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 ها توطئه و اسالم

 

 اسالم از قبل طلبي رياست

 خواهيد درك دهيد، قرار مطالعه مورد تاكنون زمان دير از را اجتماعي و سياسي تاريخ عناصر و كنيد گذشته تاريخِ به نظرِكوتاهي هرگاه

. است بوده خونين مبارزات و ها نقشه از بسياري سرچشمه و كرده اشغال را تاريخ قسمت بيشترين زمامداري براي مبارزه كه كرد

 و رياست براي نبرد و خونريزي به ميل مانند چيزي آرزوهايشان ميان در اند، آمده وجود به هايي دولت و ها جمعيت كه زماني از

. است نداشته وجود زمامداري

 ملتهايي حتم طور به ندارند؛ تفاوتي رياست مبارزه مختلف هاي نمونه در عشيره يا و حزب دولت، ها، جمعيت و افراد مبارزه، اين در

 رسيده جايي به مبارزه اين. اند غلطيده زمامداري و طلبي رياست ورزي طمع خونِ در و اند شده طلبي رياست شديد مبارزه همين فداي

!! است نمانده بركنار آورد، مي وجود به رياست هاي طمع كه وحشتناكي قتلگاه از نيز ملّت يك حتّي كه

 آنها برابر در مقاومت كه بوده قوي قدري به طلبي قدرت عوامل زيرا است، بوده تر فراوان پيشين ملتهاي ميان در طلبي قدرت نبردهاي

       آن به رسيدن راه در را خود جانِ حتّي كه است بوده حاضر داشته، رياست درك به اميدي مختصر هركس و. است نموده مي دشوار

 نعمت هرگونه: از است بوده عبارت شده، مي اداره استبدادي رژيمهاي با كه آنها مخصوصاً كهن اجتماعات در زمامداري كه چرا. كند فدا

     و هزارها جاي به شماري انگشت افراد فقط كه مادي منافع و نامحدود قدرت چرا، و چون بي اراده مطلق، فرمانروايي آسايش، و

. شدند مي مند بهره ها آن از نفر، ها ميليون

      باال شدن پرستيده حد تا را مقامشان و اند بوده خودخواه بسيار و نداشتند مسئوليتي و بوده آزاد موردي هر در عصر، آن زمامداران

 در پروراندند مي سر در را رياست آرزوي گذشته عصرهاي در كه زمامداراني. اند گرفته مي قرار خدا رديف در كه جايي تا بردند مي

 رياستي هرگاه افراد گونه اين. بودند حيوانات به شبيه فهم و درك در اوقات، از بسياري كه بودند رسيده اي مرحله به ناداني و پستي

 سياسي مبارزات خويش مخالفين كردن نابود و آن حفظ راه در داشتند دست در را رياست هرگاه و آن آوردن دست به براي نداشتند

. است ساخته جاري ملتها خون از رودهايي و كرده سياه را تاريخ صفحات كه انداختند مي راه به فراواني

 ساختن تسليم و مخالف نزديكان كردن نابود براي آمادگي: كنيم خالصه جمله اين در را اسالم از قبل زمامداران تاريخ توانيم مي ما

. شود رها خودسري و ظلم بار زير از خواست مي كه ملّتي سركوبي و بود آشكار شان ضعف آثار كه زمامداراني

 داراي كه است پستي دزدان داستان فقط شد نقل كه شرايطي چنين با) اند زيسته مي اسالم از قبل كه( زمامداران اين تاريخ اصل، اين روي

. آنند واجد خود شكارهاي به حمله هنگام زمستان شبهاي در ناپاك گرگهاي كه بهايي همان جز نيستند ارزشي هيچ
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 به آن علل و است كرده ضبط ما براي تاريخ كه داشته وجود هم ديگري سياسي مبارزات كه گرفت ناديده توان نمي را مطلب اين

. گردد مي باز ها آن بيدادگري و ظلم انواع كردنِ كن ريشه يا و است برده بين از را ها آن زمامداران، هاي جنگ كه آزاديهايي بازگرداندن

 مخصوص سياسي مبارزات نوع اين. دارد شباهت سرقت نوع يك به كامالً و نيست تباهي از كمي دست سياسي مبارزات گاهي

 كشتارهاي و خونين نبردهاي بر اهدافشان اهم هرچند ندارند؛ زمامداري نعمت در شدن غرق از غير هدفي كه است رياست آرزومندان

!! باشد متمركز هولناك

     كه است كساني مخصوص مبارزه نوع اين. دارد قهرمانان كارهاي به زيادي شباهت و است مفيد اجتماع براي سياسي مبارزات گاهي

 است رفته غارت به كه را هايي ثروت و شده گذاشته پا زير كه را آزاديهايي و سازند واژگون را ملتها اسارت اركان تا كوشند مي

 و زيادتر تعداد، جهت از غارتگران و ياغيان سياسي مبارزات گرچه. كرد جستجو بايد ملّت خود در را مبارزات نوع اين ريشه. بازگردانند

 مبارزات ملّتها، ساير تاريخ كه طوري همان. است كرده ضبط را مبارزه دونوعِ هر تاريخ، ولي است دردناكتر خونريزي، و سنگدلي نظر از

. است كرده ضبط عرب جمعيت پيدايش بدو از را مبارزات اين هم عرب تاريخ كرده، ضبط را خود سياسي

 انسانيت روح گاهي كه جايي تا گرفت خود به هولناكي و آميز خشونت صورت مبارزات، اين از قسمتي شد آغاز سياسي مبارزات وقتي

!! رسيد رذالت و پستي درجه انتهاي به آن در

 شده اسير مغزهاي در هوس و هوا ايجاد از غير هدفي و پيوست وقوع به عربي ممالك در كه را دردناكي مبارزات از اي نمونه آنكه براي

 خوانديم، پست سرقت را شان عمل و داديم نسبت گذشته زمامداران به كه صفتي كه اين براي و كنيم معرفي شما براي نداشت خود در

 يك كه است اي واقعه اين و. كنم مي نقل شما براي كند مي حكايت وحشتناكي توطئه از كه را آور هراس داستان اين شود، روشن

 از يكي براي باشد گويايي شاهد تا اند كرده نقل را آن عرب و قديم لبنان و روم مورخين و است آن آمدن وجود به مسبب عرب زمامدار

. تاريخي حقايق
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 برادران جنگ

 شاعر امرءالقيس جد عمرو، بن حارث دست به امور زمام و كردند مي حكومت) 1( كنده خاندان ،»نجد« در ميالدي پنجم قرن اواخر در

 آنان رياست به را خود فرزندان كه كردند درخواست وي از و آمدند حارث نزد ربيعه و) 2( مضر طايفه از عرب قبايل. بود عرب مشهور

. شود برطرف دارد وجود آنان بين كه اختالفاتي تا كند منصوب

. گيرند دست به را گروهي امورِ زمام يك هر تا كرد تقسيم قبايل اين ميان در را خود فرزندان از نفر چهار حارث،

 راضي شرجيل برادرش به وائل بكربن طايفه و برگزيدند خود رياست براي را امرءالقيس پدر ،)3( حارث حجربن غطفان، و اسد طايفه

 چند. شد انتخاب قاسط ابن و نمر تغلب، عشاير حكومت به سلمه ديگرشان برادر و شد عيالن قيس قبايل زمامدار كرب، معدي و شدند

. رفت دنيا از فرمانداران پدر حارث كه بود نگذشته صباحي

 به او پايتخت و كند فرار) 4( لخمي مناذره سلسله پايتخت »حيره« از خود مرگ از قبل حارث كه بود كرده اراده چنين روزگار گردش

!! درآيد كند نابود را حارث خواست مي خود شرف و عظمت خاطر به و است »ماءالسماء ابن« به معروف كه زمامداري منذر، تصرف

 پادشاه بازماندگان از نفر وهشت چهل و كرد غارت را او سواري مركبهاي و اموال منذر، و شد وارد نجا و كلب طايفه سرزمين به حارث

 اسارت به را هستند معروف شاعر امرءالقيس عموي دو، هر كه بودند نيز مالك و عمرو نامهاي به او پسر دو آنان ميان در كه را كنده

 و الشخوران تا انداخت ها بيابان در را هايشان بدن و رسانيد قتل به سپس و نگاهداشت خود نزد را آنان كوتاه مدتي منذر. گرفت

. بخورند درنده حيوانات

 خود رياست كرسي بر او فرزند چهار رفت، دنيا از حارث كه اين از پس. است سروده ها آن مصيبت در سوزاني قصيده امرءالقيس،

 خودسري و بگيرد انتقام آنان از هم و شود آرام قلبش هم تا كند طرح آنان قتل براي اي توطئه گرفت تصميم منذر. ماندند استوار

 اين تا كوشيد آنقدر و جست سود خود امكانات تمامِ از برادر چهار اين بين اختالف ايجاد براي منذر. سازد آشكار را ستمگر زمامدارانِ

. انداخت يكديگر جان به و فريفت را آنان از نفر دو كه

 پايان به شرجيل عليه جنگ و شد شروع مبارزه. پرداختند يكديگر با جنگ به بكر فرمانرواي شرجيل، او برادر و تغلب فرمانرواي سلمه،

 منذر كه دريافت و رفت فرو فراواني اندوه و غم در شد آگاه برادرش مرگ از سلمه وقتي. شد كشته برادرش سربازانِ دست به او و رسيد

 و كرد نمي امنيت احساس ديگر و شد بيمناك خود آينده از جهت همين به. برسانند قتل به را يكديگر برادران، اين كه است گرفته تصميم

. كشيد تغلب قبيله از دست و شد بكر طايفه رهسپار علّت همين به

. باشي ما زمامدار بايد كه تويي فقط برادرت مرگ از بعد: گفتند او به بكر طايفه

 از اطاعت به را آنان و فرستاد بكر طايفه نزد به اي نماينده و آورد بجوش را خونش زمامداري، هوسِ شد آگاه مطلب اين از منذر وقتي

. بسپاريد من دست به را خود اختيارات بايد كه داد دستور ها آن به و كرد دعوت خود

 به و كرد تهييج را اعصابش او زمامداري در تكبر و منذر جهلِ و ناداني غرورِ رفتند؛ نمي امري چنين بار زير بكر طايفه كه بود طبيعي

 را خونشان آنقدر »اواره« كوه روي بر يافت دست آنان بر چنانچه و كند حركت بكر طايفه سوي به كه كرد ياد سوگند خود پدر شرف

!! شود جاري كوه دره از خون جوي كه بريزد
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 كشتن و سوزاندن

 با و شد رهسپار بردند مي سر به درماندگي و بيچارگي و فقر نهايت در كه بكر طايفه سوي به خود همانند نادان اي عده ميان در منذر

 طايفه شديد، نبرد اين در گرچه. شد آغاز جنگ و گرفتند قرار هم مقابل در »اواره« كوه در بود، شده داده ترتيب قبالً كه مختصري توطئه

) بكر طايفه فرماندار( شرجيل فرزند يزيد و يافت پايان بكر طايفه شكست با نبرد اما دادند، نشان خود از زيادي شرافت و شجاعت بكر،

 منذر. رسيدند قتل به منذر دستور به او افراد از فراواني باعده بكر طايفه امير فرزند. برسانند قتل به را او كه داد دستور منذر. شد اسير

 و شدند مي بالغ نفر هزاران به كه را عده اين قتل دستور او. افزود بود گرفته قبالً كه اسرايي جمع به و كرد اسير را زنده افراد باقيمانده

         كوه باالي خونها اما كرد؛ جدا هايشان بدن از »اواره« كوه روي بر را ها آن همه سرهاي و كرد صادر بودند بكر طايفه از همگي

!! باشد كرده عمل خود سوگند به پادشاه تا شد نمي جاري كوه دره به و خشكيد مي

 هنوز كه چرا نيست تهنيت و تبريك قابل تو عمل«: گفتند او به كردند مي تحريك كارها گونه اين به را او گويا كه او نيرنگباز اطرافيان

 برساني قتل به و بياوري كوه باالي به هستند زمين روي بر كه را بكر طايفه تمام اگر اينك ؛)5( اي نپوشانده عمل جامه قولت به هم

. »شود جاري خونها تا بريزند آب خونها آن روي دهي فرمان كه است آن بهتر شود، نمي جاري كوه دره از خونشان

 است زياد تعدادشان ديد و كرد طايفه اين زنان به نگاهي سپس. شد جاري كوه هاي دره از خون و كرد عمل خود درباريان گفته به منذر

 كه بود طريق بدين و بسوزانند آتش به تدريج به را آنان داد دستور منذر. است بلند آنان ناله و فرياد و كنند مي ناله مصيبت و غم از و

!! شد بسته بكر ستمديده قبيله از فراواني عده زندگي دفتر

 يا و رياست حفظ خاطر به كه هايي توطئه چنين و انجامد مي كجا به تاريخ در زمامداران اين كار كه آيد مي پيش سؤال اين اينجا در

 آشنايي محض به انگيزي وحشت سرگذشتهاي چنين وقوع زيرا. رسيد خواهد پستي و زشتي از پايه چه به شود مي چيده آن تحصيل

. دارد تاريخي ممتد سوابق و است شده ديده تاريخ در كرّات به هوس، و غرور با زمامداري
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 آله و عليه اهللا صلي محمد دشمنان توطئه

 كه است زياد آنقدر آن تعداد و. است بوده فراوان عرب ميان در اسالم، از قبل تاريخ در مبارزات و ها جنگ اين نظاير نشود اشتباه

!! كند اشغال را منذر و غسان حمير، سبا، پادشاهان سلسله تاريخ تمام ها، آن اجراي و ها توطئه داستان است نزديك

 و ادبي هدفهاي و اسالم دعوت روح روز آن عرب اجتماع و بود خود پيدايش بدو در آله و عليه اهللا صلي محمد دعوت كه هنگام آن در

. داشت وجود مبارزات اين نيز بود، نكرده درك هنوز را آله و عليه اهللا صلي محمد اجتماعي

 از دفاع آن، از منظور كه دادند، تشكيل مجمعي يارانش و او عليه قريش شد، علني آله و عليه اهللا صلي محمد دعوت كه زمان آن در

 كرد مي خدمت متنفذين و زورمندان به كه ديني اعتقادات و محلي رسوم و اجتماعي رژيمهاي تثبيت براي باز و خود منافع و نفوذ، قدرت،

. بود ساخت مي هميشگي آنان پيشاني بر را بندگي داغ و كرد مي ذليل را زيردستان و ورزيد مي ستم مردم برعموم و

 و درآوردند ديني رنگ به آله و عليه اهللا صلي محمد ضد بر را خود هاي فعاليت مردم، ساختن گمراه و فريبي عوام براي قريش طايفه

 داشتند معيني سياسي هدف يك حقيقت در اما! بخشند نجات جديد دعوت از را پدرانشان و خود دين خواهند مي كه كردند وانمود چنين

 سازند كن ريشه را آله و عليه اهللا صلي محمد دعوت كه خواستند مي قريش. بود نهفته محض طبقاتي منافع سياسي، هدف آن پشت در كه

 پايان به نفوذشان و رفت مي دست از منافعشان تمام آن، دنبال به و ساخت مي واژگون را ها آن ديني هاي رياست كاخِ كه جهت اين به

 فرد يك در و شد مي تلفيق يكديگر با ديني و سياسي قدرت و بود مذهب بر تكيه تاريخ، آن سياسي زمامداري امتيازات از و رسيد؛ مي

. يافت مي تجسم

 و مكر كند، مهاجرت مدينه به دارد تصميم اند، كرده كوچ مدينه به يارانش كه اين از بعد آله و عليه اهللا صلي محمد شد شايع كه روزي

. شد سياهتر مردم هاي قلب و دگرگون مكّه فضاي. يافت افزايش شان غضب و شد زيادتر آنان حيله

 كردند جمع »دارالندوه« در نيرنگ و حيله با داشتند رياستي و نفوذ خود قبايل ميان در كه را افرادي توانستند مي كه آنجا تا قريش طايفه

). 6( برسانند قتل به شود تمام كه قيمتي هر به را او كه گرفتند تصميم باألخره و پرداختند مشاوره به آله و عليه اهللا صلي محمد درباره و

. بودند معيني قبيله نماينده يك، هر كه شد واگذار نيرومند مردان از فراواني تعداد به تصميم اين اجراي

 آن قتلِ مسؤلِ معين قبيله يك يا و نفر يك تنها تا بيندازند مكّه مردم تمام گردنِ به را حضرت آن قتل نقشه، اين با خواستند مي قريش

 ياران و شود پخش عرب قبايل ميان در آله و عليه اهللا صلي محمد خونِ طريق بدين و!باشند شريك جرم اين در همگي و نباشد حضرت

!! بكنند را او خون مطالبه عرب قبايل تمام از نتوانند وي

 را خود راه توانست آله و عليه اهللا صلي محمد كه رسيد پايان به وقتي قريش دار دنباله مبارزات كه دهد مي خبر ما به اسالم طلوع تاريخ

 داراي كه آنان از اي عده كه زماني تا نيافت پايان قريش مبارزات و كند باز پيروزي سوي به انتقامها و ريشخندها و سختيها انواع ميان از

 اطرافش ستمديدگان و رنجبران از گروهي همچنين و بودند حضرت آن راه در فداكاري و جانبازي به حاضر و پسنديده و بزرگ اخالقي

 و كرد استوار را خود جديد دعوت اساس آله و عليه اهللا صلي محمد كه اين تا نگذاشتند زمين به را اسلحه وي مخالفين و گرفتند، را

! ساخت كن ريشه بود كرده رسوخ روحشان در كه را خود دشمنان هاي كينه و ترفندها
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 ديني هاي رياست

 و مسلمانان مبارزات. داشت تفاوت شد ذكر قبالً كه هايي توطئه با ها آن ولي آمد وجود به هايي توطئه هم مسلمانان ميان در گرچه

. شد منجر) 7( »عنسي اسود« شدن كشته به كه بود اي توطئه ها آن ترين مهم. بود گري حيله و نفاق فساد، عليه نيكوكاران همدستي

 بود، شده بنا مردم افكار و زمان درك و بيني روشن عدالت، اساس بر كه اسالم دعوت پيروزي كه است قرار اين از مبارزه اين داستان

 خوشگوار و زالل آب كه هايي چشمه آن كه بودند نفهميده نبوت مدعيان اين اما كنند؛ پيامبري ادعاي تا انداخت فكر به را اي عده

   تمسك آن به تنها دروغگويان اين كه است نبوده دروغ و ادعا هاي چشمه ساخته، سيراب را آله و عليه اهللا صلي محمد بزرگ رسالت

. نداشتند هم ديگري حربه و جستند مي

 را زيادي افراد توانست وي. نداريم سراغ »اسودعنسي« نام به ماهري باز شعبده از بانفوذتر و نيرومندتر نبوت، مدعيان اين ميان در

 العرب جزيرة نقاط ساير به آن از پس و شد يمن رهسپار ها آن اتّفاق به كرد، نفوذ اي عده ميان در كه آنگاه و كند جمع خود پيرامون

. كرد حركت

 اين به آنان دين زيرا. كنند تجمع گر حليه اين اطراف جمعيتي و سازد گمراه را يمن مسلمانان از اي عده اسود، كه ندارد تعجبي جاي

 به قوي ارتباط عدم اين و. بود مانده ضعيف نداشتند، رسالت چشمه و آله و عليه اهللا صلي اسالم پيغمبر وجود با محكمي ارتباط كه جهت

. بود فاصله سوزاني و خشك وسيع هاي بيابان گر، حيله اسود پايگاه كه يمن و بود اسالم گهواره كه حجاز بين كه بود اين خاطر

 به اسالم نور هنوز كه سرزميني در بازيگر اين كه ترسيد آله و عليه اهللا صلي محمد دارند، طرفداراني هميشه گر حيله افراد كه نظر اين از

 »عنسي اسود« كرد مشاهده كه يافت افزايش آله و عليه اهللا صلي محمد ترس هنگامي مخصوصاً. كند باز را خود جاي است، نتابيده آن

 همين دنبال به. شود جنگ وارد مدينه حكومت با العرب جزيرة زمامداري براي است ممكن زودي به كه آورده وجود به حكومتي يمن در

 را عملي هر و بكوشيد عنسي شرّ از نجات راه در توانيد مي هرچه: نوشت خود يمني نمايندگان به آله و عليه اهللا صلي محمد كه بود فكر

. دهيد انجام دانستيد صالح كه

 عنسي نيروهاي زياد تعداد و خطر از ماندن محفوظ خاطر به و دادند تشكيل مخفي انجمن يك ، آله و عليه اهللا صلي محمد نمايندگان

. سازند غافلگير را او كه كردند پيشنهاد

 پايان اسود حكومت و پيامبري ادعاي كه بود ترتيب بدين و رساندند قتل به را وي و شدند او اقامتگاه راهي شبي نقشه، همين دنبال به

. يافت

 شد؟ كشته عمر چرا

 كه بود غيرممكن. بود ابوبكر آنان نفر اولين و شد شروع راشدين خلفاي خالفت دوران ، آله و عليه اهللا صلي محمد حضرت از پس

 بانفوذ افراد و بزرگان هاي سينه در كه هايي وهوس هواها يا و ها طمع و كينه از و نباشند آگاه العرب جزيرة اوضاع حقايق از مسلمانان

 توأم خالفت رابا زمامداري و دين با را سياست شدند ناگزير كه بود اصل همين روي. ورزند غفلت داشت وجود شخصي منافعِ صاحبان و
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 رفته ازدست هاي موقعيت تا بودند فرصتي دنبال به و نشسته اسالم كمين در كه رؤسايي طمع آتش و شود اداره مسلمانان امور تا سازند

 هاي هوس و ها طمع كه بود نكرده پرواز بهشت شاخسار به آله و عليه اهللا صلي محمد روح مرغ هنوز). 8( شود خاموش بازيابند را خود

 و سازند نابود بودند پذيرفته ظاهر صورت به فقط كه را ديني تا پرداختند، مشاوره به و. شد آشكار ها سينه در خورده شكست زمامداران

 اين با مبارزه راه در را خود نيروهاي از قسمتي رسيد زمامداري به كه اول خليفه جهت همين به. بازگردند خويش سابق گمراهي به

. كرد صرف مخالفين

 و شد مي مسلمانان نصيب جديدي پيروزي گذشت، مي عمر زندگي بر كه روزي هر در زيرا. داشت ادامه عمر زمان تا اسالم عليه مبارزه

 كسري كاخهاي هاي ويرانه بر را اسالمي حكومت پايه كه كشيد بدانجا مسلمانان پيروزي كار. شدند مي پيروز مختلفي ميدانهاي در

 مطلب اين به كه است مشكل! كرد يكسره را عمر كار محكمي ضربه اما ساختند، استوار و كردند بنا) روم پادشاه( قيصر و) ايران پادشاه(

. بود مانده باقي ابولؤلؤ دل در عمر از كه بود اي كينه آن علّت و شد شخصي مسائل كشته عمر كه كنيم اعتماد

 سرچشمه درهم دو ماليات از كه بود ابولؤلؤ شخصي كينه عمر، قتل سبب كه معتقدند بيگانه خاورشناسان و عرب مورخين اكثر كه اين با

 به شده ريزي طرح پيش از سياسي نقشه يك اثر در عمر كه نيست بعيد زيرا. كنيم ترديد حادثه اين سبب در توانيم مي ما ولي گرفت، مي

 باز اداري دستگاه در نفوذ يا و المال بيت اختالس و غارتگري در را دستشان عمر، كه افرادي طرف از نقشه اين و باشد رسيده قتل

 عدم از و بود كرده نفوذ سودجويي و رياست هواي روحشان اعماق در كه كساني همان و باشد، شده اجرا و ريزي طرح بود، نگذاشته

 او كه باشند سپرده كسي دست به را وي بودند، آمده تنگ به آرزوهايشان و افكار شدن كوبيده هم در و عمر ناپذيري انعطاف و سازش

. برساند قتل به خنجر رابا
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 عثمان با مخالفت

 عمر قتل علل با داد كشتن به را عثمان كه اي مبارزه علل ولي شد؛ كشته مبارزه راه در هم) ظاهري( خليفه سومين عفان، فرزند عثمان

. هستند خوبي افراد كرد مي گمان كه كرد جمع خود پيرامون را اي عده عثمان زيرا. دارد تفاوت

 مسلمانان و عثمان عليه امور، غالب در عثمان به او اندرزهاي و وي گفتار كه است كسي مروان. بود حكم فرزند مروان عده، اين رهبر

. بود

 كه بود نزده تكيه رياست كرسي بر هنوز. گرفت خود به خانوادگي مصالح و سودجويي رنگ عثمان سياست كثيفش، درباريان خاطر به

 افرادي آنان جاي به و بركنار، كار از بود كرده تلقين آنان به را عدالت اصول و بود برگزيده عمر كه را بخشداراني و فرمانداران استانداران،

. كرد نصب را خود فاميل از

 عمل خود فاميل هاي خواسته طبق ملّت، دارايي از ولخرجي و مملكت امور تدبير در و داد اختصاص خود به را قدرتي هر مركز عثمان

. كرد مي

 ملّت پرداختند؛ خودسري به نيز ها آن. گذاشت باز شهرها همه در بودند، او طايفه از اغلب كه را خود نمايندگانِ و فرمانداران دست وي

. كردند غارت خود سود به را مردم اموال و ريختند درهم را ملّت آسايش وسايل دادند، قرار شكنجه تحت را

 همان و بگيرد خود به شخصي سود ابعاد و شكل خالفت، او عصر در بود نزديك كه رسيد جايي به او نمايندگان و عثمان فرمانداران كار

. شود آشكار نبود سازگار اجتماعي عدالت اصول ترين ساده با و كرد مي تجويز را اسالم منهيات كه شخصي سود

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noorfatemah.org 
 

 )5جلد (صداي عدالت انسانيت ) عليه السالم(امام علي ۱۰

 عثمان خانه در السالم عليه علي فداكاري

 آگاه را او كارگزارانش هواپرستي و خودسري از تا شدند مدينه راهي عثمان نمايندگان و فرمانداران از شكايت براي شهرها نمايندگان

. كنند

. شود آشكار عثمان دست به عمر خالفت دوره انصاف از مختصري كه داشتند انتظار نمايندگان اين

 مروان از اي نامه خودبودند شهر راهي مسافرتهاكه از يكي در اما داد مي را هايشان خواسته انجام و مساعدت وعده آنان به هم عثمان

. بود شده مكتوب آن در شهر به ورود هنگام به شهرها نمايندگان قتل دستور كه رسيد دستشان به حكم فرزند

 قتل دستور كه را كسي همان مروان، كه خواستند عثمان از و شدند مسلمانان پايتخت مدينه راهي ديگر بار و منصرف رفتن از نمايندگان

 عثمان و كردند پافشاري خود درخواست روي هم نمايندگان نرفت؛ كار اين زيربار او اما بسپارد؛ دستشان به است كرده صادر را عده اين

. برنياورد را ها آن تقاضاي كه بود مصر هم

. ساخت نشين خانه را عثمان و كرد ور شعله را شان غضب آتش و افزود نمايندگان خشم بر او رفتار اين

 او كوشش اما سازد، كن ريشه را اختالف بپذيرد، را آن منطق كه اصولي روي كوشيد و رفت عثمان نزد السالم عليه طالب ابي بن علي

 شدند قوي وقتي انقالبيون. افزود غضبناك مردم فشار و دشمني بر او روش و بود باقي خود خواسته روي عثمان كه زيرا نبخشيد سودي

 منزل داخل كه افرادي. كردند محاصره را عثمان خانه خشم، و ناراحتي نهايت در و پيوستند آنان به خارج و مدينه از زيادي افراد كه

 از كه وي نزديكان حتّي كه كشيد بدانجا عثمان تنهايي كار.شدند خارج و گفتند ترك را عثمان همه شدند، خطر متوجه وقتي بودند عثمان

 همه كند، مي روشن مطلب اين ادامه چنانچه بودند، كرده گرفتار بال اين به را مسلمانان و عثمان كه بودند همانها و بودند اميه بني خاندان

 بود عثمان فرماندار هنوز بستگانشان از يكي معاويه كه همانجايي بگريزند شام به مخفيانه كه دادند ترجيح اينان. رفتند و كردند رها را او

. كرد مي حكومت و

 به كه بودند مانده باقي السالم عليه حسين و السالم عليه حسن ، السالم عليه طالب ابي بن علي فرزندان از تن دو فقط عثمان خانه در

 بود، او كمين در كه حوادثي از و كنند دفع بود شده برپا عثمان عليه كه را آشوبي بتوانند شايد تا كوشيدند مي عثمان محافظ گارد اتّفاق

. دهند نجاتش

 از هم عثمان اختصاصي نگهبانان و شد مي افزوده انقالبي و گر محاصره افراد به تدريج به و انجاميد طول به روز چهل عثمان محاصره

. بود روشن عثمان كار پايان ولي كردند مي دفاع وي

 خالفت دوره پايان از بعد. رساندند قتل به را او و ريختند عثمان منزل به ديوار از انقالبيون از اي عده كه يافت پايان وقتي محاصره

 بخش تداوم كه او فرزندان سپس و السالم عليه طالب ابي بن علي امام عليه مبارزه. آمد وجود به عرب تاريخ در ديگري مبارزه عثمان،

     دوست و پيمود را عدالت و حقّ راه خود ملّت و اطرفيان ميان در كه بزرگ اموي همان عبدالعزيز، عمربن مبارزه باز و بودند وي راه

. كنند زندگي مساوي طور به يكديگر با شانه هاي دندانه همانند برادروار مردم همه كه داشت مي
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 وي قتل نقشه اميه بني از اي عده جهت همين به و كنند؛ كنترل را زمامداري مخارج و شود متوقف غارتگريها داد دستور عبدالعزيز فرزند

 شكاف مسلمانان بين و »داد پرورش خود دامان« در را فراواني مبارزان كه بود هم ديگري مبارزه. رساندند قتل به را او و كشيدند را

 آواره كرد، تبعيد رساند، قتل به را طالب ابي فرزندان داد؛ قرار شكنجه تحت را السالم عليه علي پيروان از اي عده و آورد وجود به بزرگي

. آورد وجود به تدريج به را حوادث همه اين و داد كشتن به و ساخت

 را اميه بني طايفه حقيقت بايد دهيم قرار بحث مورد آمد وجود به السالم عليه علي عليه كه را بزرگي مبارزه تفصيل به كه اين از قبل

 آوريم، دست به طوالني مدت اين در را هاشم بني و اميه بني روحيه خالصه طور به و بشناسيم را مبارزه اين گردانندگان و سازيم؛ روشن

. باشيم ساخته روشن آمد، وجود به مسلمانان بين كه را طوالني و خونين مبارزه اين حقيقي علل تا
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 :نوشتها پى

1 .Kendah 

2 .Mozar 

3 .Hogribn hareth 

4 .Manazereh lakhmi 

 مي كار به شاهان به تبريك و سالم جاي به جاهليت زمان در مطلب اين و »اللعن ابيت«: آمده بدينصورت جمله اين عربي متن در. 5

. مترجم ـ. است رفته

 به مكّه در شوند، مي جمع مركزي در بزرگ و منتظره غير اي حادثه هنگام به كه آزاد ممالك همانند جاهليت عرب ميان در. 1

! گرفتند مي تصميم نظر، تبادل از پس و پرداختند مي جديد حادثه درباره گفتگو به و رفتند مي »مسجدالحرام«

2 .Asvade Anasii 

 اين روي. كرد مي تبعيت برنامه اين از بايد هم ابوبكر و گذاشت بنا سياست و دين اتحاد بر را اسالم اساس ، آله و عليه اهللا صلي محمد. 3

. نداد انجام را عملي چنين خود زمامداري مصلحت براي ابوبكر اصل،
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 قريش خانواده دو

 مي خويش مخدوم را خدا بندگان و دهند مي قرار خود شخصي ملك را المال بيت شود، بالغ نفر سي به عاص فرزندان تعداد هرگاه* 

. سازند

 آله و عليه اهللا صلي محمد

 

. سازند مي آشكار را اخاللگري و ستمگري طلبي، قدرت خودخواهي، غضب، شوند، مسلط شما بر اگر كه خوارانند رشوه اين* 

 السالم عليه علي

 

 مسلمانان سقوط شرايط

 زبان به كه »كودكان« كلمه راستي به. »است قريش كودكان دست به من امت هالك«: كه فرمود راستين سخني آله و عليه اهللا صلي محمد

 مانند اشخاصي آن داخل در كه را چيني توطئه و بازي حقّه كانون زيرا. است زيبايي تعبير چه شده جاري آله و عليه اهللا صلي پيغمبر

 خويش دشمنان به كه وقتي كند مي ترسيم را واقعيت زيبا چه اكرم پيامبر. كند مي مجسم زيستند مي الابالي شخص همان معاويه، يزيدبن

 مسلمان رياست، طمع براي سپس و كردند مبارزه آله و عليه اهللا صلي محمد با خود رياست حفظ براي كه دشمناني همان( نگرد مي

. »است قريش كودكان دست به من امت هالك«: فرمايد مي حسرت و ناراحتي كمال با و دوزد مي افق اطراف به چشم سپس و) شدند

 حاالت تمام و آزمود را اخالقشان و افكار شناخت، را يك به يك و كرد بررسي را اميه بني وضع آله و عليه اهللا صلي محمد كه آنگاه و

 به شديدي ميل كه رسد مي فرا زماني كرد درك برد، پي آنان آينده به منطقي گيري نتيجه يك راه از و آورد دست به را آنان دروني

 همين دنبال به. گيرند مي خود تسلط به را سود اركان و شود مي آشكار آنان از زندگان مسائل به اعتنايي بي و طلبي قدرت سودجويي،

 بيت شوند، بالغ نفر سي به عاص فرزندان كه هنگامي«: كه فرمود بيان صريح طور به را مطلب اين مردم از اي عده ميان در كه بود فكر

 قريش تاريخ قريش، كودكان و عاص فرزندان تاريخ درك براي. »سازند مي خويش مخدومان را خدا بندگان و اختصاصي ملك را المال

. بشناسيم يك به يك را آنان تا كنيم مي بررسي ها خواسته و تمايالت نظر از را

 

 هاشم بني اعتقادات

ه بني اختالفاتبا( قدرت سر بر مبارزه از قبل بودند، هاشم بني از كه طالب ابي فرزندان و هاشم بني و امي مفهوم در ايشان نظر اختالف 

 مفاهيم و عمل اخالق، تربيت، در كه فراواني امتيازات به اختالف اين عميق ريشه. است داشته وجود اسالم، پيدايش از پيش) قدرت
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 ميان تدبير و كار اسلوب و اخالق مناقب، جهت از بزرگي فرق كه شد سبب امتيازات همين و. گردد مي باز است اشيا حقيقت عمومي

 جاهليت مردم ديني رياست هاشم، بني سهم اما بودند رياستمدار يكديگر همدوش جاهليت در اميه بني و هاشم بني. آيد وجود به آنان

. اداري رياست و تجارت سياسي، زمامداري اميه، بني سهمِ و بود

 كه نبودند داشتند را قديم پرستان بت رياست كه كاهناني همانند خود ديني رياست در هاشم بني كه متّفقند بيگانه و عرب مورخين همه

 گسترش و اموال جلب براي دستاويزي كه طوري به دهند قرار آنان ايمان از برداري بهره و دالن ساده فريفتن براي اي وسيله را كهانت

 آرماني داراي آنان. بودند او حرام و حالل و كعبه خداي به ايمان داراي ديگران، عكس به بلكه شود؛ سودجويانه رهبريهاي و نفوذ

 راه ايمانشان در نيرنگ و خدعه و بودند راستگو خود ايمان در هاشم بني. شود مي ديده فراوان آن در جوانمردي كه بودند اخالقي

: نمونه براي. نداشت

 او به كه كعبه خداي راه در را خود فرزندان از يكي خواست مي ، السالم عليه علي و آله و عليه اهللا صلي محمد جد هاشمي عبدالمطلب

. كند قرباني داشت ايمان

 در را آنان از يكي فرمايد عنايت او به پسر ده خدا اگر كه بود كرده نذر و بسته خود خداي با كه عهدي به كار اين با خواست مي وي

. باشد كرده وفا كند قرباني كعبه برابر

. نيست راضي پسرش كشتن از كعبه خداي كه كرد راهنمايي را او كاهني زبان به وي ايمان كه شد منصرف كار اين از وقتي عبدالمطلب

 

 هاشم بني اجتماعي هاي برنامه

 و مظلومين حقِّ از دفاع و درمانده به كمك مظلوم، ياري آنان، اعتقاد خالصه. بودند راستگو نيز خود اخالقي آرمانِ در هاشم بني

. بودند كرده امضاء را آن اميه بني از غير قريش، از گروهي كه بودند مشهوري پيمان طرفدار آنان. بود مستمندان

 همكاري يكديگر با زندگي امور در بايد. بگيرد را حقّش تا ماند مظلوم كنار در بايد«: بود شده ذكر مطالب اين چون موادي پيمان، اين در

. »آورد عمل به ممانعت مسافرين به نسبت بومي مردمان ستمگري از بايد. كرد منع بيچارگان به ظلم از را نيرومندان بايد. كرد برادري و

 پولش كه بود كرده شرط و خريده غريب نفر يك از را جنسي قريش، طايفه افراد از يكي كه بود گرفته شكل اينجا از معاهده اين داستان

 و بود قدرتمند قريشي مرد ديگر، طرف از و بود خود شهر از دور و گمنام و فقير غريب، مرد كه اين خاطر به اما. بپردازد تدريج به را

! بدهد را غريب مرد پول نشد حاضر برد مي سر به خود شهر در و داشت خويشاونداني

 وظيفه به تا شد؛ بلند تجاوزكار قريشي مرد مجازات و ستمديده و غريب مرد ياري براي هاشم بني اعتراض فرياد عمل، اين مقابل در

 سازش اميه بني افكار با معاهده اين چون اما. بستند خود بين را باال پيمان دليل همين به و باشند؛ كرده عمل انصاف و عدالت برقراري

! پرداختند آن عليه مبارزه به بلكه نرفتند آن زيربار تنها نه نداشت
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 نمونه اخالقِ

 سازگاري آنان نمونه اخالق و سرشت با كه بود چيزهايي از يكي رسيده ارث به هاشم بني به جاهليت عصر در كه ديني زمامداري شايد

         رشد و ونما نشو آن با و بود رسيده پسران به پدران از و دوانيده ريشه خانواده اين نهاد در طبيعت و اخالق همين و. داشت كامل

 حق بر و شد مبعوث رسالت به آله و عليه اهللا صلي محمد كه اين تا دوانيد ريشه ايشان خاندان در تدريج به اخالق گونه اين. كردند مي

 السالم عليه طالب ابي بن علي عهده به وظيفه اين حضرت آن از بعد و ساخت ثابت را هاشم بني خاندان خصوصيات و سرشت بودن

. شد محول

 محمد مرگ از بعد را ايشان ما كه هاشمي دودمان كه اين از بزنيد ورق را اسالم از بعد نسل پنج يا و نسل دو نسل، يك تاريخ شما اگر

 و قلب اتّحاد و وفا راستگويي، صراحت، شجاعت، مردانگي، نظر از همگي كنيم، مي منحصر طالب ابي فرزندان به آله و عليه اهللا صلي

. شد خواهيد متعجب هستند پدرانشان از اي زنده هاي نمونه زبان،

 سودجويي، كه مختلفي عصرهاي در آن اعضاي نداشت، وجود خاندان اين در انساني شخصيت قدرت و خانوادگي اصالت اگر راستي

 راه كه درصورتي كنند حفظ را خود شايستگي و نمونه اخالق عنوانِ توانستند نمي داشت رواج اخالقي سقوط و زباني چرب خودخواهي،

. بود استقامت و تكامل راه از تر آماده و آسانتر عصرها آن در اخالق پستي و سقوط

 

 اميه بني امتيازات

 آن رياستمداري يا تجارت. بودند سياسي زمامدار و بازرگان جاهليت، در اميه بني. بود هاشم بني برخالف اميه بني خاندان زندگي روش

 يا و فرد يك در ها فعاليت اين و نبود خواهي رياست يا و طلبي قدرت اندوزي، ثروت راه در كوشش و مساعي سري يك از بيش عصر

. بود شده جمع طايفه يك افراد

 سودجويي، احتكار، ظلم،: از است عبارت بدهند انجام بايد خود آمالِ و آرزوها به نيل براي افراد گونه اين كه اعمالي كه است پيدا ناگفته

! سياه بازار ايجاد و تقلب بازي، دالّل رباخواري، بازي، حقه

 با كه بودند كرده اختيار را اعمالي هم هاشم بني چنانكه بود سازگار طبيعتشان با كه داد مي انجام جهت اين به را كارها گونه اين اميه بني

 نشو آن معيارهاي بر و كرده كار آن روي مدتها حداقل بودند نكرده انتخاب را سودجويي اخالق اگر اميه بني. داشت سازش اخالقشان

. بودند كرده ونما

 نمونه. برند مي كار به حيله خود نفوذ براي يا زنند مي چانه اي معامله سر بر كه داشت شباهت افرادي عملِ به بيشتر آنان روش اين

 ايشان كاري نيرنگ و سودطلبي اسلوب با كه بود كاري مظلوم ياري زيرا. خاستند برنمي مظلوم غريبي ياري به كه است همان اخالقشان

. آمد مي وجود به آنان روزانه كارهاي عليه دليلي عملكردشان نوع اين در و نبود سازگار
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. نبود خالي بازي دالّل و تزوير از نيز او عمل اين و نداشت زنان به تعرض براي اخالقي مانع كه است ايشان خاندان بزرگ اميه، ابن

. بردند »عدي بن نفيل« پيش را اختالفشان معاويه جد اميه، بن حرب و السالم عليه علي جد هاشمي، عبدالمطلبِ كه وقتي نمونه، براي

 حقيقت خالصه طور به كه گفت حرب به اي جمله سپس. كرد احترام اداي او به و كرد قضاوت عبدالمطلب نفع به را افتخارات نزاع نفيل

: كند مي آشكار جاهليت عصر در را اميه بني و هاشم بني

. راند بيرون خدا خانه از را سواران فيل كه است پاكدامني او پدر و است زناكار تو پدر

 از و. كرد دفع بودند كرده حمله خدا خانه به سوارش فيل لشكريان با كه را ابرهه و كرد قيام كه كند مي اشاره عبدالمطلب داستان به نفيل

 كه اين بر است شاهدي زنان به تعرض در او اخبار و. كند مي وصف زناكاري به را اميه بني سرسلسله و حرب پسر اميه ديگر، طرف

. است داشته رسوخ او وجود در بازي دالّل و گري حيله افكار

 خطا شمشيرشان اما كردند، حمله او به شمشير با لذا شد، »زهره بني« زنان از يكي متعرض اي ناشايسته طور به بار يك كه كنند مي نقل

. است شده نقل او از هم ديگري عجيب هاي داستان. رفت

 

 زمامداري؟ انتقال يا اسالم

 و عليه اهللا صلي محمد عليه قريش زمامدار دشمنان رهبر اموي، حرب فرزند ابوسفيان و شد مبعوث رسالت به آله و عليه اهللا صلي محمد

 محمد با سفيان ابي مخالفت اگر راستي! بود جديد دعوت ياران و پيروان عليه شكنجه اسلوبهاي قهرمانِ و مبارزات برحق پيشواي ، آله

       عذري شد مي مرتكب كه اعمالي در بود استوار معيني روحي و اخالقي رسوم از دفاع يا و ديني عقايد پايه بر آله و عليه اهللا صلي

 اخالقي رسوم و باشد ارزش فاقد آنان عقيده كه هم قدر هر هستند راستگو خود اعتقاد و ايمان در كه آرمانهايي صاحب زيرا. داشت مي

 عقيده با سفيان ابي زبان و قلب ولي دارند؛ عذري خويش اعمال براي باز باشد نداشته بهايي كنند مي حمايت آن از كه آنان روحي و

. نداشت اي رابطه

 و زورگويي با توأم بازرگاني آن براساس كه اميه بني موروثي زمامداري پيرامون سفيان ابي نظر در آله و عليه اهللا صلي محمد بعثت

 ، آله و عليه اهللا صلي جديد پيغمبر دعوت خاطر به كه ديد مي عينه به و زد مي دور داشت وجود بيچارگان كشيدن اسارت به و سودطلبي

. شود مي متالشي و متزلزل است، استوار آن بر اميه بني رياست كه پوچي اركان

 كه موقعي آن حتّي اسالم، دعوت به »اميه بني غريزه« بگوييم بايد هاشم بني اخالق مقابل در كه خود سودجويي غريزه حكم به ابوسفيان

. نگريست مي هاشم بني به اميه بني از زمامداري انتقالِ ديد با تنها بزرگ رويداد اين به شد مسلمان

 ارزشهاي نور از شعاعي ترين كوچك حضرت، آن سترگ رسالت يا و يارانش شدن قرباني و استقامت ، آله و عليه اهللا صلي پيغمبر روش

!! نياورد پديد سفيان ابي روح در انساني
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 روي پيش در كه كرد مشاهده و ديد آله و عليه اهللا صلي محمد پيرامون را اسالم سربازان از اي عده وقتي مكّه فتح در جهت همين به و

 سوگند خدا به«: گفت و كرد آله و عليه اهللا صلي پيغمبر عموي عباس به نگاهي كنند، مي حركت وي ارادتمندان از اي عده حضرت آن

 مطالبي آن از يك هيچ كرد مي ادا را مطلب اين ابوسفيان كه آنگاه» ...است يافته توسعه بسيار برادرت فرزند سلطنت اكنون اباالفضل، اي

. كرد نمي خطور ذهنش به كردند مي جانفشاني و كوشش آن در و بودند كرده درك خوبي به هاشم بني كه

 

 ابوسفيان افكار

 بسيار برايشان بود، مغلوب شدن تسليم حكم در »عتبه« دختر هند، همسرش و او نظر در كه جهت اين از سفيان ابي خاندان آوردنِ اسالم

      كاش اي«: گفت خود با و نگريست حضرت به حيرت نظر با آله و عليه اهللا صلي خدا رسول مسجد در ابوسفيان روزي. بود دشوار

. »شد غالب من بر اي وسيله چه به آله و عليه اهللا صلي محمد فهميدم مي

. »كردم غلبه تو بر خدا وسيله به ابوسفيان اي«: فرمود و زد ابوسفيان شانه به را خود دست و شد او متوجه آله و عليه اهللا صلي محمد

 اما گذاشت مي احترام ابوسفيان به داشت منافقين و دشمن با كه عطوفتي و گذشت بزرگ روح اثر در آله و عليه اهللا صلي محمد گرچه

          پيغمبر به ابوسفيان كه اين تا كردند؛ مي خودداري ابوسفيان با شدن همنشين و نگريستن از حتّي و رفتند نمي زيربار مسلمانان

 مردم ميان در شايد تا دهد قرار وحي نويسندگان جزو را معاويه فرزندش كه كرد درخواست حضرت آن از و برد پناه آله و عليه اهللا صلي

. آورد دست به احترامي

 كنند، بيعت كسي چه با كه افتاد اختالف انصار و مهاجر بزرگان ميان در و گفت وداع را فاني دار آله و عليه اهللا صلي خدا رسول كه آنگاه

 دست به اسالم راه از را جديدي قدرت تواند مي و است او مجدد رياست براي راهي اختالف، اين كه كرد گمان و شد خوشحال ابوسفيان

! آورد

. شود باز او دخالت براي راه كشتار، به سپس و اختالف به كه باشد گماشت؛ همت رقابت آتش افروختن به منظور همين به ابوسفيان

 هاشمي و ها اموي حقيقت و دارد برمي ايشان سرشت روي از پرده شد واقع السالم عليه علي حضرت و او بين جهت همين به كه جرياني

 عبدالمطلب فرزند عباس عمويش و السالم عليه علي نزد به ابوسفيان كردند، بيعت ابوبكر با مردم كه اين از پس. سازد مي روشن را ها

 علي اي«: گفت خود سخنانِ ضمن در ابوسفيان. داد شرح را خود همكاريهاي و شد ابوبكر عليه آنان تحريك و سمپاشي مشغول و رفت

 اگر سوگند خدا به. بود ابوبكر قبيله وي مقصود باشد؟ قريش هاي طايفه عددترين كم و ترين ذليل ميان در رياست بايد چرا عباس، اي و

» !گيرم مي او دست از را مسلمانان زمامداري و كنم مي پر اسب و سرباز از را زمين بخواهم

 از ابوسفيان كه نيست پوشيده او بر و نهد مي دست از حق كلمه يك با را دنيا كه است روبرو مردي با كه بود كرده فراموش ابوسفيان

 عصبانيت از ابوسفيان افتاد مي هاشم بني دست به زمامداري اگر زيرا است، نشده خشمگين و ناراحت هاشم، بني دست به خالفت نيفتادن

 مقابل در السالم عليه علي اما! سازد منقلب هاشم بني عليه را دنيا خود، فكران هم با كه گرفت مي تصميم كه اين يا و كرد مي خودكشي



 

Noorfatemah.org 
 

 )5جلد (صداي عدالت انسانيت ) عليه السالم(امام علي ۱۸

 ذكر را خويش افتخارات و شماره را خود امتيازات بگذاريد، كنار را اختالف«: فرمود ايمان و اعتماد و نرمي كمال با ابوسفيان گفتار

 اي«) 9(» ...است آزاد و راحت شود نشين خانه ياور، نداشتن اثر در كه كس آن شود مي پيروز كند پرواز بالهايش با هركس نكنيد؛

 جسم يا و منزل نزديكي و كنند مي خيانت يكديگر به گرندو حيله مردمي منافقين اما رنگند؛ يك يكديگر به نسبت قرآن پيروان ابوسفيان،

. »ندارد اي فايده آنان براي

 مكتبِ در كه بود گذران خوش و اشرافي مردي ابوسفيان« زيرا داشت؛ بيان را ابوسفيان اوصاف كنايه، راه از السالم عليه علي

 و هستند آقا آنان كه يعني. بودند قائل مردم تمام بر شرافتي خويش، طبقه و خود براي اينها. گرفت مي جاي) 10( »آريستوكراسي«

. بنده و ذليل ديگران

 خود انقالب مباديِ كه است سودجويانه جنبش يك اسالم كه كرد مي تصور نگريست، مي اسالم به مكتب اين فكر دريچه از كه ابوسفيان

. ندارد اختالفي پرستي بت سودجويي سازمان با روحاً و است كرده استخدام اي اسلحه عنوان به را

 مردم بر اشراف و بزرگان اطاعت براي كه بود بتهايي مانند ابوسفيان نظر در زد مي فرياد آن درباره آله و عليه اهللا صلي محمد كه مطالبي

 و باشد بانفوذتر و تر نافع كه بود بهتر وقتي اسالم اصول و. بود نتيجه در ابوسفيان نظر در اسالم و پرستي بت فرق فقط شد؛ مي تحميل

 نداند، واجب را ايشان طبقه نفوذ و نكند واجب را رياستمداران به خدمت اسالم كه آنگاه و كند وادار زمامداران خدمت به بهتر را ديگران

 كه آنگاه). 11( »شود تبديل كند خدمت اشراف و زمامداران و بزرگان به كه نافعي و مفيد اصول به بايد و رود مي بين از ها آن نفع

      و است شده آشكار آنان دودمان عظمت از قسمتي كه دريافت ابوسفيان رسيد، بود اميه بني خاندان از كه عفان بن عثمان به خالفت

 عموي حمزه آرامگاه كنار به را وي بود ساخته مضطرب را ابوسفيان كه خونهايي كينه« هنگام اين در. شود استوار نو از كه رود مي

. كشاند السالم عليه طالب ابي بن علي و آله و عليه اهللا صلي پيغمبر

 بازگشته ما به اكنون كردي مبارزه ما با آن سر بر تو كه رياستي آن: گفت مي و زد مي السالم عليه حمزه قبر به خود پاي با ابوسفيان

. »است

) 12(» .است جويي انتقام بر وي حرص و ناراحتي نهايت بر دليلي كه گفت مي اي جاهالنه خروش و جوش با را جمله اين ابوسفيان«

 

! رفته باد بر آرزوهاي

 را رياستمداري انتظار يا و سازند آشكار را خود قبلي هاي كينه توانستند نمي اميه بني طايفه رسيدند، رياست به عمر و ابوبكر كه آنگاه

 مزايايي و اسالمي خالفت مفهوم به اميه بني: بگوييم ما اگر و! كنند تبديل سلطنت به خالفت از را زمامداري مناسب فرصت در و بكشند

 روي از شدند مسلمان كه آنگاه و بود ضعيف هميشه اميه بني اسالم زيرا. ايم كرده سادگي داشتند، ايمان كرد مي جدا سلطنت از را آن كه

. بود ناچاري
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 كه بود عواملي از هاشم بني ميان از آله و عليه اهللا صلي محمد شدن مبعوث و كشاند مي عقب سوي به را آنان پيوسته جاهليتشان تعصب

 بيهوده و طمعكاران دست به فرصتي كه نبودند غافل چنان عمر و ابوبكر چون اما. كرد مي تحريك مخالفين عليه را آنان ديرينه هاي كينه

. كردند مي روزشماري رفته دست از قدرت بازگرداندن براي و ماندند ساكت داشتند كه اندوهي و غم تمام با اميه بني طايفه بدهند، گران

 هنوز بپوشانند؛ عمل جامه را خود ديرينه آرزوهاي كه داد اميه بني طايفه به را فرصت اولين وي خالفت اما نبود، مايل عثمان گرچه

 به مردم شكايات كه كوشيدند و كردند جدا ملّت از كامل طور به را او و آمدند گرد پيرامونش »آوارگان« كه بود نرسيده خالفت به عثمان

. نرسد او دست

 مسلمين كينه كه بود كسي نخستين او و داشت قرار حكم بن مروان ايشان رأس در كه آوردند وجود به اموي صددرصد دستگاهي اميه بني

 از بهتر سلطنت«: گفت مي آشكار طور به عمالً كه بود كسي اولين مروان. كرد تحريك عثمان عليه را ملّت خشم و مسلمين عليه را

 و استانداران كه كرد وادار را عثمان مروان، روش. است ها آن حقوق از حقّي و اميه بني بر وقف هم سلطنت اين و. است خالفت

. »باشد خالص اموي جديد، دولت كه كرد سعي او. بگمارد را اميه بني از كساني آنان جاي به و كند عزل را سابق فرمانداران

 در و باشد اميه بني طايفه از اول درجه در كه اين مگر باشد داشته انتظاري آن مقام و اموال از و كند طمع دولت منافع نبايددر كس هيچ

. آنان حزب از دوم درجه

 و گرفت سرچشمه حكم بن مروان مانند شخصي روح از كه جناياتي عمق مورد در آينده فصلهاي در) 13. (بود دريا... آغاز از باران اين

. شد خواهد بحث خالفت با او ارتباط حدود

      علي بن حسين گردن كه كرد مي پيشنهاد يزيد فرماندار به جهت همين به و باشد كشتگان سر بر گرچه كند رياست خواست مي او

. كرد توبيخ را او نكرد اطاعت وي از يزيد نماينده كه آنگاه و. يابد نجات وي خطر از تا بزند را السالم عليه

 كه اميه بني از يكي دست به آيد نمي او چنگ به رياست اگر كه داشت مي دوست و بود طلب رياست خود، اجداد همانند حكم بن مروان

 كه بازرگاني مقياس نه انساني، مقياس نظر از رياست آوردن دست به در مروان روش. برسد هستند او خاندان فرزندان و برادران ياران،

! برساند شرافت به را او توانست نمي هم زمامداري مقام كه كرد مي خبيث و پست روحي بر داللت كه بود روشي بود آنان شغل
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 جانشينانش و معاويه

 به اموالش از چه هر است نيامده ما اطاعت زيربار كس هر و برسان قتل به را او نيست تو عقيده هم ديدي و كردي مالقات را كه هر* 

! كن غارت آوردي دست

 معاويه

 

. غارت خاطر به كشورگشايي به عالقه و ثروت در حد بي طمع از بود تركيبي اميه، بني روحيه* 

 و مصر كه گراييد مي تنگي به چنان و بخشيد مي عاص پسر به را آن ملّت و مصر كه يافت مي وسعتي چنان معاويه حلم) * 14( كازانوو

! داد مي هديه مردي به را ها آن و آورده حساب به خود شخصي ملك را ايشان حياتي حقوق همگي و آن ملّت

 

! كند مي موعظه را السالم عليه علي معاويه،

 هنگام به معاويه صفات از كه مطلبي اولين. است ابوسفيان فرزند معاويه بخشد، مي تجسم را اميه بني مشخّصات و اخالق كه فردي بهترين

 به داشتند درخشان عصر آن در كه مسلمانان اخالق و اسالم انسانيت از بويي كه است اين آوريم مي دست به او اخالق دقيق بررسي

. است نخورده مشامش

 شخصي، نفع براي كار خالص، سودجويي ها آن جمله از كه بدانيم عرب گذشته عقايد رسوم و آداب اكثر عليه انقالبي را اسالم ما اگر

 بايد صورت اين در است شمردن مال و نفوذ صاحبان براي ثروت و قدرت سرچشمه را ملّت و دانستن جنگ براي اي وسيله تنها را مردم

 بدانيم آييني را اسالم اگر ديگر، طرف از. شود مي ذكر آن تفصيل چنانكه نداشت اسالم با ارتباطي هيچ معاويه كه بگوييم كامل اطمينان با

 راه از را اجتماع افراد كه دارد سعي و كند اصالح مستقيماً را شخصي روش و فردي اخالق تا كوشد مي خود هشدارهاي و اوامر با كه

 كه شود مي يقيني مطلب اين ما براي بارآورد، شايسته افرادي بهشت، به مؤمنين دادن بشارت و آتش از كافرين ترساندن و خدا با ارتباط

 و طال ظرفهاي در و پوشيد مي حرير معاويه. دهد مي گواهي مطلب اين بر هم او اعمال چنانكه است نداشته اسالم به ربطي هيچ معاويه

 از كه كسي«: فرمود مي كه شنيدم آله و عليه اهللا صلي خدا رسول از من: گفت و كرد اعتراض او به ابودردا كه اين تا. خورد مي غذا نقره

 من اما: گفت پروا بدون معاويه. »كند مي صدا شتر آواز مانند دلش در جهنّم آتش قيامت روز در بخورد آب يا غذا نقره و طال ظرفهاي

 را تنفرشان و دين حفظ راه در را ايشان جانبازيهاي و ديني امور در را اسالم صدرِ مسلمانانِ سرسختي هرگاه! بينم نمي عيبي كار اين در

 در بودند، قائل آله و عليه اهللا صلي اسالم پيغمبر دستورات براي كه عظيمي احترام و گناه انجام از را آنان ناراحتي شدت و الهي منهيات از

 موجب و آله و عليه اهللا صلي پيغمبر دستور مخالف كه او ناشايسته عمل بر اعتراض دربرابر را معاويه الاباليگري سپس و بگيريم نظر

 بنگريم آن عملي ابطال و شريعت صاحب اراده به نسبت وي علني مخالفت به نيز و كنيم تماشا است او درون در آتش شدن ور شعله
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 نبوده كند نهي اعمالي از يا و وادارد اعمالي به را او كه باشد اخالقي و روحي اعتقادي داراي كه مسلماناني آن از معاويه كه يابيم درمي

 هدفشان كه آيد حساب به سياسي و اجتماعي انقالب سپاهيان آن جزو تا بود نشده مسلمانان گروه داخل نيز عنوان اين به كه چنان. است

 افكار است بوده معاويه توجه مورد بيشتر آنچه بلكه است؛ بوده حكمفرما آن بر فردپرستي ديرزمان، از كه است ملّتي جانبه همه اصالح

 كلمه اين كه داشته وجود معاويه اسالم ضعف از غير علتي آيا راستي. نداشت اسالم انقالب بنيانگذار هاي خواسته به التفاتي و بود شخصي

 اما«: كه بنگارد است بوده »عالي ارزشهاي و دوستي پيامبر« دشمن و دوست نظر در كه السالم عليه طالب ابي بن علي براي را مسخره

» !بترس خدا از خود دين درباره ، السالم عليه علي اي بعد،

 هر. دارد وجود آن مضمون به اعتنايي بي و كلمات با بازي بخواهيد، چه هر نويسد، مي السالم عليه علي براي معاويه كه اي جمله اين در

 نخورده دماغش به ايمان از بويي كه شخصي نفع به برداري بهره و است مسلمانان اعتماد مورد كه كلماتي استخدام و تظاهر بخواهيد چه

. است موجود

 

 السالم عليه علي ديدگاه از معاويه

 مرد. خورد نمي چشم به تغييري داشت جاهليت زمان در كه پدرش اخالق با است شده مسلمان كه اي معاويه اخالق مقايسه مقام در

 عالقه اظهار آنجا تا بود اعتمادشان مورد آنچه و آنان اخالق و عقايد به و آورد مي خود خدمت و سلطه زير را مردم كه بود سرشناسي

 به يا و ناگزيري روي از نيز اسالم به تظاهرش ادامه و بود ناچاري روي از شد مسلمان كه آنگاه و. بكشد اسارت به را ملّت كه كرد مي

! سودجويي خاطر

 خواهيم كه مطالبي به را معاويه آنان همه آيا است؟ آگاهتر او زمان دشمنان و دوستان از او اسالم و معاويه اخالق به كسي چه آيا راستي

 نساختند؟ متهم خواند

: گويد مي كه است نساخته آشكار را او وجود حقيقت مورد اين در و نبود آگاهتر معاويه احوال از مردم تمام از السالم عليه علي آيا

. »اي پيموده دروغ و نيرنگ و غرور در فرورفتن و پوچ ادعاهاي در را خود نياكان راه حتماً«

 است؟ بوده مسلمان گفته مي دروغ و كرده مي باطل ادعاي راشدين خلفاي و آله و عليه اهللا صلي خدا رسول عصر در كه كسي آيا

 آن مسلمانان از» !آوردند اسالم ناچاري روي از فقط مسلمانانتان«: گويد مي اش خانواده افراد و او درباره السالم عليه علي كه كسي آيا

! رود؟ مي شمار به عصر

 اين مدد به كه بود دريافته هوشش كمك به كه بود اين علّت به بود حوصله و جود مدارا، حلم، داراي ظاهري صورت به معاويه اگر

. برسد سلطنت و زمامداري به تواند مي وسايل
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 مقابل در موجودشان وضع ناچيزي و اميه بني پستي به مردم توجه و اميه بني خاندان از او معاصرين و معاويه روش كه كنم مي فكر من

 و خوب اخالق داشتن عرضه وسيله به تا كند فريبي عوام مردم با و بپوشد را سخاوت و حلم لباس كه داشت آن بر را معاويه اسالم،

! نبردند پي او وجودي حقيقت به مردم خويش، شايستگي

 است عالي بسيار راهي بخشش زيرا بود؛ خويش سلطنت براي مردم ساختن آماده منظور به فقط معاويه سخاوت و حوصله ترديد، بدون

. پوشاند مي را اميه بني كهنه و تازه بديهاي كه است طريقي و سازد مي آماده را مردم كه

 برابر در ستمگران روش به منحصر او سياست كه مطلب اين گرفتن نظر در با و كردند مي روي زياده معاويه ستايشگري در كه آنان

 يافتند؟ مي او در اي، جوانمردي چه و حلم چه كه نيست معلوم بود، درماندگان برابر در زورمندان و ستمديدگان

. بود شده بنا سودجويي و سنگدلي ستمگري، اساس بر معاويه سياست

 در هانفر ميليون ناله با هم آنان و ساخت آماده بودند او خاندان از و آمدند مي وي از پس كه افرادي براي را سياست اين هاي برنامه

. كردند برداري بهره آن از اموي امپراطوري سراسر

 

 معاويه سياست

 السالم عليه علي عليه كه فرستد مي مدينه به را »ارطاة بسربن« كه آنگاه دارند سراغ معاويه از حلمي و مروت چه معاويه ستايشگرانِ آيا

: كه دهد مي قرار او راه سرمايه را توصيه اين و كند اخاللگري

      اطاعت ما دستورات از كه را كساني اموال! بترسان را او كردي برخورد كس هر به! كن متواري را مردم شو، روانه مدينه سوي به«

» !كن غارت كنند نمي

 با مخالفت منظور به عراق سوي به را غامدي عوف بن سفيان كه آنگاه اند آورده دست به اي معاويه از حلمي چه ستايشگران اين راستي

 ايجاد دلشان در رعبي عراق، مردم به ما هاي حمله سفيان اي«: كه دهد مي قرار او راه توشه را كلمات اين و فرستد مي السالم عليه علي

 به! برسان قتل به نيافتي خود عقيده هم را كه هر. كند مي جلب ما سمت به را ترسو افراد و سازد مي خوشحال را ما عالقمندان و كند مي

 قلب براي هم آن از بسا چه و قتل همانند اموال كردن چپاول زيرا كن؛ غارت را اموال! ساز ويران را آن رسيدي عمراني مركز هر

. »است دردناكتر

    ضحاك به خونخوار معاويه! بدهند سواري اميه بني به خواهند نمي كه است بيچارگاني و ضعفا قتل دستور كه اندرزها و پند آخرين تا

 هم ضحاك. كند مي را وصيتها همين دارد مي اعزام السالم عليه علي هاي سرزمين از بعضي به حمله براي را او كه آنگاه فهري، قيس بن

! كند نمي فروگذار افترا و تجاوز در و كشد مي كند، مي غارت: دهد مي انجام ديگران همانند را سفارشات اين
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 كدام هر كه شدند مي بالغ نفر هزار صدها بر كه) 15( »موالي« درباره كه اند يافته او در اي مردانگي و حلم چه گويان، ستايش اين آيا

 و بازار اصالح براي هم را اي عده و برسانم قتل به را آنان از اي عده كه ام كرده فكر من«: گويد مي هستند جسم و قلب و عقل داراي

. »بگذارم زنده ها راه كردن آباد

 او »موالي« اي عده كه اين جرم به و گذاشت مي عمل مرحله به را خود رأي بود، نكرده جلوگيري او كار اين از »قيس بن احنف« اگر

 حيوانات، و وسايل ساير همانند خود منافع راه در و ساخت مي اسير را نفر هزار صدها و رساند مي قتل به را نفرشان هزاران هستند

. كرد مي اجير را ها انسان

 

 سازشكار معاويه

 كه باشد نفوذي صاحب يا و قدرت داراي كه گيرد قرار شخصي مقابل در كه صورتي در است؛ »كرم و بردباري نرمش،« داراي معاويه

 به مطالبي و دهد قرار مذمت مورد را او و كند حمله معاويه به شخصي چنين كه آنگاه و شود محسوب خطرآفرين معاويه رياست براي

 گفتار و آورد مي دست به را طرف خشنودي و كند مي كنترل و حفظ را خود معاويه باشد، آن از تر كشنده يا و زهر مانند كه بگويد وي

 نفوذ و قدرت ترس از بگيرد حمله باد به درباريانش ميان در را او و كند سختي حمله او به بانفوذي مرد كه آنگاه و. كند مي قبول را او

 حكمت مطلب اين«: كنيد ثبت را گوينده توبيخ كه دهد مي دستور كلمات اين با خود امين مأمورين به و كند مي حوصله و مدارا وي،

 اگر و دهد نمي خرج به حوصله و كند نمي مدارا معاويه ديگر باشد، ياور و كس بي ستمديده، مردي اگر اما). 16( »بنويسيد را آن است

 طريقي به را فردي«: بدهد دستور كه است ممكن معاويه براي ولي باشد، نكرده شماتتي و اعتراض يا و حمله معاويه به ضعيف فرد آن چه

 شخصي مصلحت كه وقتي اما »است كريم و بردبار سازشكار،« معاويه،. »باشند نكشته صورت آن به اسالم در را كسي قبالً كه بكشند

 در كه اين شرط به اما كند؛ مي قبول را عملي و مطلب هر شخصي چنين از... شود روبرو برد مي نفع وي از كه فردي با كه كند مي اقتضا

 و مصر چنان آن. بخشد مي او به را آن مردم و مصر كه است موقعي چنين در و كند كمك باشد ستمگر چند هر او رياست نگاهداري

. ندارد را او به اعتراض حقِّ كس هيچ كه كند مي عاص عمروبن حاللِ ملك را آن مردم

 مردم زندگي حقِّ كه شود مي محدود آنقدر و بخشد مي عاص عمروبن به را آن مردم و مصر كه يابد مي وسعت آنقدر معاويه حلم آري،

! دهد مي خود رياست شريك به »مخصوص هديه« عنوان به و كند مي مصر سرزمين ضميمه را مصر

! بنامند كريم و رفيق حليم، را تاريخ خونخواران تمام بايد پس است، اين كرامت و مدارا و حلم اگر كه است روشن ناگفته
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 معاويه نظر از اجتماعي عدالت

 برنامه كه گري حيله و جنايت شدت از كند، دقّت ناميدند مي »دولت گذاري پايه« را آن درباريانش كه معاويه سياست در كسي هرگاه

 جنايتكار شخص آن آميزانه جنايت تفاصيل از و است »ماكياول« روش همان او، روش. كند مي وحشت داد مي تشكيل را او زمامداري

. است معاويه قديمي سياستهاي از شكنجه و كشتار وحشت، ايجاد و چپاول. ندارد كم چيزي

. است معاويه رايج عملكردهاي از ستمگران و مزدوران و خيانتكاران پذيرفتن و آزادگان و نيكوكاران خونِ ريختن و تهديد تطميع،

 به انساني ارزشهاي عليه گري حيله. است معاويه هاي برنامه از آسمان، را زمين و كنند معرفي زمين را آسمان كه سخنگوياني استخدام

 را خود كه خونخواري افراد از معاويه. است معاويه روشهاي از عدالت و حقّ با مبارزه براي سياهدل افراد خريد و استفاده و كسب قصد

 سركوب و مردم اموال غارت در كه بود صحيح وقتي خدمتشان و گرفت؛ مي انس ها آن با و كرد مي تقدير بودند، كرده امير خدمت وقف

!! باشند داشته مهارت خود زمامدار براي مردم ساختن اسير و آزاديها كردن

 روشن عدل يا و آشكار حقّ از خود زندگي در گاه هيچ ندارد؛ انصاف و عدالت سياست، در كه داد گواهي خود عليه بارها معاويه

 عدالت معناي درباره را او عمومي نظريه و سياست كه است داستاني داده، گواهي خود ضرر به معاويه كه مواردي از. نكرد طرفداري

. كند مي روشن آن ارزش و اجتماعي

 بازمي چون كرد، مي صحبت او با و رفت مي وي نزد پدرم رفتيم، مي معاويه دربار به پدرم با من«: گويد مي شعبه بن مغيرة بن مطرف

 صرف از و بازگشت معاويه پيش از شبي. شد مي تعجب دچار ديد مي او از كه چيزهايي از و كرد مي تعريف عقلش و معاويه از گشت

 دست از ناراحتي خاطر به او غم و نگفتن سخن كردم مي فكر و كرده صبر مدتي من. بود آشكار او چهره بر غم آثار و كرد خودداري غذا

 گفتم. ام آمده مردم ترين خبيث و كافرترين پيش از امشب فرزندم،: گفت پدرم بينم؟ مي غمناك را شما امشب چرا: گفتم پدرم به. است ما

 كيست؟ او پدرجان،

 عدل روي از كاش اي. اي كرده سپري را عمري اميرالمؤمنين اي: گفتم او به و كردم خلوت او با و رفتم معاويه نزد به من: گفت پدرم

 ها آن با و كردي مي هاشم بني طايفه خود، برادران به نگاهي كاش اي و! كردي مي خيري كار اي شده پير كه اكنون و كردي مي رفتار

 و نام كني اكرام آنان درباره اگر! بترسي آن از تو كه نيست چيزي هاشم بني نزد در اكنون سوگند خدا به! آوردي مي جا به رحم صله

. ماند مي باقي برايت آن ثواب

 رفتار عدالت روي از و كرد زمامداري تميم بني فرزند ابوبكر، بماند؟ باقي نامي چه باشم داشته انتظار من! افسوس افسوس،: گفت معاويه

 زمامداري عدي طايفه فرزند عمر و. »ابوبكر«: گويند مي گاهي فقط و شد نابود هم او نام رفت دنيا از كه وقتي اما كرد؛ آنچه كرد، و كرد

 اما. »عمر«: گويد مي كسي گاهي فقط شد محو هم او نام كه بود نرفته دنيا از هنوز و كرد پيشروي سرعت به سال ده و كرد كوشش كرد؛

 مرگ»  آله و عليه اهللا صلي اللّه رسول محمداً اشهدانّ«: گويد مي و شود مي بلند) اذان به( فريادش مرتبه پنج روز هر »كبشه ابي« فرزند

! ماند؟ مي باقي اين از بعد نامي چه و عملي چه ديگر! پدرت بر
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 سپس. بود كرده رشد عالي هاي رسالت صاحبان از كراهت با كه بود كساني از بود آمده دنيا به ابوسفيان خانه در كه اين حكم به معاويه

 عازم مخالفين پيشاپيش در چگونه كه ديد مي و كند مبارزه آله و عليه اهللا صلي محمد با كه كوشيد مي چگونه پدرش كه بود شده شاهد

 زمامداري تا ببرد، بين از را پيغمبر كند مي سعي پدرش كه بود ديده. كند مي حمله آله و عليه اهللا صلي محمد ياران به و شود مي جنگ

 وجود از عرب كه شود سبب رياستمداري اين چند هر باشد؛ اميه بني زمامدار هميشه براي و كند حفظ را خويش بازرگاني و سياسي

شوند محروم رسالت روح دمكراسي آن از و او انقالبي يارانِ چون بزرگاني از و آله و عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر باعظمت .

. است عبدشمس بن امية خويش، اول پدر نمونه و الگو او زيرا نداشته، گناهي مبارزه اين در ابوسفيان شايد

 

 معاويه مادر هند،

 هند او مادر تأثير از بيش نوين تجارت و قديمي امتيازات از دفاع و بازرگاني روح با معاويه، پرورش و تربيت در ابوسفيان تأثير

 كيست؟ هند اين. نبود او تربيت در جگرخوار

 خود به را ابوسفيان همسر عتبه دختر هند اوصاف ساير و بداخالقي رذالت، سودطلبي، خودخواهي، نظير اي نمونه عرب، زن تاريخ شايد

. باشد نديده

 كه هنگام آن در! بود تر سنگدل هم وحشي و خونخوار افراد ترين پست از كه بود رسيده سنگدلي و قساوت از اي درجه به زن اين

 و. كردند گري نوحه تمام ماه يك براي زنها بودند، گرفته ماتم خود كشتگان براي ايشان، از شكست و مسلمانان به حمله از بعد قريش

 تو خاندان از ها، آن ميان در كه داني نمي مگر كني؟ نمي گريه ما كشتگان بر ما همانند چرا: گفتند او به و رفتند هند نزد آنان از تعدادي

 اند؟ بوده هم

 محمد گوش به خبر و كنم گريه من خواهيد مي: گفت ندارند، آشنايي آن با زنان كه قساوتي و لجاجت روي از) ابوسفيان همسر( هند

 از تا كنم نمي گريه سوگند خدا به! شوند؟ خرسند »خزرج بني« طايفه زنان و كنند سرزنش را ما و برسد او ياران و آله و عليه اهللا صلي

 پايان به را آله و عليه اهللا صلي محمد با جنگ تا ام، كرده حرام خود براي را روغن من! بگيرم انتقام او ياران و آله و عليه اهللا صلي محمد

! برسانم

 وجود به را احد مشهور جنگ داستان كردتا تحريك قدر آن او وياران آله و عليه اهللا صلي محمد راعليه سخنان،مردم اين ازاداي هندپس

. آورد

 درخواست به و نكند احساس را نزديكان بر گريه به احتياج و بدهد دست از را خود طبيعت كه باشد خشن بايد روح اندازه چه تا

 براي جنگ و نفوذ سر بر مبارزه و احتياج نبرد را آن كه بنگرد كساني فكر دريچه از دنيا به بلكه ندهد، پاسخ خود زنانه عواطف

 به كه ديد موظف را خود هند شدند، مي احد جنگ آماده آله و عليه اهللا صلي محمد مخالفين كه آنگاه. دانند مي پرچم برپاداشتن
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 تحريك آنان كشتن و يارانش و آله و عليه اهللا صلي محمد عليه را سربازان كه شود جنگ عازم كار اين براي زنان از اي عده سركردگي

. سازد برطرف كشتگان زدن وپا دست و شهيدان خون جوي ديدن از را خويش تشنگي و كند؛

 را كشتار تا باشيم داشته شركت جنگ در خواهم مي«: گفت و كرد حمله كرد، مي اعتراض جنگ در زنان شركت به كه كس آن به هند

» !كنيم تماشا

 گرفته خود به را درندگان حاالت شديدترين انتقام، و خونخواهي در و شد جنگ جبهه عازم قريش زنان رياست به خود ميل مطابق هند

 هند، سركردگي به همگي و نواختند مي طبل و دف و رفتند مي راه سربازان صفوف ميان در قريش زنان شد، آغاز جنگ كه آنگاه و. بود

: خواندند مي را اشعار اين عتبه دختر

» !كنيد مي حمله شمشيرها با همگي كه مرحبا! نياكان حاميان اي مرحبا عبدالدار، بني طايفه مرحبا«

   روي از كنيد جنگ به پشت اگر. گسترانيم مي نرم بسترهاي شما براي و كشيم مي آغوش در را شما آوريد، روي جنگ ميدان به اگر«

 فراواني وعده مسلمانان كشتن برابر در »حبشي وحشي« به هند،. »نيست بردار دوستي ديگر ما جدايي و شويم مي جدا شما از مهري بي

 كينه و داشت مهارت تيراندازي در وحشي كند، شهيد را آله و عليه اهللا صلي پيغمبر عموي عبدالمطلب، بن حمزة اگر مخصوصاً بود؛ داده

. جوشيد مي حمزه ضد بر هند

 كشتگان از يكي. كند پرواز آسمان به پيروزي اين خوشحالي از هند بود نزديك و كردند مسلمانان به سختي حمله جنگ اين در قريش

 ما ديگر نبرد تاريخ و بدر؛ روز به امروز«: زد فرياد ابوسفيان و. رساند شهادت به را او هند تحريك به وحشي كه است حمزه جنگ اين

 خاموش را او كينه آتش هم عبدالمطلب بن حمزة شدن كشته و نبود كافي پيروزي اين) ابوسفيان همسر( هند براي اما. »آينده سال

 شهيدان از بيني و گوش چنان آن و بردند هجوم مسلمانان كشتگان به آنان اتفّاق به و كرد جمع خود گرد را قريش زنان بلكه. نساخت

. داشتند كراهت كار اين از نيز ها وحشي ترين شقي حتّي كه بريدند

 سنگدلي كمال با و دريد را حمزه شكم سپس. ساخت مي گوشواره و بند گردن خود براي ها آن از و بريد مي را ها بيني و ها گوش هند

 و بجود خوبي به نتوانست اما بخورد، را آن خواست و جويد و داد قرار خود دندانهاي زير در و آورد بيرون را او جگر عقل، سفاهت و

 به ابوسفيان جهت همين به و جستند مي بيزاري او اعمال از شوهرش حتّي كس همه كه بود رسيده رذالت از اي درجه به او كار. ببلعد

 باره دراين و نداشتم خشمي و رضايت كار، اين به نسبت من سوگند خدا به بريدند را شما كشتگان بيني و گوش«: گفت مسلمانان از يكي

 ناچاري روي از ابوسفيان مكّه، فتح در كه آنگاه. شد مشهور جگرخوار لقب به هند كه بود اين. »بودم كرده نهي نه و كرده صادر امري نه

 قتل به نيست او به خيري اميد كه را ناپاكي و پست شخص اين«: زد مي فرياد شوهرش آوردن اسالم از پس عتبه دختر هند شد، مسلمان

 كرد، مي ادا را كلمات اين هند كه آنگاه» !نكرديد؟ دفاع سرزمينتان و خود از چرا و نكرديد جنگ چرا! طايفه رئيس باد ذليل. برسانيد

. بود نكرده ارزيابي خاندانش و پسر شوهر، خود، درباره را او بزرگواري و عفو و آله و عليه اهللا صلي محمد لطف

 



 

Noorfatemah.org 
 

 )5جلد (صداي عدالت انسانيت ) عليه السالم(امام علي ۲۷

 كرد كمك معاويه به كه فرصتهايي

 خانوادگي تربيت به هم را معاويه طايفگي اخالق. كردند تربيت عتبه دختر هندجگرخوار، چون مادري و ابوسفيان چون پدري را معاويه

 همراه آن امثال و تبعيد و فريبي، عوام مبارزه، حيله، و نيرنگ با كه سياستي راه از را آن به رسيدن و طلبي رياست حداقل و كن اضافه او

 خواران، رشوه«: گويد مي آنان درباره السالم عليه علي كه است كساني زاد خانه و يافته تربيت مردمي با معاويه! بگير نظر در است

 طلبي، قدرت تفاخر، خشم، شدند، مسلط شما بر اشخاصي چنين اگر. خرند مي مردم اموال با را فاسقين و خيانتكاران كه افرادي

. »كنند مي آشكار زمين در را اخاللگري و خودخواهي

 كار به را خود جاهليت تعصب چاپلوسي، و حيله ماسك زير در مخفيانه و بود شام استاندار معاويه خطاب، عمربن رياستمداري زمان در

 فرزندانش و خود زمامداري براي معاويه زيرا. رفت مي كنار او نيرنگ هاي پرده تدريج به عثمان فاميلش هم عصر در اما. انداخت مي

 و آورد وجود به ثروت و نيرو از محكمي سد خود اطراف در معاويه! نداشت اسالم يا و خالفت به توجهي و بود كرده فعاليت به شروع

. كرد مي صرف افراد خريدن منظور به بود مسلمانان به متعلّق كه را المال بيت

 داشته را فرزندانش مخصوصاً و اميه بني و خود براي بقا و استحكام قدرت كه آورد وجود به دولتي بتواند كه بود فرصتي كمين در معاويه

 گفته آله و عليه اهللا صلي پيغمبر عموي عباس به و بود كرده درك رسالت از پدرش كه را موضوعي كه بود موقعيتي مترصد معاويه. باشد

 رياست اين و آورد وجود به را عظمتي چنين نيز فرزندانش و خود مورد در ،»است كرده پيدا عظمت خيلي برادرت پسر سلطنت«: كه بود

 او فاميل هم همانند عثمان، شدنِ كشته در شخصاً معاويه گرچه! آيد بيرون است نپيموده را سلطنت راه كه عباس برادر فرزند خانه از

 نيرنگ و خدعه در معاويه نبوغ از فصلهايي اينك. آورد پيش معاويه براي خوبي فرصت وي شدن كشته اما داشت، دست حكم بن مروان

 يافت مي تجسم السالم عليه طالب ابي بن علي در همگي كه قهرماني صفات و استقامت نمونه، اخالق بين بزرگ نبردي و شود مي آغاز

 مشخّصات وارث كه او خويشاوندان و معاويه كه اوصافي ساير و اندوزي مال ظاهرسازي و ماكياولي سياست و سلطنت به عشق برابر در

. گيرد مي در اند ساخته مجسم خود در هستند اميه بني

 

! خدا عسلي سربازان

 آنچه... دهم نمي قرض نان كسي به خود كار در و كنم نمي سازش كسي خودبا دين در«: كه بود اين السالم عليه طالب ابي بن علي شعار

 كه طوري همان! مپسند هم ديگران براي داني مي ناپسند خود براي آنچه و! بدار دوست هم ديگران براي داري مي دوست خود براي را

» .باشد خوب كار بر تو نيروي از بيش بد كار بر تو دوست نيروي مبادا و! نكن ظلم كسي به كنند ظلم تو به داري نمي دوست

 بود كه هر دشمنش به و ساخت مي زهرآلود را عسلها كه بود اين مقصودش» .دارد عسل از سربازاني خدا«: كه بود اين معاويه شعار اما

. داشتند قرار او راه سر بر كه بودند شرافتمندي افراد همگي هم معاويه دشمنان! كند باز را خويش زمامداري راه تا خورانيد مي
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 براي جنگجوياني و ياوران و خريد را افرادي ملّت، اموال با و رسانيد قتل به را السالم عليه حسن امام زهرآلود عسل همين با معاويه

 مردم به و شد مكّه وارد فراوان ثروتي و سربازان همراهي به يزيد با بيعت به مكّه مردم ساختن راضي براي آنگاه و. ساخت آماده خود

 آوري جمع را مالياتها و گيريد دست به را اوامر صدور و نصب و عزل خودتان و كنيد انتخاب خالفت براي را يزيد خواهم مي من«: گفت

. »كنيد تقسيم و

 در من. است معذور دهنده بيم«: گفت و كرد تهديد را آنان نرفتند او رياست زيربار و كردند نفرت اظهار يزيد با بيعت از مردم كه آنگاه و

 خالف ام ايستاده اينجا من تا كسي اگر سوگند خدا به. كرد تكذيب مرا گفته مردم ميان در و برخاست كسي كردم مي سخنراني شما ميان

 بر و باشد خويش جان فكر به بايد كس هر پس. رسيد خواهد او سر به شمشير برسد او به من پاسخ آنكه از پيش بزند، حرفي من سخن

. »كند رحم خود

 وميل حيف تو كرد، مي حفظ ملّت براي فقط السالم عليه طالب ابي بن علي كه را ملّتي اموال چرا كه شد مي اعتراض معاويه به كه آنگاه

 گرفته خدا حساب به هرچه. هستم او خليفه هم من و است خدا آن از زمين«: كه داد مي پاسخ مآبانه اموي جمله اين با معاويه كني؟ مي

 از و كردند مي اعتراض او به و آمد مي فرياد به زبانشان و مردم افكار كه آنگاه و. »ام بوده مجاز ام، نگرفته را چه هر و است من ملك ام

 مردم كه زماني تا«: كرد مي اظهار را زير مطالب نظاير آنان پاسخ در بگذارد آزاد اي عقيده و فكري مسائل در را مردم كه خواستند مي او

. »ندارم ها آن به كاري من نشوند رياستم و من راه در مانعي و فاصله

: دارد زير مضمون به شرحي واالستبدادالسياسي، االسالم كتاب صاحب ،)17( غزالي محمد فردي، طغيان و ديكتاتوري فضاي چنين درباره

 و بگيرد الهام ملّت روح از كه دارد را تأييد و بقا حقِّ قانوناً صورتي در زمامدار،. است بزرگي جنايات ملّت ميان در افراد، گري ياغي«

. »بردارد قدم ايشان اهداف راه در

: نويسد مي خود كتاب ديگر جاي در و

 زمانها از يك هيچ در ديكتاتورها تفكر نوع كه است واضح مطلب اين و است ملّتها دشمن و پيغمبر دشمن خدا، دشمن كور، استبداد«

. »گذارند نمي كنار را خويش خودخواهي و غرور باز دهند خرج به نرمش آنان با طلبان اصالح قدر هر. ندارد تفاوتي

 براي پدري ارث به تبديل را شورا و سلطنت به تبديل را خالفت و كرد غصب را قدرت معاويه ،»ماكياولي« سياستهاي نوع اين با

. سازد مي مجسم اسالم و جاهليت در را اميه بني روحيه صريح، طور به اعمال گونه اين و كرد فرزندانش

 الهي خليفه را او كه را كساني تا برآمد صدد در معاويه كه بود نرسيده قتل به ملجم ابن دست به السالم عليه طالب ابي بن علي هنوز

 اما گذاريم مي خود حال به را مردم ما«. باشند او نوكر كه كند مي رها را مردم وقتي فقط كه كرد اعالم معاويه! برساند هالكت به نخوانند

. »نشوند فاصله رياستمان و ما بين كه زماني تا

 بني نفع به كه دارند را آزادي اين فقط مردم و است اميه بني طايفه مخصوص سپس و او شخص به متعلق سلطنت كه كرد اعالم معاويه

. بردارند خود حقوق و آزاديها از دست اميه
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   پيغمبر ياران كشتن در و گرفت مي احتمال و تهمت با گذشته زمامداران روش برخالف را مردم السالم عليه علي قتل از پس معاويه

 گرفته پيش را صريحي و صحيح راه و ساختند مي منعكس را عمومي افكار كه كساني ساير و السالم عليه علي و آله و عليه اهللا صلي

. كرد نمي فروگذار بودند

 

 يزيد جانشيني و معاويه

. كرد شروع يزيد بندوبارش بي فرزند ميراث عنوان به را اموالشان و مردم امالك رساندن ثبت به كه بود نشده استوار معاويه رياست هنوز

. پوشيد مي بود يزيد مصلحت مناسب كه رنگارنگي هاي لباس يزيد، جانشيني تثبيت براي معاويه

 همين فقط و است قرار اين از كرد طرح مردم ميل برخالف يزيد جانشيني امضاي گرفتن براي معاويه كه اي نقشه هزاران از اي نمونه

 تا داد ترتيب شهرها نمايندگان براي اجتماعي معاويه،: سازد روشن را او جانشينان و يزيد خالفت و زمامداري ماهيت كه است كافي نقشه

. كند پيدا اطمينان خود حكومت آينده به نسبت او و شوند تسليم يزيد جانشيني به كه كند وادار را آنان

 پا به »مقفع بن يزيد« نام به منافق چاپلوسان از يكي شدند حاضر آنان ميان در فرزندش و معاويه و كردند اجتماع نمايندگان كه آنگاه

: گفت كرد مي اشاره معاويه به كه حالي در و خواست

. كرد شمشير به اشاره و» !اين نرود بار زير كس هر« كرد، يزيد به اشاره و» !اين رفت دنيا از اگر«: كرد اضافه و »است اميرالمؤمنين اين«

. »سخنوراني رئيس تو بنشين«: گفت متملّق سخنگوي اين به معاويه

. است آوري شگفت هاي داستان وزور، زر وجود و يزيد عهدي واليت قبول از خودداري و حجاز مردم هاي داستان

 تا اگر سوگند خدا به«: گويد مي و كند مي تهديد را آنان زير كلمات با روند نمي يزيد جانشيني زيربار حجاز، مردم بيند مي وقتي معاويه

 كس هر. دارد برمي را او سر من جواب از پيش شمشير، كند، اعتراض و بگويد من برخالف اي كلمه شماها از يكي ام ايستاده اينجا من

 رئيس به و بايستند حجاز مردم سر باالي تا گمارد مأمور دو بود مجلس در كه فردي هر براي سپس و. »باشد خود جان انديشه در بايد

 قتل به سرباز دو اين وسيله به بايد ضرر، به يا باشد من نفع به خواه بگويد، سخني خواست كسي اگر«: كه داد دستور چنين خود سربازان

 سرهاي: كنند طرح نقشه مردم و خويش براي خود) 18( »اتوكراسي« و جاهلي افكار از كوشيدند اميه بني كه بود زمان همين در. »برسد

 عالمت دادند مي يزيد دست به دست كه افرادي دست بركف و ساختند مي جدا بدن از رفتند نمي يزيد جانشيني بار زير كه را كساني

. كردند مي نقش را بندگي و استبداد
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 معاويه جانشينانِ

 و كردند مي عمل او هاي برنامه به همه از بهتر و بودند مردم همه از تر گمراه شدند، معاويه جانشين و بودند اميه بني طايفه از كه آنان

 دادند؛ نمي انجام هم داد مي انجام ظاهر در معاويه كه خوبي كار ترين كوچك كه درصورتي افزودند مي او ننگين و زشت اعمال به گاهي

 اختيار در را خود مال و جان كه بودند ناگزير و كردند تحمل را زيادي مشكالت اميه، بني زمامداري طولِ در مردم كه بود جهت همين به

. بگذارند بودند جنايتكار درصد صد افرادي كه نمايندگانشان و اميه بني

         آزار ها شكنجه و ها ناراحتي انواع به افتاد مي معاويه فرمانداران و نمايندگان دست به كه را هايي سرزمين مردم اميه، بني عمال

. دادند مي

 با اميه بني. كشيدند مي اسارت و بندگي به سختي، نهايت در را آنان ذلّت، كمال با و گرفت فرا هم را غيرعرب ملّتهاي ها شكنجه اين

. كردند مي رفتار اسالم دستورات برخالف نصاري، و يهود

 دريافت براي را افرادي اميه بني. رسيد مي قتل به بگذارد اميه بني دراختيار را خود خون و گوشت نبود حاضر ميل روي از كه عربي

. كنند وصول را آن ها سنگدلي و شكنجه شديدترين با و بيفزايند آن مقدار و انواع بر كه بودند گمارده مردم برسر ماليات

 عراق بر اميه بني نمايندگي به كه سعيد. سازد مي مجسم را خاندان اين اخالق ماهيت كه است اميه بني نمايندگان از يكي عاص سعيدبن

