تو نبودی که به هنگام رفتن به نزد نجاشی، بنی هاشم را به این اشعار هجو کردی و گفتی: 

دخترم می گوید به کجا می روی
و چرا مقصدت بر ما معلوم نیست؟

گفتم: مرا واگذار که من مردی هستم
که می خواهم دربارة جعفر پیش نجاشی بروم
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تا ناسزا بگویم، در حضور او به گروهی
که با خودخواهی در نزدش جمع شده اند

منظورم احمد، پیغمبر آنهاست
که می خواهم از او در پیش آنها بدگویی کنم

من به سوی درباری با کوشش به مبارزه می روم
هرچند آستانش از طالی سرخ باشد

من از بنی هاشم دست بر نمی دارم
و تا بتوانم در پنهان و آشکار با آنها می ستیزم

اگر دشمنی هایم در این سفر پذیرفته شد، که خوب
وگرنه با نهایت سرسختی بازمی گردم

این هم جواب تو، شنیدی!؟

امام در گفتارش از پستی ها و بدسرشتی های پسر عاص و دشمنی همیشگی اش نسبت به اسالم و 
 مسلمین سخن گفت و ثابت کرد که او خودش در قتل عثمان دست داشته و اکنون به طمع دنیا به معاویه

پیوسته است. 
بعد به ولیدبن عقبه رو کرد و فرمود:

- اما تو ای ولید!
به خدا قسم تو را در دشمنی با علی سرزنش نمی کنم؛ زیرا پدرم تو را به جرم شراب خواری هشتاد 

ضربه تازیانه زد. و پدرت را در برابر پیامبر خدا کشت. 
تو همان کسی هستی که خدا فاسقت نامید و علی)ع( را مؤمن گفت.

وقتی تو به علی)ع( فخر می فروختی و می گفتی من از تو دلیرتر و زبان آورترم، پدرم فرمود: 
''خاموش باش که من مؤمنم و تو فاسقی.''

و خداوند در تأیید سخن پدرم، این آیه را نازل کرد و فرمود: 
''آیا آن کس که مؤمن است، مانند کسی است که فاسق است؟ آنها هرگز برابر نیستند.''

و آیة دیگری در این باره نازل کرد و فرمود: 
اگر فاسقی برای شما خبری آورد، دربارة آن بررسی کنید.'' ''

وای بر تو ای ولید!
چگونه فراموش می کنی، آیا شعر آن شاعر را که دربارة تو و پدرم سروده بود، فراموش کردی 
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که گفت:
هرگز مؤمنی که خدایش یاری کرد

بمانند فاسق جنایت کار نیست
به زودی ولید احضار می شود، پس از مدت کمی

و همچنین علی)ع( برای حساب آخرت به آشکاری 
به علی)ع( بهشت پاداش داده می شود

و ولید به پاداش کردارش خوار می شود
تو را به قریش چکار؟

تو مرد شکم گنده ای ازاهل صفوریه هستی و به خدا قسم که عمرت ازپدرت بیشتر است، یعنی 
سن تو از آن که می گویند پدر تو است، زیادتر است.

 علت دشمنی سخت ولید با امیرالمؤمنین آن بود که علی)ع( نمونة ایمان بود و ولید مجسمة کفر؛
و معلوم است که تضاد بین ایمان و کفر، اختالفی ذلتی و نفرتی طبیعی است. عالوه بر این امیرالمؤمنین 
به ولید به جرم شراب خواری هشتاد تازیانه زده بود و به همین جهت عداوتی شدید از علی)ع( در دل 

ولید خلجان داشت.
بن ابی سفیان کرد و به او چنین گفت:  امام پس از آن که ولید را به خواری کشید، روی به عتبه 

- اما تو ای عتبه!
نه خردی داری که با تو گفت وگو کنم؛ نه خیری نزد تو است که به آن امید باشد؛ و نه شری داری 

که از آن پرهیز باید کرد. 
عقل تو و کنیزت به یک اندازه است.

اگر علی)ع( را در برابر همگان دشنام دهی، زیانی به او نمی رسد و این که مرا از کشتن می ترسانی، 
اگر خیلی دلیری، چرا آن مرد لحیانی را که در بستر همسرت خوابیده بود، نکشتی؟ 

آیا از شعر نصر بن حجاج شرم نداری که درباره ات گفت: 
ای وای بر این مردان و این روزگار

و ماجرایی که ابوسفیان را رسوا کرد
شنیدم که به عروس عتبه خیانت کرده است

مرد پست فطرتی از قبیلة لحیان
در این صورت ناسزاگویی تو چه ارزشی برای من دارد و چگونه از کسی می توان ترسید که فاسق 
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زنش را نتوانست بکشد! و چرا باید تو را به دشمنی علی)ع( سرزنش کنم که داییت ولید را در جنگ 
بدر کشت و در قتل جدت عتبه با حمزه همکاری کرد و برادرت حنظله را هم از پای درآورد؟

امام از نابخردی و حماقت بی شرمانة ولید سخن گفت و خاطر نشان کرد که امیرالمؤمنین نسبت 
به حضرتش جسارت می ورزد.

بن شعبه رو کرد و به او گفت:  بعد از این امام به مغیره 
- تو را چه می شود ای مغیره!

 تو شایستگی حضور و سخن گفتن در چنین جاهایی را نداری؛ تو به مانند پشه ای هستی که چون
می خواست از شاخة درخت خرما برخیزد، به نخل گفت: مواظب باش که می خواهم از رویت پرواز 

کنم. درخت خرما گفت: مگر من بودنت را احساس کردم که حاال از آگهی به آن تأسف یابم!
ناسزا گویی ات برای ما ارزشی ندارد، زیرا حد زنا کاری هنوز بر تو باقی است. 

زیرا عمر تو را حد نزد و فرمان خدا را درباره ات اجرا نکرد؛ و این تو بودی که از پیامبر پرسیدی: آیا 
 مردی به زنی که می خواهد با او ازدواج کند، می تواند نگاه کند؟ پیامبر فرمود: ''مانعی ندارد به شرطی که

قصدش زنا نباشد.'' 
و پیامبر بدین جهت این شرط را بیان فرمود که تو را زناکار می دانست.

و این که به خاطر حکومتت بر ما فخر می فروشی به این آیه از قرآن باید توجه کنی، که خداوند 
فرمود: 

''چون بخواهیم مردم سرزمینی را نابود کنیم، تبه کاران را بر آنها می گماریم و آنها فسق می ورزند 
و شایستة عذاب می شوند و آن گاه سرنگونشان می سازیم.'' 

در این جا سخن امام)ع( با دشمنانش پایان پذیرفت و آنها را به زشتی کردار و پستی نسبشان آگاه 
 کرد و پرده از چهرة سیاهشان برداشت و مفاخرشان را واژگونه نشان داد و همه را در اندوه و شرمساری
سختی فرو برد و چون خواست برخیزد و برود، عمروعاص به دامان امام چسبید و به معاویه گفت: 

- ای امیرالمؤمنین! 
                     تو شاهد بودی که حسن به مادرم نسبت زنا داد. از تو می خواهم که او را حد بزنی.

معاویه با خشم فریاد زد: 
- رهایش کن، خدا به تو خیر ندهد.

بعد به اطرافیانش با نگاه سرزنش باری به علت مخالفت و نافرمانی شان رو کرد و گفت:
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- من به شما گفتم شما توان جدل با او را ندارید و شما را از دشنام به او بازداشتم، ولی سخنم را 
نپذیرفتند و اکنون خانه ام را در برابرم تاریک کردید. از پیش من برخیزید و بروید و خداوند شما را 
به علت بد اندیشی تان خوار و رسوا کرد و چون رأی اندرزگوی مهربانی چون من را نپذیرفتید، بیچاره 

شدید؛ از خدا باید کمک خواست.
4- معاویه روزی با اطرافیان رازدارش نشسته بود و آنها به یکدیگر فخر می فروختند و به هم 
می تاختند. معاویه خواست قدری به چانه های آنها بخندد. گفت: اگر حسن بن علی و عبداهلل بن عباس 

این جا بودند، در این نازش ها و بالندگی ها کوتاه می آمدید. 
زیادبن سمیه گفت: گمان نمی کنم چنین باشد. ای امیرالمؤمنین! مگر مروان  بن حکم با منطق 
بی نظیرش در میان ما نیست و مگر ما شایستة افتخار و سرافرازی نیستیم؟ فردا به دنبال آنها بفرست 

تا سخنان ما را بشنوند.
معاویه با وزیرش عمروعاص مشورت کرد و گفت: تو چه می گویی؟

عمرو گفت: فردا به دنبالش بفرست.
معاویه، پسرش یزید را به دنبال آنها فرستاد. وقتی که آمدند، گفت: 

- من داشتم در تجلیل و بلندپایگی شما سخن می گفتم و شب زنده داری هایتان را می ستودم؛ 
مخصوصًا تو ای ابا محمد! که فرزند پیامبر و سید جوانان اهل بهشتی.

امام و ابن عباس از معاویه تشکر کردند، ولی پسر عاص به سخن آمد و گفت:
- ای حسن! ما با هم می گفتیم که بنی امیه در نبرد پایدارتر و در معرکة جنگ پرتوان تر و در 

پیمان ها وفادارتر و در خوی و سرشت بزرگوارتر و در نژاد از بنی عبدالمطلب واالترند. 
بعد خاموش شد. مروان به سخن آمد و گفت: 

- چرا چنین نباشد، ما با شما مبارزه کردیم و پیروز شدیم و در جنگ بر شما دست یافتیم. اکنون 
اگر بخواهیم از شما می گذریم و اگر بخواهیم شما را به چنگ می گیریم. 

مروان ساکت شد و زیاد به سخن آمد و گفت:
- شایسته نیست که امتیازات ما را انکار کنند و خیر و برتری ما را نادیده انگارند. ما حمله وران 

میدان کارزاریم و چنین امتیازی را بر همة مردم در گذشته و حال به دست آورده ایم. 
امام بر آنها به مانند شیری حمله برد و قدرت پوشالی شان را در هم کوفت و افتخاراتشان را به 

فضیحت کشید و فرمود:
- اگر کسی در مباحثه خاموش ماند، خاموشیش دلیل ناتوانیش نیست. ولی آن کس که به دروغ 

سخن بگوید و بخواهد باطل را به صورت حق جلوه دهد، خیانتکار است.
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آن گاه به عمروعاص رو کرد و فرمود:
- ای عمرو!

به دروغ افتخار می ورزی و در خیانت گستاخی می کنی. من از تبه کاری هایت همیشه آگاه بودم و 
برخی از آنها برمی شمرده و از برخی دیگر چشم می پوشیده ام، زیرا تو را در گمراهِی فرورفته می دانم.

این تویی که می خواهی دربارة ما سخن به زشتی برانی؟
دربارة ما که چراغ های روشن در تاریکستان جهالتیم، و پرچم های راهنمایی و سواران دالور 
و حمله وری که دشمنان را به مرگ می کشانیم و در دامان جنگ پرورش یافته ایم و برای دوستان 

همچون نوبهاران خرمیم.
ما معادن نبوت و فراگیرندة دانش آسمانی هستیم و شما گمان می بردی که نژادتان از ما نیرومندتر 
 است، ولی در نبرد بدر ضرب شست ما را خوردید. در آن روز که دالوران به زمین طپیدند و هماوردان
به سختی افتادند و شیرمردان از پای درآمدند و مرگ معرکه دار میدان شد و بر پاشنه اش چرخید و 
دندان نشان داد و آتش جنگ زبانه کشید؛ در چنان هنگامه ای بود که مردانتان را کشتیم و پیامبر بر 
فرزندانتان منت گذاشت و در آن روز به جان خودم که شما هرگز از بنی عبدالمطلب برتر و واالتر 

نبودید.

سپس امام روی به مروان کرد و گفت: 
- تو را چه می شود ای مروان؟!

تو حق نداری که در قریش زیاده گویی و افتخار کنی. 
تو مردی رها شده ای و پدرت طرد شدة پیامبر است، و تو هر روز از پستی به بدی می گرایی و در 
این دو گرفتاری، آیا فراموش کردی آن روز که دست بسته تو را به حضور امیرالمومنین)ع( آوردند، و 
 با چشم خود شیری را دیدی که از چنگالش خون می چکید، و دندان هایش را به هم می فشرد، و مفهوم 

این شعر را می دید:
شیری که چون شیران فریادش را بشنوند

سراسیمه فرار کنند و پشکل بیاندازند.
 ولی امیرالمومنین)ع( تو را بخشید و از خفقان مرگ رها شدی و نفس تنگت که نمی گذاشت آب
 دهانت را فرو دهی باز شد و به حال آمدی، اما به جای آن که از ما سپاس بگذاری، به بدگویی ما پرداختی
و جسارت ورزیدی؛ در صورتی که می دانی ما هرگز ننگی بر دامانمان ننشسته و خوار و خسران به 

سراغمان نیامده است.
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سپس امام رو به زیاد کرد و گفت:
- تو را ای زیاد به قریش چه کار؟!

 کسی برای تو نسب درستی و شاخه ی برومندی و پیشینه ی استواری و رویش گاه کریمی نمی شناسد.
بلکه مادرت زنی روسپی بود که مردهای قریش و بدکاران عرب با او رابطه داشتند، و وقتی که به دنیا 

آمدی، پدرت معلوم نبود، تا این که این مرد - معاویه- پس از مرگ پدرش، تو را به برادری گرفت.
در این صورت به چه چیزی افتخار می   کنی؟ 

تو را همان رسوایی مادرت بس است و در افتخار ما همین کافی است که جد ما رسول خداست 
و پدرم علی بن ابی طالب)ع( پیشوای مسلمانان است که هرگز به جاهلیت بازنگشت و عموهایم یکی 

حمزة سیدالشهدا و دیگری جعفر طیار است و من و برادرم هر دو پیشوای جوانان اهل بهشتیم.

و پس از آن که امام دهان دشمنانش را با سنگ برهان در هم شکست، به ابن عباس گفت:
- پسر عمویم!

اینها مرغ های ناتوانی هستند که می توان با مجادله، پَرهایشان را در هم شکست.

 چون ابن عباس خواست سخن بگوید، معاویه از قدرت بیان او ترسید و سوگندش داد که خاموش
بماند و عبداهلل ناچار ساکت شد و به همراه امام از پیش معاویه بیرون آمد.

معاویه به اطرافیانش به تمسخر گفت: 
- عمرو با این سخن گفت، ولی نتوانست حجت او را باطل کند و مروان به زبان آمد و نتوانست 

بر او چیره شود.
و بعد رو به زیاد کرد و به مداخلة او اعتراض نمود و گفت:

- تو چرا با او بحث کردی؟ مگر نمی دانی که در برابر او به مانند کالغی در چنگال بازی؟
عمروعاص به معاویه گفت: 

- تو چرا برای کمک ما به او حمله نکردی؟
معاویه گفت:

- آن وقت در نادانی شما شریک می شدم. آیا من می توانستم با مردی به تفاخر پردازم که جدش 
رسول خدا پیشوای گذشتگان و آیندگان است و مادرش فاطمه)ع( پیشوای زنان جهان است؟

بعد به عمروعاص رو کرد و گفت:
- اگر این سخنان را مردم شام بشنوند، رسوایی بزرگی برپا می شود. 
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عمروعاص گفت:
- حسن به تو کاری نداشت، ولی مروان و زیاد را مثل سنگ آسیا در هم کوفت و بینی آنها را 

مثل بوزینگان سوراخ کرد.
زیاد در تأیید سخنان پسر عاص در مخالفت امام، گفت:

- به خدا قسم هرچه دلش خواست کرد. معاویه هم همیشه می خواهد ما را به هم بیاندازد. به خدا 
قسم در هر مجلسی که حسن و ابن عباس بودند، معاویه طرف آنها را گرفت.

ابن عباس که به خلوت رسید، بین چشم های امام را بوسید و از پاسخ های محکم امام در جواب 
آن فرومایگان شگفتی ها کرد و گفت:

 - فدایت شوم، ای پسر عمو که همیشه به مانند دریایی موج می زنی و به دشمن چنان حمله می کنی
که دل من را از این سرکشان یاغی شفا می بخشی.

5- امام چند روزی از دمشق بیرون رفت و پس از بازگشت به نزد معاویه آمد و عبیداهلل زبیر در 
حضور معاویه بود. معاویه به استقبال امام برخاست و امام را به احترام نشانید و گفت:

- ای ابامحمد! گمان می کنم که از رنج سفر خسته شده اید، بهتر است به منزل بروید و استراحت کنید.
بعد عبداهلل زبیر را تحریک کرد و گفت:

- بهتر است که بر حسن تفاخر ورزی، چون پدرت از یاران نزدیک پیغمبر و پسر عموی تو است 
و در اسالم امتیازات و بهره های بزرگی دارد.