. »كنيم مي رها خواستيم را چه هر و داريم برمي آن از بخواهيم چه هر. است قريش بوستان عراق،«: گفت مي بود شده مسلط

. »هستيد ما خزينه شما«: گويد مي وي كند؛ مي سؤال جزيه مقدار درباره عاص عمروبن از »اخنا« صاحب كه آنگاه و

 در اميه بني فرمانداران. ببخشند خويش پراكنده دوستان و درباريان به و كنند غارت را المال بيت كه بود اين اميه بني زمامداران هدف

 هايشان، خواسته انجام و اميه بني زمامداران ياريِ مقابلِ در و دزديدند مي آوردند مي دست به ثروت و مال از هرچه شهرستانها

. كردند مي درخواست فراواني حقوقهاي

 ميليون يك ساليانه مسلمانان المال بيت از. است عراق در عبدالملك بن هشام فرماندار قسري، عبداللّه خالدبن افراد، گونه اين نمونه

. كرد مي اختالس صدميليون مردم اموال از و گرفت مي حقوق درهم

 بودند نعمت در غرق اي دسته شد؛ آشكار اجتماع در طبقاتي امتيازات و واژگون اميه بني دست به اسالمي عدل و علوي عدالت هاي پايه

. كشيدند مي ظلم جميعتي و كردند مي ستمگري جمعي گرسنه؛ ديگر اي دسته و

 از متجاوز( دينار هزار دوازده ملّت، مالِ از اميه بني زمامدارانِ از يكي نمانند، گرسنه تا آوردند نمي كف به ناني مردم كه عصري در

. است شده خرسند آن از اموي رياستمدار اين كه خوانده آوازي وي زيرا بخشد؛ مي »معبد« به) تومان هزار دويست
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 به و شخصاً او كه بودند عبدالملك بن سليمان روي پيش غالم هزار دهها باشند، داشته آزادي زندگي تا كوشيدند مي مردم كه عصري در

 باال قومي و اي قبيله فاميلي، نژادي، امتيازات كار اسالم، برخالف اميه، بني عصر در. ساخت آزاد را مردشان و زن هزار هفتاد تنهايي

. بود عجم از غير عرب مزاياي و داشت تفاوت حقوق در بود يمن اهل از كه كسي با بود قيس قبيله از كه كسي و بود گرفته

 

 اميه بني دستگاه مفتخوران

 بدون كه منصباني صاحب بودند فراوان نداشتند؛ كاري خوابيدن و خوردن از غير بودند، درگاه مقّربِ كه هايي گنده شكم اميه بني عصر در

 كرده ذكر را ها نمونه اين موارد از بعضي در تاريخ كه طوري همان شد، مي سرازير ها آن جيب به مردم اموال زحمتي، هيچ شدن متحمل

. است

 دفتر از را نفر هزار بيست نام عبدالملك، وليدبن: كند مي ذكر تاريخ كه بود رسيده جايي به اميه بني دستگاه طلبانِ راحت و مفتخوران كار

. كرد حذف خواران جيره

 تصاحب خشونت و سنگدلي با را ها سرزمين) عبدالعزيز عمربن استثناي به( عموماً اميه بني كه افزود را مطلب اين بايد شد گفته آنچه بر

 دستور و گرفت پيش نبود قائل ارزشي مردم جان براي كه را »اتوكراسي« روشِ خود، حكومت در مروان بن عبدالملك مثالً. كردند مي

 حكومت او،). 19( »شوند تسليم حكام برابر در و بيفتند فالكت و فقر به آن اهالي تا كنند ويران را بحرين هاي چشمه و ها چاه: داد

. سپرد يوسف بن حجاج چون خونخواري و پست مرد به را عراق و حجاز

 با را آنان بازي و »رعيت« ارزش در را آنان نظر و سازد مي آشنا اميه بني زمامدارانِ از اي عده روش به را ما كه جالبي رويدادهاي از

 مستي در سخت روزي مروان بن عبدالمك يزيدبن«: نويسند مي مورخين كه است مطلبي كند مي روشن ما براي ملّت معناي و خالفت

. كنم پرواز بگذاريد: گفت آمد طرب به كه موقعي. بود او نزد در »حبابه« نام به كنيزانش از يكي و رفت فرو

! تو به: داد پاسخ يزيد سپاري؟ مي كسي چه به را مردم: گفت حبابه

     منعكس صدرنشينان روش از است زمامداري اساس كه عدالتي همان رعيت در عدالت اما«: نويسد مي اميه بني درباره ريحاني امين

 را اميه بني ننگين عملِ باألخره، و). 20( »اند بوده ستمگر و مست الابالي، سفيه، عاجز، اميه، بني صدرنشينان كه ديديد شما و. شود مي

. دادند مي دشنام فرزندانش و السالم عليه علي به شهرها منبرهاي روي بر كه داريم خاطر به هم
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 اميه بني دادگسترِ

 و شد شرق سلطنت افتخار موجب وي روش كه رسيد خالفت به بزرگ مردي اميه، بني سلسله در كه گرفت ناديده توان نمي را نكته اين

 را كس هر حقِّ و. كرد آغاز مردم عموم از ستم و ظلم رفع با را خود حكومت وي. بود عبدالعزير عمربن مرد اين. افزود انسانيت برشرف

 و مدارا مردم با كه كرد تأكيد ها آن به و كرد نصب را دادگستر افرادي جايشان به و عزل را پيشه ستم فرمانداران و بازگرداند خودش به

. كنند رفتار عدالت روي از و ورزند ماليمت

 دستور مردم حياتيِ حقوقِ و آزاديها حفظ براي و كرد برقرار حقيقي مساوات غيرمسلمان و مسلمان و عرب و عجم بين عبدالعزير، فرزند

 چه هر خود ميل به كه داد اجازه فقط و برداشت مردم دوش از را گزاف مالياتهاي سنگيني بار و شود متوقف كشورگشايي: كه داد

 روش مردم كه كوشيد. آورد عمل به تكريم حضرت آن از و كرد منع را السالم عليه اميرالمؤمنين به بدگويي. كنند كمك دولت به خواستند

 خود مشروع درآمد از و كنند كار تا داد دستور آنان به و كرد كوتاه غارتگري از را بزرگان و فرمانداران دست. كنند تعقيب را او عاليِ

. كنند ارتزاق

 دوامي او حكومت و رسيد قتل به بود شده داده ترتيب يارانشان و اميه بني دست به كه اي توطئه و گري حيله اثر در بزرگ مرد اين

 ملّت حقوق به تجاوز به و بود مخالف آنان ستمگري با هم او زيرا بودند، رسانده قتل به هم را يزيد فرزند دوم، معاويه قبالً اميه بني. نيافت

. رسيد عافيت به و كرد محكوم را خود پدر و معاويه داشت؛ اعتراض

 

 عمومي افكار نظر از اميه بني

 حقيقتاً ولي. دهيم مي قرار بحث مورد آنان افعال و افكار نظر از را زمامداري معناي و اميه بني چهره حقيقت خود، جاي در زودي به

 را مطالبي و. است پرداخته ياورانشان و فرمانداران و اميه بني زمامداران اوباش از دفاع به معاصر نويسندگان از يكي كه است آور تعجب

 اين انگيزه. سازد نمي قانع هم را خودش حتّي او گفتار است؛ نداده انجام هم مثبتي كار و كند نمي برطرف را اتهامي كه ساخته عنوان

 معاصرين آيا راستي). 21( نيست گذشتگان به نسبت ورزيدن تعصب جز چيزي مايه، بي و سست هاي دفاعيه گونه اين در نويسندگان

 ها دفاعيه گونه اين كه گويند مي مطالبي خودشان زمان در اميه بني درباره كه نيستند تر آگاه و داناتر آنان، زمامداري ناظرين و اميه بني

. گرداند مي مديون صريح طور به تاريخ، پيشگاه در را اميه بني خاندانِ و كند مي نقض صريحاً را

   جوابي چه بشنوند را زير داستان وقتي كنند دفاع اموي زمامداران اخالقِ و اموي افكار اموي، روح از كنند مي كوشش كه عده اين آيا

. كردند برخورد يكديگر با تميمي به ابوحرا و يشكري عبداللّه بن عبيدة روزي: دهند مي

 بدهي؟ من به صحيح پاسخ است ممكن. دارم تو از سؤال چند من: گفت به ابوحرا به عبيده

. دهم مي صحيح پاسخ بلي: ابوحرابه
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 گوييد؟ مي چه خود اموي رهبران درباره: عبيدة

. شمرند مي حالل را حرام خون: ابوحرابه

 كنند؟ مي چه مال درباره: عبيده

. كنند مي مصرف غيرراهش در و آورند مي دست به نبايد، كه راهي از: ابوحرابه

 كنند؟ مي چه يتيم درباره: ابوعبيده

. كنند مي ازدواج هم مادرش با و دهند نمي را حقّش كنند، مي ظلم مالش به: ابوحرابه

! كرد؟ اطاعت افرادي چنين از بايد آيا تو؛ بر واي: ابوعبيده

! نكن حمله من به دادم، كه را پاسخت: ابوحرابه

 فرماندارانش و اميه بني زمامداري درباره نداشته، جرأت او كه است صريحي دليل »نكن حمله من به«: گويد مي كه ابوحرابه گفته در

!! بگويد را خود نظر و كند عقيده اظهار

 جوابي چه كنند، مي اظهارنظر و اند كرده بيرون را اموي فرمانداران مدينه، مردم كه وقتي آنان، مدافعينِ و اميه بني سرايانِ مديحه اين آيا

 دهند؟ مي

 ديديد؟ هايي مصيبت چه شاميان زمامداري زمان در كه كرد سؤال مردم از كرد، خارج مدينه از را اميه بني پيروان كه خارجي ابوحمزه

 و. شمردند مي حالل بود، كرده حرام اسالم كه را آنچه و رساندند مي قتل به احتمال و گمان به را مردم اميه بني: دادند پاسخ مدينه مردم

. دادند مي انجام دانست مي ناپسند بلند، روح و فكر عقل، را آنچه

 مروان بني دست به و شد نابود چگونه كه نگريد نمي مسلمانان امامت و خدا خالفت به مگر«: گفت كرد، ايراد كه اي خطابه در ابوحمزه

 اند ساخته خويش غالم را خدا بندگان. گيرند مي بازيچه به را خدا دين و خورند مي بخواهند كه هرطور خداست آن از كه آنچه و افتاد؟

 همانند. اند زده تكيه قدرت اريكه بر مزاحم بدونِ و اند گرفته دست به را مردم زمام! دهند مي ارث به كوچكها به بزرگها را اخالق اين و

. كنند مي زنداني را مردم گمان روي از و كشند مي را مردم غضب روي از رانند، مي حكم هوس و هوا روي از كنند، مي حمله زورمندان

 كه جايي از را دارايي صندوق. دانند مي گناهكار را امين افراد اما دهند مي امان خيانتكاران به كنند، مي تعطيل وسايط با را خدا قوانين

 عقايد خود شعر در ،»بحتري« شاعر بشنوند، وقتي اميه بني مدافعين اين آيا» .نمايند مي مصرف خود مورد غير در و كنند مي پر نبايد

 دهند؟ مي جوابي چه است سروده را زير شعر و ساخته مجسم را اميه بني عصر مردم

. »ربودند گناه و ستم و ظلم روي از را خالفت زيرا كنيم، مي تكفير را اميه بني طايفه تمام ما«

 اميه بني مدافعانِ
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 را آن هم جديد نويسان تاريخ اند، نوشته هدفهايشان و زمامداري در آنان ستمگرانه روشِ و اميه بني درباره سابق تاريخنويسانِ آنچه

. اند كرده تأييد

 آن به هم بيگانه نويسان تاريخ اند، نوشته اميه بني از را اي مفتضحانه هاي ستمگري و است بوده عرب مورخين اعتماد مورد آنچه و

. دارند اعتراف آن به مصر غير و مصر معاصر نويسندگان از اميه بني مدافعينِ باز و. اند كرده اعتماد

 كنند؛ مي اميه بني به سختي حمالت غرب و شرق مورخين اكثر): 22( نويسد مي اميه بني از دفاع مقام در نويسندگان از يكي نمونه، براي

. گرفته پيش است معتدل حدودي تا كه مخصوصي راه كه است »فلهازن يوليوس،« فقط

 بر حدودي تا آقا اين عقيده به تازه نشده، صدا هم خاورشناسان ساير با كه فرد به منحصر خاورشناس اين كه كند دقت محترم خواننده

. است كرده رفتار عدالت طبق

 از دفاع راه كه است نياورده دست به كافي ادله فرد به منحصر مستشرق اين كه است منعكس مصري نويسنده از اعتراضي مطلب، همين در

 نويسنده اين كه است بهتر اما! كند رفتار عدالت روي جهت هر از و بگويد سخن آنان درباره خدشه بدون و باشد باز او براي اميه بني

 ميان در كه دانست مي داشت توجه مصري نويسنده اين اگر. كنم راهنمايي كرده فراموش را او كه ديگري خاورشناس به را مصري

. كنند دفاع اميه بني از جهت هر از كه شوند مي پيدا افرادي اروپائيان،

 مخصوصي مقاصد راه در را خود سرشار علم است فرانسوي دانشمند يك كه وي). 23( است »المنس« ديگر، خاورشناس از من مقصود

. شود مي برداري پرده مقاصد آن روي از كتاب اين آينده هاي بحث در كه بسته كار به

. نيستند راضي آن از مروان اوالد و سفيان ابي مدافعين كه اند كرده نقاشي چنان آن را اموي چهره حقيقت خاورشناسان، اكثر اما

: نويسد مي وي. است فرانسوي مستشرق ،»كازانووا« آقاي خاورشناسان، اين پيشاهنگ

 حرصِ غارت، قصد به كشورگشايي به عالقه ثروت، در ناپذير سيري طمعِ: بود شده تركيب امور اين از اميه بني افراد تمام روحيه«

» !عشرت و عيش براي رياست

 است داده شرح) است اموي خلفاي از خود كه( يزيد وليدبن آنچه از بيش را اميه بني روح بيگانه، و عرب نويسانِ تاريخ باشد چه هر

 چه با اسالم زمان در و كردند مي رياست اي روحيه چه با جاهليت زمان در اميه بني كه كند مي فاش خود شعر در وي. اند نداده توضيح

. رسيدند رياست به اي ايده

 به كه ماييم. تريم افزون ثروت و عدد جهت از ما زيرا بگذار، كنار را سعدي آل از صحبت«: شود مي نقل شعر چند اين او اشعار ميان از

 جز و سازيم مي رهسپار نيستي وادي به ذلّت كمال با را ملّت ما. ساختيم مبتال شكنجه و خواري به را ايشان و. شديم مردم مالك زور

. »خواهيم نمي برايشان چيزي تباهي

 اظهارات آيا كنند، مي رد را عامه و خاصه از و فرنگ و عرب از اعم جديد و قديم نويسندگانِ و مورخين سخنان اميه، بني مدافعينِ اگر

! كرد؟ خواهند رد شعر اين در هم را يزيد وليدبن خود
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 نيكوكاران دل سوز

 كه را حوادثي كه طور همان. برين است آسماني اخالقي، مقياسِ در كه رساند مي اثبات به آفريد السالم عليه حسين امام كه را وقايعي* 

! زيرين است زميني اخالق، مقياس نظر از كه كند مي ثابت آورد وجود به يزيد

! رسا است اشاراتي داراي و مطلب اين بر است گويايي دليل كربال جانسوز داستان

! نواخت مي طنبور و تار و پوشيد مي ابريشمي جامه كه بود مستي هميشه شرابخواره يزيد،

 آله و عليه اهللا صلي محمد دامانِ در السالم عليه حسين امام

 كنيم مي ويزيدترسيم السالم عليه حسين امام زندگي از باعجله تابلوكه اين باشد، او تربيتي محيط از صحيحي نمودار فرد، اخالقِ هرگاه

              خدا رسول دختر ، السالم عليها فاطمه دامن در كه السالم عليه حسين:خواهدبود پرورشيشان محيط مشخّصات دهنده نشان

 خويش روح از تا گفت، اذان گوشش در و گرفت آغوش در را او جدش يافت، تولد السالم عليه طالب ابي بن علي و آله و عليه اهللا صلي

 دارد اي پايه او رفتار و مبدئي او زندگي والدت، هنگام از كه دهد تعليم او به و سازد خويش وجودي نمونه را او و كند جاري او روح در

. گيرد مي سرچشمه رسالت روحِ از دو هر كه

 باالترين به را او و سازد مرتبط خويش وجود با را السالم عليه حسين وجود كه بود اين آله و عليه اهللا صلي محمد مقصود باز و

. درآورد پرواز به پاك اخالق و شايسته انسانيت و نيكوكاري از وسيعي افقهاي به و دهد اوج پسنديده خصلتهاي

 به و لبريز، مطلق صفايي از روحش گفت، اذان گوشش به آهسته و گرفت آغوش در را خود »نوه« آله و عليه اهللا صلي محمد كه آنگاه

 همواره تا درآمد آشكار آوازي صورت به و كرد نفوذ او خونِ در و او وجود اعماقِ در نوزاد گوش راه از اذان نواي. شد جاري قلبش

 و ستم با كه آنگاه دنيا وزيورهاي زر نگذارد و دهد سوق مصممانه شايسته كارهاي سوي به را قدمهايش و كند راهنمايي را روانش

. كند منحرف پيمودند، مي پدرش و جد كه راستي راه از را او و يابد دست او بر باشد، همراه شكنجه

. گذاشتم حسين را او نام: فرمود خُرسندي و خوشحالي كمال با و گرفت آغوش در را او ديگر باري والدتش هفتم روز در

       رشد نيكوكاري و رسالت هاي دانه و پدرش قلب حركات و جدش روح او، سرشت در حال همان در و شد مي بزرگ كودك اين

. شد مي تقويت دارند بخش نجات باطني ادراك و انسان معنوي ارزشهاي با نزديك ارتباطي كه نياكانش و پدران امتيازات و. يافت مي

 او ذات در و كرد مي پيدا رشد كشاند مي آن مفاسد و طلبي شخصيت و خودخواهي از فرار سوي به را انسان كه ذاتي فكر با حسين روح

. كرد مي رشد جوارحش و اعضا تمام با و شد مي جمع

 هرگاه و يابد مي انتقال مادي امتيازات همانند و است حتمي طبيعي قانون يك پسران، به پدران از روحي اخالقِ و فكري امتيازات انتقالِ

 نداشت وجود السالم عليه حسين براي احتياج اين باشد، داشته معاشرت و زندگي اصالحات به احتياج روحي، اخالقِ و فكري امتيازات

. بود كامل جهت اين او از و
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السالم عليه حسين تربيتي محيط 

 بهشت شاخسار به خدا رسول روح كه آنگاه و كرد زندگي سال هفت آله و عليه اهللا صلي پيغمبر جدش لطف سايه در السالم عليه حسين

 مردم دوستي. كردند مي تقليد آله و عليه اهللا صلي محمد از السالم عليه حسين دوستي در آله و عليه اهللا صلي محمد يارانِ كرد، پرواز

 را دو هر كه افرادي كه طوري آن( بدني ساختمان و اخالق در السالم عليه حسين كه بود فراوان جهت اين از السالم عليه حسين به نسبت

. است داشته آله و عليه اهللا صلي محمد به فراواني شباهت) اند كرده روايت بودند، ديده

 اتحاد آنان با اوصافش و اخالق وراثت، حكم به و گذاشت تأثير او روح در آن وضع و شد متولد آن در السالم عليه حسين كه محيطي

 رشد و روانشناس علماي آرمان براي آشكاري نمونه داشتند، سكونت و كردند مي زندگي او با كه افرادي او، از بعد و كرد، پيدا طبيعي

. شدند اخالق

. كنيم مي نقل است كرده بيان پرورش و تكامل براي »بستالوزي« ايتاليايي، دانشمند كه را مثالي مطلب شدن روشن براي ما

 درخت، اين. شود مي مجسم است گرفته قرار جاري آب جدول كنار در كه ثمربخشي درخت در من، براي تربيت«: گويد مي دانشمند اين

 و شود مي كشت كوچك دانه كه موقعي. است داده قرار آن در را درخت اين امتيازات و شكل خدا، كه است بوده كوچكي دانه يك قبالً

       بزرگ تا كند، مي رشد تدريج به و شود مي آشكار كوچكي درخت شكل به دانه كند، مي مواظبت آن از طبيعت همدوش كشاورز،

» .نبود ديگري چيز باشد ونمو رشد قابل كه كوچكي دانه از غير قبالً كه صورتي در بخشد مي ثمر و شود مي

       آشكار تعليم با و است رشد قابل كه گذاشته وديعه به او نهاد در را مختلفي نيروهاي خدا. است صورت همين به هم كودك وضع«

. شود كاملي فرد به تبديل تا كند مي پيدا رشد تدريج به او ملكات و كودك اعضاي. شود مي

 بايد و بگذراند را خود طبيعي رشد دوران او تا كند هماهنگي كودك عقل و اخالقي، بدني، نيروي با بايد كودك پرونده جهت، همين به و

 او روح در عقايد كه داد پرورش چنان را او كودك، رشد با هماهنگ بايد بلكه استداللي، و كالمي بحث با نه ولي داد رشد را كودك

 ستمگر تعقيبِ مظلوم، ياريِ محبت، عدل، استقامت، در آموخت را حقايقي خود گرامي پدر از السالم عليه حسين). 24( »كند پيدا رسوخ

 و. رفت نمي انتظار هم اين جز و كرد مي زندگي السالم عليه طالب ابي بن علي با السالم عليه حسين دشمن؛ به احسان در گرفتن پيشي و

. كرد مشاهده چشم به را پدرش مانند بي شجاعت از مختلفي هاي نمونه و آموخت مطالبي مهربانش پدر از هم زندگي مشكالت در باز

 ظلم ساختن برطرف براي فداكاري و خير راه در نبرد آداب و بود پدر كنار در نهروان و صفين، جمل، جنگ در السالم عليه حسين زيرا

! آموخت او از را سرمردم از

 و رسيد مي وي به نزديكش و دور اجداد آثار از كه است وقايعي گذاشت، سزا به تأثيري السالم عليه حسين روح در كه مهمي مسائلِ از

 واندوه غم ها اين همه بر عالوه است، كرده مي تركيب را او كالبد و نفوذ او روح اعماق در و داد مي ياري عالي مطالب راه در را او

 را آن هاي داستان كه بود نبردي حتمي نتيجه جـوشيد مي السالم عليه حسين قلبِ در آنچه است، كرده نمي رها را او كه بوده نيز مادرش

. بود شنيده خود پدران درباره
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 در كه است نبردي از گرفته نشأت السالم عليه حسين روح. اند كرده مي ايستادگي باطل مقابلِ در و جانبازي حق راه در كه بود شنيده

 شده شاهد انحراف، و عدالت بين. بود كرده مشاهده دورويي و صراحت ميانِ در. بود ديده مردم نفاق و راستي بينِ خود، روزگارِ طولِ

. بود

 همان بشكافد؛ او روح در را عميق اندوهي هاي چشمه كه بود نيرومندي بسيار عامل ، السالم عليه علي با السالم عليه حسين زندگي

. گذاشت مي جاي به او روح در را تأثيري چنين نيز نزديكانش ساير زندگي كه طور

 

 كرد تحريك را السالم عليه حسين كه غمهايي

 عليه حسين مادر). 25( بود نگذشته عمرش از بهار بيست از بيش مادرش شد، متولد مهربانش مادر دامن در السالم عليه حسين كه زماني

 اين. كرد مي پا به طوالني و پايان بي ناراحتي از امواجي او روح در لطف و دلنازكي اين. بود مهربان بسيار و لطيف روحي داراي السالم

 بريدند، مي بيني و گوش را آله و عليه اهللا صلي محمد بستگان و ياران و كشيدند مي قريش دست از كه بستگانش و پدر ناراحتي را غمها

 صورت به واندوه غم. شكافت مي تألم و غم همه اين از السالم عليه حسين مادر سوزان دلِ. كرد مي منقلب را او و زد مي دامن

 قريش كه احد جنگ در مخصوصاً بود؛ رسيده اعلي حد به وي ناراحتي و اندوه و بود كرده نفوذ السالم عليها فاطمه روح در مخصوصي

. رسيد خود اوجِ به حضرت آن ناراحتي بريدند، بيني و گوش را كشتگانشان و كردند مسلمانان به سختي حمله

 حارثه زيدبن خود، خوانده فرزند و حمزه خود عموي براي پدرش ببيند، كه است دردناك السالم عليها زهرا براي اندازه چه تا راستي

! نكرد رها را او هرگز مرگ دم تا و گذاشت عميق تأثيري آله و عليه اهللا صلي محمد دختر يگانه دل در گريه اين. كند مي گريه

 ها ناراحتي اين آثار. برد مي ميراث به را ها واندوه غم اين و بود مادر رحم در السالم عليه حسين عميق، هاي ناراحتي و بحرانها اين در

 كوچك برابر در. خنديد مي كم و كرد مي فكر هميشه. داشت عالقه گيري گوشه به: شد آشكار السالم عليه حسين جواني و كودكي در

. بود حساس خيلي آمد مي پيش ديگران براي كه اندوهي مظاهر ترين

 به نسبت هم او جد. كنند مي گريه او جد مردن براي مردم تمام كرد مشاهده كه بود نرسيده سالگي هفت به هنوز السالم عليه حسين

 در آمدند مي آله و عليه اهللا صلي محمد خانه به دسته دسته مختلف شهرهاي مردم. بود پايان بي لطفي و مهر سرچشمه السالم عليه حسين

 در مادرش كنار در السالم عليه حسين. بود گرفته را زبانشان و داده قرار حمله مورد را صورتشان حزن و بود گريان چشمانشان كه حالي

 شديداً را او خاطرات، آن و كرد مي مرور ذهنش در پدر با را خويش خاطرات السالم عليها فاطمه. نشد خارج گاه هيچ و نشست منزل

 بار يك حتّي پدر مرگ از بعد السالم عليها فاطمه كه دهد نمي نشان تاريخ. آورد درمي گريه به نيز را السالم عليه حسين و گرياند؛ مي

. باشد خنديده

 رحم خود بر كه كرد درخواست وي از و رفت حضرت آن نزد به و گرفت اجازه السالم عليها فاطمه از مالك بن انس كه است شده نقل

 گرفت قرار تو دل چگونه«: گفت او پاسخ در را كالم اين فقط السالم عليها فاطمه. بكاهد خود گريه و اندوه از و سازد پيشه صبر و كند
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 شديدي گريه با مالك بن انس كرد، مي گريه بلندبلند السالم عليها فاطمه »كني؟ زمين تسليم را آله و عليه اهللا صلي پيغمبر نازنين كالبد كه

. بود گرفته جاي دلش در او حزن و اندوه ديدن از فراوان غمي بود بازگشته السالم عليها فاطمه خانه از كه آنگاه اما شد، رهسپار

 مي قلبش. بود ها ناراحتي گهواره همين در نيز زينب اش غمديده خواهر و كرد مي مشاهده را ها صحنه اين تمام السالم عليه حسين

!! كشيد مي ناراحتي و حسرت با عميقي نفسِ و گرفت

 و خود براي تقدير دست كه را رنگارنگي غمهاي تصوير غيب، آيينه در گويا و نگريست مي خود خواهر و مادر به السالم عليه حسين

 براي زودي به و كنند مي گريه مادرشان براي زينب خواهرش اتّفاق به زودي به كه ديد مي گويا و. ديد مي بود ساخته آماده فرزندانشان

 رشته يك سوي به همگي وي بستگانِ كه ديد مي و كنند، مي زاري السالم عليه حسن برادرشان براي سپس و ريزند مي اشگ پدرشان

 به نسبت«: كند مي سفارش زينب مهربانش خواهر به مادرش شنيد بعد چندي السالم عليه حسين. رهسپارند وحشتناك هاي ناراحتي

» !كن مادري آنها براي من از پس و باش آنان مواظب و كن دوستي السالم عليهما حسين و حسن

 با السالم عليه حسين و رفت دنيا از آله و عليه اهللا صلي محمد حضرت پدرش وفات از بعد ماه سه حدود از پس السالم عليه حسين مادر

 قلبي با ديد افكند، نظر پدرش به. دهد نمي مجالش گريه ديد و كرد زينب به نگاهي او. آورد جاي به را وداع آخرين عزيزش مادر

. كند مي گريه و است آمده السالم عليها زهرا گرامي مدفنِ سر بر شب وقت در حتّي محزون،

 در السالم عليه حسين! كرد سپري پايان بي واندوه غم از مملو محيطي در را خويش زندگي اول دورانِ السالم عليه حسين طريق بدين

. افكنند مي دامها پدرش راه در چگونه مردم كرد مشاهده كه بود جواني سنين

 طرفداران از حمايت ديگر، طرف از و ساخت او متوجه فراواني اندوه طرف يك از السالم عليه امام به نسبت او يارانِ و عايشه داستانِ

. آورد وجود به را مظلومين تمام به نسبت مهرباني و عطوفت از عظيم امواجي او روح در و آموخت وي به را حقّ

 به را دنيا تزوير، و گري حيله اين و كرد مشاهده پدرش به نسبت را يارانشان و عاص عمروبن و معاويه خدعه ، السالم عليه حسين

. ساخت مجسم مقابلش در اندوهناكي صورت

 دنيا شد، نمي كشيده كجيها اصالح سوي به و نبود، بود، آموخته پدرش از كه مانندي بي شهامت داراي السالم عليه حسين اگر آينه هر و

. كرد مي جلوه فايده بي نظرش در

موجبات كه رسيد خود درجه كمالِ به موقعي السالم عليه حسين اندوه پيشاني به حالي در فرومايه غايت به شمشيري با جنايتكاري دست 

. دهد ياري مردم اخالقي مفاسد اصالحِ در را او كه كرد مي مسألت خدا درگاه از مسجد در كه شد دراز پدرش

 بودند آن خواهان دشمنانش كه ظلمي حكومت تا كرد وداع دنيا با و نماند زنده روز دو از بيشتر مرگبار ضربت اين پس السالم عليه علي

. آيد وجود به
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 يارانشان و اميه بني كه شد روبرو هولناكي منظره چنين با السالم عليه حسين ناگاه و رسيد قتل به خيانت زهر با السالم عليه حسين برادر

 بلكه كنند؛ لعن اميه بني دولت منبرهاي روي را برادرش و پدر: است داده دستور معاويه كه دريافت و. كنند مي تيرباران را برادرش جنازه

! كند مي لعن را پدرش معاويه كه شنيد خود گوش دو با

 كه كرباليي در رسد، مي كثرتش و شدت نهايت به كربال در فردا كه عواملي شد، مي متراكم السالم عليه حسين روح در واندوه غم ابرهاي

 اطفال بستگان، برادران، از شماري انگشت افراد به اميه بني خاندان فرومايه و پست سربازان و سرداران دست به شومي و جنايتبار حادثه

      باقي العابدين زين فرزندش و مهربان خواهر براي هميشه براي و زودي به پايان بي تألم اين آثار اما آيد، مي وجود به وي ياران و

. ماند مي

. شد مي وي پايانِ بي اندوه و حزن موجب كه اسبابي و السالم عليه حسين توارثيِ و تربيتي محيط بود اين

 غمها اين به حضرت آن روح و بود روبرو اندوه و غم با پدرش و مادر و جد همانند گشود، جهان بر ديده السالم عليه حسين كه روزي از

 با و كند دفاع مظلومين از جان پاي تا و باشد شريك مردم بادردهاي كه بود شده سبب و بود ساخته ماليم را او اخالق و آميخته

. ورزد مخالفت ستمكاران

 مردانگي وفا است، زينت حلم«: ساخت مي زنده را زير گفتار روح و گفت مي سخن السالم عليه حسين تربيتي، و ارثي اصول همين روي

 آن در جز« و »است تهمت موجب فاسقين، با همنشيني. است ضعف ناداني. است خودستايي و كردن پوچ ادعاي خودخواهي،. است

 و عزّت راستگويي« و »است كشيدن زجر فقط من عقيده به ستمگران با زندگي« و »مكن دخالت داني مي آن اليق را خود كه كاري

. »است عجز دروغگويي

 

 كيست؟ معاويه يزيدبن

 در شيطان آنچه توارثي، اخالق اين به و بود برده ارث به جهان امور بررسيِ و روش خلقت، در را اميه بني خاندانِ امتيازات تمام يزيد

 و رياست حفظ براي فقط ولي است خوب گويند مي كه اخالقي يزيد. بود شده افزوده آورد، مي وجود به گذرانها خوش و ستمگران روحِ

 كه صورتي در داشت جمع خود در يكجا را خود نياكان بديهاي تمام يزيد: گفت بايد بلكه بود؛ نبرده ارث به پدرش از است، مؤثر سلطنت

 كشت؛ لذّت را يزيد ولي باشد، كشته لذّت، را او كه نداريم سراغ را كسي اميه بني ميان در. بود عاري باشد امتيازش كه خوبي صفت هر از

. كرد هالك را او اسب از خوردن زمين همين و كرد سقوط زمين به مسابقه هنگام در و بود گذاشته مسابقه ميموني با يزيد: گويند مي زيرا

      ابريشم. بود شرابخوار و مست هميشه يزيد«: كه است جالب كالم اين است يزيد درباره مردم اعتقاد از حاكي كه پيشينيان سخنان از

» !نواخت مي تنبور و پوشيد مي
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 و. بود مربوط سفياني روحيه با هم يزيد داشت ارتباط علوي اخالق و نبوت درخت با السالم عليه علي بن حسين كه اي اندازه همان به

 به را مردم كه است شدائدي هنگام به پاكان روان الزمه كه بود شده متراكم اندوهي موجبات السالم عليه حسين روحِ در كه ميزان همان به

 دلِ سوز مقابل در آن نتايج و علل كه بود وقاحتي اسباب هم يزيد روح در اندازه همان به كند، مي تقسيم مظلوم و ظالم دسته دو

. بود گرفته قرار نيكوكاران

 به ديگر طايفه به اي طايفه از رياست انتقالِ براي كه دانستند مي سياسي انقالب يك را اسالم كه بود يافته تربيت اي خانواده در يزيد

! نبودند قائل ديگري ارزش »زمامدار براي سپاه« ارزش از بيش خود كشور مردم براي و است آمده وجود

 زمامدار به متعلّق آنان اندوخته و المالند بيت براي ثروت منبع ملّت كه بود اين آن و داشتند مردم وجود از هدف يك فقط يزيد، دودمان

 به. اند پيموده اسالم و جاهليت در او خاندان و بستگان كه بپيمايد را راهي هم بايد بود شده بزرگ اي خانواده چنين در يزيد چون. است

 رياستمداري راه در و آمد مي آن در مسلمانان اموال كه بود كرده رشد اي خانه در كه كن اضافه هم را خانوادگي تربيت او، ارثي تربيت

. رسيد مي مصرف به بستگان هاي خواسته

 يزيد طريق بدين و. است الاباليگري و گذراني خوش آن نتيجه كند، نمي مسئوليت احساس كه شود تربيتي و جهل ضميمه ثروت، هرگاه

. بود گرفته پيش را گذران خوش هاي نادان عادت و بودند سگان او مونس تنها كه بود شده مشهور فرومايه بسيار الخمري دائم به

 و كرد اشغال را حكومت خود، مخصوص گذرانيهاي خوش و خويش هاي خواسته براساس رسيد، او به شده غصب زمامداري كه آنگاه

 براي را فقرا پشت يزيد، كارگرانِ تازيانه كه موقعي در. كردند غارت را مردم اموال خوانهايش آوازه و نديمان نوكران، كنيزان، دوستان،

 و زد مي نقره خلخالهاي و طال دستبندهاي بودند هم فراوان كه خود شكاري سگهاي به يزيد كشيد، مي آتش به جزيه و ماليات جمع

 به را خود مدت اين تمام در و كرد زمامداري ماه وشش سال سه يزيد. پوشانيد مي ها آن به سفيد ابريشم گرانقيمت هاي لباس

 اين از صرفنظر. بود حرام هاي شهوتراني فقط او كار و ساخت آلوده بود شده ريزي پي اموي سياست اساس بر كه جناياتي ننگبارترين

 و خونريزي همه اين. كرد اسير را آنان زنان و رسانيد قتل به را او ياران و السالم عليه علي بن حسين بود، او زندگي روش كه جنايتها

 احترام و پروا بدون را آله و عليه اهللا صلي پيغمبر مدينه خود، حكومت دوم سال در! پذيرفت انجام او زمامداري اول سال در جنايت

 از نفر هفتصد ميانشان در كه رسانيد قتل به را نفر هزار يازده مدينه مردم از! كرد اعالم حالل خود سربازان براي را شهر اين و كرد غارت

! دريدند را باكره دختر هزار از بيش عفت پرده. بودند نيز پيغمبر يارانِ و انصار و مهاجرين

 مردانه كه رفت مي و آمد جوش به پدرش و جد از پيروي به ستم و ظلم با مبارزه خونِ السالم عليه حسين سرشت در كه وقتي در

 و ستمگران خونخواران، از يزيد او مخالف نظر نقطه در درست و. »است زجر فقط ستمگران با زندگي من عقيده به«: فرمود بجنگد،

 درباره و. داد مي پاداش ايشان به ستمگري و جنايتكاري برابر در و ساخت مي نزديك خود به را آنان و كرد مي قدرداني انتقامگيران

. شوند اكرام كه كرد مي سفارش آنان

 كربال فاجعه سردمدارانِ از يكي »زياد بن عبيداللّه« كوفه، فرماندار او راست طرف در و بود نشسته خود شراب بزم در روزي نمونه، براي

. داشت قرار
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 بده من به شربتي«: گفت خود شرابدار به يزيد موقع همين در. افتاد اتّفاق السالم عليه حسين قتل از بعد كوتاه مدتي ستمگران، اجتماع اين

 استوار هايم غنيمت و جهاد خواهم مي. است من پيش امانتداري و رازدار! بده زياد ابن به آن مانند هم جامي سپس شود؛ خنك جگرم كه

. »شود

 بن عبدالملك او بازمانده حال به طريق، اين به زياد بن عبيداللّه مانند ستمگري مرد به يزيد گذاشتن احترام بينِ است شباهتي چه راستي

! كنند احترام يوسف بن حجاج بزرگ، ستمگر به كند مي وصيت خود فرزندان به كه مروان

 با شدن مخلوط بدون و خالص زهر سربازان اين يزيد، عصر در. »باشد داشته عسل از سربازاني خدا« معاويه عهد در كه وقتي باري،

. بود خواهند عسل

 ما كه تاريخي روايت يك حتّي. گرفت درخشيدن ديگر بار اسالم از برداري بهره وسيله به اميه بني جاهليت عصر تعصب يزيد، عصر در

 يك توانيم نمي باز و ندارد، وجود باشد، كربال جنايت شاخصِ مسبب يزيد، از تر پست انسانيت اصولِ از كه كند راهنمايي فردي به را

. باشد كربال جانسوز صحنه شهيد السالم عليه حسين از واالتر اخالق در كه كنيم پيدا تاريخي حادثه قهرمان

 اخالق اينجا، و دارد وجود دژخيمانشان و غالمان رياست، اموي تجارت آنجا درخشان، صفحات اينجا در و است سياه اوراق آنجا، در

. شهيدانشان و آزادگي و ايشان مختصِ شجاعت طالب، ابي فرزندان نمونه

 

 عشق راه در مبارزه

 جريان در توان مي را قاطعي برهان و دليل هر و دارد استدالل منطق از قويتر منطقي حقايق بيان در تاريخي حوادث كه آنجايي از

 است آسماني اخالقي، مقياس نظر از وي كه كند مي ثابت قطع طور به السالم عليه علي بن حسين زندگي حوادث مجموع يافت، حوادث

 بهترين كربال صحنه و پست؛ بسيار است زميني اخالق، نظر از وي كه كند مي اثبات معاويه يزيدبن زندگي وقايع مجموع چنانكه بلند،

. كند مي راهنمايي حقيقت اين به را ما كننده، اشاره دستي و گويا زباني با كه است دليلي

 را نيكوكاران روزافزون دل سوزِ حسين،: داد قرار يكديگر مقابل در را يزيد و السالم عليه حسين كه شد واقع داستاني كربال، حادثه از قبل

. كند مي مجسم را ايشان نشناسي وظيفه و شخصيتي بي و بازيگران روزافزون وقاحت يزيد، و سازد مي مجسم ظلمي هر به نسبت

 در يزيد پدران كه پيماني همان. كند مي تداعي ما براي كرديم اشاره آن به گذشته فصل در كه را پيماني داستان حال، عين در داستان اين

 كه اين تا« بودند كرده انتخاب را آن مبلّغين و حاميان روش ، السالم عليه حسين نياكان و اند گرفته را آن دشمنان و منكرين جانبِ آن،

 از را بومي مردمان و دارند باز ضعيف به نسبت كردن ظلم از را نيرومند و... برسانند حقّش به را او و باشند مظلوم كنار در پيمان اين در

. »كنند منع غريب به ظلم
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 و هستند اميه بني از اي عده و يزيد ديگرش، طرف و او بستگان همه و السالم عليه حسين آن طرف يك كه است اي حادثه اين آري،

 از و خود عصر زيبارويان از كه را قرشي سالم بن عبداللّه همسر اسحاق، دختر زينب زيبايي داستان يزيد،: داستان آن از اي خالصه اينك

 را بيتابي اين رسيد پايان به يزيد صبر كه آنگاه بود؛ شده او عاشق و شنيده رفت مي شمار به خويش عصر زنان سرآمد مال، و ادب جهت

 صبرش كاسه يزيد تو فرزند گفت و گذاشت درميان معاويه با را موضوع هم رفيق. كرد نقل »رفيق« نام به پدرش نزديكان از يكي براي

. است شده تمام طاقتش و لبريز

 فرستاد پيام خود پسر براي معاويه. كرد تشريح را خود عشق داستان هم يزيد. شد جويا او وضع از و فرستاد يزيد پيش را كسي معاويه

! بده مهلت: كه

 شدن آشكار زيرا بدار، مخفي را خود دل درد: گفت يزيد به معاويه. است شده قطع زينب از من آرزوي كنم؟ صبر چيز چه به: گفت يزيد

. آيد مي پيش آيد پيش بايد آنچه و آورد مي پيش گرفته نظر در را آنچه خدا. نيست مفيد تو براي مطلب اين

 فرستاد بود عراق فرماندار كه سالم بن عبداللّه به اي نامه منظور همين به. برساند خود آرزوي به را يزيد تا پرداخت گري حيله به معاويه

 تأخير درآمدن كن سعي. شود مي نصيبت خيري خدا خواست به تو آمدن اين در! بيا من پيش كردي باز مرا نامه كه موقعي: نوشت و

! نكني

. شد وارد بود شده گرفته نظر در او براي كه منزلي در و رسيد معاويه پايتخت به وقت اسرع در خود زمامدار دستور طبق سالم بن عبداللّه

 او خواهم مي است رسيده ازدواجش وقت كه دارم دختري من: گفت ها آن به معاويه. بودند معاويه نزد ابودرداء، و ابوهريره موقع، اين در

 راه كه باشد كسي شايد. است آن در من دختر صالح و دارد را او همسري لياقت كسي چه كه ام كرده فكر او شوهر درباره. بدهم شوهر را

 وادار را او و شود مسلط او بر شيطان كه زند تكيه سلطنت تخت اين بر كسي است ممكن من از پس زيرا كند، حفظ من از پس مرا اثر و

. شود نمي پيدا همسري من دختر مناسبِ و همشأن: بگويد و دارد، روا ظلم ها آن درباره و منع ازدواج از را دختران كه كند

 مردم بهترين: گفتند معاويه به ابوهريره و ابودرداء. است جوانمرد و فضيلت با و شرافتمند و ديندار زيرا ام؛ پسنديده را سالم بن عبداللّه من

. هستي تو است شده داده او به كه امتيازاتي در خدا خوشنودي آوردن دست به و آن شكر و خدا نعمتهاي حفظ براي

 كه اميدوارم ولي دادم تشكيل انجمني دخترم براي خود دل در من. دهيد خبر سالم بن عبداللّه مرابه تمايل اين: گفت نفر دو آن به معاويه

 آنگاه و گرفتند پيش را سالم بن عبداللّه خانه راه معاويه پيش از نماينده دو. باشد موافق من با و نشود خارج من رأي از خدا خواست به

. كردند نقل برايش را داستان رسيدند، او نزد به كه

 ابوهريره و ابودرداء كه وقتي: گفت او به و رفت خود دختر نزد رسانيد پايان به خويش نماينده دو با را سخنانش كه اين از پس معاويه

 سالم بن عبداللّه: بگو آنان به و شو عقيده هم من با او با ازدواج در كني، ازدواج سالم بن عبداللّه با كه دادند پيشنهاد و آمدند تو پيش

 كاري و كند گل ام زنانه غيرت ترسم مي من و است كرده ازدواج اسحاق دختر زينب با او ولي است مهربان شوهري و شايسته همسري

 جدا خود همسر از تا دهم نمي او به مثبتي جواب من جهت همين به كند؛ عذاب مرا و شود غضبناك من از تعالي خداي كه دهم انجام
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 داد مأموريت آنان به سالم بن عبداللّه گفتند، او به را معاويه سخن و كردند شور سالم بن عبداللّه با ابودرداء و ابوهريره كه هنگامي. شود

. كنند بازگو را مطلب تا آمدند معاويه نزد ابودرداء و ابوهريره. كنند خواستگاري وي از برايش كه

 پيش شما عالقمندم؛ كار اين به هم خيلي و دهم انجام را كاري چنين ام كرده فكر خود با گفتم هم من. دانيد مي مرا رضايت: گفت معاويه

 آنچه معاويه دختر كردند، نقل او براي را داستان و رفتند معاويه دختر نزد نماينده دو. دهيد خبر او به هم مرا رضايت و برويد من دختر

. كرد بيان بود داده تعليمش پدر

 به فقط معاويه دختر كه كرد يقين سالم بن عبداللّه كه موقعي. دادند خبر او به را معاويه دختر گفته و بازگشتند عبداللّه پيش نماينده دو

 پيش را نماينده دو ديگر بار و داد طالق را خود همسر و گرفت گواه را نماينده دو كند، نمي شوهر او به دارد همسر عبداللّه كه اين خاطر

. فرستاد معاويه دختر

 جدايي و كار اين از معاويه. دادند خبر معاويه دختر به را او ميل و خود همسر از را عبداللّه جدايي داستان و آمدند معاويه نزد نمايندگان،

 ديگر بار و بازگرديد سالمت به دارم، نمي دوست را آن و كنم نمي تحسين را زنش دادن طالق من: گفت و كرد ناراحتي اظهار زينب از او

. آوريد دست به را او رضايت و برويد دخترم پيش

 نمي من كه كرد تكرار باز و. كنيد سؤال او رضايت از و برويد دختر نزد داد دستور معاويه. آمدند معاويه پيش ديگر بار و رفتند نمايندگان

 زن سالم بن عبداللّه دادن طالق و رفتند معاويه دختر نزد نماينده دو. دارد رأي حقِّ خود خصوصي كارهاي در او. كنم مجبور را او توانم

 ميان در سالم بن عبداللّه: گفت نمايندگان به دختر. كردند بيان دختر براي را او نسب شايستگي و فضل داستانِ و دادند خبر او به را خود

 از تا كنم مي تحقيق او درباره من. است تر مناسب كارها در صبر و دقت خطر، احتمال جهت به كه دانيد مي شما. دارد بلندي مقام قريش

. است خدا به من اعتماد و دهد مي انجام بداند صالح برايم خدا را هرچه آن، از پس و شوم آگاه او كار حقيقت

 سخنان عبداللّه وقتي. گفتند او به را معاويه دختر سخن آمدند سالم بن عبداللّه نزد و بازگشتند، و دهد توفيق را تو خدا: گفتند نمايندگان

» .نيست دير روزشمار، شخص براي فردا شد، سپري امروز اگر«: خواند را شعر اين شنيد را ها آن

 همسر دادن طالق در كه كردند مي سرزنش را او و بازگو را معاويه دختر كردنِ نامزد و خويش همسر عبداللّه، دادن طالق داستان مردم

! گر حيله معاويه و است فاسد يزيد دانستند، مي زيرا است، كرده عجله خويش، كار از او اطمينان از قبل خود

 طلب خدا از كه كس هر كن استخاره! بكن كني مي چه هر: گفتند دختر به و فرستاد معاويه دختر نزد را ابودرداء و ابوهريره عبداللّه،

. كند مي هدايت را او خدا كند، راهنمايي

 از. شناختم را او خوبي به و كردم بررسي كامالً را سالم بن عبداللّه وضع من بخواهد، مرا خير خدا كه اميدوارم من: گفت معاويه دختر

 اين از مرا اي دسته دارند، اختالف باره دراين كردم مشورت كه آنان با. ندارد سازش ام خواسته و من وضع با ديدم شدم، جويا او وضع

 مرا كه است چيزي اول من، مشاورين اختالف و دهم، انجام را كار اين كه دهند مي دستور من به ديگر اي دسته و كنند مي منع كار

. است خورده را معاويه فريب كه كرد يقين رسانيدند سالم بن عبداللّه اطّالع به را دختر مطالب كه موقعي. است ساخته ناراحت
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 زن خواهد مي معاويه و بدهد طالق را همسرش تا است داده فريب را او معاويه كه گفتند همه و شد منتشر مردم ميان در عبداللّه داستان

. كردند تقبيح را عبداللّه كردار و بگيرد يزيد پسرش براي را او

 بلكه. نشد تمام معاويه نقشه مطابق حوادث اين ولي رسيد پايان به فساد در يزيد عالقه به دادن پاسخ براي معاويه گري حيله اول فصل

: كرد تغيير بود يافته تربيت مظلوم، ياريِ در بزرگوارش پدر اخالقِ روي كه السالم عليه علي بن حسين دست به حادثه اين دوم بخش

 را او تا ساخت، رهسپار عراق سوي به را ابودرداء معاويه، رسيد، پايان به سالم بن عبداللّه شده داده طالق همسر زينب عده كه هنگامي

. كند خواستگاري يزيد فرزندش براي

 شخصيت و احترام پاس به ابودرداء! بود كوفه در السالم عليه علي بن حسين موقع اين در و رسيد كوفه به تا شد عراق رهسپار ابودرداء

. شد جويا كوفه به آمدنش علّت از و كرد سالم ابودرداء به السالم عليه حسين امام. رفت حضرت زيارت به اول السالم عليه حسين امام

 حضرت براي جزئياتش تمام با را داستان و كنم خواستگاري يزيد براي را اسحق دختر زينب كه است فرستاده مرا معاويه: گفت ابودرداء

 پايان از پس كه بودم گرفته تصميم و كنم انتخاب را اسحاق دختر زينب كه داشتم اراده هم من: فرمود السالم عليه حسين. كرد تشريح

. رسانيد من براي را شما هم خدا و. بود شما مثل شخصي نبودن فقط كار اين در من كوتاهي ولي بفرستم او پيش را شخصي زينب، عده

. كند انتخاب است كرده اختيار برايش خدا را آنچه تا بگذار، آزاد انتخاب در را او و كن خواستگاري يزيد و من براي را زينب

. دهم مي مهر هم من دهد مي مهر پسرش، براي معاويه كه ميزان همان به. برساني زينب به كه اين تا تو؛ عهده به است امانتي من مطلب

 و قدرت با را حوادث خدا! زن اي: گفت رفت زينب نزد ابودرداء كه موقعي. دهم مي انجام را كار اين خدا خواست به: گفت ابودرداء

 نمي كس هيچ و است، داده قرار سببي سرنوشتي هر براي و گرفته نظر در سرنوشتي كاري هر براي و است آورده وجود به خود عزّت

 نباشد؛ تو ضرر به كار اين شايد و كند رها را تو سالم، بن عبداللّه كه بود اين بود شده تو مقدر كه مطالبي از. كند فرار خدا امر از تواند

 حال كنم، بيان تو براي را دو آن خواستگاري كه ام آمده من اند كرده خواستگاري تو از السالم عليه علي بن حسين و معاويه يزيدبن زيرا

! كن انتخاب مايلي كه را كدام هر

 با و تو پيش فرستادم مي نمايندگاني نبودي من نزد در تو و آمد مي پيش برايم مطلبي چنين اگر: گفت سپس و كرد سكوت مدتي زينب

 تو به را خويش كار خدا، از پس من اي، آمده نمايندگي به شخصاً شما كه اكنون. كردم مي عمل تو نظريه به و كردم مي مشورت تو

. كن انتخاب من براي پسندي مي بيشتر تو را كدام هر دهم مي تو دست به را اختيار و كنم مي واگذار

 برادر دختر من بيامرزد را تو خدا: گفت زن! كن انتخاب خواستي كه را كدام هر تو گويم، مي تو به را مطالب من! زن اي: گفت ابودرداء

 من نظر در السالم عليه حسين: گفت بدهد را او مشورت پاسخ و بگويد سخن شد ناگزير ابودرداء كه آنگاه. هستم تو به محتاج و تو

. پسندم مي بهتر را او من و است تر داشتني دوست

 و درآمد السالم عليه حسين همسري به زينب طريق بدين.شدم راضي او به و كردم انتخاب را السالم عليه حسين هم من: گفت زينب

 و كرد سرزنش شديداً را ابودرداء و آمد گران خيلي او بر مطلب اين و رسيد معاويه گوش به داستان. فرستاد برايش را او مهر هم حضرت
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 عراق فرمانداري از را سالم بن عبداللّه معاويه،. كند مي عمل او آرزوي برخالف بفرستد خود نمايندگي به را ناداني فرد كه كسي: گفت

. است ساخته متهم نيرنگ و خدعه به را او و كرده بدزباني معاويه درباره عبداللّه كه بود شنيده زيرا كرد؛ قطع را او حقوق جميع و عزل

 را فراواني اموال تا شد عراق رهسپار جهت همين به و كرد تمام داشت خود با كه ثروتي و شد تنگ سالم بن عبدللّه براي شام در زندگي

 بي و شده او به كه اي ادبانه بي حركت خاطر به زينب كه كرد مي تصور ولي بازگيرد بود گذاشته وديعه به زينب پيش طالق، از قبل كه

. شود مي منكر را امانت است داده طالق را او جهت

. داني مي را زينب و من داستان: گفت سپس و كرد سالم حضرت آن به ديد را السالم عليه حسين كه آنگاه و شد عراق رهسپار عبداللّه

 و كن بيان زينب براي مرا داستان: گفت و پرداخت زينب ستايش به سپس. ام نگرفته را آن هنوز كه ام گذاشته او پيش اموالي من

. بازگرداند من به مرا مال كه كن درخواست

 بزرگ و رفتار حسن كند، مي قدرداني تو از و است آمده سالم بن عبداللّه: گفت او به آمد، زينب پيش السالم عليه حسين كه موقعي

. انداخت تعجب به و كرد خرسند مرا او گفتار كه طوري به گويد؛ مي سخن ازدواجتان زمان داري امانت از و ستايد مي را تو منشي

 خود حقِّ از غير و نگفت چيزي صحيح حرف از غير او زيرا بازگردان، وي به را او مال و امانت گذاشته، امانتي تو پيش: گويد مي او

. نكرد درخواست را ديگري موضوع

 به است زده آن روي كه مهري همان با چيست؟ دانم نمي كه است گذاشته وديعه به من پيش مالي. گويد مي راست عبداللّه: گفت زينب

! سپارم مي او دست

 خود كه اين تا آورم تو پيش را عبداللّه كه نيستي مايل آيا: فرمود بود وي در كه فراواني ادب با و كرد تشكر زينب از السالم عليه حسين

! بازگرداني؟ او به هست كه طوري همان و كني تبرئه او مال از را

. است آن روي تو »مهر« هنوز كه كند مي گمان و است نشده منكر را تو مال زينب: گفت او به و آمد عبداللّه پيش السالم عليه حسين

 و بگيرد مرا مال بفرمايي كه نيست كسي آيا: گفت السالم عليه حسين به و كشيد خجالت عبداللّه! كن دريافت را خود مال و برو او پيش

 پيش السالم عليه حسين. بازگيري او دست از سپردي او دست به كه طوري همان بايد: داد پاسخ السالم عليه حسين! رساند باز من به

 جلوي در و آورد بيرون را مال هاي كيسه زينب. آيد مي وي پيش خود امانت درخواست براي عبداللّه كه داد اطّالع او به و رفت زينب

. كرد ستايش و تشكر او از عبدللّه. است تو مال اين: گفت و گذاشت عبداللّه روي

 را همه و كرد باز را ها كيسه از يكي عبداللّه. واگذاشت خودشان حال به را مرد و زن آن و رفت بيرون آنان پيش از السالم عليه حسين

 بود آمده سرشان به كه باليي بر دو هر و شد بلند مرد و زن اين گريه صداي ناگهان! بپذير را ناقابل هديه اين: گفت و ريخت زينب پيش

. دادم طالق را زينب من كه باش گواه! خدايا بار: فرمود لطف و مهرباني كمال با و بازگشت حال همان در السالم عليه حسين. گريستند

 شوهرش براي را زينب كه بود اين من مقصود فقط. درنياوردم خود ازدواج به او زيبايي يا و مال خاطر به را زن اين من كه گواهي خدايا

. كنم حالل
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 معاويه، نيرنگ از پس كه است بوده اين مقصودش و كرده برقرار ظاهري ازدواجي زينب با السالم عليه حسين كه فهميد سالم بن عبداللّه

 و كند ازدواج او با ديگري عبداللّه طالق از بعد كه داد مي دستور قوانين زيرا. كند حاللش عبداللّه براي و دارد نگاه دور يزيد از را زينب

 و بازگشت اش خورده فريب شوهر سوي به زينب طريق بدين). 26( باشد تزويج قابل عبداللّه براي تا شود، داده طالق بار دومين براي

. بود نشده همبستر او با كس هيچ

 هم زينب. بازگرداند حضرت آن به است داده او مهريه عنوان به السالم عليه حسين كه را آنچه كه كرد درخواست زينب از عبداللّه

. است بهتر برايم دارم انتظار خدا ثواب از من آنچه: فرمود و نكرد قبول السالم عليه حسين اما پذيرفت؛

 

 معاويه و السالم عليه علي حكومت

 و نكردم ذخيره اي، ذره آن ثروت از و. نيندوختم كاهي پر شما دنياي از سوگند خدا به«: گويد مي هاشمي السالم عليه طالب ابي بن علي

 هاي پارچه و گندم مغز و شده تصفيه عسلِ سوي به خواستم مي اگر. نكردم آماده ديگري كهنه لباس ام، كهنه لباس كردن عوض براي

 وادار پرستي شكم انتخاب به مرا من طمع بتواند و كند غلبه من بر من نفس هواي كه است ممكن غير اما توانستم، مي آورم روي ابريشمي

 و بخوابم سير شكم با من آيا. باشد نشده سير او شكم گاه هيچ و بكشد را خالي ناني انتظار كه باشد فردي يمامه يا حجاز در شايد. سازد

 زندگي هاي ناراحتي در و اميرالمؤمنين بگويند من به كه كنم قناعت همين به من آيا! باشد؟ تشنه جگرهاي و گرسنه شكمهاي من اطراف

 »نباشم؟ شريك ها آن با

 خيانت مسلمانان المال بيت در كه يابم اطّالع اگر سوگند خدا به«: نويسد مي اهواز در خود فرماندار به ديگري نامه در السالم عليه علي

 فرزندش و معاويه اما. »شوي ناتوان و خسته بيچاره، كه گيرم مي سخت تو بر را كار چنان آن زياد، يا باشد كم ميزانش حال اي كرده

 زمامداري اركان و سازند استوار را خود نفوذ بتوانند تا كنند مي غارت يارانشان كمك به را مردم اموال اموي، حكم بن مروان و يزيد

 مي رسيدگي خود مخالفين حساب به خالص زهر با كه اين يا و دارند زهرآلود عسل از سربازاني زنند، مي را گردنها. كنند محكم را خود

! داشتند ياوراني يك هر گروه، دو اين!! كنند
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 گروه دو يارانِ

! باطل بر ها آن و حقّيم بر كه دانيم مي ما برانند، »هجر« نخلستانهاي تا را ما و بجنگند، اسلحه با ما با اگر سوگند خدا به* 

 ياسر عماربن

 

! دهيم مي جان تو همراه* 

 السالم عليه حسين ياران

 

 بخشي؟ مي ما به چقدر* 

 معاويه يزدبن ياران

 

 گويي؟ مي چه منبر روي بر

 به را زندگي و كند مي بلند را انسان طبع كه است خيرخواهي همان ايشان صفات ترين جامع و »طالبيين« يارانِ امتيازات بارزترين از

 عيبي محدودند دسته اين اگر. سازد مي گر جلوه حق راه در فداكاري و عقيده از حمايت و مظلوم حقِّ احقاق راه در اي مبارزه صورت

 تعداد كمي اوقات از بسياري. است مهم بسيار كه است زحماتشان نتيجه اين و شمارند انگشت خيرخواهان هميشه كه چرا نيست آن در

. است نتيجه برتري و هدف عظمت دليل بهترين نفرات،

 طالبيين قدم ثابت ياران را حقيقت اين: آيند برنمي آن تحمل عهده از نفر هزاران كه دارد را مهمي كارهاي تحمل تنهايي به فرد يك گاهي

. رساندند ثبوت به

 به دادن دشنام در كه كرد مي تحريص را ايشان نفوذ، و مال به تمسك با كه طوري به فريفت، مي را خود ياران كه وسايلي همان با معاويه

 ياران اين اما خواند، مي خود به هم را السالم عليه طالب ابي بن علي ياران و دوستان شوند هماهنگ وي با فرزندانش و السالم عليه علي

 شديدترين به را آنان نگرفت، اي نتيجه تطميع راه از كه معاويه! رفتند نمي او ارزش بي هاي وعده و معاويه كذب سخن زيربار وفادار

 آن وفادار ياران يافت، مي افزايش شكنجه و تهديد قدر هر اما. بگويند بد السالم عليه علي به شوند حاضر شايد تا كرد تهديد ها شكنجه

! رفتند نمي او به بدگويي بار زير حضرت

 تميم بني بزرگ ، »قيس بن احنف« ها آن ميان در بودند، آمده گرد سرشناسان از اي عده او اطراف در و بود نشسته انجمني در معاويه

. بود حاضر
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 السالم عليه علي به لعن روز آن شاميان عادت طبق كالمش آخرين و پاخاست به سخنراني براي و شد مجلس وارد شام مردم از يكي

! انداختند زير به را سرها مردم همه اما بودند راضي كار اين از هم اطرافيانش و معاويه. بود

 خدا از. كرد مي لعنت را ها آن است، پيغمبران به لعن در تو رضايت دانست مي سخنگو اين اگر معاويه اي: گفت و درآمد سخن به احنف

 رفت؛ دنيا از پاك همينطور و بود پاك اخالقش السالم عليه علي دانيم مي كه آنجا تا سوگند خدا به كن؛ رها را السالم عليه علي و بترس

. كرد تحملّ را فراواني هاي ناراحتي و سرگذاشت پشت را خوبي آزمايش خود زندگي در

 بروي منبر باالي بايد قسم خدا به گويي، مي خواهي مي چه هر خود عقيده خالف بر و بندي مي ناراحتي روي از را هايت چشم: معاويه

! كني لعن را السالم عليه علي اكراه يا و ميل روي از و

 السالم عليه علي لعن به من لبهاي سوگند خدا به دهم، انجام را كار اين كه ساختي مجبور مرا اگر ولي است بهتر ببخشي مرا اگر: احنف

. كند نمي حركت

! برو منبر باالي و برخيز: معاويه

. كنم مي رفتار انصاف روي از تو با رفتم منبر باالي اگر سوگند خدا به احنف،

 گويي؟ مي چه بروي منبر باالي اگر: معاويه

! ايهاالناس: گويم مي سپس و فرستم مي آله و عليه اهللا صلي محمد بر درود گويم؛ مي را خدا وثناي حمد روم، مي منبر باالي: احنف

 نبرد به و كردند پيدا اختالف يكديگر با معاويه و علي كه باشيد آگاه شما. كنم لعنت را السالم عليه علي كه است داده دستور من به معاويه

 دعا هرگاه و. اند كرده ظلم يارانش به و است شده واقع مظلوم و شده تجاوز حقّش به كه كنند مي ادعا يك هر و پرداختند يكديگر با

. كند رحمت را شما خدا بگوييد؛ آمين شما كردم

 ستم ديگري بر كه نفر دو اين از يك هر بر همگي خلقت جميع و فرستادگان پيغمبرانت، و مالئكه و تو! خدايا بار: گويم مي سپس و

! فرما قبول را دعا اين! خدايا! لعنت كنيد، لعنت كردند ظلم ديگري بر كه گروه دو از يك هر و كردند

 بجويند؛ بيزاري حضرت آن از كه آورد مي فشار السالم عليه علي ياران به معاويه. پوشيديم چشم تو گناه از ابوبحر اي اكنون: معاويه

 زير در السالم عليه علي زيرا كردند مي بدگويي فرزندانش و او به و آوردند نمي طاقت معاويه فشار مقابلِ در هم السالم عليه علي ياران

. بود باز كاري هر براي دستش و بانفوذ و ستمگر زمامداري معاويه، اما بود خاك

 

 

 



 

Noorfatemah.org 
 

 )5جلد (صداي عدالت انسانيت ) عليه السالم(امام علي ۴۹

 شايسته زنِ

 حاضر كه رسانيد قتل به جهت اين به را او دوستان و) 27( »كندي عدي حجربن« معاويه، كه شود مي يادآور فراوان ناراحتي با تاريخ

. بگويند بد فرزندانش و السالم عليه علي به منبر بر نبودند

 را آن و بود شده افشانده روحشان در آن بذر كه انساني شايسته عواطف رعايت در كوچك و بزرگ زن، و مرد از السالم عليه علي ياران

. كوشيدند مي سخت بودند كرده تربيت و حفظ

 احضار را او معاويه. است سالم گفتند. شد جويا »دارميه« نام به »كنانه بني« زنان از يكي از بود، مكّه عازم معاويه كه موقعي نمونه، براي

 داري مي دوست را السالم عليه علي چه، براي ببينم تا كردم احضار را تو من كردم؟ احضار را تو چه براي داني مي آيا: گفت او به و كرد

 هستي؟ دشمن من با و

 دشمني؟ من با و كني مي دوستي او با

 بگذري؟ من از است ممكن آيا: دارميه

. كنم نمي صرفنظر تو از: معاويه

 مي دوست مساوي طور به المال بيت تقسيم و مردم ميان در عدالتش خاطر به را السالم عليه علي من گذري، نمي من از كه اكنون: دارميه

 السالم عليه علي من. بگيري او از را رياست تا پرداختي جنگ به خودت از بهتر شخصي با كه دارم مي دشمن جهت اين به را تو و. دارم

 ميان در اختالف كني، مي خونريزي كه دارم مي دشمن را تو و داشت مي دوست را مستمندان كه دارم مي دوست جهت اين به را

 همين به پس: گفت) بود چاق زن چون( معاويه. راني مي حكم وهوس هوا روي از و كني مي ستم قضاوت در اندازي، مي مسلمانان

 است؟ كرده باد شكمت جهت

. است چاق زنهاي المثل ضرب مادرت سوگند خدا به كردي، اشتباه آه: دارميه

 ديدي؟ را السالم عليه علي گاه هيچ آيا: معاويه

. ديدم را او قسم خدا به آري،: دارميه

 ديدي؟ حالتي چه در را او: معاويه

 نساخته مشغول را او است، كرده گمراهت و ساخته مشغول خود به را تو زمامداري كه آنطوري كه ديدم حالي در را او سوگند خدا به: زن

. بود نساخته سرگرم را او ساخته سرگرم را تو كه دنيا نعمت بود؛ نكرده گمراه و

 شنيدي؟ او از سخني آيا: معاويه
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. داد مي جال گمراهي و كوري از را قلب دهد، مي جال را زده زنگ فلزِ روغن، كه طوري همان او سخن سوگند خدا به آري: دارميه

 داري؟ حاجتي آيا. گويي مي راست: معاويه

 آوري؟ برمي بگويم، اگر: دارميه

. آورم برمي را حاجتت آري: معاويه

! خواهم مي تو از را ها ناقه آن نر شترهاي و چوپان با مو سرخ ماده شتر صد: دارميه

 كنم؟ مي باز السالم عليه علي همانند جايي تو دل در آيا برآورم، را حاجتت اين اگر: معاويه

 نخواهي پيدا هم را او از تر پايين مقامي هرگز تو است؛ ممكن غير جويي؟ برتري السالم عليه علي بر خواهي مي است عجيب: دارميه

 زن. داد نمي تو به شترها اين از چيزي بود زنده السالم عليه علي اگر سوگند خدا به: گفت و برآورد را زن حاجت معاويه). 28( كرد

! مسلمانان تمام مالِ از هم آن داد؛ نمي من به ها آن از هم پشمي ذره سوگند خدا به آري؛: گفت

 

! طايي حاتم فرزند

. شد وارد معاويه بر طايي حاتم بن عدي داد قرار خود پايتخت را دمشق و زد تكيه خالفت مسند بر معاويه كه وقتي

 كردي؟ چه را فرزندانت: گفت عدي به معاويه

. شدند كشته السالم عليه طالب ابي بن علي ركاب در: عدي

. اند مانده زنده خودش فرزندان و است داده كشتن به را تو فرزندانِ كرده، انصافي بي السالم عليه علي: معاويه

! اي مانده باقي تو و است شده كشته او زيرا كرده انصافي بي هم تو درباره السالم عليه علي: عدي

 مقصود. شود مي برطرف يمن بزرگان از يكي خون ريختن با كه است مانده باقي عثمان خون از اي قطره هنوز كه باش آگاه: معاويه

. بود طايي حاتم فرزند عدي، معاويه،

 جنگيديم شما با آن با كه شمشيرهايي آن و. است ما هاي سينه در بود دشمن تو با كه هايي قلب آن معاويه، اي سوگند خدا به: عدي

 سوگند خدا به شد؛ خواهد تو متوجه آن برابر چندين دادي، خرج به حيله و كردي ستم ما به اي ذره اگر است؛ ما هاي شانه روي هنوز

 دست به را شمشير معاويه، اي. است السالم عليه طالب ابي بن علي درباره اي كننده ناراحت مطلب شنيدن از آسانتر گردن قطعِ ما براي

. شويد ساكت و بنويسيد را آن است آميز حكمت گفت عدي كه كالمي: گفت و شد خود اطرافيان متوجه معاويه! ده تحويل آن سازنده
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! كني؟ نمي لعن علي به چرا

. پذيرفت را معاويه دعوت هم سعد كرد؛ دعوت خود با دوستي براي را وقاص ابي سعدبن رسيد، مدينه به وقتي و شد حج عازم معاويه

 كجا تا مرد اين كه ببيند تا خواست معاويه. پرداختند صحبت به و شدند »دارالندوه« وارد يكديگر اتّفاق به رسيد پايان به حج اعمال وقتي

 و بود شده مغرور مكّه تا معاويه همراه به سعد آمدن و دعوتش شدن پذيرفته از معاويه زيرا است؛ همراه معاويه با السالم عليه علي درباره

 عليه طالب ابي بن علي( ابوتراب درباره چرا: گفت سعد به خود چرب زبان با و السالم عليه علي از بدگويي به شروع جهت همين به

 كني؟ نمي بدگويي)  السالم

 به! گويي مي بد السالم عليه علي به و نشاني مي خود فرش روي مرا: گفت عصبانيت باكمال و شد آشكار سعد صورت در غضب آثار

 تو منزل وارد ديگر پس، اين از. بود جهان تمام از بيشتر ارزشش من براي داشتم مي را السالم عليه علي صفات از يكي اگر سوگند خدا

! رفت بيرون داد مي حركت را خود عباي كه حالي در اعتنايي، بي و غضب شدت از و گفت را سخن اين سعد. شوم نمي

 

 فرستادند معاويه براي هديه به كه سري اولين

 سر و رسانيد قتل به زياد ، السالم عليه علي با او دوستي خاطر به را مرد اين. است حمق عمروبن طالب، ابي فرزندان يارانِ از ديگر يكي

 سخنان. بود طينتي پاك زن نيز وي همسر! شد فرستاده هديه عنوان به اسالم در كه بود سري اولين او سر و. فرستاد معاويه براي را او

. داد قرار حمله مورد مردم به فشار در را او روش و مردم با را او سياست و گفت معاويه به اي كننده ناراحت

 

 كنيد قطع را ميثم زبان

 طبقات ميان در را حضرت آن مقام و بود كرده زندگي السالم عليه طالب ابي بن علي با كه است افرادي از شهيد قهرمان تمار، ميثم

. بود كرده درك مردم مختلف

 بيرون كاري براي ميثم هرگاه، و. گذرانيد مي ميثم خرمافروشي مغازه در را خود وقت السالم عليه علي اوقات از گاهي كه است شده نقل

 عليه حسين فرزندش و السالم عليه طالب ابي بن علي كه آنگاه. بازگردد ميثم تا پرداخت مي خرمافروشي به السالم عليه علي رفت، مي

 علي دوستي اگر كه كرد تهديد را ميثم ماند، خالي زياد، بن عبيداللّه ستمگر، جنايتكار براي كوفه رياست فضاي و رسيدند قتل به السالم

 به و شدي هماهنگ اميه بني با اگر و رسي؛ مي قتل به آوري عمل به ستايش عدالتش و او درباره و باشي داشته دل در را السالم عليه

! نداشت مطالب اين به اعتنايي ميثم اما شوي؛ مي تقدير و تشويق اميه بني زمامداران دست به كردي كمك آنان

. بود كرده تعجب صحيحش استدالل و روشنفكري و سخنگويي از و شناخت نمي را او زياد ابن و بود گفتن سخن مشغول ميثم روزي
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 شناسي؟ مي را سخنگو اين آيا امير، اي: گفت زياد ابن به حريث عمروبن نام به چاپلوسي شخص

 كيست؟: گفت زياد ابن

 ميثم به و نشست سرپا بر زياد. است السالم عليه طالب ابي بن علي ديگر، دروغگوي ارادتمند و دروغگو تمار، ميثم اين: حريث عمروبن

 گويي؟ مي چه: گفت

. هستم حقيقي اميرالمؤمنين السالم عليه طالب ابي بن علي ارادتمند من. هستم راستگو ارادتمند و راستگو من گويد؛ مي دروغ: ميثم

 و كني عثمان به نسبت دوستي اظهار. بشماري را او بديهاي و بجويي بيزاري السالم عليه علي از بايد: گفت و شد عصباني زياد ابن

. آويزم مي دارت به و كنم مي قطع را پايت و دست نكردي، عمل من دستور مطابق كه درصورتي! بشماري را او خوبيهاي

 و بزرگوارانه دوستي و بزرگواري و عدالت زيرا. كرد گريه او ياد به و پرداخت السالم عليه علي مدح به زياد ابن گفتار مقابل در ميثم

 و ستمگران عليه غضب آثار كه گفت كلماتي و كرد حمله اميه بني و زياد ابن به سپس. آورد خاطر به مردم به نسبت را اش صادقانه

. بود آشكار آن از يارانشان

 علي گفتي؛ مي كه( را زبانت و كنم مي قطع را تو پاي و دست سوگند خدا به: گفت او به سپس و شد غضب و خشم در غرق زياد ابن

 تا بردند بيرون را او و بريدند را ميثم پاي و دست داد دستور سپس. باشم كرده تكذيب را مواليت و تو تا كنم مي رها) برم مي است گفته

! آيد من نزد بشنود السالم عليه طالب ابي بن علي از حديثي خواهد مي كه هر! مردم اي: گفت مي بلند فرياد با ميثم اما آويزند دارش به

 چاپلوس بود، سخنراني مشغول ميثم كه طوري همان. كرد مي نقل السالم عليه علي مطالب از هم ميثم و آمدند او پيش مردم از اي عده

     مورد در سخناني تمار، ميثم: گفتند او به اند؟ شده جمع چه براي جمعيت اين: پرسيد. بود خود منزل رهسپار حريث عمروبن پست،

. كند مي نقل السالم عليه طالب ابي بن علي

 ببرد، را شخص اين زبان كه بفرست را كسي! كن عجله كند، اصالح را امير خدا: گفت و رساند زياد ابن به را خود عجله با حريث عمروبن

! كنند قيام تو ضد بر و دهد تغيير را كوفه اهل دلهاي ترسم مي من زيرا

 بياور؛ بيرون را زبانت: گفتند و آمدند ميثم پيش مأمورين! كنيد قطع را او زبان و برويد: گفت بودند او سر باالي كه مأموريني به عبيداللّه

! كنيم قطع را آن كه است داده دستور امير

 شما، اختيار در من زبان اين. كرد خواهد تكذيب را السالم عليه طالب ابي بن علي مواليم و من كه گفت نمي زنازاده اين مگر: گفت ميثم

! كنيد قطع را آن

 بريدن و زبان قطع و شهادت از پس حتّي كه ساخت ناگزير را او زياد ابن فرومايگي نهايت و پستي و داد جان آن از پس لحظاتي ميثم

. كند آويزان دار به را او و نشده قانع نيز وي پاي و دست

 * * *
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 پيروان و دنياطلبان با مبارزه به و شد شهيد حق راه در كه است السالم عليه طالب ابي بن علي ديگر ياران از يكي) 29( هجري رشيد

 دعوت السالم عليه طالب ابي بن علي از بيزاري به را او زياد ابن. نيست متفاوت خيلي تمار ميثم با او مبارزات داستان. برخاست باطل

. بجويد بيزاري كه نكرد قبول رشيد ولي كرد

. بريدند را او پاي و دست داد دستور سپس شوي؟ كشته طريقي چه به مايلي آيا: گفت زياد ابن

 رضايت و اختيار كمال با را السالم عليه علي آنان: بگوييم كه است كافي آنان ياري معناي و السالم عليه علي يارانِ شناسايي براي

 روششان. بميرند عقيده همين وروي باشند برحق كه بود اين آنان پاداش. كردند نمي مطالبه مزدي خود، دوستي براي و داشتند مي دوست

. بود آله و عليه اهللا صلي عبداللّه محمدبن به نسبت انصار و مهاجر از اسالم صدر مسلمانان روش ، السالم عليه علي به نسبت باره دراين

. سازد مي مجسم را السالم عليه علي ياران حقيقت ياسر، عماربن يعني السالم عليه علي بزرگ ياران از يكي

 جنگ ما با اسلحه با اگر سوگند خدا به«: گفت شود روبرو بودند انبوهي لشكر كه يارانشان و اميه بني با صفين نبرد در آنكه از قبل وي

. »!باطل بر ها آن و حقّيم بر ما كه دانيم مي سازند، آويزان بلند درختان هاي شاخه به را ما و كنند

 

 السالم عليه حسين يارانِ

 در السالم عليه حسين. بودند يكي اهدافشان در و نداشتند تفاوتي ياري معناي در پدرش ياران با السالم عليه حسين ياران نشود، اشتباه

: گويد مي و كند مي رو شمارش انگشت ياران به كند مي شماري ساعت مرگ انتظار به كه هنگامي در كربال، در خود زندگي شب آخرين

 و كنند استفاده شب تاريكي از كه سازد عالقمند را ها آن تا كوشيد مي السالم عليه حسين دهيد؟ مي كشتن به را خود چه براي! برويد

. كنند انديشه دشمن از يا و باشند داشته شرم روز در او كردن ترك از بود ممكن زيرا شوند؛ رهسپار ببيند، را ها آن كسي كه اين بدون

 ياران اما رساند، مي اثبات به را خود جوانمردي عظمت و روحي قدرت و خويش بزرگواري كلمات، گونه اين با السالم عليه حسين

 قلب، يك از همگي گويا. شويم كشته تو كنار در بايد نيز ما: گفتند و بردارند خود مقتداي از دست نشدند حاضر السالم عليه حسين

 اداي و خدا پيشگاه در عذري داشتن بدون ما آيا«: گفت اسدي عوسجه بن مسلم كه گفتند مي سخن زبان يك با و گرفتند مي تصميم

 دسته كه موقعي تا و بشكنم هايشان سينه در را خود نيزه تا دارم برنمي شما از دست سوگند، خدا به! برويم؟ و برداريم شما از دست حق،

 در تا جنگم مي آنقدر و خيزم برمي مبارزه به ها آن با سنگ با افتاد دستم از اسلحه اگر. كنم مي نبرد ها آن با است باقي دستم در شمشير

» !شوم كشته شما كنار

. داد جان السالم عليه حسين خويش مقتداي و پيشوا كنار در اختيار و رضايت كمال با و بود وفادار خود سوگند به مسلم

 به زودي به كه نداشتم يقين من اگر سوگند خدا به« گويد مي او به و بيند مي را او جانبازي عوسجه بن مسلم كنار در مظاهر، بن حبيب

 عوسجه، بن مسلم اما» .كنم اجرا تو از بعد را تو دستورات تا بكني، من به را خود وصيتهاي كه داشتم مي دوست شوم مي كشته تو همراه
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 در كه كنم مي سفارش تو به من. را تو كند رحمت خدا«: گفت حبيب به. بود حبيب به رو هم كلمات اين و كرد ادا را خود كلمات آخرين

!!  السالم عليه حسين به كرد اشاره و »بدهي جان مرد اين كنار

 السالم عليه حسين شايستگي با و سنجد مي را او ياران و معاويه يزيدبن جنايات كه شود مي بيدار و زنده رياحي يزيد حرّبن فكر آنگاه

 داده وعده ها آن به اميه بني كه است سرداراني از رياحي يزيد حرّبن زيرا. كند مي مقايسه جانبازيشان و خودگذشتگي از او ياران ايمانِ و

. برد خواهند بيشماري منافع رساندند، قتل به را يارانش و او و كرد شركت السالم عليه حسين با جنگ در اگر كه بود

 پايگاه به آهسته آهسته حرّ. شود مرتكب را هولناك بزرگ جنايت اين كه كرد مأمور را او مستقيماً هم كوفه فرماندار زياد، بن عبيداللّه

 عليه حسين خدمت به و راند را خود اسب سپس! انداخت ترديد به را السالم عليه حسين ياران كه شد نزديك آنقدر السالم عليه حسين

 بجنگم شما كنار در برادروار خواهم مي. كنم بازگشت خود خداي پيش خويش كردار از و كنم توبه تا ام آمده من...«: گفت و آمد السالم

. داد جان السالم عليه حسين چشم مقابل در خواست مي كه گونه همان و» !بدهم جان شما چشم مقابل در و

 و تشنگي. اند گرفته قرار بيشتر يا چهارهزار مقابلِ در است ها دست انگشتان عدد برابر چند فقط كه السالم عليه حسين ياران مجموع

. دارند شهادت شكوه و مرگ عظمت به مقدس ايماني سرتاپا و مرگند منتظر ديگري از پس يكي دهد، مي قرار مضيقه در را آنان ناراحتي

 ابي فرزندان زمامداري آرزوي وگرچه! يافت خاتمه او ياران و معاويه يزيدبن ميل مطابق اوضاع و شد كشته السالم عليه حسين گرچه

 بيداري تدريج به بلكه درخشيد، مي يارانشان شريف روحِ بيداري اما رفت، دستشان از داشتند دست در كه منافعي و رسيد پايان به طالب

. شد مي قويتر روحشان و كرد مي پيدا افزايش آنان

: نمونه براي

 

 =كوفه در السالم عليه حسين قتلِ انعكاس

 سپس كنند، جمع مسجد در را مردم داد دستور زياد بن عبيداللّه كوفه، فرماندار شد، منتشر كوفه در السالم عليه حسين قتل خبر كه موقعي

 و معاويه يزيدبن اميرالمؤمنين و كرد پيروز را آن طرفداران و حق كه را خداي حمد«: گفت و پرداخت سخنراني به و رفت منبر باالي

 به زياد ابن گفتار هنوز» !رسانيد قتل به را او ياران و علي بن حسين دروغگو فرزند و دروغگو كه را خداي شكر. شدند پيروز او حزب

 علي دوست و كرده شركت صفين و جمل جنگ در كه »عضدي عفيف بن عبداللّه« نام به پيرمردي مسجد گوشه از كه بود نرسيده پايان

 ديروز السالم عليهم فرزندانش و علي بر و بود عظمت و قدرت نهايت در كوفه فرماندار كه موقعي همان در و پاخاست به بود السالم عليه

 جايگاه در منبر روي و رساني مي قتل به را پيغمبر فرزندان آيا! مرجانه پسر اي«: زد بانگ او بر كرد، مي فخر خود به و بود شده

» .است او پدر دروغگو ساخته، فرماندار را تو كه است زمامداري دروغگو، است؛ تو پدر دروغگو! تويي دروغگو نشيني؟ مي راستگويان

. بود آويزان دار به كوفه ميدان در پيرمرد صبح، فردا
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 فداكار شاعر

 بني عليه طوفاني مرگ، از ترس بدون ، السالم عليه العابدين زين امام درباره خود مشهور قصيده با اميه بني قدرت اوج در شاعر فرزدقِ

 خود قصيده با را طالب ابي فرزندان و السالم عليه العابدين زين امام كه فرزدق. آورد فرود برسرشان صاعقه همانند و آورد وجود به اميه

. نداشت نظر در اي جايزه يا و دنيوي سود و بود وپاداش مزد بي ارادت و عالقمندي محركش كرد، ستايش

 ببوسد را حجراالسود كه كرد كوشش قدر هر ولي. كرد طواف خدا خانه اطراف و رفت مكّه به خويش پدر عصر در عبدالملك بن هشام

 كه نكردند باز برايش راهي بودند، ناراحت اميه بني دست از كه جهت اين به هم مردم و نتوانست مردم زيادي و جمعيت ازدحام جهت به

. بگذارد دست آن بر يا و ببوسد را حجراالسود

 صفوف رسيد، حجراالسود به كه آنگاه و فرمود طواف كعبه اطراف و شد مسجدالحرام وارد السالم عليه العابدين زين امام موقع همان در

 را حجراالسود كه دادند امكان وي به و آوردند پايين را سرها حضرت آن عظمت و احترام براي و شد شكافته حضرت آن براي جمعيت

. كند استالم

 مردم دلهاي در عظمتي و هيبت چنين كه كيست مرد اين«: گفت مروان بن عبدالملك جانشين عبدالملك، بن هشام به شام مردم از يكي

 »دارد؟

 حضرت آن به مردم كه ترسيد مي زيرا آورد؛ برزبان را نامش مردم مقابل در نكرد جرأت ولي شناخت مي را حضرت عبدالملك بن هشام

. شوند عالقمند

 بر سپس شناسم؛ مي را او من: گفت فوراً و رسيد فرزدق گوش به هشام گفته. »شناسم نمي را او«: گفت و زد ناداني به را خود هشام

 اين آن اول شعر و فراوان او اشعار. سرود عرب شعر تاريخ در را خود جاويد اشعار و كشيد شعله روحش آتش و ايستاد بلندي مكان

 مي را او حرم خارج و داخل هاي زمين شناسد؛ مي را او كعبه شناسند؛ مي را او پاي جاي ريگها كه است كسي مرد اين«: است

. »شناسند

 بني خود، كار پايان از ترس بدون و كرد هجو را او فرزدق. كرد زنداني مدينه و مكّه ميان در را شاعر و شد عصباني عبدالملك بن هشام

: است شعر اين گفت هشام درباره كه مطالبي از و داد قرار حمله مورد را اميه

 طالب ابي فرزندان و ياران درباره آنچه» !است آشكار آن عيوب و است كج كه دارد چشمي. نيست سربزرگان كه دارد تن بر را سري«

 را خود جان كه ياراني حقيقت روي از پرده هم كم مطالب همين اما بود محدود گرچه شد، نقل اسالمي عصرهاي نخستين از السالم عليه

. هستند جوانمردي و انسانيت معيار و مقياس بزرگترين آنان كه سازد مي روشن و دارد برمي بودند كرده شهادت و جانبازي وقف
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ه بني يارانِ هدفامي 

 دسته و فروختند ناچيزي بهاي به را خود وجدان دسته، اين و بودند شده سود و رشوه مجذوب اي دسته: بودند دسته دو اميه بني ياران اما

. بودند خوگرفته نيكوكاران از داشتن كراهت و شمردن پست به ديگر، اي

. بدهند پاسخ است دوانيده ريشه اي عده روح در كه اي ناپاكي به و بگيرند را خود مزاجي و طبيعي نقص انتقام خواستند مي دسته اين

 رشوه نوع و كرد مي فرق نظرشان در رشوه مفهوم هرچند كه هستند حرب بن ابوسفيان ياران ساخت، جذبشان رشوه كه اي دسته آن از

 با اي دسته. نداشت تفاوتي امر ماهيت در ولي كرد مي تفاوت دادند مي وعده آنان به يا و شد مي پرداخت خواران رشوه بر كه هايي

 بود بندگي قيد از آزادي اش رشوه حمزه، قاتل حبشي وحشي مانند ديگر، اي دسته و فروختند مي را خود او، ياران و ابوسفيان بخشش

 كمك اميه بني به جاهليت منافع وعده با ديگر اي دسته و رسانيد قتل به شد نقل قبالً كه را عبدالمطلب بن حمزة آزادي، اين از پس كه

 آنان اميه، بني حكومت برقراري و او يارانِ شدن كشته و آله و عليه اهللا صلي محمد بر پيروزي وعده كه بودند كساني ها اين و. كردند مي

 ابي بن علي با نبرد در كه است معاويه راست دست عاص، عمروبن دسته، همين از! ببرند اي بهره پيروزي اين منافع از تا بود فريفته را

 اين! شامند اهل لشكريان دسته، همين از و. شود مي بحث او درباره تفصيل به آينده، فصلِ در كه كرد كمك معاويه به السالم عليه طالب

. داشت گسيل صفين سوي به السالم عليه علي با جنگ براي معاويه را گروه

 گرفته ستم روي از و ناحق به اميه بني عمال كه اموالي از را شكمشان و كنند كمك مخصوص افرادي به كه بود اين عده اين مقصود تمام«

 علي بر پيروزي صورت در را آرزوها به رسيدن وعده آنان به كه كردند مي ارادت اظهار و كمك افرادي به شاميان نيز و كنند سير بودند

 مخصوص هديه با آنهارا فرماندارانش و يزيد كه هستند معاويه يزيدبن سربازان دسته همين از و. بدهند ايشان به او سپاه و السالم عليه

 بني با ترسيدند مي شدند، مي كشيده طالبيين با جنگ به كه مردم از اي عده زيرا. دادند مي جاني تأمين آنان به يا و ساختند مي سرگرم

. نداشتند را شدن فدا و جانبازي براي ايمان و قدرت مردم همه زيرا كنند؛ مخالفت اميه

 وضع فرزدق از بود كوفه عازم مكّه از السالم عليه علي بن حسين كه موقعي نمونه، براي. است انباشته حقيقت اين از تاريخي كتابهاي

. شد جويا را كوفه

 همين عامري عبيد فرزند مجمع از السالم عليه حسين باز و. اميه بني با شمشيرهايشان و است شما با مردم هاي قلب: داد پاسخ فرزدق

 اما و متحدند شما ضد بر همگي و است شده پر آنان جوالهاي و اند گرفته فراواني رشوه اشراف،: گفت مجمع. كرد سؤال را مطلب

. شود مي كشيده شما روي به فردا شمشيرهايشان و است شما با قلوبشان غيراشراف،
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! كرد قطع را كودكان سر معاويه، نماينده

 و طبيعي نقص انتقام تا كردند مي مبارزه طالب ابي فرزندان با نيكوكاران، از ناراحتي و ذاتي ناپاكيِ خاطر به كه اميه بني يارانِ دوم دسته

 الزمه كه حدودي در اگر جنايتكاران، از دسته اين. بودند فراوان بدهند پاسخ را روحشان دار ريشه زخم نداي و بگيرند را خويش مزاجي

 يعني اول، رديف در را آنان و شد قائل عذري برايشان بود ممكن جنگيدند، مي طالبيين با خود اربابان همراهي به بود، مبارزه ميدان

 بر درنده، حيوانات كه بودند رسيده اي پايه به سنگدلي و قساوت در كه بود اين ايشان عذرناپذير جرم ولي آورد، شمار به دنياپرستان

 جنايت اين. نداشت سركش شهوتهاي و نفس حقارت جز علّتي كه بودند عجيبي جويي انتقام روحِ داراي گروه اين. داشتند آنهابرتري

 پوشي چشم پناه بي زنان بيوه و گناه بي اطفال از حتّي و نداشتند هم پست حيوانات كه داشتند رفتاري چنان كشتگان اجساد با پيشگان

. »ارطاة بسربن« نام به است خونخواري كننده، حمله سگهاي مورخين، از يكي تعبير به يا دژخيمان اين مقدم صف در. كردند نمي

 پستي اخالق از اي نمونه او داستان. است مفيد خواننده براي كند، مي مجسم را اميه بني طرفداران از دوم دسته روحيه كه وي سرگذشت

 فرمانده و ارباب حقيقت از پرده خوبي به او، رفتار و اند كرده معرفي بزرگ را او عادتشان طبق شرق مانده عقب مورخين كه است

. دارد برمي معاويه بزرگش،

 سوي به انبوهي لشكر سركردگي به را او معاويه كه بود موقعي آورد وجود به اميه بني ياران تاريخ در ارطاة بسربن كه اي صفحه اولين

. نعمت يا و باشد بدبختي در خواه برسان، قتل به كند مي اطاعت السالم عليه علي از كه را كس هر: داد دستور او به و داشت اعزام يمن

 اعزام السالم عليه طالب ابي بن علي حكومت تحت سرزمين اطراف به حمله براي را خود ياران معاويه، كه شد صادر موقعي در امر اين

 يمن به و داد انجام را معاويه دستور ارطاة بسربن. كنند اطاعت شام زمامدار از كه سازند ناگزير را آنان و بترسانند را مردم تا داشت مي

. يابد نجات بتواند كه بود بدبختي زن يا و ناتوان پيرمرد يا شيرخوار كودك كمتر و رساند قتل به را زيادي افراد و كرد حمله

 كه بود شام رهسپار يمن از كه خود بازگشت راه در كه بود اين دارند شرم آن از هم درنده حيوانات حتي كه او پستيِ هاي نمونه از يكي

. كرد برخورد پناه بي كودك دو به

 فرماندار ، آله و عليه اهللا صلي پيغمبر عموي عباس، ابن فرزند عبيداللّه پسر دو كه دادند پاسخ او به هستند؟ كسي چه از اطفال اين: پرسيد

!! كرد قطع را طفل دو آن سر و كرد حمله ها آن به شخصاً »بسر«. هستند يمن بر طالب ابي بن علي

 معاويه براي بود داده انجام اطفال و عاجز پيرمردان به نسبت كه را خود خونريزيهاي كه بود اين كرد مي افتخار آن به »بسر« كه مطالبي از

 به و رسانده قتل به را نفر هزار سي جنگ، يك در كه بود اين داد گزارش جنگ از بازگشت از پس معاويه به كه مطالبي از. دهد گزارش

. اند گفته شعرها او فراوان خونريزيهاي و جنايات درباره. است سوزانده آتش به عدد همين

 سپاه با »بسر« بيند مي برود سويي هر به انسان«: كند مي زدن آتش و كشتار به اشاره كه است مفرغ يزيدبن شعر شد، گفته كه اشعاري از

. »است زده آتش و كشته توانسته مي چه هر خود،

. است سياه صفحه همين تكرار كرد، ياري را اميه بني و آورد وجود به تاريخ در »بسر« كه ديگري هاي صفحه
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 اميه بني يارانِ اختصاصي عمليات

 كار در زيرا آورد؛ وجود به عجيبي وحشت و رعب محيط عراق، كشتار سياست در او. است اميه بني يارانِ دوم دسته از نيز ابيه زيادبن

 زيادبن را نامش او، كردن جذب براي و درآورد خود برادري به را زياد كه اين از پس معاويه. بود افسارگسيخته و داشت تام اختيار خود

) 30( »بتراء« نام به را خود معروف سخنراني كه بود نشده بصره وارد هنوز كرد، منصوب بصره فرمانداري به را او گذاشت، سفيان ابي

!! رساند قتل به را مردم احتمال و گمان به و پرداخت كوشش به اميه بني كار ساختن استوار در آن از پس و كرد ايراد

 ها، خانه كردن ويران اموال، غارت كردن، زنداني زدن، دار به بريدن، پا و دست از آسانتر كاري فرمانروايي، هنگام به اميه بني يارانِ براي

 در را سبقت گوي حجاج، از غير به نتوانست كسي اميه بني مأمورين ميان در. نبود كشيدن شكنجه به را مرده و زنده و ساختن آواره

: كنيم نقل »بتراء« نام به را او سخنراني از جمله چند است كافي مردم به نسبت ابيه زيادبن روحيه درك براي. بربايد »زياد« از ستمگري

 مي كه كس آن جاي به را آيد مي كه كس آن گيرم، مي مسافر جاي به را خانه صاحب گيرم، مي نوكر جاي به را ارباب سوگند خدا به«

: بگويد رسد مي ديگري به كس هر تا گيرم، مي مريض جاي به را سالم افراد گيرم، مي نافرمان جاي به را فرمانبردار گيرم، مي رود

 با زدن آتش و كردن ويران با را بصره تا» .شويد سربراه و آيد اطاعت بار زير شما كمر كه اين تا ،».شد نابود ديگري كه درياب را خود«

 من آوردند، من پيش را او و آمد برون شب كس هر زيرا شب، آمدن بيرون از زنهار است حرام من بر خوراك و آب. نسازم يكسان خاك

. »نباشد من مقتولين از كه باشد مواظب بايد كس هر. بدهيد فراواني كشته بايد شما سوگند خدا به. ريزم مي را خونش

 مسجد درب خود، اختصاصي جاي روي بر كرد، غصب را آنجا زمامداري و شد كوفه وارد بصره، استانداري از پس زياد، كه اولي روز در

 به نسبت كه آويختن دار به و بريدن پا و دست و كشتار و غضب اعمال وسيله به زياد. بريد را ها كوفي از نفر هشتاد دست و نشست كوفه

. شد مي نزديك او بستگان و معاويه به داد مي انجام كوفه در السالم عليه طالب ابي بن علي يارانِ

 همين به و شناخت مي خوب را شيعيان بود، حضرت آن دوستان جزو السالم عليه علي روزگار در چون ابيه، زيادبن«: گويد مي مدائني

 وپايشان دست و ترساند رساند؛ قتلشان به آورد، دست به را ها آن كه وكناري هرگوشه از و داد قرار تعقيب تحت را كوفه شيعيان جهت،

 عراق در معروفي شيعه ديگر تا ساخت متواري عراق از را آنان و زد، دارشان به خرما درخت چوبهاي بر كرد، كور را چشمانشان بريد، را

. شود مي نقل فصل اين پايان در عدي حجربن با زياد داستان. »نماند باقي

 پيردمرد تمار، ميثم حمق، عمروبن زياد، ابن. بود مبارزه سردمدار كربال، فاجعه در كه است درنده سگهاي همين از زياد، بن عبيداللّه

 و كشيدن دار به بريدن، پا و دست زيرا!! رسانيد قتل به شد ذكر كه ترتيبي همان به را ديگر نفر هزاران و عضدي عفيف بن عبداللّه ناتوان،

. نبود مهم برايش سبب با يا باشد سبب بي خواه بريدن، بيني و گوش

 و سرگرمي مشغول چنان و ريزد مي بناحق را مردم خون سوءظن، و عداوت غضب، روي از«: گويد مي زياد ابن درباره عقيل بن مسلم

. »است نكرده كاري هيچ گويا كه شود مي بازي
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 به نيز او پستي و وقاحت باز و گرفت نظر زير را السالم عليه حسين كشتن كه شد آشكار روزي ابعاد، بدترين به خونخوار اين وحشيگري

. شد نمايان السالم عليه حسين شدن كشته از بعد صورتها بدترين

 * * *

 

 پاك مردمانِ كينه شمر، مشخّصات از. نيست زياد بن عبيداللّه خود، رئيس از كمتر فرومايگي نهايت و ناپاكي در الجوشن ذي شمربن

! ندارد علّتي ذاتي وحشيگري جز كه است روشي جويي، انتقام در وي پست روش و است سرشت

 كه بود شمر! سپرد مرگ دست به تشنه لب با بود چشمانشان مقابل در آب كه حالي در را طالب ابي فرزندان از اي عده كه بود شمر

 را ها ناراحتي بدترين كه بود بسته زياد ابن با كه قراردادي به تا سازند، اسبان سم پايمال را السالم عليه حسين مطهر بدن داد دستور

. كند عمل دهند انجام السالم عليه طالب ابي بن علي فرزند به نسبت

 السالم عليه حسين امام پشت و سينه تا آمدند و رفتند انداختند؛ حيوانات پاي و دست زير را السالم عليه حسين امام بدن شمر، دستور به

. شود عريان حضرت بدن تا آوردند بيرون بود، كرده پاره پاره ها اسلحه كه را هايي لباس كه دادند انجام وقتي را كار اين و ساختند نرم را

 و نيزه با را او و دويدند مي اميه بني سواران اسب كه بود نيامده بيرون السالم عليه حسين امام هاي خيمه از كودكي هنوز شمر، دستور به

 حضرت آن عطش و بود شده منع آب از السالم عليه حسين كه موقعي گويي؟ مي چه نمير بن حصين درباره. كردند مي ريزريز شمشير،

 به تيري نمير، بن حصين اما سازد؛ برطرف را خود تشنگي تا شد بود چشمش مقابل در كه فرات آب نزديك حضرت بود، يافته شدت

 وقيحانه روش به و بود ايستاده هم وحصين شد، جوشان خون از پر دهانش و گرفت جاي حضرت دهان در كه انداخت حضرت طرف

!! خنديد مي بلند صداي با ستمگران

 در كرد، اطاعت كربال صحنه در زياد ابن خود، مجرم زمامدار از كه است وقاص ابي سعدبن عمربن اميه، بني طرفدارانِ از ديگر يكي

! كند نافرماني او، دستورات اجراي و زياد ابن اوامر در بودن امين جاي به توانست مي كه صورتي

 را خود نزديكانِ عريان هاي بدن تا داد عبور قتلگاه طرف از السالم عليه حسين امام شدن كشته از پس را طالب ابي فرزندان و زنان وي

 علي فرزندان طرف به تير كه است فردي اولين وي كه گرفت گواه را سربازان زيرا. بود كرده آغاز خود را كار اين سعد، عمربن. ببينند

. است كرده رها السالم عليه

 سوي به را السالم عليه حسين امام بازماندگان زياد، بن عبيداللّه كه كربال جانسوز داستان از پس كه است شام اهل و يزيد يارانِ از يكي

 و افتد مي است بوده خود عصر برگزيده اخالق، و خلقت نظر از كه السالم عليها الحسين بنت فاطمه به چشمش دارد، مي اعزام پايتخت

! ببخش من به را كنيز اين: گويد مي يزيد به آشكاري وقاحت با

 معاويه يزيدبن. رود نمي تصور آن از باالتر كه داد انجام ناشايست كار اي اندازه به وي. است اميه بني ياران از خونخوار، عقبه بن مسلم

. داد وي وحشيگري و كينه دست به را او اختيار و داشت اعزام حجاز سوي به لشكري رياست به را او
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 خون در رهگذران پاهاي كه ريخت خون آنقدر كه بود كرده تصور حيوان را مردم گويا و گذاشت مدينه مردم ميان در را شمشير مسلم،

! رفت مي فرو

! رسانيد قتل به غافلگيرانه را زنان كشت، را آن مردان داد، قرار تجاوز مورد را مدينه زنان. كرد حالل خود سربازان براي را مدينه روز سه

 مي غارت به را مردم اموال. ساخت قطع اي كننده ناراحت صورت به را گردنها و كرد له مادران چشم مقابل در را اطفال هاي استخوان

 مي قتل به را او يافت مي دست انصار و مهاجر از ، آله و عليه اهللا صلي محمد ياران از كس هر به و! كرد مي خراب را ها خانه! برد

!! رساند

 و كودك هزاران به نظري رقم، اين تازه. بود مردم ساير از نفر هزار ده و انصار و مهاجر از نفر وهفتصد هزار روز، سه اين كشتگان مجموع

 قرار شما اختيار در است نگاشته مدينه در خود دردناك خونريزي پايان از پس كه او نامه از جمله چند اينك. ندارد شدند كشته كه زني

 خدا اراده به را خود اعمال كه شود مي ظاهر وقتي او نيرنگ اهميت و كند مي افتخار خود جنايتكاري به مسلم نامه اين در. گيرد مي

 ديد، سان لشكر از »القراي وادي« در اميرالمؤمنين كه هنگامي دهم، مي خبر شما به من كند؛ حفظ را اميرالمؤمنين خدا«: دهد مي نسبت

 مقامِ. بدارد گرامي را اميرالمؤمنين خدا. دشمن عليه بود خوبي ياور و بازگشت ما همراه به حكم بن مروان شدم؛ خارج دمشق از من

 از خدا خواست به كه كنيم نمي گمان كرد، اميرالمؤمنين دشمن به كه حمالتي و او، شجاعت و برخوردي خوش و حكم بن مروان شايسته

 اي حمله هيچ دشمنشان و نشدند ناراحت يك هيچ بدارد، سالمت به را اميرالمؤمنين مردان خدا. بماند دور خدا خليفه و مسلمين امام نظر

 كس هر به و گذاشتيم ميانشان در شمشير كرديم، بزرگي غارت رسانديم، قتل به عجيبي طور به را آنان كه، اين از پس. نكرد آنان به

 كه اميرالمؤمنين دستور طبق را مدينه رسانديم؛ قتل به را مجروحين و كرديم مي تعقيب كرد، مي فرار هركس و كشتيم را او كرديم برخورد

 بزرگ، منافقين و قديم مخالفين كشتن با كه را خداي شكر!... خوانديم مسجدشان در را ظهر نماز. كرديم غارت روز سه باد، پيروز هميشه

» !!ورزيدند مي طغيان و كردند مي سركشي كه بود مدتها زيرا شد؛ راحت ام سينه

 

شكنجه در حجاج ابتكارات 

 مرد من كه بود كرده معرفي صورت بدين را خود حجاج. است يوسف بن حجاج كردند، مي حمايت اميه بني از كه جنايتكاراني رهبر

. هستم ها گردنه پيشتاز و سرسخت

 تصرّف به را مكّه حجاج. كند نبرد او ياران و زبير بن عبداللّه با تا شد حجاز عازم مروان عبدالملك اموي، زمامدار دستور به حجاج

 موقعي. كرد خراب را آن از قسمتي و كشيد آتش به را آن و بست منجنيق به را كعبه گرفت؛ محاصره در را يارانش و عبداللّه و درآورد

 و كشتن از پس را زبير بن عبداللّه بدن سپس. فرستاد دمشق به و كرد جدا تن از را بزرگانشان سرهاي يافت دست اميه بني دشمنان به كه

 كينه و سنگدلي و خشونت از كه آتشفشاني كوههاي براي اي روزنه كه اين تا ساخت؛ آويزان دار به شكنجه، شدت منظور به سر، بريدن

 باقي دار چوبه روي متوالي روز چند را عبداللّه بدن بلكه نكرد؛ قناعت ها ستمگري اين به حجاج. بسازد بود ور شعله دلش در ها انسان

 به كه حالي در خود محزون دل همان با و آمد حجاج پيش بود سو كم چشمش و ناتوان پيرزني و ابوبكر دختر كه عبداللّه مادر. گذاشت
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 شد؛ عصباني حجاج! شود؟ پياده سوار اين كه است نرسيده آن وقت آيا: گفت حجاج به كرد مي اشاره بود دار چوبه روي كه خود فرزند

 به مروان عبدالملك. نكرد كوتاهي او بدگويي و سرزنش در و كرد بيرون را ناتوان پيرزن خشونت و وقاحت كمال با و كرد تغيير رنگش

 صورتهاي به و پرداخت مردم ساختن ذليل و عذاب شكنجه، خونريزي، به حجاج،. كرد حجاز استاندار را حجاج ،»!مناقب« اين پاداش

 را مردم لرزد، مي برخود آنان ناراحتي و بشر عذابِ مقابل در و اندازد مي وحشت به عجيب سنگدلي اين از را انسان كه اي كننده ناراحت

 آدم جنس با وي. بود »حسود و جو كينه دشمن، بد لجباز،« مردي است كرده معرفي را خود حجاج كه طوري همان زيرا. داد مي شكنجه

. ماند مي حيران آن تفسير در علم كه داشت وحشيگري از آكنده حيوانيِ روح يك حجاج. بود ناسازگار

 را »صلح« و »امنيت« تا سپرد او ستمگري دست به سرزمين آن مردم و ساخت عراق زمامدار را حجاج بالفاصله عبدالملك، سپس

 عليه علي طرفدار كه شهري وارد كه اين از قبل و نداشت همراه به سرباز نفر دوازده از بيش شد مي وارد كوفه به كه حجاج. سازد برقرار

. شود مي وارد كوفه به حجاج كه دهند اطالع مردم به تا فرستاد را خود نمايندگان از يكي شود، هستند السالم

 مردم كه وقتي در. بود رمضان ماه از روزي روز، آن. بودند حجاج آمدن منتظر و رفتند مسجد به زودتر هرچه فراوان وحشتي با مردم

 و بود رنگ سرخ كه خزي عمامه با حجاج ناگهان گفتند مي سخن ستمگر حجاج آمدن جهت به خود هاي ناراحتي از و بودند نشسته

 نزديك بود حكمفرما جا همه سكوت كه حالي در آهسته آهسته و شد مسجد وارد كمان و شمشير يك با بود پوشانده را صورتش بيشتر

 به همگي سكوت، و توجه با و شدند جمع مسجد در ها كوفي! كنيد جمع را مردم: گفت سپس و رفت آن باالي و رسيد مسجد منبر

 هويدا آن از ناراحتي آثار كه گفتند مي كلماتي آهسته آهسته مردم انجاميد؛ طول به مردم انتظار و حجاج سكوت. نگريستند مي حجاج

 و ترس از شخص آن دست از ريزه ريگهاي و آمد سخن به حجاج ناگهان اما بپاشد حجاج به كه برداشت ريگ مقداري نفر يك و بود

 من«: گفت كه نگريستند مي را او دقت با و افتاد او به مردم چشم و زد كنار را خود صورت روي پارچه حجاج،. ريخت زمين بر وحشت

كشيده گردنهايي و خيره هايي چشم سوگند خدا به. شناسيد مي مرا برداشتم را ام عمامه كه موقعي. هايم گردنه پيشتاز و سرسختي فرزند 

 از خونها كه بينم مي گويا. كارم اين آماده من و است رسيده فرا ها آن چيدن هنگام رسيده ميوه مانند كه بينم مي را سرهايي. بينم مي

» !جوشد مي ريشها و ها عمامه ميانِ

 به مرا. ترم ديرشكن و تر سخت من ديد و كرد بررسي را آن چوبهاي و ريخت زمين روي را خود تير ظرف اميرالمؤمنين كه باشيد آگاه«

 را شما سوگند خدا به! اخالق خالف مركز اي! نفاق و ناپاكي معدن اي! عراق اهل اي«. »داد قرار من هدف را شما و فرستاد شما سوي

 هر از آن روزيِ و بود آرام و امن« كه هستيد سرزميني آن مردم مانند شما زيرا! زنم مي چموش شتران مانند و كنم مي پوست عصا مانند

 آن بر ترس و گرسنگي پرده دادند، مي انجام كه اعمالي سزاي به خدا و شدند خدا نعمتهاي منكر آنگاه رسيد، مي فراواني به برايش طرف

 اين مگر كنم نمي ياد سوگندي من سوگند، خدا به! يوسفم بن حجاج من! كنيزان اوالد و عصا بندگان اي! عراق اهل اي«). 31( »كشيد ها

 كه اين يا و شويد مي رهسپار راست راه در يا است، او دست به حجاج روح كه خدايي به! بپرهيزيد اجتماعات از. كنم مي عمل آن به كه

 نگذاريد! بگذاريد كنار را اخاللگري و بپذيريد را انصاف. شويد آن گرفتار كه آورم مي وجود به بدنتان در اثري شماها، از يك هر براي

. »سازم مي ويران را منزلش و كنم مي غارت را مالش! يتيم را فرزندانتان و كنم بيوه را شما زنان من كه

 



 

Noorfatemah.org 
 

 )5جلد (صداي عدالت انسانيت ) عليه السالم(امام علي ۶۲

 و منازل ساختن ويران غارت، خونريزي، اعالم كن، بررسي كوفه به ورود موقع را او نقشه! كن توجه حجاج ارعاب و تهديد شيوه به

 بينِ از كه نگرد مي خونهايي به ورود لحظه همان از حجاج گويا بده؛ قرار توجه مورد است رسيده بريدنش وقت كه را سرهايي بريدن

 كرديد؟ دقت عراق اهل معنوي مقاومت كوبيدن هم در و مردم ساختن ذليل راه در آيا. جهد مي بيرون ريشها و ها عمامه

. »كنيزان اوالد و عصا بندگان بداخالقي، نفاق، كثيف، كارهاي معدن«: كوبد مي كلمات اين با را كوفيان هاي قلب حجاج،

 مهلب« كمك به آنان دعوت كوفه، مردم به كردن تلخ و سخت حمالت و ساختن ذليل اعتنايي، بي ها، ناراحتي همه اين از تر مشكل شايد

. كند دفاع اميه بني از و برود جنگ به اميه بني رياست متزلزلِ اركان استحكام براي كه داد ترتيب لشكري مهلب زيرا. باشد »صفره ابي بن

 متخلف آن خونِ لشگر، اعزام از روز سه از پس كرد، مي گيري كناره مهلب لشگر از هركس كه بود اين كوفيان براي كننده ناراحت نكته

. شد مي ويران او خانه و غارت، مالش ريخته،

. افزود هم آن بر بلكه و كرد عملي را خود تهديد اين حجاج

 

! است كوفه صالح به پيرمردان كشتنِ

 قاتلِ زياد، بن عبيداللّه از پس حجاج«: نويسند مي نويسان تاريخ كه رسيد جايي به مخالفين عليه او عمليات و حجاج ستمگري كار

 اگر كه بود رسيده جايي به كار. رساند قتل به تهمت و گمان با را السالم عليه علي ياران و شد وارد كوفه به او ياران و السالم عليه حسين

. است السالم عليه علي ياران از بگويند تا بود بهتر او براي كافر و دين بي گفتند مي كسي به

 ساختن نابود و آنان خونريزي و مردم كردن شكنجه به را او شديد تشنگي كه چيزي و. كرد كار به شروع اساس همين روي حجاج

. نداشت وجود سازد برطرف هايشان كرامت

 اعزام جنگ سوي به را نوجوانان حتّي استثنا بدون را مردم همه سپس ساخت جنگ آماده را كوفه مردم تمام روز سه ستمگر، حجاج

 پدرم«: گفتند مي و گرفتند مي آغوش در را ها آن و آمدند مي بودند جنگ عازم كه كوچكشان فرزندان پيش و ناليدند مي زنان. داشت

. ترسيدند مي خويش فرزند آينده از العاده فوق زيرا ؛»فدايت

) شود فدايت پدرم سربازان( »بأبي جيش« نام به لشكر اين كه گفتند را »شود فدايت پدرم« جمله و آمدند خود فرزندان نزد مادرها آنقدر

 پسرم اين و ضعيفم پيرمردي من. كند حفظ را امير خدا: گفت و آمد حجاج نزد حنظلي ضابي عميربن كه بود موقع همين در. شدند معروف

. است كارآمدتر و جوانتر من از

 كيستي؟ تو است؛ پدر از بهتر ما براي پسر اين: حجاج

. حنظلي ضابي عميربن من:عمير
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 كردي؟ جنگ عثمان با كه نبودي تو: حجاج

. همانم من چرا: عمير

 كردي؟ جنگ عثمان با چرا خدا دشمن اي: حجاج

. رفت دنيا از زندان در تا نساخت آزاد را او و بود كرده زنداني بود ضعيف پيرمردي كه را پدرم: عمير

 و بودم رسانده قتل به را عثمان من كاش اي و زدم حيله ندادم، انجام گرفتم تصميم« سرودي؟ را شعر اين كه نيستي تو مگر: حجاج

. »كردند مي گريه برايش اش خانواده

 تو عمل با كه ترسم مي من ولي است آشكار هم تو ضعف است، معلوم تو عذر. باشد بصره و كوفه صالح به تو كشتن كه كنم مي فكر من

. ساختند ويران را اش خانه و كردند غارت را اموالش زدند؛ را پيرمرد گردن داد دستور سپس. كنند پيدا جرأت مردم

 كه كردند مي عجله آنقدر. شدند رهسپار تمام عجله با سربازان پايگاههاي به همگي و كردند وحشت مردم و شد منتشر كوفه در خبر اين

 پايگاههاي از و افتادند، آب در زيادي عده جهت همين به و نداشت را آنان عبور گنجايش كردند مي عبور آن روي از كه جسرفراتي

. »بفرستيد را ما راه خرجي هستيم خود جايگاه در ما تا«: گفتند مي و فرستادند مي خود بستگان پيش نظامي

 نماينده عثيمي، عبيد بن عبدالرحمن نام به »بود دور خيانت از و دار امانت و بود كشيده هم در صورتش هميشه« كه را مردي حجاج،

 كه موقعي. بود قوي بصره در اميه بني مخالفين نيروي زيرا شد بصره رهسپار يافت، اطمينان كوفه وضع از كه آنگاه و داد قرار خويش

 به ديگر روز سه تا اگر: گفت و كرد شكنجه و ستمگري به تهديد را مردم كرد؛ سخنراني كوفه، به ورود همانند شد بصره وارد حجاج

. است غارت و قتل نشديد ملحق »مهلب«

 حجاج نزد داشت هم فتق و بود چپ چشمش كه »ويشكري عمر بن شريك« نام به ناتواني پيرمرد آمد، پايين منبر از حجاج كه موقعي

 جنگ از مرا شما از قبل بصره، فرماندار و خليفه خصوصي برادر مروان، بشربن دارم، فتق مرض من. كند حفظ را امير خدا: گفت و آمد

. بود كرده معاف

 نماند بزرگي و كوچك بصره، در ديگر زدند، را او گردن داد دستور كه بود نگذشته لحظه چند اما. راستگويي من نظر در تو: گفت حجاج

. شدند ملحق مهلب سربازان به همگي و

 آورد را بصره بافان پارچه از يكي او، پاسبانهاي از مردي. بود غذا خوردن مشغول اي عده با و بود نشسته غذا سفره سر بر حجاج روزي

 را تو: گفت حجاج به لرزيد مي ناراحتي و ترس از كه باف پارچه! است كرده نافرماني مرد اين. كند حفظ را امير خدا: گفت حجاج به و

 پشت از مرا و ام نكرده شركت جنگي در و ام نگرفته وام دولت از تاكنون من سوگند خدا به. نريزي مرا خون كه دهم مي قسم خدا به

. اند گرفته بافندگي دستگاه
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 سپس! زدند بود افتاده برخاك سجده براي زمين روي صورتش كه حالي در را باف پارچه گردن داد دستور حجاج كه نگذشت اي لحظه

 صورتهايشان و ها دست. شدند منصرف غذا خوردن از ناراحتي شدت از او همغذاهاي و همنشينان اما داد، ادامه غذا خوردن به حجاج

 زرد شما صورتهاي و ها دست كه شده چه«: گفت عصباني حالتي با و كرد آنان به نگاهي حجاج. بود شده خيره هايشان چشم و زرد

... است مضرّ او اقامتگاه براي كه دارد صفاتي نافرمان شخص است؟ شده خيره نفر يك شدن كشته از شما هاي چشم و است؟

... كند مي صرفنظر او از خواست هم اگر و كشد مي را او خواست اگر. است مختار او درباره فرماندار

 رفتار مخالفين با چگونه كه دهد مي نشان شد، نقل او روش و سفاكي از كه هايي نمونه. گرفت مي انجام بصره و كوفه صالح ترتيب، بدين

. نيست نقل قابل او جمعي دسته كشتارهاي كنار در كه است ناچيزي موارد اين تازه و است كرده مي

 جدا بدن از را ها آن سرهاي سپس و زنداني دستگيري از پس را انقالبيون اكثر خورد، شكست حجاج عليه الجارود ابن انقالب كه موقعي

. بيفزايد وحشتشان ميزان به و دهد نشان را خود رحمي بي داشتند را وي با مخالفت انديشه كه مردمي به تا فرستاد، مهلب پيش و كرد

 و پردازد جنگ به اميه بني دشمنان با شام سربازان رديف در آنان وسيله به تا ساخت آماده را بصره و كوفه مردان از نفر هزاران حجاج،

. كند استخدام خود اغراض در را آنان حال عين در و بگيرد انتقام السالم عليه علي شيعيان از

 كشته براي يا چون نداشت وجود باشد شده سبز لبش پشت تازه، كه نوجواني بصره، و كوفه در كه رسيد جايي به حجاج سربازگيري كار

 شده آماده حجاج دست به شدن كشته براي! بود گذشته حجاج دشمنان شمشير دم از كه اين يا و بود شده آماده حجاج دست به شدن

. بود

 

 !بزن را او گردن!.. جالد

 شكنجه، طعمه زودي به انقالبيون بودند، پراكنده و ضعيف چون ولي بود فراوان حجاج جنايتكاريهاي عليه عراق مردم هاي انقالب گرچه

 زن از عراق زندانهاي!! شدند مي درو هزارهزار، و بود شده كشيده ها جمعيت برروي هم حجاج شمشير! شدند مي حجاج كشتار و عذاب

 شمشير كه كشيدند مي را خود نوبت انتظار و بردند مي سر به ناراحتي و سختي كمال با زن و مرد زندانها، اين در. بود انباشته مرد و

 تـرتيب، بـدين! كشت مي را او گرسنگي بود، يافته نجات حجاج جاسوسان دست از هركس و. برساند قتل به را ها آن ياغي حجاج

. داد مي ادامـه خـود زنـدگي بـه بود انبـاشته ناراحتي و ذلّت و انـدوه و غـم از كـه وحشتنـاك شـرايطي در انقـالبي عـراق

. شد تنگتر ساخت اسير را عراقي نفر هزار يازده حجاج، كه »زاويه معركه« در اشعث، ابن بر حجاج پيروزي از پس عراق كشور فضاي

 سست عراق مردم تصميم) ديرالجماجم معركه( در و رسانيد قتل به را همه و نكرد وفا خود وعده اين به اما داد امان عده اين به حجاج

 هيچ مورد در و شدند گرفتار ياغي حجاجِ دست به انقالبيون و كرد پيدا شيوع آنان ميان در وبا بيماري آورد، فشار آنان به گرسنگي شد،

. نگرفت صورت اغماضي و رحم آنان از يك
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 كاملي آزادي و سالم فكر ها، شكنجه همه اين ديدن از مردم زيرا نشد؛ آرام بصره و كوفه اوضاع هم باز خونريزي، و كشتار همه اين با

. نشدند هم حجاج تسليم و نداشتند

 افزوده جديد قربانيان او، كشتگان به مرتب و آورد وارد فشار توانست هرچه زندگان باقيمانده به نسبت و افزود خود خونريزي به حجاج

 و سازد زبون و ذليل و خوار كشتن، از قبل را ها عراقي كه اين از حجاج. داشت ادامه ساعت هر بلكه و روز هر برنامه اين و شدند مي

. برد مي اي وحشيانه لذّت بكوبد درهم را معنوياتشان

 كردند مي برخورد يكديگر به بازار و مجالس يا مساجد در مردم كه موقعي كه بود كرده روي زياده خونريزي و ساختن ذليل در آنقدر

 شد سربريده شخص فالن چگونه و شود مي آويزان دار به امروز كسي چه و است شده كشته ديروز كسي چه كه بود اين بحثشان موضوع

! شد اهانت او به رسيدن قتل به از قبل وضعي چه به يا و

 احضار را عراقيان از يكي كه وقت هر. كرد مي تكرار را آن هميشه كه است اي جمله شد، مي نقل حجاج از عراق شهرهاي در كه سخني

» !بزن را او گردن!... جالد«: گفت مي كرد مي

 اسم طالب ابي فرزندان از يكي نام به يا و حسين و علي نامش هركس: داد مي دستور كه بود رسيده جايي به او جويي انتقام و پستي كار

! شود كشته است شده گذاري

 خود اسمهاي از و آمدند نمي حجاج پيش بودند طالب ابي خاندان همنام كه مستمنداني كه بود رسيده جايي به مردم ناراحتي كار

 من. اند گذاشته علي مرا نام و اند كرده ستم من به بستگانم امير اي: گفت و آمد حجاج پيش نفر يك مثال براي. كردند مي عذرخواهي

. محتاجترم امير كمك به و ام درمانده و محتاج

 هزار صدوبيست حجاج، زمامداري كشتگان آمار. بودند ها ستمگري اين مورد شيعيان مخصوصاً و بود شده المثل ضرب حجاج ستمگري

!! داشتند وجود زن هزار سي و مرد هزار پنجاه مرگش هنگام در هم حجاج زندان در. است نفر

 تسخير را منابر كه بود او زيرا بگذاريد، احترام حجاج به«: گفت خويش فرزندان به خود مرگ هنگام مروان بن عبدالملك اموي، زمامدار

. »!ساخت ذليل را دشمنانتان و درآورد شما نفوذ تحت را شهرها و كرد شما

 باقي مشرق و) بصره و كوفه( عراقين امير همچنان را او پدرش، مرگ از پس عبدالملك وليدبن و پذيرفتند را پدر پند عبدالملك فرزندانِ

. گذاشت
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 وفاداران قهرمانِ

 نكنيم نقل است خاندان دو هر يارانِ و طالبيين و اميه بني خصايص از بسياري بر مشتمل كه را انگيزي شگفت داستان تا را فصل اين ما

 مي ترسيم را اي صفحه تاريخ در و سازد مي منعكس السالم عليه علي ياران از را بلندي معاني آنكه نظر از داستان اين. دهيم نمي خاتمه

 و ذلّت سراسر دهد، مي نشان را اميه بني فرومايگي و پستي نهايت از هايي نمونه كه اين جهت از و است بزرگواري و عظمت سراسر كند،

. است سرشكستگي

 آن شايسته اوصاف و السالم عليه طالب ابي بن علي دوستي از دست نبود حاضر »كندي عدي حجربن« كه است اين داستان خالصه

. بردارد ساخت مي مجسم را حقيقي انساني عظمت كه حضرت

 اين ولي كند بيعت او با كنند، بيعت معاويه با بودند ناگزير كه افرادي از پيروي به كه ديد ناگزير را خود حجر معاويه، زمامداري زمان در

 كوشيد مي حجر مخصوصاً بجويد؛ بيزاري حضرت آن از يا و بردارد السالم عليه علي دوستي از دست كه ساخت نمي ناگزير را او بيعت

 جنگ مخالف آرامش، به عالقمند آزاد، صريح، راستگو، مردي حجر،. كند عمل السالم عليه طالب ابي بن علي روش به مردم ميان در كه

 است اجتماع به خدمت براي اي وسيله كه فردي يك از بيش حجر، نظر در زمامدار. بود آن حدود آخرين تا اجتماعي عدالت خواهان و

 مي سازگاري او با بود اجتماع خدمتگزار زمامدار، اگر. بود آموخته السالم عليه طالب ابي بن علي بزرگش استاد از را نظريه اين و نبود

 تا او عليه و ورزيد مي او با را ها دشمني شديدترين رفت، مي ناشايسته كارهاي و فساد دنبال و كرد نمي خدمت اجتماع به اگر و كرد

 منابر روي در السالم عليه علي به بدگويي يعني اميه، بني گاه تكيه به شخصي چنين كه بود طبيعي. شد مي غضبناك درجه آخرين

. شود منجر دارد اراده او درباره سلطان آنچه به مخالفت، اين هرچند بردارد، خود اعتراض روي از پرده و كند اعتراض

 او ياران و السالم عليه علي به بدگويي به و رفت كوفه منبر باالي ، السالم عليه حسن امام مرگ از پس »شعبه بن مغيرة« كه شده نقل

 انصاف روي از مردم با كه خواست او از و كرد مغيره به پرخاش به شروع جمعيت مقابل در و شد بلند خود جاي حجراز ناگهان پرداخت،

 به مردم از ديگر اي عده بپردازد؛ السالم عليه علي از بدگويي جاي به را آنان مانده عقب حقوق كند، حكمراني عدالت روي از كند؛ رفتار

. آيد فرود منبر از و كند قطع را خود گفتار شد مجبور مغيره و حجرشتافتند كمك

 كوفه فرماندار معاويه طرف از ابيه زيادبن مغيره، مرگ از پس. داشت ادامه ترتيب همين به بود زنده شعبه بن مغيرة كه زماني تا كوفه وضع

. زد هم بر را رفاقتشان كه آمد وجود به موردي اما بودند دوست يكديگر با حجر و زياد. شد

 نشد حاضر بردند زياد نزد را نزاع كه موقعي. رسانيد قتل به را ذمي فرد يك مسلمان، عرب نفر يك كه است صورت بدين داستان خالصه

. كرد قضاوت »ديه« گرفتن به بلكه برساند قصاص به را مسلمان كه

 را عرب و كرده برقرار برادري مردم همه بينِ اسالم كه ايم شنيده ما: گفتند و بگيرند ديه نشدند حاضر و نرفتند زيربار كشته بازماندگان

! است نداده برتري عرب برغير
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 خدا بندگانِ مردم تمام«: فرمود مي كه بود آله و عليه اهللا صلي خدا رسول فرمايشات به معتقد و راستگو مسلماني كه عدي حجربن

 به مگر ندارد عجم بر برتري، هيچگونه عرب« و» !است يكديگر برادر باشد ناراحت چه و بدارد دوست چه انسان« و »هستند

 زندگي مقياس را آن و بود، رسيده شهادت به آن راه در السالم عليه علي كه عدالتي ضرورت به همچنان حجر، چون و. »پرهيزگاري

 نتوانست كه شد ناراحت آنقدر و داد قرار حمله مورد سخت را »زياد« قضات روش داشت ايمان بود، داده قرار خود عمومي و خصوصي

 شيعيان بيشتر. هستند خدا خور روزي و بنده دو هر زيرا باشند؛ مساوي حكم در غيرمسلمان و مسلمان بايد: گفت و كند كنترل را خود

 مطابق و! بماند محفوظ هميشه براي عدالت تا كنند اجرا ذمي نفع به را عدالت بتوانند تا شدند، انقالب آماده و شتافتند حجر كمك به

. شود عمل او امام و آله و عليه اهللا صلي پيغمبر دستورات و اسالم حقيقت

 معاويه به اي نامه سپس! برسد قصاص به قاتل كه داد دستور ناچاري روي از و افتادند وحشت به انقالب اين عاقبت از او ياران و زياد

 و باشيد فرصت مترصد: نوشت جواب در معاويه. كرد شكايت بودند، السالم عليه علي يارانِ از كه همدستانش و حجر دست از و نوشت

! آوريد دست به دوستانش و او عليه اي بهانه تا كنيد صبر

 از را وي و كرد مي خطر اعالم او به هم »زياد«. انجاميد طول به او هاي سخنراني قطع و ابيه زيادبن با مبارزه در او ياران و حجر داستان

 كه كنند نصيحت را او تا فرستاد حجر پيش را كوفه مردم از جميعتي زياد كه اين تا گرفت باال مبارزات اين و ترساند مي كار عاقبت

. گيرد پيش را ايشان با دوستي راه و بردارد دستگاه مخالفت از دست

 شد نخواهند موفق هم پس اين از و اند نشده موفق خود كار در كه دادند خبر زياد به و كردند مراجعت مدتي از بعد و رفتند عده اين اما

. بيايد زياد پيش كه نكرد قبول او اما كند، احضار را حجر كه فرستاد مأموري زياد،. آورند وجود به ترديدي او آرمان و حجر عقايد در كه

 بر مطلب اين. نيافتند دست حجر به و درگرفت زدوخوردي حجر، ياران و نگهبانان ميان اما. داد را او جلب دستور خود مأمورين به زياد

 زندان به را او سپس كردند؛ دستگير بود »كنده« رياستمدار و حجر ياران بزرگ راكه اشعث بن قيس محمدبن داد دستور و آمد، گران زياد

 نجات را تو تا آوري من پيش را حجر كه اين مگر رسانم مي قتل به را تو سپس و برم مي را ات بيني و گوش: گفت او به و كرد تهديد

! دهم

 را او كه داد وعده زياد و گرفت »امان« زياد از كه اين از پس ببرند؛ را او بيني و گوش و دهند شكنجه را او دوست كه نشد حاضر حجر

 زنداني دستور كه بود نگذشته او آمدن از دقايقي هنوز ولي! ساخت زياد تسليم را خود كنند، مجادله يكديگر با تا بفرستد معاويه پيش

 دستور كوفه مردم به سپس. ساخت دستگير شكنجه و مبارزه از بعد ديگري از پس يكي را او برگزيده ياران »زياد« و شد صادر او شدنِ

 بعضي. داد قرار فشار تحت دروغي، شهادت چنين دادن براي را مردم! سازند ناراحت را آنان كه بدهند شهادت عده اين ضرر به تا داد

 و كنند مي جويي عيب عثمان از ها آن. دارند نمي دوست را ديگري و هستند السالم عليه علي دوستدار او ياران و حجر كه دادند گواهي

. نبود كافي زياد براي گواهي اين ولي. مذّمت معاويه از

 اشعري ابوموسي فرزند ابوبرده. باشد تري محكم دليل دادن عذاب و شكنجه براي كه آورد دست به اي شهادتنامه خواست مي »زياد«

 مي و جويند مي بيزاري معاويه خالفت از. اند اجتماع مخالف و اند كرده سرپيچي زمامدار فرمان از او ياران و حجر كه داد گواهي

. كنند پا به جنگي خواهند
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 از كه زياد. كردند امضا را آن نفر، هفتاد حدود و كنند امضا را آن كه خواست هم كوفه مردم از زياد. كرد امضا را خود گواهي ابوبرده

 شريح. شد اضافه نامشان كه افرادي از. افزود امضاكنندگان اسامي به نبودند حاضر كه هم را ديگر اي عده نام نداشت باكي نيرنگ و دروغ

. آمد ميان به او نام قبالً كه بود، قاضي

 تكذيب را امضا آن و تبرئه اند داده نسبت او به كه اي گواهي از را خود و داد اطّالع معاويه به شد باخبر خود جعلي امضاي از وقتي وي

 شهادتنامه و زياد نامه و شدند فرستاده معاويه نزد به او ياران و حجر. است پاك افراد از و شايسته مردي حجر كه داد گواهي بلكه كرد؛

 شام هاي دهكده به را ها آن كه گفت ديگري و كند اكتفا آنان حبس به كه كردند نصيحت معاويه به بعضي. شد خوانده معاويه براي مردم

 تكليف كسب او از و نوشت زياد براي اي نامه و كرد تأمل خود تصميم در معاويه! بازگردند عراق به نگذار و كن تبعيد پراكنده بصورت

 و حجر داري، احتياج عراق به اگر«: بود كرده درج را مطالب اين نوشت او پاسخ در كه اي نامه در زياد كند؟ چه ها آن درباره كه كرد

. »نفرست من پيش را او ياران

 لعنت را او و بجوييد بيزاري السالم عليه علي از بايد كه گفت ها آن به و فرستاد يارانش و حجر پيش را شخصي معاويه بعد روز چند

 آنان! شود مي كشته كرد مخالفت كس هر و ماند مي زنده و آزاد داد انجام را عمل اين كس هر. كنيد ارادت اظهار عثمان به نسبت و كنيد

 طوري همان و نرفتند عثمان به نسبت دوستي اظهار و السالم عليه علي از بيزاري زيربار معاويه حكومت با مخالفت و استقامت نهايت در

. رسيدند قتل به ديگري از پس يكي است كرده تشريح را اندوهبارشان داستان تفصيل طور به تاريخ كه

 خود هدف و آرمان از دست دقيقه چند براي حتّي نيست حاضر كه شود مي مشخّص وي شرافت و انسان ارزش گروه، اين داستان در

 مقابل در را عمل اين و ساختند مي قبري اندامش تناسب به حجر ياران از يك هر براي معاويه ياران زيرا. نيفتد مرگ دام در و بردارد

! افتاد مي قبر همان ميان در و شد مي كشته جست نمي بيزاري السالم عليه علي از اگر سپس. دادند مي انجام آنان هاي چشم

) 32( »شده پهن كفنهاي و شده، كنده قبرهاي شده، كشيده شمشيرهاي« و افتادند؛ وحشت به وضع اين ديدن از نفر دو كه است شده نقل

 نفر دو آن. شوند همداستان او با عثمان و السالم عليه علي درباره و بروند، معاويه نزد كه كردند درخواست لذا انداخت وحشت به را آنان

 ولي بود السالم عليه علي دوستدار قلباً و جست بيزاري خود زبان با نفر دو از يكي. رسانيدند قتل به را ديگران و بردند معاويه نزد به را

 درباره مطالبي و كرد وي ياران و معاويه به بدگويي و او ياران و السالم عليه علي مدح به شروع و گرفت قرار معاويه مقابل در ديگري

!! نداشت را آن شنيدن طاقت معاويه كه گفت عثمان

 كه برسان قتل به طوري را او كه داد دستور او به و فرستاد زياد پيش را كسي و بفرستند ابيه زيادبن پيش زنده را او كه داد دستور معاويه

 حجربن خواستند كه وقتي!! كردند خاك زير زنده زنده را او داد دستور زياد! باشد نرسيده قتل به صورت بدان كسي اسالم عصر در قبالً

 مي قتل به را ما شاميان و دادند گواهي ما ضرر به ها عراقي! است ما امت و ما بين حاكم خداوند«: گفت برسانند قتل به را عدي

» !رسانند
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 اجتماع در گروه دو عملكرد انعكاس

 سودجويي، امتيازات اميه بني. هستند استبدادي و فردي حكومت به آنان تمايل و تاريخ زمامداران از آشكاري هاي نمونه اميه بني

. سازند مي مجسم را ملّت ساختن اسير و زمين كردن غارت و احتكار

 حكومت نيك، كارهاي انساني، آرمان كه بودند اي شايسته هاي نمونه فرزندانش، و السالم عليه طالب ابي بن علي ديگر، طرف از

. ساختند مي مجسم را گذرانان خوش و متنفذين رياستمداران، ميل و حيف از جلوگيري و ملّت براي درآمدها ساختن مباح دمكراسي،

 مادي برداري بهره منظور به نفوذ، با سودجويان و دنياطلبان در. بود گذاشته اثر هم يارانشان و دوستان در گروه دو هر سرشت و طبيعت

 آن عصر آن مردم زيرا. كردند مي پيدا عالقه اميه بني به مردم از ديگر اي عده آنان دنبال به و شدند مي متمايل اميه بني به معيني منافع و

 اما است، نافع ها آن براي كاري كه كردند مي فكر. كنند درك زيادي شعاع تا را خود ضرر و نفع بتوانند كه نداشتند اي فكري رشد چنان

 او با شناختند، مي را او كه اين با كه يافت توان نمي السالم عليه علي همانند فردي هرگز. كم آن شعاع و بود محدود آن نفع كه ديدند نمي

 شناختند نمي كردند، مي دفاع آنها از دشمن مقابل در و داشتند مي دوست كه را افرادي ماهيت. گذاشتند پا زير را حقّش و كردند مخالفت

 پنهان جامعه از اجتماعي عدالت درخشان چهره تدريج به... بود گذشته خيلي ديگر هم پشيماني وقت از و شوند پشيمان كردند برآنچه تا

 عليه طالب ابي بن علي به عالقمندان و پيروان جزو اي عده! نمود رخ خطرناك استبدادي حكومت و وستم مكر و حيله صورتهاي و شد

 مأمورين و زمامداران از و كشيدند ستم ماندند، باقي برحق. بودند طالبيين همانند اخالق، و طبيعت در كه درآمدند او فرزندان و السالم

 سر بر ستم تاريك ابر بود، سخت و تاريك شبهاي همانند آنان، روشنِ روز. شدند متّحمل را جوري و ناراحتي نوع هر بانفوذشان و نادان

 جان اجتماعي عدالت بوجودآوردن راه در السالم عليه طالب ابي بن علي خود، بزرگ پيشواي از پيروي به و افكنده سايه مدتها آنان

. دادند

 عالقه مهرباني، شهامت، دنيا، به اعتنايي بي از درخشاني افقهاي به را شيعيان روح فرزندانش، و السالم عليه علي ياري كه طوري همان

 و سنگدلي و سودجويي و خودپرستي هاي بيغوله به را اشرافيان هم اميه بني ياري رساند، اجتماعي عدالت و دمكراسي حكومت به

. كشاند استبداد با همكاري

 

! معاويه مدافعان

 گردد، واگذار خوانندگان به آن اعتراض و شود اشاره آن رجال و تاريخ درباره عرب نويسندگانِ از بعضي عقايد به است شايسته اكنون

 را او نظريه و كردم انتخاب را »كردعلي محمد« نويسندگان، اين نمونه براي من. دارد وجود متعددي پاسخهاي گذشت كه بخشي در زيرا

 و معاويه درباره وي. كنم مي ذكر عظمت و قهرماني معناي در نويسندگان اين آراي نمونه عنوان به يارانشان، و اميه بني درباره

 دست به بيشتري ثروت تا فرستاد مي زنانشان زدن آتش و اطفال سربريدن ساختن، ويران غارت، كشتن، براي را آنان كه خونخواراني

 و كند يافت مي افزايش نفر ها ميليون خونِ ريختن با مخصوصشان هاي هديه كه خونخوارش سربازان و ياوران و خويشتن خرجِ و آورد
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 ابي بن علي قتلِ در را آنان و كنند حمايت جنايتكارشان و منافق همدستانِ و مروان فاميلشان هم و يزيد فرزندش و او از وسيله بدين تا

: نويسد مي چنين دهند، ياري مردم برگزيدگان ساير و عدي حجربن ياسر، عماربن ، السالم عليه علي بن حسين و السالم عليه طالب

 بزرگترين كه كرد پيدا توفيق و... افزود حقوقشان به و. كرد تنظيم و تصفيه را لشكر كه بود اين داد انجام معاويه كه كاري ترين مهم... 

 بسربن و عقبة بن مسلم قيس، بن ضحاك شعبه، بن مغيرة ابيه، زيادبن بزرگان، اين جمله از. كند استخدام خود امور اداره براي را افراد

. اند ارطاة

 كننده اداره مردان بزرگترين« عنوان به را ستمگران و خونخواران است، نوشته العربيه والحضارة االسالم نام به كه كتابي در نويسنده اين

كند مي معرفي »معاويه حكومت .

 كه اين بدون نويسنده، اين. كرد مي پاك غيرعرب و عرب تمدن و اسالم دامن از را سخنان اين نظر؛ مورد نويسنده كه بود اين مطلب حقّ

 كه مطلبي به اعتنايي كه اين بدون و كند، دادخواهي بيستم قرن در تاريخ در رفته ظلمهاي از كه اين بدون و بسنجد را خود سخنانِ جوانبِ

. »ديدي؟ چگونه را مردم وضع پرسيدند شايسته افراد از يكي از ما عصر در«: كه كند مي ذكر باشد داشته نويسد مي بعد صفحه در

 پاياني بي ستمگري ديگر اي دسته و بودند شده واقع مظلوم شود رعايت انصاف ها آن درباره كه اين بدون اي دسته: داد پاسخ مرد آن«

. »بودند ساخته خود پيشه را

 آن گفته به نسبت اظهارنظر مقامِ در او خود كه اين با باشد داشته توجه عبارت آن به و كند دادخواهي و حسابگري نويسنده، اين چرا اما

: گويد مي صالح مرد

 و مخصوص روش عصري هر كه داند نمي ولي باشد عمر عصر همانند معاويه عصر حكومت اداره خواهد مي شايسته شخص آن گويا... «

 و گويند مي سخن تمدن درباره ما عصر در كه نويسندگاني بيشتر كه دانند نمي هم مردم: بگويم است شايسته). 33( »دارد معيني افراد

! اند گذشته عصرهاي اهل از خود كنند مي بحث
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 عثمان از قبل

. ام كرده ستم او به نكردم، برطرف را آن و شدم مطّلع او ستم از من و كرد ظلم كسي به من مأمورين از يك هر* 

 خطاب عمربن

! بازگرداند مردم المال بيت به و كرد مصادره را وليد خالدبن و ابوهريره عاص، عمروبن اموال خطاب عمربن* 

 

 كند مي پيدا اطمينان كند، مطالعه را جهان حوادث خالص، و طرفانه بي نظر يك با آن با مخالفت يا و اسالم از حمايت بدون انسان هرگاه

 غفلت از را آنان و آورد پديد را بزرگي بيداري شده، فراموش صورت به اما بودند، كرده زندگي ها نسل كه عرب جهان ميان در اسالم كه

 انقالب يك اول، مرحله در كه آورد وجود به را عظيم بيداري چنين توانست جهت اين از اسالم كه يابد درمي باز و. رهانيد خبري بي و

 غني،: اجتماع طبقات تمام حالِ شامل كه بود نظري وسعت داشت، وجود اجتماعي انقالب اين در كه موضوعي ترين مهم. بود اجتماعي

          را آن مكاني شرايط و عصر آن تاريخي مرحله كه را اي طبقاتي اختالف اسباب اسالم،. شد مي مظلوم و ظالم ذليل، عزيز، فقير،

. برداشت عرب دوش از بود زياد زمان آن در كه را سودطلبي فشار و خشكاند ريشه از پذيرفت مي

 همگي و هستند سهيم زندگي آن در آنان با هم ديگري ملتهاي كه كنند مي زندگي بزرگي اجتماع در كنند درك كه آموخت اعراب به

 بي انسان اگر باز و. است او احسان و كاركرد ميزان به فقط ديگر فرد بر فردي هر برتري و يكديگرند پشتيبانِ و همگام همكار، برادر،

 كوتاه عهد كه كند مي پيدا اطمينان كند، مطالعه آنان وجودي اثر و اول صدر مسلمين و اسالم پيدايش درباره خالص ديد يك با و طرفانه

 داشت خود در اي زنده افكار عصر؛ آن كه يابد مي يقين باز و. است انسانيت عهدهاي نيازترين بي فكر، و روح احترام نظر از اسالم صدر

 واحد يك را احساس و انديشه سخن، كار، و شمرد مي كردار و گفتار و فكر و احساس داراي را او و دانست مي كاملي فرد را انسان كه

 را خود جانِ اوقات بيشتر كه بود رسيده جايي به اجتماعي انقالب اين اصول به ايمان كه كند مي درك باز و دانست مي ناپذير تجزيه

. كردند مي آن فداي

 آشوب وقايع علل ما كه است معني بي دارد، تنگاتنگي ارتباط آن از قبل و وي عصر مسلمانان اجتماعي جنبه با عثمان داستان كه وقتي

 اسباب ما كه است حقيقت و تاريخ مخالف و معني بي باز و بدانيم خارج اجتماعي امور از را آن كننده ناراحت نتايج و او زمان برانگيز

 را ما مردم احوال و زندگي شرايط تاريخ، هاي داستان زيرا. كنيم جستجو خالص ديني عواملِ در را آن از ناشي هاي ناراحتي و واقعه اين

 اجتماعي پشتوانه مخفيانه، يا و علني طور به كه اين جز نشده، برپا آن ضد يا و اديان از يكي نام به انقالبي عصر، آن در كه كند مي روشن

 در سياسي و اجتماعي هاي جنبه اسالم، در زيرا باشد، اسالمي ديني صددرصد انقالب يك كه ندارد منافات هم اصل اين با و است؛ داشته

. دارد قرار دين متن

 مغلوب جاهليت اجتماع در كه بودند اي طبقه افراد از مسلمانان اكثريت كه است روشن كامالً مطلب اين اسالم، دعوت اول سالهاي در

 كنار در. بودند شده واقع مظلوم يا ضعيف و گرفته قرار ظلم فشار تحت كه بودند افرادي بودند، اسالم طرفدار همه از بيش كه آنان و بودند
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 ياري به انصاف روي از باشند اجتماعي فشار تحت كه اين بدون و بود ساخته روشن را آنان وجدان خدا، كه بودند افرادي هم عده اين

 است اين آن و كند مي روشن ما براي را ديگري مطلب اسالم، تاريخ مطالعه باز و.بودند برخاسته او ارادت و آله و عليه اهللا صلي محمد

. برود دست از آنان باالي مراتب كه ترسيدند مي زيرا بودند اوضاع تغيير مخالف غالباً و سودطلب طبقه از اسالم مخالفين بيشتر كه

 و نفوذ مقام، مال، جهت؛ از كه بودند افرادي جديد دعوت عليه مردم جناح شديدترين چه، يابد؛ پايان گذرانيها خوش و طلبي قدرت و

 قرار خويش سرمايه را خدا مال« كه اند گرفته قرار افرادي آله و عليه اهللا صلي پيغمبر مخالف جناح در. بودند اجتماع سرآمد استبداد،

 در و شوند محسوب اجتماع افراد ساير همانند كه اين از شوند مي خشمگين و ناراحت و »اند ساخته خود نوكران را او بندگان و اند داده

. باشند سهيم آن زيان و سود

 كساني آنان خواهد مي آله و عليه اهللا صلي محمد و اند بوده ستم تحت هميشه كه هستند افرادي هم آله و عليه اهللا صلي پيغمبر دوستان

 افراد باشندو دست آلت مردم خواست نمي آله و عليه اهللا صلي محمد. ببرند بهره آن منافع از و كنند زندگي زمين در آزادانه كه باشند

 فرمانبردار كه است اي كننده توليد و كارگر طبقه طرفدار كه اوست هم باز و گيرند كار به خود احتياجات راه در را ها آن گذران، خوش

. كرد مي احترام اداي طبقه اين به هميشه پيامبر. باشند خدا

 دعوت. شود مي روشن ما براي اجتماع قدرتمندان وضع همچنين و آله و عليه اهللا صلي محمد ياوران و پيروان وضع شرايط، اين درك با

 دندانه همانند مردم«: گويد مي پيامبر كه آنجا. بود بخش نجات ديگر اي عده براي و هولناك گروهي، براي آله و عليه اهللا صلي محمد

 همرديف وظايف، و حقوق تمام در را آنان و برد مي باال را مظلومين و بيچارگان و بندگان مقام كه آنجا باز و »برابرند هم با شانه هاي

. بود اهميت حائز بسيار سازد مي خود اربابان

 احوال و خود عصر رژيمهاي برابر در را آن انقالبي وضع و اجتماعي نظر از را اسالم حقيقت مشروح، طور به »امام از پيش« بخش در

: آن خالصه اينك داديم، قرار بحث مورد فقرا و بيچارگان و زورمندان و ديكتاتورها

 جملـه از. بود نشنيده را آن كسـي قبالً كه آورد پيامي شد مبعوث رسالت بـه العـرب جـزيـرة در آله و عليه اهللا صلي محمـد كـه روزي

. هستـند مساوي هم با عجم و عرب. برابـرنـد هـم بـا سـرخ و سياه: كـه بـود ايـن آله و عليه اهللا صلي محمـد رسـالـت اصـول

. اسـت عمـل بـه فقـط بـرتـري

 و) 34( است مسلمان باشد آورده ايمان خدا به كس هر ، آله و عليه اهللا صلي محمد نظر در زيرا. هستند مساوي غيرمسلمان و مسلمان

 خواه است انسان برادر انسان. بود دشمن داد مي آزار را ديگر انسان يا و ذمي نفر يك كه كس هر با قلباً آله و عليه اهللا صلي محمد

 اجتماعي عدالت به كه راهي هر و شود رعايت بايد حق كه بود اين او رسالت اساسي هاي برنامه از. باشـد ناراحت يا و بدارد دوست

 از كه ثروتمندي نه ضعيفي، نه و باشد زورگويي نه. مظلومي نه و باشد داشته وجود ستمگري نه ديگر و يابد، تداوم بايد شود مي منجر

 كسي است نياورده ايمان ، آله و عليه اهللا صلي محمد مذهب در. باشد محتاج شب نان به كه فقيري نه و شود مريض زياد گذراني خوش

 اساس بر آله و عليه اهللا صلي محمد). 35( دارد تعلق ملّت تمام به ثروت او سنّت در. باشد گرسنه او همسايه و بخوابد سير شكم با كه
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 ثروتمندان دست در كه را اموالي معيني برنامه طبق اوقات از بسياري و. نكرد تجاوز آن از هم سرمويي و كرد زندگي عالي اصول همين

. كرد مي تقسيم نيازمندان ميان در عادالنه طور به و گرفت مي بود

 و امور تمام در را ضعيف كنند، خودداري رشوه يا و هديه گرفتن از كه بود كرده اكيد سفارش خود ياران به آله و عليه اهللا صلي محمد

 از و داد مي قرار ديگران عبرت را آنان و شد، مي آنان كردن ستم مانع و دانست مي نادان را ستمگران. بدارند مقدم قوي بر نيازمنديها

 سازد برطرف را فقرشان و بيچارگي كه اقتصادي هاي همكاري سوي به را مردم آله و عليه اهللا صلي محمد. كاست مي دورويان شأن

. كرد مي دعوت

 كه افرادي بيند مي كه يابد مي افزايش وقتي انسان تعجب! بود گذاشته حضرت آن ياران در عجيبي تأثير آله و عليه اهللا صلي پيغمبر روش

 به و بدانند خود مخصوص آورند مي دست به هرچه كه دادند مي اجازه خود به و بودند شده تربيت خود پدران روش طبق جاهليت در

 شدند، مي افراد ترين برگزيده و مردم ترين عادل به تبديل ناگهان بيفزايند، خويش درآمد به بيشتر هرچه كه كوشيدند مي و ندهند كسي

. بود ساخته روشن را آنان روح وي، مسلك و آله و عليه اهللا صلي محمد وجود نور زيرا

. كند ارزيابي را خيبر مردم خرماهاي ميزان تا شود، مي اعزام خيبر به آله و عليه اهللا صلي پيغمبر طرف از رواحه بن عبداللّه نمونه، براي

 خيبر مردم منافع و بنويسد كمتر را مالياتشان تا دهند رشوه او به كه خواستند آنان. داشت وجود شمشيرزن مرد هزار بيست خيبر، در

 زينتهاي اين: گفتند و آوردند عبداللّه نزد را خود زنان جواهرات از مقداري خود منظور براي خيبر مردم. نبرند سودي فقرا اما شود زيادتر

! بدهي تخفيف خود ارزيابي در كه داريم انتظار و كنيم مي تقديم شما به كه است ما زنان

 به من كه شود نمي سبب شما به نسبت من بغض اين اما هستيد، زمين روي مردم بدترين از من نظر در شما خيبر اهل اي: گفت عبداللّه

 اهل. خواهم نمي را آن من و است حرام ايد، كرده عرضه من بر و ايد آورده كه اي رشوه اما. دارم روا ستم شما به و كنم تجاوز شما مال

. برپاست زمين و آسمانها عدالت، اصل همين بر: گفتند خيبر

 خود جاهليت رياست به عالقمند كه داشتند وجود طلب رياست مردم از اي عده كرد، وداع را دنيا آله و عليه اهللا صلي محمد كه هنگامي

 به راه در و داشتند اعتقاد آن عمل نتايج و اسالم انقالب بودن انساني به ديگر اي عده و نداشتند آن به بازگشت سوي به راهي ولي بودند،

. نداشتند واپسگرايي به توجهي و كوشيدند مي آن رسيدن ثمر

 هم اسالم به اطمينان و خشنودي ثمره و شد آشكار بود كوبيده درهم را آن اسالم كه رياستي به تمايل رسيد، خالفت به ابوبكر كه وقتي

 سركوب را آنان و جنگيد مرتدين با بودند راضي اسالم از كه گروهي اتفّاق به ابوبكر و شدند مرتد قبايل رؤساي از اي عده. شد ظاهر

 نقش را آنان كوشش و كار به گذراني خوش و نفوذ و استثماري زندگي به بازگشت رؤياي و ساخت، خفه نطفه در را آنان افكار و كرد

 پابرجا مردم ذهن و قلب در را آله و عليه اهللا صلي محمد رسالت شايسته مقاصد از بسياري كه گرفت پيش را اي شيوه ابوبكر. كرد برآب

. نداشت اختالف آله و عليه اهللا صلي محمد او پيشواي راه با كه برگزيد را راهي او. كرد

 دروغگويي و امانت راستگويي،. كنيد هدايت راست راه به مرا كردم بد كار اگر و دهيد ياري من به كردم خوب كار اگر«: گفت مي ابوبكر

 كه باشيد من رفتار مراقب و. كنم مصرف را آن درست راه در آمد من دست به مالي وقت هر تا باشيد من اعمال مواظب شما. است خيانت
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 عيالوار ابوبكر آري» !دارم فراواني طرفداران من كه بدانيد شديد، عالقمند است شده فرستاده آنچه به هرگاه و نيندازم بدبختي در را شما

 كه شنيد رسيد، زمامداري به كه موقعي! دوشيد مي را خود اطراف فقيران گوسفندان شير كه بود رسيده جايي به مطلب اين صدق. بود

 »شوند؟ نمي دوشيده امروز حيواناتمان«: گويد مي همسايگان همين از يكي به دختري

 را خود متعارفي خانه نشد حاضر ابوبكر. شد شيرها دوشيدن مشغول و »دوشم مي را ها آن اكنون كه سوگند خودم جان به«: گفت ابوبكر

 مردم بر را خود خصوصي اموال بلكه دهد، تغيير را خود ناچيز وسايل نشد حاضر تنها نه باز و كند عوض زمامداري به رسيدن از پس

! گذاشت نمي باقي خود براي چيزي و كرد مي تقسيم

 علم را نادان! كن حفظ را دانشمند«: داد دستور سعيد به. داد مي داد، سعيد خالدبن به كه را دستوري همان خود نمايندگان به ابوبكر

» !بده قرار تعقيب تحت را گذران خوش نادان افراد و! بياموز

 به ابوسفيان يزيدبن به كه مطالبي از. كرد مي عزل به تهديد يافت، مي راه مغزشان در شيطاني تكبر كه را سرداراني و فرمانداران ابوبكر،

 به را خود وظيفه اگر كنم، آزمايش را تو كه رساندم رياست به را تو من«: است مطلب اين كرد اظهار سوريه سرزمين به او اعزام هنگام

 رياست از شدي، ناراحتي سبب و كردي نافرماني اگر و. افزايم مي مقامت به و گردانم مي باز خودت جاي به را تو دادي، انجام خوبي

. »كنم مي عزلت

 و ستم رفع و مردم مصالح جهت به خالفت كه بودند كرده عادت هم مردم. رسيد خطاب عمربن به ابوبكر رياست كه نگذشت صباحي چند

 انقالب يك اسالم، كه بودند شده مأنوس حقيقت اين با مردم باز و. است آمده وجود به ها سرزمين تمام در گستري عدالت براي سپس

 توسعه اسالمي دولت مرزهاي خطاب عمربن عصر در گرچه. ساخت متوقف را انقالب يا و منحرف را آن راه توان نمي و است هميشگي

 خواه و شد افزوده نيز استانداران و فرمانداران تعداد به طبعاً و يافت افزايش مهم كارهاي و مسلمانان اداري امور آن دنبال به و يافت

 اطّالع مانند خود، مأمورين و مردم درباره اطالعاتش عمر،: جاحظ قول به اما گرفت، فاصله اسالمي دولت پايتخت با مراكزشان ناخواه

 فرمانده يا و استاندار كه اي ناحيه يا و سرزميني هر در زيرا. اند خوابيده متكا يك روي و رختخواب يك در خود اطراف به كه بود كسي

. كند بررسي را او كارهاي كه بود كرده او مراقب را كارآگاهي داشت، لشكري

 مطلبي اين. گرفت مي قرار اختيارش در وشب صبح اسالمي دولت غرب و شرق افراد سخنان كه بود رسيده جايي به عمر اطالعات كار

 تو من«: گفت مي او به داشت مي اعزام خود مركز سوي به را مأموري بازهرگاه و است موجود كارگزارانش به او هاي نامه در كه است

. »نمايي رفتار ها آن با عدالت با و كني قضاوت مردم بين حق روي از تا برگزيدم مأموريت اين به را

 را ستمگر از قصاص كه بود رسانده جايي به را كار اين و كرد مي تحريك ظالم عليه را مظلوم كه بود شده استوار اي برپايه عمر حكومت

. دانست مي مظلوم واجب كارهاي از يكي

 كسي شود حاضر كه اين تا بيايد من مالقات به ندارد اجازه است شده واقع خود حكومت ظلم مورد كه ملّت افراد از فردي هر: گفت عمر

 شما باز كرد تنبيه خودرا كشاورزان از يكي اميري اگر: گفتند او به روزي. كنم تقاص او براي تا آورد، من پيش است كرده ظلم او به كه را

 كني؟ مي تقاص و كني مي بازخواست را امير آن
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 را خود بود، رياست مقام در كه آله و عليه اهللا صلي خدا رسول ديدم خود چشم به كه من! نكنم؟ تقاص ستمگر امير آن از چرا: گفت عمر

 از عمر. است زده من به صدتازيانه تو، نماينده فالن كه آورد عمر پيش شكايت مردي كه است شده نقل. »)36( داد قرار تقاص معرض در

 كه داد دستور مرد آن به بالفاصله عمر. نداد عمر به اي كننده قانع پاسخ عامل »زدي؟ تازيانه را او جهت چه به«: كرد سؤال خود عامل

 من اطّالع به شخص آن مظلوميت و كرد ظلم كسي به من عمال از يك هر«: گفت مي كه بود عمر باز و» .كن تقاص من عامل از و برخيز

. »ام كرده ظلم او به نساختم، برطرف را او ناراحتي من و رسيد

 خود مأمورين براي بار يك. بود كرده حرام آوردند مي كارگزارانش براي كه را هايي هديه آله و عليه اهللا صلي خدا رسول همانند عمر

 دوستي خاطر به را كس هيچ كه بود عمر باز و. »است رشوه رديف در ها آن زيرا بپرهيزيد، آورند مي كه هايي هديه از بعد، اما«: نوشت

 خود نمايندگي به است ستمگر او كه اين به علم با را ستمگري كس هر: گفت مي و. نرساند رياست به خويش با خويشاوندي يا و

 اكثريت كه دانست مي زيرا. كرد مي سختگيري آنان به نسبت و بود ناراحت سخت قريش طايفه از عمر. است ستمگر او همانند برگزيند،

 درخواست و شوند خارج منزلها از گذاشت نمي و بود ساخته نشين خانه را آنان كه بود علّت همين به و! پرستند مال و سودطلب ها آن

. كنند مقام يا و مال

 روش طبق خواست نمي هركس و. كردند مي عمل او روش طبق هم او نمايندگان بود، مصمم و جدي اندازه اين تا مردم، امور در كه عمر

 آنان،. گفت مي مردم براي او خود كه بود مطالبي همان عمر، كارگزاران مطالب باز و. كرد مي عزل را او درنگ بدون عمر كند، رفتار او

 منبر باالي به بود، فرماندار عمر طرف از حمص در كه سعد عميربن: نمونه براي. بودند عدالت رعايت به عالقمند خود، فرمانده همانند

 او قدرت بلكه بزند، را مردم تازيانه با يا و برساند قتل به را مردم شمشير با كه نيست اين زمامدار، قدرت«: گفت خود خطبه در و رفت

 ناراحت را كسي و گفته كه اي جمله جهت به كه سعد عميربن مانند شخصي كه است تصور قابل چگونه راستي» .است حق بر قضاوت در

 و كشيد حمص فرمانداري از دست عمير، ؟!آورد ميان به زمامدار زدن تازيانه و كشي آدم از صحبت است، عصباني خود دست از و كرده

. رفت عمر حضور به و شد مدينه رهسپار

 را آنها و جمع را شهر نيكوكاران شدم، شهر وارد و فرستادي حمص سوي به مرا كه موقعي: گفت عمير. كرد سؤال او عملكرد نحوه از عمر

. بودم فرستاده برايت داشتي مي سهمي اگر و كردم مصرف خود جاي در شد، جمع ماليات وقتي. كردم ماليات آوري جمع مأمور

 اي؟ نياورده ما براي چيزي اكنون بنابراين،: گفت عمر

. ام نياورده چيزي نه،: عمير

! كنيد تجديد را عمير مأموريت نامه: عمر

: گفتم مسيحي نفر يك به زيرا نيستم، هم سالم و نبودم سالم سوگند، خدا به! كنم نمي فرمانداري تو، از پس نه و تو براي نه ديگر: عمير

! باشم محشور تو با كه است روزي من روزهاي بدترين. آوردي من سر به تو كه بود مصبيتي اين. كند رسوا را تو خدا
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 عمل و رأي استبداد بار زير گاه هيچ باشد، چنين روشش كه كسي. »هستم تو برادر من و مني برادر تو«: گفت مي عادل كارگزار به عمر

. است داده انجام را كاري صرفاً بگويند كه خواهد نمي و دهد انجام مفيد كار كه است اين او هدف زيرا رود، نمي

 آن و كرد مي استفاده السالم عليه طالب ابي بن علي فكر از اوقات از بسياري و كرد مي مشورت داشت ترديد كه عملي هر در عمر

 تمام با مشورت در او حكايتهاي و است مشهور السالم عليه علي از مساعدت درباره عمر هاي داستان. داد مي ياري عمر به هم حضرت

. دهم قرار خود نماينده كه خواهم مي را نفر يك و ام شده خسته و ناتوان كاري در: گفت خود اطرافيان به روز يك. است روشن مردم

 وقتي كه است من نظر منظور، كسي. كنيد معرفي داريد نظر در را كه هر دهم؛ قرار خويش نماينده را او كه كنيد معرفي من به را شخصي

 افراد از يكي همانند است، نشسته كرسي بر كه آنگاه و باشد رياستمدارشان همانند نيست، رياست كرسي روي و است مردم ميان در

. باشد اجتماع

 كرد احضار را او عمر. كنيم مي معرفي شما به را او ما،. است متّصف گويي مي كه خصوصياتي اين به حارثي زياد بن ربيع: گفتند اي عده

. كرد تشكر بودند، كرده معرفي را ربيع كه افرادي از هم عمر. شد موفق خود كار در نيز او و سپرد او به داشت نظر در كه رياستي و

. كرد مي استفاده مشكالت با برخورد و امور تدبير در حضرت آن افكار و السالم عليه علي مشورت از خطاب عمربن كه افتاد اتّفاق بارها

 قضاوت آن درباره شما كه را مشكلي آن خدا!اباالحسن يا« و. »بود شده هالك عمر نبود، السالم عليه علي اگر«: گفت كه نبود عمر مگر

. »گرداند نمي مبارك نكني،

. دارند اطّالع رساند، مي ياري عمر به مهم حوادث و سخت كارهاي در كه السالم عليه علي اندرزهاي و پند از مردم

 كه است گويايي شاهد مطلب اين. كرد نصيحت را او و آمد عمر نزد السالم عليه علي نهاوند، جنگ داستان از قبل چندي نمونه، براي

 گريبان كه مشكالتي در را السالم عليه علي كامل بصيرت و شايسته قدرت و سازد مي روشن عمر با را السالم عليه علي همكاري حدود

. كند مي روشن گرفت مي را لشكر سرداران و اسالمي دولت

 كني، اعزام جنگ به را شاميان اگر«: گفت بود، نهاوند جنگ و ايرانيان جنگ عازم اسالم سربازان همراهي به كه عمر به السالم عليه علي

 اگر و كنند مي اشغال را سرزمينشان حبشه مردم بفرستي، جنگ رابه يمن اهل اگر شوند؛ مي رهسپار آنان فرزندان سوي به روميان

 مشكالت از بيش آينده هاي ناراحتي زيرا شود؛ مي تر مشكل كارت و متالشي، مملكت شوي، جنگ جبهه عازم مدينه از شخصاً خودت

. كند مي تحريك بيشتر را آنان عمل، اين و است، عرب پادشاه اين گويند مي ديدند، را تو هيبت ايرانيان وقتي باز و. شد خواهد موجود

. »بمانند باقي شان سوم دو و شوند جنگ عازم سربازان سوم يك كه بنويس شهرها به

 عده كردن نياز بي با و نشود بلند مردم اعتراض كه كوشيد مي عمر. كرد عمل السالم عليه علي پند به و است اين صحيح فكر: گفت عمر

 اي عده يا و دادند مي اختصاص خود به را ملّت اموال گاهي كه را كارگزاراني اموال جهت، همين به و. نسازد گرسنه را ملتي معدود، اي

 كه رسيد خبر عمر به وقتي نمونه، براي. كرد مي مصادره ساختند، مي محروم را ديگر اي عده و داشتند مي مقدم خود هاي بخش در را

 او اموال است، كرده ذخيره خود براي نداشته قبالً كه را ديگري اموال و اسبها غالمان، ظروف، كاالها، مصر، در عاص عمروبن او، استاندار

 احتياج مورد كه را آنچه و نساخت قانع را خطاب عمربن كه كرد بيان خود از دفاع براي را مطالبي عاص، عمروبن. كرد مصادره را
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 نعمان اموال باز و كرد، مصادره را بحرين در خود عامل ابوهريره، اموال همچنين، عمر. كرد مصادره را مابقي و گذاشت بود عاص عمروبن

 خالدبن و كوفه عامل وقاص، ابي سعدبن و يمن عامل منيه، بن يعلي و مكّه عامل خزاعي، و عمر بن نافع و »ميسان« عامل عدي، بن

. كرد مصادره را شام عامل وليد،

 و سخنگويان محترم، نفوذ، با افراد بين خالد اما گيرد؛ نظر در مستمندان براي را المال بيت اموال كه بود داده دستور وليد خالدبن به عمر

 و كرد احضار بودند كرده دريافت را وجوه آن كه را افرادي و داد قرار فشار تحت را خالد و شد عصباني عمر. بود كرده تقسيم شعرا

. بازگرداند ملّت المال بيت به و گرفت بازپس ها آن از بودند گرفته را هرچه

 مردم صرف را شام ماليات و كرد مي شام مردم صرف را حجاز ماليات عمر، داشتند، بيشتري احتياج مملكت از اي نقطه افراد كه وقتي

 به ميرند، مي گرسنگي از حجازيها ديد كه عمر داد، قرار فشار تحت را حجاز مردم قحطي، كه »الرماده« سال در: نمونه براي. حجاز

. بفرستند حجاز به خود هاي استان غذايي آذوقه از كه كرد سفارش عراق، و شام مصر، استانداران

 به نيز خودش و داد مي نجات گرسنگي از را آنان و كرد مي تقسيم آنان بين هم عمر. آوردند مي را حجاز مردم احتياجات ها قافله

. كرد محدود را خود غذاي مردم، از پيروي

 مراعات كه افرادي براي اوقات، از بسياري. باشد شايسته هم آنان اجتماعي اعمال كه اين مگر كرد، نمي قناعت مردم ظاهر حسن به عمر

 به رسيدن براي كه حوادثي از يكي در نمونه، براي. بود قائل احترام بودند، كوشا اجتماعي كارهاي در اما كردند نمي عبادت در را سنّت

 را تو كه بياور را كسي: پرسيد او از ديد را شاهد وقتي عمر. بدهد گواهي عمر پيش تا آمد شاهدي بود، گواه به احتياج صحيح حكم

. آورد را مردي و رفت شاهد. بشناسد

 بيني؟ مي را او آمد و رفت كه هستي شاهد اين نزديك همسايه تو آيا: گفت عمر. كرد روي زياده شاهد تعريف درباره مرد، اين

! نيستم او نزديك همسايه نه،: ناشناس مرد

 بشناسي؟ را خوبش اخالق كه اي كرده مسافرت او با: عمر

! ام نكرده مسافرت او با نه،: ناشناس مرد

 بداني؟ را او تقواي حدود تا اي داشته پولي معامله شاهد، اين با: عمر

. ام نداشته اي معامله او با نه،: ناشناس مرد

 پايين را خود سر گاهي كه اي ديده را او و اي؛ شنيده را خواندنش قرآن زمزمه اي؛ ديده مسجد در را او ايستادن كه كنم مي گمان: عمر

 آورد؟ مي باال گاهي و برد مي

! آري: ناشناس مرد
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! بشناسد را تو كه بياور را كسي و برو گفت و كرد رو مرد به سپس! شناسي نمي را او تو! برو خويش كار دنبال: عمر

 اگر: گفت خود سخنراني در روزي! وراثتي يا و باشد مادي امتياز، آن خواه سازد، كن ريشه را اجتماعي امتيازات كه كرد مي سعي عمر

 راست راه به تورا شمشير دم با ديديم رفتاري كج تو از اگر: گفت مردم ميان از شخصي! كنيد هدايتم راست راه به يافتيد انحرافي من در

 از شمشير تيزي با را او كه اند شده پيدا افرادي عمر كشاورزان ميان در كه را خداي حمد: گفت و كرد او به نگاهي عمر. كشانيم مي

. دارند باز انحراف

 را عمر روزگار زمامداري معناي كه ديگري حكايتهاي. باشد داشته ذكر به احتياج كه است آن از مشهورتر »االكرمين ابن اضرب« داستان

. است فراوان نيز سازد مجسم

. شود مي نقل كند مي مجسم را زير مطالب و چرخد مي »حقوق تساوي و مردم به توجه« محور بر كه او هاي داستان از جمله چند اكنون

 باز و. »كرد خواهد سؤال من از آن درباره خدا كه دارم اطمينان قوي ظنّ به من رفت، دنيا از فرات نزديك گوسفندي اگر«: گفت مي او

 از كه داند مي زيرا. برسان روزي ما به خدايا: بگويد و كند كوتاهي روزي آوردن دست به راه در نبايد شماها از يك هيچ«: گفت مي

. »دهد مي روزي ديگر بعضي وسيله به را بعضي خدا بلكه بارد، نمي نقره و طال آسمان

: گفت عمر. است اميرالمؤمنين فرزند عبداللّه از: گفتند او به كيست؟ آنِ از شترها اين: پرسيد و ديد را فربهي شترهاي بازار، در عمر روزي

 را آن: داد پاسخ عبداللّه چيست؟ شتر اين: گفت او به عمر. رساند پدر به را خود عبداللّه... اميرالمؤمنين پسر به، به! عمر عبداللّه اي

. دارند مسلمانان كه دارم را چيزي همان انتظار و ام فرستاده قرقگاه به و ام خريده

 كن نگهداري را خود مال اصل عمر، بن عبداللّه اي. بدهيد آب را اميرالمؤمنين شتر بچرانيد، را اميرالمؤمنين پسر شتر گويند مي: گفت عمر

. بازگرداند مسلمانان المال بيت به را خود سرمايه سود عبداللّه،. بازگردان مسلمانان المال بيت به را مابقي و

. است او مشهور صفات از خويش خانواده و آن مجريان و حقوق حفظ به نسبت عمر سختگيري

 نظر ام؛ كرده منع مطلب فالن از را مردم من: گفت مي ها آن به و كرد مي احضار داشت مي باز آن از را مردم كه مسائلي در را ايشان عمر

. افزايم مي كيفرش به باشد كرده را حق نافرماني كه يافتم شما از را هركه سوگند خدا به. است گوشت به پرنده نظر مانند شما درباره مردم

 انتخاب خود نمايندگي براي را اسد بني طايفه از فردي: نمونه براي. است شده نقل مدارا و نرمي خصوصِ در عمر از هم هايي داستان

. شود رهسپار خود كار مركز به و بگيرد را خود ابالغ تا رسيد وي حضور به نماينده. كرد

 را بچه اين اميرالمؤمنين كه است تعجب: گفت عمر نماينده. بوسيد را او مهرباني روي از وي و آمد عمر فرزندان از يكي موقع همين در

. ام نبوسيده را اي بچه تاكنون من سوگند خدا به. بوسد مي

 اسدي مرد آن! شوي من مأمور نبايد تو بياور؛ را خود ابالغ حكم. است كمتر مردم ساير به نسبت تو مهرباني سوگند خدا به: گفت عمر

! شد بركنار كار از و آورد را نامه
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 عصر در مردم. داشت نمي باز آنان درباره عدالت اجراي از را او عالقه اين داشت، مي دوست را فرزندانش كه اين با عمر نشود، اشتباه

 به عمر فرزند عبيداللّه كرد، عمر قتل به اقدام ابولؤلؤ كه موقعي: سازد مي مجسم را آن لوازم و عدالت كه ديدند او از را مهمي مطلب عمر

 وآمد رفت هم با و دارد نزديكي رابطه ابولؤلؤ با هرمزان كه بود اين عبيداللّه دليل و. رسانيد قتل به را او و رفت فارسي هرمزان خانه

. اند بوده متّفق عمر كشتن در جهت همين به و دارند فراوان

 كه داد دستور سپس. كرد توبيخ را او و احضار را خود پسر بود، مرگ بستر در كه حالي در رسيد، عمر گوش به عبيداللّه عمل كه وقتي

. است كشته محاكمه و تهمت اثبات بدون را فردي زيرا برسانند، قتل به قصاص حكم به را عبيداللّه رفت، دنيا از هرمزان اگر

 سبز علفهاي از بايد دارد؛ حق مردم گردن به هم حيوان: گفت مي و داشت دوست را ها آن و بود قائل حيات حقِّ هم حيوانات براي عمر

. ديد نمي گذاشتند مي بار آنها، دوش بر حيوان طاقت از بيش كه ستمگري افراد تعقيب در مانعي هيچ عمر. كند استفاده خوب آب و

 درباره خدا از آيا«: گفت و كرد رسيدگي حيوانات حال به و آمد قافله بارانداز به عمر آمد، عمر نزد »قيس بن احنف« قافله كه موقعي

 »كنند؟ استفاده زمين هاي سبزه از كه كنيد نمي رها را ها آن چرا دارند؟ حقّي شما بر هم آنها كه دانيد نمي آيا ترسيد؟ نمي مركبهايتان

 او دلجويي. است خالص لطف و دوستي از حاكي او زمامداري اخبار و گذراند مردم از دلجويي در را خود زمامداري طول بيشتر عمر

. است زمامدار شرف نشانه و فرزندان از پدر نگهداري نمونه

 ضربه بودند، كرده دنبال خطاب عمربن و ابوبكر حضرت، آن از پس و بود داده انجام مردم ميان در آله و عليه اهللا صلي محمد كه روشي

. آمد فرود عفان بن عثمان حكومت و سياست به غيرمستقيم طور به كه بود اي كشنده

 چگونه كه ببينند و شوند شاهد را ستمگر فرمانداران و استانداران عاقبت و رسند مي خود حقوق به ببينند كه بودند كرده عادت مردم

 كه بودند كرده درك مسلمانان. شود مي مصرف خود صحيح موارد به و بازگرفته ها آن از ملّت اموال و شود مي مصادره اموالشان

 المال بيت سهم از نزديك و دور افراد كه داشتند يقين باز و! ساز ذخيره نه و است سودطلب نه است؛ ها آن مصالح حافظ زمامدار،

 ديگران، و ابوذر و السالم عليه طالب ابي بن علي مانند آله و عليه اهللا صلي پيغمبر ياران بزرگترين كه ديدند مي نيز و. هستند مساوي

. شود مي برده پناه ها آن به مشكالت در كه هستند مشعلداراني و حق پرچمداران

 در دستوراتشان به احترام و حقوقشان از دفاع و زمامداران احتياجات رفعِ در مسلمانان جميع كه بود اعتقادات و عادتها اين روي آري،

 ملّت شد، حكمفرما جا همه بر ستم شد، باطل به تبديل حق رسيد عثمان به زمامداري وقتي اما كوشيدند، مي برادروار خويش زندگي

 داشتند مي دوست آنچه از غير و ديدند را سابق شيوه از غير روشي مردم. شوند سرمست او دستگاه متنفذين و درباريان تا ماند، گرسنه

 بود حالتي چنين در است، دوانيده ريشه و كرده طغيان ديگر بار نبرده، اسالم از بويي كه جاهليت افكار كه كردند درك و نمودند مشاهده

 كشيد؟ كجا به اجتماع نفوذان صاحب دست به عثمان عصر در مردم وضع آيا ولي! كردند انقالب كه
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 عثمان عصر نفوذان صاحب

. است كشيده آشوب به را عرب جنگي، درآمدهاي* 

 ابوبكر

! اي كرده مردم برگردن سوار را اميه بني كه بينم مي را تو من! عثمان اي* 

 خطاب عمربن

. آورد مي وجود به را حوادثي و بدعتها و شود مي انتخاب زمامداري به عثمان زودي به* 

 السالم عليه طالب ابي بن علي

! شد مي جاري ايشان سرهاي فرق بر  آورد، مي را مشكي نافه هندي، بازرگان هرگاه* 

 گمنام شاعر

 

 دو هر ياران و طالبين و اميه بني دستگاه ماهيت و حقيقت گذشت محترم خوانندگان نظر از سريع طور به گذشته فصلهاي در آنچه از

 كه است فروعي و اصول داراي سودجويي، و زمامداري و رياست شهوت كه شد روشن اسالم، عصر در چه و جاهليت عصر در چه دسته،

 عقيده هم يا و اند آمده وجود به اميه ريشه از كه افرادي و آنان همكاران و ياران در وسيعي شعاع تا و است دوانيده ريشه اميه خاندان در

. است يافته گسترش هستند ها آن

 رژيمهاي و عادات نوين، رژيم خواستند نمي كه بود نفوذاني صاحب تفكّر طرز معلول يارانشان و امويين پيكار كه شد روشن قبالً

 را تهيدست و زحمتكش طبقات و نداشت سودي بازرگانان و داران سرمايه براي جز كه را رژيمهايي آن يعني براندازد؛ را ايشان اجتماعي

 ها خواسته و ها زمينه اختالف با قريش بزرگان تمام مكّه، فتح زمان تا اسالم دعوت شيوع هنگام از. سازد كن ريشه كرد، مي بيچاره

: شوند مي تقسيم دسته سه به اسالم نظر از كند مي تأييد نيز حوادث و كنيم مي گمان ما كه طور آن و. شدند مسلمان

 از. بودند محدود بسياربسيار عده، اين و گرويدند اسالم به عالقه و اختيار روي از و ديدند عدالت و حق داراي را اسالم كه اي دسته. 1

 خصوصاً و قريش نفوذان صاحب به محكمي ضربه عثمان، اسالمِ مخصوصاً و برد نام توان مي را عفان بن عثمان و زبير طلحه، دسته، اين

. آورد وارد اميه بني

 به چربيد، مسلمين پيروزي ترازوي كفه اگر. شود مي پيروز طرف كدام ببينند و شود روشن و آشكار پيروزي كه بودند منتظر دسته اين. 2

. شوند آنان همراه شوند پيروز قريش اگر و كنند تكرار را مسلمانان گفته و ببرند پناه اسالم
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 به كه است عاص عمروبن دسته، اين از. كنند برداري بهره آن از كه دانستند مي غنيمتي را اسالم جاهليت، دوران همانند دسته، اين گويا

 قرار شما اختيار در آينده فصل در معاويه و السالم عليه طالب ابي بن علي با وي وضع شدن روشن براي را او آوردن اسالم داستان زودي

. دهيم مي

 بودند اسالم كمين در و فرصت مترصد هميشه و آوردند اسالم دادند مي دست از را خود نفوذ كه حالي در اكراه روي از فقط سوم دسته. 3

. بازگردند خود جاهليت دوران به كه كردند مي سعي و

 خونيني مبارزه ها آن با ابوبكر و شدند مرتد آله و عليه اهللا صلي پيغمبر مرگ از پس كه قبايلي رؤساي و معاويه پدر حرب، بن ابوسفيان

. سازند مي مجسم را منافقين از دسته اين شد، پيروز ها آن بر و كرد

 بود؛ شده مخلوط جاهليتشان روح رسوبات با اسالمشان بدانند كه اين بدون ولي بودند، استوار خود عقايد و اسالم روي اول، دسته گرچه

 اجتماعي شعاع و اقتصادي هاي جنبه ونزديكشان، دور سياست محور ديگر، دسته دو اما. گردند نمي سرزنش مختصري از بيش دسته اين

 يكديگر كمك به كرد مي اقتضا آنان همه مصالح اگر. كردند مي كار خود شخصي مصالح روي فقط دسته دو اين نفوذانِ صاحب. بود آن

. كرد مي عمل خويش مصلحت به خود نوبه به كس هر بود مختلف مصالحشان اگر و شتافتند مي

 بيشتري سهم آخر دسته دو وگرچه بود؛ نفوذان صاحب همين به مربوط آن موجبات همچنين و آيد مي وجود به كه آشوبهايي مسئوليت

 به توجه بدون كه بود گرفته قرار اين بر نفوذان صاحب اين طبيعت زيرا. بود آنان همه دوش به مسئوليت عمده ولي داشتند آشوبها در

 صاحب اين سودجويي خصلتهاي. ندهند دست از را درآمد و سودطلبي فرصت بود، شده گذاشته مسلمانان شانه بر روز آن در كه رسالتي

 خالدبن عمل نوع دارد برمي پرده موضوع اين روي از خوبي به كه حوادثي و مطالب از. شد آشكار ابوبكر رياستمداري زمان از نفوذان

. است خالد درباره عمر و ابوبكر گفته و وليد

: كه است قرار اين از داستان خالصه

 حرام هاي ثروت به زيرا رسانيد، قتل به را) 37( »نويره بن مالك« ظلم، و تجاوز روي از ابوبكر نفع به خود هاي جنگ از يكي در خالد