پس زبیر فریب معاویه را خورد و آماده شد تا بر امام بتازد و بر حضرتش فخر بفروشد و به معاویه 
گفت: من می دانم و او.

عبداهلل به خانه رفت و شب را تا سپیده دم بیدار ماند و به اندیشه فرو رفت که چه گناهی برای 
امام بتراشد. صبح که شد با شتاب پیش معاویه رفت تا به امام حمله برد و به مقامش تجاوز کند و 

خشنودی معاویه را به دست آورد.
امام وارد شد و معاویه به احترامش برخاست و با تجلیل نشانید و چون مجلس آرام گرفت، پسر 

زبیر به سخن آمد و گفت: 
- اگر در جنگ سستی نمی ورزیدی و در مبارزه پیشی می گرفتی، خالفت به معاویه نمی رسید و 
امروز ناچار نمی شدی که بیابان ها را درنوردی و از صحراها بگذری تا به درگاهش راه یابی و از او 
کمک بخواهی. اگر تسلیم معاویه نمی شدی، امروز آزاد بودی و تو پسر علی)ع( هستی که در مبارزه 
سخت کوش و نیرومند بود و من نمی دانم چرا چنین کردی؟ آیا اراده ات سست بود و یا سرشتی 
ناتوان داشتی؟ گمان می برم یکی از این دو عیب در تو وجود داشت. به خدا قسم اگر نیرویی که در 
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اختیار داشتی، در دسترس من می بود، می فهمیدی که من پسر زبیرم و از دالوران شکست نمی خورم 
و نباید شکست بخورم؛ زیرا مادربزرگم صفیه دختر عبدالمطلب است و پدرم زبیر که از یاران نزدیک 
پیامبر و تواناترین مردمان و بزرگوارترینشان از حیث نژاد و حسب در جاهلیت و فرمانبردارترین 

صحابی رسول در اسالم است.
امام به یاوه گوی های پسر زبیر و بهتان های ناروایش پاسخ داد و چنین فرمود:

- به خدا قسم!
 اگر بنی امیه مرا در سخن گفتن ناتوان نمی شمردند، برای پست شمردن تو زبان از گفتار بازمی داشتم،

ولی اکنون برایت آشکار می کنم که من نابخرد و بی زبان نیستم.
آیا تو بر من عیب می گیری و بر من فخر می فروشی؟! 

جدت در جاهلیت خانواده و معروفیتی نداشت، تا این که با جده ام صفیه دختر عبدالمطلب ازدواج 
کرد و در میان عرب سرافراز شد و به شرف او افتخار ورزید.

پس چگونه فخر می کنی بر کسی که دانه درشت و گرانبهای گردنبند است و پیشوای اشراف و 
گرامی ترین مردم روی زمین؟

این ماییم که شرفی پرنفوذ و کرامتی چیره و پیروز داریم. 
گمان می بری که من تسلیم معاویه شدم؛ چگونه چنین کاری ممکن است! 

وای بر تو!
من پسر دالورترین مردان عربم و در دامان فاطمه)س( چشم گشوده ام که پیشوای زنان جهان و 

بهترین کنیزان خداست. 
وای بر تو!

من این کار را از روی ترس و ناتوانی انجام ندادم؛ علت آن بود که طرفدارانی چون تو داشتم که 
به بیهوده طرفدار من بودند و به دروغ ادعای دوستی می کردند و من به آنها اعتماد نداشتم؛ چون شما 
خاندانی فریب کارید و چرا چنین نباشد که پدرت با امیرالمؤمنین)ع( بیعت کرد و به زودی پیمانش را 
شکست و به جاهلیت بازگشت و علی)ع( را که پارة پیکر پیامبر بود، فریب داد و مردم را گمراه کرد 
و چون در معرکة جنگ با یورش پیشتازان لشکر روبه رو شد و دندان تیز جنگاوران، پیکرش را در هم 
فشرد، جانش را بی جهت از دست داد و بدون هیچ یاوری به خاک افتاد و تو به اسیری گرفتار آمدی؛ 
خسته و مجروح و کوفته، پایمال سم ستوران و ناتوان از یورش سواران؛ و چون مالک اشتر تو را به 
 حضور امام آورد، آب دهانت خشکیده بود و بر پاشنه می چرخیدی همچون سگی که از شیران هراسیده

و فراری باشد.



304

ع(
ن)

حس
ام 

 ام
سی

سیا
ی 

گ
ند

ی ز
رس

بر

وای بر تو!
این ماییم که روشنی بخش جهانیم و امت مسلمان به ما فخر می کند و کلیدهای اراده و ایمان به 

دست ماست.
اکنون تو به ما حمله می کنی؟! 

همین تو که زنان را می فریبی، می خواهی بر فرزندان پیامبر فخر بفروشی؟!
سخنان ما را که همیشه در دم می پذیرند، تو و پدرت رد می کنید.

مردم گروهی به اشتیاق و برخی به ناخوشی، دین جدم را پذیرفتند و بعد که با امیرالمؤمنین)ع( 
بیعت کردند، طلحه و زبیر از بین آنها پیمان را شکستند و همسر پیغمبر را فریب دادند و به جنگ با 
پدرم برخاستند و کشته شدند و تو را به اسارت به حضور علی)ع( آوردند و او از گناهت درگذشت 

و خویشاوندانت را رعایت کرد و تو را نکشت و بخشید.
بنابراین تو آزاد شدة پدر من هستی و من آقای تو و پدرت هستم.

اکنون سنگینی گناهت را احساس کن.

پسر زبیر به شدت شرمسار شد و از بی پرواییش پشیمان گشت و به حضور امام آمد و با التماس 
و نرمی درخواست بخشش و رضایت کرد و اعالم داشت که معاویه او را فریب داده و در این مورد 

گفت: 
- ای ابامحمد! معذرت می خواهم. این مرد )معاویه( مرا به جدال تو برانگیخت. حال مرا بر نادانیم 

ببخش. چون شما از خاندانی هستید که گذشت و بردباری به سرشت شما آمیخته است.
امام به معاویه رو کرد و فرمود:

- می بینی که از پاسخ گویی هیچ کس باز نمی مانم. 
وای بر تو!

آیا می دانی که من از کدام درخت باروری جوانه زده ام. دست از این کارها بردار و گرنه داغی بر 
چهره ات بزنم که همة رهروان شهرها و سرزمین ها از آن سخن بگویند.

ابن زبیر گفت:
- معاویه شایستة چنین پاداشی است. 
معاویه به پسر زبیر رو کرد و گفت: 

- چه خوب شد که حسن)ع( دلم را که از تو دردها داشت، شفا بخشید و تیر را به کشتنگاهت 
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 انداخت و تو همچون کالغی در چنگال باز گرفتار شدی، که هر طور می خواست با تو بازی کرد و دیگر
نمی توانی به هیچ کس تفاخر ورزی.

6- از دیگر مناظرات ارزندة امام و مشاجراتی که موقعیت دشمنانش را در هم شکست، داستانی 
است که روزی امام به پیش معاویه آمد و دربان به سرعت حضور امام را به معاویه اعالم کرد، معاویه 

به اطرافیانش گفت: 
- اگر بیاید، باز هم وضع ما را تباه خواهد ساخت.

مروان گفت: 
- بگذار بیاید، تا از او چیزی بپرسم که هرگز نتواند به آن جواب بدهد.

معاویه او را از این کار بازداشت و گفت:
- چنین کاری را مکن، زیرا سخن گفتن به اینها الهام می شود.

امام وارد شد و معاویه به احترامش برخاست و به او تهنیت گفت. ولی مروان با تمسخر به امام 
گفت:

- پیری خیلی زود موهای سبیلت را سفید کرده و می گویند این نشانة احمقی است!!
امام در پاسخش فرمود:

 - این طور که می گویند نیست، ولی ما بنی هاشم دهانی خوشبو داریم که چون نفس ها زیاد به آن
می رسد، موهای اطراف دهانمان سفید می شود؛ ولی شما بنی امیه دهانی بدبو دارید و زنانتان از دهان شما 

روی می گردانند و بناگوشتان را می بوسند و در نتیجه موهای آن قسمت از چهره تان سفید می شود.