: گفت مورد اين در را خود مشهور سخن ابوبكر و ساخت ناراحت را او رسيد ابوبكر گوش به خبر اين وقتي. بود شده عالقمند او

. »است كرده نـقض مـرا دستـور خـالـد و كشيـده آشـوب به را عـرب غنيمتهـا«

 كني؟ مي خودنمايي خـدا، دشمـن اي«: گفت ديد را او عمر كه موقعي. داشت خود عمامه در تير چوبه سه برگشت، جنگ از خالد وقتي

. »كنم مي سنگسار را تو دهد قدرت من به خدا اگر سوگند خدا به

 دستوري چنين ابوبكر مبادا كه اين ترس از هم خالد و شكست او چشم مقابل در و آورد بيرون خالد عمامه از را تير چوبهاي عمر، سپس

! ماند ساكت باشد، داده را
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 كرد مي كوشش عمر! پذيرفت را او عذر و كرد قبول را او حرف ابوبكر كرد، بيان را خود داستان و رسيد ابوبكر حضور به خالد كه وقتي

 خطايي اولين اين! است تعجب عمر،«: گفت ابوبكر اما بگيرد، وي از را نويره بن مالك خونِ قصاص و كند تقاص خالد از ابوبكر كه

» !است گرفته انجام كه نيست

 كار خود هاي طمع و شخصي سود به فقط كه كردند مي سعي بود كشيده آشوب به را آنان غنيمت، كه منافقيني خطاب، عمربن عصر در

 براي است فرستاده خطاب عمربن براي شعرا از يكي كه را مطلبي نمونه، براي! نيست شماره قابل و است فراوان امر اين بر ما دليل. كنند

. كنيم مي نقل شما

 مي و اند ساخته خود مخصوص را غنيمتها و منافع ها، سرزمين و شهرها از بعضي نفوذان صاحب كه دهد مي خبر عمر به شاعر اين

 نفوذ صاحبان حقوق بر مقدم ملّت حقوق كه معتقدند و ناراحتند سخت ها استفاده سوء اين از ملّت. دارند پنهان شما از را آن كه كوشند

. است

 به نسبـت را عمومي افكار و كند مي روشن پيروزيها، روزگار در را متنفذين وضع است، آورده خود فراوان اشعار در شاعر اين كه مطالبي

: است حق و واجب بلكه و ممكن، است كاري سودطلبان و ستمگران از بازخواست كه كند مي ثابـت بـاز و سـازد مي مجسـم آنـان

. »!محتاج ما و باشند ثروتمند ها آن چرا. كنيم مي جنگ هم ما كردند جنگ وقت هر و رويم مي حج به هم ما روند مي حج به وقت هر«

 زيرا كن، حفظ آوردي دست به را خدا مال هركجا«. »شود مي روان آنان سر فرق بر بياورد را مشك آهوي نافه هندي، بازرگان هرگاه«

» !شوند مي قانع آن نصف به كردي تقسيم ها آن با اگر

 ستمگري و سودجويي به خواستند مي هم عمر زمان در انداخت فتنه به را آنان جنگي غنيمتهاي كه عرب نفوذان صاحب نشود، اشتباه

 مي زنداني را نفوذان صاحب عمر،. آيد وجود به حكومتش در بندوباري بي نوع اين دهد اجازه كه نبود كساني آن از عمر اما بپردازند،

 يا و ستمگري سودجويي، به كه نداشتند جرأت نيز آنان و گرفت مي سخت آنها بر و كرد، مي مصادره را اموالشان و بركنار كار از كرد،

. گذشت خوانندگان نظر از گذشته فصل در مطلب اين توضيح! بپردازند ناشايسته كار

 كه رياست آرزومندان و كردند پاره را خود زنجير مهارشده، هاي طمع كرد؛ پيدا شيوع طلبي رياست بيماري رسيد، زمامداري به كه عثمان

 اين از عثمان عصر در مردم و آوردند فشار طرف هر از طلبي رياست در و برخاسته يكديگر كمك به آشكار، زماني و بودند مخفي گاهي

. بودند نديده عمر و ابوبكر يا و آله و عليه اهللا صلي خدا رسول عصر در كه ديدند اعمالي طلبان، رياست

 باز سخني به سئوال اين به پاسخ براي است شايسته ساخت؟ منقلب را ملّت و انداخت وحشت به را مردم عملي چه عثمان زمان در

 حدود باز و شود روشن داشتند را اميه بني طرف از آشوب برپايي انتظار كه بينان روشن انتظار حدود تا گفت عثمان به عمر كه گرديم

. شود آشكار مردم بر رياستمداري هنگام به دسته اين حقيقت از اطالعاتشان



 

Noorfatemah.org 
 

 )5جلد (صداي عدالت انسانيت ) عليه السالم(امام علي ۸۳

 بر را محيط ابي بني و اميه بني تو دهند، مي تو به را مسلمانان رياست قريش كه بينم مي گويا! باش مواظب«: گفت عثمان به عمر روزي

 كنند حمله تو به عرب گرگان از اي دسته كه شود مي سبب تو كار و داري مي مقدم المال بيت منافع در را آنان و كني مي مسلط مردم سر

. سرببرند رختخوابت برروي را تو و

 مي ستمگري ها آن كردي، مسلط مردم سر بر را آنان تو اگر و رسانند مي قتل به را تو مردم كردند، ستمگري اميه بني اگر سوگند خدا به

 كه است شايسته باز و. كنيد ياد مرا گفته آمد وجود به داستان اين وقتي: گفت و گرفت را خود پيشاني جلوي موهاي عمر سپس. »كنند

. است ساخته روشن وي زمامداري از قبل را او حقيقت و فرموده عثمان درباره السالم عليه طالب ابي بن علي كه مطلبي به كنيم رجوع

 حوادثي و بدعتها او و رسانند مي رياست به را او قريش دانم مي من كه باش آگاه«: فرمود عباس خود عموي به السالم عليه علي روزي

. »كنند مي تقسيم خود بين را رياست اميه بني رفت، دنيا از يا و كشتند را او اگر و آورم مي يادت به ماندي زنده اگر آورد، مي وجود به

 كرد؟ مي صدق عثمان درباره حدود چه تا السالم عليه طالب ابي بن علي فرموده و خطاب عمربن گفته آيا راستي

 * * *

 كه اين جاي به رسيدند، رياست به كه اميه بني. بود مشكل نهايت بي كه شد روبرو اي پيچيده مسائل با رسيد خالفت به كه عثمان

 روحيه با اين، بر اضافه. كنند خدمت اسالم به خواستند نمي و نداشتند پاكي نيت زيرا افزودند؛ پيچيدگيها به كنند حل را عثمان مشكالت

 شخصي، نفوذ و خانوادگي تعصب اساس بر را مردم كار. بردند كافي بهره عثمان، خودشان فاميل هم سازشكاري از داشتند كه اي ذاتي

 در داري سرمايه هاي برنامه به اسالمي سوسياليسم هاي برنامه انتقال و مالي برداري بهره براي ها رياست استخدام ملّت، مصالح با بازي

! شد كشيده سلطنت به خالفت داشت، رواج سودطلبي بودند، درآمده آنان برداري بهره براي اي وسيله صورت به مردم. گرفتند دست

. افتاد ايشان بندگان و ياران و اميه بني دست در كامل طور به زمامداري امكانات

 رياست به كه عثمان: سازد مي مجسم خوبي به آنان نظر از را او رياست و عثمان عصر در را اميه بني موقعيت و حقيقت زير، داستان

 و كرد واگذار ها آن به را خالصه هاي زمين كرد؛ تقسيم آنان بين را ها رياست. ساخت آماده اميه بني سواري براي را مردم گردن رسيد

. داشت مقدم علناً را دوستانشان و ياران و اميه بني مصالح

 قرار ثروتمندان اختيار در بود، كوبيده درهم خود مرزهاي داخل در را آن اسالم كه طبقاتي نظام صالح به مخصوصي برنامه روي را ثروت

 و آنان سنگين بارهاي زير در كه بود اجتماع اين ولي كردند ترقي ثروت و مال جهت از اي سابقه بي طور به زورمندان ترتيب بدين. داد

! بود آمده ستوه به زنجيرهايشان

 ناراحت بدعت اين از مردم. بخشيد حكم بن مروان خود، فاميل هم به و گرفت را آن خمس كرد فتح كه را »ارمنيه« عثمان نمونه، براي

. كند مي مجسم را ملّت نظريه كه است سروده باره دراين اشعاري حنبل، بن عبدالرحمن و شدند

 اي فتنه ما براي عثمان اي تو اما«. »است نكرده رها خاصيت بي را چيزي خدا كه كنم مي ياد سوگند است بشر خالق كه خدايي به«

» .دادند نشان ما به را هدايت راه عمر و ابوبكر زيرا«. »باشيم ناراحتي در يا و شويم آزموده آن با كه هستي
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 را شهرها يك پنج مروان به تو«. »نكردند صرف وهوس هوا راه در درهمي و نگرفتند ما از درهمي نيرنگ و خدعه با هيچكدام اما«

» !است دور پيشينيان روش از اندازه چه تا تو روش كه افسوس اي؛ بخشيده

 باز و. بخشيد بود، رسيده او به پدر از و بود پيغمبر دختر السالم عليها فاطمه ارث كه را »فدك« ثروت، اين بر اضافه مروان، به عثمان

. افزود آن بر ملّي المال بيت از درهم صدهزار

 درهم چهارصدهزار بخششها، و اسرافها اين براي مجوزي گرفتن درنظر بدون عثمان كرد، كمك درخواست اسيداموي خالدبن بن عبداللّه

 خود از را او آله و عليه اهللا صلي محمد كه بود افرادي از و اسالم دشمنان از كه عاص بن حكم خود، فاميل هم به عثمان. بخشيد او به

. رسيد مي درهم صدهزار به آن ارزش كه داد اي هديه بود، رانده

 بن حرث« به را آن عثمان اما بود، كرده مسلمين مستمندانِ وقف را آن آله و عليه اهللا صلي محمد كه »نهروز« نام به بود بازاري مدينه در

 چريدن مخصوص را آن عمر و ابوبكر و آله و عليه اهللا صلي پيغمبر كه بود چراگاههايي مدينه، اطراف در! بخشيد مروان برادر »حكم

! كرد اميه بني حيوانات وقف و اعالم قرق و گرفت حيواناتشان دهان و مسلمانان دست از را آن عثمان اما بودند، كرده مسلمانان حيوانات

 عبداللّه اختيار در بست در بدهد، كسي به كه اين بدون را بود مسلمانان ملك كه »طنجه« تا مصر از آفريقا تمام جنگي غنيمتهاي عثمان،

! گذاشت سرح بن

 زيدبن. بدهند درهم هزار دويست ابوسفيان، به داد دستور كنند، كمك درهم صدهزار حكم بن مروان به بود داده دستور كه روزي همان در

. گذاشت عثمان پيش كرد مي گريه كه حالي در را المال بيت كليدهاي و آمد عثمان نزد به و شد ناراحت ارقم

 ام؟ كرده رحم صله من كه كني مي گريه: گفت عثمان

! بود زياد هم باز بودي داده درهم صد مروان به اگر سوگند خدا به: داد پاسخ زيد

 پخش اميه بني ميان را همه او و آمد عثمان براي عراق از فراواني اموال. كنم مي پيدا را ديگري شخص كه بينداز را كليدها: گفت عثمان

 او به ديگر درهم صدهزار بود، داده او به قبالً آنچه بر اضافه كرد، تزويج حكم بن حرث به را عايشه خود، دختر عثمان، كه موقعي. كرد

 او به را »قضاعه« صدقات اختيار سپس و كرد هديه جديدش داماد به بود آمده شهرها از بعضي از كه را ماليات شترهاي از يكي. بخشيد

 اهللا صلي محمد ياران بزرگانِ از اي عده). 38( كرد پيشكش خود داماد به هم را اين شد؛ ميليون سه از متجاوز آن مبلغ كه كرد واگذار

. دارم خويشاوند من: گفت عثمان. كردند اعتراض او به و رفتند عثمان پيش السالم عليه طالب ابي بن علي رهبري به آله و عليه

 نداشتند؟ خويشاوند عمر، و ابوبكر مگر: گفتند كنندگان اعتراض

 كمك خود اقوام به كه كنم مي سعي من و كنند منع المال بيت حقوق از را خود بستگان كه كردند مي سعي عمر و ابوبكر: داد پاسخ عثمان

. است تو راه از محبوبتر ما براي عمر و ابوبكر راه سوگند، خدا به: گفتند كنندگان اعتراض. كنم
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 به عمداً را فرصتها اين اوقات از بسياري بلكه«. افزودند مي خود ثروت بر ملّت نام به و كردند مي استفاده فرصتها گونه اين از منافقين

 آسمان كاخ كوفه، در كه بود طلحه اين). 39( »كنند جلوگيري آنان مبارزه از و سازند سرگرم امور بدينگونه را مردم تا آوردند مي وجود

. است بوده معروف »دارالطلحتين« نام به نويسد، مي الذهب مروج در مسعودي آنچه بنابر سيصدسال از پس كه كرد بنا خراشي

 كشاورزي درآمد اين: نويسد مي مسعودي. اند گفته بيشتر هم اين از بعضي و بود دينار هزار روزي عراق، از فقط طلحه كشاورزي درآمد

 عثمان خانه همانند كه بود كرده بنا اي خانه هم مدينه در. است شده نقل اين از بيش »سراة« ناحيه از اما بوده، »كناس« ناحيه از طلحه

. بود

 بسته اسب صد اسطبلي، هر در كه كند مي بنا اسطبلي اي خانه هر وبراي است وسيع بسيار كه سازد مي هايي خانه عوف بن عبدالرحمن

. است دينار ميليون سه حدود او نقدي ثروت. است او ملك در گوسفند هزار ده و شتر هزار. است

 و منقول اموال از و شكنند مي »تبر« با مسعودي نقل بنابر كه گذارد مي باقي نقره و طال آنقدر رود مي دنيا از ثابت زيدبن كه وقتي

! ماند جاي به او از فراواني ثروت غيرمنقول،

 جاي به را زيادي كشاورزي هاي زمين و است طلبكار فقرا از زيادي وجوه و دارد ثروت دينار پانصدهزار مرگ، هنگام به اميه بن يعلي

. گذارد مي

 پيدا دسترسي كه كجا هر و اسكندريه مصر، كوفه، بصره، در. داشت كنيز هزار و بنده هزار عثمان، عصر در مسعودي نقل بنابر عوام، زبيربن

 مسعودي! بگو خواهد مي دلت چه هر او، شتر و اسب و او نقدي ثروت ميزانِ از اما كرد مي بنا اي كشيده سربفلك كاخهاي كرد مي

: كند مي اضافه

 نكردند تعقيب را عمر عصر روش و زدند هم به هنگفت هاي ثروت عثمان عصر در كه را افرادي بخواهيم اگر ما داردو سردراز رشته اين«

. »!بود آشكار جاده و روشن راه و داشتند زيادي اختالف يكديگر با عصر دو اين بگوييم اختصار طور به بايد و فراوانند؛ كنيم معرفي

 و مال از افراد اين. اندوختند مي مردم بيچارگي و فقر نام به بلكه ملّت نام به را زيادي ثروت بودند، راضي كه هر از اميه بني و عثمان

 ها ثروت گونه اين از شخصاً عثمان. بودند نديده شمار انگشت اي عده اختيار در جز را آن نظير مردم كه بودند كرده ذخيره آنقدر ثروت

. داشت فراواني بهره

 »حنين« در او امالك قيمت. بود او انباردار اختيار در نقد پول درهم هزار و دينار هزار وپنجاه صد رسيد، قتل به عثمان كه اين از پس

 زيورآالتي و جواهرات). 40( گذاشت جاي به نيز فراواني اسب و شتر. بود درهم صدهزار بر بالغ ديگر، هاي سرزمين و »القري وادي«

 دختران سينه روي اما درخشيد، مي فروزان اخگري همانند خورشيد، پرتو در« بودند، آورده ايران پادشاهان خزانه از عمر عصر در كه

 »است شده منجمد خالفت خاندان دست در آوري رعب حال، عين در و آميز مسخره طور به حقوقشان كه ديدند مي مردم و عثمان؛

 بذل و كرم سخاوت، نهايت در عثمان«: كه است مطلب اين شده نقل عثمان درباره مسعودي تأليف الذهب، مروج در كه مطالبي از). 41(

. بودند كرده انتخاب را وي روش او، زمان مردم از بسياري مانند هم او عمال. بود
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 خود براي هم هايي چشمه و باغستانها و اموال و بود شده ساخته »عرعر« و »ساج« از آن درهاي كه ساخت اي خانه مدينه در عثمان

. »بود كرده تهيه

 دولت سرتاسر در! كنند بخشش و كنند جمع ماليات بدهند، رياست كنند، عزل بدهند، دستور تا گذاشت آزاد را خود منسوبين عثمان،

 پناه او به عثمان كه ناپاكي عنصر اولين. كنند تهيه خود دولت تأسيس براي مكانهايي و آورند وجود به خود نفوذ براي محيطهايي اسالمي،

. بود حكم مروان سپارد مي او به را خود وزارت و مشاورت و برد مي

 نداشت سابقه اسالم در گاه هيچ كه هم از متمايز دسته دو صورت به را ملّت آن، لوازم و عثمان اداري و مالي سياست طريق، بدين

. بود درآورده

 و محروميت آنان، سهم كه مردم عامه دوم، دسته و بود گري ياغي و ثروت اندوختن سهمشان كه آنان منصوبين و زمامداران دسته يك

. بود كشي ستم

 »گزينند اقامت كه عرب بالد از اي نقطه هر در افراد، به عمومي اموال انتقال« درباره عثمان پيشنهاد از پس داري سرمايه سياست اين

. شدند مند بهره تدبير اين از كه شد ثروتمنداني سهمِ ولگردي و گذراني خوش گويا آن، دنبال به و كرد پيدا رسوخ

: نويسد مي باره اين در حسين طه

 از كه افرادي. آمد وجود به اسالمي دولت هاي استان مراكز ساير و عراق در هنگفتي هاي سرمايه كه شد اين عثمان مالي سياست نتيجه

 حكم بن مروان و طلحه. كنند خريداري را جزء ثروتمندانِ امالك داشتند قدرت كه بودند ثروتمنداني كردند، برداري بهره عثمان پيشنهاد

 عراق به منحصر وضع اين. يافت گسترش مضاربه و مبادله و قرض فروش، و خريد. كرد پيدا رواج بازار و كردند خريداري را امالكي

 كه شد پيدا وسيعي هاي زمين آمد؛ وجود به زيادي و فراوان امالك. شد عملي برنامه اين نيز اسالمي شهرهاي ساير و حجاز در نبود،

 خاصيت بر عالوه كه آمد وجود به) 42( »پلوتوكراسي« نام به جديدي طبقه ترتيب بدين. شدند مشغول كار به آن در بنده و آزاد كارگران

 اين آن ديگر نتيجه. داشت نيز را طرفداران كثرت و ثروت شدن انباشته امتياز بود، خانوادگي روابط بر مبتني كه) 43( »اريستوكراسي«

 به را ها بنده منظور، همين براي و افتادند ها زمين از استفاده فكر به بودند خريده را حجاز باألخص و عرب هاي زمين كه افرادي كه بود

 شهرهاي زيباترين كه گفت توان مي و درآمد بهشت صورت به حجاز سرزمين كه نگذشت مدتي. كردند جلب خود به آوري سرسام طور

 خوش سرشار، نفع اين دنبال به و بخشيد نفع بسيار زمين صاحبان براي. شد ها سرزمين همه از بارورتر و خرم و سرسبز. شد زمين روي

. نداشتند كاري هيچ كه آورد وجود به اريستوكراسي طبقه يك طائف، و مدينه مكّه، حجاز، در برنامه اين. شد شروع ولگردي و گذراني

 يافت راه اجتماع در كه هنرهايي. بود بندوباري بي و گذراني خوش هاي راه در كردند مي خرج پول آنچه و بود غالم جلب كارشان فقط

 نشاط نه و آورد مي انسان براي جديتي نه كه شعر و رقص موسيقي، خواني آوازه. گرفت مي سرچشمه بندوباري بي و گذراني خوش از

. كرد باز را خود جاي سازد، مي مجسم را نابودي و بيكاري و گذراني خوش فقط و واقعي

 گذران، خوش طبقه اين كنار در. كند اجتماع متوجه را اندوه و غم عميقي، صورت به كه بود كارهايي و گذراني خوش اصلي، هدف

 هم احساساتي و عواطف نداشت؛ وجود بيهوده كار زندگيشان در بود؛ ايشان دست به اربابان زندگي تدبير كه كردند مي زندگي غالماني
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. برد مي بسر محروميت نهايت با كه كرد مي زندگي ديگري طبقه از نوكرصفت آزادگانِ و آزاده نوكران طبقه، اين كنار در. شد نمي يافت

 خريداري حجاز در زميني قطعه آن با كه بود نكرده تصرف را زميني هم عراق در و بفروشد عراق امالك به تا نداشت زميني حجاز، در

. كند

 وجود به گذران خوش و ثروتمند طبقه اين كه نبود سياسي نتيجه به منحصر بود آمده ببار او مشاورين يا و عثمان براي كه روشي نتيجه

 به. داشت هم اجتماعي نتايج بلكه بيفتند، يكديگر جان به رياست برسر پراكندگي اين بركت به و شود تقسيم دسته و حزب چند به و آيد

. يافتند دست وسيعي قدرتهاي و فراوان هاي ثروت به اشراف طبقه و رسيد خود هدف به طبقاتي برنامه انقالب، اين حكم

 اين بين. ساختند مي فراهم را اشراف گذرانيهاي خوش موجبات و كشيدند مي زحمت كه بودند مستمندان طايفه اشراف، طبقه مقابل در

. دادند مي تشكيل را اجتماع اكثريت كه داشت وجود متوسطي طبقه داشتند، زيادي فاصله هم با كه اي طبقه دو

 همين سر بر. كنند دفاع هايشان ثروت و مردم از و حمايت مرزها از كنند؛ حمله دشمن به و زندگي شهرها در كه بود اين عده اين كار

. كردند مي تقسيم مختلفي هاي دسته به را ايشان نتيجه در و جنگيدند مي يكديگر با اغنيا كه بود طبقه

 و متوسط طبقه بينِ سپس و است بوده ثروتمندان خود بين مبارزه اولين كه يافت درخواهند كنند، بررسي را اسالم تاريخ كه آنان

. است آمده وجود به ثروتمندان

 عثمان، زمان تا عرب) 44. (»شود مي روشن طبقه دو آن از پس وضعشان ملّت، سازان آسايش و كارگر طبقه اجتماع، سوم طبقه اما

 بود كرده عادت آن به عرب آنچه بلكه كند، رهبري را آنان حكومت، و سياست و كند غلبه زمامداري بر سودجويي ببيند كه نداشت عادت

. باشد غالب شخص منافع بر اجتماع مصلحت رياستمداران، و قدرتمندان قلبِ در كه بود اين

 كه اين نظر از حكومت به كه بودند كرده عادت و بودند گرفته قرار او عدالت و آله و عليه اهللا صلي پيغمبر روش تأثير تحت مسلمانان

 كساني آن از حكومت و ستم نه است عدالت حكومت كه اين از و. بگذارند احترام خاصي، طبقه حكومت نه است، مردم همه حكومت

. بودند قائل احترام آن براي نهند، مي ملّت دوش بر بار كه كساني نه كنند، مي كمك زندگي مشكالت برابر در ملّت به كه است

. بود آمده وجود به بود، نرسيده خالفت به هنوز كه السالم عليه طالب ابي بن علي ياورشان و عمر و ابوبكر وسيله به مفاهيم اين به عادت

 به عمر كه بودند نكرده فراموش مردم هنوز كه چرا. رسيد رياست به خطاب عمربن از بعد بالفاصله عثمان كه بود اين عثمان بدشانسي از

 و كرده خرج خيلي سفر اين در ما: گفت عبداللّه پسرش به بود شده دينار شانزده او آمد و رفت خرج چون و بازگشت و رفت مكّه

. ايم ورزيده اسراف

 عمال و نمايندگان از را خود ناراحتي و كردند اعتراض او به بارها و افتادند وحشت به مردم شد، ظاهر سياست آن با عثمان وقتي آري،

 اين و سياست اين توانند نمي كه كردند اعالم عثمان به علناً و كردند؛ اعالم گذاشتند مي عمل مرحله به را آنان برنامه كه افرادي و اموي

. كنند تحمل را او فرمانداران و استانداران هاي ستمگري
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 كار از را خود نمايندگان كه داد مي وعده ها آن به و داد مي گوش شاكيان اعتراض به و شد مي پشيمان خود اعمال از عثمان گاهي

 و سودطلبي و غارتگري به و ماندند مي استوار خود جاي به و داشتند غلبه عثمان هاي برخواسته او برجسته مأمورين اما كند؛ بركنار

. دادند مي ادامه آنان از گرفتن انتقام و خود دشمنان به شكنجه در سپس

 اين اما. رسانيدند مي قتل به بازگشت از پس بودند برده عثمان پيش شكايت كه را افرادي عثمان، مخصوصِ نمايندگان اوقات، از بسياري

 و ماندند مي زنده كه آنان ولي. كند اصالح ملّت ميل مطابق را اوضاع كه بود داده كه هايي وعده به عثمان كه شد مي واقع وقتي قتلها

 محمد ياران و رسانيدند مي عثمان گوش به آله و عليه اهللا صلي محمد يارانِ بزرگان وسيله به را عثمان نمايندگان ستمگريِ بازماندگانشان

 شود؛ رهسپار پيشين ستمگر رئيس جاي به و شود تعيين جديدي والي: داد مي دستور عثمان كردند، مي كمك آنان به آله و عليه اهللا صلي

 افرادي همچنين و رسيد مي قتل به بود شده فرستاده قبالً كه اي نامه طبق بگيرد، تحويل را رياست خواست مي جديد والي كه موقعي اما

 استوار خود جاي بر سابق رئيس و رسيدند مي قتل به يا و گرفتند مي قرار آزار و شكنجه تحت بودند رفته شكايت به عثمان پيش كه

. بود

 را فشار اين گاهي و بودند گرفته قرار فشار تحت ملّت. گرديد مي نفوذان صاحب مصلحت و اشاره با عثمان سياست چرخ طريق بدين

 خوش احوال و ستمديدگان وضع ساختن مجسم در شعر. ساختند مي منعكس »گفتن« به زماني و »عصبانيت فرونشاندن« عنوان به

. داشت سزايي به سهم گذرانها،

 اين. داشتند جاي مسلمانان قلوب در و بودند زباني خوش و دلي روشن وجدان، صفاي داراي كه بودند افرادي روز آن اجتماعِ ميان در

 سياست عليه جهت همين به و بودند ناراحت سخت شمار انگشت اي عده گذراني خوش و ملّت كشي ستم و مردم هاي ناراحتي از ها

 عده اين مبارزه. كردند مي قيام بودند گرفته پيش را »پلوتوكراسي« راه يارانشان و اميه بني و عثمان همانند كه رياستمدار ثروتمندانِ

 كردند؟ چه نفوذان صاحب عصر در آنان آيا اما. داشت برمي هواها و آرزوها تمام از پرده كه بود شريف و شايسته
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 عثمان مخالفين شكنجه

. است حق همراه عمار كردند، پيدا اختالف مردم هرگاه* 

 آله و عليه اهللا صلي محمد

 

! اي داده شكنجه را او پشتيبانهاي برساني، قتل به را او اگر و كند مي تحريك شما عليه را مردم ــ عمار ــ غالم اين! اميرالمؤمنين يا* 

 مروان

. است برگرفته به تيره زمين نه و افكنده سايه ابوذر از راستگوتر بر نيلگون آسمان نه* 

 آله و عليه اهللا صلي محمد

 برسانم؟ بقتلش يا و كنم زندانيش يا بزنم را او كه كنيد راهنمايي مرا) اباذر( دروغگو اين درباره* 

 عثمان

 

 تمام مسئول همگي داشت، قرار مروان آنان رأس در و بودند منافقين ساير و اميه بني طايفه از كه او درباريان و عثمان يارانِ كه ديديم

 اين به عثمان كه چرا هست هم عثمان دوش به مسئوليت اين. هستند عثمان عصر مالي سياست و آن هاي برنامه و سياسي حوادث

 مطيع هم عثمان و بودند او مراقب عثمان درباريانِ. كرد مي نهي يا و صادر امر دستورشان طبق و داشت قبول را آنان و برد پناه درباريان

. بود ها آن

 پيدا مطلبي آن، از تر منطقي و تر صحيح كه است كرده مجسم طوري به را او درباريان و عثمان حقيقت السالم عليه طالب ابي بن علي

 و است گرفته را گلويش آب كه كرده فرض كسي همانند خود درباريان به نسبت را عثمان خود مثال در السالم عليه علي زيرا. شود نمي

 گلوگرفتگان عالجِ آخرين كه آب با را خود گلوي است ممكن چگونه گرفته، را گلويش آب كه كس آن و بخورد آبي و نان تواند نمي

 غير اگر همانا باشد، گرفته را گلويش آب كه است كسي مانند شدند فاسد درباريانش كه كسي«: گويد مي السالم عليه علي كند؟ باز است

. »كند باز را او گلوي آب بود ممكن بود گرفته را او گلوي آب

 منافع، انحصار در را نفوذان صاحب كه طوري همان و بود گذاشته باز نفوذ از برداري بهره در را اميه بني دست عثمان كه طوري همان

 و آله و عليه اهللا صلي محمد ياران بزرگان آزادي كوبيدن در هم را خود مستشارانِ دست بود، گذاشته آزاد اموال گردآوردن و احتكار

 به شخصاً كه شد مي اوقات از بسياري. كرد مي سازش و داد مي ياري دست به و بود بازگذاشته اجتماعي عدالت مروجين و طرفداران
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 درباره عثمان نظر زيرا داد مي قرار شكنجه تحت را آنان مروان رأي و مشورت با و پرداخت مي آزاديخواه روشنفكران شكنجه كار

! سازند جدا او از را حرث برادرش و مروان بابركت وجود خواهند مي و هستند، دشمنانش كه بود اين شخصاً آزادانديشان

 اميه بني زيرا. شد آنان افكار قرباني كه اين تا كرد مي عمل خود اموي مستشاران نظريه به خود بزرگ و كوچك كارهاي تمام در عثمان

 مي اجتماع او عليه و بودند نشسته او كمين در و بودند كرده استخدام خود اغراض براي وي رضايت بدون يا و او ميل روي از را عثمان

. شود اميه بني ساير نصيب مسلمانان زمامداري كه اميد اين به كردند؛

 از دست همگي برسانند قتل به را عثمان خواستند انقالبيون كه آنگاه و بودند پرداخته او مشاورين كمك به هم عثمان مشاورين ياران

. كردند رها را او و شستند عثمان

 حاضر و كرد تصفيه شود استوار حق روي خالفت كار و شود اصالح كارها مشورتشان با كه افرادي از را خود دربار عثمان، ترديد بدون

 خليفه دشمني لباس در را طلبان اصالح زيرا دهد شكنجه را طلبان اصالح: گفتند مي او به كه بپذيرد خود مشاورت براي را افرادي شد

 كه عصري در! داشتند برتن را او دشمني لباس نه و بودند عثمان دشمن نه طلبان اصالح كه صورتي در بودند، ساخته مجسم عثمان براي

 علي اگر. ماند نمي موقعيتي السالم عليه طالب ابي بن علي امثال براي دارد، نفوذ عثمان دربار ميان در ثروتمند مروان همانند ناپاكي مرد

 عثمان داشت، كه اي داري مملكت نيروي و خود به مخصوص بيني روشن با توانست مي داشت نفوذ عثمان دستگاه ميانِ در السالم عليه

 و باشد محفوظ عمومي منافع كه دهد قرار اي شايسته و ثابت براساس را اسالمي دولت و كند دور سازش و سودطلبي سياست از را

. شود رفع مردم از ستمگري

 نزد فوراً شد مي مرتكب كه را جنايتي هر و داد مي ترتيب كه را اي توطئه هر كه بود رسيده جايي به عثمان دستگاه در مروان نفوذ آثار

 عثمان عليه كه هستند آله و عليه اهللا صلي محمد ياران بزرگان و السالم عليه طالب ابي بن علي كه كند وانمود او به تا رفت مي عثمان

 اهللا صلي محمد ياران عثمان، كه است اين رياست ماندن سالم و امنيت آمدن وجود به راه و شورانند؛ مي او بر را مردم و كشند مي نقشه

 عثمان طايفه از ها آن زيرا دهد؛ قرار اميه بني دست در را امور تمام زمام و برساند قتل به را السالم عليه علي اول، درجه در و آله و عليه

. دارند بيشتري غيرت او رياست حفظ براي و نزديكترند او به و

 و اميه بني دست از همگي عادي مردم و آله و عليه اهللا صلي محمد ياران و برد فرو خود در را عثمان دولتي دستگاه تمام فساد كه آنگاه

 كه وقتي. كند اصالح را امور تا داد تشكيل كنفرانسي كند، تصفيه را خود دولتي دستگاه خواست عثمان و برخاستند، اعتراض به يارانشان

 منوال همين به اوضاع كه مايلند دسته يك كه شد روشن كردند، بيان اصالحات به رسيدن براي را خود آراي و افكار كنفرانس اعضاي

 كه داشتند تمايل ديگر دسته و برسند، خود مقاصد به كه آيد دست به فرصتي كه اين يا و كنند اجرا و عملي را خود توطئه بتوانند تا بماند

 آنان. بودند متفق السالم عليه علي با دشمني در كنفرانس اعضاي تمام اما. گيرد انجام خودشان نفوذ و رياست حفظ اساسِ بر اصالحات

 شده متحد السالم عليه علي عليه هم با كه بود وحشت همين روي و داشتند وحشت خود ستمگري عليه او عدالت از كه بودند افرادي از

 ها آن ولخرجي و گذراني خوش با وي زهد و ندارد سازش آنان گري حيله با السالم عليه علي راستگويي كه دانستند مي ها آن. بودند
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 سفيان، ابي بن معاوية كنفرانس، اين ميان در كه بدانيد است كافي. سازد نمي ايشان اشرافي حكومت با او دموكراسي و ندارد مناسبت

! داشتند حضور عاص عمروبن و حكم بن مروان

 عليه علي آنچه. نشود نزديك او به كه اين يا و كند گيري كناره عثمان از السالم عليه علي كه شد نمي سبب مطالب گونه اين نشود، اشتباه

 علي برابر در درباريانش و عثمان هرچند شود، اجرا عدالت كه بود اين كرد مي آن صرف را خود هم خود اندوه و غم تمامي با السالم

 عدالت روي از كه داد مي پند را او عثمان، زندگي لحظات آخرين تا السالم عليه علي. گيرند پيش در اي خصمانه روش ، السالم عليه

 كه شد ناگزير السالم عليه علي خاستند، بپا عثمان عليه مردم كه روزي. برود پيش كارش و شود اش خواسته مطابق اوضاع تا كند رفتار

 عثمان پيش و گرفت ناديده خود به نسبت را اميه بني و عثمان وضع منظور، همين به و كند؛ مدارا خليفه به نسبت هم و مردم به نسبت هم

: گفت عثمان به را زير مطالب و رفت

 نمي اي تازه مطلب من! بگويم چه تو براي دانم نمي من سوگند خدا به. اند گفته سخن من با تو درباره و هستند سرمن پشت جمعيت«

 به چيزي تو از قبل و دانيم مي ما را آنچه داني مي تو. نداني را آن كه كنم نمي راهنمايي موضوعي به را تو و نباشي آگاه آن به تو كه دانم

. است نشده داده اختصاص ما به اي تازه مطلب. كنيم ابالغ تو به را آن كه نداريم پنهاني مطلب. دهيم خبر تو به كه ايم نياورده دست

 خير، كار و حق به عمل در ابوبكر نه. شدي او داماد و كردي زندگي حضرت آن با و ديدي را آله و عليه اهللا صلي خدا رسول شخصاً

               محمد دامادي در تو. نزديكتري خويشاوندي جهت از آله و عليه اهللا صلي خدا رسول به نسبت تو. عمر نه و بود سزاوارتر

. »!نرسيدند ايشان كه رسيدي جايي به آله و عليه اهللا صلي

 عثمان آري،. است آشكار و روشن راه زيرا نيست، ناداني و گمراهي از تو آوردن بيرون منظور! بترس خدا از خويشتن درباره! عثمان اي«

 بندگان بدترين و كند هدايت را مردم و باشد شده هدايت كه است عادلي زمامدار پروردگار، نظر در خدا بندگان بهترين كه داني مي تو

 مي كه شنيدم آله و عليه اهللا صلي خدا رسول از من. سازد گمراه را ديگران و باشد گمراه كه است ستمگري رهبرِ خدا پيشگاه در خدا

. »افكنند مي جهنم ميان در را او سپس خواهي؛ پوزش نه و دارد ياوري نه آورند، مي را ستمگر سياستمدار كه قيامت روز: فرمايد

 بدي كار داده انجام رحم صله هرگاه كه بود اين عذرش فقط بگويد؛ سخن نتوانست السالم عليه علي حكيمانه منطق مقابل در عثمان

. است نداده انجام اي ناشاسته كار كرده، كمك خود فاميل هم به اگر و است نكرده

 عليه علي. بود ها آن تسليم هم عثمان. افزود خود بدرفتاري و ناپاكي به اميه بني. آميخت هم به وشر خير. شد مخلوط باطل با حق باري،

 خود پيشه را سودطلبي«: فرمايد مي و سازد مي مجسم را عثمان زمان وضع خالصه طور به رسد مي رياست به كه اين از پس ، السالم

 شتران همانند و خاستند بپا اميه بني عثمان، همراه به«: فرمود اميه بني درباره و» .بود گرفته پيش را بدي روش سودجويي در و ساخت

. »بلعيدند مي را المال بيت بلعند، مي را بهاري علفهاي كه گرسنه

. كرد فراهم بود آنان سودجويي راه در عثمان شدن كشته كه را اعمالشان حتمي زمينه شان، جمعيت و اميه بني عمليات كه بود طريق بدين

 از و است باخلوص و پاك نيت داراي السالم عليه طالب ابي بن علي كه دانست مي او و بود روشن عثمان همسر »نائله« براي كار پايان

 دعوت مشورت براي را السالم عليه علي كه كرد مي درخواست عثمان از كه وقت هر اما. دارد برتري نصحيت و راهنمايي و عقل جهت
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 مي و نكند راقبول نائله پيشنهاد كه كوشيدند مي و كردند مي احاطه را عثمان اطراف عثمان ناپاك درباريان نمايد، عمل دستورش به و كند

. است ضعيف او رأي زيرا نده زن گفته به گوش گفتند

 تهديد با كه است اي توبه از بهتر كني مي مغفرت طلب خدا از آن براي كه گناهي ادامه سوگند، خدا به«: گفت عثمان به مروان يكبار

» !دهي انجام

 باز و! است بوده توبه از بهتر و تر آسان اشتباه اين ولي داشته وجود خطا خالفت، دستگاه سياست در كه شود مي استفاده مروان بيان از

 كرد مي شروع عثمان نام به گفت، مي سخن مردم با وقت هر هم مروان. باشد مروان زبان از كه اين مگر برسد عثمان گوش به پندي نبايد

 برافروختن براي مروان سخنان از اي پاره تنها و. بود مردم هاي خواسته رد و ناشايسته كارهاي به اصرار و ناراحتي شكنجه، آن، همراه و

. بود كافي عثمان عليه انقالب آتش

 دستمان از را سلطنت خواهيد مي گويا ايد؟ شده جمع اينجا چرا«: گفت بودند كرده محاصره را عثمان خانه كه افرادي به مروان روزي

» !كنيد خارج

 اند؛ آمده چپاول و غارت براي مردم مروان، عقيده به. شود مي آشكار عثمان عصر در اميه بني و مروان ماهيت ديگر بار مطلب، اين در

 همه و اند گرفته بازيچه به را ملّت حقوق كه آنان و ستمگران بر حكم اجراي و غصب از جلوگيري عادالنه، حكم انتظار حق، مطالبه اما

 احساس آن از و است نگذاشته اثر مروان روح در ابداً اند، كرده محاصره را عثمان خانه و شده جمع آن خاطر به مردم كه مطالبي اين

. اسالم رسالت محافظت نه و مردم حالِ رعايت نه است، رياست و زمامداري خالفت، فقط، به فقط مروان نظر مد باز و. كند نمي خطر

 كه رياستي به ديگر بار تا بودند فرصت مترصد آن انتظار به مدتها و بود پاگرفته اميه بني خاندان در كه است قدرتي خالفت، ترتيب، بدين

 پيرامون مردم چرا عقيده، بنابراين بازگردانند؛ را خود رفته دست از باالي مراتب خالفت، وسيله به و يابند دست دانستند مي خود آن از

! بگيرند؟ مروان... از را قدرت خواهند مي و اند شده جمع عثمان خانه

 او همانند كه ديگري افراد و حكم بن مروان نفوذ اثر در بودند برخاسته اميه بني مالي و سياسي هاي برنامه عليه مقدس مبارزه به كه آنان

. شدند واقع عثمان غضب مورد داشتند نفوذ عثمان دربار ميان در

 بني كه هايي ناراحتي وضع كه اين براي. است كرده درك را آله و عليه اهللا صلي محمد كه است القدري جليل افراد از مسعود بن عبداللّه

 او وضع اختصار طور به است الزم شود روشن گذاشت اثر مردم روحيه در حد چه تا كارشان اين كه اين و كردند مسعود ابن متوجه اميه

. دهيم توضيح را

 هجرت در. گرويد اسالم به كه بود فردي ششمين كه است شده نقل حتّي شد؛ مسلمان زود خيلي كه است افرادي از مسعود بن عبداللّه

. بود آله و عليه اهللا صلي محمد حضرت مالزم هميشه او. داد انجام مدينه به را دوم هجرت و رفت حبشه به مسلمانان مهاجرين همراه اول،

 و راستگويي شايستگي، خاطر به و داشت مي دوست را ها آن خيلي آله و عليه اهللا صلي محمد كه داشت قرار افرادي رديف در وي

. گذاشت مي احترام ها آن به ايمانشان
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 او دانستند مي علما بزرگانِ از را وي اسالم صدر مسلمانان كه جهت اين از خطاب عمربن بود، مسعود ابن به محتاج مدينه كه اين عين در

 براي را مسعود بن عبداللّه من«: نوشت او اعزام موقع كوفه، مردم به خود نامه در و باشد مردم راهنماي و آموزگار تا فرستاد كوفه به را

. »!بياموزيد او از را علمي مطالب. داشتم مقدم خود بر نعمت اين در را شما من. فرستادم شما كارهاي تدبير و تعليم و راهنمايي

 روشن علمي مطالب در و آموختند مي علم وي از كه بودند كساني شاگرد اي عده و آموختند علم مسعود ابن از كوفه مردم از زيادي عده

 مسعود بن عبداللّه يارانِ«: گويد مي آنان درباره جبير سعيدبن كه رفت باال آنجا تا مقامشان و شد فراوان شاگردان اين تعداد. شدند مي

 فتواي و اجتهاد مرجع را او كه بود رسيده جايي به مردم وضع. داشتند اعتراف او علمي مقام به هم مسلمانان عموم. »بودند كوفه چراغهاي

. كردند نمي مراجعه مسعود بن عبداللّه از غير به عمر، زمان در و بودند داده قرار كوفه

 تفسير در مسعود ابن. داشت قرار السالم عليه طالب ابي بن علي از بعد كه بود عباس بن عبداللّه همرديف قرآن تفسير در مسعود ابن

. شدند مشهور »اجدع بن مسروق« و »سدوسي دعامه ابن قتادة« آنان، ميان از كه دارد شاگرداني

 حسن« آنان جمله از و بودند مكتب اين پيرو) 45( »تابعين« از اي عده. شد مشهور »رأي مكتب« عراق در هجري دوم و اول قرن در

 و بود فكري جمود مخالف او زيرا بود، سهيم آورد بوجود را مكتب اين كه آزادي فكر امواج ايجاد در مسعود بن عبداللّه. است »بصري

. آورد وجود به شاگردانش در را صحيح فكر از متابعت و فكري استقالل روح او مخالفت همين

 معتقد مسعود ابن كه آورند مي دليـل را مطـلب اين و است بوده معتزله اركان از يكي مسعود ابن كه بگويند اند خواسته محقّقين از بعضي

. است بوده »عقلي وقبح حسن« و »رأي آزادي« به

 در او. داشت سزايي به تأثير اسالمي شهرهاي در كه بود بزرگي هاي شخصيت از يكي خود زمان در مسعود بن عبداللّه باشد، هرچه

 و عليه اهللا صلي اسالم پيغمبر نزد كه رفت مي شمار به آله و عليه اهللا صلي محمد يارانِ بزرگان از و كرد باز را خود جاي مسلمانان قلوب

. داشت ارجمندي مقام آله

 

 كرد؟ چه بزرگوار و شايسته فرد اين با عثمان

 اعالم اميه بني از را خود ناراحتي ترديد و ترس بدون و برخاست اميه بني عليه مبارزه به عثمان زمان در كه است افرادي از مسعود ابن

 گمراهي بدعتي هر و است بدعت اي تازه هركار و. است تازه كارهاي موضوعات بدترين«: گفت مي جمعه روزهاي همه در كوفه در. كرد

. »است آتش در هرگمراهي و است

 مسلمانان به كاري و كرد مي كار نفوذان صاحب و اميه بني نفع به فقط زيرا. بود او بدعتهاي و عثمان به اعتراض مسعود ابن مقصود

). 46( »ندارد ارزش اي پشه بال اندازه به خدا نظر در عثمان«: كه است مطلب اين گفت كوفه در مسعود ابن كه مطالبي از و نداشت

 ناپاك شخص وليد. ساخت عصباني را عثمان نماينده عقبه، وليدبن مطلب، اين و است فراوان گفت مي عثمان درباره مسعود ابن كه مطالبي
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 وليد زيرا! ساخت كوفه فرماندار را او بودند، ناراضي او انتخاب از مسلمانان عموم و كوفه مردم كه اين با عثمان و بود بندوباري بي و

. بود عثمان مادري برادر

 نقل. بفرست من پيش را مسعود ابن: نوشت او به پاسخ در عثمان. كرد تكليف كسب مسعود ابن درباره و نوشت عثمان براي اي نامه وليد

 شما و داريم وحشت عثمان از ما بازگرد؛«: گفتند وي به و رفتند او بدرقه به مردم از اي عده بود مدينه عازم كوفه از كه وقتي است شده

. »!بينيم نمي امان در را

. شود انجام بايد كه است مطلبي: گفت مسعود ابن

 ديشب! ايهاالناس: گفت بودند آمده گرد مسجد در مردم و شد آگاه او آمدن از عثمان كه موقعي شد؛ مدينه وارد جمعه شب در مسعود ابن

! بود مسعود ابن او مقصود و... است شده مدينه وارد ريزي حيوان

 عثمان اما برخاستند، اعتراض به مردم از اي عده شد؛ بلند فريادش عايشه كرد، اعتراض عثمان به بود عثمان منبر پاي در كه مسعود ابن

. كنند اخراج مسجد از را مسعود ابن كه داد دستور خود نوكران و مأمورين به

 مسجد از كه اين از پس و كردند بيرون مسجد از كشان كشان را او اي، كننده ناراحت وضع با و گرفتند را مسعود ابن عثمان مأمورين

 خويش منزل به و!! كردند رها را او شده نرم هاي استخوان با و شد خرد هايش استخوان كه كوبيدند زمين به را او آنقدر شد، خارج

. شد منتقل

 اعمال اين دنبال به بلكه نكرد قناعت مسجد درب بر او هاي استخوان شكستن و بزرگوار صحابي اين به اهانت ميزان همين به عثمان

. كرد منع بيماري بستر در را مسعود ابن عيادت كه رسانيد جايي به را جويي انتقام كار و كرد قطع را او حقوق زشت،

 بسيار يافت اطّالع مطلب اين از عثمان وقتي. سپرد خاكش به مخفيانه و خواند نماز او بر ياسر عماربن و رفت دنيا از مسعود ابن

. شد خشمگين

 

 ياسر عمار

 و انسان ارزش عرب، تاريخ در كه است افرادي از وي. شد واقع ها اموي ساير و عثمان خشم مورد كه است كساني جمله از ياسر فرزند

 عمار درباره و دانست مي را او بزرگ و شايسته صفات و عمار ارزش آله و عليه اهللا صلي محمد. است ساخته مجسم را شايسته اخالق

. فرمود مي بود او شايسته آنچه

. »است برحق) عمار( سميه فرزند كنند اختالف مردم هرگاه«: است جمله اين فرمود عمار درباره كه مطالبي ميان در



 

Noorfatemah.org 
 

 )5جلد (صداي عدالت انسانيت ) عليه السالم(امام علي ۹۵

 درباره آله و عليه اهللا صلي محمد آنچه. بود السالم عليه طالب ابي بن علي همراه به عمار اما شد پيدا اختالف ملّت بين در اسالم صدر در

. گفت مي او درباره هم السالم عليه علي گفت، مي عمار

. بودند دشمن عمار با پيروانشان و اميه بني و داشتند مي دوست ودل جان از را عمار مسلمانان،

 بارها عمار. است داده قرار اغنيا اختيار در را المال بيت گفت مي كه بود اين شد عثمان ناراحتي سبب و داد انجام عمار كه كاري اولين

 و بردارد طايفگي تعصب از دست كند؛ انتخاب را اي عادالنه و سالم روش مردم ميان در كه داد مي پند را او و رفت مي عثمان پيش

 بي و ناراحتي و شكنجه تحت ديگر طلبان اصالح ساير همانند را عمار عثمان. نسازد سوار مردم برگردن را خود منسوبين و خانواده

. داد قرار اعتنايي

 زينت براي را جواهرات آن از مقداري عثمان. بود انباشته مختلفي جواهرات از كه بود صندوقي مدينه المال بيت در كه است شده نقل

 به عثمان. ساختند خشمگين را عثمان كه گفتند مختلف سخنان آنقدر و پرداختند او به حمله و اعتراض به مردم. برداشت خود بستگان

! شود ماليده خاك به آنان پوزه و شوند ناراحت اي عده چند هر داريم؛ برمي المال بيت از را خود احتياجات ما: گفت و رفت منبر

. اندازند مي فاصله المال بيت و تو ميان و كنند مي كوتاه المال بيت از را تو دست صورت اين در: فرمود السالم عليه طالب ابي بن علي

. كنم مخالفت روش اين با بايد كه هستم كسي اولين كه گيرم مي گواه را خداي: فرمود ياسر عماربن

! بگيريد را او كني؟ مي مخالفت من با كه اي كرده پيدا جرأت آنقدر! ياسر پسر اي: گفت و شد عمار متوجه عثمان

 تحريك تو عليه را مردم غالم، اين! اميرالمؤمنين يا: گفت و كرد عثمان به رو و گرفت قرار عمار و عثمان ميان حكم بن مروان بالفاصله

! اي داده شكنجه را او پشتيبانان برساني قتل به را او تو اگر كند؛ مي

 و عثمان غالمان. زد كتك اي كننده ناراحت صورت به را عمار و برداشت را خود عصاي و شد مروان عقيده هم عثمان كه نكشيد طولي

 هم عثمان! زدند او به مفصلي كتك و كشيدند زمين روي را او و برخاستند عثمان كمك به داشتند، حضور اميه بني خاندان از كه افرادي

 و لگدكوب را او كه اين تا برنداشت او از دست كسي! گرفت خود لگدهاي زير را وي او، به اعتنايي بي و عمار ناراحتي افزايش براي

! بود مرگ به نزديك يا و زندگي و مرگ ميانِ حال، اين در و ساختند رها تگرگ و سرما باد، باران، زير در را او و كردند پاره را شكمش

 

 غفاري ابوذر

 عليه طالب ابي بن علي ياور نيكوكار، انقالبي. بود بيچارگان و مستمندان دوست او. است عدالت و آزادي پرچمداران از يكي غفار، فرزند

. بود وي شيعيان رهبر و السالم

 بزرگ كننده اصالح ابوذر« زيرا ديد؛ فراوان هاي ناراحتي اميه بني و عثمان از و بود آله و عليه اهللا صلي محمد يارانِ بزرگان از ابوذر

! »بود
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 تا گيرد مي قرار شما اختيار در بود، زمين روي برگزيده هاي انسان از كه بزرگ مرد اين زندگي تاريخ از كوتاهي قسمت نمونه، براي

 قبيله بـزرگان از ابوذر گرچه. شود آشكار عثمان عهد در اميه بني روش ماهيت بار و. رسد اثبات به عثمان سياست مخالفين حقانيت

. رفـت مي شمار به جاهليت مستمـندانِ از اما بود غفار

 كه حالي در شنيد، خود گوش به را حضرت آن اسالمي مطالب و است شده مبعوث رسالت به آله و عليه اهللا صلي محمد شنيد كه وقتي

 در و ساخت متكا خود عمامه از و شد خسته تا گشت آنقدر مكّه هاي محله ميان در ابوذر شد، مكّه وارد داشت تن بر داري وصله عباي

! خوابيد زمين روي كعبه كنار

 فقير كه بود پيدا او وضع از زيرا سوخت، او حال به دلش كرد مشاهده كه را وي و كرد عبور او نزديك از ، السالم عليه طالب ابي بن علي

. كرد دعوت خود منزل به را او و گفت سخن ابوذر با السالم عليه علي. شناسند نمي را او هم مردم و شناسد نمي را كسي كه است غريبي

. شد مسلمان كه بود فردي پنجمين و آورد اسالم زودي به ابوذر. برد آله و عليه اهللا صلي خدا رسول منزل به را او آن از پس و

 بودند، مسجد در رسالت دشمنان قريش، كه وقتي همان در و ايستاد مي كعبه كنار در كه داشت جرأت و اخالص اي اندازه به ابوذر

 چنين عصر آن مسلمانان ساير كه صورتي در كرد؛ مي دعوت جديد دين به پروا بدون را آنان و گرفت مي استهزا باد به را خدايانشان

 چنين ابوذر ولي بپردازند او به دعوت و آله و عليه اهللا صلي محمد خداي از تبليغ به قريش مقابل در كه نداشتند را اي سابقه بي جرأت

. كرد مي را كاري

 گرم خون كه مجروحي بدن با را او و زدند وي به مفصلي كتك و دادند قرار حمله مورد را او و ساخت ناراحت را قريش ابوذر تبليغات

. انداختند زمين روي بود، شده سست جراحت شدت از و بود جاري آن از

 به ميل و اصالح به زيادي عالقه و بود روشن فكرِ و فراوان علمِ داراي كه چرا بود آله و عليه اهللا صلي محمد يارانِ نزديكترين از ابوذر

 ياران. بود هم آله و عليه اهللا صلي پيغمبر اعتماد مورد چنانكه بود؛ مردم اعتماد مورد ابوذر. داشت بيچارگان از دفاع و مستمندان و فقرا

 كه برد باال را ابوذر مقام اي اندازه به السالم عليه علي. كردند مي تجليل او از و گذاشتند؛ مي احترام او به آله و عليه اهللا صلي محمد

 عثمان به مسلمانان زمامداري كه آنگاه. »!عاجزند آن از ديگر مردم كه است اندوخته علم بحدي كه است مردي ابوذر«: فرمود او درباره

 دارد، وجود زاهد و عادل دانشمند آن ، السالم عليه طالب ابي بن علي مسلمانان، ميان در ديد مي زيرا آمد؛ گران ابوذر بر امر اين رسيد،

 و فقر در مردم عموم كرد مشاهده ابوذر كه نگذشت چندي. است نرسيده رياست به نكرده، دفاع خود حقّ از و نبوده آشوبگر چون اما

 كه شد شاهد باز و! برند مي بسر ونعمت ناز در اند كرده اشغال را ثروتمندانه رياست كرسي كه اميه بني اما زنند، مي وپا دست فالكت

. شد نقل مكرر، چنانكه كند مي خود مخصوصِ و گذارد مي پا زير را ملّت حقوق عثمان

 در چرا! ايد؟ ساخته خود مخصوص را منافع و كنيد مي انباشته هم روي را ها ثروت چرا كه كرد اعتراض اميه بني به و بپاخاست ابوذر

 روي از پرده ابوذر! ايد؟ شده ولخرجي و گذراني خوش در غرق شما خوابند مي خاك روي گرسنه، شكم با مردم اكثر كه عصري

 مرگ به محكوم را بيچارگان و افزود مي گذرانها خوش ثروت به سياستشان و بودند گرفته پيش اميه بني كه سياستي عليه خود ناراحتي

 اي«: كرد بلند زير مطالب به را اعتراض فرياد مردم ميان در و برداشت كرد مي تقسيم ممتاز طبقه دو به را عرب اجتماع و ساخت مي
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 پيغمبر روايات در نه و شود مي پيدا قرآن در نه تو كردار سوگند خدا به. نداريم آشنايي آن با ما كه اي گرفته پيش اي تازه شيوه عثمان،

 بدون و شود مي تكذيب راست حرف. شود مي زنده باطل و خاموش حق نور كه بينم مي سوگند، خدا به ، آله و عليه اهللا صلي

 خدا راه در و كنند مي انبار را ها نقره و طال كه آنان به! كنيد برادري و همراهي فقرا با! ثروتمندان اي. دارد رواج سودطلبي پرهيزكاري،

. »كنند مي داغ را شما پشت و پهلو پيشاني، گداخته، آهن با كه بده خبر كنند نمي انفاق

 اهللا صلي خدا رسول اما ايد؛ گرفته خو نرم هاي پشم روي خوابيدن به و ايد كرده تهيه ديبا متكاهاي ايد، ساخته آويزان حرير هاي پرده«

. »شد نمي سير هم جوين نان از آله و عليه اهللا صلي محمد ولي است شما اختيار در رنگارنگ غذاهاي. خوابيد مي حصير روي آله و عليه

 خود، نيروي با كه كند تحريك را فقرا و بگيرد ستمگر حاكمه طبقه از را اجتماع محروم طبقه شده پايمال حقوق تا كوشيد مي ابوذر

. سازند كن ريشه را فقر و كنند رفع را اجتماع احتياجات كه كرد مي تحريك را مردم. بازگيرند را حقوقشان

 منزل در را خود خوراك كه مردمي از من«: كرد مي تكرار زياد را كلمات اين او. است فضيلت دشمن و رذالت اساس فقر: گفت مي ابوذر

 با مرا: گويد مي او به كفر يافت راه شهري به فقر وقتي« و. »آيند نمي بيرون منزل از كشيده شمشير با چگونه كه كنم مي تعجب يابند نمي

» !كن همراه خود

 مروان و عثمان اسراف به چشمش تا شد رهسپار شام به و كرد ترك را حجاز كه رسيد جايي به اميه بني سودطلبي از ابوذر ناراحتي

 بيت اموال در دستش معاويه ديد ابوذر بود؛ ناچيز آن مقابل در او مشاورين و عثمان كارهاي كه ديد اعمالي معاويه از شام در اما نيفتد؛

! است او اختيار در مردم حيات و ملّت فعاليت و است باز المال

 پيش را شخصي ابوذر ساخت شام در را خود) سبز( الخضراء كاخ معاويه وقتي. افزود او انقالب و خشم و ابوذر ناراحتي به وضع اين

 اي ساخته خويش اموال از اگر و اي كرده خيانت ملّت به اي ساخته خزينه از را سبز كاخ اين اگر معاويه اي«: گفت و فرستاد معاويه

» !اي ورزيده اسراف

 كند تحريك را عثمان كه كوشيد مي مروان. ببينند مردم ميان در را او وجود توانستند نمي و نبودند راضي آزادانديش مرد اين از اميه بني

 خود مجلس از را ابوذر هم معاويه و. كند تأديب را ابوذر كه داد دستور معاويه به عثمان باألخره و كنند راحت را خود ابوذر وجود از كه

 كه عملي هر و كني مي تحريك ما عليه را مردم! خدا دشمن اي«: گفت ابوذر به و ساخت منع او با ارتباط از را مردم و كرد بيرون

 را تو برسانم، قتل به را آله و عليه اهللا صلي محمد يارانِ از يكي اميرالمؤمنين اجازه بدون شدم مي حاضر من اگر! دهي مي انجام خواستي

. »رساندم مي قتل به

 دو هر پدرت و تو بلكه ، آله و عليه اهللا صلي او پيغمبر دشمن نه و هستم خدا دشمن نه من«: كه شد بلند زير كلمات به فريادش ابوذر

. »كرديد مخفي را كفرتان اما آورديد اسالم ظاهر صورت به كه هستيد رسولش و خدا دشمن

 را معاويه كه رسيد جايي به كارش و كرد تقويت را او طلبي اصالح روح تهديدها بلكه نداد راه خود به هراسي معاويه تهديدهاي از ابوذر

. كرد حرام او برچشم را خواب و انداخت وحشت به
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 سرمايه به نسبت و شدند ناراحت سخت ابوذر فعاليت و گفتار از خود اي مدينه دوستان همانند شام، ثروتمندانِ و نفوذان صاحب

. يابد افزايش محروم طبقه و مستمندان نفوذ كه ترسيدند مي و داشتند وحشت تبليغاتش و ابوذر از خود) غارتگري(

 بن جندب« نام به فردي. آورند بند كريهشان اعمال شمردن از را زبانش و كنند اخراج شام از را ابوذر كه نديدند اين جز اي چاره اينان

 آشـوب بـه شمـا عليه را شام ابوذر«: كرد اظهار چنين امين اي بنده غالبِ در مهربان پندگويي زبان به و آمد معاويه نزد »فهري مسلمه

. »كن حفظ را آن ملّت داري، شـام به احتياجـي اگـر كشـد؛ مي

 به نسبت اگر«: بصري حسن قول به معاويه زيرا داشت؛ وحشت مردم غضبِ انعكاسِ از ولي برساند قتل به را ابوذر كه افتاد فكر به معاويه

 كه بود مسلمانان آشوب خاطر به فقط نرسانيد قتل به را بزرگ مرد آن ابوذر اگر اما كرد نمي غالف را خود شمشير داشت، اي كينه كسي

. »نداشت عثمان از باكي هيچ كرد، مي ادعا آنچه برخالف و آمد مي وجود به ابوذر قتل از پس

 سوار چموش و راهوار مركبي روي را ابوذر«: داد پاسخ او به عثمان. كرد تكليف كسب ابوذر درباره و نوشت عثمان به اي نامه معاويه

. »!بفرست من پيش دهند حركت سخت و سريع طور به را او كه تندرو پيك همراه به و! كن

 مدينه سوي به راهوار و بدخو اي عده همراه به روپوش بدون جهازي و بدراه شتري روي را ابوذر. كرد عمل عثمان دستور به معاويه

 دمشق كه طوالني راه پيمودن از كمرش و بود برده را او ران هاي گوشت شتر، جهاز چوب كه بود نرسيده مدينه به ابوذر هنوز. داد حركت

. شكست راندند مي را شتر كه جلفي و سنگدل پاسبانهاي و كرد مي وصل مدينه به را

 راندند وشب، روز بياسايد؛ خستگي و گرما از دمي و شود پياده شتر از كه ندادند اجازه ابوذر به طوالني راه اين در دل سياه مأمورين اين

. رسيدند مدينه به تا

 كردي؟ چنان آن و اينچنين كه بودي تو: گفت ابوذر به وقت همين در عثمان. رفت عثمان نزد مجروح تني و كوفته بدني با ابوذر

. شد بدگمان من به نيز او كردم نصيحت معاويه رفيقت به پنداشتي؛ خيانتكار مرا كردم، نصيحت تو به: گفت ابوذر

! شوراندي ما عليه را شام و داري اخاللگري به عالقه و! طلبي آشوب تو گويي؛ مي دروغ: عثمان

! كند نمي اعتراضي تو به كس هيچ گير، پيش را عمر و ابوبكر خود، رفيق دو ورسم راه: گفت اعتماد و مهرباني و خوش زبان با ابوذر

! كارها اين به چه را تو! مادر بي اي: عثمان

. ندارم منكر از نهي و معروف امربه از غير عذري سوگند، خدا به: ابوذر

 است كرده مخالفت خدا دستور با و رود مي وهوس هوا دنبال عثمان كه كرد مي اشاره ابوذر و انجاميد طول به ابوذر و عثمان بين گفتگو

 ساز دروغ پير اين درباره كه بگوييد«: گفت بودند او مجلس در كه افرادي به و شد بلند عثمان فرياد. كند مي ستم خدا بندگان به نسبت و

 و آشوب به را مردم شخص اين كنم؟ تبعيدش مسلمانان سرزمين از يا و برسانم؟ بقتلش يا و سازم؟ زندانيش دهم؟ اش شكنجه كنم؟ چه

. »!است كشيده اختالف



 

Noorfatemah.org 
 

 )5جلد (صداي عدالت انسانيت ) عليه السالم(امام علي ۹۹

 اصالح درباره چنان آن عثمان كه آمد گران او بر و شد ناراحت سخت داشت حضور مجلس آن در كه السالم عليه طالب ابي بن علي

 غضب و ناراحتي اثر در السالم عليه علي. كند گستاخي و بگويد سخن ناتوانش حال آن با هم آن القدر جليل صحابي و بزرگ كننده

 ابوذر از راستگوتر نيلگون آسمان نه«: فرمود مي كه شنيدم آله و عليه اهللا صلي خدا رسول از! عثمان اي«: فرمود و شد عثمان متوجه

. »!است كرده حمل او از راستگوتر رنگ تيره زمينِ نه و ديده

 عثمان. بگويد سخن وي با يا و بنشيند او با ندارد حق كسي: گفت و كرد منع او با تماس از را مردم و داد قرار فشار تحت را ابوذر عثمان،

 احتياجات تا فرستاد او براي دينار دويست منظور، همين براي. آورد دست به اموي فكر و روش با را ابوذر دل كه كرد خطور فكرش به

 داده هم ديگر مسلمـانان بـه داده من به كه مقـدار همين به عثمـان آيـا«: گفت عثمان فرستاده به ابوذر اما. سازد برطرف را خود

. »است؟

. نه: گفت عثمان نماينده

 همين در! بازگرداند را پولها سپس» .دارم را آن طاقت هم من دارند را آن طاقت ديگران آنچه مسلمانانم؛ از يكي هم من«: فرمود ابوذر

. بود گذشته ها آن شدن پخته از روزها كه داشت وجود خشكيده جوين نان قرصِ دو فقط ابوذر؛ خانه در موقع

 حيواني نه و كرد مي زندگي آنجا در كسي نه كه »ربذه« سوزان و خشك بيابان به را او كه داد دستور و سپرد جالدان به را ابوذر عثمان

. كنند تبعيد خورد مي چشم به »عبب« وحشي درختان فقط و داشت وجود آن در

 كردند پيدا جرأت نفر پنج تنها. نكند وداع او با كسي داد دستور بيشتر، آزار و اعتنايي بي منظور به عثمان اما رسيد، فرا ابوذر تبعيد هنگام

 طالب ابي بن علي از بودند عبارت داشتند شركت ابوذر توديع مجلس در كه نفر پنج اين. كنند بدرقه را ابوذر و ورزند مخالفت عثمان با

 ابوذر تبعيد. ياسر عماربن و السالم عليه علي فرزندان دو السالم عليه حسين و السالم عليه حسن حضرت، برادر عقيل ، السالم عليه

 گفتن سخن از مردم جلوگيري درباره را عثمان دستور مروان گرفت؛ انجام حكم بن مروان ها، ستمگري پرچمدار و جنايتها ريشه زيرنظرِ

. كرد اجرا فرزندانش و همسر با خداحافظي يا و ابوذر با كردن وداع يا و

 السالم عليه علي اما كند، جلوگيري ابوذر با نيز وي همراهان و السالم عليه علي بدرقه از خواست كه رسانيد جايي به را گستاخي مروان

 توديع مجلس در و شد ابوذر متوجه سپس» !بيفكند جهنم آتش به را تو خدا! شو دور«: شد بلند فريادش و آورد بيرون را خود تازيانه

 مي تو از خويش دنياي براي مردم اين! باشد خدا اميد به چشمت شدي، عصباني خدا براي! ابوذر اي« : فرمود چنين او به خطاب ابوذر

 خود با ترسي مي آن از كه را آنچه و واگذار ها آن براي ترسيدند مي آن از را آنچه! ترسيدي مي ها آن از خود دين براي تو و ترسيدند

! ندادند تو به آنچه از نيازي بي حد چه تو و كردي منع آن از را ايشان كه چيزي به نيازمندند حد چه تا آنان! كن حفظش

 مي نجات را او خدا بپرهيزد خدا از و شود گرفتار زمين و آسمان ميان شخصي اگر. است برده سود كسي چه كه ديد خواهي زودي به

 از اگر و داشتند مي دوست را تو بودي، كرده قبول را دنيايشان اگر! مهراس باطل جز چيزي از و مگير انس حق جز چيزي با! بخشد

. »گذاشتند مي آزاد را تو بودي گرفته قرضي دنيايشان
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 عليه حسين و السالم عليه حسن فرزندانش به و كنيد وداع خود برادر با: فرمود عمار و عقيل به خود سخنراني از پس السالم عليه علي

. شد خشمگين السالم عليه علي دست از و رسيد عثمان گوش به توديع داستان. كنيد خداحافظي خود عموي با: فرمود السالم

 كه بزرگي مصلح و او انقالبي ياران و شيعيان بزرگ مورد در السالم عليه علي چرا كه هست هم پرسيدن جاي و پرسد مي خود از انسان

 عثمان توانست نمي السالم عليه علي مگر ماند؟ ساكت رفت مي او بر ها ستم گونه اين و كوشيد، مي ملّت حقوق آوردن دست به راه در

. داشت نفوذ مسلمانان ميان در كه علي! سازد؟ ور شعله اميه بني عليه را انقالب آتش توانست نمي مگر! دارد؟ باز ابوذر كردن تبعيد از را

 بود؟ چه او عذر و كرد؟ سكوت موارد اين در چرا راستي. خريدند مي را او گفته و داشتند قبول را فكرش

 اين در: بگويم بايد شود مي مجسم هم ديگران فكر در سئواالت اين كه طوري همان بندد، مي نقش فكرم در كه اعتراضاتي پاسخ در من

 عصر به گردد مي باز است مشكل آن توضيح و پاسخ كه مطلبي: روشن بسيار ديگري و مشكل بسيار يكي داشت وجود مطلب دو مورد

 توانيم نمي ما و است دشوار بسيار كنيم مي زندگي بيستم قرن در كه ما براي عهد آن شرايط درك و زمان، آن اوضاع و السالم عليه علي

 اين مگر آيد، نمي ما دست به سالمي و صحيح نظريه و نتيجه كه است دقيق عصر آن اوضاع آنقدر. كنيم بررسي نخ به نخ را عهد آن بافته

 قابل ما عصر براي كار اين اما آييم، نائل مقصود به تا كنيم بررسي را نتايج و علل و اسباب تمام و شويم روز آن حوادث در غرق كه

 آن از السالم عليه علي كه ها كاري ريزه آن به اند نتوانسته كنجكاوي و دقّت همه آن با جديد و قديم كنجكاوان و محقّقين و نيست انجام

. يابند دست داشت اطّالع آن نتايج و اسباب از و بود آگاه

 و بود ساخته عمومي منافع فداي را خويش شخص هاي خواسته السالم عليه علي كه است اين آن خالصه است، آشكار كه مطلبي آن اما

 اين به را ما قدم به قدم و اوست انتخابي شيوه براي روشن گواهي صفحه به صفحه او، زندگي سراسر. بود حضرت آن ذاتي اخالق اين

 كه قدر هر روزگار حوادث كه بود گرفته جاي نهادش در چنان آن اسالم رسالت حفظ روح السالم عليه علي. سازد مي نزديك حقيقت

 و جاهليت در اميه بني روش از السالم عليه علي. بود ناچيز نظرش در آن دوام و انتشار و رسالت حفظ مقابل در هم باز بود خطرناك

 مردم به نسبت ناراحتي ايجاد و خونريزي هيچگونه از انقالب پيدايش و دستگي دو و اختالف صورت در ها آن كه بود آموخته اسالم

. نشود مجبور اميه بني با مبارزه به علناً كه كوشيد مي جهت همين به و ندارند باكي

 را اسالم كه جمعيتي از عثمان خالفت در كه است شده ريزي پي اساس اين بر اميه بني افكار كه دانست مي قطع طور به السالم عليه علي

 به كه نبود حكم بن مروان مگر. باشند آزاد خود اعمال در تا يابند نجات اند كرده نگاهداري و حفظ را صحيح دين و اند داشته برپا

 با كه را مسلمانان بزرگانِ از ديگري افراد و ابوذر و السالم عليه علي كه كرد مي اشاره عثمان به مناسبت بدون يا و مختلفي هاي مناسبت

! برساند؟ قتل به بپردازند اخاللگري و بيشتر گذراني خوش به توانستند نمي او بستگان و مروان آنان، وجود

 منطقي العمل عكس شرايطي چنين در! انجاميد؟ مي كجا به مسلمانان اجتماع مفاسد و گري ياغي شد مي عملي مروان خواسته اگر راستي

 بتواند تا گيرد پيش را ابوذر تبعيد مشاهده روش همان ديگر، خصوصي حوادث و ابوذر داستان امثال در السالم عليه علي كه است اين

 راضي قبالً السالم عليه علي مگر. كند برداري بهره اتحاد ايجاد از مقتضي موقع در و كند حفظ را يكديگر به اعتماد و مسلمانان وحدت

 با بيعت براي دارالخالفه سوي به شمشيرش بند با را حضرت آن و بشود بود مردم كعبه كه او خانه وارد سقيفه بيعت از پس عمر كه نشد
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 خشمگين هم اي عده وحشت، در اي دسته و تعجب در اي عده. اند گرفته را السالم عليه علي اطراف مردم حال، همين در. ببرد ابوبكر

!  السالم عليه علي طرف از اي اشاره منتظر همگي اما هستند

 عليه علي مگر! برخيزد عمر و ابوبكر با مخالفت به حادثه اين در و سازد ور شعله را انقالب آتش توانست نمي السالم عليه علي مگر

 كرد؟ چه شرايطي چنين در السالم عليه علي نبود؟ مردم قبله و عدالت پايگاه اسالم، ركن السالم

 به چشمشان كه آنگاه اما شدند؛ متحير كشد مي دارالخالفة طرف به شمشيرش بند با را السالم عليه علي عمر، ديدند مردم كه وقتي

 است آشكار آن از وقار و اطمينان كه درخشان اي چهره و باز رويي با السالم عليه علي كه ديدند و افتاد السالم عليه علي نوراني صورت

 كه آنگاه بود جريان ناظر كسي اگر ولي. شد افزوده آنان وحشت بر بيشتر آورد نمي ميان به يار طلبيدن و قيام و آشوب از سخني ابداً و

 بيشتر شود نمي منقلب خودش و سازد مي منقلب را آنان و گويد مي سخن آرام و شيرين بيان با السالم عليه طالب ابي بن علي ديد مي

. بگويد پاسخ السالم عليه علي كه ماند نمي برهاني و گذاشت نمي باقي كسي براي دليلي ديگر و كرد مي تعجب

 كه اين و است داده مي تشخيص خوبي به را اسالم و خود ضرر و نفع و بوده حق بر السالم عليه علي كه گيريم مي نتيجه گفتيم آنچه از

 برده ياد از را مطلب يك ها آن اما بود زياد السالم عليه علي ياران تعجب و حيرت گرچه! است بوده راضي عملكرد و وضع اين به چرا

 آن روحيه قوت و اطمينان علّت اولين و تفكر موضوع مطلب آن بلكه بود نكرده فراموش را آن تنها نه السالم عليه علي كه مطلبي بودند،

. بود حضرت

 اكنون و. كرد حفظ را اش روحيه مختلف حوادث در جهت همين به و داشت بزرگي سهم اسالم مستحكم كاخ بناي در السالم عليه علي

 عليه علي زيرا. پردازد مي گرفته قرار بزرگي خطر معرض در كه اسالم رسالت حفظ براي جديدي قيمت جانكاه؛ رنجي پذيرش با هم

. رود مي دست از اسالم و خيزند برمي يكديگر عليه نبرد به و كنند مي بپا آشوب مردم كند، اعتراض اگر كه ديد مي عينه به السالم

 شدن قرباني كه است اي خانواده از او. است بزرگ خانداني از او است؟ شده مرتكب گناهي چه كند سكوت السالم عليه علي اگر راستي

 در السالم عليه علي موقعيت اما. دهد نمي راه خود به هراسي بدهد جديدي قرباني اسالم، رسالت راه در اگر و است آميخته خونشان با

. است سقيفه داستان در حضرت آن وضع مانند عيناً ابوذر تبعيد جريان برابر

 

 كرد؟ چه تبعيدگاه در ابوذر

 برايش سنگ دل بود شايسته كه دردناكي و كننده ناراحت وضع با فرزندانش و همسر و ابوذر. داد جان گرسنگي از بزرگوار و پير ابوذر

 رفتنـد، دنيـا از ابـوذر فرزندان كه اين از پس است شده نقل. داد جان آيد بجوش برايش كشيده سربفلك زمخت سنگهاي مهره و بگريد

. بخورد خويش همسر با كه نيافت غذايي روزي چنـد

 تپه روي وقتي اما ببريم؛ سالمت به جان شايد بچينم »عبب« هاي دانه از و برويم شن تپه اين روي تا برخيز: گفت خود همسر به ابوذر

 سستي. نيافتند خوردن براي چيزي ها آن و برد مي بين از و كرد مي زرد را جسم وزيد، مي اي كننده ناراحت طرز به باد رفتند رمل هاي
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 ديد كرد، خويش شوهر به نگاهي ابوذر همسر. نشست ابوذر چهره بر شديد سرماي وجود با مرگ عرق و گرفت را ابوذر گريبان ضعف، و

 كني؟ مي گريه چرا: پرسيد ابوذر. شد بلند زن گريه صداي. است برگشته او هاي چشم

 خاك به را تو بايد هم من! نداريم خود كفن براي اي پارچه كه روي مي دنيا از وعلف آب بي بياباني در تو نكنم؟ گريه چرا گفت زن

! بسپارم

 ايمان كه بيابي را كسي شايد برو راه برسر: گفت تپيد مي ناراحتي از قلبش كه حالي در و سوخت همسرش حال به دلش مهربان پير

. باشد داشته

! است شده بسته راه و اند رفته خدا خانه زائرين. شود مي پيدا كسي كجا: داد پاسخ زن

 اگر كن دقّت و برو مكّه راه سر بر: گفت همسرش به و بود فرموده او براي آله و عليه اهللا صلي خدا رسول كه افتاد مطلبي ياد به ابوذر

 به و بگذار راه كنار در مرا و بينداز من صورت روي اي پارچه نكردي پيدا را كسي اگر و شود مي برطرف تو ناراحتي يافتي را كسي

: بگو كند مي عبور كه اي قافله اولين

. »بسپاريم بخاك را او تا كنيد كمك است رفته دنيا از است آله و عليه اهللا صلي خدا رسول دوست ابوذر، بدن اين«

 دويد مي ابوذر سوي به ديگر بار و بيابد را اي قافله تا كرد مي اطراف به نگاهي و رفت مي شن تپه باالي به تمام سرعت با ابوذر همسر

 و كرد دقت كه آنگاه و افتاد بود نمودار افق آخر از كه رنگي تيره ابر به چشمش وآمد رفت اين در ابوذر همسر. كند پرستاري او از تا

. داد مي نشان كركس صورت به را آنان حركتشان سرعت و آنان سفيد هاي لباس حركتند، در كه مسافرند نفر چند ديد داد خرج به صبر

 وقتي. برسند او فرياد به و بفهمند مسافران اين تا داد حركت و برد باال را خود لباس بود بلندي روي كه طوري همان ابوذر همسر

 داري؟ كار چه خدا كنيز اي: گفتند رسيدند مسافرين

! ببريد ثواب و بسپاريد خاك به و كنيد كفن را او است رفته دنيا از مسلمان مرد يك: زن

 كيست؟ مسلمان مرد آن

 غفاري ابوذر: زن

! غفاري؟ ابوذر

 نمي باورشان چون و بدهد جان وعلف آب بي بياباني در آله و عليه اهللا صلي محمد گرامي دوست اين كه كردند نمي باور مسافرين گويا

» !خدا رسول دوست«: پرسيدند تعجب روي از شد

 كرده ما نصيب خدا كه است لطفي اين او، فداي مادرمان و پدر: مسافرين). 47( آله و عليه اهللا صلي محمد يار غفاري، ابوذر آري: زن

. رسانيدند ابوذر مطهر بدن به را خود تر، تمام هرچه شتاب با سپس. است
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 داشتم پارچه قطعه يك فقط اگر. گويم نمي دروغ سوگند خدا به: گفت مرگ و پيري ضعف همان با و كرد مسافران چهره به نگاهي ابوذر

 كارآگاه، فرمانده، شماها، از يك هر كه دهم مي قسم خدا به را شما. شدم مي كفن پارچه همان در و بود كافي همسرم و من كفن براي

. نكند كفن مرا است بوده نقيب يا و دولت قاصد

 بود جواني كه آنان از يكي اما. اند داشته دخالتي امور گونه اين در همگي ديدند مي زيرا بودند متحير و كردند يكديگر به نگاهي مسافرين

. كنم مي كفن را تو من: گفت انصاري

 من تا است بافته و تابيده خود دست با مادرم كه ديگر پارچه دو و ام خريده خود بازوي درآمد از كه خود عباي ميان در را تو! عموجان

. كنم مي كفن شوم، محرم آن با

 هاي چشم و كرد پيدا اطمينان كالم همين به ابوذر گويا و. است طاهر و حالل تو پارچه زيرا كن؛ كفن مرا تو: گفت جوان آن به ابوذر

 بزرگوار مرد آن كه بود حال همين در. شد خارج سينه از پاكش هاي نفس آخرين راحتي و آرامش كمال با و گذاشت هم روي را خود

. »نگذاشت ياوري برايم من، طلبي حق«: گفت

 و وعلف آب بي بيابان و كرد مي بازي شن، هاي توده با تندباد خورند، مي يكديگر به سرگردان اشباحي همانند آسمان ابرهاي باري؛

. آورد مي در مواجي درياي صورت به را ربذه خالي

 كرد پرستش را تو كاران عبادت رديف در. است خدا رسول دوست ابوذر، اين! خدايا بار« : گفت و ايستاد ابوذر قبر باالي انصاري جوان

. برخاست نبرد به مشركين با تو راه در و

 كه اين تا داد؛ تغيير خود قلب و زبان با را آن ديد، تو دستورات برخالف را كرداري وقتي فقط. نكرد تبديل و تغيير را اسالم هاي برنامه

 كه بشكن را كس آن كمر! خدا اي... داد جان غربت سرزمين در وتنها يكه و شد توهين او به و محروم حقوقش از شد، تبعيد و رانده

. »راند بيرون آله و عليه اهللا صلي خدا رسول حرم و هجرتگاه از را او و كرد تبعيد را او و ساخت محروم خود حقوق از را ابوذر

 آن و كرد انقالب كه روز آن ابوذر، بر درود). 48( آمين: گفتند لب زير تواضع و حرارت كمال با و كردند بلند را خود هاي دست همگي

. آورد ايمان بشر حقوق و انسان به كه روز آن و رفت دنيا از كه روز

! داد نمي فريب را او زندگي و ترسيد نمي مرگ از كه باعظمتي و بزرگوار مرد همان ابوذر،

 ساخت ور شعله عثمان عليه را ملّت غضب كه شد موجباتي از و كرد تحريك را ملّت عواطف او فرزندان و همسر ابوذر، انگيز غم داستان

 انتقام و سودطلبي با كه افرادي و عثمان مخالفين با كه آمد گران ايشان بر و گرفت باال او اي اميه بني فاميالن هم و او عليه مردم خشم و

 صحابي دو آن ياسر عماربن و مسعود بن عبداللّه به. آورند ببار را اسفبار وضع آن ابوذر براي. كنند رفتار اينچنين كنند مي مبارزه شخصي

 ثروت، در غرق آنان مالزمين و منسوبين و اميه بني ستمگران كه حالي در و سازند قطع را حقوقشان و دهند شكنجه كنند، اهانت بزرگوار

. نباشند برخوردار خود حتمي حقوق و احترام از آله و عليه اهللا صلي محمد ياران هستند، خوراك و مقام
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 مي مدينه به عثمان فرزندان از شكايت براي كه هم را انقالبيوني دامن او هاي ستمگري بلكه نبود عده اين به منحصر عثمان هاي شكنجه

. گرفت مي آمدند

 بن عقبة وليدبن او، جاي به و كرد بركنار كوفه فرمانداري از را آله و عليه اهللا صلي پيغمبر يار وقاص ابي سعدبن عثمان، است شده نقل

. كردند تعجب او عمل اين از مردم. كرد اعزام را خود مادري برادر محيط ابي

 اسد، بني طايفه اي: گفت و ايستاد عمرو. كرد عبور نخعي وزارة عمروبن مجلس كنار از شد، وارد كوفه به وليد وقتي: گويد مي تاريخ

 ما از بود نزديك و خوشخو و ماليم مردي كه را وقاص ابي سعدبن كه بود او عدالت از آيا است فرستاده ما براي عثمان كه را شخصي

! است؟ كرده اعزام ايم شناخته زشت اعمال اين به را او هميشه كه را ناپاك و گذران خوش و احمق وليد برادرش او جاي به و گرفت

 آله و عليه اهللا صلي محمد پيروان و مسلمانان به اعتنايي بي را خود برادر كرامت عثمان«: گفتند كوفه اهل شد، كوفه فرماندار وليد وقتي

 طلب اصالح يارانِ از اكثريتشان كه كنندگاني اعتراض گفته به اعتنا بدون اما شنيد وليد درباره زيادي اعتراضات عثمان گرچه. »!داند مي

. كرد ابقا خود مقام در را وليد بودند، آله و عليه اهللا صلي محمد

 در را كسي نظريه و كرد نمي قبول ها آن درباره را كسي اعتراض. بود خود فاميالن هم درباره وي روش همان وليد؛ درباره عثمان روش

. پذيرفت نمي آنان مورد

 كنندگان اعتراض حقِ سخنانِ به اعتنايي و كرد مي خدمت خود منسوبين به عثمان كه است شده نقل فراواني هاي داستان باره دراين

. دهد انجام عملي ها آن براي يا و بشنود را آنان حرف نبود حاضر و نداشت

 ، آله و عليه اهللا صلي خدا رسول ياران رسيد رياست به عثمان كه موقعي«: كند مي نقل مسيب سعيدبن از العقدالفريد كتاب در عبدربه ابن

 محمد ياران كه بودند افرادي از او فرمانداران آن، بر عالوه و كرد مي مسلط مردم بر را اميه بني او زيرا پسنديدند، نمي را او زمامداري

 دادند، قرار اعتراض مورد فرماندارانش و فرماندهان درباره را عثمان اوقات از بسياري و داشتند نمي دوست را ها آن آله و عليه اهللا صلي

. ساخت نمي بركنار كار از را ها آن و كرد نمي اعتنايي اما

: سرود مي چنين و داد مي قرار حمله مورد خود اشعار در را او شاعر اين زيرا. نبود امان در »حطيئه« هجو اشعار از كوفه فرماندار وليد،

 اثر در فكرش كه حالي در رسيد پايان به مردم نماز وقتي«. »است خيانت شايسته وليد كه دهد مي گواهي الهي عدل پيشگاه در حطيئه«

. »!بخوانم نماز بيشتر خواهيد مي آيا: گفت كرد نمي كار شرابخواري در افراط

 اعالم را خود ناراحتي و دادند گواهي) بود خورده شراب( داده انجام وليد كه اي ناشايسته كردار به و رفتند عثمان نزد به كوفه از نفر چند

 كرده نقل عثمان براي كه داستاني از بغير گناهي گروه اين كه صورتي در زد، تازيانه ايشان به و كرد تهديد را گواهان عثمان اما كردند،

. بودند كرده ابراز او به عثمان برادر از را خود نارضايتي فقط آنان نداشتند بودند داده پيشنهاد او به كه اي نظريه و بودند

 همان گرفتند، نظر در اميه بني به انحصار عدم و »خالفت همگاني طرفداران« و خود مخالفين براي اميه بني كه اي شكنجه ترين سخت

. شد اجرا بودند مصر راه رهسپار كه ها مصري و بكر ابي محمدبن درباره كه بود

 رابطه مدينه انقالب و عثمان شدن كشته با مستقيماً داستان اين زيرا كنيم، بيان مشروح طور به را داستان اين آينده فصل در كه اميدواريم

. كرد خواهيم بيان هم را خودمان عقيده و شد خواهيم آن متعرض كه دارند خاصي نظريه باره اين در نويسندگان از بعضي و. دارد نزديك
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 مدينه انقالب واقعي ماهيت

. است شده منقلب تو عليه اسالمي مملكت شهرهاي! اعثمان اي* 

 السالم عليه علي

 

 مانند ناپاكي افراد از را دربارت كه اين مگر اندازم مي گردنت به و زنم مي تو هاي دست به را زنجير اين سوگند خدا به! عثمان اي* 

. كني تصفيه سرح ابي ابن و عامر بن مروان

 عمرو بن جبلة

 

 او است؛ برده بين از را آله و عليه اهللا صلي محمد دين شما خليفه زيرا بشتابيد، ما سوي به هستيد جهاد فكر به اگر! مسلمان مردم اي* 

! كنيد عزل رياست از را

 مدينه مردم

 

 مردم هاي ناراحتي

 شهرهاي مردم ناراحتي بر مرتباً. بودند ناراضي و خشمگين سخت او سياست از مردم و گذشت عثمان رياستمداري از ما وچند سال يازده

 عصر در كه هايي مقياس و ها برنامه ببينند كه آمد مي گران مسلمانان براي. درآمد عظيمي انقالب صورت به تا شد مي افزوده مختلف

 واپسگرايي و عقبگرد و است كرده تغيير كلي طور به داشتند مي دوست را آنها و داشت وجود او خليفه دو و آله و عليه اهللا صلي محمد

. گيرد مي صورت

 فرمانداران هرگاه كه ببينند دادرسي را او بيابند؛ خود مدافع و ببينند خويش حقوقِ حاميِ را خود زمامدار كه بودند كرده عادت مسلمانان

 شده مأنوس آن با كه عادالنه سياست آن مظاهر بر اي پرده عثمان ديدند ناگهان اما بگيرد، را دادشان كردند، ستم ملّت به استانداران و

. نكردند تجويز هم بعداً و بودند نديده هرگز قبالً كه ريزد مي سودطلبي سياست براي هايي شالوده و افكند مي بودند

 كه اين از.اند كرده احتكار را مردم روزي و داده اختصاص خود به كالً را منافع نفوذان، صاحب و درباريان ببينند كه آمد گران مردم براي

. بودند ناراضي سخت شود نمي شاكي افراد و ها جمعيت اعتراض به اعتنايي و شود مي پاگذاشته زير ملّت حقوق
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 ابن و عمار و ابوذر همانند آله و عليه اهللا صلي محمد ياران بزرگانِ از اي عده به چمشهايشان مقابل در ديدند مي كه اين از مسلمانان

. بردند مي رنج شوند مي واقع آزار و شكنجه مورد و شود مي توهين مسعود،

 دارند اعتقاد آنان عدالت به و هستند ها آن اعتماد مورد كه افرادي اما كنند برحكومت ستمگر اي عده كه بپذيرند توانستند نمي مسلمانان

! شوند بركنار كار از دارد جاي قلوبشان در ها آن دوستي و

 نمايندگان وسيله به نصاري و يهود چرا كه بود شده افزوده هم درد اين هايشان ناراحتي بر مسلمانان، سرشت پاك و بين روشن افراد

 اين از مسلمانان باز و). 49( كنند مي زندگي برادروار آنان ميان در و انسانند هم ذمه اهل كه صورتي در شوند مي واقع ستم مورد عثمان

 هر و است محترم بدانند، بزرگ و آقا اميه بني را هركه كه طوري به است ساخته مسموم را اجتماع خودخواهي، و سودطلبي بيماري كه

. بودند ناراحت سخت است، ارزش بي كنند، معرفي فرومايه و پست را كه

 

 عثمان سياست العمل عكس

 شد، آشكار عثمان عليه بزرگي انقالب صورت به شهامت، اين عثمان عصر اواخر در كه اين تا شد مي افزوده شهامتشان بر بروز روز مردم

. بود دوانيده ريشه عثمان سياست در آن هدفهاي و انقالب موجبات زيرا

 عمرو بن جبلة« نام به مردي كنار از عثمان كه بود روزي ديد، را خود غلط سياست انعكاس و شد اهانت عثمان به علناً كه روزي اولين

 اما دادند؛ را او جواب هم مردم و كرد سالم عثمان. كرد عبور داشت دست در زنجيري و بود، خود طايفه اجتماع مركز در كه »ساعدي

: گفت جبلة

 اين سوگند خدا به! عثمان اي«: گفت و كرد عثمان به رو سپس» !دهيد؟ مي سالم جواب است كرده چنان آن و اينچنين كه مردي به چرا«

. »كني تصفيه سرح ابي ابن و عامر ابن مروان مانند ناپاكي افراد از را دربارت كه اين مگر زنم مي گره گردنت و دست بر را زنجير

 خليفه روزي«: كند مي نقل الحديد ابي ابن كه است داستاني شد، ظاهر عثمان عصر اواخر در كه مردم شهامت و جرأت از ديگري نمونه

 تكيه آن به و گرفتند مي دست به را آن عمر و ابوبكر و آله و عليه اهللا صلي محمد كه بود عصايي دستش در و بود سخنراني مشغول سوم

. »!شكست خود زانوي با و گرفت عثمان دست از را عصا آن »غفاري جهجاه« نام به شخصي دادند؛ مي

 و شد افزوده ترتيب همين به هم عثمان درباره مردم خشم شدت بر يافت افزايش عثمان درباريان ساير و مروان انحراف كه اين از پس

. شد مي استشمام خوبي به آن از انقالب بوي

: نوشتند مي اسالمي مملكت شهرهاي به مدينه مردم كه رسيد جايي به كار و شد تبديل اجتماعي شهامتي به افراد، شهامت كه نكشيد طولي

 شده فاسد و رفته بين از شما خليفه دست به آله و عليه اهللا صلي محمد دين زيرا بشتابيد؛ مدينه سوي به كنيد جهاد خواهيد مي اگر«

 35 سال هنوز كه رسد جايي به كار و بود برگشته عثمان از مختلف شهرهاي مردم توده قلوب. »كنيد بركنار رياست از را خليفه اين. است



 

Noorfatemah.org 
 

 )5جلد (صداي عدالت انسانيت ) عليه السالم(امام علي ۱۰۷

 و كنيم عزل خالفت از را عثمان و آييم بيرون اميه بني ستم زير از بايد نوشتند مي يكديگر براي شهرها مردم كه بود نشده آغاز هجري

. سازيم بركنار كار از را او فرمانداران

 

 عثمان مختلف شهرهاي كارگزاران كنفرانس

 كه كرد مشورت ها آن با و احضار را خود عمال از اي عده وي. كند راضي را شهرها مردم كه كوشيد او و رسيد عثمان گوش به خبر اين

 و! گير پيش را عمر و ابوبكر راه و ساز خود پيشه را عدالت كني، خنثي را شهرها انقالب خواهي مي اگر: گفتند او به اي عده كند؟ چه

 عثمان، شهرهاي كارگزاران ميان در. ندادند عثمان به صريحي پند و روشن حرف اما كردند، قضاوت و گفتند سخن هم معاويه امثال

 اين«: گفت وي. گفتند مي سخن وهوس هوا روي از فقط كه چرا نداشتند را دادن رأي صالحيت كه بودند عاص سعيدبن مانند هم افرادي

. »است شمشير فقط بيماري اين درمان و نيست ناچيز اي شايعه از بيش و است ساختگي انقالب

 زيرا نشد، پيشنهاد كند خاموش را مردم انقالب كه روشي يا و رأي اما رسيد، پايان به عثمان شهرهاي عمال و سياستمداران كنفرانس

 حل براي درستي راه و كنند بيرون سر از آورد مي آنان براي بيشماري منافع كه را موجود سياست هواي توانستند نمي عثمان كارگزاران

 يا و مخفيانه كارگزاران اين از اي عده كه كرد اضافه بايد راهم مطلب اين نبود؛ اخالص روي از آنان پند جهت همين به بيابند؛ مشكل

. كرد خواهيم ذكر آينده فصل در تفصيل طور به را مطلب اين چنانكه يابند نجات عثمان رياستمداري چنگ از كه كوشيدند مي آشكارا

 اين فرض بر. كند تعديل يا و دهد تغيير را اوضاع عثمان كه دهد مي پيشنهاد كسي چه ببيند بود مترصد مروان مختلف، افكار اين ميان در

 داشت، نفوذ عثمان دربار در مروان كه زماني تا دادند، مي پند اخالص روي از بودند آمده مركز به اصالح براي كه افرادي اين از بعضي كه

. پيوست بوقوع انقالب پس. بود ثمر بي اندرزشان

 

 عثمان ياغيِ استاندار

 خشمگين سخت و خاسته بپا شد مي طرح او امثال و مروان دست به كه او هاي برنامه و عثمان سياست عليه شهرها مردم كه زماني در

. كردند شكايت »سرح ابي بن عبداللّه« نام به مصر در او استاندار دست از عثمان به و شدند مدينه وارد مصر مردم بودند،

. بگيرد خود نماينده از را دادشان كه داد وعده مصر مردم به و كرد بدگويي خود نماينده از و پذيرفت را مصر مردم شكايت عثمان

 نكردي اجرا مرا دستور اگر كه نوشت نامه آن در و كرد منع مصريان با خود سابق روش از را او و نوشت خود عامل به اي نامه عثمان

 از اي كننده ناراحت وضع با را مردم جهت همين به و بود مروان ميلِ خالف بر كار اين. كرد تهديد را او و شد خواهد عوض وضعت

. سازد منصرف مصر انقالبيون با خود عهد از را عثمان كه كوشيد و راند بيرون مدينه
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 يك كه رسيد جايي به او عصبانيت و كند اجرا را عثمان دستور نشد حاضر و شد خشمگين خواند، را عثمان نامه سرح، ابي ابن كه آنگاه

 قدرت كه بود حدي در خليفه با سرح ابي بن عبداللّه ارتباط زيرا. رسانيد قتل به بود رفته عثمان نزد شكايت براي كه را انقالبيوني از نفر

. كرد مصر امير را او كه بود برادري همين جهت به و بود عبداللّه رضاعي برادر عثمان. باشد داشته را عمليات گونه اين و نافرماني اين

 

 مدينه در مصر شورشيان

 مدينه سوي به را ديگري هيئت و شد ور شعله عبداللّه جسارت و جنايت از مصر مردم غضبِ آتش انقالبيون، از نفر يك قتل دنبال به

 هر«: كرد اعالم آنان سخنگوي. شدند مسجد وارد و كردند اشغال را مدينه جمعيت اين. اند بوده نفر هزار بر بالغ گويند مي كه داشتند اعزام

. »است امان در باز ندهد، آزار را ما كس هر و است امان در بماند خود منزل در كس

 و دادند شرح بود داشته روا ايشان بر سرح ابي ابن كه را هايي ستم و رفتند آله و عليه اهللا صلي محمد يارانِ بزرگانِ نزد مصريان رؤساي

. كردند شكايت است بوده حق و عدالت خواستاران جمعيت در شركت گناهش تنها كه مردي كشتن و وي سنگدلي و خشونت از

 بن علي رهبري به فراواني عده سپس: گفت سخن مصر مردم درباره و رفت عثمان نزد آله و عليه اهللا صلي محمد اصحابِ بزرگانِ از يكي

 تو از مصر مردم«: گفت چنين خود عادالنه و حكيمانه منطق آن با السالم عليه علي. شدند عثمان منزل داخلِ السالم عليه طالب ابي

 را شخص اين! است شده ريخته آنان از نفر يك خون كنند مي اظهار كار اين مقابل در اند، كرده ديگري فرد جاي به نفر يك درخواست

 تأكيد عثمان. »!بگير او از مصر مردم حقِّ پس است، مجرم او زيرا كن؛ قضاوت خود نماينده و مصر مردم بين و كن عزل مصر رياست از

   شما زمامدار سرح ابي فرزند جاي به را او من كنيد، انتخاب را نفر يك: گفت سپس. كند عمل مصر مردم ميل به كه داد اطمينان و كرد

 از اي عده با و پذيرفت مصر رياست براي را او عثمان! بده قرار ما رئيس را بكر ابي محمدبن: گفتند انديشيدن از پس مردم. كنم مي

. داشت اعزام كشور آن سوي به مصر زمامداري فرمان با انصار و مهاجرين

 

سريع و مخفي پيك !