معاویه خشمگین شد و به یارانش فریاد زد و گفت:
- به شما گفتم با او بحث نکنید، حاال دیدید که روزگارتان را سیاه و حالتان را تباه کرد؟!

امام از مجلس برخاست و آنها را در اندوهی بزرگ فرو برد. 
در حال خروج این اشعار را می خواند:

تجربه کردم در این روزگار پنجاه سال
و پنج سال، و لب از سخن فرو بستم

من در این دنیا بهره ای نبردم
و برای رسیدن به هوس هرگز نکوشیدم

آرزوهای دنیا همگی به پیش می آیند
و من یقین دارم که در گرو مرگی شتابانم.
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7- امام در مجلس معاویه از شایستگی و برتری عظیم و امتیاز خانوادگی اش سخن می راند و 
می گفت:

- قریش! 
همگان می دانند که من عزیز و بزرگوارم و هرگز به ناتوانی نگراییده ام و به تیرگی نیفتاده ام؛ که 

شناختی روشن و پدری بزرگوار دارم.
پسر عاص از این سخن ناراحت شد و روی به امام کرد و گفت:

- قریش می داند که تو در این خاندان از همه کم عقل تر و نادان تری؛ و خوی های ناپسندی داری 
 که یکی از آنها کافی است که تو را به خواري کشاند و همچون سپیدی چشم بر سیاهی اش چیرگی یابد. 
به خدا قسم اگر دست از این کارها برنداری، جامه ای همچون پوست شتر بر خود می کشم و از خالل 
آن سنگ های گداخته ای به سویت پرتاب می کنم، آن چنان که دیگر برای تو کاالیی از مفاخرت باقی 
نماند. مدت هاست که به سختی بر ما می تازی و ما را به دشواری می اندازی تا اجتماع را پراکنده سازی 

و فتنه ها برانگیزی. ولی خدا بر رسواییت می افزاید!!.
امام به جسارت پسر عاص چنین پاسخ داد:

- اما به خدا قسم!
اگر نسبت خود را به یاد آوری و به رأی ناصواب عمل کنی، هرگز به مقصدی نیکو نمی رسی و 

به عزت و پیروزی دست نمی یابی. 
به خدا قسم!

اگر معاویه سخن مرا بپذیرد، تو را دشمن فریب کار خود می شمارد؛ زیرا روزگار درازی است که 
بخل می ورزی و کینة خود را پنهان می داری و طمع به آرزوی بلندی می بندی که شاخة تو شایستگی 

چنان برگ و باری ندارد و چراگاه وجودت چنان سبزی و خرمی را سزاوار نیست.
اما به خدا قسم!

خیلی نزدیک است که در بین دندان های تیز شیران قریش جا بگیری، آنها که دالورانی نیرومند و 
 سوارانی توانایند و تو را همچون دانه ای در آسیاب خرد می کنند و چون با تو رویاروی شوند، فریبکاریت

سودی نمی بخشد.
پسر عاص همیشه به دنبال فرصتی بود تا از خاندان پیامبر انتقام بگیرد و دشمنی اش را آشکار 
سازد و این عداوت و کینه توزی نشانة پلیدی ذات و ناپاکی درونش بود؛ چنان که روزي امام را در 

حال طواف دید و به جانبش شتافت و خبث ذاتش را نمایان کرد و گفت: 
- ای حسن! گمان می بری که دین به وجود تو و پدرت برپاست، در صورتی که دیدی خداوند 
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دینش را به دست معاویه برپا کرد و به همت او این دین را که در حال کجی بود، راست گردانید و 
پس از سستی و پنهانی آشکارش ساخت.

 آیا خداوند از کشتن عثمان راضی بود و آیا شایسته است که تو امروز خانه اش را طواف کنی، مثل
 شتری که دور آسیاب می چرخد؟ تو اکنون جامه ای بسیار سپید پوشیده ای، ولی دامانت به خون عثمان
 رنگین است. به خدا اگر از ترس پراکندگی مردم و دشواری کار امت نبود، معاویه تو را هم به سرنوشت

پدرت گرفتار می ساخت.
امام تیرهای سخنش را به سوی پسر عاص پرتاب کرد و چنین فرمود:

- آگاه باش!
که جهنمیان نشانه هایی دارند که با آن شناخته می شوند و آن نشانه ها دشمنی با دوستان خدا و 

دوستی با دشمنان اوست. 
به خدا قسم!

که خودت می دانی پدر من هرگز در کاری شک نکرد و یک چشم بر هم زدن دربارة خدا تردید 
نفرمود. 

به خدا سوگند ای پسر عاص!
اگر از تبه کاریت باز نایستی، چنان داغ سیاهی بر چهره ات بکوبم که تا زنده ای شرمنده باشی. 

بترس از این که با من درافتی، چون خودت می دانی که من مردی کم خرد و سست اندیش نیستم 
و چنان ناتوان نیستم تا کسی بخواهد دندان در من فرو برد. 

من در خاندان قریش به مانند گوهر درخشانی در میانة گردن بندم. همه مرا و پدرم و نسبت پاکم 
را می شناسند و این تویی که چندین نفر ادعای پدریت را کردند و باالخره فرومایه ترین نفرین شده ها، 

تو را به خود منسوب داشت. 
پس با چنین پلیدی، با من به مبارزه برمی خیزی. 

برحذر باش که ما خاندان پاک پیامبریم که خداوند پلیدی را از ما دور داشته و پاکیزه مان ساخته 
است.

 8- از دیگر وقایعی که در دمشق برای امام روی داد، آن که امام روزی بر معاویه وارد شد و معاویه
به احترام امام برخاست و به احترامش نشانید. 

مروان از این جریان به خشم آمد و کینه اش بروز کرد و گفت:
- ای حسن! اگر شکیبایـی معاویـه که میراث پدران بزرگوار اوست، نمی بود، تو هرگز چنین 
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موقعیتی نداشتی و تو را می کشت که شایستة کشتنی. تو گروهی را برای جنگ بسیج کردی، ولی 
چون قدرت ما را دریافتی و دانستی که توانایی جنگ با سواران و لشکریان شام و بزرگان بنی امیه را 
نداری، ناچار تسلیم شدی و بیعت کردی و امان خواستی. و به خدا اگر چنین نمی کردی، خونت را 
می ریختم و حق شمشیرم را در کشتن یک سرکش ادا می کردم. پس شکر خدا را که تو را به قدرت 

معاویه گرفتار کرد و او با بردباریش تو را بخشید و اکنون می بینی که چگونه با تو رفتار می کند.
امام سخن مروان را چنین پاسخ داد:

- وای بر تو ای مروان!
تو همیشه در میدان های جنگ و به هنگام رویارویی با دشمن، ریسمان خواری و ننگ به گردن 

داشتی؛ زنان بر تو بگریند. 
این ماییم که برهان های روشن را به همراه داریم و اگر سپاس گزار باشید، ما بر شما نعمت هدایت 

را فرو باریدیم. 
ما شما را به نجات می خوانیم و شما ما را به آتش دعوت می کنید و چقدر این دو مقام از یکدیگر 

دورند.
تو به بنی امیه افتخار می کنی و می پنداری که آنها در جنگ پایدارند و همچون شیر دالورند. 

مادرت به عزایت بنشیند!
مگر نمی دانی که تبار عبدالمطلب پهلوانان بزرگوار و یاران و نگهبانان و بزرگ مردانند؟

 به خدا قسم!
که تو آنها را و هرکسی که از این خاندانند، دیده ای که هرگز سختی ها و خطرها به هراسشان 
نینداخته و از میدان دلیران نگریخته اند و آنان همچون شیران، خشمگین و حمله ورند و این تو بودی 

که از میدانشان گریختی و تو را به اسارت گرفتند و به همراه خویشانت به خواری و ننگ افتادی. 
گمان می بری که می توانی خون مرا بریزی؟! 

اگر خیلی دالوری، چرا نتوانستی خون آن کس را که بر عثمان حمله بُرد، بریزی؟ 
 که عثمان را همچون شتری ذبح کرد و تو آن وقت همچون گوسفندان نفیر می کشیدی و مثل زنان

فرومایه آه و ناله سر می دادی. 
 چرا از او دفاع نکردی و تیری به جانب قاتلش پرتاب نکردی؟ بلکه بندهایت می لرزید و چشمانت
را از شدت وحشت فرو می بستی و از ترس جانت از من پناه می خواستی، چون بنده ای که به دامان 
آقایش درآویزد و من تو را از مرگ رهانیدم و اکنون معاویه را به قتل من برمی انگیزی و اگر آن روز 
معاویه با تو بود، او هم با عثمان کشته می شد. حاال هم تو و معاویه کمتر و ناتوان تر از آنید که بتوانید به 
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من گستاخی کنید و اکنون گمان می بری که من بر بردباری معاویه زنده مانده ام؟!
به خدا قسم!

که معـاویه خودش را بهتـر از هـر کس مـی شناسـد و از این که حکـومت را به او واگـذارده ایم 
سپاس گزارتر است و اکنون وجود تو همچون خواری در چشمش خلیده، که نمی تواند دیده بر هم نهد و 
اگر بخواهم،  می توانم سپاهی بر اهل شام برانگیزم که جهان بر او تنگ شود و از حملة سواران به ستوه آید 
 و در آن وقت فرارکردن و نیرنگ و پرگویی، تو را سودی نخواهد بخشید و ما کسی نیستیم که پدران

بزرگوار و فرزندان نیکوکارمان ناشناخته باشند. 
حال اگر راست می گویی، آزادی. 

پسر عاص با مسخره به مروان گفت:
- آیا او دروغ می گوید و تو راست می گویی؟ 

و آن وقت این شعر را خواند:
وقتـی که شتر را داغ مـی کنند، تیز می دود        ولی وقتی که آهن در آتش است، بی صداست.

و گفت: ای مروان نتیجة کارت را بچش.
معاویه به مروان فریاد زد و گفت:

 - من گفتم که به این مرد گستاخی مکن و تو نپذیرفتی و به چنین خواری و تحقیری گرفتار شدی. 
آخر تو مانند او نیستی و پدرت به مقام پدر او نمی رسد. تو پسر مردی رانده شده و دور افتاده ای؛ اما پدر 
او پیامبر بزرگوار خداست و چه بسا کسانی که با پای خود به قبرستان می روند و گور خود را می کنند.

رگ های گردن مروان از شدت خشم باد کرد و به معاویه روی آورد و گفت:
- از غیر تخمه ات سنگ بپران و از خاندانت حجت بیاور. 

بعد به پسر عاص رو کرد و گفت:
- از آن روز که پدرش علی)ع( بر تو حمله کرد و تو عورتت را برای نجات برهنه کردی از او می ترسی.

و بعد با شرمساری و ذلت برخاست و به معاویه گفت:
- به نزدیک دریا مرو که غرق می شوی و از همسایگی کوه بترس که تو را در هم می شکند.

 9- روزی دیگر امام نزد معاویه رفت و مجلس معاویه از اطرافیانش پر بود و امام از جای او پایین تر
نشست. معاویه از هر دری سخن می راند و بعد گفت: 

 - از عایشه عجب دارم که مرا شایستة خالفت نمی داند و می گوید من به ناحق به این مقام رسیده ام.
او را چه می شود، خدایش بیامرزد. در صورتی که پدر این مرد - امام حسن)ع(- با من در امر خالفت 
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به جنگ پرداخت و خدا او را از بین برد.
امام فرمود:

- آیا از این کار خیلی تعجب می کنی؟
- بلی به خدا.

- می خواهی از این عجیب تر برایت بگویم؟
- بگو کدام است.

- این که من در چنین جایی بنشینم!
معاویه خندید و به عادت همیشگی به نیرنگ افتاد و گفت: 

- پسر برادرم، شنیده ام قرضی به عهده داری. مبلغ آن چقدر است؟
- صد هزار دینار.

سیصد هزار دینار تقدیم می دارم؛ صد هزار برای وام، صد هزار برای خاندانت و صد هزار دینار 
دیگر مخصوص خودت، با نهایت اکرام این جایزه را بپذیر.

امام از نزد معاویه بیرون آمد و یزید که در مجلس حضور داشت، از احترام معاویه نسبت به آن 
حضرت ناراحت شد و گفت:

 - ای پدر! من مثل تو کسی را ندیده ام که حسن)ع( با تو چنین رفتار کند و تو در برابر به او سیصد
هزار دینار بدهی. 
معاویه گفت: 

- این حق از خود آنهاست، تو هم باید نسبت به آنها چنین کنی.
و در این جا معاویه به صراحت اقرار کرد که حق خالفت اسالمی با خاندان پیامبر است و او چنین 

حقی را از آنها غصب کرده است.

اینها مشروح برخی مناظرات امام با دشمنانش بود که اکثر آنها را بیهقی و جاحظ نقل کرده اند و 
دیگر مورخین آنها را در کتب خود آورده اند و امام با چنین سخنانی معاویه و پیروانش را رسوا کرد 
و عار و عیارشان را پدیدار کرد و فرومایگی و پستی بنی امیه را برای مردم شام بیان فرمود و به حق 
چنین سخنانی، به نوبة خود انقالبی بر ضد حکومت معاویه بود که موقعیتش را در هم شکست و او را 

از پایگاه خالفت غاصبانه اش به گور بدنامی سرنگون ساخت.

بعضی از پژوهشگران در صحت این گفت وگوها تردید کرده و آنها را ساختگی دانسته اند، زیرا چنین 
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گفتاری را از امام بعید می دانند و می گویند هرگز سخن ناروایی از امام شنیده نشده است و فقط سخن 
امام را خطاب به مروان نقل می کنند که به او فرمود: 

- پیشینه ای از تو در نزد من است که اگر بگویم، بینی تو به خاک مالیده می شود.
بنابراین چگونه می توان باور داشت که امام چنین سخنان درشتی به دشمنانش گفته باشد؟ 

ولی چنین اظهار نظري درست نیست، زیرا دشمنان امام کلمات جسارت آمیزی نسبت به حضرتش 
به زبان می آوردند و گفتاری زشت و ناروا بیان می داشتند و امام هم به ناچار به آنها پاسخ می گفت؛ ولی هرگز 

به آنها دروغ نمی بست و به مانند آنها به ناروایی سخن نمی گفت.
به هر حال معاویه با آن که از جانب امام تحقیر و خوار می شد، باز رعایت شخصیت امام را می کرد 
و به شدت از شکوه و موقعیت حضرتش می ترسید و محبوبیت امام را نزد مردم لمس و احساس 
می کرد و می دید که همگان، حضرتش را محترم می شمارند و حتی در برابر او از فضیلت و عظمت 

آن جناب سخن می گویند. چنان که راویان می گویند، معاویه روزی در مجلس خود گفت:
- به من بگویید چه کسی از لحاظ پدر و مادر و عمو و عمه و دایی و خاله و جد و جده از دیگران 

واالتر است؟
و منظورش این بود که از میزان عالقه و ارادت مردم نسبت به امام آگاه شود. 

در این وقت مالک بن عجالن از جای برخاست و اشاره به حسن)ع( کرد و گفت: این مرد است 
که پدرش بهترین مردم یعنی علی بن ابی طالب]ع[ است و مادرش فاطمه دختر پیامبر خداست و عمویش 
جعفر است که در بهشت پرواز می کند و عمه اش ام هانی دختر ابی طالب است و داییش قاسم پسر پیغمبر 

و خاله اش زینب دختر رسول خداست و جدش پیامبر خدا و جده اش خدیجه دختر خویلد است.
معاویه خاموش ماند و سخنی نگفت و چون امام بیرون آمد، عمروعاص با ناراحتی روی به مالک 

کرد و گفت:
- دوستی بنی هاشم موجب شد که به ناحق سخن به زبان آوری؟

مالک در جواب پسر عاص گفت:
- من به حق سخن گفتم و هرکس که برای خشنودی مخلوق خدا معصیت خدا را کند، در دنیا به 
آرزوهایش نمی رسد و در آخرت به شقاوت می افتد. بنی هاشم درخت هایی بارور و خّرمند و از دروغ

 

و ناپاکی برکنارند. 
بعد به معاویه رو کرد و گفت:

- آیا چنین نیست؟
معاویه هم چاره ای جز تصدیق نداشت.
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معاویه از امام می ترسید و از شورش و قیام او هراسی سخت به دل داشت. زیرا نبرد سهمگین 
صفین همیشه در برابر چشمانش شکل می گرفت و به وحشت می افتاد و می ترسید که مبادا چنین 
معرکه ای دوباره در برابرش پدید آید. به همین جهت مراعات حال امام را می کرد و به احترامش 