 سوار كه ديدند را اي چهره سياه مرد راهپيمايي، روز سه از پس و كردند ترك را مدينه انصار، و مهاجر از او همسفران و بكر ابي محمدبن

 اي؟ چكاره پرسيدند او از و كردند تعجب او كار از كند، مي فرار يا و دارد اي گمشده گويا رود، مي بيراهه و است شتر بر

. نكرد اعتنايي

. كردند تكرار را خود سئوال محمد يارانِ باز

. است داشته اعزام مصر عامل سوي به مرا! هستم اميرالمؤمنين غالم من



 

Noorfatemah.org 
 

 )5جلد (صداي عدالت انسانيت ) عليه السالم(امام علي ۱۰۹

. است ما ميان در كه است مصر عامل اين

. خواهم نمي را اين

 هستي؟ كسي چه غالم: گفت و كرد احضار را او محمد. رسيد بكر ابي محمدبن گوش به او اصحاب و چهره سياه غالم گفتگوي داستان

! مروان غالم گفت و كرد انكار را خود حرف سپس. اميرالمؤمنين غالم

 روي؟ مي كسي چه نزد: پرسيد محمد. مروان غالم گاهي و دانست مي عثمان غالم را خود گاهي كرد، مخلوط را خود حرفهاي سپس

! مصر عامل پيش

 روي؟ مي مصر عامل نزد چه براي

! دارم پيامي

 داري؟ هم اي نامه

! ندارم نامه نه،

 خطاب عثمان كه آوردند دست به اي نامه آوردند، عمل به او از كه بازرسيهايي در محمد اصحاب. كنند بازرسي را او كه داد دستور محمد

 زير شرح به همه حضور در را نامه و كرد جمع را مردم محمد. دادند محمد به را نامه. بود نوشته مصر عامل سرح، ابي بن عبداللّه به

 باش استوار خود كار سر بر و! ببر بين از را آنان نامه و برسان قتل به را ها آن آمدند،... و... و بكر ابي محمدبن كه موقعي«: كرد قرائت

. »برسد تو به من دستور خدا خواست به تا كن زنداني را او آمد تو پيش دادخواهي براي كه هركس. برسد تو به من بعدي دستور تا

 

خليفه مستشار خيانت 

 كشاورزان، به نسبت مسلمين خليفه بايد آيا. بود رفته فرو بهت در و كرده احاطه را مردم تمام ناراحتي. بود حكمفرما جا همه سكوت

 اند نداده انجام اي ناشايسته عمل كه مردمي كشتن آيا راستي گيرد؟ پيش را روشي چنين اين اطرافيانش و مهاجرين و انصار زيردستان،

 گردش و زبان اشاره قلب، انحراف دست بازيچه بايد است، زياد ميانشان در شايسته و نيكوكار افراد كه مردمي زندگي آيا! است؟ صحيح

! شود؟ كاغذ روي قلمي

 را حقيقت و بازگردند پايتخت به همگي كه ديد بهتر و رساند بودند همراهش به كه انصاري و مهاجر امضاي به را نامه بكر ابي محمدبن

. برسانند آله و عليه اهللا صلي پيغمبر يارانِ اطّالع به

. داشت شركت آن در هم السالم عليه طالب ابي بن علي كه خواندند اجتماعي در را عثمان نامه بازگشتند، مدينه به وقتي
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! برد فرو جانكاه اندوهي و غم در را همه و برداشت اسالم و ملّت عليه گري حيله روي از پرده نامه، قرائت

 غير روشي به عمر و ابوبكر خالفت عصر در زيرا. آمدند خشم به مروان و عثمان عليه مردم تمام و شد پخش مدينه در نامه و غالم خبرِ

 محمد زمامداري روش هنوز مدينه مردم. بود آموخته آنان به را روش اين از غير اسالم، صحيح دستورات و بودند گرفته خو روش اين از

 و مباحثه به يكديگر با و شد مي افزوده لحظه به لحظه مردم خشم درجه به علل همين به. بودند نكرده فراموش را آله و عليه اهللا صلي

 را دارالخالفه اوضاع و انديشيدند مي بيشتر مردم هرقدر. بودند خشمگين و گفتند مي بد خود به موجود حوادث از و پرداختند مشاوره

. شد مي افزوده آنان نارضايتي و ناراحتي ميزان بر كردند مي بررسي

 بن عبداللّه غفاري، ابوذر كه آوردند مي ياد به و ساخت مي مجسم چشمان برابر در ديگر بار را گذشته هاي ناراحتي جديد، حوادث

. شدند گرفتار بالهايي چه به آله و عليه اهللا صلي محمد اصحابِ بزرگان ساير و مسعود

 به و بودند آنان جزو نيز وقاص ابي سعدبن و ياسر، عماربن كه داشتند اعزام عثمان دربار به هيئتي آله و عليه اهللا صلي محمد يارانِ

 خود با را شتر و غالم و بود السالم عليه علي بهدست نامه كه درحالي شدند عثمان منزل وارد السالم عليه طالب ابي بن علي رهبري

: فرمود عثمان به بود، آورده

 است؟ تو از غالم اين

. است من از آري: عثمان

 است؟ تو از شتر اين السالم عليه علي

. است من از آري: عثمان

 تواست؟ از خورده نامه پاي كه مهري اين السالم عليه علي

. است من مهر بلي: عثمان

 اي؟ نوشته تو را نامه اين آيا السالم عليه علي

 هيچ هم را غالم اين و. شود نوشته كه ام نداده هم دستور و ام ننوشته را نامه اين من سوگند خدا به. ام ننوشته را نامه اين من. نه: عثمان

. ام نفرستاده مصر طرف به گاه

 كردند تقاضا عثمان از مردم. است مروان خطّ وزياد كم بدون ديدند و كردند دقّت نامه خطّ در. گويد نمي دروغ عثمان كه فهميدند مردم

 مروان كه اين با نشد حاضر عثمان اما. شود روشن نامه حقيقت تا كنند بازجويي او از و بگويند سخن او با تا كند معرفي را مروان كه

 مردم غضب و بپردازد مردم با وجدال بحث به خود به خود كه كرد نمي جرأت هم مروان. بدهد موافق جواب آنان به بود دارالخالفه داخلِ

. كند برطرف عثمان از را
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 مستشار آنِ از خط آن داشتند يقين كه حالي در گفتند ترك را دارالخالفه بودند، خشمگين عثمان و مروان دست از كه درحالي مردم

 است داده دستور دليل چه به ببينند و كنند بازجويي او از تا ندهد تحويل را مروان خليفه، اگر كه گرفتند تصميم مردم. است مروان خليفه،

 نامه اين عثمان اگر گفتند باز و بيندازند عثمان گردن به را گناه برسانند، قتل به را آله و عليه اهللا صلي محمد يارانِ از ي عده جهت بدون

. كنيم مي رسيدگي حسابش به است نوشته عثمان زبان از مروان اگر و كنيم مي عزلش مسلمين رياست از است نوشته را

 

 مدينه آشوبِ در السالم عليه علي خيرانديشي

 نقل تاريخ در آنچه بنابر. نكرد قبول عثمان اما كنند، رسيدگي او وضع به تا دهد تحويل را مروان بايد كه آوردند فشار عثمان به انقالبيون

 و انقالبيون اختالف كه بود اين هدفش السالم عليه طالب ابي بن علي چون. گرفت باال انقالب و شد يكديگر ضميمه حوادث است، شده

 وعده آنان به و بگو سخن مردم با: فرمود او به و رفت عثمان منزل به بارديگر كند جلوگيري خونريزي از و سازد برطرف را عثمان

 من به و بيايد جمعيت اين پشت از ديگري جمعيت ترسم مي من و اند كرده قيام تو عليه شهرها زيرا. شود مطمئن قلبشان تا بده اصالح

. »كن قيام و شو سوار ما همراه السالم عليه علي يا بگويند

 خود كردار از من: گفت خود سخنراني در و. پرداخت سخنراني به و آمد بيرون خود منزل از و پذيرفت را السالم عليه علي پند عثمان

 سوخت عثمان حال به دلشان مردم. كند اخراج دربار از را بستگانش و مروان و كند رفتار آنان ميل مطابق كه داد وعده مردم به و پشيمانم

. شد جاري صورتشان روي مردم هاي اشك و افتاد گريه به هم عثمان و گريستند و

 عثمان سخنراني گرچه و اند شده جمع اميه بني از اي عده و سعد و مروان ديد شد خود منزل وارد و آمد زير به مسجد منبر از كه عثمان

 باشم؟ ساكت يا بگويم اميرالمؤمنين يا: گفت مروان نشست عثمان وقتي. بود رسيده گوششان به عثمان مطالب ولي بودند نداده گوش را

. بگو: گفت عثمان

. شوند مسلط تو بر اي داده جرأت مردم به كه است اين تو كار عواقبِ: گفت بود آشكار كلماتش از توبيخ آثار كه درحالي مروان

. گردد نمي باز گذشته و زدم حرفي من: گفت بود شده پشيمان گويا كه عثمان

 را خود مظلوميت و شكنجه يكي. كردي دعوت خودت سوي به را ها آن. اند آورده هجوم منزلت پيرامون كوه همانند مردم: گفت مروان

 براي بودي كرده حوصله اگر. اي آورده رياستت بر خودت كه است باليي اين. كند مي را فرمانداري عزل درخواست ديگري و گويد مي

. بود بهتر تو

. بازگردانم را آنان و بگويم سخن دارم شرم من. بگو سخن مردم با و برخيز تو: گفت عثمان

 كثرت از مردم كه حالي در و آمد مردم نزد مروان كه رسيد جايي به روي كج و كرد زايل را السالم عليه علي زحمات مروان طريق، بدين

 ايد؟ شده جمع اينجا چه براي«: كه شد بلند زير كلمات به فريادش رفتند، مي باال يكديگر هاي شانه از ازدحام
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 درافتيد ما با اگر سوگند خدا به شويد؟ گم بگيريد؟ ما دست از را سلطنت خواهيد مي آيا. باد زشت صورتتان ايد؛ آمده چپاول براي گويا

 نمي سوگند خدا به بازگرديد، خود هاي خانه به. شد نخواهيد خرسند كه كنيم مي اي معامله شما با و سازيم مي مبتال قحطي به را شما

 بودند پرداخته تهديد و بدگويي به و بودند شده مأيوس كه درحالي مردم. »كنيم مي حفظ را آن ما و بگيريد است ما دست در آنچه توانيد

 شده گذاشته زيرپا عثمان دست به عهدش كه السالم عليه علي. رسانيد السالم عليه علي اطّالع به را مروان سخنانِ و آمد كسي. بازگشتند

 السالم عليه علي مهرباني اما نكند، خيرانديشي و نصيحت او به و نرود عثمان پيش ديگر بار توانست مي بود افتاده مقدم مروان گفته و بود

 ناگزير را السالم عليه علي كه بود مواردي راست، راه به عثمان بازگرداندن آرزوي و اختالفات اصالح به حضرت آن ميل و پير خليفه به

. بپردازد خليفه كردنِ نصيحت به ديگر بار ساخت،

 علي بدهد، مساعدت وعده و كند عذرخواهي تا آمد السالم عليه علي نزد ،»نائله« نام به خود داناي همسر پيشنهاد طبق عثمان كه آنگاه

 به سپس و دادي قول مردم به و گفتي را ها سخن آن آله و عليه اهللا صلي خدا رسول منبر روي آنكه از پس آيا«: فرمود او به السالم عليه

 درباره و كرد سرزنش را خود عثمان »اي؟ آمده اينجا به داد دشنام آنان به تو منزل در بر و آمد بيرون مروان و شدي رهسپار خود منزل

 پيرامون از را مردم همه، از بيش من سوگند خدا به«: فرمود او به و پرداخت عثمان اندرز و پند به السالم عليه علي ديگر بار بدگفت؛ خود

 مرا حرف تو و گويد مي تو به را آن غير مروان گويم، مي تو به است نافع تو براي كه مطلبي هروقت كه كنم چه ولي سازم مي پراكنده تو

! داد انجام خليفه ضرر به را همه و كرد خراب را كارها همه ديگر بار مروان بود، صحيح كامالً السالم عليه علي سخن. »گيري مي نشنيده

 آن به را مروان تا آمدند عثمان نزد كرد؛ انكار را عثمان وعده مروان اما برسند؛ بود شده داده وعده ها آن به كه آنچه به تا آمدند انقالبيون

 پافشاري او محاكمه و مروان بازجويي در هم انقالبيون كرد؛ سرسختي مروان، از دفاع در عثمان اما كنند، بازجويي او از تا كند تسليم ها

. كردند

 

عثمان محاصره در السالم عليه علي شهامت !

 را عثمان خانه خشمگين مردم نسازد، مردم تسليم را مروان كه كرد پافشاري خود روش در هم عثمان و گرفت باال انقالب كه وقتي

 نشد، تسليم تنها نه عثمان اما شود؛ مردم هاي خواسته تسليم تا بستند عثمان روي بر را آب انجاميد؛ طول به محاصره و كردند محاصره

 است؟ شما ميان در السالم عليه علي آيا: گفت و سربرآورد بام باالي از بلكه

. نيست ما ميان در السالم عليه علي نه: ملّت

. نيست ما ميان در سعد نه: ملّت است؟ شما ميان در سعد آيا: عثمان

 بفرستد؟ آب ما براي كه بدهد خبر السالم عليه علي به كه هست كسي آيا: عثمان

 عده اختيار در آب مشگ سه داشت كه مانندي بي شهامت و مردانگي گنجينه خاطر به السالم عليه علي. رسيد السالم عليه علي به خبر

. برسانند عثمان به را آب زياد زحمتي قبول با تا پرداخت نبرد به انقالبيون با و گذاشت خود انصار و ياران از اي



 

Noorfatemah.org 
 

 )5جلد (صداي عدالت انسانيت ) عليه السالم(امام علي ۱۱۳

 نبرد به انقالبيون با آبداران. برسانند عثمان به را آب خويش خون ريختن قيمت به حتّي شد كه قيمتي هر به كه كرد سفارش خود ياران به

. رسيد عثمان به آب شدند مجروح هم ها آن از بعضي كه اين با و پرداختند

 نهايت در السالم عليه علي گرچه. افزود خويش زندگي فصلهاي به را علوي شهامت از جديدي فصل السالم عليه علي كه بود طريق بدين

 قرار غضب درجه آخرين در را او ناراحتي، اين و است آمده تنگ به عثمان ستمگري و سودطلبي و اندوزي ثروت دست از و است خشم

 به لطف راه در و هست هم مهرباني و لطف قهرمان السالم عليه علي اما است، برانگيخته را حضرت آن شهامت و شجاعت و است داده

. است رسيده اعلي درجه به خدا بندگان

 سوي به را راهش و اند كرده گرفتار خود دام به را او اميه بني كه فردي ديد و نگريست بشر فرد يك همانند عثمان به السالم عليه علي

 به را او خواهند مي مردم و است شده محاصره خود خانه در اكنون اند، كرده ايجاد فراواني مشكالت او انصاف راه در و اند بسته ها قلب

 شنيد السالم عليه علي وقتي. شتابد مي او ياري به خود مختص شهامتي با پس اند، ساخته محروم را او زمين جاري آب از و برسانند قتل

 حسن اش شايسته فرزند دو حضرت، آن كنار در. كرد حركت تر تمام چه هر سرعت با برسانند، قتل به را عثمان خواهند مي انقالبيون كه

 انقالبيون به را خود همگي كه اين تا بودند رهسپار فرزندانشان و انصار و مهاجر از اي عده و عمر، بن عبداللّه و السالم عليهما وحسين

 و حلّ راه بتوانند شايد تا رفتند عثمان نزد سپس. ساختند متفرق را جمعيت و دادند وعده آنها به و كردند سخنراني آنان براي و رساندند

 نماز خواست مي و شد جامع مسجد رهسپار عثمان منزلِ از السالم عليه علي. نرسيدند اي نتيجه به اما كنند پيدا مسئله براي اتفاقي مورد

 محصور شما پيشنماز كه حالي در«: فرمود حضرت. »كنند اقتدا شما به مردم كه بايست جلو! يااباالحسن«: برآوردند فرياد مردم. بخواند

. »خوانم مي را خود نماز تنهايي به من خوانم؛ نمي نماز شما با من است

 از اي عده اتّفاق به كه داد دستور السالم عليهما حسين و حسن فرزندانش به و شد خود منزل عازم و كرد رها را مسجد السالم عليه علّي

 عليهما حسين و حسن به و كنند حفاظت را دارالخالفه دربِ داشتند جاي مردم قلب در كه آله و عليه اهللا صلي محمد يارانِ فرزندانِ

. »نرسد گزندي او به كه بكوشيد و كنيد محافظت را عثمان خانه درب شمشير با«: فرمود السالم

 

 يارانش و السالم عليه علي ناراحتي

 او به و كنند وادار توبه به را او كه بود اين خاص موقع آن در مقصودشان بلكه. برسانند گزندي عثمان به كه خواستند نمي انقالبيون

 محمد يارانِ از كه »عياض نياربن« نام به افراد از يكي كه است اين مدعا اين بر ما دليل. كند خلع رياست از را خود كه كنند پيشنهاد

 رياست از را خود: رسانيد عثمان گوش به را مطلب اين و شد بلند فريادش داشت قرار انقالبيون اولِ رديف در و بود آله و عليه اهللا صلي

 طرف به تيري بود او منزل داخل و عثمان اصحاب از كه »كندي صلت كثيربن« كه بود موقع همين در! ببر سالمت به جان و! كن خلع

: گفت عثمان! بسپاريد ما دست به را »نيار« قاتل كه شد بلند ديگر انقالبيون و ها مصري فرياد. رسانيد قتل به را او و كرد رها »نيار«

. بست ها آن روي به را در عثمان بردند، يورش او منزل طرف به جمعيت. سپارم نمي شما دست به كرد ياري من به كه را مردي
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 حسن كه وقتي در و كردند سنگباران را دارالخالفه سپس. كشيدند آتش به بود آن روي كه را اتاقي و خانه درب و آوردند آتشي انقالبيون

 شد آلود خون مباركش صورت و زخمي شوند منزل وارد گذاشت نمي و ساخت مي متفرق را جمعيت خود پدر دستور طبق السالم عليه

! شكست هم السالم عليه علي ياران از اي عده سرهاي و

 به و كنند وارد اي صدمه السالم عليهما حسين و حسن به كه ترسيدند بودند قريش طايفه از كه آنان دوستان و هاشم بني وضعِ از انقالبيون

 نمي خود مقصود به ما ببينند آلود خون را السالم عليه حسين و السالم عليه حسن و بيايند هاشم بني اگر گفتند اي عده. نرسند خود هدف

 نفر دو و بكر ابي محمدبن تصميم، اين دنبال به. برسانند قتل به را عثمان مخفيانه و روند باال ديوار از نفر چند كه است اين بهتر رسيم

 نشسته خود همسر نائله كنار در عثمان كردند مشاهده و شدند عثمان منزل وارد و رفتند باال »انصاري حزم محمدبن« خانه ديوار از ديگر

 بودند آمده كه راهي همان از و رساندند قتل به را او و كردند حمله او به تيز هاي پيكان با بكر ابي محمدبن رفيق دو ناگهان است؛

 صحابه فرزندان ساير و السالم عليه حسين و السالم عليه حسن گوش به فرياد. كشتند را اميرالمؤمنين كه شد بلند نائله فرياد. بازگشتند

 كه نيست ترديدي هيچ جاي. كردند گريستن به شروع همگي موقع اين در است، شده كشته خليفه ديدند شدند منزل وارد وقتي و رسيد

 به عثمان قتل خبر وقتي. كند دفاع خود از توانست مي السالم عليه علي از بهتر بود كرده عمل السالم عليه علي نصيحت به عثمان اگر

. »!شما بر مرگ كرديد، ضرر دنيا آخر تا«: شد بلند فريادش و كرد وحشت رسيد، السالم عليه علي

 السالم عليه حسن فرزندش دو به وقتي. رساند مقتول خليفه خانه به را خود شتاب با بود ظاهر اش چهره از خشم آثار كه حالي در سپس

 به سپس و »شود؟ كشته عثمان گذاشتيد چطور بوديد ايستاده منزل درب مقابل شما كه اين با«: فرمود كرد برخورد السالم عليه حسين و

. كرد اعتراض نيز انصار و مهاجر فرزندان ساير و زبير بن عبداللّه و طلحه محمدبن به كرد، حمله فرزندانش

! نكن بدگويي و مكش فرياد مكن عتاب! زني؟ مي را السالم عليه حسين و السالم عليه حسن چرا ابالحسن يا«: گفت و دويد جلو طلحه

. »!شد نمي كشته بود رانده بيرون خود دربار از را مروان عثمان اگر

 

 مدينه انقالبيون هاي خواسته

 توبه خود كردار از كه خواستند مي عثمان از و بودند كرده قيام حقّ خاطر به دسته يك: بودند دسته دو رسانيدند، قتل به را عثمان كه آنان

. دادند مي تشكيل شهرها ساير و عراق مصر، حجاز، مردم را دسته اين. رسانيدند قتل به را او نرفت، توبه زيربار عثمان چون و كند

 آنان و بود مطيع فردي دسته اين به نسبت عثمان. كشيد آشوب به را آنان المال بيت منافع كه بودند افرادي عثمان، قاتلين دومِ دسته

. كردند رها محاصره در شكسته پروبال رابا عثمان كه بودند همانان و بودند مطاعي پيشوايان شخصاً

 اين روش كه چرا بنويسيم مطالبي اميدواريم »بزرگ توطئه« بخش در دوم، دسته درباره اما شد؛ بحث مشروح طور به اول دسته درباره

 عقب و ساخته بزرگشان اسالم كه افرادي و السالم عليه علي عليه گري حيله با همراه ايشان وسيله به آمده وجود به حوادث و دسته
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 كامالً انقالب ادامه با همچنين و كنند درك را مطالب اين توانستند نمي كه منافقيني همچنين و بود كرده برطرف را آنان جاهليت ماندگي

. دارد ارتباط

. بشوند ها آن تا بگوييم خواهيم مي هم ما حاال و ايم شنيده ما و اند گفته كه است معاصري نويسندگانِ از نفر چند با ما سخن روي اكنون

. است آن نتيجه و آشوب علل به مربوط كه است حوادثي و امور درباره ما بحث
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 اعتراضات و ها نظريه

! زندگي وضع به نه و زمان شرايط به نه و اند داشته تاريخ واقعيت به توجهي نه كه دارند وجود شرق در نويسندگاني* 

! كنند مي توجيه را عثمان عصر مظلومين انقالب توجهي، بي اثر در نويسندگان اين

 مي گردش شهرها و ها سرزمين در كه دانند مي واحدي شخص اراده معلوم را تاريخي عصر چند بلكه عصر يك حوادث نويسندگان، اين

. است شورانده مي دولت و خليفه عليه را مردم و كرده

 

 مدينه انقالبِ و سباء بن عبداللّه

 مدينه انقالبِ درباره نويسندگان از بعضي بافي فلسفه اما شد روشن او درباريان و عثمان عليه مردم انقالب حقيقي عللل گذشته فصل در

 سوم خليفه قتلِ و مدينه انقالبِ حقيقيِ مسئولينِ دوش از را مسئوليت اند كوشيده هايشان بحث در گروه اين زيرا. اندازد مي بخنده را شما

. نكنند شك ايمانشان به مردم تا بردارند،

 اين و! سازند جاري باال طرف به پايين از و كنند عوض را آب مسير خواهند مي كه است افرادي مانند حقيقت در نويسندگان اين كار

! فراوانند افراد گونه

 و انگاري سهل منطقِ نداشتند، هدفي چنين اگر و نگهدارند بيخبري و غفلت در را خود خوانندگان كه كوشند مي نويسندگان اين بيشتر

 و كرده تحرير قطور كتابي آقا اين. است) 50( والسياسه عايشه كتاب نويسنده نويسندگان، اين جمله از. كردند نمي تجويز را فكري كوته

 و عثمان عهد در عرب دنياي مسائل تمام ريشه كه كند قانع مطلب اين به خود كتاب فصلهاي طيِ در را خود خوانندگان كه است كوشيده

 عملي نتيجه. گردد مي باز او عمليات و سبا بن عبداللّه نام به شخصي به وهمه همه آن، از پس هولناك حوادث و سوم خليفه شدن كشته

 اشرافي حكومت نمايندگانِ و اميه بني و است بوده نمونه دولت يك مروان، او وزير و عثمان عصر دولت كه است اين افترا و گمان اين

 بني شايستگي كه است سباء بن عبداللّه فقط و! اند بوده عرب سرزمين در بشري اخوت پرچمدار و اجتماعي عدالت پيغمبرانِ همه آنان

 و عثمان عليه را ها سرزمين و كرده مي گردش شهرها در سباء بن عبداللّه زيرا. است كرده فاسد و برده بين از را نمايندگانشان و اميه

 بود، نكرده گردش مختلف شهرهاي در و نبود فرد يك اين اگر. است كرده مي تحريك او طلبِ اصالح و شايسته اميرانِ و فرمانداران

 واقعيت، به محض افتراي فكري چنين! داشتند پرنعمتي و سعادتبخش زندگي معاويه حلمِ و وليد عدالت مروان، نعمتهاي سايه در مردم

 كه است اين خطرناكتر مطلب اما. دارد سست و ساختگي داليلي و سطحي منطقي و است ضعيف آرايي با همراهي و خلق به تجاوز

 فردي اراده معلول منحصراً را عصر چند بلكه عصر يك حوادث خواهند مي افرادي چنين زيرا كند؛ مي تحريف را تاريخ اساسي حقايق

 كه كنند حمله دولت به جهت اين به فقط مردم تا است كرده مي تحريك دولت عليه را مردم و كرده مي گردش شهرها در كه دهند قرار

. است كرده راتحريك آنان و كرده گردش ها آن ميان در نفر يك
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 منسوبين بر سودطلبي طغيان او، عمراني و مالي و اقتصادي هاي برنامه فساد او، حكومتي سياست عثمان، زمامداري طبيعت نويسنده اين

 ملوك سياست به تمايل و ملّي دمكراسي سياست از انحراف ملّت، گردن بر اميه بني شدن سوار مردم، ارزاق در فرمانداران استبداد دولت،

 مورد مردم ميان در كه ياسر عماربن و ابوذر مانند اشخاصي كنند؛ مي حكومت مردم دل بر كه افرادي ساختن ذليل و اشرافي الطوايفي

 تحريك و شهرها انقالب در تنها نه را اجتماعي زندگي شرايط اين و است گرفته ناديده نويسنده را امور همه اين آري،. فراوانند احترام

 منتهي سبا بن عبداللّه به را مدينه انقالب تمام فقط و است؛ گرفته ناديده بلكه داند نمي كافي مالزمانشان و اميه بني خاندانِ عليه ملّت

. است كرده

 ديگري گفته از دليلي سپس و. »كرد مي اخاللگري مردم بين و ساخت مي منصرف رهبران اطاعت از را مردم كه بود او«: نويسد مي وي

. كند مي ذكر خود براي

! نيست؟ شرق تفكر طرز براي بزرگي خطر كنند مي تحريف را تاريخ بزرگ حوادث كه افرادي پيدايش آيا راستي

 اراده و دست در دارد اجتماعي و اقتصادي هاي برنامه و اجتماع طبيعت با محكمي ارتباط كه را تاريخ بزرگ حوادث خواهند مي ها اين

. »است افشانده مي عصر آن سالم اجتماعِ در را فساد و گمراهي بذر و كرده مي گردش شهرها در« ها، اين قول به كه دهند قرار فرد يك

! است حكم بن مروان عصر مردم سالم، اجتماع از نويسنده اين مقصود و

 و كنيم تحريف اي كودكانه صورت به را تاريخ اصالحي هاي انقالب ما كه است خطرناك بسيار شرق تفكرّ براي و است تأسف بسي جاي

!! اند آورده مي وجود به آشوب و اند كرده مي مسافرت شهرها به و كنند بپا »آشوب« اند خواسته مي ها اين كه بدهيم قرار افرادي ميل به

 

 افغاني سعيد ديد از سباء بن عبداللّه

 گويد مي چه »السوداء ابن« او عبارت به يا »سباء بن عبداللّه« خطر درباره والسياسة عايشه كتاب نويسنده بنگريد كه نيست مناسبت بي

 آن با را غفاري ابوذر دارد قصد چگونه و كند بزرگ ندارد، ارزشي انسانيت مقياس در كه را معاويه خواهد مي ناداني روي از چگونه و

. بكوبد مانندش بي شخصيت و عظمت

: گويد مي و است پوشيده چشم جويند مي را بهشت خود تأليفات از كه محققاني بيشتر مطالب از نويسنده اين

 رهسپار سپس. گذشت آن ذكر قبال كه افشاند را گمراهي تخم حجاز در اول. كرد گردش را اسالمي هاي سرزمين تمام سباء بن عبداللّه

 اخراج شام از را او و درك را عبداللّه خطر معاويه،. بود ابوسفيان بن معاوية نام به اوضاع به وارد فردي دست در شام روز آن. شد شام

 را آشوب بذر و كرد ارزيابي عبداللّه... رسيد معاويه به او هاي اخاللگري از هايي نمونه باز داد خرج به كه احتياطي همه آن با ولي كرد

 عـرصـه او گفتـار و كرد تحريك كردند مي تصديق را او گفتار شاميان كه را آله و عليه اهللا صلي محمد يار و القـدر جليل مرد و افشاند

! است مشهور هم او داستان و كند اخراج شام از را ابوذر كه كند درخواست عثمان از شد ناگزير و كرد تنگ زيرك و حليم معـاويه بر را
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 اداره معاويه »شام كاردان« دست به كه شام سرزمينِ خصوصاً عثمان عصرِ در عربي دولت شهرهاي كه است اين نويسنده اين گفتار نتيجه

 نمي گمراه را او و كرد نمي برخورد او با سبا بن عبداللّه اگر بزرگ مصلح آن غفاري ابوذر و اند برده مي بسر ونعمت ناز در است شده مي

 نويسنده، اين عقيده به زيرا. كرد راهنمايي تخريب و گمراهي، اخاللگري، به را ابوذر سبا، بن عبداللّه باز و گفت نمي سخني ساخت،

. است نداشته آشوبگري غيراز منظوري شهرها، در خود هاي گردش در و بوده آشوب و فساد اصل عبداللّه،

. كوشيد زمامداران از مردم انصراف و آشوب ايجاد و گمراهي گسترش به سبا بن عبداللّه ميلِ مطابق هم ابوذر

 رانده سخن اغنيا عليه فقرا تحريك راه در ابوذر هاي كوشش از و است آمده بجوش تاريخ و مسلمانان و عرب به نسبت نويسنده اين مهر

 تنگ معاويه بر را عرصه ابوذر«: گويد مي مورد اين در نويسنده و است افتاده وحشت به شام، رفتن دست از خاطر به معاويه كه اين و

! كرد تبعيد شام از تاريخ و مسلمانان عرب، به لطف منظور به را او وي و »كرد

 درباره فقرا از آنچه و است معاويه ترس از بيش ترسد مي آن از شام درباره ابوذر آنچه كه كنيد دقّت نويسنده اين منطقِ در حتماً

. دارد وحشت اجتماع بر سبا بن عبداللّه از بيش او. است ثروتمندان ترس از بيش ترسد، مي ثروتمندان

 بايد كه فردي تنها كه اين و نگرند مي فردي دريچه از را اوضاع كه است افرادي و تاريخ هاي حكومت منطقِ همان نويسنده اين منطق اما

 اين روي و. اندازد مي وحشت به را زمامدار ارتباطي، يا و نسيم ترين كوچك و است زمامدار شخص فقط بگيرد تصميم اوضاع درباره

 را مردم و زده دامن آشوب به و است طلب آشوب و اخاللگر اطرافيانش، و حاكم اين نظر در كند قيام ملّت حقّ از دفاع به كس هر اصل،

. است كرده منع زمامداران اطاعت از

 است، بوده تر فراوان آنان عده و داشتند حاضر نويسندگانِ به نسبت بيشتري اسناد كه اين با گذشته نويسان تاريخ كه كنيد نمي تعجب آيا

! باشند؟ كرده درك ما، عصر نويسندگان اما باشند نياورده دست به را آشوب علل و باشند نكرده درك را مطالبي باز

 

 طبري نظر نقطه از مدينه آشوب علل

 اما شد؛ نقل كه گويد مي را مطالبي و داند مي شهرها در سباء ابن گردش به را آشوب علل ديديد چنانكه والسياسة عايشة كتاب نويسنده

 براي. گردد مي باز مادي عوامل به آشوب علل: گويند مي و اند پيموده را صحيحي راه اند، عقيده هم او با كه ديگر اي عده و طبري

: گويد مي چنين خويش مطالب در طبري نمونه،

 را مسلمانان عمده كه عده اين سپس. رسيدند نمي سابقه با افراد پاي به منافع و رياست مجالس، در نداشتند اي سابقه اسالم در كه آنهايي

 فراوان عده اين چون و. بود كم آنان سهم زيرا دانستند مي »ستم و جور« را آن و شمردند مي ناچيز را دولت هاي بخش دادند مي تشكيل

 اين و آمد مي نظر به شيرين گفتارشان گفتند، مي سخن او با و كرد مي برخورد آنان به اي شده آزاد غالم يا و بياباني نفر يك وقتي بودند

 كاسته روز به روز و بودند محدود خيلي راضي طبقه كه صورتي در بودند، افزايش به رو و فراوان بودند خشمگين عثمان عليه كه طبقه

! آمد وجود به انقالب كه اين تا شدند مي
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 امين احمد نظر از ابوذر

 ابوذر كه است معتقد وي. شود آشكار امين احمد مانند ديگري معاصر نويسنده آثار در اشتباه اعمال گونه اين كه است تعجب جاي راستي

 آلوده مزدكي افكار با را ابوذر هم سبا بن عبداللّه. است بوده سبا بن عبداللّه دست به او زمام و بوده دست آلت و ساده مردي غفاري

 گفته اين به امين احمد ببيند كه يابد مي افزايش وقتي انسان تعجب). 51( بكشد ويراني به را مسلمانان شهرهاي وسيله بدين تا ساخت

 بدهيد بشارت سازيد، پيشه برابري و برادري فقرا، با! ثروتمندان اي: گفت و ايستاد شام در ابوذر«: كند تكيه كند مي نقل طبري كه ابوذر

 عقيده را آن و داند مي مزدكي عقيده فقرا، كمك به را اغنيا دعوت امين احمد چگونه راستي) 52(» .اندوزند مي نقره و طال كه را كساني

 عمر و ابوبكر مگر. دارد مي عرضه مردم بر را آن و خواند مي را قرآن آيه ابوذر كه بيند نمي احمدامين مگر! داند؟ نمي خالص اسالمي

 نمي احمدامين چرا! كردند؟ مي جلوگيري كامالً اغنيا ستم از و كردند مي زندگي برادروار فقرا با. كردند نمي عمل را ابوذر گفته همان

 آموختند؟ سباء ابن از را مزدكي عقايد و بودند مزدكي هم عمر و ابوبكر: گويد

: گويد مي فجراالسالم كتاب ديگر جاي در امين احمد

 را شهرها مردم كه بود افرادي بزرگترين از عبداللّه. كند شروع را اشتراكي دعوت كه كرد تحريك را غفاري ابوذر كه بود سباء بن عبداللّه

. كرد منتشر هم را خطرناكي عقايد و سازد فاسد را مسلمانان دين خواست مي و) 53( كرد مي تحريك عثمان عليه

 احتمال و پاگذاشت زير را همه كه است مصر و شام كوفه، بصره، حجاز،: آنها جمله از كه كرد گردش را زيادي شهرهاي سباء بن عبداللّه

 كه اين با) 54. (است پذيرفته را او افكار بود، باور خوش ابوذر چون و باشد گرفته يمن يا و عراق مزدكيهاي از را فكر اين كه دارد قوي

 ابوذر آراي و افكار در جديدي رأي چه كه بكند خود از را سئوال اين كه است نكرده خطور فكرش به نوشته، را مطالب اين نويسنده

 هر و. هستند برابر يكديگر با مسلمين تمامِ و دارند اغنيا گردن به حقوقي فقرا كه نيست مطلب اين اسالم تعليمات از مگر! شد؟ آشكار

. شود مي داغ پشتشان و پهلو پيشاني، است كرده ذخيره آنچه همه با جهنم در قرآن آيه طبق كند، ذخيره را نقره و طال كس

 ابوذر! است؟ كرده دفاع آن از و پرورانده خود مغز در و كرده عرضه مسلمانان به مطالب اين در را اي مزدكي تازه مطلب چه ابوذر راستي

. است برخاسته ترساند را آنان جهنم آتش به و كرد نبرد آنان با اسالم كه آنان با مبارزه به مطالب اين در

 يار و است خليفه دو دوست است آله و عليه اهللا صلي پيغمبر سخت دوران تمام رفيقِ و آورد اسالم كه است فردي پنجمين كه ابوذر آيا

 و سازند ذخيره را آن افراد نبايد و است ملّت آن از ثروت كه كند درك كه داشت مانعي است السالم عليه علي شيعيان، پرچمدار صديق

 اي عده دست به ملّت مال كند درك كه داشت احتياجي چه ابوذر مانند فردي آيا! است؟ واجبات جزو و ملي حقوق از يكي اصل اين

 بايد و كند نمي تجويز را مطالب اين اسالم دين و كند مي حكومت عثمان دستگاه بر ستمگري و سودطلبي اين و افتاده شمار انگشت

 را مسلمانان يا و ابوذر و دهد تعليم را او سبا بن عبداللّه كه داشت احتياجي چه ابوذر واقعاً آيا! دهند؟ تغيير را خود اوضاع مسلمانان،

 مقدم مال و قدرت رياست، در را خود ياران و نزديكان و گرفته پيش را گذرانها خوش و روم زمامداران راه عثمان بگويد و كند راهنمايي

 و اند كرده ضرر و است شده گذاشته زيرپا حقوقشان كه بفهمند هم مسلمانان و اند شده گمراه رياستمداران كه كند درك ابوذر و دارد مي

! كنند؟ انقالب ملّت و غفار طايفه فرزند مردم، و ابوذر درك و سبا بن عبداللّه تعليم دنبال به
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 ابن« تحريك از و اند نشناخته را اسالم و ابوذر اما اند كرده درك را مزدك مرام و سبا بن عبداللّه نويسندگان، اين كه است تعجب جاي

 كه را آنچه اما اند، آورده دست به مطلب همين در عثمان از را ملّت ناراحتي و اند افتاده وحشت به اميه بني رياستمداران عليه »السوداء

 را ملّت منافع شمار، انگشت اي عده چرا كه كند مي اعتراض زمامداري هر عليه ملّتي هر و كردند مي اعتراض عثمان عليه مردم

! اند نداده راه خود به اي ناراحتي هيچ آن از و اند گرفته ناديده اند، درآورده خود انحصار به را ها رياست و اند داده خود به اختصاص

 اما شوند، مي جويا دارد، فاصله باران سرچشمه از و است اتمام حال در آبش كه كوچكي نهر از كه هستند كساني مانند درست گروه اين

! گيرند نمي هرگز را نزديك و محيط درياي سراغ

 

 ساختگي فرمانِ

 داستان دارد وجود مختلفي عقايد آن در كه حوادث اين بارز نمونه. دارند اختالف شد عثمان قتل سبب كه حوادثي از بسياري در محققين

 قتل به را جديد والي قديم، والي كه شد داده دستور آن در و شد فرستاده مصر طرف به مدينه از كه است اي نامه و بكر ابي محمدبن

. گذشت آن تفصيل كه برساند

 آن صحت به اعتقاد محققين از اي دسته و هستند آن منكر اي عده و دانند مي صحيح را آن اي عده كه داستان اين درباره است شايسته

 بزرگ استاد رأي اند، داشته عرضه داستان اين منكرين كه رأيي ترين مهم. كنيم دقّت دانند مي بعيد را آن وقوع ديگر اي دسته و دارند

 مشكالت درباره كه است نظرياتي بهترين او نظريات بلكه دارد؛ باارزشي نظريات عرب، و اسالم تاريخ در كه است حسين طه دكتر

. است شده داده پيشينيان

: گويد مي چنين عثمان خود مانند بي كتاب در حسين طه

 ريشه از من عقيده به بازگشتند مدينه به و آوردند دست به مصر به بازگشت موقع در مصريان نويسند مي مورخين كه اي نامه داستان

 اين درباره هميشه آله و عليه اهللا صلي پيغمبر اصحاب: گويند مي ناقلين خود كه است اين قصه اين بودن جعلي دليل بهترين. است دروغ

 و بصره اهل رفتند، سويي به شما از گروهي هر كه حالي در كه اند كرده مي سئوال و اند پرداخته مي بحث به و اند گفته مي سخن نامه

 در كنيد، حمل خواهيد مي چه هر به را امر اين: گفتند و نداشتند پاسخي آنان ايد؟ آورده دست به را نامه اين شما كه فهميدند چگونه كوفه

 يكدسته كه دهد خرج به مسلمانان عليه را گري حيله اين عثمان كه نيست قبول و تصور قابل. نداريم مرد اين به احتياجي ما صورت هر

 و تصور قابل باز و! دهد قرارشان ناراحتي و شكنجه تحت و بريزد را آنان خون كه بفرستد خود عامل پيش مخفيانه و سازد خرسند را

 آن عثمان شتر و غالم با و كند مهر او مهر با و بنويسد اي نامه چنين كه كند پيدا جرأت خليفه با مخالفت در آنجا تا مروان كه نيست قبول

 وقتي. بودند كرده پيدا اطمينان آن به و شنيده خود رياستمدار از هايي وعده مختلف شهرهاي مردم. است اين از تر ساده مطلب. بفرستد را

 و كنند بركنار كار از را خود رهبر تا آمدند بودند منقلب كه حالي در و شدند عصباني است نكرده وفا خود وعده به خليفه كه شد معلوم

 شهرها اين مردم. اند شده ها آن با مبارزه آماده آله و عليه اهللا صلي محمد يارانِ ديدند رسيدند، مدينه به وقتي اما سازند؛ يكسره را كار
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 در و اند گذاشته زمين به را اسلحه آله و عليه اهللا صلي محمد ياران فهميدند كه آنگاه و بازگشتند حيله روي از و كنند جنگ نخواستند

. كردند اشغال خونريزي بدون را مدينه و بازگشتند مـدينـه به ديگـر بار انـد آرميـده ها خانه

 

! نبود ساختگي نامه،

 در و شوند مي منكر را آن ديگر اي دسته و كنند مي روي زياده آن اثبات راه در و كنند مي اثبات اي دسته كه را اي تاريخي داستان هر

 درباره بيشتر باشد، داشته وجود ديني يا و حزبي غرضهاي داستاني در هرگاه اما. كرد شك آن درباره توان مي كنند مي مبالغه خود انكار

 اطمينان يا و نباشد انكار قابل كه باشد داشته دليلي تاريخ خود از كه شود مي برطرف خواننده ترديد وقتي فقط ولي. شود مي مبالغه آن

. باشد داشته دليلي و شاهد كه آورد دست به معقولي

 و شايسته او نظر در هم صحت عدم مدرك و. ببرد بين از را آن صحت فكر كه است شايسته حسين طه بزرگ، استاد نظر در نامه داستان

. شود نامه بودن دروغ تسليم تواند نمي كه دارد وجود انسان ذهن در مطالبي اما است؛ اعتماد مورد

 پيدا اختالف و است آمده دست به اي نامه كه دانستند مي بصره و كوفه اهل چگونه كه مطلب اين به دادن جواب از مردم بودن عاجز اگر

 بكر ابي محمدبن بازگشت سبب نقلها تمام در زيرا! نيست كافي و كامل دليل اين است، نامه بودن دروغ بر دليل جليل، استاد نظر در كردند

 ذكر نامه موضوع همان بودند، شده دور مدينه از راه روز سه حدود مسافرين اين كه صورتي در مدينه به ورود و مصر راه از او ياران و

. است نشده ثابت بدهند را سئوال اين جواب انقالب، و اضطراب و خشم حال آن در نتوانستند انقالبيون كه مطلب اين تازه. است شده

 او و داد قرار خود والي را بكر ابي محمدبن عثمان، كه است اين كند، مي تأييد را آن حوادث منطق، و است شده ثابت نقلها تمام در آنچه

 كردند پيدا او هاي وعده و عثمان سخنان به اعتماد هم او ياران و محمد. كرد اعزام مصر سوي به انصار و مهاجرين از اي عده همراه به را

 مدينه طرف به و شدند منصرف رفتن از و شد عوض فكرشان برسند مصر سرزمين به كه اين از قبل اما دادند؛ مي ادامه خود راه به و

. بازگشتند

 بدون بتوانند تا كنند محاصره را مدينه كه شدند ناگزير چرا و! بازگشتند؟ خشمگين حد اين تا چرا! بازگشتند؟ مدينه به گروه اين چرا

 و مهاجرين. كنند نمي نقل بازگشت براي نامه وجود از سببي داستان، اين منكرين نه و حوادث نه تاريخ، نه! شوند؟ مدينه وارد جنگ

 كنند، باز بكر ابي محمدبن براي را راه و كنند بررسي را سرح ابي ابن و مصر وضعِ تا فرستاد بكر ابي محمدبن همراه به خليفه كه انصاري

 رديف در ها آن از اي عده كم دست نبودند، عثمان يارانِ مانند همگي مردم اين اگر. بودند عثمان مطيعان از همگي عقل قضاوت طبق

 اطّالع بي آن از او روح و كنند جعل خليفه زبان از اي نامه همگي كه است ممكن چگونه وضعي چنين با و. اند بوده او دوستان و ياران

 نامه اصالً و باشد دروغ ريشه از نامه اگر راستي! دادند؟ گواهي آن صحت به همگي چگونه اند، كرده جعل را نامه اين ديگران اگر و باشد

 شدن كشته از بعد كه كساني را داستان اين بلكه و اند بازنگشته مدينه به يارانش اتفّاق به هم بكر ابي محمدبن است، نبوده بين در اي

 ياران كه كنند مي اعتراف شخصاً حسين طه دكتر جمله، از و مورخين و نويسندگان چرا پس كردند؛ اختراع شدند متحد او عليه عثمان
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 و بودند آگاه مطلب از بصره و كوفه اهل چگونه كه پرسيدند مي ها آن از و پرداختند بحث به نامه اين درباره آله و عليه اهللا صلي محمد

! شدند؟ رهسپار سويي به گروهي هر

 بحث آن درباره آله و عليه اهللا صلي پيغمبر اصحاب كه كند مي اقرار زيرا است بوده موجود نامه حسين، طه اعتراف طبق شود مي معلوم

 و بكر ابي محمدبن عليه را گري حيله اين و كرد جعل را نامه اين كسي چه آيا ولي. است كشيده طول آنان اختالف و اند كرده مي

. كرد طرح بودند مصر مردم از و سرح ابي ابن دشمن و محمد دوست كه افرادي همان او، همسفران و انصار و مهاجرين

 اين مروان كه نيست قبول و تصور قابل«: گويد مي و باشد سرزده عثمان مانند كسي از كاري چنين كه كند مي تعجب حسين طه دكتر

 او به و بفرستد اي نماينده خود عامل سوي به مخفيانه سپس بدهد، مساعدت وعده اي دسته به و ببرد كار به عثمان عليه را گري حيله

. »شود ريخته خونشان و گيرند قرار غضب مورد آيند مي او با كه افرادي و جديد رياستمدار كه كند ابالغ

 

! شد پشيمان عثمان

 سازشكار مزاج ولي دهد خرج به مسلمانان عليه را گري حيله اين عثمان كه نيست قبول و تصور قابل كه است صحيح حسين طه سخن

 افترا گري، حيله در كه بودند افرادي هم اميه بني. كند كار خود پدر فرزندان و اميه بني اراده به كه كرد مي وادار را او اوقات بيشتر عثمان

 مي گريه به پشيماني از و شد مي پشيمان سپس داد، مي دستور مطلبي درباره عثمان: گويد مي تاريخ بودند؛ آمده وجود به جسارت و

 داد مي انجام را كاري و آوردند مي بيرون رحيمش خلق و سليم طبع از را او و آوردند مي فشار اميه بني كه است دليلي خود اين و افتاد

. شد مي پشيمان خويش كار بر سپس و

 را او و شد عصباني ديگر بار و كند جلب را او رضايت كه كوشيد سپس آورد، وجود به ابوذر براي را ها ناراحتي بزرگترين: نمونه براي

! ساخت نابود گذشت سابق فصل در كه اي كننده ناراحت وضع به را فرزندانش و زن و او تبعيدگاهش، در و كرد تبعيد

 حقوقش و شكستند را هايش استخوان كوبيدند، زمين به را او داد دستور عثمان. است مسعود بن عبداللّه القدر جليل صحابي ديگر، نمونه

! پرداخت استغفار و او از عذرخواهي به ديگر بار عثمان سپس. كردند قطع را

 در و بازگردد مدينه به كه كرد مي درخواست حضرت آن از سپس شود، خـارج مـدينه از داد دستـور السالم عليه علي بـه بار چنديـن

. بماند مدينه

: فرمود السالم عليه علي كه كرد تكرار را كار اين قدر اين

 مدينه به كه دهد مي دستور ديگر بار بروم، بيرون كه فرستد مي من پيش. برگردم و بروم است، داده قرار چاه آبكش شتر مرا عثمان«

» !بروم بيرون مدينه از كه فرستاده ديگر بار اكنون. بازگردم
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 مصر مردم داد، مي انجام مصر در خواست مي كه عملي هر او و بود بازگذاشته ستمگري در را »سرح ابي ابن« دست عثمان طريق بدين

 توبه خويش عمل از و كند مي ستايش را مصر مردم و كند مي سخنراني عثمان. كنند مي شكايت عاملش از عثمان به و آيند مي مدينه به

 او مروان گردد، مي باز دارالخالفه به سپس. سازد بركنار كار از را خود ستمگر والي كه دهد مي قول آنان به و نمايد مي استغفار و كند مي

 وعده به اي ذره خليفه ترتيب بدين و بازدارد مصر مردم به دادن اطمينان از را او كه كوشد مي و كند مي منصرف خود قول و نيت از را

 براي ايشان طلبانه اصالح دعوت و. نبودند بكر ابي محمدبن از تر اهميت كم عثمان نظر در مسعود ابن و ابوذر. كند نمي عمل خود هاي

 از محمد ديگر، طرف از و. نبود مصر دارالواليه و مدينه دارالخالفه به نسبت ها مصري درپي پي تمرد از تر سنگين عثمان درباريان

 عمال سياست اثر در توجه اين كه طرف آن يا طرف اين به مصر مردم توجه و آن موافقين از سرح ابي ابن و بود عثمان سياست مخالفين

. بود مؤثر عثمان تضعيف يا و تقويت در آمد، مي وجود به او

 كرد انتخاب سرح ابي ابن جاي به را ابوبكر فرزند كه اين از پس عثمان كه نيست بعيد: بگوييم توانيم مي كه است علل اين به توجه با

 اهل و. گذاشت زيرپا او ديگر درباريان و مروان فشار اثر در بود داده ها مصري به مروان اراده برخالف كه را اي وعده و شد پشيمان

 و كرد نمي تجاوز كشتار و ساختن آواره كردن، تبعيد دادن، شكنجه حدود از عثمان به خليفه بستگانِ و مروان واندرز پند كه آگاهند اطّالع

 به خواهيم نمي ما! عامي مردمان يا و باشند آله و عليه اهللا صلي محمد يارانِ از مخالفين و انقالبيون كه نداشت تفاوتي امور، گونه اين در

 و نرمخويي و سازشكاري و عثمان اخالق ماهيت خواهيم مي بلكه بشتابيم، بود نوشته عثمان را نامه: گويند مي كه آنان ياري

 بيان اين با. بودند كرده قبضه را او قدرت كه بود حكم فرزندان و مروان دست اسير چگونه كه بگوييم و سازيم روشن را او فرمانبرداري

 ميل مطابق را او مروان كه است قبول و تصور قابل كند، گري حيله مسلمانان عليه صورت آن به عثمان كه نيست تصور و قبول قابل اگر

!! بچرخاند خود اراده و

 و باشد، شده مروان مشورت تسليم كار اين امثالِ در كه است بعيد جمله از و است ننوشته را نامه عثمان: گفت توان مي عللي به باري،

. گرديم مي باز حسين طه جليل، استاد با خود بحث به اكنون. است تر واضح و تر ثابت سازد مي مروان متوجه را مسئوليت كه اي ادله

 

 مروان جرأت

 اضافه دو آن بر را سومي دليل و است دروغ ريشه از جهت دو به نامبرده نامه داستان كه است معتقد حسين طه شد نقل كه طوري همان

 قبول و تصور قابل« كه دليل اين به مروان به كاري چنين نسبت انكار بر است مبتني آن و است، تر ضعيف همه از ما نظر به كه كند مي

 شتر و غالم با و كند مهر خليفه مهر به و بنويسد عثمان زبان از را اي نامه چنين كه باشد داشته خليفه بر را جرأتي چنين مروان كه نيست

 عثمان خود غالم با و بنويسد اي نامه و باشد كرده پيدا خليفه به نسبت را جرأتي چنين مروان كه نيست تعجب جاي. »!دارد اعزام عثمان

 را سلطنت كه بناميم جرأت را او كردار بايد ما وقتي زيرا. بداند بعيد مروان از را جرأت اين حسين طه كه است اين تعجب بفرستد؛ را آن

 و نگهدارد زنده خواست را ها آن از تعداد هر كه نداند خود نوكر و غالم را مردم نداند؛ خود انحصار در را دنيا نداند؛ خود مخصوصِ

. برساند قتل به خواست را كه هر حساب بدون
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 و سياسي روش ثمره توطئه و بود مروان نوشته نامه گويد مي كه رواياتي از حسين طه دكتر تعجب درباره را خود عقيده ما كه اين براي

: كنيم توجه مطلب دو به بايد است داشته دست در را حكومت عمالً كه جهت اين به است بوده او حكومتي برنامه

 طلحه، عمار، آنان، ميان در كه هيئتي رهبري به السالم عليه علي كه اند نوشته متفقاً دارند كه اي عقيده اختالف با نويسان تاريخ تمام. 1

 و پرداخت او با بحث به و شد وارد عثمان بر داشت همراه به را عثمان شتر و غالم و بود دستش در اي نامه كه درحالي بودند سعد و زبير

 او از تا بدهد جعميت تحويل را مروان كه خواستند عثمان از مردم. است نوشته مروان را نامه كه شد آشكار طوالني بحث از پس

 به داستان چنانكه بازگشتند، عثمان پيش از بودند خشمگين كه حالي در هم مردم نكرد؛ آنان خواسته به اعتنايي عثمان اما كنند بازجويي

. گذشت تفصيل طور

 اين عثمان مورد در نظرش كه اين يا و بود اي خليفه عمر، و ابوبكر همانند مروان نظر در عثمان آيا: عثمان خالفت درباره مروان نظريه. 2

 ديگر بار آورد، فرود مردم گردنِ از را آنان و گرفت دستشان از اسالم كه را حكومتي آن و آيند كار سر بر او دست به اميه بني بايد كه بود

!! بدهند دست از بودند آن انتظار در مدتها كه را فرصتي چنين نبايد و درآورند خود تملك به و سازند غالم را ملّت. يابند باز

 آب ماالمال دريا قعر در اسفنج كه طوري همان است؛ آن مآبانه جاهليت خصايص با اموي روح اين از مملو سراسر مروان، زندگي تاريخ

 و بود مهاجرين از و قريش خاندان از كه عثماني آن داستان او، فكر حدود و مروان زبان و قلب در خليفه داستان جهت همين به و است

. نبود است نشسته آله و عليه اهللا صلي پيغمبر جايگاه در

 انتخاب رياست براي نفر شش ميان از خطاب عمربن را او و است، داشته اخالص اسالم رسالت به نسبت كه مردي مروان، نظر در عثمان

 كند عمل دارد قدرت كه حدودي تا ابوبكر و عمر روش طبق بايد و است شده سوم خليفه و رسيده زمامداري به خاصي شرايط با و كرده

 اين از كه است آمده وجود به خانداني از كه بود اموي عثماني داستان او، فكر شعاع و مروان زبان و قلب در عثمان داستان بلكه. نبود

. كند غروب گاه هيچ بزرگواريشان خورشيد نبايد پس

 پيغمبر روش ادامه و ملّت حقوقِ حفظ ظالم، از مظلوم حقِّ مطالبه عدل، حكومت مروان، فكر شعاع و زبان قلب، در عثمان خالفت داستان

 به و دادند دست از عمر و ابوبكر كه بود سلطنتي مروان نظر از خالفت بلكه نبود، مردم ميان در عمر و ابوبكر ، آله و عليه اهللا صلي

 در خالفت انجام و آغاز بپندارند مردم كه نشود مرتكب را ايشان اشتباه خالفت درباره بايد اموي عثمان و نگذاشتند ارث به خود فرزندانِ

 بلكه. بگذارد احترام آنها به و كند حفظ را حقوقشان و بدهد آزادي مردم به كه است حدودي تا عثمان پيشوايي و است خودشان دست

 ناراحت نقصي درباره كه ندهد ها آن به فرصتي و گيرد پيش بندگانش به نسبت را دورانديشي سلطانِ روش مردم به نسبت بايد عثمان

. كنند طمع بيشتري حقوق در يا و شوند

 است؛ او پشتيبان مروان كند، سنگدلي نتوانست است مهربان و دارد ايمان حدودي تا هنوز چون و ماند عاجز روشي چنين در عثمان اگر

. كند اجرا را »رعيت و سلطان« امور بزرگ و كوچك كارهاي كه كند مي اشاره او به و كند مي نصيحت را او
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 مروان نظر از خالفت

 طور به»مدينه انقالب ماهيت« و »قريش گروه دو«: بخش دو در خود، زمان امور به نسبت او فكري شعاع و مروان ماهيت درباره

 افرادي به مروان. است كافي ما براي باره دراين اشاره يك بلكه كنيم تكرار را گذشته مطالب كه نيست نيازي اكنون و كرديم بحث مشروح

» !بگيريد؟ ما دست از را رياست ايد شده جمع گويا داريد؟ چكار ايد؟ آمده اينجا به چرا«: گفت بودند كرده محاصره را دارالخالفه كه

 با خويش آزادي و زندگي امور درباره و بگيرند باال را خود سرهاي كه ندارند حق كشاورزان و... است اموي مروان ملك خالفت،

 رياست به قلب و فكر اين با كه كسي! هستند ها آن بندگان هم مردم و اميه بني اختصاصي ملك زمامداري. بگويند سخن زمامداران

 كه عثمان فاميلش هم رياست در مردم كه شود مي راضي آيا كند، صادر افكار گونه اين از و منظورها گونه اين به را آن قوانين و بنگرد

 بركنار واليتي از است اميه بني دوست كه را عاملي و كند رفتار ايشان ميل وفق بر سلطان و كنند طمع است او خود سلطنت حقيقت در

 و عثمان مخالفين دسته از كه بدهد بكري ابي محمدبن تحويل را او و است مانند بي زمين، وسعت و جمعيت ثروت، نظر از كه كسي سازد،

د آري، است نيكوكاران جمعيت رهبر السالم عليه طالب ابي بن علي دوستاز كه است كسي دوست محم از عثمان درباريان انحراف 

 ساير و آله و عليه اهللا صلي محمد ياران از شاكيان و انقالبيون كه كنيم نمي فراموش باز و. است ناراحت سخت اجتماعي عدالت اصول

 صورت مروان مشورت و رضايت با مطلب اين و شود برگزيده مصر رياست به بكر ابي فرزند كه دادند پيشنهاد عثمان به كه بودند مردم

. نبود راضي بود شده او قدرت حدود به كه تجاوزي اين به گاه هيچ مروان و نگرفت

 اموي نظريه از و زند مي دور او فكر حدودي چه در كه آمد دست به و شد روشن ما براي خالفت به نسبت مروان نظريه حقيقت وقتي

 ما براي مرواني فكر حقيقت وقتي و كند نمي تجاوز است آمده دست به ديگر بار و رفته دست از است رياستي«: گفت مي كه جاهلي

 كه است آسان ما براي ديگر است، اموي رياست كننده مجسم و اميه بني نژاد زمامدار كه است اين عثمان به نسبت او نظر كه شد آشكار

 قلب، نظر از كار اين گوييم مي كنيم، مي قبول مروان از را جرأتي چنين كه ما. بپذيريم را عثمان خود حامي و فاميل هم به مروان جرأت

 آشنايي هيچگونه اسالم با طايفه اين از كه افرادي و اميه بني طايفه( كه است حقّي بلكه افترا، نه و است جرأت نه مروان، زبان و منطق

 به نسبت مروان هاي مشاوره در و دانند مي خود به مخصوص تاكنون جاهليت دوران از) است نگذاشته اثر روحشان در اسالم و ندارند

 استاد كه مطلب اين بر فراواني شواهد. است عالقمند مطالب اين به هميشه و است آشكار او سياسي اندرزهاي در و خليفه خود، فاميل هم

 نياز آن به بحث اين در ما كه است آن از بيش و دارد وجود عثمان به نسبت مروان روش در نامد، مي »جرأت« را آن حسين طه بزرگوار

. داريم

 در كه جمعيت اين همه داد، پيشنهاد عثمان به و كرد پيدا جرأت عثمان و آله و عليه اهللا صلي پيغمبر اصحاب به نسبت كه بود مروان

 يافت جرأت كه بود مروان! برساند قتل به داشتند وجود آنان غير و غفاري ابوذر ياسر، عماربن ، السالم عليه طالب ابي بن علي ميانشان

 را او است، شورانده تو عليه را كوفه مسعود، ابن«: گفت و كرد عثمان به رو كه هنگامي كند صادر مسعود بن عبداللّه درباره را خود فرمان

 عليه داشت جرأت كه بود مروان! پذيرفت را مروان حرف بحث و اعتراض بدون هم عثمان. »كند مي منقلب تو عليه را شام كه نكن رها

 تا برنداشت دست خود جرأت از و كند قيام رفيقش و برادر و فرزندش دو و السالم عليه طالب ابي بن علي مانند كنندگاني بدرقه و ابوذر
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 عثمان عليه ساعتها، دشوارترين در كه بود مروان. زد كنار را او حيوان و مروان تازيانه، با و راند خود از را او السالم عليه علي كه اين

. ديد مي و شنيد مي خليفه و راند بيرون خود ميل مطابق دارالخالفه از را مردم زور و باخشونت و برخاست و كرد پيدا جرأت

 

 عثمان همسر و مروان جرأت

 از بيش سوم خليفه به نسبت مروان جسارت. داد عثمان به را عمار قتل دستور صريحاً و كرد پيدا جرأت عمار و برعثمان كه بود مروان

 مي عثمان و گيرد مي را عثمان همسر »فرافصه« دختر »نائله« دامن كه رسيد مي جايي به جرأتش مروان. شد نقل كه است مواردي اين

. شنود مي و بيند

 ناگزير را خود شوهر كه كوشيد مي و بود ناراحت سخت مروان سياست از نائله. بود دانا و عاقل زني عثمان همسر نائله كه است شده نقل

 غضبناك افراد و شاكيان جمعيت براي را خود سخنراني عثمان وقتي. دهد گوش السالم عليه طالب ابي بن علي اندرز و پند به كه سازد

 خود روش و گفته از عثمان كه كوشيد مروان كند، اصالح را اوضاع كه داد وعده آنها به و كرد توبه اظهار آن در و كرد ايراد شهرها

 باشم؟ ساكت يا بگويم سخن! اميرالمؤمنين يا: گفت عثمان به منظور همين به و بازگردد

 گاه هيچ و است گفته را سخني خليفه! شماييد او اطفال كننده يتيم و عثمان كشنده سوگند خدا به! باش ساكت نه،: گفت عثمان همسر نائله

 مرگ هنگام تا پدرت سوگند خدا به كارها؟ اين به چكار را تو: گفت نائله به عثمان حضور در بالفاصله مروان! كند تخلف آن از نبايد

! دانست نمي را خود گرفتن وضو هنوز

 در او جرأت يا و است بيشتر عثمان به نسبت عثمان اطّالعي بي حالِ در و نامه درباره مروان جرأت آيا پرسيم مي حسين طه آقاي از

 و مخفي را مطالب آن كه دانستند مي خليفه به نسبت مروان جرأت از مطالبي عثمان عصر مردم او؟ همسر به كردن اهانت و عثمان حضور

 دست رااز اختيارش بتوانند وسيله بدين شايد تا كردند مي تهديد و توبيخ را او و رساندند مي عثمان گوش به بلكه كردند، نمي انكار

 تو«: كه نگفت عثمان به را مطالب اين مردم نام به و نرفت عثمان پيش السالم عليه علي مگر. نشدند موفق كار اين به اما بگيرند؛ مروان

 شتر مانند مروان دست در تو! بكشاند خواهد مي طرف هر به را تو كهولت سنّ اين در كه باشي چارپايي همانند مروان دست در نبايد

. »گرداند بازت آنجا از تواند نمي ديگر كه برد مي جايي به را تو بينم مي من. رود مي كشيدند را او طرف هر از كه هستي راهواري

 سبب مروان، جرأت عثمان، حكومت اواخر در چنانكه بود؛ عثمان به نسبت مردم تمام جرأت از اي نمونه عثمان عليه مروان جرأت

. بود نيز مردم جرأت

 را عثمان سالم جواب كه كرد درخواست مردم از بود اجتماع عادي افراد از يكي كه اين با كه شد نقل ساعدي عمرو بن جبلة داستان قبالً

 افراد اين از را خود دربار بايد كه اين يا و اندازم مي دستت و گردن به را زنجير اين سوگند، خدا به: گفت عثمان به شخصاً باز و ندهند

 مروان جرأت از حسين طه دكتر چرا كند پيدا عثمان عليه عجيبي جرأت چنين اجتماع عادي فرد يك كه صورتي در!... كني پاك كثيف

 است؟ نبوده ديگران از آگاهتر او در خويش نفوذ و عثمان نرمخويي از مروان مگر. كند مي تعجب نامه جعل درباره عثمان به نسبت
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 بزرگ توطئه

 شبي هر براي و*  كليدي دري، هر براي و*  اي كشنده اي، زنده هر براي و*  اي، كجي راستي، هر براي و*  باطلي حقّي، هر براي* 

 اند ساخته مهيا چراغي

 عثمان قتل محركين

! اند ريخته را آن اميه بني خاندان كه كنند مي را خوني درخواست و اند پاگذاشته زير اميه بني كه كنند مي را حقّي مطالبه گروه اين* 

 السالم عليه علي

! است داده قرار خود هدف را من كشتن اكنون ولي ام داده او به طال مبلغ فالن و مبلغ فالن! طلحه دست از من بر واي* 

 عثمان

! عثمانم خونخواه من بگويي و شوم كشته من خواهي مي تو معاويه اي* 

 عثمان

! بكشيد را نافهم پير اين* 

 عايشه

. كردم مي تحريك عثمان عليه را وآنها كردم مي مالقات را چوپانها سوگند خدا به* 

 عاص عمروبن 

 

 عثمان با مبارزه از السالم عليه علي هدف

 صورت به اول كه گرفت سرچشمه يكنواخت طور به مرزها و ها سرزمين مدينه، متوسط مردم ميان از عثمان عليه انقالب كه ديديم

 براي كه آنهايي ديديم و شد منجر عثمان قتل به باألخره و درآمد محاصره سپس و نافرماني صورت به بعد و بود ملّت خشم و ناراحتي

 بستگانش، و او عمال و خليفه و بودند آله و عليه اهللا صلي محمد يارانِ بزرگان از كردند قيام او مستشاران و عثمان سياست به اعتراض

. دادند قرار شكنجه تحت را آنان

 و مال يا و رياست در طمع خاطر به گاه هيچ و بود اسالم از دفاع و عدالت به ميل و سودجويي با مخالفت تنها آنان مبارزه و انقالب علّت

 آنان روح در كه كردند مي درك را هايي مسئوليت. بودند اسالم عصرهاي تمام برگزيدگان انقالبيون، زيرا برنخاستند؛ مبارزه به مقام

 سياست با السالم عليه علي مبارزه نمونه، براي. بود ها مسئوليت همان عين يا و بزرگ هاي رسالت مؤسسينِ هاي مسئوليت همانند
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 از زيرا كند، وپا دست خود براي را زميني خواست مي كه بود جهت اين به نه نزديكانش و خويشان به ها زمين واگذاري زمينه در عثمان

 آن دست از شد سبب اي عده طمع هم را آن كه بود؛ السالم عليه علي دست در »فدك« فقط. افكند مي سايه آن روي آسمان آنچه

 باشد قبر ميان در فردا كه دارد احتمال من كالبد! كار؟ چه فدك غير و فدك با مرا«: فرمود موقع اين در السالم عليه علي. بگيرند حضرت

. »شود مخفي اخبارم و خاموش قبر ظلمت در آثارم و

 را السالم عليه علي زهد زيرا برسد، بيشتري ثروت و مال به آن از بخواهد كه نبود راهي عثمان مالي سياست با السالم عليه علي مبارزه

 بود آن متوجه عثمان و اميه بني فكر كه عثمان خانوادگي سياست با السالم عليه علي مبارزه. نيست بيان به الزم و دانيم مي دنيا مقابل در

 عليه علي زيرا كند، پيدا خانوادگي عظمت خواست مي كه بود جهت اين به نه باشند، مقدم هركاري در اميه بني كه كردند مي سعي و

 و عليه اهللا صلي محمد سبط دو پدر علي. بود حضرت آن محبوب داماد و آله و عليه اهللا صلي پيغمبر عموي فرزند اسالم، ركن ، السالم

 كاري به انسان ارزش«: برد مي بين از را اي قبيله و طايفگي شرافت تمام تنهايي به كه است مطلب اين گوينده السالم عليه علي. بود آله

. »دهد انجام خوبي به را آن كه است

 به جهت همين به و كرد نمي تفاوتي السالم عليه طالب ابي بن علي مبارزه با هدف و موضوع نظر از آنان امثال و عمار ابوذر، مخالفت

 به زمامدار راهنمايي و چپاولگران بردن بين از و مظلومين حقِ گرفتن براي مبارزه هدفشان، تنها بلكه دادند، نمي رأي مخالف طرف كشتن

. روند شمار به او فرزندان مردم، و باشد مهربان پدري مانند اجتماع براي بلكه نشود؛ كشته و نكشد را كسي تا بود راست راه

 خاطر به مبارزه آن و آيد وجود به هم ديگري مبارزه نوع يك عثمان، عصر اسالمي دولت مانند اي ريخته بهم دولت در كه بود طبيعي

 ها سرزمين تمام در و عصرها تمام در مبارزه نوع اين. بود قدرت و نفوذ دايره گسترش و طلبي قدرت و گذراني خوش و رياست شهوت

 خود به مخصوص رنگي حالي، هر براي و دهند مي تغيير را خود هاي موقعيت و روشها پيوسته مبارزين، از دسته اين. است داشته وجود

 عمليات دادن نسبت در و بينند نمي اشكالي هيچگونه خود ناشايسته كردار در انقالبيون گونه اين. آيند نائل خود مقصود به تا گيرند مي

 دسته همين. دهند نمي راه خود به اي ناراحتي هيچگونه رود، مي آنان درباره خطر احتمال كه آنان و خويش دشمنان به خود جنايتكارانه

 در كه اي اميه بني با بودند ناراحت سود، عدم اثر در كه افرادي يا و برداران بهره و عثمان عصر بازرگانان لباسِ در كه بودند مبارزين از

 خليفه همگي عثمان شخص و بود كرده سوار مردم گردن بر را آنان كه عثمان ياوران و رفتند مي شمار به او عمال از و عثمان دربار ميان

. رساندند قتل به را سوم

 حقيقت اين. شد بحث قبالً كرد، كمك كار اين به مروان چگونه و كرد فراهم را خود قتل موجبات عثمان چگونه كه مطلب اين مورد در اما

. دانستند مي بودند آگاه او وضع از و نزديك عثمان با كه افرادي آن همه را

. شد كشته عثمان: گفت او به اطرافيانش از يكي بود، مرگ بستر در مسلمه محمدبن نمونه، براي

. داد كشتن به را خودش عثمان،: گفت محمد

 به را عثمان شما سوگند خدا به: گفت چنين بودند او سر پشت و عثمان دربار ميان در كه ديگري افراد و مروان به عثمان همسر نائله

! رساند قتل به را تو و دادي مروان حرف به گوش: گفت عثمان به و! ساختيد يتيم را اطفالش و داديد كشتن
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 مبارزين درباره و بود كرده سوارشان مردم گردن بر كه او ياران درباره همچنين و بودند اميه بني طايفه از كه عثمان عمال درباره اما

 نمونه شرق هاي توطئه تاريخ كه بزرگي توطئه در آنان از زيادي تعداد زيرا. شد خواهد بحث ديگري از پس يكي خشمگين، و سودجو

. اند داشته شركت السالم عليه طالب ابي بن علي عليه قيام در ندارد، خاطر به را آن

 كشته را عثمان كه ساختند متهم را السالم عليه علي زيرا. آوردند وجود به او قاتلين و مخالفين و عثمان قتل محركين را بزرگ توطئه اين

. كنند مطالبه را عثمان خونِ ، السالم عليه علي از خواهند مي كه كردند مي وانمود چنين و است برداشته را خود قرباني پيراهن و

 

خونخواهي از معاويه هدف 

. سازد استوار شهرها ساير در سپس و شام در وفرزندانش خود براي را سلطنت كه كوشيد مي كرد قيام عثمان خونخواهي نام به كه معاويه

 خويش رؤياهاي به كه بود فرصتهايي آوردن دست به و يافتن قدرت او منظور تنها و نداشت؛ عثمان زنده يا و مرده به نظري معاويه،

. يابد دست

 براي باشد پوششي و دهد انجام خواهد مي هركاري كه گذارد باز را او دست كه بود اين خواست مي عثمان خالفت از معاويه آنچه

 از كه آورد دست به فرصتي كه بود مطلب اين به توجهش تمام رسيد قتل به عثمان كه وقتي باز و او مستقلِّ حكومت و سياسي آرزوهاي

. آيد بيرون جديد زمامدار نفوذ تحت از و ببرد ارث گذشته زمامدار

 بود ناراحت عثمان شدن كشته از واقعاً معاويه اگر داد؟ مي انجام عثمان قاتلين با بايد عملي چه يافت، دست سلطنت به معاويه كه آنگاه

 كرد فراموش را عثمان داستان او رسيد، معاويه به رياست وقتي اما. داد مي كيفر را قاتلين داشت كه قدرتي آن با رياست به رسيدن از پس

 خليفه عليه و بود ريخته خونها و بود كرده قيام آن براي خود گمان به كه مطلبي آن و برد ياد از هم را عثمان قاتلين به دادن كيفر باز و

. داد انجام هم را عمل اين مافوق و سپرد فراموشي باد به را همه بود، خاسته بپا جديد

 اعزام مدينه به شام از خليفه از حمايت منظور به سربازاني توانست مي بود قدرت صاحب شام در و بود فراواني سربازان داراي كه معاويه

 معاويه بلكه. دهد انجام را كار اين توانست مي هم شدن محصور از قبل و كند كمك او به عثمان، محاصره روز چهل مدت در و دارد

 نكرد، را كارها اين از يك هيچ معاويه ولي برهاند؛ اجتماعي و سياسي هاي سنگالخ خطر از را او و دهد اندرز عثمان به كه داشت قدرت

. بود او تدبيرات و اعمال فكر، محور هدف، همين و برسد او به مسلمانان زمامداري عثمان، از پس كه بود اين او طمع زيرا

 را اوضاع گرفت تصميم داشت، شركت آن در هم معاويه كه كنفرانسي در و كرد جمع را خود استانداران و فرمانداران عثمان كه روزي از

 گمان به را عثمان شدن كشته او زيرا برد؛ فرو خالفت كالبد در را خود چنگال معاويه يافت، پايان نتيجه بدون كنفرانس اما كند، اصالح

 به كه است اي سوژه هم عثمان شدن كشته هستند؛ او فرمانبردار شام مردم و است او دست در شام ديد معاويه. كرد مي بيني پيش قوي

 از قدرتمندان و منافقين خريدن و لشكر تدبير در و نيست او از نيرومندتر هم عثمان اميران ميان در جنگد؛ مي خود مخالفين با آن بهانه



 

Noorfatemah.org 
 

 )5جلد (صداي عدالت انسانيت ) عليه السالم(امام علي ۱۳۰

 زمامداري عزم عثمان اميرانِ كنفرانس شكست از ديد مي خود براي را امتيازات اين كه معاويه دارد؛ بيشتري نيروي تهديد و هديه راه

 به مرا عمر نيست؛ من از بيشتر قدرتش فرمانروايي در كسي: گفت مردم از يكي به كه ايد نشنيده را معاويه گفته مگر. كرد جزم را خود

 خود نيروي هم شام در و شود بركنار كار از عثمان بايد داشت اعتقاد كه بود افرادي آن از معاويه. پسنديد هم مرا روش و رساند رياست

. ساخت مي آماده زمامداري اشغالِ براي را

 هم معاويه! بيا مدينه به زودتر چه هر كه نوشت معاويه به يافت شدت سوم خليفه محاصره كه موقعي«: نويسد مي خود تاريخ در يعقوبي

 و بروم من تا كنيد توقف شام سرزمين ابتداي در: گفت بودند گرفته را پيرامونش كه مردمي به ولي شد مدينه رهسپار زيادي جمعيت با

نظريه ام آمده فعالً من: داد پاسخ معاويه كو؟ سربازانت: پرسيد معاويه از عثمان. آمد عثمان نزد به معاويه. دريابم را عثمان دستور حقيقت 

. »بياورم را آنان و بازگردم ها آن پيش و آورم دست به را شما

! بياور را افرادت و برگرد. هستم عثمان خونخواه من بگويي و شوم كشته من خواهي مي تو االاللّه؛ الاله: گفت عثمان

. بازنگشت هرگز ديگر ولي رفت عثمان پيش از معاويه

 مي و كند مي گريه كه شنيد را عايشه عثمان، دختر صداي و شد مقتول خليفه خانه داخلِ كرد، ديدن مدينه از معاويه كه عثمان قتلِ از پس

! جان پدر اي: گويد

 به ما. داديم امان ها آن به هم ما كردند، اطاعت ما از مردم! برادر دختر اي«: گفت او به و درآمد گويندگان تسليت هيبت به معاويه

 هر. ما دشمن باطن در اما بودند ما مطيع ظاهر در هم آنها بوديم؛ خشمگين دستشان از باطن در ولي كرديم مدارا آنها با ظاهر صورت

. كنند ناسازگاري ما با هم آنها كرديم، ناسازگاري آنها با ما اگر كه نگريست مي خود ياران وضع به و بود برداشته را خود شمشير فردي

 مردم عادي افراد از يكي كه است بهتر باشي اميرالمؤمنين عموي دختر اگر عايشه اي. است ما ضرر يا و نفع به شمشيرها دانستيم نمي ما

» !باشي

 عثمان، دختر و برسد او دست به رياست كه يابد مي پايان جا همين در معاويه نظر از عثمان داستان كه شود مي استفاده معاويه سخنان از

. كرد مي احساس خود در جانكاهي درد هم السالم عليه علي رياستمداري از ترتيب همين به و. شود اميرالمؤمنين عموي دختر

 اي«: كرد وصيت زير مطالب به عثمان به خالفت رسيدن هنگام ابوسفيان. رسيد داشت پدرش وصيت انجام درباره كه آرزويي به معاويه

 كنم مي ياد سوگند كند، مي ياد سوگند آن به ابوسفيان كه چيزي آن به. آوريد چنگ به مسابقه توپ همانند را رياست اميه، بني فرزندانِ

. شود منتقل ارث به شما كودكان به رياست بايد. برسد شما دست به رياست بودم منتظر بود سالها من كه

. شد منتقل اميه بني »كودكان« دست به سپس و رسيد يزيد معاويه، »كودك« به رياست بعد صباح چند

 طلبِ پاسخ در تعلل و سستي و عثمان به او نكردن ياري و معاويه اعتنايي بي به است نوشته معاويه به السالم عليه علي كه هايي نامه در

 از پس و شود كشته او كه اميد اين به نفرستادي عثمان پيش را كسي كه است كرده گوشزد معاويه به و شده اشاره صريحاً عثمان ياري

 از كه تو به. اي گفته سخن عثمان و من درباره«: خوانيم مي چنين معاويه به السالم عليه علي هاي نامه از يكي در. برسي رياست به وي
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 آيا كرديم؟ بيشتري كمك او كشتن به و داشتيم دشمني بيشتر او به نسبت كداميك آيا: داد پاسخ را مطلب اين بايد هستي او خويشاوندان

 او و كرد كمك درخواست او از عثمان كه كسي آن يا و نكرد قبول را او ياري عثمان و كرد ياري را او السالم عليه علي مانند( كه كسي

. »رفت؟ دنيا از تا ساخت او متوجه را مرگ و نكرد اعتنايي

: نويسد مي ديگري نامه در السالم عليه علي

. »كشيدي او ياري از دست بود او نفع به تو كمك كه موقع آن اما كردي ياري را او بود مفيد تو براي عثمان ياري وقتي«

 او به اعتنايي ترين كوچك او محاصره و احتياج زمان در اما برخاستي، او كمك به عثمان مرگ از پس كه است اين حضرت مقصود

. نداشت برايت سودي چون نكردي،

 

 عثمان قتلِ در عاص عمروبن نقش

 طور به بلكه آمد، ميان به آنها از نامي كه هم ديگري افراد درباره است، مروان و معاويه آن نمونه و شود مي گفته اميه بني درباره آنچه

 نيز را آنان دامن مدينه انقالبِ مسئوليت زيرا. شود مي گفته نيز حضرت آن عليه گران توطئه و السالم عليه علي مخالفين درباره كلي

 و كردند نمي مخالفت عثمان با علناً و نبودند اميه بني خاندان از كه بودند كساني افراد اين اگر. ندارد چهارم خليفه با ربطي و است گرفته

. بودند خرسند آن از و عالقمند آن به كم دست نداشتند دست هم مدينه انقالب در

. است سهيم السالم عليه طالب ابي بن علي عليه توطئه در و است سازان تهمت بزرگ شركاي از يكي عاص عمروبن

 عمروعاص. است كرده عزل مصر رياست از را او عثمان زيرا سازد؛ مي وادار او قتل به را مردم و كند مي تحريك عثمان عليه را مردم او

: گويد مي و است كرده ياد شديدي سوگندهاي و. كند مي اشاره مطلب اين به رسماً و كوشد مي سخت عثمان عليه تحريك در

. »!نفوذ با و رياستمدار افـراد بـه رسـد چه كـردم، مي تحـريك عثمـان عليـه را آنها و كردم مي مالقات چوپانان با من سوگند، خدا به«

 خويش فرزند دو با خود كاخ در روزي. ماند خود منزل در و شد فلسطين رهسپار عمروعاص كشيد، شعله مدينه انقالب آتش كه آنگاه

 داري؟ اي تازه خبر چه: پرسيد او از. آيد مي مدينه از سواري ديد كه بود نشسته محمد و عبداللّه

. شد كشته عثمان: گفت رهگذر

 عليه را مردم كه بود اين عمروعاص مقصود. افتد مي خونريزي به بزنم دست جراحتي به وقتي. هستم خدا بنده من: گفت عمروعاص

. است داده كشتن به را خليفه او هاي فعاليت و كرده تحريك عثمان
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 مدينه انقالبِ در طلحه نقشِ

 خونخواهي نام به خود بعقيده السالم عليه طالب ابي فرزند عليه سپس كرد، بيعت السالم عليه علي با ناچاري روي از عبيداللّه بن طلحة

. است داشته سزايي به سهم عثمان قتلِ تحريك در طلحه خود اما. كند مي قيام عثمان

 دعوت هم السالم عليه علي كرد؛ مي استفاده طلحه كوبيدن براي السالم عليه علي وجود از هميشه عثمان: نويسند مي نويسان تاريخ

. كرد مي كمك عثمان به و پذيرفت مي طلحه كوبيدن براي را عثمان

 علي بود؛ خواسته كمك السالم عليه علي از طلحه كوبيدن براي هم عثمان و گذشت مي طلحه كنار از السالم عليه علي روزي نمونه، براي

 ايفا را بزرگي نقش عثمان خانه محاصره در طلحه كه فهميد و اند گرفته را طلحه اطراف انقالبيون از زيادي عده كرد مشاهده السالم عليه