می کوشید؛ چنان که مورخین آورده اند:
- روزی عمر و پسر عثمان، خلیفة مقتول و اسامه پسر زید غالم پیامبر دربارة زمینی به نزد معاویه 

شکایت بردند. 
پسر عثمان به اسامه گفت: مثل این که مرا نمی شناسی؟

اسامه هم جواب او را داد و بین آنها مشاجره ای درگرفت. اسامه او را به یاری بنی هاشم تهدید 
کرد و برخاست و در کنار امام حسن)ع( نشست و بنی هاشم به او پیوستند و بنی امیه که این وضع را 

دیدند، آنها هم در کنار پسر عثمان قرار گرفتند. 
معاویه ترسید که آتش فتنه زبانه کشد. برای رفع اختالف گفت:

- شتاب نکنید؛ من خودم دیدم که پیامبر خدا این زمین را به اسامه بخشید.
و به این ترتیب به نفع اسامه رأی داد و او را بر پسر عثمان حاکم ساخت. وقتی که امام بیرون آمد 

بنی امیه به معاویه هجوم بردند و او را سرزنش کردند و گفتند: عجب بین ما حکم دادی. 
معاویه در پاسخ آنها از ترس و اضطراب پنهانی خود پرده برداشت و گفت:

- دست از من بردارید؛ به خدا قسم چشم های آنها را که در زیر کاله خودها در جنگ صّفین 
می درخشید و هوش را از سرم می ربود، هرگز فراموش نمی کنم. نخستین مرحلة جنگ بگو مگو است 

و بعدش شکایت است و سرانجامش فتنه است و بعد اشعار امرءالقیس را شاهد آورد...

در این جا سخن ما دربارة مناظرات امام در دستگاه معاویه پایان می یابد.1

عفو یا انتقام؟
ممکن است بعضی خوانندگان عزیز وقتی که مناظرات قاطع و محکم و افشاگرانة امام مجتبی 
با اطرافیان معاویه را مالحظه می کنند، برایشان این سؤال مطرح شود که آیا برخورد تند و تهاجمی 
امام دوم با بنی امیه و بیان اسرار پشت پردة آنها و خاندان آنها با روش جّد بزرگوارشان پیامبر رحمت 

مطابقت دارد؟
در زندگی پیامبر)ص( بسیار اتفاق افتاد که بسیاری نبوت ایشان را انکار می  کردند. اسائة ادب 

1-زندگانیامامحسن)ع(،ترجمةفخرالدینحجازی،ص525.
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 مشرکان و بت پرستان قریش در آغاز بعثت، مشهور عام و خاص است. ریختن خاکروبه و حتی شکمبة
 گوسفند بر سر و روی رسول خدا را همگان شنیده و یا خوانده ایم؛ اما سعة صدر پیامبر در این برخوردها 

مشهورتر از فعل اهل مکه است. 
 صبر پیامبر در برابر این اتفاقات به تعبیر قرآن صبر جمیل بود که خداوند سبحان به پیامبرش توصیه

کرد؛ آن جا که فرمود:
َفاْصِبْر َصْبراً َجمياًل1

واکنش آرام پیامبر به توهین کنندگان، معنای دقیق صبر جمیل است. همان رفتار بود که ستایش 
خداوند را از آن خلق الهی باعث شد:

إِنََّک لََعلی  ُخُلٍق َعظيٍم2

مجموعًا کنش های دشمنان و واکنش های پیامبر برخاسته از رسالت ارزشی و الهی و عاطفی پیامبر

 

بود که پروردگار متعال در یکی از کوتاه ترین و زیباترین آیات بیان می کند:
َو ما أَْرَسْلناَک إاِلَّ َرْحَمًة لِْلعالَميَن3

 وقتی رسالت پیامبر بر اساس رحمت مطلق باشد، واکنش های پیامبر در برابر بی ادبی های اهل مکه
هم باید بر اساس رحمت باشد؛ که یکی از خروجی های رحمت و بخشش است.

کظم غیظ
از طرف دیگر خداوند بزرگ عکس العمل مسلمانان را در برابر نامالیمات، آرام خواسته است. 
                                                                                                         مسلمان نباید زود برانگیخته شود؛ 
                                       نباید در مقابل یک اتفاق کوچک واکنش تند و غیر عادی از خود نشان دهد.

در حقیقت اسالم در این گونه موارد، معتقد به سعة صدر و توصیه کننده به کظم غیظ است.
ُه ُیِحبُّ الُْمْحِسنيَن4 َو الْکاِظميَن الَْغْيَظ َو الْعافيَن َعِن النَّاِس َو اللَّ

و خشم خود را فرو می برند؛ و از مردم در می گذرند؛ 

و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.

پس چرا در رفتار امام مجتبی)ع( در مقابل بداخالقی ها و پیمان شکنی های شامیان عمومًا، و 
معاویه و اطرافیان معاویه مخصوصًا از کظم غیظ اثری نمی بینیم؟

1-سورةمعارج،آیة5.
2-سورةقلم،آیة4.

3-سورةانبیا،آیة107.
4-سورةآلعمران،آیة134.
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در پاسخ باید بگوییم:
ما در یک مطالعة میدانی تر و دقیق تر در زندگی ائمه اطهار)ع( هیچ گونه تفاوتی نمی بینیم. زیرا وقتی 
 ما اصل والیت به معنای گسترده و وسیع آن را متوجه شدیم و دیدیم که همة آنها ''مؤّید مِن ِعند اهلل''
 هستند، پس همگی نور واحدند و از نور جز روشنایی و روشنایی بخشی و هدایت، چیز دیگری انتظار

نیست.
وقتی ما به تنهایی رفتار پیامبر در اوایل بعثت با بت پرستان را مشاهده می کنیم، ولی آن را با رفتار 

پیامبر پس از هجرت، و با همان ها مالحظه می نماییم تا حدی پاسخی برای سؤال خود می یابیم.
اولین جنگ پیامبر با مشرکان قریش در17 رمضان سال دوم هجری یعنی تنها18 ماه بیشتر از 
هجرت نمی گذشت. در آن جنگ افتخارآمیز70 نفر از سران قریش کشته شدند و70 نفر هم زخمی 

گشتند. پیامبر دستور دادند حتی اجساد کشتگان آنها را هم به چاه بیندازند.
این رفتار پیامبر از دستور محکم خداوند بود، که به پیامبر فرمود:

َو لَُکْم ِفي الِْقصاِص َحياٌة1

شما را در قصاص، زندگانی است. 

حیات یعنی زندگی، زنده بودن، پویایی، سرزندگی، مطرح بودن و مطرح ماندن و خالصه داشتن 
برنامه هایی کاربردی و اجرایی برای آن که اسالم و مسلمانان را همیشه عزتمند، شریف و باافتخار نماید.

با توجه به معنای تعیین کنندة حیات، تا حدی به حکم محکم قصاص پی می بریم.
 پیامبر)ص( مأموریت داشتند تا مشرکان را تنبیه کرده و جمع آنها را متفرق نموده و به تدریج بت پرستی

و بت پرستان را نابود کنند.
می بینیم که خداوند به پیامبر دستور می دهد:

ٍة َو ِمْن ِرباِط الَْخْيِل وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ َو أَِعدُّ
ُکْم2 ِه َو َعُدوَّ ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اللَّ

هر نیرویی در توان دارید، برای مقابله با دشمنان آماده سازید،

و همچنین اسب های ورزیده به میدان بفرستید،

تا به وسیلة آن، دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید.

آیه بسیار صریح، روشن و روشنگر است. نباید سادگی کرد. نباید دشمن را دست کم گرفت.
نباید از فتنه و تهدید دشمن غافل شد؛ که همه چیز بر باد می رود.

1-سورةبقره،آیة179.
2-سورةانفال،آیة60.
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برگی از تاریخ
وقتی صفویه در ایران به قدرت رسید، دو دشمن خونی داشتند. 
                                                               - عثمانی ها در غرب،
                                        - و ازبک ها در شرق و شمال شرق.

شاه اسماعیل اول اقدامات ارزشمندی در آغاز برای اتحاد مردم انجام داد تا در سایة آن اتحاد به 
تشکیل دولتی نیرومند با تفکر شیعی بپردازد. 