 به نسبت كه است كاري چه اين: فرمود و كرد توبيخ را طلحه السالم عليه علي. شود عزل رياست از خليفه كه دارد مي دوست و كند مي

 كنار به وقت فوت بدون هم السالم عليه علي. نپذيرفت طلحه اما دارد، باز خود روش از را طلحه كه كرد كوشش و! اي داده انجام عثمان

 بين بود المال بيت در كه را اموالي و شكست را در السالم عليه علي. نيافتند كليدي كنيد؛ باز را آن داد دستور و آمد مسلمانان المال بيت

 به خبر اين وقتي! ماند تنها او خود و شدند متفرق طلحه اطراف از مردم و كرد تقسيم بود آورده گرد عثمان قتل براي طلحه كه مردمي

 به خود اندرزهاي در را اجتماع صالح كه است مهرباني پندگوي تنها السالم عليه علي كه فهميد و شد خوشحال رسيد، عثمان گوش

. است گرفته نظر در عثمان

 معذرت طلب خدا از و پشيمانم خود كرده از! اميرالمؤمنين يا«: گفت و رفت عثمان نزد به كاران توبه لباس در طلحه داستان، اين از بعد

. »ام آمده تو پيش توبه براي اكنون نگذاشت؛ خدا ولي دهم انجام كاري خواستم مي من. كنم مي

 مي رسيدگي حسابت به خدا طلحه، اي. اي آمده من پيش اي خورده شكست چون اي؛ نيامده توبه براي تو سوگند خدا به: گفت عثمان

. كند

 كه كاري اولين و. كرد مي آماده خالفت براي را خود طلحه كردند، محاصره خودش خانه در را عثمان انقالبيون، وقتي كند مي نقل طبري

 شرّ خدايا، بار«: گفت خود محاصره روزهاي شديدترين در عثمان. درآورد خود نفوذ و تصرف تحت را ملّت خزائن كه بود اين داد انجام

 به دستش كه اميدوارم سوگند خدا به. است ساخته منقلب من عليه و كرده تحريك را مردم اين طلحه زيرا كن؛ برطرف من سر از را طلحه

. »شود ريخته خونش و نرسد خالفت

 بوده مطلع برسد خالفت به عثمان از پس خواهد مي و است خالفت عاشق طلحه كه اين از او كه آيد برمي چنين عثمان سخن اين از

 در عثمان باز و! داد نمي رضايت زمامداري از كمتر به شخص اين ولي بود بازگذاشته المال بيت در را طلحه دست عثمان چه اگر. است

 او به طال مبلغ فالن و مبلغ فالن! طلحه دست از من حال به واي«: كه كرد مي تكرار مكرراً را مطلب اين خود محاصره روزهاي آخرين

. »است من خون ريختن فكر به او اما دادم؛
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 در او دنبال به انقالبيون از اي عده و است عثمان خانه راهي طلحه كه ديدند عثمان قتل روز در كه است نوشته نويسان تاريخ از يكي

 او به و شوند عثمان منزل وارد ها راه آن از چگونه كه دهد مي نشان شود مي منتهي عثمان خانه به كه را هايي راه آنان به وي و حركتند

! يابند دست

 مي عثمان قتل از پس السالم عليه علي و! كني رها را عثمان كه دهم مي سوگند خدا به را تو: گفت طلحه به السالم عليه علي روزي

 طلحه درباره ديگري مطلب باز و. »كرد آنچه كرد جواب در طلحه و كرد كمكهايي چه او به عثمان كند؛ سياه را طلحه روي خدا«: فرمود

 مي نشان عثمان كشتن به عالقه همه از بيش و داشته سزايي به سهم عثمان قتل به مردم تحريك در طلحه كند مي ثابت كه است فرموده

 جهت به را او كه بود اين خاطر به فقط كرد عجله عثمان خونخواهي در برهنه شمشير مانند طلحه اگر سوگند خدا به... «: است داده

 طلحه. نداشت طمع عثمان كشتن به طلحه از بيشتر كسي مردم ميان در و. بود متهم هم او زيرا نكشند، محاكمه به عثمان قتل در شركت

. »شود تبرئه خودش تا كند، ايجاد ترديد مردم در و سازد مشتبه را كار و كند مغالطه راه اين از خواست

. است بوده انقالبيون فكر هم كه كنند مي اضافه باز و. نداد نشان خود از حركتي عثمان از دفاع در كه اند كرده نقل هم عوام زبيربن درباره

 علي شد مي برپا جمل جنگ كه هنگام آن در! زند تكيه رياست اريكه بر خود شايد تا شود بركنار كار از عثمان كه است داشته ميل زيرا

 است؟ كشيده اينجا به را تو چيز چه: فرمود و پرداخت صحبت به زبير با السالم عليه

 دليل زبير سخن اين و. (نيستي من از بهتر رياست براي و دانم نمي زمامداري اليق را تو زيرا بودي؛ تو من آمدن دليل: داد پاسخ زبير

). است بوده رياست عاشق كه براين است قاطعي

 

 مدينه ملّي انقالب در عايشه نقشِ

 مي عثمان به تندي هاي حمله اوقات از بسياري. كرد مي تحريك عثمان قتل به را مردم نيز آله و عليه اهللا صلي اكرم پيامبر همسر عايشه

. انگيخت برمي او عليه را مردم و كرد

 مشغول منبر روي عثمان ديد روز يك كه اين تا نشست عثمان كمينِ در و شد خشمگين عايشه كرد، كم را عايشه حقوق عثمان وقتي

. است سخنراني

 اين مسلمانان جمعيت اي«: كه شد بلند مطلب اين به فريادش داشت دست در را آله و عليه اهللا صلي پيغمبر پيراهن كه درحالي عايشه

. »است برده بين از را او سنّت عثمان اما نشده، كهنه هنوز كه است آله و عليه اهللا صلي خدا رسول پيراهن

 كه بود اين عايشه برنامه. كرد مي تحريك عثمان عليه را او ديد مي را كه هر عايشه كه كند مي نقل عايشه معاصرين از الحديد ابي ابن

 لباس اين«: گفت مي آمد مي عايشه پيش كه هركس به و بود كرده نصب خود منزل در را آله و عليه اهللا صلي پيغمبر هاي لباس از يكي«

. »است ساخته كهنه و گذاشته زيرپا را آله و عليه اهللا صلي محمد سنّت عثمان اما نشده، كهنه كه است آله و عليه اهللا صلي خدا رسول
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. كرد برخورد عايشه به خود سفر در عبداللّه شد، مكّه والي عثمان، جانبِ از حج ايام در عباس بن عبداللّه كه كند مي نقل »بالذري«

 از را مردم كن سعي است داده بيان و فهم عقل، تو به خدا سوگند، خدا به! عباس پسر اي«: گفت عبداللّه به صريحاً را كلمات اين عايشه

. »!برگرداني ياغي اين

 و است عايشه العاده فوق ناراحتي بر دليل باشد صحيح اگر كه است گفته عثمان درباره كه دهد مي نسبت عايشه به را مطلبي »بالذري«

 داشتم مي دوست سوگند خدا به! مروان اي«: گفت مروان به عايشه. باشد ناراحت چنين اين ديگر انسان به نسبت كه است انساني كمتر

. »افكندم مي دريا به تا بردم مي و انداختم مي خود گردن به و بود مي من جوالهاي از يكي در عثمان كه

. »است شده كافر وي زيرا برسانيد قتل به را نادان پيرمرد اين«: كرد مي تكرار زياد عايشه را مطلب اين

 عالقه. برسانند قتل به را عثمان داد مي دستور علناً فرموديد مالحظه كه گونه همان كه بود رسيده جايي به عثمان كشتن به عايشه تمايل

. شود نمي زمامدار السالم عليه علي و رسد؛ مي رياست به طلحه عثمان، از پس كه داشت اعتقاد كه بود جهت اين از عثمان قتل به عايشه

 جلو) عثمان( نعثل بر مرگ«: گفت فوراً رسيد، عايشه به مكّه در عثمان قتل خبر وقتي كه است اين كند مي تأييد را ما نظر كه مطالبي از

 مردم بينم، مي و كنم مي طلحه انگشت به نگاه سوگند خدا به! عمو پسر اي! كن قيام! اباشبل اي بگو سخن) انگشت( اصبع صاحب اي بيا

 »االصبع صاحب«او كنيه شد، قطع طلحه انگشت اُحد جنگ در كه روزي از. »گيرند مي سبقت بريكديگر شترها مانند تو با بيعت براي

 اعتراف مطلب اين به خواستند انقالب درباره را او نظر كه آنگاه و بود همدست عايشه و پدرش با عثمان قتل در نيز طلحه محمدبن. شد

. كرد

. »بودند عايشه و زبير طلحه عثمان، عليه مردم گروه شديدترين« والتاريخ، البدء كتابِ صاحب قول بنابر

. مردم تشجيع و تحريك راه از اما داشتند شركت عثمان خون در هم افراد اين از غير

 در«: گويد مي كه شنيدند بودند رفته او عيادت به كه افرادي اما اندوخت فراواني ثروت عثمان عصر در عوف بن عبدالرحمن نمونه، براي

. »برسانيد قتل به را او شود باز قدرت در دستش كه اين از قبل و كنيد عجله عثمان قتل

 حضرت آن از را عثمان خونِ و پرداختند السالم عليه علي با مبارزه به عثمان قتل از پس كه هستند آنهايي عثمان، قاتلين از ديگر اي عده

. كردند مي مطالبه

 وضع شايد. كردند قيام السالم عليه علي با مخالفت به عثمان قتل از پس بودند قريش طايفه از و شديد عثمان عليه دشمني در كه افرادي

 رياست به طمع كه را قريش طايفه ماهيت و اندازد مي وحشت به را انسان كه است عجيبي تناقض نمونه بهترين انقالب، اين در عايشه

 مي قتل به را عثمان فراوان، كوششهاي و علني و شديد تحريكات با عايشه. سازد مي مشخّص بودند كرده شركت عثمان قتل در و داشتند

 سعدبن و زبير و طلحه را عثمان). 55( برسد او پسرعموي طلحه دست به و »تيم« طايفه به ديگر بار زمامداري، كه دارد آرزو و رساند

 قتل به گذاشتنش تنها و او به اعتنايي بي جهت به او طرفداران و معاويه را عثمان. رساندند قتل به خود گري حيله و مال با وقاص ابي

. رسانيدند قتل به مردم به اعتنايي بي و خودخواهي با بودند معيط ابي طايفه از كه دوستانشان و حكم خاندانِ و مروان را عثمان. رساندند
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 موقع اين در شد، انتخاب زمامداري به مسلمانان همه هماهنگي و اتفّاق با السالم عليه طالب ابي بن علي و رسيد قتل به عثمان وقتي

) 56. (است شهيد و مظلوم امروز بود، كافر ديروز كه ستمگري عثمان ناگهان. كردند عوض چهره مقدمه و نقشه بدون همگي عثمان قاتلين

 در و بجنگند السالم عليه علي با تا اند شده بصره عازم مكّه از زيادي جمعيت كه وقتي در را شعبه بن مغيرة و عاص سعيدبن گفتگوي

 عثمان قتلِ مسئولِ زبير و طلحه كه است شده اعتراف مطلب اين به آنان گفته در. دهيد قرار توجه مورد كردند برخورد يكديگر به خيبر

 رهسپاري؟ شهري چه سوي به عايشه اي: گفت عايشه به كرد لشكر به نگاهي سعيد كه موقعي. هستند

. هستم بصره عازم: عايشه

 داري؟ چكار بصره در: سعيد

. كنم مطالبه را عثمان خونِ خواهم مي: عايشه

! عثمانند قاتلين همه تواند همراه كه ها اين: سعيد

 هستي؟ كجا عازم تو: پرسيد حكم بن مروان از سپس سعيد

! هستم بصره عازم: مروان

 روي؟ مي بصره به كاري چه براي: سعيد

. روم مي عثمان خونخواهي براي: مروان

. تواند همراه به كه عثمانند قاتلين ها اين: سعيد

 خواهيم مي: گفتند نرسيدند خود هدف به وقتي اما برسند؛ زمامداري به بودند منتظر و دادند كشتن به را عثمان كه زبيرند و طلحه اين

! توبه با را گناه و بشوييم خون با را خون

 عثمان نفع به اگر و. است بهتر شما براي كه بازگرديد او با ايد، آمده جنگ به) عايشه( مادرتان با اگر: گفت مردم به شعبه بن مغيرة

 به را شما. كنيد بيان را خود عصبانيت علّت ناراحتيد، السالم عليه علي دست از اگر و. كشتند را عثمان شما رؤساي ايد، شده خشمگين

! است؟ سزاوار آشوب دو سال يك در آيا دهم، مي سوگند خدا
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 مدينه انقالبِ در السالم عليه علي نقش

 مي مطالبه السالم عليه علي از را او خون و كردند علَم قتلش از پس را او پيراهن كه وي قاتلين و عثمان قتل محركين وضع بود اين

. شد داده توضيح قبالً است داشته وضعيتي چه مدينه انقالب در حضرت آن كه اين و السالم عليه علي جايگاه و موقعيت اما كردند،

 عليه علي كه داد مي پند عثمان به هميشه مروان و نداشت محبوبيتي مقتول خليفه نزد در السالم عليه علي كه شد روشن اين از پيش

 و داشتند نظارت نفوذان صاحب و اميه بني عمليات بر كه پاكدالني از تا برساند قتل به را آله و عليه اهللا صلي محمد ياران و السالم

 به مربوط كه مسائلي در كه بود مانع السالم عليه علي منحصربفرد بزرگواري اما. يابند نجات حق پيروان طرفدار نيكوكاران از همچنين

 وي ساختن دور خاطر به كه است بعيد السالم عليه طالب ابي بن علي مانند بزرگي مرد از زيرا بجنگد ديگران با بود حضرت آن شخص

 فرقي هم با السالم عليه علي نظر در شدن نزديك يا و شدن دور چون. شود خرسند آن به شدن نزديك خاطر به و خشمگين سلطنت از

 به جز مبارزه و درگيري از كراهت و نيك كارهاي به عالقه دوستي، جوانمردي، از را حضرت آن طبيعي صفات امور، گونه اين و نداشت

. داد نمي تغيير عدل ساختن استوار و ظلم از جلوگيري خاطر

 خليفه اطرافيانِ چند هر داد مي اجازه امكانات وقتي و داشت نمي باز عثمان به دادن پند از را السالم عليه علي جوانمردي روحيه همين و

 از دفاع بلكه كرد نمي كوتاهي آن از دفاع در است خطر معرض در جاني ديد مي كه آنگاه و كرد مي نصحيت را عثمان باز نداشتند، ميل

. دانست مي واجب را جاندار

 مي قرار حمله و تهديد مورد دهند قرار اعتراض و حمله مورد را عثمان خواستند مي كه را انقالبيوني السالم عليه علي اوقات از بسياري

 شده مفاسد مركز او دربار كه اي خليفه از دفاع براي بودند؛ خاسته بپا عثمان عليه كه را افرادي السالم عليه علي كه افتاد اتفّاق بارها. داد

 و يأس و يابد راه مردم افكار در اصالحات آرزوي بندوباري، بي و سودطلبي تيره آسمان در شايد. ساخت متّهم طلبي آشوب به بود

. بربندد رخت اجتماع از نااميدي

 مصر راه در كه اي نامه صورت به را او مستشاران و عثمان درباريان خيانت دليل و آمدند السالم عليه علي نزد انقالبيون وقتي نمونه، براي

 انقالبيون خود ميان به را تهمت و مسئوليت بود گرفته تصميم چون السالم عليه علي دادند، ارائه بودند، گرفته عثمان غالم دست از

 يك در را شما چيزي چه: گفت چنين بكاهد آنان ناراحتي و غضب شدت از ديگر طرف از و بيازمايد را آنها طرف يك از تا بازگرداند

 گرفت؟ پيش را مخصوصي راه اي، دسته هر و رفتيد بيرون پراكنده صورت به مدينه از كه شما كرد؟ متحد راه

 علي بگويد، سخن عثمان با تا بردند خود با را السالم عليه علي و كردند قيام عثمان ضد بر مردم وقتي كه كرديم نقل را مطلب اين قبالً و

 شما درباره و اند شده جمع مردم«: فرمود و پرداخت عثمان نصيحت به نبودند راضي او مشاورين و عثمان درباريان كه اين با السالم عليه

. »...اند گفته من به مطالبي

 پيش اي حادثه و نشود جدا خالفت مركز از و نيابد گسترش ملّت اختالف كه بود اين روش اين از السالم عليه طالب ابي بن علي هدف

 بدون بيني، روشن و فرصت با توان مي و ممكن است كاري اصالح، كه بود معتقد السالم عليه علي زيرا! نباشد مسلمانان نفع به كه نيايد

. آورد وجود به را آن اختالف، و خونريزي
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 و است گرفته قرار شديدي ناراحتي در السالم عليه علي. رسد مي درجه آن به كسي كمتر كه بود رسيده جايي به السالم عليه علي شهامت

 السالم عليه علي به عثمان. دهد نمي نشان خود از العملي عكس ترين كوچك اما كند مي فكر عثمان دستور و خود مشكالت درباره

 اين بدون و است عثمان مطيع السالم عليه علي اما شود، وارد مدينه به كه دهد مي دستور بارديگر شود، خارج مدينه از: دهد مي دستور

. كند مي اجرا را او دستور بخواهد توضيحي كه

 سختي مواقع در هم آن مردم به لطف و مهرباني اساس بر ميل اين و بود ديگران به كردن نيكي به تمايل ، السالم عليه علي شهامت محور

. بود استوار

 زبان سر بر او نام و باشد دور خود عالقمندان و دوستان ديد از السالم عليه علي خواست مي چون عثمان كه شد تكرار زياد موضوع اين

 خود وضع وقتي باز و پذيرفت مي را عثمان دستور هم السالم عليه علي. رود بيرون مدينه از السالم عليه علي كه داد مي دستور نباشد، ها

. كند دفاع عثمان از و كند سخنراني مردم براي و آيد باز مدينه به كه كرد مي دعوت را السالم عليه علي ديد، مي خطرناك را

 بود آورده السالم عليه علي براي را عثمان امر كه عباس ابن به السالم عليه علي كه رسيد جايي به كار و شد، تكرار زياد عثمان كار اين

 برگردم، و بروم است، داده قرار چاه آبكش شتر مرا او كرده؟ اي اراده چه من درباره عثمان! عباس ابن اي« : فرمود كند ترك را مدينه كه

. بروم بيرون مدينه از كه فرستاده اكنون. بازگردم كه فرستد مي ديگر بار بروم، بيرون دهد مي دستور

. »باشم گناهكار ترسم مي كه ام كرده دفاع عثمان از آنقدر سوگند خدا به

 اسالم تا. »كنم مي اطاعت و شنوم مي بفرستد مكان فالن به مرا عثمان اگر«: فرمود مي السالم عليه علي كه كند مي نقل حنفيه محمدبن

. شود كن ريشه آشوب و حفظ

 مطالبه من از تو«: گويد مي معاويه به كه است مطلب اين كند مي پاك عثمان خونِ از را السالم عليه علي دامنِ كه داليلي بهترين از

 و راهنمايي را او كه است اين عثمان به نسبت من گناه اگر و است نداشته دخالتي آن ايجاد در من زبان و دست كه كني مي را چيزي

. »ندارند گناهي اما شوند مي سرزنش كه افرادي بسيار چه ام، كرده ارشاد

 مي و كرد مي نصيحت او به السالم عليه علي. بود السالم عليه علي كمك و لطف مورد آن، از بعد چه و خود حيات زمان در چه عثمان

. فرستاد عثمان از دفاع براي را خود فرزند دو منظور همين به و شوند سازگار او با مردم و سازد برطرف را او راه انحراف كوشيد

. است داشته دست عثمان قتل در كه كردند متهم دروغ روي از را السالم عليه علي كشتند، را او عثمان قاتلين وقتي اما

. كند مي آشكار خوبي به را حقيقت است شده نقل العقدالفريد در كه سيرين ابن گفته

 ولي بود، نكرده عثمان قتل به متهم را او كسي كنند بيعت السالم عليه علي با مردم كه اين از قبل دانم مي من كه آنجا تا«: گفت سيرين ابن

. »!گرفت قرار اتهام مورد كردند بيعت او با كه هنگامي
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 مدينه حكومت پيرامون در گردبادي

 

! نيستيم راضي هم تو از غير به و كنيم نمي پيدا زمامداري براي تو از غير را كسي! علي يا* 

 انقالبيون

! شود متالشي زمين و آسمان رسد مي رياست به السالم عليه علي وقتي اميدوارم* 

 عايشه

 عليه علي كه شد روشن شما براي و آموختيد را مطلب اين وقت چه پس برداشتيد او ياري از دست و بود شما ميان در كه عثمان* 

! برسانيد رياست به را السالم

 جارود منذربن

 رياست به را او وقتي اما نبود؛ عثمان قتل به متهم السالم عليه علي كنند، بيعت السالم عليه علي با كه اين از قبل دانم مي من كه آنجا تا* 

. است داشته دست عثمان قتل در كه كردند متهم را وي رساندند

 سيرين ابن

 

 عمومي افكار مقابلِ در السالم عليه علي

. برگزينند خود زمامداري به را شخصي كه كردند مي جستجو مردم و بودند سرپرست بي مسلمانان و مدينه روز چند عثمان، قتل از پس

 نمي قبول السالم عليه علي ولي بپذيرد را زمامداري السالم عليه علي كه آوردند مي فشار مصر مردم همه، از بيش مدينه جمعيت ميان در

. فرمود

: كرد ايراد گفت مي سخن مردم با كه حالي در زير شرح به كه است مطلبي فرمود، بيان بحران اين در السالم عليه علي كه مطالبي از

 شما از بهتر جديد زمامدار به نسبت من شايد و بود خواهم شماها از يكي مانند هم من كنيد، رها مرا اگر! بجوييد مرا غير و كنيد رها مرا«

 بي به همچنان السالم عليه علي) 57(» .باشم شما زمامدار كه است بهتر باشم شما وزير و پشتيبان من اگر كنم؛ اطاعت بهتر و ببرم فرمان

 همگي و گرفت را السالم عليه علي پيرامون جمعيت. آوردند مي فشار و كردند مي اصرار هم مردم و داد مي ادامه رياست به خود اعتنايي

 پراكنده و شويم نمي جدا كنيم، مي بيعت تو با ما. كرد نخواهيم قبول هم را تو غير و ايم نيافته رياست براي را تو غير«: گفتند مي يكصدا

 بودند حاضر كه هم ديگر مردم كرد؛ بيعت حضرت آن با و گرفت را السالم عليه علي دست و آمد جلو نخعي اشتر مالك» !گرديم نمي
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 مردم. نيست زمامداري شايسته السالم عليه علي از غير: گفتند مي را مطلب اين يكصدا مردم همگي و كردند بيعت حضرت آن با همگي

 اطّالع حقوقشان از و بود آگاه احتياجاتشان از كه بود كسي تنها زيرا دادند، شعار السالم عليه علي آقا نام به خود عادت طبق همگي

 مردم و بود شده برگزيده رياست به كه بود او اكنون آري بود مهربان پدري و حكيم و دانا كرد، مي رفتار اخالص روي از آنها با. داشت

 مدتها كه چرا كشيدند مي را روزي چنين آرزوي طوالني زماني آنها زيرا است، پذيرفته را زمامداري السالم عليه علي كه بودند خرسند

 زندگي بود، ساخته تاريك مردم نظر در را افق و بود گرفته را ها چشم نور محروميتها، و سختي كه اميه بني ظلماني و تاريك عصر در

. بودند كرده

 جايي به من با خود بيعت از مردم خرسندي«: دهد مي شرح زيبايي صورت به خود با بيعت از را مردم رضايت شخصاً السالم عليه علي

 صورت و آمدند مي وخيزان افتان نيز دردمندان و خراميدند مي من سوي به سالخوردگان كردند، مي شادي كودكان كه بود رسيده

. »بود شده آشكار شتاب فرط از دوشيزگان

 بيعت كه كسي اول. كردند بيعت امروز بودند نكرده بيعت حضرت آن با ديروز كه كساني رفت منبر باالي بر السالم عليه علي كه جمعه روز

. »بوديم فشار تحت كرديم، مي بيعت السالم عليه علي با كه هنگامي«: گفتند بيعت از پس يك هر و. بود زبير دوم و طلحه كرد

 شروع در زمامداري عالقمندان و موافقين و قريش طايفه اكثريت عقيده خالصه طور به و حقيقت در زبير و طلحه سخنان اين با

. شود مي آشكار السالم عليه علي رياستمداري

 نداشتند، دسترسي آن به و بودند آن به عالقمند كه مقامي و نفوذ و زمامداري انتقام يا و حسادت خاطر به ، السالم عليه علي از گروه اين

 و فقرا حساب به را وآن اين هرگز و كرد نمي مصرف آن اهل و مورد غير در را المال بيت السالم عليه علي. بودند ناراحت و خشمگين

. گذاشت نمي برهنگان

 رياست همه از بيش زبير و طلحه ها آن ميان در و بودند زمامداري آرزومند همگي مخالف، نفوذانِ صاحب ها، ناراحتي اين از صرفنظر

 اعتراف صريحاً مطلب اين به و كنند مي دشمني حضرت آن با قريش كه كرد مي تكرار بسيار را مطلب اين السالم عليه علي. بودند طلب

 كه اكنون و كردم جنگ آنها با بودند كافر كه وقتي سوگند، خدا به! قريش با چكار مرا«: گويد مي قريش درباره السالم عليه علي. كرد مي

. »هستم دوستشان هم امروز ام، بوده دوستشان ديروز كه طوري همان. برخيزم نبرد به آنها با بايد اند كرده آشوب

 السالم عليه علي ضد بر را دشمني شمشير كه قريش طايفه مردمان از بسيار چه و بودند ناراحت السالم عليه علي از قريش رهبران اكثر

 نشسته السالم عليه علي كمين در كه ستمگرشان افراد از بسيار چه و كند مي اشاره آن به السالم عليه علي كه بودند آورده بيرون غالف از

 سرزمين عربستان، سرزمين عمومي افكار زيرا نداشتند؛ السالم عليه علي با بيعت از فرار براي راهي زبير و طلحه همه، از بيش اما بودند،

 و صفات كه چرا. پذيرفتند نمي رياست براي را السالم عليه علي از غير و بود السالم عليه علي همراه مصر، خصوصاً و مسلمان تازه هاي

: زد مي فرياد انقالب. كرد مي جستجو خليفه شخصيت در را آنها اجتماعي انقالب كه بود اخالقي و صفات همان السالم عليه علي اخالق

 اي عده انحصار به عمومي منافع. باشد همگان سود به المال بيت و شود مهرباني مستمندان به نسبت شود؛ اجرا شهرها تمام در عدالت بايد

. نبود شايسته موارد اين اجراي براي السالم عليه علي از غير كسي و يابد تطبيق عدالت مفاهيم با حكومت و درنيايد شمار انگشت
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 اي ذره حتي فرد دو اين. بودند زبير و طلحه رياست، براي افراد كوشاترين و زمامداري آرزومندان و السالم عليه علي مخالفين شديدترين

 و بودند گرفتار آن به عثمان دربار كه خصوصياتي آن بيشتر در زبير و طلحه چون. نداشتند بود، انقالب هدف كه اي زمامداري اخالق از

 و بودند؛ مقام و مال رياست، به عالقمند زبير و طلحه. داشتند شباهت عثمان اطرافيان به بودند، كرده قيام آن عليه محروم و مستمند مردم

 من كشتن فكر به او و دادم طال او به مبلغ وفالن مبلغ فالن! طلحه دست از من حال به واي«: گفت طلحه درباره عثمان كه گذشت قبالً

. »است

 السالم عليه علي طرفدار جهت همين به و دريافتند مسلمانان رياست كانديداهاي از را حقايق اين زبير، و طلحه با ارتباط اثر در مردم

. كنند بيعت السالم عليه علي با كه ساختند ناگزير را زبير و طلحه و بودند شده

 سوگند خدا به«: فرمايد مي جمل جنگ از قبل صباحي چند حضرت آن عليه قيام و خود با زبير و طلحه بيعت درباره السالم عليه علي

. »شدند خارج بيعت از خيانتكاران صورت با و كردند بيعت جنايتكاران باصورت

 خود نيروي آن، براي السالم عليه علي كه اصالحاتي به عالقمند مردمِ همانند كردند بيعت او با وقتي كه است اين السالم عليه علي مقصود

 السالم عليه علي اساسي روش با مبارزه و خيانت از غير هدفشان كردند، قيام حضرت آن ضد بر كه آنگاه و نبودند بود كرده متمركز را

. نبود

 

 السالم عليه علي اداري اصالحات

. گماشت همت اجتماع انحرافات اصالح به و كرد بسيج اجتماع اصالح براي را خود نيروي خود رياست روز نخستين از السالم عليه علي

 اعتقاد آن به السالم عليه علي كه انسانيتي اصول عليه و بودند كرده ستم مردم به نسبت كه را فرمانداراني و استانداران منظور همين به وي

 با و بودند ساخته ذخيره را مردم هاي ثروت و كرده چپاول را ملّت درآمد كه را افرادي و. كرد بركنار كار از بودند كرده قيام داشت

. داد قرار تعقيب تحت بودند كرده ملّت خونِ در طمع حسابداريهايشان

 غضب از كرد، نمي سازش كسي با نداشت، وحشت كسي از كرد، آغاز را زمامداري خود نافع سياست همين اساس بر السالم عليه علي

 با مصادف السالم عليه علي خالفت. كرد نمي منافقين عصبانيت به توجهي ترين كوچك و داد نمي راه خود به بيمي متنفذان و اطرافيان

 ها آن به بود فراوان تعدادشان كه هم سودطلبان. برخيزند مخالفت به او با گرفتند تصميم دورويان زيرا شد، ظلماني و تاريك روزگاري

. كند نبرد خود مخالفين با تاريك دوراني در گسترده جبهه دو در شد ناگزير السالم عليه علي و پيوستند

 اصولِ بر كه آورد وجود به دولتي و كند رفع آنها از را ستمگري و دهد گسترش اجتماع ميان در را عدل كه كوشيد مي السالم عليه علي

 داراي و بودند متنفذ مختلف شهرهاي در كه بيشماري ستمگران با بود مصمم باز و. باشد شده بنا صحيح اخالقي و اجتماعي اقتصادي،

 واالي همت با جبهه دو هر در السالم عليه علي. كند مبارزه كردند مي مخالفت السالم عليه علي با و بودند ثروت و لشكري سياسي، نفوذ

 وارد لرزاند، نمي را آن زشتيها كه ايماني و نبود قائل آن براي حدودي كه صبري و كرد نمي احساس آن در ضعفي هيچگونه كه خود
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 و هربلندي برروي را خورشيد نور و زند كنار ديگري از پس يكي را تاريكي هاي پرده كه گرفت تصميم السالم عليه علي. شد كارزار

 پيمود؟ چگونه را دشوار راه اين السالم عليه علي آيا ولي درآورد تابش به پستي

 

 السالم عليه علي مخالفان جويي بهانه

 صحيحِ و حقيقي راه در و نداده او دست به را خود رياست و نكرده منصوب خود رهبري به را السالم عليه علي هنوز مدينه انقالب

 و كردند آوري جمع ديگر شهرهاي و مدينه از هايي اسلحه و اموال نفرات، اميه، بني ناگاه كه بود برنداشته گام شايسته هدفهاي به رسيدن

 عليه را مردم و بپردازند السالم عليه علي با مبارزه به مخفيانه تا شتافتند مكّه به اسلحه و نفرات و مال با همگي. شدند مخفي ها چشم از

 و داشتند پاكي نيت اميه بني اگر حقيقت در. شوند ملحق معاويه به و گيرند پيش را شام راه شد، الزم اگر و كنند تحريك حضرت آن

 صورت در و رياست به آنان عشق ولي نداشتند، گري حيله اين به احتياجي بپوشند، رياست از چشم مردم مصلحت راه در بودند حاضر

. ساخت ناگزير عمليات گونه اين به را اميه بني آن، حفظ راه در كوشش آن، آوردن دست به

 قدرت و كنند فرار مدينه عادل زمامدار چنگ از و بردارند را آن كه فريفت را آنها بودند آورده چنگ به عثمان عصر در كه فراواني اموال

. اند گرفته پيش را مكّه راه اسلحه و مال با چرا كه كرد درك و شد آگاه اميه بني نقشه از السالم عليه علي. آورند دست به بيشتري نفوذ و

 مدينه از نداد اجازه و داد قرار فشار تحت را قريش طايفه نطفه، در را ها آن انقالب ساختن خاموش و اميه بني شرّ از نجات براي او

 از ، آله و عليه اهللا صلي محمد ياران از نفر چند بود، گرفته قرار فرسا توان و سخت شرايط آن در السالم عليه علي وقتي. شوند خارج

 زيادي عده كني، اجرا را اسالم حدود كه كرديم بيعت تو با ما! علي يا«: داشتند عرضه و آمدند السالم عليه علي نزد به زبير و طلحه جمله

. »برسند كيفر به بايد و اند ريخته را عثمان خونِ مردم اين از

 نيستند ما اختيار در و دارند دست در را ما كه مردمي با اما دانم؛ مي دانيد، مي شما را آنچه من! عزيز برادران«: فرمود السالم عليه علي

 ناراحت را شما بخواهند هرقدر و هستند شما ميان در اكنون هم و بودند همدوش بياباني عربهاي و شما بندگان با انقالبيون، اين كنيم؟ چه

. »بينيد؟ مي ايد گرفته نظر در كه كاري براي قدرتي آيا شرايطي چنين در. كنند مي

. بينيم نمي قدرتي: گفتند معترضين

 به عثمان قاتلين كيفر داستان اگر زيرا. كنم نمي كنيد مي شما كه فكري آن من خدا، خواست به سوگند خدا به: فرمود السالم عليه علي

 تا كنند مي صبر و شد خواهند طرف بي اي دسته و شما مخالف اي دسته و شما فكر هم اي دسته: شوند مي دسته سه مردم آيد ميان

 به اشكالي هر و كنيد رفتار صفا و صلح روي از من به نسبت. شود حفظ مردم حقوق و گيرد آرام خود برجاي ها قلب و شود آرام اوضاع

. »!بياييد من پيش رسيد نظرتان

 برطرف را ترديدشان كه گفت سخني هم السالم عليه علي و انداختند ترديد مردم عمل و او خالفت در حقيقت در و آمدند عده اين

        علي اختيار در نه كه گروهي بر كه كنند وادار را السالم عليه علي آمدند. كرد تبديل يقين به را ترديدشان خود عمل با و ساخت
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 دليلي السالم عليه علي اما بودند؛ وابستگانشان و بندگان آنان، جمله از و كند جاري حد ايشان، خود اختيار در نه و هستند السالم عليه

. دارد توجه دارند توجه ديگران آنچه از بيش و كند مي كوشش آنان از بيش و داند مي ها آن از بيش وي كه كردند اعتراف آنها كه آورد

. كردند مي عجله باشند، داشته بينايي و صبر بايد كه آنگاه و بودند گمراه ها آن بود آگاه السالم عليه علي كه وقتي ولي

 به خود سرشار علم با السالم عليه علي اما. نگريستند مي چشم يك به عثمان قتل به نسبت را همه و آمدند السالم عليه علي نزد اميه بني

 عليه علي پيش وهوس هوا روي از اميه بني. نيستند كنند مي فكر اميه بني كه طوري آن و دارند اختالف يكديگر با مردم كه فهماند آنان

 جرأت با و آمدند آنها. پرداخت سخن به آنها با دليل و منطق روي از السالم عليه علي اما گفتند؛ سخن احساسات روي از و آمدند السالم

 برادران اي: گويد مي السالم عليه علي آنان تند لحن مقابلِ در اما دهند، مي ادامه مطلب به و! علي يا: گويند مي تر تمام هرچه قساوت و

. گويد مي سخن آنها با فراوان دوستي و لطف و ماليم بياني با و! عزيز

 كرده كمك عثمان قتل به كه هستند افرادي خودشان ميان در كه صورتي در كنند؛ مي را عثمان خون مطالبه السالم عليه علي از اند آمده

 اي ناشايسته كار هر از و شد مي جاري زبانش بر و جوشيد مي مهربانش قلب از كه مانند بي عفوي و جوانمردي با السالم عليه علي. اند

 اين در و نكنند پيدا را آشوبگري فرصت تا كند گيري سخت قريش به نسبت كه شد ناگزير السالم عليه علي. گفت سخن آنها با بود بيزار

. كرد استفاده خود بيني روشن و تدبير و عقل از موقعيت

 

 جنايتكار مأمورين عزلِ

 و اخاللگري و ستمگري كه اين از پس ديد مي زيرا كرد، عزل خود مقام از ديگري از پس يكي را عثمان كارگزارانِ ، السالم عليه علي

 و نيستند دولتي پستهاي كردن اداره شايسته ديگر آورد، وجود به را انقالب كه رسيد جايي به كارشان و يافت افزايش آنان وباري بند بي

 و ريشه حفظ با ستمگري و نيست سازگار باطل با حق كه چرا. بگذارد باقي خود پستهاي در را آنها لحظه يك نشد حاضر جهت همين به

 باقي خود كار برسر را سابق مأمورين كه دادند پيشنهاد السالم عليه علي به ديگر اي عده و عباس ابن اگرچه. شود نمي برطرف آن علت

 وي نمونه دولت در كه نپذيرفت السالم عليه علي اما دهد؛ انجام آنها با خواست عملي هر سپس شود، استوار رياستش تا بگذارد

 در نظرياتشان و يابد راه وي دستگاه در سودطلبان هاي خواسته و تمايل كه نشد حاضر باز و. باشد او دولت گاه تكيه سياسي پيشنهادات

 ديگري از پس يكي را تاريك هاي پرده تا كوشيد و گرفت دست در را قدرت و برد پناه خود شمشير و عقل به بلكه! باشد دخيل او امور

. كرد مي روشن را معاويه با السالم عليه علي وضع كه چرا بود اهميت حائز ، السالم عليه علي براي شام استان. سازد برطرف

 از كه اين منظور به حنظله زيادبن.  السالم عليه علي با نكردن بيعت در هم معاويه و ورزيد مي پافشاري معاويه عزل در السالم عليه علي

 بود نگذشته لحظاتي هنوز. آمد السالم عليه علي نزد به بگويد مردم به را حضرت اراده و شود آگاه معاويه با السالم عليه علي كار پايان

! باش آماده: فرمود زياد به السالم عليه علي كه

 باشم؟ آماده چه براي اميرالمؤمنين يا: زياد
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. بجنگيم شام با:  السالم عليه علي

. است تر شايسته صبر و مدارا: زياد

. كند مي برطرف تو از را ستمگري شد جمع جوانمردي و برنده شمشير با روشن و عاقل قلب وقتي:  السالم عليه علي

 ديگر اي دسته و بودند دوست وي با اي دسته مردم اما ساخت؛ آماده معاويه تأديب و شام جنگ براي را خود سربازان السالم عليه علي

 بجا »عمره« و برويم مكّه به ما كه بفرماييد اجازه!  السالم عليه علي يا: داشتند عرضه و آمدند السالم عليه علي پيش زبير و طلحه! دشمن

. شويم مي ملحق شما به سر عقبِ از ايد كرده حركت اگر و بود خواهيم تو همراه بودي مدينه در ما زيارت پايان تا اگر آوريم؛

 و طلحه» !برويد خود كار دنبال! نداريد عمره قصد سوگند خدا به بله،«: فرمود سپس و كرد زبير و طلحه به كوتاهي نگاه السالم عليه علي

! شدند مكّه رهسپار زبير

 

 عايشه مخالفت علل و جويي بهانه

 گري حيله به و دادند ترتيب بود رسانده رياست به را او اجتماعي انقالب كه السالم عليه علي عليه اي توطئه زبير و طلحه و اميه بني

 كار از السالم عليه علي كه عمالي. كردند صرف السالم عليه علي ضد بر جمعيت گردآمدن براي فراواني مال. پرداختند حضرت آن عليه

. كردند منتقل مكّه به داشتند اسلحه و ثروت و مال چه هر و دادند قرار خود پايگاه را مكّه و شتافتند اميه بني كمك به بود ساخته بركنار

 اول روز از او مخالفت كه بود عميق مبارزه اين براي نيرومندي محرك آله و عليه اهللا صلي خدا رسول همسر و ابوبكر دختر عايشه

 به را السالم عليه علي زمامداري خبر عايشه! نيافت پايان مبارزه اين متمادي قرنهاي طول در و شد آشكار السالم عليه علي زمامداري

: كرد دريافت زير صورت

 داري؟ چه تازه خبر: پرسيد او از و كرد برخورد بود »سلمه ابي عبيدبن« نام به خود هاي دايي از يكي به او

. رسيد او به رياست و كردند بيعت السالم عليه علي با مردم: گفت عبيد

. شود متالشي زمين و آسمان كه اميدوارم است شده مسلّم السالم عليه علي براي رياست اگر: گفت شنيد را مطلب اين وقتي عايشه

 عثمان سوگند خدا به«: كرد ادا را خود مشهور سخن و شد مكّه وارد بالفاصله بود مكّه از خارج در كرد دريافت را خبر عايشه وقتي

. »!كنم مي مطالبه را او خون سوگند، خدا به. شد كشته مظلومانه

 مي كه بودي تو بودي؛ تو كرد مخالفت عثمان با كه فردي اولين سوگند خدا به كني؟ مي مطالبه را او خون چه براي پرسيد او از عبيد

. است شده كافر كه برسانيد قتل به را نافهم پيرمرد اين: گفتي
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 من اول گفته از بهتر من آخر گفته اما گفتند؛ هم آنها گفتم من. رسانيدند قتل به را او سپس و دادند توبه را عثمان مردم اول: گفت عايشه

. است

 مي عايشه گردن به را عثمان قتل جرم اشعار، اين در و است كرده نقل گفته عايشه به خطاب عبيد كه عالي اشعاري مورد اين در طبري

 ما«. »است شده كافر كه گفتي ما به و دادي را عثمان قتل دستور تو« »تو از مبارزه باران و باد و تو از مخالفت تو، از شروع«: كه اندازد

 و نيامده فرود ما سر بر سقف«. »است كرده آن به امر كه دانيم مي كسي را او قاتل و كرديم حذر عثمان قتل درباره تو سرزنشهاي از

. »است نشده گرفته نورش هم ماه و خورشيد

 او براي را حضرت رياست و مردم و السالم عليه علي داستان و رفت عايشه پيش طلحه. شد مكّه وارد ناراحتي و سرعت كمال با عايشه

. »كنم بيعت او با تا ساختند مجبور هم مرا و آمدند من پيش سپس كردند، بيعت السالم عليه علي با مردم«: گفت و داد شرح

. »شوم نمي شهر اين وارد دارد، قدرتي مدينه در او كه زماني تا شود؟ سوار ما برگردن بايد السالم عليه علي چرا«: گفت عايشه

 علي از عثمان خونخواهي براي را مردم و كرد آغاز السالم عليه طالب ابي بن علي عليه را خود خطرناك آشوب تاريخ، اين از عايشه

. كرد تحريك السالم عليه

 بوده ناراحت السالم عليه علي دست از حدودي چه تا زندگي مرحله اين در كه كند مي درك كند بررسي را عايشه زندگي روش هركس

 طور به است داشته دل در سالها كه را او ناراحتي علل است الزم ، السالم عليه علي به نسبت عايشه وضع شدن روشن براي ولي است

 رسول با عايشه كه گردد برمي روزي به السالم عليه علي از عايشه ناراحتي علل كنند مي نقل نويسان تاريخ كه طوري به: كنيم نقل اشاره

. شد حضرت منزل وارد و كرد ازدواج آله و عليه اهللا صلي خدا

 دختر السالم عليها فاطمه و كرد ازدواج السالم عليها فاطمه با السالم عليه علي كه شد آشكار ساعتي از عايشه هاي ناراحتي از يكي

 رسول قلبِ حيات، دوران در خديجه. بود كرده اشغال اخالق برتري و شايستگي در را آله و عليه اهللا صلي محمد قلب كه بود اي خديجه

 را مخدره بانوي آن جاي نتوانست مزايايش همه با عايشه نيز مرگش از بعد و بود درآورده خود تصاحب به را آله و عليه اهللا صلي خدا

. بگيرد

: كه بود شده درج چنين االزهر مجله در

 و عليه اهللا صلي پيغمبر خانه در كه بلندي مقام به بود، مجد درجه عاليترين به عالقمند داشت، بلند همتي: بود زير امتيازات داراي عايشه

 اهللا صلي محمد قلب در را خديجه برتر، محبوبه اولي، صديقه جايگاه كه كرد مي كوشش بلكه نبود قانع داشت حضرت آن زنان بين و آله

 نيز مخصوصش دوستان به او خاطر به و بود؛ خرسند او از و خديجه ياد به هميشه آله و عليه اهللا صلي محمد اما كند، اشغال آله و عليه

 هاي نقشه و الحيل لطائف به بيهوده عايشه ولي داشت، ادامه اينكار و كرد مي ياد نيكي به را خديجه نام هميشه و گذاشت مي احترام

 مي تسليم بايد عايشه... است داده او به را خديجه از بهتر خدا كه سازد قانع را رسوالن برگزيده و پيغمبران خاتم خواست مي رنگارنگ

 عاقلي زن به نسبت غيرت و مبارزه و جويي ستيزه كه دانست مي بايد و كرد نمي مجادله آن با بود شده روشن حق آنكه از پس و شد
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 ندارد؛ او براي سودي است، داشته فراواني سابقه صدق، و آله و عليه اهللا صلي محمد با رابطه در كه كس آن و برگزيده خديجه همانند

 باز و) 1. (سازد مي جاودانه را او نام و دهد مي افزايش را آله و عليه اهللا صلي محمد ستايش است، نديده را او كه زني به نسبت بلكه

: گفت مي عايشه

 من گرچه كردم نمي آله و عليه اهللا صلي پيغمبر زنان از يك هيچ به نسبت كردم مي حسادت احساس خديجه به نسبت من كه آنقدر

 مي قطعه قطعه را آن و بريد سرمي گوسفندي اوقات از بسياري بود؛ او ياد به هميشه آله و عليه اهللا صلي محمد ولي بودم نديده را خديجه

 از غير زني دنيا در گويا: گفتم مي آله و عليه اهللا صلي محمد به من كه شد بارها. فرستاد مي بودند خديجه دوست كه زناني پيش و كرد

) 58. (بود فرزند مانند من براي خديجه. بود واقعي زن يك معنا تمام به خديجه: فرمود مي آله و عليه اهللا صلي محمد. است نيامده خديجه

 ديد در حسادت اين كه است طبيعي و داشت مي مقدم خود زنان تمام بر را خديجه آله و عليه اهللا صلي محمد كه كند مي اعتراف عايشه

 علل از ديگر يكي باز و. افتد مؤثر خديجه فرزندزادگان و پيغمبر سبط دو پدر و او شوهر و خديجه دختر السالم عليها فاطمه به نسبت او

 عايشه كه كرد اشاره آله و عليه اهللا صلي محمد به السالم عليه علي كه گردد مي باز »افك« داستان به السالم عليه علي از عايشه ناراحتي

. دهد طالق را

 و. برسد او به خالفت عثمان شدن كشته از پس كه داشت تمايل درصد صد كه كرديم پيدا و شد روشن هم طلحه زمامداري به عايشه ميل

 خود نيروي رسيد مكّه به عايشه كه آنگاه. برد مي سر به طلحه زمامداري آرزوي در و بود عثمان شدن كشته منتظر چگونه كه ديديم باز

. گرفت قدرت ايشان طرفداران و زبير و طلحه اميه، بني بازوي او، صريح و خصمانه موقعيت با و ساخت آماده را

 

! طلبان رياست اتحاد

 و سربرداشتند بودند شده پنهان وكنار گوشه در كه اميه بني طايفه افراد و كردند اعالم را خود همبستگي السالم عليه علي مخالف نيروهاي

 بودند كرده غارت ها سرزمين و شهرها از كه را اموالي و شدند صدا هم آنها با و پيوستند قرشي مثلث اتحاد به جديد خليفه با مبارزه براي

 منقلب در تا گرفتند پيش را مكّه راه وفرازي ونشيب وكنار هرگوشه از و بستند كار به السالم عليه علي عليه اخاللگري و مبارزه براي

 منتظر معاويه كه بود مدتها. كنند قيام عثمان خونخواهي بهانه به و كنند كمك عايشه به السالم عليه طالب ابي بن علي عليه مردم ساختن

 به بود متفاوت هدفشان هرچند السالم عليه علي دشمنان راه از و كند تضعيف را السالم عليه علي آن، وسيله به كه بود فرصتي چنين

 بر السالم عليه علي حكومت سقوط از پس خواستند مي همگي و. بود خويشتن رياست زبير و طلحه و معاويه هدف. برسد خويش مقصد

. بودند متحد السالم عليه علي كوبيدن در اما زنند، تكيه رياست كرسي

 كس هر. كردند پيدا اختالف يكديگر با نبرد ميدان در زمامدارانشان اما شد آماده عايشه براي سرباز هزار چندين از مركّب لشكري

 كند مي درك گفتند مي را مطالبي چه خود، مشاوره در ببيند و بجويد جنگ اين از را آنان هدف و كند بررسي را اختالف اين چگونگي

 اصالح را آن السالم عليه علي كه اموري اصالح براي باز و جمع عثمان خون مطالبه براي كردند مي ادعا كه طوري به سربازان اين كه

 مي جمع گردهم را مردم و سخنراني آن درباره و كردند مي تظاهر آن به آنچه براي باز و بودند نكرده قيام كردند، مي ادعا اينها و نكرده
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 را خود رفته برباد آرزوهاي انتقام خواستند مي و داشتند مخصوصي هدف يك هر گردآمده، جمعيت اين بلكه بودند نكرده انقالب كردند،

 رفته دست از عظمت آن ديدند مي كه داشتند خويش خانوادگي عظمت يا و السالم عليه علي درباره خاصي منظور كه اين يا و بگيرند

. برسند خود هدفهاي به توانند نمي است زده تكيه رياست كرسي بر السالم عليه علي كه زماني تا و است

 قدرتي او كه اين از قبل و كنند حمله السالم عليه علي اسالمي مملكت پايتخت مدينه به جمعي دسته صورت به كه بود اين عايشه هدف

 ديگري. سازند بركنار رياست از را او و بكوبند هم در را او زمامداري سازد، آماده مكّه لشكر با مبارزه براي سرباز آوري جمع براي

 هدف يك اميه بني طايفه تمام زيرا كردند، اعتراض او به جمعي دسته صورت به اميه بني افراد تمام اما شويم مي شام رهسپار گفت

. بود اموي پايگاههاي از خطر ساختن دور هدف، آن و داشتند

 كنند سعي بايد جهت همين به و است اميه بني طايفه از هم او و است آماده معاويه رياستمداري براي شام سرزمين كه دانستند مي اميه بني

 در كه اي مبارزه در اگر كه باشند داشته خود براي پناهگاهي كه كنند سعي باز و نرسد شام سرزمين به سربازان و جنگي حيوانات پاي كه

. ببرند پناه آنجا به خوردند شكست السالم عليه علي مقابل در دارند پيش

 را او زحمات نبايد كه كردند فكر آنها و بود كوبيده زمين به شام در را اموي سلسله سلطنت اساس سنگ معاويه كه اين تر جالب نكته

 دمشق قلب و مركز از كه خونين هاي صحنه به بودند عراق و حجاز در كه را معاويه دشمنان و السالم عليه علي بايد باز و كنند خنثي

 متوجه و كرد صرفنظر شام و مدينه از بايد كه بودند معتقد زبير و طلحه! نسازند آلوده را ابوسفيان فرزند هاي نقشه و بكشانند باشد دور

 و طلحه. هستند شهرها بهترين مبارزه ميدان براي شهر دو اين و دارند ياراني و دوستان كوفه و بصره در كه بود اين آنها دليل. شد بصره

 زيرا دارند برمي پرده پيروزي هنگام به آن نتايج از و سازند مي آشكار شدند مي آن آماده كه جنگي اين در را خود واقعي ماهيت زبير

 مي كسي دست به و رسيد مي زبير يا و طلحه از فرد دو از يكي به رياست ترديد بدون شد مي تمام كوفه و بصره مردم نفع به جنگ اگر

 تأييد را آن و موافقت فكر اين با اميه بني. است داشته بيشتري ارادتمندان و ياران كه اين يا و كشيده بيشتري زحمت جنگ در كه رسيد

 ما همراه به كه افرادي زيرا! بگذر مدينه از! عايشه اي«: دادند اطّالع او به زير شرح به را جريان و آمدند عايشه نزد همگي و كردند

 عليه علي عليه مخالفت به و رويم مي آباد سرزمين به ما شويد، بصره عازم ما با شما شوند نزديك مدينه آشوب به نيستند حاضر هستند

 اوضاع خدا اگر بنشين؛ خود جاي بر و بشوران هم را بصره مردم كردي تحريك را مكّه مردم كه طوري همان هم شما پردازيم مي السالم

 صبر و ايم كرده دفاع رياست از و ايم داده خرج به را خود كوشش ما نشد اصالح اوضاع اگر و شود مي عملي شما اراده كرد اصالح را

 مي فرياد سخنگو و گذاشتند همگان اختيار در بود الزم قيام اين براي كه را ثروتي و مال اميه، بني. »شود عملي خدا خواسته تا كنيم مي

 به اسالم به زنندگان ضربه و شكنان پيمان با و دارد عزيز را اسالم خواهد مي هركس. هستند بصره عازم زبير و طلحه المؤمنين، ام«: زد

. »سفر خرج هم و است موجود نقليه وسيله هم ندارد، سفر هزينه و سواري مركبِ اما كند مطالبه را عثمان خون و برخيزد مبارزه
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 السالم عليه علي امام مقابلِ در پيغمبر زنان نقشِ

 ديروز تا كه بودي تو«: گفت او به و آمد او پيش سلمه ام اما شود، بصره عازم بودند شده آماده كه سربازاني با كه گرفت تصميم عايشه

. »ناميدي نمي) نافهم پير( »نعثل« جز را او و گفتي مي او درباره را كلمات بدترين و كردي مي تحريك عثمان قتل به را مردم

 منصرف و بازگرداندن از كه آنگاه اما. نكند قيام السالم عليه علي عليه و بازگردد خود خانه به كه كرد درخواست عايشه از سلمه ام سپس

 يا«: نوشت حضرت آن به را نامه اين و داشت اعزام السالم عليه طالب ابي بن علي سوي به را عمر خود فرزند شد، مأيوس عايشه كردن

 در سوگند خدا به كه را عمر پسرم اينك. شديم مي جنگ عازم شما ركاب در كردي مي قبول شما و نبود خدا نافرماني اگر! اميرالمؤمنين

. »باشد شما شريك شما هاي ناراحتي در و شما خدمتگزار شما، ركاب در كه فرستادم است جانم از بهتر من نظر

 فقط كنند؛ حركت او همراه نشدند حاضر يك هيچ اما شوند بصره عازم او همراه آله و عليه اهللا صلي پيغمبر زنان تا كوشيد عايشه

 خود خواهر از عمر بن عبداللّه ولي. كند حركت عايشه همراه السالم عليه علي با جنگ براي شد حاضر كه بود عمر دختر »حفصه«

 عذرخواهي زير كلمات با عايشه از و كرد عمل خود برادر گفته طبق هم حفصه. نشود خارج خانه از پيغمبر زنانِ ساير همانند كه خواست

. »است كرده جلوگيري من حركت از عبداللّه«: كرد

 

 مخالفان گروه با السالم عليه علي امام روش

 آن سعيد و كردند برخورد شعبه بن مغيرة و عاص سعيدبن با خيبر نزديكي در و كرد حركت بصره طرف به عايشه زيرپرچم لشكر تمامي

 از سعيد سپس. داشتند اعالم آنان قيام از را خود ناراحتي شعبه بن مغيرة همراهي به و كرد ايراد گذشت قبالً كه را مفصل سخنراني

ه بني سياستدر آنها كه را راهي همان و جست سود امي رياست تا پيمودند مي حضرت آن مخالفين يا و السالم عليه علي نيروي تضعيف 

. اندازد يكديگر جان به بودند كرده قيام كه را اي دسته داشت قصد كه بود اين راه آن و كرد تعقيب بازگردانند اميه بني خاندان به را

 دهيد؟ مي كسي چه دست به را رياست شديد پيروز نبرد اين در اگر: گفت آنها به اند كرده خلوت كناري در زبير و طلحه ديد سعيد وقتي

! بگوييد را راست حرف

! كردند انتخاب مردم را كدام هر نفر، دو ما از يكي به: گفتند زبير و طلحه

. ايد كرده قيام او خون مطالبه نام به شما زيرا بگذاريد؛ عثمان اوالد براي را رياست: سعيد

! بدهيم؟ فرزندانشان به و كنيم رها را مهاجر پيرمردان: زبير و طلحه

. ببرم بيرون مناف عبد بني از را رياست كه كنم نمي كوشش من: سعيد

. داد خرج به فراواني زيركي و دقت راه اين در و بيفشاند انقالبيون ميان را اختالف تخم عاص، عمروابن همانند كه كوشيد هم مروان
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 از السالم عليه علي. كنند مطالبه را عثمان خون تا است شده بصره عازم مكّه از قدرتمندي لشكر كه رسيد السالم عليه علي به خبر

 به آنكه از قبل حضرت آن اصالحي انقالب كه رفت فرو جانكاه اندوهي و غم در جهت اين از و. شد ناراحت سخت مسلمانان اختالف

 كه كرد مي اعالم و گذاري پايه را عظيمي آشوب السالم عليه علي حضرت عليه مكّه مردم قيام كه چرا. شود مي متوقف برسد نتيجه

 انقالب اين به نيز كردند مي مخالفت مركزي حكومت با و داشتند دست در را رياست كرسي كه اي معاويه امثال كه داري دامنه انقالب

 چنين و پرداخت سخنراني به و كرد جمع را مدينه مردم كه بود نرسيده السالم عليه علي به هنوز مكّه مردم قيام خبر. شوند مي كشيده

 استقامت و كند عمل خود مسلماني وظايف به كه كسي براي و است داده قرار بخشش و عفو مسلمانان ستمگر براي عزيز خداي«: فرمود

 از المؤمنين ام و زبير و طلحه كه باشيد آگاه. رود مي باطل جستجوي به ندارد را حق طاقت هركس. است گرفته نظر در را پيروزي ورزد،

 نداشته شما جمعيت از ترسي كه زماني تا اند كرده دعوت اصالح سوي به را مردم و اند شده خشمگين سخت زمامداري، به من رسيدن

. »كنم مي اكتفا ام شنيده آنچه به و دارم برمي خود كار از دست هم من برداشتند خود كار از دست آنها اگر و كنم مي صبر باشم

 مردم كه اين از قبل كرد فكر منظور همين به و كند سركوب را انقالب گيرد، باال آشوب خطر كه اين از قبل گرفت تصميم السالم عليه علي

 مي مسلمانان خون حفظ و آشوب كردن كن ريشه براي كه است راهي بهترين كار اين كه اين و شود بسته راهشان برسند مدينه به مكّه

. داد انجام توان

 بود ساخته آماده شام جنگ براي كه خود سربازان با و كرد مدينه سرپرست را »حنيف بن سهل« خود تصميم دنبال به السالم عليه علي

. شدند ملحق حضرت آن به بصره و كوفه مردم از گروهي و شد مكّه رهسپار

 براي كه حدودي تا بودند، شده بصره رهسپار و گذشته سرزمين آن از قريش مثلث اتحاد سربازان كه رسيد ربذه خشك بيابان به وقتي

 با كه درحالي تو... «: نوشت عايشه براي زير شرح به اي نامه سپس كرد، توقف بود الزم لشكر هاي خواسته اصالح و خود امور بررسي

 تو به مربوط كه كني مي را مطلبي مطالبه آيا! اي شده خارج خود منزل از و اي كرده مخالفت آله و عليه اهللا صلي پيغمبر و خدا دستور

 هم با اي رابطه چه لشكر سرداري عنوان و زن كه بده شرح من براي! كني اصالح را اجتماع خواهي مي كه كني مي گمان سپس نيست؟

 بني« طايفه از توزني و است اميه بني طايفه از مردي عثمان كه صورتي در اي كرده قيام عثمان خون مطالبه براي كه انديشي مي تو دارند؟

 از قبل. است بيشتر گناهش عثمان قاتلين از است كرده گرفتار معصيت به و افكنده بال در را تو آنكه سوگند خودم جان به ،»مره بن تميم

 خود منزل به و بترس خدا از عايشه اي. نبودي منقلب كنند، منقلب را تو كه اين از قبل و نبودي خشمگين سازند خشمگين را تو كه اين

. »والسالم! بيفكن خـويش بر را پرده و بازگرد

 تو«: فرمود جهت همين به و بدهد لشكر فرماندهي قبولِ و انقالب برپايي براي عايشه دست به موجهي دليل خواست مي السالم عليه علي

. »اند ساخته منقلب را تو اند، كرده خشمگين را

 راه آن و گرفت نظر در عايشه براي فراري راه سپس. عايشه احترام رعايت هم و است شده زنانه احساسات رعايت هم مطلب اين در و

 خارج منزلش از كردند وادار را او كه انداخت آنهايي گردن به را گناه و ساخت متهم بودند كرده تحريك را او كه را افرادي كه بود اين

 گرد باز منزلت به و بترس خدا از كـه كـرد نصيحـت عـايشه به سپس. كـرد معـرفـي عثمان كشتنِ گناه از تر مهم را كار اين گناه و شود
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 خود راه به همچنان و نپذيرفت را السالم عليه علي اندرز و پند عايشه، اما. شود مي تأمين مردم رضايت و شهرها امنيت كار اين در كه

 روشن را صلح و جنگ حدود و كرد مي آشكار او دشمني و السالم عليه علي به نسبت را او موقعيت ميزان كه مختصري نامه و داد ادامه

 شد؛ نخواهم تو فرمانبردار گاه هيچ من! كن صرفنظر كردن سرزنش از السالم عليه طالب ابي يابن«: نوشت السالم عليه علي به ساخت مي

 چنين نظير هم زبير و طلحه» !والسالم. كن صادر كني صادر خواهي مي كه دستوري هر و! بده انجام بدهي انجام خواهي مي كه عملي هر

! فرستادند السالم عليه علي براي را پيامي

 

 السالم عليه علي امام مخالفينِ پراكني نامه

 بصره، در كه دانستند مي چون. پرداختند صحبت به بصره اشغال درباره جنگي شوراي افراد رسيدند، بصره نزديك به عايشه سربازان وقتي

. آورند دست به السالم عليه علي از را اطاعتشان ميزان و كنند مكاتبه آنها با كه است اين حل راه تنها و فراوانند السالم عليه علي ياران

 زبير و طلحه منظور همين به. كنند تحريك السالم عليه علي عليه را بصره رؤساي شوند بصره وارد كه اين از قبل گرفت تصميم شورا اين

 و هستي يمن اهل بزرگ و بصره اهلِ داناي و خطاب عمربن قاضيِ تو بعد، اما«: نوشتند زير شرح به اي نامه »سور بن كعب قاضي« به

 »والسالم. باش خشمگين او شدن كشته براي هم اينك پس آمدي، خشم به عثمان ناراحتي از قبالً

 براي ديگران شد كشته مظلومانه اگر و دارد؟ شما به ربطي چه شد كشته ظالمانه عثمان اگر«: نوشت زبير و طلحه نامه پاسخ در قاضي

. »است تر مشكل شدند غائب كه كساني براي شده مشكل داشتند حضور كه كساني براي مسئله اگر و! مقدمند شما بر خونخواهي

 هر در تو. بزرگ اسالم، در و بود رئيس جاهليت در پدرت بعد، اما«: نوشتند »جارود منذربن« به مضمون اين به اي نامه زبير و طلحه

. است برتر تو از كه كند مي را او خون مطالبه كسي و بهتري او از تو كه رسانده قتل به كسي را عثمان. هستي خود پدر به شبيه جهت

. »والسالم

 ديروزش حقِّ از عثمان امروز حقِّ. باشم بهتر اشرار از كه اين جز است نساخته ملحق خوبان به مرا چيزي«: نوشت جوابشان در منذر

 و. »شد؟ آشكار شما براي رأي اين و آمـوختيد را علـم ايـن وقـت چـه پـس واگذاشتيد، را او و بود شما ميان در او. است شده ناشي

 خود، برگزيده فرزند به آله و عليه اهللا صلي خدا رسول محبوبه عايشه، ابوبكر، دختر عايشه طرف از«: نوشت صوحان زيدبن براي عايشه

 از را مردم كني نمي كمك ما به اگر و بده ياري خود كار در را ما و كن قيام رسيد، تو دست به من نامه وقتي بعد، اما! صوحان زيدبن

. »!كن منصرف السالم عليه علي

 من بعد، اما ؛ آله و عليه اهللا صلي خدا رسول محبوبه ابوبكر، دختر عايشه، به صوحان زيدبن طرف از«: نوشت عايشه نامه جواب در زيد

 و برنداري انگيزي فتنه از دست اگر و بازگردي خود خانه به و برداري آشوب و انقالب از دست كه اين شرط به هستم تو خالص فرزند

. »خيزم برمي تو با مبارزه به كه هستم كسي اول من نگردي، باز ات خانه به
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: بود زير صورت به زيد نامه جواب كه است شده نوشته الحديد ابي ابن البالغه نهج شرح و العرب رسائل جمهرة و العقدالفريد كتاب در

 داده دستور ما به و بنشيني ات خانه در كه داده دستور تو به است، داده دستوري هم ما به و داده دستوري تو به خدا بعد، اما. تو بر سالم

 اي نوشته ما به و اي گذاشته زيرپا است شده صادر خودت مورد در كه را دستوري تو. سازيم كن ريشه را آشوب و كنيم مبارزه كه است

. والسالم نيست؛ پاسخ قابل هم تو نامه و نيست اطاعت قابل من نظر در تو فرمان. كنيم سرپيچي خود دستور از كه

 

 اميه بني مخفيانه هاي فعاليت

 بنويسند، نامه علناً كه نكردند اتخاذ بودند گرفته پيش در زبير و طلحه عايشه، كه را اي شيوه ، السالم عليه علي با مبارزه براي اميه بني

 عليه علي خالفت اركان تا نوشتند او براي مخفيانه كند، ياري را السالم عليه علي امام است ممكن كه داشتند ظنّي كس هر درباره بلكه

 اين واقعـي چهـره و مـاهيت تاريـخ قضـاوت نظر از كه باشد اي ادلّه مخفيانه، نگاري نامه اين در شايد و سازند متزلزل را السالم

. سازد روشن را عملكردشان

 به خود، همكاران ساير برخالف چرا پس كردند قيام السالم عليه علي عليه عثمان خون مطالبه براي خودشان عقيده به بنا اميه بني اگر

 به و كردند جدا را خود حساب چرا پس كردند، قيام السالم عليه علي عليه و قريشي مثلث اتحاد ياري به اگر و! پرداختند؟ پراكني نامه

 كردند پيدا ارتباط بودند اميدوار اميه بني به آنان كردن ياري به كه كساني با تنهايي به و پرداختند فعاليت به نشوند متوجه مردم كه طوري

 مي نامه بصره مردم به فرموديد مشاهده كه صورتي به عايشه لشكر فرماندهان وقتي شد؟ مي انجام مخفيانه ها آن برنامه جهت همين به و

 كه آنان درباره هم و داد مي خرج به دقت اند كرده قيام السالم عليه علي عليه كه كساني مورد در هم دمشق در ابوسفيان فرزند نوشتند،

. بود كرده طرح معيني نقشه يك هر براي و كرد مي باز جداگانه حسابي دسته هر براي و اند نكرده شركت السالم عليه علي با مبارزه در

 دهند توسعه را معاويه نفوذ و بكوبند درهم را السالم عليه علي اوضاع آشوبگران، كه اين به خاصي عالقه جبهه دو اين ميان در معاويه

 امويِ رنگ به را عرب تاريخ مسير كه كرد مي صرف راه اين در را خود قدرت و بود اميه بني طايفه افراد نيرومندترين معاويه زيرا داشت،

. درآورد خالص

 و طلحه عايشه، كه دانست مي او. پرداخت بودند نكرده قيام السالم عليه علي مخالفت به كه افرادي تحريك به مخفيانه همچنين معاويه

 مي درك را ايشان مشترك هدف او زيرا پردازند، مي داخلي اختالف به فوراً شدند، پيروز السالم عليه علي بر وقتي مبارزه رهبران و زبير

. است معاويه هم ها آن رهبر و شود مي صاف اميه بني زمامداري براي رياست آسمان صورت آن در. كرد

 قريش طايفه از كه كساني. هستند عمر شوراي افراد عثمان، ياري به مردم سزاوارترين«: نوشت وقاص ابي سعدبن به خود درنامه معاويه

 ياري را عثمان بودند شما رزم هم كه زبير و طلحه. داشتند مقدم ديگران بر خود رياست براي را عثمان و كردند ادا را عثمان حقِّ و بودند

 رد شما اند كرده راقبول آنچه و ندانيد ناپسند شما اند پسنديده آنها را آنچه است، گرفته سرعت عثمان ياري براي هم عايشه كردند،

. »نكنيد
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 دقت بود كرده رياست كانديد را آنها خطاب عمربن و بود عمر شوراي نفر شش از يكي كه سعد عواطف تحريك براي معاويه زيركي در

! بينديشيد است السالم عليه علي عليه مردم تحريك كه خود هدف ساختن مخفي در او گري حيله به باز و) 59. (كنيد

 بود قريش طايفه از سعد زيرا دانست؛ مي را معاويه هدف و بود آگاه معاويه گري حيله و بازي سياست و زيركي از وقاص ابي سعدبن اما

 نرمي از آنها سياست متعدد دستاويزهاي از و بود آگاه نزديكشان و دور اهداف از و بود آزموده اسالم و جاهليت در را اميه بني اخالق و

. داشت اطالع رياست منظور به خود هدفهاي به دستيابي براي اعتنايي بي و همراهي غضب، تا گرفته

 احترام السالم عليه علي به! باشد نداشته را آن انتظار كه بدهد معاويه به پاسخي كه نداشت باكي بود آگاه معاويه اخالق از سعد چون،

 ميان در مزيتها آن كه است موجود هايي فضيلت السالم عليه علي وجود در: بگويد صريحاً و دارد مقدم دشمنانش ساير بر را او بگذارد،

. ندارد وجود او دوستان و دشمنان

 ابي بن علي عليه را مردم كه دانم مي من: كه كرد اضافه هم را ديگري مطلب نوشت، معاويه براي را مطالب اين سعد كه اين از صرفنظر

 و نيست تويي مثلِ شايسته زمامداري زيرا رسيد، نخواهي رياست به اما! برسي رياست به خودت تا كني مي تحريك السالم عليه طالب

. نداد قرار عمر شوراي اصحاب رديف در را معاويه كه داشت نظري چنين هم خطاب عمربن

. بدانيم تر شايسته را او ما كه است تر شايسته كسي ما ميان در و دانست مي خالفت شايسته كه داد قرار شورا جزو

 مي خود خانه در زبير و طلحه اگر. بود هم اضافي امتيازاتي داراي داشتيم ما كه امتيازاتي بر عالوه ما ميان در السالم عليه علي ولي

. »بيامرزد را عايشه خدا،. بود بهتر برايشان نشستند

. شود مي روشن بودند زده آشوب به دست كه السالم عليه علي مخالفين درباره سعد نظر چگونگي نامه اين در

 

 عمومي افكار و السالم عليه علي امام مخالفان

 و جمل جنگجويان ميان كه پاسخهايي و ها نامه از باز و شد مبادله بصره مردم و جمل جنگ اصحاب ميان كه پاسخهايي و ها نامه از

 از و اند بوده آگاه آشوب حقيقي علل به حد چه تا عصر آن فرزندان كه شود مي روشن شد، وبدل رد مختلف شهرهاي در دوستانش

 طالب ابي بن علي كه افرادي لطف و شديد مهرباني مظاهر باز و. كند مي آشكار را السالم عليه علي امام بزرگ شخصيت ديگر، طرف

 بودند خريدار جان از را حضرت آن حقّ حرف و شايسته اعتقاد و بود خالص و پاك ها آن نيت و داشتند مي دوست را السالم عليه

. شود مي آشكار

 به واندرز پند دادن در السالم عليه علي ياران كه است اين است اهميت حائز و شود مي آشكار ما براي كه ديگري توجه قابل مطلب

 تفكري با و ببرند سالمت به جان و بردارند آشوب از دست كه كردند مي نصيحت آنان به و كردند نمي خستگي احساسِ جمل جنگجويان

. بگشايند مشكالت و كارها از گره شايسته
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 و عمالً چه بارها هم السالم عليه علي و گفتند مي سخن حضرت آن زبان از و كردند مي حركت او قلبِ با السالم عليه علي ياران گويا

 و. است جنگ از بهتر صلح و است شيطان عملكردهاي از آشوبگري كه بود فهمانده خود دوستان به را مطلب اين خود، بيانات در چه

 مناسبِ و صحيح آنچه مطابق آن، از بعد و السالم عليه علي زمامداري از قبل را خود اعمال ، السالم عليه علي ياران و دوستان گويا

. دادند مي انجام بود السالم عليه امام شئونِ

 لحظه همان از كه درحالي آيا! خواهند؟ مي چه او از است نشده استوار رياست كرسي بر السالم عليه علي هنوز كه درحالي مردم اين آيا

 او استدالل برابر در كه درحالي! خواهند؟ مي چه كنند مي تحريك او عليه را مردم و اند گذاشته او با را شديد عداوتي بناي خالفت، اولِ

 قتل به را عثمان كه مردمي آيا! دادند مي قرار خود راهنماي و دليل را منطق آنان كاش اي و! خواهند؟ مي چه او از ندارند مقاومت تاب

 كنند؟ مي مؤاخذه السالم عليه علي از را چيزي چه اند رسانيده

 مردم نمايندگان زبان بر و رسيد مي جمل آشوبگران دست به و بود مكتوب طينت پاك افراد هاي نامه در كه است سئواالتي همه ها اين

 زبير و طلحه و او هاي نامه سيل و زدند چادر بصره كنار در عايشه سربازان زيرا. شد مي جاري آمدند مي جمل جنگجويان نزد كه بصره

. شد سرازير بصره مردم طرف به

 امام عليه را آنان خروج علت تا فرستاد عايشه نزد به را »حصين بن عمران« و »دوئلي ابواالسود« بود بصره زمامدار كه حنيف بن عثمان

 اما داد؛ پند را ها آن و فرستاد زبير و طلحه پيش را نفر چند حنيف بن عثمان باز و بازگردد خود هدف از كه دهند پند را او و بپرسند

 و داد بسيج اعالن و نكرد قبول عثمان ولي شوند بصره وارد زور به بايد: گفتند و كردند تكرار را خود اول حرف قرشي مثلث جنگجويان

 آن در عايشه سربازان كه سرزميني همان »ميربد« محله به بودند جنگ آماده كه آناني همراهي به سپس. ساخت جنگ آماده را مردم همه

. شد رهسپار بودند شده مستقر

 دستورشان و حق سخنانشان و كردند خوبي كار زدند، صحيح حرف زبير و طلحه: گفتند سربازانشان و پرداختند سخنراني به زبير و طلحه

 و است پوچ سخنانشان اند، شده ياغي كردند، خيانت زبير و طلحه: گفتند بودند حنيف بن عثمان رديف در كه سربازاني اما. است حق هم

! گويند مي را سخنان اين و اند آمده اكنون ولي اند كرده بيعت السالم عليه علي با. دادند بيهوده كاري به دستور

. كردند شروع را اندازي ريگ و پرداختند يكديگر به حمله و گفتگو به طرفين

 از و ساختند مي متهم را عثمان مردم«: گفت چنين و پرداخت سخنراني به دسته دو هر براي عايشه كه نگذشت اي لحظه چند

 از پاك، دامنش عثمان، ديديم مي كرديم، مي تحقيق ما كنند مشورت ما با تا آمدند مي مدينه به و كردند مي گيري خرده فرماندارانش

 آمـد، ميـان به نفرات از سخن وقتي. منافقند و دروغگو نافرمان، او مخالفين اما است؛ وفادار خود مسلماني وظايف به و بركنار تهمت

 احترام جهت بي و دانستند حالل را او حرام مال و خون سـاختنـد، نشيـن خـانه را او و يافت برتري عثمـان اطـرافيـان بـر تعـدادشان

. »كردند ضايع را مدينه
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 گفته به شدند ساكت مردم وقتي! باشيد ساكت: زد فرياد عايشه. كردند قطع خرسندي عدم و ناراحتي اظهار با را عايشه سخنان بصره اهل

 توبه كه حالي در و شست را خود گناه توبه با بالفاصله اما كرد تبديل و داد تغيير را اموري عثمان، اميرالمؤمنين«: داد ادامه چنين خود

. شد كشته مظلومانه بود كرده

 آلود خون را دهانش او دست با رسيد، خود هدف به قريش كه باشيد آگاه. كردند نحر شتر همانند بود حرام او كشتن كه را عثماني

. »نكشاند را آنان صحيحي راه به و نشد عايد چيزي قريش به عثمان قتل با اما ساختند

 آنها به افرادي و دارد مي بپا را نشسته و سازد مي بيدار را خواب افراد كه كنند مي تحمل را دردناكي بالهاي قريش سوگند، خدا به«

 او خون شد، كشته مظلومانه عثمان كه باشيد آگاه. سازند مي آنها متوجه را ها عذاب بدترين و كنند نمي رحم آنها به كه شوند مي مسلط

. كنيد واگذار كرد انتخاب عمر كه شورايي به را رياست سپس برسانيد؛ قتل به را آنان يافتيد دست آنها به وقتي كنيد؛ مطالبه قاتلينش از را

 مشورت، بدون السالم عليه طالب ابي بن علي با شما... نكنند شركت شورا در است شده آلوده عثمان خون به دستشان كه افرادي بايد ولي

. »كرديد بيعت زور و غصب روي از و اجتماع

 و. است نبوده اجتماع با مشورت روي از او با بيعت كه بود معتقد و كرد تحريك السالم عليه علي كشتن به را مردم طريق بدين عايشه

. شود كشته بايد و است بوده شريك عثمان خـونِ ريختـن در السالم عليه علـي كـه ايـن

. است داشته شركت عثمان قتل در او زيرا كند؛ شركت زمامداري جديد شوراي در نبايد ابداً السالم عليه علي

 ميـان در. دادند قرار حمله و اعتراض و خود سخنانِ فشار تحت را او و شدند ناراحت عايشه گفتار از بودند حاضر كه شنوندگاني

. خوردند مي چشم بـه سعـدي قـدامـه بن جـاريـة و قيـس بـن احنـف معتـرضين،

 نشستن و تو آمدن بيرون مقابل در عثمان شدن كشته سوگند خدا به عايشه، اي«: گفت او به عايشه خطبه پايان از پس و آمد جلو جاريه

 با! داشتي مردم با اي فاصله و بود احترامي تو براي خدا طرف از زيرا. است ناچيز شمشير مقابل در گرفتن قرار و ناپاك شتر اين روي

 شدن كشته كني، مي نبرد كه بيند مي جنگ در را تو كه كس آن. دريدي را خود عصمت پرده و گذاشتي زيرپا را خود احترام خود دست

 به و بگير كمك مردم از اي آمده جبر و ناراحتي روي از اگر و گرد باز خود منزل به اي آمده ما پيش ميل روي از اگر. بيند مي هم را تو

. »!كن مراجعت خود خانه

 و ساخت خشمگين را آنها و شد افروده آنان سرد مبارزه شدت به و گرفت باال اختالف دادند؛ قرار فشار تحت را زبير و طلحه اي، عده

! شدند جنگ آماده

) جمل( او شتر نام به جنگ اين نام بعداً كه بود سوار شتر روي بر لشكر پيشاپيش در و بود عايشه دست در جنگ عالي فرماندهي

. شد نامگذاري

 قيام السالم عليه علي عليه داشت انتظار كه اكنافي و اطراف به. كرد مي تعيين را فرماندهان ساير و كرد مي صادر جنگي فرمانهاي عايشه

. نوشت مي نامه شتابند مي او ياري به و كنند مي
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 اهللا صلي خدا رسول محبوبه المؤمنين، ام ابوبكر، دختر عايشه طرف از«: كه شد مي آغاز عبارات اين با ديديم قبالً چنانكه او هاي نامه

 مردم دهي، نمي انجام را كار اين اگر و بشتاب ما ياري به رسد مي دستت به كه من نامه بعد، اما. فالن خود، شايسته فرزند به آله و عليه

. »!ساز پراكنده السالم عليه علي اطراف از را

. كردند سرپيچي او دعوت از هم فراواني عده و پذيرفتند را او دعوت مردم از زيادي عده
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! باش گواه! خدايا بار

! برسانيد قتل به را) بصره فرماندار( حنيف ابن* 

 عايشه

! برسانيم قتل به برسد ما به آنكه از پيش را السالم عليه علي بتوانيم شايد تا كند حركت من با كه ندارد وجود جنگي مرد نفر هزار آيا* 

 زبير

 مدارا آنها با ما ورزيدند لجاجت اگر و است ما خواسته مطابق كردند، بازگشت اگر باشيد، ما كارهاي ناظر كه كردم دعوت را شما من* 

. كنيم مي

 السالم عليه علي

! برساني؟ قتل به مرا خواهي مي! ابويقظان اي* 

 زبير

. اباعبداللّه يا نه* 

 عمار

 

 بصره در عايشه لشكر اخاللگري

 امام فرماندار حنيف، بن عثمان« خانه به. رسانيد قتل به مسجد در را بصره مردم از اي عده و شد بصره وارد سردي شب در عايشه لشكر

. كردند روي زياده تحقير و ادبي بي در و دادند اش شكنجه كردند؛ جسارت او به نسبت و بردند هجوم السالم عليه علي

 از را عـايشه و شـدند ناراحت بـود آله و عليه اهللا صلي محمـد يـاران از كه حنيف فرزند به نسبت عايشه سربازان كردار از زبير و طلحه

. برسانيد تقل به را او: گفت بالدرنگ عـايشه اما. ساختند آگـاه سربازانش ناشـايسته عملكـرد

 صلي محمد دوست( حنيف بن عثمان از دست كه دهم مي سوگند خدا به را تو: گفت عايشه به و شد ناراحت مطلب اين از زنان از يكي

 لشكر فرماندهان از يكي اما »نرسانيد قتل به كنيد، زنداني را او«: كرد تعديل زير صورت به را خود دستور عايشه! بردار)  آله و عليه اهللا

. »بكنيد را صورتش موهاي و بزنيد را او«: گفت عايشه

 زندانيش و آوردند بيرون را چشمش هاي مژه و ابروها و سر و ريش موهاي و دادند قرار شكنجه تحت را عثمان عايشه، سربازان

. ساختند



 

Noorfatemah.org 
 

 )5جلد (صداي عدالت انسانيت ) عليه السالم(امام علي ۱۵۶

 در. كردند تحريك السالم عليه علي امام عليه را مردم و پرداختند مهاجرين و بصره مردم ميان در سخنراني به زبير و طلحه ديگر بار

 قرار خطاب مورد را مهاجر مردم و كرد ساكت را زبير و برخاست عبدالقيس طايفه از نفر يك بود سخنراني مشغول زبير كه وقتي همان

 ايشان متوجه را او كشتن باألخره و وي كارهاي از اي پاره شمردن ناپسند و خالفت به را عثمان انتخاب مسئوليت تا خواست و داد

 از سودي السالم عليه علي آيا شديد؟ راغب او با جنگ به كه ديديد السالم عليه علي از چيزي چه شما آيا: پرسيد ايشان از سپس. سازد

 بصره مردم و من كه داد انجام اي ناشايسته عمل يا و كرد عمل حق برخالف السالم عليه علي آيا ساخت؟ خود مخصوصِ المال، بيت

 كنيم؟ قيام او عليه

 اين بود، شايسته السالم عليه علي اگر«: داد پايان مطلب اين با را خود صحيح سخنانِ بود، خاسته بپا زبير عليه اعتراض به كه مردي

. »چيست؟ كارها

 عبدالقيس طايفه از نفر هفتاد حدود و پرداختند يكديگر كشتن به و كردند قيام مرد آن طايفه اما گرفتند را او قتل تصميم جمل جنگجويان

 سربازان ميان را شهر مردم خوراك عبداللّه، فرزندش و زبير و كردند تصرف را) سيلو( بصره ارزاق مركز و المال بيت و رسانيدند قتل به را

. كردند تقسيم خود

 را خود ياران از اي عده جهت همين به و بود شده ناراحت سخت اعمال، گونه اين از بود السالم عليه علي دوستانِ از كه جبله بن حكيم

 السالم عليه علي با مدينه در كه ديديم را نفر دو اين ما«: گفت زبير و طلحه درباره و برخاست جنگ به جمل جنگجويان با و كرد جمع

 مردم ما ميانِ و اند كرده قيام عثمان خونخواهي نام به و پرداخته جنگ و مخالفت به اينك داشتند اعالم را خود وفاداري و كردند بيعت

. »نيستند عثمان فكر به زبير و طلحه كه باش گواه خدايا بـار. اند كرده ايجاد اختالف هستيم همسايه و منزل يك اهل كه بصره

 اين دنبال به و كنند مبارزه كردند مي دفاع بصره از كه جنگجوياني از فراواني عده با كه دادند دستور سربازانشان به هم زبير و طلحه

! رسيدند قتل به فراواني عده دستور،

 

 كرد سقوط بصره

 موقع، اين در. يافتند تسلّط بصره بر و كردند بيعت زبير و طلحه با اكراه يا و ميل روي از مردم و كردند تصرف را بصره جمل، جنگجويان

: گفت زبير

 به السالم عليه علي كه اين از قبل بتوانم شايد تا كردم مي حركت السالم عليه علي طرف به آنها با كه داشتم جنگي سرباز هزار كاش اي«

. »برسانم قتل به را او برسد ما

 عليه علي وضع از را او و داد بشارت خود پيروزي به را وي و نوشت بود مدينه در كه خطاب عمربن دختر حفصه به اي نامه عايشه

 و سربازان تعداد از و است آمده فرود قار ذي در السالم عليه علي كه سازم باخبر را تو بعد، اما«: ساخت آگاه حضرت آن آينده و السالم
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 و شود مي قطع وپايش دست آيد جلو اگر. است شده محاصره كه است شتري همانند السالم عليه علي. است بيمناك ما آمادگي و ميزان

. »شود مي نحر برود، عقب اگر

 آن تبليغات اساس. گرفتند نظر تحت را تبليغاتي مراكز و كردند تعقيب علي برضد را قديم و جديد عصر تبليغاتي روش همان زبير و طلحه

 به را ناچيز مطلب و خير صورت به را وشر حق صورت به را باطل. سازند منتشر خود ميل مطابق را مطالب كه بود استوار براين هم ها

 دروغها براي ظاهرسازي و پوشي پرده است، نظر مورد بيشتر تبليغات گونه دراين آنچه. كنند تزريق اجتماع به بزرگ مطالب صورت

 و ببرند سود باطل راه از بخواهند يا و نباشد حق براساس كارشان كه دارند احتياج فريبندگيها و ظاهرسازيها اين به مردمي تنها و. است

 به اعتنايي و كنند مي فراموش را آنان افتاد، عده اين دست به تبليغات دستگاه وقتي مردم اكثريت ولي. باشد نداشته ارزشي كردارشان

! ندارند سخنانشان

 روزگار و ماند نمي استوار حيله اساس بر زندگي و پذيرد نمي را خيانت مردم طبيعت كه است اين گروه اين تبليغات به اعتنايي بي فلسفه

. شود نابود كه است آن از باالتر حق زيرا سازد نابود را حق تواند نمي

 واقدي و مدائني از الحديد ابي ابن كه است مطالبي ، السالم عليه علي ضد بر بصره مردم تحريك براي زبير و طلحه تبليغاتي مطالب از

 را شما يافت، دست بصره مردم شما بر السالم عليه علي اگر«: گفتند و پرداختند سخنراني به مردم ميان در زبير و طلحه كه كند مي نقل

 شما حريم به تجاوز دست شود؛ مي مرتكب را اي ناشايسته كردار هر السالم عليه علي زيرا كنيد، دفاع خود زندگي از. سازد مي نابود

 بر را مرگ و كند مي دفاع خود حريم از كه كسي همانند. سازد مي اسير را شما زنان و رساند مي قتل به را شما فرزندان كند، مي دراز

» !كنيد استقبال مرگ از دارد مي مقدم خود بستگان به جسارت

 

 السالم عليه علي امام خطر اعالم

 است نشسته سربازانشان و زبير و طلحه عايشه، عملكرد انتظار به السالم عليه علي منظم، تبليغات اين و علني طلبي مبارزه اين مقابل در

 و آيند خود به است بنيادتر سست عنكبوت، خانه از آشوبگريشان دليل كه گروهي اين و شود منصرف خونريزي از قلبشان دارد انتظار و

 فراوان ملّت و مسلمانان زمامداري زيان اند، گرفته پيش در كه اخاللگري اين در كه كنند درك شايد تا و. بردارند خونريزي از دست

. رود مي برباد دارد بستگي او استقامت و تقوا و زهد ، السالم عليه علي عدالت به كه بزرگي آرزوهاي و است

 سازد آماده جمل جنگجويان با مبارزه براي را مردم تا داشت اعزام كوفه سوي به ربذه از را خود سفيران و نمايندگان ، السالم عليه علي

 علي ياري از دست تنها نه »اشعري ابوموسي« نام به كوفه در السالم عليه علي فرماندار اما بردارند؛ خود اخاللگري از دست كه اين و

 عليه علي به خبر وقتي. كرد سرد حضرت آن به پيوستن و السالم عليه علي به كردن ياري در را مردم همت بلكه برداشت، السالم عليه

! ساخت بركنار كار از را او رسيد، السالم
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 »قار ذي« و بصره ميان سرزميني در و شدند خارج بصره از ديدند جمل جنگجويان دست در را بصره كه اين از پس عبدالقيس طايفه

 السالم عليه علي زيرپرچم جنگجو مرد هزار نه هم كوفه از. شوند ملحق او لشكر به تا بيايد السالم عليه علي كه بودند منتظر و زدند چادر

 شما من كوفه، مردم اي«: گفت چنين و پرداخت سخنراني به السالم عليه علي رسيدند »قار ذي« به كوفه سربازان كه آنگاه و. كردند قيام

 و است ما آرزوي و مقصود غايت اين كه شدند، پشيمان خود كار از اگر. باشيد خود اي بصره برادران و ما كار ناظر كه كردم دعوت را

 كاري هر خدا خواست به ما. كنند شروع را خود ستمگري تا شويم مي جدا آنها از و كنيم مي مدارا آنها با ما ورزيدند لجاجت ما با اگر

. »دهيم مي انجام را همان و داريم مي مقدم فساد بر باشد صالح آن در كه

 

 ها انسان ارزيابي

 به جمل اصحاب ورود زمان از جبهه طرف دو بين فرقي چه آيا كه كنيد سئوال يكديگر از شما خواهم مي و كنم مي سئوال شما از من

 مخصوصي منطق حوادث اما آوردند، مي عذرهايي خود كار تصحيح براي گاهي گرچه شود؟ مي مشاهده السالم عليه امام خطبه تا بصره

 نقش گاهي و كند مي ايجاب را آن نامحدودي شرايط و اوضاع كه دارد اي ويژه منطق حوادث، برابر در هم افراد هاي موقعيت و دارند

. است ظاهري عوامل از مؤثرتر خيلي پرده پشت عوامل

 همين و شود مي قضاوت افراد زيان و سود به انساني هاي مقياس همين با و پذيرد نمي را آن غير كه دارد هايي مقياس خالص انسانيت

 هاي مقياس همين باز و افكند مي جدايي آنها بين و كند مي صادر را درست حكم خواسته و گفته و عمل ارزش در كه است ها مقياس

 خير كار اراده براي نداشت وجود انساني هاي مقياس اين اگر و. است ها زيبايي و زشتيها تشخيص ميزان هميشه براي كه است انساني

 كه را خود اهداف تمام انسانيت بزرگ هاي رسالت باز و. نبود بهايي بزرگ اخالقي مبناي بر پاك قلبي تربيت براي و نبود معنايي

 كه است انساني هاي ارزيابي همين اتكاي به باز و. داد مي دست از شود مي متهم آشوبگري به كه است استوار هايي انقالب براساس

. آيد مي وجود به وحق خير بناي براي اساسهايي و اركان

. رفت مي دست از باطل وجود اثر در حق و آميخت مي درهم زندگي وخوب بد نبود، ها مقياس اين اگر