شاه عباس اول قدرت اسالم و تشیع را با رشادت و شجاعت بی بدیل به رخ همة دشمنان داخلی و 
خارجی کشید و بارها عثمانی را به تسلیم وادار کرد و بکرات ازبک ها را تنبیه نمود و رهبر خون خوار 

آنها یعنی »شیبک خان« را کشت...
به تدریج افراد این سلسله اعم از فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی، دنیامدار و رفاه طلب شدند.

   کار به آن جا کشید که:
- وقتی شخص بی کفایتی مانند شاه سلطان حسین به سلطنت رسید،
دیگر انگیزه ای در دربار برای مبارزه با دشمنان خارجی نمانده بود. 

تبعًا مردم هم بی انگیزه شده بودند.
ذلّت این سلسله که زمانی آوازة شجاعت آنها دربار روم را هم به وحشت انداخته بود، به جایی رسید

 

 که محمود افغان به راحتی اصفهان پایتخت صفویه را به محاصره در آورد و سرانجام شاه مفلوک صفویه به 
نزد محمود افغان رفت! و تاج پادشاهی را بر سر او نهاد و برای بقای سلطنت او دعا کرد!!

پیامبر)ص(، اسوة حسنه
خداوند مهربان پیامبر رحمت را با ویژگی های منحصر به فرد فرستاد تا برای همیشة تاریخ و تا 

قیامت، الگو، اسوه، پیشوا، میزان و مالک همگی باشد؛ آن جا که فرمود: 
ِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة1 لََقْد کاَن لَُکْم في  َرُسوِل اللَّ

به طور تحقیق رفتار و عمل پیامبر برای شما،

زیباترین برنامه و خط و میزان است.

                                             وقتی که پیامبر اسالم اسوة همیشگی تا قیامت است، 
به طور مسلم برنامه های پیامبر باید به قدری جامع، همه جانبه، عمیق و فراگیر باشد،

تا بتواند به نیازهای تمامی بشر پاسخ درست دهد.

1-سورةاحزاب،آیة21.
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 ما امروز وقتی دشمنی های پایان ناپذیر استکبار جهانی،
علیه اسالم و مسلمانان را مشاهده می کنیم،

دستورات عمیق پیامبر اسالم)ص( را هم با خود داریم،
 که باید مواظب توطئه های براندازانة دشمنان باشیم.

از طرف دیگر خداوند سبحان به وضوح دو دشمن جدی را که هرگز عداوت آنها نسبت به پیامبر 
و نسبت به اسالم و مسلمانان تمامی ندارد، معرفی می کند:

َتِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعداَوًة لِلَّذیَن آَمُنوا

 الَْيُهوَد ،
َو الَّذیَن أَْشَرُکوا1

دشمن ترین دشمنان مسلمانان،

 یهود،

و مشرکان هستند.

امروز؛
                 یهود خون خوار،

                                         صهیونیست ها هستند،
                     و مشرکان،

                                       هم پیمان با صهیونیست ها،
                                                                               - یعنی دولت های آمریکایی و اروپایی -

 در آیة دیگری با صراحت بیشتری قصد صهیونیست و استکبار جهانی از دشمنی با پیامبر و تبعًا 
با مسلمانان را بیان می کند و می فرماید:

َتُهْم2 ِبَع ِملَّ َو لَْن َتْرضی  َعْنَک الَْيُهوُد َو الَ النَّصارى  َحتَّی َتتَّ

 یهود و نصارا هرگز از تو راضی نمی شوند،

 مگر آن که:

- تو از آنها تبعیت کنی.

با توجه به آیة قبل، معنای آیه چنین می شود: 
1-سورهمائده،آیه82.
2-سورهبقره،آیه120.
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- زمانی صهیونیست ها و امپریالیست ها از تو و تبعاً از مسلمانان راضی می شوند،
                                                                  که مسلمانان دست از اسالم بردارند،
                                                                               و دربست تسلیم آنها شوند.

حال دیگر وقتی که پیامبر)ص( را اسوة همیشگی خود دانستیم و تفاوت برخوردهای پیامبر را 
ناشی از شرایط اجتماعی و سیاسی گرفتیم، به خوبی متوجه می شویم که:

- رحمت مطلق بودن پیامبر)ص(،
به معنای بی تفاوتی و بی تعّصبی نیست. 

یعنی:
         - تحت هیچ شرایطی نمی توان از دشمن غافل بود. 

پیامبر)ص( نیز این گونه بودند. 

گفتیم:
وقتی پیامبر)ص( به تبلیغ آشکار توحید می پردازند و آشکارا بت پرستی را هدف قرار داده،
 و علیه شرک و کفر موضع گیری می کنند، 
رفتار بچه گانة بت پرستان در توهین به ایشان و یا خاکروبه ریختن بر سر ایشان،
 چندان اهمیت ندارد.

اما:
وقتی برنامه های پیامبر)ص( برای نابودی شرک و کفر جدی تر شد،
                                   و بت پرستان تصمیم به کشتن پیامبر گرفتند،
                و پیامبر با امدادهای الهی از مکه به مدینه هجرت کردند، 
                                        پیامبر در مدینه علیه تمامیت بت پرستی،

                                                                                                  موضعی انعطاف ناپذیر و جدی گرفتند. 
َو لَْو بََلَغ ما بََلَغ.

هرچه بادا باد. 

از آن به بعد مشاهده می کنیم که تمامی تصمیمات قریش واکنش های ضعیف در برابر پیامبر بود. 
مشرکان در تمامی جنگ های بدر و احد و خندق و خیبر... برای بقای خودشان می جنگیدند، که خانة 
بت پرستی آنها از پای بست در حال ویرانی بود و برعکس اسالم هر روز فتح جدیدی می کرد و سنگر 
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تازه ای از بت پرستی را به اشغال در می آورد و وعدة الهی تحقق می یافت، که:
ِه َو الَْفْتُح  إِذا جاَء نَْصُر اللَّ

ِه أَْفواجًا1 َو َرأَْیَت النَّاَس َیْدُخُلوَن في  دیِن اللَّ

وقتی که نصرت الهی برسد،

خواهی دید که مردم)غیر مسلمان( دسته دسته به اسالم ایمان می آورند.

کیست که نداند اولین جنگ تعیین کنندة پیامبر اسالم با بت پرستان و با بت پرستی یعنی جنگ 
بدر را ابتدا به ساکن پیامبر آغاز کردند. 

پیامبر)ص( بودند که مسلمانان را برای مصادرة کاروان قریش که از نزدیکی های مدینه می گذشت، بسیج 
کردند. 

وقتی رئیس کاروان که ابوسفیان بود، هم اهل مکه را از تصمیم مسلمانان آگاه و هم کاروان را 
از بیراهه به مکه برد، ولی پیامبر با گروهی که از مکه برای کمک به کاروان خود به بدر آمده بودند 

،جنگیدند و آنها را تار و مار کردند.

خداوند،
             مهربان با خودی؛

                                       و مخالف با غیر خودی
بحث ما بیشتر شرح سیاست کالن اسالم است، نه فقط بحث اخالقی. 

خداوند سبحان که همه جا خود را مهربان و بخشایشگر معرفی می کند و می فرماید:
ْحَمَة2 َکَتَب َربُُّکْم َعلی  نَْفِسِه الرَّ

خداونِد شما رحمت و مغفرت را بر خود فرض کرده است.

در عین حال:
                      وقتی پای حکومت اسالمی به میان می آید، 

                      نامالیمات را نمی پذیرد و سستی در برابر مشرکان را قبول نمی کند. 
خداوند عّزت مسلمانان را می خواهد و می فرماید:

ُة َجميعًا3 ِه الِْعزَّ َفِللَّ

تمام عّزت متعلق به خداست.
1-سورةنصر،آیات1و2.
2-سورةانعام،آیة54.
3-سورةفاطر،آیة10.
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یعنی عزت فقط و فقط نزد خداست. هرکس می خواهد عزیز شود و عزیز بماند، عزت را در هیچ 
جایی نمی تواند بیاید، جز در پیشگاه خداوند عزیز.

به همین دلیل می فرماید:
ُة َو لَِرُسولِِه َو لِْلُمْؤِمنيَن1 ِه الِْعزَّ َو لِلَّ

عزت مخصوص خداوند و پیامبر و مؤمنان است.

افراد اگر پیروی از خداوند و از رسول او کردند و مبادی آداب اسالمی گشتند، عزیز می شوند.
 مبادی آداب شدن،

اجرای دقیق فرمان خدا،
و دستورات پیامبر)ص( است.

 این که:
              باید در برابر دشمن تا آخر ایستاد تا دشمن را از سلطه بر مسلمانان مأیوس کنند؛
                                                                                                     این شرط الزم و کافی،
                                                                                              برای رسیدن به عّزت است.

 در اول دعای افتتاح که در شب های ماه رمضان خواندن آن توصیه شده است، به خدا عرض می کنیم:
اِحِميَن  َو اَْیَقْنُت أَنََّک أَنَْت اَْرَحُم الرَّ

ْحَمِة  ِفی َمْوِضِع الَْعْفِو َو الرَّ
ِقَمِة2 َکاِل َو النَّ  أََشدُّ الُْمَعاِقِبيَن ِفی َمْوِضِع النَّ

و یقین دارم که تو از همة مهربانان مهربان تری، 

در جای بخشش و مهربانی،

و از همة کیفردهندگان سخت گیرتری، در مقام عقاب و کیفر.

مي گوییم:
 پروردگارا! من به یقین رسیده ام که تو مهربان ترین مهربانان عالم هستی. زمانی که بحث مهربانی، 
                               بخشش و گذشت در میان باشد، هیچ کس در مهربانی به پای تو نمی رسد. اما:

- وقتی که بحث دین و مالک های دینی در میان است و عده ای آگاهانه به ساختار شکنی]مي پردازند[ ،
                 و حقوق مسلمانان را نادیده می گیرند و بنیان خدا پرستی را هدف قرار داده اند، 
                                                            در این گونه موارد دیگر عفو و اغماض بی معناست.

 تو در این گونه موارد سخت گیرترین و انتقام گیرنده ترین هستی، نباید به دشمن قسم خورده رحم کرد. 
1-سورةمنافقون،آیة8.

2-مفاتیحالجنان،دعایافتتاح.
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به قول شاعر:
ترحم بر پلنگ تیزدندان          ستم کاری بود بر گوسفندان

با این بحث، تصور نویسنده این است که پاسخ سؤال داده شد. 
دیدیم که:

                  - در جنگ جمل امیرالمؤمنین)ع( دستور دادند فراریان را تعقیب نکنند، 
                                       مجروحان دشمن را مداوا نمایند و پناه خواهان را پناه دهند. 

               - اما در جنگ صفین، 
                                                  عالوه بر تعقیب جنگ افروزان، 

                                                   امیرالمؤمنین)ع( دستور قتل مجروحان شام را نیز دادند.
 این دو دستور امیرالمؤمنین حرکتی بسیار زیبا و عبرت آور است؛ زیرا:

 جنگ جمل در یک نیمه روز با کشته شدن طلحه و زبیر- آتش افروزان و رهبران جنگ- و اسارت
عایشه عماًل تمام شد و دیگر نه کسی بود که به نیروهای پریشان در جبهة بصره سازماندهی جدیدی 

دهد و نه مرکزی مانده بود تا آنها را پشتیبانی مالی و تسلیحاتی نماید.
امیرالمؤمنین حتی مروان را که به امام مجتبی پناه آورده بود تا عفو شود، عفو کردند. بر عکس، 

درصفین از آن جایی که: 
اوالً: جنگ بیش از سه ماه به طول انجامید.

ثانیاً: معاویه و دیگر سران یاغی در میدان بودند و نیروها را به اشکال مختلف تشجیع می کردند.
ثالثاً: شام، مرکز حکومت معاویه، با همة امکانات در خدمت معاویه بود.

بنابراین وضع به کلی با جنگ جمل متفاوت بود. یعنی:
هر سرباز مجروح شامی پس از بهبودی مجدداً به جنگ مولی می آمد و مشکل جدیدی ایجاد می کرد.

همچنین اگر به فراریان مهلت داده می شد،
با تحریک معاویه دیگر بار به قوای مولی حمله ور می گشت و صف شهدا را طوالنی می نمود.1

ما می خواهیم زنده بمانیم!!
به جرأت می توان گفت:

- اگر یک رهبر جامعه فاقد هواداران و حامیان دلسوز و با درک سیاسی باال نباشد، 
                                                                                        کارش به جایی نمی رسد.

1-اسالممجسم،عليمحمدبشارتي،ص284،نقلاز:سیاستنامةعلي)ع(،ص393.
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امام دوم در روزگاری زمام امور را به دست گرفت که مردمش سِر همراهی را با ایشان نداشتند. 
امام مجتبی در »مدائن« سخنرانی پر شوری به شرح زیر داشتند: 

هیچ شک و تردیدی ما را از مقابله با اهل شام باز نمی دارد. 
ما در گذشته به نیروی استقامت و تفاهم داخلی شما، با اهل شام می جنگیدیم، ولی امروز بر اثر 
 کینه ها، اتحاد و تفاهم از میان شما رخت بربسته، استقامت خود را از دست داده و زبان به شکوه گشوده اید.

       وقتی که به جنگ صفین روانه می شدید، دین خود را بر منافع دنیا مقدم می داشتید، 
                                                ولی امروز منافع خود را بر دین خود مقدم می دارید.

ما همان گونه هستیم که در گذشته بودیم، ولی شما نسبت به ما آن گونه که بودید، وفادار نیستید. 
عده ای از شما، کسان و بستگان خود را در جنگ صفین، و عده ای دیگر کسان خود را در نهروان از 

دست داده اند.
- گروه اول بر کشتگان خود اشک می ریزند؛

- و گروه دوم، خون بهای کشتگان خود را می خواهند؛
- و بقیه نیز از پیروی ما سرپیچی می کنند!

معاویه پیشنهادی به ما کرده است که دور از انصاف و بر خالف هدف بلند و عزت ما است. 
 اینک اگر آمادة کشته شدن در راه خدا هستید، بگویید تا با او به مبارزه برخیزیم و با شمشیر پاسخ

او را بدهیم و اگر طالب زندگی و عافیت هستید، اعالم کنید تا پیشنهاد او را بپذیریم،
                                                                             و رضایت شما را تامین کنیم.

سخن امام که به این جا رسید، مردم از هر طرف فریاد زدند: 
الُبقَيه، الُبقَيه 

یعنی:
 ما زندگی می خواهیم، 

ما می خواهیم زنده بمانیم.

آیا امام دوم با چنین مردمی چاره ای جز پذیرش پیشنهاد صلح را داشتند؟ 

شجاعت بی نظیر امام دوم
از خودگذشتگی ها، شجاعت ها و حماسه آفرینی های امام دوم در جنگ جمل، نهروان و صفین 

بسیار زیاد بود. 
 رشادت های امام دوم در جنگ صفین و تعدد حمالت گسترده و پشت سر هم که صفوف دشمنان
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 را می شکافت و از کشته، پشته می ساخت. به رغم عده ای از جنگاوران که پس از هر عملیاتی که انجام 
می دادند، منتظر بودند که عده ای بیایند و آنها را ماساژ دهند، امام مجتبی)ع( چنان ضربات کوبنده اي 
بر پیکر نفاق وارد می آوردند که دشمن جرأت مقاومت را نداشت و به ناچار از صحنه فرار می کرد. 

همین جنگاوری ها بود که معاویه را از رویارویی با امام بیمناک کرد و پیشنهاد صلح نمود.
سلحشوری امام دوم در صفین بود که امیرالمؤمنین دربارة ایشان به اصحاب فرمودند:

نِي، اْمِلُکوا َعنِّي َهذا الُْغالَم ال َیُهدَّ

 َفِإنَِّني اَنَْفُس بَِهَذْیِن - َیْعِني الَْحَسَن َو الُْحَسْين)ع(-
 َعَلی الَْمْوِت لَِئاّل َیْنَقِطَع بِِهما نَْسُل َرُسوِل اللَِّه صّلی ا     هلل َعليِه َو آلِِه1

این جوان را به فرمان من از رفتن به جبهه مانع شوید؛ 

مبادا پشتم را بشکند.

زیرا دریغم می آید که با شهید شدن این دو جوان

- یعنی حسن و حسین)ع(-

 نسل رسول خدا]ص[ قطع شود.

این شجاعت کم نظیر امام دوم است و آن هم افرادی که چنان دنیامداری بر آنها حاکم شده که 
هدفی جز زنده  ماندن با هر ذلّتی به چیز دیگری نمی اندیشند. 

              راستی:
- امام مجتبی)ع( با آن به اصطالح هواداران بی معرفت،

                                                                             چاره ای جز پذیرفتن صلح داشتند؟!

1-نهجالبالغهخطبة200.
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