 كه شرايطي چنين در است؛ فرسا طاقت بسيار افراد از بعضي براي گاهي و است سنگين و سخت بسيار حوادث منطقِ گاهي نشود، اشتباه

 و طلبند آسايش غالباً مردم كه چرا كنند، حفظ را خود هستند كه شرايطي همان در تا كوشند مي بينند، مي سخت را خود راه بلندپروازان

 ترقي هاي سنگالخ ديگر، هاي انسان و خود عظمت راه در كه افرادي جهت همين به و دارند مي مقدم سخت كارهاي بر را آسان كارهاي

. محدودند بسيار بپيمايند را

 طرفين از يك هر كه گفتيم باز و كردند مي توجيه عذرها آن با را خود روش و داشتند عذري خود براي يك هر جبهه طرفين گفتيم

 و كند مي ارزيابي را ها منطق و عذرها و است ثابت هايشان مقياس و ها انسان ارزيابي اما داشتند، مخصوصي منطق حوادث، به نسبت
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 را مختلف وضع دو رويداد، يك در و افكند مي جدايي دشمنانش و السالم عليه علي ميانِ كه است مقياس و ارزيابي همين و. سنجد مي

. كند مي آشكار

 سترگ مرد آن و بودند تر شايسته تهمت آن به جمعيت آن خود كه بودند ساخته متهم مطلبي به را مردي كه بود جمعيتي طرف، يك در

 او از بود واجب آنها براي كه صورتي در كردند قيام او عليه ساختگي اتهام همين حساب به سپس. بود مبرا تهمت آن از پاكش دامن

 خود افراد و كردند تحريك او عليه را مردم بودند، كرده اعتراف و اقرار او از فرمانبرداري به خودشان رسماً كه شرايطي در و كنند اطاعت

 زندانش به زدنـد، كتك را او كندنـد، را او ريشهاي كردند، اهانت آن استاندار به و بردند وي زمامداري هاي استان مراكز از يكي به را

. كشتند را آنها وضعي بدترين به و داشتند روا حد بي هاي ستم دوستانش و ياران به نسبت كردند، اخراجش رياست مركز از و افكندند

. نكـردند پيـدا دليلـي هـم گـروه اين غـائب رهبر عليـه بلكـه نـداشتند، عده اين عليه خود كردار براي دليلي هيچ تنها نه كه صورتي در

 و كردند تقسيم خود بستگان بين شد مي تقسيم همه ميان مساوي طور به بايد و بود آن در مردم تمـام آذوقـه كه را بصـره غلـه انبـار

! برسانند قتل به را او و كنند حمله بزرگ مرد آن به آنان كمك به كه داشتند را جنگي سرباز هزار آرزوي كه رسيد جايي به كارشان

 مسئوليت بار زير نبود حاضر او كه شرايطي در هم آن بودند كرده بيعت او با مردم كه بود گرفته قرار رهبري جمعيت اين مقابل طرف در

 هم تو غير به و جوييم نمي را تو غير: گفتند و آوردند هجوم جهت همين به و بردارند او از دست نبودند حاضر هم مردم برود، رياست

 با هركس. كردند تبليغ او نفع به هم مردم. كرد بيعت آنها با امام. گرديم نمي پراكنده و شويم نمي جدا! كن بيعت ما با! شويم نمي راضي

 كه نگذشت چندي اما. كرد رها خود حال به را او هم امام كند، بيعت نبود مايل كس هر و پذيرفت امام كرد بيعت ميل روي از وي

 به را او اطرافيان ستمگري، روي از و سازند مي پراكنده را او ياران و كنند مي تحريك او عليه را مردم جهت بي اي عده كرد مشاهده

. كشانند مي آشوبگري

 و رسانند مي قتل به شكنجه و خدعه روي از حضرت خود فرمايش به را يارانش دهند، مي قرار شكنجه تحت را او انبارداران و عمال

. برسانند قتل به را او خيانت و ستم روي از و كنند عزل زمامداري از را او كه اند نشسته او كمين در باز

 كه ناراحتي آن و نگرفت دل در را آنها كينه و نيفتاد خود ستمگران از انتقام فكر به هرگز اما رسيد مي امام گوش به مطالب اين كه اين با

 از كه را خود سخنراني آن و كرد جمع را خود پيروان بلكه نشد؛ آشكار او دل در آيد مي وجود به ظالم دست از مظلوم روح در هميشه

 اي«: گفت و كرد ايراد بود نرسيده درجه آن به هم خدا انبياي غالب انسانيت حتّي كه گرفت مي سرچشمه انسانيتي انتهاي بي اقيانوس

. »...باشيد خود اي بصره برادران و ما كار ناظر كه كردم دعوت را شما من! كوفه اهل

 از كند پوشي چشم ناپاكان كردار از تواند مي و دارد گنجايش انسان كه آنجايي تا بلكه نيافت؛ پايان جا همين به السالم عليه علي كرامت

 از دست كه كرد درخواست آنها از و داشت اعزام بصره به زبير و طلحه با تماس منظور به سفيري و. كرد صرفنظر آنان هاي ناپاكي

 و اتحاد و مهرباني به را عايشه و زبير و طلحه و فرستاد ديگري نمايندگان باز و. شوند متحد وصلح خير راه در و بردارند ستمگري

. كرد دعوت دوستي
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: است كرده مي فكري چه خود زمامداري درباره و بوده چگونه دشمنانش به نسبت السالم عليه علي فكر كه سازد مي روشن زير داستان

 تا فرستادند السالم عليه امام پيش »جرمي كليب« نام به را شخصي بصره مردمِ از اي عده رسيد بصره نزديك به السالم عليه علي وقتي«

 جرمي كليب كه كرد عنوان او براي مطلبي السالم عليه امام. شود برطرف ترديدشان و آورند دست به جمل اصحاب به نسبت را وي هدف

. كن بيعت من با: فرمود او به السالم عليه امام سپس. است برحق السالم عليه علي دريافت بدرستي

. بازگردم آنها پيش تا دهم نمي انجام كاري و هستم جمعيتي نماينده من: داشت عرضه مرد آن

 آوردن دست به براي را تو اند، فرستاده من نزد به را تو كه مردمي اين اگر: بگو من به«: گفت او به خود محكم منطق با السالم عليه امام

 دادي مي نشان آنان به را راه و دادي مي خبر آنها به بيابان گياه و آب از و گشتي مي باز تو و فرستادند مي وعلف آب خوش هاي بيابان

. »كردي؟ مي چه رفتند مي سوزان و خشك هاي سرزمين به و كردند نمي اعتنايي آنان ولي

 پيش را دستت اكنون پس: فرمود السالم عليه امام. رفتم مي خرم و سرسبز هاي سرزمين به و داشتم برمي آنها از دست من: داد پاسخ مرد

! كن بيعت من با و بياور

. كردم بيعت السالم عليه علي با و كنم، مخالفت نداشتم قدرت ديگر شد، ثابت و روشن برايم دليل كه اين از پس سوگند خدا به: گفت مرد

 

 انسانيت نمونه مكتب در

 اي«: كرد سخنراني زير شرح به ها آن براي السالم عليه علي شدند، جمل جنگجويان اصالحِ آماده السالم عليه امام سربازان كه آنگاه

 دقّت! كنيد صبر ها ناراحتي در! هستند شما برادران آنها زيرا كنيد، حفظ آنها از را خود زبان و دست! ندهيد دست از را خود زمام مردم،

. »شود مي مغلوب فردا كند، غلبه دشمني با امروز كه كسي زيرا ندهيد، انجام دستور بدون را كاري كنيد

 بصره عازم سرباز هزار بيست رهبري به آرزو همين با و بود صلح به عالقمند روشها گونه اين اتخاذ و بيانات گونه اين با السالم عليه علي

 مي باز جنگ از را او السالم عليه علي پاك احساسات. كند دعوت دوستي و صلح به را آنها و شود روبرو بصره جنگجويان با تا شد

. رسيد مي نظر به محال طرفين مصالحه امر اما بود؛ باقي شدند روبرو لشكر دو كه وقتي تا احساسات اين و داشت

 وارد اسلحه بدون منظور همين به و كند اثبات عمالً را خود نيت حسن و خيرخواهي خواست مي شرايطي چنين در السالم عليه علي

 شنيد را السالم عليه علي فرياد عايشه. شد السالم عليه علي ديدار رهسپار اسلحه، در غرق زبير. آيد من پيش زبير: زد فرياد و شد ميدان

! جنگ آي: كه شد بلند كلمه اين به فريادش است؛ رهسپار زبير كه ديد و

 عليه علي دشمنِ وقتي ترديد بدون كه چرا شود؛ مي كشته حتماً زبير كه نداشت ترديدي كه آورد زبان به را كلمه اين دليل اين به عايشه

 ديدند كه آنگاه. است ناچيز السالم عليه علي شجاعت مقابل در باشد شجاع هم هرقدر و شد، خواهد كشته حتماً شود روبرو او با السالم

 زبير گردن در دست كه السالم عليه علي. يافت افزايش او اطرافيان و عايشه وحشت است شده زبير با معانقه مشغول السالم عليه علي
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 لحني با السالم عليه علي. است بوده موجود بزرگش قلب در هميشه دوستي موجبات زيرا كند، رها را او نبود حاضر مدتي تا انداخت،

 »كرد؟ قيام به وادار را تو چيزي چه! زبير اي«: پرسيد برادرانه و دوستانه

. عثمان خونِ: داد پاسخ زبير

. بكشد است داشته دخالت بيشتر عثمان خونِ در كه را آنكه خدا: فرمود السالم عليه علي

 زمامداري از پس عباس بن عبداللّه كه را مطلبي آن و است آگاه طلحه او دوست و زبير وضع از السالم عليه علي سخنان، گونه اين با

. دارد خاطر به داد پيشنهاد حضرت آن به السالم عليه علي

 برجاي شام در را معاويه و را كوفه استانداري زبير فرزند براي و بنويس طلحه فرزند براي را بصره استانداري: داشت عرضه عباس ابن

 عليه علي گوشِ در مطلب اين هنوز و. شود برطرف او داران پيراهن و عثمان قاتلين غضب و شود استوار ها قلب تا كن تثبيت خود

 در كه كنيم مي بيعت تو با شرط اين با ما: گفتند حضرت آن به السالم عليه علي با بيعت وقت در زبير و طلحه كه زد مي زنگ السالم

. باشيم شريك تو با رياست

 به السالم عليه علي گيرند قرار يكديگر مقابلِ در جنگجويان كه اين از قبل كنند؟ مي را خوني چه مطالبه نباشد، تراشي اشكال و حيله اگر

 كار اين در و نزنيد شمشير! نزنيد نيزه! نكنيد تيراندازي آنها به«: فرمود سپس و كنند منظم را خود هاي صف كه: داد دستور سربازانش

. »!نگيريد پيشي

 را السالم عليه علي يارانِ از يكي و كرد رها السالم عليه علي سربازان طرف به تيري دشمن سربازانِ از يكي كه نگذشت اي دقيقه چند

 فرياد السالم عليه علي باز و شد كشته و خورد تير ديگري سرباز باز. »!باش گواه خدايا«: كه شد بلند فريادش حضرت. رسانيد قتل به

. »!باش گواه خدايا بار«: كه برآورد

 شاهد خدا اي«: گفت و شد بلند اش ناله السالم عليه علي. آورد السالم عليه علي پيش را او برادرش و خورد تير هم بديل بن عبداللّه

. شد آغاز جنگ و»!باش

 صف و ساخت متزلزل را آنان اركان و كرد منهدم را قريش سربازان و افتاد گران ياغي جان به آتش شعله همانند السالم عليه علي امام

 كردند باز را او راه يافتند دست او به كه السالم عليه علي يارانِ اما كردند، فرار زبير رهبري به جنگي شوراي. شكست درهم را آنها هاي

 مي آيا ابويقظان اي: گفت ديد عمار دست اسير را خود زبير وقتي. كرد زبير به سختي حمله ياسر، فرزند عمار. نرسانيدند قتل به را او و

 برساني؟ قتل به مرا خواهي

 با السالم عليه طالب ابي بن علي وضع شبيه بحران اين در زبير به نسبت عمار وضع. اباعبداللّه يا نه: گفت و گرفت فاصله زبير از عمار

 عهده به را آن رهبري السالم عليه علي كه انسانيت نمونه مكتب در زيرا. شد خواهد نقل بعداً كه است صفين جنگ در عاص عمروبن

 بحبوحه در حتّي كه است شده شمرده مقدس و محترم قدر آن زندگي و آمده وجود به نحوي به اخالق و گرفته مايه طوري روح دارد،

 خواهش او از و آورد زبان به را عمار نام زبير كه آنگاه. شود مي آشكار مكتب اين اثر ندارد ارزشي مقتول و قاتل براي زندگي كه جنگ
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 دعوت پاسخِ كه آمد گران عمار براي برساند، قتل به را او توانست مي و بود مسلط زبير بر عمار شمشير كه بود شرايطي در اين و كرد،

 همين در. ندهد را عاص عمروبن دعوت پاسخ كه آيد مي گران السالم عليه علي استادش براي كه طوري همان. ندهد را زبير زندگي

. »برسانم قتل به را تو خواهم نمي اباعبداللّه، يا نه«: داد پاسخ فراوان بزرگواري اين با و برداشت زبير از را خود شمشير عمار، موقع

 از بعضي نقل بنابر داشت قصد و رفت شود مي ناميده »السباع وادي« نام به كه سرزميني به و گرفت كناره جنگ صحنه از زبير

 را قديم دوستيهاي و انداخت او گردن به دست و كرد دعوت را او السالم عليه علي كه اين از پس زيرا بردارد، جنگ از دست نويسندگان

 به تمايلش سبب به را وي عبداللّه، وي فرزند و عايشه اما ساخت، بيدار را او انصاف روح كرد، سئوال او جنگ علّت از و آورد يادش به

. شود تنها السباع وادي در و بكشد عمار با برخورد به كارش و بماند جنگ جبهه در شد ناگزير و كردند سرزنش گيري گوشه

 

! شد ور شعله جنگ آتشِ

. ساخت مي ور شعله عجيبي صورت به را انتقام و پرستي وطن حسِّ آتش بودند نفر هزار سي حدود در كه خود سربازان ميان در عايشه

 را جنگ به عشق و ستود مي را آنان نيرومندي و شجاعت داد، مي قرار توجه مورد جداً بودند او طرفدار كه را عشايري و قبايل سرداران

 از و دليري آن، آتش كه درآورد جهنمي صورت به را او سربازان عايشه، هاي فعاليت. كرد مي تقويت و زنده آنان هاي قلب در

. بود خودگذشتگي

 رسيد، مي قتل به پرچمداران از يكي هرگاه و بردند مي او پيشاپيش را آن قريش از اي عده و داشت قرار او شتر جلوي در عايشه پرچم

. داشت برمي را آن ديگري

. شد وارد خطرناكي مرحله به جنگ و شدند جانبازي آماده السالم عليه امام سربازانِ همانند عايشه سربازان

. است توجه قابل جبهه دو افكار ساختن مجسم براي و داشت سزايي به سهم لشكر دو هر در جنگ آتش ساختن ور شعله براي شعر

 همسر اي! جان مادر اي«: گفت مي چنين عايشه سربازان از يكي. شد مي خوانده جنگ اين در زيادي اشعار

. »بيفتد زمين روي سرها ببينيم كه اين تا كنيم نمي فرار »ضبه بني« طايفه ما« ،»شده تربيت مبارك همسر اي:  آله و عليه اهللا صلي پيغمبر

 فرزند مادر،. مادري بدترين تو كه دانيم مي! جان مادر اي«: گويد مي و طلبد مي مبارز كسي كه شد شنيده السالم عليه علي سربازان از و

. »ريزند مي زمين به وپا دست و سازند مي مجروح را شجاعان از تعداد چه كه بيني نمي مگر« »دهد مي خرج به رحم و كند مي تربيت

 كشتگان از يكي به خود راه در و برداشت بود شده كشته دوستش كه اين از پس را عايشه پرچم كه »ازد« طايفه جانبازانِ از يكي

 جان بچشي را آبدار شمشير تيزي كه اين از قبل كني؟ مي اطاعت السالم عليه علي از شنوي؟ مي آيا«: گفت و كرد برخورد علي سربازانِ

! زندگي اي! جان مادر اي«: گفت و كرد عايشه به رو سپس و» !كني مي مخالفت آله و عليه اهللا صلي پيغمبر زنان با خدا راه در! دادي

. »سخاوتمندند دادن كشته در »ازد«! نترس
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: گفت مي اينچنين خواند، مي رجز و كرد مي حمله كه حالي در بود شده مرد اين با مبارزه آماده كه السالم عليه علي سربازان از يكي

 را قدرتمندانشان و شجاعان تمام. رسانم مي قتل به را جوانانشان و پيرمردان آن، با و ام كرده برهنه »ازد« مردان براي را خود شمشير«

. »كنم مي نابود

. شد مي آشكار او عصر و عثمان درباره جنگجويان نظر شد مي خوانده كه رجزهايي در

 زمامداريِ مانند او زمامداري«: خواند مي رجز اينچنين عثمان حكومت عليه شد جنگ وارد كه السالم عليه علي ياران از يكي

 ما به او جاي به را افراد بهترين خدا. بود ستمگر عمل در و بود داده خود به اختصاص را ملّت درآمد. بود خودش از قبل تجاوزگران

 عليه علي ضد بر زبير و طلحه كه دروغي تبليغات از بصره مردم تأثر حالت شد، مي خوانده كه اشعاري ميان در باز و. »فرمود عنايت

 و شود مي بصره وارد زودي به السالم عليه طالب ابي فرزند كه بودند گفته زبير و طلحه زيرا. شد مي روشن بودند، داده انجام السالم

 مقدم آنها به تجاوز و خود بستگان به جسارت ديدن بر را مرگ كه خواستند مردم از سپس. كند مي دراز آن مقدسات به تجاوز دست

. بدارند

 دو اگر. ايم كرده ضرر نيابيم دست السالم عليه علي به امروز اگر«: گفت مي بود جمل طرفداران از كه جنگ اين رجزخوانان از يكي

. »بميريم طوالني اندوه و غم با بايد صورت اين در. ايم كرده زيان بدهيم دست از را السالم عليهما حسين و حسن او فرزند

 را او اما كنم مي جنگ السالم عليه علي سربازان با من: گفت و شد ظاهر ديگري شجاع مرد. شد كشته و برخاست نبرد به شخص اين

. »است بزرگي اندوه او ناپيدايي اين و بينم نمي

 السالم عليه علي وضع! ديدي را السالم عليه علي: گفت سپس انداخت، وخون خاك به را او و كرد حمله او به نيزه با السالم عليه علي

 بود؟ چگونه

 در السالم عليه علي لشكر فرماندهان از يكي كه باشد نخعي اشتر مالك رجز است، مانده يادگار به جنگ اين از كه رجزي زيباترين شايد

 هاي لباس ناراحتي شدت از او كرد، فرو را آن و آشكار را خود دندانهاي جنگ وقتي«: است بوده مصر استاندار و صفّين و جمل جنگ

 من بترسد جنگ از امروز كس هر. نيست جنگ مرد ما نظر در دشمن. ماند نخواهيم عقب و هستيم جنگ پيشاپيش ما كرد؛ پاره را خود

. »شمشيرش از نه و ترسم مي اش نيزه از نه. ترسم نمي

 

! ضربت آخرين

 گرفت تصميم و ساخت ناراحت را السالم عليه علي وضع، اين. بود شده انباشته هم روي ها بدن و زد مي موج كشتگان خونِ از زمين

. شود زده، عايشه جنگ، فرمانده شتر پاي: داد دستور منظور همين به و برند سالمت به جان اند مانده زنده كه آنان تا كند پياده اي نقشه
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 درباره اما. رسيدند قتل به هم زبير و طلحه كردند، فرار قرشي مثلث سربازان و شد قطع عايشه شتر پاي ، السالم عليه علي فرمان دنبال به

 قتل سربه پشت از نيزه با را زبير و رفت السباع وادي به »جرموز عمروبن«: گويند مي نمونه، براي. است مختلف روايات زبير، شدن كشته

 حكم بن مروان خود، پيمان هم دست به طلحه اما! فرمود لعن قاتلش به و شد غمگين رسيد السالم عليه علي به او قتل خبر وقتي. رسانيد

. كشيد نخواهم را عثمان خونخواهي انتظار پس اين از: گفت مي رسانيد مي قتل به را او مروان كه آنگاه و رسيد قتل به تيري با

 منشور فصلهاي از يكي طلحه قتل در مروان كه دانند مي اند خوانده را او به مربوط وقايع و آگاهند مروان روحيه وضع از كه كساني

 و شود محو روزگار صفحه از بايد دارد، رياست طمع كه كس هر: گويد مي اميه بني قانون زيرا است؛ كرده اجرا را اميه بني عمومي

. باشد شفاف اميه بني براي رياست آسمان

. درگذشت او از هم السالم عليه امام و كرد عفو درخواست او از ولي شد گرفتار السالم عليه علي دست به مروان گرچه

. اند شده كشته علي ياران از نفر وهفتاد هزار و جمل جنگجويان از نفر هزار هفده: داد نشان جانخراش صحنه اين شدگان كشته آمار

. است نبوده بين در امام عليه محركين از تن چند رياست طمعِ از غير جرمي و اند افتاده خاك برروي همگي

 خود سربازان به و داد نجات را او تمام سرعت با السالم عليه علي اما برساند، قتل به را عايشه خواست السالم عليه علي ياران از يكي

 زمين را خود اسلحه هركس. نكنيد پرتاب نيزه آنان سمت به و نكنيد تعقيب را فراري افراد نرسانيد؛ قتل به را مجروحين«: كرد اعالم

. »بود خواهد پناه در بست را خود منزل درب كه كس آن و است امان در گذاشت

 عليه طالب ابي بن علي موقعيت از تر شريف حال عين در و تر پرعظمت را كسي موقعيت شهري و زمان هيچ در ها، جنگ تاريخ در آيا

! داريد؟ خاطر به السالم

 صحنه همان نگريست، بودند پوشانده را زمين روي كه كشتگاني به و ايستاد السالم عليه علي و رسيد پايان به جنگ كه اين از پس

 و شد جاري اشكش و آمد درد به حضرت دلِ. نشد موفق و كند جلوگيري آن آمدن وجود به از كوشيد مي السالم عليه علي كه دلخراشي

 قيام ما عليه كه بودند ما برادران هم ها اين! بيامرز را ها اين و ما خدايا، بار«: فرمود موقع همين در و كشيد هم در را وي صورت

. »!كردند

! ايستاد نماز به نيت خلوص با جبهه، دو هر كشتگانِ بر ريختن اشك و منظره اين مشاهده از پس السالم عليه علي

! بازگرداند مدينه به شد نقل قبالً كه طوري همان تمام، احترام با را عايشه السالم عليه علي

 

 

 

 



 

Noorfatemah.org 
 

 )5جلد (صداي عدالت انسانيت ) عليه السالم(امام علي ۱۶۵

 مصر استاندار و معاويه

! اند شده متفق هم من با نبرد براي شدند متحد السالم عليه خدا رسول با جنگ براي كه طوري همان ها آن زيرا! كن رها را قريش* 

 السالم عليه علي

! است بهتر تو از كفشت بند و تو طايفه شتر ترديد بدون باشد صحيح ام شنيده تو درباره كه مطلبي آن اگر* 

 السالم عليه علي

. خواندم هستند صميمي دوستانِ يكديگر با گناه ارتكابِ در كه را تن دو آن نامه من* 

 السالم عليه علي

! باشد حق براساس كردارشان و گفتار و كنند تحمل را حق كه نيست چنان مردم همه سرشت* 

 

 دشمن ديد از السالم عليه علي امام

 عليه علي با مبارزه علل زيرا نيافت؛ پايان جمل جنگ در حضرت آن مخالفين شكست با السالم عليه طالب ابي بن علي عليه توطئه

. داشت فراواني طرفداران هميشه و بود دوانيده ريشه حجاز و شام مردم از اي عده روح در السالم

 مصالحي عثمان عصر در كه بودند افرادي عده، اين رهبران بيشتر و داشتند حزبي هم زبير و طلحه داشت، ياوراني عايشه حجاز، در

! شد نمي برآورده ها آن آرزوهاي السالم عليه علي رياست زمان در و بودند اندوخته را ثروت و خوشگذراني موجبات و داشتند

 السالم عليه علي طرفدار دانايان، و پرهيزگاران و السالم عليه پيغمبر ياوران مستمندان، فقرا، حجاز، در يارانشان، و گروه اين مقابل در

 عليه اهللا صلي محمد پسرعمويش سياست با تفاوتي آن، در حجاز مردم كه بود رسيده عظمت از اي درجه به السالم عليه علي شيوه. بودند

. افراد و زمان اختالف از غير كردند، نمي پيدا آله و

 قريش طايفه همان السالم عليه علي دشمنان كه كند مي تأكيد مطلب اين را آله و عليه اهللا صلي محمد و السالم عليه علي سياست اتحاد

. ورزيدند مي دشمني آله و عليه اهللا صلي محمد با آله و عليه اهللا صلي پيغمبر زمان در كه بودند

 طوري همان زيرا كن؛ رها كبر در سركشي و هميشگي مخالف گمراهي، در پيشرفت با را قريش«: گويد مي باره دراين السالم عليه علي

. »اند شده متفق هم من با جنگ براي شدند، متحد آله و عليه اهللا صلي خدا رسول با نبرد براي طايفه اين كه

 در و كند تحريك او عليه را مردم كه كوشيد مي خود مخصوص سياست با و كرد مي گري حيله السالم عليه علي عليه معاويه هم شام در

 خود نيز را آنها فرماندهي كه داشت سربازاني معاويه. كرد مي برداري بهره المال بيت اموال از افتاد مي مفيد وعده و ثروت كه مواردي
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 جيره هم معاويه. بودند نادان بسيار و خوار جيره آنها كه است اين دهيم ارائه باره دراين توانيم مي كه تعريفي بهترين و بود گرفته بعهده

. بمانند باقي خود جهل در كه كرد مي سعي و رساند مي را آنها

 روشن خود دشمن حقّانيت به را معاويه اعتماد و سازد مي آشكار را معاويه سربازان وجودي ماهيت است مختصر كه اين با زير داستان

 مردمي وسيله به السالم عليه علي با معاويه كه چرا است؛ نبوده جهت بي السالم عليه علي با معاويه مبارزه كه شود مي معلوم و كند مي

. بگذارند فرق السالم عليه علي و معاويه بين يا و عدل و ظلم بينِ اند توانسته نمي كه است جنگيده مي

 اين: گفت و گرفت را كوفي مرد دامن دمشق مردم از يكي. شد دمشق وارد خود، شتر بر سوار صفين، جنگ از پس كوفه مردم از يكي

 از نفر پنجاه شامي مرد و بردند معاويه پيش را نزاع. اند گرفته من از صفين در كه است من) ماده شتر( »ناقه« سواري آن برروي كه شتري

! بدهد شامي مرد به را شتر داد دستور و كرد قضاوت كوفي مرد ضرر به هم معاويه. است او ناقه شتر، آن كه گرفت گواه را شام مردم

. نيست) ماده( »ناقه« و است) نر( »جمل« شتر، اين كند؛ لطف تو درباره خدا: گفت معاويه به كوفي مرد

 او شتر قيمت از و كرد احضار را او ديگر بار رفت شامي مرد وقتي سپس. نيست يافتني تغيير است شده صادر كه حكمي: گفت معاويه

 مي روبرو تو با نفر صدهزار با من: بگو السالم عليه علي به: گفت و كرد هم مهرباني او به و پرداخت او به را شتر پول مقابل در و پرسيد

. بگذارد تفاوت نر و ماده شتر ميان كه ندارد وجود كسي آنها ميان در كه شوم

 مي آشكار معاويه از را شاميان اطاعت علل از قسمتي و تأكيد او زمان مردم درباره را معاويه گفته كه كند مي نقل مطلبي جاحظ باز و

. سازد

 پافشاري سخنشان روي و هستند اراده بي و نادان كودن، كه است اين هستند مطيع و فرمانبردار شاميان كه اين علت«: گويد مي جاحظ

» !شوند نمي جويا پرده پشت اخبار از و كنند نمي فكر كنند، مي

 

السالم عليه علي امام اداري سياست 

 كه بود بزرگي و مستعد هاي توطئه از يكي جمل جنگ بلكه نيافت، خاتمه جمل جنگ يافتن پايان با السالم عليه ضدعلي بر توطئه گفتيم

 كه بود نساخته كن ريشه را زبير و طلحه و عايشه لشكر السالم عليه علي هنوز زيرا. بود جريان در او حكومت و السالم عليه علي ضد بر

. ساخت آماده معاويه تأديب براي را خود جنگي وسايل

 را متنفذان ستمگري بكشاند، انسانيت عالي هاي نمونه سوي به را مردم تواند مي هراندازه تا كه بود اين روز آن در السالم عليه علي هدف

 راهي از غير السالم عليه علي راه جهت همين به و دهد تشكيل ملّت حقوقِ رعايت براساس را اسالمي دولت و سازد برطرف مردم از

 از كنند، استفاده وجودشان از تا كنند، مي مدارا نيرومندان با كه صورت بدين كنند مي استفاده آن از ها دولت يا و ها حكومت كه است

. كنند مي برداري بهره متنفذان نفوذ از و بگيرند ياري آنها از تا پوشند مي چشم ستمگران جرم
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 خواست، نمي مزدي كرد مي اجتماع به كه خدمتي مقابلِ در السالم عليه علي كه ساختيم آشكار را مطلب اين گذشته، هاي بخش در

 سهم پول بدون باشد، داشته ظرفيتي كسي اگر«: كه كرد مي تكرار را مطلب اين اوقات از بسياري و كنند اطاعت وي از حق به كه جزاين

. »گيرد مي

 اختيار در پول بدون را عدل و حكومت علم، كنند، درك بتوانند صحيح تعقل با و باشد بزرگ مردم روح اگر كه بود اين حضرت مقصود

. دهند مي قرار همگان

 و نبود سالم او دست در هم ملّت حقوق و اجتماعي عدالت. باشد داشته كامل، سهم گرفتن براي كافي ظرفيت كه نبود افرادي آن از معاويه

 معاويه با حق راه در خواست مي السالم عليه علي اگر كه صورتي در نكرد؛ تثبيت شام برزمامداري را او السالم عليه علي جهت همين به

. كند سازش معاويه با توانست مي كند عمل داد مي دستور او وجدان صفاي آنچه از غير به و دهد انجام اي معامله

 اسباب تواند مي كه آنجايي تا داشت تمايل كه بود اين خاطر به نكرد، اجرا را حضرت آن دستور و بيعت السالم عليه علي با معاويه اگر و

 تقويت را خود كه داد معاويه دست به فرصتي هم حجاز مردم توطئه. دهد اختصاص خود به و درآورد خود تصرف تحت را نفوذ و قدرت

 او از و فرستاد معاويه پيش را شخصي السالم عليه علي شد، مواجه شكست با جمل جنگ در قريش مثلث اتحاد كه اين از پس. كند

 را مطلب اين و شود هماهنگ اند برگزيده رياست به را السالم عليه علي كه مردمي عقايد با و بردارد خود نافرماني از دست كه خواست

. داد تذكر معاويه به بار چندين

: است زير نامه كرد، گوشزد معاويه به كه مطالبي از

 من با كردند بيعت عثمان و عمر ابوبكر، با كه آنهايي زيرا كني؛ قبول مدينه در را من بيعت بايد هستي شام در كه تو بعد، اما تو، بر سالم

 است غايب كه كس آن و كند بيعت بايد است حاضر كه آن گفت توان نمي. شوي هماهنگ آنها شرايط با بايد هم تو. دادند بيعت دست هم

. ورزد مخالفت

 آن همراه به هم خدا رضايت برگزينند، رهبريش به كه گرفتند تصميم آرا اتّفاق به مردي درباره وقتي است انصار و مهاجر مخصوص شورا

 كنند مي جنگ او با انحراف، خاطر به كرد نافرماني اگر و گردانند مي بازش خويش جاي به شد، خارج آنان برنامه از كسي اگر و. است

 خود بيعت سپس كردند، بيعت من با زبير و طلحه. كند منتقل است بدي جايگاه كه جهنم به را او خداوند دارد مي دوست آنچه با كه اين تا

 به آنان با نپذيرفتند و دادم اندرز و پند را آنها من كه اين از پس. بود دين از آنها بازگشت مانند آنان بيعت نقضِ و گذاشتند زيرپا را

 نظر در مطالب بهترين زيرا باش، ديگر مسلمانان مانند هم تو. شد پيروز حق و صادر خدا امر آنها ميل برخالف كه تااين برخاستم، مبارزه

 در و برداشتي خود رأي و مخالفت از دست اگر اي، كرده روي زياده عثمان قاتلين درباره تو! بپذيري را سالمتي تو كه است اين من

. كنيم عمل آن طبق كه دهم مي قرار قرآن مقابل در را مردم و تو من آمدي، محاكمه براي من نزد مردم با و گرفتي قرار مسلمانان رديف

. است مادر پستان از او ساختن منصرف و شيرخوار طفل فريفتنِ مانند ،)رياست( خواهي مي تو كه را آنچه اما

 عثمان خونِ از دستم قريش طايفه تمام از من كه بيني مي بگذاري كنار را هوس و هوا و كني فكر خود عقل با اگر سوگند خودم جان به

 شركت شورا و زمامداري در تواني نمي و شدند آزاد اسارت از مكّه فتحِ در كه هستي افرادي آن از تو كه نكن فراموش. است تر پاك
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 تكيه! كن بيعت او با داشتم، اعزام دارند قبول را تو كه افرادي و تو پيش است هجرت و ايمان اهل از كه را عبداللّه جريربن من. كني

. است خدا به من نيروي و قدرت

: نوشت حضرت نامه پاسخ در معاويه

 مانند تازه بود، پاك عثمان خونِ از تو دامنِ و بودند كرده بيعت تو با اي كرده نقل كه افرادي اگر سوگند خود جان به بعد، اما عليك، سالم

 اطاعت تو از ها نادان. كردي ستم انصار به و دادي فريب عثمان خونِ ريختنِ براي را مردم تو ولي بودي، مي عثمان و عمر و ابوبكر

 دادي انجام را كاري چنين اگر. بسپاري دست به را عثمان قاتلين تا كنند مي جنگ تو با آنقدر شام مردم. شدند تقويت ضعيفان و كردند

 كشتنِ با( را حق اين ديگر اما بودند حق همراه كه كردند مي حكومت مردم بر هنگامي حجاز، مردم. شود مي تشكيل مسلمانان شوراي

 نمي آوردي زبير و طلحه براي كه را دليلي آن سوگند خود جان به. است شام اهل با حكومت انتخابِ حقِّ اكنون و دادند دست از) عثمان

 با را تو نزديكي و اسالم در تو برتري اما. كرد نخواهم بيعت تو با من كنند، بيعت تو با هم آنها اگر ولي. بياوري شام مردم براي تواني

... كنم نمي انكار آله و عليه اهللا صلي خدا رسول

 مي وجود به مانع و كند مي عذرتراشي ديگري از پس يكي و سازد مي آشكار را خود نيت چگونه معاويه كه شود مي استناد نامه اين از

 علي با نكردن بيعت براي ديگري عذر برود، بين از عذرها از يكي هرگاه و نكند بيعت السالم عليه علي با ممكنه وسيله هر به تا آورد

 راه اين از را او داند، مي ها نسبت آن از را السالم عليه علي بيزاري و نفس به اعتماد خودداري، كه معاويه. تراشد مي السالم عليه

 كند مي ترديد زمامداري حقِّ براي عمر و ابوبكر با السالم عليه علي همرديفي و عثمان براي حضرت آن جانشيني در كه كند مي ناراحت

. است متهم عثمان قتل به هم السالم عليه علي معاويه، عقيده به زيرا كند، وي تسليم را عثمان قاتلينِ كه خواهد مي حضرت آن از سپس و

 خود زيرا كند، نمي بيعت او با و شود نمي السالم عليه علي تسليم معاويه شود، تبرئه معاويه دادگاه در السالم عليه علي كه اين فرض بر

 كنند تجديدنظر حضرت آن زمامداري مورد در و بردارند السالم عليه علي رياست پذيرش از دست كه كند مي دعوت را مسلمانان معاويه

 حجاز و عراق مردم از نبايد جديد شوراي معاويه عقيده به تازه،. برگزينند آن براي جديدي رياست و دهند تشكيل جديدي شوراي و

. هستند مسلمانان بر حاكم شام مردم فقط كه چرا دهند، تشكيل شورا شام مردم بايد فقط و است شده ساقط آنها حقِّ چون شود، تشكيل

! شود؟ مي منصوب خالفت به ابوسفيان بن معاوية از غير كسي آيا شرايطي چنين در

 

 السالم عليه علي امام داد و عدل فراريان

 دسته دو به عرب. نساخت وادار نشيني عقب يا و ترديد به را او وضع اين ولي بود كننده ناراحت سخت السالم عليه علي وضعِ چه اگر

 اي دسته: شد مي مغلوب ديگري و غالب دسته دو اين از يكي اما بود، دسته دو اين بين فراواني فاصله گرچه و بودند شده تقسيم

 محمد يارانِ و شود اداره حقوق تساوي و انصاف راه از زندگي اين كه باشند داشته آرامي زندگي كه بودند متمايل مستمند و ستمديده

 محرومي نه كه كنند زندگي شهري در و باشد برادروار و شايسته آنان زندگي كه داشتند مي دوست بودند راستگو كه آله و عليه اهللا صلي

. سازد محروم حقوقشان از را مردم كه كسي نه و باشد آن در
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 باشند داشته سعادتمندي زندگي داشتند عالقه و كردند مي اداره را خود زندگي نفوذ، و ستمگري راه از كه بودند افرادي هم ديگر اي دسته

. كنند اداره را خود زندگي تشنه، و گرسنه ملّت عليه بستن پيمان و غارت غصب، راه از و

 دسته رهبري. بودند عدالت و حقِّ به عالقمندان او، رياست زيرپرچم افراد و بود السالم عليه طالب ابي بن علي عهده به اول دسته رهبري

 و روح آسـايـش اول دسته پاداش. داشتند ستمگري به عالقه كه بودند افرادي او اطرافيان و بود سفيان ابي بن معاوية دست در هم دوم

. سفيان ابي بن معاوية دست در دوم دسته پاداش و بود وجدان

 علي و پيوستند السالم عليه علي جمع به بودند پرور عدالت كه معاويه طرفداران از اي دسته. شدند روان خود مقصود كعبه دنبال به مردم

. داد معاويه تحويل را فروش شخصيت سودپرستانِ ، السالم عليه

 علي از را آنان جدايي اساسي علّت باز و كند مي آشكار را آنان همه سرشت دادند، ترجيح السالم عليه علي بر را معاويه كه آنان داستان

: سازد مي روشن معاويه به رساندن ياري و السالم عليه

 براي فراواني مال شخص اين. كرد منصوب ديگري سرزمين و ري استاندار به را »تيمي حجبه يزيدبن« نام به شخصي السالم عليه علي

 او نگهباني براي »سعد« نام به پاسباني و كردند زنداني را او داد دستور رسيد، السالم عليه علي به داستانش وقتي اما اندوخت، خود

 آهسته و زدم حيله سعد به«: گفت و شود ملحق معاويه به تا شد دمشق راهي شترش سوار يزيد و كرد غلبه سعد بر خواب ولي گذاشت،

 سود سعد بودن خواب از تاريكي در«. »كردم انتخاب بود همه از برتر كه را فردي و شدم رهسپار شام سوي به و برداشتم را خودم شتر

. »است ناداني و زده غفلت غالم سعد،. كردم حركت و جستم

. است دشمنانش رديف در كه داد خبر حضرت آن به و فرستاد عراق به را آن و گفت السالم عليه علي مذّمت در شعري حجبه يزيدبن

 ايمان و يقين با آن مردم و مقدس شام سرزمين: گفت و كرد مدح را شام اهل و معاويه شاعر اصطالح به اين. افزود او حقوق بر معاويه

. هستند

 است مقدس شام سرزمين«. »كنم مي گريه عثمان براي تأسف روي از و دارم مي دوست را شام مردم فقط زمين روي مردم تمام از من«

. »هستند قرآن تابع و يقين داراي آن، مردم از اي عده و

 مردم اموال غارت به السالم عليه علي عامل. برگزيد »كسكر« كارگزاري به »شور بن قعقاع« نام به را ديگري مرد السالم عليه علي

. است وي ازدواج موضوع او مخارج از قلم يك. كرد صرف خود روزانه مخارج در كه اين يا و ساخت ذخيره خود براي را آن و پرداخت

 به خبر اين كه اين از نيز قعقاع و رسيد السالم عليه علي گوش به خبر اين وقتي. داد مهر او به درهم صدهزار و كرد ازدواج زني با قعقاع

 بود دزديده مردم اموال از را آنچه جهت همين به و كرد وحشت السالم عليه علي كيفر و بازخواست از شد، آگاه است رسيده حضرت آن

. گريخت معاويه طرف به و برداشت

 و بود السالم عليه علي يارانِ از نجاشي كه درصورتي داد كيفر بود شده مرتكب كه جرمي خاطر به »كعب بن نجاشي« به السالم عليه علي

 بار شود مرتكب خطايي اگر كه ترسيد مي چون و ببيند كيفر خود جرايم سبب به ديگران همانند كه نياورد طاقت نجاشي جهت، همين به
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 از. بود بدگفته السالم عليه علي به و بود داده پناه او به معاويه زيرا شد؛ رهسپار معاويه سوي به گيرد قرار كيفر و تعقيب تحت ديگر

 برساند خبر السالم عليه علي به من جانبِ از كه است كسي چه! باشيد آگاه«: است شعر اين گفته السالم عليه علي مذّمت در كه اشعاري

. »ترسم نمي و ام آورده دست به امني جايگاه من كه

. برگشتند السالم عليه علي از هم اي عده و بود طايفه همين از نجاشي زيرا شدند، خشمگين نجاشي نفع به »يمانيه« طايفه

 مردم تمام سرشت كه چرا شد، افزوده معاويه پيروان و منحرفين عدد بر خواستند مي خود براي فقط را دنيا كه افرادي فراوانِ تعداد به

 مطلب اين با مردم تمام طبيعت باز و. كنند عمل نيز حق براساس و بگويند سخن آن طبق بر و بپذيرند راحتي به را حق كه نيست اينچنين

 سازش بود دقيق حق مورد در مردم تمام و خويش بستگان و خود شخص به نسبت كه السالم عليه علي مانند فردي با كه نبود سازگار

 بايد ببرم، نام را مردم از اي دسته باره دراين بخواهم اگر و. نشوند منحرف السالم عليه علي از اي كننده ناراحت موضوعِ مختصر با و كنند

. شوم يادآور را منافقين و انحصارطلب سودجويان

 

 السالم عليه علي امام هاي توبيخنامه

 صحيح سوگند خدا، به«: نكنند؟ ترك نويسد مي خود عامل براي را زير نامه كه را زمامداري آن و نشوند ملحق معاويه به عده اين چگونه

 مال از دستت كه گيرم مي سخت برتو را كار اي اندازه به اي كرده خيانت المال بيت صندوقِ در اي ذره كه شوم باخبر اگر كه كنم مي ياد

. »!بيفتي بدبختي به و شود خم كمرت و تهي دنيا

 اي آورده دست به هرچه و! اي گرفته اي توانسته آنچه و! اي كرده غارت را مردم محصولِ ام شنيده«: نويسد مي ديگري آن به باز و

. »!ساز روشن من براي را حسابت و كن معرفي من به را خود زودتر هرچه! اي خورده

 فرماندارشان يا و رهبر به السالم عليه علي كه برسند انساني شايسته اخالقِ عالي درجه اين به توانند مي مردم عادي افراد چگونه راستي

. »است تو از بهتر كفشت بند و تو بستگان شتر باشد، صحيح ام شنيده تو درباره آنچه اگر«: گويد مي

 حاضر هستند، راضي ستمگري به كه آنان و همدستانشان و ستمگران اندوزان، نقره و طال متنفذين، سودجويان، كه است تصور قابل آيا

 راه در و مستمندان حمايت براي را نفوذ خواهد، مي مردم تمام منافع براي را مال كه گيرد قرار اي علي همان دست به رياست كه شوند

 كم كه هم قدر هر ولو ظلم، به كه آناني به و شوراند مي آنان عليه را مردم و كند مي جنگ شركايشان و ستمكاران با و خواهد مي جامعه

. كند مي لعنت شوند مي راضي باشد

 و بگذرانم »سعدان« خار روي را شب اگر سوگند خدا به«: گويد مي كه شوند راضي كسي زمامداري به غاصبين كه است ممكن چگونه

 از مختصري يا و كنم ستم خدا بندگان از يكي به كه است اين از بهتر من براي شوم بسته زنجيرها و غل ميانِ در و نرود چشمم به خواب

. »كنم غصب را دنيا مال
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 كنند مي غصب جهت بي را مردم مال كه كساني و آنان ظلم و ستمگران خونريزي مقابل در كند مي اعالن كه برنگردند مردي از چگونه

     واگذار خودشان به را مردم اوضاع نبود، است واجب ماندن زنده آن خاطر به كنم مي احساس كه مسئوليتي اين اگر و دارم مسئوليت

 پرخوري مرض مقابلِ در كه بود نبسته معاهده دانشمندان با خدا اگر«: گويد مي ديگر جاي در باز و! ببلعند را يكديگر تا كردم مي

 گذاشتم وامي اولش حال همان به را خالفت درخت و كردم مي رها را زمامداري مهار من ننشينند، ساكت مظلومين گرسنگي و ستمگران

. »است تر ارزش بي جهد مي بيرون به بيني از كه صدايي از من نظر در شما دنياي اين كه ديديد مي و

 درباره كه دهند كسي دست به را خود امور حاضرند چگونه شوند مي شام رهسپار و دارند برمي السالم عليه علي از دست كه آنهايي آيا

 بيشتر كه كنيم مي زندگي زماني در ما. كند نمي خيانت باشد داشته خبر كار پايانِ از كه كسي«: گويد مي هستند حضرت عصر هم كه آنها

. »خوانند مي انـديـش چـاره را نادانـان و داننـد مـي عقـل را خيـانت مردم،

 كه داشتند مي دوست و بودند سودطلب و منافق افرادي بودند، شده منحرف و برداشته السالم عليه علي از دست كه آنان طريق بدين

. بازگذارد ملّت دسترنجِ و المال بيت غيرمشروع منافع در را دستشان معاويه

        ارزيابي را خويش آينده داشتند، كه جهالتي اثر در و گرفتند نمي نظر در را خود آينده مصالح كه بودند افرادي هم ديگر اي دسته

. كردند نمي

    خود زمامدار از گاهي و كردند مي فعاليت خود رهبر پيرامون گروهي هر و بودند گروه گروه مردم عصر، آن در كه شديم يادآور قبالً

. است شده خشنود چيزي چه از يا و خشمگين چيزي چه براي كه پرسيدند نمي

 است كرده درد و ناراحتي اظهار آن در كه فرموده مطالبي اند زيسته مي حضرت آن زمانِ در كه مردم از گروه اين درباره السالم عليه علي

 به و برداشته خود خير از دست كه اين از و گفته سخن خود منحرف و نادان فرزندان به نسبت عالقمند و دانا پدري ناراحتي همانند و

. بود غمگين سخت كشاند مي هالكت به را آنها ناخواه خواه كه اند زده دست عملياتي

 با باز و. »برم مي خدا پيش دارند اي جاهالنه زندگي كه را مردمي شكايت«: گويد مي چنين خود زمان فرزندان درباره السالم عليه علي

 را مردم كه آنگاه و. »بريد مي سر به نسيان و اعتنايي بي و غفلت در شما و اند نشسته شما كمين در«: گويد مي سخن چنين اين آنها

 گروه و آورند مي دروغ بهانه اي دستـه و آينـد مي اكـراه با مردم از اي دسته«: گويد مي كنند قيام ستمگران عليه كه كند مي دعوت

. »!كنند نمي همراهي من با مخالفت، منظور به ديگر

 دارند، اي شايسته فكر كه افرادشان بهترين. دهند مي جواب سختي با و كنند مي سئوال رساندن آزار براي«: گويد مي آنها درباره باز و

 نفع مختصري با هستند قـوي شجاعت و ايمـان جهت از كه افـرادي. گرداند مي باز خود رأي از را آنها شان غضب يا و خشنودي

. »سازد مي منحرف را آنها سوئي پيشامد و شوند مي متمايل

 اگر: است فرموده آورد، توان مي خود زمان فرمانبردار و مطيع افراد براي كه را تعريفي بهترين خود اخير عبارت در السالم عليه علي

 ميل مطابق شد، راضي كه آنگاه! غضب يا و دهد خرسندي به دستور نفس اين خواه است، مسلط برفكرشان نفسشان هواي روشنفكرند،
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 كارش گرچه كند مي قيام است كرده عصباني را او كه كسي عليه شود مي خشمگين كه آنگاه و ندارد حق به نظري و كند، مي حكم خود

 يا متنفذ شخص از سخن يك و كند مي عوض را فكرشان و جذب را قلبشان نگاهي نيم استوارترند، و تر محكم كه آنان و. نباشد صحيح

. سازد مي مايل ستمگر با همكاري و باطل موافقت به را ايشان موجهي شخص يا و دهنده رشوه

 

 دنيا؟ يا دين

 با اميه بني رهبر معاويه، و شد منتقل شام به حضرت آن عليه توطئه مركز شد، پيروز جمل جنگ در السالم عليه علي كه اين از پس

 علي از كه اي نامه اولين منظور همين به و سازد قطع را خود مخالفين ريشه تا. كوشيد اخاللگران آوري جمع در تر تمام هرچه سرعت

 شام به وقت اسرع در كه كرد تأكيد و دعوت شام سوي به كنند مي كمك او به داشت انتظار كه را افرادي رسيد دستش به السالم عليه

. شوند رهسپار

 را او كامالً معاويه چون و. بود عاص عمروبن پذيرفت را معاويه دعوت و داشت وجود شدگان دعوت ميان در كه فردي خطرناكترين

: خواند خود سوي به زير دعوتنامه با را عاص عمروبن درنگ اي لحظه بدون السالم عليه علي نامه دريافت از پس بود شناخته

 جريربن. است آمده من پيش مروان بصره، جنگ باقيماندگان از. اي شنيده را عايشه و زبير و طلحه ، السالم عليه علي اخبار بعد، اما

 شام به خدا لطف به كه هستم منتظر و ام نشسته خانه در من. است آمده السالم عليه علي براي من از گرفتن بيعت براي هم عبداللّه

. كني مسافرت

 خدا رسول: گفت عبداللّه. كرد مشورت آنها با و دعوت را محمد و عبداللّه خود، فرزند دو رسيد عاص عمروبن دست به نامه اين وقتي

 براي اگر اكنون. بودند راضي تو از رفتند مي دنيا از كه هم عمر و ابوبكر. بود راضي تو از رفت مي دنيا از كه آله و عليه اهللا صلي

. بود خواهي گرفتار جهنم آتش در فردا بدهي دست از را خود دين دنيا، مال مختصري

 رياست هاي پست كه اين از قبل و كن مسافرت شام به زودتر: گفت محمد چيست؟ تو نظر: گفت ديگرش فرزند محمد به عاص عمروبن

! آور چنگ به را مقامي برود دست از

! باش حركت آماده: گفت وي به و كرد احضار را »وردان« خود غالمِ عاص عمروبن فردا صبح

 بار سه عاص عمروبن دستور و سفر وسايل بازكردن و بستن اين و آورد فـرود را بارهـا غـالم! كن باز را سفر بارهاي: گفت دوباره

. كنم بازگو را تو ناراحتي توانم مي خواهي مي اگر گويي؟ مي هذيان: گفت خود اربابِ به وردان! شد تكرار

! بگو: گفت عاص عمروبن

 همراه به و نيست دنيا و است آخرت السالم عليه علي همراه به: گويي مي. است شده عرضه تو قلب به دو هر آخرت و دنيا: گفت وردان

 كرده حفظ را دينت شدند پيروز دينداران اگر بنشيني منزلت گوشه دعوت، اين در كه است اين من نظر. نيست آخرت و است دنيا معاويه،
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 وعده اما گفتند، عاص عمروبن به را الزم مطالب عبداللّه و وردان گرچه. هستند تو محتاج شدند پيروز دنياطلبان اگر و هستي آنها با و اي

 ضد بر مبارزه براي باألخره و نگذاشت اثر او مغز در فرزندش و غالم اندرز و پند كه بود فريفته را عاص عمروبن چنان آن معاويه هاي

 است شايسته است، معاويه همرديف السالم عليه طالب ابي بن علي عليه توطئه در عاص عمروبن چون. شد شام وارد السالم عليه علي

 مقياس نظر از دوستي پيمان اين همچنين و شود روشن كشاند معاويه با پيمان به را او كه عللي تا شود نقل عاص عمروبن درباره مطالبي

. شود ارزيابي انسانيت

 

 معاويه دعوت پذيرش داليل و عمروعاص

 را او سودطلبي توان نمي و شود مي آشكار اسالم از قبل عاص عمروبن سياست از كه است مطلبي اولين عاص فرزند سودطلبي روح

: گويد مي خود عاص عمروبن. گرفت ناديده

 خدا به«: گفتم و كردم جمع پذيرفتند مي مرا سخنِ و بودند من همرأي كه را قريش مردم از اي عده بازگشتيم، خندق جنگ از وقتي

 شما نظر ببينم خواهم مي و ام كرده فكري من كند مي ترقي آله و عليه اهللا صلي محمد مانندي، بي صورت به كه دانيد مي سوگند

 و عليه اهللا صلي محمد اگر. بمانيم آنجا و برويم) حبشه( نجاشي پيش كه كنم مي فكر«: گفتم من »چيست؟ تو نظر«: گفتند مردم »چيست؟

 وقتي» !بينم نمي آنها از ضرري و شناسند مي را ما شدند، پيروز ما طايفه اگر و. ايم برده سالمت به جان ما شد مسلّط ما بستگان بر آله

» ...كنيد فراهم او براي خوبي هديه پس«: گفتم من. »است همين صحيح فكر«: گفتند دادم، را پيشنهاد اين

 و عمر ابوبكر، كه بود افرادي همانند او روش. بود دوانيده ريشه عمروعاص روح در مختلف هاي مناسبت از برداري بهره و طلبي فرصت

 و كرد مصادره بود كرده آوري جمع مصر از عاص عمروبن كه را اموالي عمر، كه كرديم نقل هم قبالً. جنگيدند ها آن با السالم عليه علي

. نشد قانع عمر اما آورد، دليلي خود كار تصحيح براي گرچه

 آتش جوياي شما آوريد؛ مي عذر و ايد نشسته اموال گنجينه و منشأ سر روي استانداران جمعيت شما«: نوشت عاص عمروبن به عمر

. »بگذار او اختيار در را مالت از نيمي فرستادم تو پيش را مسلمه محمدبن من. كنيد مي عجله خود ننگ در و هستيد

 از محمد اما بخورد، غذا كه كرد دعوت او از و ساخت آماده مطبوع غذايي او براي عاص عمروبن آمد، عاص عمروبن پيش محمد وقتي

 را اموالت و! بردار من جلويِ از را اين. خورم مي بياوري مهمان غذاي اگر است؛ شرّ هديه اي كرده تهيه كه غذايي اين: گفت و نخورد آن

! كن حاضر

 است؛ زياد كرده مصادره محمد كه مبلغي ديد عاص عمروبن وقتي برداشت؛ را آن نصف هم محمد. كرد حاضر را اموالش عاص عمروبن

 و سفيد عباي پدرش و عمر كه كنم نمي فراموش سوگند خدا به. ام شده عمر استاندار آن در من كه را روزگاري كند لعنت خدا«: گفت

 لباس در وائل بن عاص پدرم، و داشت قرار هيزم بند عمر گردن روي و آمد نمي تر پايين زانوهايشان از و بودند پوشيده را خود كوتاه

. »بود ابريشمي هاي



 

Noorfatemah.org 
 

 )5جلد (صداي عدالت انسانيت ) عليه السالم(امام علي ۱۷۴

 طرز باز و. است داشته آيد مي دست به قدرت و نفوذ راه از كه سودي به فراواني عشق عاص، عمروبن كه دريافت توان مي داستان اين از

 اين و اند نداشته بپوشانند آن به را خود كه لباسي و اند بوده فقير پدرش و عمر شود؛ مي روشن آنها نظر از مطالب ارزيابي و منافقين فكر

. اند كرده مي اداره را خود مخارج و كشيدند مي بدوش هيزم كردند، مي كار خود هاي دست با كه

 عمروبن اگر كه صورتي در. است پوشيده مي ابريشم جنسِ از هايي لباس كه يابد نمي امتيازي اين از بهتر خود پدر براي عاص عمروبن

 كه كرد مي درك نگريست، مي انساني فكر دريچه از را مطالب و داشت برمي خود جاهليت فكر طرز از دست و داد مي انصاف عاص

. است قديم خرافات از است وائل بن عاص امتياز كند مي گمان آنچه و است او عظمت بر دليل شده، خطاب عمربن سرزنش باعث آنچه

 اين كه چرا نيست؛ چنين چون شود، مي ختم جا همين به فقط خطاب عمربن با عاص، عمروبن مخاصمت كه نكند فكر محترم خواننده

 و شدند مي تقسيم شريف غير و شريف دسته دو به او نظر در مردم. داشت جاي او وجود در هميشه و بود او نهاد از جزوي روحيه

 اين نوكري بايد مردم كه اين و نداشت غيرشريف كه داشت امتيازاتي فردي چنين و آمد مي دست به پدرانشان راه از فقط اشخاص شرافت

! بپذيرند ودل جان از را دسته

 و آباد را مصر سرزمين كه چيزي بود معتقد او« كه اند كرده ذكر عاص عمروبن سياست درباره جمعي دسته طور به را مطلب اين مورخين

 »نشود پذيرفته آنها رئيـس دربـاره اجتمـاع سـوم طبقـه سخنـانِ كـه اسـت اين دارد، مي باز مهاجرت از را مردم و كند مي اصالح

 مردم بر و دهند اختصاص خود به را منافع داد مي حق داران نسب به كه قديم نفساني هواهاي با عاص عمروبن روح طريق بدين). 60(

 سالمتي آيا كه شد مي سرگردان او فكر گاهي و بود آميخته مختلف، هاي مناسبت و فرصتها از استفاده و سودطلبي آرزوي با كنند رياست

 اضطرابِ نمونه. داشت مي مقدم را نفع و پاييد نمي ديري او حيراني اما كند؛ قرباني منفعت راه در را وجدان يا و كند حفظ را وجدان

 ترجيح ماندن بر را شام به رفتن باألخره ديديم و كرديم مالحظه معاويه دعوت اجابت و شام سوي به وي حركت هنگام به را او روحي

. داد

 

 شام راه در عاص عمروبن

. است سروده شام سمت به خود راه در كه دهند مي نسبت عاص عمروبن به را اي قصيده نويسان تاريخ

 عمروبن منطق در السالم عليه علي كه آنگاه. سازد مي آشكار معاويه و السالم عليه علي درباره علناً را خود عقيده اشعار، اين در وي

 وي او، روح يك: دارد روح دو عاص عمروبن حساب، اين روي و. است ديگري چيز نظرش در هم معاويه است، بزرگي شخصيت عاص

: گويد مي چنين اشعارش خاتمه در و برود معاويه نزد به دهد مي دستور وي به او ديگر روح و دارد مي باز معاويه نزد به رفتن از را

 هواهاي من روح در و ام شناخته و دانم مي را دنيا اوضاع من. پذيرفتم را دنيا اطّالع، با و برهان و دليل بدون بودم طمعكار چون من

. نيست راضي زندگي در خواري به فردي هيچ و دارد مي دوست را شرافت با زندگي من روح اما. است رنگارنگي
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 باشرافت زندگي هم خطاب عمربن زمان در چنانكه است؛ اميه بني هاي وعده و مادي منافع فقط شرافت با زندگي عاص، عمروبن ديد از

 حاضر كه پنداشت مي السالم عليه علي ياري در را زندگي در خواري و دانست مي وائل بن عاص خود، پدر ابريشمي هاي لباس در را

 كهنه عباي در را فالكتبار زندگي هم خطاب عمربن عصر در باز و. بگويد سخن آن سرقيمت بر كه اين يا و بفروشد را ها منصب نيست

. دانست مي كردند مي تن به پدرش و عمر كه اي

 

 سياسي معامله

                  مرد اين با مبارزه براي را تو من! اباعبداللّه يا«: گفت او به اميه بني زمامدار رسيد، معاويه خانه به عاص عمروبن وقتي

 است ساخته متفرق را ها جمعيت و انداخته راه به آشوب زده، هم بر را مسلمانان اتحاد كرده، را خدا نافرماني كه)  السالم عليه علي(

» ...ام كرده دعوت

 دهي؟ مي من به اي جايزه چه آن مقابل در پذيرفتم است پيش در كه را خطري و شدم تو فرمانبردار من اگر: گفت عاص عمروبن

 خواستي؟ چه هر: گفت معاويه

! بده من به را مصر زمامداري: گفت عاص عمروبن

 باألخره. ببرد بيشتري نفع توطئه اين در و بفريبد را ديگري خواست مي يك هر و كردند زيادي هاي گري حيله عاص عمروبن و معاويه

 معاويه كه شرط اين به شناخت؛ خود زمامدار را او و كرد بيعت معاويه با عاص عمروبن كه يافت خاتمه اينجا به آنان هاي گري حيله

. نكند سئوالي عاص عمروبن از آن مردم و زمين درباره و دهد قرار عمرو طعمه را آن ملّت و مصر

: گويد مي و است كرده خالصه السالم عليه علي را مالقات اين شروع و پايان و دادند انجام السالم عليه علي عليه كه را معامله اين

 دست از هم شده دريافت وجه و كند مي ضرر فروشنده( داشت؛ دريافت آن مقابلِ در وجهي كه كرد بيعت معاويه با وقتي عاص عمروبن«

. »كنيد فراهم را آن وسايل و شويد، جنگ آماده) رود مي

 كرد شرط او با كه كرد بيعت معاويه با وقتي عاص عمروبن كه اند داده خبر من به«: فرمايد مي موضوع اين درباره السالم عليه علي باز و

 در را فاسقي و ستمگر مرد كه شد ملتزم هم مشتري و فروخت دنيا به را خود دين فروشنده،. باشد بيشتر معاويه قدرت از كه بگيرد تاواني

. دهد ياري گيرد مي كه اموالي مقابلِ

 آينده، جنگ براي مردم ساختن آماده براي كه كرد مي راهنمايي را معاويه بلكه نكرد اكتفا خود نفع به فعاليت ميزان اين به عاص عمروبن

. كند شروع السالم عليه علي عليه را منظمي تبليغات
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 عثمان السالم عليه علي دهند انتشار كه بفرست را خود اعتماد مورد افراد«: كه بود مطلب اين گفت معاويه به عاص عمروبن كه مطالبي از

 عثمان قتلِ در مهمي نقشِ كه اوست خود اين و است پاك عثمان خونِ از السالم عليه علي دامنِ دانست مي كه درصورتي. »است كشته را

. گذشت عثمان قتل محركينِ بحث در چنانكه است داشته

 خود بهره به كه اين از قبل عمرو بپردازد، لشكر صفوف تنظيم به جنگ شدن آماده براي كه كرد درخواست عاص عمروبن از معاويه وقتي

 قرار نفوذت زير اسالمي شهرهاي و شد كشته السالم عليه علي اگر كه اين شرط به«: گفت عمروعاص: نداد انجام عملي يابد، اطمينان

. است زير رويداد است عاص عمروبن سودجويي بر دليل كه مطالبي از. »باشد ثابت من حكومت گرفت

 

 دشمن دو اتحاد

 كردند مي بحث و گفتند مي سخن مسلمانان زمامدار درباره عاص عمروبن و مردم از اي عده و ابوموسي ،»حكميت« معروف داستان در

. است زمامداري اليق كسي چه كه

 زمامداري براي وي كه گفت و كرد تكرار چندبار را مطلب اين و برسد خطاب عمربن فرزند عبداللّه به منصب اين داشت تمايل ابوموسي

      اگر«: گفت عاص عمروبن موقعي چنين در. »كردم مي زنده را خطاب عمربن نام توانستم مي اگر سوگند خدا به«: است تر شايسته

 كرده فراموش را عبداللّه من فرزند چرا سازي منصوب زمامداري به را او و كني بيعت او با خطاب عمربن پسرِ دينِ خاطر به خواهي مي

 را مصر حكومت پيمانِ و بود معاويه لشكر فرمانده كه عاص عمروبن كه اين با و. »داري اطّالع او فضل و شايستگي از كه درصورتي اي

. كرد مي طرح نقشه معاويه عليه صورت بدين باز بود، حكميت داستان گر حيله و معاويه وكيل زمامداري، كنفرانس در و بود گرفته او از

 عليه علي كه داشتند هم اعتقاد و شوند مي جنايت مرتكب السالم عليه علي به نسبت كه داشتند يقين عاص عمروبن هم و معاويه هم

 با معاويه و عاص عمروبن ظاهر، صورت به چه اگر. ببرند بيشتري سود مبارزه اين از كه كوشيدند مي دو هر اما است، افضل السالم

. دارند دشمني يكديگر با طبعاً شريكند ستم و تجاوز براي كه كساني زيرا. بودند يكديگر دشمن قلباً ولي بودند رفيق يكديگر

. كند مي ثابت را حقيقت اين گفتند مي يكديگر به وبيگاه گاه كه سخناني و عاص عمروبن و معاويه تاريخ

 به نوبت كه وقتي داد، جوابي كس هر »چيست؟ موضوعات ترين عجيب«: گفت خود اطرافيان از يكي به معاويه صفين جنگ از پس

. »است حق بر باطل پيروزي موضوعات، ترين عجيب«: گفت رسيد عاص عمروبن

 نترسد، خدا از كسي وقتي كه است اين چيزها ترين عجيب«: گفت فوراً هم معاويه. بود السالم عليه علي و معاويه عاص، عمروبن مقصود

 عقيده صريحاً عاص عمروبن. است مصر در او زمامداري و عاص عمروبن داستان معاويه منظور. »نباشد آن اليق كه بدهند او به چيزي

 باز و كند مي ثابت را او عقيده ضعف و گري حيله حدود او، عقيده اظهار اين و داشت مي اظهار السالم عليه علي و معاويه درباره را خود

 به نسبت را آنان خيانت حدود و. است ارزش بي معاويه ياوران نظر در انسانيت كه رساند مي ثبوت به ما براي عاص عمروبن گفتار

. كرد تعلّل عمرو به مصر استانداري واگذاري در معاويه رسيد، قتل به السالم عليه علي كه اين از پس. سازد مي آشكار خود عقيده
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 طوالني اي قصيده عمرو. ورزيد تعلّل باز معاويه اما كند؛ عمل است كرده وي با كه عهدي به كه كرد درخواست معاويه از عاص عمروبن

 از ما! هند پسر اي«. »!مشو منحرف حق راه از! مكن فراموش مرا فضل! معاويه«: گويد مي اشعار آن در. فرستاد معاويه براي و ساخت

 وجود داس و شمشير ميان ارتباطي چه نبود؛ نسبتي هيچگونه شما بينِ«. »كرديم ياري افضل و بزرگ آقاي عليه را تو ناداني روي

. »دارند ها فاصله معاويه و السالم عليه علي ؟!دارند هم با ارتباطي چه زمين و آسمان«. »!دارد؟

 خاطر به فقط عاص عمروبن و معاويه كند مي ثابت كه مواردي از باز و. داد عاص عمروبن تحويل را مصر قصيده، اين از پس معاويه

 كه فرستاد را عاص عمروبن معاويه، وقتي كه است داستان اين اند بوده يكديگر دشمن قلباً و اند كرده پيدا ارتباط يكديگر با منافع

 و شد دلگير او كه گفت عاص عمروبن به اي جمله جويند، سود اشعري ابوموسي ناداني و جهل از و دهند تشكيل را زمامداري كنفرانس

 او از و بدهد را عاص عمروبن شعر جواب داد دستور الحكم ام بن عبدالرحمن به و شد ناراحت هم معاويه سرود، معاويه مذّمت در شعري

. كند بدگويي

 عليه علي چنگ از صفين جنگ در كه كرد سرزنشش و فرستاد لعنت وي به كرد، تهديدش گفت، بد عاص عمروبن به هم عبدالرحمن

: است كرده فرار السالم

 فرار صفين جنگ در السالم عليه علي چنگ از تو. است ملعون باشد ناپاك كه كسي زيرا بگذار، كنار اي شده آلوده آن به كه را ناپاكي آن

. رود مي دنيا از جانداري فرد هر كه درصورتي بگيرد، را گريبانت مرگ كه ترسيدي ورزيدي؟ حسادت جانبازي در و كردي

 براي نفر دو اين كه درصورتي كند، مي سرزنش گونه بدين و تهديد اند بسته پيمان هم با كه مردي دو اين درباره شاعر اين چگونه

. اند كرده قيام السالم عليه علي از گرفتن انتقام و عثمان خونخواهي

. بود آشكار كس همه براي سود به ميل و طمعكاري در عاص عمروبن و معاويه وجودي ماهيت آيد، وجود به آشوبها اين آنكه از قبل

 عاص عمروبن و معاويه از زندگي لحظات آخرين در را مردم عمر زيرا آنها، درباره است خطاب عمربن پيشگويي آن، هاي نمونه از يكي

 اين اگر زيرا دهيد، واندرز پند يكديگر به و باشيد دوست يكديگر با آله و عليه اهللا صلي محمد دين پيروان اي«: گفت مي و ترساند مي

. »شوند مي مسلط شما سر بر سفيان ابي بن معاوية و عاص عمروبن ندهيد انجام را كار

 وجداني و عقلي امور درباره كه آنگاه و كردند تأييد را خطاب عمربن نظريه آمدند، جهان به معاويه و عاص عمروبن از پس كه هم مردمي

 گروهي هستند معتزله اسالمي هاي فرقه ميان در دانستند؛ مي خيانتكار السالم عليه علي به نسبت را عمرو و معاويه پرداختند، مي بحث به

 گفته به بنا عاص عمروبن و معاويه از گروه اين اكثريت. كنند اعتراض آن به و ارزيابي را گذشتگان اعمال كنند مي سعي تمام جرأت با كه

 مي معاويه درباره السالم عليه علي). 61( دزديدند را مسلمانان المال بيت نفر دو اين: گويند مي و جويند مي بيزاري ،»واالمل المنية«

 آورد نمي دست به آنچه از و خورد مي آورد مي دست به هرچه. بود وسيع شكمي داراي و داشت فراواني قدرت بلعيدن، در«: گويد

 درخواست كند، مي مخالفت و دهد مي وعده كند، مي تكذيب و زند مي حرف«: گويد مي عاص عمروبن مورد در و. »كرد مي جستجو

. »كند مي خيانت خود پيمان به و ورزد مي بخل شد، درخواست او از اگر و آورد مي فشار و كند مي
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 آن جستجوي به و خورد مي آورد دست به آنچه باشد، باز دستش وقتي پرخور مرد زيرا بود، ساخته جمع را فرد دو اين اخالقي چنين

 را انسان كه عدل معناي حرام؟ يا و است حالل آيا كه ندارد جويد مي يا و خورد مي آنچه به توجهي و آيد نمي دست به كه است چيزي

 دروغگو مردي كه آنگاه و. نيست درك قابل او براي افكند مي سقوط راه در را انسان كه ستمگري معناي يا و دهد مي قرار ترقي راه در

 و. است بردن سود خاطر به فقط او كارهاي تمام ساخت، پيشه شكني پيمان و كرد، بخل ورزيد، اصرار خود تقاضاي در و شد قول بي و

 خيانتي درباره دارند كه اختالفي با سودجو فرد دو اين كه آنگاه آيا راستي. است شخص دو اين كردار محور »نفع« حساب، اين روي

 چيست؟ كار آن پايان برند، مي سود نفر دو هر خيانت اين در كه شدند متّحد

. »ام خوانده اند شده دوست يكديگر با خدا نافرماني در كه را كار معصيت فرد دو نامه«: گويد مي مطلب همين مورد در السالم عليه علي

 

 السالم عليه امام مخالفانِ توطئه

 ولي داشتند مختلفي هدفهاي و افكار گرچه گران توطئه. كردند توطئه السالم عليه علي عليه منظم و عميق و خطرناك صورت به مردم اين

 فراواني قدرت آن، حفظ و بزرگ توطئه اين در معاويه. ندهند السالم عليه علي الهي زمامداري به تن كه بودند متحد مطلب اين در همگي

 نكرده تحريك را زبير و طلحه زيرپرده، در معاويه اگر: كه شود مي تقويت احتمال اين كه است اينجا. بودند او پرچم زير ديگران و داشت

 را عميس بني طايفه افراد از يكي فوراً معاويه كردند، بيعت السالم عليه علي با وقتي كه است اين ما دليل. شد نمي بپا هم جمل جنگ بود،

: فرستاد مدينه به زبير نامه با

 الرحيم الرحمن اللّه بسم

. ابوسفيان بن معاوية طرف از اميرالمؤمنين، زبير خدا بنده سوي به

 آورند، مي هجوم شيردادن براي كه شيردهي حيوانات همانند شام مردم همه ام گرفته بيعت برايت شام اهل از من بعد، اما! تو بر سالم

 شهر، دو اين تصرف با چون نيفتد؛ السالم عليه طالب ابي بن علي دست به كه كن حفظ را بصره و كوفه. آوردند فشار ما به شما بيعت براي

 همين براي را مردم و كنيد قيام عثمان خونِ مطالبه نام به. دادم قرار تو وليعهد را عبيداللّه بن طلحة من. ندارد اهميتي ديگر هاي سرزمين

! ذليل را دشمنانتان و كند پيروز را شما خدا. ندهيد دست از را اتحاد و كوشش راه اين در و كنيد دعوت مطلب

 تصميم و خوردند فريب معاويه سخن اين از و خواند برايش را نامه و داد خبر طلحه به و شد خرسند آن از رسيد زبير به نامه اين وقتي

 هم خواست مي او زيرا. رسيد خواست مي آنچه به هم معاويه آمد؛ وجود به جمل جنگ داستان و گرفتند را السالم عليه علي با مبارزه به

 و پرداخت وعده دادنِ و اموال بخششِ به معاويه رسيد، پايان به جمل جنگ وقتي را، رياست به عالقمندان هم و كند تضعيف را زمامدار

 خود درباره سكوت انتظار كه اين يا و كنند ياري را او داد مي احتمال كه مواردي به و گماشت همت رياستمداران و قدرتمندان خريدن به

 فريبكاري و گري حيله به نداشت، سكوت حتّي و كمك اميد كه مواردي آن در و! افزود مي خويش كمك به داشت را السالم عليه علي و

. پرداخت مي اشخاص ساختنِ گمراه و
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 را خود شد، آگاه معاويه با او كار جريان از السالم عليه علي كه اين محضِ به كه بود عاص عمروبن توطئه، اين در معاويه ياران بزرگترين

 كار، هرچند دانست نمي خود شأن در را فريبكاري گاه هيچ چنانكه بجويد، را او خرسندي و. كند مدارا وي با كه ديد آن از بزرگتر

. باشد بار مصيبت و سخت

: نوشت را نامه اين عاص عمروبن براي السالم عليه علي

 رود مي باد بر انسان شرافت مجلسش در. است دريده اش پرده و آشكار گمراهيش كه اي داده دست از كسي دنياي براي را خود دين تو

 و رود مي شير دنبال به كه سگي همانند او رياست كثرت از و اي گرفته را او دنبال. گرايد مي سفاهت به خردمند مرد او آميزش با و

 رفتي مي حق دنبال اگر! اي داده دست از را خود آخرت و دنيا. داري انتظار بدهد او به اش طعمه مازاد از كه است او چنگال به نگاهش

 آنچه مانديد زنده شما و شدم مغلوب من اگر و دهم مي را كردارتان كيفر آمديد من جنگ به معاويه و تو اگر. رسيدي مي خود آرزوي به

. والسالم. است بدتر شما براي داريد پيش در
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 طوفاني هواي

 و. ريزد مي فرو صاعقه دشمنانش مغز بر و درد مي هم از را ظلمتها شمشيرش وسيله به كه است السالم عليه علي همان اين! هان* 

 و شود مي تبديل آتش بجرقه چشمش اشك كه خروشد مي چنان آن كه است او. سازد مي پراكنده را غبارانگيزشان و سخت بادهاي

فروزان شعله به قلبش عطوفت .

 كننده نابود طوفان دربرابر بينوا پناهگاه. است سيل مقابل در ناتوان سد. است باد برابر در تهيدست مخفيگاه السالم عليه علي! هان* 

. است گرمازدگان آرامبخش سايه شب، همانند سوزان، نيمروز در كه است او و. است

 و ذوالفقار، جز شمشيري: گويد همي شمشيرش و او درباره گويندگان ساير با همزبان روزگار كه است ابيطالبي بن علي او! هان* 

. نيست السالم عليه علي از غير جوانمردي

 

 شام و حجاز در بسيج اعالنِ

 نهر« نزديك صفين سرزمين در و شد عراق عازم شام از بود متجاوز هزار صدوبيست از كه لشكري با معاويه كه نگذشت صباحي چند

 شاطئي« از آن فاصله كه است سرزميني صفين. بود مناسب جنگ براي و داشت فراواني وسعت سرزمين اين زيرا آمد؛ فرود »فرات

! چشمه و درخت داراي و آبدار است زميني »الفرات

 و كند تأديب را معاويه احسن نحو به است ممكن كه جايي تا كه كرد حركت قصد اين به كوفه از خود سربازان با هم السالم عليه علي

 اي عده كرد مشاهده رسيد، صفين سرزمين به السالم عليه علي وقتي. شود ميدان وارد شمشير با نرفت پيش هدفش مسالمت راه از هرگاه

 معاويه نزد به السالم عليه علي. شوند مانع السالم عليه علي سربازان و آب بينِ تا اند كرده تصرف را آب نهرهاي معاويه سربازان از

. »كرديم نمي منع آن از را تو بوديم يافته دست آب به قبالً اگر و ايم نيامده سرزمين اين به آب براي ما«: فرمود و فرستاد

 زماني تا و است نيرومند السالم عليه علي كه دليل اين به بردارد؛ آب از ممانعت از دست كه سازد قانع را معاويه كه كوشيد عاص عمروبن

 اگر. است ما اول پيروزي اين سوگند خدا به«: گفت جواب در معاويه اما. ماند نمي تشنه باشد داشته دست در را جنگي اسبهاي مهار كه

. »كنند غلبه من بر و برخيزند مبارزه به كه اين مگر ندهد آب من به پيغمبرش چشمه از خدا كردند استفاده آب از ها اين

 تشنگي از تا دهيم نمي تو به هم آب قطره يك ما«: گفتند السالم عليه علي به را صريح مطلب اين كه رسيد جايي به معاويه سربازان كار

. »!بميري

 اعزام آب فتح و مبارزه براي را نخعي اشتر مالك اما نبود، مناسب جنگي نظر از كه بود گرفته قرار جايي در السالم عليه علي گرچه

 عاص عمروبن كند مي نقل قتيبه ابن بنابرآنچه. درآورد تصرف تحت را فرات و راند بيرون آب مواضع از را آنان هم اشتر مالك. داشت
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 مانند تواني مي آيا كرد، منع آب از را سربازانت تو، مانند هم السالم عليه علي اگر كني، مي فكري چه«: گفت و كرد سرزنش را معاويه

» !دهد نمي انجام را تو روشِ السالم عليه علي اما بجنگي؟ آنها

 از و كنند معامله آنها با سربازانش و معاويه همانند كه كنند قانع مطلب اين به را حضرت آن خواستند السالم عليه علي يارانِ از اي عده

 يا: گفتند السالم عليه علي به. كند استفاده آب از نيز او دشمن كه داد اجازه و نپذيرفت را پيشنهاد اين بزرگ مرد آن اما شوند؛ منع آب

 عطش شمشير با را آنها و! نده آنها به آب اي قطره و كن منع آب از را آنها هم شما كردند منع آب از را شما كه طوري همان! اميرالمؤمنين

. »!داشت نخواهي جنگ به احتياجي ديگر! ساز خود تسليم را آنان و برسان قتل به

 آنها براي را نهر راه كنم؛ نمي مكافات خودشان كار به را آنها من سوگند، خدا به نه،«: فرمود خود ياران به السالم عليه علي

. »!بازگذاريـد

 السالم عليه علي و معاويه ماهيت كه كردند مي درك حادثه اين با داشت، وجود شايسته اخالقِ از نوري معاويه، لشكر در اگر راستي

 به رساندن ياري با كه كردند مي پيدا اطمينان و هستند منسوب بشر طايفه از كداميك به نفر دو از يك هر كه فهميدند مي و چيست؟

! كنند مي نبرد آله و عليه اهللا صلي محمد با واسطه يك با السالم عليه علي عليه معاويه

 عمروبن عمل براي اي فلسفه چنين اگر و بود كرده معامله مصر استانداري با را نيكيها و ارزشها تمام پيش سالها از عاص عمروبن اما

 كنيم؟ تفسير مطلبي چه به بود ارزشي بي و پست فرد بزرگ، امام به نسبت عاص عمروبن نظر در كه معاويه با را او دوستي نگوييم عاص

 امر آن به خودش بلكه بود؛ او رضايت به و معاويه مقابلِ در عمل اين و گفتند مي بد السالم عليه علي به اي ناشايسته طور به شام مردمِ

. داد دست از را خويش انساني ارزش و كرد آشكار را خود سرشت صورت هر در و داد فرمان كار اين به بعد و كرد

 

 جنگ ميدانِ در

 علي گوش به كه عمل اين. دادند را آن پاسخ و نسبت آنان به را آن همانند و شنيدند السالم عليه علي به را شاميان بدگويي عراق مردم

 مردم به كه را سخنراني اين برد، مي بين از را بزرگواريها و رود مي شمار به او سربازان براي نقصي كار اين ديد و رسيد السالم عليه

: كرد ايراد نگذارند، دشمن و دوست بين فرقي روش اين در و كنند خوشرفتاري مردم با دهد مي دستور

 عذر براي و ايد زده تري صحيح حرف كنيد نقل را احوالشان و كنيد بيان را كردارشان شما اگر. كنيد بدگويي شما كه دارم نمي دوست من

 را ها آن! ساز برطرف را ما اختالف و كن حفظ را آنها و ما خون! بارخدايا: بگوييد آنها، به بدگويي جاي به شما. است تر مناسب آوردن

. بردارند ستمگري از دست تجاوزكارانشان و ستمگران و بشناسند را حق نادانند كه آنان تا بياور بيرون گمراهي از

 كار در اما كند برقرار را صلح و سازد برطرف را جنگ اسباب تا داد خرج به فراواني ممارست و سعي خود، عادت طبق السالم عليه علي

 از كـه حضرت يارانِ. نيافت وجداني و عقل شام، مردمِ در اما بازگذاشت، مردم روي به را جوانمردي هاي راه روز چند. نشد پيروز خود

. كردند اعتراض السالم عليه علي به بـودند شـده خستـه جـنگ نـدادن اجـازه
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: فرمود آنها پاسخ در حضرت

 جاي مرگ آغوش در كه ندارم باكي سوگند خدا به است، مرگ از ترس خاطر به من ندادن جنگ دستور: گوييد مي كه مطلب اين اما

 را جنگ روزي هيچ سوگند خدا به دارم؟ ترديد شام اهل مردم وضعِ در آيا: گوييد مي كه مطلب اين اما و. آيد من پيش مرگ يا و گيرم

 براي روش اين. كنند زندگي من روشنايي در و شوند راهنمايي من وسيله به و ملحق من به اي عده كه اين اميد به جز نينداختم تأخير به

. شوند نابود جنگ در باشند، گناه در غرق هرچند خود، گمراهي خاطر به آنها كه است اين از بهتر من

 ناشايسته عمليات در بلكه نيستند، ناراحت خود ناپسند كردار از و دارند برنمي خود گمراهي از دست شام اهلِ كه شد ثابت كامالً وقتي

. شد خواهد برپا جنگ باألخره و اند رفته فرو

: فرمود بيان را زير مطالب و ايستاد رسيد، مي معاويه لشكر و خود لشكر گوش به صدايش كه مكاني در السالم عليه علي

 شوم خم آن روي و بگذارم خويش شكم روي را خود شمشير نوك كه است اين در تو رضايت دانستم مي من اگر كه داني مي تو! خدايا

 تو نظر در امروز كه دانم مي اي آموخته من به كه مطالبي از! بارخدايا. كردم مي را كاري چنين من آيد بيرون من پشت از شمشير تا

 اين كه خدايي اي. دادم مي انجام يافتم مي بود بهتر نظرت در كه عملي كه درصورتي و ندارد وجود فاسقان اين با جنگ از بهتر عملي

 يا و شود مي ديده كه بيشماري موجودات و زمين پروردگار و اي كرده خلق حيوانات و حشرات زندگي و مردم آسايشِ براي را زمين

 خود دشمن بر ما اگر است، خلق گاه تكيه و اي داده قرار زمين ميخهاي مانند را آنها كه بلندي كوههاي پروردگار هستي، شود نمي ديده

 را ما و كن ما نصيب را شهادت گرداندي، پيروز ما بر را آنهـا اگر و فرما حفظ را ما حق وسيله به و بازدار ستمگري از را ما شديم پيروز

! فرما حفظ انحراف از

 السالم عليه علي براي را آن و ستود را خود سياست و هوش آن در و خواند رجزي عاص عمروبن جنگ شروع از قبل لحظه چند

 را جنگ ريسمان، تابيدن همانند ما نيست؛ امان در فنا دست از ديگر، السالم عليه علي«: است شعر اين آمده، او رجز در آنچه از. فرستاد

. »تابيم مي هم به

: داد پاسخ عاص عمروبن به را زير اشعار عراق مردمِ از يكي

 عليه علي. است انگيز بيم و باهوش است، شير بچه دو پدر و شير همانند او زيرا كنيد، حذر السالم عليه علي با جنگ از و باشيد آگاه

. كوبي مي دندان به و گزي مي انگشت ناراحتي، از. بري مي فراواني ضرر نادان، اي زودي به. كند مي نرم آسيا همانند را شما السالم

 و »نيستيد؟ بهشت مشتاق مگر شما حال به واي«: كه شد بلند فريادشان بودند السالم عليه علي طرفدار كه ربيعه هاي قبيله افراد اكثر

. كردند ايجاد ميانشان در فراواني وحشت و كردند رخنه ها آن در و آوردند وارد شام لشكر صفوف به سختي حمله

: خواند مي را زير اشعار ربيعه، طايفه رجزخوانهاي از يكي »ثور محرزبن«
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 آغوش در را او هاويه ام آتش. بينم نمي است كرده سقوط و شد ناپديد وجودش كه را اي معاويه ولي كنم مي جنگ شام لشكر با من

. نكند هدايت را او رهبري كه است تر گمراه اوباشان همه از. هستند او همنشينِ هار سگهاي و است گرفته

 براي خليفه ياري در ربيعه طايفه«: گويد مي طايفه اين گوينده. كنند مي ياري آن به و حقّند طرفدار كه بودند معتقد ربيعه هاي طايفه

. »است ربيعه طايفه آيين حق زيرا گرفت سرعت حق كردن ياري

 مي شمشيري هر باريد، مي مرگ شام مردم سر بر مرگبار صاعقه همانند السالم عليه علي. يافت گسترش و شد آغاز لشكر دو بين جنگ

 آن با صحنه آن درندگانِ از يك هيچ. كرد مي عوض را افراد مقدرات زد، مي كه اي نيزه هر با فرستاد، مي جهنم به را خود مضروب زد

 مي سست و جان بي كالبدشان ديدند، مي خود سر باالي را مرگ كه حالي در و كردند فرار ترس از كه اين از مگر نشدند روبرو حضرت

. گرفت مي فرا را اندامشان لرزه و شد

. بگذراند نيزه و شمشير دمِ از را شيطان طرفدارانِ حتم، طور به كه بود كرده ياد سوگند حق به السالم عليه علي

 عليه امام. اسلحه هم و زره هم و بود سپر هم واحد، آن در و شكافت مي تدريج به روز آن در السالم عليه امام شجاعت چشمه گويا

 كه آورد مي وجود به ستمگران عليه اي صاعقه خويش پيشاني نور با و كرد مي استقبال را نيزه و شمشير خود سينه موهاي با السالم

. دادند مي دست از را خود فكر يا و ترسيدند مي فوراً شام لشكرِ گران حمله و. گرداند برمي را ها چشم

 كجا هر و شود مي شكافته برايش دشمن لشكر گذارد مي قدم هركجا و است شده خود رنگ خاكستري اسبِ بر سوار كه بينم مي گويا

. است استوار دشمن جانِ براي آتش از ستوني همانند ايستد مي

 با و بشكافد را دورتري نقاط تا كند مي باز را خود جاي هوا در و برد مي باال را ذوالفقار ، السالم عليه علي هايِ دست كه بينم مي گويا

. كند ايجاد را عالمتهايي و عالمت حق نور

 از كه اين مگر كند نمي اي حمله يا و برد نمي كار به اي نيزه و زند نمي شمشيري مرگ، امواج برادر و جنگ فرزند بينم مي گويا

 دهنهايي و حلقومها از صداها اين همگي و طرف آن از فرياد هزار و طرف اين از صيحه هزار. شود مي بلند فريادها وكناري هرگوشه

: كنند مي تكرار را مطالب اين كه آيد مي بيرون

. است انسانيت عدالت مبارزه و حقّ ميدانِ و اسالم جنگ قهرمانِ السالم عليه طالب ابي بن علي كه! باشيد آگاه

 سايـر در ايمان جهت از غير كه روزي آن در »عبدود عمروبن« عربستان آور وحشت شير با كه است ابيطالبي بن علي او! باشيد آگاه

. جنگيد بود؛ شمشيرها سايه زير بهشت و بود كودك ديگر جهـات

 كمال با و شدند مي متزلزل قهرمانان. گرديد مي بلند جاي از ها قلعه درهاي او دست دو با كه است ابيطالبي بن علي او! باشيد آگاه

. داشت قرار باشد اي پرنده بالِ در كه پري از سبكتر او دست روي درها شرايطي چنين در. طلبيدند مي كمك سرعت
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 از غير خود با و كند نمي وحشت ندارد؛ باكي برخيزند، جنگ به او با زمين روي تمام مردم اگر كه است ابيطالبي بن علي او! باشيد آگاه

. ندارد شجاعت از صادقانه سخنِ

 جنگ راه ، السالم عليه علي زهد زيرا. نبود ها بهره اين ديگران براي كه برد هايي بهره جنگ از كه است ابيطالبي بن علي او! باشيد آگاه

. بود شكست پذيرشِ و گيري گوشه فقط ديگران براي زهد كه صورتي در گشود؛ او روي بر را مبارزه و

 عشق. است ساخته واژگون را ستمگران كاخهاي مردم، به او دوستي. است گشوده او روي بر را بسته هاي قعله مستمندان، به مهرباني

. بزند دست عميق و خطرناك مبارزه اين به كه است كرده وادار را او مردم، به السالم عليه علي

 وحشتناكي طوفانهاي و آمد فرود وبرقها رعد دشمنانش مغزِ بر و شد شكافته ظلمتها شمشيرش با كه است ابيطالبي بن علي او! باشيد آگاه

 چشم در برد، مي ياد از را وحشتها كه خروشد مي چنان آن كه است السالم عليه علي. آورد وجود به ساخت كن ريشه را دشمنانش كه

! است شده تبديل فروزان اي شعله به قلبش عطوفت و زند مي موج آتش هاي شراره هايش

 به كه عفيفي مرد مانند شمشيرش كه اين مگر نيامد، فرود ستمگري شخص روي بر او شمشير كه است ابيطالبي بن علي او كه! باشيد آگاه

. خنديد خندند، مي الآبالي شخصِ

 و عراق يا حجاز در اي ديده شكنجه كه اين مگر آيد نمي پايين و رود نمي باال هوا در او شمشير كه است ابيطالبي بن علي او! باشيد آگاه

. باد تو فداي به پدرم محرومين، و مظلومين دادخواه اي و حق شمشير اي: گويد مي شام سرزمين

. سيل مقابلِ در است سدي ضعيفان براي و. است باد مقابل در فقيران پناهگاه كه است ابيطالبي بن علي او كه! باشيد آگاه

 شب همانند است سايباني داراي السالم عليه علي. است كننده هالك و طوفاني هواي مقابلِ در عاجزان استراحتگاه السالم عليه علي

! سوزان و آتشين ظهر براي تاريك

 جوشد مي نهر آب او صورت عشق به و بارد مي باران و شود مي سبز زمين پابگذارد هركجا كه است ابيطالبي بن علي او كه! باشيد آگاه

! خروشد مي دريا امواج او دوستي از و

 او دست از و صفا بي يا و خوب و باشد باصفا ها قلب خواه كند، مي حكومت دلها تمام بر كه است ابيطالبي بن علي او كه! باشيد آگاه

. گرفته

 و ذوالفقار از غير شمشيري«: گويد مي گويندگان با شمشيرش و او درباره روزگار زودي به كه است ابيطالبي بن علي او كه! باشيد آگاه

. »نيست السالم عليه علي از غير جوانمردي

 نـمي حـفظ را شما زمين جنگي هاي موقعيت بمانيد اگر و كـنيد فرار آشوبگران اي. است السالم عليه طالب ابي بن علي او! باشيد آگاه

. كند
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 صفّين كشتارِ

 از شـامي سربازانِ كه داد مي گزارش طور اين شايعات و حتمي اخبار شام مردم به. بود حتمي داد مي خبر روزگار حوادث آنچه

. اند شده متزلزل و اند خورده سختي ضـربه عـراق سـربـازان

 صفوف. است افتاده زمين به شمشير با نشده روبرو كه كس آن و است درآمده پا از نيزه با شده روبرو عراقي سربازانِ با هركس خالصه

 با گرسنه مردم خواهد مي آنها فرمانده. ستمگرند و تجاوزگر افرادي ايشان زيرا. است شده خاموش چراغهايشان و پراكنده شام سربازانِ

! نياشامد آب كه كند جلوگيري تشنه از و بخوابند خالي شكم

. شد واقع حمله و جنگ لشكر دو بينِ نودبار و ماندند صفّين در روز صدوبيست لشكريان،

 وقعة« نام به را حمله اين و بود ور شعله بسيار جنگ آتش مدت اين ميان در هفته دو اما. است صفّين سرزمين در لشكر، دوامِ مدت اين

 به كه بودند پسرعموهايي و برادران جنگ، طرفين ميان در. بود هزار صدوبيست صفّين، جنگ طرفين كشتگانِ تعداد. اند ناميده »الهرير

. رساندند مي قتل به را يكديگر و بودند آمده يكديگر جنگ

 بال خود، شمشيرهاي با و كرديم مي قطع را خويش هاي دست خود دست با ما كه بود جنگي اين«: گفتند جنگ اين درباره »ازد« طايفه

. »بريديم مي را خويش وپر

. كنند دستگير را او بود نزديك و رسيدند معاويه جايگاه به نبرد وقت در السالم عليه علي يارانِ بار چهار

 به و شد بيجان هايش دست و سست و زرد او دماغ. خورد خواهند شكست حتماً او لشكر كه شد روشن مطلب اين معاويه براي وقتي

 ماسك پشت و زند كار به ديگري حيله كرد فكر علل همين به و سازد برطرف را خود ناراحتي نتوانست و افتاد اضطراب و وحشت

 با و است نبرد مشغول السالم عليه طالب ابي بن علي كه وقتي در و شود سوار خود اسب بر كرد فكر معاويه. كند حفظ را خود جديدي

 دهند مي ترجيح برقرار را فرار و كنند مي گرد عقب و لرزاند مي را پاهايشان و كند مي متزلزل را اركانشان شود مي روبرو كه جمعيتي هر

. كند فرار لشكر ميانِ از

 شديدتري صورت به نبرد. كند كمك عاص عمروبن و او حيله به شيطان شايد تا دهند ادامه جنگ به كه داد دستور خود ياران به معاويه

. شد فراواني كشتار روز، سه در و درآمد

. نشد واقع روز سه اين كشتار و بال از تر مهم كشتاري و بال ايام آن در: نويسند مي نويسان تاريخ

 عمروبن رسيد، معاويه گوش به شترها صداي وقتي كنند حركت لشكرش داد دستور شب دلِ در السالم عليه علي: نويسد مي قتيبه ابن

 بيني؟ مي چه: گفت و كرد احضار را عاص

. كند مي فرار مرد اين كنم مي فكر: عاص عمروبن
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. اند شده مخلوط معاويه لشكر با او يارانِ و السالم عليه علي ديدند شد صبح وقتي

! كند مي فرار كه كردي مي فكر: گفت عاص عمروبن به معاويه

 خواهد نابود كه كرد يقين معاويه كه بود وقتي چنين در. است السالم عليه علي كارهاي از اين قسم، خدا به: گفت و خنديد عاص عمروبن

! قرآن شما و ما قاضي: زدند فرياد هم شام مردم شد؛

 

 داخلي اختالف و السالم عليه علي امام

 كلمات به و بردند پناه بلندي كوه سمت به و كردند بلند و داده قرار خود هاي نيزه باالي را قرآنها شد؛ آشكار شام اهل ذلّت موقع اين در

 كه سزاوارتري تو و است ما نسبت از بيشتر قرآن به تو نسبت زيرا! نكن رد را قرآن السالم عليه اباالحسن اي«: كه شد بلند فريادشان زير

» !كني عمل آن به

 خود دينِ است گفته او درباره يعقوبي كه چنان زيرا بودند، ناراحت بسيار او از هم السالم عليه علي يارانِ. بود عاص عمروبن از نقشه اين

. بود كرده معامله معاويه دنيايِ با بود السالم عليه علي با همراهي كه را

 عليه علي ياران اما بود، باخبر آنان هاي نقشه و گري حيله از زيرا نپذيرفت قرآن قضاوت درباره را شاميان پيشنهاد السالم عليه علي

 اند، شده دعوت جنگ به حفظش براي و كنند مي مبارزه آن ترويج براي كه اين با را قرآن حكومت آيا. افتادند هم جان به سخت السالم

 فكر به شاميان و اند گرفته قرار آن آستانه در و است حتمي آنان پيروزي كه كنند ترك را قرآن قضاوت دليل اين به كه اين يا و كنند قبول

 از السالم عليه علي مصيبت اما. كردند مي پافشاري خود عقيده روي دسته دو هر و داشت فراواني طرفدارانِ فكر، دو اين اند؟ افتاده حيله

حتّي و ديگر زماني و ديگر مردمي براي بود پيغمبري ، السالم عليه علي »چيـران« قول به زيرا بود؛ دشمنانش از بيشتر يارانش دست 

. بودند نشناخته را او السالم عليه علي به افراد نزديكترين

 اخاللگري كارهايش در و مخالفت وي پيمانهاي با بودند؛ حضرت آن مخالف كه بودند مردمي السالم عليه علي سربازان ميانِ در هميشه

. بودند ناراحت حضرت آن به رساندن ياري در كه اين يا و بودند كرده روي زياده خود دوستي در ها اين. كردند مي

 خيانت ولي. بود كرده خيانت حضرت به بار چندين و بود ناپاك افكاري داراي داشت، فراواني آرزوهاي كه قيس بن اشعث نمونه، براي

 تسليم شاميان كه كنم مي فكر«: گفت و آمد السالم عليه علي نزد به هم اشعث رفت، باال قرآنها وقتي. بود آشكارتر صفّين روزگارِ در او

 و شوم مي جويا او نظر از و روم مي معاويه پيشِ بخواهي اگر. بپذيرند يارانت را قرآن قضاوت كه است اين آنها خرسندي باشند، شده

 »چيست؟ او درخواست كه يابم درمي

نمي قبول يارانش و السالم عليه علي و كرد مي دعوت قرآن قضاوت به را مردم اشعث گرفت، باال السالم عليه علي لشكريان اختالف 

 علي يا« : كردند تهديد زير مطالب با را السالم عليه علي و شد اضافه نيز جرئتشان به تدريج به و افزوده اشعث ياران به كم كم و كردند
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 بسته، دست را تو ما نپذيري، را قرآن قضاوت اگر! كن قبول را آنان دعوت اند، كرده دعوت قرآن قضاوت به را تو كه اكنون ، السالم عليه

 پيشنهاد ما به). حضرت آن كشتنِ از كنايه( دهيم مي انجام هم تو با داديم انجام عثمان با كه را عملي همان يا و دهيم؛ مي دشمن تحويلِ

 از يكي به ما كه اين يا و شوي قرآن قضاوت تسليم بايد يا سوگند، خدا به ايم، كرده قبول هم ما كنيم، عمل قرآن مطالب به كه است شده

. »كنيم مي عمل خود كار دو

 بن اشعث رهبري به مردم وقتي! شود؟ مردم تسليم يا و دهد در تن داخلي آشوب به آيا. است رسيده دقيقي جاي به السالم عليه علي كار

 بيشتر السالم عليه علي كند، احضار جنگ جبهه از را نخعي اشتر مالك خود، لشكر فرمانده كه آوردند فشار السالم عليه علي به قيس

 شد ناگزير هم السالم عليه علي! سازند غافلگير را حضرت آن يا و بردارند او از دست نپذيرد اگر كه كردند تهديد را او زيرا شد، ناراحت

. كند قبول حكميت پذيرش در او ناگزيري همانند را خود لشكر فرمانده برگردان كه
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 نمايندگان انتخاب صحنه

 براي را اشعري ابوموسي ما: گفت السالم عليه علي به هم اشعث كردند؛ انتخاب خود نمايندگي به را عاص عمروبن شام، مردم و معاويه

 سياستمدار و گر حيله عاص، عمروبن كه دانست مي و شناخت مي را نفر دو هر چون السالم عليه علي. ايم كرده انتخاب تو نمايندگي

: فرمود اشعث به خورنده، فريب و ساده اشعري ابوموسي و است

 به ماه يك از پس من كه اين تا كرد فرار و ساخت پراكنده من اطراف از را مردم كرد؛ مخالفت من با او نيست، من اعتماد مورد ابوموسي

. كنم مي انتخاب كار اين براي را عباس ابن من. بازگشت و دادم امان او

 به نزديكتر شما از يكي به و باشد يكسان معاويه و شما به نسبت نظرش كه خواهيم مي را بيطرفي فرد ما: گفتند او طرفدارانِ و اشعث

. نباشد ديگري

 را معاويه كردن ياري عشق مطلب، اين گويندگانِ گويا و اند بوده السالم عليه علي به خيانت فكر به كه است دليلي عده اين سخنِ در

! كنند كار او نفع به اند خواسته مي يا و اند داشته

. »كنم مي انتخاب او جاي به را نخعي اشتر مالك«: فرمود و كرد پافشاري نمايندگي براي ابوموسي نپذيرفتنِ در السالم عليه علي

 براي السالم عليه علي قلبِ در جهت همين به و نداشتند ديگران را جنگش در استقامت و او خوشفكري او، تصميم اشتر، مالك وفاداري

 و ورزيدند مي حسادت اشتر مالك به فضيلت كسر همين علّت به و بودند نرسيده او يارانِ ساير و اشعث مقام آن به كه داشت مقامي خود

. برويم اشتر مالك قضاوت بار زير ما كه است ممكن غير: گفتند السالم عليه علي به

 جنگ ساختنِ متوقف به را آنها جنگ، شدن طوالني شايد و يافتند؛ افزايش مخالفينش و رنجاندند را حضرت ، السالم عليه علي يارانِ

. شتافتند اشعث كمك به منظور اين براي و بود ساخته متمايل

 ابـوموسي طـرفـدار حتمـاً: فـرمـود محـدودند يارانش و ورزند مي اصرار آنها فرمود مشاهده السالم عليه طالب ابي بن علي وقتي

 هستيد؟

. آري: گفتند

! بدهيد انجام خواهيد مي چه هر: فرمود السالم عليه علي

 اعالم نماينده اعزام و انتخاب با را خودشان مخالفت يابد، ادامه جنگ بايد گفتند مي و نداشتند قبول را قرآن قضاوت كه هم اي دسته

 السالم عليه علي كه بودند معتقد آنها. است بزرگي اشتباه حكميت نظريه است آشكار و روشن مطلب كه درصورتي بودند معتقد و داشتند

. باطل و گمراهي در او ياران و معاويه و است حق بر
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 كه السالم عليه علي و اند بوده حق بر السالم عليه علي ياري در كه اين به دارند ايمان همه و اند داده زيادي كشته اند؛ كرده جنگ ايشان

 مختلف افكار خالصه طور به كه كرد تهيه شعاري حكميت، مخالفينِ از يكي. بدهد حكميت به تن كه ندارد خود بودن حق ذي در شكّي

 علي سربازان ميانِ برق، سرعت به شعار اين و) است منحصر خدا به قضاوت( »االللّه الحكم«: كه بود اين شعار آن و برداشت در را آنان

. كرد مي تكرار را شعار اين بود حكميت مخالف كس هر و شد پخش السالم عليه

 اين به كند، اعتراف خود اشتباه به كه كردند درخواست حضرت آن از بلكه پرداختند، السالم عليه علي با دشمني به تنها نه دسته اين

 از و كند اعتراف آن به بايد و است شده كافر پذيرفته، را ابوموسي نمايندگي و قرآن قضاوت چون: گفتند و نكردند قناعت هم مطلب

    علي كه درصورتي و بجنگند السالم عليه علي ركاب در حاضرند شرايطي چنين با و كند صرفنظر است بسته معاويه با كه اي معاهده

. كنند مي قيام وي عليه نپذيرد را شرايط اين ، السالم عليه

 عهد است، بوده وفادار خود عهد به هميشه كه مردي است ممكن چگونه زيرا. شود صدا هم آنها عقايد با نشد حاضر السالم عليه علي

 روا بدي انساني، هيچ به و نداده انجام را منكري كار و نشده كافر خدا به اي لحظه تاكنون، كه مردي است ممكن چگونه و بشكند را خود

 مخالفين پيشنهادات به بود شكن پيمان فردي عاص عمروبن و معاويه همانند السالم عليه علي اگر! است شده كافر كه كند اقرار نداشته

! شد مي پيروز و داد مي ادامه جنگ به و آورد مي دست به را آنها دل شد؛ مي تسليم) خوارج( خود جديد

 و است كرده اشغال سوزان حسرتي را قلبش كه كرد مي فكر مردم و خود كار درباره و بود گرفته قرار شرايطي چنين در السالم عليه علي

: فرمود مي تكلم كلمات اين به زبانش

 و آورديد فشار نفس هواي پيروي در باز و شناختيد را گران حيله گري حيله و پذيرفتيد را حيله و زدند حيله شما به كه مردمي اي«

 كه خدايي بدان شديد، منحرف راست راه از و گردانديد روي آشكار حقِّ از و برداشتيد؛ گام آن اشتباهكاري و آشوب در و كرديد اصرا

 راه و اندوخته آن سرچشمه از را خير و آموخته خود معدنِ از را علم اگر كه كنم مي ياد سوگند كند، مي خلق را بشر و شكافد مي را دانه

 هيچ و شد، مي آشكار شما براي عالمتها شد، مي روشن شما براي ها راه گرفتيد، مي فرا آن طريق از را حق و بوديد كرده انتخاب را بهتر

 »شدند نمي واقع مظلوم پيمانانتان هم يا و مسلمانان شما از يك هيچ و شديد نمي محتاج يك

 حاضر السالم عليه علي كردند، قيام السالم عليه علي عليه خوارج و يافت پايان معاويه سود به لشكر نماينده دو اظهارنظرِ نتيجه وقتي

 عمروبن«: كه بودند شده متفق و كرده اجتماع خوارج زيرا. برود جلو صلح روي از خود هميشگي عادت مانند كه اين تا بجنگد نشد

 و نكردند قضاوت خدا دستور مطابق) كردند نصب زمامداري به را معاويه عاص عمروبن گري حيله به( كه اشعري ابوموسي و عاص

 را مردم و شدند تسليم نفر دو آن قضاوت به بوديم نبرد و آنها پشتيباني به حاضر ما كه اين با ما، برادران ، السالم عليه علي سربازان

. »هستيم برحق مردم اين ميان در بحمداللّه ما و شدند كافر دادند قرار خود دين قاضيِ
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 باطل و حقّ ميانِ

 در كه كنند مي ارزيابي هايي مقياس با را او كارهاي كنم مي فكر سازند مي متوجه السالم عليه علي به را اعتراضات اين كه آنهايي* 

! ندارد جايي است سازگار وجدان با كه كارهايي و راستگويي امانت، آنها، اصول و سياست حساب

 

 السالم عليه امام فداكاري از نمونه دو

 بر دليل بهترين ما عقيده به و پيوست بوقوع صفّين جنگ در كه اي واقعه دو به است الزم كنم بيان را امام و خوارج داستان كه اين از قبل

 كه افرادي و السالم عليه امام به عالقمندان اگر. كنم اشاره دارد خود همراه به را پيروزي از هايي نشانه و است پيروزي حقيقت و روح

 توانسته مي و است نكرده رفتار خود مصلحت به داستان دو اين در السالم عليه امام گفتند نمي كنند مي ارزيابي را حضرت آن اعمال

 موضوع اين من دهد، ادامه خود اسلوب و روش به ديگري راه از و دهد خاتمه را كار مختصري جنگ با يا و برسد نتيجه به جنگ بدون

. كردم نمي عنوان را

 قطره« كه بودند گفته او به و كرده منع آب از را حضرت آن شاميان كه اين از پس السالم عليه علي شد؛ نقل كه است مطلبي: اول داستانِ

 از عراقيان نگذاشت و »است پيروزي اولين اين«: گفت فرات نهر اشغالِ در معاويه كه اين از پس و »بميري تشنگي از تا دهيم نمي هم اي

. يابد دست آب به زور به السالم عليه علي كه اين مگر كرد ياد شديد سوگند و كنند استفاده آب

. كنند استفاده آب از خود سربازان همدوش كه داد اجازه مجدداً ولي كرد دور آب از را آنها و برخاست جنگ به السالم عليه علي

 است اين داستان خالصه. است او بر غلبه و جنگ هنگام به عاص عمروبن قتلِ از السالم عليه علي اغماض و پوشي چشم: دوم داستانِ

! معاويه اي: گفت بلند فرياد با و رفت بلندي باالي به است شده فراوان كشتار، كرد مشاهده السالم عليه علي وقتي كه

 گويي؟ مي چه: معاويه

. گيرد دست در را امور زمامِ شد پيروز كس هر كن؛ رها را مردم و بيا من جنگ به شوند؟ كشته مردم چرا:  السالم عليه علي

 اي؟ كرده پيدا رياست طمعِ هم تو: گفت و خنديد معاويه. است انصاف روي از حرفش مرد اين: گفت معاويه به عاص عمروبن

رسد مي خود زمامداري آرزوي به عاص عمروبن و شود مي كشته حتماً برود السالم عليه علي جنگ به اگر كه بود اين معاويه مقصود .

. شوي جنگ آماده كه اين مگر بردارد تو سر از دست كه كنم نمي فكر سوگند خدا به: گفت عاص عمروبن

. رويم مي او جنگ به همگي كني، مي شوخي سوگند خدا به: معاويه

. شوند عازم جمعي دسته صورت به بايد بلكه بروند، او جنگ به نيستند حاضر تك تك افراد، كه بود اين معاويه مقصود
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 او جنگ به سوگند خدا به! كني مي متهم خودت به دادن پند در مرا و ترسي مي السالم عليه علي از: گفت عاص عمروبن كه كنند مي نقل

 او و آمد فرود عاص عمروبن پيكر بر نيزه كه نگذشت اي لحظه و رفت السالم عليه علي جنگ به و شوم؛ كشته بار هزار گرچه و روم مي

 و زد باال را عربي پيراهن عاص عمروبن اما زد؛ برق عمرو مغز باالي آتش شعله مانند السالم عليه علي شمشير و افكند زمين به را

 منصرف وي از و برگرداند او از را خود صورت السالم عليه علي زيرا. داد نجات را خود وسيله بدين و ساخت آشكار را خود عورت

. نكند نظر عاص عمروبن عورت به جوانمردي و حيا روي از خود عادت طبقِ تا شد؛

. نكرد عمل خود مصلحت به داستان دو اين در السالم عليه علي: كه گويند مي او پيروي عاشقان و السالم عليه علي عالقمندان از اي عده

 منع آب از را خود دشمن كه داد مي اجازه او به نظامي قانونِ اوالً: داشت دليل دو داد نمي را آب از استفاده اجازه خود مخالفين به اگر

 كرده درك معاويه را مطلب همين. كند جلوگيري او پيروزي از كه دهد انجام عملي يا و كند ترك را جنگ يا و شود تسليم كه اين تا كند

 را آب السالم عليه علي چون كه بود اين دارد هم نظامي ريشه كه دوم دليل. است پيروزي اولين اين: گفت شد مسلط آب بر وقتي كه بود

 نظامي قوانين و خودشان آيين روي از شاميان با كه داشت حق بودند كرده منع حضرت از را آن قبالً آنان و گرفت شام مردم از زور به

. يابند دست آب به ندهد اجازه آنها به و كند رفتار

 به را او و كرد صرفنظر السالم عليه علي عليه مخالفين اجتماعِ محرك و مكار سياستمدار و نيرومند فرمانده عاص عمروبن از كه گاه آن و

 نشانه را شكمش نيزه با و گذاشته عاص عمروبن مغز روي را ذوالفقار السالم عليه علي زيرا نكرد؛ عمل خود مصلحت به نرسانيد قتل

: داشت دليل سه رسانيد مي قتل به را او هرگاه و است رفته

 راه گشودن و معاويه لشكر اركان در تزلزل ايجاد يعني عاص عمروبن شدنِ كشته كه است اين دليل آن و است نظامي كامالً اول دليل

 فرد رفتنِ دست از و سربازانش ميانِ در او گران حيله قهرمان شدن كشته و معاويه راست دست كردن نابود و دادن شكست براي وسيعي

. معاويه سربازان از متنفذي

 و طوالني جنگ در را يارانش و السالم عليه علي خونِ ريختنِ كه بود گراني ياغي لشكر فرمانده عاص عمروبن كه است اين دوم دليل

. داشتند آرزو خطرناكي

. شود كشته يا و بكشد را عمرو و بيايد جنگ ميدان به تا كرد دعوت مبارزه به را السالم عليه علي عاص عمروبن كه است اين سوم دليل

 و پوشيد نمي چشم كار اين از آورد، فرود السالم عليه علي مغز بر شمشيري كه يافت مي قدرت و بود السالم عليه علي همرزم عمرو، اگر

. نداشت عذري رسانيد، مي قتل به را عاص عمروبن ، السالم عليه علي اگر بنابراين. يافت نمي نجات السالم عليه علي

 شايد و است جنگ آزمودگان گفته ساخت، وارد مهلكي ضربه خود پيروزي به جنگي حادثه دو اين در السالم عليه علي كه مسئله اين

 اعتراض مورد و شود مي سرزنش جنگ فرمانده يك عنوان به كه اي علي آن آيا ولي باشد، صحت به نزديك جنگي نظرِ از قضاوتشان

 كه است شده دستگيرمان مطلب اين تاكنون آيا و است؟ شده ظاهر هم ديگر هاي صحنه در كه است السالم عليه علي همان گيرد مي قرار

 طور به آن موجودات و جهان تمام به انسانيت ديدگاه از كه هنگام آن در حتّي آدمي دارد؟ گوناگوني شخصيتي ابعاد السالم عليه علي



 

Noorfatemah.org 
 

 )5جلد (صداي عدالت انسانيت ) عليه السالم(امام علي ۱۹۲

 تمام از دست كه كند مي وادار را او پيروزي به عالقه و بيند مي را نزديك نتيجه و شود مي كوتاه نظرش باز نگرد مي وسيع و جهاني

. بزند پا پشت ارزشها تمام به و بشويد جهان موضوعات

 معركه در كه اي علي آن. بود واال اخالقي اصول و شخصيتي اركان و كامل صفات داراي موقعيتي هر و حال هر در السالم عليه علي ولي

 كه آنان و خود خونِ طالبيين به و داد مي اجازه خود دشمنانِ به كه اي علي آن و. بود جمل جنگ در كه است اي علي همان بـود، صفّين

 او، به احسان با را خود برادر«: گفت مي كه است السالم عليه علي همان بميرد، تشنگي از تا ساختند مي منع آب خوردن از حتّي را او

 زيرا برگزين را فضيلت راه خود دشمن به نسبت«. »كشد مي بدي و اختالف به خوبيها بهترين«. »!بازگردان را او نيكي با و كن سرزنش

. »است طرفين پيروزي ترين شيرين راه، اين انتخاب

 شود، شهيد خدا راه در كه مجاهدي آن«: بود گفته قبالً كه است كسي همان نكشت، را او و كرد اسير را عاص عمروبن كه اي علي آن

 خداوند فرشتگان از اي فرشته پاكدامن، مرد گويا. باشد ورزيده پاكدامني و عفت قدرت، وجود با كه نيست كس آن از زيادتر اجرش

. »است

 به كه است كسي همان السالم عليه علي باز و. »دارند دادن، كيفر بر بيشتري قدرت كه هستند افرادي كنند، عفو بايد كه افرادي بهترين«

 همان حادثه، دو اين قهرمان السالم عليه علي. »است تر نزديك پرهيزگاري به بگذريد او جرم از اگر«: گويد مي خود قائل درباره زودي

. گريد مي جمل جنگ در خود دشمن كشتگانِ براي كه است بزرگي مرد

 

 علوي روحِ

 شخصيت زيرا. ندارد وجود السالم عليه علي بزرگ شخصيت براي مرزي و حدود كنند، مي تصور دوستانش از بعضي آنچه خالف آري؛

 پيروزي از تر مهم چيزهاي براي حسابي و كرده احاطه دشمن بر پيروزي نخوت را وجودش تمام كه فرماندهي آن مانند السالم عليه علي

 عبارت آن و كند مي بپا طوفان السالم عليه علي فكر در وفقط فقط است، پيروزي از تر مهم كه چيزهايي آن و. نيست است نكرده باز

 را آن تواند مي بزرگ اخالق و پاك وجدانهاي تنها و كند تفسير را ها آن تواند نمي اجتماعي و جنگي قوانينِ كه انساني ارزشهاي از است

. كنند درك وجود تمام با

 پيروزي گرچه و كند منع آب از باشد دشمنش گرچه را بشر كه سازد وادار را او كه است آن از باالتر السالم عليه علي شخصيت آري،

 عليه علي كند، تجويز را عملي چنين بشر جنگ و صلح قوانين چند هر زيرا. باشد آب منعِ گرو در دشمن شكست و السالم عليه علي

. است مردم خود قوانينِ از باالتر كه است قائل احترامي زندگان و زندگي براي او كه چرا پذيرد، نمي را كار اين السالم

 بود آسان السالم عليه علي براي گرچه. شود ارزيابي حساب خشك هاي مقياس با كه است آن از واالتر السالم عليه علي شخصي اخالق

 آن از بيش او بزرگواري و السالم عليه علي حياي ولي برساند قتل به را او و ندهد گوش خود شمشير زير در عاص عمروبن ناله به كه

! روند نمي آن بار زير وحيا عفت با افراد كه كند تجويز را كاري او براي كه است
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 زيرا. است توجه قابل و زيبا آن سراسر كه آورد وجود به را »فروسيت« كردار از صفحاتي تاريخي، حادثه دو اين در السالم عليه علي

 و زندگي به توجه و شايسته اخالقِ و نفس شرافت اضافه به را شجاعت امتيازات تمام كلمه اين كه چرا است؛ شجاعت از غير فروسيت

 هستند وزن و ارزش داراي مقياسي هر در كه انسانيت سرورانِ رديف در را افراد كه است امتيازات همين و. دارد خود در زندگان به نيكي

. دهد مي قرار

 حلم، عفت، شرايط در را عمل دو اين بلكه كند، نمي اكتفا مطلب دو همين به فروسيت دارد، احتياج تغلب و عمل سرعت به شجاعت اگر

 ها فروسيت،مقياس گذارد، مي زيرپا پيروزي و تغلب اسلوبِ در را ها مقياس شجاعت اگر و سازد مي مجسم خودگذشتگي از و مهرباني

 آن از تر آسان نظرش در مرگ است، فروسيت داراي كه كس آن كه است حساب اين روي و.داند مي اي وغلبه پيروزي هر اساسِ را

 طور به فروسيت مزاياي گفت بتوان اگر و. باشد نداشته سهمي آن در وجدان صفاي و شايسته اخالقِ كه شود نصيبش اي پيروزي تا است

. باشد السالم عليه طالب ابي بن علي تواند مي وفقط فقط فرد آن است، شده جمع فرد يك وجود در تنها كامل

 برند مي بهره آن از زمين حيوانات و گياهان پرندگان، كه آبي از را مردم از اي عده السالم عليه طالب ابي بن علي آيا! است تعجب جاي

 نان افكند، نظر ماه و خورشيد به كند زندگي كه بگذارد زنده را او كند مي درخواست وي از كه مردي به السالم عليه علي آيا كند؟ منع

! برساند؟ قتلش به و نكند اعتنا بياشامد، آب و بخورد،

 كنند مي حضرت آن به كه اعتراضاتي ساير با آمد پيش صفين جنگ در او براي كه را اي حادثه دو اين بايد السالم عليه علي دوستانِ

 و فرمانداران تضييق زبير، و طلحه با معامله معاويه، عزلِ در: است كرده اشتباه خود سياست در بار چندين گويند مي زيرا بدانند؛ مربوط

 سواري ملّت دوش از و كنند تصرف مردم اموال در تا نگذاشت باز رياست در را دستشان چرا. است شده اشتباه مرتكبِ استانداران

 شود؟ افزوده تعدادشان به و بمانند محفوظ او ياران تا بگيرند،

 كردار از عمليات اين برعكس؛ بلكه باشد، حضرت آن نقايص و عيوب از شود مي السالم عليه علي به كه اعتراضاتي كنم نمي فكر من

. است شده ناشي گرفته مي سرچشمه پاكش روح و روشنفكري و نظر دقت از كه او پاك

 و امانت از اي نشانه ترين كوچك كه بعد عصرهاي هاي مقياس با را او به اعتراض كنند، مي اعتراض السالم عليه علي به كه گروهي اين

. اند كرده مقايسه شود؛ پيدانمي وحسابشان سياست اصول در وجدان آسايش و راستي

 بلوغ از مرتبه و درجه آن به هرگز زبدگانشان و عرب هوشيارانِ كه بود رسيده جايي به سياسي قدرت و مهارت در السالم عليه علي

 افراد شناسايي و مردم آزمايش در و جنگ و سياسي امور در دقيق بيني پيش و عميق فكر در السالم عليه علي. نيافتند دست فكري

 استاد قدر آن گري حيله اسلوبهاي و هايشان طمع و مردم هواهاي از اطّالع در و آن به رسيدن از قبل نتايج آوردن دست به در و ناپاك

. رسيدند نمي حضرت آن پاي به اي لحظه عرب ديگر سياستمداران و هوشياران نه و عاص عمروبن نه و ابوسفيان بن معاوية نه كه بود

 سازد مي شرمنده را مردم و دانند مي فرصت از برداري بهره را آن مردم آنچه از و كرد مي اجتناب گري حيله از السالم عليه علي ولي

. بود خشمگين
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 راستگويي و صراحت كه كوشيد مي سختي به و باشد آور پيروزي او براي گرچه برد، كار به مكري و حيله نبود حاضر السالم عليه علي

 از سياستمداري در السالم عليه علي و است سياستمدار معاويه كه بود شده شايع آنچه درباره السالم عليه علي مگر. ندهد دست از را

 از ناراحتي اگر و كند مي گناه و ورزد مي خيانت او بلكه نيست؛ من از بيشتر معاويه سياست سوگند خدا به«: نگفت است تر عقب معاويه

. »بودم عرب افراد سياستمدارترين من نبود خيانت

 اين در ولي نيست مطالب آن تكرار به نيازي ديگر و ايم كرده بحث تفصيل به مستقيم غير چه و مستقيم طور به چه قسمت اين مورد در

 السالم عليه علي نادانِ دوستانِ يا و دشمنان از بعضي كه كنيم ثابت تا است صفين داستان دو خاطر به شديم، بحث اين متعرض ما كه مقام

 جنگي و سياسي فرصت دو اين چرا كه خورند مي تأسف اينها اند، بوده عاجز السالم عليه علي برگزيده شخصيت شناخت در حد چه تا

 عليه امام نظرِ در نظامي قوانين و سياسي مطالب زيرا. خطاكارند علوي شخصيت ارزيابي در همگي كه درصورتي شد، داده دست از

 روح آن با بايد السالم عليه علي اعمال همه و است مختلفي ابعاد داراي كه علوي روح بگويم بهتر يا و علوي شخصيت از فقط السالم

 كند كنترل را اي قاعده و هرقانون كه اي شايسته اخالق و سالم وجدانِ از تر مهم نظرش در مقياسي و گيرد مي سرچشمه كند تطبيق

. ندارد وجود

 ها بعضي مانند دارد اسالم امور به توجهي كه من اديب دوستانِ از يكي كه كنم ذكر مورد اين در دانستم الزم هم را ديگري شايسته مطلب

 مي تو كه طوري آن سياسي هوشِ و نبوغ در و بود استاد داري مردم و سياسي امور در السالم عليه علي كه شوم نمي قانع من«: گفت مي

. »است بوده گويي

 در اوضاع كه كنيم فرض اگر و برساند قتل به را السالم عليه علي بود نتوانسته ملجم بن عبدالرحمن اگر كنيم مي فرض: پرسيدم دوستم از

 بار و بودند كرده جلوگيري دردناك ضربت آن از يارانش از اي عده و بود شده عوض ناگهاني طور به حضرت آن شدن كشته روز صبح

 يا و بود شده پيروز شام لشكر بر شمشير با مبارزه در و بود كرده عملي معاويه تأديبِ درباره را خود تصميم السالم عليه علي ديگر

 به ها آن و سازد منصرف جنگ از را السالم عليه علي يارانِ از اي عده بود نتوانسته صفّين جنگ در »قرآن قضاوت« گري حيله داستانِ

 فرضها، تمام با و بود يافته پايان جمل مانند هم صفّين جنگ و بودند ساخته دستگير را عاص عمروبن و معاويه و بودند داده ادامه جنگ

 مي چه السالم عليه علي سياست درباره بود يافته استيال هم معاويه بر بود شده پيروز زبير و طلحه بر كه طوري همان السالم عليه علي

 وجدان، و بزرگواري حكمت، بالغت، بر اضافه السالم عليه علي كه گفتي نمي مگر داشتي؟ سراغ او شايستگي در نقصي چه و گفتي؟

 عاص عمروبن را نيرويي چنين كه داشت مشكالت بهبودي و حوادث مقابل در نيرويي. بود برتر معاويه سياست از كه داشت سياستي

 و معاويه كه كردند اعتراض السالم عليه علي به. گفت بايد هم زير مورد درباره گفتيم، مورد اين در السالم عليه علي درباره آنچه نداشت؟

 عظيم ادراك و سالم اخالقِ با پيشنهاد اين اما نكند، عوض نيست سازگار آن با عثمان سياست و زمان اوضاع كه را عثمان نمايندگانِ ساير

! كنند نبرد انساني مفاهيم و ملّت ثروت و مال با ها آن بگذارد تا كرد نمي وفق السالم عليه علي خالصِ شايستگي و

 آن طبق و مقايسه خود زمان اوضاعِ با را السالم عليه علي زمانِ اوضاعِ كه اند كرده عادت مطالعه اهل و مورخين همچنين و مردم عموم

 سنجند مي شكست قبول يا و پيروزي درخواست مقياسِ با ها مبارزه در را افراد ارزشهاي قضاوت، و مقايسه اين از قبل و كنند قضاوت

 مربوط احتماالت گاهي. ندارند زير زياد احتماالت به نظري باز و ندارند دارد وجود پيروزي آوردن دست به راه در كه اسلوبي به نظري و
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 تواند نمي قدرتمند چه و سياستمدار چه، كس هيچ و است مقدرات و تصادفات به مربوط هم زماني و دارد فراز و نشيب و است اخالق به

 مي كنندگان اعتراض اين باشد هرچه. كند استفاده آن از نيرومند سالحي عنوان به و آورد وجود به را شرايطي يا و دهد تغيير را آن

 روح ولي كند؛ استفاده جنگ در مختلفي هاي مناسبت از و سازد پيشه گري حيله و كند خيانت خود سياست در السالم عليه علي خواهند

 در و جا همه در حضرت آن ولي شود؛ معاويه طالب ابي بن علي خواهند مي گروه اين زيرا نبود؛ كاري چنين آماده السالم عليه علي

. است السالم عليه طالب ابي بن علي زندگيش لحظه لحظه
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! ضربت آخرين

. شود رها السالم عليه علي جانب به و آيد بيرون دون خصمِ »تركش« از جديدي تير كه بود شده مقدر چنين اين* 

 نهروان جنگ ميدانِ در

 

 »حروراء« نام به كوفه نزديك اي دهكده به كردند قيام حضرت آن ضد بر صفين جنگ در السالم عليه علي پيروان بينِ از كه افرادي

 كه است اين كلمه اين از مقصود و گويند مي هم »محكمه« ها آن به باز و شدند ناميده »حروريه« گران ياغي اين گرچه و شدند رهسپار

. مشهورترند »خوارج« به ولي »است خدا مخصوصِ حكم«: گفتند مي عـده ايـن

 و بازگرداند راست براه را ها آن جنگ بدون است ممكن كه آنجا تا كوشيد ولي شد روبرو ها آن با فراواني سربازان با السالم عليه علي

. نشست بحث به ها آن با منظور همين به

 محكوم حضرت آن اگر و بگيرد پاسخ و بگويد سخن او با تا بفرستند اي نماينده كه داد پيشنهاد ها آن به السالم عليه طالب ابي بن علي

. كنند توبه خود شدند محكوم خوارج اگر و كند توبه شد

 علي و انجاميد طول به عبداللّه و السالم عليه علي بين بحث و فرستادند السالم عليه علي نزد به را كواء بن عبداللّه خود، پيشواي خوارج،

! ساخت محكوم را او و داد را سئواالتش پاسخ السالم عليه

 اما. محكومند خوارج شد، بحث كه مطالبي در و است السالم عليه علي با حق كه كرد ابالغ آنها به و رفت خود ياران نزد به كواء ابن

 را او و كردند اعتراض خود رهبر به و شوند حضرت آن تسليم اند، كرده تكفير را السالم عليه علي كه اين از پس نشدند حاضر خوارج

 مي همگي زيرا كند، بحث او با تواند نمي و نيست السالم عليه علي همرديف صحيح فكر و دليل و منطق در كه دادند قرار سرزنش مورد

. شمارند انگشت جهان در السالم عليه علي امثالِ كه دانستند

 گرفتند تصميم و. نكند نقل كسي براي را خود داستان و بردارد السالم عليه علي با گفتن سخن از دست كه خواستند خود رهبر از خوارج

 كافر در سپس و بگذارند كنار را السالم عليه علي دليل و راه كه داد مي دستور آنان به هم هايشان هوس و بمانند خود لجاجت روي

 را كافرين معامله او ياران و سربازان با كه كوشيدند مي و نداشتند خود براي دليلي گونه هيچ و كردند پافشاري السالم عليه علي دانستنِ

. دهند انجام

 كه بود خشمگين و. بود ناراحت سخت اند شده دشمنانش به تبديل امروز اند بوده او ياور ديروز تا كه افرادي كه اين از السالم عليه علي

. است ساخته نابينا را هايشان چشم و شده آنها فرمانده هوس، و شود نمي كارگر ها آن گوش به صحيح حرف چرا
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 تر باك بي السالم عليه علي يارانِ روح كوبيدن در كه اكنون و است شمشير باطل و حقّ ميان حاكم كه كرد پيدا يقين السالم عليه علي

 را خود تاريخي شايسته اسلوب جنگ، از قبل ولي. نيست سكوت جاي ديگر اند پرداخته كشتار و تخريب و اخاللگري به و اند شده

. »كنند شروع ها آن تا نكنيد آغاز را جنگ آنان از قبل شما«: فرمود خويش اصحاب به و نكرد فراموش

 و شدند ور حمله السالم عليه علي لشكرِ به واحدي پيكر همانند و). است خدا مخصوص حكم( »االللّه الحكم«: زدند فرياد هم خوارج

. كردند نمي هم گرد عقب و دادند مي خرج به عمل سرعت خود كار در و باريد مي ها آن از عداوت و ناپسند اخالق

 اين در و آوردند فشار يكديگر كشتنِ به لشكر دو و درگرفت جنگ و كردند استقبال ها آن از شمشير با هم يارانش و السالم عليه علي

 نبودند مجروح هم ها اين اگر و نداشتند جنگيدن قدرت كه ماند باقي مجروح نفر چهارصد فقط ها آن از و شدند كشته خوارج تمام نبرد،

. شوند پيروز يا و كشته تا داشتند برنمي خود هدف از دست

 را هايشان جراحت و شود پرستاري آنان از تا برسانند هايشان طايفه به را ها آن و كنند مدارا ها آن با كه داد دستور السالم عليه علي

 بن اشعث باز و كند تأديب را معاويه و شود رهسپار شام سوي به كه گرفت تصميم السالم عليه علي ديگر بار. كنند معالجه و بخشند شفا

 به نزديك شهرهاي در: بگويد و كند منهزم السالم عليه علي سربازانِ پايگاههاي از را اي عده توانست و برخاست مخالفت به قيس

 بـه سپس و كنند نيرو تجديد بايد و اند شده خسته طوالني هاي جنگ اثر در مردم كه بود اين اشعث دليل. بمانيد ها سربازخانه

 سربازانش خدمت از هم معاويه. كند حمله شام به و ببيند تدارك لشكري تا شد كوفه رهسپار السالم عليه علي. بازگردند ها سربازخانه

. خوارج گري ياغي از هم و برد سود

 مي لبخند او به لذّت و منفعت ديد و شد منتقل شام به اشعث. كرد مي خدمت دانسته او به مورخين از بعضي عقيده به هم قيس بن اشعث

! ماند شام در آينده انتظار به هم او زند،

 

 انقالبي شوراي

 بزرگ مرد اين زندگي سختيهاي و آيد فرود او بر ضربت آخرين كه است كشيده جايي به السالم عليه طالب ابي بن علي سرنوشت اينك

. يابند دست مزايايي به مغز در فكري نه و داشتند دست در نيرويي نه كه اين با دشمنانش و پذيرد پايان باألخره

 گناه كه رسيدند اينجا به و گفتند سخن خود بستگان و دوستان كشتگان درباره و دادند تشكيل كنفرانسي خوارج آتشينِ افراد از اي عده

 از مقصودشان. هستند »گمراهي زمامداران« خودشان گفته به بنا كه اند بوده نفر سه اين و است مسلمانان از نفر سه گردن به خونها اين

. بود عاص عمروبن و معاويه ، السالم عليه علي نفر، سه اين

 عمروبن من: گفت هم »بكر عمروبن«. رسم مي معاويه حساب به من: گفت و برخاست »عبداللّه بن برك« نام به عده اين ميان از يكي

. گرفت عهده به را السالم عليه علي قتلِ هم ملجم بن عبدالرحمن. رسانم مي قتل به را عاص
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 ميل و هوس برپايه اي عقيده گرچه برسانند قتل به را معاويه و عاص عمروبن ، السالم عليه علي شب، يك در گرفتند تصميم نفر سه اين

 عليه علي قتل در را ملجم بن عبدالرحمن و پيوست وقوع به ديگري عجيب حادثه ولي بود آنها توطئه اجراي ضامنِ آنان خونخواهي به

 السالم عليه علي حتم طور به ملجم ابن كردند، مي سستي آنان توطئه اجراي براي او رفيق دو كه اين برفرض و كرد تحريك بيشتر السالم

. رسانيد مي قتل به را

 دوشيزه كه اخضر دختر »قطام« به رفت، خود دوستان از يكي خانه به و شد كوفه وارد مكّه از ملجم ابن وقتي كه بود اين عجيب حادثه

. بودند رسيده قتل به نهروان جنگ در قطام برادر و پدر. كرد برخورد نداشت همتا خود عصر در و بود زيبا اي

 قطام. كرد ازدواج درخواست وي از و شد او دلباخته و افتاد تپش به قلبش كه بود نيفتاده قطام دالراي جمال به ملجم ابن چشم هنوز

! بگو خواهي مي هرچه: ملجم ابن چيست؟ من مهريه داد پاسخ

!  السالم عليه طالب ابي بن علي قتلِ و كنيز، يك غالم، يك پول، درهم هزار سه: گويم مي من: قطام

. ندارم را السالم عليه علي قتلِ قدرت اما دهم، مي را كنيز و غالم درهم، هزار سه: ملجم ابن

 زندگي من آغوش در سالها و اي رسانده آسايش به مرا و خود جانِ برساني قتل به را السالم عليه علي اگر: گفت وي تطميع براي قطام

! داشت خواهي سعادتمندي

 كه نيست آسان فكر، كوته و سيرت پست هم هراندازه مردي براي زيرا بود، افتاده ترديد به بود گرفته تصميم آنچه درباره ملجم ابن قبالً

 در را خود كه نيست آسان انسان براي باز و برساند قتل به است نبوده آن سبب السالم عليه حضرت آن كه عللي به را السالم عليه علي

 عشق خويش كار به و شود برطرف او ترديد كه بود شده داده ترتيب چنين مقدرات ولي. ندارد خبر آن پايان از كه بيندازد هولناكي وادي

 باز السالم عليه امام سوي به جديد تيري كردن رها براي را او دست و دهد قرار بزرگ جرم آن راه در را ملجم ابن و كند پيدا ديگري

 آن و نمود راهنمايي خانه آن به هم را قطام ساعت، همان در باز و كرد هدايت دوستش خانه به را عبدالرحمن مقدرات، باري،. گذارد

. گرفت شكل بزرگ خيانت و ناپاك مهريه آن و مذاكرات و قرارداد

 قرار اي مهريه قطام، مهر مانند كه باشد شده پيدا سخاوتمندي عجم و عرب ميانِ در كه ام نديده تاكنون من«: است گفته شاعر باره دراين

 تر ارزش با باشد كه هم تر گران قدر هر مهريه«. »زهرآگين تند شمشير با السالم عليه علي كشتنِ و كنيز و غالم درهم، هزار سه«. »دهد

. »بود نخواهد ملجم ابن ضربت از هولناكتر و بدتر ضربتي و نيست السالم عليه علي از

 السالم عليه طالب ابي بن علي قتلِ درباره را تو خواسته من: گفت او به ملجم ابن كه يافت خاتمه اينجا به ملجم ابن و قطام ميان مذاكرات

 و سازند عملي را خود هدف شب آن در كه دادند قرار را معيني شب شدند مي جدا يكديگر از گران توطئه كه موقعي در. كنم مي اجابت

. برسانند قتل به را نفر سه آن

 



 

Noorfatemah.org 
 

 )5جلد (صداي عدالت انسانيت ) عليه السالم(امام علي ۱۹۹

! شد برآب نقش كه آرزوهايي

 عمروبن اما. انداخت كسي گردن به را آن جرم و كرد را فكرش حتّي توان نمي كه است عجيب برخوردها در قدري به روزگار تصادفات

 و ناليد مي درد از عمرو كه است قرار اين از آن داستان. نرسيد خود هدف به اعزامي تروريست آن و نيفتاد خود قاتل دست به عاص

 قاتل. بخواند را صبح نماز مردم با و برود »حذاقه بن خارجة« نام به او شهرباني رئيس داد دستور بلكه نرفت، مسجد به نماز براي صبح

 عاص عمروبن خارجه، كه كرد مي فكر و آورد فرود او مغز بر محكمي ضربت شد نزديك وقتي شود، نزديك »خارجه« تا كشيد انتظار

 به مرا بودي كرده اراده تو: گفت او به عاص عمروبن. بردند عاص عمروبن پيش و ساختند دستگير را قاتل اما افكند، زمين به را او. است

. رساندند قتل به را قاتل داد دستور و برسد قتل به »خارجه« بود كرده اراده خدا ولي برساني قتل

 مجروح را معاويه »ران« و رفت خطا شمشيرش ولي آورد فرود معاويه مغز بر ضربت منظور به را خود شمشير هم عبداللّه بن برك

. ام آورده برايت بشارتي من: گفت معاويه به برك. آوردند معاويه پيش را برك. ساخت

 بشارتي؟ چه: معاويه

 شد كشته اگر كن، زنداني مرا. رسد مي قتل به امشب السالم عليه علي: گفت معاويه به و كرد نقل او براي را خود رفيق دو داستان برك

 سپس و برسانم قتل به را او و بروم كه بندم مي محكم پيماني و عهد تو با من نشد، كشته اگر و! بده خواهي مي دستوري هر من درباره

. كني اجرا داري من درباره نظري هر تا بگذارم تو دست در را خود دست و آيم تو پيش

. ساخت آزاد را او است، شده كشته السالم عليه علي كه آمد خبر وقتي. كرد زنداني را برك معاويه،

 قتل به را برك داد دستور معاويه: نويسند مي ديگر اي عده ولي كند؛ مي الطالبيننقل مقاتل كتاب در اصفهاني ابوالفرج كه بود مطلبي اين

. رساندند قتل به ساعت همان در را او و برسانند
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! گر نوحه پرندگانِ

! رفت مي فرو يكديگر در تاريكيها و گذشتند مي سرهم پشت شب ساعتهاي* 

 به را او شيطان هزار! باد ملجم ابن بر جهان موجودات تمام لعنت و اند مرده يا و آمده دنيا به كه آنهايي و كنندگان لعنت و خدا لعنت* 

. است پرخروش هاي زبانه و آتشين هاي دهانه داراي كه جهنمي افكندند؛ جهنم در رو به را او و رساندند هالكت

! رفت و كرد رها هالكت در زمين روي بر را خود دشمنِ السالم عليه امام* 

 

! اشكبار غريبِ نابغه يكتا

 هموطنانِ از غريب اين. است داده رنج مانندي بي صورت به را او تنهايي، و است غمناك او غربت كه است غريبي جهان از اي گوشه در

 به اما است، بيگانه خود روزگار از كه است غريبي. است آورده وجود به دردها و ناله او دل در هموطنانش دردهايِ ولي است بيگانه خود

. دارد احاطه روزگار تمام

 نمي ولي بخشد مي كه است غريبي جهان، در. است كرده ضبط را بزرگش اعمالِ و ها سخنراني تمامِ جهان، ولي است، بيگانه جهان در

 كسي به نسبت. انتهاست بي عفوش و گذرد درمي او از و يابد مي دست خود دشمن بر. گيرد نمي انتقام او ولي كنند مي ظلم او به. گيرد

. افتد نمي گناه به دارد مي دوست را او كه كس آن درباره و كند مي حفظ را حقوقش است شده دشمن كه

 به ناراحتي هر در مردم اين. است مهربان اند آمده تنگ به زندگي از كه آنان به نسبت. است يتيمان پدر و غريبان برادر ضعيفان، پناهگاه

. دارد احاطه كوه و دشت بر و است بزرگ حلمش و فراوان علمش برند، مي سر به او آرزوي و انتظار به سختي هر در و هستند او اميد

 غلبه بدبخت، شخص بر او مهرباني ولي شكافد مي را ديوان مغز شمشير با گرچه. كند مي لبريز را او قلب اي زده غم يا و مستمند اشك

 فرا شب وقتي اما پردازد مي حق هاي برنامه ساختن برقرار و مردم ميان در عدالت اجراي به شود مي روشن روز كه گاه آن. كند مي پيدا

. بارد مي اشك تلخي به ملّت آينده براي شود مي گسترده شب تاريك پرده و رسد مي

 هوا به حضرت آن رعدآساي فرياد كه است نرسانده السالم عليه علي گوش به را اش ناله اي زده ستم هنوز كه است غريبي جهان، در

 حيله مفاسد شمشيرش برق كه است نخواسته كمك حضرت آن از دردمندي هنوز. آيد مي فرود ستمگر كاخ بر وار صاعقه و شود مي بلند

 صحراهاي بر مهربانيش بارانِ و جوشد مي وي مهرباني كه است نخوانده را السالم عليه علي اي كشيده ستم هنوز و بلعد مي را گران

. كند مي سيراب خود مهرباني رحمت آب از را همه و بارد مي سوزان هاي سنگالخ و خشگ

 جهان در. است يافته بزرگي و ساخته خود پيشه را فروتني. است باتواضع رفتنش راه و خشن لباسش صحيح، او گفته كه است غريبي

. عزلت و تنگدستي در خويش دست از او خود ولي آسايشند در وجودش از مردم كه است غريبي
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 آسايش ايشان براي كه مردمي همان و داده، قرار هدف را وسيعي جهان نگاهش تير كه اي نابغه اين و گذشته جان از و شجاع اين آيا

 حسادت روي از را او دشمنانش كه كيست غريب مانند بي دلير اين كيست؟ اند انداخته رنج به را او است طالب را آسمان بهشت و زمين

 را ملّت و است برخاسته جنگ به تبهكاري و فساد با تنها او و اند كرده رها را او ناراحتي و ترس از دوستانش و شناسند نمي طمع و

 است حق او كه زيرا شود، مي ناراحت شكست از نه و بالد مي برخود پيروزي از نه و كند مي اداره شايسته طريقي و صحيح برنامه برپايه

 ترسند؟ مي او از ديگر اي عده و شناسند نمي را او اي عده جهت همين به و ندارد ديگري هدف حق حدود از غير و

 به كه است غمناكي افسرده آن او. نيست ديگري شخص السالم عليه اميرالمؤمنين طالب ابي بن علي از غير غريب و بزرگ نابغه اين

! رسد مي شهادت به خائني دست به گويد، مي سخن او زبان از شيطان كه ناپاكي زن مهريه عنوانِ به زودي

 

 انگيز خيال و غمزا شب

 فقط و دارند مي بر گام خواهي خود و آرامي به عظيمي و سياه ابرهاي آسمان، وكنار گوشه در وغبارآلود ابر آسمان! آور غم و تيره شب

. دهد مي ادامه خود راه به آهسته و آورد مي پديد ها آن در روشني و شكافد مي هم از را ابرها و جهد مي برقي گاهي

 درك و اند رفته فرو خوش خواب به و برده بال زير سربه ناتوان عقابهاي زمين، وكوخ كاخ ميانِ در اما بود چنين شب آن آسمان، وضعِ

 و روند فرو ابدي اي ناله و ضجه در بايد نزديك اي آينده در كه فهميدند نمي و برد خواهند سر به اندوه و ترس در فردا كه كردند نمي

! كنند سوگواري آسمانها تيزپرواز و بزرگ شاهين براي

 به ستم،را كه هستند اي ستمديده افراد جهان وكنار گوشه در ديد مي كه چرا نرفت، راحت خواب به دمي شب، تمامِ در السالم عليه امام

! خورند مي چشم به نما بزرگ زورمنداني و طلب قدرت گذرانهايي خوش. است ساخته تنگ آنها براي را زندگي و انداخته بدبختي

 هم ستم براي كه ستمگراني! همدستند جنايت در كه دشمناني! نيرومندانند خوراك كه زيردستاني! ديارند و شهر از آواره بزرگ، مرداني

! ورزند مي خيانت و دارند مي باز حق به كمك از را يكديگر كه ياراني اند، شده پيمان

 بازيچه مردم سرنوشت و شده نابود نيكي و بربسته رخت اجتماع از عدل كه كرد مي مشاهده زيرا نخوابيد، را شب السالم عليه امام

. است گرفته فرا را جا همه نفاق و دورويي و شده بسته ناپاكان و اخاللگران اراده به زندگان و زندگي احترام است، شده بازيگران

 دوست و برادر بود، عدالت گاه تكيه و پشتيبان گشود جهان بر ديده كه روزي آن از زيرا نخوابيد، را شب طولِ همه السالم عليه امام

 شمشيرش هم و گفت مي سخن آنها درباره زبانش هم. آمد مي فرود پيشگان ستم و گران ياغي مغز بر صاعقه همانند بود، ستمديدگان

! ذوالفقار

 در كه كرد مجسم خود خيال در نوجواني صورت به را خود او. آورد مي خاطر به را خود نزديك و دور تاريخ از صفحاتي شبي چنين در

 مي دوست به بشارت و دشمن به خطر اعالم و اسالم ياري براي و است كشيده نيام از شمشير آنان وحشت و قريش مردم تعجب نهايت
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 خود راه در استوار قدمهايي با السالم عليه علي ولي دارند برمي او از دست اعتنايي بي و تمسخر روي از اش طايفه هنگام اين در. جنگد

. است كرده اسالم پاك نور ساختن درخشان وقف را خويش عزيز خونِ و دارد برمي گام

 علي خواب شايد. است آرميده خشمها شعله و شمشيرها سايه در السالم عليه پيغمبر بستر در كه ديد و ديد »هجرت شبِ« در را خود

 را جاهليت ظلمت درخشانش نور و برد سالمت به جان اسالم بنيانگذار و سازد گمراه را فروشان آدم و مشركين و ابوسفيان ، السالم عليه

. سازد پراكنده

 بوده عدالتخواهي هاي مبارزه قهرمان كه آورد خاطر به. بگذراند ذهنش صفحه از را خود گذشته خاطرات تا كوشيد السالم عليه علي

 ياوراني او پيرامون. است پيچيده مي درهم را ناپاكان زندگيِ طومارِ و ريخته مي فرو درهم را سربازان هاي قلعه كه بوده قهرماني. است

 شكرگذاري براي ستمديدگان اين پيشاني آيد، مي فرود السالم عليه علي دست با كه شمشيري هر براي و مستمندند و فقير همه كه هستند

. كنند مي فرار باشند، شده مواجه طوفاني هوايي با كه بيابان هاي ملخ همانند ستمگران و رسد مي خاك به خدا

 در را او نگرد، مي السالم عليه علي به دوستي و مهرباني نگاه با كه شد مجسم چشمش مقابلِ در آله و عليه اهللا صلي پيغمبر پسرعمويش

. است من برادر السالم عليه علي اين: گويد مي و كند مي السالم عليه علي به اشاره و كشد مي آغوش

 عليه علي فرمود مشاهده و شد السالم عليه علي منزل وارد كه آيد مي خاطرش به آله و عليه اهللا صلي محمد پسرعمويش، ديگر بار

 آله و عليه اهللا صلي فاطمه به آله و عليه اهللا صلي محمد.كند بيدار را السالم عليه علي كه رفت السالم عليها فاطمه. است خوابيده السالم

 در. گريست بسيار تلخي به و شد جاري اشكش السالم عليها فاطمه. دارد فراوان خوابيهاي بي من از پس بخوابد، بگذار: فرمودند

 نظرش در آنچه به را تو خدا: گويد مي او به آله و عليه اهللا صلي محمد كه آمد خاطرش به. شد گر جلوه تري مهم موضوع خاطرش

 راضي هم ها آن و كنند پيروي تو از ها آن كه هستي راضي تو است، بخشيده تو به را مستمندان دوستي است؛ آراسته است، زينتها بهترين

! باشي امامشان تو كه هستند

 برمي حضرت آن از را خود نگاه آخرين كه شد مجسم هايش چشم مقابل در آله و عليه اهللا صلي پيغمبر مرگ انگيز غم خاطره ديگر بار

 به سالگي سي سنّ در و ماند نمي زنده روز چهل از بيش پدر از پس كه است فراوان قدري به السالم عليها فاطمه هاي ناراحتي و دارد

 و گريد مي سختي به روحش اعماق از و وجودش تمام با او براي و سپارد مي خاك به را او علي). 62( شود مي ملحق بزرگوارش پدر

 عمربن كه آمد خاطرش به! است تنهايي از پر او شب و ابدي اندوهش و گردد مي باز خود خانه به پايان بي اندوهي و غم با شب اول در

. »كشاني مي روشن و صحيح راه به را شوي زمامدارشان اگر سوگند خدا به«: گويد مي او به و آيد مي السالم عليه علي طرف به خطاب

 آله و عليه اهللا صلي خدا رسول عصر در ما«: گويند مي همگي كه گذراند مي نظر از را آله و عليه اهللا صلي محمد يارانِ سيماي باز و

 علي يا«: بود نفرموده او درباره بارها آله و عليه اهللا صلي محمد مگر و »شناختيم مي السالم عليه علي با دشمني راه از فقط را منافقين

. »است دشمن تو با كه است منافق فقط السالم عليه
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 همرزمانش ياد به

 اهللا صلي پيغمبر وجود سايه در كه آورد مي ياد به و آورد مي خاطر به را خود جنگ همرزمان شب، ساعتهاي آن در السالم عليه علي

 كشته رياست آوردن دست به راه در و اند شده او مخالف اي دسته اكنون اما كردند، مي برادري و همكاري يكديگر با چگونه آله و عليه

 رحمتشان خدا بستند، مي معاهده يكديگر با خير راه در و بودند وفادار عدالت و حقّ راه در كه طينتاني پاك آن اما! اند زنده يا و شده

 پوشانده را پيكرشان تيره پرده هزار با ستم هاي دست و! داد كشتنشان به وفاداريشان و عدالتخواهي. اند بيگانه جهان اين با آنها زيرا كند،

 آن و كرد قيام نبودند قائل ارزشي مردم زندگي براي كه كساني عليه كه مردي همان غفاري ابوذر اما! هستند مخفي مردم از و است

! آمد گرفتار دردناكي سرنوشت چه به نگذاشت باقي برايش السالم عليه علي از وفادارتر دوستي اش، طلبي حق كه كريمي بزرگوارِ

 خدمت براي را خويش آمادگي و بدارد عرضه حضرت آن بر را خود تا است رهسپار آله و عليه اهللا صلي محمد سوي به ابوذرش اينك

 كند مي ياري را اسالم خويش قلب ضربانِ و خون با و است شده حق هميشگي پشتيبانِ كه بيند مي و كند مي مشاهده كند اعالم حق به

 صورت به بود حكم فرزند كه مروانش و عثمان دست به سرنوشتش و. شود آغاز محرومين و ستمديدگان راه در انقالبش كه اين تا

 مي و دهند مي جان چشمش مقابل در فرزندانش كه اين از پس او رود؛ مي دنيا از شبي چنين در و شود مي تبعيد. گيرد شكل غمناكي

 به بيابان، ميان در بچشد، را مرگ مزه دوبار كه بميرد او از قبل ابوذر كه خواهد نمي و است افكنده نظر او به عزيزش همسر كه بيند

. كشتند گرسنگي، از را ابوذر بود، اميه بني اختيار در زمين طالي كه عصري در. رود مي دنيا از تنهايي

 عماربن راستگو، و بين روشن و پرهيزگار فرد آن برادرش، بلكه و ياور كه بود پيش روز چند همين كه آورد خاطر به السالم عليه امام

 كه السالم عليه علي باوفاي دوستان آن كجايند آري،. بود رسيده قتل به صفّين جنگ گران ياغي دست به عمار. رسانيدند قتل به را ياسر

 حيله نه و گفتند مي بد سركسي پشت نه و زدند مي نامربوط حرف نه بودند، بسته معاهده يكديگر با و كوشيدند مي حق راه در برادروار

 كردند؟ مي گري

 كاش اي و دارد خونين نبردي ستمگران و ستم با هنوز السالم عليه امام اما اند، بسته فرو جهان از ديده همگي كجايند؟ مردان نيك آن

. سازد پراكنده دريا آب در و بسوزاند را ستمگران ستمگري و گران ياغي كه داد مي قدرتي السالم عليه امام به خدا

 و داده دست از را خود باوفاي يارانِ السالم عليه علي زيرا نيست، معمولي هاي جنگ مانند دارد شركت آن در السالم عليه علي كه نبردي

. است حق طرفدار مطلق تنهايي در

 كسي از. منكر از نهي نه و كند مي معروف به امر نه پيرمردشان و خونريز جوانشان و گمراه كودكشان ، السالم عليه علي مخالفين اما

 كند، رها را ها آن السالم عليه علي اگر. باشند داشته انتظار او از كه كنند مي كمك افرادي به. بترسند زبانش از كه اين مگر ندارند پروايي

 و.نيست وراستي صداقت براساس زيرارفاقتشان سازند مي راغافلگير پيداكنداو هاارتباط آن با واگر كنند نمي رارها السالم عليه امام آنها

 مانند تا اند گرفته نظر در السالم عليه علي براي كه است سختي پيكار. پردازند مي يكديگر از بدگويي به شوند مي يكديگرجدا از هرگاه

 مي را چه كه باشد نداشته باك افتد مي خشكيده گياهان در كه آتشي مانند يا كند مي غرق را چيز چه كه باشد نداشته پروايي موج

! سوزاند
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 مردم از را سرسبز مناطق و آبادي كه اي دسته با كند خرم و سبز را آن و سازد آباد را دنيا خواهد مي كه است اي دسته ميان نبرد اين

. اند ساخته رهسپار طوفاني و هولناك هاي سرزمين به را ها آن و اند گرفته

 مردان نيك كه روزگار دست از آه. است نداشته ديگري چيز ناراحتي و سختي از غير السالم عليه علي براي تاكنون كه زندگي اين از آه

! يافت گسترش آن در جنايت و ستمگري تدريج به و بلعيد ديگري از پس يكي را

 تاريك شبهاي از كه گيرد مي فرو را جهان ظلمتي زودي به ديد و ساخت مجسم خود مقابلِ در را مردم نزديك آينده غريب، نابغه اين

 نمي فرو آن سوزان و سرد باد و اندازد مي ستمديدگان بركالبد را خود سنگيني. است سردتر شكنان، پيمان افكار از و تاريكتر ستمديدگان

! گيرد نمي خاموشي مستمندان هاي ضجه و نشيند

 ارزشي اند، شده مسلط مردم بر و اند رسيده زمامداري به دروغ و حيله روي از كه افرادي كه آورد درنظر را فردايي السالم عليه علي

 مقامي هستند اخاللگري به حاضر فراواني حدود تا كه آنان و نيرنگباز و دست آلت افراد از غير دستگاه اين در. نيستند قائل ملّت براي

! گيرند مي قرار مأمورين رتبه در گذران خوش و بندوبار بي افراد فقط و رسند مي مقام به خونخواران و ستمگران دستگاه، اين در. ندارد

 به كه دارد مي دوست و بگيرد را مظلومين داد بخواهد هركس. كنند زندگي توانند مي وقيح و ارزش بي پست، افراد فقط دوراني چنين در

 بپا طوفاني اند گذاشته جاي به نفوذي و اثر ستمگران كه محيطي و فضا هر در و خيزد بپا ياغيان و ستمگران عليه و برسد ستمديدگان داد

 خود عقل و قلب با را آن السالم عليه علي كه انگيزي غم فرداي چه آه فردا،. گيرد مي قرار شكنجه و اعتنايي بي و اهانت مورد سازد،

 آن از دست باز ولي است مضر برايش راستگويي ديد مي وقتي حتّي كه بزرگمردي آن از اثري ديگر امشب، شدن سپري با. كرد مي درك

. خورد نمي چشم به گذاشت مي كنار داشت نفع برايش آنكه با را دروغ و داشت برنمي

 ديگر بعد به شب اين از! دهد ترجيح باطل لذّت بر را حق دردهاي كه شود نمي پيدا مردم براي پدرمنشي زمامدارِ ديگر امشب، از پس

 زمين شدن متالشي و ها كوه تزلزل به اعتنايي و كند عمل حق روي و رفتار عدالت روي از مردم ميان در كه عقلي و قلب آن هرگز

! شد نخواهد ديده باشد نداشته

 دامن و فريبنده تني با قدرت عروس تا سازد آلوده ظلم به را خود دست است كافي نادان و جاهل شخص براي كه فردايي چه آه فردا،

 و شكنجه دست به را خود و كند مبارزه ستمگران عقايد و افكار ريشه با كه است كافي بزرگوار شخص براي و درآيد، او آغوش به كشان

 كند مفارقت تنش از جان است پايان بي اي شكنجه اسير هنوز كه حالي در و سازد گرفتار درد و آتش

 سعادتمند داشت، برمي او غرور و جهل روي از پرده و كرد نبرد او با شمشيرش و زبان قلب، عقل، با السالم عليه علي كه كشي ستم آن

! است داده جلوه چپ را راست و شب را روز كه كرده تحريف را حقايق قدر آن خود تبليغات با كه چرا شود مي

 هجوم او به گرفتاري هرسو از و افتد مي ناراحتي و بدبختي به كند مي حمايت عدالت از شمشير و زبان عقل، با كه اي پيشه عدالت آن و

. آورد مي
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 شد ناله هم السالم عليه علي با هم شب! گريست هاي وهاي داد سر را تلخ اي گريه و زد چنگ خود مبارك محاسن به السالم عليه علي

! شد روشن هايش چشم گريستن، با و گريست و

 مكر و بود دربرگرفته را فقيران كوخهاي و ستمگران كاخهاي شب ظلمت. بود دوخته ستارگان به چشم شب، دل در السالم عليه علي

. داشت نظر تحت مساوي طور به را سرشتان پاك هاي شكنجه و گران حيله

 عليه علي دنياي و» !بده فريب را ديگري دنيا، اي دنيا، اي«: فرمود و ساخت مخاطب را دنيا خود درد از آكنده قلبِ با لحظه همين در

! رفت و كرد رها را او السالم

رسيده تنهايي سرمنزل به گويا كرد احساس السالم عليه علي! آميخت مي هم به تاريكيها و شد مي نزديك خود پايان به شب لحظات 

! آفرين غربت آسايشگاهي و! زا وحشت مأوايي! تنها اي خانه! منزلي چه آه. است

 از غير آور بهت لحظه اين اما است؛ يافته راه نيز مغزش در او تار شب هاي ناراحتي گويا و شد تار السالم عليه علي چشم اي لحظه

 رسول يا«: داشت عرضه السالم عليه علي و شد مجسم السالم عليه علي مقابلِ در آله و عليه اهللا صلي خدا رسول! نبود كوتاهي خوابِ

» !ديدم تو ملّت از كه ها كينه و ها ناراحتي چه اللّه،

» !كن نفرينشان«: فرمودند آله و عليه اهللا صلي خدا رسول

! فرما مسلط آنها سر بر من از بدتر زمامداري و! كن عنايت من به اينها از بهتر ياراني خدايا،: داشت عرضه السالم عليه علي

 آن و سوي اين به دريا ميان در طوفاني بادهاي كه اي كشتي آن همانند ستمديدگان و بيچارگان زمينِ كه كرد احساس السالم عليه علي

 كرده احاطه را آنها شب تاريكي و حيرانند ها ناله فرياد ميانِ در زمين روي مردم كه كرد احساس و. است متالطم كشاند مي سويش

 گران ياغي حال، همين در و! افكند مي وحشت و هول چنگ به و دهد مي حركت گوشه وآن گوشه اين به را آنها طوفاني بادهاي. است

! حكمران ديگر اي دسته و اند فرمانده اي دسته و تازند مي پيش به گروه به گروه منظم هاي صف با و شتابند مي زمين اطراف به

 

 خدا پيشگاه در السالم عليه علي امام

 السالم عليه علي گذشت، مي زمين پهنه بر گريند مي و نگرند مي كه چشماني مانند سحر، نسيم كه وقتي همان در شب، آن سحرگاه در

 مي زمين با غمناك لحظات آن در كه بود كلماتي زمين روي بر السالم عليه علي آهسته گامهاي گويي تو داشت، برمي گام آهسته آهسته

 سوي به مرغابي چند كه بود نرسيده مسجد درون به السالم عليه علي هنوز. داشتند شركت اي زمزمه چنين در هم پرندگان گويا و گفت

. كردند مي گري نوحه باد همراه سرد صبح آن در و زدند مي فرياد خروشان آهنگ با و دويدند مي او
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 تا رفتند. كردند مي خرسندي اظهار نه و گفتند مي سخن نه زدگان، بهت مانند اما بودند آورده روي مسجد به وكنار گوشه از مردم

 و دارند برنمي سرايي نوحه از دست و روند نمي مرغابيان اما برانند، است آمده حركت به كه حكمتي كوه روي پيش از را مرغابيان

 اند؟ شده باخبر بيند مي مردم دست از كه سختيهايي و بزرگ امام آينده از باد مثل هم پرندگان آن آيا راستي نالند؛ مي باد، با هماهنگ

 اعماقِ از كه آهنگي با و كرد مردم به نگاهي جهت همين به و بشنود را مرغابيان اين گري نوحه كه دارد مي دوست السالم عليه امام

! گرند نوحه كه بازنداريد را آنها: فرمود داد مي خبر بزرگ مصيبتي

 سپس و ننگرد؟ ها آن به صبحگاه اين در السالم عليه علي چرا و كنند جلوگيري آنها گري نوحه از مردم چرا و نكنند؟ گري نوحه چرا

 نكند؟ نظر صبحگاهان اين به اشكبار چشمي و قلب با السالم عليه علي

 اين ديگر صبحهاي كه است ديگري طور صبحگاه اين ولي است، ديده را ديگر صبح ويك هراز لحظات، اين از قبل السالم عليه علي

 ندارد حق بزرگ مرد اين آيا راستي. است كرده نمي احساس قبالً كند مي احساس امروز را آنچه السالم عليه علي زيرا. است نبوده گونه

 حق آيا! كند؟ وداع ديدشان نخواهد ديگر كه شبي و خورشيد اين با ندارد حق آيا! بشنود؟ باد ناله و مرغان زبانِ از را سوگواريش صداي

 بخش كه بيفكند زميني به نظر سازد، نياز بي را مردم تا كرد زندگي فقيرانه آن در كه بيندازد سرزميني به را خود نگاه آخرين كه ندارد

 ساخته آبياري را اعمال اين طوالني شبهاي در خود چشمِ اشك با و است كرده مشاهده را او سختيهاي و نبوغ و شجاعت از هايي

! است؟

 كه افسوس ولي نداشت؛ باكي دنيا با وداع از السالم عليه علي داشتند توجهي وجدان و اصول به و بودند حق پايبند دنيا همين مردمِ اگر

 آن اگر و بود يكسان آسايش و بال در شخصاً السالم عليه علي اما سازند؛ مي مخلوط حرام با را حالل و بازند حقّه و شكمباره مردم، اين

! نداشت ماندن باقي تحمل السالم عليه علي كالبد در جان لحظه يك آمد، نمي ديدارش به حتمي مرگ

 و است بلند مردم هاي ضجه چنگالشان زير در و اند برآورده را زمين ناله فرياد خيانتكاران و نابخردان كه كند چه السالم عليه علي اما

 دورويانه اعمال با منافق مردمان اما گريبانند به دست بيچارگي با محرومي افراد پيوسته شام و حجاز عراق، در! شود مي گرفته مردم جان

 را چيز همه و داشت برمي قدم دو خود ميل مطابقِ السالم عليه علي گذاشت مي دنيا اگر شد مي چه. برند مي سر به ونعمت ناز در خود

! شود عوض اوضاع كه نخواست دنيا ولي ساخت؟ مي دگرگون

 و ايستاد اي لحظه مسجد درب كنار مانند بي نابغه آن. كشانند مي طوالني تنهايي يك به را او پاهايش كه كرد احساس السالم عليه علي

. ساكتند و ايستاده كه كرد مردم به نگاهي و نگريست گر نوحه مرغابيهاي ناله به

! گرند نوحه كه نسازيد ناراحت را آنان: كرد تكرار را خود سخن السالم عليه علي

 چيز سه مردم دنياي كه ديد حال اين در و بست فرو جهان از ديده و افتاد سجده به خدا پيشگاه در و شد مسجد داخل السالم عليه علي

 صادر را اش خيانتكارانه فرمان روزگار،! است درماندگان پناهگاه كه برادري و راستگو و صريح زبان حالل، پول: است داده دست از را
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 مي قتل به دادند مي مصر مردم به اگر كه ام داده شمشيرم به زهر قدر آن بود گفته آن درباره كه زهرآلود شمشيري با ملجم ابن. كرد

! آورد فرود حضرت مغز بر هولناك ضربتي و كرد حمله السالم عليه علي به نيرنگباز ناجوانمرد رسيدند

 ملجم ابن بر آيند وجود به است نزديك آنكه يا و اند رفته دنيا از يا و اند گشوده برجهان ديده تاكنون كه گراني نفرين نفرين و خدا نفرين

 ديگر و سازد نابود را درختان كه بسوزاند چنان آن را كشاورزي و بخشكاند را ساران چشمه كه باد ملجم برابن نفريني چنان آن. باد

! نرويند هرگز

 است سوزان كه آتشي آن در. بيفكنند جهنم آتش در رو به را او شيطان، هزار و دهد قرار ملجم ابن نهاد در را فريادش و جهنم شعله خدا

! بماند ابد تا است خروش و غرش داراي و سوزنده آن هاي شعله و

 برمي هوا به هرگوشه از خاك! شد مي كوبيده هم در نبود و بود هرچه و نهيب با و خروشان همه درآمد، لرزه به زمين برخاست، گردبادها

. ريزد مي زميـن بـه را آسمـان كـه است آمـده اي صـاعقـه گـويا انـداخت، مي بيرون بود آن زير در آنچه تمام شدت با و خاست

 و شود نمي آشكار هم كمي نور و سازد نمي برطرف را تاريكيها خورشيد، ديگر شد، مخفي خورشيد نور و گرفت فرا را جهان تاريكي

 جهنده برقهاي و است ابرآلود آسمان. است رفته فرو ابدي اي ناله و ضجه در زمين. است آمده پيش عجيبي وضع حساب، همين روي

 خواهد باقي نسلها براي اندوه اين و گريبانند به دست فراوان اندوهي با شتابند مي السالم عليه علي ديدار به كه آنان! شكافد مي را ابرها

! ماند

. اند پيچيده خويش گردآلود سياه بالهاي در را خود منقارهاي و اند رفته فرو خود هاي النه به پرندگان

 درآيند پرواز به وپرحيوانات بال چون و بغرند هولناكي فرياد با و برآيند ريشه از كه دارند مي دوست هم فرات و دجله پيكر كوه درختان

! بريزند شهيد اين مطهر پاهاي روي را خود رنگ سبز برگهاي و

 

 شيون و فرياد

 رويي با كه است السالم عليه علي تنها اين. بودند كرده بپا انقالبي السالم عليه علي قاتلِ عليه و بودند آمده خشم به جهان موجودات همه

 بودند آمده السالم عليه علي عيادت به كه آنان. كند مي اشاره بندي جبهه و مبارزه به نه حتّي و آورد نمي ميان به انتقام از سخن خندان،

 خواهند مي خدا از و كنند مي تابي بي طالب ابي فرزند غمِ در و است جاري اشكشان و نالند مي همگي و اند ايستاده اش خانه درب بر

 ملجم ابن خويش دلِ شفاي براي مردم. بخشد شفا را مردم دردهاي وسيله بدين و بدهد شفا را او و كند رحم السالم عليه علي درباره كه

! »بگذاريد اختيارش در نرم بستري و خوب غذايي«: فرمودند حضرت اما آوردند، السالم عليه علي پيش بسته دست را

. بود تر هولناك و رساتر موجودات، برخورد و باد هولناك فرياد از فاجعه عظمت بيان براي السالم عليه علي خندان روي
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 مي پافشاري او ساختن مسموم براي نادانش هموطنانِ كه دارد سقراط صورت به شباهت كامالً موقع اين در السالم عليه علي صورت

 عبدللّه محمدبن سيماي به و) 63( زدند مي را او تازيانه با يهود بازرگانان كه است شبيه السالم عليه مريم بن عيسي چهره به باز و. كردند

!! كنند مي سنگباران را بزرگواري شخصِ چه دانستند نمي و كردند سنگباران را او طائف هاي نادان كه دارد شباهت آله و عليه اهللا صلي

. آوردند السالم عليه علي نزد به بود همه از برتر جراحي و طب در و كوفه پزشكان بهترين كه را »هاني عمروبن اثيربن«

 و لرزان صدايش و آورد برمي سينه از سرد آهي كه حالي در و كرد بررسي را حضرت پيشاني شكاف و معاينه السالم عليه را امام »اثير«

: گفت داشت همراه به نااميدي از نشاني

» !بفرما را خود وصيت است كرده اصابت سرت مغز به لعين اين شمشير ضربت كه جهت اين به! اميرالمؤمنين اي«

 فرزندانِ و سپرد الهي تقدير دست به را خود سرنوشت بلكه يافت، راه بدو ترديدي نه و شد دلتنگ نه پزشك گفته از السالم عليه امام

 شدن كشته سبب به كه كرد درخواست آنها از و فرمود امال را خود وصيت و كرد دعوت را السالم عليه حسين و السالم عليه حسن خود،

 پرهيزگاري به كنيد صرفنظر او جرم از اگر كه كرد سفارش خويش قاتل درباره و. نريزند خوني و نكنند پا به انقالبي ، السالم عليه علي

: گيـرد مي قـرار شما اختيار در است كرده امال فرزندانش براي كه السالم عليه علي وصيتنـامه از قسمتي اينك. است تر نزديك

 در را آنان و آوريد خاطر به وبيچارگان مستمندان درباره را، خداي را، خداي آوريد خاطر به همسايگانتان را،درباره خداي را، خداي

 ترك را منكر از نهي و معروف امربه! بگوييد شايسته سخن مردم با است داده دستور خدا كه طوري همان! سازيد شريك خويش زندگي

 و بپرهيزيد انداختن تفرقه از نكنيد، قطع را دوستي پيوند كه باشيد مواظب و. كنيد بخشش و نيكي و تواضع صرف را خود همت! نكنيد

! بپوشيد چشم جويي كناره و ازتكروي

 السالم عليه امام كنيم؟ بيعت السالم عليه حسن امام با شما از پس كه فرماييد مي اجازه آيا كه كردند سئوال السالم عليه علي از مردم

 را مردم كه خواهد نمي باز و نكند تعيين خود براي اي خليفه خواهد، مي السالم عليه علي! كنم مي منع نه و دهم مي دستوري نه: فرمود

 دقيقي طور به مردم به و. است ساخته آشكار را خويش عقيده خود روش با السالم عليه علي سازد، منع مايلند كه كس هر انتخاب از

 اعطا زمامداران به مردم ناحيه از رياست بايد و آزادند رئيس انتخاب در مردم كه است كرده اعتراف عميقاً و آموخته را زمامدار انتخاب

 فردا و هستم شما عبرت مايه امروز و بودم شما همدم ديروز من«: فرمودند و كرد مردم به رو بعد اي لحظه السالم عليه علي). 64( شود

. »بيامرزد را شما و من خدا بود نخواهم شما ميان در ديگر

 به نسبت و باشد گذاشته احترامي مردم به تا كرد مغفرت طلب خود براي كند، آمرزش طلب مردم براي آنكه از قبل السالم عليه علي

. باشد فرموده تواضع جهانيان خداي
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 فضيلت و انسانيت شهيد

 به. نگفت سخني و كشيد رنج و درد روز دو ضربت، از پس السالم عليه امام و آمد فرود صبح سپيده اول جمعه صبحِ در ملجم ابن ضربت

 جهان از ديده هجرت چهلم سال رمضان ماه 21 شنبه، يك شب در و كرد سفارش بيچارگان به ارفاق و مردم به نيكي به و برد پناه خدا

 كه فروبست جهان از ديده غريبي بزرگمرد! فروبست جهان از ديده آزردندش يكسان دشمن و دوست كه غريبي بزرگمرد آن! بست فرو

! است خير سوي به دعوت و پايداري شهيد السالم عليه علي! رفت دنيا از بود پدر شهدا براي كه اين علّت به و بود شهيدانه او زندگي

. دهد نشان نرمشي يا و كند انگاري سهل نبود حاضر انساني اخالقِ راه در كه شد نبوغي شهيد السالم عليه علي

 نام به و كنند بنا ها دولت او نام به مختلفي نسلهاي از پس تا بست فرو جهان از ديده آورد وجود به دولتي كه اين از قبل بزرگمرد آن

 را السالم عليه علي حقِّ و دهند تشكيل دادگاهي اند پوسيده تيره خاك در كه اخاللگراني عليه و سازند برطرف را اختالفات مباركش

! بستانند

 را پيكرش دردها كه گذارد جاي به را غمگسار السالم عليها زينب. گذارد جاي به شهيدان از خانداني تا شد شهيد السالم عليه علي

 دشمنانِ چنگالِ در تا گذارد جاي به را السالم عليه حسين! باشد نكرده ديگري بر كه كند سنگدلي او بر چنان آن روزگار و سازد متالشي

 طالب ابي بن علي عليه بزرگ اي توطئه مرحله نخستين ترتيب بدين. شود گرفتار جويش انتقام دشمنان ساير و ابوسفيان فرزند خود،

 فراوان، هاي ناراحتي متضمن كه برسد هايي توطئه آن به. برسد دهم و سوم و دوم توطئه نوبت تا رسيد پايان به فرزندانش و السالم عليه

. است حوادث تمام از فزونتر وحشت، در و باالتر سنگدلي، در و بيشمار نگرانيهاي

 

 بزرگمردان امام شهادت

 است، خشكيده كشاورزي و نيست آب ولي درخشد مي سوزان خشك هاي بيابان در كه نماهايي آب همانند السالم عليه امام مرگ با

 چه راستي و كردند برپا دولتي زدند مي دست جنايتي هر به دولت تأسيس خاطر به كه آنهايي و گرفت درخشيدن باشكوه قصرهايي

. گيرد شكل بزرگان كشتن با اساسش بايد كه است پستي حكومت

 كه آيد درمي انقالبي صورت به نالند، مي امام مرگ بر و آيد برمي دالن شكسته سينه از كه جانسوزي هاي ناله آن كه سود چه اما

 پيدا شدت و يابد مي گسترش كه اين مگر دواند نمي ريشه پاكان هاي قلب در غمي هيچ و دارد مي نگاه زنده بعد نسلهاي تا را انقالبيون

!! سازد خاكستر اند بسته هم به كه را سعادتمنديهايشان و ها دولت و دوستانشان و ستمگران وجود خرمن آتش، شعله همانند تا كند مي

! دارند؟ ارزشي چه نالند مي السالم عليه علي براي كه تبعيدياني و مستمندان گريه مقابلِ در اوصافي چنين با ها دولت گونه اين

. بود مهربان طينت پاك آن و بيچارگان و تبعيديان پدر كنندگانِ گريه دهنده تسلي مرگ، براي آنان گريه



 

Noorfatemah.org 
 

 )5جلد (صداي عدالت انسانيت ) عليه السالم(امام علي ۲۱۰

 البالغه نهج در كه او كلمات از اي كلمه به زمامداران نه و پادشاهي نه. ارزد نمي فقير نابغه كفش به آن زيبايي و جهان سيم و زر آري،

! نيست مقايسه قابل است نچكيده هنوز و است او ديده در كه اشكي قطره يا و او خيال در كه فكري با و ارزد نمي است آورده

 يابد مي عظمت و رود مي دنيا از نفر يك كه است اينجا. خاستند بپا كردند مي نمايي بزرگ كه آنان و بست فرو ديده جهان از بزرگمردي

 و سرافكنده ابد براي را خود دشمن ، السالم عليه امام طريق، بدين! گذارند مي بدبختي و ضعف به رو و كنند مي زندگي اي عده و

! رفت و كرد رها شرمگين

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت
	اسلام و توطئه ها
	رياست طلبي قبل از اسلام
	جنگ برادران
	سوزاندن و كشتن
	توطئه دشمنان محمد صلي الله عليه و آله
	رياست هاي ديني
	مخالفت با عثمان
	فداكاري علي عليه السلام در خانه عثمان

	دو خانواده قريش
	شرايط سقوط مسلمانان
	اعتقادات بني هاشم
	برنامه هاي اجتماعي بني هاشم
	اخلاق نمونه
	امتيازات بني اميه
	اسلام يا انتقال زمامداري؟
	افكار ابوسفيان
	آرزوهاي بر باد رفته!

	معاويه و جانشينانش
	معاويه، علي عليه السلام را موعظه مي كند!
	معاويه از ديدگاه علي عليه السلام
	سياست معاويه
	معاويه سازشكار
	عدالت اجتماعي از نظر معاويه
	هند، مادر معاويه
	فرصتهايي كه به معاويه كمك كرد
	سربازان عسلي خدا!
	معاويه و جانشيني يزيد
	جانشينان معاويه
	مفتخوران دستگاه بني اميه
	دادگستر بني اميه
	بني اميه از نظر افكار عمومي

	سوز دل نيكوكاران
	محيط تربيتي حسين عليه السلام
	غمهايي كه حسين عليه السلام را تحريك كرد
	يزيدبن معاويه كيست؟
	مبارزه در راه عشق
	حكومت علي عليه السلام و معاويه

	يارانِ دو گروه
	زنِ شايسته
	فرزند حاتم طايي!
	چرا به علي لعن نمي كني؟!
	اولين سري كه به هديه براي معاويه فرستادند
	زبان ميثم را قطع كنيد
	يارانِ حسين عليه السلام
	انعكاس قتل حسين عليه السلام در كوفه=
	شاعر فداكار
	هدف يارانِ بني اميه
	نماينده معاويه، سر كودكان را قطع كرد!
	عمليات اختصاصي يارانِ بني اميه
	ابتكارات حجاج در شكنجه
	كشتن پيرمردان به صلاح كوفه است!
	جلاد!.. گردن او را بزن!
	قهرمان وفاداران
	انعكاس عملكرد دو گروه در اجتماع
	مدافعان معاويه!

	قبل از عثمان
	صاحب نفوذان عصر عثمان
	شكنجه مخالفين عثمان
	عثمان با اين فرد شايسته و بزرگوار چه كرد؟
	عمار ياسر
	ابوذر غفاري
	ابوذر در تبعيدگاه چه كرد؟



	ماهيت واقعي انقلاب مدينه
	ناراحتي هاي مردم
	عكس العمل سياست عثمان
	كنفرانس كارگزاران شهرهاي مختلف عثمان
	استاندار ياغي عثمان
	شورشيان مصر در مدينه
	پيك مخفي و سريع!
	خيانت مستشار خليفه
	خيرانديشي علي عليه السلام در آشوب مدينه
	شهامت علي عليه السلام در محاصره عثمان!
	ناراحتي علي عليه السلام و يارانش
	خواسته هاي انقلابيون مدينه

	نظريه ها و اعتراضات
	عبداللهّ بن سباء و انقلاب مدينه
	عبداللهّ بن سباء از ديد سعيد افغاني
	علل آشوب مدينه از نقطه نظر طبري
	ابوذر از نظر احمد امين
	فرمان ساختگي
	نامه، ساختگي نبود!
	عثمان پشيمان شد!
	جرأت مروان
	خلافت از نظر مروان
	جرأت مروان و همسر عثمان

	توطئه بزرگ
	هدف علي عليه السلام از مبارزه با عثمان
	هدف معاويه از خونخواهي
	نقش عمروبن عاص در قتل عثمان
	نقش طلحه در انقلاب مدينه
	نقش عايشه در انقلاب مليّ مدينه
	نقش علي عليه السلام در انقلاب مدينه

	گردبادي در پيرامون حكومت مدينه
	علي عليه السلام در مقابل افكار عمومي
	اصلاحات اداري علي عليه السلام
	بهانه جويي مخالفان علي عليه السلام
	عزل مأمورين جنايتكار
	بهانه جويي و علل مخالفت عايشه
	اتحاد رياست طلبان!
	نقش زنان پيغمبر در مقابل امام علي عليه السلام
	روش امام علي عليه السلام با گروه مخالفان
	نامه پراكني مخالفين امام علي عليه السلام
	فعاليت هاي مخفيانه بني اميه
	مخالفان امام علي عليه السلام و افكار عمومي

	بار خدايا! گواه باش!
	اخلالگري لشكر عايشه در بصره
	بصره سقوط كرد
	اعلام خطر امام علي عليه السلام
	ارزيابي انسان ها
	در مكتب نمونه انسانيت
	آتش جنگ شعله ور شد!
	آخرين ضربت!

	معاويه و استاندار مصر
	امام علي عليه السلام از ديد دشمن
	سياست اداري امام علي عليه السلام
	فراريان عدل و داد امام علي عليه السلام
	توبيخنامه هاي امام علي عليه السلام
	عمروعاص و دلايل پذيرش دعوت معاويه
	عمروبن عاص در راه شام
	معامله سياسي
	اتحاد دو دشمن
	توطئه مخالفان امام عليه السلام
	دين يا دنيا؟

	هواي طوفاني
	اعلانِ بسيج در حجاز و شام
	در ميدانِ جنگ
	كشتارِ صفيّن
	امام علي عليه السلام و اختلاف داخلي
	صحنه انتخاب نمايندگان

	ميانِ حقّ و باطل
	دو نمونه از فداكاري امام عليه السلام
	روح علوي

	آخرين ضربت!
	شوراي انقلابي
	آرزوهايي كه نقش برآب شد!

	پرندگانِ نوحه گر!
	يكتا نابغه غريب اشكبار!
	شب غمزا و خيال انگيز
	به ياد همرزمانش
	امام علي عليه السلام در پيشگاه خدا
	فرياد و شيون
	شهيد انسانيت و فضيلت
	شهادت امام بزرگمردان





